
ROK 1978 
 
 

Úvod 
 

Dne 25. února 1978 uplynulo 30 let od vítězství československého pracujícího lidu nad reakcí. 
Toto výročí patří bezesporu mezi nejvýznamnější politické události r. 1978. Vítězný únor 1948 je 
důležitým předělem v dějinách bojů dělnické třídy a pracujícího lidu Československa vedeným 
KSČ za osvobození od panství kapitálu. Úspěšně tak byl dovršen dlouholetý zápas o svržení 
buržoasního vykořisťovatelského řádu. 
Po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a vítězství pracujícího lidu v únoru 1948 nastal 
největší rozvoj vesnice v její historii. Od základu se změnil život všech vrstev obyvatelstva. Za 
aktivní účasti široké občanské veřejnosti byla uskutečněna řada významných akcí, které slouží 
lidem a přispěly ke zlepšení vzhledu vesnice. 
Nejvýraznějších úspěchů bylo dosaženo při plnění Volebního programu Národní fronty v období      
5. pětiletky. Byly vybudovány 2 požární zbrojnice, 3 prodejny Jednoty, zdravotní středisko, ZDŠ       
U mostu, Sokolovna, Dům služeb, památník obětem 1. a 2. světové války, automatická telefonní 
ústředna, rekonstrukce hotelu Zavadilka. Pro zlepšení komunikací 13 železobetonových mostků, 
přes 10 km penetračních postřiků. Bylo postaveno 217 rodinných domků, 255 chat a 16 
rekreačních středisek. Družstvo postavilo 2 kravíny a provedlo rozsáhlé úpravy na 
obhospodařovaných pozemcích.  
Úspěšně splněný Volební program na léta 1971 – 1975 představoval hodnotu díla 4 366 000 Kčs. 
 
 
Správa obce 

 
Funkci předsedy MNV vykonává stále s. František Vala, tajemníkem je s. Václav Fiurášek, ve 
funkci hospodáře zůstává dlouholetá pracovnice MNV, s. Marie Chrbjátová.  
Místní národní výbor v Prostřední Bečvě má 34 poslanců, poslankyní v ONV je s. Jarmila 
Blanařová, v KNV je poslancem s. Josef Bělunek z Vigantic. 
 
 
Nový člen R MNV 

 
Členka rady MNV a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti, s. Marie Antfeistová, se trvale 
odstěhovala z naší obce. Z toho důvodu byl schválen za člena Rady MNV a předsedu SPOZ                
s. ing. Rudolf Ondryáš, dosavadní poslanec MNV, s platností od 13. července 1978.  
 
 
Obyvatelé 

 
V roce 1978 se v obci Prostřední Bečva narodilo celkem 26 dětí. Z uvedeného počtu bylo 12 
chlapců a 14 děvčat. Zemřelo 17 občanů, z toho bylo 7 mužů a 10 žen. Svateb bylo letos 26. 
 
 
 
 
 



Hospodaření MNV 
 

Celkem příjmy za rok 1978 činily 2 033 244,25 Kčs, výdaje 1 948 065,20 Kčs. 
V tomto roce dále získal MNV sdružené prostředky od n. p. Tesla Rožnov p. R. ve výši 250 000 
Kčs na zlepšení prostředí mateřské školy, 20 000 Kčs získal od Jednoty na provoz MŠ, 35 000 Kčs 
od      n. p. Kožňak a 10 000 Kčs od JZD Soláň na opravu místních komunikací. Dále získal MNV 
na technickou vybavenost k rodinným domkům 101 800 Kčs a na zakoupení rozmnožovacího 
stroje bylo přijato 4 400 Kčs. 
Z fondu rozvoje a rezerv bylo v roce 1978 převedeno celkem 44 751 Kčs. Se sdružených 
prostředků bylo vyčerpáno 141 128 Kčs. 
 
 
Soutěž NV 

 
Za dosažené výsledky v letošním roce se již podruhé ve volebním období 1976 – 1980 umístila 
obec Prostřední Bečva v soutěži národních výborů na 2. místě. 
 
 
Změna ve VO KSČ 

 
Dosavadní předseda vesnické organizace KSČ na Prostřední Bečvě, s. Alois Gromnica, z funkce 
předsedy v letošním roce odstoupil.  
 V nastávajícím novém volebním období pro léta 1978 – 1980 byl zvolen předsedou VO KSČ            
s. Miroslav Kuba, vedoucí rekreačního střediska Hranických cementáren.  
 
