
ROK 1980 
 
 

Úvod 
 

V letošním roce oslavil všechen náš lid 35. výročí světodějné porážky německého fašismu. 
Z paměti našich občanů nikdy nevymizí, že naše národní a státní svoboda byla obnovena 
hrdinným zápasem Sovětské armády.  
Zkušenosti z předmnichovské republiky a zejména z těžkých let 1938 – 1945 vedly k hlubokému 
přesvědčení miliónů pracujících našich národů, že samostatnost československého státu a 
národní existence českého a slovenského národa může zaručit jen těsné spojenectví se Sovětským 
svazem. Tím se vytvořily i vnější podmínky pro vítězství národní a demokratické revoluce a její 
postupné přerůstání v revoluci socialistickou. Rozhodujícím úkolem pro rok 1980 bylo zabezpečit 
důsledné splnění závěrů XV. sjezdu KSČ ve všech rozhodujících ukazatelích šestého pětiletého 
plánu. Je naší povinností efektivně rozvíjet socialistickou výrobu a zabezpečit tak trvalý vzestup 
hmotné a kulturní úrovně života lidu.  
Významným faktorem k úspěšnému splnění Volebního programu NF je dobrovolná pracovní 
aktivita a iniciativa občanů naší obce.  
 
 
Správa obce 

 
Předsedou MNV zůstává nadále s. František Vala, tajemníkem s. Václav Fiurášek a hospodářkou     
s. Marie Chrbjátová. Místní národní výbor na Prostřední Bečvě má 34 poslanců, poslankyní ONV 
Vsetín je s. Jarmila Blanařová, poslancem KNV s. Josef Bělunek. Poslankyní SL je s. Oldřiška 
Mikundová. Předsedovi Místního národního výboru byla předána u příležitosti 35. výročí 
osvobození pamětní medaile „Za zásluhy o rozvoj obce“. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Příjmy MNV v letošním roce činily 2 843 000,84 Kčs a výdaje 2 762 927 Kčs. 
Účelové dotace byly přijaty během roku na tyto akce : 
Stavba tribuny na hřišti          20 000 Kčs 
Údržba veřejné zeleně            5 000 Kčs 
Údržba místních komunikací         65 000 Kčs 
Na technickou vybavenost         30 000 Kčs 
Na odměny při sčítání lidu           4 200 Kčs 
Na vybavení autokempinku         32 875 Kčs 
Na akci „Z“ -  parkoviště Pustevny   1 361 935 Kčs 
Osvětová beseda             3 000 Kčs 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V tomto roce se v obci narodilo celkem 22 dětí, z toho bylo 16 chlapců a 6 děvčat. Zemřelo 22 
osob   – 12 žen a 10 mužů. Svateb bylo 31 a během roku se odhlásilo z pobytu v obci 49 osob a 
k pobytu bylo přihlášeno 21 osob. 



 
Sociální zabezpečení 

 
Na úseku sociálního zabezpečení byla letos vyčerpána finanční částka 20 000 Kčs a tato byla 
poskytnuta osobám, které pobírají nižší důchody. Členové sociální komise navštívili občany z naší 
obce, kteří jsou umístěny v Domově důchodců. Jsou to :  
Ludmila Ondryášová z čísla 2, Marie Galčanová z čísla 213, Františka Jurošková z čísla 99, 
Anežka Vašutová z čísla 150.  
 
 
Zdravotnictví  

 
V minulých letech se u nás ordinovalo pouze 2 dny v týdnu, což bylo krajně nedostačující. Proto 
od 1.9.1980 ordinuje lékař u nás každý den, a to následovně : 
pondělí :  11.30 – 14.30 hodin  čtvrtek :     7.00 – 11.00 hodin 
úterý :   7. 00 – 11.00 hodin  pátek :  11.30 – 14.30 hodin 
středa : 13.00 – 17.00 hodin 
 
Obvodním lékařem je MUDr. Dernický, sestra Vlasta Kopřivová.  
Dětská poradna je u nás 1x za 14 dní. Do poradny dojíždí a ordinuje MUDr. Chvátalová. 
Na podzim tohoto roku došlo k vnitřním úpravám ve stávajícím zdravotním středisku. Aby naši 
občané nemuseli dojíždět k lékaři do sousedních obcí, byly v budově MNV uvolněny 2 místnosti a 
zde se ordinovalo.  
 
