
ROK 1979 
 
 
Úvod 

 
V letošním roce oslavil všechen náš lid několik významných výročí, které jsou neodlučitelně spjaty 
se vznikem a úspěšným rozvojem naší socialistické vlasti. Dne 29. srpna 1979 uplynulo 35 let              
od vypuknutí Slovenského národního povstání, které se stalo jedním z největších činů 
v československém odboji a nás všechny zavazuje k tomu, abychom jeho odkaz dále všestranně 
rozvíjeli při budování naší vyspělé socialistické společnosti. Pozornost si právem zaslouží                  
i 30. výročí vzniku Jednotného zemědělského družstva a v neposlední řadě i 30. výročí založení 
Pionýrské organizace, které oslavujeme v roce, jež Organizace spojených národů vyhlásila za 
Mezinárodní rok dítěte. 
Oslavy 1. a 9. května 1979 byly příležitostí ke zvýraznění jednoty pracujících po XV. sjezdu KSČ      
ke splnění čtvrtého roku 6. pětiletky a Volebních programů Národní fronty.  
V místní ZDŠ U mostu a MŠ probíhal nácvik na celostátní spartakiádu 1980 ve třech oddílech. 
Jednalo se o mladší žačky, mladší žáky a rodiče s dětmi. 
 
 
Správa obce 

 
Ve funkci předsedy MNV zůstává i nadále s. František Vala; ve funkci tajemníka s. Václav 
Fiurášek, hospodářkou je s. Marie Chrbjátová. Při MNV je celkem 34 poslanců, poslankyní v 
ONV je              s. Jarmila Blanařová, poslancem KNV s. Josef Bělunek.  
 
 
Hospodaření MNV 

 
Příjmy za letošní rok byly 2 502 577,76 Kčs, výdaje činily 2 390 675,74 Kčs. 
Zůstatek na běžném účtě u SBČS k 31.12.1979 činil 111 902,02 Kčs, na účtě fondu rozvoje a 
rezerv to bylo 47 491,13 Kčs a na účtě SP 245 628,64 Kčs. 
 
 
Obyvatelstvo 

 
Letos se u nás narodilo 13 chlapců a 20 děvčat. Zemřelo 15 občanů, z toho 7 mužů a 8 žen. 
Svateb v tomto roce bylo 23. 
 
 
Soutěž NV 

 
V soutěži národních výborů se naše obce za rok 1979 umístila na 2. místě. Za toto umístění 
dostala čestné uznání od Okresního národního výboru ve Vsetíně. 
 

 
 
 
 



Komise pléna a R MNV 
 

U pléna MNV v naší obci je zřízeno 7 komisí. Jedná se o komise sociální a zdravotní, ochrany 
veřejného pořádku, zemědělské, výstavby, finanční, školská a kulturní, JSBVO.  
Rada MNV má zřízeny komise dvě, komisi SPOZ a komisi pro sčítání lidu, domů a bytů 1980, 
která byla ustavena dne 22. února 1979. 
 
 
Oslavy VŘSR a MČSP 

 
Oslavy jsme zahájili v naší obci 7. listopadu lampionovým průvodem, který vyšel v 17.00 hodin od 
MNV k památníku padlých. Během průvodu i u památníku padlých vyhrávala dechová hudba OB. 
V popředí průvodu šli dva členové MV NF, kteří nesli věnec. Za věncem šli představitelé obce a 
zástupci složek NF, jejíchž stuhy byly na věnci. Před položením věnců k památníku padlých 
přednesl místopředseda MNV, s. Jan Žíla, slavnostní projev k 62. výročí VŘSR a MČSP. V rámci 
oslav MČSP byly v měsíci listopadu promítány filmy v hotelu Zavadilka a Kněhyně, po dohodě 
s řediteli škol také dětem ve školách a v MŠ. 
Slavnostní ukončení Měsíce československo – sovětského přátelství bylo 8. prosince v hotelu 
Zavadilka s taneční veselicí. 
 
 
Celoobecní závazek 

 
Letošní rok vykázal vysokou aktivitu občanů při budování a zvelebování naší obce. Ti nejlepší 
z nich po zásluze obdrželi čestné uznání a knižní dary.  
Celoobecní závazek v roce 1979 obsahoval celkem 14 úkolů a byl splněn následovně : 
Úkol č. 1 – chodník v úseku od mateřské školy po čp. 104 – položení obrubníků a dlažby.  
  Tento úkol byl splněn již v I. pololetí. 
  Ve 2. úkolu se měl budovat chodník ve středu obce od ATÚ po Jul. Fiuráška. Zde 
došlo ke  
  změně v tom, že místo chodníku byla cesta penetrována včetně chodníku, a i tento úkol 
je  
  tedy splněn. 
  Na uvedených dvou akcích bylo odpracováno celkem 5 128 brigádnických hodin. 
Celkové  
  finanční náklady byly 250 000 Kčs, hodnota díla činí 316 000 Kčs. 
 
Úkol č. 3 – terénní úpravy kolem mateřské školy a památníku padlých, osazení průlezek a 
oplocení   
  MŠ.  

