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OBEC : PROSTŘEDNÍ BEČVA 
OKRES : VSETÍN 

DÍL : 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROK 1998 
 

Úvod  
 

 Skončil rok 1998 a nám nezbývá, než bilancovat toto uplynulé období. Připomeňme si nyní  
k jakým významným událostem došlo u nás, ale také v zahraničí. 
 
- Václav Havel byl 20. ledna, ve 2. kole prezidentských voleb, opět zvolen hlavou státu na 
dalších 5 let. 
- 22. únor 1998. Celý národ sleduje počínání našich hokejistů na Olympijských hrách 
v Naganu, kteří na své triumfální pouti postupně vyřadili největší favority, Spojené státy 
americké, kolébku hokeje Kanadu a odvěkého soupeře Rusko. Vyhráli jsme olympijské zlato, 
poprvé v dlouhé 90-ti leté historii českého hokeje. 
  V celého přivítání se dočkala také lyžařka Kateřina Neumannová, která z Nagana přivezla 
stříbrnou a bronzovou medaili. 
- Vítězem parlamentních voleb se stala Sociální demokracie a čele s Milošem Zemanem. 
Jmenování nové vlády předcházela sáhodlouhá jednání o možných vládních koalicích, 
uzavření tzv. Opoziční smlouvy mezi ČSSD a ODS a demise Tošovského vlády. 22. července 
jmenoval prezident republiky novou sociálně demokratickou vládu. 
- Další volby, které jsme  v roce 1998 absolvovali, byly ty do místních zastupitelstev a Senátu. 
Ty komunální se staly doménou Nezávislých kandidátů. O uvolněná místa v Senátu se strhl litý 
boj na dvě kola. Co do počtu získaných mandátů zvítězila na plné čáře čtyřkoalice (US, KDU-
ČSL, ODA, DEU), zato pro sociální demokracii skončilo klání naprostým debaklem. Letošní 
senátní volby se však vyznačovaly především absolutním nezájmem voličů. 
- Smutné výročí. V roce 1998 tomu bylo 30 let, co tehdejší Československo „přátelsky 
navštívily“ armády pěti států Varšavské smlouvy. 
- Naše politická scéna zažila šok, když 24. září oznámil někdejší premiér České vlády a 
předseda KDU-ČSL Josef Lux, že se vzdává všech politických funkcí a odchází do ústranní, 
neboť trpí leukémií. 
- Při příležitosti 80. výročí vzniku samostatného Československého státu byly naposledy 
v tomto století vystaveny korunovační klenoty českých králů. 
-Loni povodněmi zmítaná Morava si v roce 1998 mohla oddechnout. Povodně sice tu a tam 
hrozily, ale nakonec se „přesunuly“ do Čech, kde v červenci zasáhly především Rychnovsko. 
Způsobily rozsáhlé škody. Už už se zdálo, že je po všem, když přišly povodně znovu, aby 
zahrozily na přelomu října a listopadu v jižních, západních a východních Čechách a vystrašily 
i Moravu. 
- Aby toho nebylo málo, přišly k nám po povodních vichřice. Vítr dosahoval takové síly, že mu 
neodolaly desítky střech na celém území České republiky a smetl všechno, co mu stálo v cestě. 

 
Statistika obce 
 

K 31. 12. 1998 měla naše obec celkem 1.675 obyvatel, z toho 686 mužů, 686 žen  a 303 dětí 
do věku 15 let. 
V  průběhu roku se narodilo 16 dětí, zemřelo 16 občanů. Bylo uzavřeno 13 sňatků, z obce se 
odhlásilo celkem 36 a přihlásilo se celkem 22 občanů. 
 
