
ROK 2002 
 

Úvod 
 

V uplynulém roce 2002 mohli obyvatelé naší vlasti zažít několik zajímavých událostí, ke 
kterým došlo nejen u nás, ale také v zahraničí. 
Připomeňme si některé z nich a zavzpomínejme na okamžiky, které stojí za to, uchovat je pro 
příští generace. 
- „Zlatý“ Aleš Valenta: 
Na jeho skok na Zimních olympijských hrách v Salt Lake City nelze zapomenout: trojité salto 
s pěti vruty, unikát, který dosud nikdo jiný nezvládl. 
-Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: 
Vítězem Parlamentních voleb se stala Sociální demokracie v čele s Vladimírem Špidlou, který 
sestavil koaliční vládu s lidovci a US-DEU. Se ziskem 24,47% hlasů dopadla Klausova ODS 
jako sedláci u pověstného Chlumce. Třináct let od sametové  revoluce se po volbách 
komunisté stali třetí nejsilnější stranou. 
- Povodňová apokalypsa v Čechách: 
Druhý a třetí srpnový týden změnil život statisíců lidí. Povodeň se Čechami řítila jako smršť a 
ničila vše, co jí stálo v cestě. Zničené vesnice, desítky kilometrů silnic, 73 mostů, České 
Budějovice byly několik dní odříznuty od světa, historické centrum Českého Krumlova bylo 
úplně pod vodou. V Praze podemletá nábřeží, zničená Kampa, poničené metro, také trojská 
ZOO utrpěla obrovské ztráty. Lidé byli připraveni na stoletou vodu, přišla však pětisetletá. 
- Summit NATO: 
Praha hostila ve dnech 21. a 22. listopadu summit Severoatlantické aliance. Šlo o největší 
mezinárodní událost, které se kdy u nás konala. Prezidenti a premiéři 46 zemí nabídli členství 
dalším sedmi zemím. 
 

Statistika obce 
 

K 31.12.2002 měla naše obec celkem 1.668 obyvatel, z toho 810 mužů a 858 žen. 
V průběhu roku se narodilo 8 dětí, zemřelo 11 občanů. Byly uzavřeny manželství, a to u 6 
mužů a 3 žen trvale bydlící v naší obci. 5 sňatků bylo rozvedeno. Z obce se odhlásilo celkem 
21 občanů, přihlásilo se 20. 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V průběhu roku 2002 se uskutečnilo dvojí vítání občánků: 
21. dubna byli přivítání:  Ondřej Vičan 

     Jakub Měrka 
     Hana Fiurášková 
     Lucie Trčková 
     Daniel Fiurášek 
 

22. září byli přivítáni:    Jana Vaňková 
                           tři děti, které byly pozvány, nepřišly 

 
26. dubna 2002 oslavili „Zlatou svatbu“ manželé Jindřich a Rozálie Stavinohovi z Prostřední   
                                Bečvy č. 60 
 



22. listopadu oslavili „Zlatou svatbu“ manželé František a Františka Stavinohovi     
                                z Prostřední Bečva č. 490. 
 

Hospodaření obce 
 

Hospodaření obce Prostřední Bečva za rok 2002 po provedeném auditu ze dne 10. a 11. 
března 2003 vykazuje: 
Příjmy za rok 2002   25,499.050,72 Kč 
Výdaje za rok 2002   24,007.977,61 Kč 
Výsledek hospodaření obce za rok 2002 je zisk ve výši 
     + 1,491.073,11 Kč 
 
 

