
ROK 2000 
 

Úvod 
 

Poslední rok druhého tisíciletí právě skončil a nám nezbývá než zhodnotit toto uplynulé 
období a připomenout si významné události, ke kterým došlo nejen u nás, ale také v zahraničí.  
- 5. červenec začali pracovníci jaderné elektrárny Temelín zavážet palivo do prvního bloku  
elektrárny. Tím začal proces spouštění elektrárny a provozních zkoušek.  Proti spuštění velmi 
ostře vystupovali odpůrci jaderné energetiky. Rakouští ekologičtí aktivisté zesílili své protesty, 
které vyvrcholily dlouhodobými blokádami hraničních přechodů. 11. října byla zahájena 
první řízená štěpná reakce. 
- 15. září byly v v australském Sydney slavnostně zahájeny XXVII. letní olympijské hry. 
- 26. září bylo v Praze zahájeno 55. Výroční zasedání Rad guvernérů Mezinárodního 
měnového fondu a Skupiny Světové banky. Demonstrace proti globalizaci přerostly v pouliční 
válku, aktivisté ničili výlohy obchodů a bank. 
- 12. listopadu lidé v ČR poprvé volili své zástupce do 13 krajských zastupitelstev (kromě 
Prahy) a v 27 senátních volebních obvodech voliči rozhodli o tom, kdo zasedne do třetiny 
uvolněných křesel v horní komoře. Volby poznamenala malá účast voličů. Druhé kolo voleb 
do Senátu se uskutečnilo 19. listopadu 
- 13. prosince v nejtěžších, nejdramatičtějších a nejdelších volbách amerického prezidenta 
zvítězil republikán Georgie Bush nad demokratem Al Gorem a stal se nejvyšším 
představitelem Spojených států 
 

Statistika obce 
 

K 31.12. 2000 měla obec celkem 1.670 obyvatel. 
V průběhu roku se narodilo 12 dětí, zemřelo 24 občanů. Bylo uzavřeno 15 sňatků, z obce se 
odhlásilo celkem 32 a přihlásilo se celkem 29 občanů. 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V průběhu roku 2000 se uskutečnilo dvojí vítání občánků: 
7. května byli přivítáni:  Macura Jan 
       Růčková Eliška 
       Kretek Tomáš 
        Pavlica Jiří 
1. října byli přivítáni:  Růčka Tomáš 
                Vondrušková Martina 
     Zemnáková Eliška 
     Ostřanský Matěj 
     Stavinoha Dominik 
     Ondryášová Nela 
     Krutilová Tereza 
 
6. května 2000 oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Josef a Oldřiška Šírovi  

     z Prostřední Bečvy č. p. 52 
5. srpna 2000 oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Michal a Věra Juroškovi  

    z Prostřední Bečvy č.p. 401 
 



Hospodaření obce 
 

Hospodaření obce Prostřední Bečva za rok 2000 po provedeném auditu ze dne 22. – 23. 
února 2001 vykazuje: 
Příjmy za rok 2000     13,832.676,24 Kč 
Výdaje za rok 2000     10,643.430,37 Kč 
 
Výsledek hospodaření k 1.1.2000     1,755.916,48 Kč 
Výsledek hospodaření k 31.12.2000            + 1,895.324,35 Kč 
V roce 2000 obec dosáhla zisku            +    139.407,87 Kč 
 

Plynofikace 
 

Celkové náklady na plynofikaci činí asi 45,2 miliónů korun. 
Plynofikace v naší obci je rozdělena do tří etap: 

první etapa – střed obce  28,4 miliónů korun 
druhá etapa – Bacov    6,4 miliónů korun 
třetí etapa – Kněhyně   10,4 miliónů korun 

Ve třetí  etapě půjde potrubí po katastrálním území Prostřední a Horní Bečvy. Jestliže obecní 
zastupitelstvo Horní Bečvy neschválí financování položení potrubí v Kněhyních na 
katastrálním území Horní Bečvy, bude plynofikace prováděna pouze na katastrálním území 
Prostřední Bečvy. Oba úseky budou vedeny zvlášť. 
Trasa plynofikace byla prodloužena o čtyři kilometry pro připojení dalších rodinných domků. 
10. ledna 200 byla podána žádost o stavební povolení a územní řízení. 
31. července 200 schvaluje obecní zastupitelstvo Prostřední Bečvy vstup do sdružení obcí 
s pracovním názvem BOHEMIA, jehož cílem je financování plynofikace, kanalizace a 
vodovodů sdružených obcí. 
 

