
ROK 1990 
 
 

Úvod 
 

Československo řeší problémy, které stát zdědil po období komunistického režimu. Proběhly první 
svobodné volby, do čela státu nastupuje Václav Havel. Stát se pod vedením nové vlády vyrovnává 
s ekonomickou reformou, jejími úspěchy i neúspěchy. 
Vláda trvá také na odsunu sovětských vojsk po jejich dlouholeté okupaci. 
 
Na naše občany má ekonomická reforma také svůj dopad. Tesla Rožnov znamenala pro mnohé 
pracovní příležitost, ekonomické problémy závodu se přenesly i na zaměstnance. Závod se hroutí, 
není málo těch, kteří dostali výpověď. Doufejme, že se brzy situace zlepší. 
 
 
OF 

 
Členové OF se pravidelně scházejí a řeší problémy spojené s tímto obdobím. 
Po zrušení vedoucí úlohy KSČ OF žádá, aby za uvolněné tři členy zastupitelstva byli navrženi          
p. Maléřová, p. Vančura, p. Divín. 
P. Maléřová byla zvolena za předsedkyni SPOZ. 
 
OF v obci mělo dvě větve. První z osady Bacov, tu zastupovali p. Blinka, p. Křenek F., p. Křenek 
M., p. Skalík. 
Druhou částí zastupovali členové z Prostř. Bečvy střed a Kněhyně – p. Tomeš, p. Maléřová,              
p. Tovaryš, p. Vančura, p. Divín, p. Gálik, p. Vala, p. Lenomar. 
Po odstoupení předsedy MNV tuto funkci do voleb převzal František Křenek. 
 
 
Volby 

 
Prvořadým úkolem OF bylo dohlížet na první svobodné volby, proto byli jmenováni do volební 
komise dva členové. 
 
7.12.1990 proběhlo ustavující plenární zasedání teď už Obecního úřadu 
starostou obce se stal p. František Křenek 
zástupce p. Růžena Sýkorová 
Jedenáctičlenné obecní zastupitelstvo : 
 p. Jiří Vančura – OF 
 p. Křenek František – OF 
 ing. František Juřík – OF 
 p. František Bil – OF 
 p. Cyril Skalík – OF 
 p. Miroslav Růčka – ČSL 
 p. Alois Krupa – ČSL 
 p. Marta Bilová – ČSL 
 p. Karel Blažek – ČSS 
 p. Růžena Sýkorová – KSČ 
 p. Jan Blinka – DZS 



Voleb se zúčastnilo vysoké procento obyvatelů, kterým záleží na dobré budoucnosti obce. 
Hospodaření OÚ 

 
Výdaje :  1 025 tis. 
Příjmy : 1 025 tis. 
Výdaje :  KBV :    200 tis.   neinvestiční výdaje  755 tis. 
  vodní hosp. :  50 tis.   akce „Z“    70 tis. 
Přehled o hospodaření připravila 19.4.1990  p. J. Křištofová. 
 
 
Obyvatelstvo 

 
V obci přibylo 11 dětí, 5 děvčat a 6 chlapců, zemřelo       osob. Přesný počet obyvatel je 1 565. 
 
 
Odvodní řízení branců 

 
Odvedeno bylo 13 našich chlapců. 
 
 
Zemědělství 

 
Situace v této oblasti zůstává stejná. Obyvatelé drobně hospodaří jako doposud. Nejasná je 
budoucnost Zemědělského družstva Soláň, do něhož patří i katastr Prostřední Bečvy. 
 
 
SDH 

 
Mění se název na Sbor dobrovolných hasičů.  
V letošním roce SDH oslavil 60 let založení sboru na Prostřední Bečvě, oslava proběhla                 
21. července.  
V tomto roce odchází z funkce předsedy sboru Zdeněk Mikulenka, novým starostou sboru byl 
zvolen Jiří Mikulenka. 
Každoroční soutěže se uskutečnily i tentokrát, byl to branný závod v Kněhyních o putovní pohár 
Oldřicha Šimurdy, družstvo žen získalo 1. místo a zároveň putovní pohár. 
SDH letos naštěstí zasahovat při požáru nemusel, jen v obci Horní Bečva pomáhali při likvidaci 
požáru. 
 
 
ZŠ 

 
1. tř. 19 žáků   tř. uč.  M. Balašová 
2. tř. 30 žáků   tř. uč.  V. Husičková 
3. tř. 21 žáků   tř. uč. M. Děcká 
Prospěch : prospěchově slabí žáci – celkem 14 
Do Zvláštní školy byli přijati 2 žáci. 
 
 
 



 
 
MŠ 

 
Zapsáno 44 dětí, průměrná docházka 34. 
Učitelský sbor : odešla Jarmila Šudáková a na její místo nastoupila p. Jana Janíčková. 
Práce se zaměřila více na mezilidské vztahy. 
Byl vybudován nový plot podél silnice, opraveny WC, zakoupeny nové židličky do jedné třídy. 
Spolupráce s 1. tř. je velmi dobrá. 
 
 
KD 

 
11.3. oslavy MDŽ 
  7.7. táborový oheň u Sokolovny 
28.8. zájezd – Žilina – Bojnice – Rájecké Teplice – 44 osob 
Počet členů se zvýšil na 100. 
 
 
MŠ – Kněhyně 

 
Ve školním roce 1989/90 se prohloubila spolupráce s rodiči, což se projevilo větším zájmem 
rodičů   o práci v MŠ. 
Akce : - oslavy Dne matek 
  - dětský karneval 
  - zájezd do ZOO Olomouc a na hrad Bouzov 
  - táborák 
Ředitelkou MŠ je paní Alena Maňáková, která se stará o budovu i o školní zahradu. 
Prostředí v MŠ je velice pěkné. 
 
 
ČSČK 

 
6. a 7. dubna 1990 se konala celostátní konference v Praze na Veleslavíně, které se zúčastnila 
členka ČSČK paní Marie Jurajdová. 
Akce :  - diskoples a diskotéky pro mladé 
  - péče o zeleň u zdravotního střediska 
  - návštěvy u nemocných a osamělých členů 
  - návštěvy v Domovech důchodců 
  - zdravotní hlídky u různých organizací 
  - získáno 5 nových členek 
  - sběr surovin 
  - poskytování první pomoci 
  - péče o vývěsní skříňku v obci 
  - zapojení dětí ze ZŠ do sběru léčivých bylin 
Předsedkyní organizace je paní Milada Ščigálková. 

 
 



TJ – oddíl kopané 
 

Vzhledem k tomu, že v OP v sezóně 1989/90 bylo 16 družstev, jarní kolo bylo zahájeno již 
11.3.1990. První derby s Horní Bečvou skončilo remízou, ve výherních výkonech pokračovali 
muži i v dalších zápasech. 
Oddíl odpracoval brigádnické hodiny jak na ATC, který obhospodařuje TJ, tak především na 
hřišti. 
Dva členové našeho oddílu získali kvalifikaci trenéra III. třídy a jeden se stal členem STK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


