
ROK 1996 
 
 

Úvod 
 

Od 1. ledna 1993 žijeme své dějiny – dějiny samostatné České republiky. Kdosi kdysi chytře 
napsal, že přítomnost je štěrbina, kterou se budoucnost vlévá do minulosti. Naše současnost se 
okamžitě stává naší historií, přísluší již nyní historikům tuto uplynulou současnost hodnotit ? 
Na sklonku 20. století je obtížné vynést soudy a závěry nad dobou a událostmi, kterých jsme 
přímými účastníky. Můžeme však pečlivě zaznamenat chronologii mladého státu. 
Sestavit časovou osu a zamyslet se nad ní. Teprve po létech data a dokumenty převezme historik        
a pojmenuje je „soudobé dějiny“.  
 
 
Kronika obce 

 
V srpnu 1997 se odstěhovala paní Růžena Sýkorová, která po mnoho let vedla kroniku obce 
Prostřední Bečva. Bohužel nestihla zaznamenat události roku 1996, a tak zpětně, po získání 
dostupných materiálů, tak činí nová kronikářka, paní Jana Janíčková, která po vystudování 
Střední pedagogické školy v Novém Jičíně začala v září 1982 pracovat v Mateřské škole 
v Prostřední Bečvě jako učitelka. Po provdání za Miroslava Janíčka a po tom, co si společně 
postavili na Prostřední Bečvě rodinný dům v řadové výstavbě č. 503, se v roce 1986 přestěhovala 
z Rožnově p. Radh., kde původně žila. 
Od února 1998 v Mateřské škole – střed vykonává funkci ředitelky, má dvě děti. 
 
 
 V průběhu roku 1996 se v naší republice staly tyto události : 
- 4. ledna byla uzavřena smlouva o státních hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou                              
  republikou 
- 2. února odcestovala do Bosny 1. mechanizovaná rota českého praporu mnohonárodnostních sil  
  IFOR 
- 31.5. – 1.6. se konaly parlamentní volby do Poslanecké sněmovny (účast 76,4% voličů) 
- 15. – 16. listopadu se uskutečnilo 1. kolo prvních voleb do Senátu, 2. kolo se uskutečnilo ve 
dnech 
  22. – 23. listopadu 1996 
- 6. prosince byla M. Albrightová (českého původu) jmenována ministryní zahraničí USA 
 
 
Obyvatelstvo 

 
K 31.12.1996 měla naše obec celkem 1 684 obyvatel. 
V průběhu roku se narodilo 21 dětí, zemřelo 15 občanů. 
Svateb bylo celkem 13. 
Z obce se v průběhu roku odhlásilo celkem 35 a přihlásilo se 33 občanů. 

 
 
 
 
 



 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V průběhu roku 1996 se uskutečnilo trojí vítání občánků : 
21. dubna byli přivítáni : Slížková Radka 
     Koleček Vladimír 
     Jurajda Daniel a Sandra 
     Bělunek Robert 
26. května byli přivítáni  : Slováková Lucie a Karolína 
     Vondrušková Iveta 
     Mikunda Marek 
22. září byli přivítáni : Vašková Veronika 
     Vaňková Renáta 
     Červená Hana 
     Pařenica Marek 
     Maléřová Barbora 
 
 
24. srpna oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Jaroslav a Bedřiška Vaškovi z Prostřední Bečvy č. 
160 
12. září oslavili „Diamantovou svatbu“ manželé Josef a Františka Hlucháňovi z Prostřední 
Bečvy  
  č. 24 
14. září oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Bohuslav a Františka Juříkovi z Prostřední Bečvy č. 43 
31. října oslavili „Diamantovou svatbu“ manželé František a Filomena Juříčkovi z Prostřední 
Bečvy 
  č. 243 
 
 
Obecní zastupitelstvo 

 
V závěru roku 1995 došlo ve složení obecního zastupitelstva k několika změnám : 
- dosavadní starosta obce Alois Krupa odstoupil ze své funkce (přestěhoval se z Prostřední 

Bečvy   na Horní Bečvu) 
- zaniká mandát Michala Fojtáška 
Novými členy obecního zastupitelstva se stávají : 
  Bronislav Janík – Sdružení nezávislých kandidátů 
  Miroslav Růčka – KDU – ČSL 
Novým starostou obce byl zvolen ing. František Juřík – s nástupem do funkce 15. prosince 1995. 
V průběhu roku uskutečnilo OZ celkem 12 zasedání. 
 
