
ROK 1985 
 
 

Úvod 
 

Hlavním cílem roku 1985, posledního roku 7 pětiletky je zabezpečit úkoly, vytýčené XVI. sjezdem 
KSČ, 6. zasedáním ÚV KSČ a plenárním zasedáním OV KSČ k práci Národních výborů, 
zakotvení v úkolech 7. pětiletky. 
V tomto roce jsme vzpomenuli 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, uctili 
památku těch, kteří padli za svobodu, mír a pokrok na této planetě. Čtyřicet let míru, znamená i 
40 let tvořivé práce. Rok 1985 je nám blízký také tím, že vyvrcholí celostátní československá 
spartakiáda, která je součástí oslav 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a je 
záležitostí všech našich občanů. Vyjadřují kladný vztah našeho lidu k  politice KSČ a jsou oslavou 
socialismu a života v míru. Zvýšená pozornost byla věnována zkvalitňování tělovýchovného 
procesu, dalšímu rozvoji masové tělovýchovy a sportu a plnění úkolů, vyplývajících ze 
stranických dokumentů k vrcholovému sportu. 
Rok 1985 byl také celosvětově vyhlášen „Rokem mládeže“. Pro naši obec je tento rok významný 
také tím, že před 350. lety byla založena obec Prostřední Bečva a právě v tomto roce proběhly 
oslavy jejího založení. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Rozpočet MNV na rok 1985 činil 2 653 000 Kčs, příjmy MNV v letošním roce činily 2 770 567,19 
Kčs a výdaje 2 735 403,16 Kčs. 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V tomto roce se v obci narodilo 22 dětí a zemřelo celkem 20 osob. 
 
 
Volební program MNV 

 
V investiční akci „Z“ 
Parkoviště na Pustevnách bylo dokončeno v r. 1982. Vodovod I. stavba byla zahájena v r. 1983        
a dokončena v r. 1984. Navíc u stavby vodovodu byla zahájena ještě II. stavba. 
Dostavba autocampinku počala r. 1983 a dokončena byla v r. 1985. 
Na úseku akce „Z“ nebylo splněno zahájení stavby sportovního areálu v r. 1984 s tím, že akce 
bude dokončena v r. 1986. Tento úkol nebyl splněn z důvodů, že se dala přednost výstavbě 
vodovodu         a autocampu. 
Neinvestiční akce „Z“ 
Byla dána do užívání mateřská škola v Kněhyních, kde se jednalo o rekonstrukci z bývalé 
základní školy na mateřskou školu pro 30 dětí. Stavba byla dokončena v r. 1983. 
Dále byla provedena stavba kanalizace a komunikace i parkoviště v autocampu. 
V rámci údržby byly provedeny tyto akce : 
přístavba moštárny 
rekonstrukce budovy MNV 



