
ROK 2007 
 
Úvod 
 

Po�así. To p�ekvapilo nejvíce.  
   Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím sn�hu, tak byla zima 2007 extrémní na 
teploty. Vyzna�ovala se velkými výkyvy po�así, minimem srážek a vysokými teplotami.  
Z 18. na 19. ledna se p�ehnala p�es naši republiku v�trná bou�e. Na Sn�žce nam��ili její 
rychlost  až  216 km/hod. Dostala jméno Kiril. 
   Nejchladn�jší  den  byl  26. leden, kdy  teplom�r  ukazoval až  -20°C, ale týden  p�ed tím 
byly teploty vysoko nad nulou. Byl to nejteplejší rok za posledních 232 let. 
   Vysoké teploty za�aly v kv�tnu.  Byly tak velké, že je meteorologové nem�li možnost srovnat 
s  teplotami z  žádného  období, které se v Klementinu pravideln� m��í.  
   Z velkých veder se ob�as vyskytly p�ívalové dešt�, které v n�kterých oblastech napáchaly 
zna�né škody. Bylo to p�edevším v srpnu. 
 
Ve sv�t� i doma: 
Byla podepsaná Schengenská dohoda, která uvolnila hranice mezi zú�astn�nými státy. 
Vysokých stup�� nedosahovaly jen teplom�ry, ale také �eské ženy na sportovním poli. 
Rychlobruslení. Do tohoto roku neznámá devatenáctiletá Martina Sábliková. Jako první 
�eška vyhrála Sv�tový pohár a mistrovství sv�ta. Utvo�ila dva sv�tové rekordy, zvít�zila na 
trati 3000 a 5000 m, poko�ila rekord na 1000 m. 
Šárka Záhrobská  - jako první �eška porazila ženy z lyža�ských velmocí a vyhrála Sjezd žen 
Konec královny b�žeckých tratí – Katky Neumannové,  byl završený jejím vít�zství na 
Mistrovství sv�ta, kde získala zlato a st�íbro a tím ukon�ila svou kariéru. 
Tomáš Šebrle,  byl jeden z mála muž�, který zazá�il mezi našimi ženami. Již po �tvrté získal 1. 
místo na Mistrovství sv�ta atletiky v desetiboji. 
 
 
Statistika obce 
 

K 31.12.2007 bylo zapsáno v naší obci 1664 obyvatel. Žen bylo více než muž�. Proti 861              
ženám bylo 803 muž�. 
   První dít� v roce se narodilo až 7. února. B�hem roku p�ibylo 15 narozených d�tí. Bylo to  7 
chlapc� a 8 d�v�at. 
Bylo uzav�eno 9 s�atk� a 5 manželství  bylo rozvedeno. Zem�elo 16 obyvatel –14 muž� a 2 
ženy. 
   Trvalý pobyt v obci získalo 21 lidí  stejný po�et se odhlásil. 
Pr�m�rný v�k obyvatel se stále zvyšuje, je to 40,2 let. A stárnou nám více ženy- 40,8 let než 
muži- 39,8. 
 
 
Události v obci 
 
   I dnes se stále na Valašsku  pálí podomácku ko�alka. Ne vždy se ale povede vytoužený mok 
naplnit do lahví. V lednu ve ve�erních hodinách vyjížd�li hasi�i i policisté k požáru sklepních 
prostor v rodinném domku v Bacov�. Majitel p�ed jejich p�íjezdem sám ohe� uhasil. Po 
prohlédnutí prostor zjistili policisté, že je zde nelegální pálenice. Majitel domku vyráb�l ve�er 
podomácku líh a mezi tím si odsko�il do hospody. V té dob� došlo k požáru, který zp�sobil 



škodu 10.000,- K�. Muž byl podez�elý z trestného �inu nedovolené výroby lihu. Podle zákona 
mu hrozí ro�ní v�zení nebo pen�žitý trest nebo propadnutí v�cí. 
 
   Již po šesté se konala v obci pou�. Doposud se nepoda�ilo skloubit její po�ádání a místo 
konání. Také po�así bylo vždy proti.  Pou� není ješt� zažitá, chodí málo lidí, atrakcí je málo. 
Nejprve se konala pou� 4x u kostela.  V�tšina lidí odešla po ob�d� dom� a už se nevrátila. 
Potom se 2x  konání p�esunulo k obecnímu ú�adu. Také zde mnoho lidí nep�išlo a navíc bylo 
velmi nep�íznivé po�así. Na zasedání rozhodlo zastupitelstvo, že se v p�íštím roce 2008 
p�esune pou� do st�edu obce. Bude nutné zajistit sociální zázemí a podobn�. Snad bude 
tentokrát po�así p�át. 
    
   Po dlouhé dob� byla ve st�edu obce zrušena prodejna masa. Také ve�erka LEHEL byla 
v kv�tnu uzav�ena. V tu dobu paní Kubí�ková otev�ela novou prodejnu potravin – Hruška. 
Prodejna je umíst�na v bývalém rodinném domku Hájkových �.p. 239. 
   Místo starého kravína a seníku za základní školou vznikl nový jezdecký klub. Jsou zde 
ustájeny kon� držené v soukromí. Je zde posezení v baru, v letních m�sících na venkovní 
terase. Majitelé jezdeckého oddílu uspo�ádali v letošním roce sout�ž a r�zné akce pro d�ti. To 
vše ur�it� p�isp�je k dalšímu zviditeln�ní obce a rozvoji cestovního ruchu. 
   
