
ROK 1971 
 
 

Rozkvět obce za éry komunismu 
 
Je to rok, ve kterém naše KSČ oslavuje 50 let trvání. První polovina tohoto období znamená boj za 
holou existenci uvnitř kapitalistického řádu. Druhá polovina tohoto období je předznamenána 
osvobozením Sovětskou armádou a únorovým vítězstvím lidu v roce 1948. Nastoupena cesta 
k socialismu s nikdy nevídaným budovatelským úsilím s imposantnými výsledky. Je to cesta od 
malosti a ubohosti v minulosti k velikosti a šťastnému životu v budoucnosti. Nutno připomenout 
některé výsledky budování v naší obci :  
Již v roce 1951 bylo vybudováno nové hřiště na levém břehu řeky Bečvy nákladem cca 100 000 Kčs. 
Přes Bečvu byla postavena nová lávka na hřiště. Od roku 1947 byla prováděna elektrifikace ve 
středu obce, Adámky, Bacov, Kněhyně, nákladem asi 2 miliony Kčs. Od roku 1953 byly postaveny 
nové mosty a mostky dřevěné nebo betonové jako „Pod Skalkou“, Na Skálí, u Kulišťáků, u 
ozdravovny „Nový život“, u Proroků, u „Vašíčků“, u Mikulenků, u Ondryášů, u Šírů aj. Mostky byly 
budovány za vydatné pomoci občanů. Již v roce 1948 byla zahájena adytace za osvobozovacích bojů 
poškozené školy           U  mostu. Nákladem jednoho a čtvrt milionu Kčs byla škola nadstavěna, 
rozšířena, vybudován vodovod a ústřední topení. V roce 1952 – 53 byla postavena nová požární 
zbrojnice ve středu obce nákladem cca 
800 000 Kčs. Zásluhou požárníků střed byl vybudován vodovod do tohoto požárního domu. V roce 
1953 byla vybudována nová silnice od školy U mostu k novému požárnímu domu střed. Hodnota této 
silnice je 100 000 Kčs, skutečný náklad činil 20 000 Kčs. V témže roce byla vybudována silnice u 
Sedláků v délce asi 180 m a byla provedena úprava vozovky do Bacova, hlavně její rozšíření. V roce 
1955 byla zavedena do školy Bacov telefonní linka, dále veřejné osvětlení ve středu obce, v dolní 
části Bacova a v části Kněhyně. V roce 1957 bylo v domě č. 315, který byl v roce 1945 přidělen 
MNV jako konfiskát,  zřízeno zdravotní středisko se sídlem lékaře, do něhož bylo zavedeno ústřední 
topení v roce 1969, kromě jiných stavebních úprav. Od roku 1955 do roku 1959 byly provedeny 
generální opravy školní budovy v Kněhyních o celkovém nákladu asi 150 000 Kčs. V roce 1957 
generální oprava školy Bacov včetně vodovodu náklad 25 000 Kčs. V roce 1958 – 60 byla 
dokončena elektrifikace osad horní Bacov, Skálí a Podstupně. V říjnu 1959 bylo v naší obci založeno 
JZD. V letech 1961 – 1963 byly postaveny 2 kravíny (ve středu obce a v Kněhyních), silážní jáma, 
sociální budovy a kanceláře – kuchyň s prostornou jídelnou, kůlnou na stroje a materiál, dílnu 
mechanizátorskou, vodovod ke kravínu, letní salaš u Jurečků, vodovod ke kravínu 96, rybízový sad 
za školou U mostu (16 000 Kčs), cesta ke kravínu 96, mostní váha, celkovým nákladem 2 150 000 
Kčs. V roce 1961 byl vybudován T. J. Sokol autokemping nákladem 60 000 Kčs. V roce 1962 byl 
znovu postaven železobetonový most přes Bečvu u školy nákladem cca 1 milionu Kčs. V roce 1962 
byla zahájena stavba požárního domu v Kněhyních a postavena nákladem asi 357 000 Kčs. Tisíce 
brigádnických hodin požárníků a občanů značně převyšuje hodnotu této stavby. V roce 1962 
zakoupil MNV budovu č. 272, v níž byl umístěn MNV a pošta, nákladem 80 000 Kčs. V roce 1965 a 
později byly postaveny čekárny u autobusové linky ve středu obce (blízko školy), u Nové, 
v Kněhyních, u Zavadilky a v Bacově. V roce  1967 bylo provedeno asfaltování rozšířené silnice do 
Bacova v délce 2 ½ km v hodnotě 117 000 Kčs, kromě brigádnických hodin občanů. Po dokončení 
asfaltování byla zavedena autobusová linka do Bacova pro dělníky do práce a pro dopravu žáků do 
školy U mostu a do ZDŠ 6. – 9. roč. v Horní Bečvě. V roce 1967 – 68 byla postavena nová prodejna 
Jednoty v Kněhyních, nákladem 267 000 Kčs. V roce 1967 byla zahájena stavba svépomocné dílny 
Svazarmu. Dosavadní hodnota činí 60 000 Kčs. V roce 1969 byla zahájena výstavba sokolovny se 
šatnami a tělocvičnou na hřišti ve středu obce. Rovněž byla zahájena současně prodejna Jednoty – 
samoobsluhy s masnou ve středu obce. V letech 1966 – 69 byla uskutečněna stavba nové dálnice 



