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Biotop, rekonstrukce návsi, suchý rok 

 

Úvod 

- středa 7. ledna 2015 o půl dvanácté teroristický útok v Paříži na redakci satirického 
týdeníku, a restauraci.  Celkem zemřelo 17 osob.  

- cena benzínu 25,- Kč -28,- Kč 
- 4. února teploty klesly v Čechách na -30°C,  
- 24. února 2015 – střelba v restauraci v Uherském Brodě, 9 mrtvých 
- 31. března – sněhová kalamita v celé republice i zahraničí  
- 4. - 5. dubna na Šumavě -16°C, místy -20°C. Nejmrazivější velikonoce za 100 let 
- červen – benzín 32,40 Kč, nafta 31,90 Kč 
- 24. – 25. června nejchladnější noc v Čechách; na Šumavě mráz - 3,9°C 
- 1. července – zemřel sir Nicholas Winton ve věku 106 let.  
- červenec nejteplejší za 130let. Jižní Morava dva měsíce bez deště. Řeky 10-15% 

srpnového průtoku 
- červen, až září - utečenci z Afriky zaplavují Evropu. Utíkají do Německa. V říjnu bylo 

v Evropě už 800.000 tisíc utečenců. 
- 14. října – v Čechách první sněhová nadílka 
- 13. listopadu – další útok v Paříži, na sedmi místech, 134 mrtvých a 500 zraněných 
- minimální mzda v roce 2015 byla  9.200,- Kč 
-  prosinec benzín 27,60 Kč, nafta 27,20 Kč 
- v  roce 2015 bylo nejméně srážek za 55 let 

 

Statistika obce 

   K poslednímu dni roku bylo v obci 1728 obyvatel. Žen bylo více než mužů – 889 žen a 839 
mužů. Nejstarším občanem žena, narozená 25. ledna. 1920. Nejmladší také žena, a narodila 
se 21. prosince. 2015.  
   Za rok 2015 se do obce přihlásilo 25 občanů. Pro nedostatek pracovních příležitostí, studia, 
z důvodu sňatku a podobně se odhlásilo 31 lidí. Celkem bylo uzavřeno 9 sňatků. Dětí se 
narodilo 17, k tomu tři děti, jejichž matky v obci bydlely, ale nebyly trvale hlášeny. Narodilo 
se šest chlapců a jedenáct děvčat.  
   První dítě  roku byla holčička narodila se 5. ledna 2015. Poslední narozené dítě v roce byla 
holčička a narodila se 21. prosince 2015. Bohužel do statistiky patří také smutné zprávy. V 
loňském roce nás opustilo 12 občanů. Bylo to sedm mužů a pět žen.  
   V naší obci převládaly Marie. Na toto jméno slyšelo 59 žen. Další nejpočetnější jméno byla  
Jana -  51 žen. Třetí v pozici tři jména. Byli to Zdeněk, Jan a Jiří. Na tato jména slyšelo 46 
mužů. Celkem 93 druhů jmen měl pouze jeden člověk. Byl to například Alan, Sebastian, 
Břetislav, Lea, Karina, Valentýna. Celkem bylo v obci 268 druhů jmen.     
   V příjmeních se od roku 2014 mnoho nezměnilo. První byli Křenkové, s počtem 55 zvítězili 
těsně. Třicet mužů a 25 žen. V těsném závěsu byli Fiuráškové, s počtem 54 (20 žen a 26 
mužů). Na třetím místě skončili Růčkovi s počtem 24 žen a 16 mužů.   
   Průměrný věk v obci byl 42 let (muži 41, ženy 44). V roce 2015 oslavilo své patnácté 
narozeniny 12 a plnoletost 13 občanů. Počet obyvatel podle věku:  



do 10 let – 81 chlapců a 81 dívek  
od 10 let – 71 chlapců a 76 dívek  
od 20 let – 112 mužů a 114 žen  
od 30 let – 113 mužů a 116 žen  
od 40 let – 132 mužů a 127 žen  
od 50 let – 139 mužů a 119 žen  
od 60 let – 116 mužů a 120 žen  
od 70 let – 55 mužů a 89 žen  
od 80 let – 23 mužů a 29 žen  
od 90 let – 2 muži a 13 žen 
 
 

Život v obci 
 
RODINNÉ DOMY 
Počet rodinných domků vzrostl, čísla popisná překročila 700. Poslední vydané v roce 2015 
bylo 717. Zájemců o stavbu nového domu bylo dost. Problém byl získat pozemek na stavbu.  
 
VÝDĚLEK 
Průměrný plat v České republice byl 20.072,- Kč. Skutečnost však byla jiná. Platy na Moravě 
byly podstatně nižší než v Čechách a Praze. 
 
MAJETEK 
Nezaměstnanost ve Zlínském kraji poklesla, přibylo pracovních příležitostí. Finanční situace 
se zlepšila, životní úroveň stoupla. V rodině  dvě, tři auta, pro každého mobil, v domě několik 
televizorů, počítače, videa, zahraniční dovolené, nákupy, výlety.  
Mnoho rodinných domů se rekonstruovalo, měnila se okna, zateplovala fasáda. V rámci 
dotací se měnily kotle na topení.  
Objevily se lákavé nabídky na půjčky, kterým lidé neodolali. Půjčili si, a pokud nastaly 
problémy s prací, nedařilo se splácet. Většinou neodolali mladí. Neplacení, úroky stoupaly a 
hrozila exekuce majetku. Nastaly situace, kdy rodiče rušili dětem trvalý pobyt, v obavě, že jim 
bude zabavený majetek. Pokud se trvalý pobyt zrušil, občan zůstal na úřední adrese na 
obecním úřadě.  
 
AUTA V RODINĚ, 
Počet aut v rodinách stoupl. Finančně byla dostupnější. Autobusové spojení minimální, 
mnoho spojů bylo zrušeno, dálkové linky téměř žádné. Mnoho občanů dojíždělo autem denně 
na Vsetín, do  Frenštátu, Zlína a Jičína, proto v rodině i několik aut. Provoz na silnicích velmi 
zhoustl. 
 
ZAHRÁDKY A CHOV 
U většiny domů zahrady, ale jen malá část zůstala užitková. Většina pouze okrasná. Záhony 
se zeleninou, bramborami téměř žádné. Chov domácích zvířat se omezil na kočky a psy, 
rybičky, papoušky. Občas se někde objevily slepice. Počet chovatelů prasat a krav a ovcí se 
dal spočítat na jedné ruce. Většina i starších domků zrušila chlévy. 
V obchodech stále dostatek čerstvého masa, vajíček, ovoce a zeleniny. Všichni si pohodlně 
nakoupili, bez práce a starostí. 
 
 
VOLNÝ ČAS, KNIHOVNA 



Moderní začalo být sportování. Mladí lidé lyžovali, vyrazili na běžky, kola, turistiku, tenis a 
jiné sporty. Tělocvična v sokolovně byla přestavěna ke sportovnímu vyžití.  
Děti se méně scházely na hřištích, v lese, u potoka. Více seděly u počítače. Problém s  
komunikací. Škola se snažila zaujmout kroužky. Knihovna vyvinula aktivitu a lákala děti na 
četbu. Čtenářů v místní knihovně přibylo.  
 
ZAPOJENÍ DO AKTIVIT OBCE 
V obci vzniklo pár nových sdružení, která se snažila s ostatními spolky pozvednout aktivní 
život v obci. Pořádaly se soutěže, zábavy, výstavy, besedy. Problémem bylo zapojení mladých 
lidí.  
 
HOSPODY 
Hotel Bečva – majitelé Vašek Vladimír a Renáta.  V pronájmu provoz cukrárny.  
 
Skokan -  majitel pan Mikeš s dětmi. Úpravou prošlo venkovní posezení. 
 
Restaurace Zavadilka a  Valašský šenk Zavadilka  majitelé Malina Zdeněk a Petr. Valašský 
šenk sloužil jako restaurace, na pořádání společenských akcí. Areál staré Zavadilky se zcela 
změnil. Vyrostl zde  zábavní park s krytým posezením. Dále mini golf, kuželky, pro děti lanová 
věž, hřiště, ping-pong, šachy.  
 
