
ROK 1984 
 
 

Úvod 
 

Rok 1984 přes všechny těžkosti, způsobené hazardérskou politikou USA a dalších 
imperialistických mocností, byl úspěchem pro nás. Podařilo se splnit úkoly, které si naše 
společnost ve svém rozvoji vytyčila. Podařilo se nám opět prožít rok v míru, na jehož zachování 
vynaložil Sovětský svaz, Československo a další socialistické země nepředstavitelné úsilí. 
Mezi nejvýznamnější politické výročí roku patřily oslavy 40. výročí SNP, které vyvrcholily 
mohutnou manifestací v Banské Bystrici, kde 150 000 účastníků shromáždění vzdalo hold 
hrdinům povstání. V provolání ÚV KSČ, federální vlády a národní fronty se říká, že odkaz 
povstání a národně osvobozeneckého boje naplňuje dnes svědomitou práci, budováním rozvinuté 
socialistické společnosti. 
V červnu 1984 v Praze proběhla celostátní Konference učitelů, která se stala manifestací 
pedagogů za další naplnění obsahu projektu výchovy a vzdělání mladé generace. 
K dalším významným politickým událostem patřilo 36. výročí Vítězného února, 35. výročí 
socializace zemědělství, dále bylo připomenuto 39. výročí osvobození Československa Sovětskou 
armádou. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Příjmy za rok 1984 činily 3 171 137,14 Kčs, výdaje činily 3 071 179,74 Kčs a zůstatek roku 1984 
činil 99 957,40 Kčs. 
 
 
Dotace 

 
Globální dotace od ONV činily 841 000 Kčs, dotace SFVH – vodovod činily 692 000 Kčs a 
dotace CR – výstavba autokempinku 737 000 Kčs. 
Účelové dotace :  údržba zeleně    110 000 Kčs 
   oprava mostku a MK    81 000 Kčs 
   Osvětová beseda        4 000 Kčs 
   přeložení tel. stanice    15 000 Kčs 
   nájemné MNV       5 000 Kčs 
   materiál Pož. ochrany   10 000 Kčs 
   údržba skladby PDO    60 000 Kčs 
    
 
Celoobecní závazek 

 
Závazek obsahoval dvě části, politicko výchovnou, která je součástí JPKČ a budovatelskou. 
V JPKČ bylo vytyčeno 151 úkolů, kde za jejich plnění zodpovídala školská a kulturní komise 
MNV ve spolupráci se složkami národní fronty. Jednalo se o přednášky, besedy, agitační a 
propagační činnost, estetickou výchovu, výstavky, tématické nástěnky, kulturně výchovnou práci 
s filmem, společenský rekreační život, kulturně výchovnou činnost s mládeží, činnost MK a Sboru 
pro občanské záležitosti. Úkoly v JPKČ byly splněny, avšak i když byly akce hodnotné a dobře 
připravené návštěvnost občanů plně neuspokojovala. 



 
 
