
ROK 1973 
 

 
Integrace obcí 

 
Vývoj politických, společenských, hospodářských, výrobních aj. vztahů je tak explosivní, že lidé je 
sotva stačí vnímat a přizpůsobovat se. Jeden aspekt těchto jevů je integrace obcí. Naše obec jako 
spádová má být spojena se střediskovou obcí Horní Bečva. Výstavba střediskových i spádových 
obcí musí být do delší budoucnosti vědecky naplánována a řízena. 
Za tím účelem Stavoprojekt v Olomouci (hlavní architekt ing. arch. J. Nováček a vedoucí 
projektant ing. arch. M. Suchánek) zpracoval Návrh politicko – hospodářských a technických 
zásad pro směrný plán územní plán obce. (Dále označujeme : PHTZ = politicko - hospodář. a 
tech. zásady a SÚP= směrný územní plán). Důvody pro pořízení PHTZ : Obec byla v projektu 
„Návrh dlouhodobého osídlení sídlištní sítě v Severomoravském kraji“ zařazena jako obec 
trvalého významu. 
Hlavní důvody : Obec zaujímá v rekreační zoně Beskyd jedno z nejpřednějších míst, svou 
polohou, klimatickými a přírodními podmínkami má význam přesahující rámec okresu. Význam 
této oblasti je dán tradičním užíváním návštěvníky v celostátním měřítku. Přírodní podmínky 
umožňují realisovat všechny druhy rekreace, turistiku, chatový pobyt, zotavovací a zdravotní 
léčbu a zimní sporty všech druhů.  
S ohledem na výhledovou integraci s Horní Bečvou je nutno pořídit územní podklady, které by 
vytýčily hlavní zásady řízení výstavby, specifikovaly jejich funkci v národ. hospodářství a 
usměrnily výstavbu jak obytných, občanských tak i rekreačních objektů. 
Kostru obce tvoří evropská silnice č. 18. Rozsah katastru je 24 km² s 1 826 obyvateli. V roce 1946 
bylo zde 153 rodinných domků a do konce roku 1972 přibylo 192 rodinných domů. Katastrální 
území obce měří 2 346 ha, z toho lesy 1 486 ha a 24 ha vodní plochy. Zemědělské půdy je 623 ha, 
z toho 262 ha orné (=11%). Není zde žádný průmyslový podnik. Do Rožnova dojíždí 650 
pracujících. V místě je mizivá možnost zaměstnání, a to v JZD, v Lesním závodě – polesí Prostř. 
Bečva a ve výrobním družstvu Portáš – Valašská Bystřice – sídlo P. Bečva.  
Individuálních rekreačních objektů je tu 151, podnikových rekreačních objektů 13, dětská a 
mládežnická rekreace 1.  
 
 
Vývoj obyvatelstva 

 
Vývoj obyvatel v obci od r. 1960 : 
rok       počet narozených   počet zemřelých   přirozený přírůstek 
1960  30    17    + 13 
1961  33      8    + 25 
1962  26      9    + 17 
1963  28      8    + 20 
1964  29    10    + 19 
1965  31    20    + 11 
1966  17      9    +  8 
1967  28    15    + 13 
1968  32    20    + 12 
1969  39    12    + 27 
1970  31    15    + 16 
        -----------        ------------         ------------- 



           324            143    181 
Roční přirozený přírůstek činí 16 obyvatel = 0,81% 
Migrace obyvatelstva 

 
Migrace obyvatelstva : 
rok  počet odhlášených  počet přihlášených     + přírůstek 
              - úbytek 
1960  37    26    - 11 
1961  27    35    + 8 
1962  23    28    + 5 
1963  51    49    -   2 
1964  52    43    -   9 
1965  42    38    -   4 
1966  45    29    - 16 
1967  35    31    -   4 
1968  20    24    + 4 
1969  32    23    -   9 
1970  43    27    - 16 
       ---------------     ---------------         ------------------- 
           407            353            - 154 
Roční úbytek 14 obyvatel = 0,74% 
Vývoj obyvatel :  
v roce   1869………1725    v roce   1961……….1863 
v roce  1950………1691    v roce  1970……….1826 
 
Je pravděpodobné, že veškerý přirozený přírustek nezůstane v obci, ale dojde k částečné emigraci 
do měst, sídlišť. Možná, že se projeví zájem u městského obyvatelstva o výstavbu rodinných 
domků na vesnici, takže nelze s určitostí předpokládat přírustek nebo úbytek obyvatelstva.  
Dle ÚPR se předpokládá stav obyvatelstva  
r roce 1980………1500    v roce  1985 – 90 ………1400 
Pravděpodobně se počet obyvatel v budoucnu bude stabilizovat na 1 800 obyv. V době letní 
sezóny se zvyšuje počet obyvatelstva trojnásobně, až na 6 000. Z hlediska urbanistické struktury 
bude při zpracování SÚP (směrný územní plán) obce brán zřetel na funkční a prostorovou 
skladbou obce. Z hlediska funkční skladby je nutno se zaměřit na centrální část obce, dopravní 
systém a plochy pro rekreační využití. 
 Řešení se zaměří na rekonstrukci dnešního rozptýleného intravilanu mezi komunikací II 18 a 
řekou Bečvou až po místní lokalitu „Zavadilka“. Rekonstrukcí se rozumí začlenění dnešního stavu 
zástavby do krajinného plánu a to navrženou zelení s vazbou na dnešní krajinné a lesní porosty. 
Přírodní a krajinný komponent tvoří řeka Bečva se stávajícími porosty. Nedoporučuje se 
obestavování toku řeky Bečvy, nutno ponechat co nejširší koridor se zelení, přístupný pěšími 
komunikacemi. 
 
 
Pústevny 

 
Rekreační území Pústeven, jež bylo projekčně zpracováno PÚP Stavoprojektem Ostrava (náplň 
rekr. zařízení : rekreač. středisko ROH, hotel, autocamping, podnikové chaty). Touto zastavovací 
studií schválenou komisí výstavby Sm KNV nutno řešení SÚP začlenit do řešení. Koncepce bytové 
výstavby bude zaměřena hlavně na výstavbu rodinných domků (svépomocně). Plochy obč. 



zařízení a služeb budou řešeny tak, aby odpovídaly významu obce, počtu obyvatel a bytů a aby 
kapacita těchto zařízení byla úměrná k počtu návštěvníků v letní sezóně. 
 
 
Komunikace 

 
Komunikace budou upraveny povšechně v dnešních trasách. Úpravu silničního tahu H – 18 
vypracoval projekt Dopravoprojekt Brno. U návrhu SÚP je třeba spolupracovati se zmíněným 
ústavem, pokud se týká napojení místních komunikací na silniční tah H 18. 
 
