
ROK 1963 
 

Letošní rok je významný tím, že napl�ujeme usnesení XII. sjezdu KS� a všem p�ipadá veliká 
úloha – výchova socialistického �lov�ka.  

V obci jsme m�li letos 512 popisných �ísel – z toho 88 chat – s 2 200 obyvateli. V pr�myslu 
pracuje a denn� dojíždí 1 026 osob. Autobusy jsou nelidsky p�epln�ny. V prodejnách a hotelových 
podnicích pracuje celkem 118 zam�stnanc�. V JZD 70 družstevník�, na pevný plat 3 a na PJ 67. 

V naší obci je 102 televisor�, 348 rozhlasových p�ijíma��, 18 osobních aut, 76 motocykl� a 
nov� postavených domk� 18. 

Rekreovalo se u nás 6 000 osob, což se projevuje nep�ízniv� velkými návaly u obchodních 
prodejen. Velkým problémem v hotelích na Pústevnách, Radhošti a �áste�n� i Skalíkové louce je 
voda. Dováží ji v autocistern� JZD Vigantice a cena 1 l vody je pak 2,50 K�s. 

 
 

KS� 
 
 KS� má 60 �len�. �lenská sch�ze koná nejmén� 1krát m�sí�n�, výborové týdn�. P�edseda je 
František Vašut. 
 
 
MNV 
 
 Místní národní výbor uskute�nil celkem 12 �ádných plenárních zasedání a to pravideln� 1krát 
m�sí�n�. Sch�ze byly navštíveny poslanci MNV na 82%. Rada MNV se scházela ke svým sch�zím 
1krát za 14 dn�, celkem bylo uskute�n�no 27 sch�zí rady MNV. Do rady MNV byli zváni 
k projednávaným bod�m p�íslušní �initelé, jako zástupci JZD aj. Do komisí MNV docházel a za 
�ádné pln�ní programu zodpovídal : s. tajemník MNV Metod�j �ervený : komise finan�ní, 
sociáln� zdravotní a zem�d�lská,      s. p�edseda MNV Julius Fiurášek : komise školská a kulturní, 
výstavby obce, ochrana ve�ejného po�ádku. Jednotlivé komise sch�zovaly podle kalendá�ního 
plánu. 
 
 
Zem�d�lství 
 
 Obec Prost�ední Be�va je horská obec za�azena do skupiny H2. Letos má 677 ha zem�d�lské 
p�dy, z toho JZD 265,64 ha p�dy, z toho záhumenkové hospodá�ství 60,57 ha p�dy.  
 Soukromý sektor hospoda�í takto :  
Nad 5 ha je 7 závod� se 39,42 ha 
Od 2 ha do 5 ha je 71 závod� se 223,05 ha 
Od 0,5 ha do 2 ha je 105 závod� se 117,79 ha 
Od 0,30 ha do 0,50 ha je 31 závod� se 12,57 ha 
Od 0,01 ha do 0,30 ha je 21 závod� se 10,74 ha 
    ------------------------------------ 
        403,58 ha 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Dodávkové úkoly : 
 

JZD 
Produkt Plán pln�ní 

Pšenice v�etn� ostatních obilovin 60 q 70 q 
Brambory 300 q 425 q 
Len 80/8 40/8 
Seno 30 q 30 q 
Ovsík vyvýšený 6 q  
Jetel �ervený 4 q  
Mléko (v�etn� záhumenek) 85 000 l 69 936 l 
Maso hov�zí (v�etn� záhumenek) 160 q 176,95 q 
Maso vep�ové (v�etn� 
záhumenek) 

30 q 25,22 q 

   
JEDNOTLIV� HOSPODA�ÍCÍ ROLNÍCI 

Produkt Plán Pln�ní 
Maso celkem  395 q 400,6 q 
Mléko 145 000 l 100 000 l 
Vejce 74 000 ks 77 745 ks 
Seno 70 q 64,37 q 
Zrniny 67 q 52,21 q 
Brambory 278 q 260,93 q 

 
Patronátní �innost v JZD : 
Patronát nad našim JZD má Tesla Rožnov, odd�lení OTK. V roce 1963 byla poskytována pomoc 
hlavn� p�i špi�kových pracích, jako senose� a žn�. 
P�i senose�i pracovalo 8 zam�stnanc� Tesly pravideln�, kte�í byli využiti hlavn� na svoz sena a 
ru�ní kácení na svazích. Pak na svozu obilí a dopoledních sm�nách výmlatu. 
Místní patronát skupina MNV, složek NF a organisací Sokol, �CK, MJPO, myslivci, VŽ, KS�, 
dohlížecí výbory Jednoty aj. Také vypomáhali p�i špi�kových pracích. Jimi bylo v�nováno celkem 
3 080 brigádnických hodin. 
V první polovin� �ervna bylo krásné po�así, druhá polovina byla deštivá. Proto byla též 
vyhlášena pracovní povinnost všech ob�an� v Prost�ední Be�v�. K dokon�ení senose�e a sklizn� 
od 22. do         30. �ervna 1963. Soukromí zem�d�lci malé plochy sta�ili sklízet, ale na 
mnohahektarových plochách nebylo možno „uchytovat“ seno, a tak z�stávalo na dešti a hnilo. 
 
