
ROK 1967 
 

Organisace obcí 
 
 Podle nové organisace obcí budou rozd�leny obce na st�ediskové a spádové. Ve st�ediskových 
obcích bude soust�ed�na výstavba škol, kulturních za�ízení,zdravotní pé�e, služeb atd.; budou 
poskytovány odpory stavebník�m. To všechno nebude ve spádových obcích, které budou závislé 
na sousedních st�ediskových obcích. Rada ONV dne 31.1.1967 za�adila mezi spádové obce i 
Prost�ední Be�vu.  
 
 
Odpor proti za�azení 
 
 Proto rada MNV poslala na ONV odvolání proti tomuto rozhodnutí s od�vodn�ním, že zdejší 
obec má 2 080 obyvatel na rozloze 24 km², 631 popisných �ísel dom�, 2 346 ha p�dy celkem, 
z toho zem�d�lské 688 ha. Je tu 12 velkých rekrea�ních st�edisek a 169 soukromých chat, a 
vzdálenost do sousedních st�ediskových obcí je veliká. 24.3.1967 projednávala rada MNV spolu 
s VO – KS� tuto záležitost se zástupcem OV – KS� s. Sklená�em a nám�stkem p�edsedy ONV 
Nesvatbou. 
 
 
Hodnocení poslanc� 
 
 Zasedání MNV bylo 25. Nejlepší ú�ast zasedání byla 25krát, nejhorší ú�ast 3krát. Nejvíce se 
zú�astnili zasedání plena MNV a také nejlépe pracovali tito poslanci MNV : �ervený Metod�j, 
Rudolf František, Jure�ková Ludmila, Janí�ek Josef, Bernátek Michal, Fiurášek Julius, Krištof 
Josef 97, Pet�eková Anna, Ondryáš Ond�ej, Machalová Anežka, Vašutová Ji�ina. 
 
 
Zrušení bacovské školy 
 
Komise školská a kulturní. 

Nejv�tší událostí je zrušení ZDŠ 1. – 3. post. ro�. v údolí Bacov�, kde v jednot�ídce se                      
3 postupnými ro�níky klesl po�et žák� na 12, a k ubývání se tendence ješt� jeví.  
Systém jednot�ídek jako zastaralý a výukov� nevyhovující se celostátn� ruší. Dle tisku bylo již 
v celém stát� zrušené 1 000 jednot�ídek. Pon�vadž je vybudována do st�edu obce nová asfaltová 
silnice            a autobusová doprava, budou žáci této školy dopravováni autobusem do sousední 
ZDŠ s p�ti postupnými ro�níky „U mostu“.  
 
 
P�emíst�ní prodejny Bacov 
 

MNV odmítl návrh ONV škol. odboru, aby školní budovy bylo použito pro okresní pionýrský 
d�m ve Valašském Mezi�í�í jako turistické základny mládeže. Pon�vadž nový majitel domku �ís. 
271, kde je umíst�na pro Bacov prodejna Jednoty dává jí výpov��, bude prodejna p�emíst�na do 
školní budovy. 

 
 



 
 
 
 
 

Nová soustava �ízení v zem�d�lství 
 
Komise zem�d�lská 

Nová soustava �ízení dává možnost naším zem�d�lc�m, aby podle svých specifických 
podmínek      a výrobních možností vyráb�li takové produkty, které jsou pro zem�d�lský závod 
výnosné a zabezpe�ují pot�ebu našeho státu.  
Proto budou se musit naši zem�d�lci specialisovat na výrobu živo�išnou. V rostlinné produkci je 
hospoda�ení ztrátové. Po�ítáme, že naše JZD nám bude produkovat aspo� 300 q brambor, 
soukromý sektor 150 q brambor a chyb�jících 300 q brambor musí býti kryto z dovozu. 
V zrninách se po�ítá v plánu na p�íští rok, aby si zem�d�lské závody vyp�stovaly zrniny na osivo a 
krmivo a aspo� ze své úrody kryly nepatrný zlomek samozásobení. 
 
