
ROK 2004 
 
 

Úvod 
 

Rok 2004 byl rokem plným informací, zábavy, radostí, naděje, ale také katastrof, především 
přírodních. Pro občany České republiky byly významné události, které se odehrály ve státě, 
ale i v jiných zemích světa. 
 
- Vstup České republiky do Evropské unie 
1. května 2004 vstoupila Česká republika mezi ostatní členské státy Evropské unie. Evropská 
unie zahrnuje k tomuto datu 25 států a 455 miliónů obyvatel. 
- Teroristický útok v Beslanu 
1. září obsadili teroristé školu v severooseckém Beslanu, jako rukojmí si vzali několik set dětí. 
Zahynulo téměř 400 lidí, převážně dětí. 
- Tsunami 
26.12.2004 zasáhlo oblast Indického oceánu nejničivější podmořské zemětřesení za 
posledních čtyřicet let a následné přívalové vlny tsunami, které udeřily na přímořská 
letoviska, si vyžádaly  až čtvrt miliónu lidských obětí. Nejničivější škody způsobila katastrofa 
na Srí Lance, Indii, Indonésii a Thajsku. O život přišlo i několik českých občanů, kteří 
pobývali v těchto zasažených oblastech v okamžicích katastrofy. 
 
 

Statistika obce 
 

K 31.12.2004 měla obec Prostřední Bečva 1670 obyvatel, z toho 812 mužů a 858 žen. Během 
roku se narodilo 12 dětí – 6 chlapců a 6 děvčat. 
Zemřelo 19 občanů – 11 mužů a 8 žen. 
Manželství uzavřelo 8 párů, 1 manželství bylo rozvedeno. 
K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 26 občanů, 13 se odhlásilo. 
Nejčastějšími jmény v obci Prostřední Bečva jsou Marie a Josef. V obci je nejvíce občanů 
s příjmením Fiurášek a Křenek.  
 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V roce 2004 se uskutečnila na obecním úřadě tato vítání nových občánků: 
26. dubna byli přivítáni: Lukeš Štěpán 
    Kubáňová Lucie 
    Stodůlka Vladimír 
    Pomkla Filip 
    Pařenica Ondřej 
    Kubáň Pavel 
    Kretek Petr 
17. října byli přivítáni: Kadavá Magdaléna 
    Bilová Barbora 
    Lejska Vojtěch 
    Mička Jakub 
    Vaňková Pavla 



30. dubna 2004 oslavili „Zlatou svatbu“, tj. 50 let společného života, manželé Vlasta (rozená 
Stolaříková)  a Jan Žilovi z Prostřední Bečva č. 206. 
Manželé Žilovi působili v naší obci téměř celý svůj aktivní život jako učitelé, nejprve ve škole 
v Kněhyních, zde pracovali 19 let, poté v Základní školu U mostu, kde zastával Jan Žila funkci 
ředitele školy. Oba se zasloužili nejen o vzdělanost našich občanů, mnohdy i několika 
generací, ale i o kulturní a společenský rozvoj v obci. 
 
30. října 2004 oslavili „Zlatou svatbu“ také manželé Marie (rozená Ondryášová) a Rudolf 
Ondryášovi z Prostřední Bečvy č. 354. 
 
 

Hospodaření obce 
 

Hospodaření obce Prostřední Bečva za rok 2004 po provedeném auditu ze dnů 2. – 7.2.2004 
vykazuje: 
Příjmy za rok 2004    28,628.172,57 Kč 
Výdaje za rok 2004    32,553.114,49 Kč 
Výsledek hospodaření obce za rok 2004 je rozdíl ve výši:  - 3,924.941,92 Kč. 
 
 

Plynofikace obce 
 

V roce 2004 byla zahájena další část plynofikace v lokalitách Kněhyně a Bacova. V oblasti 
Kněhyně je vyvedeno 113 domovních přípojek, v Bacově 91 přípojek. V Bacově se současně 
s plynovým potrubím položilo od Juříčků k Divínům a na Bůřov také vodovodní potrubí. 
S rozšířením vody do této části obce byly spojeny náklady 950 tisíc korun. V rámci I. etapy 
plynofikace, tj. ve středu obce, byly z finančních důvodů vypuštěny některé koncové rozvody. 
Jednalo se o tyto části: 
dolní konce od Vachůnů 
od bývalého kravína k Sobkům 
přes Bečvu k Janíčkům 
Od Zavadilky na Kotár 
přes dálnici k Frnkům 
ke kostelu a k Šenkům 
O plynofikaci těchto částí je možno uvažovat až po splacení úvěrů, které si obec vzala na 
stavbu I. a II. etapy plynofikace. 
Tyto nové části plynofikace bude muset obec uhradit zcela ze svého rozpočtu, neboť dotace ze 
Státního fondu životního prostředí se na plynofikace již neposkytují. 
 