    K 5. výro�í založení  byla na h�bitov� umíst�na pam�tní deska. 
 Bohužel, ani kostel a h�bitov se nevyhnul lidské chamtivosti. Byly už po n�kolikáté odcizeny 
m�d�né svody na kostele. Na p�elomu 6. a 7. zá�í 2007 došlo ke krádeži v objektu na h�bitov�. 
V budov� jsou uschovány stroje na údržbu h�bitova. Byly odcizeny seka�ky, pojízdný sekací 
traktorek, k�ovino�ez a další, v hodnot� 109 tisíc korun. Další škoda byla zp�sobena 
vypá�ením vrat a zámku na objektu. Policie nic nevyšet�ila, škoda byla nahlášena pojiš�ovn�. 
Po této krádeži obec zajistila elektrickou ostrahu objektu. 
   Smutné je, že se stále více objevují drobné sousedské p�e a spory. Horší se sousedské 
vztahy, dochází k nedorozum�ní. N�které p�ípady vedou až k soudním spor�m. Jako by se 
vytratilo porozum�ní a sousedská pomoc známá na vesnici, vzájemná úcta a respekt 
soukromí. 
 
 
Výstavba v obci 
 
   V tomto roce bylo dokon�eno fotbalové tréninkové h�išt� pod Plan�ákem. H�išt� bude 
k dispozici nejen fotbalist�m, ale i d�tem a ostatním složkám. 
   Již n�kolik let je v lét� nedostatek vody v obecním vodovodu. V p�edcházejícím roce se 
za�alo s vy�izováním podklad� pro povolení stavby rozší�ení vodovodu Cípková. Veškerá 
pot�ebná povolení byla vy�ízena a stavba mohla za�ít. Obec vyhlásila výb�rové �ízení na 
dodavatelskou firmu. Vít�zem se stala VHS prima Uherské Hradišt� a.s. Protože náklady na 
tuto akci jsou velké, obec žádala o finan�ní dotace od státu. S pracemi se za�alo v dubnu 
2007. Dotace na financování stavby byly p�islíbeny. Práce pokra�ovaly velice dob�e a 
v prosinci byla stavba  i zkolaudována. Množství vody bude dostate�né  pro nadcházející roky 
i s tím, že se  bude moci p�ipojit každý žadatel. S dostavbou posílení vody se také zvedla cena 
za odb�r pitné vody na 15,-K�/1m3. 
   Zastupitelstvo obce schválilo n�kolik investi�ních akci do budoucích let. Jsou to p�edevším 
dosti nákladné stavby, na jejichž realizaci bude zapot�ebí získat finan�ní dotace. Ty lze  získat 
jen v p�ípad�, že je na stavby vy�ízeno územní a stavební povolení. Proto se nejd�íve musely 
vypracovat projekty, jejichž zpracování se zadalo n�kolika firmám. 



      Jako nejd�ležit�jší se ukázala výstavba kanalizace v obci. Kanalizace ve st�edu obce není 
dostate�ná. Je nutné ji vybudovat i v Kn�hyních, Bacov�, na Adámkách a také na dolním 
konci obce. Jako dodavatele projektových prací vybralo zastupitelstvo obce ve výb�rovém 
�ízení firmu VODING HRANICE spol. s r.o., Zborovská 583 Hranice. Tato firma vypracovala 
projekt na stavbu. Vy�izováním stavebních povolení byla pov��ena paní Vi�anová. V letošním 
roce se v�novala vy�izováním souhlasu vstupu na pozemky vlastník� dot�ených parcel. 
V p�íštím roce za�ne vy�izovat územní a stavební povolení. 
    Další akcí je rekonstrukce Mate�ské školy. Projekty byly vypracovány firmou Ing. Libor 
Dobiáš, s.r.o. Bezru�ova 206, Rožnov pod Radhošt�m. Tato firma vy�ídilataké veškeré 
stavební povolení. Akce je tedy p�ipravena k realizaci. Kdy k ní dojde, záleží na získání 
finan�ní dotace na stavbu. 
   Ve výb�rovém �ízení byla vybrána firma RADEKOV spol. s r.o. U trati 2620 Rožnov pod 
Radhošt�m na zpracování projektové dokumentace na další dv� akce – rekonstrukce 
inženýrských sítí v Základní škole a rekonstrukce obecního ú�adu. Ve vy�izování územního a 
stavebního povolení se bude pokra�ovat až v p�íštím roce. 
   Jako další investi�ní akce se p�edpokládá vybudování chodníku od Zavadilky k Zbrojnici 
st�ed. Dále chodník od Zbrojnice sm�rem k Základní škole.Ten je d�ležitý pro bezpe�nost 
našich d�tí. 
   Objevují se další a další možné návrhy na za�len�ní r�zných staveb a rekonstrukcí do 
investi�ních akcí. Bohužel, vše je závislé na financích. 
 