 
Vodohospodářství 

 
V obci není vodovod ani kanalisace. Zásobování vodou je zajištěno ze studní a drobných 
skupinových vodovodů. Do r. 1980 nepočítá se se zásobením obce z veřejného vodovodu. Rovněž 
nebude budována obecní kanalizace. S ohledem na roztříštěnost obce zástavba, bude nutno řešit 
zásobení a odvedení splaškových vod v jednotlivých skupinách domů pomocí drobných 
vodovodních skupin i jednotlivých a společných septiků. 
Do r. 1990 není plánována výstavba vodovodu. Obec je a bude i v budoucnu plynofikována 
rozvozem lahví propan – butan. 

 
 
Telekomunikace 

 
Telekomunikace  
Telekomunikační provoz. Obec Prostřední Bečva přísluší do místního telefonního obvodu Prostř. 
Bečva, kde je 6 tf. účastníků, kteří jsou pomocí připojených vedení zapojeni na manuální ústřednu 
v Prostř. Bečvě.  
Koncem roku uvedena do provozu nová automatická telefonní ústředna o konečné kapacitě 1 000 
přípojek. Předpokládaná hustota tf. stanic pro rok 1985 – 14,3 hlavních stanic na 100 obyvatel. 
V roce 1974 bude cele MTO plně automatizováno. Výhledově se nepočítá se zařízením DR. 
Poštovní provoz. Pošta je umístěna v nevyhovujících malých prostorách. Ve výhledu se uvažuje 
s výstavbou nových místností pro poštu v rozsahu cca 100 m² s příslušným soc. vybavením. Na 
poště, která zajišťuje přijímací a dodávací službu jsou v současné době 4 pracovníci, počítá se 
s rozšířením stavu na 6. 
Dálkové kabely a objekty se nacházejí také na území obce. Trasu těchto zařízení je nutno v SÚP 
respektovat ochranným pásmem dle zákona 110/64. Polohu kabelů a umístění objektů je možno 
zjistit u pracoviště správy dálkových spojů ve Valaš. Meziříčí.  
Obec je plně elektrifikována. Počítá se s výstavbou nových trafostanic.  
 
 

 
Občanská vybavení 
MNV stavební stav dobrý -  v objektu umístěna pošta, holičství a kadeřnictví. Uvažuje se 
s výstavbou nového objektu MNV, včetně pošty a kina. 
Spořitelna – pobočka je na poště. 
Mateřská škola – výstavba pro 60 dětí. 
ZDŠ – žáků 120, počet tříd 5. V budově je rovněž umístěna MŠ. Návrh : provést modernisaci a 
přístavbu dílen, skladu a učeben podle velikosti obce. 
ZDŠ Kněhyně : počet žáků 21, počet tříd : 2. Návrh : zrušit. 



Jesle nejsou a výhledově nebudou. 
Zdravotní středisko - obvodní lékař 2krát týdně, dětská poradna + dětský lékař ambulantně 
 
 
Obchody 

 
Prodejna Jednota v Bacově : 60 m² prodejní plochy, 70 m² sklad, 3 zaměstnanci. 
Prodejna ve středu obce : 96 m² prodejní plochy, sklad 250 m²,  
Prodejna Masna (ve stejné budově) prodejní plocha 21 m², sklad 28 m², počet zaměstnanců 
potravin a prodejny masa : 7. 
Prodejna u Bártka (Šimurdy) 30 m² prodejní plochy, sklad 40 m², 3 zaměstnanci 
Prodejna u školy v Kněhyních 70 m² prodejní plochy, 60 m² sklad, 3 zaměstnanci. 
Kulturní dům, divadelní sál není. V minulosti sloužila tomu účelu Zavadilka.  
 
 
Knihovna 

 
Pobočka střediskové knihovny Rožnov v budově ZDŠ. Výhledově do objektu Služeb. 
Hřiště nevyhovuje. Výhledově v prostoru za školou 
Požární zbrojnice 2. 
 
 
Pohostinství 

 
Pohostinství a ubytování  
V obci je 7 hotelových podniků, z toho 3 jsou ve středu obce.  
1. Hotel Bečva s kapacitou 160 míst včetně sálu. Tento hotel je bez ubytování. 
2. Hotel Zavadilka, počet míst včetně sálu 160, ubytování 37 lůžek a 8 chatek 4lůžkových. 
3. Hotel Kněhyně, počet míst včetně sálu 120, ubytování 15 m. 
4. Hotel Tanečnica Pústevny, počet míst 300, ubytování včetně chatek a ubytovny 280 míst. 
5. Hotel Libušín - Pústevny, počet míst 100 – bez ubytování. 
6. Hotel Skalikova lúka Pústevny. Počet míst : 80, ubytování 40 lůžek 
7. Elektron : počet míst 140, ubytování 110, výhledově výstavba koupaliště 
 
Závěr -  
Nová výstavba : dům služeb, mateřská škola, pošta, prodejna potravin, sportovní areál, přestavba 
požární zbrojnice (Kněhyně), koupaliště u Elektronu, rekonstrukce koupaliště v hotelu Zavadilka.  
 
 
Zemědělská výroba 

 
Ve výhledu zemědělská výroba se bude řídit dle zpracovaného plánu specializace, koncentrace a 
kooperace v rámci okresu Vsetín. JZD Bečva bude spadat pod zemědělské kooperační seskupení 
č. 6 ve Viganticích.  
Požadavky na ochranná pásma : 
Při řešení územního plánu je nutno respektovat následující ochranná písma :  
Ochranné pásmo dle silničního zákona, elektrického vedení, plynovodního potrubí, 
vodohospodářských objektů. 

 
 



 
 
 
 
 
Vyjádření rady MNV k PHTZ 

 
Rada MNV dne 6.12.1973 projednala návrh politicko hospodářských technických zásad pro 
směrný územní plán obce P. Bečvu a vyjádřila se kladně s těmito připomínkami : 
1. Rada nesouhlasí s nastíněným sloučením obcí Horní a Prostřední Bečva, protože má 1 826 
obyvatel na 24 km² a skládá se ze 3 částí : Bacov, Kněhyně, střed – a obě části spadají do středu 
obce. Spojením Bečev by vznikly vzdálenostní potíže, neboť samotný střed P. Bečvy je vzdálen od 
Horní Bečvy 3 km a z Bacova a dolní části obce 6 km.  
2. Není pravda, že po stránce zdravotní služby jsme závislí na Hor. Bečvě. Máme zdravotní 
středisko s obvodním lékařem i dětským oddělením. Závislí jsme jen po stránce zubní ambulance.  
3.  Rada nesouhlasí, že v návrhu do r. 1980 není zařazeno vybudování centrální kanalisace ve 
středu obce, kde je soustředěno 30 rodinných domků bez kanalizace. Rodinné domky mají septiky 
s trativodem a zároveň vedle studny, čímž hrozí znečištění vodních zdrojů. V návrhu není 
centrální vodovod, který by zajistil dostatek pitné vody pro celou obec. 
4.  Rada nesouhlasí se zrušením školy v Kněhyních, neboť počet žáků už je vyšší a škol. odbor 
ONV Vsetín plánuje generální opravu školy. 
 

