
ROK 2003 
 
 

Kronika obce 
 

Jmenuji se Michaela Vašutová, rozená Valová. Prostřední Bečva je místem mého bydliště od 
narození. Absolvovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a Pedagogickou fakultu 
Ostravské univerzity. 
V současné době působím jako učitelka v Základní škole na Dolní Bečvě, kde vyučuji českému 
jazyku, hudební a výtvarné výchově žáky 6. – 9. třídy. 
Post obecní kronikářky zastávám od roku 2003, kdy jsem převzala kroniku od paní Jany 
Janíčkové. 
 
 

Úvod 
 

V roce 2003 mohli obyvatelé naší obce i celé České republiky zaznamenat mimo jiné, i tyto 
události, které charakterizují rok 2003: 
 
- Nový prezident 
Po třináctiletém působení Václava Havla ve funkci prezidenta České republiky dochází dne 
7.3.2003 k oficiálnímu uvedení Václava Klause na jeho místo. 
Václav Klaus se stal novým Českým prezidentem po volbách, které proběhly ve třech kolech.  
- Referendum o vstupu České republiky do Evropské unie 
Prezident Václav Klaus a premiér Vladimír Špidla podepsali smlouvu o přistoupení 
k Evropské unii 
- Založení republiky 
V české republice si občané připomněli 85. výročí založení Československé republiky T.G. 
Masarykem. 
 
 

Statistika obce 
 

K 31.12.2003 měla obec Prostřední Bečva celkem 1669 obyvatel, z toho 813 mužů a 856 žen. 
V průběhu roku se narodilo 11 dětí, z toho 3 chlapci a 8 děvčat. 
Zemřelo 15 občanů. 
Bylo uzavřeno 7 sňatků, 3 manželství byla rozvedena. 
K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 31 občanů, 24 občanů se odhlásilo. 
 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V roce 2003 se uskutečnilo na obecním úřadě dvojí vítání občánků: 
8. června byli přivítáni: Macura Jakub 
      Mikudová Aneta 
      Fiurášková Karolína 
      Petřeková Denisa 
 
 



12. října byli přivítání: Žitníková Radka 
     Petřeková Barbora 
     Mička Dominik 
     Jakšíková Veronika 
 
8. června 2003 oslavila paní Kristina Fárková, rozená Chudějová, 100 let. Narodila se v roce 
1903 v Kněhyních, prožila těžký život, který byl plný práce a odříkání. Nyní žije u své dcery 
(č.p. 218). 
18. prosince oslavili „Diamantovou“ svatbu, tj. 60 let společného života, manželé Eliška a 
Jaroslav Rohelovi z Prostřední Bečvy č. 295. Pan Jaroslav Rohel pracoval téměř celý svůj 
aktivní život ve zdravotnictví jako dentista. 
 
 

Hospodaření obce 
 

Hospodaření obce za rok 2003 po provedeném auditu ze dnů 2. – 5. března 2004 vykazuje: 
Příjmy za rok 2003   26.116.630,91 Kč 
Výdaje za rok 2003   23,221.015,71 Kč 
Výsledkem hospodaření obce za rok 2003 je zisk ve výši    + 2,895.615,20 Kč 
 
 

Referendum o vstupu do Evropské unie 
 

Ve dnech 13. a 14. června 2003 proběhlo v naší obci Referendum o vstupu do Evropské unie. 
Z Prostřední Bečvy bylo zapsáno 1,312 oprávněných voličů, z jiných obcí přišlo s voličským 
průkazem 66 občanů. Celkem tedy byla na seznamu voličů zapsáno 1,378 oprávněných voličů. 
Volilo 724 (55%) občanů. Ze 724 odevzdaných hlasovacích lístků bylo 20 neplatných, tzn. 704 
platných hlasů. 
Ze 704 platných hlasů bylo 130 (19%) proti vstupu do Evropské unie a 574 (81%) hlasů pro 
vstup do Evropské unie. 
 
 

Zpravodaj obce 
 

Od roku 2001 vychází měsíčník Zpravodaj obce Prostřední Bečva, vydává jej a tiskne obecní 
úřad Prostřední Bečva. Do jednotlivých domácností (464) jej za úplatu roznášejí 
doručovatelky České pošty. 
 
