
ROK 1970 
 

Konsolidace, vým�na �lenských legislativ KS� 
 
 Tento rok uplynul ve znamení další konsolidace a pod dojmem vým�ny �lenských legitimací strany. 
Naše VO – KS� má 60 �len�, p�edseda je osv�d�ený František Vašut, �len SNB v d�chodu 111, 
jednatel Jan Pastorek 46 a hospodá� X. Slavi�inský, horník v d�chodu z Kn�hy�. 
Výbor má        �len�, kte�í se scházejí pravideln� ke sch�zím. Pohovor�m s �leny strany p�i vým�n� 
�lenských legitimací byl p�ítomen zástupce OV – KS� s. Václav V�s. Ze strany byli vylou�eni               
2 �lenové, �lenství ve stran� byli zprošt�ni 2 �lenové. Školení �len� vedl s. Robert Vítek, p�ednášel �ed. 
Jind�ich Kysu�an. 
 
 
Obnova MNV 
 
 Obnoven byl též místní národní výbor. Funkce p�edsedy MNV byl zprošt�n Metod�j �ervený, 
protože byl vylou�en ze strany. Z MNV odchází dlouholetý �len rady Bed�ich Fiurášek a poslanec 
Ond�ej Ondryáš, p�edseda komise ve�ejného po�ádku a kdysi zam�stnanec MNV. 
Po 40 letech funkce tajemníka MNV odchází zasloužilý Michal Bernátek 194, pro stá�í. 
 
 
Noví funkcioná�i 
 
1. b�ezna 1970 nastupují noví funkcioná�i MNV :  

P�edsedou zvolen Jan Pastorek 46. Jmenovaný se narodil 3. srpna 1928 v Prost�ední Be�v� 
v starousedlé zem�d�lské rodin�. Jeho d�d byl �lenem obecní rady. 3 t�ídu m�š�anské školy vyšel 
v Horní Be�v�. Pracoval doma v zem�d�lství, pak na šacht� v Ostrav�. Po vykonání základní vojenské 
služby z�stal v další služb� 2 roky jako rotmistr z povolání. Po návratu z vojenské služby nastoupil do 
�Z Strakonice jako lešti� kov� a se�izova�. V roce 1966 se vrátil a byl zam�stnán v Tesle Rožnov jako 
se�izova�. 
 Tajemníkem MNV byl zvolen Václav Fiurášek 39. Narodil se v Prost�ední Be�v� 28. zá�í 1946 také 
v starousedlé rodin�. Jeho otec pracuje v zastupitelských orgánech celý život. Již jako malý chlapec 
získal si slávu i mimo naši obec jako lidový vyprav��. Základní devítiletou školu vyšel v Horní Be�v�.   
3 léta byl v Ostrav� v u�ení obor mechanik m��ících p�ístroj�. Na vojn� dosáhl hodnosti desátníka.    
Po návratu byl zam�stnán jako mechanik v závod� Deza ve Valašském Mezi�í�í. 
 P�edsedou komise ve�ejného po�ádku stal se Slavi�inský.  
MNV konal pravidelné sch�ze pléna i rady, které m�ly dobrou návšt�vu funkcioná�� i ob�an�.  
  
Komise školská projednávala povolování zábav, stav výchovy a kultury v obci. 

 
Místní lidová knihovna má      svazk�, m�la       výp�j�ek a      svazk� bylo p�e�azeno do st�ediskové 
MLK v Rožnov� p. Radh. 
 
Komise stavení se zabývala stavbou prodejen U mostu a v Bacov�.  
 
 
Vodovod v Bacov� 
 
 V Bacov� byl z�ízen skupinový vodovod bratry R��ky 271. 
 
 



Pé�e o d�chodce 
 
Komise sociáln� zdravotní starala se o hygienu v obci a životní úrove� d�chodc�. V první 

jednorázové podpo�e bylo pod�leno 9 d�chodc� po 100 K�s. V druhé mimo�ádné podpo�e z dopl�kové 
pé�e bylo pod�leno 37 d�chodc� po 200 K�s. V t�etí mimo�ádné podpo�e po 200 K�s 36 d�chodc�m. 
Na vánoce bylo rozd�leno 41 d�chodc�m po 100 K�s až 300 K�s.  
6. b�ezna bylo navrženo 48 d�chodc� na zvýšení d�chodu pro dosažení životního minima. Marie 
Gal�anová byla umíst�na v domov� d�chodc�. 
 
 
Trestnost 
 
 Komise ve�ejného po�ádku projednala tyto p�estupky : Podle §19 projednáno 34 p�ípad�, jiných 
32 p�ípad�. Je to o 12 p�ípad� mén� než v roce 1969. Od VB bylo p�edáno 37 p�ípad�. V 11 p�ípadech 
byl spáchán p�estupek pod vlivem alkoholu. Letos nebyl ani 1 p�ípad u mladistvých. Komise dohlížela 
na po�ádek p�i zábavách, po�ádala prohlídky ve�ejných budov, objekt� JZD a komín�.  
 
