
ROK 1999 
 

Úvod 
 

Měl to být výjimečný rok. Lidstvu hrozili věštci, hvězdy i magické devítky. Nakonec to byl rok 
zcela obyčejný, ale rok, který určitě stojí za ohlédnutí a zapamatování. 
Konec světa, který si přibásnili do katastrofického scénáře současní následovníci 
legendárního astronoma Nostradama, se sice 11 srpna nekonal, za to byl svět obdařen 
plejádou jiných katastrof. Zbraně tropily nejvíce rámusu v Jugoslávii a Čečensku. Co nezničil 
člověk válkou, to zdevastovala sama příroda. Země se třásla, řeky se vylévaly ze břehů, sopky 
bouřily, domy padaly, v troskách umírali lidé. 
 

- 12. března se Česká republika, Maďarsko a Polsko staly členy NATO 
- 29. května byl v přímých volbách zvolen slovenským prezidentem Rudolf Schuster 
- 9. listopadu  občané německé metropole vzpomínali 10-tého výročí pádu ostudné zdi, která    
   jako symbol totality rozdělovala město, zemi i kontinent.  Její konec byl tehdy předzvěstí   
  zániku éry komunismu. 
- Významné kulaté výročí – 17. listopad 1989 – vzpomínky na studentskou demonstraci, která  
  byla oficiálně uznaným startem k procesu demokratizace země. 
- 22. listopadu nad ránem prohrál svůj boj s leukémií jeden z nejznámějších českých    
   předlistopadových politiků, bývalý předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Josef Lux. 
 

Statistika obce 
 

K 31.12.1999 měla naše obec celkem 1.681 obyvatel, z toho 687 mužů, 696 žen a 298 dětí ve 
věku do 15 let. 
V průběhu roku se narodilo 21 dětí, zemřelo 19 občanů. 
Bylo uzavřeno 17 sňatků, z obce se odhlásilo celkem 27 a přihlásilo se celkem 36 občanů. 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V průběhu roku 1999 se uskutečnilo dvojí vítání občánků. 
20. června byli přivítáni: Krupová Aneta 
        Šenkeříková Nikola 
        Blažková Kristýna 
         Mikel Tomáš 
       Kaniok Dominik 
       Heryán Jan 
10. října byli přivítáni:  Pařenicová Veronika 
      Křištofová pavla 
      Šenová Kateřina 
      Holcová Natálie 
      Měrka Tomáš 
       Šenová Šárka 
      Pavlicová tereza 
     Kubáňová Markéta 
     Lejska Michal 
     Pařenica Filip 
     Žitník Richard 
 



28. února oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Jan a Anna Blinkovi z Prostřední Bečvy č.p.  395 
29. května oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Miroslav a Anna Juříčkovi z Prostřední Bečvy 
č.p. 165 
24. září  oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Karel a Amálie Svobodovi z Prostřední Bečvy č.p. 
153 
 

Hospodaření obce 
 

Hospodaření obce Prostřední Bečva za rok 1999 po provedeném auditu ve dnech 6. – 7. 
dubna 2000 vykazuje: 
příjmy za rok 1999     12,957.462,38 Kč 
výdaje za rok 1999     12,973.165,62 Kč 
rozdíl činí                    -  15.703,24 Kč 
 

Výsledek hospodaření k 1.1.1999    1,771.619,72 Kč 
zúčtování příjmů a výdajů /1999   -    15.703,24 Kč 
výsledek hospodaření k 31.12.1999 je ve výši      +  1,755.916,48 Kč 
 

Plynofikace obce 
 

V průběhu roku 1999 byl schválen Generel, vyčleněna trasa a potřeba finančních prostředků. 
K samotné výstavbě dojde pravděpodobně v příštím roce. 
V závěru roku 1999 začínají zúčastněné obce jednat přes Českou banku s bankou švýcarskou 
ohledně poskytnutí úvěru, zadávají zpracování projektu, který by měl být hotov 31. ledna 
2000. 
 

Internet  
 

V průběhu roku 1999 zakoupil obecní úřad nový počítač + internet pro lepší informovanost, 
navazování kontaktů, obec může využívat nabízených služeb. V souladu se zákonem č. 106/99 
Sb., o podávání informací, který nabude platnost od 1.1.2000, zřizuje obecní úřad 
internetovou stránku.  
 

