
ROK 2006 
 
Kronika obce 
 

Jmenuji se Pavla Kantorová. Na Prost�ední Be�v� bydlím od svých �ty� let. V sou�asné dob� 
studuji pedagogickou fakultu na Univerzit� v Hradci Králové. 
Vedení obecní kroniky jsem v tomto roce p�evzala po paní Mgr. Michaele Vašutové. 
 
 
Úvod 
 

Rok 2006 byl bohatý na události, p�edevším události doma. �eská republika se ve sv�t� 
zviditelnila jak na poli v�deckém tak a kulturním sportovním. Staly se ale také nep�íjemné a 
smutné události. 
 
Události ve sv�t� 
- V lednu se ze zahrani�ní mise vraceli dom� slovenští vojáci. 19. ledna se na hranicích 
Ma�arska a Slovenska letadlo z�ítilo a ze všech �len� posádky i cestujících p�ežil jen jeden 
voják. 
- Evropu postihla sn�hová kalamita. Pod troskami st�ech obchodních dom�, sportovních a 
kulturních center zahynuli lidé. St�echy neunesly tíhu sn�hu. 
 
Události v �eské republice 
- Také v �esku m�la dlouhá zima s množstvím sn�hu na sv�domí mnoho škod. I u nás padaly 
pod sn�hem st�echy, také zde bylo n�kolik mrtvých. V�tšinou sta�í lidé, kte�í bydleli sami a 
nezvládli stálé odklízení sn�hu nejen p�ed domy, ale i ze st�ech.  
- Tento rok byl pro �eskou republiku ve znamení voleb. V n�kterých obvodech se volilo 
celkem �ty�ikrát.  
- Naše nejúsp�šn�jší b�žkyn� na lyžích získala v únoru na Zimních olympijských hrách 
v italském Turínu zlato v b�hu na lyžích žen na 30 km. Tímto vít�zstvím se stala majitelkou 
všech medailí,  které se dají získat v t�chto disciplínách. 
- Z Asie se za�al ší�it nebezpe�ný virus pta�í ch�ipky p�enosný na �lov�ka. V b�eznu bylo u 
Hluboké nad Vltavou nalezeno 12 mrtvých labutí.  O týden pozd�ji byl virus pta�í ch�ipky u 
uhynulých labutí potvrzen. Byl to první p�ípad. Poté byly vyhlášeny p�ísné veterinární 
opat�ení. 
- Tento den za�aly platit dva nové d�ležité zákony. Poprvé si  mohli �íci své ano 
homosexuálové. Další podstatná zm�na se objevila platností zákona o bodovém systému 
�idi��. Nasbírá-li �idi� 12 bod�, nem�že za volant. 
- Osmnáctiletá Ta�ána Kucha�ová z Opo�na se stala 30. zá�í v Polsku jako první �eška Miss 
World.  
- V prosinci zatkli kriminalisté v Jihlav� zdravotního bratra Petra Zelenku. Na odd�lení ARO 
zabíjel pacienty lékem Heparin.Spáchal dev�t vražd a osm pokus� o vraždu.  
 
 Nehoda u Zavadilky 
Vážná dopravní nehoda se stala 15. �íjna na rozhraní obcí Prost�ední a Horní Be�va. Cestou 
z diskotéky zem�eli v osobním automobilu dva mladí chlapci z Dolní Be�vy. Jejich v�z skon�il 
pod koly projížd�jícího autobusu. 
 
 



Statistika obce 
 

K 31.12.2006 bylo zapsáno v naší obci 1.668 obyvatel. Žen – 856, muž� 812. 
První dít� v roce se narodilo až 8. b�ezna. B�hem roku p�ibylo 13 narozených, 3 chlapci a 10 
d�v�at. Z toho se narodila jedenkrát dvoj�átka – hol�i�ky. Bylo uzav�eno 14 s�atk�, 5 
manželství  bylo rozvedeno. Zem�elo 15 obyvatel – 9 muž� a 6 žen. 
Trvalý pobyt v obci získalo 28 ob�an� a 29 se z obce odhlásilo. 
Pr�m�rný v�k obyvatel obce se stále zvyšuje – 39,8 let. Stárnou  více ženy 40,1 let než muži 
39,4. 
 
 
Sbor pro ob�anské záležitosti 
 

Byl to rok bohatý na oslavy. Vítali se nejen naši nejmenší ob�ánci, ale bylo také n�kolik  oslav 
krásných let spole�ného života. 
V roce 2006 se dvakrát uskute�nilo na obecním ú�ad� vítání nových ob�ánk� a na každém 
byly jedny dvoj�átka. 
 