 
Zrušení komise výstavby 
 
Podle nové politiky „blíž k lidem“ byly na menších vesnicích zrušeny stavební komise. 
Veškeré drobné stavby, které byli lidé zvyklí ohlašovat na svém obecním ú�ad� musí nyní 
jezdit vy�izovat  na pov��ené ú�ady ve m�stech. Také na našem obecním ú�ad� byla na 
základ� zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu ukon�ena k 31. 12. 
2006 �innost komise výstavby. Všechny záležitosti týkající se ohlašování staveb jsou od 1. 
ledna 2007 projednávány na M�stském ú�ad� v Rožnov� pod Radhošt�m na odboru výstavby.  
   V praxi to znamená, že veškeré v�ci týkající se stavby, p�estavby, p�ístavby jak rodinných 
domk�, tak plot�, altánk�, vým�na st�ech, oken a podobn� si musí žadatelé vy�ídit ve m�st�. V 
kompetenci komise výstavby p�i našem obecním ú�ad� z�stávají pouze v�ci týkající se 
územního plánu, to jsou nap�íklad žádosti o zm�ny. 
   Tyto žádosti jsou velmi �asté, protože se rozr�stá výstavba rodinných domk� a starý územní 
plán je nevyhovující. Zastupitelstvo se rozhodlo pro zadání nového územního plánu. V p�íštím 
roce budou ob�ané vyzváni, aby své p�ípadné plánované stavby ohlásili na obci a všechny 
tyto žádosti  se zapracují do nového územního plánu. 
   V souvislosti se zm�nami ve vodním zákon� zaniklo k 31.12.2007 povolení k vypoušt�ní 
odpadních vod a také zaniklo povolení odb�ru povrchových vod. Také vlastníci studen, které 
byly vystaveny po 1.1.1955, musí vy�izovat nové povolení na stavbu studny a povolení 
k nakládání s vodami. Veškerá tato na�ízení zp�sobila mezi ob�any velký zmatek. Protože 
v tomto roce zanikla na obci stavební komise, museli všichni, kterých se zm�na vodního 
zákona týkala vy�izovat povolení na M�stském ú�ad� v Rožnov�. I p�es velkou a v�asnou  
propagandu byla spousta ob�an� z na�ízení zmatená. Zvlášt� p�i uvád�ní vysoké pokuty za 
nedodržení stavebního  termínu. Byli to zejména starší lidé. Vše se ale do konce roku 
uklidnilo. 
 
 
 



T�íd�ný odpad 
 
V obci se velmi osv�d�ilo t�íd�ní odpad�, ob�ané si na n�j rychle zvykli. Smlouva s dosavadní 
firmou na odvoz odpadu vypršela. V dubnu bylo vyhlášeno výb�rové �ízení, do kterého se 
p�ihlásilo šest firem. Po vyhodnocení nabídek jako vít�z byla ur�ena dosavadní firma T�han 
Petr ze Zub�í. Výhodou t�íd�ného odpadu je, že se �ást financí za likvidaci odpadu vrací zp�t 
do pokladny obce.  
 
 
T�íkrálová sbírka 
  
V letošním roce se tato sbírka konala v naší obci již po t�etí.  Prob�hla ve dnech 5. -7. ledna 
2007.  Tradi�n� chodily s kasi�kami d�ti, které p�ed každým domem zazpívaly koledu a za 
doprovodu dosp�lých vybíraly dobrovolné p�ísp�vky od spoluob�an�. Celkem bylo v obci 
vybráno 58.202,- K�. 
 
Humanitární sbírka  
 
Na základ� žádosti Diakonie Broumov se uskute�nila v b�eznu humanitární sbírka. Sbírku 
uspo�ádal �eský �ervený k�íž ve spolupráci s obecním ú�adem. M�la zna�ný úsp�ch. 
V prostorách obecního ú�adu se nashromáždilo mnoho v�cí. Bylo to nejen oble�ení, ale také 
r�zné nádobí, obuv, hra�ky a podobn�. Po skon�ení sbírky si pro v�ci p�ijelo nákladní auto 
Diakonie Broumov. 
Na svozu a t�íd�ní a dalším zpracování se podílí lidé z okraje spole�nosti, propušt�ní z v�zení, 
mentáln� postižení, dlouhodob� lé�ení, bezdomovci  a další. Sbírka tak pomáhá nejen 
pot�ebným, kte�í v�ci dostanou, ale i t�m, kterým práce v Diakonii dá možnost znovu se 
za�adit do b�žného života. Všechny v�ci se dále t�ídí a ty, které nebudou moci být použity na 
humanitární ú�ely budou dále zpracovány jako odpad.  Prost�edky získané za tento 
zpracovaný odpad budou dále použity na sociální programy. 
 
Sbor pro ob�anské záležitosti 

 
První vítání ob�ánk� v tomto roce prob�hlo 10. �ervna 2007. Jako vždy zahájil slavnostní  
uvítání pan   Blinka  Jan    a   nové      ob�ánky     p�edstavila    paní  Bc. Uhlá�ová Alice.  
   Starosta Ing. František Ju�ík pronesl slavnostní projev, ve kterém mimo jiné pop�ál d�tem i 
rodi��m všechno nejlepší do budoucnosti.  
   Malou slavnost zpest�ilo vystoupení d�tí z mate�ské školky st�ed. 
10. �ervna byli p�ivítání:   Jure�ková Michaela 
     Vítek Ji�í 
     Jurajdová Justina 
     Blažková     Marie 
     Kubá� Jakub 
     Mikuda Martin 
Další vítání ob�ánk� se uskute�nilo 7. �íjna 2007. Byli p�ivítání:   Št�sek Martin 
          K�enková Valentýna 
          Kretková Amálie 

  
2. b�ezna oslavili „Zlatou svatbu“ 
   Josef a Marie Jurkovi, Prost�ední Be�va 446 



16. února oslavili „Zlatou svatbu“ 
   Cyril a Milada Jurajdovi, Prost�ední Be�va 668 
19. �íjna „Zlatá svatba“ 
   Miroslav a Zdenka Janí�kovi, Prost�ední Be�va 442 
15. listopad jedna „Diamantová svatba“ 
   František a Jind�iška Hatlapatkovi 
23. listopad „Zlatá svatba“ 
   František a Jind�iška Fiuráškovy 425 
 
Jako každý rok, i letos se zástupci obce vypravili na návšt�vu do domov� d�chodc� za našimi 
bývalými ob�any. V okolních domovech máme celkem 22 ob�an�. D�chodci dostali malou 
pozornost v podob� dárkového koše, ale hlavn� se vždycky t�ší na novinky, které se v obci 
udály. Tentokrát setkání prob�hlo 11. prosince 2007. 
 
