
ROK 1965 
 

20. výro�í Osvobození �SR retrospektiva 
 
 Je jubilejní rok v n�mž oslavujeme 20. výro�í osvobození �SR Rudou armádou. Po 
revolu�ním národním výboru ujímá se vedení obce v r. 1946 volený orgán lidu, MNV, který pod 
vedením KS� a za pomoci složek Národní fronty vykonal obrovský kus práce na zvýšení životní a 
kulturní úrovn� našeho lidu, na výstavb� naší obce. Motorem t�chto institucí byli nadšení a 
ob�taví funkcioná�i, kte�í svým p�íkladem a vlivem strhávali ob�any k �innosti. Za vyšší životní 
úrove� d�kujeme též velkému rozvoji pr�myslu, který umož�uje tvorbu hodnot a akumulaci 
kapitálu v netušené výši, d�kujeme velké produktivit� práce našich d�lník� a rolník�, kte�í vlastn� 
vytvá�ejí celý národní d�chod.  
Naše obec p�vodn� zem�d�lská stává se obcí d�lnickou, s vyšší životní úrovní. Všimn�me si 
vývoje pom�r� hospodá�ských za uplynulých 20 let. 
 
 
Zem�d�lství 
 
 V Prost�ední Be�v� byla zem�d�lská výroba rozložena na 732 ha zem�d�lské p�dy. Na 
plánovaný po�et dojnic 340 kus� bylo chováno 375 kus� do roku 1950. Do téhož roku na 
plánovaný po�et skotu 600 kus� bylo chováno 657 kus�. Tenkráte bývalo 11 prasnic, 159 kus� 
prasat, 56 kus� ovcí. Od založení JZD se snížil stav skutu o 138 kus� a stav krav o 97 kus�. 
Pokles se vysv�tluje tím, že usm�rn�ním zem�d�lství ve velkovýrobní form� v celostátním m��ítku 
ztratili naši drobní zem�d�lci do 1 ha p�ísun slámy a jiného krmiva z nížinných oblastí. P�es to 
v roce 1955 dodávala obec v tržní produkci 129 000 litr� mléka, dnes dáváme na stanovený plán 
230 000 l – 210 000 l mléka. Dodávka masa byla na 1 ha 57 až 70 kg. Nyní dodáváme 115 kg na 
1 ha. Také dodávka vajec se zvýšila oproti roku 1955 o 30 000 kus�.  
 
 
Zales�ování 
 
 Vým�ra zem�d�lské p�dy se snížila o 83 ha, a to zalesn�ním nevyužitých a neplodných ploch           
a výstavbou rodinných domk�, a. j. V programu obce bylo též z�ízení salašnictví. Nedošlo k tomu, 
protože ovce je považována za dopl�kové zví�e a vým�ra pozemk� jím v�nována neodpo�ítala by 
se v plánovaných úkolech masa a mléka.   
 
 
Za�azení obce 
 
 Na úseku výstavby bylo v MNV i složkách mnoho jednáno o nutnosti a stavb� kulturního 
domu, k �emuž dosud nedošlo. Dnes je situace ztížena tím, že vládním usnesením 1024 a 1025 
byly obce rozd�leny na 4 kategorie. Výstavba škol, jeslí a jiných sociálních za�ízení bude jen ve 
st�ediskových obcích. Naše obec pat�í do kategorie, v níž je povoleno stav�t jen rodinné domky 
pro místní pracovníky, t. j. pro �leny JZD, lesní d�lníky a d�lníky kamenolomu. P�es toto omezení 
bylo vloni povolena stavba 9 rodinných domk�. Od roku 1945 bylo postaveno 106 rodinných 
domk� a p�ístaveb bylo povoleno 53. Mimo to bylo postaveno 89 chat, z toho v minulém roce 28 
chat.  

 



 
 
 
 
 

Rekreace 
 
 Krom� toho vybudovalo si u nás 11 podnik� rekrea�ní za�ízení, jako : cementárny Hranice, 
cihelny Hranice, státní statek Bílovec, Solo – Sušice Lipník, aj. Rekrea�n� jsou Be�vy p�epln�ny. 
Mimo to vekendy m�ní charakter Beskyd, znešva�ují ty krásné strán�, kterým více slušely d�ív�jší 
d�ev�né chaloupky.  
 