 

Kalamita  
 

13. červan 2003 se nad částmi obce Prostřední Bečva a jejím okolím přehnala větrná smršť, 
která trvala jen krátkou dobu (asi 15 minut), avšak způsobila materiální škody na rodinných 
domcích, hospodářských staveních a porostech stromů. Následky této kalamity způsobené 
vichřicí se odstraňovaly dny, někde i týdny. 
 
 

 
 



Tělovýchovná jednota Sokol 
 

V roce 2003 zahájila TJ Sokol opravu místního stávajícího hřiště. Veškeré práce se prováděly 
dle projektu firmy Eurogreen, která na všechny pracovní činnosti dozírala. Bylo provedeno 
nové odvodnění hřiště, položení potrubí pro automatické zavlažování, a také celkové 
zatravnění plochy hřiště. 
Z důvodu rekonstrukce hřiště zahájila družstva mužů i žáků mistrovské zápasy na jaře 2003  
ve Viganticích. Družstvu mužů ani družstvu I. B třídy starších žáků se příliš nedařilo. 
Nejúspěšnější z našich družstev bylo družstvo mladších žáků, které skončilo na 5. místě ze 16 
oddílů. Také začátek podzimní sezóny roku 2003 zahájila všechna družstva naší TJ na hřišti 
ve Vignaticích. Po pěti zápasech odehraných na hřištích mimo naši obec se začíná hrát na 
nově zrekonstruovaném hřišti u nás. Po podzimním kole se družstvo mužů umístilo na 10. 
místě v tabulce okresního přeboru. U I.B třídy starších žáků dochází ke spojení v jeden tým, a 
to ve družstvo starších žáků. Starší žáci skončili na 4. místě s nepatrným odstupem od čela 
tabulky okresního přeboru. 
 
 

Český červený kříž 
 

V roce 2003 proběhly volby nového výboru místní skupiny ČČK. Do funkce předsedkyně byla 
zvolena Marcela  Maléřová, která nastoupila za dlouholetou členku a předsedkyni Miladu 
Ščigálkovou. Jednatelkou se stala paní Ludmila Lenomárová a pokladnicí Jana Slováková. 
Členkami výboru byly zvoleny paní Ivana Stodůlková a Ludmila Kretková. 
Členové místní organizace se zaměřili  ve svých činnostech na několik oblastí – 
zdravotnickou, sociální, humanitární a kulturní. V rámci zdravotnické oblasti proběhlo 
25.11.2003 v hotelu Bečva školení o poskytování první pomoci, školení vedla paní 
Janoušková. 
Již 4.rokem má naše místní skupina ČČK patronát nad Dětským domovem v Zašové, v rámci 
patronátu se členové účastnili vánoční besídky a předali mikulášské balíčky a vánoční nadílku 
z dětského domova. 
Organizace uspořádala i dětský karneval pro děti z naší obce. Karneval se konal 16.3.2003 
v restauraci Zavadilka. Výtěžek z této akce ve výši 3.000 Kč byl věnován místní základní 
škole. 
 

Sbor dobrovolných hasičů 
 

Členská základna SDH měla k 31.12.2003 132 členů, z toho 28 žen, 68 mužů a 36 mladých 
hasičů. Výbor v počtu 15 členů se sešel na 9 řádných a jedné mimořádné schůzi a řídil se 
plánem hlavních úkolů, který byl na rok 2003 stanoven. Mezi jednotlivé úkoly patřily 
například organizace hasičského plesu, spoluúčast na zajišťování občerstvení na pouti v naší 
obci, brigádnická činnost – čištění vodní nádrže u Zavadilky, výpomoc při rekonstrukci hřiště 
TJ Sokol. 
Technické vybavení sboru zůstává stejné jako roku uplynulého, pro družstvo žáků byly 
zakoupeny 4 hadice „C“ a jedna hadice „B“, které byly částečně hrazeny z dotace Okresního 
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tři členové, kteří mají oprávnění řídit vozidlo 
s majákem (Vlastimil Sobek, Zdeněk Křenek a Aleš Vojkůvka), se v prosinci zúčastnili 
přezkoušení na profesní průkazy. Všichni ve zkoušce uspěli. 
V uplynulém roce 2003 vyjížděli členové sboru ke dvěma požárům – k uhašení hořících briket 
v kotelně u Šírů ve středu obce a k hašení trávy v lokalitě bývalého rekreačního střediska 
Elektron (dnes Penzion Wolf). 



