
ROK 1962 
 

Stav zem�d�lství  
 
 V letošním roce byla dodávka masa vym��ena 135 závod�m, nesplnilo 72 závod�. Vejce byly 
vym��eny 168 závod�m, nesplnilo 69 závod� na 100%. Mléko bylo vym��eno 126 závod�m, 
nesplnilo 47 závod�, splnilo 79 závod� – Obilí vym��eno 100 závod�m splnilo 70 závod�, 
nesplnilo 30 závod�. Brambory vym��eno 155 závod�m, splnilo 100 závod�, nesplnilo 55 závod�.  
Úkol obce : 
Masa : celkem 617 q, spln�no 562 q, z toho JZD 415 q 
Mléko : 240 000 l, spln�no 238 628 l, z toho JZD 134 790 l 
Vejce : 90 000 kus�, spln�no 85 336 kus�, z toho JZD 70 541 kus� 
Obilí : 154 q, spln�no 151 q, z toho JZD 54,05 q 
Brambory : 599 q, spln�no 653,72 q, z toho JZD 315,42 q 
Seno : 105 q, spln�no 88 q, z toho JZD 88 q 
 
Soupis dobytka k 1.1.1963 = za rok 1962 : 
Stav skotu celkem 565 kus�, z toho krav 317 kus� 
Stav U záhumenek : 85 kus�, z toho 63 krav, 29 prasat 
Do 2 ha u JHR : 83 kus�, z toho 53 krav, 14 prasat 
Nad 2 ha u JHR : 236 kus�, z toho 126 krav, 37 prasat 
Bezzemci u JHR : 3 kusy, z toho 2 krávy, 1 prase 
Do 0,50 ha u JHR : 8 kus�, z toho 7 krav, 4 prasata 
Býci do 3 m�síc� 24 kus�, jalovi�ky do 3 m�síc� 29 v odstavu. 
Nezapušt�ných jalovic 46, zapušt�ných 13 do 2 let. 
Krávy zapušt�né 165, nezapušt�né 152. 
Kon� celkem v obci 16. 
Slepic celkem v obci 1 895, kohout� 93 
Husí 51, kozí 78 
Prasnic 4, z toho nezapušt�né 2 
 
 
Nejlepší plni�i dodávek vajec :  
Stavinohová Ludmila 68, Kachlíková 69, Žitník Jind�ich 318, Cabáková Marie, Sekyra Michal 7, 
Pet�ek František 8, Pet�eková Františka 10, Pavlicová Jind�iška 31 
 
 
Nejlepší plni�i dodávek mléka : 
Krištof Vladislav 76, Kub�na Cyril 77, Fárek Rudolf, Žitník Josef 89, Stavinoha František 259, 
Majer Jaroslav 355, Kantor Vladislav 322 aj. 
 
 
V obci obhospoda�uje soukromý sektor p�evážn� horší pozemky nežli JZD, p�itom nebylo dodáno 
pot�ebné množství hnojiv jako v JZD. Také výše dodávek na 1 ha je vyšší než v JZD. Jinak jsou 
soukromí zem�d�lci zem�d�lskou komisí neustále nabádáni k pln�ní dodávek a neplni�i p�edáváni 
ONV k potrestání. 
 
 
 



 
 
 
JZD 
 
 V JZD je celkem 80 �len�. Z toho 2 pracovníci do 25 let, od 25 do 60 let je 60% pracovník�            
a ostatní jsou starší 60 let a nemocní a práce neschopní. P�ír�stek p�dy je o 8 ha vyšší. Z toho 
jsou stoprocentn� placeny síly :  
P�edseda JZD, ú�etní a ú�etní, který se zau�oval, dále mechanisátor a údržbá� kola�ský, který byl 
placen 1 500 K�s m�sí�n�. Úkol PJ (= pracovních jednotek) byl 17 530 a vy�erpáno bylo 19 736. 
Mzdový fond byl p�e�erpán a JZD nem�lo finan�ních prost�edk� na PJ. Ú�etním byla Eva 
Langmayerová a pozd�ji Ludvík Suchánek. 
Výro�ní sch�ze JZD byla 28. února 1962 v hotelu Be�va. Výše pracovní jednotky je. 
 
