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- Od února velké nepokoje na Ukrajině. Při protestech zemřelo 30 lidí. Rusko obsadilo 
Krym, ten se přidal k Rusku.  

- 24. srpen nejchladnější za 30 let. Na Kvildě na Šumavě bylo naměřeno -4,2°C 
- v Africe se šířila ebola, ke konci roku se nemoc dostala i do Evropy.  
- 22. října napadl první sníh v  roce v Aši a na Božím Daru 
- listopad velice teplý – ranní teploty 13-15°C, přes den až 18°C  
- 1. a 2. prosince – v celé republice kalamita – mrznoucí déšť vyřadil z provozu vlaky, 

trolejbusy a tramvaje. Ochromená veškerá doprava. Některé vlaky zpoždění až 17 hodin.  
 

Statistika obce 

  
  K poslednímu prosinci 2014 bylo v naší obci 1741 obyvatel. Z toho 836 mužů a 904 žen. 
Nový domov našlo v obci 37 občanů, z toho 16 mužů a 21 žen. Sedmnáct občanů se z obce 
odstěhovalo. Sňatků se uskutečnilo pouze 5, z toho jen jeden na Prostřední Bečvě. V roce 
2014 přibylo do počtu obyvatel 8 chlapců a 12 děvčat. První dítě v roce se narodilo 8. ledna a 
poslední v říjnu. 
   Museli jsme se rozloučit s 16 našimi nejbližšími. Z toho byli dva svobodní, tři rozvedení, tři 
ženatí nebo vdané a osm vdovců nebo vdov.  
   Ve statistice jmen se stále držely v popředí stejná jména i příjmení. Nejvíce bylo Marií (59), 
Jan (52), Janů (49), Jiří (47) a Zdeňků (46). Z příjmení se nejvíce používalo Fiurášek – 55 (28 
mužů a 27 žen), dále Křenek – 54 (30 a 24), Růčka – 41 (16 mužů a 25 žen), Kubáň – 40 (22 a 
18) a Petřek – 34 (13 a 21).  
   Průměrný věk v obci byl 41 let, u mužů 43 a u žen 42.  
Počet obyvatel podle věku: 
od   0 do 10 let – 171 (83 chlapců a 88 dívek) 
od 10 do 20 let – 156 (72 chlapců a 84 dívek) 
od 20 do 30 let – 243 (122 mužů a 121 žen) 
od 30 do 40 let – 239 (119 mužů a 120 žen) 
od 40 do 50 let – 249 (129 mužů a 120 žen) 
od 50 do 60 let – 224 (105 mužů a 119 žen) 
od 60 do 70 let – 232 (106 mužů a 126 žen) 
od 70 do 80 let - 159 (  65 mužů a   94 žen) 
od 80 do 90 let -     54 (10 mužů a   44 žen) 
od 90 a více let -    14 (  4 muži a   10 žen)          
 
 

Volby do Evropského parlamentu 
    
Volby proběhly ve dnech 23. a 24. května 2014. V celé republice bylo 39 kandidátních stran. 
V naší obci získalo hlasy 17 kandidátních stran. Celorepubliková účast na volbách byla 
18,2%. Ve volebním seznamu Prostřední Bečvy bylo zapsáno 1433 občanů. Počet vydaných 
obálek 175, počet platných hlasů 175. Volit bylo 12,21% občanů. 
   V obci získalo nejvíc hlasů KDU-ČSL, dále ANO 2011 a třetí ČSSD.  



 

Volby do zastupitelstva obcí 

   Volby do zastupitelstev obcí se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014. 
   V  Prostřední Bečvě bylo zapsáno ve volebním seznamu 1434 voličů. K urnám se dostavilo 
782 voličů, tj. 54,53%. 
Platných hlasů celkem, pro všechny volební strany bylo 7917.  
ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA     
Strana č. 1 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 
1. Radek ŽITNÍK             313 hlasů 
2. Vlastimil BARABÁŠ    179 hlasů 
Strana č. 2 - KDU-ČSL 
1. Milan FÁREK                      252 hlasů 
2. Zdenka JUŘÍČKOVÁ          203 hlasů 
Strana č. 3 - ŠANCE PRO LEPŠÍ PROSTŘEDNÍ BEČVU 
1. Radim GÁLIK                       643 hlasů 
2. Jana VRÁNOVÁ                  423 hlasů 
3. Ivana CABÁKOVÁ               422 hlasů 
4. Jaroslava MIKULENKOVÁ  410 hlasů 
5. Petr KŘENEK                      319 hlasů 
6. Martin STODŮLKA              303 hlasů 
Strana č. 4 - SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ PROSTŘEDNÍ BEČVA 
1. Alice UHLÁŘOVÁ             238 hlasů 
 
   Ustavující zasedání se konalo 7. listopadu 2014 v sokolovně TJ Prostřední Bečva. Na tomto 
veřejném zasedání byl v tajném hlasování jednoznačně zvolen starostou Ing. Radim Gálik, 
s počtem 11 hlasů a místostarostou Milan Fárek s počtem 11hlasů.  
   Na zasedání byly určeny tři výbory – finanční, kontrolní a výbor pro občanské záležitosti. 
Současně byli zvoleni předsedové a členové těchto výborů.  
 

Požár Libušína 

   „D řevěné chaty Libušín a Maměnka jsou nejvýznamnější stavby na Pustevnách. V roce 
1898 je nechal postavit turistický spolek Pohorské jednoty Radhošť. Jsou dílem významného 
slovenského architekta Dušana Jurkoviče (1868–1947). Dřevěné srubové secesní stavby s 
bohatým dekorem jsou typické pro Valašsko a slovanskou lidovou architekturu vůbec. 
Odborníci se o nich vyjadřovali jako o jedněch z jeho nejcennějších děl.  
   Během druhé světové války je poničili členové Hitlerjugend, za socialismu zase hospodaření 
Valašských hotelů a restaurací. První demolici zabránil na sklonku svého života těsně po 
válce samotný Jurkovič, té druhé pak rekonstrukce v devadesátých letech“. 
   Teď je národní kulturní památka Libušín, která by v srpnu připomněla 115 let od svého 
otevření, zřejmě nenávratně zničená.“ 
   Z neděle na pondělí 3. března 2014 byl kvůli rozsahu požáru vyhlášen třetí stupeň 
požárního poplachu, na místě tak zasahovalo více než 70 hasičů. Bylo povoláno 12 jednotek 
hasičů ze Zlínského i sousedního Moravskoslezského kraje. Nasazeno bylo 16 cisternových 
automobilů, vysokozdvižná plošina a automobilový žebřík. Plameny se z interiérů chaty 



rozšířily kvůli větru i po střeše, jejíž konstrukce se zbortila. Hasiči museli vynést ven dvě 
propanbutanové láhve. 
   Hasiči vyloučili úmyslné zapálení a zjistili, že příčinou byla špatně opravená kamna s 
komínem. Škody se odhadovaly na 80 milionů korun, obnova by mohla být hotová do tří let. 
Zjistilo se, že při změně druhu paliva v roce 2008 z elektřiny na pevná paliva došlo ke 
konstrukčním chybám. Celá rekonstrukce topení nebyla vyhotovená na základě povolení. 
   Oheň zničil zejména pravou část Libušína, nejvíce umělecky hodnotnou jídelnu. Valašské 
muzeum v přírodě, se rozhodlo zbytky stavby zachovat, aby pomohly připravit projektovou 
dokumentaci pro vědeckou rekonstrukci. Na obnovu památky muzeum vyhlásilo veřejnou 
sbírku. Počátkem června v ní bylo 6,2 milionu korun. Příspěvky se vkládaly do zapečetěných 
pokladniček.  
   Jedna byla i na Pustevnách. Bohužel byla dvakrát vykradena. Na obecním úřadě Prostřední 
Bečva se vybralo od března do října 3.904,- Kč. Pokladnička byla umístěna v Parlamentu 
České republiky, obsah této pokladničky po otevření činil 150,- Kč. 
 

