
ROK 1966 
 

�ízení hospodá�ství 
 
 Nové �ízení hospodá�ství. 
Ve dnech 9. – 11. února 1966 svolala vláda �SSR na pokyn UVKS� celostátní konferenci 
p�edsed� krajských, okresních i m�stských NV v�etn� tajemník� strany KS�.  
 Jde o uvedení v život nových zásad �ízení národního hospodá�ství. Neosv�d�uje se nadále 
jedin� centrální �ízení, aby lid jako cínoví vojá�ci v rukou dít�te se podroboval jedinému 
úst�ednímu rozumu a v�li. 
 Jde o využití iniciativy lidí. Základem bude dlouhodobé plánování nejen státu, ale i okresu a 
obce. Každý bude realisovat to, na co mu síly sta�í, a upustí se od dosavadní vžité praxe, že 
posta�í klást požadavky na plán a rozpo�et a ostatní zabezpe�í stát. Dosavadní stav MNV 
svazoval ruce, nebo� množství p�edpis� podvazovala jakoukoliv samostatnou �innost a tvo�ile 
zábranu rozvoji tvo�ivých sil (viz p�evedení MH do komunálních služeb). 
 Z 81 obcí okresu Vsetín jen 10 obcí m�lo p�esahující nadplánované p�íjmy svého rozpo�tu. 
Ostatní musily býti dotovány p�íd�lem vyšší rozpo�tové organisace, aby mohly pokrýt své 
hospodá�ské úkoly. Konference dosp�la k názoru, že NV musí býti umožn�no získávat další 
p�íjmové zdroje, a to :  
1. z�izováním nových provozoven NV, které by plnily ú�el služeb a zaru�ovaly by p�íjem do 

rozpo�tu NV.  
2. podílem pen�žních prost�edk� odvod� na �ešení místních podmínek do rozpo�tu NV za 

provozy       a podniky v obci (jako z lomu, státní správy silnic, od JZD, od Jednoty, z holi�ské 
provozovny, od komunálních služeb aj.) 

3. zavedením n�kterých dalších poplatk� z p�íjm�, jako za tábo�ení, poplatky ze ps�, za 
poskytnuté služby 

4. dále to budou dan� z p�íjm� obyvatelstva, jako z výroby koš�at, prodej b�ezového proutí aj. 
 

Byly vytýkány nedostatky, že služby obyvatelstvu provádí pokoutn� fuše�i (melouch) a 
poškozují stát nezdanitelnými p�íjmy. 

Tím národní výbory budou mít ve svých rukou p�íjmy a vydání a stanou se sob�sta�nými i ve 
finan�ních prost�edkách. Centráln� �ízené podniky i výrobní družstva by p�ispívaly svému MNV. 

P�íštím rokem se nebude provád�t finan�ní vypo�ádání NV na konci roku, p�ebytky; pasiva 
budou p�echázet do následujícího roku. 

MNV budou i nadále �ídit nákup zem�d�lských produkt� od jednotliv� hospoda�ících rolník�          
a povedou je s využitím všech možností a zvýšením hmotného zájmu pro maximální r�st 
zem�d�lské výroby. Je t�eba, aby zem�d�lským problémem se zabývala celá naše spole�nost. Aby 
se i JZD dostala ke slovu, budou p�i zem�d�lských správách (VZS) voleny rady zástupc� 
zem�d�lských podnik�, které budou vybaveny ur�itou pravomocí. (JZD byla d�íve �ízena ONV, od 
r. 1966 jsou �ízena VZS = výrobní zem�d�lskou správou p�i ONV). 

Je p�ipravováno opat�ení na posílení záruk socialistické zákonnosti, zejména zákon o státní 
správ�, o správním �ízení, úprava norem, vy�izování stížností, problematika p�estupk� a 
provin�ní z hlediska ú�innosti jejího postihu, kontrola dodržování socialistické zákonnosti, 
dodržování stanov družstva, práva u povinnosti pracujících, �ízení sociální otázky, úkol ochrany 
zdraví a bezpe�nosti p�i práci. 
 Zvýšením nájemného zdaleka ne�eší pot�ebu bytového fondu. Jedním z �ešení je možnost 
v budoucnu aspo� 50% dosavadních byt� ve státní správ� p�evést do vlastnictví uživatel� byt�. 
Tím odpadne státu starost o údržbu byt�. 