18. �ervna byli p�ivítáni: Fárek Jakub  

Fárková Kristýna, jako první z dvoj�at, narozena na konci       
roku 2005   

    Lejska Adam 
    Št�sková Anna 
17. zá�í byli p�ivítáni:  Cabáková Aneta 
    Cabáková Ivana,  jako druhá dvoj�ata na vítání ob�ánk� 
    Bernatská Simona 
    Tovaryš Pavel 
    Vašutová Eva 
    Va�ková Tereza 
    Hol�áková Sára 
    Miklová Markéta 
    Poppová Tereza 
 
24. srpna oslavili „Diamantovou svatbu“ – 60. let spole�ného života 

Jaroslav a Bed�iška Vaškovi Prost�ední Be�va �. 160 
8. zá�í oslavili „Zlatou svatbu“  - 50. let manželství 
   Pavel a Marie Jure�kovi Prost�ední Be�va �. 277 a také 
   Karel a Marie R��kovi Prost�ední Be�va �. 544 
14. zá�í další „Diamantové svatby“  
   Bohuslav a Františka Ju�íkovi Prost�ední Be�va �. 43 
27. �íjna dv� „Zlaté svatby“ 
   Jaroslav a Marie Chrbjátovi Prost�ední Be�va �.  171 
   Vladislav a Eliška Vojk�vkovi Prost�ední Be�va �. 466 a také  
   František a Jind�iška Pavlicovi Prost�ední Be�va �. 423 
 
            
Stoletá ob�anka 
 
1. �ervna se dožila krásných 100 let nejstarší ob�anka naší obce paní Kristina Bilová. 
Narodila se 1.6. 1906 jako jedno z šesti d�tí Josefa a Anežky Kantorových, pod Skalíkovou 



loukou v Kršli. M�la t�i bratry a dv� sestry. Tatínek jí padl v 1. sv�tové válce na italské front�, 
když jí bylo dev�t let. Maminka byla stále nemocná a tak se musely starat starší d�ti  o  mladší 
sourozence. Když bylo Kristin� 16 let, maminka ji opustila navždy. Zam�stnání nem�la žádné. 
chodila sloužit k bohatým do služby. Pomáhala p�i stavb� Tane�nice na Pustevnách. Ve 24 
letech se provdala za Julia Bila. V manželství se jim narodily t�i d�ti. Dnes má 6 vnuk�, 12 
pravnuk� a 1 prapravnuka.  
 
Návšt�va domov� d�chodc� 
 
Obecní ú�ad stále navšt�vuje v domovech d�chodc� bývalé ob�any Prost�ední Be�vy. 
Návšt�vy probíhají vždy p�ed váno�ními svátky. Ob�ané dostanou malou pozornost v podob� 
dárkového koše V letošním roce prob�hly návšt�vy 20. prosince a to  Hutisku-Solanci, 
v Rožnov� pod Radhošt�m, v Podlesí, v Pržn� a ve Frenštát� pod Radhošt�m. 
 
 
Hospoda�ení obce 
 

 Hospoda�ení obce Prost�ední Be�va za rok 2006 po provedeném auditu ze dn� 9.2. až 
13.2.2007 vykazuje: 
P�íjmy za rok 2006    19,904.250,29 K� 
Výdaje za rok 2006    16,956.332,58 K� 
Výsledek hospoda�ení obce za rok 2006 je rozdíl ve výši:  2,947.917,71 K�. 
 
 
Sn�hová kalamita 
 
V prosinci 2005 napadl první sníh t�sn� po Martinovi ze 17. na 18. listopadu. Bylo to prvních 
20 centimetr�. A potom padal a padal. P�ed Mikulášem už bylo sn�hu tolik, a byl tak mokrý a 
t�žký, že došlo ke kalamit�. Stromy nevydržely nápor sn�hu. Došlo nejen k velkým polom�m, 
ale mnoho strom� spadlo také na elektrické dráty a na vysoké nap�tí. Oblast Be�ev se tak 
ocitla na t�i dny bez proudu. P�es veškerou snahu  energetických závod� se n�které místní 
�ásti nerozsvítily ani po t�ech dnech. Tato sn�hová  kalamita postihla tém�� celou severní 
Moravu. 
V obci došlo  pouze k menším škodám, v�tšinou  byly poškozeny jen k�lny a p�íst�ešky.  
Ješt� 21. b�ezna bylo 60 centimetr� sn�hu, 5. dubna p�ipadl další sníh a pak se jen p�ehnala 
slabá sn�hová p�ehá�ka. Na velikonoce 16. dubna nebylo po sn�hu ani památky. Samoz�ejm� 
krom� výše položených  oblastí. Na takové množství sn�hu si nevzpomíná žádný pam�tník.  
První sníh v roce 2006 nepo�kal ani na Martina a napadl už 30. �íjna. Našt�stí brzy roztál a 
p�išlo druhé babí léto.Ješt� na vánoce a Silvestra nebyla nikde ani vlo�ka. 
 