 
T�lovýchovná jednota Sokol 

 
Do jarní sout�že roku 2007 byl v mistrovských sout�žích oddílu kopané zapojena op�t t�i 
družstva. Družstvo muž�, jež skon�ilo na 10-tém míst� I. B t�ídy StFŽ. 
 Družstvo dorostu, které skon�ilo na 5-tém míst� Okresního poháru a nov� p�ihlášené 
družstvo žák�, jež obsadilo 11-té místo Okresního poháru. 
   Velká událost prob�hla 25. srpna 2007. Byl to  4. ro�ník turnaje senior� ve fotbale a Velkou 
diskotékou rádia �AS. 
   Po podzimu 2007, kdy vždy za�íná nový fotbalový ro�ník skon�ili muži na 14-tém míst� I.B 
t�ídy StFŽ, dorost na míst� 6-tém v Okresním poháru. U žák� dochází ke zm�n� pravidel a 
úprav� hrací plochy. Hraje se na ší�ku h�išt�, menší branky a po�et hrá�� je osm.  
   Tyto úpravy se provád�jí vzhledem k malému po�tu hrá�� tém�� ve všech oddílech 
Okresního p�eboru.   P�i této úprav� se mladší žáci umístili na 6-tém míst�. 
   Rovn�ž v ATC se provád�jí v tomto roce r�zné úpravy a opravy. Je opraven  komín na 
hlavní budov�, p�ed vchodem je položena �ást nové dlažby, na chodbách a pokojích jsou 
položeny nové koberce a na sále nové linoleum. 
 
 
 

TJ Sokol Kn�hyn� 
 
Hledá se nová Kate�ina Neumannová. To byl název závod� v b�hu na lyžích, který se konal 3. 
února na Pustevnách. Z našich závodník� se umístili za nejmladší žákyn� Pavla K�ištofová na 
7. míst�, Petra K�ištofová za mladší žákyn� na 4. míst�.  Za starší dorostenky závodila 
Veronika Mikudová a získala 2. místo. První místo za starší dorostence získal Martin R��ka. 
Za muže a juniory sout�žil Daniel Divín a umístil se na 4.míst�.  
Pro nep�íze� po�así se o týden pozd�ji, 10.  února, konal na Pustevnách odložený závod 
Krajského p�eboru v b�hu na lyžích pro rok 2007. Délky tratí byly v rozmezí 1-10 km. Sešli se 
zde závodníci z celé Moravy. Na start se jich postavila necelá stovka. Naši obec 
reprezentovali Martin R��ka, Mikudová Veronika a Daniel Divín, všichni z TJ Sokol 
Kn�hyn�.  
Nejlepší umíst�ní dosáhl za muže Daniel Divín, získal 1. místo. T�etí místa získali, za starší 
dorostence Martin R��ka a za starší dorostenky Veronika Mikudová.  
 



Hospoda�ení obce 
 

Hospoda�ení obce Prost�ední Be�va za rok 2007 vykazuje: 
P�íjmy za rok 2007    19,904.250,29 K� 
Výdaje za rok 2007    16,956.332,58 K� 
Výsledek hospoda�ení obce za rok 2007 je rozdíl ve výši:  2,947.917,71 K�. 
 
    Da�ové p�íjmy byly p�ekro�eny o 14,88 %, došlo k tomu z d�vodu vyššího výnosu na dani 
z p�íjmu fyzických osob ze závislé �innosti, dani z p�íjm� fyzických osob ze samostatné 
výd�le�né �innosti, dani z p�íjm� fyzických osob z kapitálových výnos�, dani z p�idané 
hodnoty a dani z nemovitostí.   
    Vlastní rozpo�tované p�íjmy za kapitoly byly spln�ny nap�. v  poskytovaných službách ve 
vodním hospodá�ství, komunálních službách za pronájmy nebytových prostor, pronájmy 
ostatních nemovitostí. Od výše dosažených p�íjm� se odvíjí i výše výdaj� na jednotlivé 
kapitoly.Kapitálové p�íjmy –tvo�ily p�íjmy z prodeje malé �ásti pozemku. 
   P�ijaté dotace – byly navýšeny nap�. o doplatek dotace ze Státního fondu životního prost�edí 
na realizovanou II.etapu plynofikace obce, o dotaci od Zlínského kraje na posílení vodovodu 
Cípková. 
    Za uplynulý rok byly provedeny opravy místních komunikací, nákup pozemk�,  zakoupena 
technika pro úklid sn�hu, technika pro Sbor dobrovolných hasi�� v Kn�hyních,  podpora 
t�lovýchovy a sportu, p�edány p�ísp�vky neziskovým organizacím v obci a jiným nadacím. 
Obec po�ídila projekty: pro zast�ešení Mate�ské školy, pro provozní rozší�ení budovy 
obecního ú�adu, rekonstrukci inženýrských sítí v Základní škole, stavbu chodník� v obvodu 
obce, projekt kanalizace obce. 
    Tvorba a �erpání sociálního  fondu se �ídí rozpo�tem obce a pravidly pro tvorbu a �erpání 
sociálního fond.   
Hospoda�ení p�ísp�vkové organizace z�ízené obcí: 
Ro�ní ú�etní záv�rka z�ízené p�ísp�vkové organizace Základní škola a Mate�ská škola 
Prost�ední Be�va v�etn� všech zákonem p�edepsaných výkaz� jsou založeny na obecním 
ú�ad� Prost�ední Be�va. 
Díl�í p�ezkoumaní hospoda�ení obce bylo provedeno v termínu od 2.10.2007 do 3.10.2007.  
Záv�re�né pak v termínu  od 18.2.2008 do 19.2.2008. 
P�ezkoumání hospoda�ení provedly zam�stnankyn� Zlínského kraje, za�azené do Krajského 
ú�adu Zlínského kraje, odboru Kancelá� �editele, kontrolního odd�lení Ing. V�ra B�lí�ková, 
Milada Vl�ková. 
   Záv�r zprávy z provedeného záv�re�né auditu uvádí, že zjišt�né chyby a nedostatky za 
uplynulé roky byly odstran�ny a v hospoda�ení za rok 2007 byly zjišt�ny mén� závažné chyby 
a nedostatky.  
 