rekonstrukce zdravotního střediska 
rekonstrukce výletiště na Zavadilce 
rekonstrukce výletiště u Sokolovny 
stavba autobusové zastávky – čekárny u Zavadilky směrem na Kněhyně a u Šírů v Bacově.  
rekonstrukce vyhlídkové věže na Pustevnách 
Bytová výstavba 
V rámci výstavby rodinných domků pokračuje výstavba solo domků ve stavebních obvodech a 
byla zahájena řadová výstavba. 
Služby pro obyvatelstvo 
Tyto služby poskytuje Drobná provozovna a to nákladním automobilem a stavebním strojem 
Bělorus. Dále provádí zaměstnanci DP opravy veřejných zařízení Jednotě, školství, zdravotnictví. 
Odvoz odpadků zajišťuje v naší obci DP MNV Horní Bečva.  
Rozšíření veřejného osvětlení bylo provedeno na Adámky, Fiuráškův dvůr a v Kněhyních na 
Kopečku.  
Na úseku cestovního ruchu 
Provádí se dokončení stavby autocampinku, kde dojde ke zlepšení služeb ubytovaných turistů. 
V prostoru zahrady u Zavadilky došlo k její úpravě, čímž se vylepšilo posezení pro hosty v době 
letní sezóny. Rovněž prostřednictvím DP byla provedena venkovní oprava pohostinství Hotelu 
Bečva. 
Přes velké úsilí se nepodařilo zajistit rekonstrukci pohostinství Kněhyně. Nepřikročilo se ani 
k rekonstrukci koupaliště a to z důvodu, že tato rekonstrukce si vyžádá finanční prostředky včetně 
limitu akce „Z“, a toto nebylo možno v této pětiletce zajistit. 
Úsek zdravotnictví 
V našem zdravotním středisku ordinuje denně obvodní lékař MUDr. Milan Dernický a třikrát 
týdně dětská lékařka MUDr. Zdislava Dospělová. Došlo také k vylepšení prostorů a také okolí 
zdravotního střediska. V naší obci jsou zavedeny také tři pečovatelské služby, velkou pozornost na 
tomto úseku věnuje sociální a zdravotní komise při MNV. 
Obchod 
Vedoucí obchodu Jednota – střed je i nadále s. Zdeňka Martináková. Je nutné zabezpečovat 
plynulé zásobování v prodejnách před započetím letní rekreační sezóny, neboť přes léto bývají 
stálé fronty    a je nedostatek zeleniny, mléka, sýrů i pečiva. 
Sociální program 
Stále zdokonalovat systém sociální péče o staré občany, vyhledávat občany, kteří mají malý 
důchod a mají nárok na sociální příspěvek. Prohlubovat sociálně výchovnou činnost v rodinách 
nedostatečně plnících své funkce. 
Politicko – výchovné a organizátorské práce 
Je třeba využívat všech práv a povinností poslance MNV. Poskytovat ze strany aparátu MNV 
poslancům všestrannou pomoc při plnění úkolů a zabezpečit řádný chod občanských výborů. 
 
 
Úkoly NF 

 
Oblast pracovní iniciativy 
Uplynulé období se orientovalo hlavně na akce „Z“, a to výstavbu celoobecního vodovodu a 
stavbu autocampu. Pracovní iniciativa se realizovala na jarních a podzimních směnách NF. Dále 
to byly akce :  
dokončení výstavby terénních úprav MŠ Kněhyně 
úprava zeleně a terénní úpravy MŠ střed 
úprava prostranství u památníku padlých 
výstavba čekárny v Bacově 



kanalizace ve středu obce 
zahájení výstavby parčíku pod moštárnou 
rekonstrukce budovy MNV 
úprava prostranství k oslavám 1. máje 
Oblast pracovní iniciativy se dá hodnotit kladně. 
Úsek ideologické a masově politické práce 
Organizace se orientovaly na významná výročí, politické události a oslavy – 1. máj, den 
osvobození naší obce, MČSP, VŘSR a MDŽ. Organizace NF spolu s MNV, VOKSČ, se podílely 
na úkolech pro oslavy 350 let trvání obce. 
Úsek práce s mládeží 
Na tomto úseku bylo hlavním úkolem prohloubit spolupráci mládeže, především se SSM, výsledku, 
který se očekával se však nedosáhlo. 
Úsek organizátorské práce 
V lednu byly utvořeny agitační dvojice, sestavené z členů organizace NF a poslanců. Bylo 
dosaženo dobrých výsledků. 
 
 
Odvodní řízení branců 

 
Z naší obce bylo u odvodního řízení na Vsetíně 11 branců. Všichni byli odvedeni. Odvodního 
řízení se zúčastnil i předseda MNV s. František Vala. 
 
