
ROK 1961 
 

MNV, komise pro ve�ejný po�ádek 
 
 V tomto roce nebylo ve složení MNV a komisí žádných zm�n. Jen trestní komise byla 
p�ejmenována 29/9 1961 na komisi pro ve�ejný po�ádek. Z 26 poslanc� je 16 �len� KS� a z 9 
�len� rady je 7 �len� KS�. Vedoucí úloha strany je tedy zajišt�na. V nestranických rukách je jen 
komise sociáln�                   – zdravotní a komise zem�d�lská. P�i MNV je od r. 1960 stranická 
skupina, která se v tomto roce sešla 3krát. �innost MNV je organisována a �ízena p�edem 
vypracovaným plánem pro jednání plena i rady MNV a komisí MNV. Krom� toho docházejí do 
sch�zí poslanci : poslanec ONV Zika Bohumil, poslanec KNV Baroš byl p�ítomen jednou, 
poslanec Houser také jednou. 
 Nutno se stru�n� zmínit o práci komisí MNV.  
 
Zem�d�lská komise : 

Utrp�la v �innosti nemocí svého p�edsedy Bed�icha Fiuráška 49. Komise nabádala neplni�e 
k pln�ní povinných dodávek. 8 jich p�edala komisi pro ve�ejný po�ádek a 1 prokurátorovi. 
Od�vodnit nepln�ní byli povinni : Cabáková 5, Vašut 6, Krištof 57, Bíl 58, Bíl 67, Cverna 73, 
Žitníková 91, Jure�ková 94, Jurajda 269, Van�k 113, Janí�ek 136, Chrbját 163, Vašková 198, 
Gal�anová 213. 
 Letos má naše obec celkem 696,93 ha zem�d�lské p�dy, z toho JZD obhospoda�uje v�etn� 
záhumenek 285 ha zem�d�lské p�dy, z toho 125,85 ha p�dy orné. Obilovin zaseto 114,84 ha, 
z toho JZD 40 ha. Brambor� osazeno 53,35 ha, z toho JZD 8 ha, soukromí zem�d�lci 45,35 ha, 
z toho záhumenká�i 11,28 ha.  
 Zem�d�lci do 0,5 ha mají osazeno 3,15 ha 
 Zem�d�lci od 0,5 do 2 ha mají osazeno 11,73 ha 
 Zem�d�lci nad 2 ha mají osazeno 19,19 ha 
 

Oproti lo�sku je osazeno o 4 ha mén�. Vloni bylo na samozásobení požadováno 220 q 
brambor�, letos 410 q brambor�. Plán zástavu dobytka �iní 575 kus�. K 1. dubnu 1961 bylo 
v naší obci 564 kus� skotu, z toho 331 krav, ostatního skotu 233 kus�, prasat 92 kus�. Oproti roku 
1958 je stav o 210 kus� menší. 
 O žních byly sestavovány z ob�an� ž�ové hlídky pro no�ní dobu. 
 
 
Výkup mléka 
 
 Výkup mléka od soukromých zem�d�lc� ze vzdálen�jších míst obce d�l se ve form� másla. 
MNV vystupoval proti tzv. „papírovému“ pln�ní, kdy zem�d�lec v prodejn� máslo neodevzdal, ale 
jen proplatil, za což dostal od prodejny potvrzení za odevzdané máslo. Pro zásobování 
obyvatelstva se tím ovšem nezískalo nic. 
 