 
Druhý kravín JZD 
 
 JZD provádí svépomocnou výstavbu kravína 105 a p�i dolním kravín� sociální za�ízení v�etn� 
dílky a k�lny na stroje. Celkový náklad na kravín �iní 900 000 K�s, doposud prostav�no 600 000 
K�s. Sociální budova rozpo�tena na 224 000 K�s, dosud je vy�erpáno JZD pot�ebuje v sou�asné 
dob� i do budoucna provést odvodn�ní 40 ha zem�d�lské p�dy, která byla zcelena a dosud je ve 
velmi zbahn�lém stavu a nep�ináší žádný výt�žek. 
Stroj� má JZD za 412 063 K�s. 
 
 
Žn� 
 
 Pro velmi špatné a deštivé po�así žn� za�aly teprve 21. srpna 1962. Patronátní závod Tesla 
Rožnov vysílal na senose� i na žn� brigády a všestrann� JZD pomáhal. Zn� byly MNV po stránce 
brigád i bezpe�nosti �ádn� p�ipraveny. �editel Kysu�an vydával „Ž�ový zpravodaj“. 
 Letos Prost�ední Be�va zaznamenává 692 ha zem�d�lské p�dy, na které hospoda�í JZD o 
vým��e 283 ha v�etn� záhumenk�, samotné JZD na vým��e 208 ha. Obec má celkem 2 018 
obyvatel. Soukromých zem�d�lských závod� máme do 0,50 ha 96 – z toho od 0,10 ha do 0,50 ha 
56, nad 2 ha 76 – a do 2 ha 126 závod�. 
Na úseku rostlinné výroby nebyl spln�n plán, a to u ovsa, sena a krmné �epy.  
 JZD zavedlo 20. srpna t. r. spole�né stravování pro své �leny v nové, ješt� nedokon�ené 
kuchyni. Družstevník�m jsou podávány ob�dy, sva�iny i ve�e�e pro 20 až 30 družstevník�. 
Zásluhou s. Jind�išky Juroškové �. 204, která se dobrovoln� p�ihlásila jako kucha�ka jsou 
družstevníci spokojeni.  
 Domácích porážek vep�� bylo povoleno : v r. 1960 109, v r. 1961 104, letos 94. 
 
 
Životní úrove� obyvatelstva v obci 
 
 V obci je celkem 7 hostinských provozoven, které plní p�evážn� ú�el rekreace jako : Pústevny, 
Skalíkova lúka, hotel Skokan – Kn�hyn�, Zavadilka. Hotel Be�va slouží místnímu obyvatelstvu a 
není pln� zapojen v provozu. Mimo to jsou v obci 4 prodejny potraviná�ské a jedna prodejna 
Masny. Tyto jsou celé léto p�epln�ny rekrea�ními hosty. 
 
 



Doprava pracujících 
 
 V Prost�ední Be�v� je v pr�myslu zam�stnáno 968 zam�stnanc� p�evážn� v n. p. Tesla 
Rožnov. Ostatní v MOP Rožnov a Dolní Be�va, Vratimovské papírny v Rožnov�, na Ostravsku, ve 
vsetínské zbrojovce, v Kop�ivnici v Tat�e, ve sklárnách a jinde. Dopravní spoje jsou každou 
hodinu ve sm�ru Rožnov p. R., každých 8 hodin ve sm�ru Ostrava, Kop�ivnice, Vsetín, Nový Ji�ín. 
Jedin� osada Bacov nemá autobusové spojení.  
 V obci je 88 motocykl�, 28 majitel� moped� a pionýr�, 17 osobních aut tém�� všech zna�ek 
krom� Tatra 603, 78 televisor� a v každé chalup� rozhlasový p�ijíma�. 
 V naší obci se odebírá : 42 Rudých práv, 46 Nových svobod, 743 r�zných �asopis� a 3 654 
r�zných novin za rok. 
 
 
Bytový fond 
 
 V obci Prost�ední Be�va je p�evážn� v�tšina byt� soukromých, rodinných domk�, kterých 
máme v obci 42, dále 65 chat, celkem 467 popisných �ísel. Rodinné domky jsou opravovány, 
v mnohých p�ípadech z�ízeny spádové vodovody, koupelny.  
 