 
Hospodaření Obecního úřadu 

 
Příjmy za rok 1996 byly  : 12 076 953,43 Kč 
Výdaje činily  : 10 725 308,42 Kč 
Zůstatek k 31.12.1996 :   1 351 645,01 Kč 
 
 



 
Nemalé náklady si vyžádaly stavební práce a jiné aktivity, které byly financovány z rozpočtu 
Obecního úřadu, například : 
- vybudování dešťové kanalizace na Makytí 
- vybudování nového osvětlení na Adámkách – do výkopu veřejného osvětlení byl položen i 

kabel pro telefon i vodovodní potrubí, délka osvětlení činila 2 400 metrů 
- připravuje se plynofikace obce 

- byl proveden průzkum mezi občany, předpoklad zahájení v roce 1998, náklady 
by měly činit 18 milionů korun 

- byla uzavřena smlouva na zpracování dokumentace, zaměření pro územní řízení 
bylo zadáno Báňským projektům ve Valašském Meziříčí 

- proběhla jednání s První privátní plynárenskou a. s. Praha 
- byl zaměřen pozemek u kravína, sepsána dohoda o výkupu těchto pozemků a v závěru roku 

došlo k vykoupení 
- došlo k vybudování dešťové kanalizace v trase od rodinného domu manželů Křenkových                

a Domanských na Slížkovicích v délce 90 metrů 
- byl zhotoven vodovodní řád pitné vody na Kopečkách v Kněhyních, došlo k připojení šesti 

rodinných domů 
- rozšířen vodovodní řád na Nové – přípojky k rodinnému domu p. Mikulenky a p. Kretka 
- byla vybudována místní komunikace na Makyti, v Bacově z obalované drti 

 
Na místní komunikace byla vyčleněna částka 1 milion korun. 

- byla provedena rekonstrukce části Mateřské školy v Kněhyních na bytovou jednotku pro paní 
Jurkovou, do uvolněného bytu v Základní škole byla z důvodu rekonstrukce Domu služeb 
dočasně přestěhována pošta, po dokončení rekonstrukce Domu služeb bude tento uvolněný 
byt sloužit školní družině 

- knihovna byla z Domu služeb přemístěna do kabinetu Základní školy, kabinet Základní školy 
byl přestěhován do skladu CO a CO sklad přemístěn do půdních prostor ZŠ 

- bylo připraveno dřevo na opravu střechy Mateřské školy ve středu obce 
- stavbou roku se stala rekonstrukce Domu služeb, která po stránce finanční byla největší 

investicí roku 1996 
 
 
Dům služeb 

 
V závěru roku 1995 bylo obecní zastupitelstvo nuceno řešit dva problémy : 
- vzhled, nevyhovující stav a postupné znehodnocování stávající budovy Domu služeb, do které 

zatékalo a potřebu vylepšit a zkulturnit prostory kolem Domu služeb 
- řešit zatravnění fotbalového hřiště TJ (snížit frekvenci pěších osob v prostoru okolo hřiště) 
Tyto požadavky byly zkloubeny dohromady rozhodnutím o plánované rekonstrukci objektu Domu 
služeb a v zájmu umístění lékařů na vhodnější místo rozhodlo obecní zastupitelstvo o nádstavbě 
budovy. 
V listopadu 1995 Obecní úřad zadává ing. arch. Bohdanu Frnkovi vypracování studie. Podle 
zákona č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek vypsal Obecní úřad veřejnou soutěž. 
Základním požadavkem byla výstavba prostoru pro tři lékařská pracoviště na stávajícím objektu 
Domu služeb s tím, že celkové náklady nesmí přesáhnout tři miliony korun. Tato výzva o veřejnou 
zakázku              o podání nabídky byla zaslána třem firmám :  Faith – Dolní Bečva 
       Mijast – Miroslav Janíček, Prostřední Bečva 
       VM Real – Valašské Meziříčí 



