
ROK 1983 
 
 

Úvod 
 

V tomto roce se pokračovalo v odpovědné a náročné práci na úkolech XVI. sjezdu KSČ a dalším 
rozvoji československé vzdělávací soustavy. Charakter a průběh roku ovlivňovaly mimořádně 
důležitá jubilea : 35. výročí Únorového vítězství, 38. výročí osvobození naší vlasti a obce 
Sovětskou armádou a Světový mírový kongres, který se konal v červnu v Praze. Tohoto světového 
shromáždění za mír a život proti jaderné válce se zúčastnilo kolem 3 000 účastníků  z více než 
140 zemí. Spontánní vůle všech bylo zabránit válce a jaderné katastrofě. Světové shromáždění 
mělo široký mezinárodní ohlas, vyburcovalo veřejné mínění k bdělosti a ostražitosti proti plánům 
podněcovatelů jaderné katastrofy. Stalo se zdrojem nových, podnětných iniciativ, ukazujících 
možnost mírových hnutí o formách a prostředcích boje za mír. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Příjmy za rok 1983 byly 1 882 254,88 Kčs, výdaje činily 1 828 885,84 Kčs. Zůstatek na běžném 
účtě k 31.12.1983 činí 53 369,04 Kčs, zůstatek na účtě sdružených prostředků 36 105,69 Kčs, na 
účtě fondu rezerv a rozvoje 4 482,72 Kčs. 
 
 
Dotace 

 
Výstavba, úprava obce. 
V roce 1983 byly čerpány tyto částky : 
 Vodní hospodářství   -   21 414,55 Kčs 
 Doprava    - 142 763,22 Kčs 
 ZDŠ U mostu    - 107 228,63 Kčs 
 MŠ střed – jídelna   - 175 994,30 Kčs 
 Škola Bacov    -        220,06 Kčs 
 MŠ střed – estetické výdaje  -   46 883,83 Kčs 
 MŠ Kněhyně – jídelna  -   26 842,07 Kčs 
 MŠ Kněhyně – estetické výdaje -   34 389,01 Kčs 
 MŠ Kněhyně – vybavení 
 a terénní úpravy   - 181 726,33 Kčs 
 SPOZ     -     5 621,50 Kčs 
 MLK – estetické výdaje  -        767,80 Kčs 
 Kulturní ostatní výdaje  -   23 178,27 Kčs 
 Požární sbor – střed   -     9 543,07 Kčs 
 Požární sbor – Kněhyně  -   33 457,71 Kčs 
 Správa MNV    -   71 045,97 Kčs 
 Sociální zabezpečení   -   29 490,00 Kčs 
 MH veřejné osvětlení   -   31 832,45 Kčs 
 MH estetické výdaje   -   42 362,98 Kčs 
 MH veřejná zeleň   -        417,00 Kčs 
 MH autok. projekce   -   71 628,00 Kčs 
 Autokempink akce Z   - 225 786,36 Kčs 



 Vodovod akce Z   - 546 564,77 Kčs 
Správa obce 

 
Výkon státní správy  
Je zabezpečován u našeho MNV jak pracovníky aparátu MNV, tak 7. komisemi pléna. Celkem 
bylo za rok 1983 projednáno 1 815 podání, z toho 529 ve správním řízení. 
Plenární zasedání uskutečnilo plánovaných 6 zasedání s účastí 187 poslanců MNV, což 
představuje průměrnou účast 89%. Plenární zasedání se zúčastnilo celkem 429 občanů, což je 
průměrně 71,5% občanů na jedno zasedání. Poslankyně ONV se zúčastnila 3. zasedání, 
instruktor ONV 1. zasedání. Jednoho zasedání se zúčastnil poslanec ČNR s. Hora.  
 
 
Celoobecní závazek 

 
Závazek byl zaměřen na politicko výchovnou a organizátorskou práci a na ekonomickou oblast 
akce „Z“.  
V politicko výchovné a organizátorské práci byl závazek k uspořádání 91 akcí, kulturně 
společenské akce byl plán 170 akcí. V této oblasti byl závazek splněn, avšak je do budoucna 
nutné, aby složky národní fronty předkládaly písemně MNV Čtvrtletně zprávu o splnění 
naplánovaných akcí a nebo akce, které byly uskutečněny navíc. 
V ekonomické oblasti – investiční části akce „Z“ byly dvě akce. A to stavba vodovodu a stavba 
druhé etapy autokempinku. Plán v hodnotě díla byl 500 000 Kčs, skutečnost je 1 147 000 Kčs. 
Finanční náklad – plán 350 000 Kčs, skutečnost je 770 000 Kčs. 
V neinvestiční akci „Z“ se prováděly tyto akce : 
- stavba letní tělocvičny u ZŠ U mostu 
- terénní úpravy u MŠ Kněhyně 
- údržba zeleně 
- údržba vnitřního zařízení požárního domu Kněhyně 
- údržba místní komunikace v Kněhyních 
U investičních akcí „Z“ a to vodovodu a autokempinku, které musí být v letošním roce 
dokončeny, bude zapotřebí, aby všichni občané a složky NF zodpovědně plnili závazky, které 
uzavřeli na letošní rok. 
 
