
ROK 1989 
 
 

Úvod 
 

Rok 1989 se zapíše do historie Československa významným datem 17. listopadu začala na 
Václavském náměstí v Praze „sametová“ revoluce, která způsobila politický převrat. Celé 
Československo denně sledovalo události v Praze, sledovalo činnost nově vzniklého hnutí 
s názvem Občanské fórum, jež usilovalo o odstranění vedoucí úlohy KSČ ve státě a položení 
základů pro vznik nově demokratického státu. Všude ve městech i vesnicích se zakládala místní 
hnutí OF. 
 
Rok 1989 se stal rokem svržení vedoucí úlohy komunistické strany ve státě, naše země se stala 
zemí svobodnou. 
 
 
OF 

 
Hnutí Občanské fórum bylo založeno i v naší obci, vzniklo v prosinci 1989. 
Členové : p. J. Matušík, p. Tomeš, p. Tomešová, p. Maléřová, p. Hatlapatková, p. Gálik,                   
p. Z. Malina, p. Z. Vala, p. Lenomar, p. Kantor, p. Blinka. 
 
Na prvním zasedání bylo rozhodnuto, že zástupci OF se setkají s představiteli MNV a bude co 
nejdříve svoláno plenární zasedání se všemi poslanci. 
 
 
Hospodaření MNV 

 
Výdaje : 1 211 634,46    Zůstatek na účtě : 90 769,37 
Příjmy : 1 302 403,83     
KBV : 251 342,70 
       největší výdaje 
Vodní hospodářství : 111 014,80 
 
Zprávu o hospodaření zpracovala 13.2.1990  p. Jana Křištofová 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V letošním roce se narodilo 20 dětí, 15 děvčat a 5 chlapců. 
Zemřelo 23 osob. 
 
 
Odvodní řízení branců 

 
Z naší obce bylo ve Vsetíně odvedeno 13 chlapců. 
 
 



 
SPOZ 

 
Členové SPOZ mají stále stejně příjemné povinnosti – vítání těch nejmenších, které vždy 
zpříjemní vystoupení dětí mateřské školy, a dále blahopřání našim obyvatelům, kteří slaví 
významná jubilea.  
 
 
OB 

 
OB stejně jako v loňském roce plánovala výstavy, které se však neuskutečnily z důvodu 
nepřidělení finančních prostředků na výrobu výstavních panelů. 
Konaly se však plánované zájezdy do divadla. 
 
 
Oslavy 

 
Aniž kdo tušil, oslavy 1. máje v tomto roce proběhly naposledy tradičním průvodem. Centrum 
oslav bylo tentokrát v prostorách u Zavadilky. 
 
 
ČSPO 

 
Leden se každoročně stává měsícem, kdy se pořádá Hasičský bál. 
V jarních měsících se členové věnovali proškolování a praktickému provádění preventivních 
prohlídek rodinných domků a veřejných budov. 
V průběhu roku bylo odpracováno 710 hodin na údržbě požární techniky, na čištění břehů řeky 
Bečvy se podílelo 22 členů. 
Účast v soutěžích : zásahové družstvo se zúčastnilo soutěže na Horní Bečvě – obsadilo 7. místo, 
družstvo mužů obsadilo 2. místo v okresní soutěži, družstvo mládeže v soutěži „Hra plamen“ 
obsadilo 3. místo a mladší žáci 2. místo. 
V tomto roce došlo k výměně domovníka, stal se jím Zdeněk Křenek s manželkou. 
 
V červenci se u hotelu Bečva zřítilo malé letadlo, začalo hořet, bylo vynaloženo velké úsilí                
o záchranu dvoučlenné posádky.  
Také někteří požárníci pomáhali při likvidaci požáru tohoto práškovacího letadla. 
 
 
ČČK 

 
K činnosti členů ČČK patří návštěvy starých a nemocných občanů a pomoci jim.  
Každoročně se provádí školení první pomoci, kde se mohli zdokonalit nejen členové, ale i naši 
občané. 
 
 
MŠ 

 
V mateřské škole nadále zůstávají čtyři učitelky, místo Jarmily Šudákové působí Jana Janíčková. 
Mladších dětí je zapsáno 32, starších dětí 24. 



 
 
 
ZŠ 

 
1. tř. 29 žáků  tř. uč.  M. Balašová 
2. tř.  22 žáků  tř. uč.  M. Děcká 
3. tř. 17 žáků  tř. uč. V. Husičková – řed. školy 
 
Prospěch :   propadá 1 žák 
Kroužky :  - dovedných rukou :  p. M. Děcká  -14,7% žáků 
  - pěvecko – recitační :  p. M. Balašová - 16,2% žáků 
  - sborový zpěv  : p. M. Balašová - 23,5% žáků 
  - TJ   :    - 38,2% žáků 
K setkání s Bystričkou z finančních důvodů nedošlo.  
Škola zajistila oslavy Dne dětí. 
 
 
KD 

 
Zájezd : Vizovice – Zlín – Slušovice – Luhačovice – 39 důchodců. 
11. září bylo zahájeno stravování důchodců na Zavadilce. 
V říjnu uskutečnil KD výstavku prací důchodců. 
 
 
MŠ Kněhyně 

 
V průběhu tohoto roku byla nadále věnována pozornost harmonickému rozvoji dětské osobnosti 
ve všech oblastech výchovného působení. V mimoškolní činnosti se aktivita dětí projevila v těchto 
akcích : 
- Mikulášská nadílka 
- besídka pro maminky 
- oslavy MDD 
- zájezd na Floru Olomouc 
 
V červnu se děti zúčastnily atletických závodů v Rožnově p. R. , hezky si vedla žákyně Radka 
Václavíková a získala 2. místo v hodu míčkem. 
Do ZŠ odešlo 6 dětí, na Horní Bečvu 1 dítě, na Dolní Bečvu rovněž 1 dítě do Rožnova a do 
Ostravy po 1 dítěti. 
 
 
TJ – oddíl kopané 

 
Oddíl kopané je největším oddílem TJ Prostřední Bečva.  
Má celkem 73 členů, z toho v družstvu dospělých je aktivně zapojeno 20 mužů, dorostenců 14 a 19 
žáků.  
Družstvo mužů skončilo na podzim 1988 na 6. místě OP, ale od 11. místa je dělil pouze 1 bod a 
proto do jarního kola r. 1989 mělo družstvo jeden cíl a to udržet se v OP. 
Nejlepším střelcem byl Zdeněk Stodůlka. V OP se udrželi. 
Po podzimním kole se družstvo umístilo překvapivě na 5. místě. 



Kromě fotbalu se oddíl kopané podílí i na některých kulturních akcích. Uspořádali Štěpánskou          
a Silvestrovskou zábavu a podíleli se na oslavách 1. máje. K největším akcím, do kterých je oddíl 
kopané zapojen, patří setkání s družební obcí Bystrička u Martina. Letos setkání proběhlo u nás, 
kde se sehrála vzájemná utkání. 

 