 
JZD 
 
 Z událostí v JZD nutno zaznamenat dokon�ení stavby kravína 97 a svod krav do n�ho. P�i 
roztroušeném ustájení docilovalo se dojivosti 2,8 l mléka na den od 1 dojnice, nyní už se dociluje 
4,5 l mléka na den od 1 dojnice. V kravín� ob�tav� pracují s. L. Bernátková, A. Vachunová, 



K�enková, Fr�ková, Hol�áková, dále p�ípravá�i krmiva s. Vala, Bil, Kotala, pak hlída�i s. 
Hruška, Závorka J.      a Fiurášek. 
 Místo X. Chovance z Horní Be�vy nastupuje jako mechanisátor Michal Juroška z Kn�hy�, 
který byl dosud údržbá�em v n. p. Tesla Rožnov. Zárove� nastupuje do p�idružené výroby �en�k 
Skalík.        Jako živo�ichá� dosud velmi sv�domit� pracoval legioná� František Janí�ek z Gálky. 
Pro velké zhoršení zdravotního stavu musil nám dát výpov��. Na jeho místo nastupuje František 
Mikulenka 166. 
 Ko�ímu bylo placeno 600 K�s m�sí�n� + 300 K�s prémií, když nastupuje práci denn�. 
Traktoristovi placeno 900 K�s m�sí�n� + 50%, když nastupuje práci denn�. 
 
Výše pracovní jednotky letos : 

K V. sjezdu JZD má být rozší�ena základna JZD o 40 ha a do roku 1963 má být úplná 
socialisace naší vesnice, takže tu nebude ani jeden soukromý zem�d�lec.   
 Proto místní horští drobní zem�d�lci partyzáni a odbojoví pracovníci napsali pod vedením 
Josefa Skalíka 62 žádost úst�ednímu výboru protifašistických bojovník�, aby byli osvobozeni od 
kolektivisace svých hospodá�ství. 
 Na pomoc JZD bylo uzavíráno od složek NF i jednotlivc� mnoho závazk�. 
Tak nap�. na senose� bylo uzav�eno 87 závazk� ve výši 703 hodin, pro kravín 180 hodin. P�íklady 
v�tších závazk� : J. Janí�ek 404, Prorok 117, Zikovi z ozdravovny, Fiurášek Rud., Fiurášek 
Bed�ich.  
 
Komise pro ve�ejný po�ádek : 

Projednávala trestní �ízení ve 14 p�ípadech ( k 1.7.1961). Dalších 6 p�ípad� se týkalo 
porušení ob�anského soužití a chování na ve�ejnosti. Pokuty byly uloženy v celkové hodnot� 400 
K�s. Tato komise m�že ukládat pokutu až do výše 500 K�s. Byl také trestán pokutou 100 K�s a 
náhradou lé�ebného mladistvý ob�an, který zp�sobil jinému ob�anu pracovní neschopnost. 
 Do Pomocné stráže byli získáni ob�ané z �ísel 255, 141, 263, 145, 180, 221, 288, 307, 65 a 
404. 
  
Komise školská a kulturní : 

Projednávala záležitost škol a hlavn� atheistickou výchovu mládeže. Byla �ízena kulturní 
komisí KS�, které p�edsedal místop�edseda strany �editel Jind�ich Kysu�an. 
 
 
OB 
 
 Osv�tová beseda pod �ízením �editele Jind�icha Kysu�ana zaznamenává 56 akcí. Z�ízena byla 
Družstevní škola práce pro �leny JZD v hotelu „Be�va“.  
 
 
Divadelní hry 
 

MJPO sehrála divadelní hru „Hej, pane kapelníku“,a v režii Jind�icha Kysu�ana sehrána 
byla divadelní hra : „Jakub Oberva“, kde se herecky vyznamenali i p�i opakování hry v sousední 
obci Horní Be�va, ob�ané Vladislav a Vlasta K�ištofovi 76. Ostatní podniky jsou p�ednášky, 
estrády, oslavy, vystoupení souboru písní a tanc� „Tane�nica“, sportovní odpoledne, terénní 
motocyklové závody aj. 
 
