
ROK 2001 
 

Úvod 
 

Příchod nového tisíciletí slavili lidé po celém světě s nadšením. Ohňostroje vybuchovaly nejen 
nad městy Evropy i Ameriky, lidé nadšeně vítali novou dobu. Nikdo z nich netušil, že již o 
několik měsíců později se do jejich duší vkrade strach. Koho by napadlo, že ohňostroje pro 
zábavu vystřídají  plameny smrti a přijde skutečně nová doba, doba teroru… 
Den, který otřásl světem: 
Spojené státy se v úterý 11. září staly mnohonásobným cílem koordinovaných teroristických 
útoků, které nemají v dějinách lidstva obdoby.  Dva dopravní letouny narazily do dvou věží 
Světového obchodního centra (WTC). Ty se poté zřítily. Další osobní letadlo narazilo ve 
Washingtonu do budovy ministerstva obrany a zahraničí (pentagon), která začala hořet a jejíž 
část se zhroutila. Ve státě Pensylvánie se zřítilo čtvrté letadlo nedaleko Pittsburghu. Islámští 
teroristé zasadili USA tvrdou ránu, odveta přerostla v krvavou válku o Afghánistán. 
Události u nás: 
Na dubnovém 30. sjezdu ČSSD odešel z postu předsedy sociální demokracie Miloš Zeman, 
novým předsedou se stal Vladimír Špidla. V předčasných volbách stranického vedení 
vystoupil na  lidovecký trůn Cyril Svoboda, do křesla předsedy Unie svobody usedla Hana 
Marvanová. Na listopadovém sjezdu ODS byl do čela opět zvolen Václav Klaus. 
 
 

Statistika obce: 
 

K 31. 12. 2001 měla naše obec celkem 1688 obyvatel 
V průběhu roku se narodilo 19 dětí, zemřelo 19 občanů. Byly uzavřeny 4 sňatky, 3 manželství 
byla rozvedena. Z obce se odhlásilo celkem 16 a přihlásilo se celkem 29 občanů. 
 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V průběhu roku 2001 se uskutečnilo dvojí vítání občánků. 
20. května byli přivítáni:  Vaněk Lukáš 
        Cverna Dominik  
        Mičola Tomáš 
        Vašut Adam 
        Růčka Pavel 
       Bil Michal 
       Juřík Vojtěch 
       Fiurášková Simona 
      Rohel Jiří 
      Fárková Michaela 
14. října byli přivítáni: Karolína a Jan Kubáňovi 
          Juroška Pavel 
      Červenka David 
      Kubáňová Adéla 
      Juříková Jana 
      Danišek Lukáš 
      Bil Jakub 



 

Sčítání lidu, domů a bytů 
 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 bylo významné v mnoha směrech. Bylo nejen prvním 
v nové století a tisíciletí, bylo i první v samostatné České republice. Údaje tohoto sčítání byly 
proto očekávány s velkou netrpělivostí. Je to první komplexní zdroj informací o stavu naší 
společnosti po výrazných změnách uplynulého desetiletí. 
Rozhodným okamžikem pro zápis do sčítacích tiskopisů byla půlnoc z 28. února na 1. března 
2001. Tiskopisy – sčítací list osob, bytový list, domovní list – rozdávalo 7 sčítacích komisařů. 
Obec byla rozdělena na 9 sčítacích obvodů. Pro naši obec byli určeni dva sčítací revizoři, 
kteří sumarizovali veškeré údaje zjištěné sčítacími komisaři. 
Výsledky k 1. 3. 2001: 
Počet obyvatel Prostřední Bečvy – celkem 1.675, z toho trvale přihlášených  

        1.674, jeden dlouhodobě přítomný 
       - z toho 824 mužů a 851 žen 

počet domů – úhrnem 619 
- z toho trvale obydlených 464, neobydlených 155 
- z toho rodinné domky 456 

počet bytů – úhrnem 669 
- z toho trvale obydlených 528, neobydlených 141 

Osoby věřící – celkem 1.126 
Osoby bez vyznání – celkem 408, nezjištěno 141 
 
 

