
ROK 1993 
 
 

Úvod 
 

Rozdělením republiky pokračovaly problémy s rozdělením obcí v pohraničí. Rozhraničovací 
komise měla plno práce. Pokračovala jednání o dělení majetku mezi ČR a SR. 
Filip Šedivý byl jmenován velvyslancem ve SR. 
K 31.8.1993 končila platnost federálních kolkovaných bankovek v hodnotách sto, pět set a tisíc 
korun. 
V polovině roku byla schválena novela zákona o půdě. 
Žádost o restituce bylo možno podat do 31.12.1993. 
Byly vydávány akcie z I. vlny kuponové privatizace.  
Objevily se požadavky Sudetských Němců na odškodnění. 
Válka v bývalé Jugoslavii pokračuje. Naši vojáci byli vysláni do Bosny. 
Výkonná rada ODS pověřila předsedu V. Klause, aby neprodleně zahájil jednání čtyř koaličních 
stran o územně správním uspořádání. 
 
 
Hospodaření OÚ 

 
Příjmy :    6 395 800,04 Kč   Zůstatek na účtu :  1 783 147,10 
Výdaje : - 3 555 592,94 Kč   Ostatní pohledávky :  1 100 000           
    2 840 207,10 Kč   Cizí peníze :   -   42 940 
   
Největší výdaje byly na vodním hospodářství, na MK a na správě. Zprávu o čerpání rozpočtu na 
období 1 – 12/93 zpracovala 4.2.1994 účetní OÚ p. Křištofová 
Byl dokončen kanalizační sběrač Horní a Prostřední Bečva. 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V naší obci žije 1 664 obyvatel. Narodilo se 22 dětí z toho 11 chlapců a 11 děvčat. Zemřelo 20 
občanů. 
 
 
Odvodní řízení 

 
V dubnu narukovalo 14 branců. 
 
 
Služby 

 
Zájem o podnikání roste. V rodinných domcích poskytuje služby 21 podnikatelů, v dílnách u 
rodinných domků 9.  
 
 
 



 
Obchod 

 
Potravinářské soukromé obchody otevřeli : 
p. Jana Matušíková 
p. Dana Gladišová 
p. Miloslav Fárek 
 
 
Daně 

 
Domovní daň byla zrušena. Nyní se vybírá daň z nemovitostí, tu vybírá Finanční úřad v Rožnově. 
Sazby daně ze staveb : obytné domy - 1Kč/1m² 
     příslušenství k RD 1 Kč/1m² 
     chaty   3 Kč/1m² 
Daň z pozemků  : 1 ha orné půdy 93 Kč/1 rok 
     1 ha zahrady  93 Kč/1 rok 
     1 ha louky, pastviny 31 Kč/1 rok 
     1 ha hosp. lesa 95 Kč/1 rok 
Koeficient : 1,4 
 
 
ČČK 

 
Předsedkyní je p. Milada Ščigálková, jednatelkou p. Jana Petřeková. Organizace má 60 členů. 
Pro svoji činnost využívají vývěsní skříňku v centru obce. 
Svoji činnost zaměřují na :    - zmírňování lidského utrpení 
         -  ochranu zdraví 
         -  získávají dobrovolné pečovatelky 
         - provádějí školení první pomoci 
         - organizují zájezdy 
         - navštěvují jubilanty 
         - pečují o zeleň u zdravotního střediska 
 
 
SDH 

 
Starostou svazu je p. Jiří Mikulenka, velitelem Jan Mikulenka. Členská základna je 113 členů, 
z toho 27 žen. Výbor má 17 členů. 
O techniku se starají p. Vlastimil Sobek, Zdeněk Křenek a Stanislav Barabáš. 
Ke kulturním akcím patří tradiční „hasičský bál“, který se uskutečnil v lednu, dále to byl v srpnu 
výlet v přírodě.  
Navštívili 5 jubilantů. 
V květnu se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v požárním sportu na Hutisku – Solanci, kde 
obsadilo 5. místo, žáci v obvodním kole „Hry plamen“ obsadili 3. místo. Pohárová soutěž, o 
pohár starosty okrsku č. 3 opět na Hutisku – Solanci, konaná v září 1993, obsadili mladší žáci 2. 
místo, starší         3. místo. 
Zemřeli : Jindřiška Ondryášová, Alžběta Juříčková, Julie Valová a Vladimír Juroška 
 