 
Út�k od p�dy, dobré podmínky hospoda�ení 
 
 Na soukromých zem�d�lských návodech hospoda�í v�tšinou již jen starci mezi 70 – 80 roky. 
Jejich d�ti odešly za leh�ím životem do pr�myslu, kde je i v�tší výd�lek, za�ídí si byt v panelovém 
v�žáku s nejmodern�jšími vymoženostmi bytové kultury, nebo si postaví domek ve st�edu své boce. 
Ovšem, že dnes ceny živo�išných produkt� jsou tak vysoké, jako nikdy v minulosti, a proto 
zem�d�lství je výnosné jako nikdy p�ed tím. I bezzemci chovají bý�ky, na kterého pak utrží 7 – 10 
tisíc. Ješt� výnosn�jší je chov prasnic, protože selat je stále nedostatek. 
 P�edsedou zem�d�lské komise je Josef Juroška 219. Za rok 1967 m�la jen 3 sch�ze. V první 
sch�zi byli p�ítomni ze 7 �len� jen 3, a projednávalo se nepln�ní dodávek masa, mléka a ostatních 
produkt�    u 15 zem�d�lc�.  
V další sch�zi bylo projednáváno zales�ování u 5 zem�d�lc�. 
 
 
T�žba d�eva 
 
 Naši zem�d�lci m�li plán t�žby d�eva pro výkup 128 pm a k tomu 22 pm buk�. Spln�no bylo 
na 100%. Doporu�eno bylo 7 žádostí o t�žbu d�eva a po�ez (na pile JZD v Horní Be�v�) pro 
vlastní nutnou pot�ebu. Pro�ezávky byl plán 10,33 ha, probírky 13,30 ha. Zem�d�lská komise by 
se m�la zajímat též o hospoda�ení v JZD.  
 
 
Domácí porážky 
 
 Domácích porážek bylo letos povoleno 77, vloni 161. Pokles zavinil lo�ský nedostatek 
brambor      a jiných krmiv. 
 
 
Dodávky 
 
Pln�ní smluv jednotlivých produkt� u JHZ (soukromých zem�d�lc�) : 



 
 Úkol Spln�no 

Maso hov�zí  314 q 425 q 
Mléko 90 000 l 92 958 l 
Vejce 68 000 ks 62 000 ks 
Seno 138 q 96 q 

Zrniny 36 q 27 q 
Brambory 200 q 155 q 

Pln�ní úkol� záhumenká��, kte�í plní podíl úkolu JZD : 
 

 Plán Spln�no 
Maso P�edpis nebyl 35 q 
Mléko 16 600 l 17 329 l 
Vejce 10 000 ks 12 289 ks 

 
Jednotlivé zem�d�lské družstvo plnilo dodávky takto : 
 

 Úkol Spln�no 
Maso hov�zí 240 q 244,39 q 

Mléko 90 000 l 99 315 l 
Obilí 60 q 120 q 

Brambory 400 q 520 q 
Seno 30 q 30 q 

 
V posledních letech ÚV – KS� a vláda republiky se zabývala zlepšením dodávek um�lých hnojiv, 
byly posíleny fondy osiv a v posledních 3 letech i pro soukromý sektor se vydávají osiva na 
obm�nu, jakož    i sedba. Pro horské a podhorské, oblasti byl snížen stupe� za�azení stanovištních 
jednotek dle rozboru p�dy a zem�d�lci osvobozeni od zem�d�lské dan�. Platí pouze da� 
d�chodovou z p�edpokládaných hektarových výnos� a tržeb. 
 
 
Stav domácího zví�ectva 
 
Zástav domácího zví�ectva k 1.1.1967 a 1.7.1967 : 
 

 k 1.1.1967 k 1.7.1967 
Krávy 167 ks 158 ks 
Skot 346 ks 354 ks 
Kon� 10 ks 14 ks 

Slepice 1 255 ks 1 563 ks 
Kr�ty 16 ks 16 ks 
Ovce 31 ks 59 ks 

Z toho beránci 1 ks 12 ks 
Prasata 36 ks 38 ks 

Kozy 57 ks 56 ks 
Husy 13 ks 76 ks 

 
Stav je p�ízniv�jší, než v minulém roce. V JZD platí vyšší odm�ny za práci. Ustanoven nový 
p�edseda JZD Vít�zslav Hlucha� z Tylovic. Pracovní jednotka 13 K�s.  