 
Celoobecní závazek 

 
Na počest 30. výročí Vítězného února a k oslavám 60. výročí založení Československé republiky 
byl uzavřen MNV na rok 1978 celoobecní závazek pod vedením VO KSČ společně s místním 
výborem Národní fronty. Závazek však nebyl zaměřen jen k samotným oslavám tohoto výročí, ale 
k celkovému plnění 3. roku 6. pětiletky. 
Celkově závazek představuje hodnotu díla 595 000 Kčs, finanční náklady 460 000 Kčs, počet 
brigádnických hodin 11 000.  
Celoobecní závazek byl čestně splněn k 3. listopadu 1978. Na úseku politicko – výchovné činnosti 
bylo ve spolupráci se složkami Národní fronty uskutečněno celkem 32 akcí s celkovou účastí 6 
350 občanů. V kulturně – společenské činnosti bylo uskutečněno 61 akcí za účasti 5 420 občanů.  
V budovatelské činnosti byla vytvořena hodnota díla 624 tisíc Kčs s finančním nákladem 480 tisíc 
Kčs. 
 
 
MH  

 
Místní národní výbor zakoupil v letošním roce 100 ks popelnic, které byly rozvezeny k rodinným 
domkům ve středu obce a v části Bacova. Od počátku měsíce listopadu byl zahájen odvoz 
odpadků v těchto popelnicích Technickými službami města Rožnova p. Radh. Odvoz je prováděn 
jednou týdně. Pro další období je počítáno se zakoupením dalších kusů popelnic a odvozem 
odpadků z části obce Kněhyně. 
 



 

OSLAVY  
 

1. máj 
 

Prvomájové oslavy proběhly letos opět v naší obci za účasti obcí Horní Bečva, Dolní Bečva,    
Hutisko – Solanec a části obce Vigantice. Hlavní manifestace se zúčastnilo 4 470 lidí. Vedoucím 
okresní delegace byl s. Podaný, tajemník OV KSČ. Zabezpečení i samotný průběh oslav lze 
hodnotit velmi kladně, a to jak po stránce samotného zabezpečení včetně výzdoby, tak i účasti. 
Nedostatek však byl spatřen v nezajištění putovního poháru pro vítězné mužstvo turnaje v kopané 
starých pánů zúčastněných obcí. Pohár byl zajištěn prostřednictvím předsedy JZD Soláň, ovšem 
nebyl dodán. Dále bude nutné pro další období zkvalitnit zdravotní službu a při špatném počasí 
vhodně řešit úpravu terénu před prodejními stánky. 
 
 
30. výročí osvobození obce 

 
Oslavy 30. výročí osvobození obce Prostřední Bečva proběhly dne 3. května. Zúčastnilo se jich 
250 občanů a žáků ZDŠ. K památníku padlých bylo položeno 6 věnců a po proslovu 
místopředsedy MNV, s. Jana Žíly, bylo provedeno slavnostní šátkování nových pionýrů. Po dobu 
průvodu, který šel od místního národního výboru k památníku padlých a u památníku vystupovala 
hudba OB. 
 
 
Údržba MK 

 
Na místní komunikace se plánovalo celkem 1 500 km penetračního postřiku v hodnotě díla 173 
000 Kčs. Penetrační postřik byl proveden nad E. Fárkem, ke Kretkům a na Buřov. Penetrační 
nátěr potom na Kolářku, Skálí, nad Zavadilkou a Fiuráškův dvůr. Na úseku směr Makytí počínaje 
od Dětského až na Adámky bylo provedeno vykopání okrajových příkopů a vyčištění. Na úseku od 
Mrkvánků byl vybagrován příčný břeh podél obecní cesty a vyhloubení příkopů. Byla provedena 
údržba parkoviště na Pustevnách. Na příkopy a propusty bylo položeno 48 ks betonových rour a 
provedeno jejich zarovnání. 
 
Další provedené práce : 
- MŠ – dokončení ochranných krytů na ústřední topení, úprava terénu, zhotovení plotové 

podezdívky včetně usazení sloupků a rámků + nátěru, oplocení drátěným pletivem. 
- ZDŠ střed – adaptace školy, vnitřního zařízení, oprava omítek, vymalování místností a další. 
- Zhotovení osvětlení u památníku padlých. 
- Výstavba campingu – postavení chatek, základů a úprava terénu, pokračuje se na stavbě   

sportovních areálů. 
- Měření vodního zdroje – Bacov, Kněhyně, Kyvňačky. 
- Požární zbrojnice v Kněhyních – přístavba sociálních zařízení, zhotovení přírodních sedaček 

včetně stolů,  úprava parketu a ostatní. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Péče o staré obyvatelstvo 

 
Nejstarší občankou obce je paní Kristína Kretková. Tuto občanku navštívili členové sociálně 
zdravotní komise MNV, aby s ní projednali možnost přijetí do Domova důchodců, neboť 
jmenovaná žije ve velmi špatných podmínkách. 
V předvánočních dnech navštívili členové komise naše občanky, které jsou umístěny v Domovech 
důchodců a předali jim malé dárky. K vánočním svátkům bylo rozděleno 11 500 Kčs, a to 64 
důchodcům. Na zakoupení uhlí a brambor byla rozdělena jednorázová podpora 10 ti důchodcům 
v celkové částce 1 950 Kčs. 
 