   100 let pošty 
  
   V tomto roce měla poštovní přeprava v obci Prostřední Bečva dvě výročí a to 100 let od 
zřízení poštovny a 55 let činnosti poštovního úřadu. Historie pošty v obci sahá až na konec 
19. století. 
   Před založením poštovního úřadu byly poštovní zásilky do obce doručovány prostřednictvím 
c.k. poštovního úřadu v Rožnově (založen v r. 1850) a později  c.k. poštovního úřadu 
v Hutisku (založen v r. 1891).  
   První informace o poště na území  Prostřední Bečvy byla ze srpna 1897. Tehdy byla na 
Pustevnách, které patřily již v 19. století do katastrálního území obce Prostřední Bečva, 
uvedena do provozu tzv. soukromá listovní sběrna (předchůdce poštovny). Poštovny byly 
pomocné poštovní úřady a byly zřizovány podle výnosu rakouského ministerstva obchodu ze 
dne 24. 4. 1900.  
   Správcem na Pustevnách byl František Parma, který měl v nájmu útulny Na Pustevnách -  
Šumná, Maměnka a Libušín. Od 16. července 1902 převzala soukromou sběrnu Pustevně na 
Radhošti C.k. poštovní správa a přeměnila ji na oficiální v c. k. poštovnu. Poštovní zásilky 
byly z této poštovny doručovány většinou na poštu ve Frenštátě pod Radhoštěm.   Cesta na 
Pustevny z frenštátské strany byla dokončena v roce 1911. Některé zásilky byly doručovány i 
přes poštovní úřad v Rožnově, nebo přímo prostřednictvím vlakové pošty Rožnov-Krásno. 
Stavba cesty z  Prostřední Bečvy na Pustevny byla zahájena až v roce 1932 a dokončena byla 
po přestávce teprve v roce 1948.  
   Přímo v obci byla poštovna uvedena do provozu 1. 5. 1914. Poštovna podléhala úřadu 
Hutisko. Byla umístěna v domě č. p. 104, obchodníka Josefa Hrubého, který byl prvým 
poštovným. Do povinností poštovného patřilo shromaždování zásilek a jejich doručování na 
poštovní úřad Hutisko a přinášet došlé zásilky a roznášet je občanům obce. V poštovně byla 
zaměstnaná také Božena Křenková, kterou si Josef Hrubý později vzal. Po jeho smrti vedla 
poštovnu ona, a pak se provdala za pana Mikulenku. Dům č. 104 od ní později koupil její 
bratr, obchodník František Křenek, který poštovnu delší dobu vedl. 
   V roce 1950, byla poštovna zrušena, jako převážná většina v československé republice. 
V roce 1932 byl v obci zaveden telefon – v domě č. 104). Asi od r. 1935 byly zásilky 
doručovány prostřednictvím poštovního autobusu, který jezdil na trase Rožnov, Vigantice, 
Hutisko, Prostřední a Horní Bečva.   



   Jak bylo poštovní spojení do obce zajišťováno po dobu asi 9 let, od zrušení do 1. prosince 
1959, se nepodařilo oficiálně zjistit. Podle informací pamětnice z Prostřední Bečvy to bylo 
přes poštovní úřad Horní Bečva. Občané využívali i poštovní úřad Hutisko a v krajním 
případě v Rožnově.   
   Prvním poštmistrem na Prostřední Bečvě byl asi do roku 1963 Josef Horkel. Po něm se 
vystřídaly ve funkci vedoucí pošty Marie Dorotíková, Eva Dvořáková, Květa Kubišová, Jiřina 
Krbová, Marie Machačová a Marie Musilová. Od konce roku 1971 zastával funkci 
administrátora, Ladislav Karlík, který poštovní úřad předal k 15. 6. 1972 Věře Kuběnové. Ta 
zastávala funkci vedoucí, nejdéle, a to celých 34 let, až do roku 2006, kdy odešla do důchodu. 
Po ní byla vedoucí Jaroslava Tovaryšová  a od 1. 7. 2008 Daniela Hruškovská.  
   Ze zaměstnanců poštovního úřadu, kteří v minulosti pracovali ve funkcích doručovatelů a 
doručovatelek, to byli: Kubáň Bedřich, Fojtášek Jan, Macura Jan,  Kyšák Jan, Janíček Josef, 
Červený Metoděj, Vojkůvková Eliška, Jurošková Jaroslava, Pavlátová Anežka, Vaňková Věra, 
Ondryášová Františka, Sobková Jitka, Pavlátová Svatava a Fárková Petra.  
   Od 1959 do 1965 byl poštovní úřad umístěn v domě č. 239 na ulici (později prodejna 
Hruška). Od 1965 do 1976 byl v budově stávajícího Obecního úřadu č. p. 272. Krátkou dobu 
byl také v přízemí budovy základní školy ve středu obce, asi v roce 1972. V květnu 1976 se 
poštovní úřad přestěhoval do nově vybudovaného Domu služeb.   
Důležité údaje: 
- 1. 1. 1973 - přidělení poštovního směrovacího čísla (PSČ ) 756 56  
- září 1998 - zavedení počítačového systému APOST 
- 1. 4. 2004 - změna poštovního úřadu na satelitní  
-  2014 - poštovní úřad 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 převzal doručování zásilek v obci. 
   Za rok 2013 bylo přijato celkem 11.700 obyčejných a doporučených listovních zásilek, 800 
balíků, 9.500 podaných a vyplacených peněžních zásilek, vyplaceno 2.500 důchodů, prodáno 
4.000 kusů novin a časopisů.   
 

 

Události v obci 

   Projekt zateplení hasičské zbrojnice střed byl zařazen do soutěže Zlínského kraje „Vědomá 
modernizace budov“.  Soutěž se týkala obecních objektů a za rekonstrukci hasičské zbrojnice 
obdržela obec 2. místo. 
 
   Zubní ordinace na Prostřední Bečvě se zubařkou MUDr. Olgou Klepsovou, ukončila svůj 
provoz k 30. červnu 2014. Tato ordinace byla v obci zřízena v roce 1993 po rekonstrukci 
domu služeb. V ordinaci nad hřištěm ordinovali pouze praktický a dětský lékař.  
   Se zajištěním nového zubního lékaře nastal problém. Po zdlouhavém jednání se podařilo 
zajistit lékaře ze Slovenska.  
   
   V pondělí 17. listopadu v 14.00 hod. přijela do Kněhyň jednotka hasičů z Valašského 
Meziříčí k úniku plynu. Nahlášení bylo chybné, k uniku plynu došlo v Bacově. Došlo k 
poškození středotlaké plynové potrubí.  
 
   Obec prostřední Bečva řešila přestupky ve správním řízení na základě veřejnoprávní 
smlouvy prostřednictvím Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. Za celý rok 2014 
projednal zmíněný úřad 195 přestupků, z naší obce to bylo deset. Jeden přestupek proti 
majetku, jeden proti pořádku ve státní správě a osm přestupků proti občanskému soužití. 
 

Ocenění starosta roku 



   Soutěž "Nejlepší starosta/primátor 2010-2014", poprvé v historii uspořádal Svaz měst a 
obcí ČR. Dvacet lidí dostalo prestižní ocenění 16. září 2014 na Pražském hradě. Starosta naší 
obce se do soutěže přihlásil a postoupil do užšího kola mezi 30 nejlepších finalistů. Za svou 
práci během čtyřletého byl oceněn diplomem.  
 
 

Finanční dotace na investiční akce v obci 

ZATEPLENÍ DOMU SLUŽEB 
   Poslední týden v červnu byly zahájeny práce na zateplení domu služeb. V rámci 
rekonstrukce byly výměny okna, vchod a nová fasáda.  Nejdříve se měnily okna u lékařů, 
postupně další místnosti v objektu. Poslední práce na fasádě byly ukončeny 4. září. Celkové 
náklady byly ve výši 1,730.324,82 Kč a poskytnuté dotace od Ministerstva životního prostředí 
ve výši 1,036.223 Kč.  
 
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP 
   V úterý 3. září začala firma RENO rekonstruovat bazén u obecního úřadu na přírodní 
koupací biotop. Vznikne přírodní koupaliště bez jakýchkoliv chemických látek, první svého 
druhu ve Zlínském kraji.  
   V rámci vybudování biotopu došlo i ke změnám v budově bufetu. Bylo zde umístěno 
bezbariérové sociální zázemí. V roce 2014 použila obec na stavbu biotopu pouze vlastní 
náklady ve výši 4,856.805,- Kč. Dotace budou poskytnuty až po dokončení v roce 2015. 
 