 
Budování  
 
 Dále chci zrekapitulovat, co bylo již v kronice uvedeno : generální oprava školy U mostu 
v hodnot� 1 113 336 K�s, generální oprava školy v Kn�hyních 95 000 K�s, �ímž se zvýšila cena 
budovy na 326 000 K�s, oprava školy Bacov 1957 a 1963 úhrnem cirka 30 000 K�, požární 
zbrojnice I. v r. 1954 v cen� 200 813 K�s, na požární zbrojnici dosud 300 000 K�s, tribuna na 
h�išti 5 000 K�s, �ekárna        u Zavadilky 20 000 K�s, �ekárna autobusové zastávky U mostu 
20 000 K�s, d�m �. 272 pro MNV 61 200 K�s, autocamping v r. 1961 a dále od �STV 30 000 K�s. 
Elektrifikace obce v letech 1947, 1961, 1963, 1964, 1965. 
 
 
Cesty 
 
 Naše obec má celkem 35 km silnic a cest ve své správ�. Z t�chto nejd�ležit�jší byla 
rekonstrukce cesty do Bacova v délce 2 km až po školu Bacov. Silnice tato byla budována 
svépomocn�, a to zašt�tována a zapískována. Posledních 5 let jezdí do z�ízené prodejny 
dodávková auta a auta vekendá��, je siln� frekventována, takže bude nutný asfaltový post�ik a 
zpevn�ní. Jako jedna z prvních provedena nová p�ípojka od školy U mostu k požární zbrojnici, 
pak p�ípojka od silnice v Kn�hyních k Sedlák�m opravena cesta na Makytí a ke zdravotnímu 
st�edisku, provád�na údržba cesty na Kope�ek a k Andrys�m (k zuba�i Rohelovi a dále na 
Ježovec, údržba cesty ke Skalickým v Bacov�, na Skálí aj.  
 
 
Mosty 
 
 Zna�ná �ást rozpo�tu byla v�nována oprav� a stavb� most�, jak p�ímo i v akci M a Z. Nový 
železobetonový most u zdravotního st�ediska v cen� 4 888 K�s, železobetonový most u Šír� 21 000 
K�s, u Vaší�ku (Fiuráška) 17 868 K�s, železobetonový most na h�išt� 13 616 K�s, železobetonový 
most        u �. 117 12 000 K�s, železobetonový most na Skálí, d�ev�ný most u �. 2  7 000 K�s, 
železobetonový most u zotavovny Nový život 9 117 K�s.  

Dále bylo vybudováno ve�ejné osv�tlení na 29 bodech obce v hodnot� 20 tisíc K�s.  
 Pro požární bezpe�nost p�enesly 2 vozy Tatra 805. 
 
 
Masna 
 



 Z�ízena Masna a 2 prodejny p�em�n�ny na samoobsluhy (u Jana D�ckého a u Šimurdy). 
 
 
Nový život 
 
 Též provedena p�ístavba zotavovny Nový Život, generální oprava hotelu Be�va, úprava 
pohostinství Kn�hyn�.  
 

 
Pústevny 
 
 Na Pústevnách provedena rekonstrukce útulny Mam�nka v hodnot� 1 000 000 K�s na zásah 
MNV      u p�edsednictva vlády �SSR, nebo� se pomýšlelo na její demolici. 
 V sou�asné dob� se rozši�uje též místní rozhlas. Též byl rekonstruován most p�es Be�vu u 
školy v hodnot� 600 000 K�s.  
 
 
Vynikající kulturní práce 
 
 Po kulturní stránce je naše obec zásluhou vedoucího Jind�icha Kysu�ana na p�edním míst� 
v celostátním m��ítku.  
 V rámci státu pat�í mezi nejlepší jak OB tak lidová knihovna. P�esnost, hloubka, estetika je 
p�ízna�né pro vedení kultury.  
 
 
Hudba 
 
 Po stránce hudební nemá obec v okolí soupe�e. Jsou tu 2 dechové orchestry : Bernátk�v                  
a Kantor�v z Kn�hy�, Bernátk�v jazz, a menší soubory jako Pavlát�v, Ju�ík�v, Ondryáš�v 
z Kn�hy�.  
 K 20. výro�í osvobození Sov�tskou armádou bylo uzav�eno závazk� na 9 505 hodin brigády. 
 
