
ROK 1986 
 
 

Úvod 
 

Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi – především konáním sjezdu            
KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. – 28. 
března v Praze. Sjezdu se zúčastnilo 1 541 delegátů z ČSSR, 127 zahraničních delegací ze 108 
zemí světa. Zpráva představovala hluboký a vyčerpávající rozbor současného stavu světa i naší 
společnosti. 
Nejdůležitějším cílem sjezdů komunistických stran bylo zachování míru a k tomu směřuje politika 
všech států socialistického tábora. Proto byl rok 1986 celosvětově vyhlášen Mezinárodním rokem 
míru.  
K dalším významným událostem tohoto roku patří 65. výročí založení KSČ a v neposlední řadě 
volby do všech zastupitelských orgánů všech stupňů. 
 
 
Volby 

 
Zahajovací den voleb byl 23. květen. 
Volby proběhly ve dnech 23. – 24. května v sále hotelu Zavadilka. O velice hezkou květinovou 
výzdobu se zasloužil s. B. Juřík, k sváteční náladě vyhrávala v parčíku u Zavadilky dechová 
hudba Bacovjanka. 
Do voličských seznamů bylo zapsáno 1 126 voličů mimo těch, kteří hlasovali na voličský průkaz. 
Voleb v naší obci se tedy zúčastnilo 1 178 osob. 
Průběh voleb byl důstojný, velká část občanů volila v zahajovací den, bez použití zástěn 
připravených ve volební místnosti. Volebních lístků bylo odevzdáno 1 161. Na sčítání volebních 
kandidátek a zdárném průběhu výsledků voleb se podílela volební komise, jejíž předsedou byl           
s. Richard Blanař.  
Další členové komise : s. Bohuslav Juřík, s. Zdeňka Zrníková, s. Jaroslav Kantor, s. František 
Stavinoha, s. Josef Šíra, s. Zdeněk Děcký. 
Mimo volební komise spolupracovali i zástupci všech složek NF. 
Dne 27. června se pak konalo ustavující plenární zasedání MNV v hotelu Zavadilka, kde byl také 
slavnostně složen poslanecký slib. 
 
 
MNV  

 
V radě MNV došlo v letošních volbách ke změnám v jednotlivých funkcích, předsedou MNV byl 
zvolen s. Miroslav Vaněk (P.B. č. 475), funkci místopředsedy vykonává s. František Vala                        
(P.B. č. 508), funkci tajemnice MNV vykonává s. Růžena Sýkorová (P.B. č. 0/280).  
Hospodářkou MNV nadále zůstává s. Marie Chrbjátová.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Poslanci MNV 

 
Jmenný seznam poslanců MNV + č. p. 
1. Balašová Milada 513    19.  Kysučan Lubomír 191 
2.  Bártek Václav  420    20.  Lejska František 411 
3. Bilová Jindřiška 444    21. Mikulenka Jan 166 
4. Bilová Marta  362    22. Mikulenka Jiří  476 
5. Blinková Anna 395    23. Pavlica Jaroslav 526 
6. Fárek Zdeněk  369    24. Skalík Bohumil 114 
7. Holčáková Ludmila 621    25. Smoček Zdeněk 409 
8. Jurajda Rudolf 396    26. Stavinohová Anežka 507 
9. Jurajdová Ludmila 397    27. Sýkorová Růžena 0/280 
10. Juřík František   83    28. Tovaryš Pavel  359 
11. Kantor Bohumír 512    29. Tovaryšová Pavla 359 
12. Kantorová Jaroslava 495    30. Uhlářová Alice 132 
13. Koláček František 463    31. Vala František 508 
14. Křenek František 481    32. Vaněk Miroslav 475 
15. Křenek Květoslav 489    33. Vítek Josef  282 
16. Křenek Zdeněk 489    34. Zrník Jiří  320 
17. Kuba Miroslav ml. 382    35. Zubková Darie 458 
18. Kubáň Vladimír 467     
 