Sport ART -  majitel ADON SPORT CENTRUM s.,r.o. Poskytoval služby hotelové, 
restaurační, možnost školení, společenských akcí apod. Bazén hotelu využívali nejen 
ubytovaní, ale i Klub důchodců. Hotel poskytoval služby welnes.  
 
Kyčera  - majitel Kafka Kamil. Objekt postupně za provozu rekonstruoval. V areálu byl 
k dispozici venkovní bazén, na ubytování chatky a kemp. Vše se postupně opravovalo a 
modernizovalo. 
 
Kotár – majitel R+P Vinovský s.r.o. Ostrava, objekt byl v rekonstrukci. 
 
Cyklobar – majitel Kretek Libor. Využil těsné blízkosti cyklostezky. Možnost rychlého 
občerstvení i příjemného venkovního posezení.  
 
SRA (sportovně rekreační areál) spolu s biotopem byla vlastníkem obec Prostřední Bečva. 
Občerstvení a kurty provozoval nájemce. Provoz biotopu zajišťovala obec pomocí brigádníků.  
 
Škola v přírodě byla v majetku Školského úřadu Ostrava. Celý objekt byl prodán paní Petře 
Šutarové z Ostravy, která celý areál dále provozovala.  
 
Camp Kněhyně – majitelem TJ Sokol Prostřední Bečva. Koncem roku 2015 se začalo jednat o 
prodeji celého areálu.  
 
PUSTEVNY 
Skalikova louka byla v soukromém vlastnictví. Majitelkou paní Janka Vojkůvková z Prahy. 
Celá nemovitost v havarijním stavu a uzavřena. Venkovní bazén nebyl již řadu let v provozu. 
 
Maměnka a Libušín byly v majetku Valašského muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm. Po 
rozsáhlém požáru Libušína se konala veřejná sbírka. Do konce roku žádné práce na 
rekonstrukci nezačaly, spáleniště se nadstřelilo. 



 
Tanečnica a Záryš byly v majetku společnosti NA KOPCI s.r.o. Praha. Oba objekty byly 
v provozu, žádné velké opravy se v posledních letech nekonaly. 
 
Šumná  stále v majetku TJ Baník Ostrava. Také zde nebyly prováděny velké opravy a 
rekonstrukce.  
 
DROBNÉ PODNIKÁNÍ  
 
Bečvanské sýry – domácí výrobou sýrů se na Adámkách zabývala paní Sváková Věra. 
Provozovna v rodinné domu, odtud i prodej. 
 
Svíčky – svíčky z včelího i jiného vosku vyráběla paní Fiurášková. Vyráběla doma a své 
výrobky nabízela na různých akcích. 
 
Pohoda – provozovala Kretková Ludmila. K dispozici masáže, kadeřnictví, holičství, 
manikúra, pedikúra, sauna, vířivá vana a prodejna s upomínkovými předměty. Provozovna 
umístěna s Cyklobarem, kde se mohli osvěžit nejen projíždějící cyklisté. 
 
Keramika – užitkové i upomínkové věci z keramiky tvořila doma paní Bártková Taťána. Své 
zboží nabízela na akcích, přes internet, vyráběla několik věcí pro informační středisko. Její 
keramické zvonečky se každoročně věnovaly dětem na začátku a konci školního roku. 
 
Doprava – Dopravu a autodopravu provozovalo několik soukromníků, například Ing. Kretek 
Kněhyně a Kubáň Radek z Kubějky. Ve vesnici byla také autoopravna a několik soukromníků 
podnikalo v oblasti zemních prací.  
 
Rekreace – pronájem - V mnoha rodinných domcích byl nabízen pronájem na rekreaci. Počet 
pronajimatelů se od roku 1990 zmenšil. Velký rozmach nastal po revoluci v roce 1990. Od té 
doby  se pronájem ustálil na několik objektů, které se tomu plně věnovaly.  
 
 
OBCHODY 
Spotřební družstvo Jednota se přejmenovala na COOP.   
Prodejny měl ve středu obce a v Kněhyních. V letošním roce byla prodejna v Kněhyních 
prodaná a vznikla zde soukromá prodejna potravin Hruška. Majitelkou paní Kubíčková 
z Horní Bečvy, majitelka i prodejny Hruška ve středu obce na č.p. 239. 
Obchod s textilem byl umístěn v prostorách Domu služeb. V  domě byla i výdejna léčiv, kterou 
provozovala Mgr. Svačinová z Rožnova. Na konci roku byla výdejna  uzavřena a předpoklad 
znovu otevření  v roce 2016.   
V domě služeb bylo kromě praktické a dětské lékařky a zubaře umístěno holičství, kadeřnictví 
a pošta. Obecní úřad měl v domě služeb garáže a dílnu.   
 
 

Události v obci 

ZUBNÍ LÉKAŘ 
V roce 2014 ukončila svou praxi zubařka MUDr. Klepsová. Nový zubní lékař se hledal těžce. 
Celé republika měla řadu let nedostatek dentistů. Po zdlouhavém jednání se podařilo zajistit 
lékaře ze Slovenska. Ordinaci na Prostřední Bečvě otevřel 1. února MDDr. Ladislav Čulman. 



KANALIZACE 
- při výkopu kanalizace došlo k přerušení plynového potrubí. Vše bylo 17. února hlášeno 
v místním rozhlase 

- Firmě, provádějící kanalizaci bylo 25. února ukradeno nákladní auto i s nákladem. Na 
autě bylo zařízení potřebné při  kanalizaci 

OPRAVY SILNIC 
Poslední týden v srpnu začaly opravy na silnici od Zavadilky na Pustevny. Silnice se opravila 
v celé délce 8 km.  
Současně byla zahájena oprava na silnici Prostřední Bečva směr Hutisko-Solanec.  Opravy 
začaly od mostu na Nové u čp. 303 na Hutisko, až ke křižovatce na Velké Karlovice. Úsek u 
Řečiska nebyl opravován, protože se plánovala oprava mostu přes Bečvu.   
70 VÝROČÍ OSVOBOZENÍ 
V neděli 3. května se sešli občané na malé slavnosti u památníku ve středu obce. Po krátkém 
projevu starosty Ing. Radima Gálika, ve kterém vzpomněl jména padlých a jejich oběť, 
přečetla Bc. Uhlářová krátký úryvek z kroniky obce. Slavnostní chvíli podtrhla kapela 
Záhořené státní hymnou a  několika dalšími skladbami. 
DOPRAVNÍ NEHODY 
V místech mezi Dolní a Prostřední Bečvou se během prázdnin staly dvě lehčí dopravní 
nehody.  
První 25. července. Došlo ke střetu osobního auta a motocyklu. Nikdo nebyl zraněný,  všichni 
odmítli lékařské ošetření. 
Ke druhé nehodě došlo – 28. července. Osobní auto vjelo na cyklostezku a převrátilo se na 
střechu. Nikdo zraněn. 
SMRTELNÁ NEHODA 
Smrtelná nehoda se stala 12. prosince v lese na Adámkách. Majitel lesa zpracovával dřevo a 
při manipulaci s traktorem došlo k převržení stroje. Ten se převrátil tak nešťastně, že pod ním 
majitel zemřel dřív, než ho hasiči vyprostili.  
 

Rodačka Jaroslava Hýžová  - 100 let  

Nejznámějším rodačka z Prostřední Bečvy je malířka Jaroslava Hýžová. 
   Narodila se 21. 2. 1915 na Prostřední Bečvě, v domě číslo 32, v dnešním hotelu Bečva.  
Dětství prožila v náročných letech první světové války. 
   Studovala gymnázium a učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, kam se s rodinou 
přestěhovala a záhy nastoupila na dráhu učitelky. Na přání otce působila sedm let jako 
učitelka na Valašsku a Hané.  Zdravotní potíže ji však přinutily ke změně povolání. Malířství 
ji vždy přitahovalo a hodně se mu věnovala. V letech 1942-45, v době protektorátu, studovala 
na malířské škole spolku Mánes v Praze u profesorů Tittelbacha a Lieslera.  
   Po pětiletém působení v Praze její velmi slibně se rozvíjející kariéru malířky přerušily 
mateřské povinnosti a návrat do rodného kraje. Žila a tvořila ve Valašském Meziříčí.   
Významný byl pro ni zájezd do Paříže v roce 1957. 
   Po celou dobu na Valašsku se aktivně účastnila veřejného kulturního života, přednášela, 
besedovala o umění. Zemřela 4. března 1992 ve Valašském Meziříčí a je pochována na 
"Valašském Slavíně" ve Valašském Muzeu. 
      U příležitosti 100. výročí narození byla na obecním úřadě otevřena 21. března výstava. 
 

