
ROK 1974 
 
 

Úvod  
 

Prostřední Bečva patří do okresu Vsetín a kraje Severomoravského. Má velmi dobré autobusové 
spojení s nejbližším městem Rožnov pod Radhoštěm i dalšími obcemi a městy. 
Rozlohou je velká 24 km² a má necelé 2 000  obyvatel.  
Protože je Prostřední Bečva obcí s velkým turistickým a rekreačním ruchem, bývá tu o sobotách a 
nedělích, a zvláště pak o prázdninách, mnoho turistů a rekreantů – pracujících z bližších i 
vzdálenějších měst a cizinců. 
Obec se skládá ze tří částí – střed obce, údolí Kněhyně a údolí Bacov. Není zde žádný průmysl. 
Vedení JZD po sloučení s Horní Bečvou a Dolní Bečvou přesídlilo na Dolní Bečvu a v JZD 
pracuje jen asi 50 obyvatel obce.  
Většina obyvatel dojíždí do zaměstnání do Rožnova pod Rad. do n. p. Tesla, Loana a ČSAD. Také 
značné procento žen – matek je zaměstnaných. Proto je v současné době velkým nedostatkem 
malá kapacita MATEŘSKÉ ŠKOLY. Tento problém bude vyřešen výstavbou nové dvoutřídní MŠ, 
s jejíž výstavbou se započte v roce 1975.  
 
 
Správa obce 

 
Předsedou MNV je s. Jan Pastorek, tajemníkem s. Václav Fiurášek, hospodářem s. Marie 
Chrbjátová. MNV má 27 poslanců, poslankyní v ONV je s. Jarmila Blanařová a poslancem 
v KNV s. ing. Josef Pavlica. 
Letos zemřel ve věku 48 let poslanec MNV – předseda stavební komise s. Josef Pastorek. 
 
 
Obyvatelé 

 
Za rok 1974 se narodilo v obci celkem 35 dětí, z toho bylo 18 chlapců a 17 děvčat. Sbor pro obč. 
záležitosti při MNV provedl slavnostní vítání novorozeňat do života v sokolovně.  
V tomto roce zemřelo 18 lidí, z toho 13 mužů a 5 žen.  
Nejstarší obyvatelé obce se dožili letos :  
95 let Křištofová Kristina z čísla 36 
94 let Šírová Barbora z čísla 181 
91 let  Štekbauer František z čísla 133 
 
 
SOZ 

 
Sbor pro občanské záležitosti, jehož předsedou je již 15 roků s. Anna Křištofová a dalšími členy        
jsou :  
ss : Marie Chrbjátová, Bedřich Vašek, Vachůnová, Šenková a Maléř, se dle potřeby průběžně 
scházet a v letošním roce kromě VÍTÁNÍ NOVOROZEŇAT provedl řadu návštěv u starých občanů 
a dalších jubilantů, jako např.:  K MDŽ u Františky Fiuráškové k 80. narozeninám 
            u „babičky“ Ondryášové k 85. narozeninám 
            u devíti 75letých občanů atd.  



Vždy s malou „pozorností“, blahopřáním a kytičkou. 
Na pohřby vysílal své členy ss : Bedřicha Vaška a nebo Jindřicha Maléře, aby se rozloučili se 
zesnulým.  
 
 
Hospodaření 

 
Rozpočet MNV v Prostřední Bečvě na rok 1974 činil 274 000 Kčs a vyčerpáno bylo 1 042 629 
Kčs. Všechny výdaje nad rozpočet byly kryty účelovými dotacemi přijatými během roku od ONV 
Vsetín a sdruženými prostředky od organisací a fondu reserv MNV. 
 
 
Výstavba 

 
V roce 1974 byla dokončena výstavba koupaliště v rekreačním středisku „Elektron“ n. p. Tesla 
Rožnov pod Radhoštěm v celkové hodnotě 842 350 Kčs. Stavba se prováděla přes MNV, náklady 
financovala Tesla n. p. Dále byla dokončena stavba automatické telefonní ústředny v Prostřední 
Bečvě v hodnotě díla 55 000 Kčs. Finance na tuto stavbu byly poukázány na účel MNV Správou 
spojů Ostrava.  
Dokončena byla i přístavba kotelny a ústřední topení v budově MNV v hodnotě 50 000 Kč; 
ústřední topení v sokolovně v hodnotě 46 000 Kčs. 
Byly upraveny obecní cesty : 
a) k Fiuráškům – v hodnotě 18 000 Kčs 
b) k Fárkům – Bacov – v hodnotě 22 000 Kčs 
c) ke Stavinohovým – Bacov – v hodnotě 33 000 Kčs 
Bylo rozšířeno veřejné osvětlení v osadě Kněhyně v hodnotě 10 000 Kčs. 
 