 
Komise 

 
V obci je : 7 komisí pléna MNV – komise finanční a plánovací, komise obchodu a cestovního 
ruchu, komise veřejného pořádku, komise zemědělská, komise sociální a zdravotní, komise 
školská                a kulturní a komise stavební, dopravy a bytová. 
  2 komise rady MNV – Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) a Jednotný systém branné 
výchovy (JSBV) 
 
Tyto komise pracují ve složení : 
 
komise finanční a plánovací : předseda : s. ing. František Juřík, další členové : s. Ludmila 
Holčáková, Josef Vítek, Jiří Zrník, Marie Chrbjátová, František Hrstka, Zdena Javůrková 
 
komise stavební, dopravy a bytová : předseda : s. Pavel Tovaryš, členové : s. František Křenek,       
s. Miroslav Kuba ml., s. Vala František, s. Skalík Bohumil, s. František Pavlica, s. Pavel Juřík,        
s. František Bil, s. Jaroslav Šíra 
 
komise školská, kulturní a tělovýchovy : předseda : s. Milada Balašová, členové : s. Pavla 
Tovaryšová, s. Marta Bilová, s. Rudolf Jurajda, s. Anna Šenková, s. Dana Kretková, s. Věra 
Husičková 
 
komise sociální a zdravotní : předseda : s. František Lejska, další členové : s. Anežka 
Stavinohová,   s. Jindřiška Bilová, s. Zdeněk Fárek, s. Věra Kubáňová, s. Anna Křenková, s. Josef 
Janíček 
 



komise obchodu a cestovního ruchu : předseda : s. Darie Zubková, členové : s. Alice Uhlářová,       
s. Václav Bártek, s. Zdeněk Křenek, s. Květoslav Malina, s. Drahomíra Kysučanová, s. Julius 
Křenek 
 
komise ochrany veřejného pořádku : předseda : s. František Koláček, členové : s. Bohumír 
Kantor, s. Vladimír Kubáň, s. Jan Mikulenka, s. Zdeněk Smoček, s. Bohuslav Zachariáš, s. 
Miroslav Křenek 
 
komise zemědělská : předseda : s. Jaroslav Pavlica, členové : s. Ludmila Jurajdová, s. Květoslav 
Křenek, s. Jiří Mikulenka, s. Růžena Sýkorová, s. Václav Fiurášek, s. Eduard Mikuda 
 
komise rady MNV – SPOZ : s. Jaroslava Kantorová, s. Anna Blinková, s. Marta Bilová, s. 
Jindřiška Bilová, s. Anna Jurečková, s. Josef Hlucháň, s- Zdeněk Vala 
komise rady MNV – JSBV : s. Lubomír Kysučan, s. Václav Fiurášek, s. Zdeněk Ondryáš, s. 
Miroslav Janíček 
 
 
Volební program MNV 

 
Volby do zastupitelských orgánů ovlivnily i úkoly volebního programu NF v obci, jež byly shrnuty 
do celoobecního závazku. Ke schválení závazku došlo po předešlém projednání ve VO KSČ, MV 
NF       a radě MNV na 28. plenárním zasedání dne 27.12.1985. 
 
 
Úsek investiční akce Z – pokračovala výstavba II. etapy vodovodu v obci s hodnotou díla 800 000 
Kčs. Při této akci bylo odpracováno 15 100 brigádnických hodin. Práce na této části vodovodu 
byla přenesena do roku 1987, k ukončení II. etapy by mělo dojít ke dni 31.6.1987. 
 
Úsek neinvestiční akce Z – bylo rozšířeno osvětlení na Gálce a část veřejného osvětlení. Hodnota 
díla je 9 200 Kčs. Finanční náklady činily 1 200 Kčs, odpracováno bylo 145 brigádnických hodin. 
- U zdravotního střediska byl vybudován pěkný nádstřešek na kočárky. Finanční náklady – 10 000 
Kčs, hodnota díla je 20 000 Kčs a odpracováno bylo 1 100 brig. hodin. 
- Kolem památníku padlých za II. světové války ve středu obce byly vybetonovány chodníky 
v hodnotě 65 000 Kčs, přičemž finanční náklady činily 45 000 Kčs. Brigádnických hodin bylo 
odpracováno 1 770. 
- V hodnotě díla 45 000 Kčs byla vybudována komunikace ke zdravotnímu středisku. 
 