Úkol byl splněn, odpracováno bylo 538 brigádnických hodin. Jelikož průlezky, sloupky  
  a pletivo byly zakoupeny již v roce minulém, uvádí se jen HD 15 000 Kčs. 
 
Úkol č. 4 – zhotovení a zabudování 12 ks centrálních vývěsných skříněk. 
  Taktéž tento úkol jsme splnili, zhotovení skříněk provedl s. Jaroslav Šena. 
  Náklady činily 950 Kčs, HD je 5 148 Kčs. 
 
Úkol č. 5 – provedení venkovní omítky zdravotního střediska, včetně opravy schodů, nátěru štítů a 
  bedna.  
  Úkol byl splněn ve všech bodech.  



  Bylo odpracováno 4 158 brigádnických hodin, FN činí 32 646 Kčs s vytvořenou   
  HD 43 587 Kčs. 

 
 
 

Úkol č. 6 – překrytí střechy a venkovní fasáda ZDŠ U mostu, terénní úpravy. 
  Byla to jedna z nejnáročnějších akcí, která vyžadovala stálý kolektiv a promyšlenou  
  organizaci práce.  

Bylo zde odpracováno celkem 7 967 brig. hodin o FN 356 000 Kčs 
  a vytvořena HD 430 000 Kčs. 
 
Úkol č. 7 – úprava prostranství kolem Domu služeb, osazení řetězů, sloupků, ozelenění. 
  Akce byla ve všech bodech splněna včetně navezení ornice a rozhrnutí.  
  Byla vytvořena HD 16 000 Kčs o FN 6 540 Kčs. 
  Odpracováno bylo 730 brig. hodin. 

 
Úkol č. 8 – rekonstrukce zrušené ZDŠ v Bacově dle stavební dokumentace.  
  Byla provedena výměna oken a dveří, přístavba sociálního zařízení, elektro                       
  a vodoinstalace, podkladní betony podlah, venkovní fasáda.  
  Odpracováno bylo 5 809 brig, hodin, FN činily 153 000 Kčs s HD 236 000 Kčs. 
 
Úkol č. 9 – akce „Z“  - dokončení akce z roku 1978. Jedná se o výstavbu autocampingu. K závěru  
  roku se vyzdívala spojovací část soc. zařízení včetně zastřešení. 
  Bylo odpracováno 9 200 brig. hodin, FN činí 251 000 Kčs a HD 366 000 Kčs. 
 
Úkol č. 10 – zabudování tabulí „Partyzánská obec“ v začátku a při konci obce. 
    Tabule je zabudována u hotelu Zavadilka a druhá na opačném konci obce.  
    Finanční náklady činily 3 700 Kčs (nákup tabulí), HD je 4 200 Kčs. Odpracováno 
bylo  
    63 brig. hodin. 
 
Úkol č. 11 – údržba místních čekáren včetně nátěrů.  
    Na uvedeném úkolu bylo odpracováno 158 brig. hodin, fin. náklady činily 350 Kčs, 
    HD je 1 950 Kčs. 
 
Úkol č. 12 – místní komunikace. 
    Byla vytvořena HD 480 000 Kčs s fin. nákladem 52 000 Kčs. Odpracováno bylo 773  
    brig. hodin. 
 
Úkol č. 13 – údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 

Odpracováno bylo 439 brig. hodin, fin. náklady činily 35 000 Kčs, vytvořená  
HD je 43 000 Kčs. 

 
Úkol č. 14 – veřejná zeleň. 
    Celkem bylo odpracováno 2 300 brig. hodin, vytvořená HD 34 000 Kčs s FN 5 000 
Kčs. 
    Jednalo se o údržbu zeleně u památníku padlých a před Domem služeb. 
 
 



Obchody 
 

Prodejna samoobsluhy ve středu obce : jsou zde 4 zaměstnanci včetně vedoucího s. Hajdy. Tržba 
za letošní rok činila 4 043 946 Kčs. 
Vedoucí prodejny masa umístěné v téže budově byla s. Marie Hájková. 
Prodejna v Bacově : v tomto roce byla vedoucí s. Marie Stavinohová, tržba činila 1 323 000 Kčs. 
Prodejna v Kněhyních u školy : od dubna t. r. je zde vedoucí opět s. Eliška Krupová. Tržba 
v tomto roce dosáhla výše 2 003 260 Kčs. 
Prodejna v Kněhyních u Bártka : vedoucí byla s. Divínová 
Zemědělství 

 
Soukromí zemědělci hospodařili v letošním roce u nás na výměře 252 ha zemědělské půdy. Plán 
státního nákupu zemědělských výrobků stanovený ONV se našim zemědělcům podařilo v hlavních 
produktech, tj. mase a mléce naplnit. V roce 1979 se zemědělská komise, za spoluúčasti zástupců 
okresních orgánů a JZD, zabývala otázkou dalšího využití zemědělské půdy v soukromém držení, 
kde nám každým rokem přibývá ladem ležící půdy, jež nemůže JZD pro svou polohu v současných 
podmínkách převzít. Částečně byla tato otázka řešena při dosocializaci lesních porostů. Pozemky, 
které majitelé předali JZD, mohou být převzaty až po provedení hospodářsko – technických 
úprav,     a dle kapacity OSS je možno s převzetím počítat k 1.10.1981. K této hospodářsko – 
technické úpravě bylo provedeno zmapování celé obce a převzetí bude řešeno komplexně. 
 