 
Celoobecní závazek 

 
Celoobecní závazek byl v tomto roce plněn u nás následovně : 
Politicko – výchovná činnost : 
Jednotlivé akce politicko – výchovné činnosti jsou zakotveny v Jednotném plánu kulturně – 
výchovné činnosti na základě předložených plánů činnosti složek NF. Celkem lze složky NF 
hodnotit dobře, neboť akce byly plněny dle plánu. Celostátní politické akce byly po stránce 
návštěvy a zajištění dobře zabezpečeny. Plnění akcí je pravidelně hodnoceno jak v orgánech 
MNV, tak ve složkách NF              a v Místním výboru NF. Na zabezpečování účasti větších akcí 
se podílely všechny složky NF. 
Politicko – organizátorská práce : 
Místní národní výbor uskutečnil plánovaný počet plenárních zasedání, kde účast poslanců byla 
88,2% a průměr návštěvnosti občanů na jednom zasedaní je 52 občanů. V účasti občanů se 
nepodařilo splnit plánovaný počet 70 občanů i přesto, že zasedání byla vždy řádně propagována. 
Komise MNV uskutečnily v roce 1980 nezbytný počet schůzí a celková účast je v průměru 6,8 
z devíti členů, v procentech je to 75,8. 
Ekonomická oblast : 
V investiční části akce „Z“ se jednalo pouze o jednu akci, a to o výstavbu parkoviště na 
Pustevnách, kterou prováděl národní podnik Dopravní stavby Olomouc. Parkoviště je budováno 
po pravé straně při vstupu do areálu Pusteven pro 310 osobních automobilů. S ukončením se 
počítá v roce 1981. Plánovaná hodnota díla byla 1 500 tis. Kčs, skutečnost činila 1 474 tis. Kčs; 
plánovaný finanční náklad byl 1 200 tis. Kčs, skutečnost 1 383 tis. Kčs; bylo plánováno 32 000 
brigádnických hodin, skutečnost činila 7 100 brig. hodin. U brig. hodin nebyl plán splněn, neboť 
tato akce nemá charakter místního významu, je vzdálena od středu obce a bude sloužit výhradně 
pro turisty přijíždějících na toto místo.  



 
 
 
V neinvestiční části byly realizovány tyto akce : 
a) Místní komunikace 
    FN – 99 tis. Kčs  HD – 139 tis. Kčs  brig. hodiny – 3 200 (odpracováno 
na  
    úpravách příkopů, při samotné penetraci a budování propustků). 
 
b) Rekonstrukce ZDŠ Kněhyně na mateřskou školu. Byla započata v měsíci březnu 1980, 
vedoucím  
    stavby byl pověřen poslanec MNV, s. Jaroslav Majer, důchodce. S otevřením se počítá k 1. září  
    1981. Proinvestováno bylo 359 tis. Kčs, HD – 424 tis. Kčs, 
    počet BH – 5 200. 
 
c) Tribuna na hřišti 
     FN – 20 tis. Kčs  HD – 53 tis. Kčs  BH – 2 700 (odpracovali převážně  
     požárníci). 
 
d) ZDŠ U mostu – dokončení terénních úprav. 
    FN – 39 tis. Kčs  HD – 55 tis. Kčs  BH – 1 300 (odpracovali převážně  
    členové SRPŠ). 
 
e) KBV, chodníky a komunikace ve středu obce. 
    FN – 354 tis. Kčs  HD – 413 tis. Kčs  BH – 4 700 
 
f) Přípravné práce pro obecní vodovod. Byla vypracována studie na celoobecní vodovod a bude 
se 
   pokračovat ve vypracování projektové dokumentace. 
   FN – 30 tis. Kčs   HD – 39 tis. Kčs  BH – 700 
 
g) Rekonstrukce ZDŠ Bacov. Adaptace budovy ZDŠ byla zahájena v minulém roce. Část budovy  
    bude využita pro odbor školství ONV Vsetín a druhá část bude pro místní občany – dohlížecí  
    výbor. Celá rekonstrukce si vyžádala částku 500 tis. Kčs. Vedoucím stavby byl pověřen 
poslanec 
   MNV, s. František Křenek.  
   FN – 78 tis. Kčs   HD – 129 tis. Kčs  BH – 4 100 (akce dokončena) 
 
h) Oprava zdravotního střediska – vybudování schodiště, nového komínu a podlah. 
    FN – 20 tis. Kčs  HD – 30 tis. Kčs  BH – 800 
 
ch) Na úseku veřejné zeleně se jednalo o údržbu stávajících ploch kolem památníku padlých, 
kolem 
 ZDŠ, MŠ a veřejných prostranství. 
 FN – 6 tis. Kčs  HD – 48 tis. Kčs  BH – 3 400 (odpracovaly ve větší 
míře  
 členky ČSŽ a žáci ZDŠ). 
 
 



MLK  
 

Vedoucí Místní lidové knihovny je i nadále s. Eva Hudková. Dětským i dospělým čtenářům, 
kterých bylo letos 289, bylo vypůjčeno 8 639 svazků. Během roku se do knihovny přihlásilo 19 
nových čtenářů. 
 
 
 
 
 
 
VO KSČ 

 
V prosinci letošního roku se konala výroční členská schůze Vesnické organizace Komunistické 
strany Československa, na které byl zvolen její nový výbor se sedmi členy. Předsedou se stává s. 
František Lejska, další členové jsou : s. Zdenek Děcký – místopředseda, s. Jiří Vala, s. Miroslav 
Kuba st.,         s. Alois Gromnica, s. Josef Červený, s. František Koláček. 
 