Úsek bytové výstavby – pokračovala výstavba rodinných domků, dále se zahájilo s územním 
řízením další řadové bytové výstavby ve středu obce. 
Zlepšila se technická vybavenost k rodinným domkům, bylo vybudováno celkem 250 metrů 
splaškové i dešťové kanalizace v hodnotě díla 200 000 Kčs. 
 
Úsek cestovního ruchu – měla být dokončena výstavba autocempingu, což se nepodařilo a 
finanční prostředky byly převedeny do I. pololetí roku 1987. Pokud celková částka 470 000 Kčs 
nebude dočerpána, propadá. Tato částka byla uvolněna na vybudování NN přípojky a vybavení 
kuchyně, což rovněž brání v provedení kolaudace celkové druhé části budovy. Celá problematika 
není ještě dořešena. 
 



Úsek místního hospodářství – úkoly ve vztahu základních služeb občanům byly splněny vozidlem, 
bělorusem, dále prodej různého stavebního materiálu. Plánované tržby MH pro MNV byly 70 000 
Kčs, skutečnost činila 100 000 Kčs. 
 
V areálu Pusteven byl zmodernizován objekt, který slouží pro výběrčího na parkovišti. Hodnota 
díla – 20 000 Kčs. 
 
Byla provedena údržba a nátěry autobusových čekáren v obci s celkovou hodnotou díla 8 000 Kč      
a 790 brigádnickými hodinami. 
 
Obchod – vedoucí prodejny ve středu obce je nadále s. Zdeňka Martináková. Objevily se stížnosti 
obyvatel na provozní dobu v závěru roku, s. vedoucí toto vysvětlila špatnými pracovními 
podmínkami – nedostatečné vytápění prodejny. 
 
Úsek sociální – pravidelně byly navštěvovány osoby, jež jsou v domovech důchodců, SPOZ se 
zabýval návštěvou jubilantů i vítáním občánků. 
Byl utvořen klub důchodců a sociální komise bude nápomocna při jejich činnosti. 
 
Úsek kultury, školství, tělesné a branné výchovy se komise zapojovala do všech politických                
a společenských akcí, děti ze škol společně s členkami SSM vystupovaly při celospolečenských 
oslavách a kulturních akcích. 
Podkladem toho je Jednotný kulturní plán činnosti všech organizací. 
 
Úsek politickoorganizátorské činnosti – poslanci spolupracovali s voliči, radou MNV a aktivně 
vystupovali na plenárních zasedáních MNV. Jejich účast nepoklesla pod 90% na schůzích                   
i v komisích. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Rozpočet MNV na rok 1986 činil 1 272 000 Kčs, příjmy MNV v tomto roce činily 1 805 085 Kčs, 
výdaje 1 731 822 Kčs. 
 
 
Obyvatelstvo 

 
Populace obce zůstává stejná, v letošním roce se narodilo 18 dětí, zemřelo 25 osob. 
 
 
Obvodní řízení branců 

 
Z naší obce bylo u obvodního řízení na Vsetíně         branců. 
 
 
Zemědělství 

 
Jednotně hospodařící rolníci v obci vlastní půdu o rozloze 254 ha. Většinou jde o části 
zemědělské půdy, které by byly pro JZD obtížné a nevýhodné obhospodařovat. Půda tak zůstává 
využita a slouží našim občanům. 
 



Zemědělská půda zůstává rozdělena : 
do 0,5 ha  - celkový výměr     36,55 ha 
0,5 ha – 2 ha - celkový výměr  112,79 ha 
nad 2 ha  - celkový výměr 105,64 ha 
 
 
 
 
Ke dni 1.7.1986 bylo na MNV nahlášeno : 
1 230   slepic    ovcí   211 ks 
25   jalovic do 1 roku   celkem skotu   161 ks 
18   jalovic nad 1 rok 
V porovnání s minulým rokem vzrostl značně počet ovcí, také krav. 
 