Uzávěrka veřejné zakázky byla ve čtvrtek 14.3. Výběrové řízení proběhlo 21.3. Po zhodnocení 
podaných nabídek rozhodla komise, ve složení : ing. František Juřík, Rudolf Jurečka, Alois 
Krupa, František Bil, Růžena Sýkorová, že nejvýhodnější nabídkou z pohledu finančního je 
nabídka firmy Mijast – Miroslav Janíček z Prostřední Bečvy, s cenou 2 898 000 Kč. (Firma VM 
Real přišla s nabídkou asi o 100 000 Kč vyšší, nejdražší nabídka byla od firmy Faith – 3 983 000 
Kč). 
Smlouva na stavbu byla s vybranou firmou uzavřena koncem března. Stavební práce byly 
zahájeny v měsíci červnu 1996, předpokládané ukončení mělo nastat v listopadu 1996. 
Při zpracování projektu ing. arch. Zorou Pišovou z Ostravy, se začaly objevovat problémy, které 
bylo nutno řešit. 
Hygiena nesouhlasila s řešením jedné čekárny pro tři lékařská pracoviště, každý z těchto lékařů 
musí mít svoji čekárnu. Také statik nebyl spokojen, dle norem bylo nutno zpevnit základ, jinak by 
stávající budova Domu služeb (vystavěna dříve v akci Z) nebyla schopna plánovanou nádstavbu 
udržet. Stavební práce se zkomplikovaly o další práce navíc, se kterými studie nepočítala : 
- dochází k rozšíření prostor pošty o prostory dřívější knihovny, která byla přestěhována do 

kabinetu ZŠ 
- nutno vyměnit potrubí v celé budově 
- přístavby – čelní stěnu vytáhnout dopředu 
- nová okna – šest výkladů 
- kanalizace – odvod odpadních vod 
- náklady na výtah, který v nové budově podle požadavku Svazu invalidů a Stavebního úřadu 

musí být, se zvýšily 
- dochází k omezení provozu Domu služeb – obchod, holičství, prádelna; pošta přestěhována 

do budovy Základní školy (do bytu po paní Jurkové) 
- lékařky dočasně zůstávají v původní budově zdravotního střediska 
Také náklady se úměrně zvyšovaly : 
- navýšení z důvodu rozšíření budovy 
- práce na nových pilířích 
- náklady na výtah činí 750 000 Kč 
Obecní zastupitelstvo v průběhu roku schvaluje navýšení ceny o 600 000 Kč, v měsíci listopadu 
konečné navýšení o 513 215 Kč. 
Termín dostavby Domu služeb byl prodloužen do konce února 1997. 
Do konce roku 1996 bylo prostavěno 3 173 610 Kč. 
 
 
Nezávislé televizní vysílání 

 
V roku 1995 byla zakoupena technika potřebná pro zahájení vysílání.  
Od 1. ledna 1996 bylo zahájeno na 50. kanále Premiery obecní vysílání, a to denně ve vysílacím 
čase od 7.30 do 8.30 a od 16.00 do 18.00 hod. 
Funkční zařízení tohoto vysílání je nainstalováno v budově Obecního úřadu. O vysílání              
„NTV Bečva“ se stará p. Alois Krupa, který v průběhu roku poskytoval občanům obce dostatek 
videozáznamů z různých akcí (zasedání Obecního zastupitelstva, požár Motorestu, stavební práce 
na Domu služeb, vítání občánků, oslavy Dne učitelů, Dne matek, fotbalová utkání a jiné). 
 
 
Program obnovy vesnice 

 
Začátkem roku 1996 se obec přihlásila do „Programu obnovy vesnice“. 
Tento program naší vesnice byl schválen v únoru 1996 a je rozpracován do několika oblastí : 



- osvětové, kulturní a společenské akce (TV studio, kronika) 
- akce k rozvoji hospodářství obce (kravín, pozemek u kravína, plynofikace, kanalizace) 
- akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby (nadstřešení Mateřské školy, 

v srpnu doplněno o vybudování zdravotního střediska) 
- akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a techn. infrastruktury 

obce (vybudování tří lékařských pracovišť nádstavbou Domu služeb, opravy místních 
komunikací, obnova zeleně, sportovního areálu, mostů. V srpnu doplněno : místní komunikace     
a veřejné osvětlení – Adámky, místní komunikace v Bacově u Bartoňů) 

- akce k ochraně a obnově kulturní krajiny v katastru obce (vybudování cyklistické stezky) 
Požár Motorestu 

 
V nočních hodinách 15. března byl úmyslně založen požár Motorestu, ležícího v blízkosti hlavní 
silnice. K lokalizaci požáru vyjelo naše družstvo dobrovolných hasičů 30 minut po půlnoci; byly 
přizvány i hasičské sbory z Horní Bečvy, Rožnova p. Radh. a Valašského Meziříčí. 
Ti, vybaveni potřebnou technikou a dýchacími přístroji, vnikli do objektu Motorestu a podařilo se 
jim zabránit rozšíření požáru, který už tak zničil střešní konstrukci sálu. Požár se podařilo uhasit 
kolem 5. hodiny ranní. Naše družstvo dobrovolných hasičů setrvalo na požářišti do odpoledních 
hodin, kdy došlo k úplné likvidaci požáru. 
Způsobená škola přesáhla částku 4 milionů korun. 
 
