
ROK 1997 
 
 

Úvod 
 

Skončil rok 1997 a nám nezbývá, než bilancovat toto uplynulé období. 
Připomeňme si nyní, k jakým významným událostem došlo nejenom u nás, ale také v zahraničí. 
- Ještě jsme se nestihli v roce 1997 ani rozkoukat, když se po celých Čechách rozletěla senzační 

zpráva. 4. ledna v 11.47 hod. se na žižkovské radnici v Praze konala svatba roku. Své ano si řekli 
herečka Dagmar Veškrnová a prezident republiky Václav Havel. 

- Takovou katastrofu, jakou způsobila povodeň na Moravě po 7. červenci nikdo nepamatuje. 
Záplavy postihly 538 měst a obcí ve 34 okresech. Během povodní zahynulo 50 lidí a dalších      
10 zemřelo na jejich přímé následky. Celkové škody dosáhly 60 miliard korun. Rozvodnění řeky 
zaplavily pole, louky, lesy, vesnice i města. Poškozeny byly silnice, mosty, železniční tratě, tisíce 
lidí přišlo o střechu nad hlavou. Celá země upírala oči k Moravě zasažené „stoletou vodou“. 

- Rok 1997 nám nabídl pozoruhodný pohled, který se opakuje jen jednou za více než 2 500 let. 
K Zemi se přiblížila největší kometa, dosud pozorovaná ve sluneční soustavě, Halle – Boppova 
kometa. 

- Biologové z Velké Británie jako první na světě použili metodu klonování u dospělého zvířete. 
Objevem roku se stala naklonovaná ovečka Dolly, přesná kopie matky. 

- 31. srpna otřásla celým světem zpráva o tragické smrti princezny Diany, exmanželky následníka 
britského trůnu prince Charlese. Miliony lidí na celém světě, kteří Dianu milovali a obdivovali, 
sledovali prostřednictvím televizních kamer smuteční obřad. 

- 5. září se celý svět rozplakal znovu nad smrtí řádové sestry Matky Terezy, zakladatelky 
celosvětově působícího Řádu milosrdenství – nositelky Nobelovy ceny za mír. 

- Český film Kolja, režiséra Jana a scénaristy Zdeňka Svěrákových, byl oceněn v Los Angeles 
Oscarem za nejlepší zahraniční film.  

- Zhoršení ekonomické situace země předznamenalo vládní krizi. 28. listopadu Jan Ruml a Ivan 
Pilip vyzvali Václava Klause, aby odstoupil z funkce předsedy ODS. 30. listopadu předává 
Václav Klaus do rukou prezidenta republiky demisi celé vlády. Novým premiérem jmenoval 
prezident Josefa Tošovského, dosavadního guvernéra České národní banky. 

- Přes nepříznivou vnitropolitickou situaci však byla ČR zařazena mezi prvních pět států, jimž bylo 
nabídnuto řádné jednání o vstupu do EU. 

- V prosinci se Václav Havel rozhodl opět kandidovat na prezidenta republiky. 
 
 

Statistika obce 
 

K 31.12.1997 měla naše obec celkem 1 688 obyvatel, z toho 683 mužů, 689 žen a 316 dětí ve věku do 
15-ti let. 
V průběhu roku se narodilo 10 dětí, zemřelo 17 občanů. Bylo uzavřeno 14 sňatků, z obce se 
odhlásilo celkem 16 občanů a přihlásilo se celkem 28 občanů. Bylo odvedeno 16 branců. 
Národnostní složení : české 1 650 
    slovenské a jiné 38 
 
 
 
 
 



Sbor pro občanské záležitosti 
 

V průběhu roku 1997 se uskutečnilo trojí vítání občánků : 
13. dubna byli přivítáni  : Petřeková Lenka 
     Fárková Lucie 
     Solanský Tomáš 
     Pařenicová Lucie 
     Janec Jakub 
     Frnková Vanda 
25. května byli přivítáni : Kubáň Patrik 
     Šenková Karolína 
     Březinová Kristýna 
     Smutek Jiří 
     Kolečková Jana 
     Mičolová Alena 
12. října byli přivítáni : Pavlica Ondřej 
     Stavinoha Alan 
     Ondryáš Simon 
 