 Na úseku stavebnictví budou mít NV zvýšené pravomoci. Tak nap�. úprava mezd pracovník�m 
vystaveným pov�trnostním vliv�m, jako zedníci, tesa�i, klempí�i. 
 V obchodní síti využít dobrovolných pracovník� DV. 
 To jsou jen n�které záb�ry z jmenované konference, pohled na to, jak bude ovlivn�n 
v budoucnu náš život. 
 Na b�eznovém jednání v Praze byly ministrem Burianem p�edloženy návrhy na �ešení 
zem�d�lské problematiky. 
 Jako základní �lánek bude i nadále dlouhodobý plán, který bude �ešit problémy pracovních 
sil, odm��ování práce, obd�lávání p�dy, docílení nejvyšších výnos�, zvýšením užitkovosti skotu 
aj. V odm��ování se bude p�echázet podle hrubého d�chodu a pln�ní plánu družstva od PJ 
k pevné odm�n�. D�ležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny. V celém národním hospodá�ství 
bude vypracována kategorie cen. V zem�d�lství budou tyto cenové kategorie :  
Jednotné (základní nákupní ceny), dopl�kové dalšími nástroji a volné ceny. Diferen�ní p�íplatky 
se budou v podstat� m�nit v souvislosti zásadních zm�n nákupních cen. Proto budou zem�d�lské 
závody rozt�íd�ny do n�kolika skupin podle p�írodních podmínek. Diferen�ní p�íplatky budou 
družstv�m slabým poskytovány na 100 K�s tržeb v horších výrobních podmínkách, aby i jejich 
rozvoj byl zabezpe�en. 
 Da� zem�d�lská bude se tvo�it ze dvou �ástí :  
Jednak z odvodu každého ha p�dy, jednak sazbou se skute�n� docíleného hrubého d�chodu. 
 Odb�r zem�d�lských výrobk�. Po�ítá se, že masosvaz bude nakupovat dobytek p�ímo ve stáji, 
kde si dohodne i cenu p�i odb�ru. Dovoz bude na náklad kupujícího – tedy ne jako doposud. 
 MNV bude i nadále se vyjad�ovat k plánu družstva a tento schvalovat.  

Všecky problémy socialistického našeho státu �ešil XIII. sjezd KS�. Že jako direktivy najdou 
odezvu i v naší obci, sv�d�í hojnost závazk� k tomuto sjezdu.  
 
 

Závazky 
 
 Závazek strany lidové �iní 280 hodin : na zalesn�ní 60 hodin, jarní úklid 120 hodin, ošet�ení 
ovocných strom� 100 brigádnických hodin, sb�r 200 kg železa. 
 VŽ závazek 470 brigádnických hodin : jarní úklid 150 hodin, sázení smr�k� 100 hodin, 
zasklívání �ekáren, sklize� sena 80 hodin, výmlat 50 hodin, sklize� brambor 60 hodin. 
 
Závazek MJPO II. :  
Uspo�ádá besedu s požárníky o požární technice, pom�že p�i školení CO. Zú�astní se sout�že 
požárních družstev (umíst�ní na 3. míst�). Domovní prohlídky 300 brigádnických hodin. 
Vykachlí�kuje sociální za�ízení ve zbrojnici, nást�ik požárního vozu. 
 
MJPO I. :  
Provede školení s filmem, provede prohlídku v soukromých domech a JZD, ú�astní se sout�že 
okrskové požárních družstev (umíst�ní na 3. míst�). Úprava h�išt� 100 brigádnických hodin, 
údržba budovy požární zbrojnice 450 brigádnických hodin.  
 
Závazek místní skupiny ��K : 
250 brigádnických hodin : výmlat, parket na h�išti 
 
DV Bacov : 
700 brigádnických hodin na stavb� cesty do Bacova, 100 brigádnických hodin na prodejn�. 
 
DV st�ed obce : 



Zajistí pro Masnu kráje�e na salám, bude provád�t úklid u prodejen. Pom�že upravit v hotelu 
Be�va kuchy�, která bude dána do provozu. 
 
Závazek VO KS� a MNV : 
Povedeme všechny složky, aby závazek byl spln�n. MNV bude jednou za 3 m�síce hodnotit pln�ní 
závazk�. �lenové KS� 400 brigádnických hodin. 
 
Zem�d�lská komise povede zem�d�lce k pln�ní dodávkových úkol�.  
Finan�ní komise povede ob�any k �ádnému placení daní. 
Komise pro výstavbu bude dohlížet, aby stavebníci ve 2leté lh�t� dali stavby kolaudovat.  
Komise sociáln� zdravotní : bude spolupracovat na po�ádání zdravotnických p�ednášek, p�ebírá 
patronát nad �istotou škol, bude zajiš�ovat uhlí pro d�chodce s d�chodem do 200 K�s, bude 
poukazovat finan�ní prost�edky do prodejen na nákup potravin pro sociáln� slabé d�chodce.  
Komise pro ochran ve�ejného po�ádku : bude pravideln� m�sí�n� po�ádat sch�ze, bude zajiš�ovat 
prevenci p�ed skliz�ovými prácemi v JZD, bude dbát, aby požární technika byla v dobrém stavu, 
bude dozírat na po�ádek p�i tane�ních zábavách, bude-li o to složkou požádáme.  
Komise školská : povolovat tane�ní zábavy jen t�m složkám, které budou výchovn� p�sobit na 
ob�any a mládež, bude provád�t pohovory s rodi�i neprospívajících žák�, p�ipraví pásmo pro 
rozhlasový kroužek.  
 
