
ROK 1981 
 
 

Úvod 
 

Rok 1981, první rok 7. pětiletky, byl významným politickým obdobím a byl prostoupen mírovou 
aktivitou a úsilím o mírové soužití na celém světě. V únoru se konal XXVI. sjezd KSSS a postupně 
sjezdy dalších bratrských stran. V dubnu se konal XVI. sjezd KSČ a 14. a 15. května jsme oslavili   
60. výročí založení KSČ. V červnu byly provedeny volby do zastupitelských orgánů všech stupňů.  
Tato výročí byla hlavním motivem k intenzívnímu uvědomování občanů k proletářskému 
internacionalismu, jako i k rozvoji kulturně výchovné práce, jež jsou významnou součástí ideově 
výchovného působení na nejširší veřejnost. 
Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje na léta 1981 – 1985 schválené na XVI. sjezdu 
KSČ orientují celou naši společnost na náročné a společensky významné cíle, které odpovídají 
nynější etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti. Zde jde především o to, aby jsme plně 
využili společenskou a pracovní aktivitu a iniciativu našich občanů k plnění náročných úkolů 
Volebního programu NF s cílem dosažení dalšího rozvoje naší obce. 
Prvořadým úkolem bylo nadále zvyšovat politické, všeobecné a odborné vzdělání našich 
pracujících, popularizovat poznatky přírodních společenských věd, prohlubovat všestranné 
znalosti. Dále podporovat rozvoj estetické výchovy, vést především mladé lidi k aktivní účasti při 
ochraně přírody, kulturních památek a k vytváření socialistického životního prostředí. 
 
 
Volby 

 
Volby do zastupitelských orgánů všech stupňů se konaly ve dnech 5. – 6. června 1981 ve 
vyzdobených místnostech hotelu Zavadilka. Do voličských seznamů bylo v naší obci zapsáno 1 
206 voličů včetně těch, kdož volili na voličský průkaz v naší obci. Z uvedeného počtu 1 206 voličů 
se jich voleb zúčastnilo 1 202, což činí 99,7%. Pro navržené kandidáty NF na poslance MNV 
odevzdalo své hlasy 99,7% z celkového počtu odevzdaných platných hlasů. To znamená, že všech 
35 kandidátů na poslance MNV bylo pravoplatně zvoleno. Z uvedeného počtu poslanců MNV bylo 
zvoleno 10 žen, tj. 28,5% všech poslanců a 25 mužů. Dále bylo zvoleno 10 poslanců do 35 let, tj. 
28,5%.  
Sociální složení poslanců MNV : 
22 dělníků    3 veřejní pracovníci   2 učitelé 
2 družstevní rolníci  1 technik    5 ostatní 
Na 1. ustavujícím plenárním zasedání MNV dne 26. června v hotelu Zavadilka všichni poslanci 
slovem „slibuji“ a podáním ruky řídícímu schůze složili poslanecký slib, který potvrdili svým 
podpisem. 
 
 
MNV  

 
Předsedou MNV byl opět zvolen s. František Vala (P.B. 508), který tuto funkci vykovává velmi 
dobře a odpovědně, tajemníkem osvědčený pracovník s. Václav Fiurášek (P.B. 439), 
místopředsedou zůstává nadále s. Jan Žíla (P.B. 206) – ředitel ZDŠ a hospodářkou s. Marie 
Chrbjátová, dlouholetá pracovnice MNV. 
Dalšími členy Rady MNV v Prostř. Bečvě jsou : 
s. Zdenek Vala – P.B. 511   s. Jaroslav Vašek – P.B. 160 



s. Jaroslav Majer – P.B. 355   s. ing. Rudolf Ondryáš – P.B. 354 
s. Bohumír Kantor – P.B. 512   s. Oldřiška Fárková – P.B. 577 
s. Jan Mikulenka   – P.B. 166   s. Marie Chrbjátová – P.B. 171 
 
 
Poslanci MNV 

 
Jmenný seznam zvolených poslanců MNV + č. p. : 
1. Bártek Václav, ml. 420   19. Koláček František  463 
2. Bártek Václav, st.  420   20. Lejska František   411 
3. Bernatský František   56   21. Mikulenka Jan  166 
4. Červený Josef  367   22. Majer Jaroslav  355 
5. Bilová Marta  362   23. ing. Ondryáš Rudolf 354 
6. Bilová Jindřiška 444   24. Pavlica František  129 
7. Bartoň Drahomír 242   25. Sobek Jaroslav  297 
8. Divín Bohumil  240   26. Petřek Rostislav  403 
9. Fárková Oldřiška 577   27. Stavinohová Anežka 507 
10. Fiurášek Václav 439   28. Tovaryšová Pavla  250 
11. Chrbjátová Marie 171   29. Vala František  508 
12. Jurajdová Marie 323   30. Vala Zdenek  511 
13. Jurajdová Ludmila 397   31. Vítek Josef   282 
14. Janíčková Anna    32. Vachůn Zbyněk  241 
15. Jurajda Rudolf 396   33. Holčáková Ludmila 621 
16. Kantor Bohumír 512   34. Vašek Jaroslav  160 
17. Klopec Bohuslav 448   35. Žíla Jan   206 
18. Křenek František 481 
 