Sbírka na varhany 

   O vánocích 2014 byla zahájena sbírka na nové píšťalové varhany do kostela svaté Zdislavy. 



Pro tento účel byl zřízen samostatný účet. 
   V letošním roce se hledal výrobce píšťalových varhan, který by vyrobil varhany vhodné pro 
kostel. 
   Dalším krokem byla návštěva pana Gottwalda, organologa, který se podílel na 
organizování výběrových řízení varhan z Olomouckého arcibiskupství.  
    Jedním z prvních dárců byla firma Pharmens, s.r.o. Společník pan František Křenek byl 
jedním z hlavních iniciátorů sbírky. 
    V neděli 15. listopadu byl uspořádán Benefiční koncert. Výtěžek z něj putoval na varhany. 
K 31. prosinci bylo na účtu na nové varhany 585.276,- Kč 
 
 

Investiční akce  

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP 
   V úterý 3. září začala firma RENO rekonstruovat bazén u obecního úřadu na přírodní 
koupací biotop. U Zavadilky vzniklo koupaliště bez jakýchkoliv chemických látek jako první 
svého druhu ve Zlínském kraji.  
   V rámci rekonstrukce došlo ke změnám v budově bufetu. Bylo zde umístěno bezbariérové 
sociální zázemí. Na výstavbu koupaliště se podařilo získat finanční dotaci ve výši 
3,859.685,06 Kč. 
Slavnostní otevření 26. června 2015 za přítomnosti hejtmana kraje.  
 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KNĚHYNĚ    
V letošním roce byly podány dvě žádosti o finanční dotaci. Na projekt dětského hřiště 
v Kněhyních v prostorách zahrady. Práce začaly ke konci roku, hotovo bylo první týden 
v prosinci. Terénní úpravy a kolaudace se provedou na jaře 2016. 
 
KANALIZACE 
   Výstavba kanalizace pokračovala v dalších částech obce. Z Kněhyň se práce přesunuly do 
Bacova, na Novou, část také na Slížkovice.  V dolní části obce, ke Kantorům, se s kanalizací 
dobudoval vodovodní řad.  
   Předposlední týden v květnu byly dokončeny poslední metry kanalizace v Bacově. Potom se 
firmy věnovaly pouze terénním úpravám. Začaly zkoušky těsnosti. Kolaudace se plánuje na 
jaře roku 2016, potom se budou občané na kanalizaci připojovat. 
 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V BACOVĚ 
Finanční dotace na vybudování hřiště byla schválena. Stavba musela být zkolaudována do 
konce roku 2015. S pracemi bylo ihned započato. Celkové náklady na stavbu byly výši 
584.329,00 Kč. 70% prostředků tvořila dotace ÚZ 17928 ve výši 400.000,- Kč ze SR od 
Ministerstva pro místní rozvoj, Zbylé náklady hradila obec. 
 
ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 
V druhé polovině října se začal zateplovat obecní úřad. Akce spočívala v zateplení stropů a 
venkovní fasády. Obec přijala od Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního 
prostředí dotace ÚZ 15835 ve výši 812.715,30 Kč a ÚZ 90877 ve výši 48.808,90 Kč. 
 
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ I. ETAPA 
I. etapa byla spojena s opravou mostu u ZŠ a dokončena v září. V rámci této etapy bylo 
zrekonstruováno prostranství u Sokolovny.  
Dotace ve výši 1,942.068,14 Kč byla poskytnuta z RRR SM ÚZ 87505 



 
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ II. ETAPA 
Byla do ní zahrnuta rekonstrukce středu návsi. Finančně byla náročná, I. etapu však 
prodražila oprava mostu. Práce začaly v září, celá obec byla rozkopaná, ale v listopadu se 
pořádaly vánoční trhy. Terénní úpravy a dokončovací práce probíhaly díky teplé zimě až do 
konce roku.  
Na II. etapu byla poskytnuta dotace  z ÚZ 87505 ve výši 1,867.499,50 Kč. 
 
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ III. ETAPA 
   Žádost o dotaci byla schválena, ale obec ji zrušila. Během měsíce se ukázalo, že projekty a 
dokumentační práce se dohotoví v termínu a o dotaci bylo znovu požádáno.  
   V rámci III. etapy se vyřešila křižovatka u Základní školy, především bezpečnost pro chodce 
a děti. S pracemi se začalo na podzim, dokončení a kolaudace v roce 2016.  
 
VÝLETIŠTĚ KNĚHYNĚ  
   V rámci finančních dotací se zrealizovala rekonstrukce výletiště v Kněhyních. Práce začaly 
v dubnu, budovaly se nové stánky a pódium. Za měsíc bylo hotovo. Taneční parket a ostatní 
plochy si budou v roce 2016 opravovat hasiči. Dotaci poskytl SIZF ÚZ 89517 ve výši 
79.406,00 Kč a ÚZ 89518 ve výši 317.623,00 Kč. 
    
BRKO 
   v rámci zkvalitnění nakládání s odpady měla obec možnost získat dotace na svozové vozidlo. 
Jednalo se o auto, které by sloužilo pro svoz BIO odpadů z nepřístupných částí obce. Tato 
dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,465.179,85 Kč a ÚZ 
90877 ve výši 86.187,00 Kč.  
 
 

Sbor pro občanské záležitosti 

   První vítání v roce 2015 se uskutečnilo 28. června, bylo pozváno osm dětí s rodiči. Všichni 
se zúčastnili. Průběh oslavy byl stejný jako předešlé roky. V malém programu vystoupily děti 
z mateřské školy a po proslovu pana starosty se rodiče podepsali do kroniky a byly jim 
předány věcné dary. Na památku se všichni vyfotografovali. 
 
Vítání 28. června 2015 
Hrubík Jiří   
Frňková Kristýna       
Slavíček Ondřej   
Bartošek Štěpán   
Žitníková Ema       
Mikulenková Aneta       
Kociánová Martina   
Ježová Barbora   
 
   Druhé vítání bylo ohroženo, protože se zateplovala budova obecního úřadu. Vše dobře 
dopadlo. 
 
Vítání 22. listopadu 2015 



Hořká Veronika - nepřišli   
Káňa Tomáš   
Pařenicová Elen - nepřišli      
Stavinohová Adéla   
Křenková Julie 
Křenek Sebastian      
 
 

Zlatá svatba 
 
   Také v roce 2015 navštívil Sbor pro občanské záležitosti oslavence, kteří prošli 50 a více let 
životem společně. Byli to: 
Fiurášek Rudolf  a Františka Bortlová,  Prostřední Bečva č. p. 646 – sňatek 24. 4.1965 
Bil František a Marta Vaňková, Prostřední Bečva č. p. 362 – sňatek 19. 6. 1965 
Idzior Jan a Bohumila Smočková, Prostřední Bečva č. p. 135 – sňatek 10. 7. 1965 
Křištof Josef a Jindřiška Maléřová, Prostřední Bečva č. p. 410 – sňatek 14. 8. 1965 
Žitník Josef a Marta Vaňková, Prostřední Bečva č. p. 89 – sňatek 13. 11. 1965 
Schwarz Karel a Jindřiška Smočková, Prostřední Bečva č. p. 125 – sňatek 20. 11. 1965 
 

