
ROK 1954 
 
Mezinárodní komunistické hnutí m�ní spole�enský �ád formou diktatury proletariátu. Po 

dosažení cíl� je diktatura postupn� nahrazována pravou demokracií. To si musíme uv�domit pro 
pochopení všech politických zm�n, které nastávají a nastanou. 
 
 
Zm�ny v lidovlád� 
 
 Tak nové státní z�ízení bude upraveno zákonem o Národních výborech, k jehož návrhu podali 
ob�ané p�ipomínky na ve�ejné sch�zi.   
 V intencích tohoto zákona bude zajišt�na v�tší ú�ast obyvatelstva na �ízení obcí, okres�, kraj�        
a státu. Poslanci do t�chto sbor� jsou pe�liv� vybráni. Národní frontou a ob�ané již p�ed volbami 
na sch�zkách projeví s kandidáty souhlas nebo nesouhlas. Po p�ípadných zm�nách ob�ané zvolí 
své zástupce – poslance. Tito jsou s lidem v stálém styku – provádí hovory v obvodech – a 
p�ipomínky ob�an� tlumo�í na sch�zích NV. Ob�ané mohou své p�ipomínky a návrhy uvést p�ímo 
na ve�ejných zasedáních MNV. Je to velký rozdíl ve srovnání s demokracií první republiky, kdy 
v obecním zastupitelstvu uplat�ovaly své zájmy politické strany ve vzájemné nevraživosti. 
 
 
Volby 
 
 Pro volby do MNV, ONV a KNV bylo z�ízeno agita�ní st�edisko, jehož vedoucím byl ur�en 
�ed. Jind�ich Kysu�an a �lenové : Bohumil Zika správce ozdravovny pro dolní konec obce, �ed. 
Bed�ich Vašek pro Bacov a Ludvík Kretek pro Kn�hyn�. Nový místní národní výbor má 16 
poslanc� a každý poslanec zastupuje �ást obce. Pro tento ú�el byla rozd�lena obec na 16 obvod� 
: 
1. dolní konec     poslanec František Mikulec 
2. západní st�ed oce   poslanec Jind�ich Kysu�an 
3. východní st�ed obce   poslanec Michal Bernatek 
4. U Fiurášk� – jih obce   poslanec Metod�j �ervený 
5. Makytí, okolí Be�vy   poslanec Anna Ondryášová 27 
6. Adámky     poslanec Rudolf Jure�ka 
7. dolní Bacov    poslanec Julius Fiurášek 39 
8. st�ed Bacova     poslanec Josef Šíra 52 
9. horní Bacov    poslanec Josef Skalík 62 
10. U Vašutk�    poslanec Vladislav Krištof 76 
11. U Šmýr�    poslanec Marie Pet�eková 116 
12. U Jurošk�     poslanec Josef Krištof 97 
13. Ježovec    poslanec Jan Bíl 58 
14. Kršlenné Kola�ka    poslanec Jaroslav Gal�an 167 
15. Skálí      poslanec Pavel Vítek 201 
16. Hu�, Podstupn�, Pústevny  poslanec Vojt�ch Van�k, les. d�lník 35 
 
 Do okresního národního výboru se volí 2 poslanci : pro dolní konec obce Michal Mace�ek 40,        
a pro Kn�hyn� Prorok Metod�j.  
 Do krajského národního výboru se volí 1 poslanec (Jan Bártek z Horní Be�vy), pro obce 
Horní, Prost�ední a Dolní Be�vu. Tento poslanec m�l s kandidaturou nep�íjemnosti, nebo� byl 
neprávem oso�ován stran své minulosti za 2. sv�tové války. 



 Volby provád�ly : obvodové volební komise (pro každý obvod v obci, celkem 16 komisí), 
okrsková volební komise a místní volební komise. 
 Vlastní volby provedla okrsková volební komise, jejímž p�edsedou byl �ed. Bed�ich Vašek, 
nám�stkem Ludvík Kretek 287a tajemníkem Pavel Kubá� 239. �lenové byli : Anna Pet�eková 
312, František Chrbját 233, Vladimír Krištof 57, Ferdinand Ondryáš 253, Josef Fárek 271, 
Dominik Mace�ek 180. 