 
Osobní zm�ny v JZD, PJ 
 
 V JZD je personální zm�na v osob� p�edsedy. Petr Malina odstupuje z funkce p�edsedy a 
p�ebírá funkci agronoma. P�edsedou se stává Michal Mace�ek �. 40, starý a zkušený zem�d�lský 
pracovník, který býval zam�stnán i na ONV.  
Hospoda�ení se v JZD zlepšuje. 
Finan�n� hospodá�ský plán byl vypracován na 946 000 K�s p�íjm� a 946 000 K�s vydání. 
Plánované výnosy živo�išné a rostlinné výroby byly reálné. Avšak u p�idružené výroby a u práce 
a služeb byly plánované p�íjmy 440 000 K�s, a náklady a mzdy jen 41 000 K�s, tedy ani necelých 
10% takže p�idružená výroba po�ítala s �istými p�íjmy 399 000 K�s. Skute�né náklady však byly 
70%                     a v d�sledku toho nem�la by v plánu vyjít žádná odm�na na pracovní jednotku. 
JZD Prost�ední Be�va zvedla b�hem roku tržby o 582 000 K�s, p�esto výše pracovní jednotky 
vychází 11,24 K�s. Po�ítáme-li 70% náklad�, zbývá 175 000 K�s na PJ, jejíž výše je tedy 7 K�s. 
Podle plánu, jak je vypracován nevychází žádná odm�na na PJ.  
 
P�ehled o výnosech a tržbách v rostlinné výrob� :  

 
 ROK 1964 

Skute�né výnosy z 1 
ha 

ROK 1965 
Skute�né výnosy z 1 

ha 

ROK 1966 
Skute�né výnosy z 1 

ha 
Pšenice ozimá 19 q 13,60 q 14,20 q 

Žito ozimé 17 q 12,50 q 11 q 
Je�men 15 q   

Oves 16 q 7 q 15 q 
Jeteloviny 40 q 45 q 40 q 
Brambory 140 q 33 q 48 q 

Louky trvalé 20 q 25 q 25 q 
    

Celkové tržby RV 81 000 K�s 39 000 K�s 29 000 K�s 



Náklady RV 84 000 K�s 128 000 K�s 111 000 K�s 
�erpaní PJ v RV 3 786 K�s 2 629 K�s 4 350 K�s 

 
Dodávky státu RV ROK 1964 

Skute�né výnosy z 1 
ha 

ROK 1965 
Skute�né výnosy z 1 

ha 

ROK 1966 
Skute�né výnosy z 1 

ha 
Pšenice  11 q 20,75 q 

Žito 119 q 64 q 48 q 
Brambory 700 q 20 q 74 q 

 
V rostlinné výrob� byly v roce 1966 všechny jarní práce provedeny v�as a pom�rn� velmi dob�e. 
Kultivace brambor a �epy nebyly v�as provedeny, pak p�išly dešt� a práce nemohly být provedeny 
tak, jak rostliny vyžadovaly. Post�ik proti plevel�m na obilovinách m�l dobrý ú�inek, na 
bramborách byl proveden pozd� a nem�l ú�inku. Pozemky JZD jsou v�tšinou mokré a má-li být 
rostlinná výroba úsp�šná, musí se odvodnit.  
 Odm��ování v rostlinné výrob� dle norem v JZD jsou dosti tvrdé, takže p�i plánované 
pracovní jednotce 13 K�s nevyd�lá si družstevník víc jak 20 K�s denn� p�i nejlepší v�li (v 
pr�myslu nejmén�    50 K�s). 
 Skoro všechny práce v našem JZD se dají provád�t stroji až na nakládání sena a obilí. 
Doporu�uje se zasít 10 ha jílku anglického, aby tržba uhradila náklady.  
 
Živo�išná výroba 
 

TRŽBY ROK 1964 
Prodej státu 

ROK 1965 
Prodej státu 

ROK 1966 
Prodej státu 

Mléko 114 300 K�s 116 000 K�s 192 000 K�s 
Maso 60 000 K�s 140 000 K�s 187 000 K�s 

 
Živo�išná výroba v roce 1966 p�ekro�ila vysoce náklady, takže je aktivní jen 19 000 K�s. 
 

P�IDRUŽENÁ 
VÝROBA 

ROK 1964 ROK 1965 ROK 1966 

TRŽBY 262 000 K�s 489 000 K�s 871 000 K�s 
 
P�idružená výroba p�ekro�ila p�vodní plán tržeb 440 000 K�s o 431 000 K�s, jen skute�né 
nálady �iní 70%. Tržby se splní až na Stolárnu, která plánovaných tržeb 130 000 K�s nedosáhne. 
 