 
40 let KS� 



 
 Významná byla oslava 40 let trvání KS�. K tomto jubileu poslal pozdravný dopis a svou 
fotografii v širokém okolí jediný rudoarm�jec Julius Skalík od Andrys�, který t. �. dlí v domov� 
d�chodc� v Mlázovicích u Ji�ína. Jmenovaný bojoval v �adách bolševik� v letech 1918 – 21 až do 
skon�ení boj� s interventy. O jmenovaném mi vypráv�l Jan Fiurášek 219 toto : „Když jsem byl za 
1. sv�tové války v Rusku, vid�l jsem jednou na nám�stí zástup lidí, ke kterým mluvil �e�ník 
v koženém kabát�. Lidé doprovázeli jeho �e� �astým potleskem. P�istoupím blíže, kdo to mluví a 
tu vidím : Skalík od Andrys�“. 
 
 
 
 

 
Vzácná návšt�va 
 
 U Milady Martinákové na návšt�vu p�ijel z Maroka její bratr Plucnar Josef. Z nedostatku 
práce dal se naverbovat ve svých 20 letech do francouzské cizinecké legie, kde strávil     let 
krutého strastiplného života. Nyní je zástupcem �editele cukrovaru v Casablance, odkud p�ijel 
vlastním automobilem i s manželkou Francouzskou. Inu �echové se ve sv�t� neztratí. 
 
 
Komise výstavby 
 
 Rozd�luje úzkoprofilový materiál na opravu domk�. Tak ve III. a IV. �tvrtletí 1961 bylo 
rozd�leno 93 q cementu, 18 600 kus� cihly, 7,5 m³ �eziva. Vydává dále územní rozhodnutí na 
stavbu rodinných domk�, �ídí výstavbu a opravu komunikací (cest), �ídí akci Z kde se obci platí 
jen materiál  a jen       8% celkové �ástky akce Z je dáváno na mzdový fond, a to jen na odborné 
�emeslnické práce, nikoliv na práce pomocné, které vykonávají ob�ané brigádnicky. Proto je tu 
úkol stavební komise velmi odpov�dný. V zim� se stará komise o posypávání cest a bezpe�nost 
komunikací. 
 Rozmíst�ny byly náv�stní tabule zát�že most� : u �ísla 251 5t, u �. 37 3 t, u �. 124 5 t, u �. 52 
5t,      u �. 36  5 t, u �. 400  5 t, u �. 166  2 t, u �. 2  1 t. 
 Územní rozhodnutí bylo vydáno na 9 chat a 11 rodinných domk�.  
 
 
Komise finan�ní  
 
 Zajiš�uje prost�edky pro hospoda�ení celého národního výboru a provádí kontrolu všech 
podnik�, které jsou �ízeny MNV, dále složek NF a masových organisací. P�edsedové složek NF 
jsou povinni p�edkládat finan�ní komisi ú�ty za 1 až 2leté období, aby se zjistila ú�elnost 
hospoda�ení. Stará se také o v�asné vybírání daní zem�d�lské a domovní. 
 
 Ke dni 31.12.1961 hospoda�ení MNV vykazuje : 
P�íjem    351 334,37 K�s 
Výdaje    311 189,17 K�s 
    ------------------------------------- 
Z�statek      40 145,20 K�s 
 
 
MH 



 
 Jednotlivé provozovny MH (místního hospodá�ství) :  
Obuvnictví  p�íjem :  11 973,90 K�s   vydání : 11 005,23 
K�s 
Fotoreportáž p�íjem :   5 232,50 K�s   vydání :   3 691,01 
K�s 
Ková�ství  p�íjem :   1 354,55 K�s   vydání :  1 679,68 K�s 
Zedníci aj.  p�íjem :   5 455 K�s   vydání :  5 810,75 
K�s 
Autodoprava p�íjem :       84 K�s   vydání :   4 842,85 
K�s 
                            ------------------------------------------                        ------------------------------------
--- 
      24 091,95 K�s     27 029,53 
K�s 
 