(evropské cesty) s přípojkou na Hutisko (u Vachůnů) a novým mostem přes Bečvu. Náklad činil 35 
000 000 Kčs. V roce 1966 byla zahájena stavba nových objektů ZDŠ v přírodě (Nový Život), 
přístavba a rekonstrukce nákladem 2 miliony Kčs. V obci Prostřední Bečva mají národní podniky 
vybudovány rekreační střediska, kde pracující ve zdravém a příjemném prostředí prožívají svoji 
dovolenou. Např.: rekreační středisko Elektron n. p. Tesla Rožnov, Hranické cementárny,  vápenka 
Štramberk, Sušice – Sirkárny, Lutín – pumpy, Lipník aj. V Bacově vyrostlo veekendové městečko. 
Cesty a silnice vroubí řady překrásných vilek, kde kdysi se choulily jen dřevěné chatrče. Tu naši 
občané dokázali svůj um a dovednost, neboť si je postavili svépomocí, vlastníma rukama. 
Budovatelský činitel jsou i slušné výdělky našich pracujících. Tak např.:  v roce 1970 bylo v n. p. 
Tesla Rožnov zaměstnáno 372 občanů a jejich hrubý výdělek činil 7 041 000 Kčs. O vysoké životní 
úrovni svědčí i desítky osobních automobilů v soukromém vlastnictví.  
 
 
Volby 
 
Agitační středisko činí průhled do minulosti, abychom s novým elánem vykročili do nového 
volebního období. Volby do národních výborů se uskutečnily 30. listopadu 1971 ve volební 
místnosti na Zavadilce, kde byla budovatelská výstavka a vyhrávala Kantorova dechovka 
z Kněhyň.  
 
 
Rozdělení obce na obvody voleb 

 
Pro tyto volby byla naše obec rozdělena na 27 obvodů, které zastupuje 27 poslanců :  
  1. obvod : dolní konec, poslanec Jaroslav Bíl č. 1, nar. 1926  
  2. obvod : dolní konec, poslanec František Vala č. 508, nar. 1942 
  3. obvod : střed obce, poslanec Zdeněk Vala č. 511 
  4. obvod : Adámky, poslanec Jan Pastorek č. 46, nar. 1928 
  5. obvod : střed obce, poslanec Anna Křištofová č. 312. nar. 1913 
  6. obvod : Adámky, poslanec Markéta Šenková č. 468, nar. 1924 
  7. obvod : Adámky, poslanec Michal Maceček č. 40, nar. 1915 
  8. obvod : Adámky, poslanec Květoslav Ondryáš č. 22, nar. 1942 
  9. obvod : dolní konec, poslanec Aloisie Vachůnová č. 241, nar. 1913 
10. obvod : střed obce, poslanec Josef Pastorek č. 80, nar. 1926 
11. obvod : střed obce, poslanec Václav Fiurášek č. 39, nar. 1946 
12. obvod : střed obce, poslanec Julius Fiurášek č. 39, nar. 1912 
13. obvod : Gálka, poslanec Alois Gremnica č. 454, nar. 1918 
14. obvod : dolní Bacov, poslanec Jarmila Blanařová č. 660, nar. 1929 
15. obvod : střední Bacov, poslanec Bohumil Divín č. 240, nar. 1923 
16. obvod : horní Bacov, poslanec Emil Fárek č. 64 
17. obvod : horní Bacov, poslanec František Křenek č. 481, nar. 1933 
18. obvod : Bacov, poslanec František Bernatský č. 56, nar. 1929 
19. obvod : Na kopečku, poslanec Jaroslav Majer č. 355, nar. 1918 
20. obvod : U Petřeků, poslanec František Rudolf č. 353, nar. 1917 
21. obvod : Kněhyně, poslanec Vladislav Křištof č. 260, nar. 1920 
22. obvod : Kněhyně, poslanec Jan Žíla č. 216, nar. 1925 
23. obvod : Kněhyně „Zlín“, poslanec František Koláček č. 463, nar. 1931 
24. obvod : Ježovec, poslanec Václav Bártek č. 420, nar. 1936 
25. obvod : Skálí, poslanec ing. Rudolf Ondryáš č. 354, nar. 1928 
26. obvod : Suchá, poslanec Josef Fojtášek č. 419, nar. 1920 