 
Žn� 
 
 Žn� po�aly 6. srpna, ale byly také znesnad�ovány dešti.  
Ob�tavá kucha�ka s. Jind�iška Jurošková 219 op�t va�ila, ob�dy, sva�iny a ve�e�e pro 
družstevníky, brigádníky a d�lníky, kte�í pracovali na stavb� kravína v Kn�hyních (Slováci). Od 2. 
do 18. srpna podala 500 ob�d�. 



 P�edsedou JZD je od ¼ 1963 ing. Rudolf Ondryáš z Kn�hy�, ú�etním Miroslav Kantor, 
p�vodn� z Horní Be�vy, vedoucí rostlinné výroby Josef Mikulenka �. 20, vedoucí rostlinné výroby 
František Mikulenka 166, skladník Antonín Ba�ák. 
Traktoristé : Jaroslav Ondryáš, Josef Fiurášek, Josef Krištof 312, Josef Stavinoha 348 
Údržbá� : Fiurášek  
Mechanisa�ní prost�edky : k jarním pracím : 5 traktor� : DT 54, Z 35, Z 30 II., Z 25 K, Z 25 A. 
Secí stroje traktorové 2kusy, rozmetadlo um�lých hnojiv 1 kus, rozmetadlo chlévské mrvy 2 kusy, 
traktorový smyk 1 kus, souprava bran 1 kus, sí	ové brány 1 kus, nesené brány 1 kus, kultivátor 
nesený 1 kus, saze� brambor 1 kus, t�íradli�ný pluh tažený 1 kus, �ty�radli�ný pluh tažený 1 kus, 
t�íradli�ný pluh nesený 1 kus. 
 
 
Soukromý sektor zem�d�lství 
 
 Soukromí zem�d�lci obd�lávali p�du a sklízeli tímž ná�adím jako p�ed 50 lety a jako tažné síly 
užívali krav a koní : Jednoradli�ný pluh, brány, motyka, hráb�, hrabice, kosa. Pon�vadž skoro 
všichni p�íslušníci rodiny chodí do pr�myslu, není �asu na n�kolikáté okopávání a ohrnování 
brambor. Použije se ple�ky a hned se ohrnuje. 
N�kde už používají též ko�skou seka�ku na seno i obilí. Mláti�ky mají tém�� všichni, nebo	 si je 
koupili od rolník� z Hané a jinde, kte�í vstoupili do JZD. A tyto mají mláti�ky veliké MAR 90 aj. 
Dle soupisu k 1.1.1964 je v naší obci: 
a) U soukromn� hospoda�ících zem�d�lc� :  
slepic : 1 417 
husí : 27 (!) 
kozy : 64 
ovce : 17 
skot celkem : 328, z toho 183 krav 
prasat : 67, prasnice : 2 
b) JZD má skotu 140, z toho 64 krav.  
c) Záhumenká�i :  
Slepice : 555 
Husy : 34 
Kozy : 18 
Ovce : 6 
Skot : 66, z toho krav 55 
Prasat : 34 
Domácích porážek povoleno : 12 
U JHZ (=jednotliv� hospoda�ících zem�d�lc�) domácích porážek 20. 
 Stav koz a ovcí klesá, a proto se uvažuje, zda je rentabilní chovat plemeníky. 
 
 
Stavební obvod 
 
 20.5.1963 poslala rada MNV stížnost na omezení a zrušení stavebního obvodu na stavbu 
rodinných domk�, v katastru obce Prost�ední Be�va, což bylo obsahem dopisu ONV Vsetín ze dne 
8.4.1963 v akci výstavby nových socialistických vesnic. Jako d�vod byla uvedena velikost obce 
(24 km²), nejv�tší JZD na Be�vách, vyjmenovány pracovní možnosti v obci a na sch�zi plena 
MNV zástupce KNV Vochalová prohlásila, že Prost�ední Be�va nep�ichází v úvahu na rozd�lení a 
p�i�len�ní k jiným obcím. Rovn�ž sd�lila, že Rajonový plán po�ítá v pobe�ví s rekrea�ními místy a 



výstavba rodinných domk� tím nebude dot�ena. Rovn�ž sd�lila, že jakákoliv zm�na musí být 
projednána s MNV, kterého se to týká. 
 
