
ROK 1957 
 

Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace 
 
 V letošním roce op�t byly provedeny volby do místního, okresního a krajského národního 
výboru. Zákon o národních výborech byl již v naší obci prodiskutován v minulém roce a 
p�ipomínky byly odeslány ONV. Volební procedura byla táž jako v roce 1954. Komise Národní 
fronty kandidáty navrhla na hovorech s voli�i v obvodech byl tento návrh prodiskutován a 19. 
kv�tna na Zavadilce byly provedeny volby. Pe�livá a p�sobivá byla výzdoba sálu a okolí 
Zavadilky. Jedna strana znázor�ovala kapitalistickou neblahou minulost a druhá strana š�astnou 
p�ítomnost a budoucnost. Na památku zapisuji obsah plakátu na negativní stran�, který pov�sil 
Josef Ze� :  
„Vzpomínky na zlaté �asy 1933“.  
 
Hovo�í Pavel Bártek �. p. 277.  
Byl jsem nezam�stnaný a žil jsem se 6�lenou rodinou pouze na žebra�enky. V roce 1933, když má 
žena m�la slehnout do polohu, nebylo v mé domácnosti ani halé�e. Nem�li jsme ani na petrolej. 
Nebylo co jíst. Ráno jsem šel za starostou o pomoc. Starosta mn� kázal �ekat, až se sejde rada 
obecního ú�adu. Rada se sešla a o 9 hodinách ve�er oznámil mn� obecní policajt, že na mne už 
lístk� nezbylo. Byl jsem rozhodnut dom� se nevrátit a m�l jsem v úmyslu starostu zabít. �ekal 
jsem dlouho, až starosta vyjde ven. Když starosta nevyšel, upustil jsem od svého úmyslu a šel jsem 
dom�. Doma už byla babi�ka Anna Ondryášová, která dala d�cku 20 K� a poslala je do obchodu 
pro mýdlo, cukr a nejnutn�jší pot�eby“.  
 
 Nutno p�ipomenout, že dnes není nezam�stnanosti, ale chybí pracovník�. D�chodc� máme 
231, z toho zem�d�lských d�chodc� 23. Tito pobírají m�sí�n� 5 848 K�s a na národním pojišt�ní 
splácí zem�d�lci 1 600 K�s m�sí�n�. Na zem�d�lských d�chodech sociálních se vyplácí 5 204 
K�s. Celkem se m�sí�n� vyplácí. 
 
 
Zlepšení životního prost�edí 
 
 Naši ob�ané dnes mají 240 rádií a 6 televisor�, 22 motocykl�, 3 auta. MNV p�evzal po 
osvobození obec bez ve�ejného osv�tlení, �áste�n� elektrisovanou, bez h�išt�, se starou, za války 
poškozenou školou U mostu, se soukromou, d�ev�nou k�lnou s. Františka Chrbjáta, která 
hasi��m nahrazovala požární d�m, MNV postavil moderní školu, krásný požární d�m, vybudoval 
nové h�išt� s tribunou, zavedl ve�ejné osv�tlení podél vesnice od Nové (hostince) do Kn�hy� i do 
Bacova, rozší�il elektrisaci v okrajových �ástech obce, postaral se o vyasfaltování �ásti státní 
silnice v �ástech p�ed zotavovnou Nový život, p�ed Novou, p�ed prodejnou Jednoty, p�ed národní 
školou U mostu, v ohbí silnice              u s. Pet�eka 112, p�ed budovou MNV a p�ed Zavadilkou. 
Za pomoci OÚNZ ve Valašském Mezi�í�í z�ídil v obci zdravotní st�ediska, kde léka� ordinuje 2 
dny v týdnu, v rámci akce M zlepšil obecní cesty          a mosty, buduje obecní cestu do Bacova, 
zavedl vodovod ve škole v Kn�hyních, postavil plot ve škole v Bacov� atd. Takovými úvahami byli 
vedeni voli�i, když volili své zástupce tak�ka 100%. 