27. obvod : Huť, poslanec Jaroslava Stekbauerová č. 288, nar. 1950 
 

 
 
 

Členové rady MNV : 
Jan Pastorek 46, předseda MNV 
Václav Fiurášek 439, tajemník MNV 
Vladislav Křištof 260, předseda finanční komise 
Julius Fiurášek 39, předseda komise ochrany veřejného pořádku 
Jaroslav Majer 355, předseda sociální komise 
Zdeněk Vala 511, předseda školské a kulturní komise 
Ing. Rudolf Ondryáš 354, předseda zemědělské komise 
Josef Pastorek 80, předseda stavební komise 
Anna Křištofová 312, předs. sboru pro občanské záležitosti 
 
 

Členové komisí : 
Stavební komise :  
předseda : Josef Pastorek 
poslanci : František Rudolf 353, František Vala 508, Václav Bártek 420, František Křenek 481 
neposlanci : Josef Červený 367, Jaroslav Vašek 160, Jan Jurajda 397, Josef Vala 343,  
                    Oldřich Petřek 437, Karel Růčka 271 
 
Finanční komise :  
předseda : Vladislav Křištof 260 
poslanci : Jan Pastorek 46, Josef Fojtášek 419, Jaroslava Stekbauerová, František Bernatský 56 
neposlanci : Josef Zeť st. 352, Marie Chrbjátová 171, Robert Vítek 282, Michal Bernátek 194 
 
Sociální komise : 
předseda : Jaroslav Majer 355 
poslanci : František Koláček 463, Květoslav Ondryáš 27, Markéta Šenková 468,  
           Václav Fiurášek 439, Bohumil Divín 240 
neposlanci : Olga Malinová 119, Anežka Stavinohová 507, Josef Janíček 404, Pavel Kubáň 416,           
    Vlasta Křištofová 260 
 
Zemědělská komise :  
předseda : ing. Rudolf Ondryáš 
poslanci : Alois Gremnica 454, Václav Fiurášek 439, František Bernatský 56, Bohumil Divín 240, 
           Emil Fárek 64 
neposlanci : František Křenek 290, Metoděj Prorok 117, Jan Mikulenka 166, Svatomír Vašut 111,  
    Rudolf Fiurášek 350 
 
Komise ochrany veřejného pořádku : 
předseda : Julius Fiurášek 39 
poslanci : Alois Gremnica 454, Václav Fiurášek 439, Jan Pastorek 46, Václav Bártek 420 
neposlanci : Richard Blanař 660, Jan Válek 285, Karel Malina 119, Miroslav Růčka 51,  
    Květoslav Malina 
 
Školská a kulturní komise :  



předseda : Zdeněk Vala 
poslanci : Jan Žíla 216, Jarmila Blanařová 660, Emil Fárek 64 
neposlanci : Rudolf Gürtler 447, Vlasta Žílová 216 
 
 
 
Komise pro občanské záležitosti :  
předseda : Anna Křištofová 312 
poslanci : Jaroslav Bíl 1, Markéta Šenková 468, Aloisie Vachůnová 241 
neposlanci : Jindřich Maléř 98, Marie Chrbjátová 171, Bedřich Vašek 547 
 
Okresní poslanec : Skalíková 
Krajský poslanec : ing. Zdeněk Pavlica 24 
 
 
Význam voleb 

 
Lidé ve volbách ukázali, že si svého sicialistického zřízení váží a volili manifestačně. Do vedení 
obce byli postaveni nejlepší občané a soudruzi ze stran : komunistické, ze strany českých 
socialistů, kterážto strana byla obnovena a značně vzrostla v roce 1968, ze strany lidové a 
z bezpartijních. Vedoucí úlohu strany KSČ prováděla stranická skupina poslanců při MNV.  