Deficit vznikl opravami auta.  
Provád�ním akce Z p�i stavb� požárního domu v Kn�hyních byla vytvo�ena reserva ve výši        
300 000 K�s.  
Postaven byl železobetonový most p�es �eku Be�vu na h�išt� a železobetonový most p�ed Be�vu             
u Vaší�k� (na Adámky). 
 Pon�vadž Jednota v Kn�hyních zavádí spádový vodovod do své provozovny, MNV jedná                 
o sou�asné zavedení vodovodu do školy v Kn�hyních a do hasi�ské zbrojnice. 
Komise sociáln� – zdravotní 
 
 Pe�uje o sociální pom�ry ob�an�, zvlášt� d�chodc� a s �sl. �erveným k�ížem o hygienu v obci.  
T. �. se vyplácí v obci 96 994,84 K�s m�sí�n� d�chod�. Z toho je 34 sociálních d�chod�,                   
101 invalidních, 26 starobních, 2 hornické, 2 zem�d�lské, 52 vdovských, 8 úrazových d�chod�. 
Celkem tedy 225 d�chodc�. 
 
 P�i jarním úklidu bylo sebráno 80 q železa, 12 q papíru. 
 
 
S�ítání lidu a byt� 
 
 Bylo provedeno po�átkem b�ezna 1961. Obec byla rozd�lena na 6 s�ítacích obvod�. Výsledky 
s�ítání :  
Obec Prost�ední Be�va má 207 rodinných domk�, 139 zem�d�lských usedlostí, 11 ubytovacích 
nebo l�žkových lé�ebných za�ízení, 5 neobytných budov, rodinných domk�, zem�d�lských 
usedlostí s po�tem trvale obydlených byt�  
S 1 bytem – 298 
S 2 byty – 41 
S 3 byty – 3 
S 4 byty – 4 
Po�et budov obydlených jen ob�as : 
Trvalých staveb 59 (veekendy) 
Po�et budov neobývaných pro p�estavbu : 1  
     Nezp�sobilých k obývání : 2 
     Ur�ených k demolici : 4 
     Po�et ubytovacích neb l�žkových lé�ebných za�ízení : 10 



 
Po�et osob s�ítaných v ubytovacích nebo l�žkových (lé�ebných za�ízení) : 313 
Po�et byt� trvale obydlených : 407 
Obydlených jen ob�as : 57 
Neobydlených : 6 
Byty trvale obydlené : 
Administrativn� rozd�lené : 1 
Pouze obytná kuchyn� : 71 
Garnisona (obytná místnost bez kuchyn�) : 71 
Po�et byt� s po�tem obytných místností s podlahovou plochou 8 m² (krom� kuchyn�) :  
S 1 obytnou místností : 218 
S 2 obytnými místnostmi : 141 
S 3 obytnými místnostmi : 35 
Se 4 obytnými místnostmi : 3 
S 5 obytnými místnostmi : 5 
Po�et obvykle bydlících osob v bytech : 1 866 
Po�et (byt�) obytných místností s podlahovou plochou 8 m² a v�tší : 710 
Po�et m² obytné plochy byt� :  12 254,9 
Po�et všech obyvatel� p�ihlášených k trvalému pobytu : muž� 414, žen 932, celkem 1 846 
Z nich do�asn� nep�ítomných : 143 
S do�asným pobytem : z d�vod� zam�stnání 6, z jiných d�vod� 307 
 
 
 
 
 