Volby se konaly 16. kv�tna 1954. Pro celou obec byla 1 volební místnost v hotelu Zavadilka. 
Volební místnost i okolí budovy byly slavnostn� vyzdobeny. Nást�nky mluvily o minulosti a 
p�ítomnosti obce a o vykonané práci. Výzdobu provedl �ed. Jind�ich Kysu�an s agita�ním 
st�ediskem a �leny strany KS�. U Zavadilky vyhrávala místní dechová hudba. Nebývalá 
zvláštnost byla rozeslání �len� volební komise na Pústevny a k starým a nemocným lidem, by do 
p�enosových uren provedli volbu doma. P�ijelo tu také auto se studenty jedenáctileté st�ední školy 
z Valašského Mezi�í�í, kte�í ve volební místnosti zazpívali písn�. Za OV KS� byl volbám p�ítomen 
instruktor pro místní organisaci KS� Jakubec, �editel papírny z Rožnova p. R. Volby prob�hly 
d�stojn� a 97% voli�� se vyslovilo pro kandidáty NV.  
 Nový místní národní výbor byl ustaven 25. kv�tna 1954. P�edsedou byl zvolen Metod�j 
�ervený 164, tajemníkem byl zvolen Michal Bernatek 194, který bude zárove� �lenem rady MNV 
a jako další    3 �lenové této rady zvoleni : Van�k Vojt�ch, Rudolf Jure�ka a Josef Skalík 62. Pak 
bylo p�ikro�eno k volb� stálých komisí. 
 

Zem�d�lská komise : 
P�edseda : Josef Krištof 97 
Nám�stek p�edsedy : Julius Fiurášek 39 
Tajemník : Pavel Kubá� 
�lenové : Rudolf Vašek 38, Vladimír Krištof 57, František Ondryáš 111, Josef Hluchá� 24, 
Antonín Fiurášek 37, Konstantin Hol�ák 313, Cyril Michlík 138, Fiurášek Bed�ich 49 a Bohumil 
Divín 75 
 
     Finan�ní a rozpo�tová komise : 
P�edseda : František Mikulec 
�lenové : Ludvík Kretek 287 a Miroslav Ju�í�ek 165 
 
     Školská a osv�tová komise : 
P�edseda : Julius Fiurášek 39 
�lenové : František Mali�ák u�itel, �ed. Bed�ich Vašek, �ed. Jind�ich Kysu�an, Anna Pet�eková 
312, Eliška Rohlová 295, František K�enek 25 a Josef Hruška 153 
 
     Komise vnit�ního obchodu a komunálních podnik� : 
P�edseda : Josef Šíra 52 
�lenové : Pavel Pet�ek 312, Antonín Kolá�ek 288, Milada Kysu�anová 207, Božena Fárková 271, 
Ludmila Jure�ková 29, Ji�ina Vašutová 111, Marie Pet�eková 116 
Referentem pro sb�r odpadových surovin zvolen František Chrbját 
 
     Komise zdravotn� sociální : 
P�edseda : Anna Ondryášová 
�lenové : František Mikulenka 166, Cecílie Proroková 117, Josef Hluchá� 24, Pavel Kubá� 239, 
Irena Fárková 122, Marie N�mcová 127 
 
     Komise pro výstavbu a architekturu : 
P�edseda : Jan Bíl 58 



�lenové : Jaroslav Rohel 295, Van�k Vojt�ch, Karel Malina 119, Vlastimil Solanský, R�žena 
Bílová, Josef Pa�enica 70 a Jind�ich Kysu�an 
 
     Bytová komise :  
P�edseda : Jaroslav Gal�an 
�lenové : Pavel Vítek, Robert Vítek, Vladislav Krištof a Leopold Langr 
 