 
Zemědělství 

 
K předním úkolům patří ochrana a využití zemědělského půdního fondu a stálé zvyšování 
soběstačnosti ve výrobě potravin. Z celkového počtu 2 346 ha půdy v naší obci je v užívání JZD 
Soláň celkem 391 ha půdy, z toho 324 ha zemědělská zbývající půda je v užívání jednotně 
hospodařícími rolníky a lesní půda je v obhospodařování Severomoravských státních lesů, Lesní 
závod Rožnov, část zemědělské půdy ve výměře 12 ha má ve správě MNV. 
Jednotně hospodařící rolníci obhospodařují celkem 256 ha zemědělské půdy, z toho 111 ha orné 
půdy. Chovají 138 ks hovězího dobytka, z toho 41 ks krav. Dále je rozšířen chov ovcí 171 ks. 
V celé obci je v současné době registrováno 14 koní. 
Nákup zemědělských produktů : 
Maso plán od ONV 320 q   – dodáno 239 q 
mléko plán od ONV 35 000 l  – dodáno 23 467 l 
V naší obci vzhledem k tomu, že je ještě značně zastoupen soukromý sektor, půda je ještě v užívání 
soukromých zemědělců a v některých případech není využívána soustavně a intenzivně. Jedná se 
o svahy našich hor, které představují problémy. Je vypracován program využití pastevních 
areálů, které se postupně v naší obci budují. Je třeba však jejich realizaci urychlit. 
Pěstování zemědělských plodin by nemělo být v rozporu s péčí o krajinné prostředí. V poslední 
době umělá hnojiva a chemická ochrana půdy často vyřazují studny a jiné vodní zdroje z činnosti              
a vyvolávají vážné problémy při zásobování. Velkou výhodou je celoobecní vodovod, který ovšem 
není dokončen. Chemické ochranné látky a umělá hnojiva je třeba nahrazovat co nejvíce 
přirozenými hnojivy. Za tím účelem se dokončuje v naší obci výstavba celkokapacitního hnojiště, 
které bude v příštím roce uvedeno do provozu. Důležité je i odvodňování pozemků. Plánuje se 
odvodnění pozemků v lokalitě u Smočků nad Elektronem, Blinkově, u Jurečků na Adámkách               
a Langrů. 
 
 



 
 
 
 
 
Oslavy 350 let trvání obce 

 
Příprava oslav 350. výročí vzniku obce Prostřední Bečva, které připadly na rok 1985, rok, kdy 
celá naše vlast oslavila slavné 40. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou, byly zahájeny 
prvou schůzkou organizačního výboru 17.11.1984.  
Organizační výbor byl sestaven z členů VO KSČ, MNV, MV NF ve složení Václav Fiurášek, 
Miroslav Kuba, František Vala, Jiří Vala, Alois Gromnica, Zdeněk Vala, Jan Žíla, Jarmila 
Blanařová, Josef Zeť a kronikářka obce Věra Gáliková. 
Tento výbor utvořil 4 pracovní komise a to finanční, technickou, propagační a kulturní                       
a organizační. 
Technická komise 
Zajištění rozhlasové aparatury měl na starosti Lubomír Kysučan. Zajištění prostranství pro 
oslavy, kde spadalo i vybudování altánku pro hudbu včetně osazení nových laviček a úprava 
terénu. Na této akci se značně podíleli Jaroslav a Rudolf Vaškovi, František Hrstka a členové 
mysliveckého sdružení. 
Propagační a kulturní komise 
Zajištění a vytištění brožury. Pro vytištění brožury bylo použito podkladů z obecní kroniky, 
vzpomínek Josefa Zetě, Jindřicha Kysučana a Josefa Janíčka. Brožuru textově upravil Pavel 
Tovaryš s Jindřichem Kysučanem. Vytištění plakátů a čestných uznání zajistil s. Miroslav Kuba, 
návrh předlohy zpracoval Bronislav Kuba. Vytištění vlaječek zajistil Pavel Tovaryš. Zajištěním 
vystoupení kulturních souborů byla pověřena Jarmila Blanařová. 
Byly také zajištěny materiály pro síň tradic v nově otevírané budově MNV, pověřen byl Jan Žíla. 
Finanční komise 
Zahájila činnost přípravou tomboly. 
Prostřednictvím složek NF byly zabezpečeny pořadatelské služby při oslavách. 
Domácí speciality vyrobili a prodali požárníci ze středu obce z celkového množství masa 250 kg. 
ČSŽ se postaral o napečení a prodej valašských frgálů. Bohužel i přes uvedené množství specialit 
nebylo toto množství dostatečné a pro nedělní akci nebyly domácí speciality k prodeji. Mimo 
domácí speciality byl uvařen v sobotu guláš ze dvou kusů srnčího, jeden byl odkoupen od SM SL 
LZ Rožnov pod Radhoštěm a druhý bezplatně získán od ČMS. V neděli byl podán jen hovězí 
guláš, který uvařil   a prodal Pavel Kubáň. 
Otázka podchycení rodáků a zabezpečení pozvání nebyla splněna dle plánu, nebyly dodrženy 
termíny sestavení seznamů a nemohlo být z toho důvodu zasláno rodákům pozvání v předstihu 
s možností sdělení, zda požadují nocleh a zda se zúčastní. Účast rodáků na oslavách byla malá. 
V neděli pro rodáky proběhla na Zavadilce beseda za účasti předsedy VO KSČ, MV NF, předsedy 
a tajemníka MNV. Beseda byla velmi hodnotná pro malou účast však nevyzněla dle přání. 
Průběh oslav 
Oslavy byly zahájeny v pátek 16.8. večerem u táboráku v prostranství u hotelu Zavadilka. Na 
večeru vystoupila hudební skupina „Laser“ z Nového Jičína. 
V sobotu 17.8. od 7. hodin provedla dechová hudba Miroslava Růčky budíček v obci, kde rozvoz 
hudebníků byl zajištěn koňmi na ověnčeném žebřiňáku. 
Od 9. hodin hrála dechová hudba k poslechu u Zavadilky. Ve 13. hodin byla slavnostně otevřena 
budova MNV a síň tradic, kde otevření se zúčastnili : 
Za FÚV ČSPB Ph. Dr. Jan Ondrovčák, za OV KSČ tajemník OV s. Kašpar, tajemník ONV                    
s. Václavík a další hosté OV SPB, OV KSČ, ONV a místních organizací. Slavnostní přestřižení 