Nedostatek vody 
 
V obci je rok od roku stále mén� pitné vody. D�vodem jsou nejen stále sušší roky, ale také 
nár�st odb�ratel� pitné vody z obecního vodovodu. Zastupitelstvo obce rozhodlo provést 
rozší�ení jímání surové vody v Cípkové a tím vy�ešit tento problém. Bylo tedy vypsáno 
výb�rové �ízení na projektovou dokumentaci, za�aly se vy�izovat všechny pot�ebné v�ci ke 
stavb�, v�etn� souhlasu majitel� pozemk�, p�es které stavba povede.  



Jako nejvhodn�jší místo byla vybrána lokalita v Huti. Odtud se vodovod povede do úpravny 
vody v Cípkové. Po vy�ízení všech pot�ebných dokument� bylo vypsalo výb�rové �ízení na 
dodavatele stavby. Zvít�zila firma VHS prima Uherské Hradišt� a.s.  
Protože jsou náklady na tuto akci velké, požádá obec o finan�ní dotaci. S pracemi na stavb� 
se za�ne v roce 2OO7. 
 
Investi�ní akce 
 
Po komunálních volbách se nové zastupitelstvo obce rozhodlo vybrat a projek�n� zrealizovat 
n�kolik akcí, které by byly do budoucna p�ipraveny ke stavb� za p�isp�ní finan�ních  dotací. 
Ty by mohl poskytnout stát nebo Evropská  unie.   
Hlavní akce je kanalizace st�edu obce, v Kn�hyních a Bacov�. Tím by se zlepšilo životní 
prost�edí, za kterým k nám p�ijíždí mnoho turist� a to souvisí s dalším rozvojem naší obce. 
Vzniknou tím nové prostory, které se dají  využit. P�i tomto velkém zásahu do stavby se také 
uvažuje o z�ízení jídelny, rozší�ení kuchyn�, zateplení obvodového plášt�, vým�na oken a 
dve�í. Další z plánovaných akcí je oprava chodníku od Zavadily až po hasi�skou zbrojnici 
st�ed. P�i této akci se vybuduje tolik pot�ebný chodník od hasi�ské zbrojnice sm�rem 
k základní škole. V dob�, kdy zde chodí  d�ti je komunikace nebezpe�ná. 
 
 
Ve�ejnoprávní smlouva 
 
Dle zákona musí být na obci kompetentní osoba, která m�že vykonávat práci v p�estupkovém 
�ízení, to znamená, musí mít pat�i�né vzd�lání. Na obci  není takový zam�stnanec, uzav�ela 
proto s m�stem Rožnov pod Radhošt�m v roce 2003 ve�ejnoprávní smlouvu  o zajiš�ování 
výkonu p�enesené p�sobnosti dle zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích.  
 
 
Chodník ke kostelu 
 
Se stavbou kostela vznikl další problém. Nebezpe�ná ch�ze kolem hlavní silnice. V archivech 
stavební dokumentace bylo zjišt�no, že od Horní Be�vy až po Dolní Be�vu byl v minulosti 
plánován chodník. Dokonce jsou zde uloženy i obrubníky. Z toho d�vodu se za�alo s jeho 
realizací. S bezpe�ností silni�ního provozu souvisí i vybudování osv�tleného p�echodu u 
požární zbrojnice. V tomto roce zde došlo k n�kolika vážným dopravním nehodám, dokonce 
k jedné smrtelné.  
 
 
 
T�žba plynu v obci? 
 
Firma UNIGEO a.s. Ostrava zjistila, že v lokalit� lomu v Huti jsou zásoby zemního plynu, 
které by se daly využít. Musí být provedeny vrty, které potvrdí, zda se t�žba plynu vyplatí. 
Firma za�ala s vy�izovat pot�ebné formality mezi které pat�í zm�na územního plánu, aby 
mohlo dojít k t�žb�. Pokud vše bude probíhat dob�e, za�ne se t�žit ve druhé polovin� roku 
2007. 
 
