
ROK 1995 
 
 

Úvod 
 

V průběhu roku se v naší republice staly tyto události a byly řešeny tyto problémy : 
- v květnu navštívil papež Olomouc, kde bylo svatořečení Zdislavy z Lemberka a Jana Sarkandra 
- vláda jednala o sociálních podporách, o přídavcích na děti, o věkové hranici odchodu do 
důchodu  
  i o zvýšení důchodů 
- za zvýšení mezd stávkovali lékaři 
- řešil se spor o chrám sv. Víta 
- byl jmenován nový ministr zdravotnictví pan Stráský, Vl. Budínský byl jmenován ministrem   
  dopravy 
- vláda řešila požadavky Sudetských Němců, Ústavní soud potvrdil platnost Benešových dekretů 
- začaly přípravy na volby do Senátu v r. 1996 
- vláda souhlasí s účastí naší armády v Bosně 
- byl unesen syn slovenského prezidenta Kováče 
- byl spáchán atentát na izraelského premiéra Rabina  
 
 
Hospodaření OÚ 

 
Příjmy :   7 019 000 Kč 
Upravený rozpočet : 7 519 000 Kč 
Výdaje :   6 070 000 Kč 
Největší výdaje byly :     952 000 Kč   -   vodní hospodářství 
       416 000 Kč   -   doprava 
       845 000 Kč   -   školství 
    2 598 000 Kč   -   správa 
       684 000 Kč   -   bytové hospodářství, veřejné osvětlení 
Jednotlivé položky majetku činí : 
    27 271 398,39 Kč 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V roce 1995 měla naše obec 1 659 obyvatel 
Narodilo se :   12 dětí 
Zemřelo   :   18 občanů 
 
 
Odvodní řízení 

 
Bylo odvedeno 14 branců. 
 

 
 



 
 

Daň  z nemovitostí 
 

Daň z nemovitostí odvádějí naši občané Finančnímu úřadu v Rožnově p. R. Ceny zůstávají stejné 
jako v roce 1994. 
 
 
Český červený kříž 

 
Cílem této organizace je humanitární a sociální činnost. Uskutečnili burzu – prodej letního 
oblečení pro naše spoluobčany. Tímto činem pomáhají sociálně slabším rodinám a rodinám 
s více dětmi. 
Členky ČČK pomáhají starým a nemocným lidem – obstarávají nákupy, léky a různé pochůzky. 
Pečují o okolí zdravotního střediska a pamatují na jubilanty. Předsedkyní je paní Milada 
Ščigálková, nová hospodářka je paní Marcela Maléřová. 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů – střed 

 
Počet členů sboru k 31.12.1995 činí 125 členů. Z toho činných a přispívajících je 115, žen 29,      
mužů 86.  
V průběhu roku požádalo o zrušení členství 6 členů. Nově přijatých bylo rovněž 6 – 4 muži a 2 
ženy. V tomto roce nezemřel žádný člen. 
 
Jubilujícími členy byli : 
František Hatlapatka 80 let 
Jan Žíla   70 let 
Františka Fiurášková 50 let 
Jindřiška Křištofová 50 let 
Diamantovou svatbu oslavili manželé Pavel a Marie Kubáňovi. 
 
Výbor pracoval v tomto složení : 
Zdeněk Mikulenka  - starosta 
Jaroslav Sobek  - místostarosta 
Jan Mikulenka  - velitel 
Vlastimil Sobek  - zástupce velitele 
Květoslav Křenek ml. - jednatel 
Zdeněk Vala  - pokladník 
Stanislav Barabáš  - preventista 
Zdeněk Křenek  - strojník 
Dušan Stodůlka  - referent mládeže 
Michal Fojtášek  - referent CO 
Anna Fojtášková  - kulturní referent 
Františka Fiurášková - ref. žen 
Jaroslava Mikulenková - kronikářka 
 
Revizní komise :  Zdeněk Ondryáš 
    František Bil 
    Rudolf Fiurášek 



 
 
 
 