 
PUP 

 
PÚP (podrobný územní plán) Prostřední Bečva – střed byl zpracován „DRUPOS“ podnikem 
českého svazu bytových družstev pro projektování, inženýrskou činnost a technickou pomoc 
Olomouc, Hynaisova 7.  
Územní podklad pro řízení výstavby v obci nebyl dosud zpracován. PHTZ pro SÚP nebyly ještě 
schváleny.  
PHTZ předpokládají soustředění výstavby do prostoru stávajícího středu obce, kde bude také 
potřebná vybavenost. Počet obyvatel k r. 1990 bude stabilizován na 1 800 obyvatel. Potřeba bytů 
(především jako náhrada za byty asanované) je v PHTZ vyčíslena na 87 b. j., z toho 85% nových 
bytů (75 b.j.) a 15% bytů získaných rekonstrukcí a adaptací. Pro řízení výstavby bytů, občanské a 
technické vybavenosti v centru obce je nutno vypracovat územní podklad. Protože dosud není 
vypracován a schválen směrný územní plán (SÚP), bude tento územní podklad studií podrobného 
územního plánu.  
 
 
Střed obce 

 
Dle PHTZ je území pro studii podrobeno územního plánu vymezeno jako „střed obce“. Na 
základě širších vztahů a charakteru území se tento prostor vymezuje takto : 
Strana severní : stávající státní silnice I/18 
Strana jižní a východní : řeka Bečva 
strana západní : potok Bacůvka, přítok Bečvy 

 
 
VO – KSČ 

 



VO – KSČ v Prostř. Bečvě má 54 členů a 37 registrovaných členů.  
Věkové složení členů VO – KSČ :  
Nad 90 let 1 člen, nad 60 let 28 členů, 50 – 60 let 14 členů, 40 – 50 let 7 členů, 30 – 40 let 3 
členové, 20 – 30 let 1 člen. 
Průměrný věk je 66 roků. 18 členů je pro nemoc a stáří osvobozeno od účasti na členských 
schůzích. Podle národnosti je 53 členů české národnosti, 1 člen slovenské národnosti. 
Podle zaměstnání většina členů jsou původem dělníci, 1 zemědělec, menší počet veřejní 
zaměstnanci.  
V organisaci je 42 důchodců. 
Funkci instruktora naší organisace zastával s. Václav Wus. Po něm docházel do organisace 
zástupce tajemníka OV – KSČ s. Jaroslav Hlucháň, kratší dobu František Paška a nyní František 
Fluksa, velitel závodní stráže Tesla Rožnov.  

 
 

Aktivní soudruzi  
 
Velmi aktivně se podíleli na politické práci v organisaci soudruzi : Vladislav Křištof, předseda 
MV – NF člen výboru VO KSČ, Jan Pastorek, předseda MNV, člen výboru VO KSČ, Václav 
Fiurášek, člen výboru SSM a tajemník MNV, Jan Žíla, František Koláček, Richard Blanař, 
kapitán SNB, Josef Slavičinský, hornický důchodce, František Jurajda, Josef Zeť st., Kamila 
Židková, Josef Vančura, Josef Fojtášek, zaměstnanec lanového výtahu Pústevny, Zdenek 
Maceček, Vojtěch Vaněk, František Mikulenka a další. 
Na úseku MNV a společenských organisací byli aktivní soudruzi : Jan Pastorek, Václav Fiurášek, 
Julius Fiurášek, Jan Žíla, Vladisl. Křištof, Anna Křištofová, Josef Pastorek, František Koláček, 
Jindřich a Lubomír Kysučanovi, Jarmila Kantorová, Jarmila Blanařová, ing. Rudolf Ondryáš, 
Michal Bernátek, Kamila Židková, Václav Bártek, Milada Balašová. 
 
 
Hlavní úkoly 

 
Plnění usnesení z poslední výroční členské schůze :  
Hlavní úkoly na výroč. čl. schůzi 27.2.1972 vyplývaly ze závěrů XIV. sjezdu ÚV KSČ, z usnesení 
OV KSČ a zhodnocení práce organisace z roku 1971, které pak bylo převedeno na rok 1972. 
Usnesení bylo rozděleno do 4 hlavních bodů : 
1. oblast hospodářské politiky strany, 
2. oblast kádrové politiky, vnitrostranické činnosti, idea politické výchovy a zvýšení iniciativy 
komunistů 
3. zajistit vedoucí úlohu strany o MNV, v MV – NF a ve složkách NF 
4. uplatnění vedoucí úlohy strany mezi mládeží, pomoc Socialistickému svazu mládeže 
Úkol ustavit stranickou skupinu v JZD Bečva je splněn. Tato je řízena VO KSČ Dolní Bečva. Po 
odchodu s. Svatomíra Vašuta z JZD Dolní Bečva nemá naše stranická organisace v této skupině 
zastoupení.  
V rámci dosocialisace vesnice všech 3 Bečev a jiných úkolů byla svolána 18.7.1972 společná 
schůze výborů organisací KSČ všech tří Bečev za účasti tajemníka OV KSČ s. Kašpara, okresního 
zemědělského sdružení s. ing. Paleše, zástupce ONV s. Stodůlky, zástupce OV KSČ s. Fluksy, s. 
ing. Gáji a předsedy JZD s. Ondrůška. 
K bodu 2 : bylo zpracováno usnesení o kádrovém pořádku jak ve straně, tak ve složkách Národní 
fronty. Perspektivní plán – usnesení z výroč. členské schůze bylo rozpracováno do dílčích úkolů 
na jednotlivá čtvrtletí, a podle nich pracoval výbor organisace po celý rok. Po odchodu s. 



Jindřicha Kysučana převzal funkci předsedy MV – NF Vladislav Křištof, úkol lektora pro 
stranickou výchovu Jan Žíla, předsedu Osvětové Besedy Bedřich Vašek. 
 
 
Noví členové 

 
V roce 1972 měla organisace získat 2 kandidáty do KSČ. Byla získána s. učitelka Milada 
Balášová. Další 3 kandidáti byli převedeni do závodních organisací. 

 
Veřejná schůze VO KSČ 

 
Velmi důležité akce jsou veřejné schůze VO KSČ za účasti složek NF a všech občanů. Každý 
občan tu může podat kritiku, návrh, stížnost jako na plenární schůzi MNV a každý takový 
příspěvek je vzat do důsledků. Je to důmyslná forma demokracie sní generis.  
Uplatňuje se tu Gottwaldovo heslo „Čelem k masám, proti sektářství“. 
Hodnotící členská schůze (místo výroční) VO KSČ byla 17.2.74 v sokolovně. Výroční členská 
schůze 11.2.73 v sále sokolovny. 
Úspěšná veřejná schůze VO KSČ  byla 15.6.1973. Se zájmem byl vyslechnut bod 2 : zpráva o 
plnění volebního programu, o vnitřní situaci v obci, o činnosti komunistů jako vedoucí složky NF 
v obci. 
Původně byly dány do popředí 3 hlavní body volebního programu :  
1. vybudovat v naší obci hřbitov 
2. postavit mateřskou školku 
3. ve středu obce vybudovat kanalizaci 
Výstavbu hřbitova (dle projektu měl býti ve středu obce za F. Divínem 45) však plánovací odbor 
ONV nepovolil a jako náhradu nabídl vybudovat v obci dům služeb. 
 