  



T�íkrálová sbírka  
 
Poprvé prob�hla tato sbírka v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. U nás na Prost�ední Be�v� 
to bylo poprvé v roce 2005. Je to celostátní sbírka na pomoc pot�ebným. Od domu k domu 
chodí malí koledníci a p�ejí vše  nejlepší do nového roku. Koledníky doprovází se zape�et�nou 
pokladni�kou jeden dosp�lý, který vybírá p�ísp�vky od ob�an�.  Výt�žek se zasílá  do Sdružení 
�eské katolické charity v Praze. Finance se pomocí mezinárodní sít� Charita Internacionalit 
distribuují do pot�ebných míst. V prvním roce sbírky v naší obci bylo vybráno 45.102,50                
K�. Bylo použito 10 kasi�ek.  Výt�žek v roce 2006 byl 44.051,- K�. 
 
 
 
Výdejna lé�iv 

 
V roce 2005 byla zrušena Dom� služeb prádelna. Paní Hol�áková, která zde prádelnu 
provozovala svou �innost ukon�ila a prostory z�staly prázdné. Obec je nabídla k využití. Mezi 
návrhy zvít�zila lékárna. Dle zdravotnických sm�rnic vyhovovaly prostory  pouze výdejnu 
lé�iv. I ta pln� vyhovuje pot�ebám ob�an�. Za�alo se tedy s p�estavbou. 
 
 

 
Základní škola 

 
Školní rok 2005/2006 byl zahájen ve �tvrtek 1. zá�í 2005. Jako obvykle se slavnostního 

zahájení zú�astnili zástupci obecního ú�adu. Žáci prvních t�íd obdrželi na upomínku prvního 
školního dne keramický zvone�ek.  V tomto školním roce bylo  na Základní škole 66 žák�, 
z toho 28 chlapc� a 38 d�v�at. 

V první t�íd� bylo 12 žák� a t�ídní u�itelkou paní Mgr. Pavla Lovasová.  Mgr. Simona 
Hrstková byla t�ídní u�itelkou druhé t�ídy, ve které bylo 14 žák�. Ve t�etí t�íd� s t�ídní 
u�itelkou V�rou Kyselou bylo 10 žák� a ve �tvrté t�íd� s t�ídní u�itelkou Mgr. Zdenkou 
Ju�í�kovou bylo 14 žák�. Poslední pátý ro�ník m�l za t�ídní u�itelku Mgr. Danu Šev�íkovou a 
ve t�íd� bylo 15 d�tí. 

U v�tšiny žák� se projevoval kladný vztah k výuce i jiným �innostem po�ádaných školou. 
Škola jako celek dosáhla velmi dobrých vzd�lávacích výsledk�. 

Na konci školního roku prosp�lo 66 žák�. Pr�m�r školy �inil 1,38. Byly používány 
u�ebnice z nakladatelství Prodos a Alter. Správné výchovné p�sobení se projevilo na chování 
žák� i jejich spole�enskému vystupování, rovn�ž na vztahu k majetku i za�ízení školy, 
pracovních dovednostech a návycích. Na konci školního roku bylo ud�leno 35 pochval. Tyto 
pochvaly byly ud�leny za výborný prosp�ch, dále dostali pochvalu žáci i za reprezentaci školy 
ve sportu, za aktivní práci ve škole, za úsp�šnou reprezentaci v kulturních sout�žích, za vzorné 
pln�ní školních povinností. Ve škole velmi dob�e pracoval kroužek Malý šikula pod vedením 
paní K�enkové,  p�vecký kroužek – vedla p. u�.Janí�ková, p.u�. Lovasová vedla kroužek 
zdravotní a aerobik, po�íta�ový kroužek pracoval pod vedením  p.u�. Šev�íkové, sportovní 
kroužek vedla p.u�. Kyselá. Kroužek hry na hudební nástroje pracoval pod vedením 
p.u�.Skýpaly. Plán školy byl spln�n, z�stává vybudování školního h�išt�. 

Od listopadu byl zahájen plavecký výcvik žák� 3. a 4. ro�ník�. Výuka probíhala v krytém 
bazénu v Rožnov� pod Radhošt�m. 

