
ROK 1982 
 
 

Úvod 
 

V druhém roce 7. pětiletky byla činnost NF i NV motivována významnými politickými událostmi, 
kterými bylo 34. výročí Vítězného února, 37. výročí osvobození Československa Sovětskou 
armádou, 65. výročí VŘSR, dále bylo připomenuto 60. výročí vzniku Svazu sovětských 
socialistických republik a 40. výročí Lidické tragédie. Rok 1982 vyhlásilo UNESCO za 
„Mezinárodní rok úcty ke stáří“ a byl rovněž „Rokem tvorby a ochrany životního prostředí“. 
V Praze se konal také 10. Všeodborový sjezd Revolučního odborového hnutí.  
Cílem všech lidí bylo, aby to byl rok, jenž by přispěl k rozvoji a upevňování upřímných 
mezilidských vztahů i rozvoji aktivního vztahu člověka k prostředí, v němž žije. 
 
 
Správa obce 

 
Ve funkci předsedy Místního národního výboru pracoval nadále s. František Vala, tajemníkem 
byl    s. Václav Fiurášek a hospodářka s. Marie Chrbjátová. MNV má 35 poslanců, poslankyní 
ONV ve Vsetíně je s. Zdenka Martináková, poslankyní Sm KNV s.  
 
 
Hospodaření MNV 

 
Příjmy za rok 1982 byly 3 180 836,44 Kčs, výdaje činily 3 120 508,78 Kčs. Zůstatek na běžném 
účtě MNV k 31.12.1982 činil 60 327,66 Kčs, zůstatek na účtě sdružených prostředků 60 213,72 
Kčs a na účtě fondu rezerv a rozvoje to bylo 84 049,89 Kčs. 
 
 
Obyvatelstvo 

 
Letos se narodilo celkem 24 dětí, z toho bylo 11 chlapců a 13 děvčat. Zemřeli 4 občané. Svateb 
bylo 22. K trvalému pobytu v naší obci se během roku přihlásilo 44 občanů a 29 se jich z trvalého 
pobytu u nás odhlásilo. 
 
 
Čestné uznání MNV 

 
Dne 10.6.1982 převzali předseda VO KSČ s. Lejska, předseda MNV s. Vala a tajemník MNV            
s. Fiurášek v Domažlicích od ministra vnitra ČSR a ministra obchodu ČSR Čestné uznání za III. 
místo v ČSR pro obec Prostřední Bečva za výsledky roku 1981 v soutěži cestovního ruchu. U této 
příležitosti byla udělena MNV částka 100 000 Kčs pro rozvoj obce. Uvedeného aktu se zároveň 
s představiteli naší obce zúčastnil tajemník ONV ve Vsetíně s. Václavík. 
 
 
Soutěž NV  

 



Místní národní výbor na Prostřední Bečvě obsadil za výsledky roku 1982 1. místo v soutěži 
národních výborů v okrese Vsetín obcí od 1 000 do 2 500 obyvatel.  
Celoobecní závazek 

 
Volební program NF spolu s plánem hlavních úkolů MNV představuje hlavní kostru celkové 
činnosti a této je věnována maximální pozornost. Plnění volebního programu (jedná se o 
celoobecní závazek na rok 1982, kde jsou zpracovány jednotlivé úkoly VP) bylo pravidelně 
hodnoceno na zasedání rady a plenárních zasedáních MNV. Celkově byl celoobecní závazek na 
letošní rok splněn k 7. listopadu    a ve vytvořené hodnotě díla překročen. 
V investiční části akce „Z“ byla ukončena výstavba parkoviště na Pustevnách a toto bylo předáno 
do užívání v měsíci prosinci 1982. Hodnota díla činí 1 558 tis. Kčs, finanční náklady 1 053 tis. 
Kčs, odpracováno bylo 40 400 brigádnických hodin. 
U neinvestičních a ostatních akcí, včetně zeleně se jednalo o následující akce : 
       HD     BH 
- mateřská škola Kněhyně - 
  jednotřídní     369 tis. Kčs      8 350 
- autocamping – komunikace,  
  parkoviště, kanalizace    690 tis. Kčs    15 300 
- zeleň – provedena údržba stávající 
  zeleně, včetně výsadby 290 ks okrasných 
  keřů (udržováno 36 000 m² zelených ploch)   74 tis. Kčs      6 400 
 