 
MLK  
 
Vedoucí Místní lidové knihovny, s. Eva Hudková, vedla i v letošním roce knihovnu velmi dobře.  
Namísto plánovaných 9 000 ks výpujček, bylo dětským i dospělým čtenářům vypůjčeno 9 165 
svazků.  
 
 
ZDŠ U mostu 

 
Ve školním roce 1978/79 navštívilo školu 96 žáků, z toho 50 chlapců a 46 děvčat. Ředitelem školy 
je i nadále s. Jan Žíla, dále zde vyučují tři soudružky učitelky – Eva Hudková, Vlasta Žílová, 
Milada Balášová.  
V květnu bylo započato s generální opravou školy, a to : překrytí střechy novou krytinou, otlučení 
staré fasády a provedení nové. Na  střechy a fasády bylo odpracováno 6 406 brigádnických 
hodin. Během prázdnin byly zabudovány v tělocvičně ribstoly, na WC vyměněny dřevěné přepážky 
za plechové.  
V důsledku mimořádně tuhé zimy a energetické krize byly vyhlášeny v době od 8.1. do 28.1.1979 
mimořádné zimní prázdniny. V tomto školním roce byla u žáků vysoká nemocnost.  
V letošním roce škola slavila 10. výročí družby se školou v Bystričce. 
Za dlouholeté vedení letního pionýrského tábora PV ROH NHKG bylo uděleno s. Evě Hudkové 
jmenovaným podnikem čestné uznání. 
Soudružka Balášová obdržela za dlouholetou práci ve výboru ROH při ZDŠ na Horní Bečvě 
poukaz na zájezd do SSSR.  
PO SSM : Skupinovou vedoucí byla s. Alena Křenková, organizovanost činila 75%. Na skupině 
byly celkem 4 oddíly, z toho 2 oddíly jisker a 2 oddíly pionýrů. V tomto škol. roce byla velmi 
dobrá spolupráce pionýrské skupiny s VO SSM. 
 



 
Motorest Zavadilka 

 
Výstavba motorestu Zavadilka byla zahájena v měsíci říjnu 1978 a dokončena v červenci 
letošního roku. Závod byl postaven z prostředků Spotřebního družstva Jednota Vsetín a celkový 
náklad             i s vybavením si vyžádal finanční částku 2 500 000 Kčs. Motorest Zavadilka byl 
slavnostně otevřen dne 27. července 1979 v 16.00 hodin za účasti vedoucích pracovníků SD 
Jednota Vsetín, krajského svazu SD Ostrava, zástupců ONV Vsetín, funkcionářů MNV, MV KSČ a 
MV NF na Prostřední Bečvě, pracovníků zúčastněných na výstavbě objektu a ostatních pozvaných 
hostů. Hosty očekával 35 ti členný kolektiv zaměstnanců závodu v pracovním stejnokroji. Před 
vlastním zahájením provozu koncertovala u motorestu dechová hudba OB a uvnitř valašská 
cimbálová muzika „Radhošť“. Nový závod byl také natáčen čs. televizí Ostrava. 
Úvodní slovo přednesl vedoucí závodu, s. Antonín Mrnka, potom s. Jaroslav Dobiáš, předseda SD 
Jednota Vsetín, přestřihnutím pásky uvedl nový závod do provozu. Poté se s. Dobiáš ujal 
slavnostního projevu, ve kterém vyzvedl pracovní úsilí a iniciativu všech, kteří se na výstavbě 
motorestu podíleli. Za mimořádné zásluhy na výstavbě motorestu předal vedoucímu závodu,             
s. Mrnkovi, čestné uznání SD Jednoty Vsetín. Taktéž s. Mrnkovi předal čestné uznání za 
zvelebování obce předseda MNV na Prostř. Bečvě, s. František Vala. Výstavba jmenovaného 
závodu byla prováděna jen z malé části dodavatelsky, z větší části pak prostřednictvím MNV a 
pracovníky z řad důchodců. Podíl na úspěšném a rychlém postavení měli i vlastní zaměstnanci 
závodu, kteří odpracovali zdarma na úpravě okolí a různých pomocných pracích celkem 1 245 
brig. hodin. 
Vlastní závod má celkovou kapacitu u stolu 220 míst a pro letní období krytou terasu o 90 
místech u stolu.  
Ve špičkovém období bylo podáváno 600 – 700 obědů denně, největší docílená tržba ve vrcholné 
sezóně dosáhla za 1 měsíc 550 000 Kčs. Největší počet zaregistrovaných zájezdů za jeden den byl 
36.  
Závod motorest navštěvují převážně mototuristé, řidiči dálkových cest, rekreanti bydlící 
v rekreační oblasti Bečev, ubytovaní rekreanti v autocampingu, jakož i projíždějící autobusové 
zájezdy a místní občané. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