Bytovka 
 

Byty v bytovce ve středu obce s č.p. 382 byly v průběhu roku nabídnuty stávajícím nájemcům 
k odkoupení. Odhadní cena bytu činila 298 tisíc korun. 
Obecní úřad přišel s nabídkou poskytnutí slevy 30 % z odhadní ceny v případě, že byt bude 
zaplacen  do 6 měsíců, 15 % slevy v případě, že byt bude zaplacen do 9 měsíců. Po devátém 
měsíci platby již nebyla žádná sleva nabídnuta. Všichni nájemci na návrh obecního úřadu 
přistoupili a byty odkoupili do soukromého vlastnictví. 
 

Český  červený kříž 
 

Od roku 1986 je předsedkyní ČČK paní Ščigálková. Celý život pracovala jako zdravotní 
sestra v nemocnicích u lůžek pacientů.  
Členové místní organizace se zaměřili na zkrášlení obce, vzali si patronát nad prostranstvím 
u zdravotního střediska (vysázeli okrasné stromy a květiny) až do přestěhování lékařů do nové 
budovy Domu služeb.  Prováděli jarní a podzimní brigády, sběr papíru a železa. 



Základní organizace se potýkala s nedostatkem finančních prostředků na svou činnost. Proto 
pořádala se souhlasem obecního úřadu plesy a zábavy, uvedla zdravotní film s kuřáckou 
tématikou. 
Za obětavou práci členek jsou nositeli ocenění „Vzorná základní organizace ČSČK III. 
stupně“. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Členská základna měla k 31.12.1999 celkem 129 členů, z toho 77 mužů, 28 žen a 24 mladých 
hasičů. V průběhu roku řady hasičů navždy opustili dva členové. 
V roce 1999 byly provedeny preventivní prohlídky v 10 veřejných objektech a ve 164 obytných 
domech. 
V roce 1999 zakoupil obecní úřad pro sbor hadice pro cvičení mladých hasičů, a to tři hadice 
B, čtyři hadice C a dvě soutěžní proudnice, v závěru roku pak laminátovou káď pro výcvik a 
soutěž družstev. 
Technická připravenost a akce schopnost byla ve sboru prověřena hned v prvních minutách 
roku, kdy společně se sborem z Horní Bečvy a Rožnova pod Radh. likvidovali požár chaty 
v Bacově. 
1. května vyjeli členové k požáru lesa v lokalitě pod Mlynářem. 
Dne 22. května se zúčastnila dvě družstva mužů oblastní soutěže požárních družstev v Zašové. 
Družstvo mladých  mužů se umístilo na 5. pátém místě a družstvo starších mužů obsadilo 
místo čtvrté. Družstvo starších žáků se zúčastnilo soutěže o „Štít Radhoště“ na Dolní Bečvě 
v měsíci srpnu, kde získalo 4. místo. 
Na požádání obecního úřadu prováděli členové s technikou v letních měsících čištění 
koupaliště a tenisového kurtu u Zavadilky. Na žádost TJ Sokol Prostřední Bečva zavlažovali 
hřiště. 
Ani mladí hasiči nezaháleli, zúčastnili se celkem tří hasičských soutěží, a to v Choryni, 
v Hutisku-Solanci a v Oznici. 
Uspořádané akce: 
V měsíci lednu byl uspořádán tradiční hasičský ples v hotelu Bečva. V červenci proběhl výlet 
v přírodě v areálu u Zavadilky. Obě akce se vydařily a byly finančním přínosem pro sbor. 
V srpnu se členové sboru podíleli na zajištění okrskového výletu v Kněhyních, ve spolupráci 
s obecním úřadem postavili máj. 
Nezapomínají na své členy při oslavách jubileí: 
Sobková Marie   60 let  Fiurášek Vladimír   60 let 
Červený Josef    80 let  Kubáň Pavel  60 let 
Juřík Bohuslav  80 let   Malina Karel  95 let 
Fiurášek Eduard  60 let 
 