Objekt bývalého zdravotního střediska 
 

Objekt bývalého zdravotního střediska nabídla obec za částku 900 tisíc korun k prodeji. 
Začátkem roku měl o koupi zájem Ing. Doležal z Ostravy. Byla podepsána kupní smlouva. 
Bohužel tenké obvodové zdivo, které musí být pro celoroční užívání budovy zatepleno, vede 
Ing.  Doležala k podání žádosti o snížení kupní ceny z 900 tisíc na 800 tisíc korun. 
Obecní zastupitelstvo žádosti vyhovuje. 
 

Nezávislé televizní vysílání 
 

Od 1. ledna 1996 bylo zahájeno na 50. kanále Premiéry obecní vysílání. O toto vysílání se po 
celou dobu  provozu staral pan Alois Krupa, který poskytoval v „NTV“ informace občanům o 
dění v obci. Jelikož obec nesmí být společníkem , přechází os 24. února 2000 obchodní podíl 
společnosti „NTV Prostřední Bečva“ na pana Krupu Aloise z Horní Bečvy č. 156. Byly tak 
splněny podmínky pro získání licence a mohla být podána žádost o prodloužení vysílacích 
práv, která mají v květnu 2000 skončit. Protože prodloužení licence bylo zamítnuto, od 15. 
května 2000 se již nevysílá. 
 

Obecní úřad 
 

Od 12. listopadu je v platnosti nový zákon o obcích. Proto bylo nutné zvolit výbory a jmenovat 
komise.  



Komise finanční a kontrolní je dána zákonem a přejmenovávají se na výbory.  Složení výboru 
zůstává stejné jako u komisí, musí však být tříčlenné. První uvedený člen výboru je předseda. 
Komise jmenuje starosta obce: 
školská -   předseda R. Jurečka; člen B. Janík; A. Uhlářová 
sociální -   předseda M. Vaněk; člen A. Uhlářová; M. Fárek 
dopravní -   předseda J. Halamíček; člen V. Krištof; M. Vaněk 
sportovní-   předseda J. Blinka; člen J. Šena; R. Jurečka 
stavební -   předseda J. Šena; člen F. Bil; A. Krupa 
sbor pro občanské záležitosti – předseda A. Uhlářová; člen M. Vaněk; J. Halamíček 
 

 Volby 
 

 V neděli 12. listopadu 2000 se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a ve 27 volebních 
obvodech i do 1/3 Senátu parlamentu České republiky. 
 
V Senátních volbách jsme měli možnost vybírat z pěti kandidátů. Do druhého kola, které 
proběhlo 19. listopadu, za vsetínský obvod postoupili:  
JUDr. Jaroslav Kubín, nezávislý kandidát, získal 37% hlasů a 
Ing. Vladimír Oplt, Občanská demokratická strana, 25% hlasů. 
v těchto volbách byl za náš volební obvod zvolen JUDr. Jaroslav Kubín. 
 
Ve volbách do pětačtyřicetičlenného krajského zastupitelstva bylo zvoleno 10 zástupců našeho 
kraje. V tomto novém orgánu usedne 
15 členů čtyřkoalice  - získala 31,36 % hlasů 
  9 členů ODS   - získala 18,46 % hlasů 
  8 členů KSČM  - získala 16,3  % hlasů 
  7 členů ČSSD 
  6 členů Zlínského hnutí nezávislých 
Celkově se u nás voleb zúčastnilo 34 % voličů. 
 