 
Poslanci vyšších orgánů 

 
Poslankyní ONV ve Vsetíně byla zvolena s. Zdenka Martináková, poslankyní Sm KNV v Ostravě         
s. 

 
Poslancem Sněmovny lidu byl zvolen s. Josef Subr, vedoucí tiskárny n. p. Zbrojovka Vsetín                
a poslancem Sněmovny národů pro náš obvod s. Jindřich Poledník, tajemník UV KSČ.  

 
 
Komise 

 
Byly zřízeny následující komise pléna MNV : 
ochrany veřejného pořádku, finanční a plánovací, zemědělská, školská a kulturní, zdravotní              
a sociální, stavební a bytová, obchodu a cestovního ruchu; 
a komise a aktiv rady MNV : 
komise jednotného systému branné výchovy obyvatelstva (JSBVO), aktiv pro zeleň, sbor pro 
občanské záležitosti (SPOZ).  
 
Uvedené komise pracují v tomto složení : 
Komise OVP : předseda – s. Bohumír Kantor, tajemník – s. Rostislav Petřek, členové – ss. 
Jaroslav Sobek, Jan Mikulenka, František Koláček, Richard Blanař, Miroslav Křenek, Bohumil 
Juřík.  



 
Komise finanční a plánovací : předseda – s. Jaroslav Majer, tajemnice – s. Marie Chrbjátová, 
členové – ss. Ludmila Holčáková, Josef Vítek, Drahoslav Bartoň, Jaroslav Kantor, Jaroslav 
Pavlica, František Hrstka, Bedřich Bil. 
Komise zemědělská : předsedkyně – s. Oldřiška Fárková, tajemník – s. ing. Rudolf Ondryáš,            
členové – ss. Václav Fiurášek, František Bernatský, Bohumil Divín, František Hatlapatka, Michal 
Maceček, Jan Dětský, Ludvík Kretek. 
 
Komise školská a kulturní : předseda – s. Zdenek Vala, tajemnice – s. Vlasta Žílová, členové – ss. 
Jan Žíla, Rudolf Jurajda, Marta Bilová, Pavla Tovaryšová, Jarmila Blanařová, Františka 
Minarčíková – ředitelka MŠ, Stanislav Holčák. 
 
Komise stavební a bytová : předseda – s. Jaroslav Vašek, tajemník – s. František Pavlica,                            
členové – ss. Bohuslav Klopec, František Křenek, Josef Červený, Miloslav Juroška, František Bil, 
Oldřich Petřek, František Majer. 
 
Komise sociální a zdravotní : předsedkyně – s. Marie Chrbjátová, tajemnice – s. Anežka 
Stavinohová 
členové – ss. Jaroslav Majer, Anna Janíčková, Marie Jurajdová, Antonín Drda, Ludvík Bil, Ivona 
Rašková, Jindřiška Janíčková. 
 
Komise obchodu a CR : předseda – s. František Lejska, tajemnice – s. Věra Kubáňová, členové – 
ss. Zbyněk Vachůn, Václav Bártek – st., Václav Bártek – ml., Věra Malinová. 
 
Komise JSBVO : předseda – s. Jan Mikulenka, tajemník – s. Lubomír Kysučan, členové – ss. 
Zdenek Janíček, Josef Stavinoha. 
 
Aktiv pro zeleň : předseda – s. František Hatlapatka, tajemník – s. Bohumil Juřík, členové – ss. 
Alois Krůpa, Zdenka Koláčková, Darie Zubková, Bohumil Matouš, Bedřich Fiurášek. 
 
Komise SPOZ : předsedkyně – s. Jindřiška Bilová, tajemnice – s. Alena Křenková, členové – ss. 
Ludmila Jurajdová, Marta Bilová, Josef Hlucháň, Anna Křenková, Josef Ondryáš.  
 