 
Komise zem�d�lská 
 
 JZD prožilo poslední rok samostatnosti za p�edsednictví Metod�je �erveného, bývalého p�edsedy 
MNV. V produkci se umístilo na 5. a 6. míst� v okrese. Bylo dosaženo 9,20 l pr�m�rné denní dojivosti. 
Masa odevzdáno 280 q, �ímž úkol spln�n na 110%. Brambor� dodáno 680 q tj. 2 vagóny navíc. Skotu 
bylo 167 kus�, z toho 65 dojnic. Doji�ek bylo 5 a pracovaly na 2 sm�ny, 1 doji�ka z nich na polední 
st�ída�ce. Jmenovit� to byly : Orlová, Machálková, Ji�ina Ondryášová, Ludmila Bernátková a na 
st�ída�ku Aloisie Vach�nová.  
2 lidé pracovali na krmném odchovu býk�. 
Traktoristé : Ji�í Juroška 25, Mikulenka František ml. 237, Mikulenka Jan 166, Chud�j Jaroslav a pro 
pásák Smolák Jan 233. V záloze byli ješt� Josef Krištof 312 a Jaroslav Ondryáš. Družstevník� bylo 
celkem 66, z nich 45 výkonných. 
Z družstva vystoupili : Jan Mohyla 173 a Machálek 244. Zakoupen byl velkoobjemný v�z za         
50 000 K�s. Družstevníci obdrželi za práci pevnou odm�nu 20 K�s denn�. Za práci ve volnou sobotu    
a ned�li obdrželi p�íplatky. Podle Petra Maliny si mohl vyd�lat družstevník m�sí�n� 1 300 – 1 400 K�s, 
doji�ky p�es 2 000 K�s. Ú�etní uzáv�rka skon�ila aktivem 38 000 K�s. 
450 000 K�s dluh� vázlo z doby p�edešlého p�edsedy. 
Chov plemeník� býk� je u Vladimíra K�ištofa 57, který též jediný v obci chová prasnici. Poplatek 
z krávy �iní 90 K�s. 
 
 
Kultura 
 
 Oslava 1. máje byla pro Horní a Prost�ední Be�vu na našem h�išti. Proslov m�l s. Pe�iva. Sn�hová 
vánice oslavu p�ekazila. Po�ádány 3 p�ednášky : Ovocná�ské �es. svazem zahrádká��, veteriná�ská : 
Tuberkulosa skotu a JUDra Nejedlého : Ochrana socialistického a soukromého vlastnictví, d�dické      
a majetkové právo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



25. výro�í osvobození RA, partyzánská obec 
 
 Oslava 25. výro�í osvobození Rudou armádou byla u Zavadilky s lampiónovým pr�vodem, 
proslovy, hudbou. Oslava 40 let trvání požárního sboru byla 12.7.1970 v hotelu Be�va. V programu 
byla slavnostní �lenská sch�ze, ud�lení vyznamenání zakládajícím �len�m, vyhodnocení �len� 
požárního sboru, okrsková sout�ž. I v Kn�hyních prob�hla požárnická sout�ž. 
12. a 13. zá�í 1970 uspo�ádána byla na Pústevnách pro všechny 3 Be�vy Mírová manifestace         
k 25. výro�í naší vlasti, kde bylo Be�vám ud�leno státní vyznamenání a titul „partyzánská obec“. 
Slavnosti se zú�astnili stranická a vládní delegace, sov�tští hosté, zástupce ÚV �SPB                           
a 1. �eskoslovenské partyzánské brigády Jana Žižky. V ned�li pokra�ovala manifestace na Horní 
Be�v� odhalením památníku sov�tským hrdin�m a odhalení pam�tní desky partyzán�m na Martináku.  
Slavnost byla ukon�ena v ned�li odpoledne na Dolní Be�v�. Tento obrovský podnik �ídil štáb za vedení 
Jind�icha Kysu�ana. 
�SSM uspo�ádal setkání mládeže na Pústevnách. 
Ob�ané se hromadn� ú�astnili 4 p�edstavení T�šínského divadla na Horní Be�v� , 1 zájezdu na divadlo 
do Gottwaldova. T. J. Sokol uspo�ádal sportovní odpoledne. SPB navštívil památná místa odboje. 
Dob�e bylo navšt�vováno stranické školení. Ples� bylo 7, tane�ních zábav 27, 11 tane�ních ve�írk� 
JZD za ú�inkování nové hudební skupiny Jar. Ju�íka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



S�ítání lidu, dom� a byt� 
 
Bylo provedeno 1. prosince 1970.  
Výsledky :  
Vým�ra obce : 23,46 km² 
Obyvatelstvo bydlící : 1 826, muž� 894, žen 932 = 51% žen, na 1 000 muž� 1 043 žen 
Do�asn� p�ítomných : 226 
Zam�stnáno : 51 
Studenti : 2 
Ostatních : 173 
Úhrn p�ítomného obyvatelstva : 1 972 
Na 1000 obyvatel p�ítomných p�ipadá 1 080. Hustota obyvatelstva na 1 km² : 77,8 
Úbytek bydlících vzhledem ke s�ítání lidu 1961 : - 37¨ 
 