Zpravodaj obce Prostřední Bečva 
 

Od dubna 2001 začal vycházet Zpravodaj obce Prostřední Bečva. Co vedlo k jeho vydávání? 
Zejména ukončení lokálního televizního vysílání NTV Bečva, a tím snaha a zájem o přiblížení 
dění v obci, na obecním úřadě k občanům touto novou formou. 
Proč nevysílá televize NTV Bečva? Byla podána žádost o prodloužení licence na vysílání a 
tato byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí se obec odvolala k soudu. 
Zpravodaj vychází měsíčně a jeho obsah usměrňují i společenské, zájmové organizace a 
sdružení svými příspěvky ke zveřejnění. 
Zpravodaj je nositelem informací a zpráv o událostech již proběhlých či připravovaných 
v naší obci a informacích obecního úřadu. 
 
 

Obecní znak a prapor 
 

Obec Prostřední Bečva obdržela dne 19. listopadu 2001 rozhodnutí předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu  České republiky Václava Klause o udělení znaku a praporu obce. 
Popis znaku: 
V černo-červeném polceném štítě vyskakuje ze stříbrného trojverší na modré vlnité patě se 
stříbrným břevnem zlatý kozel s červeným jazykem. 
Popis praporu: 
list tvoří pět vodorovných pruhů, černo-červený polcený, bílý, modrý, bílý a modrý v poměru 
7:1:1:1:1. Z horního bílého pruhu vyskakuje žlutý kozel s červeným jazykem. 
Návrh provedl heraldik pan Miroslav J.V. Pavlů. 
Výroba praporu byla zadána firmě Velebný z Ústí nad Orlicí. 
 



 

Plynofikace obce 
 

V červnovém zasedání obecní zastupitelstvo rozhodlo o zahájení plošné plynofikace – I. etapa, 
která začíná u Školy v přírodě, plynofikuje střed obce a končí u restaurace Zavadilka.  
Rozhodnutí vycházelo z průzkumu názoru občanů na plynofikaci. Zde se převážná část 
občanů vyjádřila k plynofikaci kladně. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou SERIO s.r.o. 
z Rožnova pod Radhoštěm. 
Finanční zajištění stavby: 

1) Dotace ze Státní fondu životního prostředí – 9,900.000,- Kč 
2) Úvěr od České spořitelny – 10,000.000,- Kč 
3) Rozpočet obce 

V září byly zahájeny práce na plošné plynofikaci obce. Vzhledem k příznivému počasí práce 
pokračovaly velmi rychle.  
Z hlavního řádu byly vyvedeny veřejné části domovních přípojek. Vlastníci objektů, k nimž 
tyto přípojky byly zavedeny, mohli začít s přípravou na realizaci domovní části přípojky.  
 
 

Kostel 
 

Velkým svátkem věřících byla sobota 14. července. Za přítomnosti čtyř tisíc věřících z celého 
vsetínského okresu i okolních oblastí vysvětil olomoucký biskup Josef Hrdlička nově 
postavený římskokatolický kostel svaté Zdislavy. 
Průvod věřících vyšel v deset hodin od hasičské zbrojnice směrem ke kostelu, před nímž již 
čekali duchovní v čele s biskupem Hrdličkou. 
Všichni se poté vydali do kostela, kde proběhlo svěcení, slavnostní mše a uložení části ostatků 
svaté Zdislavy. Z Jablonného je přivezl tamní duchovní správce otec Bernard Špaček, který 
sedm let působil i v Hutisku-Solanci. 
Den po svěcení sloužil Josef Strbák, duchovní správce Prostřední Bečvy, mši svatou, jíž bylo 
přítomno téměř pět set věřících. 
 
Svěcení čtyř zvonů, jež byly umístěny ve věži kostela, přihlíželo 30. června šest set lidí. První 
zvon – Svatá rodina a druhý zvon – sv. Cyril a Metoděj, sponzorovali Marie a Jiří Matuškovi. 
Třetí zvon – sv. Zdislava, sponzorovali Marta a František Bilovi. Čtvrtý zvon z roku 1947 
darovali občané. Všechny zvony posvětil biskup Josef Hrdlička. 
 