 
Upravený volební program 

 
Po této úpravě nejdůležitější úkoly volebního programu jsou : 
1. vybudovat Dům služeb v hodnotě cca 426 000 Kčs 
2. vybudovat mateřskou školu  v hodnotě cca 1 500 000 Kčs 
3. vybudovat kanalisaci ve středu obce, částka bude známa až po dokončení projektové 
dokumentace 
Výbor strany uznal za nutné zvolat mimořádnou výborovou schůzi na upřesnění volebního 
programu o projednání některých vnitřních záležitostí s LSD Jednota Vsetín. rozšířenou o 
zástupce NF a odpovědné činitele obce. 
Na základě usnesení výboru strany svolal předseda VO KSČ Josef Zeť na den 11.5.1973 k jednání 
tyto zástupce : Výbor VO KSČ, 7 členů, krajského poslance ing. Pavlicu, poslankyni ONV Jarmilu 
Blanařovou, zástupce OV – KSČ Františka Fluksu, předsedu MV – NF Vlad. Křištofa, zástupce 
LSD Jednota Vsetín, ředitele s. Dobiáše, investora a instruktora s. Bártka, předsedu MNV s. 
Pastorka J., tajemníka MNV s. Fiuráška, s. Josefa Pastorka, předsedu stavební komise. 
Na této úrovni byly projednány všechny tíživé záležitosti v obci. 
Se zástupci LSD Jednota se jednalo o :  
1. záležitost koupaliště u Zavadilky 
2. rozšíření hotelu Zavadilka 
3. renovace hotelu Skokan a kanalisace u tohoto hotelu 
4. úprava sociálního a hygienického zařízení v hotelu Bečva 
5. možnost vybudovat ještě další prodejny v Kněhyních (u Bártka) 



S. Dobiáš se vyjádřil : Na vybudování koupaliště podle předpisu hygieny nemá Jednota 
finančních prostředků a souhlasí s nájmem pro T. J. Sokol. Zavadilka bude rozšířena ve 2letech. 
Kanalisace v hotelu „Skokan“ (Kněhyně) je zadána.  
Hotel je v desolátním stavu, ale renovaci brzdí bývalý majitel, který jej svým bytem obsazuje. 
Náprava bude také v hygienickém zařízení hotelu Bečva. S vybudováním nové prodejny souhlasí, 
ale tím způsobem, jako byla vybudována prodejna v Bacově. 

 
 
 
 
 
 

Jednání s ONV 
 

Usneseno : upřesnit požadavky volebního programu a s těmito materiály zajet na ONV k jednání 
na nejvyšší úrovni. Tímto byli pověřeni : krajský poslanec ing. Jar. Pavlica, předseda VO KSČ 
Josef Zeť, za OV – KSČ František Fluksa, za MNV tajemník Fiurášek, poslankyně ONV Jarmila 
Blanařová, předseda stavební komise MNV Josef Pastorek. 
Jednání s předsedou ONV Katolickým bylo velmi úspěšné, ke všem bodům se kladně vyjádřil, i 
k přístavbě požár. domu v Kněhyních 50 000 Kčs (sušák, sociální zařízení, jeviště ne), i 
k budování koupaliště, jen dodat dokumentaci.  
Na základě tohoto úspěšného jednání zařídil výbor VO KSČ realisaci budovatelských úkolů. 
Stejně byly projednány další body veřejné schůze a usnesení jednohlasně schváleno. 
Stejně úspěšná byla veřejná schůze VO KSČ 26.10.1973 v sokolovně. 
Občané pozorně sledovali bod 3 : Plnění volebního programu 
Jeho nejpřednější úkoly : Dům služeb obyvatelstvu, stavba mateřské školy, rozšíření požárního 
domu v Kněhyních, provedení kanalisace ve středu obce. Funkcionáři MNV seznámili občany, 
jaké potíže a těžkosti činí projekce, dokumentace, povolování, byrokratický postup. Úsilí VO – 
KSČ se podařilo, že se přece v tomto roce vykročilo kupředu – zahájila se stavba domu služeb, 
díky funkcionářům VO KSČ, MNV, poslankyni ONV Blanařové, vedoucímu stavby Jaroslavu 
Vaškovi, který byl uvolněn patronátním závodem Tesla, Františku Rudolfovi, Zdeňku Stodůlkovi a 
zejména Františku Pavlicovi, který jednak zajišťoval brigády pro stavbu, ale i sám se brigády 
zúčastnil. Též s. Josefu Valovi, který přesto, že je starší zúčastnil se mnoha brigád. Dík 
mysliveckému sdružení, které stavbu zahájilo a tím dalo impuls pro další brigády. Dík Rudolfu 
Vaškovi a Františku Juříčkovi, kteří zhotovili včas armaturu na stavbu a tak mohla býti položena 
deka. 
 
 
Okresní poslanec – změna 

 
Změna ve funkci okresního poslance : Po odchodu Skalíkové byla zvolena okresním poslancem 
Jarmila Blanařová.  
 
 
Školská a kultur. komise 

 
Školská a kulturní komise  
Pionýři U mostu v čele s učitelkou Hlaváčovou se neobyčejnou měrou účastňují veřejných 
vystoupení, kterých měli tento školní rok 24. 
 



Škola U mostu opatřila podlahy parketami – náklad 40 000 Kčs.  
24.1.73 projednána v komisi trestná činnost žáka Magnuska.  
 
 
Škola v přírodě 

 
Máme v obci školu v přírodě, Nový život, která požívá 2x teritoriality – podléhá ostravským 
úřadům a s naší komunitou nemá žádný styk. Z Ostravy přicházejí celé třídy i s učiteli, by na 
zdravém vzduchu si upevnili narušené zdraví průmyslovými exhaláty. Personál školy : v roce 
1971 19, v roce 1972 20, v roce 1973 20 zaměstnanců, z toho 9 výchovných a 11 provozních. 
Počet žáků : v roce 1971 700, v roce 1972 720. Střídaly se třítýdenní turnusy, počet turnusů  10 – 
11. 
V létě tu byl pionýrský tábor SČSP Ostrava. V roce 1971, 1972 bylo umístěno ve škole v přírodě 
20 sovětských dětí.  

 
MLK  

 
Pobočku střediskové knihovny vede studující gymnasia Zdenka Gürtlerova. Výpůjček bylo 4 550. 
Stav knižního fondu 5 000 svazků. 
 