 
 



Sbor pro občanské záležitosti 
 

V průběhu roku 1998 se uskutečnilo dvojí vítání občánků. 
19. dubna byli přivítáni:   Švandová Monika  
         Vala Matěj 
         Juřík Lukáš 
        Bělunek Marek 
        Ondruch Josef  
        Petřeková  Radka 
       Vaněk Jakub 
       Mikundová Markéta 
20. září byli přivítáni:    Plánková Denisa 
      Fárek Prokop 
      Ondryáš Radek 
      Pařenicová Barbora 
      Solanská veronika 
      Chrbjátová Ivana 
          Fiurášek Marek 
      Solanský Jiří 
      Bill Radek 
      Babíčková Martina 
      Pavlicová Anna 
3. července oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Cyril a Anna Skalíkovi z Prostřední Bečva 268 
28. srpna oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Štěpán a Marie Kretkovi z Prostřední Bečvy 18 
28. srpna oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Metoděj a Jindřiška Červení z Prostřední Bečvy 
164 
 

Jako jeden z mála OÚ navštívili zástupci obecního úřadu naše občany v domovech důchodců. 
Celkem se koncem roku setkali s 19 občany, kteří jsou ubytováni ve 4 domovech. Předali jim 
dárkové balíčky, přání k vánocům a do nového roku. 
 

Obecní úřad        
 

V sobotu 7. února uspořádal obecní úřad ve spolupráci s TJ Prostřední Bečva Kněhyně a ZO 
AVZO TSČ ČR (Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností 
České republiky – dříve SVAZARM) na Plančáku „Lyžařské závody“ pro děti do 15 let. Akce 
se všem líbila, byla snímána obecní televizí a vzhledem k malé účasti dětí byly oceněny 
všechny děti cenami, které věnoval obecní úřad. 
 

Starosta obce Ing. František Juřík byl společně s 25 starosty vsetínského okresu pozván 
předsedou Senátu Petrem Pikhartem do Prahy, který jim osobně poděkoval za práci při 
katastrofálních povodních v loňském roce, a všem udělil uznání. 
 

V srpnu vyhlásil obecní úřad finanční sbírku pro paní Vašutovou a Slezákovou z č.p. 110, 
kterým špatná elektroinstalace způsobila požár domu. Celkem se vybralo 16.300,- Kč, obecní 
úřad poskytl navíc příspěvek ve výši 15.000,- Kč. 
 

Hospodaření obecního úřadu 
 

Hospodaření obce Prostřední Bečva za rok 1998 po provedeném auditu ze dne 13. – 14. 5. 
1999 vykazuje: 



Příjmy za rok 1998   12,608.429,42 Kč 
Výdaje za rok 1998   14,563.309,66 Kč 
rozdíl činí    -1,954.880,24 Kč 
 
Výsledek hospodaření k 1.1.1998   3,726.499,96 Kč 
zúčtování příjmů a výdajů – 1998         -   1,954.880,24 Kč 
výsledek hospodaření k 31.12.1998        +  1,771.619,72 Kč 
 

Plynofikace obce 
 

Jsou navrženy dvě varianty výstavby: 
1. varianta   počítá s připojením středotlaké sítě obcí Dolní a Prostřední Bečva na plynovodní 

potrubí Hutiska-Solance. Nevýhodou první varianty je to, že by tento plynovod 
nezasahoval až do obce Horní Bečva. 

2. varianta  bude obecní pokladnu stát sice o několik miliónů více, ale k plynovodu, který 
povede z Rožnova přes Dolní a Prostřední Bečvu se připojí i obec Horní Bečva. 

Plynofikace v naší obci bude probíhat po etapách: 
první etapa – střed obce – nejméně nákladná, technicky nejméně náročná 
druhá etapa – Bacov – nejblíže  středu obce 
třetí etapa – Kněhyně – jako poslední, nejdále  
 

Objekt bývalého zdravotního střediska 
 

Začátkem roku 1998 byla sepsána předběžná kupní smlouva mezi obecním úřadem  a paní 
Miroslavou Valovou (textilní výroba)  na odkoupení budovy bývalého zdravotního střediska, 
avšak v dubnu paní Valová odstupuje od smlouvy. Od dubna 1997 objekt chátrá, je prázdný, 
prodejní cena 1,200.000,- Kč byla obecním zastupitelstvem snížena na 900.000,- Kč. Do 
konce roku 1998 se ale závazně nepřihlásil žádný zájemce. 
 