 
Oslavy 
 
Akce k tomuto výro�í : 
1. kv�tna 1965 ú�ast na oslavách 1. máje v Rožnov� p. R. 
4. kv�tna : v 19 hodin zapálení vatry na kopci nad Zavadilkou, vzpomínka na den svobody, 
lampiónový pr�vod s hudbou od Mostu a z Kn�hy�. 
5 kv�tna v 15.30 hodin slavnostní odhalení pam�tní desky padlým a umu�eným hrdin�m z Kn�hy� 
na škole v Kn�hyních. 
8. kv�tna 1965 slavnostní ve�ejná sch�ze a zasedání KS�, MNV a NF v 19 hodin na Zavadilce, 
s po�adem : p�ehled úsp�ch� spole�ného budování v naší obci za 20 let, hodnocení zasloužilých 
pracovník�, prohlídka výstavky na Zavadilce, kulturní vystoupení našich soubor�. 
 
 
Pam�tní medaile 
 



 Pam�tní medaile prop�j�eny in memoriam : František Bíl �. 1, Bed�ich Kubiš, Old�ich 
Šimurda, Rudolf Kubá�, Vladimír Kubá�, Božena Kubá�ová, Josef (nebo Jan) Krištof, Josef 
Kubá�, Vlad. Martinák; pam�tní medaile dalším ú�astník�m odboje : Jan Bíl 58, Jan Válek, Cyril 
Michlík, Michal Bernátek, Filoména Mikulcová, Josefa Gal�anová, Karel Malina, Jan R��ka, 
Josef Krištof 97, Julius Fiurášek, Amálie Kubá�ová a Jind�ich Kysu�an obdrželi pam�tní medaile 
jako dlouhodobí �lenové SPB. 
 Dále byly ud�leny knižní odm�ny dlouholetým funkcioná��m MNV a p�edsed�m složek NF za 
p�íkladnou a ob�tavou práci p�i výstavb� tak i v akci Z a jiných úsecích.  
 Po sch�zi bylo vstoupení valašského kroužku Radhoš� z Rožnova. 
 
 
 
 
 
Vzorná obec 
 
 Naše obec byla od r. 1955 4krát vyhodnocena jako vzorná obec za úsek finan�ní a zem�d�lský 
2krát, za úsek osv�ty, kultury a lidové knihovny 2krát. 
  
 
Hospoda�ení JZD 
 
 Koncem roku 1964 byl proveden rozbor hospoda�ení v JZD Jar. Solanským instrukt. ZVS 
Vsetín     a Al. Krumpholzem ekonomem SB�S Vsetín. Za poklesu plánovaných p�íjm� o 21 000 
K�s za �erpání 17 300 PJ �inila by hodnota PJ 2,14 K�s. Vyplacené zálohy 7 K�s a 8 K�s. Za 
p�edpokladu, že do konce roku 1964 bude vyplaceno na zálohách 45 000 K�s, �inily by výplaty 
záloh 164 000 K�s na rozd�lení zbývá 127 000 K�s, bez úbytku zví�at, který dle ú�etních evident 
bude �initi 66 000 K�s,         o které by se p�eplatky na PJ ješt� zvýšily, jelikož JZD nemá na ú�t� 
613 prost�edky, z nichž by bylo možno úbytky uhradit.  
 Jmenovaní poznamenávají, že již v minulém roce zachra�ovala se situace tím, že byl družstvu 
poskytnut zvláštní 3letý úv�r ve výši 150 000 K�s a p�ímá pomoc ve výši 60 000 K�s, celkem       
210 000 K�s, z fondu sociálního a kulturního použito 15 329 K�s celkem tedy �inila pomoc 
družstvu 225 339 K�s, což representovalo zvýšení hodnoty PJ p�i �erpání 19 000 PJ �ástku 11,85 
K�s. Bez t�chto pomocí by byla PJ jen 0,15 halé��. 
 Aby PJ dosáhla aspo� zálohové výše, bude nutné a ZVS doporu�uje pro JZD odklad splátky 
3letého zvláštního úv�ru ve výši 50 000 K�s, odklad splátky z investi�ního dlouhodobého úv�ru     
50 000 K�s, t. j. na odpisovou �ástku do výše 80 000 K�s. Po t�chto úpravách za p�edpokladu 
spot�eby 17 300 PJ by �inila hodnota PJ 3,13 K�s a p�eplatky z výplat záloh do konce roku 
v �ástce         164 000 K�s celkem by �inily 110 K�s. V JZD jsou rezervy jak v tržbách tak i 
nákladech a to :  
1. V p�íjmech za služby a práce s užitím všech traktor� v doprav�, ko�ských potah� – je 