 
14. listopadu oslavili „Zlatou svatbu“ manželé František a Jindřiška Hatlapatkovi z Prostřední  
      Bečvy č. 274. 
20. září oslavili „Zlatou svatbu“ manželé František a Ludmila Jurajdovi z Prostřední Bečvy č. 400. 
 
 
Obecní úřad 

 
Při OÚ byla v březnu roku 1997 zřízena sociální komise, která vyřizuje záležitosti občanů každé 
pondělí od 8.00 hod. do 10.00 hod. Předsedkyní komise byla zvolena paní Růžena Sýkorová. 
V květnu obec vstupuje do Sdružení obcí na obnovu beskydského regionu proti těžbě uhlí ve 
Frenštátě p. Radh. 
K 15. srpnu se pí. Růžena Sýkorová vzdává z důvodu stěhování poslaneckého mandátu, je nahrazena 
ing. Rudolfem Ondryášem, který je zvolen předsedou sociální komise. Vedením kroniky se ujala       
pí. Jana Janíčková. 
Začátkem roku bylo spuštěno nové vedení účetnictví s využitím výpočetní techniky, která byla 
zakoupena koncem roku 1996 nákladem cca 50 tis. Kč. 
 
 
Hospodaření obce 

 
Příjmy za rok 1997 byly : 12 149 461,59 Kč 
výdaje činily  :   9 426 988,64 Kč 
zůstatek k 31.12.1997 :   2 722 472,95 Kč 
 
Plynofikace obce : Došlo ke zpracování generální dohody, avšak z důvodu nedostatku finančních 
prostředků plynáren nemůže být realizován vysokotlaký přivaděč a je hledána jiná technická 
koncepce přívodu plynu do všech obcí Bečev. 
Zdravotní středisko : Po přestěhování tří lékařských pracovišť do objektu Domu služeb byl schválen 
návrh na prodej bývalého objektu zdravotního střediska za cenu 1 300 tisíc korun. 



Proběhla oprava mostu v Kněhyních směrem k Rohlovi, již v červnu byl  most před dokončením (žel. 
konstrukce), bylo provedeno zabetonování (práce pokračovaly po povodních) a v září byl uveden do 
provozu. 
V červnu byly zahájeny práce na výstavbě vodovodního řádu v Bacově od obchodu u Gladišů až po 
Křenka – Stavinohu v celkové délce 1 100 metrů. 
Dokončen byl v měsíci říjnu – připojeny rodinné domy. 
Plánované nadstřešení MŠ – střed se neuskutečnilo, přistoupilo se k opravě stávající rovné střechy, 
do které na několika místech zatékalo, nástřikem speciální hmotou firmou z Rožnova p. Radh. 
 