Soutěží se zúčastnila tato družstva : 
Družstvo mužů  - Oblastní soutěž ve Stříteži – 3. místo 
   - soutěž o Pohár Cyrila a Metoděje na Horní Bečvě 
   - soutěž Štít Radhoště na Dolní Bečvě – 2. místo 
   - branný závod v Pozděchově 
   - Pohárová soutěž mladých hasičů okrsku č. 3 – 3. místo 
I v tomto roce bylo pečováno o techniku, o čemž svědčí dobrý výsledek technické prohlídky vozu 
AVIA. 
Spolupráce s OÚ byla na dobré úrovni. V rámci této spolupráce byla instalována nová siréna na 
zbrojnici. 
Z finančního příspěvku OÚ – 18 000 Kč byla pro sbor zakoupena nová výzbroj a výstroj. 
Z vlastních finančních prostředků sbor zakoupil 5 nových stejnokrojů. 
V lednu sbor uspořádal ples, v srpnu letní výlet. 
V roce 1995 nebyl žádný výjezd k požáru. 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů – Kněhyně 

 
Výroční členská schůze tohoto sboru se konala 16. prosince 1995. Sbor má 52 členů, z toho 17 
žen    a 35 mužů. Věkový průměr u žen je 34 let, u mužů 51 let. 
Při údržbě požárního zařízení bylo odpracováno 310 brigádnických hodin. Na úseku údržby 
výstroje a výzbroje odpracovali členové 1 450 brig. hodin. 
Zúčastnili se okrskové soutěže ve Stříteži – ženy obsadili 3. místo, muži 7. místo. 
Kulturní akce : 
21.1. - Ples hasičů 
11.2. - Valná hromada 
16.4. - Velikonoční zábava 
  1.6. - Den otevřených dveří k výročí Dne dětí 
  3.6. - Členská schůze 
17.7. - Taneční zábava 
Bylo 12 výborových schůzí. 
Hospodaření : Příjem : 18 491 Kč 
   Vydání : 18 368 Kč – rozdíl 123 Kč v pokladně 
Celková uložená částka činí 22 297,70 Kč. 
Starostou je pan Stanislav Kretek. 
Ve výboru nebyly změny. 
 
 
Základní škola 

 
V průběhu školního roku 1994/95 uspořádala ZŠ tyto kulturní akce : 
- Mikulášská nadílka -   6.12.1994 
- Předvánoční besídka - 20.12.1994 
- Oslavy Dne matek -   6.5.1995 v Klubu důchodců 
- Oslavy Dne matek  - 14.5.1995 celoobecní oslavy 
- Akademie  -   1.6.1995 



- Den dětí   -   6.6.1995 
- Školní výlet  - Helfštýn – Zbrašovské jeskyně 
Škola navštěvuje divadelní představení v Novém Jičíně. 
 
 
Pracovníci školy :  - Milada Findeisová   - ředitelka + 4. tř. 
    - Milada Balašová      - 1. tř. 
    - Marie Děcká             - 3. tř. 
    - Lenka Kubová  - 2. tř. 
    - Věra Zeťová   - vychovatelka 
    - Ludmila Lenomarová - školnice 
    - Jaroslav Sobek  - topič 
 
Prospělo všech 74 žáků školy. 
 
Prospěch v jednotlivých předmětech :  Č. j.    : 1,82 
       M   : 1,66 
       Prvouka   : 1,36 
       Vlastivěda  : 1,76 
       Přírodopis  : 1,76 
       Hud. výchova  : 1,03 
       Výtv. výchova  : 1,12 
       Pracovní vyučování : 1,12 
       Tělesná výchova : 1,02 
 
Průměr školy : 1,32 
Průměr jednotlivých tříd : 1. tř. 1,21 
     2. tř. 1,21 
     3. tř. 1,42 
     4. tř. 1,45 
 
V průběhu roku byly provedeny tři inspekce – poslední 4.5.1995 na klasifikaci žáků. 
 
 
Mateřská škola – střed 

 
Školní rok 1994/95 byl zahájen 3. září se stavem 48 dětí. 
1. tř.   -   23 dětí   -   uč. Gáliková, Zemanová 
2. tř.   -   25 dětí   -   uč. Janíčková, Minarčíková + ředitelka 
 
Provoz školy : 7.00   -   15.30 hod.   -   byl projednán na schůzce s rodiči 5.9.1994 – je 
vyhovující 
 
Počet učitelů : 4 
Počet zaměstnanců ŠJ : 4 
Počet správních zam. : 1 
 
Opravy školy a vybavení : - oprava střechy – příslib v příštím roce 
     - byl dán požadavek na zhotovení altánku – ochrana před 
sluncem. 