 
VP NF 

 
Volební program Národní fronty na léta 1981 – 1985, který byl přijat MNV tak i NF, vychází 
z dosaženého stupně vývoje naší obce v ekonomické, sociální a ideologické oblasti, z reálných 
možností vlastních sil a prostředků, jakož i z možností celého rozsahu hospodaření ONV, z jehož 
prostředků je kryta každoročně značná část rozpočtových výdajů našeho MNV. 
Všechny akce VP NF jsou podloženy finančními dotacemi od nadřízených orgánů i z fondu rezerv 
MNV. Finanční dotace však ještě zdaleka nestačí k tomu, aby akce byly splněny. Volební program 
počítá jak s morální, tak s faktickou pomocí všech občanů Prostřední Bečvy. Počítá se také a 
bude nutná organizovaná pomoc složek NF a položka přes 40 000 brigádnických hodin je 
nemalá. Akce obsažené ve VP NF jsou rozloženy na jednotlivé léta sedmé pětiletky. Po dodělání 
jedné akce se pustíme do akce druhé, neboť je třeba šetřit fyzickou sílu občanů, kteří přijdou 
pomoci. Ve VP se však počítá také dlouhodobě, jako např. stavba sportovního areálu, která se 
sice započne v tomto volebním období, ale bude ukončena až v příští pětiletce. Anebo podklady 
pro nadstavbu „Domu služeb“ se již nyní připravují pro 8. 5LP. 



Velká pozornost v uvedené 7. pětiletce bude věnována zejména vzájemné konzultaci a podpoře 
investičních záměrů, péči o vytváření zdravého životního prostředí, budování občanské a 
technické vybavenosti obce, rozšiřování a zkvalitňování služeb, vytváření předpokladů 
k zpracování koncepčních záměrů celé obce na další období, včetně koncepce zabezpečení pitné 
vody, zpracování i důslednému plnění kvalitního jednotného plánu kulturní činnosti, na kterém se 
budou podílet orgány MNV, všechny složky NF i vedení všech hospodářských organizací v obci. 
Investiční část akce „Z“ zůstává významnou formou zlepšování životního prostředí i v naší obci. 
Na volební období 1981 – 1985 jsou v investiční akci „Z“ plánovány celkem tři akce s hodnotou 
díla     5 072 000 Kčs a finančním nákladem 3 871 000 Kčs. 
V neinvestiční akci „Z“ se jedná o rekonstrukci bývalé ZDŠ v Kněhyních na MŠ a dostavbu 
autokempinku, II. etapa . 
Na úseku TVRD jsou zařazeny akce : 
1. Dokončení komunikací a chodníků ve stavebním obvodu 
2. Výstavba trafostanic a posílení stávající trafostanice ve středu obce „Zóna“ 
3. Kanalizace ve středu obce, II. etapa, včetně čistící stanice.  
Objemy TVRD činí celkem 726 000 Kčs.  
V rámci služeb pro obyvatelstvo se počítá mimo již uvedené nadstavby „Domu služeb“ 
s rozšířením odvozu popelnic do úseku Kněhyně, bude vyvinuto úsilí ke zkvalitnění služeb 
v prodejnách                 a restauracích včetně zlepšování prostředí, zvláště budeme usilovat 
prostřednictvím SD Jednota        o zabezpečování a zlepšení zásobování prodejen v obci během 
rekreační sezóny základním sortimentem zboží. Během 7. 5LP bude provedeno rozšíření 
veřejného osvětlení v rámci neinvestiční části akce „Z“ do míst : Adámky, Fiuráškovice, Kněhyně 
– od Zole až po polesí. Uvedená akce bude zajišťována z vlastních prostředků o fin. nákladu 30 
000 Kčs, s vytvořením hodnoty díla 39 000 Kčs. 
Počítá se s prováděním penetrace, kde plánujeme provést 6 000 m² penetračního postřiku a 5 000 
m² penetračního nátěru. 
Jednotlivé úkoly VP budou zpracovány do jednoročního celoobecních závazků a s výsledky jejich 
plnění budou občané seznamováni na veřejných schůzích a dalšími dostupnými formami. 
 