 
Dům služeb 

 
Za přítomnosti zástupců OÚ, organizací a složek v obci, dodavatele stavby p. Miroslava Janíčka       
a jeho zaměstnanců, projektantky stavby Ing. arch. Zory Pišové, nájemců a uživatelů stavby                
a ostatních spoluobčanů, byl 24. dubna 1997 slavnostně otevřen Dům služeb, ve kterém své místo 
našla praktická, dětská, zubní lékařka, Poštovní úřad, Kadeřnictví, Obchod. 
Úvodního slova se ujal starosta obce ing. František Juřík, který přivítal všechny přítomné. Zdůvodnil 
navýšení ceny z původně plánované ve výši 3 mil. korun, která se postupem výstavby měnila tak, jak 
se objevovaly nové nutné technické požadavky, jak se přehodnocovaly stávající prostory v přízemí, 
zejména Pošty. Proto náklady stavby tohoto objektu překročily částku 4 mil. Kč. 
Po poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili o zdárné dokončení díla, vyzval všechny 
ke společné prohlídce. Slavnostního otevření Domu služeb se zúčastnil také zástupce OkÚ ve Vsetíně 
– přednosta p. Miroslav Mírný, který byl v závěru projevu starosty obce vyzván k slavnostnímu 
přestřižení pásky. 
O slavnostním otevření Domu služeb informovalo nejen naše občany, ale také občany Rožnova p. R. 
místní televizní vysílání z Frenštátu p. Radh. TV ART, ve svých obrazových zprávách č. 18 : 
„Rekonstrukce Domu služeb byla zahájena v červenci roku 1996, práci prováděla místní stavební 
firma Mijast p. Miroslava Janíčka, s jejímž výkonem byli všichni spokojeni. Podařilo s splnit              
i plánované termíny, byť rekonstrukci zkomplikovalo nepříznivé počasí letošní zimy. Slavnostního 
otevření se zúčastnil i přednosta OkÚ Miroslav Mírný, který ocenil především kvalitu a rychlost 
provedených prací. Ovšem to, jak bude Dům služeb fungovat ocení a zhodnotí především ti, kterým je 
určen, občanům obce Prostřední Bečva“. 
 
 
Motorest 

 
Po zničujícím požáru v roce 1996, kdy byla zcela zničena střešní konstrukce sálu, se rozhodl majitel 
Petr Malina k opravě celého objektu. V květnu začal objekt opravovat a již v prosinci došlo 
k slavnostnímu otevření nového „Valašského šenku“. Název sám napovídá, že celý objekt je řešen ve 
valašském stylu a je vhodný k pořádání různých slavností a akcí. 
V průběhu roku je hojně navštěvován rekreanty a turisty, kteří projíždějí naší obcí. 
 
 
Dopravní nehoda 

 
Rok 1997 přinesl vedle živelných pohrom také množství osobních tragedií. 
K tragické dopravní nehodě došlo ve středu 12. února na mezinárodní silnici E 18 v katastru obce 
Dolní Bečva. Třiatřicetiletá řidička vozu Škoda 120 dostala v zatáčce na namrzlé vozovce smyk        
a přejela do protisměru, kde narazila do protijedoucího kamionu DAF. Okamžitě po nárazu došlo 
k požáru obou vozidel, při čemž uhořela řidička škodovky i její 54 letý kolega z Tesly Sezam. 



Posádce nákladního vozu se podařilo z hořící kabiny uniknout, v návěsu však shořel náklad banánů. 
Celková škoda na DAFu byla vyčíslena na 8,5 mil. Kč, na škodovce 40 tis. Kč. 
Smutné na celé události je to, že řidička byla rodačka z Prostřední Bečvy Hana Mičolová, rozená 
Valová, jejím spolujezdcem byl ing. Bronislav Ševčík, který se na Prostřední Bečvu přistěhoval 
z Rožnova p. R. po tom, co si zde postavil rodinný dům v řadové výstavbě. 
Tato nehoda se stala jednou z nejtragičtějších nehod na Valašsku v r. 1997. 
 
 
Povodně 

 
Ničivé povodně, jaké nikdo nepamatoval, a zde na Valašsku rovněž následné rozsáhlé sesuvy půdy, 
na řadu týdnů ochromily život lidí i obcí a jejich následky nejsou dodnes zahlazeny. Připomeňme si 
nyní stručnou rekapitulací průběh katastrofálních záplav : 
sobota 5. července :  od ranních hodin po celém okrese prší, hladiny řek se začínají zvyšovat, 
neděle 6. července :  neustále prší, jako první se z břehů začíná vylévat Bečva na Rožnovsku. 
  Zatopeny jsou první sklepy, lidé začínají mluvit o „stoleté vodě“. Večer se z břehů vylila 
  také většina ostatních řek a potoků,  
pondělí 7. července :  pod vodou jsou Rožnov p. R., Valašské Meziříčí a všechny vesnice v okolí  
  těchto měst. V noci voda odřízla všechny přístupové cesty ke Vsetínu, 
úterý 8. července :  Rožnovsko je stále nepřístupné, 
středa 9. července :  voda začíná pozvolna opadat, lidé se postupně začínají vzpamatovávat ze  
  stoleté vody a pracují na opravách svých domů, 
čtvrtek 10. července :  voda se definitivně vrátila do koryt řek a potoků. 
 