 
 

Volební program 
 

Národní frontou, která má 19 složek, a novým MNV byl přijat volební program, který má 4 oddíly 
:  
1. Životní prostřední 
2. Péče o zdraví obyvatelstva 
3. Obchod a rozvoj služeb obyvatelstvu 
4. Školství, kultura, vytváření podmínek pro socialistický životní styl na vesnici 
 
1. Životní styl a prostředí :  
V koncepci osídlení vycházíme z toho, že obec Prostřední Bečva není dosud uznána jako obec 
středisková, i když po sloučení všech JZD Dolní, Prostřední a Horní Bečvy bude vytvořen celek, 
který bude v budoucnu vysoce ekonomický a naše obec má nejvýhodnější podmínky pro rozvoj a 
zvýšení životní úrovně obyvatelstva. Většina obyvatelstva v produktivním věku dojíždí do 
zaměstnání, zejména do Rožnova, Zubří, Valaš. Meziříčí, Frenštátu, Kopřivnice, Ostravy, Vsetína 
aj.  
 

Výstavba obce :  
Národní výbor v Prostřední Bečvě bude podporovat a prosazovat všechny formy individuální 
svépomocné výstavby rodinných domků. Povede své občany k provádění modernisace bytů 
formou rekonstrukcí a adaptací, včetně fasád, úprav zahrádek a plotů, což prospěje ke zlepšení 
standartu bydlení a také ke zlepšení životního prostředí v celé obci. 
Do roku 1975 zajistí národní výbor vybudování nové komunikace ve stavebním obvodě.  
V roce 1972 bude provedeno vyasfaltování komunikací (Skálí), dokončena komunikace k Rohlovi 
a v případě dostatku finančních prostředků úsek komunikace na Kolařku. 
V roce 1972 – 75 budou vyasfaltovány komunikace podle pětiletého plánu k Jurečkům, Langrům, 
Fárkům, do Bacova a prováděna běžná údržba. 



V roce 1972 bude zahájena výstavba mateřské školy a hřbitova s obřadní síní.  
V roce 1975 bude zahájena výstavba kulturního domu spojeného s poštou a národním výborem. 
Ve spolupráci s členy místních požárních sborů zajistíme přístavbu k požárnímu domu 
v Kněhyních, zavedeme ústřední topení v požárním domě střed a provedeme úpravy kolem těchto 
budov. Upravit prostor mezi novou prodejnou a školou.  
Ve spolupráci s Jednotou LSD Vsetín zajistit v rámci pomoci stavebníkům vybudování prodejny 
nebo vhodného prostoru pro prodej stavebního materiálu pro naši obec a sousední obce. 
Dojednat s odborem školství ONV Vsetín využití školní budovy v Bacově po odchodu prodejny. 
 
Vodní hospodářství a kanalisace : 
Kanalisace v prostoru stavebního obvodu bude provedena podle rozhodnutí ONV a odboru 
vodního, lesního a zemědělského Vsetín. Termín bude určen ONV. 
Národní výbor vyvine úsilí pro uskutečnění úplné regulace potoka Bacůvky, Kněhyňky a Bečvy, 
kde je nutno provést potřebné úpravy pro bezpečnost rodinných domků a vzhledu naší obce.  
 
Tvorba přírodního a životního prostředí :  
a) Ve spolupráci s JZD zajistíme odstranění nedostatků u kravína ve středu obce i v Kněhyních   

(močůvka, úprava prostředí atd.). 
b) MNV ve spolupráci se SRPŠ zajistí úpravu parčíku u lipek svobody a vhodného prostoru pro 

mateřskou školu vzhledem k bezpečnosti a možnosti her.  
c) Kolem nynější budovy MNV bude provedena úprava prostředí a prostranství. 
d) MNV bude dbát, aby parkoviště u Zavadilky bylo řádně využito pro parkování vozidel a aby 

tyto nenarušovaly parkováním prostor před Zavadilkou. Bude dbáno vzhledu parkovacího 
prostoru i prostoru kolem hlavní silnice. 

e) MNV zajistí pravidelné odvážení odpadků a popelu, aby nedocházelo k znečišťování prostorů 
kolem rodinných domků. 

 
Na úseku sportovním :  
má obec dosud nevyhovující sportovní hřiště. Národní výbor v úzké spolupráci s tělovýchovnou 
organisací zajistí rozšíření dosavadního hřiště odvodněním a potřebnou úpravou. MNV bude 
dbát, aby požární dům Kněhyně a sokolovna, která je v dostavbě, sloužili ke cvičení v zimních 
měsících.  
 