V oblasti výcviku se připravovalo a cvičilo jedno družstvo mladších mužů. Družstvo se 
3.5.2003 zúčastnilo v Zašové oblastní soutěže v požárním sportu a obsadilo 2. místo, 
postoupilo do okresního kola, které se konalo 22.6.2003 ve Vsetíně. 
5.7.2003 se na Horní Bečvě konala soutěž v požárním útoku O pohár Cyrila a Metoděje. 
Soutěže se zúčastnili muži do 35 let – umístili se na 3. místě, družstvo mužů nad 35 let 
obsadilo 7. místo. 
11.8.2003 proběhla soutěž O štít  Radhoště na Dolní Bečvě, kde družstvo starších mužů 
vybojovalo 3. místo. Mladí hasiči se v roce 2003 zúčastnili několika soutěží. Celkově se v této 
sezóně umístili jedenáctkrát na stupních vítězů. 
Na požádání sboru z Hutiska-Solance předvedli při příležitosti 80. výročí založení SDH 
Hutisko-Solanec, naši hasiči 19.7.2003 ukázkové cvičení s koňskou ruční stříkačkou. Stejnou 
ukázku předvedli při příležitosti 60. výročí založení SDH Dolní Bečva 30.8.2003 i na Dolní 
Bečvě. 
V tomto roce – 2003 – oslavili své životní jubileum tito členové: 
Langer Leopold  85 let   Vala Jiří   55 let 
Šíra Josef   75 let   Měkynová Ludmila  55 let 
Jurek Josef   70 let   Fojtášková Anna  50 let 
Maneth Jan   55 let   Ondxrášová Ludmila  50 let 
 
  

Základní škola 
 

Školní rok 2002/2003 byl slavnostně zahájen 2. září za účasti zástupců obecního úřadu 
Prostřední Bečva. V tomto školním roce navštěvovalo školu 82 žáků. Průměrný prospěch žáka 
školy byl 1,36. 
Rozdělení tříd – žáci a vyučující: 
1. třída 14 žáků (třídní učitelka Milada Balášová) 
2. třída 15 žáků (třídní učitel Nikola Andreev) 
3. třída 16 žáků (třídní učitelka Věra Kyselá) 
4. třída 22 žáků (třídní učitelka Dana Ševčíková) 
5. třída 15 žáků (třídní učitelka Milada Findeisová) 
Na konci školního roku bylo uděleno 40 pochval, 4 napomenutí třídního učitele a 1 důtka 
třídního učitele. Za celý školní rok bylo zmeškáno 5710 vyučujících hodin. 
Během školního roku uspořádala základní škola pro děti mnoho akcí: žáci zhlédli 9 
divadelních představení, navštívili hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, zúčastnili se plaveckého 
výcviku. Žáci školy se podíleli na přípravě mikulášských vánočních besídek, přípravě oslav 
Dne matek, aktivně reprezentovali školu při sportovních akcích – lyžařských závodech, 
Macurově memoriálu. Den dětí se uskutečnil na školním hřišti v duchu sportovních her a 
soutěží. V závěru školního roku děti absolvovaly školní výlety – 1. třída ZOO v Olomouci; 2. 
třída Teplice nad Bečvou; 3.-5. třída Boskovice. 
Ve škole pracovaly tyto kroužky –Šikula pod vedením paní J. Křenkové; Zpěváček pod 
vedením paní M. Vašutové; hra na kytaru a flétnu – pan S. Skýpala; Valašek – paní 
Goláňová; ve škola začala také výuka v počítačové učebně – učí paní D. Ševčíková. 
 
 

Mateřská škola 
 

Nový školní rok 200/2003 byl zahájen 2. září. Do dvou tříd MŠ střed bylo zapsáno 40 dětí, do 
třídy MŠ v Kněhyních 15 dětí. Pedagogický sbor byl posílen příchodem paní učitelky Evy 
Cábové.  



Logopedická péče probíhala pod vedením paní učitelky Lenky Zemanové. 
Děti jezdily společně s dětmi ze ZŠ v období září – listopad plavat na bazén do Rožnova pod 
Radhoštěm. od 14. října probíhala  v oddělení starších dětí práce s keramickou hlínou pod 
vedením paní J. Křenkové. Děti zhlédly také mnoho divadelních představení. 
Ve dnech 14. – 18. dubna proběhl zápis do MŠ střed i Kněhyně. 
21. května jely děti z obou MŠ – střed i Kněhyně na výlet do ZOO v Olomouci (společně s 1. 
třídou ZŠ). Oslava Dne dětí byla spojena s procházkou do Campu v Kněhyních. 


