
ROK 1988 
 
 

Úvod 
 

Rok 1988 se stal rokem boje za lepší životní prostředí. Ekologie se dostala na přední místa 
diskuzí     a úvah o naší Zemi, o prostředí, ve kterém lidé musí žít a pracovat. Příroda a ovzduší je 
natolik zničena a znehodnocena, že hrozí zánik lesních lokalit, vodních ploch, je ohroženo zdraví 
živých tvorů. Jedním z kroků o ozdravění ovzduší je vyhlášení akce Šance pro 3 000 000. Vybízí 
lidi k omezení kouření, čímž se ve velké míře ovlivní nejen zdraví nás, ale hlavně naších dětí. 
K jejich lepšímu životu přispěje i mírové úsilí rozumných lidí, myslících na život bez válek.  
V tomto roce bylo docíleno jednání o zbraních hromadného ničení, byla podepsána Ratifikace 
smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu. Z naší vlasti budou staženy rakety 
s jadernými náložemi, což je další krok dobré vůle. 
Naše republika v naději za lepší budoucnost, slavila 70. výročí vzniku ČSSR, podnikla také první 
kroky v hospodářské přestavbě státu. 
 
Začátkem prosince celým světem otřásla přírodní katastrofa v SSSR, Arménii. Ničivé zemětřesení 
postihlo celou oblast, tisíce lidí. I u nás okamžitě vznikly Koordinační komise pro pomoc Arménii, 
které materiálně, svou prací i finančně pomohly při záchraně životů Arménských lidí. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Plánované příjmy tohoto roku činily 2 535 000 Kčs, celkové čerpání pak bylo 2 681 241 Kčs. 
 
Účelové dotace : 
Kompletní bytová výstavba komunikace a kanalizace 
        814 726 Kčs 
Místní komunikace     826 261 Kčs 
Údržba smetiště        64 381 Kčs 
 
Zůstatek na účtě MNV k roku 1988 – 4 093 
 
 
Obyvatelstvo 

 
Do naší obce přibylo 26 dětí, z toho 10 chlapců a 16 děvčat. 
Zemřelo 22 osob. 
 
 
Odvodní řízení branců 

 
24.5. se odvodního řízení branců ve Vsetíně zůčastnilo 13 chlapců, všichni byli odvedeni.  
 
 
 
 



Zemědělství 
 

Občané vlastnící zemědělskou půdu o rozloze do ½ ha  celkem chovají : 922 ks drůbeže, 55 ks 
ovcí, 10 ks prasat, 30 ks skotu. 
Občané s větším kusem zemědělské půdy (nad ½ ha) chovají celkem : 504 ks drůbeže, 51 ks ovcí,     
14 koní, 9 ks prasat, 93  ks hovězího dobytka. 
Záhumenkáři pak celkem : 287 ks drůbeže, 25 ovcí, 8 prasat, 37 hovězího dobytka. 
 
Objevují se zprávy o škodlivinách v zelenině i ovoci, způsobené nadměrným přihnojováním               
a chemickými postřiky, práškováním, bude nutné toto omezit pro zdraví nás všech. 
 
 
SPOZ 

 
Nejmilejší akcí SPOZ bývá tradiční vítání občánků. Letos bylo na MNV slavnostně přivítáno 22 
dětí, ti větší z naší MŠ potěšili maminky svým programem. 
O starší generaci se SPOZ pečuje stejně dobře - s blahopřáním k Zlaté svatbě přišli k manželům 
Marii a Josefu Skalíkovým. 
Diamantovou svatbu slavili paní Žofie a Josef Janíčkovi. 
K významným životnímu jubileu přišli členové SPOZ blahopřát 61 našich občanům. 
 
 
OB 

 
Paní Blanařovou ve funkci předsedkyně OB zastoupila letos poprvé Regina Petřeková. Převzala 
tuto funkci a pokračovala v tradičních akcích pořádaných OB. 
20. března mohli občané navštívit Hudební odpoledne, kde vystoupili malí žáčci LŠU, zkušenější, 
starší žáci i ti dospělí, kterým se hudba stala koníčkem. 
Další akcí byla „Výstava obrazů Rožnovských malířů“ na MNV, která se mnohým občanům 
velice líbila. 
OB převzala patronát nad naší dechovou hudbou Bacovjankou, která se pravidelně účastí všech 
oslav v obci. 
Nejen Bacovjanka, ale i skupina Emila Bernátka patří k OB. Ta vystupuje na oslavách MDŽ             
a pořádá taneční večery na Energetiku. 
 