 
Konce cizích brigád 
 
 Patronátní závod Tesla nevysílá již brigádníky z jiných obcí, ale z naší obce což je výhodn�jší. 
Vlastní náklady na 1 l mléka �iní 3,75 K�s (1,75 prod. c.) 
Vlastní náklady na 1 kg masa �iní 16 K�s (9 K�s prod. c.) 
 
 
P�da v Prost�ední Be�v� 
 



 Naše obec má celkem 647,38 ha zem�d�lské p�dy, z toho orné p�dy 268,68 ha. Obec je 
za�azena do horské oblasti H2. JZD hospoda�í na 58,73 ha (záhumenká�i) + vlastní JZD 190,22 
ha, tedy úhrnem 248,95 ha. 
 
Soukromý sektor je roz�len�n takto : 
 

SKUPINA PO�ET ZÁVOD	 ORNÁ P	DA ZEM
D
LSKÁ 
P	DA 

Nad 5 ha 5 11,23 ha 27,41 ha 
Od 2 do 5 ha 62 84,41 ha 204,62 ha 

Od 0,50 do 2 ha 111 57,11 ha 124,83 ha 
Od 0,30 do 0,50 ha 32 6,07 ha 13,06 ha 
Od 0,10 do 0,30 ha 63 3,95 ha 10,86 ha 

    
Celkem 273 162,80 ha 380,78 ha 

 
 
 
 
 

Dodávky 
 
Dodávkové koly za rok 1966 
a) soukrom� hospoda�ící rolníci : 
 

SORTIMENT PLÁN PLN
NÍ DLUH 
Maso hov�zí 320 q 337,82 q  

Maso vep�ové  1,84 q  
Mléko 116 000 l 81 382 l 34 616 l 
Vejce 76 000 ks 78 141 ks  
Seno 107 q 110 q  

Zrniny 25 q 21 q 4 q 
Brambory 229 q 123 q 106 q 

 
b) JZD 
 

SORTIMENT PLÁN PLN
NÍ DLUH 
Maso 150 q 158,37 q  
Mléko 90 000 l 109 542 l  
Zrniny 60 q 60 q  

Brambory 300 q 40 q  
 
c) záhumenká�i 
 

SORTIMENT PLÁN PLN
NÍ DLUH 
Maso  64,40 q  
Mléko 20 000 l 21 647 l  
Vejce 18 000 ks 15 279 ks  

 



Obec celkem : 
Maso 562,43 q 
Mléko 190 924 l 
Vejce 93 420 ks 
Obilí 81 q 
Brambory 163 q 
 
 
Zem�d�lský dorost 
 
 Zajišt�ní mládeže do zem�d�lství. V roce 1966 zajišt�n 1 žák do zem�d�lského u�ilišt� : Josef 
�ervený.  
1 žák je na 4leté ZTŠ : Mikulenka Jan 166 
na ekonomické škole Frýdek : Kubá�ová M. 180 
na ekonomické škole Opava : Langrová M. 
zem�d�lské odborné u�ilišt� Valašské Mezi�í�í : Josef Van�k 281, Ju�í�ek Jan v roce 1965 
absolvoval 4letou ZTŠ. V roce 1965 byli odesláni do zem�d�lského u�ilišt� : Fiurášek Miroslav a 
Fiurášek Jind�ich – oba byli vráceni, že nevyhovují. 
 

 
 
 
 

Výstup z JZD 
 
 8/7 1966 byl pohovor se �leny JZD, kte�í neplní úkoly a souhlasili s výstupem z JZD.  
Jsou to �ísla dom� : 14, 178, 235. 
 Letošním rokem za�íná též nové plánování zem�d�lské výroby, které znamená její voln�jší 
rozvoj. Výroba zrnin a brambor bude �ízena direktivn�, ostatní produkty podle podmínek každého 
zem�d�lce. Je povoleno zám�nné pln�ní, a to za 100 kg zrnin 600 kg brambor. P�i stanovení 
úkolu m�že vznést požadavek na osivo pro p�íští rok. Ve mléku je náhradní pln�ní za 100 l mléka, 
180 vajec, zám�nné pln�ní masa je pro zem�d�lce od 0,5 do 2 ha. Dohoda (kontrakt) v obecní 
soupisce je závazná jak pro výkupce ZNP, mlékárnu apod. tak pro rolníka. 
 Závažný je sm�r plánování masa. Zem�d�lec ur�í, ve kterém �tvrtletí dodá plánovaný kus. 
ZNP bude vyhodnocovat v cenové relaci zem�d�lce, kte�í dodrží termín dodávky, a to vyšší cenou 
až o 4 K�s za 1 kg. V opa�ném p�ípad� cena nesmluvného kusu bude nižší. 
 