Za školní rok 2005/2006 bylo 8 divadelních p�edstavení. Na podzim 12. �íjna se uskute�nil 
již 4. ro�ník Drakiády. B�hem m�síce navštívili žáci n�kolik výchovných a hudebních 



koncert�. V listopadu navštívila 3. až 5. t�ída Hv�zdárnu ve Valašském Mezi�í�í a p�edstavení  
pohádky v Novém Ji�ín�.  Škola se zú�astnila turnaje v sálové kopané na Dolní Be�v� a 
obsadila krásné 2. místo. Samoz�ejm� nechyb�la Mikulášská a Váno�ní besídka. 

  Ve st�edu 1. února prob�hl zápis žák� do první t�ídy. Pro školní rok 2006/2007 bylo 
celkem zapsáno sedm žák�. Budoucí prv�á�ci p�edvád�li své schopnosti a za to dostali malý 
dáre�ek, který vyrobily d�ti z družiny. 

V únoru se uskute�nila t�ídní kola v recita�ní sout�ži, bylo vybráno p�t žák�, kte�í 
postoupili do okrskového kola v Rožnov� pod Radhošt�m. V tomto kole obstála nejlépe 
Barbora Malé�ová a za 1. místo postoupila do okresního kola. 

V b�eznu prob�hla beseda o silni�ním provozu a pan Andrýsek p�ipravil besedu o 
myslivosti.  Na Horní Be�v� se uskute�nily lyža�ské závody, který se zú�astnilo 19 žák� školy. 
Žáci byli úsp�šní, obsadili jedno druhé a dv� �tvrtá místa. 

P�kný zážitek m�li žáci 4. ro�níku, kte�í se s rodi�i zú�astnili víkendu na Radhošti. 
Ubytování na chat� horské služby zajistili rodi�e Graclíkovi. 

V dubnu m�li rodi�e možnost navštívit konzulta�ní den v ZŠ.  Se St�ediskem volného �asu 
v Rožnov� pod Radhošt�m se žáci zú�astnili výtvarné sout�že, kterou vyhrála Radka Slížková 
ze 4. t�ídy. 

Macur�v memoriál na Horní Be�v� – p�espolní b�h se uskute�nil 4. kv�tna. Ze ZŠ se ho 
ú�astnilo 21 žák�.  

Nejzda�ilejšími akcemi školy byla oslava Dne matek, která se tentokráte uskute�nila 
v hotelu Be�va, ve spolupráci s OÚ v Prost�ední Be�v�, Den d�tí s ukázkou výcviku 
policejních ps�, st�elba z laserové pistole a p�ednáškou o bezpe�nosti v silni�ním provozu.  

 
 
Mate�ská škola 

 
Školní rok 2005/2006 byl slavnostn� zahájen ve �tvrtek 1. zá�í 2005. Do mate�ské školy st�ed 
bylo  zapsáno 33 d�tí, z toho 4 na nepravidelnou docházku. Op�t byly otev�eny dv� t�ídy, 
starších a mladších d�tí. Do mate�ské školy v Kn�hyních bylo zapsáno patnáct d�tí, z toho 
�ty�i na nepravidelnou docházku. 
Stále je �inný keramický kroužek, logopedie probíhala pod vedením paní u�itelky Zemanové.  
   D�ti navštívily n�kolik divadelních p�edstavení nejen v mate�ské školce, ale také v Rožnov� 
a na Horní Be�v�. Po mikulášské nadílce si p�ipravily váno�ní besídku pro rodi�e. Sponzo�i 
obdarovali d�ti na vánoce novým DVD p�ehráva�em (firma IVOSSTA) a mikulášskou 
nadílkou (firma D�evokup). 
V únoru prob�hl v mate�ské školce st�ed D�tský karneval, který se d�tem velice líbil. Na zápis 
do první t�ídy bylo p�ipraveno 8 d�tí. P�edškoláci navštívili ZŠ, aby se seznámili s prost�edím. 
 V b�eznu  prob�hl maškarní karneval jak v MŠ st�ed, tak v MŠ Kn�hyn�.  Ke Dni matek si 
d�ti p�ipravily pro rodi�e krásný program. 
Pravideln� se také d�ti ú�astní kulturního programu p�i Vítání ob�ánk�. 
Na záv�r školního roku navštívily d�ti ZOO v Ostrav�. 
Deník Naše Valašsko ve spolupráci s firmou Lagoon-Foto, Digital Lab uspo�ádaly v roce 
2005 sout�ž o nejorigináln�jší fotografii nejsympati�t�jšího dít�te.  Bylo zve�ejn�no 550 
snímk� d�tí. Ve finále z�stalo 12 výherc� a o jejich umíst�ní hlasovali �tená�i. Nejvíce hlas� 
442 dostala vít�zka Karolína Kubá�ová z MŠ st�ed.  
Poslední m�síc ve školním roce byl nabitý událostmi. Oslava dne d�tí – beseda s p�íslušníky 
Policie �R. P�edvedli práci s cvi�enými psy. Mate�skou školu navštívilo divadlo jednoho 
herce, v polovin� �ervna byly d�ti na výlet� v ZOO Ostrava. Navštívily vystoupení Pepy Nose 
v ZŠ a 23. �ervna jely d�ti na Horní Be�vu, kde se povozily na koloto�i D�tská manéž. 
 