 
Velká pozornost se také věnuje péči o životní prostředí, propaguje se co nejmenší používání 
ochranných chemických látek a umělých hnojiv. 
K udržení našeho dosud čistého vzduchu přispívají i občané výsadbou stromů, dokončuje se 
parčík    u pomníku. 
Jako každoročně, i letos se na Pustevnách konala „Valašská motyka“. Tady k udržení krásy 
Beskyd přispěli svou prací na výsadbě stromků zejména mladí lidé. 
 
 
Oslavy 

 
Jako každoročně, i letos se občané zúčastnili oslav významných událostí Prostřední Bečvy i 
státních svátků. 1. máj jsme slavili opět v naší obci, stala se tak střediskovou pro tento den a 
spolu s námi manifestovali občané Dolní Bečvy, Horní Bečvy, Hutiska Solance a JZD Dolní 
Bečva se svými alegorickými vozy. 
Průvod se shromáždil v prostorách u Zavadilky, kde byl pronesen slavnostní projev s.          
 pak všichni společně za doprovodu našich dechových hudeb šli průvodem na hřiště TJ P. Bečva, 
kde byly připraveny stánky s občerstvením a kulturní program. V předvečer výročí osvobození 
obce sovětskou armádou, 3. května, jsme si tuto událost připomněli průvodem k pomníku padlých 
hrdinů   u školy, tady složili slib naši pionýři. 
Výročí VŘSR jsme oslavili lampionovým průvodem, k MČSP byla uspořádána výstava knih, 
kterou velice hezky a dobře zorganizovali manželé Blanařovi. Dětem byly promítnuty sovětské 
pohádky, při ukončení MČSP k nim přišel Děda Mráz ze svou nadílkou. 
Na Zavadilce proběhly i oslavy Mezinárodního dne žen a Dne učitelů. 
 
 
Činnost OB 

 
Mezi oblíbené kulturní akce již více let patří „Hudební odpoledne“, pořádané v letošním roce        
30. března. Také toto odpoledne navštívil rodák Jan Bernátek – člen armádního souboru Víta 
Nejedlého v Praze a jeho žena Hana Bernátková – členka filharmonie čsl. rozhlasu. Dále 
učinkovala dechová hudba Bacovjanka, dechová hudba Kněhyňka posílená hudebníky z Horní 
Bečvy, taneční hudba Emila Bernátka a žáci LŠU. 
Další akcí pořádanou OB byl zájezd do Prahy ve dnech 12. a 13. dubna. K velice hezké části 
programu zájezdu patřila návštěva a prohlídka Národního divadla s účastí na představení opery 
„Tajemství“, prohlídka Paláce kultury a projížďka Prahou se zastavením na Ruzyňském letišti. 



15. června se uskutečnil další zájezd, tentokrát do Ostravy na Mírové slavnosti. Večer členové 
zájezdu shlédli divadelní představení „Cikánský baron“. 
20. července se uskutečnil koncert dechové hudby Bacovjanka v areálu Zavadilky. 
Další zájezd do Ostravy, na divadelní představení „Dovolená s rizikem“, byl uspořádán                            
15. listopadu. 
Během celého roku OB dopomáhala k dobrému průběhu oslav zajišťováním dechových hudeb – 
ke dnům 1. a 3. května, pro předvolební schůze. 

 
 

ČSPO 
 

Úkoly ČSPO vyplynuly také ze 17. sjezdu KSČ. 
Hlavní úkol – prevence PO, proškolení členů a provádění preventivních prohlídek. 
Prohlídky byly provedeny spolu s poslanci MNV v 289 rodinných domcích, 10 drobných 
provozoven, rekreačních střediscích. Zjištěno bylo 5 závad, u drobných provozoven 6 závad. 
V tomto roce byl zaznamenán jeden požár v Kněhyních, rodinný domek pana Jurošky. 
Potíže byly s požárním vozidlem, které mělo stálou poruchu motoru, letos ale ČSPO obdržela 
nové požární vozidlo. 
Soutěže : 
družstvo mužů soutěžilo na Horní Bečvě, obsadili 3. místo  
kolektiv mladých požárníků obsadil na Hutisku 1. místo 
soutěž hlídek – obsadili jsme 4. a 20. místo 
 
V rámci výcvikového roku bylo uskutečněno 13 přednášek za účasti 130 členů.  
K zabezpečení úkolu CO jsou sestaveny dvě družstva. 
Zásahové družstvo se zúčastnilo jarního a podzimního cvičení na objekt JZD Soláň a ZŠ 
v přírodě. 
V měsíci březnu se odstěhoval pan Fiurášek z Požárního domu, úlohu domovníka přijali manželé 
Dobešovi. 
ZO má 138 členů, z toho 31 žen. 
 