Obchod a rozvoj služeb obyvatelstva : 
V distribuci poskytuje služby obyvatelstvu Jednota – potraviny. V letošním roce mají být 
dokončeny dvě prodejny, které svou kapacitou stačí pokrýt požadavky občanů.  
Nedokončenou svazarmovskou dílnu využít pro služby obyvatelstva po dostavbě. Nedokončí-li 
stavbu Svazarmu, převezme tuto budovu národní výbor, kde zřídí holičství a další část využije 
k uskladnění materiálu. 
 
Pohostinství : 
Současný stav stačí krýt požadavky občanů. Národní výbor bude usilovat o modernisaci a 
odstranění nehygienických zařízení v hotelu Bečva a v hotelu Kněhyně, který je naprosto 
nevyhovující.  
 
Veřejné osvětlení :  
V roce 1972 – 75 národní výbor dořeší veřejné osvětlení, které v současné době je nevyhovující. 
Jedná se o Zolu, Kněhyně, dolní část obce, dolní část Kněhyň, propojení Bacova se středem obce 
a vylepšení osvětlení ve středu obce i v Bacově.  
 



Rozvoj školství : 
Na úseku školském se zaměříme na soustavné zvyšování odborně politické úrovně výchovných 
pracovníků. Na opravu ZDŠ Kněhyně bude v roce 1973 finanční náklad 150 000 Kčs, na ZDŠ U 
mostu 50 000 Kčs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kultura a vytváření podmínek pro socialistický životní styl na vesnici : 
Pro provozování kultury v naší obci nejsou dosud vytvořeny dobré podmínky. Místní lidová 
knihovna je umístěna v budově ZDŠ a Osvětová Beseda nemá místnost pro činnost, ani pro 
uložení materiálu. Výstavba kulturního domu do ruku 1975 je nereálná pro nedostatek finančních 
prostředků. Na úseku výchovné činnosti bude věnována pozornost společenským organisacím, 
SSM, Osvětové Besedě, lidové knihovně se zaměřením na nápravu škod způsobenými pravicovými 
silami v posledních letech především na mládeži. MNV bude zvláště všemožně a systematicky 
podporovat vznik a upevňování organisace SSM. 
MNV bude vhodnými formami pečovat o organisované a účelně podchycení volného času 
mládeže, organisovat její účast na budování obce, JZD a na kulturně - vzdělávacích akcích. 
V kulturně výchovné činnosti bude dbát MNV na zvyšování úrovně politického uvědomění a 
posilování vědeckého světového názoru.  
Tento volební program je reálný za předpokladu vydatné pomoci občanů, VO – KSČ a složek NF. 
 
 
VO KSČ 
 
Vesnická organisace komunistické strany čsl má 60 členů.  
Předsedou je Jaroslav Bíl č. 1, bratr partyzánů Františka a Jana, jejichž osudy jsou v kronice 
popsány. Složení výboru VO – KSČ P. Bečva : Josef Zeť st. , Jindřich Kysučan, řed. školy, 
Vladislav Křištof, František Koláček, Stavinoha Cyril 307, Vítek Robert, Slavičinský J., František 
Jurajda. Propagandistou, který je lektorem roku stranického školení je Jindřich Kysučan.  
 
 
ČSL 

 
Čsl strana lidová má      členů a předseda je Bohumil Divín. Kromě tanečních zábav a 
brigádnických hodin nemá činnosti.  
 
 
ČSS 

 
Čsl strana socialistická má 40 členů a předsedou je Josef Vašek, kuchař a cukrář. V činnosti se 
podobá čsl straně lidové.  
 
 
ČSPO střed 
 



Čs. sbor požární ochrany – střed obce má 110 členů, a to 92 mužů a 18 žen, družstvo dorostu a 
žactva. Vykonává pravidelné cvičení. Okrskové soutěže v P. Bečvě se účastnilo 11 sborů, náš sbor 
se umístil na 1. místě. Na soutěži požárníků v Kelči se umístili žáci (13 – 15 letí) na 2. místě. Sbor 
se účastnil požáru 2 stodol v naší obci. Průměrný věk členů je 41 let. Sbor odpracoval 3 645 
brigádnických hodin.  
 