 
Knihovna 

 
V letošním roce knihovnu navštívilo t�i sta sedmdesát �tená��. Registrovaných �tená�� je 42, 
z toho 23 d�tí do patnácti let. Vyp�j�eno bylo necelých dva tisíce titul�. Dosp�lí �tená�i se 
zajímali více o krásnou literaturu, vyp�j�ili se patnáct set titul� a mén� o nau�nou – dvanáct 
titul�. 
D�tští �tená�i se zajímali asi stejn� o krásnou i nau�nou literaturu. Vyp�j�eno bylo 214 titul� 
krásné literatury pro d�ti a 127 titul� nau�né literatury pro d�ti. 
Celkový stav knižního fondu je 3650 titul�. 
V knihovn� je k dispozici po�íta� s možností napojení na internet, toho v�tšinou využívají 
školáci.  
 
 
T�lovýchovná jednota Sokol 

 
Na ja�e 2006 byla v mistrovských sout�žích zapojena dv� družstva a to družstvo muž�, jež 
v I.B t�íd�  St FŽ skon�ilo na devátém míst� a družstvo dorostu, které v Okresním p�eboru 
skon�ilo na míst� pátém. 
V této podzimní sezón� bylo družstvo muž� na šestnáctém míst� a dorost op�t na míst� pátém. 
V novém fotbalovém ro�níku 2006/2007 bylo do mistrovských sout�ží p�ihlášeno družstvo 
mladších žák�, kte�í skon�ili na jedenáctém míst�.  V roce 2006 byla provedena vým�na 
plechu na st�eše Sokolovny a v ATC, které TJ obhospoda�uje. Byla nat�ena fasáda hlavní 
budovy ATC. 
 
 
 
Sdružení dobrovolných hasi�� 

 
Stav �lenské základny �inil k 31.12.2006 – 126 �len�. Výbor SDH pracoval v po�tu 9 �len� a 
sešel se na 8 �ádných sch�zích. 
První spole�enskou událostí v roce 2006 byl 11. února tradi�ní ples. Uskute�nil se na 
Valašském šenku Zavadilka. Ú�ast byla hojná a výt�žek �inil 22 520,- K�.  
Další z akcí bylo stav�ní máje v m�síci kv�tnu a již po páté konaná pou�. Tentokrát byla 
po�ádána u Zavadilky, ale vzhledem k velmi špatnému po�así nebylo zapot�ebí pomoci sboru 
p�i organizování. 
Za celý rok bylo odpracováno na brigádách asi p�t set  hodin p�i deseti aktivitách. Bylo to 
jednak p�i zimním odklizení sn�hu, tak p�i ú�asti na fotbalových akcích, �i nát�ru vrat požární 
zbrojnice.  
Hasi�ský sbor disponuje touto technikou – vozidlo Avia s plným vybavením, 1 �erpadlo PS 8, 
2 �erpadlo PS 12, 1 �erpadlo PS 12 upraveno pro sportovní ú�ely, 1 ponorné �erpadlo.  
V roce 2006 hasi�ský sbor nezasahoval u žádného požáru. 
12. srpna prob�hly na Horní Be�v� oslavy 100 let SDH Horní Be�va, na kterých se p�edvedli 
starší a mladší muži s dobovou st�íka�kou. O týden pozd�ji se zú�astnili se st�íka�kou 
Hasi�ského dne v Rožnov� pod Radhošt�m. Bohužel rožnovští hasi�i nezajistili ko�ský potah, 
museli tedy naši hasi�i ko�ku tahat sami. Jejich vystoupení m�lo veliký úsp�ch, bylo kladn� 
hodnoceno i starostou Zlínského kraje panem Josefem Kraj�ou, který sboru zaslal d�kovný 
dopis. 