Hospodaření obce 

Hospodaření obce za rok 2015 proběhlo dle návrhu rozpočtu obce schváleného na zasedání 
zastupitelstva dne 19. 3. 2015. Rozpočet byl v průběhu roku upravován dle potřeb 
hospodaření obce 6ti rozpočtovými opatřeními. 
Zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2015:          
ČS Rožnov pod Radhoštěm č. účtu 1771178389/0800            902 356,77  Kč 
ČNB Ostrava č. účtu   94 - 4016851/0710                                   6 494,77  Kč  
ČSOB Rožnov pod Radhoštěm č. účtu 265797422/0300          60 681,12  Kč 
Stav úvěrového účtu č. 265838706/0300                             32 052 206,00 Kč 
PŘÍJMY 
Daňové příjmy v celkové výši 21,670.568,17 Kč byly ke schválenému rozpočtu ve výši 
18,800.000,00 Kč na rok 2015 mírně překročeny.  
Nedaňové příjmy tvoří příjmy z poplatků, např. za užívání veřejného prostranství, odvody 
z výtěžku loterií, poplatků za rekreační pobyt a za provoz systému komunálního odpadu. 
Jejich výše 2 925 054,36 
Vlastní plánované rozpočtované příjmy byly příjmy za pitnou vodu, příjmy z prodeje, 
z pronájmů nemovitostí a pozemků a sběr a třídění komunálních odpadů, atd.   
Kapitálové příjmy – tvořily příspěvky od fyzických osob na vybudování vodovodního řadu. 
Přijaté transfery byly ve výši 11,856.899,75 Kč. Patřily zde dotace od Úřadu práce Zlín na 
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a dotace na činnost sboru 
dobrovolných hasičů. Další dotace obec přijala na dokončené investičních akcí.  
VÝDAJE 
Běžné výdaje byly ve výši 14 485 056,40 Kč.  Tvořily je náklady  na pěstební činnost a údržbu 
lesa, výdaje na opravy silnic, provoz veřejné silniční dopravy. Dále náklady na pitnou vodu. 
Zde byl zařazen návrh studie Zásobování vodou. Náklady na kanalizaci, opravy a údržba 
veřejného osvětlení, likvidace  domovního odpadu, podpora tělovýchovy, sportu, kultury a 
požární ochrana, komunální služby a místní správa. 
Kapitálové výdaje – výdaje na investiční akce ve výši 29,816.947,25 Kč. 



Příspěvkové organizaci byl schválen na rok 2015 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 
2,465.000,00 Kč. Roční účetní závěrka Základní škola a Mateřská škola Prostřední Bečva 
okres Vsetín byla založena na obecním úřadě Prostřední Bečva. 
Přezkoumání hospodaření obce vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Věra 
Bělíčková. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 8. 9. 2015  -   10. 9. 2015, a 4. 2. 2016, 5. 2. 
2016 a 23. 2. 2016.  
Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které neměly závažnost 
nedostatků, a nebyla zjištěna rizika.  
 
 

Vybráno z usnesení zastupitelstva obce 

  První zasedání bylo ustavující, a konalo se v listopadu 2014. Druhé zasedání nového 
zastupitelstva proběhlo 12. února 2015 a bylo v tomto roce první. Přítomno bylo 9 členů 
z jedenácti. Ověřovatelé zápisu Vránová Jana a Vlastimil Barabáš, členy návrhové komise 
Ivana Cabáková a Bc. Petr Křenek a zapisovatelkou paní Radomila Kantorová. 
   Na jednání byl kromě změn a plnění rozpočtu v roce 2014, schválen návrh rozpočtu na rok 
2015 a rozpočet sociálního fondu na rok 2015. Dále se projednával a byl schválen dodatek ke 
smlouvě o dotaci na Revitalizaci veřejného prostranství II. etapa. Bylo schváleno podání 
žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště v Bacově.  Byla schválena realizace a 
spolufinancování projektu „Revitalizace veřejného prostranství III. etapa.“ Dále bylo 
schváleno odkoupení pozemku parc.č. 102; smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. 
1797 a 431/12 a směnná smlouva na parc.č. 463 za parc.č. 3074. Z Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových byl schválen bezúplatný převod parc.č. 3108/10 a 3108/12. 
Schváleny byly dvě kupní smlouvy týkající se příjezdové cesty k sokolovně. Zastupitelé 
schválili stavbu vodovodní přípojky k č.p. 17.  
   Na vědomí bylo vzato přemístění hlavního uzávěru vody v MŠ Kněhyně a nutnost položení 
koberce ve vestibulu v domě služeb.  
   Zastupitelstvo vyhlásilo záměr na pronájem bytu v MŠ v Kněhyních a neschválilo převod 
dalších nabízených pozemků z Úřadu pro zastupování státu.  
    Třetí zasedání se konalo 19. března 2015. Ověřovatelé zápisu byla paní Mikulenková 
Jaroslava a Ing. Žitník Radek, členy návrhové komise Bc. Uhlářová Alice a pan Martina 
Stodůlka. 
   Zastupitelé nejprve schválili plnění rozpočtu za leden až únor 2015 a rozpočet na rok 2015. 
Dále byla schválena smlouva na dotaci ve výši 226.000,- Kč pro TJ Sokol Prostřední Bečva 
na sportovní činnost  a dotace ve výši 80.000,- Kč pro SDH střed na sportovní činnost 
mládeže. Byl projednán, a schválen, trží řád obce. Zastupitelé schválili podání žádosti na 
dotaci na svozové vozidlo a kontejnery na odpad, schválili finanční příspěvky na dopravní 
obslužnost,  a na vydání Spektra Rožnovska a to ve výši 21.937,50Kč na 9 měsíců. Souhlas 
projevili s vykácením všech dřevin před školkou a výsadbu nového parčíku a schválili účetní 
závěrku základní školy.   
   Při svém zasedání vzali na vědomí nutnost opravy dřevěné zastávky na Nové, terénní úpravy 
plochy nad obchodem v Bacově  a nutnost revize výtahu v domě služeb. 
   Ve čtvrtek 28. května se konalo 4. zasedání obecního zastupitelstva. Ověřovatelé zápisu byli 
paní Mikulenková Jaroslava a Ing. Žitník Radek, členy návrhové komise paní Vránová Jana a 
pan Stanislav Barabáš. 
   Přítomných osm zastupitelů projednalo a schválilo změny a čerpání rozpočtu za první čtyři 
měsíce roku 2015. Dále byla schválena smlouva s firmou NOSTA na realizaci Revitalizace 
veřejného prostranství  II. etapa a nové stanovy Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. V dalších 
bodech byly projednávány a schváleny finanční příspěvky pro myslivecký spolek na 



Hubertskou mši (20.000,- Kč), pro zahrádkáře (35.000,-Kč), výkup pozemků parc. č. 111/19 
na cestu k sokolovně za cenu 30,-Kč/m2. Schváleny byly dvě smlouvy o právu provést změnu 
stavby před dokončením. Jednalo se o opravu silnice v Bacově a na Pustevny.   
   Na závěr vzali zastupitelé na vědomí informace o otevření biotopu, stavbě výletiště 
v Kněhyních, a o opravě sociálního zařízení v MŠ Kněhyně. 
   Páté zasedání zastupitelstva se konalo 25. června 2015. Jako ověřovatelé zápisu byli určeni 
Bc. Uhlářová Alice a pana Stodůlka Martin, členy návrhové komise Mgr. Juříčková Zdeňka a 
pan Barabáš Stanislav a zapisovatelkou paní Radomila Kantorová. 
   Na tomto zasedání se projednávaly změny a plnění rozpočtu. Zastupitelstvo schválilo účetní 
závěrku, zprávu o hospodaření za rok 2014. S otevřením koupacího biotopu souviselo 
schválení výše vstupného a otevírací doba koupaliště. Provozní doba byla stanovena takto: 

