
ROK 1987 
    
 
Úvod 

 
Rok 1987 byl začátkem politických i hospodářských přeměn v zemích socialistického sektoru. 
Po vzoru SSSR naše republika přejímá myšlenky přestavby hospodářského socialismu a pomalu 
nastupuje nová éra našeho hospodářství. 
Důležitými událostmi tohoto roku bylo řešení mírových otázek celý svět sledoval mírové iniciativy 
vládních představitelů dvou velmocí – SSSR a USA. 
V Ženevě se konala jednání o likvidaci raket středního doletu, mělo by dojít k stahování raket            
i z ČSSR,  z Hranic na Moravě. 
Mírová myšlenka prostupuje celým světem, konají se Karavany míru a manifestace. Lidé si 
konečně uvědomují nesmyslnost nového a ničivého zbrojení. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Plánované příjmy za tento rok byly 1 454 000 Kčs, skutečnost činila 2 370 000 Kčs. 
Účelové dotace během roku : 
    50 000 Kčs  - vybavení Pož. domu Kněhyně 
    20 000 Kčs - Osvětová beseda 
    50 000 Kčs - údržba Pož. domu střed 
    70 000 Kčs - doprava 
    20 000 Kčs - povodňové škody 
    40 000 Kčs - oprava mostků Bacov, Kubejka 
    30 000 Kčs - údržba smetiště 
    30 000 Kčs - oprava školního krytu 
  140 000 Kčs - vodovod II. stavba 
    14 000 Kčs - projekt vodovod 
 
Výdaje rozpočtu celkem za rok 1987 činily   
  2 325 000 Kčs 
 
Zůstatek na běžném účtu MNV z roku 1987 
  byl 43 000 Kčs 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V letošním roce se narodilo celkem 19 dětí, z toho 9 chlapců, 10 děvčat. Zemřelo 16 osob. 
 
 
Odvodní řízení branců 

 
V letošním roce bylo 23.5. u obvodního řízení branců 13 chlapců, všichni byli odvedeni. 
 
 



Zemědělství 
 

Půda v soukromém sektoru zůstává rozdělena do ½ ha, nad ½ ha, záhumenky. 
Obyvatelé obce vlastnící půdu do ½ ha chovají celkem : 565 ks drůbeže, 64 ks ovcí, 14 ks prasat,        
21 ks skotu. 
Nad ½ ha celkem : 618 ks drůbeže, 67 ovcí, 14 prasat, 125 ks skotu, 14 ks koní 
záhumenky  drůbeže 237 ks, 16 ks ovcí 
 hovězího dobytka 22 ks 
 
 
SPOZ 

 
Sbor pro občanské záležitosti zajišťoval v tomto roce tyto akce : 
Vítání občánků : narodilo se 19 dětí, byly uspořádány dva obřady s plnou účastí. 
Slavnostní akce pro jubilanty : 
členové SPOZ navštívili u příležitosti vysokého životního jubilea se srdečným blahopřáním 69 
osob, vysokého věku 90 let se dožívá paní Rozálie Janíčková. 
K výročí zlaté svatby popřáli manželům Metoději a Cecílii Prorokovým. 
 
Předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti zůstává paní Kantorová. 
 
 
Oslavy 

 
1. máj 
Naše středisková obec uvítala občany Horní a Dolní Bečvy. Průvod byl zahájen v areálu 
Zavadilky, kde představitelé obce a složek NF, poslanci a hosté z tribuny vítali prvomájový 
průvod. 
Za veselého taktu dechovky šel průvod vyzdobenou dálnicí kolem školy na hřiště TJ Sokol, kde na 
účastníky čekal prvomájový program. Počasí přálo, den se vydařil. 
VŘSR : 
Oslav měsíci přátelství a VŘSR se účastnili dospělí i děti. Tradicí se stala soutěž v ZŠ o 
Sovětském svazu, výstavka knih s prodejem. Žáci ZŠ pečují o Pomník padlým hrdinům, své stálé 
místo má i lampiónový průvod. 
 
 
SSM 

 
Předsedkyně Iveta Bilová s výborem SSM se snažila aktivněji pracovat se všemi členy, 
organizovat akce, jarní a podzimní směny, NF. MNV navrhl správu plánovaného areálu zdraví u 
Zavadilky, jarní brigáda byla zorganizována právě tady. 
Mezi vydařené akce SSM lze počítat zájezd do Vysokých Tater, novoroční výšlap na Radhošť. 
V budoucnu by SSM chtělo aktivněji zapojit do své činnosti více mladých občanů Prostřední 
Bečvy. 
 
 
Obchod 

 



I nadále zůstává vedoucí paní Martináková, která se snaží zabezpečit občanům vše potřebné. Ne 
vždy se to však podaří.  
 
 
Místní rozhlas 

 
Předseda MNV s. Vaněk a další členové se snažili o pravidelné vysílání místního rozhlasu. Byla 
provedena oprava a několik relací se vysílalo, nestalo se ale pravidelností. Rozhlasový „kroužek“ 
se neujal, zprávy pak byly vysílány podle potřeby. 
 
 
ČSPO 

 
Organizace převzala úkoly požární ochrany, které také splnila. 
Byly provedeny preventivní prohlídky ve 289 rodinných domcích a zemědělských objektech, dále 
v 10 drobných provozovnách. Bylo zjištěno 14 závad, které byly předány na MNV. 
Ani na úseku kultury organizace nezaostávala, konal se tradiční Požárnický ples, v březnu oslava 
Dne žen. 
1. máj, ani oslavy VŘSR se neobešlo bez účasti členů organizace. 
Letos se soutěž družstev PO konala v Rožnově p. R., družstvo Prostřední Bečvy obsadilo 7. místo. 
Nezapomíná se ani na mladou generaci, žáci pod vedením V. Sobka skončili na 4. místě. 
 
 
ZO SČPO má ke konci roku 134 členů, z toho 31 žen.  
 
 
V roce 1987 bylo uděleno vyznamenání dlouhodobým členům za jejich práci. 
 
 
ZŠ 

 
1. tř.  20 žáků  tř. učitelka : Marie Děcká 
2. tř. 19 žáků  tř. učitelka : Věra Husičková 
3. tř.  29 žáků  tř. učitelka : Milada Balašová 
Žáci 4. třídy chodí na Horní Bečvu. 
V tomto šk. r. propadli 2 žáci. Na škole pracovaly tyto zájmové kroužky :  - sborový zpěv 
           - pohybové hry  
           - výtvarný kroužek 
 

 
MŠ 

 
Uplynulo 10 let od přestavby čs. školství. Je zapsáno 46 dětí. 
Učitelský sbor :  Františka Minarčíková   Kuchařky :  Marie Kantorová 
   Lenka Kubová       Anežka Kubáňová 
   Věra Gáliková       Zdenka Hrstková 
   Jarmila Šudáková    Ostatní : Silvia Křenková 
           Karla Jurošková 
           Vlasta Žílová 