Sbor dobrovolných hasičů Kněhyně 
 

Členská základna má k 8.1.2000 celkem 36 členů, z toho 11 žen. Na vlastní žádost se odhlásil 
jeden člen a dva členové zemřeli. 
Dopravním prostředkem je ARO 4x4 staré již 24 let, a proto vyžaduje velkou pozornost při 
údržbě. Údržba PPS 12, jejíž stáří je 22 let, vyžaduje také stále větší pozornost. Při jejich 
údržbě bylo odpracováno 400 hodin. 
Při údržbě hasičského domu byly vyměněny prasklé tašky po zimním období, byla provedena 
revize elektrického zařízení a přebroušena terasová dlažba. V areálu u zbrojnice byla kosená 
tráva, opraveno osvětlení, opravena udírna a taneční kolo, opraveny stoly, lávky a oplocení. 
Bufet obložili sololitem a natřeli jej. 



3. srpna zasahovali u požáru vzniklého ze špatně uhašeného ohně po vypalování klestí. Oheň 
se rozšířil do okruhu 50 metrů a díky rychlému zásahu byl zlikvidován.  
Nezapomínají také na členy, kteří se dožívají kulatého jubilea: 
Ondryáš Josef     90 let nejstarší člen sboru 
Juroška Michal  70 let 
Vítková Miluše  50 let 
Bohužel sbor nemá žádné cvičící družstvo. 
 

Základní škola 
 

Škola měla k 1.9.1998 celkem 93 žáků a to 47 chlapců a 46 děvčat. 
1. třída 16 žáků paní učitelka Děcká 
2. třída 17 žáků paní učitelka Juříčková 
3. třída  17 žáků paní učitelka Kubová 
4. třída  26 žáků paní učitelka Ondryášová 
5. třída  17 žáků paní učitelka Findeisová 
Do školní družiny se přihlásilo celkem 25 žáků. 
Na konci školního roku prospělo 91 žáků. Jeden žák 1. třídy neprospěl, byl převeden do ZvŠ 
v Rožnově pod Radh., jedna žákyně 5. třídy se odstěhovala. 
Průměr školy činil 1,32. 
Na konci školního roku bylo uděleno celkem 26 pochval. 
Ve škole pracoval kroužek výtvarný, Aerobik, Valašský soubor „Valášek“ a turistický. Práci 
v kroužcích navštěvovalo 57 žáků. 
 

Akce pro děti: 
návštěva divadelních představení v Novém Jičíně, besídky k vánocům, oslava Dne matek na 
Zavadilce, oslava Dne dětí, druhá třída byla od 14. do 18. června ve škole v přírodě, výlet do 
Kroměříže a Zbrašovských jeskyň. 
Na konci školního roku odešly na jiná pracoviště paní učitelka Děcká, paní učitelka Kubová a 
paní učitelka Ondryášová. 
 

Mateřská škola 
 

Do dvou tříd mateřské školy bylo pro školní rok 1998/99 zapsáno celkem 46 dětí, z toho dvě 
děti s odloženou školní docházkou. 
Provoz byl stanoven od 6.45 hod. do 15.30 hod, ale na základě žádosti některých rodičů byla 
od 7. ledna posunuta doba od 6.30 hod. do 15.30 hod.  
U mladších dětí pracovala paní učitelka Gáliková Věra a Maliňáková Jitka, u straších dětí 
pracovala paní učitelka Zemanová Lenka a ředitelka školy Janíčková Jana.  
Školu nadále uklízí paní Jurošková Karla. 
Ve školní jídelně pracují: paní Vašková Eva – vedoucí stravování 
        paní Kantorová Marie – vedoucí kuchařka 
       paní Hrstková Zdenka – kuchařka 
       paní Malinová Anna – pomocná pracovnice školní jídelny 
 
Tradiční akce  školy pro dětí: 
20. září a 20. června se děti zúčastnily Vítání občánků. 
Mikuláš, vánoční besídka, oslavy Dne matek, oslavy Dne dětí, výlet do ZOO Lešná, 
fotografování dětí patří mezi akce, které se každý rok opakují. K nim přibyla úplně nová – 
táborák na konci školního roku spojený s opékáním špekáčků. 