Most v Huti, autokempu 
 

V lednu 1998 vyhlašuje Obecní úřad veřejnou zakázku na vybudování mostů v Huti a  ATC 
Kněhyně. Je ustavena komise ve složení: Ing. František Juřík, pan Alois Krupa, pan Rudolf 
Jurečka, která v dubnu po výběrovém řízení vybírá ze tří přihlášených firem firmu Mijast-  
Miroslav Janíček, s termínem dokončení k 30. září 1998. Již v srpnu je most v ATC Kněhyně 
hotový, zbývá natřít zábradlí, chybí asfaltový povrch, jinak je vše nachystané k dokončení. 
Most v Huti je rozestavěn, ale termín dokončení bude splněn. V říjnu probíhá kolaudace 
mostů, k mostu v Huti udělaná nová komunikace, rozšířil se vjezd i výjezd na most. 
 

Volby  
 

Ve dnech 19. a 20. června 1998 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
s těmito výsledky: 
z původního počtu 1.251 voličů odvolilo 993 voličů, odevzdáno bylo 987 platných hlasů. 
Výsledky voleb: 
Zvítězila ČSSD s 296 hlasy, před ODS s 295 hlasy, na 3. místě se umístila KDU-ČSL se 135 
hlasy, KSČM s 80 hlasy obsadila 4. místo. 
Zaznamenána byla 75 % účast voličů. 
Volby do zastupitelstva obce Prostřední Bečva se konaly ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 
v budově obecního úřadu. 



Z celkového počtu 1.288 voličů přišlo k urnám 780 voličů, odvolilo tedy 60,5 % voličů. 
Výsledky voleb – pořadí stran: 
1. Sdružení nezávislých kandidátů – získalo 6 mandátů 
2. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová – získala 3 mandáty 
3. Komunistická strana Čech a Moravy – získala 2 mandáty 
Bylo zvoleno 11 poslanců do obecního zastupitelstva: 
Za Sdružení nezávislých kandidátů jsou to tito poslanci: Ing. František Juřík 
              Alice Uhlářová 
              Vladimír Krištof 
              Jaroslav Šena 
              Rudolf Jurečka 
             Bronislav Janík 
za KDU-ČSL jsou to tito poslanci: František Bil 
            Jan Halmíček 
            Milan Fárek 
za KSČM jsou to tito poslanci: Jan Blinka 
      Miroslav Vaněk 
 
První zasedání nového obecního zastupitelstva se konalo 26.listopadu 1998. V tajných 
volbách byl starostou obce zvolen Ing. František Juřík, zástupcem starosty byl zvolen 
František Bil s tím, že oba budou pro výkon funkce uvolněni v zaměstnání. 
Na druhém zasedání OZ dne 9.12.1998 byly ustanoveny tyto komise: 
finanční – předseda Bronislav Janík, člen Rudolf Jurečka 
kontrolní – předseda Vladimír Krištof, člen Jan Halamíček 
stavební – předseda František Bil, člen Jaroslav Šena a Milan Fárek 
sociální + SPOZ – Alice Uhlářová, Jan Blinka a Miroslav Vaněk 
Pan Miroslav Vaněk byl navržen starostou obce na místo pana Ondryáše pro vyřizování 
sociálních věcí občanů na obecním úřadě.  
 
 

Český červený kříž 
 

Hlavním úkolem místní organizace ČČK v současné době je humanitární, sociální a 
zdravotnická činnost. Vyškolené členky ČČK poskytují první pomoc hlavně našim 
spoluobčanům, turistům, kteří přijeli navštívit náš krásný kraj. Nadále vyhledávají nemocné, 
osamělé občany, zjišťují jejich zdravotní stav a sociální podmínky. zabezpečují též v rámci 
sousedské výpomoci obstarávání různých nákupů, léků, což členové považují za samozřejmost 
a humanitární povinnost. Protože nezapomínají na bývalé členy ČČK, navštěvují je 
v domovech důchodců nebo v domácnostech, jubilanty potěší malým dárkem a kytičkou. Pro 
osvětovou činnost využívají vývěsní skříňky, kterou podle potřeby obměňují a informují 
členskou základnu, ale i širokou veřejnost, o dění ve veřejném životě a chystaných kulturních 
akcích. Ve spolupráci s obecním úřadem se podařilo zřídit dlouho postrádající smuteční 
skříňku. 
Někteří členové ČČK jsou zároveň členy Klubu důchodců, tím se spolupráce obou organizací 
prolíná a vzájemně doplňuje. 
 