 
 

Volby 
 
 Nyní byla obec rozd�lena na 21 obvod�, kde byli zvoleni tito poslanci :  



1. Ozdravovna    Bohumil Zika, správce  
2. Požisko    Janí�ek Josef 
3. St�ed obce   Michal Bernátek 
4. U Fiurášk�   František Fiurášek 
5. Makytí     Anna Ondryášová, porodní asistentka 
6. Horní Adámky   Rudolf Jure�ka 
7. Dolní Adámky   Bed�iška Vašková 
8. Dolní Bacov   Bed�ich Fiurášek 
9. St�ední Bacov   František Bernatský 
10. Horní Bacov východ  Josef Skalík 
11. Horní Bacov západ  Josef Fárek 
12. U Vašutk�   Bohumil Divín 
13. U Proroku a Smo�k�  Metod�j �ervený 
14. U Šmýr�   Miroslav Žitník 
15. Na kope�ku (Kn�hyn�) Josef Ondryáš 
16. Ježovec, u Ondrys�  Jan Bíl 
17. Kola�ka   Antonín �ernota 
18. Kršlený   Jaroslav Gal�an 
19. Skálí    František Vašut 
20. Suchá    Josef Fojtášek 
21. Hu�, Podstupn�  Robert Vítek 
 
 Metod�j �ervený si zm�nil obvod po hovoru s voli�i na hotelu Be�va, kde na n�ho bylo fyzicky 
zaúto�eno za p�ítomnosti zástupce okresu Gajduška.  
 Do okresního národního výboru byli zvoleni : Julius Fiurášek a Ludmila Jure�ková. 
 Do krajského národního výboru byl zvolen               Baroš z Horní Be�vy. 

 
Dne 27. kv�tna byl ustaven nový místní národní výbor.  
P�edsedou MNV byl zvolen jednohlasn� Metod�j �ervený.  
Tajemníkem byl zvolen Michal Bernátek. 

Dalších 5 �len� rady bylo zvoleno : Pet�eková A., František Vašut, ? Rudolf Jure�ka, Bed�ich 
Fiurášek, Josef Janí�ek, Josef Ondryáš. 
 
Pak byli zvoleni �lenové komisí : 
Zem�d�lská komise : 
P�edseda Miroslav Žitník 
�lenové : František Bernatský, Bohumil Divín, Metod�j Prorok, František Chrbját, Jan Fiurášek, 
Van�k Vojt�ch. 
 
Finan�ní komise : 
P�edseda : Antonín �ernota 
�lenové : František Mikulec a Juroška Josef 
 
Komise pro výstavbu : 
P�edseda : Jan Bíl 
�lenové : Josef Fárek, Josef Fojtášek, František Fiurášek, František Rudolf 

 
Zdravotn� sociální komise : 
P�edseda : Anna Ondryášová 
�lenové : Josef Hluchá�, Pavel Kubá�, Irena Fárková a Alena Kantorová 



 
Školská a osv�tová komise : 
P�edseda : Bohumil Zika 
�lenové : Jaroslav Gal�an, Jind�ich Kysu�an, Bed�ich Vašek, Jan Žíla 

 
Komise pro vnit�ní obchod : 
P�edseda : Josef Skalík. Tento volbu nep�ijal, proto pozd�ji nahražen Ludvíkem Kretkem  
�lenové : Bed�iška Vašková, Robert Vítek, Rohelová Eliška a Josef Ze� 

 
Nový MNV p�ijal usnesení : 
MNV schvaluje jednohlasn� ak�ní programový plán na roky 1957 – 60 a pro jeho zajišt�ní usnáší 
se jednohlasn�, že bude dále pokra�ovat v získávání závazk� na po�est 40. výro�í Velké �íjnové 
socialistické revoluce.  
Budou získány závazky na brigádnické práce v akci Z, na dodávky zem�d�lských produkt� na 
státní nákup a na placení daní a poplatk� p�ed stanoveným termínem. Získávání a pln�ní závazk� 
bude projednáváno ve volebních obvodech na besedách s voli�i.  
Na podklad� t�chto závazk� zapojí se MNV v Prost�ední Be�v� do sout�že s MNV v Horní a Dolní 
Be�v�. 
 V ú�adovn� MNV pracují 4 stálí pracovníci : p�edseda MNV, tajemník, Marie Pet�eková                
a 1 pracovník pro zem�d�lskou agendu. Pon�vadž bylo nutno obstarati ve zdravotním st�edisku 
byt pro léka�e, byl s. Ju�ík p�est�hován ze zdravotního st�ediska do Kristkovy vily na místo 
ú�adovny MNV      a ú�adovna MNV se p�est�hovala do požárního domu. 
 
 
NF 
 
�innost složek NF. 
Místní výbor NF nem�že zaznamenat �innosti. 
 