MOST U ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
   V rámci Revitalizace veřejného prostranství I. etapa byl 24. září 2014 uzavřen most u 
základní školy a začaly práce na jeho rekonstrukci. V této akci se budoval chodník k budově 
zahrádkářů. Součástí revitalizace parkoviště před školou a kompletně zrekonstruovaná plocha 
před sokolovnou. Náklady obce v roce 2014 na opravu mostu byly 3,655.395,57 Kč. Obec 
obdržela dotaci ve výši 3,004.155,- Kč. Další dotaci obdrží až po dokončení celé I. etapy.  
   Most byl uzavřen až do 27. listopadu 2014.  Práce prováděla firma REPONT. Pěší a 
cyklisté používali most přes hřiště. Automobily jezdily po hlavní silnici, nebo přes Adámky.   
   O měsíc dříve, 20. srpna, začaly opravy na mostu na hlavní silnici E35. Opravy trvaly až do 
7. listopadu. Doprava po silnici byla řízena semafory. Provoz byl značně zpomalený, protože 
byl uzavřen i most u základní školy.  
 
ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNĚ REKREAČNÍHO AREÁLU 
    Rozšíření spočívalo ve vybudování několika nových hřišť – na pétanque, streetball, florbal 
a ruské kuželky. To bylo dokončeno v roce 2013. Náklady činily 1,417.221,90 Kč a dotaci 
obec obdržela v roce 2014 ve výši 1,078.013,- Kč.  Výstavbu prováděla firma TENISS Zlín. 
 
DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN 
   V rámci protipovodňového opatření byl v roce 2013 vybudován v obci bezdrátový rozhlas. 
Do toho spadal i Digitální povodňový plán, který financoval Státní fond životního prostředí. 
Náklady činily 119.790,- Kč.   
 
ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  



   V pátek 26. září byla předána stavba základní školy firmě AOSTAV, která prováděla její 
zateplení. Celá budova dostala nový kabát. Náklady na zateplení činily 1,877.070,12 Kč a ze 
Státního fondu životního prostředí obec dostala dotaci ve výši 1,412.698,30 Kč. Dokončená 
stavba byla předána 25. listopadu 2014. 
 
REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY KNĚHYNĚ  
   Zateplení mateřské školy Kněhyně prováděla firma HERYÁN. Celkové náklady na stavu 
činily 2,121.510,- Kč. Výška dotace byla 1,41.321,58 Kč. Stavba byla dokončena v roce 2014, 
pro několik nejasností při předání stavby byla kolaudace posunuta na následující rok.  
 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KNĚHYNĚ    
Tuto stavbu prováděla firma Machovský mapy. Celkové náklady činily 621.129,80 Kč. Dotace 
od Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 400.000,- Kč. Stavba byla dokončena až 
v následujícím roce, stejně tak její kolaudace. 
 
KANALIZACE 
   Největším projektem, bylo bezesporu dobudování kanalizace. Položeno mělo být více než 
15km kanalizačního potrubí, na které se napojí přes 300 objektů. Na celou akci se podařilo 
získat dotaci ve výši 53,150.000,- Kč. 
    Poslední týden v srpnu začal první výkop kanalizace v Kněhyních. Stavbu prováděly dvě 
firmy, Commodum a 1. KEY-STAV.   
   Zastupitelstvo obce rozhodlo, že občanům, kteří se budou připojovat na kanalizaci, bude 
bezplatně zajištěno vyřízení územního souhlasu na kanalizační přípojku. Postupně byli všichni 
dotčení majitelé nemovitostí osloveni. To stálo obec 300.000,- Kč z vlastního rozpočtu. 
   Kanalizace se budovala současně v různých částech obce, z Kněhyň se práce přesunuly na 
dolní konec, část na Slížkovice.  V dolní části obce se s kanalizací dobudoval vodovodní řad. 
Do konce roku 2014 bylo položeno 7 km potrubí. Náklady obce činily 32,879.917,05 Kč. Tyto 
peníze byly čerpány z úvěru, který si obec musela na stavbu vyřídit. Dotace obdrží po 
dokončení stavby, v roce 2015. 
 
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ II. ETAPA 
  Akce se měla konat už v roce 2014. Z důvodu několika legislativních problémů se celá 
výstavba přesunula na rok 2015. Jednalo se o výběrová řízení, kdy přihlášené firmy nedodaly 
potřebné podklady a byly vyloučeny. Přípravné práce však činily už v roce 2014 751.775,- Kč. 
II. etapy spočívala v rekonstrukci návsi od jednoty střed až za dům služeb 

 
Zavadilka 
    
Velká změna začala na jaře v areálu Zavadilky. První byly vykáceny vzrostlé kaštany, musely 
ustoupit výstavbě areálu. V rámci rekonstrukce budovy Zavadilky a zlepšení turistického 
ruchu zahájil majitel rozsáhlou stavbu, na kterou obdržel dotace.  
   Součástí této rekonstrukce byla oprava celého venkovního areálu spolu s dalšími 
dodatečnými stavbami. Nově byl postaven altán pro hudbu, zakrytý parket, stánky 
s občerstvením pro cyklisty i motoristy, minigolf. Přes silnici bylo umístěno víceúčelové hřiště.  
   Celá lokalita Zavadilky tak dostala sportovní nádech. V areálu u koupaliště přibylo 
k tenisovému hřišti několik nových – pro nohejbal, pétanque, hřiště pro streetball, frolball, 
ruské kuželky a víceúčelové hřiště. Nově vzniklý přírodní koupací biotop se stal její součástí. 

 



Sběrný dvůr a tříděný odpad 

   Provoz sběrného dvora se od 1. ledna 2014 změnil v důsledku nárůstu odpadu, který do 
kontejnerů prokazatelně nepatřil. Byl to odpad ze stavební a podnikatelské činnosti a také 
odpad od občanů z okolních obcí. Proto byl sběrný dvůr mimo provozní dobu uzamčen. 
Provozní doba byla stanovena na středu od 7.00 do 16.30 hodin a na sobotu od 8.00 do 11.30 
hodin.  
 

Sbor pro občanské záležitosti 

   V roce 2014 proběhly dvě vítání občánků. Bylo to 22. června a pozvaní byli: 
VIČANOVÁ VALÉRIE          
JUŘÍKOVÁ LAURA   
JURAJDA MATĚJ             
MALÉŘOVÁ BERENIKA           
JUROKOVÁ NIKOLA                                                        
STAVINOHA MATYÁŠ  
ILLICHMANN TOMÁŠ  
TRÁVNÍČKOVÁ LEA  
KRKOŠKOVÁ AMÁLIE         
ČÁŇ ONDŘEJ                 
     Na vítání nepřišli rodiče Davida Šeny a Pavla Jurka. 
 
Druhé vítání se uskutečnilo v neděli 7. prosince 2014 a pozváni byli: 
CHOVANČÍK ŠIMON   
FIURÁŠKOVÁ VERONIKA  
MIČOLA LUKÁŠ   
GÜTTLER TOMÁŠ   
RÁROVÁ KATEŘINA    
SOLANSKÁ KATEŘINA  
BUŘIČOVÁ ANETA  
VELIČKOVÁ RADKA   
PECHÁČKOVÁ LAURA   
DĚCKÁ MIA  
    Na vítání se dostavilo devět rodičů s dětmi. Obě slavnosti probíhaly při programu dětí 
z mateřské školy. Nechyběl fotograf a pozornost pro maminky a děti. 