 
Úkoly MNV 
 
 Po provedené volb� byly p�ijaty úkoly : 
Sestavení Dobrovolných brigád na p�estavbu cesty do Bacova a opravu jiných cest a most�. 
Žádati o dodate�né za�azení stavby kulturního domu do 3letého plánu. Vy�ešiti otázku bytu pro 
obvodního zv�roléka�e. Zajistit �ádné placení daní a obecních dávek. Zjistiti pot�ebu oprav na 
školách a za�aditi tyto do okresního plánu. Upraviti vilu na Kub�jce pro zdravotní st�edisko. 
Z�íditi do Jednot ledni�ky, by se salámy, máslo a jiné zboží v lét� nekazily. 
Usneseno také, aby bylo zažádáno o za�azení obce Prost�ední Be�va do skupiny d�lnické za 
ú�elem zvýšení p�íd�lu masa. Dosavadní za�azení neodpovídá složení obyvatelstva. 
 
 
Sout�ž MNV – letní 
 
 MNV Prost�ední Be�va vyhrál sout�ž s obcemi Horní a Dolní Be�va. Sout�žilo se v t�chto 
sout�žních bodech : 
a) v�asné provedení žní, výmlatu a výkupu obilovin ve zkrácených termínech.  
b) 100% spln�ní dodávkových úkol� 
c) pln�ní sb�ru odpadových surovin nad 100% v jednotlivých ukazatelích 
d) zlepšení služeb místního hospodá�ství 
e) akce M nejlépe využitá p�i nejv�tším po�tu brigádnických hodin 
f) dosažení nejlepších výsledk� OB  
g) pomoc osv�ty p�i propagaci žní, výmlatu a výkupu p�ed stanovenými termíny 
h) provedení podmítek ihned za kosou 
i) pln�ní plánu placení daní 
Sout�ž byla spln�na za pomoci závazk� jednotlivc�, složek Národní fronty a masových organisací. 
 
 
Dodávka mléka 
 
 Z ve�ejných sch�zí nutno zaznamenat odpor ob�an� proti navrhované dodávce mléka místo 
másla, kterým se dosud dodávka mléka plnila. Zem�d�lci se také domáhali, by p�i dodávkách 
mléka byl ohled na po�etné rodiny. 
 
 
Volby do NS 
 
 Dne 28. listopadu p�istupují naši ob�ané po druhé k volebním urnám, aby zvolili poslance 
národního shromážd�ní, podplukovníka �sl. armády Pavla Maška. Pavel Mašek stár 28 let, 
pochází ze Šumavy, vystudoval u�itelský ústav v Plzni a po krátkém u�itelování op�t se vrátil do 
armády, kde slouží jako d�stojník. 



Volb� p�edcházely agita�ní volební sch�ze ve volebních obvodech. Ob�ané navrhovali a žádali : 
z�ízení zdravotního st�ediska, navrácení hotelu Be�va kulturním ú�el�m, z�ízení ovocná�ského 
kroužku, snížení dodávky sádla z domácí porážky vep�� na 4 – 5 kg, zavedení ve�ejného rozhlasu, 
z�ízení vodovod�, kde není pitná voda, postavení �ekáren u autobusových zastávek, Bacov žádá 
telefon, prodejnu, ve�ejné osv�tlení atd. 

 
 
 
 
 
 
 

MJPO 
 
�innost složek : 

Místní jednota �sl. požární ochrany má 1 požární družstvo, které konalo pravidelné technické 
cvi�ení   a protipožární (cvi�ení) školení a v sout�ži v Kašpírkách se umístilo na 3. míst�.  
Brigády : p�i jarním úklidu, p�i hlídkách, p�i volbách v kv�tnu a listopadu, p�i úprav� p�ed 
požárním domem, p�i slavnosti otev�ení požárního domu atd. bylo odpracováno 2 016 
brigádnických hodin. 
 