Kostel 
 

Zástupci  Kostelní jednoty sv. Zdislavy ve spolupráci s obecním úřadem začali v roce 2000 
vyřizovat změnu v územním plánu. Zároveň požádali duchovní otce a věřící 
Valašskomeziříčského děkanátu o finanční sbírky v kostelech. A následující sled událostí, jak 
je pro Kroniku sestavil předseda Kostelní jednoty sv. Zdislavy p. Miroslav Růčka: 
„ 22. března 2000 jsme začali vyřizovat územní rozhodnutí pro stavební povolení. 30. března 
byl zakoupen kámen na sokl. Dne 25. dubna bylo zahájeno územní řízení. Územní rozhodnutí 
bylo vydáno  29. května 2000.  
2. května jsme začali vozit cihlu. Stavební řízení bylo zahájeno 9. června 2000. Stavební 
povolení bylo vydáno 17. července. Dne 11. července jsme na staveništi začali shrnovat 
ornici. Tímto byla zahájeno stavba kostela, pastoračního centra, včetně přípojky nízkého 
napětí, vody, kanalizace a jímky. 
Stavba pokračovala  za velkého přispění obecního úřadu, p. starosty Ing. Františka Juříka, 
členů obecního zastupitelstva a občanů naší i sousedních obcí. Na stavbě denně pracovalo 
v průměru 20 pracovníků, někdy i více. V podzimních měsících nám přálo počasí, stavba se 
nemusela zastavit. Dne 7. prosince 2000 bylo + 7°C, tento den se betonovala skořepina 
stropu kostela.  V této době ještě rostly hřiby. Dobré počasí bylo až do vánoc. Začala se dělat 
vazba na kostele. Pastorační centrum už bylo přikryto měděným plechem. Na Štědrý večer 
byla v pastoračním centru mše svatá.  V kostele mše svatá nemohla být, protože tam bylo 



lešení, které drželo skořepinu – strop. Do kostela a pastoračního centra byly instalovány 
kamna na topení.  Vyzkoušeli jsme zdi a stropy, abychom mohli provádět omítky.  Lavice a 
okna nám vyrábí p. Kuchař z Ústí u Hranic na Moravě se svými syny.“ 
Po celou dobu výstavby nového kostela s pastoračním centrem vydává Kostelní jednota sv. 
Zdislavy Zpravodaj, ve kterém informuje občany o průběhu stavby, co stavbě předcházelo, 
obrací se na ně s prosbami o finanční a brigádnickou pomoc.  Pořádá také celo obecní sbírky.  
Dokončení stavby je plánováno na konec května 2001. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Členská základna má k 31.12.2000 128 členů, z toho 74 mužů, 28 žen a 26 mladých hasičů. 
V průběhu roku řady hasičů navždy opustilo pět členů. 
V lednu 2000 nově zvolený výbor má 15 členů a ve své činnosti se řídil platnými osnovami a 
plánem činnosti. Prvořadým úkolem výboru bylo dokončení příprav oslav 70-tému výročí 
založení sboru pořádáním kola soutěže mužů v požárním sportu. 
Na úseku prevence nebyly v roce 2000 prováděny žádné preventivní prohlídky. Novela zákona 
o požární ochraně, platná od 1.1., zrušila povinnost obcí utavovat kontrolní skupiny, provádět 
požární kontroly a funkci preventisty požární ochrany obce. 
Technické vybavení sboru je následné:  
jedno vozidlo AVIA; dvě čerpadla PPS 12; jedno čerpadlo PS 8. Obecní úřad zakoupil 
výkonné čerpadlo pro případné čerpání sklepů rodinných domů při povodních a jiných 
vodních haváriích.  
V uplynulém roce vyjížděl sbor ke dvěma požárům. 27. května k požáru rekreačního objektu 
pana Rýce v Kněhyních. Druhý výjezd zaznamenali požárníci 24. listopadu – požár kotelny 
rodinného domku pana Smočka v Bacově. 
Dne 17. července byla členy sboru držena povodňová pohotovost, avšak situace se nakonec 
uklidnila a nebylo třeba žádných zásahů. 
V oblasti výcviku se v průběhu roku připravovala dvě družstva mužů, a to v kategorii do 35 let 
a nad 35 let. Obě družstva se zúčastnila oblastní soutěže požárních družstev ve Viganticích 
dne 7. května. Muži  do 35-ti let obsadili 6. místo, muži nad 35 let místo 4. 
Mladí hasiči se v roce 2000 zúčastnili celkem čtyř soutěží, a to na Hutisku-Solanci, ve 
Stanovicích, na hřišti TJ prostřední Bečva a ve Veselé. 
Na úseku kulturně společenském začali hasiči v lednu tradičním hasičským plesem v Hotelu 
Bečva. 15. července 2000 vyvrcholily oslavy 70-tého výročí Sboru dobrovolných hasičů. Více 
jak rok příprav zmařilo počasí. Déšť a chladno. Ukázka techniky, občerstvení, hudební 
produkce a zábava , která se musela ztenčit do prostor Valašského šenku na Zavadilce. Jen 
díky obecnímu úřadu a sponzorům neskončila tato akce vysokým prodělkem.  20. srpna se 
členové zúčastnili setkání hasičů okresu Vsetín v Rožnově pod Radhoštěm, spojené s oslavou 
stého výročí trvání Hasičské vzájemné pojišťovny. Dne 5. listopadu se členové zúčastnili 
slavnostního aktu na Hutisku-Solaneci v Zákopčí u památníku Ch. Q, Masarykové při 
příležitosti 150-ti letého výročí narození.  Jedná se o jediný pomník manželky prvního 
československého prezidenta v Evropě. 
V tomto roce oslavili krásné životní jubileum tito členové: 
Janíček Zdeněk  50 let   Holčák Stanislav  60 let 
Fiurášková Jaroslava   50 let   Křenek Květoslav  70 let 
Chovancová Ludmila  50 let   Žíla Jan   75 let 
Křištofová Jindřiška  55 let    Hatlapatka František  85 let 
Fiurášek Josef   55 let   Kubáň Pavel   92 let 
Bil Ludvík   60 let   Malina Karel   96 let 
 