Práce na dostavbě nového kostela probíhaly již od ledna 2001, jak je pro obecní kroniku 
sestavil předseda kostelní jednoty sv. Zdislavy pan Miroslav Růčka: 
„ Dne 5.1.2001 jsme znovu začali pracovat. V pastoračním centru jsme vyzdívali příčky, a 
pak se začalo omítat. Na kostele se dokončovala vazba a prozatímně se kostel přikryl 
lepenkou. V únoru se začala stavět, betonovat věž kostela, prováděly se vnitřní omítky. 27. 
března se začalo rozebírat lešení v kostele, byly hotovy vnitřní omítky.  V dubnu se začaly 
usazovat okna v pastoračním centru i v kostele, pak se začaly dělat fasádní omítky. 17. dubna 
se začala pokrývat věž a kostel měděným plechem. 23. dubna se začaly betonovat podlahy. 
V květnu se kostel i pastorační centrum vymalovalo, začala se dělat kanalizace a terénní 
úpravy. A práce před 30. červnem pokračovaly: dlažba a obklady, betonáž kolem kostela, 
pokládání zámkové dlažby. 
Do 30. června jsme připravili kostel na svěcení zvonů.“ 
 



Na stavbě kostela pracovalo zdarma celkem 287 lidí. Výstavba kostela byla zahájena přesně 
před rokem a původně si měla vyžádat třináct miliónů korun. „Z této částky jsme přibližně 
třetinu ušetřili tím, že jsme některé práce provedli svépomocí a použili vlastní materiál. 
Pozemkem a miliónem přispěl obecní úřad, tři milióny jsme získali z německých nadací a 
zbytek byl vybrán při sbírkách,“ uvedl Miroslav Růčka. 
 
Poděkování patří všem občanům za veškerou pomoc finanční, materiální i brigádnickou, 
kterou tomuto dílu poskytli. 
Také farním úřadům, kteří na kostel ve svých kostelech vyhlásili finanční sbírky, Obecnímu 
úřadu v Prostřední Bečvě, členům obecního zastupitelstva a panu starostovi Ing. Františku 
Juříkovi za veškerou pomoc a spolupráci, všem organizacím v naší obci, Lidovým stranám 
z Horní a Dolní Bečvy a z Hutiska-Solance, firmám a podnikatelům, kteří pomohli nejen 
finančně, ale i svými stroji a pracovníky. 
 
 

Hřbitov 
 

Obec Prostřední Bečva neměla dosud vlastní hřbitov. Občané pohřbívali své blízké v obcích 
Horní Bečva, Hutisko-Solanec a Dolní Bečva. 
V souvislosti se stavbou kostela začala příprava i na stavbu hřbitova. Nabízela se v podstatě 
jen jedna lokalita, a to nad novým kostelem. Studii a následně prováděcí projekt hřbitova 
zpracoval Ateliér KOSA Zlín, Ing. Tuzarová Kateřina. 
Vzhledem ke složitým hydrogeologickým podmínkám, zejména místním zamokřením 
vybraného pozemku, byla v rámci stavby hřbitova provedena podpovrchová a hloubková 
kanalizace s odvedením vod k silnici I/35 a dále přes pozemky manželů Cábových až do řeky 
Bečvy. 
V roce 2001 byl realizován kanál, v horní části otevřený, který odvádí vody z hloubkové a 
podpovrchové kanalizace vlastního hřbitova. Náklady na něj činili kolem 1 miliónu korun. 
Dodavatelem stavby byla firma TRAVOLS s.r.o. z Hrachovce. 
V roce 2002 se předpokládá dokončení stavby hřbitova. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Členská základna měla k 31.12.2001 celkem 134 členů. 
V průběhu roku řady hasičů navždy opustili tři členové. 
Technické vybavení sboru: 
Jedno vozidlo Avia s úplným vybavením, jedno čerpadlo PS8 a kalové čerpadlo, které je 
využívání k čerpání zatopených sklepních prostor našich občanů. Ke změně došlo u jednoho 
ze dvou čerpadel PPS 12. Jedno čerpadlo je ve výbavě Avie, druhé bylo upraveno na 
sportovní stroj. 
Závěr roku byl v hasičské zbrojnici poznamenán sérií závad. Jako první začal téct bojler. Byl 
vyměněn za nový. Netrvalo týden a prorezivěle potrubí rozvodů vody vytopilo byt domovníka. 
Byla provedena kompletní výměna a nové rozvody z plastů. Kotel ústředního topení na sebe 
nenechal dlouho čekat. Tekoucí kotel musel být vyměněn. Byl nahrazen starším, stejného typu, 
s tím, že do zbrojnice bude zaveden plyn. 
Výjezd k požárům nebyl v roce 2001 zaznamenán. 
 