 
Sčítání lidu, domů a bytů 

 
K 1.1.1980 bylo v celé naší republice prováděno sčítání lidu, domů a bytů. Z politického                     
i celospolečenského hlediska to byla akce velmi významná a důležitá. I v naší obci bylo ke sčítání 
přikročeno z tohoto hlediska. K zabezpečování celé akce bylo určeno 7 sčítacích komisařů a 2 
sčítací revizoři. Jejich práce byla velmi náročná a nelehká, sčítací komisaři byli na dobu 15 dnů 
uvolněni ze zaměstnání. Díky zodpovědnému přístupu všech sčítacích komisařů a revizorů, jsme 
se s tímto úkolem dobře vypořádali. 
Sčítacími komisaři byli :  s. Rudolf Jurajda (I. část Bacova a nad Zavadilkou) 
    s. Jaroslav Majer ( Pustevny, Skalíkova louka) 
    s. ing. Rudolf Ondryáš (Kněhyně) 
    s. Marie Chrbjátová (dolní konec obce) 
    s. Jan Mikulenka ( II. část Bacova) 
    s. Františka Skalíková (Adámky) 
    s. Jan Žíla (střed obce) 
Sčítacími revizory byli :  s. František Vala, předseda MNV 
    s. Vladislav Křištof, předseda MV NF 
Při posledním sčítání v r. 1970 bylo v naší obci 1 825 obyvatel, při letošním sčítání 1 608 
obyvatel, z toho 797 žen a 811 mužů. Podle výsledků sčítaní vidíme, že životní úroveň našich 
občanů má stále stoupající tendenci. Bylo sečteno např., že naši občané vlastní 353 ledniček, 47 
automatických praček, 314 jiných praček, 5 barevných televizorů, 334 černobílých televizorů, 49 
motocyklů, 119 osobních automobilů atd. 
 
 
SPOZ 

 
Sbor pro občanské záležitosti je v tomto období sedmičlenný a letos zajišťoval níže uvedené akce.  
Práce s dětmi a mládeží : vítání občánků do svazku obce bylo provedeno jen dvakrát, v důsledku 
malého počtu narozených dětí, s průměrnou účastí 69%. Bylo započato s předáváním pamětních 
listů dětem, které začaly povinnou školní docházku – prvňáčkům.  



Jako každoročně se člen SPOZ zúčastnil předávání občanských průkazů patnáctiletým na Horní 
Bečvě.  
Práce s jubilanty : dle usnesení Rady MNV byli v uplynulém období navštěvováni jubilanti při 
dosažení věku 75 let a dále od 80 let výše každý rok. S platností od r. 1980 Rada schválila 
návštěvu   a předání dárkového balíčku již při dosažení 70 let.  
V tomto roce navštívili členové SPOZ 60 jubilantů. Při návštěvách jsou jubilantům předány 
dárkové balíčky v hodnotě 50 Kčs, devadesátiletým a výše je předán dárkový balíček v ceně do 
100 Kčs.         Při významných kulatých jmeninách, jedná se především o 50 a 60 let, byla 
oslavencům zasílána písemná blahopřání.  
Ve vyjímečných případech byli věcným dárkem obdarováni občané, kteří se výrazně zapojili do 
veřejně prospěšné práce v obci.  
Smuteční obřady : z 22 zesnulých občanů v obci byl smuteční řečník SPOZ přítomen na 17 
pohřbech. Tento rozdíl spočívá hlavně v pozdní informovanosti řečníka. Na žádoucí úrovni 
nebylo ani zasílání smutečních kondolencí pozůstalým zemřelého, taktéž z důvodu opoždění 
informovanosti o úmrtí občanů. 
 
 
Setkání s důchodci 

 
Místní národní výbor a Český svaz žen připravil 16. listopadu na Zavadilce setkání s důchodci, za 
účasti 105 důchodců z naší obce. Nejstaršími na tomto setkání byli : Štěpán Ondryáš, 83 let, 
z čísla 290 a Rozálie Janíčková, 83 let, z čísla 158. Členky ČSŽ napekly „frgály“ a podaly 
občerstvení, po dobu setkání vyhrávala hudba OB. Přítomni byli i předseda MNV, předseda VO 
KSČ  a zdravotní sestra s. Kopřivová. Na ukončení této zdařilé akce položili důchodci kytičku 
k pomníku padlých.  
 
 
Setkání mládeže Svm kraje 

 
Ve dnech 20. – 22. června se konalo na Pustevnách již XI. setkání mládeže Severomoravského 
kraje (u nás tzv. „Letnice“). V pátek odpoledne se za deštivého počasí sjeli na Pustevny svazáci 
z celého našeho kraje, aby zde v „malém stanovém městečku“ prožili 3 dny plné her, zábavy, 
soutěží a dobré pohody. Na celou tuto dobu byl připraven velmi bohatý kulturní program. 
V sobotu dopoledne se konala manifestace svazáků za přítomnosti tajemníka Sm KV KSČ s. 
Mamuly, předseda KV SSM s.    a dalších významných činitelů našeho kraje. Nálada byla po celé 
3 dny výborná, po „propršeném“ pátku vysvitlo v sobotu sluníčko a počasí přálo mladým lidem i 
v neděli, kdy se odpoledne všichni plni zážitků a nových přátelství rozjeli do svých domovů.  
 
 
Odvodní řízení branců 

 
3. října bylo z naší obce u odvodního řízení na Vsetíně 18 branců. Všichni branci byli odvedeni. 
Odvodního řízení se s branci zúčastnil předseda MNV, s. Vala. 
 