 
Volby 

 
Ve dnech 31.5. a 1.6. proběhly volby do Poslanecké sněmovny, v naší obci vítězí Občanská 
demokratická strana. 
 
Ve dnech 15. – 16. listopadu 1996 proběhlo 1. kolo voleb do Senátu s těmito výsledky :  

zapsáno 1 240 voličů 
odevzdáno    369 platných hlasů – 30% účast voličů 

2. kolo voleb do Senátu se uskutečnilo ve dnech 22. – 23. listopadu 1996. 
V těchto volbách byl za náš volební obvod zvolen prvním senátorem ing. Vladimír Oplt se 165 
hlasy. 
 
 
Povodně 

 
Z důvodu vydatných a nepřetržitých dešťů, provázených silným větrem, došlo 7. září k povodním, 
které způsobily nemalé škody. Tentýž den vyhlásil Obecní úřad povodňovou pohotovost. Do 
záchranných prací se zapojili dobrovolníci. Dva členové Sboru dobrovolných hasičů zajišťovali 
v obci pomoc při záchraně mostů a objektů ohrožených povodní. Byly čerpány zatopené sklepy 
v objektech, došlo k zatopení zahrad. 
Poškozeny byly cesty, některé mosty, jímání pitné vody v Cipkové bylo zaneseno. 
Došlo také ke škodám na lesním majetku v Bacově. 
Škody na obecním majetku byly vyčísleny na 1 milion korun. 
Bylo nutno provést úpravy terénu, čištění příkopů, zatrubnění, opravy potrubí na stávajících 
propustích. Odstranění povodňových škod provedla firma Mijast. 
Povodeň, která nás postihla v roce 1996 byla nesrovnatelná s katastrofou, která postihla celou 
Moravu v následujícím roce. 
 
 



Český červený kříž 
 

Hlavním úkolem Českého červeného kříže je humanitární a sociální činnost, proto se opět zaměřil 
na konání burzy – prodej levného zboží pro naše spoluobčany. Nadále vyhledávají nemocné, 
osamělé     a přestárlé spoluobčany (zabezpečují pro ně nákupy, léky a jiné záležitosti). Protože 
nezapomínají na bývalé členy ČČK, navštěvují je v domovech důchodců nebo v domácnostech, 
jubilanty potěší při návštěvě dárkovým balíčkem a kytičkou. 
Dalším úkolem je činnost kulturní – zapojují se do zkrášlování obce u Zdravotního střediska, 
pořádají zájezdy pro své členy. 
Pro osvětovou a aktuální činnost využívají vývěsní skříňku ve středu obce, velmi dobrá je 
spolupráce s naší lékařkou MUDr. Kjeronskou – v září uskutečnili školení 1. pomoci. 
Jak po stránce zdravotnické, tak i kulturní úzce spolupracují s Klubem důchodců – členové 
Českého červeného kříže jsou i členy Klubu důchodců. 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Členská základna čítá k 31.12.1996 celkem 124 členů, z toho 86 mužů a 29 žen. Dále 9 mladých 
hasičů do 15 let, a to 8 hochů a 1 dívka. 
V průběhu roku navždy opustili řady hasičů 2 členové. 
Uspořádané akce : 
Tradiční hasičský ples se uskutečnil 20. ledna v hotelu Bečva. Na zajištění plesu pracovalo 
mnoho členů a na celkovém dobrém výsledku se také podíleli sponzoři, převážně z řad 
podnikatelů naší obce. 
18. května proběhla v naší obci oblastní soutěž žáků ve dvou kategoriích. 
Starší žáci se umístili na 2. místě, a tím postoupili do okresního kola, kde se jim již tak nedařilo         
a skončili až na 8. místě. 
Oblastní soutěž mužů a žen proběhla 25. května na Horní Bečvě. 
Družstvu mužů se nedařilo a na soutěži bylo diskvalifikováno. 
Na požádání Horní Bečvy u příležitosti 90-ti letého výročí Sboru dobrovolných hasičů předvedlo 
družstvo mužů požární útok se starou ruční stříkačkou taženou koňským potahem. Útok měl 
obrovský úspěch u přítomných diváků. 
27. července se uskutečnil tradiční hasičský výlet v přírodě v areálu Zavadilky. Výlet byl dokonale 
zajištěn a vydařil se. 
Rok 1996 byl bohatý i na jubilanty : 
 Jurošková Jarmila - 60 let    Červená Božena - 75 let 
 Fiurášek Rudolf - 60 let    Hrstka František - 75 let 
 Vašek Vladislav - 60 let    Jurečková Ludmila - 75 let 
 Červený Metoděj - 70 let    Hlucháň Josef  - 85 let 
 Kretek Štěpán  - 70 let 
V měsíci dubnu se konaly svatby členů sboru : Kubáňové Pavly 
       Stodůlky Dušana 
 