 
Ochrana p�dy 
 
 Zem�d�lství ovlivní též novela zákona o ochran� zem�d�lského, p�dního fondu 53/66 z 30/6 
1966, která má 8 závažných bod�. Postihuje vlastníky p�dy, kte�í �ádn� nehospoda�í, ale i výkup 
p�dy na nezem�d�lské ú�ely (stavba). 
 Ke zm�n� kultury na zem�d�lské p�edání fondu je t�eba povolení ONV, a to p�i zm�n� orné 
p�dy v zem�d�lskou. P�i zm�n� zem�d�lské p�dy v ornou p�du není t�eba povolení. Pozemky musí 
být obhospoda�ovány tak, aby p�dní fond nebyl zmenšován ani zhoršován. Pokud není provedeno 
vyn�tí p�dy nesmí nikdo p�du odnímat. Netýká se stavebních obvod�. Každá stavba musí být 
umíst�na tak, aby nenarušovala zem�d�lskou p�du. Každý zabraný pozemek na výstavbu musí 
uhradit odvod hrubé ro�ní produkce na 1 ha 1 500 K�s, u luk a pastvin 750 K�s. 



 13/7 1966 vypracoval MNV plán o ochran� a vytvá�ení zdravých životních podmínek 
v katastrálním území Prost�ední Be�va, který zahrnuje všechny složky, místní podniky 
v p�sobnosti       a ve správ� MNV po stránce p�dy, ovzduší, rekrea�ních míst, obytných budov, 
dopravy do zam�stnání, údržba �istoty vody ve�ejných studní (i soukromých) a zajišt�ní 
všeobecné hygieny. 
 Prost�ední Be�va má 169 soukromých chat, 11 rekrea�ních za�ízení, 3 pohostinství a horské 
hotely na Pústevnách a Skalíkové louce. 
 
I. Zne�išt�ní ovzduší snad by p�icházelo v úvahu v lomu v Kn�hyních, ten je však uprost�ed hor 
vzdálen lidských p�íbytk�.  

V JZD dochází k zne�išt�ní nadbytkem �pavku nedostate�ným v�tracím za�ízením v kravín� 
97. Návrh : 4krát do roka vy�išt�ní drážek na skrabáku mrvy, propláchnout tlakem vodou, 
vystav�ní plánovaného septiku. 

 
II.  Vytvo�ení a ochrana zdravého stavu vody v�etn� ve�ejných a soukromých studní. 

  Obec má 19 soukromých vodovod�, 5 ve�ejných studní – ostatní soukromé – závady se 
odstra�ují chloraminem a pravidelným �išt�ním. 

 
 

  Ozdravovna Nový život má studnu napojenou ze Solanky. Zemní filtrace nedosta�uje. 
Rekrea�ní st�edisko Hranice �erpá vodu z Be�vy pomocí zemní filtrace. Ostatní podniky se 
zásobují vodou ze studánek. 
 Do koupališt� LSD Jednoty z�ízen p�ítok novým potrubím Ø 15 cm z litiny. Druhé koupališt�           
u rekrea�ního st�ediska cementárny �erpají vodu z Kn�hy�ky. Sypání smetí do tok� je stíháno.  
 Prameny pod Snozem v Bacov� tzv. „Dobrá voda“ m�že zásobovat vodou st�ed obce. 
 Ochrana zdravého vytvá�ení stavu p�dy. Erose vodní odplavuje p�du, zne�iš�uje vodu i okolí. 
Zastavovací obvod Bacov má dobré podmínky, proto byl ur�en (majetek E. Fárka) pro výstavbu 
vekend�. Farma JZD zaplavuje okolí mo��vkou. Je tu nutnost �ádné jímky. 
Mokrá p�da 
 
 Prost�ední Be�va má 220 ha zamok�ené p�dy. Stojatá voda i v brázdách je zdrojem nezdravé 
biologické �innosti. Ochrana a vytvá�ení zdravého stavu stavebního obvodu. Sídlišt� ve st�edu 
obce pro výstavbu rodinných domk� má dobré prost�edí. 
 Zajiš�ování zdravých podmínek pro poskytování služeb v obci. Zdravotní komise provádí 
pravidelné prohlídky ve všech provozovnách, hygienické podmínky potravin, vody, uskladn�ní.  
  
 
Vada dopravy 
 
 P�i zábavách jsou ve�ejné místnosti v�trány. Aby se odstranilo nelidské ma�kání 
v autobusech, žádá se zvýšení po�tu autobus�. 
 
 
VŽ 
 
 Obnovení výboru žen p�i MNV. Výbor žen za roky 1964, 1965 provedl 6 vítání do života, 8 
návšt�v p�estárlých, 2 kulturní zájezdy na Slovensko, kurs va�ení a šití za ú�asti 18 poslucha�� a 
vedení kucha�e, provád�l úkoly MNV k 20. výro�í osvobození �SR, sázení smr�k� pro JZD, ž�ové 
a senové brigády aj. 