 
Také Prostřední Bečva je zasažena povodní. Neteče voda, nejde el. proud, autobusová doprava je 
přerušena. 
Dochází ke škodám – nejvíce na mostech – zcela zničen je most v ATC Kněhyně, v Zole, v Huti,         
u Solanských se zřítila polovina mostu, poškozen most u Základní školy,  
- na místních komunikacích, 
- vymleté břehy potoků – nejvíce u Kněhyňky, 
- jímání pitné vody v Cipkovém je zcela zaneseno. 
Škoda na obecním majetku činí 7,7 milionů korun. 
 

 
Nejvíce postižen povodní je p. Václav Bártek – přišel o svůj rodinný dům. OÚ pro něj zřizuje konto 
pomoci na stavbu nového rod. domu – k uzávěrce došlo 22. září – výtěžek 57 100 Kč byl předán 
postiženému. 
 

 
Některé škody se podařilo odstranit do konce roku, další v průběhu roku následujícího. 
Jsou zpracovány projekty na mosty v Huti (zatím slouží provizorní most) a v ATC (zatím slouží brod 
pro nákladní auta a pro pěší – lávka). 
Stavba je naplánována na rok 1998 po řádném výběrovém řízení. 
Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali zamezovat většímu rozsahu škod             
a nedbajíce nepříznivého počasí byli neustále v pohotovosti. 
 
 
 
 
 



Sbor dobrovolných hasičů 
 

Členská základna čítá k 31.12.1997 celkem 111 členů, z toho 82 mužů a 29 žen. Během roku na 
vlastní žádost vystoupili dva členové, byli přijati dva noví. V průběhu roku navždy opustili řady DH 
tři členové. 
V roce 1997 byly provedeny preventivní prohlídky veřejných budov. 
V celé požární zbrojnici byly provedena celá nová elektroinstalace, provedené práce na pročištění 
zalomené kanalizace pod požární zbrojnicí v květnu přispěly k tomu, že nedošlo k zatopení sklepních 
prostor ve zbrojnici při povodních. 
Zásahové družstvo je po odborné i technické stránce dobře připraveno. 
Družstvo mužů se zúčastnilo oblastní soutěže ve Vidči a v kategorii do 35 let obsadili pěkné čtvrté 
místo. 
Někteří členové se na požádání starosty obce zúčastnili prací při likvidaci škod červencové povodně. 
Úkolem bylo uvolňovat toky od dřev a zvláště velká pomoc byla na úpravně vody, aby nedošlo ke 
znečištění a mohla se brzy brát voda. Za obětavou pomoc při řešení problémů při červencové 
povodni byla Sboru udělena Okresním úřadem medaile a Vrchní požární radou ČR pamětní list. 
Protože se zjistilo, že Sbor nemá potřebné oblečení, zakoupil OÚ 10 kusů nepromokavých obleků. 
Sbor se podílel na kulturně – společenském dění v obci. Ples byl uspořádán v hotelu Bečva 25. ledna, 
za přispění sponzorů se podařilo zajistiti bohatou tombolu a celkový průběh i účast byla uspokojivá. 
Další kulturní akcí byl výlet v přírodě, který se uskutečnil 2. srpna u Zavadilky. 
Uplynulý rok byl bohatý na jubilanty, které navštívili členové výboru : 
 Fiurášková Věroslava 50 let    Vala Zdeněk  60 let 
 Ondryášová Marie  60 let    Mikulenka Zdeněk 60 let 
 Mikulenková Marie  60 let    Gürtler Rudolf 60 let 
 Dobešová Antonie  60 let    Křištof Josef  80 let 
 Fiurášková Žofie  75 let    Malina Karel  94 let 
 
 
Školství 

 
Od 28. ledna do 28. února se konala postupně ve všech okresech ČR řetězová stávka za zvýšení mezd 
učitelů. Vláda však odmítla další peníze na školství přidat. 
 