 
Zemědělské využití pozemků nevhodných pro socialistickou zemědělskou velkovýrobu bylo 
zabezpečeno takto : 
14,89 ha  bylo zabezpečeno za pomoci JZD, které pozemky pokosilo 
2,00 ha pokosily a usušily složky NF ručně 
14,11 ha pokosili občané na pozemcích v soukromém držení, kde seno bylo samospotřebováno                      
  odběrateli – občany 
 
 
V hodnoceném roce bylo uskutečněno celkem 91 politicko – výchovných akcí s účastí občanů 7 
010   a 157 kulturně – společenských akcí s celkovou účastí občanů 19 640. 

 
 
Občané v DD 

 
Někteří naší občané jsou umístěni v domovech důchodců. V Domově důchodců v Zašové jsou            
2 občanky – pí. Hoferková (z č. p. 58) a pí. Galčanová (z č. p. 213). 
 V Podlesí je pí. Jurošková (z č. p. 99), v Pržně pí. Ondryášová (z č. p. 2) a v Karolince jsou            
pí. Vašutová (z č. p. 150) a pí. Tomková (z č. p. 128). Všechny tyto občanky před vánočními 
svátky navštívil předseda MNV a členové sociální komise a byly jim předány dárkové balíčky. 

 
 
PO Kněhyně 

 
V letošním roce oslavila Požární ochrana v Kněhyních 25. výročí svého založení. U této 
příležitosti se uskutečnila slavnostní schůze, kde byly předány zakládajícím a zasloužilým členům 
tohoto sboru čestné odznaky a čestná uznání, dále byla provedena přehlídka staré techniky a 
ukázka cvičení s novu – moderní technikou.  



Předsedou PO v Kněhyních je s. Pavlica Jaroslav, velitelem s. Pavlica Josef. 
 

Odvodní řízení branců 
 

Odvodního řízení branců na Okresní vojenské správě ve Vsetíně se zúčastnilo z naší obce 13 
branců ročníku 1964. Odvodnímu řízení byl přítomen s branci i předseda MNV.  
 
 
Oslavy 

 
I letos probíhaly u nás oslavy významných dnů a výročí s manifestacemi. Jde především o 
následující oslavy : 
Oslavy svátku všeho pracujícího lidu – 1. máje, které byly pro obce Prostřední, Horní a Dolní 
Bečva, Hutisko – Solanec a pro ekonomický celek JZD Soláň opět na Prostřední Bečvě. 
Manifestace se konala před motorestem Zavadilka, odkud šel průvod na hřiště TJ. Vedoucím 
okresní delegace byl    s. Gustáv Rožnovják, předseda okresního výboru Svazarmu. 
V předvečer osvobození obce – 3. května – šel průvod od MNV k pomníku padlým, kde byly 
položeny věnce a složili zde slib noví pionýři. 
Oslavy MDŽ se konaly tradičně v hotelu Zavadilka. V kulturním programu vystoupily děti z místní 
mateřské a základní školy a hudebníci OB. Ženám bylo podáno občerstvení a zasloužilé ženy byly 
vyhodnoceny čestným uznáním. 
7. listopadu byl uskutečněn lampionový průvod na počest VŘSR, který šel od Zavadilky k pomníku 
padlým, kde byly kladeny věnce a přednesen slavnostní projev.  
Zúčastnili se občané a hlavně pak děti ze základní školy, že školy v přírodě a mat. školy. 
U příležitosti oslav Měsíce československo – sovětského přátelství byly na Zavadilce promítány 
pro děti i dospělé sovětské filmy, instalována prodejní výstava knih a na ukončení uspořádána 
nadílka „Dědy mráze“ pro děti.  
Ve složce SČSP jsou velmi činní manželé Blanařovi. 