Na úseku budovatelském 
V akci „Z“ to bylo vybudování stavby celoobecního vodovodu, která byly započata v roce 1983 
jako první stavba. Tento důležitý úkol byl nejen splněn, ale i překročen. Navíc se položilo 1 000 m 
vodovodního potrubí, bylo provedeno 31 domovních přípojek. Velmi potěšitelné je také to, že se 
v závěru podařilo zapojit mateřskou školu, základní školu a také dům služeb. Na této stavbě bylo 
odpracováno 28 950 brigádnických hodin poslanci NV, složkami národní fronty a občany. 
Hodnota díla u této stavby činila 1 228 000 Kčs, finanční náklad 716 000 Kčs. 
Stavba autokempinku byla zahájena v měsíci říjnu 1983 a měla být dokončena v letošním roce. 
Z důvodu, že práce při základech byly velmi náročné, ale také, že v prvním pololetí 1984 byla i 
slabší brigádnická pomoc, požádal MNV o prodloužení doby výstavby. Tento požadavek byl 
schválen a dán termín, aby stavba byla dokončena nejpozději k 1.6.1985. Za II. pololetí se udělal 
velký kus práce      a to i ze strany TJ. Plánovaná hodnota díla 1 002 000 Kčs, finanční náklad 
737 000 Kčs. 
U mateřské školy  v Kněhyních bylo provedeno oplocení a také terénní úpravy. Tyto práce 
prováděli rodiče dětí, které navštěvují MŠ a složky NF z Kněhyň. Byla vytvořena hodnota díla 44 
800 Kčs        a odpracováno 645 brigádnických hodin. Dále se v této MŠ provádí obložení stěn a 
zakrytí radiátorů. 
Na údržbě zeleně bylo odpracováno 2 040 brigádnických hodin o hodnotě díla 20 040 Kčs, dále 
se prováděly práce na ploše 3 000 m² k zřízení parčíku pod moštárnou. 
Rekonstrukce budovy MNV – práce na této rekonstrukci se provádějí od měsíce května 1984. Tyto 
práce zajišťuje MH při NV pod vedením s. Hrstky. Mimo práce vodařské, topenářské a 
pokryvačské jsou prováděny našimi občany přes MH. Budova by měla být dána do užívání 
v měsíci srpnu 1985, kdy budou probíhat oslavy 350 let založení naší obce. Finanční náklad na 
tuto rekonstrukci je         700 000 Kčs mimo vnitřní vybavení – činí 724 000 Kčs. 
Místní komunikace – údržba 
Na základě oznámení od okresní správy silnic ve II. pololetí se neměly provádět v naší obci žádné 
údržby MK. Podařilo se však zajistit údržbu v délce 1 km a to v Bacově, nad Zavadilkou na 
Suchou   a v Huti. Finanční náklad činí 230 000 Kčs. Navíc byla provedena kanalizace na 
Kopečkách ve středu obce o finančním nákladu 120 000 Kčs, rekonstrukce rozhledny Cyrilky na 
Pustevnách, kterou provedlo MH, kanalizace v Makytí, základy pro čekárnu u Šírů v Bacově. 
 
 
Soutěž NV 

 
Místní národní výbor v Prostřední Bečvě v soutěži obcí okresu Vsetín nebyl v tomto roce 
vyhodnocen.  
 
 
Obyvatelstvo 

 
V tomto roce se narodilo celkem 22 dětí, z toho 11 děvčat a 11 chlapců. Zemřelo 29 občanů, 
z toho 19 mužů a 10 žen. Svateb bylo celkem 22. Z obce se odhlásilo celkem 25 občanů a 
přihlásilo celkem 38 občanů.  
 
 
Odvodní řízení branců 

 



Odvodního řízení branců se zúčastnili z naší obce celkem 3 branci, rovněž byl přítomen i 
předseda MNV v Prostřední Bečvě s. František Vala. 
 

 
Zemědělství 

 
Obec Prostřední Bečva obsahuje celkem 2 346 ha půdy  z toho 610,94 ha zemědělské půdy. 
Užívání je v tomto členění : 
Soukromý sektor JHR  celkem     316 ha 
JZD        391 ha 
Čsl. stát MNV         40 ha 
Drobní stavebníci a chataři       99 ha 
Státní lesy     1 496 ha 
V soukromém sektoru je zástav následující : 
Skot 146 ks, z toho 45 krav, 12 koní, u drobných chovatelů skot 13 ks, z toho 1 kráva, u 
záhumenkářů skot 39 ks, z toho 10 krav. Celkem se v obci chová 224 ks ovcí a beranů. Dodávkové 
úkoly stanovené od ONV a JHR jsou plněny následovně :  Maso – plnění na 112,2 % 

      Mléko – plnění na 192,0 % 
Stanovený plán byl nejen splněn, ale i překročen, v mléce o 100%. V posledních letech bylo 
mnoho uděláno na úseku obhospodařování ladem ležící půdy a na mimobilančních plochách, kde 
se nám za spolupráce s JZD Soláň podařilo tuto otázku vyřešit tím, že velká část pozemků byla 
převzata do užívání JZD Soláň, s cílem vybudování velkých pastevních areálů. Zbývající dostupné 
pozemky, doposud ve vlastnictví soukromých osob, které nejsou schopny zabezpečit obdělávání, 
převzalo JZD v rámci zabezpečení sklizně a tyto plochy se každoročně klidí. Částečně se zlepšila 
situace ve sklizni sena z ploch u rekreačních středisek. 
 
