
 ROK 1977 
 
 

Úvod 
 

Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou 
XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších 
generací. Dnes patří do široké rekreační oblasti Bečev v překrásných Beskydech. 
Silným motivem, s nímž je bezprostředně spjat zrod, vývoj a budoucnost dnešního šťastného, 
mírového socialistického života, bylo v letošním roce 60. výročí Velké říjnové socialistické 
revoluce. Na počest tohoto významného výročí byl uzavřen v naší obci socialistický závazek, který 
byl nejen splněn, ale v neinvestiční výstavbě vysoko překročen. 
 
 
Správa obce 

 
Předsedou MNV je s. František Vala, funkci tajemníka vykonává s. Václav Fiurášek, hospodářem 
je s. Marie Chrbjátová. MNV má 34 poslanců, poslankyní v ONV Vsetín je s. Jarmila Blanařová, 
poslancem KNV s. Josef Bělunek z Vigantic. 
 
 
Obyvatelé 

 
V letošním roce se narodilo v naší obci celkem 26 dětí, z toho bylo 10 chlapců a 16 děvčat. Za rok 
1977 zemřelo 13 občanů, z tohoto počtu bylo 8 mužů a 5 žen. Svateb bylo 17. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Příjmy činily 2 798 116,61 Kčs, výdaje 2 786 575 Kčs. Během roku bylo převedeno do rozpočtu 
MNV z fondu rozvoje a rezerv celkem 43 380 Kčs, zůstatek FRR ke konci roku činil 21 738 Kčs. 
Stav sdružených prostředků k 31.12.1977 činil 85 517,12 Kčs. Zůstatek finančních prostředků na 
základním běžném účtě činil k 31.12.1977 – 11 251,25 Kčs. 
 
 
MH  

 
V místním hospodářství byl v provozu 1 nákladní vůz, který zabezpečoval převážně služby pro 
MNV při stavbě mateřské školy a služby našim občanům.  
 
 
Výhledový plán 

 
Tajemníkem MNV s. Fiurášek, předseda komise výstavby s. Vašek a předseda VO KSČ s. 
Gromnica, provedli výhledový pětiletý plán stavebních míst v intravilánu a vypracovali zakreslení 
do katastrální mapy obce. Výhledový plán byl zaslán na ONV Vsetín. 
 
 



 
Výstavba 

 
V roce 1977 byly povoleny 3 žádosti na stavbu rodinného domku a 4 povolení na rekonstrukci 
rod. domku na druhou bytovou jednotku. 
Během roku bylo v obci vybudováno : 
- 10 propustů na obecních cestách 
- nový most v Bacově 
- rekonstrukce čekárny v Bacově 
- mosty v Kněhyních, opěrná zeď se zábradlím  
- oprava 5 ti mostů, úprava a oprava zábradlí 
- budována kanalizace ve středu obce pro stávající rodinné domky a pro další výstavbu, která se v  
  obci plánuje 
- provedena úprava a rekonstrukce MNV 
Na úpravě a rekonstrukci budovy MNV bylo odpracováno 190 hodin. 
Na ostatních uvedených akcích bylo odpracováno ve mzdě 888 hodin, zdarma 1 714 hodin. 
 
 
Dotace 

 
V roce 1977 byly čerpány tyto částky (účelové dotace) : 
  akce „Z“ – mateřská škola    560 796,50 Kčs 
  údržba veřejné zeleně         4 398,00 Kčs 
  putovní tábor ZDŠ         2 798,00 Kčs 
  údržba ZDŠ U mostu a oprava kotelny  158 468,45 Kčs 
  veřejné osvětlení       39 802,40 Kčs 
  rekonstrukce elektrického zařízení Domu služeb   13 888,00 Kčs 
  KBV       830 111,00 Kčs 
  čerpání jiných investic        5 070,00 Kčs 
  vodoinstaláterské práce MNV     11 678,00 Kčs 
  vybavení autocampingu      47 681,00 Kčs 
  úprava prostranství Pusteven      14 424,80 Kčs 
 
 
Oslavy 1. máje 

 
Oslavy 1. máje se letos konaly ve střediskové obci Prostřední Bečva. Zúčastnili se jich dále 
občané z Horní Bečvy, Dolní Bečvy, Hutiska – Solance, Vigantic a zaměstnanci JZD Bečva, se 
svou strojní a traktorovou technikou. Přítomno bylo celkem 3 500 – 4 000 lidí. Vedoucím okresní 
delegace byl       s. Podaný, tajemník OV KSČ ve Vsetíně. 
 