 
No�ní zapojení telefonu 
 
 Po zdravotní stránce byly stížnosti, že v obci není trvalého telefonního zapojení pro dovolání 
první léka�ské pomoci v dob� no�ní. Nedostatek byl odstran�n tak, že trvalý zápoj byl pro ob�any 
z�ízen na okrsku VB (= ve�ejné bezpe�nosti). 
 
 
Rekreace 
 
 V dob� prázdninové rekreace bylo v naší obci v pionýrských táborech 3 200 d�tí a asi                 
250 dosp�lého personálu. Krom� nich se vyst�ídalo u nás v dob� prázdnin, v autokempingu, ve 
stanech v povodí Be�vy a Kn�hy�ky a u soukromých ob�an� 2 550 lidí. Pak se není možno divit, 
že p�ed našimi prodejnami stály fronty. O výstavbu chat je tu veliký zájem. MNV vyhradil pro 
stavbu t�chto pozemky E. Fárka 64 v Bacov� a údolí Kn�hyn�. 
 
 
Rozpo�et obce 
 
 Úhrn výdaj� �inil 259 479,34 K�s což bylo kryto p�íjmy tak, že výsledek �inil aktivum 68,68 
K�s. Na stavební akce vydáno 21 044,91 K�s, na komunikace vydáno 24 134,97 K�s, mate�ská 
škola vy�erpala 53 142,39 K�s, místní školy vy�erpaly 41 251,19 K�s. Na u�ebnice vydáno 
11 762,31 K�s, na osv�tovou �innost 1 800 K�s. Poslanci NV 28 171,10 K�s. Správa MNV 68 800 
K�s. Na dopl�kovou sociální pé�i 9 081,50 K�s, na údržbu obytných budov 355 K�s. 
Da�  p�íjmu obyvatelstva 249 K�s. 
Da� zem�d�lská 32 059,70 K�s. 
Da� domovní 30 503,66 K�s.  
Na správních poplatcích vybráno 4 377,20 K�s.  
 
 



Místní lidová knihovna 
 
 Za rok 1961 : knihovna má 2 561 svazk�. Po�et dosp�lých �tená�� 288, �tená�i z �ad mládeže 
242, celkem 530 �tená��. Vyp�j�eno bylo 6 736 knih, z toho nau�né literatury 733, pro mládež               
2 759 svazk�. 
 V akci všenárodní diskuse byly projednány všechny ukazatele, na kterých vidíme veliký vzr�st 
životní úrovn� a p�ednost našeho socialistického z�ízení. Požadováno bylo snížení pracovní doby          
a ochrana ženy v mate�ství. 
 
 
XII. sjezd KS� 
 
 Závazky k XII. sjezdu KS�. Z celkového po�tu obyvatel 2 020 �iní d�ti a dospívající mládež do      
18 let 1 080, dosp�lých 940, z toho 2/3 zam�stnaných v pr�myslu a 1/3 d�chodci a zem�d�lci. 
Závazek uzav�elo z nich 168 ob�an�, kte�í podali závazek 8 123 hodin v hodnot�      K�s. V akci 
Z spln�no 1 284 hodin, na úseku zem�d�lském spln�no 1 792 hodin. Dob�e si vedli : �. �. k�íž, 
VŽ (=výbor žen), naše školy, MJPO (=místní jednota požární ochrany) a poslanec NV. Zvláš� 
t�eba pod�kovat                s. Fiuráškovi Juliusi, p�edsedovi MNV, Františku Rudolfovi aj. Dobrá 
brigáda byla na cest� u kravína, na kosení sena v Bacov�, na výmlatu u Kravína. �SM 
odpracoval 250 hodin, VŽ 220 hodin, MJPO st�ed 120 hodin, Sokol Kn�hyn� 160 hodin na sázení 
brambor, p�i žních 50 hodin, Sokol st�ed pracoval na žních, svozu a výmlatu. �lenové KS� 
odpracovali na každého �lena 10 hodin. Nutno pochválit s. Janí�ka Josefa, který odpracoval více 
jak 80 hodin, dál Smo�ek Josef, Kolá�ek František, Kretek, Pet�ek Pavel, Dobeš X., K�enek Josef 
168, Fojtášek, Žídková K., Bed�ich Mikuda, Fárek Josef, B. Zika odpracoval více než 60 hodin. 
 