 

Zlatá svatba 
 
   Sbor pro občanské záležitosti navštěvoval během roku oslavence, kteří se dožili 70, 75, 80 a 
více let.  Oslavenci dostali malou pozornost od obecního úřadu. Mezi navštěvovanými byli 
také manželé, kteří spolu zůstali 50 a více let. V letošním roce to byli: 
PLATINOVÁ SVATBA 
Jan a Olga Gladišovi, oba v domově důchodců. Svatbu měli 1. ledna 1949. Oslavili 
neuvěřitelných 65 let společného života. 
ZLATÁ SVATBA 
František a Marta Valovi – Prostřední Bečva 508, sňatek 6. června 1964 
Petr a Věra Mikulenkovi – Prostřední Bečva 386, sňatek 20. června 1964 
Josef a Ludmila Trlicovi – Prostřední Bečva 627, sňatek 25. července 1964 



Květoslav a Božena Ondryášovi – Prostřední Bečva 469, sňatek 12. září 1964 
Zdeněk a Zdeňka Cvernovi – Prostřední Bečva 335, sňatek 19. září 1964 
Jaroslav a Alena Cacardovi – Prostřední Bečva 598, sňatek 24. října 1964 
 

Tříkrálová sbírka 
    
  Sbírka proběhla pod záštitou Charity Valašské Meziříčí.. 
Hlavní záměry využití: kompenzační pomůcky pro seniory, podpora pečovatelské služby pro 
seniory, dovybavení Charitního domu pokojného stáři  a přímou pomoc lidem, kteří se ocitli 
ve špatné finanční situaci. Pro rodiny s dětmi, nebo matky s dětmi bez otce.   
V roce 2014 vybráno: 
Prostřední Bečva 74.852,- Kč 
Horní Bečva        48.836,- Kč 
Dolní Bečva        87.979,- Kč 
Hutisko-Solanec 90.500,- Kč 
   Zapečetěno bylo 327 pokladniček, tzn. 327 vedoucích a více než 1 000 koledníků na území 
působnosti Charity Valašské Meziříčí. 

Hospodaření obce 

    Hospodaření obce v roce 2014 proběhlo podle návrhu rozpočtu, upravovaného dle potřeb 
sedmi rozpočtovými opatřeními. 
   Daňové příjmy byly splněny na 107,55% ve výši 20,379.149,65 Kč. Nedaňové příjmy byly 
splněny na 99,67% ve výši 3,281.261,22 Kč.  Celkem byly příjmy splněny proti schválenému 
rozpočtu na 100,91% ve výši 33,934.521,38 Kč. Příjmy dále tvořily vlastní příjmy a přijaté 
transfery. Kapitálové příjmy obec v roce 2014 neměla.  
   Běžné výdaje byly splněny na 67,07% ve výši 16,143.566,64 Kč. Kapitálové výdaje byly 
splněny na 97,76% ve výši 48,437.416,45 Kč. Celkově byly výdaje proti schválenému rozpočtu 
splněny na 87,81% ve výši 30,646.461,71 Kč.  
   Daňové příjmy pocházely z daní z příjmů fyzických a právnických osob.  
   Nedaňové příjmy tvořily příjmy z poplatků např. za užívání veřejného prostranství, 
z výherních hracích přístrojů, z ubytovací kapacity, rekreačních poplatků, z poplatků za 
likvidaci odpadu a podobně. 
   Vlastní rozpočtové příjmy tvořily příjmy z prodeje dřeva, z pronájmů, za sběr a třídění 
odpadů, za pojistné náhrady a podobně. 
   Přijaté transfery tvořily dotace investiční, neinvestiční, účelové a neúčelové. Neinvestiční 
dotace byly poskytnuty na činnost sboru dobrovolných hasičů a na Výchovu lesních porostů. 
   Investiční dotace byly poskytnuty na akce: Rozšíření sportovně rekreačního areálu, 
Zateplení mateřské školy Kněhyně, na Bezdrátový rozhlas v rámci protipovodňového 
opatření, Zateplení základní školy, Zateplení domu služeb, na vybudování Hřiště v Kněhyních, 
na Revitalizaci veřejného prostranství I. etapa, a příspěvek na vytvoření pracovních sil 
v rámci veřejně prospěšných prací.  
   Účelové dotace byly poskytnuty na volby a pro činnost základní školy. 
   Běžné výdaje tvořily náklady na pěstební činnost, na pitnou vodu, veřejné osvětlení, 
likvidaci domovního odpadu, kulturní činnost, veřejnou zeleň, komunální služby a podobně. 
   Kapitálové výdaje tvořily náklady na dokončení projektů investičních akcí. Byly to Zateplení 
domu služeb, Zateplení mateřské školy Kněhyně, Rozšíření sportovně rekreačního areálu, na 
Bezdrátový rozhlas, Zateplení základní školy, na Dětské hřiště v Kněhyních, Přírodní koupací 
biotop a na Revitalizace veřejného prostranství I. etapa.  
   Základní a mateřská škola měla hospodářský výsledek ve výši 2.449,54 Kč.  



   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 uváděla, že byly zjištěny 
méně závažné chyby a nedostatky, které byly napraveny.  

Vybráno z usnesení zastupitelstva obce 
    
   První zasedání v roce 2014 se uskutečnilo 27. února a v pořadí funkce zastupitelstva bylo 
36. Na tomto zasedání byl schválen návrh rozpočtu na rok 2014, změny a plnění rozpočtu na 
rok 2013.  Schvaloval se návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2014 a jeho plnění v roce 
2013. Byla přečtena a schválena výroční zpráva Základní a mateřské školy a rozdělení 
hospodářského výsledku Základní školy.  
   Zastupitelé schválili dvě smlouvy o smlouvě budoucí, o věcném břemenu, týkající se vedení 
NN u Revitalizace veřejného prostranství. Bylo schváleno zpracování projektu na zateplení 
základní školy. Na jednání byla schválena smlouva o poskytnutí příspěvku na realizaci 
projektu „Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci“ ve výši 11.612,- Kč pro Místní akční skupinu 
Rožnovsko. 
   Zastupitelé se rozhodli pronajímat tělocvičnu pro společenské akce a zakoupit vybavení ve 
výši 100.000,- Kč. Výše nájmu pro občany 1000,- Kč za společenskou akci. Dále byly 
schváleny smlouvy o věcném břemenu týkající se přípojek na NN a přípojky kanalizace a vody 
a vzhled přístavby objektu zahrádkářů. 
   Zastupitelé vzali na vědomí informace o investičních akcích – kanalizaci apod., připomínky 
k vytvoření nové plakátovací plochy ve středu obce, ukončení provozu zubní ordinace a 
možnosti využití mluvčího Policie k osvětě občanů. 
   Druhé zasedání v pořadí zastupitelstva 37., se konalo 27. března. Mimo plnění rozpočtu byl 
schválen výsledek přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet a účetní závěrka obce za 
rok 2013 a rozpočet na rok 2014.  
   Zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč na obnovu vyhořelého 
Libušína. Na tomto zasedání bylo schváleno několik smluv. Dvě o poskytnutí dotace na 
Revitalizaci veřejného prostranství a Přírodní koupací biotop, s tím související smlouva o 
věcném břemenu s Povodím Moravy. Dále smlouvu s Energií pod kontrolou související s 
platbou za elektrické energie a smlouvu o věcném břemenu na Adámkách. Bylo schváleno 
navýšení částky na pořízení inventáře do sokolovny na 120.000,- Kč, stánkový prodej na pouti 
bez poplatků a pořadník rozšíření veřejného osvětlení.  
   Zastupitelé vzali na vědomí výsledek veřejné zakázky na dostavbu kanalizace – zhotovitel 
První KEY STAV.  Zastupitelé neschválili odkoupení zařízení ze zubní ordinace.  
   Ve čtvrtek 24. dubna se konalo třetí zasedání. Po schválení změn a plnění rozpočtu bylo 
schváleno nečerpat půjčku ze SFŽP ČR na dostavbu kanalizace v plné výši. Byly schváleny 
podmínky pro výběrové řízení na poskytovatele bankovního úvěru a jako zhotovitel zateplení 
Domu služeb firmu Commodum. Zastupitelé se usnesli a schválili odkládat částku 100.000,- 
Kč ročně na obnovu vodovodu. Dále schválili smlouvu o zajištění zpětného chodu využití 
odpadů z obalů a finanční příspěvek Mysliveckému sdružení na Hubertskou mši. V rámci 
pozemkových úprav na Fiuráškovicích bylo schváleno pořadí jednotlivých opatření. 
   Čtvrté zasedání se konalo 19. června. Jako poskytovatel úvěru na dostavbu kanalizace byla 
schválena ČSOB na dobu splácení 15 let s pohyblivým úrokem.  Zastupitelé schválili zařazení 
území obce Prostřední Bečva do územní působnosti Integrované strategie území MAS 
Rožnovsko na období 2014-2020.  
Bylo schváleno prodloužení smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na obecní majetek za 
stávajících podmínek na další 3 roky. Žádost o finanční příspěvek na zakoupení interaktivních 
tabulí do základní školy ve výši 22.000,- Kč a příspěvek ve výši 50.000,- Kč na sportovní 
činnost pro TJ byly schváleny. Zastupitelé odsouhlasili bezúplatný převod pozemků dle 
geometrického plánu č. 2393-68/2014, kde se nachází účelová veřejná komunikace 
k bývalému Elektronu.  