 
 
 
 
 
 
ČSPO - Kněhyně 

 
Čs. sbor požární ochrany v Kněhyních má tento výbor :  
předseda : Kretek Stanislav, místopředseda : Ondryáš Ondřej 145,  
velitel : Pavlica Josef H. Bečva 890, jednatel : Žíla Jan, hospodář : Vančura Josef, 
preventista : Ondryáš Josef, kultur. referent : Jan Maneth 33, vedoucí mládeže : Šena Vladimír, 
organ. referent : Antonín Koláček 
Úsek výstavby : Na podzim se vykopaly a vybetonovaly základy pro přístavbu jeviště a sušáku na 
hadice. Náklad platili z vlastní pokladny a činil 2 400 Kčs. Odpracováno bylo 980 brigádnických 
hodin včetně údržby požární zbrojnice, kterýžto náklad od počátku hradí sami. V září byl 
uspořádán 2 denní zájezd na Slovensko.  
 
 
T. J.  Sokol - střed 

 
T. J. Sokol, střed obce, má 147 členů. V soutěži hraje družstvo kopané mužů, dorostenců a žáků. 
V soutěžích hrají též šachisté. Rovněž je utvořen oddíl stolního tenisu a oddíly ZTV. Je nedostatek 
místa pro cvičení. Předsedou je František Pavlica.  
 
 
T. J. Sokol - Kněhyně 

 
T. J. Sokol Kněhyně má tento výbor : 
předseda : Ondřej Galčan, místopředseda : Stanislav Ondryáš, jednatel : ing. Rudolf Ondryáš,  
členové výboru : Josef Holub, František Šena, Karel Zetocha, Zdeněk Galčan 
V září 1971 zahynul tragicky Ondřej Galčan a ve funkci ho zastával do voleb ing. Rudolf 
Ondryáš. 
Letos byla T. J. Sokol Kněhyně pověřena pořádáním závodu přeboru beskydské župy v běhu na 
lyžích u žactva. Tento přebor byl úspěšně zajištěn i přes nepříznivé sněhové podmínky. V tomto 
roce získala žákyně Zdenka Sobková titul krajské přebornice u žaček starších v běhu na lyžích. 
 
 
ČSČK 

 
Čsl červený kříž má 90 členů, 5 zdravotních hlídek, stanici první pomoci ve škole U mostu, kterou 
vede Milada Kysučanová, manželka ředitele školy – pak 19 dobrovolných zdravotních sester, 18 
mladých zdravotníků. Bylo vykonáno školení zdravotních hlídek a dobrovolných sester a 
uspořádány 2 přednášky : Jak zdravě žít a pracovat a Kožní choroby. Brigádnická činnost : 



Zdravotní péče, první pomoc 80 hodin. Jarní úklid 150 hodin, v zemědělství 50 hodin, celkem 280 
brig. hodin. 
 
 
 
Svaz protifašistických bojovníků má 41 členů, z toho 12 žen. Průměrný věk : 70 let. Nejmladší je 
Drahomíra Uhlárová 43 roků. Rozdělení členstva dle činnosti : domácí odboj : 25 členů, 1. odboj 
(1914 – 18) 4 členové, pozůstalí : 5 členů, političtí vězni 4, partyzáni : 2, zahraniční voják : 1.  
Kulturně propagační činnost vykonával s. Jindřich Kysučan besedami s výstavkou o odbojové 
činnosti a partyzánských bojích na Bečvách. Celkem vykonal 20 besed s 1 666 účastníky : 
pionýrské tábory, školy, studenti aj. Brigádnické hodiny : pomoc v zemědělství 200 hodin, 
výstavba sokolovny 70 hodin. Místní skupina předávala žádosti o osvědčení č. 255/46 Sb. 
Odbočku navštívili zástupci MNO a 1. čs. part. brigády Jana Žižky. Zemřel s. Josef Kafčiak 
v Žilině, čerstvý občan Prostřední Bečvy.  
 
SČSP 

 
Mizivou činnost vykazuje odbočka SČSP.  
 

 
 

Myslivecká společnost pečuje o lesní a polní zvěř, pořádá zábavní podniky (letní noc, poslední 
leč) a hony na podzim. Má 14 členů, předseda Josef Zeť st.  
Výsledek lovu : 50 zajíců, 16 srnců 
 
 
OB 

 
Osvětová Beseda vykonávala činnost vzdělávací (přednášky) a zábavnou : zájezdy na představení 
Těšínského divadla v Horní Bečvě, taneční zábavy.  
 
 
ČSZO 

 
Odbočka svazu zahrádkářů a ovocnářů díky odbornému vedení předsedy Bohumila Juříka 
vykonává záslužnou činnost šířením vědomostí ve zmíněných oborech, pořádáním výstav růží a 
ovoce.  
 