 

Volby do Evropského parlamentu 
 

Ve dnech 11. – 12. 6. 2004 proběhly volby do Evropského parlamentu. 
ve výpis seznamu voličů bylo 1332 voličů. Volilo 293 (22%) občanů. Počet platných hlasů byl 
290. Voliči měli možnost volby z těchto volených stran: 
Občasné demokratická strana     94 hlasů = 32% 
Křesťanská demokratická unie – česká strana lidová  63 hlasů = 21% 
Komunistická strana Čech a Moravy     49 hlasů = 16% 
Česká strana sociálně demokratická     26 hlasů 
Nezávislí        21 hlasů 



Sdružení nezávislých kandidátů a Evropští demokraté  19 hlasů 
Strana zelených         4 hlasy 
Republikáni Miroslava Sládka       4 hlas 
Unie liberálních demokratů        3 hlasy 
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě      2 hlasy 
Koruna Česká          1 hlas 
Helax – Ostrava se baví        1 hlas 
Sdružení nestraníků         1 hlas 
Masarykova demokratická strana       1 hlas 
Strana zdravého rozumu        1 hlas 
 
 

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje 
 

V pátek 5. a v sobotu 6. listopadu 2004 se konaly volby do zastupitelstva Zlínského kraje. Do 
stálého seznamu voličů bylo zapsáno 1341 občanů. 336 voličům byly vydány úřední volební 
obálky. Platných hlasů bylo celkem odevzdáno 330. Celkem tedy volilo 25% voličů. 
Výsledky voleb. 
Občasné demokratická strana     133 hlasů = 19% 
Křesťanská demokratická unie – česká strana lidová    61 hlasů = 18% 
ZHN a SNK společně        40 hlasů = 12% 
Česká strana sociálně demokratická      37 hlasů = 11% 
Komunistická strana Čech a Moravy      37 hlasů = 11% 
Strana zelených          6 hlasů 
Nezávislí           5 hlasů 
Evropští demokraté a Nezávislí starostové pro kraj      4 hlasy 
Za prosperitu a jistoty východní Moravy       3 hlasy 
Správný směr           2 hlasy 
Koruna Česká             1 hlas 
Pravý Blok           1 hlas 
 
 

Valašský cyklobus 
 

Od 24.7.2004 začal jezdit i přes naši obec Valašský cyklobus, jedná se o speciální 
autobusovou linku, která přepravuje kola i cyklisty. 
Příznivci jízdy na kolech tak přepraví sebe i své kolo na místo, které si vyberou, a pak se 
dopraví na svém kole například do místa bydliště či pobytu. Cyklobus je vypraven 
z Valašského Meziříčí. Přesná trasa a časy odjezdů jednotlivých linek valašského cyklobusu 
jsou vyznačeny na vývěskách zastávek a nádraží ČSAD.  
 

 
Internetové stránky obce 
 

Již pět let, tedy od roku 1999, fungují internetové stránky obce Prostřední Bečva. Autorem 
těchto stránek je Marián Křenek. 
Znění internetové adresy – www.prostrednibecva.wz.cz;   
e-mailová adresa – obec.probecva@quick.cz  
 
 