 Do nového výboru žen byly jmenovány : Pet�eková Anna 312, Kysu�anová Milada 207, 
Chrbjátová Marie 171, Vašková Bed�iška 160, Jure�ková Ludmila 29, Skalíková Františka 114, 
Vach�nová Aloisie 241, Kantorová V�ra 351, Ju�í�ková Anna 165, Šírová Old�iška 52, Jurošková 
Františka 66, Majerová Marie 355, Mikudová Anastázie 414, Fiurášková Josefa 124, Pavlátová 
Božena 467, Jurajdová Marie 323, Machálková Anežka 244, Kubá�ová Zdenka 181, Fiurášková 
Božena 49.  
 �estný odznak mate�ství III. stupn� obdržela k MDŽ Vá�ová Anna, matka 5 d�tí.  
 
 
Výstavba obce 
 
 Z komise pro výstavbu : 
MNV uplat�oval sv�j zájem p�i plánování adaptace hotelu Zavadilka. Bylo intervenováno, aby 
v sále z�stalo jevišt� OB, protože jiného sálu obec nemá. Bylo protestováno, aby záchody byly 
z�ízeny na verand�, �ímž by zápach se ší�il na silnici, kde je vždycky shromážd�no mnoho lidí p�i 
autobusových zastávkách, i letních host�.  
 Vybudována byla to�na pro autobus v Bacov� o pr�m�ru 30 m, opraveny základy most� u �. 
36      a 262, by cesta byla zp�sobilá pro jízdu autobusem. 
 Na žádost MNV dotoval ONV na povod�ové škody 250 000 K�s, do �ehož byly zahrnuty i 
škody na komunikacích a mostech. 
 
 
Trestnost 
  
 Komise pro ve�ejný po�ádek m�la 46 p�ípad�. Školská komise m�la 2 p�ípady p�estupk�, 
zem�d�lská komise 8 p�ípad� nepln�ní dodávek, ob�anské soužití 24 p�ípad�, rozkrádání 8 
p�ípad�,    5 p�ípad� proti pracovní kázni – vynechání sm�n v závodech. Uloženo bylo 10 pokut 
ve výši 1 150 K�s.  
 
 
 
 
 
Rozkrádání d�eva, nedovolené t�žby 
 
 SNB, obvodní odd�lení ve�ejné bezpe�nosti v Horní Be�v� zaslalo MNV dopis stran 
rozkrádání d�eva ve státních a družstevních lesích a nedovolené t�žby d�eva a návrh na opat�ení 
v rámci kolektivní bezpe�nosti. Pachatelé odcizují d�evo ve velkém množství na prodej. V rámci 
kolektivní bezpe�nosti nutno zapojit všechny spole�enské organisace MNV, jejich komise, aktiv i 
ob�any, aby nebyl poškozen kolektiv.  
 Dopis se má projednat ve všech komisích, uspo�ádat s vedením polesí besedu, JZD ur�it                  
1 družstevníka, který by dohlídal na lesy.  
 
 
OB 
 
Osv�tová beseda vykazuje letos tuto �innost.  
Vystoupení sólist� : 3 
Tane�ních zábav : 51 
Ostatních kulturních a spole�enských podnik� : 44 



 
 
VO KS� 
 
Stranické školení :  
VO KS� pro �leny, základní kroužek, kroužek samostatného studia u�itel� a Ve�erní škola pro 
funkcioná�e strany, MNV a složek NF (v�etn� bezpartijních. Tato umíst�na byla na Zavadilce). 
 
 
CO, Beskydské divadlo 
 
 Všenárodní p�íprava obyvatelstva CO (civilní obrany). Organisována pravidelná návšt�va 
Beskydského divadla na Horní Be�v�. Jednota LSD promítá pravideln� úzký film v Bacov�. 
 Vydání na OB �iní 17 968 K�s. Lidové knihovn� p�ibylo 215 svazk�, její vydání �iní 40 467 
K�s. OB provedla také zda�ilou besedu s d�chodci. Byli pohošt�ni a zahrála jim smy�cová hudba 
OB. P�edseda J. Kysu�an vyzvedl v proslovu význam d�chodc� v pomoci národnímu 
hospodá�ství.  
 Místní jednota požární ochrany st�ed nevykazuje letos výjime�nou �innost MJPO Kn�hyn� 
pokra�uje v budování požární zbrojnice. 
 T. J. Sokol st�ed, oddíl kopané vyhrál letos turnaj o pohár „Nového Valašska“. Úsp�šný je             
i šachový oddíl. Mívá p�es 100 dosp�lých �len�. 
 
 
�S�K 
 
 �s. �ervený k�íž má letos 95 �len� : 54 žen a 41 muž�, 6 zdravotních hlídek, 1 zdravotní 
družinu,    4 dobrovolné zdravotní sestry, 10 zdravotních hlídek ZDŠ, z toho 30 žák� ZDŠ U 
mostu, kde byla též sout�ž pro okolní školy. V ZDŠ U mostu je též stanice první pomoci. V první 
pomoci bylo ošet�eno    100 osob. Na zdravotním úseku odpracováno 393 hodin na senose�i 
v JZD 38 hodin, na výmlatu v JZD 94 hodin.  
Uspo�ádány p�ednášky : P�í�iny úraz�, Kdy nutno operovat, Úvahy p�ed uzavíráním manželství, 
Hygiena dospívající dívky. Tato témata byla p�ednesena na p�ednáškách i v Kn�hyních. 
Provedeno bylo též školení zdravotních hlídek. 
 