V�kové složení obyvatelstva :  
 

Roky 0 – 2 3 – 5 6 – 15 16 – 17 18 – 34 35 – 59 Více než 60 
Po�et 92 84 338 86 489 480 257 

 
Obyvatelstvo v % :  
Roky : 0 – 15 = 28,1% ; roky 16 – 59 = 8% ; nad 60 let = 14,1 % 
Osoby ekonomicky aktivní celkem 857, a to 469 muž� a 388 žen. 
Procento žen : 45,3% 
V zem�d�lství pracuje 75 osob = 8,8 % 
Osoby ekonomicky aktivní pracující 314, což je 36,6% 
V okrese mimo obec bydlišt� : 470 = 54,9 % 
Mimo okres bydlišt� : 73 = 8,5 % 
Po�et pracujících v zem�d�lství na 100 ha = 11,9 % 
Národnost : 1 826 �eská, 5 slovenská, 1 polská 
 
Po�et spole�n� hospoda�ících domácností : 469 s po�tem �len� :  
 

1 2 3 4 5 6 7 
43 86 80 103 78 51 28 

9,2 % 18,2 % 17,1 % 22 % 16,6 % 10,1 % 6 % 
 

Po�et dom� celkem : 432 
Trvale obydlených : 411 
Jen ob�as obydlených : 10, z nich na  rekreaci : 10, neobydlených : 11 
Po�et byt� : 415, trvale obydlených : 411, neobydlených : 4 
Trvale obydlené domy podle druhu a doby stavby : trvale obydlené domy : 411 
Kanalizace : O. Rodinné domky : 205 
Zem�d�lské usedlosti : 195 
Bytové domy : 1 
Ostatní budovy : 9 
Provisorní stavby : 1 
 
Stav�no : 
P�ed r. 1870 : 36       1946 – 1960 : 93 
1870 - 1899 : 45       1961 – 1965 : 54 
1900 – 1945 : 153       1966 – 1970 : 30 
 
 



% byt� postavených v dob� : 
p�ed r. 1900 : 19,7% 
1900 – 1945 : 37,2 % 
1946 – 1960 : 22,6 % 
1961 – 1970 : 20,5 % 
Trvale obydlené byty podle velikosti :  
Po�et trvale obydlených byt� :  
r. 1961 : 414 
r. 1970 : 411 
1970 : jen obytná kuchy� : 24 
pokoj bez kuchyn� : 1, pokoj i kuchyn� : 87 
2 pokoje bez kuchyn� : 1 
2 pokoje a kuchy� : 178 
3 pokoje : 64 
4 pokoje : 53 
celkový po�et obytných místností : 893 
plocha byt� celková 24 791,4 m² 
vlast. obytných místností : 15 394,2 m² 
 
V % : jen obytných kuchy� : 5,8 % 
 

1 2 3 4 pokoje 
22,1 % 43,6 % 15,6 % 12,9 % 

 
Na 1 místnost bydlí osob : 2 
Trvale obydlené byty podle vybavení : 
Celkem : 411, úst�ední topení : 49, koupelna : 99, vodovod : 153, elekt�ina : 180, oh�íva� vody na 
elekt�inu : 19, oh�íva� vody plynem : 1, kuchy� se sporákem : 41, kuchy� s plynem : 15, teplá voda 
z mimobytového zdroje : 4 
 
P�edm�ty dlouhodobé spot�eby a rekrea�ní možnosti domácnosti :  
Elektrická pra�ka : 305, chladni�ka : 172, kuchy�ská linka : 9, kuchy�ský robot : 12, vysava� prachu : 
81, televisor : 259, motocykl : 79, osobní auta : 39, garáž : 5 
 
Výsledky podle �ástí obce : 
 

 Dom� celkem Trvale 
obydlených 

Trvale 
obydlených byt� 

Bydlících 
obyvatel 

Adámky 37 30 30 141 
Bacov 95 95 95 441 

Kn�hyn� 84 70 70 291 
P. Be�va 202 202 202 884 
V Huti 14 14 14 69 

 
S�ítacími komisa�i byli : Vladislav Krištof 76, Michal Mace�ek 40, Marie Chrbjátová a František 
Vašut 111. Hlavním s�ítacím komisa�em byl Julius Fiurášek 39.  