V oblasti výcviku se připravovala dvě družstva mužů. Obě družstva se zúčastnila oblastní 
soutěže družstev požárního sportu ve Valašské Bystřici. Muži do 35 let obsadili 2. místo a 



měli tak zajištěn postup do okresního kola, kde se umístili na 3. místě. Muži nad 35 let 
obsadili 2. místo bez postupu, protože postupoval pouze první. 
Na činnosti sboru se podílelo v roce 2001 celkem 31 žáků. 
 
Úsek kulturně-společenský: 
První akcí bývá tradiční hasičský ples, který se uskutečnil 3. února. Významnou událostí bylo 
svěcení zvonů a nového kostela. Zvon, který zvonil na zbrojnici desítky let, byl sundán. Stalo 
se tak 28. června. O dva dny později – 30. června, se po vysvěcení rozezněl spolu s dalšími 
třemi zvony ve věži kostela. Při této události zajišťovali členové sboru stánkový prodej. Při 
svěcení kostela 14. července zajišťovali provoz a umístění přenosného dopravního značení, 
obsluhu parkovišť, stánkový prodej, dovoz jídel, organizovali řazení průvodu od zbrojnice. 
 
V roce 2001 oslavili krásné životní jubileum tito členové: 
 
Kantorová Jaroslava  60 let   Červený Metoděj 75 let 
Kretek Štěpán   75 let   Hrstka František 80 let 
Jurečková Ludmila  80 let   Kubáň Pavel  93 let 
Jurošková Jarmila  65 let   Fiurášek Rudolf 65 let 
Vašek Vladimír  65 let 

 
 
Základní škola 
 

Školní rok 2000/2001 byl slavnostně zahájen v pondělí 4. září za přítomnosti zástupců OÚ 
Prostřední Bečva. 
 
Rozdělení tříd: 
1. třída 16 žáků 
2. třída 23 žáků 
3. třída 14 žáků 
4. třída 18 žáků 
5. třída 17 žáků 
 
Do školní družiny se přihlásilo 25  žáků, jako vychovatelka školní družiny pracovala paní 
Věra Zeťová. 
Práci školnice zastávala paní Ludmila Lenomarová. 
Ve 4. a 5. ročníku byl vyučován cizí jazyk anglický (vyučoval p. uč. Andreev) a německý 
(vyučovala p. uč. Zeťová). 
Ve škole pracovaly tyto kroužky: 
Malý šikula, pěvecký, valašský, hra na kytaru a flétnu. Práci v kroužcích navštěvovalo 63 
žáků. Činnost kroužků se také prezentovala na veřejnosti. Pěvecký kroužek vystoupil na schůzi 
hasičů a Valášek na schůzi ČČK. 
 
Na konci školního roku prospělo 89 žáků. 
Průměrný prospěch školy činil 1,32. 
Bylo uděleno celkem 38 pochval (29 za výborný prospěch, 6-ti žákům za aktivní práci ve škole 
a 3 žáci obdrželi pochvalu za reprezentaci školy ve sportu.) 
Za celý školní rok bylo zameškáno 5 702 vyučovacích hodin. 
 
 



Během školního roku se uskutečnilo ve škole mnoho zdařilých akcí: 
návštěva Valašského muzea v přírodě, druhý ročník “Drakiády“, návštěva divadla v Novém 
Jičíně, mikulášská nadílka, vánoční besídky pro rodiče, oslava Dne matek, Den dětí s účastí 
hasičů z Rožnova p. Radh., výlet pro žáky 1.-3. ročníku do ZOO Lešná, 4. a 5. třída navštívila 
Zbrašovské aragonitové jeskyně. 
Slavnostní zakončení školního roku proběhlo v pátek 29. června, od 1. července začaly dětem 
školní prázdniny. 
 