červenec, srpen    9.00 – 19.00 hod. a  červen, září   10.00 – 19.00 hod. Vstupné: děti do 100 
cm  - zdarma; do 140 cm – dětské 20,- Kč; nad 140 cm – dospělí 40,- Kč; důchodci, studenti – 
20,- Kč (po prokázání studia). 
  Zastupitelé dále schválili založení společnosti Kanalizace Bečva s.r.o., která bude 
provozovat vybudovanou kanalizaci; a s tím související úřední postupy. Zastupitelstvo 
schválilo pevný termín podávání žádosti o změnu územního plánu – do 31. 12. 2015. 
Současně schválilo dvě smlouvy mezi obcí a Ředitelstvím silnic o společném přístupu 
k realizaci staveb silnice na Pustevny a na Hutisko. 
   Ve čtvrtek 6. srpna se konalo šesté zasedání. Ověřovateli zápisu byli určeni paní Vránová 
Jana a Bc. Křenek Petr, členy návrhové komise paní Ivana Cabáková a paní Jaroslava 
Mikulenková a zapisovatelkou Radomila Kantorová. Schvalovalo se plnění a změny 
v rozpočtu. Byl odložen projekt Revitalizace zeleně hřbitova a povolila se výjimka v počtu 
žáků ve třídách základní školy. Dále bylo schváleno několik smluv. Kupní smlouva a dohoda, 
která vyřešila problémy na Fiuráškovicích, smlouva o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 
pro dechovku Záhořené a dodatek č. 2 týkající se revitalizace obce – II. etapa.  Starostovi 
bylo uloženo informovat ve zpravodaji občany a zanášení kanalizace.. 
   Předposlední, sedmé zasedání v tomto roce se konalo 8. října.  Zapisovatelkou byla paní 
Kantorová Radomila, ověřovateli zápisu Mgr. Juříčková Zdenka a pan Barabáš Stanislav a 
členy návrhové komise Bc. Alice Uhlářová a Ing. Radek Žitník. Po schválení změn  a plnění 
rozpočtu bylo schváleno několik smluv o poskytnutí dotace. Pro TJ Sokol Kněhyně ve výši 
80.000,- Kč; Charitu Rožnov ve výši 80.000,- Kč; SDH střed ve výši 20.000,- Kč na soutěž 
v Praze a 25.000,- Kč na ohňostroj na rozsvěcování vánočního stromku. 
Byla schválena kupní smlouva na parc. č. 2876/1 za 15.000,- Kč – pozemek pod vodojemem. 
Byly schváleny smlouvy vztahující se ke komunikaci na Fiuráškovicích. Neúčelná darovací 
smlouva a smlouva o zřízení služebnosti. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím daru 24m3  
dřeva pro Matici Radhošťskou, a s koupí nabízených soukromých pozemků parc. č. 3094; 
3093/14; 3093/15; a 3093/16 za 10,- Kč/m2. Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem provozovat 
parkoviště na Pustevnách vlastními silami a s návrhem zhotovení projektu na chodník od 
Zavadilky do Kněhyň po kravín. Do školské rady byla delegována Ivana Cabáková a Mgr. 
Zdeňka Juříčková. 
Zastupitelé sledovali prezentaci pojišťovny DAS, která nabídla pojištění Právní ochrana pro 
zastupitele obce. Místostarostovi bylo uloženo zajistit terénní opravy po kanalizaci v Bacově a 
u Mikulenků. 
   Poslední zasedání, osmé,  se konalo 10. prosince. Členy návrhové komise byly paní 
Jaroslava Mikulenková a Ivana Cabáková, ověřovateli zápisu Martin Stodůlka a Jana 
Vránová a zapisovatelka Radomila Kantorová. 
Na zasedání se schvalovaly změny v rozpočtu a předběžné rozpočtové opatření na rok 2015, 
pro finanční operace od 12. 12. do 31. 12. 2015. Bylo schváleno rozpočtové provizorium a 
plnění rozpočtu. Schválena byla smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu mezi 



obcemi Horní a Prostřední Bečva. Zastupitelé schválili založení společnosti Psí útulek Rožnov 
a s tím spojené úřední postupy. Bylo odsouhlaseno spolufinancování sociální oblasti 
Mikroregionu Rožnovsko. V případě potřeby souhlasili zastupitelé s krátkodobým úvěrem ve 
výši maximálně 2 mil. Kč od ČSOB.  Byla schválena smlouva o poskytnutí dotace na III. etapu 
revitalizace obce. Bylo navrženo a schváleno zpracování projektu na využití podkrovního 
prostoru v základní škole, cena vodného ve výši 21,85Kč/m3 včetně DPH a cena nájmu 
tenisového hřiště ve výši 80,- Kč/hod. a volejbalového za 40,- Kč/hod. Zastupitelé odsouhlasili 
neposkytnutí solidárního příspěvku na rekonstrukci kuchyně nemocnice ve Valašském 
Meziříčí a odmítli nabídku Spektra Rožnovska na využití prostoru v měsíčníku. Vzali na 
vědomí žádosti o prodloužení vodovodu na Adámky a starostovi dali za úkol odpovědět na 
tuto žádost. 
 

 

SAKUMPIKUM 

NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADA 
Už druh ročník  soutěže o nejkrásnější zahradu, okno, balkon. Vzhledem k suchému počasí se 
termín zkrátil. Byla změněna pravidla.  Soutěžící posílali fotky svých zahrad do soutěže sami. 
Začátek soutěže byl vyhlášen v dubnu a konec v září. Snímky se zveřejňovaly pod čísly na 
internetových stránkách sdružení. Jednotlivé fotografie hodnotili občané. Podmínkou účasti v 
soutěži byla přihláška. Výherci obdrželi hodnotné ceny.  
 
ŠMATLÁNÍ PO KOTÁRECH 
Ve čtvrtek 18. června 2015 se konala I. výprava za poznáním okolí.  
Vedl Horní Bečvou, kolem chráněných vstavačů, se zastávkou u srážkové stanice. 
Trasa do "Mečůvky" , dál směrem na "Kudlačenu".  V chaloupce, u srážkové stanice, z roku 
1850 jsme vyslechli několik lidových moudrostí: 
"Pane Bože, děkuju ti, že sem se dnes tak nadřel!" 
"Pane Bože dyž nebudu mocť, dej ať se mi ani nechce!" 
Dále přes "Živnost"okolo Valašky na hřiště na Horní Bečvě až na Adámky. Trasa asi 8 km. 
Ve čtvrtek 13. srpna 2015 se konala druhá výprava. Trasa vedla na Horní Bečvu na Grapu a 
dál po žluté na Lopůnku. Z Lopůnky  na Martinák a odtud do Kněhyň, přes Kozule do kempu, 
kolem Kněhyňky zpět na Zavadilku. 
 
ZÁJEZDY  
Sdružení uspořádalo v roce 2015 dva zájezdy. V sobotu 25. dubna se konal zájezd do Ostravy 
a na podzim 3. října, zájezd do Bratislavy. Dopravu autobusem s 30ti místy zajišťoval pan 
Randýsek ze Zubří. 
 

VIII. Slet čarodějnic - Sakumpikum 

     Slet čarodějnic se konal 30. dubna. V programu byl zařazen kouzelník, Street Dance 
z Rožnova, místní skupina pod vedením Barči Bartoškové a ochotníci Zákopčané. Na závěr 
vystoupily Hysterky – mladé děvčata s UV show. Zábavu a soutěže pro děti zajistila základní 
škola  a Středisko volného času Rožnov. 
Velký problém byl s areálem, který se v rámci revitalizace celý změnil.  
   Pódium bylo postaveno na protilehlé straně u Bečvy, před pevnými stánky. Na jeho místě 
vzniklo parkoviště. Muselo se dořešit spoustu věcí. Velký problém byl s elektrikou, která 
nebyla do nového pódia zabudovaná.  Akce se konala na nezkolaudovaném a nedodělaném 



místě. Ráno v 8.00 byly na hřišti ještě stroje a upravovaly terén mezi pódiem a pevnými 
stánky.  
   Nakonec vše dobře dopadlo. Počasí přálo a nechyběl ani Líbací stánek. Program stál 
17.000,- Kč. Vše se zvládlo a druhý den přišlo dost lidí uklidit areál. 
 
 

Rozsvěcení vánočního stromku - Sakumpikum 
 
   Akce byla spojena se slavnostním otevřením nové návsi. Datum konání 28. listopad 2015. 
Pódium bylo umístěno před bytovku a v kapličce mohly děti psát Ježíškovi.  
   Stánky byly rozestavěny podél cesty. Kromě občerstvení bylo k dispozici nejen vánoční 
zboží, ale i praktické věci. Po slavnostním otevření návsi začal program. Vystoupily tradičně 
soubory Soláněk, Skřivan a děti ze základní školy. Hostem byly Fčeličky ze Strážnice. 
Překvapení na konci programu byla Helena Zeťová se svou vánoční písní. Po jejím vystoupení 
pronesli pár slov otec Dujka a starosta Ing. Radim Gálik, který se všemi dětmi odpočítal čas 
rozsvícení stromu. Nakonec ohňostroj, kvůli kterému se všichni sešli. 
 