 
 
Výstavba obce 
 
 Komise pro výstavbu má na starosti 35 km cest, a proto se MNV dožadoval systemisovaného 
cestá�e. Cesta do Bacova byla ve správ� okresu od hlavní silnice po Šíru 52. Po generální oprav� 
byl do této správy p�ipojen další úsek až po školu Bacov. Cesta do Bacova byla letos 
vyasfaltována nákladem 88 000. Celková cena generální opravy této cesty �iní 400 000 K�s. 
Autobus od školy na d�lnické sm�ny jezdí tu od 1. ledna 1967. 
Žákovský autobus až na Horní Be�vu od 1. zá�í 1967. 
Další vykonané práce : asfaltování silnice v Kn�hyních na Kola�ku nákladem 31 800 K�s, mostek 
v Kn�hyních u �. 300 – Kuliš�ák�, železobetonový mostek u Šmýr�, pak další opravy cest : 
Rohlovi, Ondryáš�m na Adámky, do Makytí aj.  
K t�mto náklad�m nutno p�ipo�íst velký po�et brigádnických hodin ob�an� Bacova a Kn�hy�. 
Jednáno bylo také o z�ízení parkovišt� na Pustevnách rozší�ením cesty v poslední zatá�ce p�ed 
Pústevnami        a odlesn�ním pod zvoni�kou. 
 
 
Zvýšení d�chod� 
 
Komise sociální a zdravotní.  

Pé�e o d�chodce. Zvyšují se d�chody, které byly p�iznány p�ed rokem 1964. Jde p�evážn�              
o d�chody nízké, a to sociální, které lze zvýšit do 300 K�s, vdovské do 400 K�s, a invalidní rovn�ž 
do 400 K�s, u zem�d�lských do 300 K�s. Komise navrhuje zvýšení d�chod� 27 d�chodc�m. 
V dopl�kové pé�i bylo v m�síci zá�í dopraveno uhlí sociáln� slabým d�chodc�m, a provád�ny 
výplaty                     43 d�chodc�m jednorázových podpor ve výši 17 600 K�s.  
 
 
�istota obce 
 

Komise provád�la �istotu vod, ve�ejných studní a v�bec hygienu obce. Nejvážn�jší stav je pod 
kravínem, kde proniká mo��vka. Velké potíže jsou s �istotou obce, neb se velmi zne�iš�ují 
autobusové �ekárny a okolí ve�ejných i soukromých budov. 

 
 

Trestnost 
 
 Komise pro ochranu ve�ejného po�ádku projednala celkem 53(nebo 54) p�ípad�. Z toho 2 
p�ípady podle §11 drobné krádeže d�tí, 1 p�ípad požární ochrany, §19 výtržnictví 10 p�ípad�, 
provin�ní proti sociálnímu majetku a vlastnictví 11 p�ípad�, §36 provozování neoprávn�né 
soukromé �innosti nebo poškození spot�ebitele 2 p�ípady, §37 3 p�ípady, p�estupky proti 
socialistickému soužití 19 p�ípad�, nezajišt�ní dít�te 1 p�ípad, zanedbání zam�stnání 2 p�ípady. 
 