Výjezdy k požáru : 
15. března vyjelo družstvo k požáru Motorestu. Včasným zásahem byla uchráněna část Motorestu      
i majetek vlastníka Petra Maliny, který velmi kladně ohodnotil včasný a dobrý zásah. 
23. dubna družstvo vyjelo k lesnímu požáru u rodinného domu p. Orsáka v Bacově, kde zahořela 
louka v těsné blízkosti lesa a včasným zásahem se požár nerozšířil do lesního porostu. 
14. prosince byl výjezd k požáru v naší obci, který byl zlikvidován ihned členy Sboru – sousedy         
u p. Solanského č. 20, kde zahořela již nevyhovující elektrická instalace. 



 
 
 
Spolupráci s Obecním úřadem lze hodnotit velmi kladně. Zástupci Obecního úřadu byli vstřícní 
při řešení hasičské problematiky (zajištěna oprava obou stříkaček), a naopak členové Sboru 
vypomohli Obecnímu úřadu při čištění koupaliště a jiných akcích (např. při povodních). 
 
 
 
 
 
Školství 

 
Obec Prostřední Bečva zřídila podle § 14 odst. 2, zákona 564/90 Sb. o státní správě a 
samosprávě ve školství dnem 12. ledna 1996 tyto školy : 
 - Základní škola Prostřední Bečva č. 207 
 - Mateřská škola Prostřední Bečva č. 440 
 - Mateřská škola Prostřední Bečva Kněhyně č. 216 
Na základě žádosti Obecního úřadu ze dne 19.1.1996 Školský úřad Vsetín zařadil tyto školy do 
„Sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení“. 
 
 
Základní škola „U mostu“ 

 
Školní rok 1995/96 byl zahájen v pondělí 4. září. Zástupci Obecního úřadu předali prvňáčkům 
zvonečky jako památku na první zvonění. 
Rozdělení tříd : 
1. A  - 15 dětí  učitelka Marie Děcká 
1. B  - 15 dětí  učitelka Pavla Ondryášová 
2. třída  - 20 dětí  učitelka Lenka Kubová 
3. třída  - 19 dětí  učitelka Milada Balašová 
4. třída  - 17 dětí  učitelka Milada Findeisová (ředitelka) 
Do školní družiny se přihlásilo 25 dětí – vychovatelka Věra Zeťová. 
Práci školnice vykonává Ludmila Lenomarová. 
 
 
Na konci školního roku prospělo všech 85 žáků, nikdo nepropadl.  
Průměrný prospěch školy činil 1,35. Bylo uděleno 34 pochval, 3 žáci byli napomenuti za nekázeň      
a špatné chování. 
 
 
Od října zavedli konverzaci jazyka anglického a přidali ještě konverzaci jazyka německého pro 3.      
a 4. třídu. Ve škole pracoval kroužek výtvarný a kroužek loutkový a cvičení s hudbou. 9 dětí se 
učilo hrát na flétny, 5 žáků navštěvovalo logopedii. 
 