 
OB 

 
Osvětová Beseda měla letos 77 akcí včetně tanečních zábav. 3 přednášky, 2 koncerty, pochod do 
Hašova háje, důstojné oslavy 25. výročí vítězného února, oslava MDŽ a VŘSR. 
Dechová hudba obdržela stejnokroje a heligon, taneční orchestr nové nástroje včetně 
elektrofonických varhan v ceně 30 000 Kčs. 
 
 
Komise stavební 

 
Komise stavební je plně zaměstnána plněním volebního programu, jak již bylo uvedeno. 
Dokončena kanalisace u Žitníka.  
 
 
Komise zeměděl. JZD 
 
Komise zemědělská  
1.10.1973 po převzetí půdy od JHR má JZD Bečva 825 ha zemědělské půdy, z toho 315 ha orné,     
300 ha luk, 174 ha pastvin. Výrobní oblast JZD Bečva je horská, Dolní Bečva H3, Prostřední a 
Horní Bečva H4. 
Počet pracovníků 170, z toho 43 žen (bez přidružené výroby).  
Hektarové výnosy : obilniny celkem 25 q, brambory 200 q. 
Počet chlévů : 6 
Bude započato s výstavbou kravína na Dolní Bečvě pro 200 kusů. 
Počet kusů skotu : 657, z toho 214 dojnic. Dojivost 2 726 l, počet dojiček 14. 
Přírůstky masa denně 69 dkg. 
Mléka nadojeno 514 000 l, masa vyrobeno 988 q. 
Za mléko tržba : 1 158 000 Kčs, za maso 1 257 000 Kčs. 



Spotřeba umělých hnojiv :  
Zemědělská výroba za rok : 3 708 000 Kčs příjmu. 
Přidružená výroba za rok : 8 901 000 Kčs příjmu. 
Na stavbu domu služeb v Prostř. Bečvě darovalo JZD 100 000 Kčs. 

 
 

JZD – služby obyvatelstvu 
 

Naši občané projevují nespokojenost s JZD sloučeným pro odmítání poskytovat služby : např. 
povoznické traktorem, nákladním autem.  
Dokud JZD mělo sídlo v Prostř. Bečvě, tak je poskytovalo.  
Předseda JZD odpovídá, že nemá dostatek strojů ani lidí k nim.  

 
 
 
 
Neobhospodařovaná půda 

 
Občané Bacova poukazují, že na majetku Josefa Šíry 52, role i louky, se tráva ani neseče, ani 
nespásá. Ovšem, že jde o svah, kde stroje nelze použít. Výdělky pracujících v JZD se vyrovnaly, 
ba i předčily výdělky pracujících v průmyslu.  
 
 
Meliorace 

 
Celá severní strana od silnice E 18 se letos odvodňovala. Bylo použito strojů, takže tu pomáhalo 
jen několik místních pracovníků a úkol se zvládl. V minulosti se tyto práce vykonávaly ručně 
„štycharem“ a „zolou“.  
 
 
Dosocialisace vesnice 

 
V kampani dosocialisace vesnice ( s čímž se nespěchá) bylo převedeno do JZD v roce 1972 v naší 
obci 12 závodů o výměře 32 ha a letos z plánovaného 42,65 ha převzato do JZD 20,29 ha od 8 
majitelů nyní členů JZD a 4,04 ha převzato jako bezplatný nájem. Půda je převáděna namnoze z 
iniciativy majitelů, jako u trati u Smočků a v Kněhyních u Andrysů a Křištofů. Brání se 
dosocialisaci Amalie Kubáňová. 
 
 
JHR 

 
Jednotně hospodařící zemědělci obhospodařují v obci ještě 53% půdy, tj. 306,72 ha v 84 
závodech. 
1.1.1973 chovali 316 kusů skotu, z toho 142 krav. Požadavek na osivo ovsa byl 63 q, přiděleno 15 
q.  
7.11. byly zřízeny dodatečné sběrny mléka v Bacově (Stavinoha) a v Kněhyních. 
Oba obecní býky chová Vladimír Křištof 57, který také chová prasnice, což je vzácnost.  
Stanoveny byly poplatky ze psů. 
 



 
Lesnictví 

 
Výměra lesů v Prostř. Bečvě činí 350 ha, tj. lesu JHR i JZD. Státních lesů je v naší obci 1 093 ha. 
Roční těžba v průměru je celkem 650 m³ (tvrdé i měkké ; tvrdého málo). Lesní závod vykupuje 
v průměru 350 m³. Zbytek se ponechává drobným zemědělcům a JZD pro vlastní spotřebu. Na 
pořez se bere povolení u MNV. Pořez provádí pila JZD v Horní Bečvě. Pořez na pile je 
kontrolován, aby se šetřily lesy. Občané si namnoze dělají pořez kládů na desky s auri doma 
zvlášť přizpůsobenou pohyblivou cirkulárkou. Hajný pro obec je jeden, a to lesník Jan Fiurášek 
z Kněhyň. Naše obec i Dolní Bečva spadají pod polesí v Kněhyních, kde je nadlesným oblíbený 
Jan Černota.  
V obci je 5 lesních dělníků. Jsou vybaveni motorovou pilou a pracují v horách radhošťského 
masivu. 
 
 
Komise pro veřejný pořádek 

 
Komise pro veřejný pořádek  
projednala 15 případů přestupků a vyměřila pokuty po 100 Kčs, v jednom případu 300 Kčs, 
v jednom 400 Kčs.  

 
Komise sociální 

 
Komise sociální  
provedla průzkum důchodů a u nízkých důchodů 440 – 550 Kčs podávala návrh na zvýšení. 
Takový návrh byl podán 55 důchodcům.  
 
 
Podpory 

 
15.5. rozděleno z doplňkové péče 40 důchodcům po 200 Kčs, 27.12. po 150,- a 200 Kčs 45 
důchodcům.  
Pečovatelská služba se navrhuje Albíně Pavlicové, Anně Ondryášové, Kristíně Křištofové, Anděle 
Koláčkové, Marii Kubaňové, Josefu Křenkovi. 
 
 
SOZ 

 
Sbor pro občanské záležitosti provedl Vítání novorozenců do života 24.5.1973.  
60 let se dožívá předsedkyně Sboru Anna Křištofová a Aloisie Vachůnová, 75 let Michal 
Bernátek, bývalý tajemník MNV a hudební skladatel. 
V září byla uspořádána celodenní akce, sraz šedesátníků.  
Nejstarší občanka je Kristína Křištofová 36 : 94letá, pak Šírová Barbora 181 93letá a Štekbauer 
František 183 90 let.  
Smutečními řečníky byli Jindřich Maléř a Bedřich Vašek. 
 
 
Pohřby 

 



Pohřby se konávaly tak, že se mrtvý nesl na márách z domu smutku až na hřbitov na Hutisko nebo 
na Horní Bečvu. Někdy to byla vzdálenost i jako z Hutiska do Rožnova. Dnes se zemřelý veze 
v pohřebním autě, které pomalu jede s průvodem. Cena dovozu i s rakví činí cca 900 Kčs. 
Případů kremace tu zatím není.  
 