 
Ekonomická část soc. závazku 

 
V ekonomické části soc. závazku za rok 1981 byla vytvořena hodnota díla na všech akcích 1 326 
tis. Kčs o finančním nákladu 763 tis. Kčs. Odpracováno bylo celkem 53 860 brigádnických hodin.  
Z toho :  
Inv. akce „Z“:   HD 728 tis. Kčs FN 572 tis. Kčs BH 12 560 
Neinv. akce „Z“ (1 akce) : HD 400 tis. Kčs FN 191 tis. Kčs BH 27 930 
Ostatní neinv. akce „Z“ 
(celkem 8 akcí) :   HD 144 tis. Kčs FN ---  BH 13 400 
Z toho bylo ošetřeno 36 000 m² ploch veřejné zeleně a vysázeno 45 ks okrasných keřů. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Příjmy v r. 1981 činily 2 283 134,31 Kčs, výdaje 1 793 176,12 Kčs.  
Účelové dotace byly přijaty během roku na tyto akce : 
ZDŠ U mostu       50 000 Kčs 
Kultura      140 000 Kčs 
Osvětová beseda       31 700 Kčs 
Doprava        40 000 Kčs 



Údržba veř. zeleně      10 000  Kčs 
Vodní hospodářství      25 000 Kčs 
Parkoviště Pustevny – akce „Z“   569 000 Kčs 
Rozhlas      140 000 Kč 
 
 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V letošním roce se narodilo celkem 24 dětí, z toho 14 chlapců a 10 děvčat. Zemřelo 11 občanů          
– 4 muži a 7 žen. Svateb bylo 23. K pobytu se přihlásilo 28 občanů a 45 se jich z naší obce 
odhlásilo. 
 

 
Oslavy 

 
Jako každý rok, tak i letos probíhaly v naší obci oslavy významných dnů a výročí a manifestace 
k těmto výročím. 
Jednalo se zejména o oslavy 1. máje – svátku všech pracujících, kterých se jako obvykle kromě 
našich občanů účastnili obyvatelé obcí Horní Bečva, Dolní Bečva, Hutisko – Solanec a členové 
ekonomického celku JZD Soláň. Dále to byly oslavy k 36. výročí osvobození obce Rudou 
armádou, konané dne 3. května. Slavností průvod šel od MNV k pomníku padlých, kde byl 
přednesen projev a kladeny věnce. Při této příležitosti složilo slib 17 nových pionýrů.  
K dalším větším oslavám patřily oslavy MDŽ, Den učitelů, MDD, VŘSR a MČSP. 

 
 
Večer hudby a zpěvu 

 
V květnu pořádala Osvětová beseda v obci k 60. výročí založení KSČ na sokolovně „Večer hudby     
a zpěvu“. Pořad sestavil s. Michal Bernátek a uváděl jej s. Žíla, ředitel ZDŠ, který také hrál na 
kontrabas. Koncertní skladby nacvičil prof. Jan Bernátek, člen Armádního souboru Víta 
Nejedlého.  
V programu vystoupili také žáci ZDŠ U mostu : Zbyněk a Jiří Valovi – zobcová flétna, Leoš a 
Radim Mikundovi – dechové nástroje, Dana Kretková – klavír. Dále účinkoval dechový soubor 
OB, taneční soubor Emila Bernátka, smyčcový kvartet OB a ženský sbor OB z Horní Bečvy. Akce 
se setkala s velkým zájmem občanů. 
 
 
Propagační skříňky 

 
V rámci zlepšení propagační činnosti vybudoval letos MNV ve středu obce, v údolí Bacov a 
Kněhyně pěkné a vkusné propagační skříňky v počtu 21. MNV je předal složkám Národní fronty a 
jsou zde průběžně aktualizovány významné politické a kulturní události. 
 
 
GO rozhlasu 

 



MNV zahájil v roce 1981 generální opravu místního rozhlasu včetně rozšíření s tím, že po 
dokončení rekonstrukce v roce 1982 budou podchyceny všechny oblasti v obci se soustředěnou 
výstavbou. 
 
 
Odvodní řízení branců 

 
Odvodního řízení branců ročník 1963 se zúčastnilo z naší obce 17 branců. Odvodní řízení se 
konalo na Okresní vojenské správě ve Vsetíně dne 13. května 1981 a byl mu přítomen i soudruh 
předseda MNV. 
 
 
Setkání mládeže Svm kraje 

 
Již po dvanácté se letos konalo na Pustevnách ve dnech 19. – 21. června setkání mládeže 
s představiteli politického a veřejného života Severomoravského kraje. Sjelo se zde více než pět 
tisíc mladých lidí. Na sobotní manifestaci zhodnotili mladí lidé svou činnost za poslední rok, 
zejména s obsahem své iniciativy k XVI. sjezdu KSČ a podílem na volbách do zastupitelských 
sborů všech stupňů a se stavem příprav letní aktivity studentů našeho kraje. U příležitosti setkání 
byly mládežnické kolektivy, svazácké základní a okresní organizace kraje vyhodnoceny Cenou 
sovětských kosmonautů, Cenou Miloše Sýkory, putovním praporem MěstV VLKSM Volgograd, 
putovním praporem nejlepšímu OV SSM a putovní standartou v kategorii rubání a ražby. 