 

Oslavy 
 

1. máj 
 



Prvomájové oslavy se konaly letos opět v naší obci za spoluúčasti obcí Horní Bečva, Dolní Bečva, 
Hutisko – Solanec a ekonomického celku JZD Soláň. Hlavní projev byl přednesen na parkovišti u 
hotelu Zavadilka, pověřeným zástupcem OV KSČ Vsetín, s. Gustavem Rožnovjákem. Potom se 
odebrali účastníci májových oslav na hřiště TJ, kde byl připraven pestrý kulturní program                
– vystoupení valašského souboru OB „Bečvan“, ukázky cvičení na spartakiádu, vystoupení 
dětského kroužku „Soláněk“ z Hutiska – Solance, džezbalet z Horní Bečvy, tah věcné loterie 
souboru Bečvan, kološtěstí pro děti i dospělé, střelnice o ceny apod. Odpoledne byl na programu 
turnaj v kopané starých pánů všech zúčastněných obcí. V průběhu oslav vyhrávaly dechové hudby 
z Horní Bečvy,    D. Bečvy a Pr. Bečvy. Účast činila cca 3 200 lidí. 
 
 
 
 
 
Osvobození obce 

 
35. výročí osvobození naší obce jsme si připomněli v předvečer jejího osvobození – 3. května. 
Účastníci aktu se shromáždili u budovy MNV a odtud šel průvod k pomníku padlých před školou. 
Projev přednesl ředitel ZDŠ U mostu a místopředseda MNV, s. Jan Žíla, a již tradičně bylo u 
pomníku provedeno šátkování nových pionýrů. Po celou dobu vyhrávala hudba OB. 
Po uvedeném aktu se uskutečnil na sokolovně „Večer hudby“, který pokládáme za velmi zdařilou 
akci.  
 
 
VŘSR 

 
U příležitosti výročí Velké říjnové socialistické revoluce se konal v naší obci lampionový průvod, 
kde byli zúčastněni jak obyvatelé obce, tak hlavně děti ZDŠ, MŠ a děti ze školy v přírodě. 
Lampionový průvod šel od Zavadilky k pomníku padlých, kde byly kladeny věnce a přednesen 
slavnostní projev. 
 
 
Den učitelů 

 
Oslavy Dne učitelů probíhaly v hotelu Zavadilka a to učitelů ze ZDŠ U mostu a školy v přírodě. 
Na oslavu byli přizváni a zúčastnili se předseda MNV s. Vala, předseda VO KSČ s. Kuba, 
tajemník MNV s. Fiurášek a předseda školské a kulturní komise MNV s. Zd. Vala. U této 
příležitosti byly soudruhům učitelům předány knižní odměny.  
 
 
MDŽ 

 
Místní výbor NF, VO KSČ a MNV připravil pro ženy v obci velmi pěknou oslavu Mezinárodního 
dne žen v sále hotelu Zavadilka, za spoluúčasti družební obce Bystrička. Přítomným ženám byla 
podána káva a zákusky a byly vyhodnoceny zasloužilé ženy obce. Jedná se o tyto soudružky : 
Ludmila Jurečková, Eva Hudková – uč., Jarmila Blanařová, Milada Martináková, Filoména 
Divínová, Vlasta Žílová – uč., Ludmila Orlová, Anežka Stavinohová, Anna Válková, Alžběta 
Juříčková, Julie Valová. 



Na příjemné atmosféře oslav se podílel velkou měrou, mimo ostatní kulturní program, i pěvecký 
soubor žen z Bystričky. Dále byla u příležitosti oslav MDŽ za obětavou a dlouholetou práci s. 
Aloisie Vachůnová, důchodkyně, přijata u předsedy ONV Vsetín, s. Františka Katolického.  
Soudružka Marie Chrbjátová, hospodářka MNV, byla přijata za dlouholetou a záslužnou práci na 
pražském hradě u presidenta republiky, s. Gustava Husáka. 
 
 
MČSP 

 
V rámci oslav Měsíce československo – sovětského přátelství byly promítány na Zavadilce filmy 
pro dospělé i děti, dále byly filmy promítány dětem v ZDŠ, MŠ a dětem ve škole v přírodě. Rovněž 
na Zavadilce byla instalována výstava knih s prodejem. Na ukončení MČSP byla pro děti 
uspořádána nadílka Dědy mráze, potom následovala taneční veselice pro dospělé. 
 
 
 
 
 