Plynofikace obce 
 

V září roku 2001 byla zahájena plynofikace obce, její I. etapa. Projekty vypracovala firma 
CM Progeo z Rožnova pod Radhoštěm. Celá tato akce představovala průtok kolem 
komunikace potrubím o průměru 225 mm a zavedení plynu na Fiuráškovice a do celého 
středu obce. Celková délka položeného potrubí byla okolo 11 km a počet přípojek 206 ks. 
Náklady na tuto akci činily 22 mil. korun. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci od Státního fondu 
životního prostředí ve výši 9 mil. korun. Od České spořitelny jsme získali úvěr ve výši 8 mil. 
korun. Zbývající část finančních prostředků jsem čerpali ze svého rozpočtu. 
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla vybrána firma Serio, s.r.o. z Rožnova pod 
Radhoštěm. Subdodavatelem stavebních prací byla firma pana Žitníka Petra z Prostřední 
Bečvy.  
V roce 2001 bylo prostavěno 9 mil. korun, zbývajících 13 mil. korun v roce 2002. Stavba byla 
dokončena v září 2002 a plyn do potrubí byl napuštěn 9. září 2002. Tento rok začíná 
připojování obecních objektů na plyn. Jsou připojeny: Základní škola, Mateřská škola, Dům 
služeb a objekt obecního úřadu. Na plynofikaci kotelen v Základní a Mateřské škole jsme 
získali dotaci 250 tis. korun ze Státního fondu životního prostředí. 
Počet připojených rodinných domků v tomto roce činil okolo čtyřiceti. Obec vyvíjí úsilí o to, 
aby počet připojených domků na plynové vytápění byl co největší. Pokud se nepodaří připojit 
90% vyvedených přípojek, hrozí nebezpečí, že obec bude muset dotaci Státnímu fondu 
životního prostředí vrátit. 
Cena plynu je 7 korun za 1 m3, což je ve srovnání s ostatními palivy dost vysoké. Pro vytápění 
domku celoročně je nutné počítat se spotřebou okolo 3.000 m3 plynu. 
 
 

Dostavba hřbitova 
 

V roce 2002 byl dostavěn hřbitov v naší obci. Po dokončení hloubkové kanalizace začaly 
terénní úpravy: stavba hlavní komunikace, chodníků a hrobových polí. Dokončení jemné 
terénní úpravy hrobových polí a svahů byly dvakrát splaveny přívalovými dešti, při kterých 
byla odplavena hlína ze svahů. Nakonec se podařilo částečným zatravněním dalším splachům 
zabránit. 
Byl postaven provozní objekt a oplocení hřbitova, a to domácí firmou pana Miroslava 
Janíčka. Bylo provedeno osvětlení hřbitova, vyvedena provozní voda a zabudována ozdobná 
vstupní brána na hřbitov. Bránu vyrobil pan Kovář z Valašského Meziříčí. Kolaudací 
v prosinci byl hřbitov zprovozněn. Prvním občanem, který byl na hřbitově pochován, 30. 
prosince 2002, byl pan František Bil, tehdejší místostarosta obce. 



 

Svěcení praporu obce 
 

V neděli 2. června 2002 v 10.30 hodin se při mši svaté v našem novém kostele konalo svěcení 
praporu obce. 
Vysvěcení provedl Monsignor Erich Pepřík. 
 
 

Volby  
 

Ve dnech 14. a 15. června 2002 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky s těmito výsledky: 
Z původního počtu 1.317 voličů přišlo k volbám 754 voličů, bylo 750 platných hlasů. 
Výsledky voleb: 
Zvítězila ČSSD s 259 hlasy, před ODS se 167 hlasy. Na 3. místě se umístila Koalice se 134 
hlasy, KSČM s 94 hlasy obsadila 4. místo. 
Zaznamenána byla 56% účast voličů. 
 