       Nebylo schváleno OÚ. 
 
Výlety – vycházky – akce : 
Vycházky denně do blízkého okolí, kde se děti seznamují s obcí, důležitými stavbami, pozorují 
přírodu, zvířata, práci lidí, dopravu, učí se chování na silnici, zdravení lidé atd. 
Do divadla jezdí na hostování herců na Horní Bečvu. 
Škola uspořádala vlastní divadelní představení „O lišce a zajíčkovi“, které připravila paní uč. 
Gáliková. 
Prosinec - setkání s Mikulášem 
Únor - karneval 
Květen - oslavy Dne matek 
Červen - Den dětí 
Hledání pokladu - 2x ročně pěší výlet 
V průběhu roku do MŠ přicházejí zástupci obecního úřadu. 
 

 
Mateřská škola – Kněhyně 

 
Do školy bylo zapsáno 15 dětí, což je na jednotřídku, kde pracuje ředitelka školy společně 
s nekvalifikovanou pracovnicí dost. 
Naši prvořadou snahou bylo, aby děti chodily do školy s úsměvem, aby na škole panovala 
radostná atmosféra. 
Aby se dětem ve škole líbilo, konaly se turistické vycházky do přírody a v závěru školního roku to 
byl pěkný výlet do krápníkové jeskyně v Teplicích. 
Nechyběl ani dětský maškarní karneval, pořádaný místními sportovci a rodiči. 
Akce s rodiči : - vánoční besídka 
   - maškarní ples 
   - Den matek 
   - Den dětí 
Do ZŠ odešly tyto děti :  Tomáš Fiurášek 
    Veronika Mikudová 
    Jana Bártková a Petra Volná 
 
 
Klub důchodců 

 
Veškerou činnost KD řídí výbor, který má 14 členů. 
Akce : 12.2.1995  - Papučový bál 
    6.5.1995 - Den matek 
  18.8.1995 - Posezení u táboráku 
    6.9.1995 - Zájezd – Hradec u Opavy, Velké Losiny, Šumperk 
  10.10.1995 - Hodová zábava 
 
Navštěvují jubilanty a občany v Domovech důchodců. 
Klub důchodců má 120 členů. 
 
Noví členové : Františka Křenková, Zdenka Petřeková, Ludvík Bil, Jaroslav Chrbját, Ludmila                              
   Kretková, Oldřich Kretek, Anna Blinková, Jan Blinka, Františka Juříková,          
                             Jaroslava Kantorová, Marie Švčková, Josef Švrček. 
 



Sponzoři :  Miroslav Janíček   Otakar Cabák 
   František Bil    Stanislav Kantor 

  Jiří Matušík    Josef Zeť  
  Ludvík Jurajda   Ladislav Petřek 
 
 
 
 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V této komisi pracují : Jan Blinka – předseda 
    Alice Uhlářová – členka 
    Růžena Sýkorová – členka 
 
Uskutečnila se tři vítání občánků : 
23.4.1995 byli přivítáni  - Kamila Petřeková 
    - Jaromír Adámek 

   - Stanislav Fiurášek 
- Michaela Billová 

 
8.10.1995 byli přivítáni - Michal Soboň 
    - Lukáš Soboň 
    - Radim Kuběna 
    - Lucie Běhalová 
    - Alena Belžíková 
    - Simona Kanioková 
 
Poslední vítání bylo 12.11.1995 - Jolana Chrbjátová 
      Andrea Stavinohová 
 
28. října 1995 – Diamantová svatba : 
   Pavel a Marie Kubáňovi č. 416 
 
 
Pečovatelky 

 
Paní Marie Sobková  pečuje o  Anastázii Hajdovou 
Pan Ludvík Cáb  pečuje o  Ludvíka Vašuta 
Paní Bedřiška Malinová  pečuje o  Janu Dragoljevičovou 
Pečovatelky spolupracují s pečovatelskou službou v Rožnově p. R. 
Jsou placeny. 
 