Základní škola 
 

Školní rok 2003/2004 byl zahájen 1. září 2003. Slavnostního zahájení se zúčastnil zástupce 
obecního úřadu v Prostřední Bečvě – pan starosta Ing. František Juřík a člen obecního 
zastupitelstva – pan Rudolf Jurajda. 
V tomto školním roce navštěvovalo školu  76 žáků, z toho 42 děvčat a 34 chlapců. První třída 
sestávala z 10 žáků; druhá ze 14 žáků; třetí ze 16 žáků. Ve čtvrté třídě se vyučovalo 15 žáků a 
v páté třídě 21 žáků. 
Průměrný prospěch žáků činil 1,35. 
Žáci první třídy byli hodnoceni slovně. Celkem bylo uděleno 40 pochval, což činí 30,4%. 
V tomto školním roce nebyla udělena žádná opatření k posílení kázně. Za celý školní rok žáci 
zameškali 4703 vyučovacích hodin. 
Základní škola ve spolupráci s MŠ, jinými ZŠ a organizacemi uspořádala pro děti mnoho 
různých aktivit poznávacích (návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí, exkurze do skláren 
v Karolínce), lyžařské závody, plavecký výcvik – sportovních aktivit (Drakiáda – soutěž 
v pouštění draků, vánoční turnaj s rodiči), kulturních akcí (Mikulášská nadílka, vánoční 
besídky, program ke Dni matek, oslava Dne dětí, návštěva divadelních představení, např. 
v Novém Jičíně. 
V prostorách školní zahrady byly dokončeny terénní úpravy. Byla zprovozněna kanalizace, 
upraveny chodníky. Rovněž v MŠ probíhá poslední fáze dokončení kanalizace a oprava 
chodníku k hlavnímu vchodu do budovy. 
V prostorách školní jídelny byly vyměněny obklady a dlažba, zabudovány nové regály, 
bezdotykové baterie, které odpovídají hygienickým normám a požadavkům Evropské unie,  a 
byl zakoupen nový plynový sporák. 
 
 

Mateřská škola 
 

Do dvou tříd MŠ střed – bylo zapsáno 39 dětí, do třídy MŠ v Kněhyních 17 dětí. Práce 
učitelek MŠ se řídila novým Školním vzdělávacím programem. 
Paní učitelku Evu Cabákovou, které k 30.6.2003 skončila pracovní smlouva, nahradila paní 
učitelka Jaroslavova Hausnerová. Dalšími učitelkami byly – Věra Gáliková, Lenka Zemanová 
a Jana Janíčková. 
Pro potřeby dětí v mateřské škole byly zakoupeny nové hračky a interiér MŠ byl nově 
vyzdoben. Altán na zahradě MŠ i pódium pod ním bylo zrekonstruováno. 
I v tomto školním roce probíhala logopedická péče pod vedením paní učitelky Lenky 
Zemanové a paní Jarmila Křenková z DDM v Rožnově pod Radhoštěm učila děti každé úterý 
práci s keramickou hlínou. 
Děti se zúčastnily mnoha připravených akcí – plaveckého kurzu, návštěvy divadel, Mikulášské 
besídky. Navštívily také 1. třídu ZŠ, aby se seznámily s prostředím, do kterého po prázdninách 
vstoupí (děti z předškolního oddělení). Děti se radovaly z výletu i oslav Dne dětí, výletu do 
Campu v Kněhyních a mnoha dalších her a soutěží. 
 
 

Mladí biatlonisté 
 

Mladí biatlonisté z Prostřední Bečvy se za finanční podpory obecního úřadu zúčastnili 
Mistrovství České republiky v letním biatlonu, které proběhlo v Třebíči ve dnech 25. a 26. září 
2004. V sobotu 25. září byl na programu mistrovství vytrvalostní závod, ve kterém skončil 
mezi 45 závodníky Dominik Schwarz na 2. místě a Daniel Křenek na 19. místě. 



Mezi konkurencí 30 děvčat obsadila 3. místo Monika Blinková. 
Následujícího den – v neděli 26. září se soutěžilo v rychlostním závodu s hromadným startem. 
Na těžké trati se nejlépe umístil Daniel Křenek  - na 4. místě, Dominik Schwarz na 12. místě a 
Monika Blinková na 5. místě. 
Všichni tito biatlonisté pracují pod vedení  trenérek paní Anny Blinkové a Zuzany Fárkové. 
V dorosteneckých kategoriích si vedla výborně Magdalena Blinková, která skončila na 4. 
místě a Petr Halamíček s umístěním na 8. místě. 
 
 