 
Soutěž NV 

 
Místní národní výbor v Prostřední Bečvě v soutěži obcí okresu Vsetín za rok 1982 obsadil II. 
místo. Patří mezi obce od 1 000 do 2 500 počtu obyvatel.  
Vyhodnocení bylo prováděno na Místním národním výboru ve Vidči, kterého se zúčastnil tajemník 
MNV s. Václav Fiurášek a předseda NF s. Jiří Vala. 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V tomto roce se narodilo 27 dětí, z toho 14 chlapců a 13 děvčat. Zemřelo 21 lidí, z toho 13 mužů       
a 8 žen. Svateb bylo celkem 11. 
 
 
 
 



 
 
MLK  

 
Vedoucím místní lidové knihovny je i nadále s. Richard Blanař. Celkem zapsaných čtenářů je 220. 
Během roku bylo vypůjčeno 5 001 kusů knih a 222 kusů časopisů. Bylo provedeno také 
vyhodnocení čtyř nejlepších čtenářů mezi něž patří Pavel Tovaryš, Lenka Kysučanová, Markéta 
Krupová, Sylva Zrníková.  
Byla uspořádána 1 akce pro děti, 2 výstavky, 23 nástěnek, promítnuto 5 krátkých filmů k ukončení 
školního roku a v měsíci listopadu proběhla prodejní výstava knih. 
 
 
Úmrtí s. M. Bernátka 

 
Dne 27.11.1983 ve věku 85 let zemřel významný člen naší obce s. Michal Bernátek. Po dobu 40. 
let působil ve funkci tajemníka Místního národního výboru v Prostřední Bečvě. Aktivně působil 
také ve Svazu protifašistických bojovníků, Požární ochrany a Osvětové besedy. 
Jeho velkým koníčkem byla hudba, pro kterou obětoval velkou část svého života. Stal se 
kapelníkem dechové hudby „Bernátci“ a sám skladby komponoval.  
 
 
Bytová výstavba 

 
V roce 1979 byl schválen územní projekt zóny Prostřední Bečva – střed radou Okresního 
národního výboru ve Vsetíně, kde tento projekt řeší jak bytovou výstavbu, tak inženýrské sítě. 
V tomto roce byla zahájena výstavba 11 rodinných domků.  
Učitelská pětibytová jednotka 
Mezi prodejnou Jednota a mateřskou školou vyrostla nová stavba – učitelská pětibytová jednotka, 
která jak zkrášlila okolí, tak i přispěla k užitku mladým rodinám. Projektantem a stavitelem této 
budovy byl Okresní stavební podnik Valašské Meziříčí, který stavbu provedl v daném termínu. 
Dokončena a skolaudována byla již v roce 1982, avšak do užívání byla majitelům předána 
začátkem tohoto roku. Správcem byl pověřen Místní národní výbor v Prostřední Bečvě. 
 
 
Obecní vodovod 

 
Na základě rozhodnutí Místního národního výboru byla v září zahájena výstavba obecního 
vodovodu. Tato výstavba byla o to složitější, jelikož se v naší obci nenachází silný zdroj pitné 
vody. Tato situace byla vyřešena tím způsobem, že Místní národní výbor v Horní Bečvě umožnil 
přípojku na jejich obecní vodovod. 
I. etapa stavby proběhla od „Mládenrových“ po pionýrský tábor Tatra Kopřivnice. Na výstavbě 
se podílely jak složky Národní fronty tak i občané, kteří se stali odběrateli vody. Hlavním 
vedoucím stavby byl ing. Josef Pavlica. S dalším propojením vodovodu do obce se plánuje na rok 
1989. 
 
 
Autokempink 

 



Dalším důležitým stavebním objektem v akci „Z“, který organizátorům stavby přinesl mnoho 
námahy je autokempink. Pokročilo se zde o další část výstavby, v tomto roce byla zahájena II. 
etapa, ve které byly provedeny základy pod vedením s. Josefa Červeného. 
 