 
Domovy důchodců 

 
V roce 1995 bylo v DD umístěno 16 našich občanů. 
Podlesí : Jan Válek 
  Ludvík Kuběna 
Pržno : Jaroslav Jurek 



  Josef Matocha 
  Ludmila Ondryášová 
  Marie Galčanová 
Pod Soláněm : Marie Mikudová 
Rožnov p. R. : Křištof František   Ondruchová Ludmila 
   Valíčková Josefa   Fárková Kristína 
   Michálek Josef   Skalík Cyril 
   Holubová Viléma   Janíček Josef 
   Holub Josef 
10. října 1995 uskutečnil OÚ návštěvy v DD. 
Zemědělství 

 
Obecní úřad eviduje 53 zemědělců. 
Finanční dotace za posečené louky činí 3 000 Kč/1 ha. 

 
 
Tělovýchovná jednota  

 
Tělovýchovná jednota má v tomto roce v mistrovských soutěžích zapojeny dva oddíly. Oddíl 
stolního tenisu a oddíl kopané.  
V oddílu stolního tenisu soutěžila dvě družstva a to družstvo „A“ a družstvo „B“. Družstvo „A“ 
bojuje ve II. lize o přední umístění v tabulce, „béčko“ hraje krajskou soutěž. 
V oddílu kopané soutěží rovněž dvě družstva a to družstvo dorostu a družstvo dospělých. 
Dorost hraje okresní soutěž a je na 9. místě, družstvo mužů pak v okresním přeboru na 8. místě. 
Veškerou činnost obou oddílů financuje TJ z příjmů ATC Kněhyně. 
Složení výboru TJ : 
Pavlica František      Blinka Jan 
Kantor Jaroslav      Fojtášek Michal 
Bernatský Josef      Vašek Miroslav  
 
Složení výboru oddílu kopané : 
Kysučan Lubomír      Ondryáš Zdeněk 
Blinka Jan       Hynek Antonín 
Blinková Anna      Vašek Miroslav 
Bernatský Josef      Děcký Vladimír 
Fiurášek Jiří 
 
 
ATC Kněhyně 

 
Kempink v Kněhyních byl postavený v 60. letech a měl statut autotábořiště. První správce byla 
paní Božena Rudolfová. 
Nyní je vedoucím pan Jaroslav Kantor. 
ATC má 6 stálých zaměstnanců. 
Hlavní budova má 100 lůžek s celoročním provozem, hlavní kuchyň, 2 kuchyně samoobslužné, 
WC, sprchy, hospodářské zázemí a obchod. 
V areálu je 23 chat a 50 přípojek na karavany. 
Letos bylo dobudováno hřiště pro tenis a volejbal. Výhledově se připravuje vybudování 
restaurace pro zvýšenou kapacitu ubytovaných. 
ATC je majetkem TJ Sokol Prostřední Bečva. 



Těchto služeb využívají i Němci, Holanďané, Poláci, Ukrajinci a Maďaři. 
Měsíčně se vystřídá 2 500 rekreantů. 
 
 
Myslivecké sdružení „Radegast“ 

 
Myslivecké sdružení čítá 31 členů. Rozloha honební plochy je 1 453 ha. Honitba se rozkládá na 
větší části katastru obce Prostřední Bečva, 200 ha na katastru obce Horní Bečva, 180 ha mají 
pronajatých od Lesů ČR. Výše nájemného činí 2 Kč/1 ha. 
Členové se podílejí na veškeré činnosti pro myslivost zdarma. Obhospodařují 26 krmelců včetně 
dvou oborohů. Zajišťuje se pro ozdravení lišek 2x do roka léčivem předkládaným v honitbě proti 
vzteklině lišek (jaro, podzim). Na jaře také se předkládá a až po celou zimu se míchá léčivo do 
krmiva pro srnčí zvěř proti střečkovitosti. Obojí se projevuje zdárně. Plán odlovu srnčí zvěře byl 
23 ks a byl splněn. Plán 22 ks zajíců byl splněn na 100%. U jelení zvěře je to horší – plán odlovu 
byl     1 laň a 1 kolouch, nebyl splněn. 
Bylo uloveno 10 kun a 12 vran. 
Každým rokem pořádá sdružení 1 výlet v přírodě, v Kněhyních u zbrojnice. Zájem je velký, což 
svědčí o přízni občanů k myslivosti. Starají se i o vývěsní skříňku v centru obce. Vykonávají               
i osvětovou činnost pro občany prostřednictvím televizního vysílání.  
Hradí vzniklé škody na lesích a zemědělských plodinách, které zvěř udělá. 
Členské schůze se konají 4 během roku a výbor se schází pravidelně 1x za měsíc. 
 