 
Otev�ení nového požárního domu 
 
 Slavnost otev�ení a p�edání požárního domu se konala 31. �ervence a 1. srpna 1954 za 
p�ítomnosti sbor� z rožnovska a 2 sbor� ze Slovenska Velké Rovné a Dlhé Pole. Slavnostní sch�ze 
ve sborovn� požárního domu se zú�astnili : za S. P. D. br. Kory�anský, za O. V. P. O. kulturní 
propaga�ní referent Haša a Urc, okrskový velitel br. Kolá�ek, p�edseda MNV br. �ervený, 
p�edseda A. V. N. F. Metod�j Prorok, za stranu KS� s. Pavlín. Sch�zi �ídil br. František Chrbját. 
Alois Vešti�ík z Velkého Rovného vítá všechny bratry hasi�e Moravany jako sousedy a nabádá 
k spolupráci a p�átelství mezi ob�ma národy. Bratr Urc z O. H. J. pronesl sv�j slavnostní projev. 
Vyzvedl požární zákon 35/53, vyzvedl úkoly masové, organisa�ní a budovatelské a úkoly zvlášt� 
z X. sjezdu KS�. Bratr Jind�ich Kysu�an podává p�ehled o práci ve sboru. K stavb� tohoto domu 
dali podn�t sami hasi�i. Na sbírkách mezi ob�any získali bohaté �ástky, d�evo, písek a kámen. 
Byly získány též zna�né �ástky od nad�ízených NV. Celkové náklady na stavbu �iní 345 000 K�s. 
V byt� požárního domu bydlí zbrojí� br. Jan Bernatský.    U p�íležitosti této slavnosti si dávají 
požárníci tyto závazky : 
1. Jednota bude pracovat pro blaho �SR  
2. získá nové �leny i ženy 
3. utvo�í žákovský dorost 
4. z�ídí odbo�ku v Kn�hyních  
5. požární sbor bude spolupracovat s MNV 
6. požárníci z Prost�ední Be�vy budou nejvzorn�jší v okrese 
Odpoledne byla sout�ž požárních sbor� a volná zábava p�i dechové hudb�.  
 Z kulturní �innosti Jednoty zaznamenáváme spoluú�ast na divadelních p�edstaveních „Od 
mlýna k mlýnu“ a „Vojnarka“. 
 Ve sb�ru odpadových hmot nasbíráno 1 080 kg železa. 
 
 
�sl. �ervený k�íž 



 
 P�knou �innost zaznamenává též �sl. �ervený k�íž, který pokra�uje v zdravotnických kurzech. 
 
 
Svazarm 
 
 Svazarm uspo�ádal Sokolovský lyža�ský závod, kterého se zú�astnili krom� závodník� 
ubytovaných na Zavadilce též naši mladí ob�ané, jako Jan Pastorek a jiní. Trasa závodu vedla od 
Zavadilky p�es vrchy do Bacova, na Vašutk� vrch a zp�t k Zavadilce. Ú�astníci, kte�í se umístili 
na p�edních místech byli odm�n�ni knihami. 
 

 
 
 
 
 
 

Valašský krúžek 
 
 Soubor lidových písní a tanc� konal p�i cimbálové muzice nácvik valašských tanc�. P�es léto 
byly po�ádány produkce na hotelu Zavadilka pro rekreanty z p�esného strojírenství Gottwaldov. 
P�edvád�ly se valašské písn� sborové i solové, valašské tance a vypráv�ní ve valašském ná�e�í. 
Sólovou zp�va�kou byla paní Obra�ajová, manželka místního lesníka a vyprav��i byli : Josef 
Hruška, Jind�ich Malé� i Bed�ich Vašek a zvlášt� pak Josef Vašek 235. 
 Svaz �sl. sov�tského p�átelství pon�kud v �innosti ochabnul. Uspo�ádal tradi�ní akce v m�síci      
�sl – sov�tského p�átelství, to jest : oslava V�R  a štafeta do SSSR.  
 
 
Dodávkové úkoly obce : 
 
Masa    kg, spln�no   kg, mléka   l, spln�no   kg, vajec   kus�, spln�no   kus�, obilnin   kg, spln�no   
kg.  
Zem�d�lských závod� bylo 240. 
 
 
Po�así 
 
 Pov�trnostní pom�ry byly v roce 1954 p�íznivé. Za�átkem b�ezna se již oralo a selo. 
 
 