 
Odvodní řízení branců  

 
Odvodního řízení branců se zúčastnilo z naší obce celkem 3 branci. Odvodní řízení se konalo na 
Okresní vojenské správě ve Vsetíně a byl přítomen i s. předseda MNV. 
 
 
Zemědělství 

 
Pro letošní rok byl pro naši obec stanoven plán nákupu zemědělských výrobků od ONV v mase a 
ve mléce. V mase byl plán 290 q a ve mléce 25 000 litrů. Plnění je velmi uspokojivé, kde 
k 30.9.1983 je dodáno 222,43 q masa, což představuje plnění na 76,6% a ve mléce je dodáno 33 
659 l, což představuje plnění na 134,6%. V mase bude stanovený plán naplněn, ve mléce bude 
značně překročen, i když v minulých létech za stejného stavu krav bylo dosahováno nižších 
výsledků. 
K 1.7.1983 byl zástav hospodářského zvířectva následující : 
   Záhumenkáři   do 0,50 ha  nad 0,50 ha  celkem 
ovce a berani         22        26            184     232 kusů 
skot          47        11           161     219 kusů 
krávy         14          1             51       66 kusů 
koně          -         -             13       13 kusů 
V porovnání s rokem 1978 celkem u záhumenkářů a JHR.  
Ovce a berani   + 154 kusů,    skot   - 9 kusů,    krávy   - 24 kusů 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že u skotu a krav došlo k mírnému poklesu a došlo ke značnému 
nárustu stavu ovcí a beranů. 
 
 
ŠKK 

 
Školská a kulturní komise je devítičlenná a schází se pravidelně každé poslední pondělí v měsíci. 
Mimořádnou schůzi uspořádala na pokyn okresního soudu ve Vsetíně za účelem projednání 
přestupků nezletilých. Docházka členů komise byla za uplynulá období 88%. Členové komise jsou 
při jednání aktivní a mají zájem o zlepšení kulturní činnosti v obci. S komisí úzce spolupracují 
instruktorky z OŠ s. Černotová a z odboru kultury s. Liďáková.  
Komise vydala 23 povolení na společenské zábavy a diskotéky, které nebyly plánovány v JPKVČ 
obce. Komise je zároveň spolutvůrcem některých akcí, které proběhly. Byla to zimní olympiáda, 
večer hudby, MDŽ, Den učitelů. Nemalou pozornost věnuje komise významným výročím, 
v letošním roce to bylo 35 výročí Vítězného února a májové oslavy. Komise sleduje výzdobu 
propagačních skříněk, výzdobu prostranství a veřejných budov.  
Na úseku školství má komise velmi dobrou spolupráci, neboť jejími členy jsou ředitelé škol : to je 
škola U mostu, mateřská škola střed a mateřská škola Kněhyně. 
Začátkem roku se komise zabývala otevřením mateřské školy v Kněhyních. Bylo to zajištění 
potřebného stavu dětí a samotné dokončení prací před zahájením provozu, které bylo 1. dubna. 
Ředitelkou je s. Alena Maňáková z Hážovic. 
Vedoucí stravování a pedagogická pracovnice je s. Eva Jašková. Po zahájení provozu této 
mateřské školy budou prováděny terénní úpravy a oplocení školní zahrady. 



 
 
 
 

 
 

ZDŠ U mostu 
 

V tomto roce byla na školní zahradě vybudována letní tělocvična za pomoci patronátního závodu 
okresní správou silnic se sídlem v Prostřední Bečvě a členy SRPŠ. 
Zaměstnanci OSS vybudovali čtyřproudovou běžeckou dráhu z obalové drtě. Členové SRPŠ 
svařili kovovou konstrukci pro šplh, průlezky a hrazdičky, dřevěné kladiny a doskočiště pro skok 
daleký       a vysoký. Tato letní tělocvična přispěla nejen ke zvelebení základní školy, ale také 
k radosti dětí        a rozvíjení jejich pohybových schopností.  
V červnu byly provedeny venkovní nátěry oken zaměstnanci OSP. 
Rozpočet školy na rok 1983 byl 110 000 Kčs. 
Družba se slovenskou školou v Bystričce u Martina trvá 14 let. Letos se měla uskutečnit návštěva 
učitelského sboru a výboru SRPŠ z Bystričky u nás na společné oslavě Dne učitelů. Pro špatné 
počasí a sněhovou kalamitu nemohli osobními vozy vyjet. Takže oslava proběhla bez našich 
přátel. Slavnostního ukončení školního roku se zúčastnila s. Zdenka Martináková, poslankyně 
ONV, předseda MNV s. František Vala, předseda ŠKK s. Zdeněk Vala a další. Ředitel školy 
hodnotil výchovné a vyučovací výsledky za uplynulý rok. Pochválil žáky, kteří dosáhli výborného 
prospěchu, dobrých výsledků z brigádnické činnosti a za vzornou docházku. 
Poděkoval s. Vlastě Žílové za její práci ve škole i v obci při jejím odchodu do důchodu. 
 