 
 
SPB 
 
 Svaz protifašistických bojovník� má 23 �len� : 16 muž� a 7 žen. Nejmladší je Uhlá�ová 38 
rok�, nejstarší Filoména Mikulenková 76 rok�. 
 
 
Svazarm 
 
 Svazarm má 87 �len�, p�edseda J. Kysu�an.  

 
Motoristický kroužek má 20 �len�, vedoucí Karel Blažek. St�elecký kroužek má 14 �len�, vedoucí 
Ivan Kuliš�ák, a radistický 6 �len�. St�elecký kroužek zú�astnil se sout�že St�elecké ligy na 



Vsetín�, kde       7 sout�žících obdrželo 6. místo. St�elecký kroužek pro žáky má 24 �len�. 
Radistický kroužek vede Lubomír Kysu�an a Jan Drozd.  
2. �íjna byl uspo�ádán den brannosti za ú�asti modelá��, motoakrobat� z Valašského Mezi�í�í, 
oddílu Juda ze Vsetína. Zapo�ato se stavbou budovy pro motoopravnu, klubovnu, skladišt� a 
místnosti pro radistický kroužek. V srpnu 1966 byla první brigáda, výkop jámy pro vápno. 
 

 
S�SP 
 
 Stav �len� : 42 vesnických k nimž p�evedením p�ibude 57 �len� ze závodních organisací. 
P�edseda je Michal Mace�ek 40. Stará se hlavn� o akce v M�síci S�SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAM�TNÍ SPIS 
 
Týkajíc se postavení nové školy v obci Prost�ední Be�va, Léta Pán� 1878 ve jménu nejsv�t�jší 

trojice Boha Otce, i Syna i Ducha svatého s heslem spojenými silami pro Boha, církev a národ 
usnesli se jednohlasn� totiž Slavné p�edstavenstvo obce v spojení s místní školní radou 
v dorozum�ní pokroku milovaných ob�an� školu novou vystaviti a protož postaráno bylo – an� 
obec Prost�ední Be�va žádných pozemk� nemá – o pot�ebnou, p�íhodnou a p�íslušnou prostoru 
pro školu novou opat�iti.  



 K ú�elu tomu z dobré v�le a ochotou postoupil prostoru pro novou školu pan František 
Janí�ek, rolník pod �. 170 v Prost�ední Be�v� za mírnou úkupní cenu pr 125 zl. r. �. ve vým��e 
pro 400 – sáh� na v��né a budoucí �asy. 
 S pomocí Boží a p�i�in�ním p�iškolených ct. ob�an� po�ala první práce dne 24. �ervna 1878 
jmenovit� na den sv. Jana K�estitele, kteroužto stavbu v cest� dražební stavitelský mistr Jan 
Michal Barabáš v Rožnov� pronajal a dnes dne 9ho �ervence 1878 také slavnostní uhelní kámen 
se založil             a spis tento do n�ho vložen byl.  
 Na stavbu t�to povolena jest ze zemského fondu 1 500 zl., pravím jeden tisíc p�t set zlatých r. 
�.  
 Obec Prost�ední Be�va p�ifa�ena jest do Hutiska a �asu tohoto duchovní pastý� jest D�stojný 
velebný pán fará� Karel Šubert narozen v Plumlov�. Velebný pán kaplan Tomáš Kvapil narozen 
v Nám�šti u Olomouce, a rektor a spolu u�itel Št�pán Šubert narozený v Dub� u Olomouce. 
 Nyn�jší p. u�itel v Prost�ední Be�v� Jan Malé�, který dosavad vyu�uje ve dvou školách a sice 
v každé škole týdn� t�i dni a sice t�i dni v údolí �e�eném „na Ulici“ pod �. 40 a t�i dni v údolí 
Kn�hy�ách pod �. 126 v domech majetných. 
 
P�edstavenstvo obce Prost�ední Be�vy �asu tohoto : 
Pán Jan Mikulenka, starosta �. 20 
Pán František Janí�ek, první radní �. 170 
Pán Ji�í Mikulenka, druhý radní �. 51 
 
Výbor �ili zastupitelstvo obce : 
Pán Jan Fiurášek �. 23 
Pán Josef Mikulenka �. 17 
Pán Cyril Solanský �. 9 
Pán Josef Jure�ka �. 29 
Pán Jan Halamík �. 126 
Pán Michal Bíl �. 58 
Pán Jan Ondryáš �. 2 
Pán Josef Ju�í�ek �. 172 
Pán Josef Pastorek �. 46 
 
P�edseda místní školní rady : 
Pán Cyril Solanský �. 9 
 
�asu tohoto jsou peníze v ob�hu : 
M�d�né peníze : 1 kr a 4 kr (krejcary) 
St�íbrné peníze : 10 kr, 20 kr, ¼ zl a 1 zl 
Papírové peníze : 1 zl, 5 zl, 10 zl, 50 zl, 100 zl a 1 000 zl. 
 