 
MLK  

 
Místní lidová knihovna měla letos 12 096 vypůjček. Stav knižního fondu 4 500 knih. Knihovnicí je 
Milada Kysučanová. 
 
 
Komise škol. a kultur. 

 



Komise školská a kulturní MNV vypracovává celoroční plán kulturně - výchovné činnosti v obci, 
vydává povolení k zábavám. Záležitosti školství a SRPŠ jsou zaznamenány ve školních kronikách, 
a proto nebudu jim zde věnovat větší pozornosti. 
 
 
Komise zeměd. 

 
Komise zemědělská MNV uzavírá dodávkové smlouvy s jednotlivě hospodařícími rolníky, dbá o 
plnění dodávkových povinností, provádí soupisy dobytka, distribuje hnojiva, osiva i krmiva 
(skladiště vede stále s. Frant. Bernatský 56), vydává povolení ke stavbám rodinných domků a 
chat. JZD podléhá výrobně hospodářské správě ONV.  

 
 
 
 
 
 

 
JZD 

 
Posledním předsedou JZD v naší obci před sloučením s JZD Dolní Bečva byl Metoděj Červený, 
bývalý předseda MNV. Sloučení bylo slavnostně provedeno na Elektronu dne 
JZD Dolní Bečva je více průmyslový než zemědělský podnik. Má rozsáhlou přidruženou výrobu – 
svařování – která ji umožnila akumulovat milionové finanční rezervy. Rozhodující tu byla silná 
osobnost předsedy JZD Bohumila Ondrouška. Po sloučení má JZD 325 ha zemědělské půdy, 
z toho 133 ha orné a 93 ha zahumenkové. Počet družstevníků je 109.  
Hektarové výnosy letos byly : pšenice 26 q, žito 30 q, oves 25 ½ q, brambory 186 q. 
JZD má 4 chlévy a 445 kusů skotu, z toho 130 dojnic. Dojivost je 2 230 l ročně na 1 dojnici. 
Dojiček je 9. Mléka vyrobeno za rok 271 000 l, masa 609 q. Přírustky masa denně 63 dkg. Tržby 
ze zemědělství činí 2 300 000 Kčs, z přidružené výroby 6 020 000 Kčs.  
 
 
Komise stavební 

 
Komise stavební MNV vydává povolení ke stavbám chat, rodinných domků, oplocení, vodovodů, 
stará se o veřejné komunikace a osvětlení.  
1.5. byla dokončena čekárna u autobusové linky u hasičské zbrojnice, opraven most u Vašíčků, 
proveden penetrační postřik cesty k Sekyrům a k Fiuráškům. 
 
 
Komise pro veřej.  pořádek 

 
Komise pro veřejný pořádek projednala letos 21 přestupků.  
 
 
Komise sociální 

 



Komise sociální a zdravotní má v péči důchodce a osoby veřejné péče potřebné, nezávadnost 
pitné vody, hygienu v obci a veřejných podnicích. V doplňkové péči o důchodce bylo poděleno 
jednorázovými podporami 17/3 57 důchodců, 1/9 61 důchodců (po 100,-, 300 Kčs.) 
 
 
SOZ 

 
Sbor pro občanské záležitosti vykonal 27.6. Vítání novorozenců do života. Členové navštěvovali 
občany s obdarováním v jejich významná životní jubilea. Tak s. Julius Fiurášek se dožil 60 let. 
Celý život zasvětil práci v MNV, jehož býval i předsedou. 60 let, se dožil též Josef Vachun 241, 
obuvník a nyní pracovník Opravny obuvi. Kdysi šíjával valašské papuče z houně. Pracoval 
ochotně, obětavě, „na počkání“, od 5 hod. ráno do 22 hod. večer. Proto požívá u občanů 
oblíbenosti, úcty a vážnosti. 30.10. oslavili zlatou svatbu manželé Křištofovi 97. Josef Křištof byl 
starostou obce v nejhorší dějinné době přes druhou světovou válku. 
 
 
Veřejné oslavy 

 
Veřejné oslavy byly vykonány na Zavadilce : a to : 50 let KSČ, MDŽ, osvobození obce Rudou 
armádou a VŘSR. 

 
Rozpočet obce 

 
Rozpočet obce :  
Příjmy :  
zemědělská daň       83 000 Kčs. 
daň z příjmů obyvatelstva      10 000 Kčs. 
daň domovní        46 000 Kčs. 
správní poplatky         2 000 Kčs. 
školství         40 000 Kčs. 
vnitřní správa       15 000 Kčs. 
místní hospodářství        8 000 Kčs. 
příjmy z vlastního fondu 
rezerv a rozvoje zařaz. do rozpočtu  100 000 Kčs. 
 