 
Obchody 

 
Prodejna samoobsluhy ve středu obce : vedoucí s. Michal Hajda, dále zde pracovaly ještě                 
3 prodavačky. Tržba za letošní rok činila 3 866 622 Kčs. 
Prodejna masa : do 30.7. zde byla vedoucí s. Marie Hájková, potom se zde do konce roku 
vystřídali vedoucí s. Vlk a s. Follér. 
Prodejna v Bacově : vedoucí i v letošním roce byla s. Magda Karolová. 
Prodejna u školy v Kněhyních : do března 1978 vedoucí s. Eliška Krupová, od března do bubna 
1979 vedoucí s. Smrčková. Tržba činila 1 970 480 Kčs. 
Prodejna v Kněhyních u Bártka : vedoucí s. Divínová. 
 
 
MLK  

 
I v letošním roce je knihovnicí s. Eva Hudková.  
Dětským i dospělým čtenářům bylo vypůjčeno celkem 9 135 svazků, což je o 1 135 kusů více než 
určoval plán na letošní rok. V porovnání s rokem předcházejícím bylo letos vypůjčeno o 2 127 ks 
svazků více. 
 
 
Zemědělství 

 
Plánované úkoly státního plánu zemědělských výrobků od jednotně hospodářících rolníků byly 
v roce 1978 splněny následovně : 

 
Plán od ONV       Plnění    
  
Maso         330 q          484 q včetně chovných jalovic 
Vejce     7 000 ks     11 132 ks 
Mléko  75 000 litrů     48 520 litrů 
 
Z uvedeného tedy vyplývá, že úkoly v mase a vejcích byly částečně překročeny. Plán v dodávce 
mléka nebyl splněn proto, že převážná část zemědělců není schopna dodávat do sběrny mléko pro 
její značnou vzdálenost. I přesto však bylo dodáno více litrů mléka oproti uzavřeným dohodám na          
25 950 litrů. 



K 1. lednu 1978 chovali JHR v naší obci celkem 170 ks skotu, z tohoto počtu bylo 62 ks krav.            
K 1.lednu 1979 to bylo celkem 158 ks skotu, z toho krav 47 ks. 
V letošním roce proběhla dosocializace lesních porostů. Za spolupráce zástupců Lesního závodu 
bylo převzato darem státu 2,5 ha od 10 majitelů, 22 majitelů předalo les do užívání Státních lesů       
o celkové výměře 63 ha, do užívání JZD předalo lesní i zemědělskou půdu 29 majitelů a zde se 
jednalo o 59 ha lesa. 
ZDŠ U mostu 

 
Ve školním roce 1977/78 navštěvovalo školu celkem 96 žáků, z toho 49 chlapců a 47 dívek. 
Rozpočet školy na rok 1978 byl 40 000 Kčs. Přesídlením MŠ do nové budovy se škole uvolnila 
tělocvična, která od roku 1951 sloužila jako třída mateřské školy. V tělocvičně zatím žáci cvičili 
bez nářadí, které však bylo objednáno již před rokem. 
Kotelna školy byla rekonstruována nákladem 150 000 Kčs. Během hlavních prázdnin byla 
provedena ve škole I. část generální opravy, a to nová elektroinstalace v celé budově. Vyžádala si 
náklad           90 000 Kčs. 
Pro strávníky, kterých bylo přes 70, se dováželo jídlo z moderně vybavené kuchyně mateřské 
školy ve velkých termoskách. 
Všichni učitelé i žáci odpracovali mnoho brigádnických hodin při stavbě a úpravě nové budovy 
MŠ. K otevření nové MŠ dne 4.9.1977 obdrželi žáci a ředitel školy čestné uznání za brigádnickou 
pomoc při budování obce. Ke dni učitelů obdržel ředitel školy, s. Jan Žíla, čestné uznání Rady 
ONV Vsetín. Za vysokou angažovanost učitelů i žáků v obci obdržela škola čestné uznání z rukou 
předsedy        VO KSČ, s. Miroslava Kuby. 
Pionýrská organizace : Funkci skupinové vedoucí vykonávala s. Jiřina Kyšáková, učitelka MŠ na 
Prostř. Bečvě. Organizovanost činila 78%. 
 
 
Zrušení ZDŠ v Kněhyních 

 
K 31.8.1978 byla zrušena ZDŠ 1. – 5. ročník v údolí Kněhyně.  
Inventář této školy byl převeden do ZDŠ U mostu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