 
MLK  

 
Počet čtenářů v tomto roce klesl na 190, mladších 65. Během roku bylo vypůjčeno 4 238 knih a 
655 časopisů. 
 
 
Zdravotnictví  

 
Velikou výhodou pro naše občany, zejména mladé maminky s dětmi je zavedení ordinačních 
hodin dětského lékaře. Již trvale se bude ordinovat pro děti každé pondělí, středu a pátek v našem 
zdravotním středisku.  
 
 
Večer hudby a zpěvu 

 
Letos již podesáté se pořádal v naší obci večer hudby a zpěvu. V tomto roce byl pořádán dne 
17.3. k Roku české hudby a k 60. výročí založení souboru dechové hudby v naší obci. Na těchto 
večerech účinkuje prof. Jan Bernátek, člen AVS Víta Nejedlého, jeho manželka, členka pěveckého 
souboru čsl. rozhlasu v Praze, hudební soubory Osvětové besedy, členky pěveckého kroužku OB 
Horní Bečva, žáci Lidové školy umění v naší obci. Hudební večery si získaly velkou přízeň našich 
občanů a jsou hojně navštěvovány. Skloubení pořadu, zajištění účastníků, rovněž slovní doprovod 
hudebním večerem po celých 10 let provádí ředitel ZDŠ s. Jan Žíla. 
 



 
 
 
 
60 let zal. dechové hudby 

 
V tomto roce oslavila naše obecní kapela své 60. výročí založení. Dechová hudba byla založena 
v roce 1924 v tomto složení : Michal Bernátek – klarinet – kapelník, Josef Janíček – bas, Jan 
Stavinoha – es trubka, Fr. Mikulenka – es trubka, Cyril Chuděj – bas křídlovka, Jan Šíra                   
– křídlovka, Ludvík Fárek – klarinet, Rudolf Vala – es trubka. 
Michal Bernátek vedl kapelu od jejího založení do r. 1970. V roce 1970 převzal řízení Miroslav 
Fiurášek do r. 1981, pro nemoc se musel kapelnictví vzdát. Vedení hudby se ujal Cyril Jurajda         
a protože kapela byla z větší části doplněna hudebníky z rozpadlé dechové hudby z Kněhyň, 
převzala též její název „Kněhyňka“. Z původní kapely žijí 3 členové. 
 
 
ZDŠ  

 
Při slavnostním zahájení nového školního roku přivítal ředitel školy přítomné a seznámil je 
s úkoly nového školního roku. Škola je čtyřtřídní, k 1.9. nastoupily dvě nové soudružky učitelky. 
Na škole pracoval kroužek mladých zdravotníků, vedený s. Miladou Balašovou, v soutěži 
zdravotních hlídek získala škola III. místo. S. Milada Balašová vytvořila se sedmi děvčaty ze 4. 
třídy kulturní úderku, která vystoupila během roku na 14 veřejných schůzích složek NF a jiných 
akcích v obci. Nejvýraznějších výsledků dosáhli v tělesné výchově. Po celý rok učitelé trénovali 
žáky v disciplínách pro získání odznaku zdatnosti.  
Budování a vybavení školy : O jarních prázdninách byla opravena podlaha ve školní jídelně. 
Materiál dodali i práci provedli zaměstnanci závodu Portáš se sídlem v Prostřední Bečvě. 
V květnu provedli soudruzi Jaroslav Vašek st. a ml. obložení ředitelny a sborovny. Podýhovaná 
dřevotříska byla zakoupena v Nábytkářském družstvu ve Valašském Meziříčí.  
SRPŠ – Novou předsedkyní SRPŠ se stala s. ing. Miriana Juříková, která pracuje velmi 
svědomitě, plán práce SRPŠ byl splněn. 
Družba se slovenskou školou : 
Družba se školou v Bystričce trvá již 15 let. Školního výletu do této obce se zúčastnili žáci 3. a 4. 
třídy, celý učitelský sbor a 6 členů výboru SRPŠ. Po cestě navštívili Žilinu, památník 
francouzských partyzánů u Strečna, hřbitov sovětských vojáků v Priekope u Vrútek a okresní 
město Martin. 
Po slavnostním přivítání následovaly odpoledne branné závody žáků s vyhlášením vítězů. První 
tři chlapci a dívky obdrželi diplomy a věcné dárky. V 18. hod. se rozloučili a odjeli domů.  
 