 
Poznámky ke s�ítání lidu a byt� :  
Úbytek obyvatelstva zaznamenává i naše obec. P�í�ina je ve st�hování rodin do pr�myslových center – 
u nás do družstevních byt� v Rožnov� p. Radh. – i v nižší populaci. Poklesem populace se zabývá          
i vedení státu a v tisku se objevuje starost, že v dohledné dob� se sníží po�et lidí v produktivním v�ku    
a zvýší se po�et lidí v produktivním v�ku a zvýší se po�et d�chodc�. Jako p�í�ina poklesu populace se 
uvádí více d�vod� : nedostatek byt�, málo sociálních za�ízení pro d�ti p�edškolního v�ku, 



zam�stnanost žen aj. Jest vid�ti, že hlavní d�vod snížení populace je v nezam�stnanosti žen. Pé�e o dít� 
znamená mnoho nevyspaných nocí, b�hání k léka��m, zvýšení práce (praní, va�ení), nemožnost 
k zábavám aj. Musí-li žena vstávat ve 4 hodiny k autobusu a p�ijede ve 3 ½ (15) hodiny unavená 
z práce, kde musí podat stejný výkon jako muž (d�sledek rovnoprávnosti), jaké jsou to nároky na slabší 
bytost oproti muži, aby d�lala 2 sm�ny : jednu v továrn� jako d�lnice, druhou doma jako hospodyn�.   
A ta sociální za�ízení pro d�ti. V naší obci pro rozlehlost by takové jesle i mate�ská školka nemohly být 
pro vzdálen�jší matky použitelné. Pozorujeme-li v Rožnov� v hluboké noci a zimním mrazu o ½ 6 hodin 
(d�íve) b�žící ženy s pla�ícími nemluv�aty v ko�árcích i v�tšími caparty do sociálních za�ízení, 
zamyslíme se, jaké bude nervové a duševní zdraví t�chto d�tí, až vyrostou? Potom – odborníci 
psychologové odmítají sociální za�ízení pro nejmenší d�ti a zd�raz�ují výchovu mat�inu, nebo� pro 
vývoj myšlení a �e�i mate�skou pé�i nic nenahradí. I v naší obci ke škod� d�tí velmi málo žen kojí d�ti, 
toto nahrazují Sunarem( = sušené mléko). Ženy má nárok na 26 týdn� mate�ské dovolené a od 
1.7.1970 m�že obdržet ješt� po dobu 1 roku mate�ský p�ísp�vek. Mladí i starší rodi�e se zrození d�tí 
vyhýbají a dít� se narodí, když chinin, antigest a jiné prost�edky selžou. Máme tu p�ípady, že si proto 
d�ti p�inesly na sv�t nenapravitelné defekty. Kdysi pov�stný §144 také padl a je zákonem povolena 
interrupce ( = um�lé p�erušení t�hotenství v nemocnici), kterého v naší obci používají ro�n� v 15 – 20 
p�ípadech dle zdravotní sestry. Obvyklými se stávají rodiny s 1- 2 d�tmi oproti stavu p�ed 30 lety, kdy 
rodina s 10 d�tmi nebyla nic neobvyklého (13 Kachtík�, 12 Pa�enic�….) a v byt� s 1 – 2 místnostmi! 
Ženy tenkrát nepracovaly v továrnách, vedly jen domácnost, muži t�žce shán�li zam�stnání, rodinných 
p�ídavk� nebylo. Oproti dnešku bylo i dosti svobodných matek („zavitka“), které byly v opovržení       
a jejichž život byl t�žký.  
Lidé cht�jí požitek bez bolestných následk�. 
Rozvodovost manželství, která zp�sobuje destrukci spole�nosti a ni�í mladou generaci nenalezla v naší 
obci p�dy, a� v�rnost manželská zna�n� mizí.  
Za posledních 10 let byly asi 3 rozvody. 
Mnozí ob�ané jsou toho mín�ní, že morálka má tendenci klesající. Jako p�í�ina se uvádí mizení 
zábran, jako byly : stálá p�ítomnost rodi�� (nezam�stnanost), ve�ejná mravnost, stud (zvlášt� u dívek), 
úcta k starším lidem a v�bec ke �lov�ku, náboženství, láska k lidem aj. Minulost však nebyla nikterak 
ideální. 
 Zam�stnání obyvatelstva. V zem�d�lství jen 8% lidí. P�ed 30 lety to bylo naopak. 90% našich 
ob�an� žilo z p�dy naší vesnice (nechci �íci ze zem�d�lství, protože i bezzemci si vyprosili u v�tšího 
rolníka aspo� záhon na brambory, které pak byly s kozím mlékem nebo zasmaženou polévkou hlavní 
potravou). 
 Dnes je naše živitelka Tesla Rožnov (z�ásti i Loana (d�íve Mop) a jiné závody), kam autobusy 
svážejí na 2 – 3 sm�ny d�lníky ze Slovenska, Be�ev, Karlovic a Hrozenkova, Byst�ic, Vid�e, Zašové �ili 
z blízkého i širšího okolí Rožnova. Dnes tam pracují všichni rodinní p�íslušníci, celé rodiny                  
i zem�d�lské, a proto se nedivme, že je u nás tolik aut, motocykl�, televisor�, tolik nových vilek             
a domk�, tolik milión� tržby v prodejnách a pohostinstvích. Roste náro�nost v bydlení, jídle a odívání 
(v t�chto se od konce 2. sv�tové války vesnice vyrovnala m�stu) a s ní roste i nespokojenost. Lidé jsou   
i pro malé nedostatky popudliví, roste poptávka po tuzexovém (bony!) a zahrani�ním zboží.  
 Domk�m našich d�lník� se nevyrovnají vilky m�š�an� p�ed 30 lety. Tenkrát se t�žko stav�lo,          
a když, tak malé d�ev�né chaloupky nebo tlu�enice, v nichž byla namnoze 1 místnost, když byly lepší 
prost�edky, tak 1 kuchy�, 1 sv�tni�ka a kom�rka. V byt� se va�ilo pro dobytek, a n�kdy se tu umístilo    
i prasátko nebo husa �i slepice na vejcích. Spalo se na p�d�, na chlév� v sen� i ve chlév� „v list�“ 
(steli) nebo na „pohráde“. Dnes nezbytné koberce a záclony bývaly jen u „pán�“. Dnes vžité 
p�ezouvání bylo úpln� neznámé. 
 Oblékání p�ed 30 lety se rozlišovalo „panské“ a „oby�ejné“. U našich žen to byla sukn�, „jupka“ 
(halenka) nebo kord�lka, na hlavu šátek a za nepohody nebo v zim� celé t�lo zahalil „šál“, který dnes 
už neuvidíme. Tak se chodilo i v ned�li do kostela. Která by se oblíkla „ po pansky“ tj. v m�stských 
st�izích, sklidila by odsouzení celé vesnice. Dlouhé ženské kalhoty neexistovaly. D�ti v p�edškolním 
v�ku chodily ve „šlep�“. Chlapci dostali kalhoty a kabátek až ve 4 – 5 letech. Žáci i mužové mívali 
šaty „na všechno“ z laciného „cajku“. Ža�ky chodily „ve šlep�“, nebo jako dosp�lé ženy. Svrchníky 
neexistovaly, jen „hospodá�i“ mívali krátké kabáty, �asto  z houn�. Soukené šaty sváte�ní „kostelní“ 