   Zastupitelé vzali na vědomí odvolání proti pozemkové úpravě na Fiuráškovicích a kontrolní 
prohlídku mostů v obci. Starostovi a předsedům finančního a kontrolního výboru bylo uloženo 
vypracovat podmínky pro provoz zubaře.  
   V srpnu se konalo páté zasedání, a probíhalo 21. srpna. Byly schváleny změny a plnění 
rozpočtu, povolily se výjimky z počtu dětí v základní a mateřské škole. Na zasedání byly 
schváleny čtyři smlouvy. Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z programu 
Regionu soudržnosti Střední Morava. Dvě smlouvy o dílo, s firmou REPONT  na realizaci 
veřejného prostranství (oprava mostu) a s firmou RENO 1991 na realizaci Přírodního 
koupacího biotopu. Pro vedení NN na Ježovci byla schválena smlouva o věcném břemenu 
s firmou ENPRO. 
   Výnosy z loterií a výherních hracích automatů byly rozděleny v částce 10.000,- Kč všem 
organizacím v obci.  
   Šesté zasedání zastupitelstva se konalo 18. září 2014. Na něm byly schváleny změny a 
plnění rozpočtu za období 1-8/2014. Dále bylo schváleno podepsání tří smluv o dílo. První 
s firmou Aostav Valašské Meziříčí na zateplení základní školy, druhá s firmou Heryán 
Valašská Bystřice na zateplení mateřské školy Kněhyně a poslední s firmou Machovský 
Olomouc na realizaci dětského hřiště v Kněhyních. Zastupitelé schválili prodloužení 
kanalizace ke křižovatce na Adámkách od paní Gromnicové a zhotovení projektu na 
rekonstrukci úpravny vody v Cípkové. 
   Poslední zasedání zastupitelstva před novými volbami bylo sedmé, a konalo se 9. října 
2014. Na pořadí bylo opět schvalování smluv. Tři smlouvy o věcném břemenu, potřebné pro 
stavbu Revitalizace veřejného prostranství – přeložky NN. Dále bylo schváleno vyhlášení 
záměru na prodej na parcelu č. 1255, na které stojí soukromá stavba, a finanční částka 
25.000,- Kč na ohňostroj na vánoční jarmark.  
 

SAKUMPIKUM 

   
   V roce 2014 uspořádalo sdružení několik akcí.  Některé byly ve spolupráci s obecním 
úřadem. Patřil mezi ně BLEŠÍ TRH. Vše zorganizovalo sdružení, prostory poskytl obecní 
úřad. 
   ZÁJEZD DO SKLÍPKU 
   V sobotu 29. března navštívilo sdružení Velehrad a potom se vydalo do moravské vesničky 
Tupesy s její typickou keramiku. Pak zamířili do Blatnice pod sv. Antonínkem. 
Všichni byli překvapeni přivítáním, prostředím a občerstvením ve sklípku u Bršlíků. Nadchl je 
odborný výklad a zasvěcené vyprávění o víně. Počasí přálo a zájezd se vydařil. 
   NEJKRÁSNĚJŠÍ ČARODĚJNICE 
   Na uspořádání této akce požádalo sdružení o pomoc Základní školu.   
Do soutěže se mohli zapojit všichni a použít jakýkoliv materiál. Na Sletu čarodějnic 30. dubna 
2014 bylo vyhodnocení všech příspěvků.  Potom byla uspořádána výstavka. 
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁKOUTÍ (zahrada, balkon, okno) 
  Soutěž probíhala do konce srpna, aby byly hodnoceny jarní i letní zahrádky. Podmínkou 
účasti v soutěži byla přihláška. Zákoutí se postupně fotografovala a snímky se zveřejňovaly na 
internetových stránkách sdružení. Fotografie hodnotili občané. Výherci obdrželi hodnotné 
ceny.  
Podle hlasování byly 3 zákoutí vyhlášeny: 
1. místo – Vojkůvková Dáša (nad Skokanem) 
2. místo – Mikulenková Věra (na Nové) 
3. místo – Jurečková Iva (Adámky) 
Cenou byly poukazy v hodnotě 1000,-Kč; 500,-Kč a 300,- Kč na zboží v prodejně pana 
Vojáčka na Horní Bečvě. 



POSEZENÍ POD LÍPOU 
    Pátek 25. červenec teplý letní večer, stvořený pro příjemné posezení. Sdružení se sešlo u 
ohně Pod lípou. Vše bylo pojato jako poděkování členům za práci a aktivitu.  
 

VII. Slet čarodějnic 
   
 Na organizaci sedmého ročníku se podílelo sdružení Sakumpikum ve spolupráci se základní 
školou, obecním úřadem a Střediskem volného času Rožnov.  
   Druhým rokem si zajišťovalo celou akci samostatně. Bylo nutné vyřídit koncesi na prodej 
alkoholu. O soutěže pro děti se postaraly učitelky ze základní školy a Středisko volného času.  
   Na Slet přišly jen tři dospělé čarodějnice a tance s koštětem úspěšně zvládly, za to byly 
odměněny. Více přišlo malých dětí. Mohly si vyrobit korálky nebo si nechat namalovat na 
obličej obrázek. Bylo připraveno vystoupení Kejklíře a Sokolníků ze skupiny Valmont. 
Představení stálo 7.000,- Kč. Nad hřištěm se prolétla čarodějnice na dálkové ovládání. 
Programem provázel Jarda Ročňák, který zajistil hudbu.  
   Všichni se těšili na tmu, na parketu se objevila část skupiny HISTORIKA a předvedla 
vystoupení s UV světlem. 
   Potom začala OHŇOVÁ SHOW. Na závěr vystoupení „ohnivé ženy“ zapálily vatru a začala 
volná zábava. Jejich vystoupení stálo 7.500,- Kč. Vše končilo diskotékou. 
    

Rozsvěcení vánočního stromku 
 
   Do poslední chvíle nebylo jasné, kde se rozsvěcování bude konat. Záviselo to na zahájení 
prací na Revitalizaci obce – I. etapa. V sobotu 29. listopadu, byly v 12.00 hodin zahájeny 
trhy. Současně byl po dvou měsících otevřen most u školy. Před otevřením započaly práce na 
revitalizaci. Rozkopané chodníky a prostranství.  
   Počasí jako na objednávku – polojasno, ale nepršelo ani nesněžilo, teplota kolem 0°C. Vše 
připravili pracovníci obce – technické zázemí. 
   Ve stáncích široký sortiment zboží i občerstvení. Vystoupení Záhořenů z Bacova zahájilo 
trhy. Dále vystoupení souboru Soláněk, Bára Bartošková s dětmi, soubor Skřivan pod 
vedením Dity Gužíkové. Kolem páté hodiny se sešla na návsi spousta lidí. Čekali na tradiční 
ohňostroj. Auta stála od hotelu Bečva až po obecní úřad a v přilehlých uličkách. Odhadem se 
přišlo podívat 1000 lidí.  
   Hlavní vystoupení měl soubor Javořina, po něm vystoupily děti ze základní školy. Na 
pódium přišel otec Dujka a starosta obce.  Po proslovu začalo odpočítávání a rozsvítil se 
stromek. Potom začal ohňostroj. Financovala jej obec. Celým dnem provázela moderátorka 
Katka Dostálová, o ozvučení se postaral pan Bolcek. 
            

   Sbírka charita Broumov 

   
 Před několika lety začala pořádat Místní organizace Červeného kříže ve spolupráci 
s Charitou a obecní sbírku šatstva.  
   Ve dnech 15. - 17. září přinášeli lidé na obecní úřad věci, které chtěli věnovat potřebným.  
Sešlo se velké množství šatstva, ale také časopisů, obuvi, nádobí, hraček a dalších věcí.  
  Odvoz zajistila charita o týden později.  
 