 
Základní škola U mostu 

 
Škola měla k 2. září 100 žáků (1 třída 17 dětí, 2. třída 27 dětí, 3. třída 20 dětí, 4. třída 19 dětí            
a 5. třída 17 dětí). 
Do školní družiny se přihlásilo 25 dětí. 
Na konci škol. roku prospělo všech 100 žáků, průměr školy činil 1,28. Bylo uděleno 46 pochval     
(40 za výborný prospěch, 3 za reprezentaci školy v Macurově memoriálu a 3 za celoroční péči          
o květiny), 2 žáci byli potrestáni důtkou řed. školy za krádeže. 
Učivo předepsané osnovami bylo probráno a řádně procvičeno. Jako nové povinné vyuč. předměty 
ve 4. a 5. třídě byl zaveden jazyk anglický a německý. 
Ve škole pracoval kroužek výtvarný, loutkový, cvičení s hudbou. 
Za celý škol. rok uspořádala škola pro děti mnoho akcí : 
plavecký výcvik, Mikulášská nadílka, vánoční besídka, ve spolupráci s OÚ uspořádána na Zavadilce 
oslava Dne matek, oslavy Dne dětí, školní výlet do westernového městečka, 1. a 2. třída byla na 
Radhošti. 
 
 



21. března byl ve Vsetíně uspořádán konkurz na místo ředitele školy. 
Přihlásila se stávající řed. Milada Findeisová a učitelka Zdeňka Juříčková z Prostřední Bečvy. Na 
místo řed. školy od 1.9.1997 byla vybrána pí. Zdeňka Juříčková. 
 
V červnu byla zřízena v bývalém bytě základní školy školní družina. Při slavnostním ukončení škol. 
roku se zástupci OÚ rozloučili nejen se žáky 5. třídy, ale také s pí. Miladou Balašovou, která odešla 
do důchodu a s pí. řed. Miladou Findeisovou, která skončila ve funkci řed. školy a pokračuje jako 
učitelka. 
 
V týdnu od 7. do 12. července 1997 při velké povodni byly do školy evakuovány děti z ATC Kněhyně, 
který byl z velké části zatopen. 
 
 
Mateřská škola – střed 

 
Ve školním roce 1996/97 bylo zapsáno 48 dětí, z toho 1 dítě postižené s odloženou škol. docházkou. 
Zaměstnanci školy pracují v původním složení. Provoz školy je i nadále od 7.00 do 15.30 hod. 
Do každé třídy byly zakoupeny průlezky pro tělovýchovné činnosti, stavebnice a videokazety, které 
byly dětem předány při vánoční besídce. 
Na výlet jelo starší oddělení do Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R., mladší děti jely na 
Pustevny. 
Mimo uvedené akce MŠ ještě uspořádala : Mikulášskou nadílku, dětský karneval, pro televizní 
vysílání uskutečnila módní přehlídku, pro maminky besídku ke Dni matek; Den dětí oslavily děti na 
školní zahradě opékáním špekáčků, závodivými hrami. Navštívily rekr. středisko Kotár 
s občerstvením. 
V závěru škol. roku se škola slavnostně rozloučila s předškol. dětmi, které budou po prázdninách 
navštěvovat ZŠ. 
 