 
Osv�tová beseda 
 
 Osv�tová beseda vykazuje za rok 1962 85 akcí, z nichž nutno uvést : koncert p�veckého sboru 
Beseda, z Valašského Mezi�í�í na Zavadilce, lidová akademie pro rodi�e, lidová akademie pro 
zem�d�lce, sehráno divadlo „Zem� duní“, beseda o Božen� N�mcové, na Zavadilce se konala 
ve�erní škola KS� pro obce Horní, Prost�ední Be�va, Hutisko – Solanec. Inventá� Osv�tové 
besedy je v cen� 15 375 K�s. 
 
 
�s�K 
 
 �eskoslovenský �ervený k�íž má 110 �len�, z nichž 3 zdravotníci z povolání. Pracuje                        
5 dobrovolných zdravotních sester, zdravotní družina má 8 aktivních �lenek. Uskute�n�n kurs pro 
zdravotní sestry, které vykonaly službu p�i automobilových závodech a podnik� Svazarmu. 
Družina m�la 4 sch�zky a 1 léka�skou p�ednášku – obvazová technika. Bylo poskytnuto 80 
prvních pomocí. Dárc� krve 27. P�i zdravotní pé�i odpracováno 160 hodin, prvních pomocí 80. 
V JZD odpracováno 200 hodin. 
Mladých zdravotník� – žák� vyškoleno U mostu 22 žák�, v Kn�hyních 18 žák�. 
 
 
MDŽ 
 



 P�i MDŽ na Zavadilce byly vyhodnoceny 3 matky s 5 d�tmi : Orlová, Fojtášková, Chud�jová        
86 pak byly vyhodnoceny poslankyn� MNV a 5 doji�ek z JZD. 
T. J. Sokol po�ádá na h�išti shora každou nezimní ned�li fotbalové zápasy a udržuje provoz 
Autocampingu, v Kn�hyních. Šachový kroužek zajíždí na pravidelné turnaje. 
 
 
�SL 
 
 Na žádost p�edsedy �sl. strany lidové Josefa K�ištofa 97, bývalého starosty uvádím jako 
písemný p�ísp�vek pro kroužku : „�sl. strana lidová založena v roce 1919 a ihned ve volbách 
kandidovala.     Až do r. 1939 bylo asi 70 �len�. Získalo též ú�ad starosty obce, který byl ve funkci 
celou válku až do          r. 1945, kdy obecní zastupitelstvo bylo odstran�no revolu�ním národním 
výborem. Po roce 1945 m�la lidová strana 200 organisovaných �len�. V roce 1948 byla strana 
rozpušt�na a pozd�ji do obrozené Plojharovy lidové strany vstoupil menší po�et �len�, takže 
v roce 1962 je stav �lenstva 12.  
Výbor tvo�í : Josef Krištof 97, Josef Skalík 62, Malinová Olga 119. V roce 1958 bylo zakázáno 
p�ijímati nové �leny, pozd�ji se mohlo p�ijímati pouze 5% �lenstva. Katolíci necht�jí vstupovati 
do té strany, protože tam mají málo práv, d�ti katolík� jsou od u�itel� p�emlouvány, aby 
nechodily do náboženství. Jestliže dít� z�stane v náboženství a rodi�e chodí do kostela nesmí toto 
dít� jít na vyšší školu. Nepom�že v té v�ci ani ministr P. Plojhar.  

 
 V roce 1962 �lenové �SL p�edali nad plán 128 vají�ek, odpravovali 120 brigádnických hodin.      
831 hodin p�i druhém kravín�, sebrali do sb�ru 250 kg kostí, 1 ha sklidili pro JZD, 9 ha polí 
zlepšili. 
 