 
Mateřská škola 

 
Třídy byly naplněny na 27 a 29 dětí. Pro školu bylo připraveno 18 dětí, z toho 2 pro ZŠ Horní 
Bečva. Spolupráce mezi ZŠ a MŠ byla dobrá. Spolupráce rodičů s MŠ však není snadná, rodiče 
neplní svoje povinnosti v odpracování brigádnických hodin, musí být neustále přesvědčováni. Jen 
malá část rodičů bere povinnosti vůči škole samozřejmě. Rozpočet školy 50 000 Kčs nebyl 
překročen. Byly provedeny olejové sokle ve třídách, WC, malování kabinetů, skladů, chodby. 
Stravování : O dobrý chod kuchyně a pestrou stravu se stará vedoucí školní jídelny s. Anna 
Valová se svými kuchařkami. Vaří se dobře, chutně, co postrádají je lepší zásobování zeleninou. 



Akce pro děti – účast na veřejných akcích – VŘSR, přednášky, pro rodiče, Děda Mráz – SČSP, 
karneval pro děti, MDŽ, květnové oslavy, MDD se soutěžemi a účastí příslušníka SNB, slavnostní 
ukončení školního roku – filmy, divadlo. 
 
 
 
SPOZ 

 
Do organizace byly přivítány dvě nové členky výboru A. Jurečková a L. Kubová. Vítání občánků 
do svazu obce bylo uspořádáno v tomto roce dvakrát. K dalším akcím patřilo předání pamětních 
listů dětem odcházejícím z MŠ a žákům při nástupu do 1. třídy ZŠ, slavnostním předání 
občanských průkazů, návštěvy jubilantů nad 70 let, návštěvy našich občanů v domovech 
důchodců a zasílání písemných blahopřání k sňatkům. 
 
 
SČSP 

 
V době od 4. dubna 1982 se počet členů této organizace podstatně snížil pro úmrtí některých, jiní 
členové žádali o zrušení členství. Za ně bylo získáno 10 nových členů. Placení členských 
příspěvků se vybírá podle směrných čísel, vydaných Ústředním výborem SČSP. Kontrolu 
příjmových a výdejových dokladů ve spojitosti s pokladní knihou provádí průběžně revizorka s. 
Milada Balašová. Byla také provedena kontrola hospodaření s. Josefem Malým, předsedou 
Okresní kontrolní a revizní komise OV SČSP a rovněž subkontrola. Obě vyzněly pozitivně 
s dobrým výsledkem. Oslava 67. výročí VŘSR se letošního roku konala 6. listopadu. Byla 
početnější než minulá léta. V místní knihovně byla pořádána prodejní výstava knih, která byla 
instalována i na Zavadilce, kde probíhala opět nadílka Dědy Mráze a vystoupil dětský valašský 
soubor. Pro ty nejmenší zde byly promítnuty čtyři kreslené filmy. Díky spolupráci s OB měli 
členové SČSP možnost zúčastnit se návštěvy divadla v Ostravě       a zájezdu do JZD Slušovice a 
Gottwaldova. Obě akce byly zdařilé. 
 