povinnosti všech �len� p�edstavenstva v�etn� ekonoma se o tyto v�ci starat.  
2. U p�idružené výbory – kamenolom – je t�eba zajistit pracovní síly do lomu a uzav�ít smlouvu 

s patronátním závodem Tesla o dodávce žádaného kamene.  
3. V kravín� �ádným ošet�ováním a dojením a také �ádnou evidencí o nadojeném mléce zvyšovat 

dodávky mléka a u mladého dobytka již nyní ustájeného v kravín� 105 provést taková 
opat�ení, aby se úbytek zví�at snížil na nejmenší možnou �ástku. 

Další rezervu vidíme v nákladech na opravy, které již ke dnu prov�rky �iní nad plán 4 000 K�s              
a výhled je ješt� o 13 000 K�s v�tší. Totéž platí o spot�eb� pohonných hmot. P�estože traktory 



nebyly využity z plánovaných 47 000 K�s �iní výdej 50 000 K�s. P�í�ina : nekontrolovaná 
spot�eba b�hem roku. 
 P�í�inu špatného hospoda�ení vidí v práci celého p�edstavenstva, revisní komise, jež nejeví 
žádnou �innost nespolupracuje s KS�, MNV a složkami a v nezájmu �len� JZD. Tolik z revisní 
zprávy.  
 
 
Osobní zm�ny v JZD, PJ 
 
 Proto MNV 5.2.1965 odsouhlasil zm�nu ve vedení KS�. Doporu�il, aby p�edsedou JZD byl 
zvolen Miroslav Kantor 122 dosavadní ú�etní (ekonom) za ú�etního s. Ku�era z Hutiska – 
Solance, který už prokázal úsp�chy s p�idruženou výrobou a za zootechnika s. Pre�an z Rožnova 
a za agronoma dosavadní p�edseda Petr Malina. Ú�etní podal zprávu, že PJ vychází na 9,45 K�s, 
což na plánovanou výši 14 K�s chybí 4,55 K�s, které nebudou moci býti vyplaceny. Tím bude 
ztížena práce v JZD, protože �lenové budou mít ješt� menší zájem, horší pracovní morálku. 
Mnohé jsem slyšel, argumentovat : „Darmo d�lat, darmo ležet.“ Situaci též zavi�uje okolnost, že 
JZD obhospoda�uje více než 100 ha bez pracovních sil, které odešly do pr�myslu.  
 
 
 
Dodávky 
 
 Dodávkové úkoly na rok 1965  
 

PRODUKT JZD JHR 
Maso 190 q 380 q 
Mléko 93 000 l 130 000 l 
Vejce Záhumenká�i : 18 000 ks 88 000 ks 

 
Za rok 1964 nebylo spln�no u JHR : 
Maso 64 q  
Mléko 12 849 l  
Vejce 1 029 kus� 
Brambor 20 q hlavn� vlivem rakoviny 
Zrnin 18 q 
 