Tělovýchovná jednota Sokol 
 

Rok 2000 byl pro TJ Sokol Prostřední Bečva, co se týká sportovní činnosti, velmi úspěšný.  
Družstvo dospělých po jarní části roku 2000, kdy vždy končí fotbalový ročník, vyhrálo okresní 
přebor, stalo se tak přeborníkem okresu pro rok 2000 a postoupilo do I. B třídy StMFŽ. 
V dobrých výkonech pokračovali muži i v podzimní sezóně, kdy fotbalový ročník začíná a 
umístili se na čtvrtém místě. 
Horší situace byla v družstvu dorostu, kde se potýkají s nedostatkem hráčů, a tak i v tomto 
roce bylo nutné zajistit a doplnit kádr družstva dorostu ze sousedních oddílů. Právě tyto 
problémy jsou hlavní příčinou, že dorost v naší obci hraje podle těchto možností, a tak i 
umístění, jak jarní části, tak i v podzimní, není uspokojivé. 
Velmi pozitivním krokem v tomto roce bylo přihlášení do mistrovských soutěží družstva 
mladších žáků. Ti se s fotbalovou abecedou teprve seznamovali, a tak jejich první účinkování 
v mistrovské soutěži a sedmé místo bylo příjemným překvapením. 
 
Kromě této sportovní činnosti obhospodařuje TJ Sokol také Autocampink v Kněhyních, kde se 
tvoří finanční prostředky právě pro tuto sportovní činnost. A tak je nutné stále udržovat toto  
zařízení v dobrém stavu a vylepšovat jej, aby se hosté cítili spokojeně a rádi se sem vraceli. 
 
Tělovýchovná jednota Sokol Prostřední Bečva oslavila v roce 2000 50. výročí založení. Na 
počest tohoto výročí se v sobotu 4. listopadu v sále Sokolovny, i při příležitosti zakončení 
podzimní části fotbalového ročníku 2000/2001, uskutečnila slavnostní schůze. Za přítomnosti 
členů TJ, sponzorů, zástupců sousedních TJ byla hodnocena nejen činnost oddílu kopané, ale 
i celková činnost za dobu existence TJ v naší obci. A věru bylo na co vzpomínat.  
 