 
OB 
 
 Osv�tová beseda sestavovala �tvrtletní plány osv�tové a kulturní �innosti na základ� 
�tvrtletních plán� složek. �tvrtletí plán byl projednán ve výboru KS�, po jeho schválení pak 
v rad� MNV a jeden opis zaslán rad� ONV ve Valašském Mezi�í�í. O své �innosti podávala 
zprávu OB místnímu národnímu výboru. V tomto roce uskute�nila OB 2 pracovní besedy 
s p�edsedy složek NF, kte�í podávají zprávu každý o své složce, a organisace KS� ur�uje 
sm�rnice pro další práci složek. 
 V obci se pravideln� promítají filmy v hotelu Be�va (�ed. Kysu�an) a v Kn�hyních (Ludvík 
Kretek)    i v Bacov� (�ed. B. Vašek). 
 
 
Ve�ejná knihovna 
 

Lidová ve�ejná knihovna má      svazk�, a v tomto roce byla vyhodnocena mezi nejlepšími 
knihovnami okresu a ONV ji p�ihlásil do krajské sout�že. Po�et �tená�� roste. 

 
 

DŠP 
 



 V dom� požárník� byla uskute�n�na v zimním období družstevní škola práce pro zem�d�lce, 
kte�í se jí zú�astnili v po�tu 20.  P�ednášeli inžený�i ze zem�d�lskotechnické školy v Rožnov� p. R. 
 
 
MJPO v Kn�hyních 
 
 V b�eznu byla založena MJPO v Kn�hyních. Kn�hyn� si pomalu a jist� vytvá�ejí své st�edisko 
kulturního i spole�enského života. Noví požárníci se dali do práce s velkým nadšením. Prozatím 
jim slouží vozová ru�ní st�íka�ka. V lét� vykonali ve�ejné cvi�ení. P�edseda Jednoty je Jaroslav 
Mikulenka, jednatel : Pavlica, pokladník je Šena Vojt�ch a velitel Jan Fiurášek. Bylo vytvo�eno 
též družstvo mladých požárník� pod velením �ed. školy J. Žíly. 
 Stará místní jednota požární ochrana má název MJPO – st�ed (obce). Tato pokra�uje také 
v �innosti jako p�edešlé roky.  
DSO Sokol – Kn�hyn� 
 
 V Kn�hyních byla založena koncem minulého roku také samostatná jednota Sokol, která má          
50 �len�. P�edsedou je Ond�ej Gal�an, ná�elník Bed�ich Martinák, ná�elnice Marie Divínová a 
krom� t�chto je 7 vedoucích základní t�lesné výchovy. Cvi�í se v sále hotelu „U Skokan�“ jednou 
týdn� všechny kategorie.  
 
 
Lyža�ské závody 
 
 Kn�hyn� mají dobrou tradici lyža�ských závod�, které tu organisovala národní škola. I 
Jednota Sokol v tomto odv�tví pokra�uje. Závodu se zú�astnili chlapci v b�hu, skoku a sjezdu, 
d�v�ata v b�hu    a sjezdu. Miroslav Van�k sko�il 21 m. Anna Štekbauerová zab�hla 1 km za 7 
minut. Jinak po�ádal Sokol – Kn�hyn� 3 estrády.  
 
 
DSO Sokol – st�ed 
 
 DSO st�ed pokra�uje úsp�šn� ve fotbale a v šachu. V otev�eném znovu sále hotelu Be�va má 
bradla a hrazdu. Pro nízký strop však na hrazd� není možno všechny cviky cvi�it. Dosud cvi�í 
družstvo žen a sestavuje se družstvo muž�.  
 
 
�s�K 
 
�sl. �ervený k�íž – místní skupina má v evidenci 46 zdravotník� – nositel� odznaku PZO                      

a 1 zdravotního instruktora. Mnozí poskytují první pomoc v p�ípad� pot�eby, jako br. Hluchá� J., 
Kubá� P., Kysu�an J., ses. Kysu�anová, Olga Vašková aj. Vzorem ob�tavé práce je ses. Anna 
Ondryášová, porodní asistentka, která byla za svoji záslužnou �innost vyznamenána �ádem práce.  
 Ve zdravotn� – osv�tové práci pracovalo 9 �len�, a odpracovali tak 72 brigádnických hodin. 
�innost : p�i zajiš�ování zdravotních p�ednášek, plakáty, pozvánky, výzdoba atd.  
 V rámci první pomoci pracovalo 7 zdravotník�, kte�í odpracovali 118 hodin a poskytli první 
pomoc 148 postiženým d�tem a ob�an�m.  
 �ty�i lidoví hygienici odpracovali p�i pln�ní svých úkol� – p�i zdravotních prohlídkách 67 
hodin    a to : prohlídka prodejen, škol, zdravotních závad v obci apod.  
 Pomoc p�i o�kování, úprava zdravotního st�ediska apod. odpracováno 106 hodin. 