 
 
MV – NF má 19 složek. Předseda je Vladislav Křištof. 
 

 
SSM 

 
Svaz socialistické mládeže  
V naší obci bylo na podzim přihlášeno do SSM 46 členů. Z těchto zůstalo jen 26 aktivních. 
Ustavující schůze se konala 28.1.1972 na níž byl zvolen 7 členný výbor s předsedkyní Boženou 
Fárkovou. Z počátku pracoval výbor dobře, náhle nastalo zhoršení, předsedkyně přestala jevit 
zájem o další práci a SSM začal stagnovat. Tímto stavem se zabýval výbor VO – KSČ. Jiří Vala 
byl ustanoven jako instruktor a s. Richard Blanař jako propagandista ideologického vzdělávání. 
V říjnu bylo zahájeno politické vzdělávání, ale nekonalo se pro malou účast proto 17.11.1972 
svolána členská schůze, která zvolila nový výbor s Marií Majerovou v čele. Výroční schůze 
17.12.1972 přijala opatření na zlepšení práce. V domě služeb bude mít SSM klubovnu.  
Když MV  NF vyzval svaz na brigádu na stavbu tohoto domu, přišel jen jeden člen SSM. A 
mladých lidí je v obci na 400. 
Svazarm 

 
Svazarm  
dosud neobnovil činnost od r. 1968. Tímto se zabýval výbor VO – KSČ  a došel k závěru, že je 
třeba nových funkcionářů, kteří by měli zájem o dostavění budovy Svazarmu a pokračovat 
v dobrých tradicích.  
 
 
SPB 

 
Svaz protifašistických bojovníků  
Veřejnost požaduje, aby v obci byl vybudován větší pomník padlým v první i druhé světové válce a 
touto akcí by se měl zabývat SPB. I Hašově háji by měla být věnována péče.  
 
 
Božena Hašová 

 
Dopis z MNO sděluje paní Boženě Hašové, učitelce, vdově po padlém učiteli – partyzánovi 
Františku Hašovi, že se jí nepřiznává práce v odboji a že komise a funkcionáři MNV ji 
nedoporučili pro důchod přiznání § 255. Je to nespravedlivé, protože všichni víme, kolik 
jmenovaná vytrpěla. Šetřením se zjistilo, že příslušní činitelé nenesou vinu na této křivdě. VO – 
KSČ si vzala za své, že bude dále pátrat v této záležitosti. 
 
 
T. J. Sokol – střed 

 



T. J. Sokol – střed  
má 106 členů a 15 členný výbor. Má 3 družstva ve fotbale, a to žáci, dorost a muži. Započato též 
s pravidelným cvičením žáků a žen v sokolovně. V únoru proveden s ČSPD a Svazarmem 
Sokolovský branný závod v běhu na lyžích. Zdeněk Vala ulil z kovu pro tento účel krásné medaile. 
Finanční prostředky získává T. J. převážně z výtěžku autocampingu. Autocampingu však hrozí 
uzavření, a to z důvodu, že téměř po 6 let se nepodařilo ani vyšším orgánům vyřešit 
majetkoprávní vztahy zmíněného tábořiště. Též předseda JZD se písemně vyjádřil, že výstavba 
autocampingu je nepřípustná pro blízkost kravína JZD. Věříme, že usnesení VO – KSČ budou 
závazná.  
 
 
T. J. Sokol – Kněhyně 

 
T. J. Sokol – Kněhyně  
Složení výboru : Jaroslav Chrbját, předseda, Michal Juroška, místopředseda, Josef Holub, 
jednatel, Jar. Sobek, Frant. Šéna, Bártek Miroslav, Karel Zetocha, předseda lyžařského oddílu.  
V tomto roce jsme byli pořadateli okresního přeboru žactva a dorostu v běhu na lyžích.           
Zdenka Sobková byla první v žačkách starších a titul okresního přeborníka ve starším dorostu 
získal nás dorostenec Zdeněk Ondryáš. Zdenka Sobková i v tomto roce získala titul krajské 
přebornice. 
 

 
 
 
 
 

ČSPO střed 
 

Čs. sbor požární ochrany ve středu obce  
má letos 101 mužů a 25 žen, 4 cvičící družstva : mužů, žen, dorostu a žactva. 
Výbor má 13 členů. Předseda je Zdeněk Mikulenka, jednatel Josef Hlucháň, velitel Jaroslav 
Sobek.  
Věrnostní medaile za 40 let obdrželi : Fiurášek Rudolf 344, Maceček Michal 40; tytéž medaile za 
30 let : Hoferek Josef 58, Holčák Konstantin 313, Juřík Bohuš 43 ; za 20 let 15 členů. 16 členů 
navrženo pro čestné uznání.  
V soutěži „O štít Radhoště“ ženy získaly 1. místo.  
V okrskové soutěži Na Hutisku muži získali 1. místo, ženy 2. místo, dorost 1. místo. 
Na domu služeb odpracováno 120 brigádnických hodin. Celkem na různých pracích odpracováno       
2 197 hodin. Oslavy 1. máje se účastnilo 26 krojovaných členů.  
1 člen je dárce krve. 
Tradičně byl postaven máj. 
 
 
ČSPO Kněhyně 

 
Čs. sbor požární ochrany Kněhyně  
Složení výboru : předseda Ondryáš Josef 106, místopředseda : Jar. Vančura, velitel : Jos. Pavlica 
H.B. 890, hospodář : Šena Vojtěch 305, preventista : Ondryáš Ondřej 145, vedoucí mládeže : 
Šena Vladimír 139, mater. tech. referent : Chuděj Miroslav 134, kulturní referent : Maneth Jan 
33, jednatel : Hrstka Frant. 214, referentka žen : Štekbauerová Jaroslava 288;  



Úsek výstavby :  
Na podzim se započalo již několik let plánovanou přístavbou II. garáže, jeviště a sušáku na 
hadice. Materiál s větší částí poskytl MNV. Dosud odpracováno 920 brigád. hodin. 
 
 
 
Kultura : I v tomto roce uspořádány dožínky s novým programem. Zúčastňovali jsme se též všech 
významných politických akci v obci i v okrese.  
 
 
ČSČK 

 
Čsl červený kříž  
má změnu ve výboru : předseda je Josef Hlucháň 24, jednatel : Stavinohová Anežka, pokladník : 
Pavel Kubáň. 
Bylo provedeno proškolení velitelů zdravotních hlídek a dobrovolných sester. Proveden též nábor 
dárců krve a nábor mladých dívek do odbočky. Promítnuty zdravotnické filmy od OÚNZ Vsetín. 
 

 
ČSZO 

 
Odbočka svazu ovocnářů a zahrádkářů  
pokračoval v tradičních výstavách a přednáškách a pracuje na zřízení moštárny.  
Předseda Boh. Juřík spolupracuje ve výuce žáků ZDŠ 6. – 9. roč. v Horní Bečvě v tomto oboru. 