Úhrnem      304 000 Kčs. 
 
 
Vydání :  
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Investice 

 
Úhrn  
všech  
výdajů 

      1     2     3     4     5      6      7  
Vodní 
hospodářství 

 55 200,- 35 000,-  14 000,-  104 000,- 10 000,- 114 000,- 

Stavebniny 
 

   1 200,- 15 000,-      16 200,-    16 200,- 

Doprava  36 000,- 10 000,-  14 000,-    60 000,-   60 000,- 



 
Vnitřní správa 
 

   8 000,-         8 000,-     8 000,- 

Místní 
hospodářství 

 10 000,- 10 000,-      10 000,-   10 000,- 

Skupina 2 
Kultura a soc. potř. 

 94 000,-   8 000,-    102 000,-  102 000,- 

Školství 
 

 90 000,-   6 000,-      96 000,-    96 000,- 

Kultura 
 

   4 000,-   2 000,-        6 000,-      6 000,- 

Sociální 
zabezpečení 

    15 000,-   15 000,-    15 000,- 

Skupina 4 
Vnitřní správa 

  11 000,-   2 000,- 2 000,-     15 000,-    15 000,- 

 
 

       57 800,-   

Úhrn 
 

160 000,- 45 000,- 2 000,- 14 000,- 15 000,- 236 000,- 10 000,- 246 000,- 
  57 000,- 

Celkem 
 

       304 000,- 

Občanské vybavení prodejny 
 

Distribuce a služby obyvatelstvu – roční tržby 
Prodejna Bacov : vedoucí Marie Stavinohová, prodavačky : Jindř. Bernatská a Anna Skaliková. 
Prodejna umístěna v budově bývalé školy Bacov. Roční tržba : 1 416 000 Kčs.  
Prodejna U mostu : vedoucí M. Hajda, prodavačky : Hajdová D., Trlicová Jana, Macečková L. 
Prodejna umístěna v domku Jana Děckého, kde kdysi býval i hostinec „Na obecní“ zvaný. 
Prodáno za rok 1971 : chleba 40 560 kg, cukru 2 000 kg, mouky 21 000 kg, tuků 1 800 kg. Roční 
tržba 2 140 000 Kčs. 
 
 
DV 

 
Činnost Dozorčího výboru : v dozoru má jmenovanou prodejnu, Masnu umístěnou v domku 
Františka Křenka 104, a pohostinství. Složení výboru : předseda Ludmila Jurečková 28, členové 
Gürtler Rud., Chrbjátová M., Jurajda Frant., Křištofová Anna, Vašková Bedřiška, František 
Sobek. 
Kontrolní činnost : za měsíc 6 kontrol v prodejně, Masně, pohostinství. 
Schůze : jednou měsíčně výborové, 2krát za rok členské a 1 výroční. 
DV odpracoval na stavbě nové prodejna 700 brigád. hodin. Z vlastních finančních prostředků 
zakoupeny záclony do hotelu Bečva v ceně 1 500 Kčs, různá vydání při dostavbě nové prodejny          
3 000 Kčs. 
Prodejna U Bártků v Kněhyních měla roční tržbu 1 172 000 Kčs, prodejna v Kněhyních u školy        
1 684 000 Kčs, hotel Kněhyně 782 000 Kčs, hotel Zavadilka 2 251 000 Kčs, hotel Bečva 630 000 
Kčs.  
 
 
Místní hospodářství 

 



Místní hospodářství mělo v provozu jako autotaxi 1 auto nákladní „Bucegy“ a to od 15.7.1971. 
Čistého výtěžku bylo dosaženo 20 000 Kčs.  
Ze služeb obyvatelstvu bylo v provozu jedině holičství a kadeřnictví v budově MNV. Dojížděla tu 
třikrát do týdne pracovnice od komunálních služeb města Rožnova, protože síla pracovní na plný 
úvazek by se tu neuživila.  
 
 
Počasí 

 
Počasí v letošním roce :  
Zima dosáhla na krátko nejnižší teploty –20°C, jaro bylo normální, pak neobyčejně teplé léto 
s lijáky a bouřkami omezenými po místech na malé rozloze – v jedné vesnici průtrž mračen , 
v sousedních slunečno – což v minulosti nebývalo.  
Podzim byl teplý, sníh napadl 20. listopadu. 
Prosinec byl teplý. 
 

 