Tělovýchovná jednota Sokol 
 

V roce 2004 po jarním kole soutěže v kopané, kdy byl uzavřen celý fotbalový ročník 
2003/2004 skončilo družstvo mužů na 10. místě v tabulce okresního přeboru s 31 body. 
Družstvo žáků se v okresním přeboru umístilo na 4. místě s 44 body. 
Zimní příprava družstev byla zahájena 3. ledna 2004, trénovalo se třikrát týdně, dvakrát 
venku a jednou v hale. Novým trenérem se stal Radek Malina z Vigantic. Družstvo mužů se 
zúčastnilo zimního turnaje Rožnov 2004  na Harcovně, který se konal od 31.1. do 13.3.2004 a 
obsadilo 4. místo se ziskem 8 bodů. V týmu došlo k několika změnám a v konečné podobě měl 
trenér k dispozici hráčský tým 18 mužů. 
Žákovské družstvo se v rámci zimní přípravy (leden, únor) účastnilo dvou halových turnajů ve 
Valašském Meziříčí (pořádala TJ Juřinka). V obou turnajích se umístilo na 3. místě.  
V sobotu 21. srpna uspořádali senioři turnaj O pohár obecního úřadu, jehož se zúčastnila 
mužstva Hutiska-Solance, Horní Bečvy a Vigantic. Vítězem se stalo družstvo z Horní Bečvy, 
domácí obsadili druhé místo, 3. místo Vigantice a 4. místo Hutisko-Solanec. Ceny předal 
starosta obce Ing. František Juřík. Po turnaji následovala taneční zábava. 
15. srpna byl prvním zápasem odstartován další fotbalový ročník 2004/2005. Trenérské místo 
přebírá po Radku Malinovi, který neprodloužil smlouvu, Jan Juroška. 
Do mistrovské soutěže přihlašuje oddíl kopané, po šestileté odmlce, družstvo dorostu. Po 
ukončení podzimní části sezóny obsadili muži 5. místo s 21 body, dorost 13. místo s 9 body a 
družstvo žáků 2. místo s 21 body. 
 
 

Sdružení dobrovolných hasičů 
 

Stav členské základny činil k 31.12.2004 – 121 člen. Výbor SDH pracoval v počtu 15 členů a 
sešel se na 9 řádných schůzích. 
V roce 2004 se uskutečnilo 15 aktivit, při kterých bylo odpracováno asi 700 hodin (v rámci 
brigád). V hasičské zbrojnici byla provedena elektrifikace, kterou prováděli mladší muži 
hasičského sboru. 
V květnu a září byla uspořádána brigáda na sběr železného odpadu z areálu bývalého 
kravína, výtěžek činil 19.800 Kč. 
V říjnu byla, po dohodě se starostou obce a správcem hřbitova, vyměněna lípa, kterou před 
dvěma lety zasadili hasiči. Novou lípu zasadili pracovníci OÚ. 
Úsek výcviku a odborné a technické přípravy: 
Hasičský sbor disponuje touto technikou – vozidlo Avia s plným vybavením, 1 čerpadlo PS 8, 
2 čerpadlo PS 12, 1 čerpadlo PS 12 upraveno pro sportovní účely, 1 ponorné čerpadlo. Pro 
sbor byly zakoupeny hadice za 5.900 Kč.  V roce 2004 hasičský sbor nezasahoval u žádného 
požáru. 
V oblasti výcviku se připravovalo a cvičilo družstvo mladších mužů. 14. 5. 2004 se zúčastnilo 
oblastní soutěže v požárním sportu na Horní Bečvě a obsadilo 5. místo. Družstvo mužů do 35 



let a nad 35 let se v červenci zúčastnilo soutěže O pohár Cyrila a Metoděje na Horní Bečvě a 
v srpnu soutěže O štít Radhoště na Dolní Bečvě. Ani v jedné ze soutěží se jim nedařilo. 
Družstvo mladých hasičů se zapojilo do Okresní ligy mladých hasičů 2004, jejíž účastí bylo 9 
soutěží. Největšími soupeři našim mladým hasičům byli hasiči z Veselé. Obě družstva dosáhla 
stejného počtu bodů, a proto v pořadí  rozhodovaly součty dosažených časů. O 3 vteřiny 
vyhrálo družstvo Veselé, naši hasiči se tedy umístila na 2. místě. 
Lépe se mladým hasičům dařilo v soutěži O putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje, kde 
vybojovali 1. místo pod vedením Rostislava Křenka. 
14. 2. 2004 se konal na Valašském šenku tradiční hasičský ples. Výtěžek z konání plesu činil 
18.715 Kč.  
Hasiči se také podíleli na stavění máje ve středu obce, zajišťovali občerstvení na třetí pouti u 
kostela svaté Zdislavy.  
Jubilanti, kteří oslavili v roce 2004 svá výročí: 
Halamíčková Františka  50 let 
Kysučan Lubomír   60 let 
Fiurášek František    70 let 
Červený Josef    85 let 
Juřík Bohumil    85 let 
 
 
 
 
 
 
 
 