 
SSM 

 
Předsedkyně Iveta Bilová se i letos snažila zlepšit práci ZO SSM. Ne vždy a vše se vydařilo. 
Jarní a podzimní směny NF měly účast, členové pracují s dětmi ZŠ, ale nedařilo se více zapojovat 
pasivní členy do svazácké práce, činnost viděli jen v návštěvnosti členských schůzí. ZO SSM se 
snažilo vybojovat svou vlastní místnost, klubovnu, kde by se mohli členové scházet. Nenašly se 
však žádné vhodné prostory. Snad se to v budoucnu podaří. 
 
 
Oslavy 

 



1.MÁJ naši občané slavili společně s obyvateli Horní a Dolní Bečvy tradičním průvodem od 
seřadiště u MNV na hřiště TJ Sokol. Jako každý rok procházel průvod vyzdobenou obcí, do kroku 
hrála Bacovjanka. Vše bylo připraveno, ale účast nebyla nejlepší. 
Podobná situace byla i v pozdějších měsících, při oslavách MČSP a VŘSR. Tradiční soutěže ZŠ, 
lampionový průvod byly akce navštívené zejména dětmi. 
 
 
ČSPO 

 
Organizace má 135 členů. 
Družstvo se zúčastnilo soutěže ve Valašské Bystřici, obsadilo 3. místo. Soutěže se zúčastnili nejen 
mladší, ale i družstvo starší 35 let.  
Členové naší PO byli účastni požáru domku pana Slížka. Požár vypukl 12.3. v 17.00 hodin, 
ukončen byl druhý den ve 12.00 hodin. Majitel byl nalezen mrtev. 
1.5. se družstvo účastnilo lesního požáru v Zubří. V jarním období byly provedeny technické 
prohlídky, stav byl hodnocen za velmi dobrý. 
V rámci CO proběhlo cvičení na Prostřední Bečvě, zde cvičilo 48 družstev celého okresu. 
 
 
Kulturní činnost PO 
V lednu byl pořádán ples, účast bohužel velmi malá. 
Sportovní akce se konala v únoru společně se všemi složkami NF – Olympiáda na lyžích. 
Pro ženy byla oslava konaná ke dni MDŽ. 
 
 
Brigádnická činnost 
I v tomto roce požárníci pracovali na opravě požárního domu. 
Nezapomněli ani na naše přírodní prostředí a pokračovali v čištění řeky Bečvy. 
 
 
Hospodářství 
Finanční situace organizace se díky brigádnickým akcím zlepšila, ve svém rozpočtu má 80 000 
Kčs. 
 
I postižené oblasti Arménie zaslali finanční podporu. 
 
 
Požární prevence 
Dle dohody s MNV byly provedeny preventivní prohlídky i domků a chat neobývaných celoročně. 
 
Svůj celoroční závazek naši požárníci plnili úspěšně. 
 
 
ZŠ 

 
Počet tříd zůstává stejný. Stejný zůstává i učitelský sbor.  
Družební styk školy s Bystričkou na Slovensku trvá dále.  
Problémy nastávají s financováním. Přes veškeré problémy navštívili žáci 2. a 3. tř. Bystričku. 
Byli ubytováni v rodinách, zúčastnili se sportovních akcí. 
- Zdravotní kroužek navštěvuje 20 žáků – vedoucí p. Balašová  



- Kroužek ochránců přírody vede p. Rudolf Jurečka – 60% žáků 
- Kroužek dovedných rukou vede p. Marie Děcká – 27,5% žáků 

 
 
MŠ 

 
Rok 1988 probíhal ve znamení oslav VŘSR a 40 let Vítězného února. Byla uspořádána akademie 
ve spolupráci se SRPŠ a školskou komisí. Průměrná docházka 22,2 dětí v jedné třídě. Spolupráce 
se ZŠ  i rodiči byla dobrá. 
Do MŠ byly zakoupeny záclony, závěsy a koberce, zabudována madla, zhotoven vláček.  
 
 
KD 

 
Byl založený 29.5.1988. Předseda je p. Jaroslav Koutný. 
Výbor je 7. členný. Počet členů : 60 důchodců. 
Akce : Zájezd : Vsetín – Velké Karlovice – Nový Hrozenkov – Rožnov – Podhodková beseda – 
zimní olympiáda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