 
Mateřská škola – Kněhyně 

 
Ve školním roce 1996/97 bylo do MŠ zapsáno celkem 20 dětí ve věku od dvou do šesti let, z toho       
8 chlapců a 12 děvčat. 
Od září do MŠ nastoupila nová pracovnice pí. Irena Janečková, která zde po celý rok pracovala jako 
učitelka a vedoucí stravování a nahradila pí. Taťanu Bártkovou. 
Na konci škol. roku se s MŠ rozloučilo celkem 8 dětí, které po prázdninách budou navštěvovat ZŠ. 
Akce školy : 
Mikulášská besídka, Vánoční besídka, Den matek, Den dětí, zájezd do ZOO v Olomouci; pro 
veřejnost – vystoupení pro místní požárníky. 
 
 
Škola v přírodě 

 
V roce 1997 bylo zrekreováno ve dvaceti dvanáctidenních turnusech celkem 1 360 dětí a 223 dětí ve 
třech turnusech letního tábora v červenci. 
V tomto roce byly provedeny organizační změny ve složení zaměstnanců. 
Z ekonomických důvodů byly propuštěny 4 stálé vychovatelky a 1 zdravotnice. 
V současné době si přijíždějící školy vozí chybějící pedagogické pracovníky sami. 
Průměrný počet zaměstnanců školy činil 14 osob. 
Celkové náklady na provoz zařízení v roce 1997 činily 4 051 tis. Kč. 
 



Tělovýchovná jednota Sokol 
 

Rok 1997 nebyl pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Prostřední Bečva příliš příznivý. Povodeň, která 
v červenci postihla velkou část Moravy, nadělala velké škody i v obci Prostřední Bečva a nevyhnula 
se ani Autocampu Kněhyně, jež Sokol Prostřední Bečva obhospodařuje. Rozvodněná řeka Kněhyně, 
která kolem ATC protéká, odnesla s sebou dvě chatky a maringotku a zaplavila část Campu. Tato 
situace způsobila, že značná část klientů od nás, ale i ze zahraničí, zrušila již předem objednanou 
rekreaci, či dovolenou. I přes tyto materiální, ale především finanční problémy oba oddíly mohly        
i v tomto roce pokračovat ve svých akcích, či mistrovských soutěžích. 
Oddíl turistiky uspořádal : 
pro pěší : Novoroční výstup na Radhošť 
  Vítání jara – Pustevny, Skalíkova louka, Zavadilka 
  „Slet čarodějnic“ na Lysé hoře – Bílý Kříž, Lysá hora 
  Pouť Cyrila a Metoděje na Radhošti 
  Výstup - Valašská Bystřice, Santov, Vsacký Cáb, Hutisko, Pr. Bečva 
   - Rožnov „Pindula“, Velký Javorník, Dolní Paseky, Rožnov, Prostř. Bečva 
  Rozloučení se starým rokem – Grúň, Švarná Hanka, Bílý Kříž a zpět 
pro lyžaře :   přejezd Vsetínských vrchů 
     výstup – Pustevny, Radhošť, Pustevny, Martinák, Kněhyně 
pro cyklisty :   okruh – Pr. Bečva, Hutisko, Rožnov, Dolní Bečva, Prostř. Bečva 
        horská kola : okruh : Prostř. Bečva, Skalíkova louka, Černá hora, Kamenné, Dolní  
          Bečva, Prostř. Bečva 
Oddíl kopané : má v mistrovských soutěžích opět tři družstva. Družstvo starších žáků se po 
fotbalovém ročníku 1996/97 umístilo v okresním přeboru skupiny D na 7. místě se 2 body. Družstvo 
dorostu v okres. přeboru skupiny B na 4. místě s 29 body a muži se v okres. přeboru umístili na                  
10. místě s 31 body. 
I v tomto roce uspořádal Sokol Prostřední Bečva již tradiční „Ples sportovců“ a v létě pak „Výlet 
v přírodě“ u Zavadilky. 
 