vydržely celá desetiletí. Šaty se d�dily po starších sourozencích, a �asto byly samá záplata 
(„zalátované“). U�itel ve škole pochválil žáka, že má šaty p�kn� zaplátované, že mu nevy�nívají holá 
kolena, lokte i zadek, což se �asto stávalo. Obuv se velmi šet�ila. Ženy (n�kdy i muži) chodívaly v lét� 
do kostela bosy, boty zav�šené p�es rameno, až p�ed kostelem se obuly. Žáci chodívali do školy bosí, 
zjara jakmile stál sníh a na podzim až do mrazu a sn�hu. Kroniká� jako žák 3. m�š�anky šel jednoho 
teplého prosincového dne do školy z Vigantic do Rožnova také bosý. Každý si ohlížel podrážky, mastil 
je, aby se ned�ely, nebo� na nové nebylo. Dnes má každý a každá ob�an �adu oblek� a obuvi, podle 
diktátu sou�asné módy. Stará obuv se pálí, šaty také, nebo se dávají do sb�ru. Prádlo se již také dávno 
„nelátá“ (nezaplatovává). Nikdo již nemá jen 2 košile : jednu na všední a jednu na ned�li. I p�evlíkání 
na noc do pyžama se vžívá. Vyrovnávání oblékání mezi m�stem a vesnicí po�alo po druhé sv�tové 
válce. Minisukn� (dlouhé asi na pí�) a zvonové kalhoty se v naší obci také objevily. Dnes obvyklé         
u nás malování tvá�e, barvení vlas�, kou�ení žen byly ješt� za druhé sv�tové války na vesnici 
v nejv�tším opovržení a ošklivosti. Náš ob�an si odplivl, když vid�l kou�il cikánku. Dnes již naše mladá 
d�v�ata kou�í. Jak neblahý vliv to bude míti na potomstvo! 
I v jídle již se vyrovnaly rozdíly mezi m�stem a vesnicí. Není již „panských“ a „oby�ejných“ jídel. 
Jídelní lístek je jednotný! Nedobrý zjev je mlsání žák�. Pozoroval jsem, že žáci si nosili denn� i n�kolik 
korun, za které si kupovali v místních prodejnách nebo na Horní Be�v� v cukrárn� cukroví. Kroniká� 
když v d�tství chodíval do Rožnova do kostela,  utratil 10 halé�� za n�kolik m�síc� za �tvere�ek 
�okolády, které bylo na stáncích na nám�stí plno. Kolik automobil� dnes zásobuje prodejny. S. Kubiš 
(75 let) vzpomíná, kterak zásoboval obchod v Kn�hyních nošením zboží na zádech.  
Mladíci d�ív byli bez pen�z. Jen co dostal n�kolik K�s od rodi�� na pou� nebo do kostela, když celý 
týden pracoval na poli. Dnes má mládež pen�z dost a �asto se za n� opíjí na tane�ních zábavách. 
Truchlivý je i pohled na lidi v prodejnách, když odnášejí plné tašky vína, likér�, o pivu nemluv�. D�ív, 
když si hospodá� rád posed�l v hospod� u osmi�ky nebo žedlíku bílé go�alky a „poru�il“ i jiným, 
odnášela to bídou rodina nebo i ztráta nemovitosti nebyla vzácná. Dnes p�i dostatku pen�z stoupá 
spot�eba lihovin. Jenže pití alkoholu odnáší potomstvo d�di�ností špatným nadáním, špatným 
duševním, nervovým i t�lesným zdravím. Následky pití alkoholu se projeví oby�ejn� v 3. pokolení. V�da 
a technika jsou dnes obrovsky rozvité a stále rostou, proto se u�ivo p�esunuje z vyšších do nižších 
ro�ník�. Nároky na studiích jsou obrovské  a stále rostou, takže je, t�eba dobrých nerv� a nadání 
k osvojení u�iva. Budeme-li tak hospoda�it s duševním a nervovým zdravím, bude tu v�da a technika    
a nebude lidí, kte�í si je budou moci osvojit. Bohudíky, že ješt� narkomanie je u nás cizí. Zdá se, že 
p�esyceného, zdegenerovaného bílého �lov�ka vyst�ídá hladový barevný �lov�k, který žije prost�, 
jednoduše, st�ízliv�. 
 Hygiena je na výši, což p�isp�lo k potla�ení infek�ních nemocí. P�ezouvání do r. 1950 nebylo ani 
ve školách. Žáci sed�li v lavicích v botech, v kterých p�išli do školy. 
U ob�an� umyvadlo, to bylo „panské“ za�ízení. Lidé se myli tak, že si naléval vodu z hrnku na ruku, 
umyl si ruce, pak tvá�. Mylo se v byt� na podlahu nebo venku u chalupy.  
Do p�l t�la, po pás tj. krk a prsa si myli lidé v hrotici, kterou postavili na židli. A to v ned�li, když šli 
do kostela. Celé t�lo si koupali v lét� v Be�v�.  
 Doprava. Kdo m�l jízdní kolo, to byl takový p�epych, jako dnes auto. D�lníci chodili do práce 
p�šky na stavbu cesty na Hlavatou, Beskyd, k hrazení byst�in do Rožnova. Dnes �ekají lidé u Šír�, že se 
svezou autobusem k bacovské škole. 
 Letos máme v obci 340 d�chodc�. D�íve byli vým�nká�i, obecní chudí a žebráci. Kolik k�iku, svád 
a slz bývalo stran vým�nku. Dnes má každý sta�ec od státu zajišt�n pevný obnos m�sí�n�, �ímž odpadá 
tíha stá�í. Pot�ebuje-li starý �lov�k obsluhu a nem�že ji dostat od d�tí a p�íbuzných (zam�stnání) jde 
do domu d�chodc� (Zašová, Frýdlant aj.) 
 Srovnejme též dnešní za�ízení – domovy mládeže – pro u�n� s minulým stavem. U�e� byl umíst�n 
v rodin� mistrov�, musil chovat d�ti, pomáhat v domácnosti. 	íkalo se : „U�e� je mu�e�“. 
 