Družstvo se zú�astnilo oblastní sout�že v požárním sportu. Na Horní Be�v� v sout�ži o pohár 
Cyrila a Metod�je byli muži diskvalifikováni. 
Žáci se zú�astnili obvodního kola hry „Plamen“ v Kel�i, kde obsadili 7. místo. Zapojili se 
také do Okresní ligy mladých hasi��. Bohužel tyto sout�že nebyly tak úsp�šné jako v lo�ském 
roce. Nejlepší umíst�ní žák� bylo na 5. míst�. Mnohé neúsp�ch odradil a družstvo žák� se 
rozpadlo. 
Sdružení také nezapomn�lo na své �leny, kte�í oslavili významné životní jubileum. 
V roce 2006 to byli tito oslavenci: 
Manethová Anna  50 let 
Mikulenková Jaroslava 50 let 
Fiurášek Rudolf  70 let 
Jurošková Jaroslava  70 let 
Vašek Vladislav  70 let 
Hrstka František  85 let 
Jure�ková Ludmila  85 let 
Hatlapatka František  91 let. 
Sbor se v tomto roce bohužel také rozlou�il s jedním �lenem. Poslední den v roce navždy 
odešel z �ad sboru pan K�enek Kv�toslav starší. 
 
 
�eský �ervený k�íž  
 
Ve zdravotnické oblasti pokra�ovala �innost ��K vedením zdravotnického kroužku na 
Základní škole Prost�ední Be�va. V kv�tnu se p�t �len� kroužku zú�astnilo sout�že Hlídek 
mladých zdravotník�. 
Místní organizace navšt�vuje starší �leny p�i p�íležitosti jejich životních jubileí. Jsou jim 
p�edávány dárkové balí�ky a kyti�ky.  
Organizace má již sedmým rokem patronát nad D�tským domovem v Zašové. Finan�n� také 
podporuje Mikulášskou nadílku, která se na záv�r roku po�ádá v Základní škole. D�tský 
karneval, který je každoro�n� uspo�ádán v restauraci Zavadilka podporuje ��K sponzorsky. 
Ke tradi�ním akcím  pat�í také každoro�ní po�ádání maškarního plesu. 
    
 
Klub d�chodc�  
 
Dne 14. �íjna s uskute�nila v hotelu Be�va výro�ní �lenská sch�ze Klubu d�chodc�. Po 
vyslechnutí zprávy o �innosti a hospoda�ení vystoupil se svým písemným p�ísp�vkem pan 
Kuba Miroslav: 
„Náš klub d�chodc� dosáhl v minulém období skute�n� p�kných výsledk�. Za to pat�í 
pod�kovat všem �len�m výboru v �ele s paní Ludmilou Jurajdovou. Oni všichni ze svého 
osobního volného �asu v�nují zna�nou �ást ve prosp�ch organizace pro p�ípravu a zajišt�ní 
všech plánovaných akcí. 
A to d�lají všechno ve prosp�ch nás, d�chodc� a nám všem to obohacuje a zpest�uje náš 
kulturní a spole�enský život  v naší obci. 
A za to všem �len�m výboru d�kuji a to nejen za sebe a mou manželku, ale myslím že i za Vás 
všechny d�chodce. 
A dnes dáváme výboru další d�v�ru, aby jste mohli ve své úsp�šné práci pokra�ovat.“ 
A také bych cht�l pod�kovat oblíbené paní Porubové za její p�kné lidové písni�ky, které s ní 
rádi zpíváme a rádi si p�i nich zatan�íme. Tak i díky Vám paní Porubová. 



Všichni p�ítomní d�chodci dali najevo, že mají totožný názor a že souhlasí, aby se toto 
pod�kování za všechny �leny zve�ejnilo v obecním Zpravodaji.“ 
 
 
Volby do Poslanecké sn�movny Parlamentu �eské republiky 

 
V pátek a v sobotu 2. a 3. �ervna 2006 se konaly první z n�kolika voleb, které se v tomto roce 
uskute�nily.  Volby do Poslanecké sn�movny Parlamentu �eské republiky. Ve Zlínském kraji 
kandidovalo 20 stran. V obci Prost�ední Be�va bylo zapsáno ve stálém seznamu 1.350 voli��, 
�ty�i ob�ané si vyžádali voli�ský pr�kaz a 49 obyvatel z jiného kraje nebo okresu  p�išlo 
k urnám na obecní ú�ad v Prost�ední Be�v�. Celkem m�lo tedy p�ijít volit 1.395 voli��. 
Dostavilo se 934, to je 66,9%. 
Celorepublikov� vyhrála ODS.  
 