 
Český svaz zahrádkářů 

 
Zpracování ovoce v jejich účelovém zařízení je hlavní náplní práce této organizace. Bylo 
namoštováno 235 l moštu, což bylo nejmenší množství za trvání organizace. Úroda ovoce byla 
nízká. 
Sušily se hrušky, celkem 840 kg. Hrubý příjem za sušené ovoce byl 4 200 Kč. 
Zahrádkáři zajišťují rouby odrůd, které jsou vhodné pro naše podmínky, pomoc při řezu                     
a přeroubování ovocných stromů. 
V roce 1994 byly objednány ze šlechtitelské stanice rouby odrůdy „Bohemia“, dále pak odrůdy 
„Vanda“ a „Melodie“. Na moštárně byla natřena střecha, žlaby, dveře, okna, propagační 
skříňka    a bylo vymalováno. 
Práci provedl předseda pan Boh. Juřík a Pavel Kubáň. 
Připravuje se nátěr plotu. 
K 31.12.1995 mají na účtě 27 107 Kč, v pokladně na hotovosti 1 426 Kč. 
 
 
Knihovna 

 
V průběhu roku došlo ke změně ve vedení knihovny. Odešla paní Blanařová, nastoupila paní 
Krajčová. 
Knihovna má cca 4 000 svazků, 73 čtenářů z toho polovinu dětí. 
 
 
Obchody, služby, podnikání 

 



Obchody Jednota    : celkem 3 
Soukromé obchody  : celkem 5 – s potravinami 
         1 – s oděvy 
Hotely, restaurace  : celkem 9 
Rekreační střediska  : celkem 5 
Ubytování v soukromí  : celkem 4 RD 
Dřevo, prodej, zpracování : celkem 3 
Služby poskytuje 34 občanů. 

 
 
 
 
 
 

Zdravotnictví  
 

Obvodní lékařka : MUDr. Marie Kjeronská 
          sestra : Jana Vránová 
 
Zubní lékařka : Olga Klepsová – MUDr. 
      sestra : Romana Bilová 
 
Dětská lékařka : MUDr. Zdislava Dospělová 
      sestra : Jiřina Jašková 
 
Nejvíce pacientů má obvodní lékařka : 800 – 900/ 1 měsíc 
 
 
Církev, náboženství 

 
K římskokatolické církvi se hlásí 60% našich občanů. 
Navštěvují kostely na Horní Bečvě a Hutisku – Solanci. 
V roce 1995 bylo na Horní Bečvě uzavřeno 5 církevních sňatků, 4 pohřby a 1 křtiny. 
 
V květnu letošního roku byl vysvěcen základní kámen ke kapli, kterou chce postavit KDU – ČSL 
za podpory věřících na Prostřední Bečvě. S tím souvisí i výstavba vesničky SOS. 
 
 
Škola v přírodě 

 
Ředitelem školy je i nadále pan Pavel Tovaryš. 
Byla přijata 1 pomocná vychovatelka a to paní Jindřiška Bilová, 1 kuchařka – Marie Maléřová. 
Škola má 20 zaměstnanců. 
Do důchodu odešla paní Zdenka Mikundová. 
Ve  Š v P se vystřídalo 1 270 dětí, 195 dětí na letním táboře a 125 rekreantů v chatách. 
Nákladem 520 000 Kč byla vybudována kanalizace, dále byly provedeny stavební úpravy chatek, 
stavba nového komínu ve srubu, nátěr střechy a údržba prostor celého areálu. 

 