pásky provedl s. František Hrstka, pod jehož vedením byla celková rekonstrukce budovy MNV                     
a vybudování síně tradic prováděna. Slavnostní projev přednesl Ph. Dr. Ondrovčák. 
Ve 14. hodin pokračovala v hotelu Zavadilka slavností schůze, kde v pracovním představenstvu 
byli tito soudruzi : tajemník OV KSČ s. Kašpar, vedoucí oddělení OV s. Žbánek, instruktor OV 
KSČ        s. Randýsek a další. Dále byli přítomní pozvaní účastníci odboje, poslanci MNV, 
členové složek NF   a další občané a rodáci obce. Schůze řídil předseda VO KSČ s. Miroslav 
Kuba, pak následovalo vystoupení manželů Bernátkových, které bylo velmi hodnotné. Potom 
následovalo vyhodnocení zasloužilých občanů, organizací a podniků. Po schůzi následovala 
taneční veselice s hudbou OB Emila Bernátka. V neděli bylo z důvodu nepřízně počasí upuštěno 
od akce pro děti a mládež na hřišti TJ. V 10. hodin proběhla beseda s rodáky v hotelu Zavadilka. 
Odpoledne v 15. hodin vystoupil v sále hotelu Zavadilka soubor „Kotaránka“ s estrádním 
pásmem. Po skončení estrády se počasí umoudřilo a v prostranství u hotelu Zavadilka 
pokračovala taneční veselice s hudbou „Kotaránka“. 
Celkem byla tržba za 3 dny oslav 52 392 Kčs a výdaje 55 614 Kčs. 
 
 
1. máj 

 
Tento slavností den započal budíčkem dechové hudby od 6. hodin ráno. Od 8.30 hodin do 8.50 
hodin proběhlo u hotelu Zavadilka řazení průvodu, pak následovala slavnostní manifestace a 
v 9.30 hodin pochod průvodu na hřiště TJ. 
Jako kulturní program vystoupil dětský soubor „Pramínek“ z Hutiska Solance, dětský valašský 
soubor „Bečvánek“ z Prostřední Bečvy, valašský soubor „Radhošť“ z Rožnova p. Rad., dechové 
hudby OB Horní Bečva a „Bacovjanka“ z Prostřední Bečvy, dechový soubor „Valašenka“ 
z Dolní Bečvy.  
Ve 12. hodin proběhl veřejný tah věcné loterie a ve 13. hodin turnaj kopané starších pánů o 
pohár předsedy JZD Soláň. 
Dále bylo pro účastníky 1. máje připraveno bohaté občerstvení, valašské vdolky, domácí výrobky, 
střelnice, kolo štěstí a další. 
40. výročí osvobození obce Prostřední Bečva 
Oslava se uskutečnila v pátek dne 3. května 1985 s tímto programem. 
V 17 hodin proběhla slavnostní schůze v hotelu Zavadilka. V 18.30 hodin se odebral slavnostní 
průvod od parkoviště u Zavadilky k památníku padlých, kde proběhl pietní akt s položením věnce 
padlých hrdinům. 
 