 



 
MŠ 

 
V MŠ si pedagogičtí pracovníci i děti vytvářejí domácí prostředí, ve kterém spolu žijí, pracují            
a hlavně si hrají na základě vzájemné důvěry a nenásilného citového vztahu. 
MŠ – střed – p. ředitelka Františka Minarčíková 
 - počet dětí : 44 
 - stav zaměstnanců k 1.9. je 8 
MŠ – Kněhyně – p. ředitelka Alena Maňáková 
 - počet dětí : 22 
 - stav zaměstnanců je 5 
 
 
ZŠ 

 
Š. r. 1992/93 
Počty dětí v jednotlivých třídách :  1. tř.   –   17   3. tř.   -   18 
      2. tř.   -  18   4. tř.   -   22 
Celkem : 75 žáků – 39 děvčat + 36 chlapců 
Učitelé : Marie Děcká, Milada Balašová, Simona Hrstková, p. ředitelka Milada Findeisová 
Školní družina  : Věra Zeťová 
Školnice   : Ludmila Lenomarová 
Topič   : Jaroslav Jurek 
Na konci roku prospěli všichni žáci. Průměrný prospěch školy byl 1,6.  JČ : 1,9 , M : 1,8, Vlast. : 
2,2, Přír. : 1,4 
Kulturní akce školy : 
- vánoční besídka 
- oslavy Dne matek 
- oslavy Dne dětí 
- 26.5. školní výlet do Lešné a Luhačovic 
 
 
KD 

 
Klub důchodců pracuje již 5 let. Má 105 členů.  
Mezi nejvydařenější akce patří :  - Papučový bál   – 13.2.1993 
     - Zájezd do Vlčnova   – 30.5.1993 
     - Posezení u táboráku  – 13.8.1993 
     - Výroční schůze   - 18.11.1993 
KD společně se sociální komisí OÚ navštívil 69 našich jubilantů. Nejstarší občankou je Cecilie 
Ondryášová, která se dožila 94 let. 
 
 
SPOZ 

 
Během roku se uskutečnila 2 vítání občánků. 
Zlaté svatby :  Jaroslav a Eliška Rohlovi  
   Josef a Jindřiška Juroškovi 
 
 



 
DD 

 
V domovech důchodců je umístěno 17 občanů a to v Karolince, v Podlesí, v Pržně, Rožnově a pod 
Soláněm. Pečovatelská služba je zavedena u 2 občanů. 
 
 
Zemědělství 

 
23 žadatelům bylo vydáno Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařícího rolníka. 
Rozvíjí se pomalu, chybí finanční prostředky – dotace. Rozpad JZD na a. s. 
 
 
Knihovna 

 
V knihovně se půjčuje každou středu. Vedoucí knihovny je stále p. Jarmila Blanařová. 
 
 
OB 

 
Činnost Osvětové besedy byla ukončena rozhodnutím okresního zastupitelstva k 31.12.1993. 
Posledním vedoucím OB byl Zdeněk Vala. 
 
 
Volby 

 
Starosta obce p. František Křenek odešel k 1.7.1993 na starobní důchod. Novým starostou byl 
zvolený ing. František Juřík. 
K 31.12.1993 odešla na starobní důchod p. Růžena Sýkorová. Novým zástupcem starosty byl 
zvolený p. Alois Krupa. 
 
 
Zdravotnictví  

 
Obvodní lékařka : MUDr. Marie Kjeronská 
Dětská lékařka   : MUDr. Zdislava Dospělová 
Zubní lékařka    : MUDr. Olga Klepsová 
Budova zdravotního střediska je majetkem obce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis v kronice za rok 1993 byl projednán v OZ dne 16.6.1994 – schválen. 
 
     Krupa Alois   v. r. 