 
Škola uspořádala pro děti mnoho akcí : plavecký výcvik, divadelní představení v Novém Jičíně, 
Mikulášská nadílka, beseda o myslivosti, dětský karneval na Zavadilce, tradiční oslava Dne 
matek na Zavadilce, beseda se spisovatelkou Markétou Zinnerovou, Den dětí na školní zahradě, 
školní výlet do Štramberka a na Hukvaldy, exkurze ve Skanzenu v Rožnově p. Radh., pěší tůra na 



Radhošť,        10 žáků se zúčastnilo lyžařských závodů v obřím slalomu, 20 dětí se zúčastnilo 
Macurova memoriálu (závod v běhu) na Horní Bečvě. 
Budování a vybavení školy : 
Kabinet školy byl přemístěn do bývalého skladu CO, sklad CO byl přestěhován do půdních 
prostor, kde byl umístěn i archiv. Do místnosti kabinetu byla přestěhována knihovna obce. 
V bývalém bytě Základní školy byla provizorně umístěna pošta, po skončení rekonstrukce Domu 
služeb budou prostory sloužit školní družině. 
Školní jídelna byla zvětšena. 
Tělocvična byla vybavena šplhadly, kruhy, koši na košíkovou. 
O prázdninách byly opraveny odpady a ventily od ústředního topení v tělocvičně. 
 
Mateřská škola – střed 

 
Ve školním roce 1995/96 bylo zapsáno celkem 48 dětí, z toho dvě děti s odloženou školní 
docházkou a jedno dítě mírně tělesně postižené. 
Na škole nadále probíhá logopedie, vedená uč. Lenkou Zemanovou. 
Učitelský sbor a zaměstnanci : 
Paní učitelce Lence Zemanové byl přidělen celý úvazek, takže Obecní úřad již nedoplácí. Ve škole 
tedy pracují čtyři učitelky na plný úvazek. 
Ve školní jídelně dlouhodobě onemocněla paní Marta Bilová, na její místo byla přijata paní Anna 
Malinová, takže počet pracovnic školní jídelny zůstal stejný. 
V květnu vedoucí kuchařka paní Marie Kantorová oslavila 50 let věku. 
O úklid celé budovy Mateřské školy se stará paní Karla Jurošková. 
Vybavení školy : 
V letošním roce obdržela škola od Obecního úřadu částku 10 000 Kč – bylo zakoupeno LEGO do 
obou oddělení školy. 
Školní jídelna byla vybavena novým robotem a mrazničkou. 
 
Škola se prezentuje na veřejnosti kulturním programem při příležitosti vítání občánků. 
 
 
Mateřská škola – Kněhyně 

 
Zaměstnanci školy : ředitelkou školy je i nadále Alena Maňáková, pomocná vychovatelka, která 
zastává funkci vedoucí stravování – Taťana Bártková, kuchařka – Jana Skalíková, uklízečka             
– Dagmar Trlicová, topič – Jaroslav Sobek. 
Škola uspořádala několik akcí :  dětský karneval 
     sportovní den ke svátku dětí 
     vánoční besídka 
     oslavy Dne matek 
     výlet 
 
 
Škola v přírodě 

 
Ředitelem školy je i nadále Pavel Tovaryš. 
V roce 1996 bylo zrekreováno celkem 1 131 dětí v 19-ti dvanáctidenních turnusech a 206 dětí ve 
třech turnusech letního tábora v červenci. 
Průměrný počet zaměstnanců školy činil 20 osob. 
Celkové náklady na provoz v roce 1996 byly 4 128 tisíc korun. 



Nákladem 300 tisíc Kč byly provedeny úpravy pokojů; došlo k rozdělení velkých pokojů příčkami 
na menší s kapacitou šesti lůžek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tělovýchovná jednota Sokol 

 
Tělovýchovná jednota Sokol Prostřední Bečva měla v roce 1996 celkem 110 členů. 
Obhospodařuje Autocampink, čímž může finančně dotovat dva oddíly, a to oddíl turistiky a oddíl 
kopané. 
Turistický oddíl uspořádal v roce 1996 několik akcí : 
pěší : Novoroční výstup na Radhošť 
  Zahájení turistické sezóny 
  Plnění odznaku „Rožnovsko“ – 4 vrcholy 
  Výstup – Bílý Kříž, Bílá, Visalaje 
lyže : Lyžařský přejezd Beskydských vrchů 
  Ve stopě „Beskydské padesátky“ 
  Výstup – Pustevny, Radhošť, Černá hora, Dolní Bečva 
  Výstup – Pustevny, Radhošť, Pustevny, Martinák, Kněhyně, Zavadilka 
 
Oddíl kopané měl v mistrovských soutěžích zapojena tři družstva : 
- družstvo žáků se v roce 1996 po delší přestávce zakládalo a vstoupilo do mistrovské soutěže  
         okresního přeboru starších žáků skupiny D podzimním kolem, kterým fotbalový  
         ročník začíná. Po této části skončili žáci na 7. místě s jedním bodem 
- družstvo dorostu hrálo okresní přebor skupiny B a po jarní části fotbalového ročníku 1995/96  
   skončili na 13. místě se sedmnácti body 
- družstvo dospělých hrálo okresní přebor a v ročníku 1995/96 se umístili na 8. místě s 31 body 
 

 
V lednu uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol „Ples sportovců“ a v létě pak „Sportovní výlet 
v přírodě“ u Zavadilky. 