Klub důchodců 
 

V roce 1998 oslav Klub důchodců 10. výročí založení. 



Veškerou činnost KD řídí výbor, který se schází nejméně 6 krát do roka, podle potřeby i 
vícekrát. 
Klub důchodců v roce 1998 uspořádala několik zdařilých akcí s velkou účastí svých členů. 
7. února 1998 – Papučový bál s vyhodnocením nejpěknějších papučí 
25. března – zdravotní přednáška na téma „Léčíme se bylinami“ 
3. května – oslavy Dne matek v Hotelu Bečva 
20. srpna – táborák v zahradě Hotelu Bečva 
8. září – zájezd do Kroměříže a okolí za finančního přispění OÚ 
17. října – výroční členská schůze spojená s hodovou zábavou 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Členská základna má k 31.12.1998  125 členů, z toho 84 mužů , 29 žen a 12 žáků. V průběhu 
roku řady hasičů navždy opustili 2 členové. 
6. listopadu pro nemoc odstupuje z funkce starosta Zdeněk Mikulenka. Výkonem funkce 
starosty byl pověřen náměstek starosty Jaroslav Sobek, který bohužel 29. listopadu náhle 
zemřel. 4. prosince byl pověřen výkonem funkce starosty jednatel Květoslav Křenek. 
V roce 1998 byly provedeny protipožární prohlídky v 15 objektech veřejných budov, byly také 
započaty preventivní prohlídky rodinných domů. 
Sbor užívá 1 vozidlo Avia, 2 požární čerpadla PPS 12 a jedno čerpadlo PS 8. Technicky je 
sbor pro zásah dobře připraven. 
V roce 1998 se dvě družstva mužů zúčastnila oblastní soutěže ve Viganticích, kde se muži nad 
35 let umístili na 2. místě a mladší žáci do 35 let obsadili místo 6. Družstvo mladých hasičů 
na prvním závodě v Choryni obsadilo pěkné 2. místo za požární útok a štafetový běh. 
V dalších soutěžích ve Stanovnici obsadili 4. místo a v Dolní Bečvě místo páté. 
Hasiči vyjížděli k jednomu požáru. Dne 11. srpna se podíleli na likvidaci požáru rodinného 
domku paní Vašutové v Kněhyních na Skálí. Kromě toho členové vypomáhali počátkem léta 
s vyčištěním koupaliště a v době sucha prováděli postřik na hřišti. 
Činnost na úseku kulturně společenském je dobrá. V lednu uspořádali ples v Hotelu Bečva, 
v červnu výlet v přírodě u Zavadilky. Obě tyto akce byly úspěšné. 
Nezapomínají na své členy, kteří oslavili jubileum. 
Šíra Josef   70 let     Orel Jaroslav  75 let 
Měkynová Ludmila   50 let    Kubáň Pavel  90 let 
Langer Leopold  80 let 
 

Základní škola 
 

Školní rok 1997/98 byl slavnostně zahájen 1. září 1997 za přítomnosti zástupců obecního 
úřadu v Prostřední Bečvě. 
Rozdělení tříd: 
1. třída    17 žáků paní Juříčková 
2. třída   17 žáků paní Kubová 
3. třída   27 žáků paní Findeisová 
4. třída   20 žáků paní Děcká 
5. třída   19 žáků paní Ondryášová 
Do školní družiny se přihlásilo 25 žáků, vychovatelka paní Zeťová. 
Práci školnice zastávala paní Lenomarová. 
Na konci školního roku prospělo 99 žáků. Jedna žákyně 5. třídy byla převedena na ZvŠ 
v Rožnově pod Radhoštěm. 