 
Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 v budově úřadu 
obecního úřadu. 
Z celkového počtu 1.323 voličů se voleb zúčastnilo 776, tj. 58,65% 
Výsledky voleb – pořadí stran: 

1. sdružení nezávislých kandidátů -2.778 hlasů – získalo 4 mandáty 
2. Sdružení podnikatelů Prostřední Bečva – 1.996 hlasů – získalo 3 mandáty 
3. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová – 1.948 hlasů –       
                                                                                                                  získala  3 mandáty 
4. Komunistická strana Čech a Moravy – 984 hlasů – získala 1 mandát 

 
Bylo zvoleno 121 poslanců do obecního zastupitelstva: 
Za Sdružení nezávislých kandidátů jsou to tito poslanci: Ing. Juřík František – 458 hlasů 
               Uhlářová Alice         – 409 hlasů 
               Šena Jaroslav           – 248 hlasů  
               Jurečka Rudolf         – 222 hlasů    
Za Sdružení podnikatelů jsou to tito poslanci:   Jurajda Rudolf      – 357 hlasů 
           Matušík Jiří           – 349 hlasů 
           Závorková Iveta    – 179 hlasů 
Za KDU-ČSL jsou to tito poslanci:  Mgr. Juříková Zdenka – 343 hlasů 
     Bil František               - 307 hlasů 
     Halamíček Jan - 259 hlasů 
Za KSČM je to tento poslanec: Blinka Jan – 236 hlasů 
 
První ustavující schůze obecního zastupitelstva se konala 14. listopadu 2002 ve Valašském 
šenku Zavadilka. 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 ze zaměstnání. 
 
Na druhém zasedání obecního zastupitelstva dne 11. prosince 2002 byly ustanoveny dva 
výbory: 
finanční – předseda: Jurajda Rudolf; členové : Jurečka Rudolf  
           Blinka Jan 



kontrolní – předseda: Matušík Jiří; členové : Halamíček Jan 
       Šena  Jaroslav 
a tyto komise: 
stavební – předseda: Valová Anna;  

     členové : Bil František, Krupa Alois 
sociální – předseda: Závorková Iveta 
     členové : Uhlářová Alice, Jurajda Rudolf 
školská – předseda: Mgr. Juříčková Zdenka 
     členové : Jurajda Rudolf, Uhlářová Alice 
sbor pro občanské záležitosti – předseda: Uhlářová Alice 
     členové : Kantorová Radomila, Blinka Jan 
kulturně-sportovní – předseda: Blinka Jan 
    členové : Šena Jaroslav, Jurečka Rudolf 
životního prostředí – předseda: Jurečka Rudolf 
    členové : Mgr. Juříčková Zdenka, Halamíček Jan 
veřejného pořádku – předseda: Šena Jaroslav 

   členové : Bil František, Matušík Jiří 
dopravní – předseda: Halamíček Jan 
   členové : Matušík Jiří, Závorková Iveta 
Paní Iveta Závorková byla navržena na místo pana Vaňka pro vyřizování sociálních věcí 
občanů na obecním úřadě. 
 
 

Smutná událost 
 

Jako blesk z čistého nebe zapůsobila na všechny občany zpráva, že nás 24. prosince 2002 
navždy opustil pan František Bil, místostarosta obce Prostřední Bečva. Zemřel náhle po těžké 
nemoci ve věku 59 let. 
Za vše, co pro rozkvět obce vykonal, mu patří náš dík, hluboká úcta a obdiv. Čest jeho 
památce. 
 
 

Nový místostarosta 
 

Na místo pana Bila, jehož mandát zanikl, zvolilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání 22. 
ledna 2003 náhradníka, pana Milana Fárka do funkce zástupce starosty. 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Členská základna měl k 31.12.2002 celkem 136 členů, a to 41 žen a 95 mužů.  
První akcí sboru byl tradiční ples, který se uskutečnil 2. února v hotelu Bečva. Na požádání 
okrsku se členové sboru podíleli na pořádání okresního plesu v Hutisku-Solanci, kde 
zabezpečovali sklad a prodej občerstvení. 
Další akcí bylo stavění máje v obci, které se stalo tradičním úkolem hasičů ve spolupráci 
s obecním úřadem. 
2. června se členové sboru zúčastnili první pouti v naší obci u kostela sv. Zdislavy, kde 
zajišťovali prodej občerstvení. Počasí však bylo krajně nepříznivé, a tak výtěžek z akce činil 
cca 5.000,- Kč. 