 
OB 
 
 Osv�tová beseda vykazuje letos 89 akcí. Hodnotná byla akce „Léka� hovo�í k mladým muž�m, 
léka�ka hovo�í k mladým ženám“. Místními ochotníky sehráno bylo divadlo „Penzion Belveder“.  
 Místní SPB se zú�astnil Mírové manifestace na Dolní Be�v�. Inventá� lidové knihovny je 
v cen� 31 571 K�s, inventá� Osv�tové besedy 33 319 K�s. 
 Vedení škol seznámilo ob�any s novým klasifika�ním �ádem a v rámci MDD uspo�ádalo       
„D�tské odpoledne“. 
 MDŽ oslaven na Zavadilce, kde byl ud�len odznak mate�ství II. t�ídy Bílové jako matce 5 d�tí. 
�innost ostatních složek NF : 

T. J. Sokol I. a II. nem�že rozvíjet �innost pro nedostatek místnosti. Proto se omezuje jen na 
kopanou a Šachový kroužek, který se dob�e umístil v okresní sout�ži. 

MJPO I. a II. plní své úkoly dob�e, protože je to organiseace, která místním ob�an�m 
p�irostla k srdci. 
�s�K má 110 �len�, 6 zdravotník� z povolání, 7 dobrovolných sester, 6 zdravotních hlídek,            

1 zdravotní družina s 11 �lenkami. Ošet�eno 142 ob�an�, odpracováno 700 hodin.  
Ve škole U mostu vyškoleno 24 zdravotník�. V obci se objevilo n�kolik p�ípad� úplavice. 
Myslivecká jednota také plní své úkoly ve starosti a pé�i o zv�� a v dodávce ulovené zv��e. 
�SM vykazuje slabou �innost. 
Svazarm má také slabou �innost. 
Sbor pro ob�anské záležitosti provádí vítání d�tí do života. 
 
 

Místní rozhlas 
 
 Místní rozhlas je v nedostate�ném rozsahu. Na budovu hasi�ské zbrojnice, která je zárove� 
budovu MNV byly zapojeny 4 reproduktory a zakoupena rozhlasová úst�edna jen na 72 wat� za 
13 000 K�s.  
 
 
Elektrifikace 
 
 Provedena elektrifikace Horního Bacova a Suché. 
 Abychom si uv�domili, kolik stát investuje do naší obce uvedu n�kolik �ísel :  
Kravín JZD 96 – 7    700 000 K�s 
Letní salaš      40 000 K�s 
K�lna na stroje   233 000 K�s 
Nový kravín Kn�hyn� JZD 900 000 K�s 
Asfaltování silnice na Pústevny 500 000 K�s 
Stavba mostu u školy   600 000 K�s 
Nová trafostanice u kravína 120 000 K�s 
Elektrisace horního Bacova   80 000 K�s 
Suché      65 000 K�s 

 
Na akci Z prostav�no od voleb do dnešního dne 224 000 K�s. 

 



Co my dáváme státu : 
Na dani domovní se letos vybralo  30 166 K�s 
Na dani zem�d�lské    52 502 K�s 
K tomu musíme p�ipo�ítat srážky na dani ze mzdy našim d�lník�m v závodech. 
 

 
MH 
 
 Naše provozovny místního hospodá�ství daly letos tento výt�žek : 

 
 P�íjem Vydání Výt�žek 
Holi�ství 8 800 K�s 7 250 K�s 1 550 K�s 
Fotoreportáž           1 660,30 K�s              732,96 K�s        427,34 K�s 
Truhlá�ství         13 495 K�s          8 500 K�s          4 995 K�s 
Ostatní práce           1 539,68 K�s  1 228,10 K�s     311,58 K�s 

 
Masna 
 
 Vedoucí Masny, Regina K�enková podává do kroniky následující data : 
„V roce 1956 MNV a všechny složky rozhodli se z�ídit v naší obci Masnu, protože nás 
v sousedních obcích neradi vid�li nakupovat. Nebylo však ani místnosti, ani vedoucího, a tak po 
dohod� MNV          a Jednotou Valašské Mezi�í�í pronajali jsme v našem dom� p�edsí�, která 
nevyhovovala, ale p�ec sloužila svému ú�elu 5 let. H�� bylo s vedoucím, který m�l za�áte�ní 
odm�nu 160 K�s m�sí�n�              a k tomu improvisovaná prodejna. Vzala jsem to jen proto, 
abychom to m�li v obci. Byly nep�edstavitelné potíže, které se �asem zdály být neúnosné, ale vše 
se zdolalo a dnes máme velkou místnost prodejní a 2 chladnice, takže se lépe pracuje. 
 Masa v za�átcích jsme dostávali 240 kg m�sí�n� a dnes mimo rekrea�ní m�síce 10 – 14 q 
m�sí�n�“. 
 Zpráva prodejny samoobsluhy U mostu : vedoucí Michal Hajda z Dolní Be�vy, prodava�ka : 
Božena Hajdová, prodava�ka : Libuše Vašutová, u�nice Jana Kub�nová. 
Celoro�ní tržba �iní 1 560 000 K�s, z toho pr�myslového zboží prodáno za 180 000 K�s. 
Pionýrský tábor Tatra Kop�ivnice odebral zboží v hodnot� 121 000 K�s. Prodejna m�la 174 
�leny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