Všechny uváděné akce pořádané školou jsou zdokumentovány nejen na fotografiích (rodiče 
mají možnost si je objednat), ale mnoho z nich bylo také odvysíláno v regionálním televizním 
vysílání. 
 

Mateřská škola Kněhyně 
 

Ve školním roce 1998/99 bylo zapsáno do mateřské školy celkem 15 dětí, z toho dvě děti ve 
věku do dvou let. Zpočátku do školy docházelo méně dětí, během školního roku se situace 
zlepšila a v květnu a červnu docházelo do MŠ až 20 dětí. 
Snahou všech zaměstnanců bylo zajistit provoz školy, ale prvořadou snahou bylo, aby děti do 
MŠ chodily s úsměvem, aby na škole panovala radostná atmosféra, ve které by děti prožily 
řadu citových prožitků.  
Po dobu dlouhodobé nemoci ředitelky školy ji zastupovala paní učitelka Všetečková Renata z 
Hutiska, která také prováděla logopedickou aktivitu. 
Na závěr školního roku jely děti do lázní Teplice, kde si prohlédly krápníkové jeskyně a 
některé jely poprvé vlakem. 
V průběhu roku nechyběl ani dětský karneval, besídka ke Dni matek, oslavy Dne dětí. 
  

Tělovýchovná jednota Sokol 
 

Jelikož se na nově vybudovaném travnatém hřišti ještě nedalo hrát, zahájily jarní část roku 
1999 družstva dospělých a dorostu na hřišti ve Viganticích, žáci na Horní Bečvě. 
V sobotu 12. června 1999 pak došlo ke slavnostnímu oficiálnímu otevření travnaté plochy na 
Prostřední Bečvě. Dopoledne sehráli přátelské utkání starší žáci se soupeři z Ostravy-
Michálkovic, odpoledne starší páni Prostřední Bečvy a Hutiska-Solance. Vyvrcholením 
slavnostní dne bylo atraktivní utkání našeho družstva mužů s pětinásobným hokejovým 
mistrem HC Slovnaft Vsetín. Od tohoto dne se pak zbývající zápasy jarního kola 1999 
odehrály na našem hřišti. 
Zlepšení dosáhli pouze dorostenci, kteří po jarním kole a zároveň v celém fotbalovém ročníku 
1998/99 skončili na místě čtvrtém, žáci a muži na místě desátém. 
Podzimní část roku 1999, kdy taky začíná nový fotbalový ročník 1999/2000, byla  ve znamení 
některých změn v družstvech oddílu kopané. Především u mužů se vrátili z Vigantic Jan 
Juroška a Stanislav Fiurášek, z Rožnova na hostování přišli Josef Nuc a David Hartman, 
z dorostu Daniel Divín. Tímto se vytvořil velmi dobrý kolektiv a kádr. Rovněž dobrá byla 
vzájemná spolupráce družstva, výkon oddílu kopané a vedení TJ. Hráči od začátku podávali 
dobré výkony po celou podzimní část, kterou vyhráli a skončili na prvním místě, a stali se tak 
poprvé v historii kopané na Prostřední Bečvě podzimními vítězi Okresního přeboru. 
V dobrých výkonech podzimního kola pokračovali i žáci, kteří příchodem některých žáků 
z Horní Bečvy  a Hutiska rovněž skončili na prvním místě a stali se podzimními vítězi 
Okresního přeboru žáků. Družstvo dorostu bylo v této podzimní části roku 1999 oslabeno o 
hráče, kteří po dovršení věkové hranice již nemohli dále za družstvo startovat. To ovlivnilo 
jejich výkony, a tak skončili na devátém místě. 
Zde si musíme připomenout i sponzory, kteří jak finančně tak materiálně přispěli ke zdárnému 
průběhu podzimní části roku 1999. Patří mezi ně Obecní úřad Prostřední Bečva, pan 
Miroslav Janíček, pan Jiří Kubáň, pan Tomáš Maneth, pan Miroslav Vašek, pan Miroslav 
Evják, pan Rudolf Jurajda, pan Bob z Holandska. 
 