 
Soutěž NV 

 
Za rok 1977 se naše obec umístila v soutěži národních výborů do 2 000 obyvatel v okrese Vsetín 
na 2. místě. V rámci Severomoravského kraje byla vyhodnocena na 3. místě. Za tyto velmi dobré 
výsledky jí byla udělena odměna ve výši 35 000 Kčs. 
 
 
 



 
Soukromí zemědělci 

 
V soukromém sektoru v současné době hospodaří na Prostřední Bečvě 166 zemědělských 
usedlostí,   a to na pozemcích, které jsou převážně mimo zájmovou oblast socializace. Jedná se o 
výměru 275 ha. 
Státní nákup zemědělských výrobků, jak v mase tak i ve vejcích, byl našimi zemědělci splněn a 
překročen.  
 
 
Senoseč 

 
Naše složka Národní fronty byla vyhodnocena odměnou ve výši 500 Kčs za 3. místo v okresní 
soutěži sklizně. 
 
 
JPK 

 
Jednotný plán kultury a výchovné činnosti obce schvaluje každoročně komise školská a kulturní 
MNV. 
 V letošním roce bylo uskutečněno 106 akcí kulturních a politicko – výchovných, za účasti 9 500 
občanů. 
 
 
Složky NF 

 
Mezi nejaktivnější složky Národní fronty v roce 1977 patřily : Český svaz žen, Vesnická 
organizace KSČ, Požární ochrana – střed, Požární ochrana – Kněhyně, Tělovýchovná jednota 
Sokol – střed, Svaz zahrádkářů, Svaz československo – sovětského přátelství, Československý 
červený kříž, Osvětová beseda. 
 
 
Obchody 

 
Prodejna samoobsluhy ve středu obce : vedoucí je s. Michal Hajda, další personál tvoří tři 
prodavačky a dva učni. Sortiment zboží na této prodejně je smíšený, zásobování bylo dobré.  
Tržba v letošním roce činila : 3 773 739 Kčs. 
Ve stejné budově je umístěna i prodejna masa. Vedoucí je s. Marie Hájková, tržba za rok 1977 
byla   1 038 000 Kčs. 
Prodejna v Bacově : Vedoucí zde byla s. Magda Karolová 
Prodejna u školy v Kněhyních : od začátku roku do 1.7.1977 se na této prodejně vystřídaly dvě 
vedoucí, a to s. Mikulenková a s. Stavinohová. Od 1.7. je vedoucí s. Eliška Krupová. 
Prodejna u Bártka v Kněhyních : na této prodejně je vedoucí s. Divínová. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pošta 

 
Na poště jsou 4 zaměstnanci, vedoucí – s. Věra Kuběnová a tři doručovatelky – s. Anežka 
Pavlátová, s. Eliška Vojkůvková, s. Jaroslava Jurošková. 
Pošta je denně otevřena od 8.00 do 16.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 do 9.00 hodin. V sobotu 
pošta zabezpečuje prodej novin a časopisů, příjem telegramů a telefonních hovorů, doručování 
pilných balíků a spěšných zásilek. 
V běžném pracovním dnu má použivatel poštovních služeb možnost podat na naší poště sportku, 
sazku, mates, dále obyčejné listovní zásilky, doporučené, expres, balíky, cenovky, poštovní 
poukázky, telegramy, přihlásit telefonní hovory, zakoupit deníky, časopisy, pohlednice, známky 
POFIS, ceniny, kolky. 
Je zde zřízeno také Poštovní jednatelství. 
 
 
MLK  

 
Knihovnicí v tomto roce byla opět s. Eva Hudková, učitelka ZDŠ U mostu. Počet výpůjček za 
letošní rok činil 7 008 ks, plánováno bylo 7 000 výpujček.  
 