50. výročí trvání PO 

 
14. června se konala za pěkného počasí na našem hřišti soutěž požárníků, které se zúčastnilo          
18 družstev . První místo obsadilo družstvo z Vigantic, na druhém místě byli naši požárníci a na 
místě třetím skončilo družstvo z Hutiska – Solance. 
19. – 20. července pak probíhaly v naší obci oslavy 50. tého výročí založení požárního sboru na 
Prostřední Bečvě. Byla to velmi rozsáhlá akce a u občanů se setkala s velkým ohlasem. Celé 
uvedené akci byla věnována velká pozornost a na jejím zdárném zabezpečení a průběhu se 
podíleli téměř všichni členové požárního sboru. Vzorně bylo připraveno hřiště, u sokolovny byl 
postaven stylový dřevěný altánek pro hudbu, který bude i v budoucnosti sloužit pro různé akce, 
zajištěn dostatek občerstvení apod. K tanci i poslechu vyhrávala po celé dva slunné dny dechová 
hudba Nemšovanka z Nemšové. Dále v kulturním programu vystoupila dechová hudba OB pod 
vedením s. Miroslava Fiuráška, valašský soubor OB „Bečvan“ a pěvecký soubor „Kvítek“ 
z Horní Bečvy. Vše probíhalo dle předem stanoveného plánu. Je nutno vyzvednout účinnou pomoc 
VO KSČ a MNV  na Pr. Bečvě, stejně jako ostatních sborů okrsku. 
Alespoň stručně z historie : 9. března 1930 se sešlo 22 občanů obce na ustavující schůzi a 
výsledkem jejich jednání bylo založení dobrovolné hasičské organizace. Zakládající členové 
sboru patří k čestným členům organizace a jedná se o soudruhy : Michal Bernátek, Josef 
Mikulenka, Jaroslav Fiurášek, Julius Fiurášek, Josef Jurek, Rudolf Fiurášek, Rudolf Jurečka. 
Postupným rozvojem došlo k ustavení cvičících družstev a to mužů, žen a mládeže. Velmi 
významným krokem byla pro naše požárníky stavba požární zbrojnice, jejíž výstavba byla 
započata v roce 1948 a ukončena v roce 1954. 
Dnes je organizace se svými 125 členy masovou společenskou organizací na Prostř. Bečvě a 
velmi dobře spolupracuje jak s MNV, tak i ostatními složkami NF v obci a sbory v okrsku.  
 
 
30. výročí TJ Sokol – střed 
 
Tělovýchovná jednota Sokol střed oslavila v letošním roce 30 let svého trvání. Na počest tohoto 
výročí se v sobotu 21. června uskutečnilo přátelské fotbalové utkání s účastníkem 1. A třídy             
TJ Rožnov p. R., ve kterém naši fotbalisté po pěkném výkonu zvítězili 2:1. V neděli 22. června se 
konala slavnostní schůze za přítomnosti zástupců složek NF, MNV, OV ČSTV a zástupců 



sousedních TJ, na které byla zhodnocena celková činnost za celou dobu existence organizované 
tělovýchovy v naší vesnici. Jednotlivcům, kolektivům i organizacím NF, kteří se zasloužili o 
budování organizace byly předány pamětní listy. Oslavy vyvrcholily v odpoledních hodinách 
průvodem od hotelu Zavadilka na sportovní hřiště, kde v 5-ti skladbách vystoupilo přes 400 
cvičenců z celého Rožnovského okrsku, včetně cvičenců našich. I přes nepřízeň počasí se místní 
spartakiáda vydařila     a důstojně tak uzavřela rámec oslav. Po oba večery dlouho do noci 
pokračovala pěkná zábava a při skleničce jiskřivého moku si všichni zavzpomínali na uplynulých 
30 let. A věru bylo na co vzpomínat! Aby vzpomínky nezůstaly jen mezi lidmi, ukládáme je i do 
naší kroniky, aby také ti, kteří nezažili doby počátečního budování, strádání, léta prosazování 
tělovýchovy do vědomí lidí mohli porovnat, co znamená TJ v naší vesnici a těm, kteří začínají 
nebo budou pokračovat v budovatelském úsilí, bude jistě jak zhodnocení materiální základny tak i 
vlastní tělovýchovy dobrým podkladem k zdokonalení vlastní práce. Vždyť jen majetek, jak bylo 
konstatováno na slavnostní schůzi, dosahuje 5-ti miliónů Kčs a tělovýchovná jednota se stala se 
svými 5-ti oddíly a 225-ti členy nejmasovější       a taktéž nejaktivnější organizací ve vesnici. To 
jak vypadala naše vesnice do r. 1945 je v kronice dostatečně popsáno. Vznik TJ je třeba dát do 
souvislosti s budováním obce po osvobození v r. 1945. Jedním z prvořadých úkolů byla 
rekonstrukce školy U mostu, výstavba požární zbrojnice a pak přišlo na řadu vybudování 
fotbalového hřiště a s tím i založení Tělovýchovné jednoty. V březnu 1950 se konala výborová 
schůze VO KSČ a v přijatém usnesení z této schůze byl m. j. uložen i úkol vybudovat fotbalové 
hřiště a založit TJ (tenkrát Dobrovolnou sportovní organizaci Sokol – zkr. DSO Sokol) za 
spolupráce s ČSM. Že se tento úkol podařilo splnit a to ve velmi krátkém termínu, patří vděk 
aktivitě výboru VO KSČ, v jejíž čele stál tehdy s. Josef Zeť, organizaci ČSM, požárníkům a MNV.  
 