 
 



Kostel 
 

V naší farnosti byl v roce 1732 na Hutisku-Solanci postaven první kostel dřevěný. Tento kostel 
o pět let později vyhořel. Ještě než kostel dohořel, slíbili si věřící, že postaví nový, ale zděný. 
V roce 1748 byl postaven druhý kostel, ke kterému byla v roce 1840 přistavena velká věž. 
To, oč se po generace usilovalo, aby stál na Prostřední Bečvě také kostel, se splnilo až na 
přelomu tisíciletí. Sen mnoha obyvatel Prostřední Bečvy začíná být skutečností. 
23. května 1998, za účelem postavení nového kostela, byla založena na Prostřední Bečvě 
Kostelní jednota sv. Zdislavy. 
Přípravný výbor: 
Miroslav Růčka – prostřední Bečva č.p. 51 – předseda 
Jan Pařenica – Prostřední Bečva č.p. 0/246 – jednatel 
Karel Růčka – Prostřední Bečva č.p. 544 – pokladník 
Božena Jurajdová – Prostřední Bečva č.p. 80 – člen 
Josef Matušík – Prostřední Bečva č.p. 373 – člen 
Byly vypracovány stanovy, které byly konzultovány s církevními úřady. 
Ty pak byly zaslány na Ministerstvo vnitra České republiky. Dne 23. července 1998 byla 
Kostelní jednota sv. Zdislavy zaregistrována. 
Do I. valné hromady, která se uskutečnila 24. září 1998, se přihlásilo celkem 38 členů. Dne 7. 
listopadu 1998  byla svolána II. valná hromada, na které byl zvolen devítičlenný výbor, dva 
náhradníci výboru a dva členové kontrolní komise. 
V roce 1999 začali členové kostelní jednoty vybírat finanční prostředky na stavbu kostela. 
Vlastníci lesů darovali dřevo, které bylo pořezáno na trámy, fošny a desky. 
Architektonickou studii na kostel zhotovil Ing. arch. Jan Kovář z Opavy, projektovou 
dokumentaci prováděl Ing. Oldřich Both z Valašského Meziříčí. 7. července 1999 odjeli 
někteří členové do Spolkové republiky Německo pro vybavení kostela. Dar německých 
věřících činil asi 750 tisíc korun. 14. září 1999 obec Prostřední Bečva prodala Kostelní 
jednotě sv. Zdislavy za symbolickou cenu jedné koruny pozemek na stavbu kostela. III. valná 
hromada se uskutečnila 12. prosince 1999 v Hotelu Bečva. 
 
Kostelní jednota si zvolila za svou patronku sv. Zdislavu, jí má být nový kostel zasvěcen. Kdo 
vlastně byla Zdislava z Lemberka? Zdislava byla první z pěti dětí urozených a zbožných 
rodičů Přibyslava z Křižanova a paní Sibyly, pocházející z jižní Itálie. Datum jejího narození 
je po roce 1220, ale přesně není známo. Zdislavin otec byl významnou moravskou osobností a 
zastával důležité úřady. Byl purkrabím v Brně, což byl první úředník tehdejší hradní správy. 
Byl velmi nakloněn klášterům, zvlášť řádu cisterciáckému. 
Zdislava prožila dětství a mládí na  hradě Křižanov.  Dostalo se jí všestranné výchovy, 
dokonce chtěla vstoupit do klášterní komunity. Provdala se velmi mladá, bylo jí něco přes 
patnáct let. Její manžel – Havel z rodu Markvarticů- byl rytíř, který stál po boku krále 
Václava I. Udržoval těsné přátelství s olomouckým biskupem, a tak měl pochopení i pro 
dobročinné úsilí své manželky. Paní Zdislava se kromě svých světských povinností 
vyplývajících z jejího společenského postavení a péče o rodinu a čtyři děti, věnovala chudým. 
Proto byla uctívána a nazývána matkou chudých. Se svým manželem postavila v Jablonném 
chrám sv. Vavřince s klášterem pro dominikány a vstoupila do něj jako laická 
spolupracovnice. Také v Turnově nechala postavit pro dominikány kostel a klášter. Zdislava 
se nedožila vysokého věku, zemřela na hradě Lemberku v roce 1252 a byla pochována 
v kostele sv. Vavřince v Jablonném. Blahoslavena byla 28.2.1907. 
Svatořečena (prohlášena za svatou) byla v roce 1995.  