Na oslavě 50. výročí založení sboru z Hážovic dne 31. srpna předvedli svou ruční koňskou 
stříkačku s družstvem mužů v historických stejnokrojích. 
Poslední veřejně prospěšnou akcí, kterou v roce 2002 zorganizovali, bylo zakoupení a 
vysazení pamětní lípy u kostela sv. Zdislavy, které proběhlo 18. října. Lípa byla zároveň 
posvěcena duchovním otcem Josefem Srbákem. U lípy byl posazen kámen, na němž jsou 
uvedeny údaje o zasazení lípy.  Bohužel, počasí jim opět krajně nepřálo, takže účast hasičů i 
spoluobčanů byla velmi nízká. Přestože hrála kapela, akce byla rychle ukončena. 
 
V roce 2002 oslavili krásné životní jubileum tito členové: 
Kubáň Pavel       94. narozeniny   Vala František       60 let 
Fiurášková Žofie       80. narozeniny    Bil František       60 let 
Chrbjátová Marie     70. narozeniny    Fiurášek Rudolf      60 let 
Pavlica František     60. narozeniny    Kysučanová Drahomíra  50 let 
 
V oblasti výcviku se připravovala dvě družstva mužů – starší a mladší. Obě družstva se 
zúčastnila oblastní soutěže v Tylovicích, kde muži do 35 let obsadili 2. místo a muži nad 35 let 
vybojovali místo první. Obě družstva postoupila do okresního kola, kde družstvo starší mužů 
vybojovalo prvenství v okrese. 
Družstvo 19 mladých hasičů dosáhlo v pohárové soutěži v Němeticích výborného úspěchu – 
obsadilo 1. místo.  Tento úspěch vyburcoval mladé hasiče k větší aktivitě a začali sklízet další 
úspěchy. Celkově se družstvo starších žáků umístilo devětkrát na stupni vítězů. 
14. října rezignoval na funkci starosty sboru i člena výboru Květoslav Křenek, a tak byl 
výborem funkce starosty pověřen František Bil, dosavadní místostarosta sboru. 
 
 

Základní škola 
 

Základní škola Prostřední Bečva je malinkou vesnickou školou s pěti třídami, školní družinou 
a od ledna 2002 je součástí školy i mateřská škola. 
Celkový počet žáků v základní škole ve školním roce 2001/2002 činil 86 žáků. 
 
Od svého počátku nabízí škola nadstandardní výuku. Žáci pracují v souborech, kroužcích, 
zájmových útvarech. V různých soutěžích dosahují žáci školy velmi dobrých výsledků. 
Tradičně také ve sportu, zejména v atletice a výtvarných soutěžích. 
 
Ve škole je družina, kterou navštěvuje 25 žáků. V budově je tělocvična, samostatná knihovna a 
nově zřízená počítačová učebna. Žáci navštěvují školní jídelnu, která je součástí školy, ale 
kuchyně je v nedaleké mateřské škole. 
Třídy a vestibul jsou vybaveny novým nábytkem, upraveny šatny a renovována tělocvična 
školy. Do tříd byly zakoupeny televizní přijímače a videorekordéry. Škola patří mezi starší 
typy škol, proto průběžně dochází k opravám a renovacím. V roce 2002 bylo ve škole 
zbudováno plynové topení. 
 
Škola nabízí především aktivity, kterou jsou součástí výuky: koncerty, divadla, výstavy, 
exkurze, kino a různé třídní akce. 
Pro rozvíjení dalších schopností žáků jim jsou nabízeny různé aktivity: sportovní hry, 
plavecký výcvik, výuka německého a anglického jazyka, výtvarné techniky a keramické práce 
včetně vypalování, taneční a pěvecký kroužek, hra na nástroje.  
Mezi nejzdařilejší akce patří vystoupení ke Dni matek ve spolupráci s obecním úřadem 
v Prostřední Bečvě. 