 
Stav hospodá�ského zví�ectva 
 
 S�ítání dobytka 1.7.1965 
 

 CELKEM KUS� Z TOHO JZD 
Ku�ata 408   
Slepice 1 871   
Kohouti 88   

Husy 257   
Kachny 1   
Kr�ty 23   
Kozy 86   



Jehni�ky 25   
Ovce bahnice 17  

Beránci 30   
Prasnice 3 1 

Selata 11  
Prasata do 50 kg 67  

Prasata nad 50 kg 50  
Bý�ci do 6. m�síc� 41 10 

Jalovi�ky 57 19 
Bý�ci nad 6. m�síc� 37 10 

Jalovi�ky  36 6 
Jalovi�ky nad 1 rok 11  

Jalovi�ky nezapušt�né 61 43 
Plemeníci 3 1 

Volci na výkrm 3  
Ostatní 15 1 

Jalovice nad 2 roky 14 9 
Nezapušt�né jalovice 2  

Krávy zapušt�né 159 51 
Krávy nezapušt�né 115 6 

Celkem skot 555 160 
  
  
OB 
 
 Osv�tová beseda zaznamenává 87 akcí, z nich 37 tane�ních zábav. Hodnotná byla beseda      
s básníky : Old�ichem Šule�em, Františkem Filípkem a Venceslavem Ju�enou, kte�í p�ednášeli své 
verše. Old�ich Šulér vypracoval o svém románu „Na srn�ích nohách“ jehož d�j je z Prost�ední 
Be�vy a vystupují tam osoby z odboje :  
Nap�. Paprská� = �ídící u�itel Malina……. 
 Krásný p�íklad socialistického soužití podal p�átelský ve�írek odbo�ky S�SP Ostrava 
Radvanice s naší odbo�kou S�SP. Vzácná byla návšt�va sov�tského komsomolc� a mj. Murzina a 
Moskalenka     U mostu. 
 
 
�S�K 
 
 �sl. �ervený k�íž má 88 �len� skupiny, 30 zdravotník� v hlídkách, 4 dobrovolné zdravotní 
sestry,   9 �lenek zdravotní družiny. První pomoc poskytnuta v 125 p�ípadech. Získání 2 bezplatní 
dárci krve. 
Výbor skupiny : 
P�edseda : MUDr. �. Vykysalý 
Místop�edseda : Josef Hluchá� 24 
Jednatel : Jind�ich Kysu�an, �editel školy 
Pokladník : P. Kubá� 
Zdravotní družinu vede Irena Kantorová. Mladí zdravotníci : U mostu 26 žák�, Kn�hyn� 37 žák�. 
 
 
Sokol I.  



 
 T. J. Sokol I. má 100 �len�, p�edseda Jaroslav Kantor. Na celostátní Spartakiádu bude 
nacvi�ovat jen dorost pro vystoupení v okrese.  
 
 
MJPO I. 
  
 MJPO I. po�ádala tradi�ní akce, jako ples, pou�ová zábava, výlet. Zaznamenává úmrtí s. 
Ludmily K�ištofové (ješt� pracují sestry : F. Fiurášková, Jana Mikulenková, Jind�iška 
Ondryášová, Marie Mikulenková). M. Ondryáš a František Mikulenka „mlyná�“ 166, který jede 
na mopedu z Horní Be�vy byl zachycen automobilovým vlekem nedaleko Zavadilky. Sbor se 
ú�astnil sout�že v Horní Be�v�, kde získal 1. místo. 
 
 
Svazarm  
 
Svazarm p�ipravuje stavbu dílny. SPB má 23 �len�, 18 muž�, 5 žen. S�SP vykonal p�átelský 
ve�írek s odbo�kou z Radvanic a v rámci M�síce �sl. sov�tského p�átelství vypravil zdravici do 
SSSR a vykonal oslavu V	R.  
 Velmi �inná je též Myslivecká jednota, která pe�uje o zv�� a po�ádá na podzim hony. 
 
 
Zájezdy 
 
 Zájezdy byly uspo�ádány do NDR a do Osv�timi. 
 
 
Po�et dom� a obyvatel  
 
 V roce 1965 je v naší obci 434 byt� a chat 103. Po�et popisných �ísel 613, v�etn� chat 
podnikových. Trvale hlášených ob�an� 2 223 obyvatel.  
 
 
Zam�stnání obyvatelstva 
 
 V míst� je zam�stnán v�etn� Pústeven 178 zam�stnanc�. V JZD pracují 63 �len�, 3 pracovníci 
na kádrovou pomoc vedení družstva, 3 traktoristé od STS.  
 V našem pr�myslu pracuje a dojíždí do zam�stnání celkem 986 osob, z toho do podniku Tesla     
426 d�lník� a d�lnic. Ostatní na Ostravsku, Kop�ivnici, Vsetín�, Valašském Mezi�í�í a jinde. 
Autobusové spojení je výhodné a pro d�lníky levné : Týdenní jízdenka 6 K�s, cesta do Rožnova 
normáln� od Mostu 3 K�s. Nov� byl zaveden spoj Rožnov – Kn�hyn� – Pústevny. Po�et televisor� 
se zvýšil na 138, rozhlasových p�ijíma�� je 378.  
 