 
VŘSR 

 
U příležitosti Velké říjnové socialistické revoluce se konal v naší obci lampiónový průvod. 
Zúčastnili se ho děti z mateřské školy, ZDŠ, školy v přírodě a naši občané. Za doprovodu dechové 
hudby se lampiónový průvod odebral z parkoviště u Zavadilky k pomníku padlých, kde byly 
kladeny věnce       a přednesen slavnostní projev. 
 
 
MČSP 

 
V rámci oslav měsíce československo – sovětského přátelství proběhla řada akcí. Zejména pro 
děti, které zhlédly na Zavadilce pásmo filmů. Rovněž na Zavadilce byla instalována výstava knih                
i s prodejem. Největším zážitkem pro děti byla nadílka Dědy mráze, která proběhla také v hotelu 



Zavadilka a děti zde samy předvedly svůj program a také nazdobily vánoční strom. Pak 
následovala taneční veselice pro dospělé. 
 
 
 
 
 
 
Kultura  

 
Mezi nejlepší zájezdy roku 1985 se počítá čtyřdenní zájezd do Prahy na celostátní spartakiádu. 
Odjíždělo se v pátek 28. června a návrat byl v pondělí. Je nutno vyzvednout tuto akci, která byla 
velmi zdařilá a všestranně dobře zajištěna. O celou akci se postarala TJ Sokol – střed. 
Dále ČČK  uspořádal zájezd pro důchodce, i tento zájezd byl zdařilý a zasluhuje uznání 
organizace za tradiční každoroční pořádání zájezdů pro důchodce.  
Za Osvětovou besedu s. Jarmila Blanařová zajistila zájezd do Ostravy na divadelní představení. 
Škoda jen, že zájem občanů o tuto akci byl slabší. 
Výstava drobného zvířectva v Kněhyních byla perličkou činnosti chovatelů drobného zvířectva. 
Byla to náročná akce, která si vyžádala mnoho pracovního úsilí. 
 
 
Lidová knihovna 
Činnost lidové knihovny je velmi dobrá, názorná agitace ke všem výročím. Škoda, že velmi poklesl 
počet vypůjček. Vedoucí knihovny s. Richard Blanař vyzývá k návštěvě MLK. Pravidelná půjčovní 
služba pro občany je v pondělí od 12. hodin do 15. hodin, čtvrtek od 15. do 17. hodin. V plánu je 
dosáhnout 220 občanů za čtenáře knihovny a dosáhnout 5 500 vypůjček knih a časopisů. Pro 
studující a lektory stranic. vzdělávání a odbor. vzdělávání zajistit politickou a společensko – 
vědní literaturu. Ve spolupráci s pobočkou v Rožnově a za její přímé pomoci zajistit 
bibliografickou            – informační službu zejména pro potřebu pracovníků státu. 
 
 
Společenský život 

 
Bylo uspořádáno pět výletů v přírodě a můžeme říct, že účast je rok co rok slabší. Některé 
organizace se snaží zajistit co nejlepší hudbu – finančně náročnou, ale přesto všechno pořadatelé 
čekají marně na účast. Nebo snad všichni souhlasí s hudbou jako je disko? Kde je střední věk, 
naučil se počítat a navykl gaučové literatuře? 
Diskotéky se uskutečnily 2 a pořadatelé jsou spokojeni, neboť režie je docela malá a návštěvnost 
bohatá. K nejlepším akcím patří každoročně „Myslivecký výlet“ a to nejen pro vynikající skupinu 
„Galaxie“, ale je zde i podáván srnčí guláš a za příznivého počasí probíhá v areálu u hotelu 
Zavadilka, kde se najde velký počet návštěvníků. 
K 350. výročí založení obce Prostřední Bečva byly uspořádány tři taneční večery a estrádní 
odpoledne. 
Tyto akce byly navštíveny celkem dobře. 
Tělovýchovná jednota uspořádala kulturní odpoledne pro obyvatele autocampu v průběhu sezóny. 
Vystoupil zde ostravský folklór a uviděli moderní tance. 
Hodovou zábavu uspořádal Svazarm, Česká strana lidová Valašský bál a Májovou veselici. 
SPOZ 
Zabezpečil třikrát ročně vítání občánků do svazku obce, kde předvedly svůj program děti 
z mateřské školy.  