Průměrný prospěch školy činil 1,40. Bylo uděleno celkem 27 pochval (23 za výborný 
prospěch, 3 za reprezentaci školy v Macurově memoriálu a 1 žák za péči o handicapovaného 
žáka). 
Ve 4. a 5. ročníku byl vyučován cizí jazyk anglický a německý. Ve škole pracoval kroužek 
výtvarný, Malý šikula a cvičení s hudbou. Všechny kroužky pracovaly pod hlavičkou DDM 
v Rožnově p. Radh. a děti do nich chodily rády. Práci v kroužcích navštěvovalo asi 52 žáků. 
Na škole rovněž působil kroužek hry na kytaru a flétnu. 
Za celý školní rok škola uspořádala mnoho akcí pro děti: 
plavecký výcvik, návštěva černého divadla v Rožnově pod Radh., návštěva hvězdárny ve 
Valašském Meziříčí, proběhla beseda s MUDR. Dospělovou, návštěva dvou divadelních 
představení v Horní Bečvě, divadelního představení „Zlatovláska“ v Novém Jičíně, besídky ve 
všech třídách, návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radh., beseda s panem 
Krhutem o Austrálii, návštěva divadelního představení „Princezna Rozmarýnka“ v Novém 
Jičíně, účast na Macurově memoriálu, oslavy Dne matek, Dne dětí, výlet do ZOO Lešná a 
Luhačovic, žáci první třídy výlet s rodiči do Štramberku. 
 

Mateřská škola 
 

Do dvou tříd MŠ bylo ve školním roce 1997/98 zapsáno celkem 48 dětí, z toho dvě děti 
s odloženou školní docházkou. 
Provoz byl stanoven od 6.45 hod. do 15.30 hod. 
Ve školním roce pracovaly ve škole kroužky – výtvarný vedla paní Zemanová, hudební vedla 
paní Janíčková, dramatický vedla paní Gáliková. 
Nadále na škole probíhá logopedie vedená paní Zemanovou. 
Učitelský sbor a zaměstnanci školy: 
Ve složení pedagogického sboru došlo v průběhu školního roku k velkým změnám. V listopadu 
1997 vyhlásil Školský úřad ve Vsetíně konkurz na místo ředitelky MŠ z důvodu odchodu paní 
Minarčíkové do důchodu. Vzhledem k tomu, že do konce roku 1997 konkurz neproběhl, byla 
od 1. ledna 1998 pověřena odstupující ředitelkou řízením MŠ do doby vyhlášení konkurzu 
paní Věra Gáliková.  
29. ledna 1998 se na Školské úřadě ve Vsetíně uskutečnilo konkurzní řízení, do kterého se 
přihlásili tyto uchazečky o místo ředitelky MŠ-střed: paní Gáliková, paní Janíčková, paní 
Kubová (bývalá učitelka MŠ – odešla do ZŠ) a paní Maňáková (stávající ředitelka MŠ 
v Kněhyních). od 1. února 1998 byla jmenována do funkce ředitelky MŠ paní Janíčková. Na 
uvolněné místo učitelky nastoupila v březnu 1998 paní Jitka Maliňáková  z Rožnova pod 
Radh. Příchod nové učitelky byl velkým přínosem pro MŠ v nových nápadech  pro práci 
s dětmi. 
Ve složení ostatních zaměstnanců MŠ nedošlo ke změnám.  
Vybavení školy: 
V říjnu dochází k opravě střechy dvojitým nástřikem speciální hmotou.  Záclony ve třídách 
byly nahrazeny vertikálními žaluziemi. Od měsíce srpna 1998 zdobí zahradu MŠ nový 
zahradní pavilon a altán, který slouží k příjemnému posezení v letních měsících. Ze 
sponzorského daru zakoupili tři závěsné houpačky, ke kterým železné stojany zhotovila a 
zabetonovala stavební firma Mijast pana Janíčka. 
Akce školy pro děti: 
12. října a 19. dubna se děti zúčastnily Vítání nových občánků, navštěvovaly bazén v Rožnově 
pod Radh., Mikuláš, Vánoce a Dětský karneval patřily k velmi zdařilým akcím, besídka ke Dni 
matek má vždy velkou účast rodičů, oslavy Dne dětí a výlet do ostravské zoologické zahrady 
zakončily školní rok. 
 