V roce 1876 byli ustanovené od vlády nové míry a váhy, kdežto prvé byly :  
…..ty, libry, loty, kvintlíky, na místo t�chto jest nyní : kilo – deka – a gramy. 
St�ížné zboží a plochy – st�ížné m��ilo se na lokt� a plochy na sáhy – stopy – a palce., místo 
t�chto užívá se nyní metr, decimetr a ve v�tších Deka, Hekto Kilo a Miria. 
 
Tekutiny prve : be�ky, v�dra, máze a židliky – �tvrtky, nyní jest litr, Deka, Hekto – Kilo a Miria. 
Jiné zboží m��ice, �tvrti, achtele mesle – nyní též litry, Deka, Hekto – Kilo a Miria litru. 
 
Cena potravin a zboží : 
Hl. pšenice    9 zl a 40 kr 



Hl. rži     6 zl 
Hl. ovsa     3 zl 
Hl. je�men     4 zl 8 kr 
Kilo hov�zího masa 44 kr 
Kilo másla   60 kr 
Litr piva   12 kr 
 
Doufaje v pomoc Boží, že zapo�até toto dílo, které velikých ob�tí vyžaduje zvlášt� v této naší 
hornaté     a chudobné osad� se také vlastn� dokon�í a že budoucí pokolení svým ob�tavým 
p�edk�m za jejich snahu povždy žehnat bude. 

 
Jedná se o školní budovu, jak ji vidíte na str. 3 této kroniky. Na škole byl zvon, jímž pan �ídící 
vyzván�l k modlení ráno, v poledne a ve�er. Zvon dal p�emístit �ídící u�itel Robert Malina na 
zvonici na kope�ku nad Janí�ky 170, nyní tuto funkci vykonává zvon na hasi�ské zbrojnici. 
Vyzvání se i mrtvým. Jmenovaná školní budova byla zbourána (demolována) v roce 1948.  
 
 
Hospoda�ení MNV 
 
 Pln�ní rozpo�tu za rok 1966 : 
P�íjmy dan� od obyvatelstva      12 355,-  
Da� zem�d�lská od JZD         5 000,- 
Da� od JHZ soukromí zem�d�lci      33 784,- 
Da� domovní        36 267,- 
Správní poplatky, porážky atd.        6 048,- 
ZDŠ – školy        48 000,- 
Mate�ská školka materiál         8 467,- 
Školní jídelna        45 042,- 
P�íjmy mate�ské školky za stravné     33 309,- 
Školství a kultura (údržba….)        3 887,- 
Vnit�ní správa, Požární ochrana        5 151,- 
MNV (vnit�ní správa, požární ochrana)     10 518,- 
Sociální zabezpe�ení, sociální dávky     21 000,- 
Místní hospodá�ství, nepl. služby        5 089,- 
Místní hospodá�ství obytné domy          666,- 
Sbor pro ob�anské záležitosti           492,- 
Místní hospodá�ství            368,- 
Akce Z, stavby        14 000,- 
Doprava       112 000,- 
Mimo�ádné dotace ONV, pov. škody     60 000,- 
 
Rozpo�et celkem v�etn� dotaze ONV – �erpání   356 097,- 

 
 

Ve�ejná lidová knihovna 
 
 Má 285 �tená�� : dosp�lých 133, do 25 let 15, KS� 10. 
Provádí prodej knih. Prodáno bylo za 5 000 K�s knih. Nejvíce �etli : Adéla Ondryášová 27, 
Vašková J. 38, Kubá�ová Zd. 180, Drozdová Reg., Blažková Št�pánka. 
P�est�hování léka�e 



 
 MUDr. Vykysalý 1. ledna 1966 odchází z Prost�ední Be�vy do Valašského Mezi�í�í. Bydlil 
v Prost�ední Be�v� 10 let.  

 
 

Provedena byla revise hospoda�ení MNV okresním pracovníkem X. Pun�ochá�em a uložena byla 
nápravná opat�ení. 
 
 
Výsledek inventarisace jednotlivých za�ízení MNV v�etn� škol v roce 1966 : 
2 984 270,70 K�s. P�ír�stek : 51 983,26 K�s. 
kone�ný stav : 3 002 569,35 K�s, úbytek : 33 684,61 K�s. 
drobné a krátkodobé p�edm�ty :  
celkem stav : 190 303,19 K�s 
p�ír�stek : 39 308,50 K�s, úbytek : 19 519,42 K�s 
materiálové zásoby :  
celkem : 35 763 K�s, p�ír�stek : 32 398 K�s, úbytek : 18 697 K�s 
kone�ný stav : 49 464 K�s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