 
Mateřská škola 

 
Celoroční práce mateřské školy byla kladně hodnocena představiteli MNV, KSČ i složkami NF. 
Celkový počet dětí dosáhl 60. Ve výchovně vzdělávací práci se s. učitelky zaměřily na všestrannou 
připravenost dětí na ZŠ, zejména v oblasti jazykové výchovy a obohacování slovní zásoby. Do 
denní docházky byly zapojeny všechny předškolní děti. 
Škola je v provozu 6 let, je velmi dobře řešena po provozové stránce a vyhovující. Bude nutné 
však provést nátěr plotu a oken. Uvnitř budovy bylo dokončeno dřevěné obložení, zajištěny 
panelové sváry, které velmi znečišťovaly prostor u oken. 
V tomto roce byl uzavřen patronát se složkou místního ČSŽ, neboť školu navštěvují, zajímají se         
o pedagogickou i veřejnou práci pedagogických pracovnic, pomáhají při zajišťování různých 
akcí. 
Děti jsou dvakrát ročně vyšetřeny dětskou lékařkou, také byla zavedena stomatologická péče. 
Dětem jsou podávány fluorové tablety a po obědě si čistí chrup. Třikrát ročně jsou váženy, 
měřeny a jedenkrát za rok je dětem ošetřen zubní chrup.  
 
 
ČSČK 

 
Organizace Československého červeného kříže se skládá z 99 členů. Hlavní činnost se skládá 
z bezplatné péče o zdravotně a sociálně potřebné občany, ošetřování drobných zranění v devíti 
stanicích zdravotních hlídek ČSČK, brigády v rámci péče o životní prostředí a v akcích „Z“. Také 
se podílí na akcích pořádaných Národní frontou. Organizace má jednoho dárce krve, z důvodu 



vysokého věkového průměru. Pravidelně dvakrát za rok se provádí návštěva u bývalých 
spoluobčanů v Domově důchodců a 19 návštěv u zdravotně a sociálně potřebných občanů.  
Organizace měla 8 výborových schůzí a 1 členskou schůzi. V lednu byl uskutečněn ples 
zdravotníků, v srpnu zájezd pro členy a důchodce, bylo navštíveno 6 členů jubilantů.  
 
 
 
 
SPOZ 

 
Vítání občánků do svazu obce se uskutečnilo pouze dvakrát pro nízký počet narozených dětí a to 
v termínech 19.6. a 19.11. Byl pozván předseda MNV s. František Vala a s. Ivona Rašková. 
Program zajistila s. Lenka Kubová s dětmi z mateřské školy. Tato organizace také uskutečnila 
rozloučení s dětmi v mateřské škole, které odcházejí do 1. třídy a vítání žáků do 1. třídy. 
Rovněž všechny návštěvy k jubilantům byly splněny a uskutečněna blahopřání k zlatým                       
a diamantovým svatbám. V roce 1981 oslavili zlatou svatbu manželé : Valovi, Fárkovi, Bordovští      
a Holčákovi. V roce 1982 oslavili zlatou svatbu manželé : Smolákovi a Fárkovi. V tomto roce 
1983 oslavili diamantovou svatbu manželé Pařenicovi z Kněhyň č. 95. Oslava se odehrála 
v hotelu Zavadilka, kde k poslechu hrál dechový soubor „Bacovjanka“. 
 
 
MČSP 

 
Mezi nejvýznamnější akce patřila výstavka dovedných rukou, výstavka knih sovětských a jiných 
autorů, spojená s prodejem knih, lampionový průvod, promítnutí celovečerního filmu „Posádka 
v ohrožení“. Výstavky navštívilo celkem 250 občanů a bylo prodáno knih za 1 430 Kčs. 
Výstava dovedných rukou byla velmi pěkně instalována a byly zde vystaveny i práce žáků ZDŠ. 
Účast 220 občanů. Zahrádkáři se zde pochlubili svými nejlepšími výsledky ze svých zahrad. 
Nejzdařilejší akcí bylo odpoledne s Dědou Mrázem. Každé dítě si přineslo vlastnoručně 
vyrobenou ozdobu na vánoční stromek a společně si jej nazdobily. Pak děti ZDŠ a MŠ přednesly 
svá recitační pásma          a písně. Následovala nadílka Dědy Mráze a hezké odpoledne ukončily 
krátké filmy. Účast asi 300 členů.  
 