  
Základní škola 

 
Školní rok 2006/2007 byl slavnostn� zahájen v pond�lí 4. zá�í 2006 za p�ítomnosti zástupc� 
obecního ú�adu starosty Ing. Františka Ju�íka a �lenky zastupitelstva obce paní Ivety 
Závorkové. Zahájení se zú�astnili také všichni pracovníci školy, žáci a rodi�e žák� 1. t�ídy. 
Prv�á�ci dostali od obecního ú�adu na památku keramické zvone�ky.  Škola m�la k 1.9.2006 
59 žák� – 26 chlapc� a 33 d�v�at. Do školní družiny se p�ihlásilo 25 žák�.  Vychovatelkou 
v družin� byla paní Vlasta Blinková.  
  Na škole byl ženský u�itelský sbor. První t�ídu vyu�ovala Mgr. Pavla Lovasová, druhou t�ídu 
Mgr. V�ra Kyselá. U�itelka Mgr.  Simona Hrstková m�la t�etí t�ídu a ve �tvrté byla t�ídní 



u�itelkou Mgr. Dana Šev�íková. Paní �editelka Mgr. Zdenka Ju�í�ková vyu�ovala pátý ro�ník. 
Školnice byla stále paní Ludmila Lenomarová.  
  P�i základní škole pracovala také �ada kroužk�.  Malý šikula, tane�ní kroužek, po�íta�ový 
kroužek, sportovní kroužek. Dále pro zájemce Zp�vá�ek, Aerobik a zdravotnický kroužek. Na 
škole se také vyu�ovala hra na flétnu a kytaru. To byla stru�ná statistika Základní školy.  
   Ve škole byl však také �ilý život a odehrávaly se zde významné události a akce. D�ti se 
nap�íklad zú�astnily „Rožnovské olympiády“, která prob�hla na všech školách Rožnovska. 
Družstvo z Prost�ední Be�vy obsadilo 3. místo.  
  Každoro�n� se po�ádá sout�ž v poušt�ní drak� „Drakiáda“. D�ti se ú�astní také akcí 
po�ádaných policií �R a BESIPEM. Po�ádají se r�zné zábavné i pou�né výpravy do p�írody, 
návšt�vy divadelních a filmových p�edstavení.  
   Bylo to nap�íklad p�edstavení „Obušku z pytle ven“, „Sn�hurka“, „Rusalka“ a další. Na 
tyto divadelní p�edstavení jezdí žáci bu� do Nového Ji�ína nebo se odehrává ve škole na 
Prost�ední Be�v� nebo na Horní Be�v�.  
   Se St�ediskem volného �asu v Rožnov� pod Radhošt�m po�ádá základní škola také mnoho 
akcí a sout�ží. Nap�íklad v  tane�ní sout�ži Spolak Dance získala d�v�ata z 5. t�ídy 1. místo. 
d�ti se zapojily i do sout�že „Moudrá sovi�ka“, Memorika“, „Skládání puzzlí“ a další. 
   Aby se mohli rodi�e budoucích prv�á�k� seznámit s prost�edím, do kterého jejich d�ti 
budou p�t let chodit, probíhá každoro�n� Den otev�ených dve�í.  
   Mezi další každoro�ní akce pat�í karneval u p�íležitosti Dne d�tí, Váno�ní besídka a 
táboráky na školní zahrad�. Velkých úsp�ch� dosáhli žáci základní školy na tradi�ním 
„Macurov� memoriálu“ v p�espolním b�hu. D�ti zde získaly jedno 1. místo, dv� 2. místa a dv� 
3. místa.  
   Velký zážitek pro školáky byla návšt�va v jízdárn� na Prost�ední Be�v�. Majitelka paní 
Zuzana Ju�íková pro d�ti uspo�ádala r�zné sout�že, d�ti si mohly zajezdit na ponících, 
dostaly ob�erstvení a seznámily se s prací, která se musí zvládat p�i chovu koní. Vše bylo 
uspo�ádáno ke Dnu d�tí. 
   V m�síci kv�tnu za�aly školní výlety. Druhá t�ída jela s mate�skou školou do ZOO na 
Kope�ku u Olomouce. �tvrtá a pátá t�ída vlakem do Teplic nad Be�vou a Hranic. P�kné 
po�así inspirovalo k zopakování jízdy na kole na dopravní h�išt�, kterého se zú�astnili žáci 1., 
3. a 4. t�ídy. Nechyb�la ani návšt�va Skanzenu v Rožnov� pod Radhošt�m a návšt�va 
rekrea�ní st�ediska Retaso, kde si d�ti zahrály bowling. 
   Slavnostní zakon�ení školního roku 2006/2007 prob�hlo 29. �ervna 2007 op�t za 
p�ítomnosti p�edstavitel� obce. Ti pod�kovali žák�m za dobrou práci a  žák�m 5. t�ídy pop�áli 
mnoho úsp�ch� v 6. ro�níku na Horní a Dolní Be�v�. Starosta p�edal na upomínku Bohumile 
Graclíkové, Lucii Slovákové a Karolín� Slovákové dárky, protože od prvního až do pátého 
ro�níku m�ly vždy samé jedni�ky.  
     