Zajistili také návštěvy všech občanů – jubilantů, kteří se dožijí 70 a více let. Společně s MNV 
Horní Bečva slavnostně předali dětem nové občanské průkazy. Zajistili rovněž předání 
upomínkových listů při zahájení a ukončení školního roku dětem, které opustí MŠ a nastoupí do 
ZŠ. 
Tělovýchovné a branné akce 
Bylo zahájeno mistrovské utkání kopané – muži, dorost a žáci. Všechna tato družstva dobře 
reprezentovala obec. Svazarmovci se zúčastnili automobilového závodu. 
PO Kněhyně uspořádala branný závod mládeže s názvem 1. ročník memoriálu O. Šimurdy. Akce 
byla pořadatelsky velmi dobře zajištěna a zúčastnilo se hodně družstev. 
TJ Sokol Kněhyně uspořádala přespolní lyžařský běh a turistický pochod na Bumbálku. 
ČSPO uspořádal zimní olympiádu, okrskový přebor v požárním sportu a přeborové hry 
„Plamen“.  
Naši svazáci uspořádali fotbalový zápas. 

 
 
ČSPO 

 
Svaz požární ochrany – střed vstoupil do roku 1985 s úkoly, které vyplynuly z výroční členské 
schůze, která přijala závazek ke 40. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou. Výroční 
schůze se konala v hotelu Bečva za účasti 62 členů organizace a 13 členů složek NF. Zvláště byl 
uvítán zástupce OV SPO s. Čeněk Kraus a zástupci sousedních sborů. 
Hlavní pozornost byla věnována socialistickému závazku a soutěžních úkolů a prevence. Byly 
provedeny prohlídky domů, kterých se zúčastnili 19 poslanců MNV a preventisté ČSPO v počtu 
27, které provedly ve 289 domech preventivní prohlídky, dále v 10 drobných provozovnách a 
veřejných objektech. Byly zajištěny u 5 rodinných domků závady, které byly v průběhu 
odstraněny. Ve veřejných objektech zjištěny 2 závady.  
V rámci bezpečnosti byly uskutečněny 3 besedy s občany, z toho 2 ve škole za účasti 132 žáků. 
V obci byl 1 požár v domě služeb samovznícením briket, které v zárodku byly uhašeny. Naše 
družstvo se zúčastnilo soutěže v Kladerubech, kde se umístilo na čestném místě. V naší organizaci 
pracuje také kolektiv mladých požárníků hry „Plamen“. V roce 1985 došlo ke změně velitelů. Za 
dosavadního velitele Jana Mikulenku byl schválen velitel Vladimír Kubáň, který dříve vykonával 
funkci velitele mládeže. Velitelem mládeže je Jiří Mikulenka. 
Další činností požárního družstva byla soutěž ve Viganticích 18.5.1985, kde obsadili 3 místo. 
14.9.1985 se další družstvo žen zúčastnilo soutěže okresního memoriálu Oldřicha Šimurdy 
v Kněhyních, kde ze 13 družstev obsadili 6 místo. Naše organizace čítá 136 členů, z toho 29 žen. 
Členové organizace ČSPO odpracovali u moštárny 136 hodin, pracovalo 17 členů. Brigáda k 1. 
máji 12 členů, odpracovali 128 hodin. Na zajištění plesu pracovalo 10 členů, odpracovali 96 
hodin. Na přípravě výletu pracovalo 15 členů, odpracovalo 239 hodin. Na likvidaci požáru briket 
pracovalo 6 členů, odpracovali 42 hodin. Při povodni 1985 a zatopení sklepů, čerpání vody, 
bytovka u p. Lejsky   a u P. Petřeka v campu pracovalo 8 členů. Na preventivních prohlídkách 
domů 907 brigádnických hodin a oprava požárního vozu 150 hodin. Celkem odpracovaných 2 
365 hodin. 
Na úseku kultury se uskutečnily 2 podniky, v únoru ples a v červenci výlet v přírodě. Za rok 1985 
uskutečnila organizace 17 členských schůzí a 10x výborové schůze. 
 