Základní škola 
 

Školní rok 1999/2000 byl slavnostně zahájen 1.9. za přítomnost zástupců obecního úřadu 
Prostřední Bečvy. 
Rozdělení tříd: 
1. třída 24 žáků 
2. třída 14 žáků 
3. třída 18 žáků 
4. třída 17 žáků 
5. třída 25 žáků 
Do školní družiny se přihlásilo 25 žáků. 
Na konci školního roku prospělo 97 žáků, jedna žákyně 1. třídy se přestěhovala do Zubří. 
Průměrný prospěch školy činil : 1,4 
Bylo uděleno celkem 25 pochval (21 za výborný prospěch, 4 za reprezentaci školy ve sportu). 
Ve 4. a 5. ročníku byl vyučován cizí jazyk anglický (p.uč. Vašutová a p.uč. Andreev) a 
německý (p. uč. Zeťová). 
Ve škole pracovaly kroužky, které navštěvovalo celkem 69 žáků: 
výtvarný, aerobic, valašský, turistický, vlastivědný, pěvecký, kroužek hry na kytaru a flétnu. 
I v tomto roce uspořádala škola mnoho akcí: 
plavecký výcvik, cvičení v přírodě, Drakiáda na Plančáku, Mikuláš, vánoční besídka, 
divadelní představení, oslavy Dne matek,  oslavy Dne dětí, školní výlety, táborák pro rodiče a 
žáky 1. třídy. 
Slavnostní zakončení školního roku proběhlo 30. června, od 1. července začaly dětem 
prázdniny. 
 



Mateřská škola 
 

Do dvou tříd mateřské školy bylo celkem zapsáno 41 dětí, z toho dvě děti s odloženou školní 
docházkou. 
U  mladších dětí pracovala p. uč. Věra Gáliková  a Jitka Maliňáková, u starších dětí p. uč. 
Lenka Zemanová a ředitelka školy Janíčková Jana. Pro školní rok 1999/2000 byla provozní 
doba MŠ stanovena  od 6.30 do 15.30 hod. 
Nadále pracovaly ve škole kroužky, a to: výtvarný, dramatický, hudební a jazykový. Také 
logopedie (náprava řeči) dosahuje velmi dobrých výsledků. 
Vybavení školy: 
Do obou tříd mateřské školy byl v červenci zakoupen nový koberec  nové dekorační látky 
zdobí šatny obou oddělení. Altán na školní zahradě byl zastřešen bonským šindelem.  Do 
školní kuchyně byla zakoupena nová lednice Calex a nový elektrický dvouplášťový 
osmdesátilitrový kotel. 
 

Mateřská škola Kněhyně 
 

 Ve školním roce 1999/2000 bylo k 1. září  1999 zapsáno do jednotřídní mateřské školy 
v Kněhyních celkem 15 dětí, z tohoto dvě ve věku do dvou let.  
Ve škole měli hudebně-dramatický kroužek, pravidelně se prezentující na veřejnosti, pod 
vedením p. uč. Ireny Janečkové a kroužek výtvarný, který vedla ředitelka školy Alena 
Maňáková. 
K tradičním akcím školy patří: 
Mikulášská nadílka, besídka ke Dni matek, dětský karneval, Den dětí, výlet – tentokrát do 
Valašského muzea v Rožnově p. Radh., opékání špekáčků, výlet na Pustevny, rozloučení se 
školním rokem.  
V mateřské škole pracovali: 
Alena Maňáková  - ředitelka 
Irena Janečková - učitelka + vedoucí stravování 
Jana Skalíková - kuchařka 
Dagmar Trlicová  - uklízečka 
Jaroslav Sobek  -  topič 
Do základní školy odešly celkem tři děti, z toho jedno dítě na Horní Bečvu, jedno do Rožnova 
pod Radh. a jedno dítě začalo navštěvovat základní školu v Ostravě.  