 
OB 

 
Prvním předsedou Osvětové besedy se stal s. Bedřich Vašek, po něm nastoupil s. Jindřich 
Kysučan, s. Eva Hudková, po ní Marie Anfeistová. Od 1. února 1981 pracuje ve funkci 
předsedkyně s. Jarmila Blanařová, která své povinnosti plní pečlivě a svědomitě. Jejich činnost je 
velmi rozsáhlá.  
Zajišťují různé přednášky pro ZDŠ, ČSŽ, ČSČK, promítání filmů, zájezdy např. do loutkového 
divadla v Zubří, návštěvy divadel, zajišťují hudbu pro veřejné oslavy a večírky.  
Pro činnost dechové hudby vynaložila s. Blanařová mnoho úsilí, aby zajistila veškerou 
vybavenost pro tento soubor. Avšak výsledek zlepšení kvality je minimální. Komise navrhuje 
svolat členy souboru a provést patřičná opatření. Mladý dechový soubor Miroslava Ručky 
„Bacovjanka“, má maximální zájem o zlepšení své kvality a proto jim byla uvolněna místnost ve 
škole v Bacově pro jejich zkoušky. 
Práce Osvětové besedy je velmi náročná, zvláště u nás, kde nejsou kulturní prostory, ať už kino, 
divadlo a jinou osvětovou činnost. Problémy jsou s uskladněním nástrojů, jako je cimbál, klavír, 
varhany, zesilovače, dále jsou to kroje pro valašský soubor a mnoho dalších hodnot, které 



chátrají nevhodným uskladněním. Kulturní činnost, která se prováděla v prostoru Zavadilky se 
rok od roku horší, jednak samotným přístupem vedoucího podniku i stále rostoucím cestovním 
ruchem v naší obci. Bez vhodných kulturních prostor není možno dále provozovat osvětářskou 
činnost, která je nezbytná pro výchovu mládeže i občanů. 
 
 
 
 
 
Valašský soubor „Bečvánek“ 

 
12. prosince 1976 byl v naší obci založen valašský soubor „Bečvan“ a působil do roku 1982. 
V základní devítileté škole byl založen malý valašský soubor „Bečvánek“ v roce 1980 pod 
vedením Josefa Matušíka a s. Evy Hudkové, nacvičovat pomáhali také členové valašského 
kroužku. Po roční odmlce začal opět pracovat od 1. září 1983 pod vedením s. Miroslavy Valové. 
Nácvik tanců vede Jarmila Malinová a Anna Valová. Pracují velmi dobře a zúčastňují se všech 
veřejných vystoupení. 
 
 
Změna vedoucí prodejny Jednota 

 
V tomto roce odešel do důchodu vedoucí prodejny Jednota Michal Hajda a s ním i jeho manželka      
– prodavačka Božena Hajdová. Na místo vedoucí byla dosazena s. Zdenka Martináková 
poslankyně ONV ve Vsetíně. Také kolektiv prodavaček se vyměnil. Vedoucím prodejny Maso – 
uzeniny se stal Jiří Dědič, který se stará o dobrý chod prodejny. V prodejnách potravin Kněhyně 
a Bacov se stav nezměnil. 
 
 
Oslavy 

 
Rovněž v tomto roce u nás probíhaly oslavy významných dnů naší vlasti. Oslava 1. máje proběhla 
společně pro obce Prostřední, Horní, Dolní Bečvu a Hutisko – Solanec. Manifestace se konala 
před hotelem Zavadilka, potom se průvod odebral na hřiště TJ, kde bylo zajištěno občerstvení a 
program. 
Oslava Mezinárodního dne žen se konala na Zavadilce, kde bylo pro ženy připraveno pohoštění         
a program dětí ZDŠ a MŠ. Oslavy MČSP jsme zahájili v naší obci lampiónovým průvodem, který 
vyšel v 17. hodin od MNV k památníku padlých.  
Během průvodu i u památníku padlých vyhrávala dechová hudba OB. V popředí průvodu šli dva 
členové MN NF. Za nimi představitelé obce a zástupci složek NF. Před položením věnců 
k památníku padlých přednesl místopředseda MNV s. Jan Žíla slavnostní projev.  
 
 
 
 
 
 
 

 