 
ZDŠ U mostu 

 
Co všechno přinesl letošní školní rok? Do závěrečné etapy finišuje komplexní hodnocení 
účinnosti nového pojetí výchovně vzdělávací práce na základní škole. Poprvé se v praxi uplatnil 



systém desetileté povinné docházky, což je závažná změna pro učitele, žáky i jejich rodiče. Ti 
všichni se v průběhu roku seznámili s novými zásadami klasifikace. Dosavadní zkušenosti však 
ukazují, že přes počáteční nesnáze se nové klasifikační zásady staly oporou pedagogické praxe.  
Zahájení nového školního roku se uskutečnilo 3. září 1984 u pomníku padlých. Za přítomnosti 
představitelů obce a rodičů, ředitel školy s. Jan Žíla vyzvedl výchovnou činnost a představil 
novou    s. učitelku Marii Děckou z Horní Bečvy, která bude zastupovat s. Květ. Šulganovou, která 
je tč. na mateřské dovolené. Poté představil ředitel školy přítomným nové prvňáčky, kterým s. 
Marta Bilová za sbor pro občanské záležitosti předala upomínkové listy. 
Z přítomných promluvil také předseda VO KSČ s. Miroslav Kuba, popřál mnoho úspěchů do 
nového školního roku. 
Učitelský sbor pracuje v tomto složení : ředitel školy s. Jan Žíla, s. uč. Milada Balašová a s. uč. 
Marie Děcká. Během školního roku došlo ke změně školnice. S. Ludmila Lenomarová odešla na 
mateřskou dovolenou, po dobu nepřítomnosti ji zastupuje s. Jiřina Maléřová z Horní Bečvy. Po 
roční přestávce převzal funkci topiče s. Ladislav Kantor (76 let). V době od 19.4. do 16.5. byl na 
měsíční lázeňské léčbě ředitel školy Jan Žíla. 
Po dobu nepřítomnosti zastupovala důchodkyně s. Vlasta Žílová. 
Hospitace, inspekce 
Ředitel školy vykonává soustavně hospitace u s. uč. Milady Balašové i s. uč. Marie Děcké. Ve 
dnech 5.6. a 8. března vykonal na škole celkovou inspekci oši paedr Zdeněk Hauzner. Nejprve 
zkontroloval plnění úkolů z poslední celkové inspekce z r. 1982 a pak provedl kontrolu 
dokumentace školy             a hospitoval ve všech třídách. V 1. třídě v hodině čtení – psaní, ve 2. 
třídě v matematice a ve 3. třídě v hodině vlastivědy. Všechny úkoly z poslední inspekce byly 
splněny. Veškerá dokumentace byla v pořádku. Písemné prověrky na začátku roku a v pololetí 
dopadly velmi dobře. V říjnu provedl paedr Zdeněk Pírek, oši a vedoucí OPS kontrolu žákovské a 
učitelské knihovny. V březnu 1985 byla uskutečněna revize kotelny. Zjištěné závady musí opravit 
odborníci, proto předseda MNV zadal opravu OSP Valašské Meziříčí. V dubnu byla provedena 
revize elektroinstalace v celé budově. Opravy závad provede člen rady MNV s. Boh. Kantor, 
elektrikář k. p. Tesla Rožnov. 
Vyznamenání : 
K 40. výročí osvobození naší vlasti Sovět. armádou byla udělena ÚV KSČ pamětní medaile 
řediteli školy s. Janu Žílovi. K 350. výročí založení obce obdržela čestné uznání s. uč. Milada 
Balašová. 
Pionýrská organizace : 
Skupinová vedoucí je s. Vlad. Křištofová na ZŠ Horní Bečva. 
Oddílová vedoucí : 1. třída – 17 žáků – 15 jisker s. Marie Děcká 
     2. třída – 21 žáků – 21 pion. s. Táňa Lepaříková 
     3. třída – 27 žáků – 25 pion. s. Milada Balašová 
Slavnostní slib nových pionýrů se konal 3.5.1985 v hotelu Zavadilka při veřejné schůzi k 40. 
výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. 
SRPŠ 
Předsedkyní SRPŠ zůstává s. ing. Miriana Juříková 
místopředseda   Michal Fojtášek 
pokladník    Jaroslav Vašek 
jednatel    Rudolf Jurajda 
členové výboru   Marie Jurošková, Jan Žíla 
revizoři    Marie Krupová, Jiří Juroška 
zástupci tříd :    1. třída Zdeněk Smoček 
     2. třída Marta Kubáňová 
     3. třída Marta Bilová 
 