Soutěž ve zpěvu, kterou připravili pro žáky školy zaměstnanci Domu dětí a mládeže v Rožnově 
pod Radhoštěm, proběhla 6. června ke Dni dětí. 
K závěru školního roku se uskutečnily školní výlety, cvičení v přírodě a společný táborák 
všech žáků společně s rodiči. 
 
 

Mateřská škola 
 

Školní rok 2001/2002 byl slavnostně zahájen za účasti zástupců obecního úřadu v Prostřední 
Bečvě v pondělí 3. září 2001. Do dvou tříd mateřské školy bylo celkem zapsáno 38 dětí, z toho 
dvě děti s odloženou školní docházkou. Do MŠ v Kněhyních bylo celkem zapsáno 15 dětí. 
U starších dětí pracovala Věry Gáliková a Jitka Maliňáková, u mladších dětí Lenka 
Zemanová a ředitelka školy Jana Janíčková. V Kněhyních pracovala Irena Janečková 
společně s ředitelkou školy, která do MŠ dojíždí na vykrytí pracovní doby. 
K 31.12.2001 p. uč. Maliňáková z MŠ odchází, na její místo nastoupila Andrea Vaculíková. 
 
Sloučení ZŠ a MŠ: 
1.1.2002 došlo k nejdůležitější změně, kdy mateřská škola přešla společně se základní školou 
do právní subjektivity. Vystupují pod společným názvem Základní škola a Mateřská škola, 
Prostřední Bečva, okres Vsetín. 
Ředitelkou školy je Mgr. Juříčková Zdeňka, bývalá ředitelka školky byla pověřena vedením 
MŠ. 
 
Ostatní zaměstnanci pracovali v původním složení. 30. 6. 2002 odešla z MŠ v Kněhyních 
Dagmar Trlicová, od 19.8.2002 byla nahrazena novou pracovnicí – Danou Petřekovou. 
31.7.2002 odešla z MŠ Andrea Vaculíková studovat vysokou školu, a tím s uvolnilo místo 
učitelky. 
 
Vybavení školy: 
V listopadu byla do školní jídelny zakoupena nová lednice, v prosinci pak nový kráječ a nový 
kuchyňský mixér. 
V měsíci červenci 2002 došlo k plánovanému broušení a malování oken, rámů a dveří 
v prvním poschodí MŠ. Při této příležitosti bylo celé první patro i vymalováno. 
V březnu 2002 došlo ke stěhování obecní knihovny z prostor základní školy do budovy 
mateřské školy. Za tímto účelem byl zhotoven zahradní domek pro uskladnění pomůcek 
potřebných pro pobyt na školní zahradě. 
 
Z mateřské školy střed odešlo celkem 16 dětí do základní školy. 
Z mateřské školy v Kněhyních odešlo do základní školy celkem 6 dětí. 
 
 

Naši včelaři 
 

V naší obci Prostřední Bečva máme 13 včelařů, kteří celkem obhospodařují 111 včelstev. 
Hlavní význam včely medonosné není jenom med pro člověka, ale hlavně pro přírodu její 
opylovací činnost. 
A teď něco o náročné činnosti, jako je včelařství. Aby včelař s prospěchem včelařil, dodnes 
platí, že se musí nejdříve hodně učit, pomáhat a hledat správné způsoby vedení včelstev. 
Potřebuje k tomu vhodné úly, pomůcky, včelstva a přírodní stanoviště.  Musí být pracovitý, 



nelitovat v začátcích času ani peněz na zařízení včelstva. Další nutnou vlastností včelaře je 
také vytrvalost a trpělivost. 
Poděkování také patří zastupitelstvu v čele se starostou obce Ing. Františkem Juříkem za 
významnou a účinnou finanční podporu včelařské organizace. 
 