 
 

Koncert 

V neděli 15. listopadu se uskutečnil v kostele sv. Zdislavy dobročinný koncert na nové 
píšťalové varhany. Hlavními účinkujícími byla dechová hudba Záhořané a schola sv.Zdislavy. 
   Koncem června provedli zástupci farnosti spolu s organologem olomoucké Arcidiecéze 
Janem Gottwaldem, obhlídku  čtyř nově postavených varhan s cílem získat přehled o 
varhanářských firmách. Společně s nimi jel na obhlídku  i pan Jan Bernátek, který uvedené 
varhany hudebně odzkoušel.  
   V listopadu byla vypracovaná Zadávací dokumentace pro stavbu nových varhan. 
   První záloha vyjde přibližně na 1 milion Kč. Celkový náklad na pořízení varhan se 
odhadoval cca 3,5 milionů Kč, která bude rozložena do tří let.  
   Koncem druhého roku by měla být provedena instalace alespoň jednoho manuálu varhan.   

 
 

Svěcení kříže V Huti 
    
 Neděle 8. listopadu 2015, 12.00 hod. Do Kněhyň V Huti se sjeli lidé, aby se zúčastnili znovu 
posvěcení obnoveného kříže. Kříž byl postaven v roce 1875, jako výraz díků za to, že naše 
údolí bylo uchráněno od cholery, která tehdy sužovala celou zemi. Kříž opravil vnuk paní 
Marie Švecové, Toník Krhutek. 
   Kříž posvětil farář Mgr. Petr Dujka. Zúčastnil se i bývalý předseda Matice Radhošťské, pan 
Jan Poruba s dalšími spoluobčany z Dolní Bečvy 
 

 

Michal Vachun 

   Michal Vachun po dokončení základní školy v Horní Bečvě v roce 1958 nastoupil jako učeň 
do chemičky VCHZ Syntesia v Pardubicích, a zde začal trénovat judo, ve svých 15 letech.  



Poté přešel na chemickou průmyslovku tamtéž. Po maturitě pak na Fakultu tělesné výchovy a 
sportu Univerzity Karlovy a přestoupil do klubu Slavia VŠ Praha. 
   Dosáhl úspěšné sportovní kariéry. Byl 5x mistrem Československa, vybojoval bronzovou 
medaili na ME 1965 v Madridu, v témže roce startoval jako první Čechoslovák na MS v Rio 
de Janiero. Jako trenér vedl reprezentace Československa, Islandu a České republiky na pěti 
Olympijských hrách.  
   Aktivním trenérem byl od roku 1972, naši olympijskou reprezentaci vedl v letech 1981-1988 
a poté 1997-2004. Judisté pod jeho vedením získali celkem 14 medailí na MS a ME. Do roku 
2014 působil v Českém svazu juda jako svazový trenér. V roce 1978 vydal knihu Základy 
tréninku juda, v roce 1983 vyšla podruhé a byla přeložena do ruštiny. 
   Má titul Karlovy univerzity v Praze, v oboru sportovní trénink, a je nositelem 8. danu 
v judu, nejvyššího v ČR. Vedl kurzy juda na Vysoké škole pro učitele v Reykjaviku, přednášel 
na kurzech trenérů na FTVS UK Praha, a také v Dánsku a Skotsku. 
   Ve sportovní komisi Evropské unie juda (EJU) začal od roku 2006 spolupracovat 
s Vladimírem Bártou, jenž je nyní hlavním sportovním ředitelem Mezinárodní federace juda 
(IJF).  
  Do funkce sportovního ředitele EJU byl zvolen na kongresu v roce 2009 v Düsseldorfu. 
V roce 2011se stal viceprezidentem EJU, a poté byl zvolen kongresem EJU v Budapešti v roce 
2012 na další čtyři roky.  
   Významné ocenění 
   Český Olympijský výbor uváděl v únoru 2015 další významné české trenéry do Síně slávy 
Unie profesionálních trenérů. Mistr Evropy z roku 1988 Jiří Sosna měl tu čest uvést Michala 
VACHUNA. Byl rovněž oceněn Zlatou medailí IJF i EJU.     
 
 

 Sdružení dobrovolných hasičů střed 
    
Výbor sboru pracoval ve složení: 
Starosta – Mikulenková Jaroslava 
náměstek starosty – Pastorek Roman, Dalibor Šenk 
velitel – Vlastimil Sobek 
zástupce velitele – Stanislav Barabáš 
jednatel – Tomáš Vardžák 
hospodář – Stanislav Rončka 
vedoucí mládeže – Ing. Mikulenka Jan 
zástupce vedoucího mládeže – Martin Stodůlka 
referentka žen – Jarmila Křenková 
kronikář – Ing. Veronika Sobková 
členové – Rostislav Křenek ml.; Rostilsva Křenek; Alena Lejsková; Jan Stodůlka; Radim 
Kuběna; Zdeněk Křenek 
předseda revizní rady – Bohumil Vardžák 
člen revizní rady – Miroslav Křenek 
člen revizní rady – Jiří Mikulenka 
   V majetku SDH střed byla auta Avia A 30 a Tatra CAS 32. Na likvidaci ohně sloužily 
stříkačky PS 12 a PS 8, motorové čerpadlo a proudnice. Do majetku dále patřily motorová 
pila, vojenský stan, zásahové obleky a obuv a stejnokroje.  
    Sbor se účastnil několika hasičských soutěží, ve kterých byl velmi úspěšný. Do soutěží se 
zapojila družstva mladších i starších žáků, dorostu, mužů i žen.  



   Největší úspěch dosáhli mladší a starší žáci, kteří se stali Mistry Zlínského kraje. 
V jednotlivcích dosáhl největší úspěchů Michal Lejska, který se stal Mistrem ČR pro rok 2015 
a na IV. Mistrovství světa juniorů v Bělorusku podruhé Mistrem světa. 
 
 

 Sdružení dobrovolných hasičů Kněhyně 
 
ČLENOVÉ SDRUŽENÍ: 
velitel jednotky - Bc.Petr Křenek 
vel. družstva - Martin Kretek, Jakub Jurečka 
strojník - Ing. Zdeněk Kretek, Zdeněk Trlica, Zbyněk Fiurášek , David Solánský 
hasič - Bc. Zbyněk Velecký, Michal Mikeš, Kamil Chytráček, Martin Růčka, Stanislav Mikeš, 
Tomáš Rybníček, Lukáš Fiurášek 
 
VÝBAVA TECHNIKA  
Plnička protipovodňových pytlů; protipovodňový dvoukomorový pytel; HONDA WB 30; 
kleště na hady Lucky Reptile; CAS 25 Š706 RTHP; ARO; Radiostanice Motorola a PMR. 
Elektrocentrála benzínová a Vodní čerpadlo Honda WB 20 
 
VÝSTROJ 
Svítilna PELI XP k přilbě Gallet F1SF LED ATEX zóna 1; Přilba Gallet F1 SF - přilba pro 
hasiče, zásahová; včelařská ochranná kukla a rukavice; speciální holiny vysoké a zásahové 
oděvy 
 
VÝJEZDY 
Požár chaty Prostřední Bečva Bůřov 

  Dne 6. května 2015 v 15:41 hod.  byla jednotka vyslána k požáru chaty v obci Prostřední 
Bečva místní část Bacov lokalita Bůřov. Na místo události byla současně vyslána jednotka 
Horní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Policie ČR. 
K požáru vyjelo celkem pět cisternových stříkaček. 
   Na místě požáru byli v 15:59 hodin jako první dobrovolní hasiči z Prostřední Bečvy, 
kteří zahájili hašení vodním proudem. Ohněm zcela poškozený objekt dohoříval, a hasiči 
ochlazovali okolí, aby se plameny nerozšířily na lesní porost. Byl ve vzdálenosti 2 m od 
stavby. Potom dorazila jednotka z Horní Bečvy a Rožnova. Po půl hodině byl oheň zcela pod 
kontrolou. 
Majitel sdělil, že objekt měl plochu 70 m2 a sloužil jako hospodářská budova. Nebylo tam 
uskladněno žádné nářadí a stroje a nevznikla žádná škoda. 
 