 
 
Večer hudby a zpěvu 

 
V březnu se uskutečnil na Sokolovně „Večer hudby a zpěvu“. Na tuto akci přijel a ujal se vedení 
celého večera prof. Jan Bernátek, náš občan, který je nyní člen Armádního souboru Víta 
Nejedlého v Praze a rovněž vystupovala i jeho manželka, zpěvačka rozhlasového souboru. 
 
 
MLK  

 
Do 1.9.1982 byla vedoucí místní lidové knihovny s. Eva Hudková, potom tuto funkci převzal                    
s. Richard Blanař. V plánu na tento rok bylo vypůjčit celkem 8 400 svazků, vypůjčeno bylo ale 
pouze 6 496 svazků. Během roku přibylo do knihovny 20 nových čtenářů. 
 
 
ČZS 

 
V letošním roce byla velká úroda ovoce. V moštárně Českého zahrádkářského svazu bylo 
vymoštováno 30 600 litrů moštu, což odpovídá 500 q ovoce a usušeno bylo 840 kg hrušek. 



Byla také uskutečněna přístavba této moštárny, na které bylo odpracováno 633 brigádnických 
hodin zdarma. 
 
 
Změna ved. hotelu Zavadilka 

 
Letos odešel do důchodu vedoucí hotelu Zavadilka s. Antonín Mrňka, který v naší obci působil 11 
let. Soudruh Mrňka měl zájem o zvelebení tohoto hotelu a za jeho působnosti došlo také 
k vybudování motorestu Zavadilka. Novým vedoucím je s. Pavel Jakšík ze Vsetína. 
 
 
Hotel Tanečnica 

 
Od září 1982 byl uzavřen veškerý provoz v hotelu Tanečnica na Pustevnách z důvodu adaptace 
celé budovy. Počítá se s celkovými náklady na opravu cca 6 miliónů Kčs, předpokládaná doba 
opravy je 4 roky. 
 
 
Setkání mládeže Svm kraje 

 
XIII. setkání mládeže s představiteli politického a veřejného života Severomoravského kraje se 
letos konalo ve dnech 18. – 20. června. Sluneční paprsky, jež dopadly v sobotu ráno na 
pestrobarevné stanové městečko, které vyrostlo na pláni Pusteven, předznamenaly radostnou 
atmosféru tohoto setkání. Jednotlivé okresní delegace mezi sebou soupeřily, které z nich se podaří 
ostatní překvapit originálnějším nápadem. V bohatém kulturním programu se představilo 20 
souborů a sólistů. Na      4 000 nejlepších pionýrů a svazáků z celého kraje si také vyzkoušelo 
svoji zdatnost v četných sportovních soutěžích a také se zapojilo do akce „Mládež lesům, lesy 
všem“. Vyvrcholením setkání se stala společná mírová manifestace. Transparenty nad hlavami 
účastníků hlásaly odhodlání mladých v míru budovat svoji vlast, přispívat všemi silami k jejímu 
rozkvětu. Zástupcům nejlepších svazáckých kolektivů Severomoravského kraje byla předána 
vyznamenání. V průběhu besed předali svazáci čestná hlášení o plnění závazků uzavřených na 
počest konání III. sjezdu SSM s. Miroslavu Mamulovi, vedoucímu tajemníku Sm KV KSČ a s. 
Františku Skácelovi, předsedovi Svm KNV. Zpěv, tanec a veselý smích zněl pod vrcholem 
Radhoště po celé 3 dny. 
 
 
Automobilová soutěž 

 
Základní organizace Svazarmu uspořádala dne 8. května automobilovou soutěž „O štít 
osvobození Prostřední Bečvy“. Zúčastnilo se jí 13 osádek a vítězem soutěže se stala osádka ve 
složení s. Zdeněk Ondryáš (č. p. 19) a s. Zdeněk Janíček (č. p. 136). 
 