 
 
 
 



Léka�ská pomoc 
 
 Dnes no�ní službu konající léka� projíždí sanitkou p�es vesnice celou noc a na telefonické zavolání 
do UNZ v Rožnov� i do hodiny navštíví nemocného, s kterým to mnohdy ani není tak vážné. D�íve si 
musil léka�e každý platit sám, a proto se lidé lé�ili domácími prost�edky (k�en na zapálení plic            
a hore�ku, pavu�iny na ránu atd.) Léka�e volali až p�i smrtelném onemocn�ní. Když jel MUDr. Peschl 
z Hutiska na bry�ce k n�komu, �íkali : „S tím už je zle, doktor k n�mu jede.“ Nemocnici si musil každý 
zaplatit sám, byl-li chudý, musila za n�j lé�ebné zaplatit obec. Bohatý si v nemocnici zaplatil druhou 
t�ídu, což ho oprav�ovalo míti vlastní sv�tnici a lepší léka�skou pé�i. První zubní technik byl 
v Rožnov� asi r. 1930. Lidé si trhali zuby sami. Mnoho chodili zuby trhat Milce Stavinohové pak 
Zemanové �. 60, která m�la na trhání zub� „pelikán“ = železné vratidlo, z doby husitské.  
  
 
Rekrea�ní oblast – Be�vy 
 
 V posledních letech prožíváme hotovou invazi m�st, zvlášt� Ostravy do našich hor. M�š�ané, 
ú�edníci, �emeslníci a d�lníci dob�e placených profesí hledají tu �istý, zdravý vzduch, soukromí, 
samotu, klid. A tak vidíme hore�né stav�ní chat, vekend�. Nákladní i osobní automobily na st�eše 
p�ivážejí stavební materiál a ve volnou sobotu a ned�li je tu plno stavebního ruchu. V Bacov� daroval 
Emil Fárek 1 ha pozemk� na chaty a vyrostlo tu už vekendové m�ste�ko. Na rozdíl od minulosti není to 
ku prosp�chu místních obyvatel. D�íve m�li Be�vané dosti hub a lesních plodin. Dnes nejen chata�i ale 
i p�icestovavši desítkami ba stovkami aut z Ostravy zaplaví ješt� za tmy zdejší údolí a celé zástupy 
prohledávají pod každým smr�kem, ke�em, louky u lesa, hmatají rukama po mechu a než se Be�vané 
probudí, jsou houby vysbírány. Vezmeme-li v úvahu ješt� 14 rekrea�ních za�ízení, n�kolik tábor� 
mládeže, musíme konstatovat, že náš kraj je rekrea�n� p�edimensovaný. 
 