 
Trestní �iny v obci 
 
V roce 1962 KVP projednala 22 p�estupk�: 
Podle § 7 bylo projednáno celkem 6 p�ípad� : neplni�i a �erné t�žby. 
Podle § 11 byl projednán celkem 1 p�ípad : zanedbání školní docházky. 
Podle § 12 bylo projednáno celkem 2 p�ípady : zneužití léka�ské pohotovostní služby a 
neuposlechnutí výzvy k povinnému o�kování d�tí. 
Podle § 13 bylo projednáno celkem 5 p�ípad� : pohoršení v opilém stavu. 
Podle § 87 bylo projednáno celkem 2 p�ípady : nehlášení narození hospodá�ských zví�at. 
Podle § 18 byl projednán celkem 1 p�estupek :  v požární ochran�. 
Podle § 19 bylo projednáno celkem 5 p�estupk� : porušení socialistického soužití. 
 Dále bylo projednáno 21 provin�ní (=závažn�jší porušení p�edpis� než u p�estupku a menší 
než     u soudn� trestného �inu). 
Podle § 35 projednáno 7 provin�ní proti majetku v socialistickém vlastnictví, poškozování 
družstev.       a státního majetku, podle § 37 projednán 1 p�ípad provin�ní proti osobnímu 
vlastnictví, podle § 38 projednáno 12 p�ípad� provin�ní proti socialistickému soužití – výtržnosti, 
urážky, ublížení na zdraví, podle § 39 projednán 1 p�ípad zanedbání povinné výživy rodiny. 
Potrestání : d�tka, ve�ejná d�tka, pen�žitá pokuta. Pokut uloženo celkem za 1 650 K�s. 
 Podle sm�rnic pro MNV ustaveny hlídky : asisten�ní požární hlídky, které mají plnit úkoly p�i 
v�tších shromážd�ních, kulturních ve�er�, tane�ních zábavách apod. Hlídky jsou zvláš� vyškolené           
a jejich �innost je 1 hodina p�ed až 1 hodina po podniku.  
 
 
Holi�ská provozovna 



 
 Letos byla v naší obci otev�ena holi�ská provozovna, v níž pracuje Josef Polách z Horní 
Be�vy.  
 
 
IX. letnice mládeže 
 
 Dne 23. a 24. �ervna 1962 byly krajským výborem �SM, �STV, Svazarmu a útvary �sl. 
armády po�ádány IX. letnice mládeže na Pústevnách a na Radhošti s velkolepým programem 
sportovním, branným a kulturním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Památková pé�e 
 
 Prov�rka seznamu státní památkové pé�e a ochrany p�írody.  
Dle seznamu státní památkové pé�e nachází se v katastru obce tyto chrán�né památnosti : 
a) 1 jedle p�i lesní p�šin� parcely 2936 majetek Rožnov. Dle informací lesních zam�stnanc� je 

tato jedle pod Radigastem Pústevny. 
b) 8 jasan� u hostince p�i silnici parcela 1962/1 majetek Vítkovické železárny Ostrava. Z 8 

jasan�     u hostince Skokan v Kn�hyních je již jen 1. Ostatní jsou zkáceny. 
c) 1 smrk na palouku u p�šiny parcela 2999/4 je na Pústevnách. 
d) 15 jedlí na cest� z Pústeven na Martinák. Jedle jsou na No�i�í a údajn� existují. 
e) Mo�álovitá pastvina se zvláštní kv�tenou u Zavadilky. Na této mo�álovité pastvin� roste 

rosni�ka. 
f) 3 k�íže. K�íže jsou 2 : v Bacov� a v Kn�hyních. 
g) Kapli�ka na Kn�hyni je v Kn�hyních na Skálí. 
h) Boží muka (kapli�ka s Pannou Marií) jsou : 2 v Bacov�, 1 „na ulici“, p�i pošt� nedaleko 

školy,      1 na Kn�hyni u Janí�k�. 
Rosni�ka roste v Jalov�í u Julia K�enka a na Dolním konci. 

 
 

Úmrtí Josefa Va�ka 
 
 Ve �tvrtek 6. zá�í 1962 zem�el u D�ckých v obchod� „sta�í�ek“ Josef Van�k ve v�ku 89 let. 
Byl úsp�šným p�írodním léka�em a „�arod�jem“ jehož navšt�vovalo celé západní Slovensko. 

 
 