Myslivecké sdružení Radegast 
 



   Myslivecké sdružení mělo 24 členů, kteří vykonávali svou činnost v honitbě Prostřední 
Bečva o výměře asi 1.400 ha. Honitba byla převážně lesního charakteru v kopcovitém terénu 
obce.  Vyskytovala se zde zvěř srnčí, jelení, méně černá a z drobné pouze zajíc. Dále v malém 
množství liška, jezevec, rys a velmi vzácně se nacházely pobytové znaky medvěda. 
   V roce 2011 vybudovalo sdružení v pronajatých prostorách v zadní části místní Jednoty 
střed vlastními silami klubovnu.  
   V roce 2014 mělo sdružení naplánováno upravit klubovnu, stavbu nového posedu, stavbu 
umělé nory. Z kulturních akcí pořádalo pravidelně kácení máje v Bacově, Myslivecký výlet 
v Kněhyních. Poslední akce v roce byla Hubertská mše v kostele sv. Zdislavy. 
 

 Sdružení dobrovolných hasičů střed 

 
   U příležitosti Dne hasičů byly 5. května, přijaty hejtmanem kraje, MVDr. Mišákem, 
delegace hasičů jednotlivých okresů. Mezi pozvanými členy sboru byl i Michal Lejska, který 
byl oceněný za skvělé sportovní výsledky a reprezentaci dorostu České republiky na 
Mistrovství světa v požárním sportu v Moskvě.   
   Velký úspěch dosáhli mladší žáci, kteří získali první místo v celorepublikové hře Plamen a 
titul přeborníků okresu pro sezónu 2013/2014. Starší žáci skončili na druhém místě. 
Postoupili na krajské kolo, což se mladým hasičům naposledy povedlo před čtyřiceti lety.  
   Krajské kolo 13. a 14. června v obci Šelešovice v okrese Kroměříž, kde reprezentovali naši a 
stali se vicemistry zlínského kraje pro rok 2014.  
   Sbor dobrovolných hasičů se účastnil v roce 2013 celostátní soutěže o nejlepší internetové 
stránky.  Z 90 zúčastněných sborů bylo vyhlášeno v Litoměřicích na VII. celorepublikovém 
srazu hasičstva 10 nejlepších. Náš sbor obsadil 6. místo.  
    

TJ Sokol Kněhyně 
   
   V září roku 2011 se podařilo znovu obnovit lyžařský oddíl v počtu deseti dětí.   Na začátku 
zimní sezóny 2011 byly nakoupeny pro všechny děti nové běžky, boty a hůlky. Do sezony 2013 
se musel oddíl dovybavit. V roce 2014 trénovalo 15 závodníků ve věku od 6 do 14 let. 
   Během roku oddíl organizoval čtyři sportovní akce, které řadu let TJ Kněhyně zastřešuje. 
Byl to: 

� Běh kněhyňským údolím 
� Memoriál Ondřeje Ondryáše  
� Mundial 
� Dětský karneval 

   Z oddílu se letních závodů Českého poháru a Mistrovství republiky zúčastnili Radka 
Žitníková a její bratr Richard Žitník. 
   Mistrovství České republiky v letním biatlonu žactva se konalo 19. – 21. září v Jáchymově, 
kde Richard Žitník získal ve štafetě, spolu s Vojtou Borákem a Davidem Volkem druhé místo.  
   Od zimní sezóny začal závodit za mladší dorostence. Celkově v celostátním žebříčku skončil 
na devátém místě. Jeho sestra Radka na 25. místě. 
 

TJ Sokol Prostřední Bečva  - kopaná 
    
Fotbalovou sezónu 2013/2014 zakončil oddíl kopané mužů úspěšně. Stal se vítězem Okresního 
přeboru a postoupil do 1. B třídy.  Trenéry v tomto období byli Zbyněk Jurajda, asistent 
Radim Křenek a vedoucí Radek Baláš.  
     Žáci s posilami z Horní Bečvy skončili na 6. místě. 



  Úspěšní byli odchovanci oddílu, kteří postoupili do vyšších soutěží. Byli to bratři Jan a 
Pavel Juroškovi. Jan působil v základním kádru prvoligové Dukly Praha. Jeho postup byl z 
mládežnických okresních výběrů. Na hostování, nejprve v Baníku Ostrava, Vítkovicích a 
Hlučíně, naposled Dukla Praha. Letos v květnu dal proti Bohemians Praha svůj první ligový 
gól.  
   Jeho mladší bratr Pavel nejprve hostoval ve Valašském Meziříčí, pak v Baníku Ostrava. Za 
celou sezónu byl oddíl pouze jednou poražen a jedna remíza. Pavel odehrál za celý ročník 
celkem 50 mistrovských a pohárových utkání, ve kterých dal 53 gólů za mladší žáky. 
   TURNAJ V POLSKU 
   Další zkušenosti získali malí fotbalisté z Horní a Prostřední Bečvy, když  se zúčastnili 
velkého mezinárodního turnaje v kopané v polské Wroclawi. Bylo to ve dnech 3 až 6. 
července.  
Vedení: Aleš Jurajda, Radim Mičkal, Zdeněk Janíček a Svatopluk Fojtášek. 
   Složení družstva: Lukáš Vaněk, Michal Fojtášek, Lukáš Mužátko, Lukáš Daníšek, Jan 
Macura, Matěj Juřík, Albert Skramuský, Eliška Skramuská, Jan Kubán, Adéla 
Myslikovjanová, Barbora Podešvová, Tomáš Křenek, Vojtěch Maceček, Štěpán Ondruch a 
Standa Řezáč.  
    První den byl úvodní ceremoniál. Celkem se na turnaji představilo 128 družstev z 10 států.                                   
 Naši kluci dostali do skupiny C družstva FC Chomutov, dánský Vondingborg IF, holandský 
VV Heino a polský UKS Szóstka.   Výsledky nebyly důležité. Kluci v  turnaji poznali, jak se 
hraje fotbal v jiných zemích Evropy. Podívali se na fotbalový stadion, kde se hrálo EURO 
2012. Poznali spoustu nových kamarádů a odnesli si množství zážitků.  
 

Český červený kříž  
  
  Plán akcí na rok 2014 byl následující:  
• uspořádání maškarního plesu 
• dva zájezdy do Polska 
• akce "Letní posezení v konírně" 
• humanitární sbírka oděvu pro Diakonii Broumov 
• zařízení zájezdu na muzikál do Prahy 
• uspořádání valné hromady 
• navštěvování členu při životních jubileích 
• mikulášská nadílka pro děti místní ZŠ  
• doplnění vybavení lékárniček ZŠ a obě MŠ  
• zaslání finančního daru na obnovu Libušína 
• zaslání finančního daru Člověk v tísni - pomoc pro Afriku 
• zařízení plavání, masáží, aj., ve Sport Art Centru 
   První bod programu se uskutečnil 22. února na Valašském šenku Zavadilka 
   V roce 2013  místní organizace zaslala prostřednictvím nadace „Člověk v tísni“ pomoc pro 
Afriku v podobě šesti certifikátů: tři kozy, čtyři kanystry, kojenecká výživa na jeden měsíc a 
školní pomůcky pro deset dětí. 
 V roce 2014 oslavili významné životní jubileum tito členové organizace červeného kříže: 
Božena Proroková - 70 let 
Ščigálková Milada - 90 let 
Trčková Zděňka - 60 let 



Vala Ladislav - 60 let 
 

Jezdecký klub Valašsko 
   
 Jezdecký klub Valašsko Prostřední Bečva byl založen v roce 2006. Kapacita ustájení byla 32 
koní. Boxy bývaly většinou  všechny obsazeny. 
   Činnost klubu byla zaměřena hlavně na práci s dětmi. Děti z klubu se mohly chlubit 
sportovními úspěchy.   Mezi nejúspěšnější jezdkyně patřily Anna Křištofová, Simona 
Dulavová, Tereza a Klára Tiokovy a Lada Srovnalová. 
   Každoročně byla pořádána Výstava koní na Valašsku. V roce 2015 už jubilejní 20. a popáté 
na Prostřední Bečvě. 
  Akce se těšila oblibě veřejnosti, počty diváků přesahovaly tisícovku.  
  Kontakt s koňmi a jezdecké lekce  v klubu absolvovaly o prázdninách i děti z blízkých letních 
táborů a přes školní rok klienti z rožnovského střediska Kamarád. 
 