 
Školství 
 
 Úrove� školství nepom�rn� stoupla. M�š�anská škola byla i pro naši obec postavena na Horní 
Be�v� r. 1930. Naše p�edstavenstvo obce se postavení ubránilo (3 �lenové rozhodli). Ješt� ve válku 
chodilo tam z naší obce jen n�kolik žák�. Všichni vycházeli jen obecnou školu v našich mali�kých 
školních budovách. Škola svád�la t�žké boje o školní docházku. V dob� špi�kových polních prací zely 
t�ídy prázdnotou. Krom� zimy byla �astá omluva žák� : „Já jsem musíl pás�.“ Školy byly vybaveny jen 
n�kolika obrazy a malou knihovni�kou. Žáci si nosili na ob�d �erné bramborové placky. N�jakou 
stokorunu v�novala na va�ení polévek Okresní pé�e o mládež v Rožnov�. Na vánoce byli nejchudší žáci 
podarování i sou�ástkami od�v�. Jiné t�žkosti m�la škola s opa�ováním školních knih, pom�cek            
a pot�eb, které dnes dostávají zdarma od státu. Ješt� v r. 1950 svád�l inspektor Tká� t�žké boje 
s ob�any z Bacova, kte�í necht�li posílat d�ti do m�š�anské školy, která se stala povinnou pro všechny 
d�ti. „K lopat� a krompá�i m�š�anky nepot�ebuje“, �íkali. Dnes, kdy v�decko technická revoluce           
a zvláš� na v�du náro�ná práce v pr�myslu nutn� vyžaduje vyšší vzd�lání, obrátilo se i myšlení lidí. 
Dnes stoupá náro�nost ve školní výuce, nebo� v�da a technika se neuv��iteln� rychle rozvíjí. Jestliže 
nám na u�itelském ústav� jen mikroskop ukazovali, dnes na Horní Be�v� v ZDŠ si každý žák sám 
mikroskopuje, každý žák samostatn� d�lá laboratorní chemické pokusy, každý žák má 
elektrotechnickou soupravu. Vybavenost škol je v každém sm�ru nesmírná. Jsou to statisícové ba 
milionové obnosy. Každý ob�an má neomezené prost�edky k svému rozvoji po všech sm�rech zdarma 
od státu, což v minulosti si musil platit každý sám. 

 
 
 
 
 
 



Usnadn�ní práce, odstran�ní d�iny 
 
 Jak t�žká bývala práce v lese : kácení ru�ní pilou, nakládání klád na v�z pomoci líb, závitk�, což 
vyžadovalo mohutnou chlapskou sílu. Motorová pila dnes vyžaduje minimální námahu, klády se samy 
naloží na auto pomocí lan. Kolik vytrp�li lidé a hospodá�ská zví�ata (krávy) vyvážením hnoje do 
svahu, oráním, kolik se lidí nalopotili s motykou na rolích, na bramborách. Celou zimu se ozývalo 
mlícení obilí se stodol. Dnes si pracovník sedí v naklada�i, na traktoru, v kombajnu a jen bez námahy 
�ídí stroj. A co ve stavebnictví dalo práce výroba cihel, výroba malty v garbovni a doprava materiálu 
ru�n�, p�šky po lešeních na kole�kách. Dnes jsou mícha�ky na maltu a betonu, výtahy, stavby               
a panel�. 
 
 
Náboženství 
 
 Blahobyt, popularizace v�d a náboženství. Ateistické vedení státní a školy nese plody. Ješt� ve 
válce jsem pozoroval, jak v ned�li manželé chvátali na ranní mši a poklusem je doprovázeli jejich 
p�edškolní caparti. Obdivoval jsem, že to vydrží na Hutisko 5 km. Na hrubé mši bývalo celé 
prostranství p�ed oltá�em zaplaveno školními d�tmi. Dnes i o takových vánocích zeje místo p�ed 
oltá�em prázdnotou je vzácnost, když se tam objeví dít�. 
Velká hanba byla v ned�li �ezat d�íví a je sekat (rúbat). To se nikdo neodvážil, zvlášt� dopoledne, kdy 
je mše. Dnes toho tlu�ení a pracovního ruchu je tolik, zvlášt� na stavbách a už se nad tím nikdo 
nepozastavuje. V Kn�hyních se dokonce v ned�li provád�jí polní práce. V rodinách již zanikly motlitby 
ranní, ve�erní, polední. And�l Pán� p�ed jídlem a po jídle. Ptáme-li se mladších lidí, i takových 
padesátník� na dogmata, již se málo v��í a nev��í. 
 