 
Politický život 

 
Předsedou VO KSČ v Prostřední Bečvě je stále soudruh Josef Zeť.  
Důležitým faktorem politického života v obci jsou hodnotící nebo výroční veřejné schůze VO KSČ, 
které bývají v sokolovně;  zúčastňují se jich všechny složky NF, většina občanů.  
Politiku se občané naučili hodnotit podle programu, podle výsledků, což je pochopitelné. A tak se 
dá říci, že letos nebyl politický život v obci normální z toho prostého důvodu, že uvázlo plnění 
volebního programu při stavbě DOMU SLUŽEB, i když funkcionáři MNV – předseda s. Jan 
Pastorek občanům na veřejných schůzích slíbil, že dokončení bude provedeno v červnu 1974 a 
stavba bude předána do užívání. Dále měla býti podle volebního programu v roce 1974 započala 
stavba nové dvoutřídní MATEŘSKÉ ŠKOLY. 
Vzhledem k tomu, že veškeré úkoly velmi vázly a plnění volebního programu bylo ohroženo, volal 
výbor VO KSČ odpovědné funkcionáře MNV, hlavně předsedu s. Jana Pastorka, který se práci na 
MNV dostatečně nevěnoval, k zodpovědnosti. Bylo zahájeno disciplinární řízení proti s. Janu 
Pastorkovi a VO KSČ ho odvolal z funkce předsedy MNV pro neplnění svých povinností. Na jeho 
místo byl postaven nový předseda MNV – s. František Vala, který skýtá záruku dobré práce při 
dokončení volebního programu, který byl zanedbán. 
Požárníci z Kněhyně, kteří si dali do volebního programu rozšíření svého POŽÁRNÍHO DOMU, 
svůj program řádně plnili. Finanční dotace byly vyřizovány také stranickou organizací KSČ za 
podpory okresního instruktora s. Fluksy, který dojíždí na všechny schůze. Práce na této stavbě 
pokračovaly velmi úspěšně a v roce 1975 bude stavba dokončena. 
 



 
Brigády 

 
V MV NF, jehož předsedou je s. Vladislav Křištof, je sdruženo 19 složek, z nichž většina uzavřela 
závazky k odpracování brigádnických hodin a tyto hodiny občané odpracovali při stavbě DOMU 
SLUŽEB (s jehož výstavbou bylo započato loni na podzim) a dále při různých úpravách a 
úklidových pracech v rámci soutěže :  
„Za Valašsko krásnější“, na hřišti TJ, v sokolovně atd.  
Byly uspořádány jarní a podzimní NÁRODNÍ SMĚNY. Jednotlivé složky NF odpracovaly :  
 
KSČ     580 hodin  ČSL   2 811 hodin  ČSS     404 hodin 
SSM     300 hodin  ČSŽ     320 hodin  SPB     180 hodin 
TJ          2 500 hodin  Svazarm 1 250 hodin  ČSPO  7 250 hodin 
ČSČK  2 670 hodin  Myslivci    300 hodin  DV     882 hodin
  
Ovocnáři     900 hodin 
 
Dále  žáci  ZDŠ – U mostu   1 090 hodin 
  učitelé ZDŠ – U mostu      226 hodin 
  rodiče ZDŠ – U mostu       318 hodin 
  žáci  ZDŠ – Kněhyně       360 hodin 
  zaměstnanci + rodiče ZDŠ Kněhyně     500 hodin 
  rodiče a zaměstnanci MŠ      128 hodin 
 
Celkově bylo v Prostřední Bečvě za rok 1974 odpracováno 22 969 hodin v hodnotě 286 000 Kčs. 
 