 
Fotbalové hřiště 
 
Hřiště se budovalo na pozemku, kde se doloval štěrk na stavbu rod. domků a terén podle toho 
také vypadal. Ale elán, krompáče, lopaty a stovky brigádnických hodin zdarma udělaly své a tak 
během    3 měsíců byla hrací plocha dokončena a současně s tím byl ustaven výbor DSO Sokol. 
Prvním předsedou byl zvolen s. Michal Bernátek a dalšími členy výboru byli ss. Josef Zeť, 
Jindřich Kysučan, Josef Hruška, Josef Fárek, Karel Pavlát, Josef Mautner a Žídek. Hned nato byl 
založen oddíl kopané, jehož členy se stali nejaktivnější svazáci a již v podzimních měsících, sice 
celkem špatně vybaveni, ale o to s větším elánem se u nás začal hrát fotbal. 
Koncem roku 1950 převzal funkci předsedy TJ s. Josef Zeť a tuto vykonával až do roku 1951.  
Podmínky pro rozšíření tělovýchovné činnosti však byly zpočátku špatné, neboť obec byla velice 
roztříštěna a až po r. 1960 se začalo vytvářet centrum vesnice tak, jak jej známe dnes. Přesto 
v roce 1957 byl vytvořen oddíl Základní tělovýchovy, bylo zakoupeno cvičební nářadí a začalo se 
cvičit v hotelu Bečva. Na podzim 1958 se začalo s nácvikem žen a mužů na II. Celostátní 
spartakiádu.  
V r. 1959 byla uskutečněna velmi zdařilá spartakiáda za účasti asi 250 cvičenců z Horní Bečvy, 
Dolní Bečvy, Prostřední Bečvy, Hutiska – Solance, Vigantic, Zubří, Vidče a Rožnova p. R. Taktéž 
naši cvičenci absolvovali několik místních spartakiád, okresní spartakiádu ve Val. Meziříčí, 
krajskou spartakiádu v Gottwaldově a z celkového počtu 18 mužů se zúčastnilo 7 a z 26 žen 12 
cvičenek II. CS v Praze v r. 1960. 
V té době byly členy TJ uspořádány 2 zdařilé tělovýchovné akademie s estrádním programem a 
byla sehrána divadelní hra „U nás na dědině“. V r. 1959 byl založen oddíl šachu, který 
v pozdějších letech byl jedním z nejlepších na okrese a v r. 1963 si velice úspěšně počínal i 
v krajské soutěži. 
Finanční prostředky byly tehdy získávány pořádáním tanečních zábav, organizováním parkoviště 
při „Letnicích“ na Pustevnách a jak již bylo uvedeno pořádáním estrád a jiných kulturních akcí. 



Přesto však tyto nestačily na krytí výdajů, tehdy již 3 oddílů. Úsilím výboru bylo a je, zabezpečit 
takové materiální podmínky, aby na činnost všech oddílů byl dostatek fin. prostředků.  
 
 
Autokempink 
 
A to bylo důvodem k tomu, že v roce 1961 za pomoci vedoucího odboru turistiky OV ČSTV Vsetín    
s. Menšíka a za spolupráce JZD začala tělovýchovná jednota budovat autokempink. Tehdy bylo 
na kempinku postaveno 5 chatek, suché WC, zbudována prašná příjezdová cesta a studna za 
spolupráce s JZD. Smlouva, která byla uzavřena s JZD na 5 let se však chýlila ke konci a pro 
neshody majitelů pozemků nebylo možné dosáhnout dohody a změnu majetkoprávních vztahů. 
Došlo to tak daleko, že i JZD, ve kterém došlo během smluvního období k výměně vedoucích 
funkcionářů, zaujalo negativní stanovisko a v r. 1966 dostala TJ příkaz lidové kontroly ONV 
k demolici kempinku do 3 měsíců. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, musela být 
zaplacena i pokuta, ale autokempink byl přece jen „udržen“. JZD však šlo ve svých záměrech tak 
daleko, že v prostoru kempinku vybagrovalo dvě obrovské jámy, ze kterých zeminu prodávalo na 
stavbu Silnicím a jámy zaváželo převážně skleněným odpadem z Tesly Rožnov p. R. A až teprve po 
sálodlouhých jednáních na úrovni JZD, ONV a KNV se podařilo v r. 1973 dosáhnout nové 
dohody s JZD o pronájmu pozemků a asi o 3 léta později byl konečně za spolupráce MNV 
proveden výkup spodní části kempinku. Velkým přínosem bylo nastoupení s. Josefa Zetě do funkce 
správce kempinku, a tuto činnost vykonává dodnes. S jeho pomocí byly postaveny další 4 chatky a 
byla provedena částečná elektrifikace chat. V r. 1975 obdržela TJ 60 000 Kčs na vybavení těchto 
chat a v r. 1976 byla postavena společenská budova, na jejíchž vybavení bylo poskytnuto dalších 
100 000 Kčs od Sm KNV – odboru obchodu a cest. ruchu. V r. 1977 ONV Vsetín uhradil 300 000 
Kčs za 15 nových chat typu „Osada“, které byly zásluhou družební TJ Slovan Bystrička zajištěny 
v Drevině Túrany. V tomtéž roce bylo vyřízeno 15 malých  chatek z rekreačního střediska n. p. 
Tesla Rožnov p. R., a tyto uvedeny do provozu na začátku sezóny. Na stavbu chat typu „Osada“ 
spolu s ubytovacím objektem a vstupní části se sociálním zařízením byl v roce 1977 vypracován 
projektový úkol a k zajištění jeho realizace byla podána žádost na přidělení fin. prostředků 
z fondu vládního výboru CR. V červenci r. 1978 byla TJ přidělena částka 1 350 000 Kčs a tato 
měla být do konce uvedeného roku proinvestována. I když se to úplně nepodařilo, udělalo se velký 
kus práce a to za velmi dobré spolupráce s MNV a hlavně s jeho předsedou s. Františkem Valou. 
Bylo postaveno všech 15 chat včetně základů a prakticky během        3 měsíců vyrostl zde i 
ubytovací objekt, jehož dodavatelem byl n. p. Bučina Zvolen. Objekt má           2 podlaží s 32 
místnostmi. Byl to prostě „fofr“. Celá výstavba byla zařazena do akce „Z“. Nebyla dokončena 
vstupní a sociální část, neboť z důvodů, že budou fin. prostředky kráceny, byl zakoupen další 
objekt v Bučině Zvolen v hodnotě cca 250 000 Kčs a tyto prostředky pak scházely na dokončení 
celé akce. Nyní je uvedená část budovy dokončována z prostředků MNV a z prostředků provozu 
autokempinku. V loňském roce obdržela TJ dotaci od Vládního výboru CR v částce asi 853 000 
Kčs na prvotní vybavení postavených objektů. V současné době hodnota majetku na 
autokempinku přesahuje 3 000 000 Kčs. Máme však připraven proj. úkol na dostavbu kempinku 
tak, aby byly splněny všechny podmínky oborové normy a mohla být provedena překategorizace 
z B na kategorii A. Z toho důvodu byl zakoupen objekt z Bučiny Zvolen, který je zatím uskladněný. 