 
Komise finan�ní, poplatky 
 
 Letos se i v národních výborech realisuje zdokonalená soustava �ízení, jež vytvá�í národnímu 
výboru nové ekonomické, organisa�ní i právní podmínky k odkrývání rezerv a využití místních 
zdroj�. Tato nová forma �ízení byla uplatn�na v zavedení poplatk� : 



1. poplatek ze vstupného p�i tane�ních zábavách 1 K�s z 1 vstupenky 
2. poplatek z p�echodného ubytování i u soukromník� 1 K�s z 1 osoby za 1 den 
3. poplatek za užívání prostranství (stan, auto) 1 – 3 K�s za 1m² 
4. poplatek ze ps�. Pokud jde o 1 hlídacího 20 K�s ro�n�, z dalších 40 K�s ro�n� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpo�et za rok 1967 
 
     P�íjmy 
Da� z p�íjm� obyvatel       13 500 K�s   
Da� zem�d�lská JZD         7 700 K�s 
Da� zem�d�lská – soukromníci      27 000 K�s 
Da� domovní        45 300 K�s 
Správní poplatky          4 400 K�s 
Školství a sociální �innost      28 000 K�s 
Škola a ostatní p�íjmy         3 000 K�s 
MH nájmy              600 K�s 
Dotace z rozpo�tu ONV     131 000 K�s 
Mimo�ádné p�ídavky z rozpo�tu ONV : 
Povod�ové škody      170 000 K�s 
       --------------------------------- 
        430 500 K�s 
 
     Výdaje 
Vodní hospodá�ství         3 800 K�s 
Doprava       105 000 K�s 
Školství ZDŠ        36 000 K�s 
Mate�ská škola          4 000 K�s 
Školství – jídelna        36 600 K�s 
Školství – osv�tová �innost        1 000 K�s 
Vnit�ní správa PO          9 300 K�s 
Vnit�ní správa MNV       13 700 K�s 
Sociální zabezpe�ení       15 700 K�s 
MH, generální opravy        8 300 K�s 
MH, obytné domy         7 300 K�s 
Pokl. sp., povod�ové škody    170 000 K�s 
Pokl. sp., z fondu rezerv               14 800 K�s 
       -------------------------------- 
        425 500 K�s 
 
vlastní finan�ní zdroje     124 000 K�s 
p�íd�l od ONV      131 000 K�s 



mimo�ádný p�. pov. ob.     170 000 K�s 
       -------------------------------- 
        425 000 K�s 
 
 
MH 
 
 Úsek služeb MH (místního hospodá�ství) : 
Vydáno povolení k provád�ní soukromé �innosti podle vykl. 20/66 :  
Honzí�ková, oprava prádla a šat� 
Koš�ál Jar., fotoreportáž Pústevny 
Mrkvánek František, stola�ství 
Kolár Boris, osobní a nákladní autotaxi 
 
 
 
 
Svaz žen 
 
 �sl. svaz žen (d�íve výbor žen) byl zvolen a má tyto �lenky :  
Jure�ková Ludmila 29, Jurošková F. 66, Skalíková Fr. 114, Vašková Bed�. 160, Ju�í�ková Anna 
165, Pet�eková Anna 312, Kysu�anová Milada 207, Chrbjátová Marie 171, Kantorová V�ra 351. 

 
Nový p�edseda MV – NF  je František Kolá�ek. 
 
 
OB – Osv�tová Beseda, Bezru��v ve�er 
 
Akce : vystoupení profesionálních soubor� a sólist� : 9 
      výstavy : 4 
     tane�ních zábav a veselic : 46 
     ostatních kulturních a spole�enských podnik� : 36 
     celkem : 91 akcí 
 

VO – KS� ve�erní školu na téma Stát a právo. Lidová akademie pro rodi�e m�la témata 
z psychologie a pedagogiky. Uspo�ádán kurs pro fotoamatéry. Ob�ané se organisovan� 
zú�ast�ovali divadelních p�edstavení T�šínského divadla v Horní Be�v�.  