 
Kultura 
 
 To je vzácné, �eho je málo. P�emíra kultury vede k p�esycení. Dokud neexistoval rozhlas, jak rádi 
jsme si poslechli t�eba harmoniku, „vergel“ (kolovrátek), cikány na houslích, šuma�e. Svátek byl, když 
se na vesnici objevila dechová hudba. Též Medv�d ze Zub�í chodil s gramofonem s velikou troubou. 
Dnes za malého povšimnutí se z každého koutu ozývá radiový p�ijíma� a byl-li ješt� nedávno úzký, 
n�mý film vzácností, televisor je všední v�cí. Pro �tení by byla nálada, jenže je málo �asu pro p�emíru 
zam�stnání. Z t�chto d�vod� upadlo i ochotnické divadlo a valašský krúžek. Za to nové domy vyr�stají 
jako houby po dešti pod dovednými rukami místních ob�an�. Po první sv�tové válce byly velmi 
navšt�vovány sch�ze a p�ednášky, které po�ádaly politické strany. Nával býval i na p�ednáškách 
hospodá�ských, zem�d�lských, které po�ádala zimní zemská hospodá�sko luka�ská škola v Rožnov�      
a p�ednášíval �asto �editel této školy poslanec NS Emanuel Vencl. Ten byl svými žáky zbož�ovaný. 
Z naší obce školu absolvovali : Josef Mikulenka 20 „fojt“, Rudolf Jure�ka 29, Antonín Baroš.  
Absolventi této školy mívali každoro�n� „sjezd“ v Hážovicích v hostinci „Na lipové“. Byla to vesnická 
elita. Dnes p�ednáškovou �innost koordinuje odbor kultury ONV ve Vsetín�. Tento má zajišt�ny �ady 
�e�ník� z nejr�zn�jších obor� i finan�ní zajišt�ní, jenže zájem o p�ednášky je malý. D�íve bývala 
hospoda škola hospodá��. Kdo nem�l po vojn�, nesm�l se tam zdržovat, jmenovaní hosté ho vyhnali. 
Dnes se mládež ráda zdržuje v hostincích, a� místní hotely, zvlášt� p�es léto, jsou za�ízení Jednoty LSD 
pro letní hosty. Na zábavách tu hrává dechová hudba a jazz band (džes). Mládež má v oblib� v�ískavý 
hysterický big beat. Oblíbeným nástrojem mládeže je kytara i harmonika chromatická. Heligonek jež 
není. 
 Dosáhli jsme odv�kého snu utla�ovaných : rovnosti lidí. Na vesnici není pyšných bohatých sedlák� 
a opovržených „hofer�“ (nájemník�) i nádeník�. Vysoká životní úrove� nevede k rozvoji za vyšším 
ur�ením �lov�ka, ale k požitku. Z d�jin víme, že to vždy vedlo do katastrofy k zániku civilisací                
a národ�. Každá kultura dosáhla vrcholu, upadala a zanikla. Je t�eba si klásti otázku i odpov�d�t, co 
�inili, aby naše civilisace nebyla zni�ena svými splodinami. 



 Ceny : 1 kg hladké mouky stojí 3,20; hrubé mouky 3,80 K�s, 1 kg cukru 7,30 K�s, 1 kg hov�zího 
masa podle jakosti : 17, 20, 30 K�s; 1 kg vep�ového masa podle jakosti : 20 – 30 K�s, 1 kg salámu 
podle jakosti : 28 – 50 K�s, boty mužské : 120 K�s, šaty mužské : podle velikosti 900 – 1500 K�s, 
mužské košile : 60 – i více K�s. 1 kg másla 40 K�s, 1 l mléka 1,90 K�s, um�lý jedlý tuk 22 K�s.  
Mzdy jsou odstup�ovány podle t�íd. Nej�ast�ji m�sí�ní mzda �iní 1 200 až 1 500 K�s, lepší profese 
1 800 K�s a p�es 2 000 K�s, horníci až 3 000 K�s.  
 
 
Tržba našich prodejen a pohostinství v roce 1970 :  

 
Bacov    1 230 438 K�s, 2 zam�stnanci 
U mostu    2 054 000 K�s  
„U Šimurdy“   1 300 000 K�s, 2 zam�stnanci 
Kn�hyn�   1 750 000 K�s 
Hotel Kn�hyn�    800 000 K�s 
Hotel Zavadilka   2 000 000 K�s, 23 zam�stnanc� 
Hotel Be�va     556 470 K�s, 3 zam�stnanci 
 
Tento utrp�l p�emíst�ním silnice a odst�hováním JZD na Dolní Be�vu. 
 

 
Nešt�stí 
 
 V �íjnu zahynula tragicky 19. letá Marie Jurajdová 323. Jako �lenka Svazarmu p�stovala 
parašutismus. Její poslední osmnáctý seskok u Olomouce p�inesl jí smrt. P�i seskoku s letadla s výše 
900 m se jí nerozev�el padák. M�la slavný poh�eb na Hutisku. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 