 
 
 
 
Myslivecké sdružení 

 
Myslivecké sdružení také poctivě pokračuje v tradiční činnosti. Výsledek lovu byl letos 50 zajíců a 
17 srnců. 
 
 
ČSŽ 

 
Český svaz žen  
má 56 členek. Organisuje závazky brigádnických hodin, zájezdy – letos 4 zájezdy na Slovensko, 
jižní Moravu a do Čech – pak přednášky. Velmi zdařilá byla výstava dovedných rukou  
v sokolovně, kde byly vystaveny hlavně práce s textilem. Předsedkyní je Jaroslava Kantorová. 
 
 
 
Naše prodejny měly v letošním roce tuto tržbu : 
Prodejna Bacov 1 472 000 Kčs. Vedoucí Marie Stavinohová.  
Prodejna ve středu obce 3 107 000 Kčs. Vedoucí Michal Hajda, prodavačky Hajdová B., Trlicová 
Jana, Macečková Ludmila. Prodáno bylo 56 640 kg chleba, 3 600 kg cukru, 26 000 kg mouky, 2 
800 kg tuků.  
Dozorčí výbor v sestavě jako minulá léta vysázel růže před prodejnou. 
Prodejna v Kněhyních „U Bártků“ měla roční tržbu 867 000 Kčs. Vedoucí Marie Mikulenková.  



Prodejna v Kněhyních „ U školy“ 1 834 000 Kčs.  
 
Roční tržba našich pohostinství : 
Hotel Kněhyně 652 000 Kčs 
Hotel Zavadilka 2 272 000 Kčs 
Hotel Bečva 498 000 Kčs 
 
Naši občané navštěvují uvedená pohostinství. Další navštěvují náhodně v nepatrné míře. 
Poněvadž jsou to významné rekreační podniky, a v katastru obce, je nutno se o nich zmínit 
podrobněji.  

 
 
 

Hotel Skalikova lúka 
 

Od roku 1962 až dosud je vedoucím Ant. Mamula z Frýdku. Jeho zástupce je Příkazská Olga 
z Gottwaldova. Mimo těchto dvou kmenových zaměstnanců jsou zde v době mezisezóny tj. duben – 
květen a říjen – prosinec další 2 zaměstnankyně a to v r. 1971 jako kuchařka Haničáková Marie 
z Halenkova a jako pomocná síla – pokojská Přecechtělová Libuše z Leskovce okr. Bruntál.  
V roce 1972 a 1973 tyto funkce zastávaly jako kuchařka Pohlová Ivana z Rožnova a Jurajdová 
Věra z Vigantic.  
V zimním období je tu topič Jan Chrbját z Prostřed. Bečvy. V době hlavní sezóny, tj. v měsících 
červenci a srpnu každého roku je zde kromě těchto zaměstnanců ještě 6 studentek ze školy 
společného stravování z Opavy, které jsou na brigádě a vykonávají práci v obsluze a v kuchyni. 
Zdejší hotel je obsazen každého roku od vánoc do 31.3. lyžařskými výcvikovými kurzy. Od 15. 
května do konce června pak dětmi ze školních výletů a hlavně školních vlastivědných zájezdů. 
Měsíce červenec – září jsou pak plně obsazeny normálními hosty, kteří zde tráví dovolenou, nebo 
podnikovou rekreaci. Z celkově ubytovaných hostů je asi 10% cizinců, převážně ze socialistických 
zemí. Mimo těchto ubytovaných hostů navštíví v letním období náš hotel a koupaliště cca 300 lidí, 
kteří se zde stravují nebo použijí nějakého občerstvení. V době mezisezóny pořádají podniky 
různá krátkodobá školení, kurzy, semináře, pořádají se svatební hostiny a různá pohoštění hlavně 
pro cizince.  
Roční tržba za rok 1971 činila 580 900 Kčs, za rok 1972 610 000 Kčs, za rok 1973 640 000 Kčs.  
Za poslední 3 roky nebyly prováděny žádné investice. Prováděly se jen běžné opravy a údržba.  
Zboží a ostatní materiál se dopravuje během roku vlastním podnikovým autem a v zimním období 
pak pásovým traktorem, který rovněž rozhrnuje a udržuje cestu z hlavní silnice až k hotelu.  
Stávající kapacita hotelu je nedostačující, jak po stránce ubytování tak i nedostatkem míst 
v restauraci. Také přístupová cesta je ve značně špatném stavu, takže mnoho hostů, kteří zde 
jedou autem se buď vrátí, nebo někteří jdou pěšky. Též vhodné a dostatečně veliké parkoviště aut 
je nutno zřídit, aby návštěvníci, kterých stále vzrůstá, měli dostatek prostranství. 
 
 
 
Areál Pústevny – hotel Tanečnica 

 
Hotel Tanečnica a celý areál patří k velmi vyhledávaným turistickým oblastem v Beskydech. Má 
překrásné přírodní podmínky a je využíván jak v období letní rekreační sezóny, tak i v období 
zimní rekreační sezóny. V době hlavních měsíců rekreační sezóny je využíván jednak pro pobyt 
dospělých občanů a zejména v zimním období je využíván pro lyžařské výcviky i mládeže. Zvlášť 
významná je rekreace Svazu družstevních rolníků, kdy v týdenních turnusech se po dobu 9 měsíců 



v roce rekreují pracovníci v zemědělství z oblasti Čech a Moravy. Rovněž je tento areál využíván i 
pro zahraniční rekreace, a to jak ze zemí ZST tak i zemí KS. V současné době však již dochází 
k nedostatečnému krytí poptávky, protože zejména lůžková kapacita je již plně vytížena.  
V období mimosezónních měsíců jsou v tomto areálu zajišťovány různé akce jako je školení 
různých organisací, školy v přírodě, soustředění apod.  
Areál Pústeven je již značně zchátralý a podnik VH a R Vsetín se touto otázkou intenzivně zabývá.  
V roce 1972 byla vybudována ze stávajících budov hospodářských Koliba u Zariše a myslivna 
„Podešva“, ze kterých se stalo velmi atraktivní středisko.  
V roce 1974 bude provedena adaptace vnitřních interiérů ubytovny Maměnka nákladem 500 000 
Kčs. 
Pro rok 1976 jsou připraveny další rozsáhlé rekonstrukční práce v hotelu Tanečnica a to její 
generální oprava. V roce 1975 bude vybudována nová salaš v objektech Libušína se sortimentem 
mléka a mléčných výrobků.  
Oblast Pústeven se stává dostaveníčkem různých turistických akcí, jako např. Rayle Škoda, Sraz 
veteránů, průjezdem různých mezinárodních cyklistických závodů, pravidelně se opakující srazy 
mládeže v rámci „Setkání mládeže severomoravského kraje“, kterých se zúčastní pravidelně 
ročně      ( v létě) více než 10 000 mladých lidí. Dále jsou zde pořádány různé turistické akce, jako 
pochod přes Beskydy, lyžařské závody a to s místním, krajským i celostátním významem.  
Z hlediska provozovatele, tj. VH a R je pro návštěvníky připravováno příjemné prostřední, a to 
různými druhy společenských zábav, atraktivních pohoštění, večerů při táboráku, pravidelných 
tanečních večerů, estrádních vystoupení, přednášek u filmových představení.  
O dobrých službách svědčí desítky pochvalných uznání od návštěvníků domácích i zahraničních.  
Nedostatkem areálu Pústeven je zejména nedořešená otázka parkování vozidel, ztížená 
přístupnost po dobu zimního období, nedostatek volného sociálního zařízení mimo zařízení ve 
vlastních objektech. 