Výbor SRPŠ pracoval podle plánů z minulých let. Na lednové členské schůzi SRPŠ byla pro 
rodiče naplánována přednáška z náboženskou tématikou. 
Družba s Bystričkou 
Již 16 let jsou udržovány přátelské styky se slovenskou školou v Bystričce u Martina. V letošním 
roce jsme přivítali Bystričany 31.5.1985 v rámci Hašova memoriálu. Přijelo 35 žáků a 9 
dospělých s ředitelem školy s. Josefem Kučerou. V dopoledních hodinách navštívili rožnovský 
skanzen, v poledne přijeli na oběd. Žáci, kteří si dopisují se vzájemně poznali a předali si 
dárečky, pak si je žáci odvedli do svých domovů. Byl uskutečněn branný závod VI. ročník Hašova 
memoriálu ve středu obce, poněvadž hřiště TJ byla rozmoklé po deštích. Na prvních dvou místech 
se umístili chlapci z Bystričky, třetí byl náš Roman Vítek. Z děvčat zvítězila Renata Šenkeříková, 
na druhém a třetím místě se umístila děvčata z Bystričky. 
S. uč. Milada Balašová a Marie Děcká předvedly se svými cvičenci skladby ČSS pro mladší 
žactvo, asi v 18. hodin naši hosté odjeli domů. 
 
 
 
Brigády a budovatelská pomoc žáků 
V rámci možností se žáci zúčastňují podzimních a jarních národních směn a to při úklidu okolí 
školy, obce před 1. májem a okolí památníku padlých. 
Za uplynulý školní rok žáci odpracovali 467 brig. hodin, učitelé 248 brig. hodin, nasbírali 
železného šrotu 1 520 kg a papíru 506 kg. Splnili závazky k 67. výročí VŘSR a k 40. výročí 
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a k 350. výročí založení naší obce. 
Ukončení školního roku 
Slavnostní ukončení školního roku se mělo konat v pátek 28. června 1985. V tento den ráno 
odjížděl ředitel školy s. Jan Žíla do Prahy na ČSS za pomoc při místní spartakiádě a brigád. 
pomoc na autocampu. 
Vedoucí školského odboru s. Břetislav Zmydlený proto povolil slavnostní ukončení na čtvrtek 
27.6. s tím, že žákům 2. ročníku bude v tento den rozdáno vysvědčení. Žákům bylo poděkováno za 
píli         a aktivitu a pomoc škole i za krásné výkony při spartakiádních vystoupeních. Výborným 
žákům pak předala předsedkyně SRPŠ s. ing. M. Juříková v upomínku knihy. 
 
 
MŠ 

 
Při celoročním hodnocení školskou a kulturní komisí při MNV Prostřední Bečva byla oceněna 
dobrá spolupráce MŠ se složkami NF, SPOZ, OB, ČSŽ, ZŠ. Zejména byly oceněny hodnotné 
kulturní programy na veřejných akcích. 
Třídy byly naplněny na 30 dětí. Pro ZŠ bylo připraveno 29 dětí a 4 dětem byla odložena školní 
docházka, byly to děti z méně podnětného prostředí. Spolupráce se ZŠ byla na dobré úrovni. 
Spolupráce s rodiči není na úrovni, někteří rodiče neplní své povinnosti vůči škole. Neplní 
brigádnické hodiny, nezúčastňují se pravidelně rodičovských schůzek. 
Budova MŠ je udržována v čistotě, byly provedeny natěračské práce – okna, lavičky, dveře. Velký 
problém činí údržba zahrady, sekání trávy, marně žádá s. ředitelka F. Minarčíková o zakoupení 
sekačky na trávu MNV.  
Na výletě byly děti v ZOO Ostrava a v Rožnově p. R. – skanzenu. Zúčastnili se všech veřejných 
oslav, VŘSR, MČSP, Vítání občánků 3x ročně, nadílky Dědy mráze, dětského Karnevalu, 
veřejného vystoupení k MDŽ, besedy v knihovně, účasti na květnových oslavách, oslavy MDD, 
slavnostního ukončení školního roku za účasti představitelů obce, KSČ, SPOZ, ČSŽ. 

 


