
ROK 1972 
 
 

VO KSČ 
 
Jako vždy, i letos hlavní iniciátorkou všeho dění v obci je KSČ, která má 54 členů. Členové 
výboru jsou : Josef Zeť st., Richard Blanař 660, František Koláček, František Jurajda, Lubomír 
Kysučan, Václav Fiurášek, Alois Gromnica, Václav Bártek. Předsedou je osvědčený funkcionář 
Josef Zeť st., místopředsedou Richard Blanař, kapitán SNB a zapisovatel : Lubomír Kysučan. 
Propagandista je Jindřich Kysučan, ředitel školy, který vede rok stranického školení. 
 
 
MNV stavební komise 

 
Činnost MNV : 
Stavební komise sklízí v tomto roce bohaté výsledky své práce. V Bacově byla dokončena stavba 
nové prodejny, kterou prováděl MNV a zaplatila Jednota LSD. Finanční náklad činil 264 000 
Kčs, hodnota díla je 316 000 Kčs. Hlavní tíhu budování nesl dozorčí výbor prodejny za 
předsednictví Frant. Křenka, který sám odpracoval na stavbě 13 000 hodin. Druhý 
nejzasloužilejší člen DV Jan Stavinoha, manžel vedoucí prodejny odpracoval stejný počet 
brigádnických hodin. Největší zásluhy v budování této prodejny počtem brigád. hodin mají také : 
Cyril Stavinoha 307, Emil Fárek 64, Jindřich Stavinoha 60, František Pastorek, Jan Jurajda, K. 
Mikunda 63 a Karel Růčka 271. Prodejna byla stavěna v letech 1970 – 72. Slavnostní otevření 
bylo 16.12.1972.  
 
 
DV 
 
Dozorčí výbor pořádá akce – schůze, taneční zábavy – v budově bývalé školy Bacov. Pro letní 
období vybudoval v zahradě školy taneční parket. 
 
 
Nová prodejna střed obce 

 
Dne 20.března 1972 byla otevřena prodejna Jednoty – samoobsluha ve středu obce. Finanční 
náklad činil  
 
 
Sokolovna 

 
31.7.1972 byla otevřena nová sokolovna. Původně se jednalo jen o stavbu šaten a kluboven. 
Náklad činil 404 000 Kčs, hodnota díla 750 000 Kčs. 
Na komunikace bylo v tomto roce vydáno 286 000 Kčs. Náklad na rozšíření mostu u Vašíčků činil     
5 000 Kčs a 180 brigádnických hodin. 
 
 
 

 



 
Závazky MV – NF 

 
Závazky MV – NF k 55. výročí VŘSR byly nejen splněny, ale i překročeny. Odpracováno bylo 14 
380 brigádnických hodin v hodnotě díla 179 000 Kčs. Překročeno o 7 860 hodin. Na sokolovně 
odpracováno 9 310 brigádnických hodin, na prodejně Jednota 4 210 brigád. hodin. Závazky 
překročily složky : T. J. Sokol, DV Bacov, KSČ, CSŽ, ČSL, ČMS, ČSPO. Z poslanců MNV nejvíce 
hodin odpracovali : Vala František, Vala Zdeněk, Blanařová Jarm., Bártek Václav, Bíl Jaroslav, 
Fárek Emil, Fiurášek Jul., Fojtášek J., Křenek Frant., Křištof Vladislav, Majer Jaroslav, 
Maceček Michal, Pastorek Josef, Rudolf František; občané : Vašek Jaroslav, Vašek Rudolf, 
Vladislav Vojkůvka. 
Asfaltovány : cesta na Skálí, k Rohlovi a postavena nová cesta u Zavadilky na Gálku. 
 
 
Komise školská a kultur. 

 
Komise školská a kulturní  
Pro malý počet žáků je letos ZDŠ Kněhyně jednotřídní. 4. ročník je připojen do ZDŠ U mostu,             
5. post. roč. do ZDŠ v Horní Bečvě. Vyučuje ředitelka Vlasta Žílová. 
 

 
Řed. školy J. Kysučan do důchodu 

 
Dne 16.5.1972 byla slavnostní schůze na rozloučenou s ředitelem školy U mostu Jindřichem 
Kysučanem, který dovršil 60 let a odchází do důchodu. Jmenovaný má hlavní zásluhu na výstavbě 
nové školy U mostu a od r. 1946 vedl kulturní a politickou práci v naší obci. Za úspěchy v práci 
obdržel více vyznamenání. Jeho manželka Milada Kysučanová vedla místní lidovou knihovnu a 
byla vynikající pracovnicí Červeného kříže.  
 