 

TJ Sokol Kněhyně – oddíl běhu na lyžích 

  Historie malého oddílu začala v roce 1958, a od té doby s větším či menším úspěchem 
připravoval mladé závodníky.  
   V září roku 2011 se podařilo oddíl znovu obnovit v počtu deseti dětí. Tréninky 
probíhaly pravidelně každou středu v malé tělocvičně Základní školy Horní Bečva.  V případě 
příznivého počasí se trénovalo venku. Součástí podzimní přípravy byla účast na přespolních 
bězích. 



   Na začátku zimní sezóny 2011 se nakoupily pro děti nové běžky, boty a hůlky. Do sezony 
2013 se oddíl dovybavil, protože děti vyrostly. V letošním roce trénovalo 15 závodníků ve 
věku od 6 do 14 let. 
    Sezóna sestávala z účasti na podzimních přespolních závodech. Byl to Běh okolo Soliska 
Zubří, Běh Kněhyňským údolím a Běh okolo Frenštátských můstků. Členové vždy dosáhli na 
stupně vítězů. 
   Zimní příprava probíhala na Pustevnách, bylo připraveno osm mladých závodníků:  
Tomáš Měrka - mladší dorostenec,  
Simona Fiurášková - žačka starší,  
Klárka Pavlíčková – žačka starší,  
Anetka Mikudová – žačka starší,  
Aleš Maceček – žák starší,  
Nikola Hejduková – žačka mladší,  
Vojtěch Farník – žák mladší,  
Lucie Závorková – předžačka, 
Petra Sobková – žena. 
 
 

TJ Sokol Prostřední Bečva  - kopaná 

   Jarní sezóna byla zahájena 21. března v Horní Lidči. Byla to dohrávka odloženého 
podzimního utkání.    
   Podzimní utkání se hrála z velké části na hřištích soupeřů. Část hřiště byla překopána kvůli 
kanalizaci. Realizační tým, který měl podíl na výsledcích oddílu, byl ve složení Zbyněk 
Jurajda, Radek Balaš a Radim Křenek. 
   Do pozice správce se vrátil po delší době Mirek Skýpala. Hráči se podíleli na úpravě hřiště. 
V sobotu 20. června začalo natírání branek, bylo provedeno vyrovnání a zadrnování nejvíce 
poškozených míst a vyměněna zkorodovaná spodní zábrana.  
   Pro příští sezonu nebyli žáci přihlášeni. Roční pauza byla ve znamení náboru nových 
zájemců o tento sport v místní škole. Počítalo se s novým žákovským družstvem v sezoně 
2016/17. 
Na internetu byly zavedeny webové stránky - www.tjsokolprostrednibecva.webnode.cz 
 

 

Český červený kříž  

   V roce 2015 měla místní organizace 46 členů. Z nich tři letos oslavili krásných 90 let. Byly 
to paní Červená Zdeňka, Maňásková Marie a paní Božena Pavlátová.  
   První akce, v tomto roce byl tradiční Maškarní ples. Získal velkou oblíbu, a v letošním roce 
se ho zúčastnilo kolem sta masek. Z toho důvodu se oceňovalo celkem sedm nejlepších, místo 
tradičních třech masek.  
   Červený kříž se zapojil do celonárodní charitativní akce Z lásky k dětem. Akce spočívala 
v tom, že 1% z nákupu značek P&G, v prodejnách Kaufland, zamířilo prostřednictvím 
Červeného kříže k dětem v tísni. Tato iniciativa trvala do 7. října 2015. 
V říjnu uspořádal svaz zájezd do Polska. Zúčastnit se mohli členové i nečlenové. 
 

 



Jezdecký klub Valašsko 

   V listopadu 2014 začala oprava povrchu v hale klubu. Sezóna nového roku byla na novém 
pískovém povrchu s geotextilií a to nejen v hale, ale i v baru. Bar byl součástí areálu. Po jízdě 
na koni si zde mohli návštěvníci odpočinout. 
   Příprava na rok 2015 začala 3. ledna pod vedením Zdeňka Žíly. Jezdecký klub se zúčastnil 
drezurních závodů ve Frenštátu pod Radhoštěm. Ty se konaly v dubnu.  
  Tradiční výstava koní, 1. května byla už XX., a probíhala v pátek a v sobotu. První den se 
konala Výstava koní na Valašsku a druhý den kombinovaná soutěž jednospřeží.  
   Přestože bylo deštivé počasí,  v areálu se sešel velký počet návštěvníků.  
   I letos se vše probíhalo na louce u hlavní silnice, před areálem klubu. S přípravou soutěže, 
a zázemím, pomohli místní hasiči. Zajistili občerstvení a další věci. 
    
      

Základní škola 

   Ve čtvrtek 4. 12. 2014 proběhla ve spolupráci s policií Vsetín dopravní akce „Čert nebo 
Mikuláš“. Žáci měli možnost vidět měření rychlosti vozidel. Akce byla zakončením projektu 
„Bezpečně do školy“. Starostovi žáci předali dopravní studii, ve které dopravní architekt 
zpracoval řešení nebezpečných míst v obci. 
   Škola se oblékla do nového kabátu. Fasádu a zateplení vyřizovala a financovala Obec. Byla 
zpřísněna bezpečnost proti vstupu cizích osob do budovy. Byl zakoupen videotelefon. 
   Ani přes prázdniny škola nezahálela. Učitelky vymyslely pro žáky celoroční hru Rok 
v pohádkové zemi. Hra rozvíjela čtenářskou gramotnost, dětskou fantazii, potlačovánou 
moderní technikou.  
   Školní rok 2014/15 byl zahájen v pondělí 1. září v tělocvičně školy. 
   Prvňáčci dostali od starosty sladkosti a ostatní zlatý dukát na přivítanou.  
V letošním roce učily: 
1. třídu -  Mgr. Hana Štěpánková 
2. třídu -  Mgr. Simona Hrstková 
3. a 4. třídu - Mgr. Petra Hamplová 
5. třídu - Mgr. Lucie Pavelková 
Školní družinu, do které se přihlásilo 42 dětí, vedly Mgr. Radka Daňková a Pavla Jaroňová. 
Musela být otevřena i druhá třída družiny. V nabídce družiny byly zájmové kroužky jako 
angličtina, pohybové hry, zpívání, keramika, počítače, „šikovné ruce“, nebo kuchtění. 
Nakoupeny byly nové hry, stavebnice a knihy.  
    Ze sponzorského daru firmy ROBE, byly zakoupeny pomůcky do tělesné výchovy. 
   Mgr. Simona Hrstková zajistila lyžařský výcvik ve SKI areálu Bílá. Výcvik probíhal ve 
dnech 19. – 23. 1. 2015, a zúčastnila se ho polovina žáků.  
   Koncem ledna se mohli rodiče podívat na výuku při Dnu otevřených dveří. Každá třída měla 
interaktivní tabuli, do tříd přibyl nový nábytek. 
 
   Začátkem února proběhl na škole pohádkový zápis do prvních tříd. Zápisem provázely 
žákyně převlečené za pohádkové postavy. Do první třídy ve školním roce 2015/2016 bylo 
přijato 14 dětí. 
   V únoru byl zahájen plavecký výcvik, který trval deset týdnů.  
   Školní rok byl z technických důvodů ukončen 26. června. Ve škole proběhla rekonstrukce 
tělocvičny (podlahy, malba, nátěry laviček) a výdejny obědů, malovaly se chodby a 1. třída. 
Stavební úpravy byly v MŠ střed (sociální zařízení pro zaměstnance), a MŠ Kněhyně (sociální 
zařízení pro děti i zaměstnance).  



 
 

Mateřská školka 

   Nový školní rok byl v obou mateřských školách zahájen za přítomnosti zástupců Obecního 
úřadu  v pondělí 1. září 2014.  
    Do mateřské školy bylo zapsáno 48 dětí, z toho šest mělo odklad školní docházky. Zapsané 
děti byly rozděleny do dvou tříd, starších a mladších dětí, k každé třídě 24 dětí. Pracovaly zde 
čtyři pedagogické pracovnice.       
   Do mateřské školy v Kněhyních bylo zapsáno 19 dětí. Jedno mělo odklad školní docházky, 
pracovaly zde dvě pedagogické pracovnice.  
Byla zde zahájena logopedie a pro zájemce lekce práce s keramickou hlínou. V mateřských 
školách byl  zahájen výukový program Angličtina, pro předškolní děti.  
   V pondělí 26. ledna navštívili předškoláci 1. třídu, aby se seznámili formou hry s prostředím 
školy. Další den navštívila školku paní učitelka. Zadala dětem úkoly, podle kterých zjišťovala, 
jak jsou předškoláci připraveni.  
   Od února začaly předškolní děti, navštěvovat bazén v Rožnově. Plavání probíhalo každé 
úterý, v 10 lekcí.  
   Zápis do 1. třídy se uskutečnil 5. února a zúčastnily se ho 2 děti z Kněhyň.  
 