 
Školství 

 
Na pokyn školského odboru ONV Vsetín, svolala školská a kulturní komise MNV jednání, 
zabývající se zrušením ZDŠ v Kněhyních, a to pro malý počet žáků v této škole – 27. Jednání se 
zúčastnili všichni rodiče z Kněhyň a předseda MNV. 
 
 
ZDŠ U mostu 

 
Novým školním rokem 1976/77 vstoupila škola do významné etapy dalšího rozvoje československé 
výchovně vzdělávací soustavy. Tato nová soustava byla uvedena v praxi v 1. třídách všech ZDŠ      
od 1. září 1977. 
Ve školním roce 1976/77 navštěvovalo školu celkem 101 žáků. V jídelně při MŠ se stravuje 
z tohoto celkového počtu 70 žáků. Rozpočet školy činil 37 000 Kčs. Úspěšně se rozvíjela 
dlouholetá družba se slovenskou školou v Bystričce u Martina, a rozšířila se na všechny složky 
Národní fronty a MNV. Branného závodu II. ročníku Hašova memoriálu se účastnili i žáci 
z Bystričky. Nad školou mělo patronát JZD Bečvy, které přispívalo na různé akce finančními 
prostředky. Žáci zase naopak pomáhali zemědělcům vybírat kamení a vytrhávat ohnici 
z brambořiště. 
K 29. výročí Února vyhlásili žáci 4. post. ročníku závazek na pomoc při úklidu stavby mateřské 
školy. Následovaly je i ostatní třídy a celkem bylo odpracováno 1 579 brigádnických hodin. 
Práce učitelů i žáků je MNV hodnocena kladně. 
Náboženství : Z 81 žáků bylo do náboženství přihlášeno 35, tj. 43%. Z těchto 35 žáků je 23 z údolí 
Bacov, kde je zakořeněný klerikalismus a rodiče těchto žáků jsou členy ČSL. Během roku se 
podařilo řediteli školy osobními pohovory s rodiči snížit procento přihlášených žáků na 38. 
Pionýrská organizace : Skupinový vedoucí byl s. Josef Zeť – nejmladší.  
Organizovanost na naší škole byla 75%. Během roku odpracovali pionýři celkem 654 brig. hodin. 
Počátkem července se uskutečnil stanový pionýrský tábor pro 22 pionýrů ve Velkých 



Žibřidovicích v Jeseníkách. Největší zásluhu na uskutečnění tohoto tábora měla s. Eva Hudková, 
učitelka ZDŠ      U mostu a oddílová vedoucí, a s. Josef Zeť. 
SRPŠ : Předseda SRPŠ je i v letošním roce s. Klopec, a ve výboru pracuje ještě 9 dalších členů. 
Otevření nové MŠ 

 
Nová mateřská škola byla slavnostně otevřena dne 4. září 1977 ve 14.00 hodin místopředsedou 
ONV na Vsetíně, s. Václavem Grossmannem, za účasti funkcionářů ONV Vsetín, n. p. Tesla 
Rožnov p. R. – ředitel s. Hora, JZD Bečva – předseda s. Ondrušek, oši s. Jasenské, představitelů 
naší obce a široké veřejnosti občanů nejen Prostřední Bečvy, ale i okolních vesnic.  
Nová budova mateřské školy je umístěna ve středu obce, v blízkosti ZDŠ, obchodu a Domu služeb. 
Je to stavba panelová, moderní, která se začala budovat v roce 1975 v akci „Z“. Stavba byla 
v termínu dokončena, nákladem 2 380 000 Kčs. Složky Národní fronty spolu s rodiči dětí 
navštěvujících MŠ odpracovali na uvedeném objektu 33 000 brigádnických hodin. Z celkové 
hodnoty díla bylo 30% odpracováno místními občany zdarma – brigádnicky.  
Škola má dvě tříd; třídu 5 – 6 letých a 3 – 4 letých dětí.  
Kapacita školy je 60 dětí. Ředitelkou MŠ zůstala i nadále s. Františka Minarčíková, další 
pedagogický personál tvoří dvě učitelky a jedna vychovatelka. Celkem je zde zaměstnáno 10 sil. 
Provoz nové mateřské školy je přizpůsoben požadavkům rodičů, od 7.00 do 15.30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