 
VO SSM 

 
Byla věnována pozornost růstu členské základny, která byla zvýšena o 2 členy. Nejschopnější 
svazáci byli připravováni za kandidáty KSČ. Byla stanoveny nové konkrétní úkoly za účelem 
zvýšení aktivity členů VO SSM. Spolupracují s VO KSČ, MNV a MVNF. Svazácká činnost se 
podstatně zlepšila. Bylo zabezpečováno svazácké vzdělávání na téma : Aktuální politické otázky, 
které zabezpečovala lektorská skupina VO KSČ. Svazáci se podíleli na všech významných 
politických akcích v obci během roku. Např. oslavy 1. máje, Vítězného února, osvobození obce 
spojené se šátkováním pionýrů u pomníku padlých. Zúčastnili se slavnostního zapálení vatry na 
Radhošti na počest 40. výročí SNP. Taktéž se zúčastnili oslav SNP na Bumbálce. Zapojili se do 
soc. soutěže k 40. výročí SNP – Louky     a pastviny. Dále byli přítomni na IV. festivalu 
československo – kubánského přátelství v Ostravě. Při plnění volebního programu Národní fronty 
bylo odpracováno 150 brigádnických hodin zdarma.  
Uspořádali 2 zábavy a 2 diskotéky se zdařilým průběhem. Byly promítnuty filmy pro děti z MŠ. 
Společně s TJ Kněhyně uspořádali zájezd do NDR. Organizačně přispěli setkání mládeže 
Severomoravského kraje. V březnu se VO SSM zúčastnila okresního turnaje ve stolním tenise ve 
Vsetíně, kde obsadili 2 místo. V červnu byl uspořádán pochod po partyzánských stezkách 
s večerním posezením u táboráku a v září sehráno přátelské utkání v kopané se SSM Havířov. 
 



 
TJ Sokol 

 
Tělovýchovou jednotu tvoří III. oddíly a to oddíl kopané, stolního tenisu a šachu, 2 odbory RTV a 
turistika.  
Již několik let se nedaří rozvinout činnost všech těchto odborů, ba naopak dochází k ochabování 
činnosti, všech což se citelně projevilo v oddílu kopané a stolního tenisu. Je to v první řadě 
nedostatek školených kádrů, trenérů, cvičitelů, rozhodčích. Nejožehavější je samotný přístup 
členů k činnosti, nezodpovědnost, neukázněnost, jiné zájmy, to zejména v oddílu kopané, kde 
jedním ze závažných aspektů je nevyhovující hřiště. Neúspěchy v tělovýchovné činnosti se také 
zabýval výbor VO KSČ, který dal TJ za úkol zaktivizovat činnost, záruku dostavby autokempinku 
a návrh opatření z našich řad i v kádrové otázce. 
Největším naším oddílem je oddíl kopané. Sdružuje ve svých řadách celkem 112 členů, z toho 
aktivně je zapojeno 26 mužů, 16 dorostenců, 17 žáků. Mužstvo se nedokázalo v letošním roce 
udržet v okresním přeboru II. třídy a sestoupilo do III. třídy a po podzimním kole, kde se umístilo 
na 7 místě. Do výsledku mužstva se negativně promítlo také i to, že s. L. Petřek zanechal na 
jarním kole trenérské činnosti a tuto činnost musel převzít předseda oddílu kopané s. Jan Blinka. 
U dorostenců byla situace obdobná. Po podzimním kole se umístili dorostenci ve své skupině na 
IV. místě. 
Družstvo žáků pod vedením Jiřího Valy st. po omlazení a odchodu některých hráčů do dorostu se 
po podzimním kole umístila na pěkném 3. místě. 
Kromě fotbalu se oddíl kopané podílí i na jiných akcích. Tradičně pořádá i pochovávání basy, 
podílí se na oslavách 1. máje a pořádá turnaj starších pánů. Jednou z větších akcí jsou družebná 
setkání s TJ Slovan Bystrička. Dále se usiluje o to, aby všechny tří kolektivy TJ se zapojily do 
soutěže o titul „vzorný“. 
Oddíl stolního tenisu, který je nejmladším oddílem v soutěžích stále stagnuje. Je třeba aby začal 
urychleně pracovat. V letošním roce se zatím ani neuskutečnil vánoční turnaj ve stolním tenisu, 
kterého se zúčastňuje poměrně hodně občanů. 
Oddíl šachu, který je určen pro vyžití starších členů TJ se od r. 1982 taktéž nezúčastňuje soutěží. 
Oživení si vzal na starost s. Josef Zeť. 
Odbor turistiky pro jehož činnost v naší TJ jsou ty nejlepší podmínky v současné době nemá 
výbor, avšak zájem o činnost z řad členů je poměrně velký. Po odchodu Pavla Rašky se zatím 
nenašel nikdo, kdo by se o turistiku staral. Přesto se členové pravidelně zúčastňují 
organizovaných akcí, jako jsou novoroční akce, pochodu Praha – Prčice, na běžkách Jizerské 50 
– sátky, Frýdlantské 50 – sátky. V odboru ZRTV se po delší době znovu rozcvičily ženy. Podařilo 
se získat a vyškolit 2 cvičitelky ZRTV IV. třídy.  
Ženy cvičí ve škole, poněvadž sokolovna není v provozu. 
 