 
Trestná činnost žáků 

 
16.9. projednávala komise trestnou činnost žáků 2. a 4. ročníku U mostu, kteří vyloupili rekreační 
chatu. Škola U mostu uzavřela smlouvu s T. J. Sokol, dle níž se bude žactvo vyučovat tělesné 
výchově v sokolovně.  
V rozpočtu MNV má škola U mostu 25 000 Kčs, škola v Kněhyních 15 000 Kčs, mateřská škola 6 
000 Kčs na provoz. Pro potřebu kultury je preliminováno 2 000 Kčs. 
 
 
OB 

 
Osvětová Beseda měla v roce 1972 79 akcí.  
Přednášková činnost : z oboru práva 2 přednášky : o trestnosti mládeže a správní řízení, 
zdravotní 3 přednášky. Organisovaná byla návštěvnost divadelních představení Těšínského 
divadla v Horní Bečvě.  
 

 
 
 



 
MLK  

 
Místní lidová knihovna měla v roce 1972 10 282 vypůjček. Vedení knihovny převzala učitelka 
Řehořová, která se nastěhovala do bytu ve škole po řed. Kysučanovi. Stav knižního fondu 5 000 
svazků. 
 
 
Zemědělská komise JZD 

 
Zemědělská komise. 
Jednotná zemědělská družstva v Dolní, Prostřední a Horní Bečvě byla sloučena v jeden 
ekonomický celek pod názvem JZD Bečva se sídlem v Dolní Bečvě. Dle názoru občanů by sídlo 
sloučeného JZD mělo být v Prostřední Bečvě, jednak, že je to střed Bečev a pak na Prostřední 
Bečvě je sociální a správní budova a Prostř. Bečva má největší výměru zemědělské půdy.  
Výměra JZD Bečva činí letos 440 ha, z toho 178 ha orné. Počet družstevníků 197.  
Hektarové výnosy : pšenice : 23,03 q, žito 28,12 q, oves 9,60 q, brambory 107 q. 
Počet chlévů : 6, počet dobytka – skotu : 756 kusů, z toho 186 dojnic. Dojivost : 2 333 l ročně na      
1 dojnici, počet dojiček 13. Přírůstky masa (hovězí) denně 63 dkg.  
Tržby za rostlinnou produkci : 177 000 Kčs.  
Mléka vyrobeno 408 000 l za rok, masa 804 q.  
Tržba za mléko 968 000 Kčs, tržba za maso 1 216 000 Kčs.  
Příjem ze zemědělské výroby 2 997 000 Kčs, příjem z přidružené výroby 9 622 000 Kčs. 
 
 
JHR 

 
Zástav skotu u jednotlivě hospodářících rolníků v Prostřední Bečvě 1. ledna 1972 : 372 kusy, 
z toho 146 krav. V porovnání se stavem 1/1 1971 o 6 kusů vyšší, krav o 12 více. 
 
 
Komise pro veřejný pořádek 

 
Komise pro veřejný pořádek projednala 32 případů. Uloženo bylo pokut : 2 po 50 Kčs, 9 po 100 
Kčs, 2 po 200 Kčs, 1 po 250 Kčs. Ostatní vyřízeno napomenutím, pokáráním i předáním 
prokurátorovi. 
 
 
Komise sociální 

 
Komise sociální  
V doplňkové péči o důchodce bylo rozdáno 3 300 Kčs, vesměs po 100 Kčs na 1 osobu. V dalším 
období bylo poděleno 59 důchodců podporami. Komise navrhovala důchodcům s nízkými 
důchody zvýšení důchodu. Do domu důchodců byla umístěna Františka Jurošková.  

 
 

SOZ 
 

Sbor pro občanské záležitosti provedl Vítání novorozenců do života dne 11. června 1972.  



90 let se dožívá Vítková Anna. Sbor vykonával návštěvy občanů v den jejich významných 
narozenin, zasílal blahopřání ke svatbám a zajišťoval proslovy o pohřbech. Jako smuteční řečníci 
byli : Jindřich Maléř a Bedřich Vašek. 
MV – NF  

 
Složky MV – NF :  
Předsedou MV – NF se stal po řed. školy J. Kysučanovi Vladislav Křištof. 
 