Úsp�ch ve vybíjené 

 
Okresní kolo základních škol ve vybíjené se uskute�nilo 28. listopadu 2007 na Základní škole 
5. kv�tna v Rožnov� pod Radhošt�m. Sout�že se zú�astnily žákyn� 6. a 7. t�íd ze Základní 
školy na Horní Be�v�. D�v�ata vyhrála 4 zápasy, postoupila do finále, ve kterém jen t�sn� 
podlehla d�v�at�m ze ZŠ Zub�í. Celkov� obsadila velmi p�kné 2. místo z 9 družstev. O úsp�ch 
se zasloužila i d�v�ata z Prost�ední Be�vy, která reprezentovala Základní školu na Horní 
Be�v�. Byly to Tereza Viktorinová ze 7B. Ze 7.A – Kamila Pet�eková,  Simona Kanioková. Ze 
6.B Jolana Chrbjátová a Radka Slížková. 
 
 



Mate�ská škola 

 
V obci jsou stále dv� mate�ské školky, ve st�edu obce a odlou�ené pracovišt� v Kn�hyních. 
Jejich provoz ve školním roce 2006/2007 byl zahájen v pátek 1. zá�í 2006. Slavnostní zahájení 
se konalo v pond�lí 4. zá�í za p�ítomnosti zástupc� obecního ú�adu.  
Do školky st�ed bylo zapsáno 31 d�tí, z toho 13 dívek a 18 chlapc�. Do mate�ské školky 
Kn�hyn� bylo zapsáno 13 d�tí, z toho 7 dívek a 6 chlapc�.  Mate�ská školka nabízí hrací 
koutky, kuli�kový bazén, vybavenou školní zahradu. D�ti mohou pracovat s keramickou 
hlínou, ú�astnit se p�edplaveckého výcviku.  Pro d�ti s vadou �e�i je zde z�ízena logopedická 
poradna. 
P�edškolní vzd�lávání se organizuje zpravidla pro d�ti ve v�ku od t�í do šesti let. Toto 
vzd�lávání má t�i ro�níky. V prvním ro�níku se vzd�lávají d�ti, které v pr�b�hu školního roku 
dovrší nejvýše �ty� let v�ku. Ve druhém ro�níku se vzd�lávají d�ti, které v pr�b�hu školního 
roku dovrší nejvýše p�ti let v�ku. Ve t�etím ro�níku se vzd�lávají d�ti, které v pr�b�hu 
školního roku dovrší nejvýše šesti let v�ku nebo d�ti, kterým byl povolen odklad povinné 
školní docházky. 
Tradi�ní akce pro d�ti MŠ jsou r�zná divadelní p�edstavení, mikulášská nadílka, váno�ní 
besídka, d�tský maškarní karneval, oslavy Dne matek a Dne d�tí, školní výlet na atraktivní 
místo, slavnostní ukon�ení školního roku – rozlou�ení s p�edškoláky. 
Konec roku byl plný aktivit. Byly zahájeny práce s keramickou hlínou, d�ti navštívily 
divadelní p�edstavení a za�ala výuka na plaveckém bazén�. Pro váno�ní kalendá�e se 
zapo�alo s fotografováním. Samoz�ejm� nechyb�la Mikulášská nadílka a váno�ní besídka. 
Nový rok 2007 za�al návšt�vou základní školy, kde se podívaly p�edškolní d�ti do 1. t�ídy. 
Ve st�edu 24.ledna byl uspo�ádán den d�tí – lyža��. Tyto byly nahlášeny do kurzu Lyžujeme 
se sluní�kem. Kurz byl polodenní, na p�t pracovních dn�, probíhal ve Ski areálu Bílá. 
Doprava byla zajišt�na osobním autem a osobní dodávkou.  P�ihlášeno bylo celkem 11 d�tí, 
kurz dokon�ilo d�tí 8.  Celý kurz byl velmi dob�e zorganizován.  
Zápis do 1. t�ídy ZŠ prob�hl 1.února a zú�astnilo se jej 12 d�tí z MŠ st�ed a 1 dít� z Kn�hy�. 
Zápis do 1.t�ídy ZŠ na Horní Be�v� prob�hl 5.a 6.února a zú�astnily se jej 3 d�ti z MŠ 
Kn�hyn� a 2 d�ti z MŠ st�ed.   
V b�eznu se konal v obou školkách d�tský karneval. Na velikonoce dostaly d�ti v Kn�hyních 
malé dárkové balí�ky. Na jejich po�ízení p�isp�la firma D�evokup pana Solanského. 
V dubnu se konal zápis nových d�tí do mate�ské školky st�ed. P�ihlásilo se 11 d�tí. P�ijato 
bylo 9, jedno nebylo pro nízký v�k p�ijato a jedno má p�erušeno správní �ízení o p�ijetí. 
V Kn�hyních bylo p�ijato všech p�t p�ihlášených d�tí.  
Kv�ten tradi�n� pat�il oslav� Dne matek a výlet�m.  Tentokrát byly d�ti spole�n� se žáky 2. 
t�ídy v ZOO Na svatém Kope�ku v Olomouci. Výlet se vyda�il, bylo nádherné po�así a d�ti 
byly spokojeny. 
Na Den d�tí 1. �ervna navštívily školku v Kn�hyních �lenové Sboru dobrovolných hasi�� a 
uspo�ádaly pro d�ti zábavné dopoledne. D�ti ze školky st�ed byly navštívit pou�ové atrakce u 
obecního ú�adu. 
Starší p�edškolní d�ti se ú�astní slavnostní vítání ob�ánk� se svým programem. 
Ukon�ení školního roku prob�hlo 29. �ervna 2007 op�t za p�ítomnosti p�edstavitel� obecního 
ú�adu.  
  