 Celkem p�i zajiš�ování zdravotních úkol� bylo �leny �CK odpracováno 363 hodin. V tomto 
po�tu nejsou uvedeny brigádnické hodiny �len� �CK  v dob� žní, p�i úprav� obce v rámci akce 
Z a podobn�.  
 
 
�SM 
 
 Svaz �eské mládeže po�íná se aktivisovat. Uspo�ádána byla estráda a tane�ní zábava 
s ú�astníkem moskevského festivalu mládeže. 

 
 

Svazarm 
 
 Svaz pro spolupráci s armádou provádí cvi�ení branc� na Horní Be�v�.  
 Pravideln� nacvi�uje zp�vy a tance Soubor lidových písní a tanc�. Zú�astnil se Sout�že 
tvo�ivosti   a postoupil do krajského kola svými starodávnými tanci.  

 
S�SP 
 
 Odbo�ka Svazu �sl. sov�tského p�átelství uspo�ádala obvyklé akce M�síce �sl. sov�tského 
p�átelství a p�ednášky : s. Hnilica : O lé�ení rakoviny radioisotopy, pak o sov�tské v�d�. 
 
 
SPB 
 
 Svaz protifašistických bojovník� jednota Prost�ední Be�va má 21 �len�. V minulosti stále 
pracovala podle �tvrtletních plán�. Letos promítla 4 filmy s tendencí boje za mír, v rámci Dne 
vít�zství uspo�ádala akademii na Zavadilce, provádí projevy pam�tník� odboje ve školách, a 
provedla akci „Týden boje proti fašismu a válce“. 
 
 
Výbor žen 
 
 Výbor žen pracuje dob�e. Provedl oslavu Mezinárodního dne žen. Pro ukázku, v jakém stylu 
byly konány oslavy, uvádím program letošního MDŽ :  
1. hymny, hudba OB 
2. zahájení - p�edseda MNV 
3. básn� – škola U mostu 
4. proslov : Rohelová Eliška 
5. pásmo žák� školy Bacov 
6. K�enek : vzpomínka na Radhoš� – hudba Osv�tové besedy 
7. pásmo žák� školy Kn�hyn� 
8. smíšený sbor – Bendl : R�žinko, má t�ímej 
9. pásmo žák� školy U mostu 
10. pochod – Pa�ká� : Š�astn� vp�ed – orchestr Osv�tové besedy 
�innost vyvíjely též Sdružení rodi�� a p�átel školy p�i všech školách v naší obci. �innost by 
více m�la být zam��ena na pedagogickou propagandu a osv�tu rodi��. 
 
 



DŠP  
 
 Pro zem�d�lce byla uskute�n�na družstevní škola práce, které se ú�astnilo 20 rolník�. 
P�ednášeli inžený�i ZTŠ v Rožnov� p. R. DŠP se konala v požárním dom�. 
 
 
Dodávky zem�d�lské 
 
 P�ehled pln�ní dodávek v r. 1957. 
Vep�ové maso : p�edpis 15 908 kg, spln�no : 11 704 kg, závod� : 259 
Hov�zí maso : p�edpis 52 745 kg, spln�no : 47 488 kg, závod� : 263 
Mléko : p�edpis : 145 841 l, spln�no : 128 021 l, závod� : 215 
Vejce : p�edpis : 62 081 kus�, spln�no : 65 610 kus�, závod� : 266 
Zrniny : p�edpis : 6 893 kg, spln�no : 7 990 kg, závod� : 126 
Brambory : p�edpis : 35 284 kg, spln�no : 41 819 kg, závod� : 214 
Seno : p�edpis : 8 165 kg, spln�no : 9 731 kg, závod� : 129 
 
Dle Josefa K�ištofa maso bylo odevzdáváno takto :  
13 býk�, 75 krav, 72 jalovic, 228 telat, 171 prasat. Dle téhož selat bylo narozeno 118, domácích 
porážek 120.  
 V zem�d�lství pracuje trvale 74 muž� a 191 žen, celkem 265. 
Zem�d�lci projednali na ve�ejné sch�zi Dopis vlády republiky �sl. rolník�m a družstevník�m, za 
zvýšení zem�d�lské výroby a životní úrovn� lidu. 
 