 
D�chodci 
 
 V obci máme 643 d�chodc� starobních, invalidních, sociálních. 	ada d�chodc� (jako nap�. 
Josef Janí�ek 404) se dále podílí na budování obce. 
 



 
Výstavba obce 
 
 Výstavba obce v roce 1965.  
V JZD postavena mostní váha, byla zahájena výstavba prodejny v Kn�hyních, v Kn�hyních 
postavena montovaná autobusová �ekárna, pro rozší�ení místního rozhlasu postaveno 30 sloup�, 
dokon�en vodovod ke zdravotnímu st�edisku, dokon�ena stavba mostu na Skálí a tento opat�en 
železným zábradlím, provedena rekonstrukce a rozší�ení cesty v Huti nákladem 19 000 K�s, 
oprava cesty na Adámky, zakoupeno 480 m³ št�rkovin na opravu cesty do Bacova, drobné údržby 
propustk� u �. 96      a u �. 2, proveden nát�r budovy MNV a požární zbrojnice I., úprava 
zasedací sín� MNV. U 25 dom� si ob�ané opravili fasádu.  
Místní hospodá�ství se dle usnesení rady ONV p�evádí do komunálních služeb m�sta Rožnova, a 
to : holi�ství a kade�nictví. Fotoreportáž se p�evádí do sféry m�sta Frenštátu a stola�ství p�echází 
do p�idružené výroby JZD.  
 
 
Sb�r odpadových hmot 
 
 Sb�r odpadových surovin – sklad u Old�icha Divína 45 vynesl 9 t šrotu želez a 353 kg papíru, 
což celý rok nikdo neodebíral. 
 
 
Hospoda�ení MNV 
 
 Z finan�ního hospoda�ení obce. 
Da� zem�d�lská vynesla 30 652,90 K�s. Da� domovní vynesla 41 946 K�s.  
Obec m�la všech p�íjm� dohromady 295 607 K�s a vydání 290 994 K�s. nevy�erpaná �ástka 
4 613 K�s z�stala na b�žném ú�t� jako z�statek a p�evádí se na rok 1966 jako prost�edky 
dopl�kového rozpo�tu. 
Místní hospodá�ství m�lo p�íjem 28 982 K�s a vydání 23 560 K�s. Na b�žný ú�et MNV bylo 
p�evedeno 8 000 K�s a pro Dopl�kový rozpo�et. 
Trestnost 
 
 Trestnost v obci. 
Komise pro ve�ejný po�ádek projednala 56 p�ípad� a v 23 p�ípadech uložila pokuty ve výši 3 450 
K�s.  
 
 Sbor pro ob�anské záležitosti vykonává Vítání do života novorozenc� a navšt�vuje jubilanty. 
Posledn� byl navštíven nejstarší ob�an Josef Hruška.  
 
 
„Vysoká“ 
 
 Velké množství ob�an� našich dojíždí i zvláštním autobusem – jinak linkovým na „Vysokou“ 
na Slovensku na vodu lé�ivou. Ve skute�nosti jezdí na Turzovku a hora na jejímž vrcholu se voda 
nalézá se jmenuje Slovenské Lurdy. Lidé vypráv�jí, že na vrcholu té hory se zjevila Panna Maria 
hajnému Lašutovi, a sd�lila, že za nev�ru a nemravnost bude lidstvo strašn� potrestáno ohn�m, 
takže zbude jen malá hrstka lidí, kte�í budou semenem p�íštího v�ku. Také prý mu ukázala pramen 
lé�ivé vody. 



 
 
Slovenská škola 
 
 Naše obec hostuje v ozdravovn� Nový život slovenské d�ti z Kolárova. Rozvodn�ný Dunaj 
protrhl hráze a z kraje u�inil mo�e. D�ti jsou tu i s u�itelkami. Sbírka pro postižené vynesla 2 111 
K�s, 55 kus� prádla a od�vu, sena 17,20 q. 
 
  
 
 
Letošní rok byl deštivý – byla malá úroda brambor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