Knihovna 
 
Knihovna má v roce 2007 celkem 3741 knih. Z toho je 3415 krásné literatury a 327 knih 
nau�ných. Knihovnu navštívilo 279 �tená��. Registrovaných je jich 34, z toho je 6 d�tí do 



patnácti let. Na to, že má obec 1668 ob�an� a z toho 133, které už chodí do školy a umí �íst, je 
registrovaných �tená�� málo.  Bylo vyp�j�eno 1461 knih. Dosp�lí �tená�i si vyp�j�ovali 
p�edevším krásnou literaturu – 1229. D�ti krásnou -183 i odbornou -49. V knihovn� stále 
slouží internet, p�edevším jej využívají d�ti ze základní školy. 
 
Sdružení dobrovolných hasi�� 
 

SDH st�ed 
K poslednímu prosinci roku 2007 m�l sbor 115 �len�.  Výbor pracoval v po�tu 9 �len� a sešel 
se celkem na deseti �ádných sch�zích.  Funkci pokladníka dále nechce vykonávat Radek 
Závorka. Je t�eba zvolit nového. Jednohlasn� byl z funkce velitele odvolán Lukáš Orel. 
Prozatímním  velitelem byl jmenován Vlastimil Sobek, zástupcem Stanislav Barabáš mladší. 
�lenové sboru se zú�ast�ovali brigád a p�ispívali tak do spole�né pokladny. 
První kulturní akcí byl tradi�ní Hasi�ský ples, který se konal 10.února 2007 v Hotelu Be�va. 
K tanci a poslechu hrála hudba K.E. Gotta ze Zlína. Pod�kování pat�í všem �len�m, kte�í se 
p�i�inili o dobrý pr�b�h plesu a také všem sponzor�m za pen�žní i v�cné dary jak do tomboly, 
tak na uspo�ádání plesu. 
V letošním roce se sbor nepodílel na organizaci a pr�b�hu pout� na Prost�ední Be�v�.  
V �ervnu se �lenové zú�astnili oslav stého výro�í posv�cení kostela na Dolní Be�v�. Byl zde 
posv�cen nový prapor SDH Dolní Be�va. V roce 2010 bude náš sbor slavit 80 let svého 
založení. U této p�íležitosti by se mohl zakoupit nový prapor. 
Každoro�n� se ú�astní výbor blahop�ání k narozeninám svých �len�. V letošním roce slavilo 
jubileum dev�t �len�. Ke krásnému v�ku 92 let pop�áli panu Hatlapatkovi Františkovi a k 85 
let�m paní Žofii Fiuráškovy. 
Zakoupily se nové stejnokroje, ale pro ženy stále ješt� stejnokroje chybí. Musí se zajistit do 
p�íštího roku.  
V oblasti výcviku se sout�ží zú�ast�ovali pouze muži, a to 4x. V Tylovicích, Horní Lid�i, 
Valašské Byst�ici a Velkých Karlovicích. Práce s mládeží je na špatné úrovni, neprobíhá 
trénink na sout�že, proto se ani žádných sout�ží mládež neú�astní.  
Sbor má toto vybavení – vozidlo Avia s úplným vybavením, 1 �erpadlo PS 8; 2 �erpadla PS 
12; 1 ponorné �erpadlo; 1 �erpadlo PS 12 je upraveno pro sportovní ú�ely. 
V rámci p�ípravy se �lenové ú�astnili školení �idi��, technické prohlídky vozidla Avie a další. 
Tento rok byl klidný, nemuseli jsme vyjížd�t k žádnému požáru. 
 
SDH Kn�hyn� 
V Kn�hyních se na podzim obnovil sbor dobrovolných hasi��. Velitelem se stal Kretek Martin 
– profesionální hasi�. Ten ze své iniciativy získal pro sbor 12 nových �len� a základna se tak 
omladila.  Za finan�ní pomoci obecního ú�adu se postupn� dokupuje technika a vybavení 
sboru.  
Sbor v novém složení za�ne pracovat od ledna 2008, po p�evzetí veškerého inventá�e.  
 