 
Zam�stnanost v pr�myslu,práce žen 
 
 V pr�myslu pracovalo letos 509 muž� a žen, a to ponejvíce v Tesle Rožnov i v MOPu na Dolní 
Be�v� a Rožnov�, v papírn� v Rožnov�, MEZ Frenštát, TATRA Kop�ivnice i v Ostrav� v dolech            
a železárnách. Dojížd�jí autobusy, v nichž jsou doslovn� nalisováni, jak bývají p�epln�né. 
Pracuje se na 3 sm�ny : od 6 hodin do 14 hodin, od 14 hodin do 22 hodin a od 22 hodin do 6 
hodin. Také ženy musí pracovat no�ní sm�ny. V d�lnických rodinách pracují oba manželé i d�ti 
dosp�lé. V rodinách vlastnících menší zem�d�lský závod pracuje muž a žena hospoda�í 
v zem�d�lství. Jen u nejv�tších rolník� pracují oba manželé v zem�d�lství. T�žký je úd�l 
pracujících žen :  
V továrn� splnit normu jako muž a druhou sm�nu odpracovat doma v domácnosti. Trpí tím 
manželství a trpí tím výchova d�tí, které jsou ponechány svému osudu, zamykány nebo pod 
dozorem babi�ek. Zem�d�lské d�ti musí spolupracovat s rodi�i na poli, pást krávy, krmit dobytek 
apod. 
 Máme dosti pracovník� vyhodnocených, naši lidé jsou dovední a d�lají dob�e výrobky. Je úkol 
Osv�ty, aby vysv�tlila lidu význam a smysl d�iny. 
 
 
Prodejny 
 
 V obci máme 3 prodejny smíšeného zboží – potravin a 3 pohostinství. Krom� toho je 
v provozu turistická chata na Skalíkové louce a hotel Tane�nica na Pústevnách.  
 V prodejn� u D�ckých – vedoucí Hajda – byla ro�ní tržba vloni 1 550 772 K�s.  
S. �ed. Žíla zjistil, že v Kn�hyních bylo v jednotách prodáno za rok alkoholu za 60 000 K�s.  
 V nov� odev�eném hotelu Be�va je vedoucí pohostinství s. B�lunková.  



 
 

Masna 
 
 Na p�ání místních ob�an� z�ídil MNV v obci prodejnu Masny za obtížného p�ekonávání 
p�ekážek. Zájem a opravdová podnikavost se projevila zakoupením starší ledni�ky pro Masnu a 
zajišt�ním obnosu na ni. Vedoucí Masny je Regina K�enková, v jejíž dom�, bývalém obchodu je 
Masna umíst�na. P�íd�l uzenin m�sí�n� : 125 kg. 
 
 
DV 
 
 Mnoho práce vykonávají také Dozor�í výbory p�i Jednotách. 
 

 
Budování obce 
 
 Naše obec �ítá 390 �ísel, z toho 27 veekend�. Od osvobození 1945 p�ibylo 15 rodinných 
domk�. 
 Již vloni byla buldozerem vyorána cesta do Bacova mezi k�ížem a školou Bacov. P�es zimu se 
prom�nila v bezedné jílové bláto, které po�etní d�lníci z Bacova obcházeli po lukách. MNV 
stanovil pro ob�any v Bacov� pracovní povinnost 20 hodin, by tato komunikace byla 
vyšt�rkována a p�edána provozu, což se také poda�ilo. Ideálem bacovských d�lník� je z�ízení 
autobusové dopravy jako v Kn�hyních.  
 Jak bylo zmín�no, p�i�inil se p�edseda �ervený o upravení zdravotního st�ediska, kde je i byt 
pro léka�e, a tak mohl v naší obci nastoupit v zá�í 1957 MUDr. �estmír Vykysalý, léka�, který 
ordinuje      3 dny v Prost�ední Be�v� a 3 dny v Dolní Be�v�. Zda�ilý �in je také vybudování 
Masny. V Bacov� byla letos generální oprava školy, na kterou dal stát 25 008 K�s. Upraveno bylo 
schodišt� a prostranství p�ed školou a z�ízen byl vodovod ze sou�asn� vykopané studn� na 
„Wolfové“ zahrad�.  
 
 
Úmrtí presidenta Zápotockého 
 
 13. listopadu zem�el náš druhý d�lnický president Antonín Zápotocký, který m�l mezi našimi 
ob�any velké sympatie. Ob�ané uctili jeho památku na smute�ní slavnosti na Zavadilce.  
Nyní nastoupil 3. d�lnický president v �ele �SR Antonín Novotný.  
 P�i amnestii byl také omilostn�n a propušt�n na svobodu Josef Pa�enica, který p�sobil jako 
školník v Kop�ivnici.  
 27. b�ezna vznikl požár na Skálí – chytlo bor�v�í, suchá tráva a nízký podrost.  
 Na podzim vznikl požár u Žofie Hoferkové na Suché, kterému padla za ob�� její chalupa. 
 
  