 

Základní škola 
 
   Začátek školního roku 2013/2014 proběhl 2. září 2013. 
  Do 1. třídy přibylo patnáct nových žáků s vyučující Mgr. Simonou Hrstkovou. Ve škole 
přibyla učitelka 2. třídy Mgr. Hana Štěpánková a nová školnice Marie Lenomarová. Spojené 
třídy 3. a 5. učila učitelka Mgr. Petra Hamplová a čtvrťáky ředitelka Mgr. Pavlína 
Přikrylová. V roce 2014 bylo na škole 46 žáků. 
  Ve dnech 2. a 3. října byly děti 3. - 5. třídy na zájezdě v Praze.  Žáci 1. - 3. třídy zavítali do 
Valašského muzea na výukový program " Vánoce na dědině", kde prožili Vánoce našich 
předků.  
   Vychovatelka Hana Skalíková připravila pro rodiče keramickou dílnu.    Zápis do 1. třídy se 
uskutečnil 29. ledna 2014. Začátkem února žákům začaly lekce plavání.  
   ZŠ a MŠ získala grant Na zelenou z nadace Partnerství ve výši 56 300,-Kč. Prostředky 
umožnily uskutečnit projekt „Bezpečně do školy“. 
    10. dubna 2014 proběhl 1. ročník "Bečvanské olympiády v anglickém jazyce"!  
Celoroční práce byla zakončena školním výletem – plavbou po Baťově kanálu s prohlídkou 
Kovozoo a majáku Šrotíka.  
   Během prázdnin prošla úpravou školní zahrada, byly vykáceny přerostlé staré stromy. 
V základní škole byly natřené dveře, opatřeny moderním kováním a informačními cedulemi.  
 

Mateřská škola  
     
   Nový školní rok 2013/2014 začal pracovně. Výměna oken v celé budově mateřské školy se 
zpozdila, následné malování, montáž nových krytů radiátorů a úklid mateřské školy probíhal 
hekticky. 
   V pondělí 2. září byl zahájen nový školní rok.  
  Do mateřské školy ve středu obce bylo zapsáno celkem 46 dětí, z toho pět dětí mělo odklad 
školní docházky. Zapsané děti byly rozděleny do dvou tříd. Ve třídě starších dětí bylo 23 dětí, 
třídu malých dětí pravidelně navštěvovalo 15 dětí, 8 dětí docházelo do školky nepravidelně, 
pozvolna se adaptovaly. Ve školce střed pracovaly čtyři pedagogické pracovnice.       
    Do mateřské školy v Kněhyních bylo zapsáno celkem 19 dětí, jedno dítě mělo odklad školní 
docházky, pracovaly zde dvě pedagogické pracovnice.  



   Zápis dětí do Mateřské školy střed – pro školní rok 2014/2015 byl 9. a 10. dubna a 
v Kněhyních 11. dubna 2014. 
V tomto školním roce bylo v kolektivu šest předškoláků. Tři z nich se 29. ledna zúčastnili 
zápisu do ZŠ Prostřední Bečva, zbylí tři navštívili ZŠ Horní Bečva.  
      20. května proběhlo ve školce preventivní vyšetření zraku.   Ve dnech 19. a 20. června 
2014 ožil Rožnov VI. Olympiádou dětí a mládeže.  Zúčastnilo se 130 dětí ze 13 -ti mateřských 
škol. Naši školku zastupovali Vendula Fiurášková, Jakub Kubáň, Lukáš Macura, Martin 
Malina, Aleš Růčka, Matyáš Šenk, Denisa Šenkeříková, Vanesa Šenová, Rostislav Žitník, 
Radka Žitníková. Získali druhé místo.  
   O prázdninách byla vymalovaná školka v Kněhyních, zabudované moderní osvětlení v herně 
i jídelně. Ve školce střed se vyměňovala dlažba a obklady ve skladech, ve vstupní chodbě, 
prádelně, sušárně, ve skladu zeleniny a brambor a ve výdejnách jídel.  Proběhla rekonstrukce 
sociálního zařízení, a sprchovém koutu pro zaměstnance.  
 

Počasí 

 
   Středa, první den v roce 2014 začala na leden teplým počasím. Ráno ukazoval teploměr 1°C 
a přes den se vyšplhal až na +3°C. Bylo zataženo a poprchávalo. Stejně bylo až do soboty. 
Přes víkend se teplota ještě zvedla a v neděli 5. ledna bylo přes den 7°C a krásně svítilo 
slunce. Ranní teplota vystoupila až na +4°C. Také další dny bylo velice pěkně, spíše jarní 
počasí. Ráno neklesly pod nulu a přes den se vyhouply v prvním týdnu až na +10°C. Od 10. 
ledna došlo k poklesu. Ráno kolem nuly, někdy spadl teploměr i na -4°C, přes den bylo 
většinou polojasno, mraky, teplota od +2°do +6°C. Sníh stále nikde. Srážky v podobě deště. 
Další dny až do 21. ledna bylo zataženo a poprchávalo nebo mrholilo. Počasí spíš podzimní.  
   V sobotu a neděli 18. a 19. ledna se denní teploty vyhouply na 10°C, bylo jasno, krásně 
svítilo slunce. Ranní teploty kolem 5°C. V pondělí se zatáhlo, začalo pršet a v úterý večer 
klesla teplota na nulu. Začal popadávat sníh, v 21. 00 už sněžilo. Ve středu 22. ledna ráno 
klesla teplota na -1,8°C, vše bylo pod sněhem. Byl mokrý a padal jen místy. Kolem 20cm 
napadlo na Adámkách a ve středu obce. Bacov, Kněhyně a dolní konec měl jen poprašek. Sníh 
nebyl ani na Horní a Dolní Bečvě.  Přes den byly teploty kolem +3°C. Do soboty se 
pohybovaly u nuly a v sobotu 25. ledna klesla ráno teplota na – 10,6°C a vydržela přes den. 
Sem tam poletoval sníh. Večer místy až -17°C.  Do konce měsíce se ranní teploty držely stále 
pod bodem mrazu a denní maximálně do +4°C. Bylo zataženo.  
   Celý únor byl v podstatě jako leden. Ranní teploty kolem nuly, občas pod, sluníčko se 
ukázalo jen občas. První polovina měsíce byla chladnější, ale kolem 10. února se teploty 
vyhouply na 10°C. Nebe bylo zatažené, občas přeháňky, po sněhu ani památky. Od 15. února 
se ranní teploty pohybovaly od -2°do +4°C. Poslední týden v měsíci se mráz v noci objevil jen 
jednou a denní teplota dosáhla 12°C. I přes teplo bylo zataženo a pršelo.  
   Březen pokračoval jarním počasím. První týden v noci chladno, kolem nuly, ale přes den 
+11°C. Od 8. března nádherné slunečné počasí. V noci a ráno mrazíky, ale jasno, přes den 
16°C, 14. března dokonce až ke 20°C. V pondělí 17. března byla ranní teplota 7,5°C, ale 
přišel studený vítr a obloha byla zatažená. V podstatě od konce února do 18. března nespadly 
žádné srážky. Pár dnů mrholilo, ale vydatný déšť nebo sníh nepřišel. V úterý 18. začalo pršet 
a pršelo s přestávkami až do čtvrtka. Teploty byly kolem 10°C. Od 20. března se ráno teplota 
držela kolem 7°C a denní až 17°C. Většinou bylo slunečno, občas sprchlo. V úterý 25. března 
klesla ráno teplota na 3°C a v 9.00 hodin začalo sněžit. Přes den jen 4°C. Až do konce března 
ráno kolem nuly, občas až -2°C. Přes den jasno až polojasno a 15°C. Poslední den v měsíci 
dokonce 18°C.  
   Apríl – úterý, ráno 1,6°C, jasno, slunečno. Druhý den ranní mrazík, ale pak se teploměr 
vyhoupl na 16°C. Tak bylo až do úterý 8. dubna – ranní mrazík, odpoledne teplota přes 13°C. 