�eský �ervený k�íž  
 
Valná hromada se konala 17. �ervna 2007 v hotelu Be�va. P�edsedkyní byla zvolena Marcela 
Malé�ová. Jednatelkou se stala Ludmila Lenomarová, pokladnu má pod kontrolou Jana 
Slováková. �elnové výboru jsou Ivana Stod�lková a za odstupující Ludmilu Kretkovou byla 
zvolena Marcela Mikešová.  
Tradi�ní maškarní ples �eského �erveného k�íže se konal na Valašském šenku Zavadilka 10. 
února 2007. K poslechu a tanci hrála skupina Navalentým z Rožnova pod Radhošt�m. �ást 
výt�žku z tohoto plesu byl p�edán do d�tského domova v Zašové. 



V dubnu a zá�í byly uspo�ádány dva zájezdy do Polska za ú�elem nákup�. 
V p�lce b�ezna �eský �ervený k�íž spole�n� s obecním ú�adem uspo�ádal humanitární sbírku 
pro Diakonii Broumov. Tato sbírka byla velmi úsp�šná a obecní ú�ad byl zaplaven dary, které 
lidé p�inášeli po t�i dny. Chceme v t�chto humanitárních sbírkách pokra�ovat každým rokem. 
Pod záštitou probíhá na Základní škole na Prost�ední Be�v� zdravotnický kroužek. I v tomto 
roce se d�ti zú�astnily sout�že Hlídek mladých zdravotník� ve Vsetín� a umístili se na šestém 
míst�. 
Pro d�ti ze Základní školy Prost�ední Be�va každým rokem sponzoruje organizace 
Mikulášskou nadílku a tento rok organizace p�isp�la i Mezinárodní den d�tí. 
Dne 8. prosince 2007 byl �ervený k�íž pozván u p�íležitosti 25. výro�í založení D�tského 
domova v Zašové na oslavy tohoto výro�í, protože už sedmým rokem má nad tímto domovem 
patronát. Také letos se d�tem p�edávaly finan�ní i v�cné dary. 
 
Nehody v okolí 
 
Mimo „drobných“ dopravních nehod b�hem celého roku se v obci i okolí  staly také vážné 
nehody. Na Horní  Be�v� došlo 18. zá�í k dopravní nehod�, p�i níž zahynuli t�i Slováci. 
Nehody neminuly ani Dolní Be�vu. Jen o n�kolik dn� pozd�ji - 21.9.2007, zde zahynula 
t�hotná žena, která jela v osobním aut�  s manželem.   
 
 

Po�así 

 
   Rozmary po�así se nevyhnuly ani naší vesnici. V místech, kde byly na po�átku roku 2006 
metrové záv�je,  kvetly na ja�e 2007 sedmikrásky a pu�ely stromy. Zima byla tém�� beze 
sn�hu. Napadl sice hned v listopadu, potom v lednu a v polovin� b�ezna, ale vždycky hned 
roztál.    Prameny uvádí, že zima 2007 byla nejteplejší za 185 let, od roku 1775. P�edvedla se 
v podob� podzimních  plískanic. Samoz�ejm�, že zimní královna vystr�ila zuby.  
12. dubna byla teplota 24°C. No�ní teploty však poklesly pod 0°C, místy až -5°C. Takový 
mráz nebyl ani v zimním období.  
   Na po�átku kv�tna rozhodla jedna noc o další úrod�. Teploty poklesly na -6°C a pro ovocné 
stromy to byla pohroma. Tém�� vše už bylo v kv�tu a tak t�ešn�, švestky, o�echy a další 
rozkvetlé stromy pomrzly.  
   Za 14 dn� ale už teplom�ry ukazovaly 32°C ve stínu. Statistiky uvád�ly, že jaro 2007 bylo 
nejsušší za posledních 45 let. Celý rok 2007 byl nejteplejší za posledních 232 let 
   V týdnu od 16. do 22. 7. byly  nam��eny nejvyšší teploty až 35,6°C. M�Ú Rožnov na�ídil od 
�ervence až do odvolání zákaz používání povrchové vody z potok� na zalévání, mytí a 
napoušt�ní bazén�. V srpnu nastalo velké kolísání teploty. V noci byla chladn�jší, p�es den 
teplo, další celý  den op�t chladno.  
   Dlouho nepršelo, v srpnu p�išlo n�kolik bou�ek, ale stav vody z�stával nízký. Na území celé 
republiky prší, v naší oblasti je však stále sucho a déš� nikde.  Vydatné dešt� za�aly až 3.9., to 
už byl ale vyhlášen 3. stupe� povod�ové aktivity. Na n�kolika místech v republice byly 
dokonce záplavy.  
   První sníh za�al padat 19.10.2007. V ned�li na Lysé ho�e napadlo 20cm sn�hu. V nižších 
polohách vydržel jen dva dny. Další sníh p�išel 6.11.a nastalo zna�né ochlazení. Sníh byl však 
mokrý. Z pátku na sobotu 9.-10.11. p�išla první po�ádná nadílka. Podle p�edpov�dí m�l 
vydržet celou zimu. Za�ínaly i v�tší mrazy – kolem 11-15°C. Bohužel p�edpov�di se 
nevyda�ily. Ve vyšších polohách na sjezdovkách sníh  z�stal, ale v�tšinou jen technický. Na 
vánoce a Silvestra nez�stal  tém�� žádný sníh. Nastalo oteplení a hned potom ochlazení a to 
zp�sobilo náledí.  


