
ROK 2005 
 
 

Úvod 
 

Rok 2005 s sebou přinesl řadu zajímavých událostí a změn nejen ve světě, ale i v České 
republice. 
 
 

Události 
 

- Georg Bush se 20.1.2005 stal podruhé prezidentem USA. Zvítězil o 3 milióny hlasů nad 
Johnem Kerrym. 

- 2. dubna 2005 zemřel ve věku 85 let papež Jan Pavel II. V čele katolické církve stál od roku 
1978. Naši zemi navštívil třikrát. jeho pohřeb se konal 8. dubna 2005 ve Vatikáně. 

- 19. dubna 2005 byl zvolen nový papež Joseph Ratzinger (78 let). dal si jméno Benedikt XVI. 
-29. srpna 2005 udeřil na pobřeží USA hurikán Katrina, který téměř zatopil město New 
Orleans, zahynulo 1.121 lidí, 300 tisíc rodin se ocitlo bez přístřeší. 

 
 

Události v České republice 
 

- 25. dubna 2005 nastoupil na místo premiéra české vlády místo Stanislava Grosse Jiří 
Paroubek. 

- České republice se podařilo v dražbě získat část unikátní Dalimilovy kronika za asi 10 
miliónů korun. Vydražená část z doby Karla IV. vznikla ve 14. století v Itálii. 

- Největším Čechem se v anketě stal Karel IV, druhý se umístil T. G. Masaryk a třetí místo 
obsadil Václav Havel. o výsledcích rozhodovali sami Češi hlasováním. 

- 60 let od konce II. světové války. 
- Družstvo českých hokejistů získalo na MS v ledním hokeji ve Vídni 2005 zlatou medaili, 
stejně jako Kateřina Neumannová v běhu na 10 km volnou technikou. 

- V Karlových Varech se konal 40. ročník Mezinárodního filmového festivalu. 
  
 

Statistika obce 
 

K 31.12.2005 bylo zapsáno v naší obci 1.674 obyvatel. Žen – 857, mužů 817. 
Během roku se narodilo 14 dětí, 5 chlapců a 9 děvčat. Bylo uzavřeno 13 sňatků, 3 manželství 
rozvedena. zemřelo 15 obyvatel – 6 mužů a 9 žen. 
Trvalý pobyt v obci získalo 24 lidí, 26 se odhlásilo. 
Průměrný věk obyvatel se zvýšil o 1 rok – 39,3 let. U mužů – 38,9 a u žen 39,7 let. 
 
 

Sbor pro občanské záležitosti 
 

V roce 2005 proběhla na obecním úřadě vítání občánků. 
8. května 2005 byli přivítáni:  Růčková Nikola 
     Zemánková Johana 
     Vítek Roman 



     Rohelová Eva 
     Růčková Eva 
     Ivanová Natálie 
     Parmová Natálie 
9. října 2005 byli přivítáni:  Trčka Ondřej 
     Žitník Petr 
     Kolečková Tereza 
     Crbját Dominik  
4. prosince 2005 byli přivítáni: Horutová Marie 
     Fárková kristýna 
     Pineckerová Natálie 
     Mikulová Nikola 
     Barabáš Patrik 
 
V roce 2005 oslavili tři manželské páry „Zlatou svatbu“, tj. 50 let společného soužití. 
16. dubna 2005 – Miroslav a Jiřina Kubovi z Prostřední Bečvy č. 374 
11. červan 2005 – Růžena Bedřich Koláčkovi z Prostřední Bečvy č. 50 
13. srpna 2005 – Marie a Květoslav Křenkovi z Prostřední Bečvy č. 489 
55 let výročí od své svatby oslavili 6. května manželé Oldřiška a Josef Šírovi z prostřední 
Bečvy č. 52. 
 
 

Hospodaření obce 
 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce z 21.2. – 22.2. 2006 podává tento výsledek: 
Příjmy za rok 2005   18,909.100,25 Kč 
Výdaje za rok 2005   16,027.727,28 Kč 
Příjmy a výdaje za rok 2005 jsou vyrovnány. Zbývá rozdíl – 2,881.372,97 Kč. tato částka je 
splátkou dvou úvěrů na plynofikaci, z nichž jeden byl splacen v roce 2005 a druhý zůstává ke 
splácení v následujícím roce. 
 
 

Tělovýchovná jednota Sokol 
 

Po jarní části fotbalového ročníku 2004/2005 se družstvo mužů umístilo na 4. místě I. B třídy, 
dorost v okresním přeboru na 13. místě a družstvo starších žáků na 2. místě. 
Po odehrání zápasů v jarní části roku 2005 reklamuje TJ Sokol prostřední Bečva firmě 
Eurodrén stavební práce na hřišti z důvodu špatného odvodnění hřiště. 
V červnu 2005 firma Eurodrén na základě výše uvedené reklamace provádí zdokonalení 
odvodnění a celoplošný přesev hřiště. 
podzimní částí fotbalového ročníku začíná ročník nový, a to 2005/2006. Do tohoto ročníku 
však nenastupuje družstvo starších žáků z důvodu nedovršení požadované věkové hranice u 
některých hráčů. 
Družstvo mužů skončilo po této části podzimních utkání opět na 4. místě I. B třídy a dorost na 
8.místě okresního přeboru. 
 