 
K největší akci v tomto roce patří však posunutí hřiště směrem k Sokolovně a zhotovení příjezdové 
cesty ke Svobodům mimo hřiště. Tato akce se uskutečnila na konci srpna a začátkem září ve 
spolupráci členů oddílu kopané, Obecního úřadu a majitele stavební firmy MIJAST p. Miroslava 
Janíčka. Tímto byl uskutečněn první a nejdůležitější krok k zatravnění stávajícího škvárového hřiště 
na Prostřední Bečvě. 
 

 
Tělovýchovná jednota Sokol Kněhyně 
V sezóně 1996/97 se závodníci zúčastnili všech závodů pořádaných krajským lyžařským svazem. 
TJ Sokol Kněhyně je pořadatelem těchto závodů : přespolního běhu „Kněhyňským údolím“               
a lyžařských závodů na Pustevnách „Štěpánský běh“. Dále jsou pořadateli turnaje neregistrovaných 
hráčů ve stolním tenise a turnaje v minikopané „Mundiál“. 
 
 
Lyžařský oddíl má 17 závodníků od 6 do 18 let a jednoho muže, kteří jsou držiteli 2. a 3. výkonnostní 
třídy, o které pečují tři trenéři a čtyři servismani. 
Celkově jejich běžci stáli na stupních vítězů 9 krát. 
V doplňkovém sportu mini – kopané, na velkém turnaji v Rožnově p. R., obsadili 3. místo z 32 
mužstev, na domácím turnaji „Mundiálu“ rovněž 3. místo z 10 družstev. Dorostenci v letní sezóně 
hrají za TJ Sokol Prostřední Bečva. 

 



V prosinci 1996 TJ Sokol Kněhyně navždy opustil Ondřej Ondryáš, velká osobnost jak po stránce 
organizační, sportovní ale hlavně trenérské. 
 
 
Poděkování patří Obecnímu úřadu Prostřední a Horní Bečvy, Asociaci víceúčelových základních 
organizací (dříve Svazarm), firmě Mijast pana Miroslava Janíčka, firmě Klempířství pana Matušíka, 
firmě Regina – Color paní Petřekové, firmě Vodo – Topo pana Petřeka, firmě Autodoprava pana 
Žitníka, Restauraci „Skokan“ pana Mikeše za to, že se mohou věnovat těmto náročným sportům,       
a všem těm, kteří je v jejich činnosti podpořili a přispěli tak k dobrým výsledkům. 
 
 
Myslivecké sdružení „Radegast“ 

 
Celoroční činnost spočívá v ochraně lovné zvěře, ale i všech ostatních druhů, v souladu se zákonem 
o ochraně přírody. 
U lovné zvěře jde především o její přikrmování v zimním období a také důsledné dodržování plánu 
chovu a lovu. 
Plán lovu byl stanoven na 23 kusů srnčí zvěře, ve složení 8 srnců, 8 srn a 7 srnčat. A ten se jim 
podařilo splnit. Odlov jelení zvěře nebyl povolen. 
V roce 1997 si naplánovali uskutečnit tři hony s celkovým odlovem 17 kusů zajíců, avšak po 
povodních, které postihly celou Moravu, bylo ze strany OÚ a Okresního mysliveckého spolku 
přistoupeno k omezení odlovu, a to 5 kusů zajíců na každé myslivecké sdružení. Uskutečnili tedy 
pouze jeden hon na zajíce, kde byl stanovený plán splněn. 
V roce 1997 se znovu pokusili o chov bažantů. Zakoupili 36 vynesených slípek a 4 kohouty. Investice 
to nebyla velká, byl to spíše takový pokus, jak si bude tato dospělá zvěř v našich podmínkách 
počínat. Bažanti byli vypuštěni na dvou místech. Kromě dvou slípek, které se celé léto držely               
u Pastorků a které nakonec obě srazilo auto, se ostatní rozptýlili po honitbě a posbírala je škodná. 
Nedostatek sněhu zabránil podle stop určit skutečný stav. 
Škodné celkem v roce 1997 bylo myslivci uloveno : 4 lišky, p. Andrýsek ulovil celkem 9 kun               
a p. Bártek 2 kuny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