V úterý vystoupl ráno 7,4°C, přes den 17°C, dusno, podvečer mraky.  V 17.00 průtrž mračen, 
hřmění, blesky a slejvák. Pršelo celou noc. Druhý den stále pršelo a přišly kroupy, teplota jen 
kolem 5°C. Chladná rána, od 1°do 5°C pokračovala do 18. dubna. Počasí přes den nebylo nic 
moc. Mlha, chladno, pršelo, vítr.  Ráno 15. dubna se všichni se probudili do bílého, jako by 
opět začala zima. Celý den pršelo se sněhem a foukal silný vítr.  
   V sobotu 19. dubna ráno 5°C, ale přes den už 14°C, celý den a krásně. V neděli přišla 
průtrž mračen s kroupami a silný vítr, na teploměru 16°C.  Další průtrž v úterý. Potom se 
ranní teplota zvyšovala a bylo příjemněji a tepleji. Někdy ranní mlha, nějaká přeháňka, ale 
teploty se kolem 20°C. Poslední tři dny v měsíci byly opravdu aprílové. Ráno mlha, teplota 
10°C, potom sluníčko, do toho kroupy a teplota 22°C a nakonec studený vítr a pokles na 
12°C.  
   Měsíc lásky začal čtvrteční teplotou 25°C, ale foukal studený vítr. V sobotu se ochladilo na 
12°C a další dny nebylo lépe. Slunečno, ale vítr studený, takže ráno jen kolem 5°C a přes den 
15°C. Úterý 6. května první ze zmrzlých mužů - teplota poklesla na -1°C a přes den studený 
vítr, i když na teploměru bylo 18°C, bylo chladno. Pěkně bylo asi tři dny (8. až 10. května), 
kdy svítilo slunce a bylo 25°C. Po tomto datu teplota klesla, většinou zataženo, pršelo, jen 
14°C.  
   Ve čtvrtek 15. května bylo celý den zataženo, déšť, a 9°C. K večeru začal foukat silný vítr, 
který vyvracel stromy. Rožnovská Bečva na dvou místech vyhlášený druhý stupeň povodňové 
aktivity. Pršelo ještě dva dny. Pak se obloha najednou vyjasnila a od 19. května nepršelo. 
Také teploty byly konečně letní, a to od 26°do 28°C. Poslední týden se vše opět obrátilo. 
Začalo pršet, většinou bylo polojasno a teploměr se nevyšplhal nad 20°C. Poslední květnový 
víkend byly ranní teploty 8°C. 
   Červen pokračoval polojasnem a chladnějším počasím do 20°C a nechyběl ani déšť. Léto 
začalo 6. června odpoledne, kdy se vyjasnilo. Další dny se teploty pohybovaly od 24°do 30°C. 
V podstatě byl celý červen teplý a slunečný, pouze pár dnů kolem poloviny měsíce, bylo 
chladnějších. Pouze ranní teploty byly nižší, kolem 12°C. V pondělí 16. června dokonce 
4,6°C. První červnová vláha přišla v 17.00 ve středu 25. v podobě průtrže mračen, která 
pokračovala deštěm celou noc. Potom se déšť objevoval každý den, až do konce měsíce. Přes 
den se teploty držely kolem 25°C. Ve čtvrtek 26. června ranní klesly na 1,5°C, přes den 
zataženo a vítr. Stejně bylo i poslední školní den, teplota nepřesáhla 15°C.   
   První prázdninový den se začalo vyjasňovat a teploměr se vyšplhal na 24°C. První 
prázdninový týden se počasí stále měnilo. Byla mlha, přes den chvíli slunce, potom déšť a 
zase na čas vyjasnění. Teploto jen 20°C. Od 7. července se konečně teploměr začal chovat 
jako v letním období a ukazoval od 25°do 30°C. Předváděl se déšť. Každý den pršelo, někdy 
déle, někdy letní přeháňka. Sluníčko s deštěm a vysokými teplotami během dne se střídaly až 
do konce měsíce.  
   Srpen pokračoval v tom, co červenec začal. Teplota 27°-30°C, vlhkost 75-80%, slunce a 
déšť každý den. Po 10. srpnu teplota klesla a do konce měsíce se už ke 30°C nedostala.  
Držela se od 22°do 25°C, jenže pravidelně téměř každý den přicházely dešťové přeháňky. 
Ranní teploty se držely od 10°až 13°C. V pondělí 25. srpna byla ranní teplota neuvěřitelných 
3,5°C, přes den pouze 14°C, zataženo, déšť. Ve večerních hodinách se muselo topit, aby bylo 
příjemné srpnové teplo.  
   Ještě první dva zářijové dny byly chladné, ale ve středu 3. září se karta obrátila. Ráno se 
teploměr vyhoupl na 15°C a až do úterý 9. září krásně, jasno a neuvěřitelných 25°C. Vysoké 
teploty pokračovaly i další dny, jen každé ráno se po krajině valila hustá mlha. Od poloviny 
září byly dny deštivé, ale teploty se stále držely kolem 20°C. Ranní teploty od 11°- 15°C, 
pouze 24. září byl ráno mráz, místy až -1°C, slunečno.  
   Říjen se svým počasím také mile překvapil. Až do 12. bylo mlhavo, zataženo, teploty kolem 
15°C, většinou déšť. Potom nastalo babí léto. Ranní teploty od 10°- 15°C, přes den krásně 



slunečno. Neděle 12. října měla rekordní teplotu 25°C. Postupně začala teplota klesat a do 
konce měsíce byla ráno kolem 5°C a přes den od 7°do 12°C. V týdnu od 17. října se k těmto 
teplotám přidal ještě déšť a vítr. 
   První přízemní mráz se objevil v pondělí 27. října ráno, kdy rtuť klesla na -1,5°C, v úterý 
dokonce na -3°C. Přes den byla krásně slunečno, ale teplota se nevyšplhala k 15°C. Jakmile 
slunce zašlo, opět klesl teploměr k nule. Mrzlo také v úterý, i když svítilo sluníčko, ráno bylo 
už  -3°C, přes den kolem 8-10°C, večer zase nula. Až do víkendu bylo podobně. Potom ráno 
nula, ale začalo mrholit, bylo zataženo, přes den 12°C. Velká inverze. V neděli 2. listopadu se 
objevilo sluníčko a teplota se mírně zvýšila. Další týden byl velmi proměnlivý. Ranní teploty 
od 4 do 13°C, přes den teplý vítr, slunečno, k večeru déšť a teploty až 18°C. Na polovinu 
listopadu nádherné počasí.  
   V neděli 16. listopadu se vítr ochladil, přišel déšť, teplota nedosáhla 10°C. Posledních 14 
dnů v měsíci bylo téměř stejných. Předposlední týden ráno kolem 4°C, druhý týden pod nulou. 
Přes den mrholení, zataženo, chladno. Denní teplota od 6-10°C. Poslední listopadové 
víkendové dny 29. a 30. byly chladné a bez srážek, v neděli se objevilo sluníčko. Večer teplota 
klesla na -4°C. 
   Pondělí 1. prosince přišla kalamita. Teplota -2°C, pršelo a déšť přimrzal. Všude hladko, 
náledí, stromy obalené ledem. Kalamita v celé republice. V úterý stále hladko, poprchávalo, 
vše zmrzlé a začal padat sníh. Další dva dny se teplota malinko zvedla a bylo i sluníčko. Od 
pátku do pondělí, byla ráno 0°C, zataženo, mlha přes den do 5°C. V pondělí 8. se oteplilo, 
ráno bylo 4,5°C, přes den mrholení a mlhy. Druhý den 9. slunce a ráno pod -2,5°C. Až do 
konce měsíce se počasí střídalo jako na Apríla. Od pátku 12. do 19. prosince byly ranní 
teploty vysoko nad bodem mrazu. Bylo i +8,5°C, střídavě svítilo slunce nebo mrholilo. Silný 
vítr, a denní teploty v úterý 16. vystoupily nad 10°C.  
   Od soboty 20. prosince byla rána jasná, teplota kolem 2°C. Přes noc pršelo a v neděli začal 
poletovat sníh. Před štědrým dnem bylo +8°C. Na Boží narození teplota začala klesat.  
V pátek na Štěpána byla 0°C a držela se celý den. Přes noc napadlo asi 2cm sněhu. Velký 
obrat nastal druhý den, 27. prosince.  Rány klesl teploměr pod -13°C a přes den na pouhých -
5°C. Další dny se mírně oteplilo a začalo sněžit. Ranní teploty už jen -8°C a přes den kolem 
nuly. Stejné počasí trvalo až do konce roku, na zemi ležela alespoň malá vrstva sněhu.  
     