 
T. J. Sokol střed 

 
T. J. Sokol – střed  
má 140 členů a kategorie členstva jako v roce 1971. Předseda je František Pavlica. Členové 
s velkým nadšením a obětavostí budovali novou sokolovnu na místním hřišti. Odpracovali 25 000 
brigádnických hodin, většinou zdarma. Nutno jmenovat aspoň ty nejobětavější : František 
Pavlica, Jaroslav Kantor, Rudolf František, Vala František, Vala Zdeněk, Fiurášek Jan, Kantor 
Ladislav.  
 
 
Otevření nové sokolovny 

 
Otevření nové sokolovny bylo vysíláno i televisí. Při slavnostním otevření účinkoval Valašský 
krúžek ze Zubří svým 2 hodinovým programem a družstvo žen z Rožnova exhibicemi na 
trampolíně. V přízemí nové sokolovny jsou šatny a v 1. poschodí tělocvična. Ve srovnání s jinými 
tělocvičnami je to místnost malá, a přece je to dosud největší společenská místnost – sál – na 
Prostřední Bečvě. Proto není divu, že se začala používat i k jiným účelům, jako tanečním 
zábavám, plesům, veřejným a výročním schůzím. Ukázalo se, že už ani tento „sál“ na tyto 
podniky svou velikostí nestačí. 
 
 
T. J. Sokol – Kněhyně 

 
T. J. Sokol – Kněhyně 
Složení výboru stejné jako v r. 1971. V tomto roce slaví tato TJ patnácté výročí svého založení. 
Přesto, že bylo v TJ organisováno jen 12 dospělých, závazek na odpracování byl 300 hodin pro 
obec a 30 hodin na úpravu pomníku padlé partyzánky na hoře Kněhyně. I v tomto roce získala 
Zdenka Sobková ve své kategorii titul krajské přebornice v běhu na lyžích. Koncem roku 1972 při 
přípravách nových voleb byla snaha místních činitelů sloučit naši TJ s TJ Sokol – střed obce. 
Okresní orgány tento návrh zamítly pro malý počet TJ na okrese, které mají aktivní lyžařský 
oddíl.  

 
 
ČSPO střed 
 
Čs. sbor požární ochrany ve středu obce má 110 členů. Předsedou je Zdeněk Mikulenka, jednatel 
Josef Hlucháň, velitel Jar. Sobek, vedoucí žen Anna Křištofová, vedoucí mládeže Jan Mikulenka.  
Zakládající členové (od r. 1930) : Jaroslav Fiurášek, Julius Fiurášek 39 a Josef Mikulenka 20. 
V okrskové soutěži získal náš sbor 1. místo, v okresním kole 3. místo. V soutěži „O štít Radhoště“ 
na Dolní Bečvě (což jest takřka krajská soutěž, kde se účastní na 40 sborů), družstvo dorostu se 



umístilo na 19. místě. Ženy : v okresním kole na 2. místě, „O štít Radhoště“ na 3. místě. Žáci 
v branném závodu 52 hlídek se umístili na 18. místě. 
 
 
 
 
ČSPO – Kněhyně 

 
Čs. sbor požární ochrany – Kněhyně  
Složení výboru : předseda: Josef Ondryáš 106, místopředseda: Ondřej Ondryáš 145, velitel : 
Josef Pavlica H. Bečva 890, jednatel : Jan Žíla, řed. školy, hospodář : Šéna Vojtěch 305, 
preventista : Josef Ondryáš 131, vedoucí mládeže : Šena Vladimír 139, kulturní referent : Jan 
Maneth 33, organisační referent : Antonín Koláček 288, referentka žen : Jar. Štekbauerová 288 ;  
Úsek výstavby : Rozšířili jsme požární dům o jednu místnost a o nadkrytí schodů před hlavním 
vchodem. Byl prodloužen krov střechy o 4 m. Vyžádalo si to nákladu 20 000 Kčs na materiálu a 
na odborných pracích. Od MNV nedostali jsme ani koruny, vše jsme platili z vlastní pokladny 
z úspor z minulých let. Na přístavbě a údržbě zbrojnice členové odpracovali 272 brigád. hodin 
(tak podává zprávu předseda J. Ondryáš). 
Kultura : Pro členy byl uspořádán dvoudenní zájezd na jižní Moravu. V srpnu uspořádána 
„Dožínková slavnost“ s programem. 
Požáry : Během roku vyskytl se v našem obvodu jen jeden menší požár, a to 18.11. hořela na 
Pústevnách „Koliba“, která byla upravena ze starého chléva. Škoda 3 000 Kčs.   
Zprávu podává Josef Ondryáš, předseda. 
 