 
 
ZDŠ U mostu 

 
Školní rok 1980/81 byl pro nepříznivé počasí zahájen v tělocvičně školy za účasti předsedy MNV       
s. Františka Valy, místopředsedy VO KSČ s. Františka Lejsky, předsedy ŠKK s. Zdenka Valy a 
rodičů žáků. 
Nová koncepce vstoupila celostátně do 5. ročníků a s tím současně probíhalo školení učitelů II. 
stupně. 
1. září 1980 došlo ve školní správě ke změně inspektora pro obvod Rožnov p. R. Dosavadní 
okresní školní inspektor soudr. Václav Jaroň odešel do důchodu a jeho funkci převzal soudr. 
Zdeněk Hauzner, ředitel ZDŠ Pod Skalkou v Rožnově p. Radh.  
Učitelský sbor pracoval ve stejném složení jako v minulém školním roce, tzn. že ředitelem školy 
byl   s. Jan Žíla a dále vyučovaly soudružky učitelky Vlasta Žílová, Eva Hudková a Milada 
Balášová. 
Školu navštěvovalo celkem 80 žáků, z toho 41 chlapců a 39 dívek, organizace školy byla 
čtyřtřídní. Všichni žáci obdrželi první stupeň z chování. 
Celoroční plán školy byl zpracován podle pokynů školského odboru ONV Vsetín a závěru 
inspekční zprávy. Ideově politická výchova žáků byla zaměřena na hlavní politické události 
v tomto školním roce. K 60. výročí založení KSČ byl vypracován závazek učitelů a žáků. Úkoly 
byly rozpracovány na měsíce, plnění sledováno a hodnoceno na provozních poradách. Všichni 
přistupovali k plnění úkolů zodpovědně a závazek byl nejen splněn, ale v mnoha ukazatelích i 
překročen. Ředitel školy v obci pracuje jako lektor středního stupně stranického vzdělávání při 
VO KSČ a jako vedoucí lektorské skupiny. Soudr. Balášová navštěvovala střední stupeň 
stranického vzdělávání na Horní Bečvě. Soudružky Hudková a Žílová navštěvovaly IPV na ZDŠ 
v Horní Bečvě a studium zakončily závěrečným pohovorem. Poznatky ze školení uplatňovaly při 
vyučovacím procesu. Škola má dostatek moderních vyučujících pomůcek, které byly využívány ve 
vyučovacích hodinách. 



Na škole pracovaly dva zájmové kroužky : 
zdravotnický – vedla s. Balašová 
pěvecko – recitační – vedly ss. Hudková a Žílová 
Odběr dětských časopisů byl 100% a bylo jich využíváno v hodině čtení. Škola má příruční 
učitelskou knihovnu, která obsahuje naučnou literaturu pro potřeby vyučování a žákovskou 
knihovnu, která má necelých 100 svazků a obsahuje povinnou doplňkovou četbu. Obě knihovny 
v letošním roce vedla s. Žílová. Zápis žáků do 1. třídy byl proveden s. Žílovou ve dnech                         
28. – 29.1.1981 a zapsáno bylo celkem 20 žáků. 
PO SSM : Od 1.9.1980 nemá škola samostatnou pionýrskou skupinovou vedoucí. Pionýři patří 
nyní k pionýrské skupině při ZDŠ v Horní Bečvě, kterou vede placená skupinová vedoucí, s. Dana 
Křištofová. Přeřazení bylo uskutečněno na základě toho, že se na škole střídala každý rok nová 
skupinová vedoucí a nebylo možné již novu získat. Při tak malé skupině nebyla skup. vedoucí (z 
řad dělnické mládeže) finančně honorována. V uvedeném školním roce pracovaly na škole 2 
oddíly jisker a 2 oddíly pionýrů a organizovanost pionýrů činila 90%.  
Ateistická výchova : Do náboženství bylo přihlášeno – 20 žáků, tj. 35,5%. Během školního roku se 
podařilo řediteli školy osobními pohovory s rodiči snížit procento přihlášených na 29,5% (o 4 
žáky). Slavnostní ukončení školního roku se konalo 30.6. v 8.00 hodin u pomníku padlých. 
O letních prázdninách byl na škole putovní pionýrský tábor škol našeho okresu. Pro tento účel 
byly zabrány dvě třídy, jídelny a tělocvična. O úklid se starala s. Marie Stodůlková, školnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