 

Mateřská škola 
 

Do dvou tříd mateřské školy bylo celkem zapsáno 40 dětí, z toho tři děti s odložením školní 
docházky. 
K 31.7.2000 p. uč. Maliňáková Jitka rozvázala pracovní poměr dohodou, takže na MŠ nadále 
pracovaly tři učitelky na plný úvazek. U starších dětí pracovala p. uč. Věra Gáliková, která se 
ve čtrnáctidenních intervalech střídala s p. uč. Lenkou Zemanovou, u mladších dětí pracovala 
ředitelka školy p. uč. Jana Janíčková společně s některou s uvedených pracovnic. 
Tohle ale platilo pouze do konce roku 2000. Bývalá ředitelka MŠ v Kněhyních vyhrála 
konkurzní řízení a stala se od 1.1.2001 novou ředitelkou MŠ v Rožnově pod Radh. Obecní 
zastupitelstvo s předstihem muselo řešit podobu mateřské školy po jejím odchodu. Chtělo 
nadále zachovat provoz MŠ a umožnit tak dětem z Kněhyň navštěvovat toto zařízení, jehož 
vybavení slouží již několik let a stálo nemalé finanční prostředky. K řešení se nabízely dvě 
možnosti.  
a) vyhlásit konkurz na uvolněné místo ředitelky školy v Kněhyních a nadále doplácet do 
úvazku učitelky a kuchařky  
nebo 
b) sloučit obě mateřské školy pod jedno vedení 
Zvítězila druhá varianta. Již od měsíce prosince 2000 se začalo vařit pro děti z Kněhyň a jídlo 
se do MŠ začalo dovážet. Protože se tento zkušební provoz ukázal jako  efektivní, pokračovalo 
se v něm i nadále. Navíc do MŠ ve středu obce přešla i paní kuchařka z Kněhyň na uvolněné 
místo hlavní kuchařky. 
Zabezpečit provoz dvou předškolních zařízení by ale nezvládly pouze čtyři pedagogické 
pracovnice, a tak se do MŠ střed k 1.1.2001 vrátila i p. uč. Maliňáková. 
Od 1. ledna 2001 funguje tedy MŠ jako trojtřídní s odloučeným pracovištěm v Kněhyních. 
Tam pracuje p. uč. Janečková Irena společně s ředitelkou školy, která do MŠ dojíždí na 
vykrytí pracovní doby. 
 
Do MŠ v Kněhyních bylo pro školní rok 2000/2001 zapsáno celkem 14 dětí. Provozní doba 
pro MŠ střed byla stanovena na dobu od 6.30 hod. do 15.30 hod., v Kněhyních byla stanovena 
na dobu od 7.00 hod do 15.00 hod. 
Školu ve středu obce uklízela p. Karla Jurošková, v Kněhyních p. Dagmar Trlicová. 
 
Ve školní jídelně pracovaly: 
p. Eva Vašková, p. Marie Kantorová, která 30. prosince 2000 odešla do starobního důchodu 
a byla nahrazena kuchařkou z MŠ v Kněhyních p. Janou Skalíkovou, p. Hrstková Zdenka a p. 
Anna Malinová. 
 
Vybavení mateřské školy střed: 



Vybavení školy je dostačující, škola je bohatě vybavena pomůckami a hračkami, které 
průběžně, ale uvážlivě doplňuje. Do školní jídelny byl zakoupen nový mrazící pult, o 
prázdninách byla zakoupena myčka nádobí. 
V měsíci srpnu 2001 došlo v přízemí MŠ a v celé kuchyni ke broušení a malování oken, rámů, 
dveří. 
 
 

Český zahrádkářský svaz 
 

V roce 2001 to bylo 30 let, co byl v naší obci založen Český zahrádkářský svaz. Na jejich 
žádost jim byla přidělena budova bývalé čekárny ČSAD a po následující přestavbě je taková, 
jaké je v současnosti k vidění. 
V jedné místnosti zřídili sušárnu a ve druhé moštárnu. Zakoupili ruční lis (ten byl před šesti 
lety upraven na elektrický pohon) a drtič ovoce, dali do provozu i elektrickou pec na sušení 
ovoce. 
Další činnost svazu spočívá v poradenství při pěstování ovoce se zaměřením na odrůdy, které 
jsou vhodné pro naše podmínky. 
Předsedou základní organizace je Bohumil Juřík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