Provedeno školení �idi�� motorových vozidel. Provedena všenárodní p�íprava CO. JZD a 
soubor lidových tanc� a zp�vu Tane�nica uspo�ádaly družstevní dožínky s programem. Veliký 
podnik, za jehož úrove� by se nemusilo styd�t ani velké m�sto byl dne 18. b�ezna 1967, Zábavný 
ve�er hudby a zp�vu, kde bylo p�edvedeno mnoho hudebních forem : dechové soubory, velký 
salonní orchestr, tane�ní orchestr, mužský sbor, smíšený sbor, sólové zp�vy a vystoupil též mladý 
um�lec na klavír Jan Bernátek. Hrány byly i skladby místního samorostlého hudebního skladatele 
Michala Bernátka, obecního tajemníka.  
Vysokoškolské hudební vzd�lání �editele školy Jind�icha Kysu�ana ješt� též p�isp�lo k úrovni. Tu 
jsme vid�li k jaké dokonalosti a mohutnosti pom�rn� vysp�la hudební kultura na prosté valašské 
vesnici. Místní lidová knihovna uspo�ádala Bezru��v ve�er k 100. narozeninám básníka.  
Z b�žných oslav zaznamenáváme : MDŽ, MDD, 1. máj na Horní Be�v� a zvlášt� 50. výro�í V	R, 
na jehož po�est všecky složky uzav�ely hodnotné závazky na opravách komunikací, ve špi�kových 
zem�d�lských a v hygien� obce. 



 
 
Sokol I.  
 
 T. J. Sokol st�ed se soust�e�uje na kopanou, šach a turistiku. V kopané se umístili naši 
sportovci na 2. míst� tabulky. Nejlepší st�elci : V roce 1963 a 1964 Josef Fiurášek, v roce 1965 
Robert Kysu�an, v roce 1966 Miroslav Bíl, a letos Jan Ju�í�ek.  
 
 
Sokol II. 
 
 T. J. Sokol Kn�hyn� se soust�e�uje hlavn� na lyža�ství a každoro�n� po�ádá tradi�ní lyža�ské 
závody. T. J. Sokol st�ed m�l letos neshody s JZD stran autocampingu, který je na pozemku JZD,          
a který JZD vypovídalo.  
 

 
 
 
 
 

�s�K 
 
 Má po odchodu MUDr. Vykysalého nového p�edsedu Josefa Hluchán� 24. Letos má 102 
�len�. Dorost : ZDŠ U mostu 24 žák�, Kn�hyn� 17 žák�. První pomoc poskytnuta v 50 p�ípadech. 
Odpracováno 387 brigádnických hodin, z toho 120 v zem�d�lství.  
 
 
MJPO 
 
  MJPO st�ed i Kn�hyn� pokra�ují ve výcviku požárník�, odpracovávají brigádnické hodiny             
a po�ádají zábavní podniky, sout�ží. 
 
 
SPB 
 
 Má 26 �len�, 18 muž� a 8 žen. V�kový pr�m�r je 65 let. Ke zvýšení nízkých d�chod� navrženo       
6 d�chodc�. 
 
 
DV 
 
 Na práci v obci se významn� podílí i dozor�í výbory (DV) prodejen a pohostinství Jednoty. 
Po�ádají pravidelná filmová p�edstavení v Bacov�, v hotelu Be�va a Kn�hyních.  
 
 
Tržba prodejen 
 
 Prodejna Bacov m�la ro�ní obrat 923 326,26 K�s a 2 zam�stnance. 



 Prodejna U mostu m�la ro�ní obrat 1 750 000 K�s a    zam�stnanc�, vedoucí je X. Hajda 
z Dolní Be�vy. 
 Prodejna v Kn�hyn� „na lúkách“ u Šimurdy : obrat 1 000 900 K�s, vedoucí Marie 
Mikulenková, 2 zam�stnanci. 
 Prodejna Kn�hyn�, ro�ní obrat 1 100 000 K�s, vedoucí Kamila D�tská, 2 ½ zam�stnance. 
 Hotel Kn�hyn� má letní ubytování v 5 pokojích, ro�ní obrat 640 000 K�s, vedoucí X. Leš�išin. 
 Hotel Zavadilka : ro�ní obrat 1 690 000 K�s, 7 pokoj� a 8 chat, zam�stnanc� 18. Je 
navšt�vován cizinci. Vedoucí X. N�mec.  
 Hotel Be�va, ro�ní obrat 607 418 K�s, vedoucí František Mikulenka. Od letošního roku je 
vyvažované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