 
Autokempink 

 
Na počátku roku tj. v březnu odešel správce s. Škola, který tuto funkci vykonával 1 rok a to 
odpovědně a velmi dobře. Od května nastoupila do funkce vedoucího s. Marie Jurajdová. Jelikož 
nikdy v podobném zařízení nepracovala, bylo nutné vyřizovat některé korespondence                          
i administrativní práce za ni. V červenci do stálého pracovního poměru nastoupila jako provozní 
pracovnice absolventka ekonomické školy s. Iva Křenková. 
Rovněž letos se stal autokempink dějištěm setkání mládeže Severomoravského kraje 
s představiteli  veřejného a politického života. Přes několik drobných závad, které se v průběhu 
sezóny vyskytly. Převážná většina ubytovaných hostů byla spokojena a ráda se zde bude vracet. 



Výstavba II. etapy autokempinku, která zahrnuje výstavbu kuchyně, jídelny, samoobslužných 
kuchyněk, prodejny, sušárny, prádelny, sklady, kotelny atd.  
Od jara byly zčásti provedeny základy, poměrně rozsáhlá kanalizace v objektu, zabetonování 
podlaží včetně zastřešení a provedení klempířských prací. Stavba se dostala do tempa teprve 
začátkem prázdnin letní aktivitou mládeže a sobotními brigádami. Montáž II. nadpodlaží 
prováděli montážní pracovníci z Bučiny Zvolen a také pokrytí bylo svěřeno skupině montérů ze 
Slovenska. Je třeba ještě dozdít příčky, dostavit komín, provést venkovní i vnitřní omítky, provést 
dlažbu i obložení stěn keramikou a dřevem. Pro zdárné dokončení II. etapy autokempinku výbor 
TJ zajistil 3 a půl denní zájezd na celostátní spartakiádu do Prahy, která bude velkolepou 
podívanou a jistě trvalou vzpomínkou. 
 
Svazarm 

 
Aktivitu projevovali jak v politické tak i ve společensky prospěšné činnosti, hlavně na úseku 
budováni obecního vodovodu v rámci volebního programu NF. Závazek na volebním programu 
byl 300 hodin, skutečnost 340 hodin. Dobrá spolupráce je s komisí JSBVO při MNV, jedná se 
hlavně o zajišťování školení občanů v POCO, dále v přípravě branců na jejich výcvik ve 
výcvikovém středisku v Horní Bečvě. Rovněž spolupráce s MV NF je velmi dobrá. Dále se 
posádka L. Kysučan – V. Fiurášek zúčastnili okresní soutěže BOAS ve Vsetíně Štít únorového 
vítězství, kde s přehledem zvítězili. V srpnu bylo uspořádáno spolu s požadavky branné odpoledne 
a večer u táboráku, kde vystoupil armádní umělecký soubor Jánošík. Branné odpoledne se 
zdařilo. Že svazarmovci nezůstali stranou ve své branné aktivitě ke slavným výročím svědčí i 
čestné uznání OV Svazarmu ve Vsetíně, které obdržela naše organizace 6. října 1984 za aktivní 
podíl při zabezpečení „Týdne branné aktivity ke dni ČSLA“. 
Činnost motokroužku a kroužku střeleckého je minimální, neboť stále chybí řádné vedení, jak 
v kroužku mládeže, tak v kroužku dospělých. Přesto patří dík s. Zd. Janíčkovi a L. Kysučanovi, 
kteří se řádně starali o uskladněné zbraně a střelivo ve svépomocné dílně. 
 
 
 
 

 