 
ZDŠ U mostu 

 
Slavnostní zahájení nového školního roku 1981/82 bylo v 8.00 hodin u pomníku padlým. 
Zúčastnili se jej představitelé MNV, VO KSČ, školské a kulturní komise, předseda SRPŠ a mnoho 
rodičů, kteří doprovázeli své děti poprvé do školy.  



V letošním školním roce byla rozhodnutím školského odboru ONV Vsetín naše škola trojtřídní. 
Žáci 4. ročníku v počtu 16 dojížděli na Horní Bečvu. Naši školu navštěvovalo 65 žáků – 31 
chlapců a 34 dívek. 
Učitelský sbor pracoval ve složení : s. Jan Žíla – ředitel školy, s. Milada Balašová a s. Vlasta 
Žílová – učitelky. 
Správní zaměstnanci : s. Marie Stodůlková – školnice 
          s. Ladislav Kantor – topič 
K zahájení školního roku vypracoval ředitel školy celoroční plán školy, ke kterému se všichni 
učitelé vyjádřili a jednotlivé úkoly si zařadili do svých osobních plánů. Rovněž byl vypracován 
vnitřní řád školy, se kterým byli žáci seznámeni hned první týden a po celý rok byl důsledně 
dodržován.      Soudr. Balašová a s. Žíla navštěvovali stranické vzdělávání středního stupně, s. 
Žílová navštěvovala IPV při ZDŠ v Horní Bečvě. Získané poznatky uplatňovali ve vyučovacím 
procesu a při veřejné práci v obci. Soudr. Balašová ukončila první rok cyklického studia 
pořádaného OPS. 
Na škole pracovaly dva zájmové kroužky, a to : 
zdravotnický – vedla s. Balašová 
pěvecko – recitační – vedla s. Žílová 
Český tisk odebírali žáci 100% - Sluníčko, Mateřídoušku a Ohníček. Uvedené časopisy byly 
využívány v hodinách čtení a také bylo využíváno dětské literatury z žákovské knihovny. 
V říjnu a listopadu byla provedena generální oprava vodoinstalace v celé budově. Potrubí bylo 
zrezivělé, často praskalo. Okresní stavební podnik Valašské Meziříčí prováděl odborné práce           
a dodal materiál, přípravné a zednické práce provedli členové SRPŠ. V březnu členové SRPŠ 
vylíčili sklepní prostory a předseda SRPŠ, s. Pavel Kubáň, zhotovil dřevěné stojany na nářadí. 
Během hlavních prázdnin byly vymalovány všechny učebny, sborovna, ředitelna, tělocvična, WC 
a chodby, jídelna a kuchyň. Byl dokončen nátěr plotu a dokončena úprava hlavního vchodu.  
Během uvedeného škol. roku byla brigádnická pomoc žáků a učitelů zaměřena na úklid okolí 
školy, podzimní a jarní směny NF v obci, pomoc při úklidu obce před 1. májem, práce na školním 
pozemku. Při všech uvedených akcích bylo odpracováno 685 brigádnických hodin.  
Učitelský sbor pomohl při vysazování okrasných keřů u pomníku padlým, před MŠ a Domem 
služeb.  
25. a 26. ledna 1982 byl proveden zápis žáků do 1. třídy a bylo zapsáno 29 žáků – 15 chlapců a 
14 děvčat.  
PO SSM : Již druhý rok patřily oddíly školy, které byly tři, pod pionýrskou skupinu na ZDŠ Horní 
Bečva. Celková organizovanost byla 92%. Slib pionýrů složilo 17 dětí. 10 žáků se zúčastnilo 
letního pionýrského tábora v Makově. 
Ateistická výchova : Ve škol. roce 1981/82 navštěvovalo náboženství ze 45. žáků 2. a 3. třídy           
15 žáků, tj. 33,3%.  
Slavnostní ukončení školního roku se konalo u pomníku padlým. 
 
 
 
 
 
 
 
 