 
Školy 

 
Předsedou ŠKK při MNV je s. Zdenek Vala, který se zúčastnil slavnostního zahájení školního 
roku 1973/74 na ZDŠ – U mostu. 
V této škole byla adaptací nové učebny odstraněna směnnost při vyučování. Nákladem 40 000 
Kčs v listopadu loňského roku byla provedena úprava parketových podlah ve třídách a v ředitelně 
a během letošního roku byl zakoupen nový nábytek do tříd v ceně 26 000 Kčs a garnýže se 
závěsovinou do oken v ceně 8 000 Kčs. Tím vším se značně zlepšil vzhled učeben. 
Ve šk. roce 1973/74 měla škola 118 žáků a učitele : ředitel s. Jan Žíla a ss : Vlasta Žilová, 
Oldřiška Hlaváčová, Milada Balašová a Eva Hudková. 
Dvoutřídní ZDŠ – Kněhyně, kde je ředitelkou s. Marie Antfeistová a učitelka s. Ludmila 
Fiurášková, měla ve šk. roce 1973/74 34 žáků. Také tato škola byla letos vybavena novým 
nábytkem v hodnotě    8 000 Kčs a řadou moderních pomůcek do vyučování. 
Mateřská škola, která je již 15 tý rok provizorně umístěna v budově ZDŠ – U mostu, měla v tomto 
šk. roce 23 dětí.  
Byla pořízena nová povlečení na dětská lehátka, závěsy, koupeny dvě skříňky na hračky, poličky, 
magnetofon a gramorádio.  
S. ředitelka Františka Minarčíková a ss. učitelky Cáhová a Kyšáková zhotovily řadu didaktických 
pomůcek pro rozumovou výchovu dětí.  
ZDŠ  v přírodě „Nový život“ byla již v roce 1969 celkovou adaptací upravena tak, že poskytuje 
dětem z ostravských škol pěkné prostředí k práci i rekreaci. Kromě již dříve upravené hlavní 
budovy a velkého srubu, byla letos dokončena stavba dvou chatek pro mimořádní činnost dětí.  



Během šk. roku 1973/74 se v třítýdenních turnusech vystřídalo v „Novém životě“ 1 000 dětí 
z Ostravy. Kromě toho každé prázdniny je v tomto areálu umístěn jeden turnus pion. tábora. Do 
roku 1973 to byl družební tábor SČSP pro děti z SSSR a naše a od loňského roku je to tábor pro 
děti zaměstnanců školství z Ostravy. 
Osvětová činnost 

 
Sjednotit kulturní činnost do jednoho místa není prakticky možné proto, že se obec skládá ze tří 
částí – střed, Kněhyně a Bacov. Každá tato část pořádá většinou kulturní akce osamoceně – střed 
v sokolovně, hotelu Zavadilka nebo hotelu Bečva; Kněhyně v sále POŽÁRNÍHO DOMU a Bacov 
v bývalé škole. 
Místní rozhlas je zaveden jen ve středu obce. Divadelní jeviště není kde umístit (po zrušení 
v hotelu Zavadilka). Divadelní představení navštěvují naši občané v Horní Bečvě, a to vždy v dost 
hojném počtu.  
Kromě přednášek, besed a dalších akcí, které pořádaly ZDŠ a PO pro své žáky a pionýry 
(podrobně viz kroniky školní a PO) se děti aktivně zúčastnily všech oslav v obci a při většině akcí 
účinkovaly svými kulturními pásmy. Např. ZDŠ – Kněhyně 16krát, ZDŠ U mostu a PO 26krát. 
Jednotlivé složky NF pořádaly jako každoročně veselice, taneční zábavy, plesy, karnevaly a 
výlety. Protože je v obci řada talentovaných hudebníků, byly pořádány koncerty dechové hudby p. 
Bernátka v hotelu Zavadilka a také ostatní hudební tělesa v obci, která vedou ss : Miroslav 
Fiurášek, Emil Bernátek a Cyril Jurajda byla aktivní.  
Dále byla řada lékařských a jiných odborných přednášek i s promítáním filmů, literární soutěže a 
exkurse (podrobně viz „Deník pro evidenci – OB a kroniky složek NF).  
Protože všichni občané prožívali letošní rok ve znamení 30 tého výročí slavného SLOVENSKÉHO 
NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ a protože naše obec leží v oblasti působení někdejší partyzánské 
brigády „Jana Žižky“ uspořádalo se kromě mnoha besed i několik pochodů do HAŠOVA HÁJE a 
na MARTIŇÁK za účasti zástupců všech složek NF a žáci i pionýři obou škol a členky ČSŽ 
pečovali o pomníky – Oldřicha Šimurdy v Kněhyních a Františka Haši a jeho dvou soudruhů 
v Hašově háji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