 
 

Sokolovna 
 

Další velkou společnou akcí NV a TJ Sokol byla výstavba Sokolovny, která se taktéž prováděla 
v akci „Z“. V r. 1968 bylo Radou MNV na nátlak TJ rozhodnuto postavit nové kabiny a na tuto 
akci bylo uvažováno s rozpočtem 60 000 Kčs. Záměry TJ byly ovšem daleko vyšší. Se stavbou se 



započalo, během výstavby byly 3x změněny plány a stavba se podstatně rozšířila. Nakonec bylo 
v akci „Z“  proinvestováno 440 000 Kčs a přesto to byla vzhledem k velikosti a vybavenosti jedna 
z nejlevnějších staveb v celém okrese, neboť se stala záležitostí takřka celé vesnice. Bylo zde 
odpracováno kolem        25 000 brigádnických hodin zdarma a na výstavbě se podílely, až na 
malé vyjímky, všechny složky NF. Hodnota stavby je odhadnuta na více než jeden milión Kčs. 
Sokolovna byla slavnostně otevřena a předána do užívání (natáčela i Čs. televize) v červenci 
1972. 

 
 

Rekonstrukce hřiště 
 

Dále je nutno vzpomenout, že v r. 1973 došlo k rekonstrukci hřiště. Hřiště bylo prodlouženo, 
rozšířeno, odvodněno a upravena hrací plocha.  
V r. 1976 byla postavena nová zábrana a hřiště částečně oploceno. Na všech uvedených akcích 
bylo odpracováno za posledních 15 let více jak 50 000 brigádnických hodin, z nichž celé dvě 
třetiny byly odpracovány zdarma. Na této budovatelské části činnosti TJ má nemalý podíl MNV, 
hlavně v posledním 10-ti letí, VO KSČ, ze složek NF to jsou požárníci, ČSŽ, Myslivecké združení, 
ČSL, ČSS a ČČK. Je samozřejmé, že garantem všech akcí byl výbor TJ a členové jednotlivých 
oddílů TJ. 
V současné době sdružuje TJ pět oddílů. Nejstarším, jak již bylo uvedeno, je oddíl kopané, který 
vyvíjí svou činnost po celou dobu trvání organizace. Jeho výsledky byly různé. Družstvo mužů již 
několik let bojuje o první příčku ve III. třídě našeho okresu, do vyšší třídy se mu dosud nepodařilo 
postoupit. Taktéž družstva žáků a dorostu, která byla ustavena v letech 1973 – 74 si udržují čelní 
místa v tabulce. Po několik let nepracuje dobře oddíl šachu a nárazově pracují oddíl ZRTV a 
oddíl turistiky. V oddílu ZRTV cvičí nyní 16 žaček a spolu s dalšími žačkami z okolních jednot 
nám předvedly svou spartakiádní skladbu při oslavách 30. výročí trvání TJ Sokol střed a taktéž 
vystupovaly na všech okolních místních, okrskové i okresní spartakiádě. Nejmladším oddílem, 
který zahájil svou závodní činnost v r. 1977 je oddíl stolního tenisu. Nejdříve to bylo družstvo 
žáků a od     r. 1979 si i v kategorii mužů udržuje čelní postavení. Každým rokem tento oddíl 
pořádá Vánoční turnaje, které bývají početně obsazeny členy naší TJ. V zájmu TJ je, aby všechny 
oddíly pracovaly dobře a systematicky. Nedaří se však získat dostatečný počet tělovýchovných 
pedagogických kádrů, tj. cvičitelů, trenérů, rozhodčích apod. Rovněž i budovatelská činnost naší 
TJ jí neumožňuje se plně věnovat tělovýchovné činnosti. Hlavně v posledních letech se však 
podařilo udělat mnoho, díky obětavosti funkcionářského kolektivu TJ a celé členské základny. TJ 
Sokol střed věří, že se jí podaří zkvalitnit vlastní tělovýchovnou činnost, spolu s MNV dokončit II. 
etapu výstavby autokempinku        a vybudovat dlouho již očekávaný a občany tolik požadovaný 
nový sportovní areál.  