Mateřská škola Kněhyně 
 

K 1.9.1997 bylo zapsáno celkem 15 dětí, z toho dvě děti ve věku do dvou let. Po celý školní 
rok uskutečňovaly turistické vycházky, v zimě na Pustevnách děti lyžovaly a sáňkovaly. Na 
konci školního roku navštívily děti Valašské muzeum v Rožnově pod Radh. Během roku  
nechyběl ani maškarní karneval. Ke dni dětí paní učitelky uspořádaly pro děti dopoledne se 
členy místního hasičského sboru, kde si děti samy vyzkoušely hašení „ohňů“. 
Do Základní školy odešly tato děti: 
Tomáš Smoček, Karolína Fárková, Tomáš Rybníček, Petr Rybníček, Eva Bulinská. 
 

Škola v přírodě 
 

V roce 1998 bylo zrekreováno celkem 1.387 dětí ve 20-ti dvanáctidenních turnusech a 152 
dětí ve třech turnusech letního tábora. 
Průměrný počet zaměstnanců školy činil 13 osob. 
Celkové náklady na provoz v roce 1998 činily 4.535 korun. 
Byla provedena oprava kotelny v celkové výši 400 tisíc korun. 
Od roku 1993 jsou v areálu Školy v přírodě pronajímány dvě chatky k rekreaci v průběhu 
celého roku. 
 

Tělovýchovná jednota Sokol 
 

 Rok 1998 se zapsal v historii TJ a oddílu kopané k velmi významným. To především proto, že 
tímto rokem skončila doba „škvárová“ a vybudovalo se nové travnaté hřiště. 
Jarní část odehrála všechna družstva – muži, dorost a žáci, na stávajícím škvárovém hřišti. 
Muži se stálým kádrem se umístili na 10-tém místě Okresního přeboru, dorost na místě 11-
tém, žáci pak na místě devátém. 
Po skončení tohoto jarního kola se vše soustředilo na úpravu a podklad pro položení 
trávníku. 26. – 28. srpna pak začal třídenní maratón, jehož výsledkem byl zelený trávník na 
hřišti TJ. Za tuto akci – travnaté hřiště- je nutné poděkovat především panu Janíčkovi 
Miroslavovi, Obecnímu úřadu v Prostřední Bečvě a všem, kteří byli nápomocni na úpravách  
a položení trávy na hřiště. Vzhledem k tomu, že se na novém hřišti nemohlo hned hrát, 
odehráli muži a dorost svá utkání podzimní části roku 1998 na hřišti ve Viganticích, žáci pak 
na hřišti Horní Bečvy. Umístění družstev po tomto podzimním kole zůstalo téměř stejné, jako 
po jaru 1998 a v současné době odpovídá jejich možnostem. 
V průběhu roku 1998 dochází také ke změnám ve složení výboru TJ: 
členy výboru byli zvoleni: Jan Blinka z Prostřední Bečvy č.p. 395 
         Josef Bernatský z Prostřední Bečvy č.p. 549 
         Lubomír Kysučan z Prostřední Bečvy č.p. 191 
 

Autocemp Kněhyně 
 

Odchodem správce pana Jaroslava Kantora a propuštěním několika zaměstnanců Autocempu 
Kněhyně z úsporných důvodů, dosazuje nově zvolený výbor TJ na místo nového správce pana 
Miroslava Borutu z Rožnova pod Radh. Stálým zaměstnancem nadále zůstává pan Zdeněk 
Ondryáš ve funkci zástupce, Lenka Polková jako uklízečka a Zdeněk Fárek jako údržbář. 