 
ČSČK 

 
Čsl. Červený kříž  
má letos 84 členů, z toho 22 mužů a 62 žen. Ve věku do 30 let 4 ženy, do 50 let 34 ženy, nad 50 let 
22 mužů a 49 žen. Průměrný věk : 60 roků. Místní skupina spolupracuje s ČSPO a Svazarmem. 
Má 5 zdravotních hlídek a 19 zdravotních sester a 64 dobrovolných dárců krve.  
První pomoc poskytují : A. Ondryášová Kněhyně, Milada Kysučanová, Josef Hlucháň 24 a Pavel 
Kubáň. Ošetřeno bylo 145 osob. Aktivní činnost vyvíjí v období jarního úklidu a špičkových 
polních pracích. Zdravotní hlídky vykonávaly službu při Mezinárodních cyklistických závodech 
Míru                (4 hlídky, 8 osob, 20 hodin). 
Veřejně prospěšná činnost : Jarní úklid 120 hodin, národní směna 30 hodin, dostavba sokolovny 
80 hodin, první pomoc zdravotních hlídek 160 hodin, pomoc soukromým zemědělcům 150 hodin, 
celkem 540 hodin.  
 
 
ČSZO 

 
Odbočka svazu zahrádkářů a ovocnářů pokračuje ve své blahodárné činnosti. Uspořádala 
tradiční výstavu růží a ovoce. Připravuje zřízení výrobny moštu z ovoce adaptací bývalé zastávky 
autobusové linky naproti škole „U mostu“. 
 

 
 

Myslivecké sdružení pokračuje v péči o polní zvěř a tradiční činnosti. Na honech bylo uloveno 51 
zajíců a 16 srnců. 



 
 
 
 
 
 
Rozpočet obce 

 
Obecní rozpočet letos činí 301 000 Kčs 
Místní hospodářství provozuje autopovoznictví. Jedno vozidlo bylo v provozu a jedno po havárii 
v opravě. Ve sporu mezi NHKG Ostrava a taxi Prostř. Bečva zastupoval obec Michal Bernátek. 
Do místního hospodářství se přihlásila švadlena Bedřiška Jurajdová 396 a Malina Vladimír 485 
oprava aut. 
 
 
SPB 

 
Svaz protifašistických bojovníků  
má 39 členů, z toho 13 žen. Je to složka, která nemůže mít dorost, a proto stárne a zmenšuje se.      
80 let se dožil Robert Malina, bývalý řídící učitel U mostu, populární osobnost, požíval velké 
autority, významný odbojový pracovník a politický vězeň. Jubileum oslavil v rodinném kruhu na 
Elektroně. Ředitel šk. Kysučan pokračoval v besedách o partyzánských bojích. Absolvoval 25 
besed. Na veřejně prospěšných akcích odpracovala pobočka SPB 200 brigádnických hodin, 
sebrala 646 kg starých textilií a 1 288 kg papíru.  
 
 
Občanská vybavenost prodejny 

 
Služby obyvatelstvu : uvedené na str. 28 a holičství a kadeřnictví. 
Prodejny potravin a pohostinství jsou přetíženy v letní době, kdy tu přichází mnoho rekreantů.  
Prodejna v Bacově měla roční tržbu 1 329 000 Kčs. Prodejna ve středu obce vedoucí Hajda 
vykazuje 2 707 960 Kčs roční tržby. Prodáno bylo 48 220 kg chleba, 2 900 kg cukru, 24 000 kg 
mouky, 2 200 kg tuků. Tržba Masny k 1.1.1973 činí 552 020 Kčs. DV zůstává ve stejném složení. 
Před otevřením nové prodejny odpracoval 500 brigádnických hodin, a to na čištění, umývání a 
úpravě před prodejnou. Uspořádána zdravotní přednáška spolu se svazem žen. 
Prodejna „u Bartků“ v Kněhyních 03 – 311 měla roční tržbu 1 163 000 Kčs. 
Prodejna v Kněhyních U školy 11 – 313 měla roční tržbu 1 686 000 Kčs.  
 
 
Pohostinství 

 
Hotel Kněhyně „U Skokana“ 746 000 Kčs.. 
Hotel Zavadilka 2 122 000 Kčs. 
Hotel Bečva 597 000 Kčs 
 
 
 
Služby obyvatelstvu se omezovaly jen na holičství a kadeřnictví. Dojížděla tu jednou týdně 
pracovnice od komunálních služeb města Rožnova. 
 



 
 
 
 
 
 

 