Nová státní organisace 
 
 Rozd�lení a zánik Prost�ední Be�vy. P�i nové státní organisaci bylo zapo�ato se slu�ováním 
obcí. Na sch�zi ONV v Jabl�nkov� byl p�ednesen též návrh na zánik Prost�ední Be�vy. Naše obec 
by byla rozd�lena na 3 �ásti. Polovina obce by p�ipadla k Horní Be�v�, 1/3 obce by p�ipadla 
k slou�ené obci Hutisko – Solanec a zbytek k Dolní Be�v�. Tento návrh byl p�ijat rozho��en� jak 
zástupci obce, tak        i našimi ob�any. Naše obec má 440 dom� a 2 000 obyvatel na rozloze 24 
km². 
Obyvatelé tvo�í asi 700 d�lník� a 60 družstevník�. Hranice obce od Dolní Be�vy po Pústevny jsou 
vzdáleny 16 km. Zdejší JZD má oproti sousedním obcím nejv�tší vým�ru obhospoda�ované p�dy. 
Jak obtížné by bylo docházet našim ob�an�m na MNV v Horní, Dolní Be�v� nebo v Hutisku.  
 Na MNV byl p�ijat jako zam�stnanec Milan Vašek 245.  
 Z naší obce se odst�hovalo do Rožnova Emil Bernátek 194. Ztrácíme v n�m neoby�ejného 
hudebníka a šachistu. 
 Hotel Be�va �. 32 byl od�at majiteli J. Blažkovi ve prosp�ch Jednoty dle vládního na�ízení 15 
zák. �. 88. 
 Stavba druhého kravína JZD v Kn�hyních. 
 Rada MNV vyhlašuje zastavovací obvod pro zem�d�lskou stavbu JZD parcely : 1914/3, 1911, 
1918, 1913, 1914, 1909 v �ásti katastru Platy.  
 
 
Zdravotní pom�ry 
 



 Zdravotní situace v Prost�ední Be�v�. MUDr. �estmír Vykysalý podal 12.5.1961 zprávu MNV        
o sou�asné zdravotní situaci : 
Nemocnost : u d�tí : zard�nky, plané neštovice, katary horních cest dýchacích, prudký zápal 
pr�dušek, ojedin�le zápal plic. V dubnu katary žaludku, angíny. Celkem nemocnost nižší než 
v minulých letech. 
Pracovní neschopnost : 7 osob, krom� velkých závod�, které mají své léka�e. 
Úrazovost : 3 zlomeniny, pohmožd�niny, popáleniny z neopatrnosti nebo z neš�astné náhody.            
Též pokousání voln� pobíhajícími psy. 
 
 
Soudcové z lidu 
  
 Volba soudc� z povolání a soudc� z lidu byla provedena 3. prosince 1961. Zapsaných voli�� 
bylo 1 065 (504 muž� a 561 žen). Na 1 kandidátce byli uvedeni :  
Soudce z povolání Drahoslava Pospíšilová ze Zub�í 
Pak soudci, kte�í vykonávají své povolání vedle svého zam�stnání : Ludmila K�ištofová, Jind�ich 
Kysu�an, František Vašut 111, Cyril Stavinoha 307, Anna Pet�eková 312, Milada Martinaková, 
Anna Ju�í�ková 165. 
 Velmi po�etné jsou žádosti ob�an� o uvol�ování do pr�myslu. 
Do zem�d�lských škol byli ur�eni tito žáci : Langrová Marie 9, Fiurášek Jind�ich 23, Chud�j 
Jaroslav 48, Ondryáš Jaroslav 223, Sekyrová Marie 7, Kachtík Jaroslav 69, Kubá�ová Zdenka 
180, Ze�ová Marie 350. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povinné dodávky 
 
P�ehled o pln�ní dodávek za rok 1961. 
 

 P�edpis Sln�no Dluh 
Maso 784 q 482,50 q 302 q hlavn� JHR 
Mléko 230 000 l 212 000 l 18 000 l hlavn� JHR 
Vejce 87 000 ks 90 098 ks  
Seno 130 q 173 q  

Zrniny 70 q 76 q JZD navíc 22 q, JHR dluží 16 
q 

Brambory 440 q 540 q JZD dalo navíc 108 q 
 
Maso nesplnilo 102 závod� ze 172 závod�, mléko nesplnilo 32 závod�, vejce 34 závod�, seno 6 
závod�, zrniny 8 závod�, brambory 11 závod�. 
 V platnost vešly nové ceny, které jsou daleko vyšší. Nap�. u vep�ového masa : d�íve 5,60 K�s 
za      1 kg, nyní 12 K�s za 1 kg. 