 
Volby do Senátu Parlamentu �eské republiky 
 

Ve dnech 20. a 21. �íjna 2006 se  konaly také volby do Senátu Parlamentu �eské republiky. 
Z minulých období je známé, že se t�chto voleb ú�astní malé množství voli��. Z�ejm� pro, že 
se tyto volby  konaly sou�asn� s volbami do zastupitelstva obce, byla ú�ast voli�� v obci 
vysoká.  Z 1.350 zapsaných voli�� se jich  k urnám dostavilo 625, tj. 46%.  
 
V našem okrsku kandidovalo na post  poslance p�t kandidát�: 
Ji�í �unek – K�es�anská demokratická unie-�eskoslovenská strana lidová – získal 187 hlas� 
RNDr. Karel Pavelka – Strana zelených – získal 42 hlas� 
Mgr. Dagmar Lacinová – �eská strana sociáln� demokratická - získala 146 hlas� 
JUDr. Ji�í Kubeša – Ob�anská demokratická strana – získal 171 hlas� 
Ing. Ji�í Varga – Komunistická strana �ech a Moravy – získal 51 hlas� 
Žádný z kandidát� nezískal nadpolovi�ní v�tšinu hlas� a proto se konalo druhé kolo voleb- 
27. a 28. �íjna.Volilo se mezi Ji�ím �unkem a JUDR. Ji�ím Kubešou.  O�ekávala se menší 
ú�ast než v prvním kole, ale takové minimum p�ekvapilo. Prost�ední Be�va m�la nejnižší ú�ast 
v celém vsetínském okrese –p�išlo 143 voli��, tj. 10,5%.  
Druhé kolo vyhrál Ji�í �unek. 
 
 
Volby do zastupitelstva obce 
 

V pátek 20. a v sobotu 21. �íjna 2006 se konaly volby do zastupitelstva obce. Konaly se 
sou�asn� s  volbami do Senátu Parlamentu �eské republiky.  Op�t se volilo 11-�lenné  
zastupitelstvo obce. Poprvé od „Sametové revoluce“v obci sedm stran; celkový po�et 
zapsaných voli�� byl 1.350. K volbám p�išlo 799 ob�an�, tj. 59%. Voli�i odevzdali celkem 
8015 platných hlas�. Mandát do zastupitelstva obce získalo celkem šest stran: 
NOVÁ ŠNACE – 2 mandáty – Jan Pet�ek – 201 hlas� 
    Radim Gálik – 194 hlasy 
Komunistická strana �ech a Moravy – 1 mandát – Jan Blinka – 177 hlas� 
Sdružení nezávislých kandidát� – 3 mandáty – Bc. Alice Uhlá�ová – 360 hlas� 
         Ing. František Ju�ík – 351 hlas� 
                   Ing. Radek Žitník – 265 hlas� 
 



K�es�anská demokratická unie – �eskoslovenská strana lidová – 2 mandáty  
        Milan Fárek – 275 hlas� 
        Mgr. Ju�í�kvá Zdenka – 274 hlas� 
Sdružení ob�an� – 1 mandát – Jaroslava Mikulenková 
Sdružení podnikatel� Prost�ední Be�va- 2 mandáty – Rudolf Jurajda – 359 hlas� 
         Ji�í Matušík – 193 hlas� 
Ob�anská demokratická strana – nezískala žádný mandát 
Ve st�edu 1. listopadu 2006 prob�hlo na Valašském šenku Zavadilka 1. ustavující zasedání 
zastupitelstva obce. V tajném hlasování byl starostou zvolen Ing. František Ju�ík po�tem 9 
hlas�. Tímto zvolením za�alo jeho 4 volební  období.  Místostarostou byl po�tem 9 hlas� 
zvolen Milan Fárek.  
 
Pozitivní je, že se s výsledky voleb nemusí jezdit až na Vsetín, jako to bylo d�íve. �eský 
statistický ú�ad si je p�ebírá za naši oblast v Rožnov� pod Radhošt�m. 
Rok 2006 kon�í a ješt� 6. prosince není ustanovena vláda. Je to nejdelší období bez vlády – 7 
m�síc�. Po nové roce se snad politici dohodnou a vláda bude ustanovena. 
 
 