 

Základní škola 
 



Školní rok 2004/2005 byl zahájen ve středu 1. září 2004. Slavnostního zahájení se zúčastnili 
zástupci obecního úřadu – starosta Ing. František Juřík a členka obecního zastupitelstva Iveta 
Závorková. 
Školu v tomto roce navštěvovalo 69 žáků – 30 chlapců a 39 dívek. Třídní učitelkou 1. třídy 
byla Mgr. Simona Hrstková, třídu navštěvovalo 14 žáků. ve druhé třídě bylo 10 žáků – třídní 
učitelka Mgr. Věra Kyselá. třetí třídu – 14 žáků – vedla jako třídní učitelka ředitelka školy 
Mgr. Zdenka Juříčková, ve čtvrté – s 16 žáky – nastoupila jak třídní učitelka Mgr. Pavla 
Lovasová a v páté třídě s 15 žáky vyučovala jako třídní učitelka Mgr. Dana Ševčíková. 
Školní rok 2004/2005 byl výjimečně ukončen dříve, a to 24. června 2005, jelikož ve škole 
došlo k výměně oken. 
Průměrná známka všech žáků školy činila 1,35. Nejlepšího prospěchu, samých výborných, 
dosáhlo 28 žáků, tj. 19,32%, vyznamenání získalo 23 žáků. Bylo uděleno 55 pochval (např. za 
reprezentaci školy v kulturních soutěžích, vzornou reprezentaci školy ve sportu, za vzorné 
plnění školních povinností…) 
nebyla udělena kárná opatření, ani snížená známka z chování.  za celý školní rok žáci 
zameškali 4.886 vyučovacích hodin, na každého žáka připadá v průměru 70,8 hodiny. 
v tomto školním roce byla pro děti uspořádaná řada akcí – děti navštívily 7 divadelních 
představení, v říjnu proběhla soutěž v pouštění draků – Drakiáda. Žáci třetí třídy navštívili 
v listopadu výrobnu svíček – UNIOAR v Rožnově pod Radhoštěm. V tělocvičně se uskutečnila 
zábavná soutěž pro děti  Piškvorky a žáci zhlédli v předvánočním období program „ Vánoce 
na Valašsku! ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.  
Školní družina zorganizovala v tělocvičně karneval. Žáci naší školy se také zapojili do 
sportovních soutěží – lyžařské závody a Macurův memoriál. 
Děti jednotlivých tříd vystoupily s programem ke Dni matek, který se konal 15.5.2005 na 
Zavadilce.  
Školní výlety proběhly v květnu a v červnu. prvňáčci jeli na svůj první školní výlet na 
Hukvaldy, druháci do ZOO v Lešné a žáci 3. – 5. třídy se rozjeli na hrad Nouzov na navštívili 
jeskyně v Javoříčku. 
Na závěr školního roku si žáci 1. a 3. třídy uspořádali společně s rodiči táborák. 
 
 

Mateřská škola 
 

Do mateřské školy v Kněhyních bylo přihlášeno ve školním roce 2004/2005 17 dětí, do 
mateřské školy ve středu obce bylo zapsáno 34 dětí, z toho 7 dětí na nepravidelnou  docházku.  
V mateřské škole střed bylo otevřeno jedno oddělení. pro děti s nepravidelnou docházkou bylo 
otevřeno každé úterý a středu oddělení malých dětí. 
Od října začal pracovat v MŠ střed keramický kroužek pod vedením paní Jarmily Křenkové. 
V pátek 3. prosince proběhla v MŠ střed Mikulášská nadílka, v MŠ Kněhyně  v pondělí 6. 
prosince. Uskutečnily se také předvánoční besídky a návštěva Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm.  
Ve 2. pololetí školního roku byl uspořádán maškarní karneval, v březnu se vydaly děti z MŠ  
Kněhyně na turistický „Velikonoční pochod“. Ve dnech 5. – 7. dubna proběhly zápisy dětí do 
MŠ střed i Kněhyně pro školní rok  2005/2006. 
Děti viděly také spoustu divadelních představení (Ach, ten Dlouhý, Široký a Bystrozraký; O 
nebojsovi…) 
Den dětí oslavily děti z MŠ Kněhyně programem, který pro ně připravil Sbor dobrovolných 
hasičů v Kněhyních, děti z MŠ střed hledaly poklad podle značek. 
V průběhu celého školního roku probíhala pod vedením paní učitelky Lenky Zemanové 
ambulantní náprava řeči u předškolních i školních dětí. 