 
 

Zemědělství 
 

Dodávkové úkoly od JHR v obci byly splněny takto : 
      plán                    plnění 
    mléko  38 000 l  39 998 l 
    maso       270 q       277,31 q 
    vlna        -       399 kg (bylo odevzdáno ovčí 
vlny) 
 
Rok 1980 byl pro zemědělce mimořádně nepříznivý, hlavně v období sklizně sena a obilovin. Také 
u JZD Soláň se snížily vzhledem k počasí výnosy svižího sena a naopak se zvýšila výroba siláže.  



Podzim roku byl příznivější a podařilo se zasít část ozimé obiloviny. Tím je dán předpoklad 
k lepším výnosům v roce 1981. Hektarové výnosy obilovin u JZD Soláň : pšenice 25 q, žito 28,2 q, 
oves 30,8 q ječmen 33,2 q. V tomto roce se urodilo mnoho švestek a svědčí o tom mj. i počet 
žadatelů o pálení slivovice, kterých bylo 217. Je to nejvíce v posledních letech. V r. 1979 to bylo 
128 žadatelů,          v r. 1978 – 88 žadatelů, v r. 1977 – 52 žadatelů, v r. 1976 – 145 žadatelů. 
 
 
ZDŠ U mostu 

 
Školní rok 1979/80 byl zahájen 3.9.1979 u pomníku padlých. Školu navštěvovalo celkem 110 
žáků, z toho 55 chlapců a 55 děvčat. Ředitel školy vypracoval celoroční plán školy a podle tohoto 
plánu si vypracovali třídní učitelé své osobní plány. Ve všech ročnících se vyučovalo podle nové 
koncepce     – pro tuto výuku absolvovali všichni učitelé školení. V politicko – výchovné práci 
bylo dosaženo lepších výsledků. Důsledně byly dodržovány výchovné cíle vyučovacích hodin, žáci 
byli průběžně seznamováni s významnými politickými událostmi ve státě, obci, byla sledována 
významná výročí a včas připravovány nástěnky. V hale školy je koutek tradic. Zlepšila se 
připravenost třídních učitelů na vyučování a byla více využívána didaktická technika. Postupně je 
škola zásobována moderními pomůckami ze zásobovacího střediska školského odboru v Semetíně. 
Jednou měsíčně byly promítány žákům naučné i zábavné filmy půjčené ze školního filmového 
střediska v Ostravě. Všichni učitelé byli zapojeni do stranického vzdělávání a získané poznatky 
využívají ve vyučování. Na škole pracovaly tyto zájmové kroužky, které vedly s. učitelky :  
 zdravotnický – s. Milada Balášová 
 pěvecko – recitační – s. Eva Hudková, s. Vlasta Žílová 
 spartakiádní (nácvik nejmladších žáků) – s. Eva Hudková 
Také do veřejně prospěšné práce v obci se soudruzi učitelé zapojovali, zúčastňovali se všech 
kulturních a politických akcí v obci. Žáci vystupují s kulturními vložkami na výročních schůzích 
složek NF, pomáhají při jarních a podzimních národních směnách, upravují okolí pomníku 
padlých. Celkem odpracovali žáci 846 brigádnických hodin a učitelé 176 brig. hodin. Bylo 
nasbíráno a odevzdáno 1 670 kg železa, 220 kg starého papíru a 72 kg šípků. Tyto úkoly žáci 
splnili jako závazek k 35. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. Učitelský sbor a 
zaměstnanci školy pracují ve stejném složení jako v minulém roce.  
Odběr dětských časopisů byl na naší škole 100%. 
Pokračovalo se v generální opravě školy. Byla provedena fasáda a nová střecha na přístavku u 
školy, upraven vchod do školy. Dřevěné dveře a okenní rámy byly vyměněny za kovové 
s hlinikovými lištami a celý vchod obložen gabřincem. Během zimních měsíců byly zhotoveny 
nové rámky na plot u školy. V jarních měsících se započalo s budováním nového plotu, který byl 
posunut o 2 m blíže k budově školy. V závěru školního roku bylo vylepšeno hygienické zařízení 
školy o dvě sprchy, dvě umývadla na chlapeckém WC a o výlevku u školní kuchyně. 
Letošním škol. rokem vstoupila škola do 2. desítky družebních styků se školou v Bystričce. Na 
návštěvě v Bystričce v rámci škol. výletu bylo dohodnuto, že i v příštích letech se budou 
navštěvovat učitelské sbory a výbory SRPŠ, jak tomu bývalo v prvních letech družby.  
Za s. Šenka převzal funkci předsedy SRPŠ s. Pavel Kubáň, čp. 500.  
PO SSM : funkci skupinové vedoucí vykonávala s. Jaroslava Kantorová, organizovanost činila 
78%. Ve dnech 27.6. – 29.6.1980 stanovalo 24 pionýrů v blízkosti autokempinku TJ Sokol. Hlavní 
náplň PO byla zaměřena na zájmovou a sportovní činnost s plněním hlavních úkolů uložených 
OV SSM. 
Ateistická výchova : náboženství navštěvovalo 25,7% žáků, během školního roku se odhlásili dva 
žáci ze 3. třídy.  
Poslední týden v lednu byl prováděn zápis žáků do 1. třídy.  
Školní rok 1979/80 byl slavnostně ukončen 27. června u pomníku padlých. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