 
ZŠ U mostu 

 
Letošní školní rok byl zahájen 2. září 1986 u památníku za přítomnosti zástupců MNV, ZO KSČ, 
SRPŠ, SPOZ. 
V naší trojtřídní škole se letos učí 67 žáků. Třídní učitelkou prvňáčků je s. Marie Děcká, 2. třídu 
bude vyučovat s. uč. Milada Balašová a 3. třída patří s. řed. Husičkové. 
 
Rozdělení funkcí na škole : 
s. Milada Balašová – vedení evidence učebnic a školních potřeb, správce kabinetu, zdravotník 
školy,  
        vedoucí zdravotnického kroužku 
s. řed. Věra Husičková – skladník CO, bezpečností technik a požární preventista 
s. Marie Děcká – správce učitelské a žákovské knihovny, tiskový referent, organizuje sběr  
             druhotných surovin a léčivých bylin, stará se o výzdobu školy, školní pozemek 

 
Pro děti jsou na škole dva kroužky (zájmové) – zdravotnický a pěvecký recitační, oba pod 
vedením    s. uč. Milady Balašové. 
V PO SSM je zapojeno 89,4% dětí. 



Tři oddíly, z toho jeden zájmový – turistický mají na starosti tito oddíloví vedoucí : s. Zlatka 
Balašová, Dana Kretková, s. Lenka Kubová, s. Jaroslava Šudáková. 
Ateistická výchova – stále navštěvuje 10 žáků 
 
Práce učitelů a žáků na veřejnosti 
Vzorem pro děti mohou být jejich aktivní soudružky učitelky  
s. Milada Balašová je poslancem MNV, členem rady, předsedou ŠKK, místopředsedou ZO KSČ, 

členkou výboru ROH, členkou výboru ČSŽ. 
s. řed. Věra Husičková je poslancem MěNV Rožnov p. R., místopředsedou SPOZ, člen OV SPZ, 

místopředseda MV NF, člen OVOS, člen OV č. 11, člen ŠKK Prostřední Bečvy.  
s. Marie Děcká 
 
Na škole byl 2x zorganizován sběr  
nasbíráno bylo 3 853 kg papíru, 450 kg železa, 20 kg léčivých bylin 

 
Výbor SRPŠ :  předsedou je s. M. Juříková 
   místopředseda – J. Halamíček 
   pokladník – R. Jurajda 
   jednatel – R. Petřeková 
 
SRPŠ se podílelo na řadě akcí konaných pro děti i rodiče, velice hezký byl Dětský karneval, 
konaly se dětské Lyžařské závody na Plančáku, jako každoročně byl zorganizován s družební 
školou Bystrička Hašův memoriál, MDD. 
Pro rodiče se konal Ples SRPŠ, oslava MDŽ, Den učitelů  
 
Ukončení školního roku 1986/87 bylo slavnostně provedeno u památníku za přítomnosti                            
s. Kuby – ZO KSČ, s. Sýkorové – MNV, s. Kantorové – SPOZ, s. Juříkové – SRPŠ. 
Byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší žáci. 
 
Zápis do 1. ročníku provedla s. uč. Marie Děcká, zapsáno bylo 23 žáků. Třem budoucím žákům 
byla školní docházka odložena. 
 
Docházka dětí – celkem bylo zameškáno 3 728 hodin, průměrně na žáka 56,4 hodin. Všechny 
hodiny omluveny. Nebyly uděleny žádné třídní důtky z chování, ani snížení známky. 
Prospěch :  1. třída - 5 výborných žáků 
   2. třída – 4 výb. žáci 
   3. třída – 3 výb. žáci 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