 
Tělovýchovná jednota Sokol Kněhyně je účastníkem župního přeboru klasického lyžování. 
Závodníci se v sezóně 1995/96 zúčastnili všech závodů, pořádaných krajským lyžařským svazem a 
vybojovali druhou a třetí výkonnostní třídu, která je opravňovala k účasti na republikových 
závodech v Novém Městě na Moravě, kterého se zúčastnili dva závodníci, a mistrovství České 
republiky v Jablonci nad Nisou, kde Sokol Kněhyně reprezentovali čtyři závodníci. Na těchto 
závodech se projevila nervozita a nezkušenost běžců, a také nedostačující lyžařské vybavení. 
Proto umístění nejlepšího závodníka Libora Mikudy ve středu startovacího pole lze považovat za 
úspěch. 
 



Tělovýchovná jednota uspořádala tyto závody : přespolní běh „Kněhyňským údolím“ a závody na 
Pustevnách „Štěpánský běh“. Dále uspořádala turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise       
a turnaj v kopané „Mundiál“. 
 
Lyžařský oddíl má 12 závodníků od 7 do 18 let, o které pečují tři trenéři a tři servismani. Nejlepší 
běžec Libor Mikuda vybojoval z pěti závodů čtyřikrát první místo v závodech přespolního běhu, 
v zimní sezóně z devíti závodů vyhrát čtyřikrát. 
Celkově běžci stáli na stupních vítězů více jak dvacetkrát, což svědčí o dobré pověsti 
Tělovýchovné jednoty. 
 
Poděkování patří všem, kteří je v jejich činnosti podpořili a přispěli tak k dobrým výsledkům 
(Obecní úřad Prostřední Bečva, organizace Asociace víceúčelových základních organizací 
technických sportů a činností – dříve Svazarm, sponzorům : firma Mijast – Miroslav Janíček, 
firma Regina Color, firma Vodo – topo pana Oldřicha Petřeka). 
 
 
 
Myslivecké sdružení „Radegast“ 

 
V plánu lovu zvěře spárkaté byl stanoven odlov 21 kusů srnčí zvěře ve složení : 7 kusů srnců, 7 
kusů srn a 7 kusů srnčat. 
V roce 1996 byl abnormálně velký úhyn srnčí zvěře, hlavně následkem dlouhé zimy, něco pak bylo 
sraženo auty nebo uštváno psy. Celkem to bylo 13 kusů srnčí zvěře, hlavně srn a srnčat. Rozhodli 
se proto snížit odlov srn a srnčat vždy o jeden kus – tedy na 6 srn a 6 srnčat. 
Tento konečný stav odlovu 19 kusů srnčí zvěře se podařilo do konce roku celkem bez problémů 
splnit. 
V plánu lovu spárkaté zvěře byl schválen i odlov vysoké, a to konkrétně jelena a koloucha. 
Neulovili však nic, protože se tato zvěř v jejich honitbě trvale nevyskytuje, jelikož tam nenachází 
ty správné životní podmínky, a to je klid a krytinu. 
Další lovnou zvěř, zvěř drobnou, představuje zajíc. V minulém roce byl snížen plán lovu, čímž se 
snížil i počet honů. Na třech honech, které se uskutečnily, se plán odlovu zajíců bez větších obtíží 
podařilo splnit. 
Škodné v roce 1996 bylo myslivci uloveno celkem : 12 lišek, 14 kun, 2 vrány. 
Všichni členové se musí nekompromisně zaměřit na tlumení škodné a zvířat myslivosti škodlivých, 
hlavně u lišky je třeba využít celoroční dobu lovu. 
Ozdravovací akce spárkaté zvěře proběhla za finančního přispění Obecního úřadu. 

 
 
 
 

 
 

 
 
   
 

 