Počasí 

   Nový rok začal teplotou pod bodem mrazu. Bylo polojasno, ráno -2°C a odpoledne -1 až 
5°C.  To byl čtvrtek. Páteční ráno stejné, odpoledne už +6°C, déšť a večer sněžení. Až do 
neděle se nic nezměnilo. V pondělí chladněji, celý den sněžilo. To byla předzvěst několika 
mrazivých dnů. V úterý se vyjasnilo, přes den -3°C, v 18.00 hod. už -11°C. Mráz tři dny, 
potom se oteplilo a začalo mírně sněžit. O tři dny později mlha, déšť a přes den +10°C. Po 
sněhu ani památka. Do konce ledna bylo počasí téměř stejné. Polojasno až jasno, ranní 
teploty +1 až 4°C. Přes den vítr, déšť, občas sluníčko.  
   Únor začal nádherným počasím. Neděle jako vymalovaná – ráno -4°C, slunce, přes den 
+5°C. Na všem bílá přikrývka, zima jako od Lady. 5. února ráno rtuť teploměru pod -11°C, 
místy až -17°C. Mrzlo až do soboty 7. února. Od neděle padal sníh. Až do středy 11. února. 
Sníh mokrý, těžký, teplota ráno +1,5°C. Sněhu přibylo. Na Lysé hoře nejvíce v  republice – 
145cm. Nevydržel dlouho. Do 20. února se teplota zvedla na +9°C, sníh se měnil na břečku, 
která zmizela. Začalo mrholit nebo pršet, a 26. února byl sníh pryč.   
   Březen začal krásným nedělním slunečným počasím. K večeru se zatáhlo, ochladilo.  První 
týden v březnu připomínal apríl. V úterý 3. března zase vše bílé. Den na to, při teplotě +2°C 
začalo hustě sněžit. Odpoledne sluníčko a sníh zmizel. Tak bylo celý týden. MDŽ nad 
očekávání krásně, vycházkově. Teploty 13°C.  Za čtyři dny začalo mrholit, potom sněžit. 
Polovina března byly ranní teploty +4°C, odpoledne +10°C.  Tak až do konce měsíce. V pátek 
20. března došlo k zatmění slunce, (z 75%).  
   28. března se měnil letní čas, zataženo, déšť, blesky, hromy, kroupy. Apríl. Poslední 
březnový den sněhová vichřice, přes den 3°C, k večeru hřmění a blesky s větrem.  
   Celý týden od apríla mrazivo. Ráno kolem nuly, až -2°C, zataženo, sníh, slunce, mžení, vítr. 
Psí počasí teplotami +4°C. Sluníčko zřídka, na chvíli. Ve čtvrtek 9. dubna se vyjasnilo, 
přestalo pršet, sněžit, teplota se zvedla na 11°C, a zvedala se každým dnem. 16. duben 
nádherný den s teplotou 20°C. To byl čtvrtek, v sobotu večer sněžit. Další týden klesly teploty 
na nulu, přes den se nevyhouply nad 10°C. Změna poslední týden v dubnu. Ráno teploty 5-
7°C, přes den 20°C. Poslední dubnový den mírné ochlazení.  



   Pátek první máj celý propršel s teploměrem na 11°C. Další dny bylo tepleji. 5. května 24°C. 
Slunce za mraky. Ve středu 6. května průtrž mračen. Až do Žofie, kolem 20°C. Celých čtrnáct 
dnů s občasnými bouřkami. 21. května přišla silná bouře, blesky, hřmění. Potom se teplota 
zvedla na 22°C. Celý poslední týden v květnu mrholilo, pršelo nebo foukal vítr. 28. května 
přestalo pršet a teplota kolem 22°C.  
    Červen nezačal teple, ráno 1. června bylo 10°C. Potom se teploty zvyšovaly, a 13. června 
dosáhly 20°C. Celých 14 dnů byly denní teploty 25°C až 30°C. Déšť téměř žádný. Od 18. 
června velký obrat. Teplota klesla jen 10°C – 14°C, polojasno a mrholilo jako v listopadu. 
Takové srážky až do konce měsíce. Ranní teplota stále do 10°C. Denní teploty od 15°C do 
19°C. Ke všemu ještě chladný vítr. Poslední školní den se příroda umoudřila a objevilo se 
sluníčko. S dalšími dny se teplota zvyšovala. 
   První prázdninový týden začal pěkně. Ráno se držely teploty kolem 20°C a přes den 26°C 
až 30°C.  Objevil se také déšť. Sice slaboučký, ale alespoň nějaký. Od 10. do 15. července 
ranní teploty poklesly – byly od 9°C do 15°C, přes den 22°C – 23°C. Dalších čtrnáct dnů se 
držely tropické teploty, až 34°C. Srážky spadly ve dvou průtržích mračen, ale v zemi nebylo 
nic poznat. Poslední týden v červenci na 22°C – 27°C.  Celkově byl červenec extrémně teplý, 
nejteplejší za 130 let.  
   Srpen přinesl další oteplování.  První týden pršelo, spadlo pár kapek nebo slabého 
zahradního deště, který  trval několik minut. 10. a 11. srpna byly dvě průtrže mračen, ale jen 
v některých částech obce. Sluníčko nezahálelo a vytáhlo teploměr nad třicet stupňů. V pátek 7. 
srpna na  35,5°C. Třicítky byly až do 16. srpna. Potom se ochladilo na 19°C, přišla průtrž 
mračen, a v úterý 18. srpna pršelo celou noc. Zbytek srpna byly teploty kolem 26°C. Poslední 
tři dny velkému oteplení - nad 30°C. 
   V úterý, první zářijový den byl teplý, odpoledne 35°C. Náhle se ve středu, ochladilo na 
20°C. Přišel déšť, o víkendu, vždy trval pouze několik minut, jinak jen slabé mrholení. 14. září 
nastala změna. Pršelo celou noc. Do konce září byly teploty od 20°C do 25°C. Poslední týden 
klesly pod 20°C.  
   Celý říjen bylo babí léto. Teploty přes den do 15°C. Srážky téměř nulové. Když pršelo, tak 
pouze kolem přehrady, u nás slabé mrholení. To bylo především v polovině měsíce. Celodenní 
déšť byl pouze 14. a 21. října. V tyto dny bylo také chladněji. Celý měsíc jinak od 5°C do 
10°C. 
   Konec měsíce se dušičkové počasí nekonalo. Ráno 3°C až 0°C, přes den až 15°C. Pokud 
slunce zašlo, ihned se citelně ochladilo.  Po dušičkách 3. listopadu bylo v 21.00 hod.  12°C. 
Do 9. listopadu se ranní teploty držely u nuly a denní dosáhly 15°C. Potom přišla po dlouhé 
době vláha. Začalo pršet, ráno teploty 10°C. Počasí vydrželo do 19. listopadu. Bylo zataženo, 
bez deště silný vítr. Na Sněžce naměřili až 200km/hod. Po tomto datu klesly teploty na 7°C. 
První sníh začal poletovat 22. listopadu. Ranní mrazy přišly o den později. Poslední 
listopadový den teploměr na +6°C a pršelo.  
   Do Mikuláše se nic nezměnilo. Ráno od 3-6°C, přes den 5-7°C. Na Mikuláše dokonce 10°C, 
krásný sluneční den.  Potom začaly teploty klesat, zataženo, mrholení, slabý déšť, mlha -  až 
do štědrého dne, teploty kolem nuly. Celé svátky bylo krásně, dokonce v neděli 27. prosince 
přes den 15°C. V pondělí ráno na 2°C, stále svítilo sluníčko. Den před koncem roku už -5°C, 
jasno, přes den klem 3-5°C. Na Silvestra klesla rtuť na -10°C a bylo jasno. Sníh stále nikde.  