 
 
 
 
 

Statistická tabulka hotelu Tanečnica – Pústevny 
 
Rok Jméno 

vedoucího 
Roční tržba 
Kčs 

Počet 
zaměstnanců 

Počet 
přenocování 

Z toho 
cizinců ZST 

Z toho  
cizinců KS 

Počet  
lůžek 

1971 Arnošt Kareš 7 200 000,-       45   56 128     801     355   419 
1972 Karel Havlík 7 800 000,-       60   57 890  2 982     282   419 
1973 Karel Havlík 8 200 000,-       65   56 872  3 325     656   419 
1974 Karel Havlík 8 500 000,-       70   56 600  3 119     409   419 
 

 
Problém Pústeven zajímá také naši VO KSČ, a proto i tam vykonala (zasedání) výborovou schůzi. 
 
 
 
Následující rekreační zařízení nemohu podrobně popsat, poněvadž po mnoha pokusech jsem 
neobdržel potřebné podklady.  
 
 
Elektron, rekreační středisko s pionýrským táborem Tesly Rožnov je používán ke kolektivní 
rekreaci zaměstnanců různých podniků v ČSSR, při čemž jde o výměnnou rekreaci, i rekreaci 



zahraničních hostů z Polska, NDR a Jugoslavie. Bývá tu i několik zahraničních dětských turnusů 
z Francie, NDR a SSSR.  
Pracující z Tesly Rožnov jezdí tu na soboty a neděle. Kromě toho konají se tu školení a aktivy. 
Toto rekreační středisko je přístupné i našim občanům a slaví se tu i svatby a plesy. Pro 
přenocování je zde 90 postelí a stanový tábor. Roční tržba činí cca 1 200 000 Kčs. 
 
 
 
Letos bylo dohotoveno velké rekreační středisko na Fárkovém vrchu hranických cementáren a 
vápenic n. p. Hranice. Náklad na stavbu činil kromě okolních 2 000 000 Kčs. Počet lůžek činí 70, 
počet zaměstnanců : 7.  
Na slavnostním otevření účinkoval náš Valašský krúžek s vedoucím a vypravěčem Josefem 
Vaškem (který je v podniku kuchařem), primášem Bedřichem Vaškem, zpěvačkami Růženou 
Janíčkovou – Holubovou a sestrami Valovými. Podnik nemá větší místnosti pro společenskou 
zábavu. 
 
 
 
Velmi se změnil způsob rekreace oproti dobám kapitalistické republiky. Tenkrát soukromé hotely 
s malou kapacitou hostily jen bohaté příslušníky „horním deset tisíc“. Střední buržoasie, 
úředníci, drobní úředníčci a snad kvalifikovaní řemeslníci najímali na letní pobyt světnice 
v chalupách našich občanů, kteří tak získali odbyt na vajíčka, mléko, máslo, tvaroh, což bývalo 
jediným zdrojem jejich příjmu. Dělníci z měst si rekreaci dovolit nemohli. Jen trampové bídně po 
horách „čundrovali“.  
Dnes, kdy obživa našich občanů z vlastních zemědělských zdrojů je zanedbatelně malá, a 
obyvatelé venkova se zásobují potravinami jedině z prodejen, padla též závislost rekreantů na 
obyvatelích venkova a každý pracující měst má přístup přes odborovou organisaci do 
komfortních moderních rekreačních středisek, které vyrostly jako houby po dešti, nebo si na 
venkově postaví vlastní chatu. Těchto možností je plně využíváno, a tak naše obec je rekreanty 
předimensována. O nedělích to bývá hotová invase aut z měst do hor. Naší občané nelibě nesou 
nedostatek hub a lesních plodů, které zástupy rekreantů vysbírají dřív, než se ke sběru mohou 
dostat oni. Též hubují (pokud jsou soukromní zemědělci) na „pošmatlané“ louky i obilí i na 
pohozené konzervy a jiné odpadky. Přejme pracujícím z měst slunce, vzduchu, vody, lesa, zeleně – 
té volné přírody, která je jediným zdrojem zdraví. 
Rozpočet obce činil letos 205 000 Kčs. 
 
 
 
Místní hospodářství provozuje nákladní autotaxi 2 nákladními auty, které jsou staré a na údržbu 
a opravy vyžadují značné náklady. Ve skutečnosti byl letos v provozu 1 vůz, který byl během roku 
několikrát v opravě, takže čistý zisk je nepatrný. Toto auto je dosud v opravě ve Vizovicích. 
Koncem roku byl zakoupen dodávkový vůz „Žuk“. Hrubé roční obraty činívaly cca 100 000 Kčs.  
 
 
 
Kromě autotaxi se služby obyvatelstvu omezují na holičství a kadeřnictví. Jednou týdně tu dojíždí 
pracovnice z komunálních podniků města Rožnova.  
 
 
 



Lidové výrobní družstvo „Portáš“, Valašská Bystřice má na Prostřední Bečvě u silnice při 
hranicích Dolní Bečvy malou provozní budovu s dílnou. Zaměstnává tu cca 4 dělníky. Občané 
Valašské Bystřice se odedávna zabývali individuelně výrobou domácích potřeb ze dřeva (křiváky, 
kvedlačky, vařečky, žíberka, ohrabečnice, putny, skopky, metly, hrábě aj.) což bylo nazýváno 
„Valašský porcelán“.  
Výrobky individuálně roznášeli a prodávali až na Hanou a do Slezska. Teprve po osvobození byla 
tato výroba organisována na družstevním základě a rozšířena i modernisována. Naši občané 
(Fárci, Divínovi, Šíra aj.) nejdříve provozovali pro toto družstvo domáckou výrobu košťat 
z březového proutí. Norma byla pro osobu 500 košťat („metel“) za měsíc a mzda byla        Kčs  za 
1 koště. Březové proutí dodávalo družstvo, dělníci pracovali též ze svého proutí, které získali 
z místních lesů. Na hranicích Dolní Bečvy bylo postaveno nejdříve skladiště, které bylo 
pozměněno i na dílnu. Vyrábí se násady na lopaty, hrábě, vidle, sněhové zábrany, kůly ke 
stromkům, i skříňky pro LVD „Lipta“. Nepracuje se po staru na „strýčku“ s pořízem, ale 
strojově.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


