
ROK 1975 
 
 

Úvod 
 

Letošní rok slavného jubilea – 30 tého výročí osvobození Československa slavnou Rudou 
armádou – výročí vítězství pokrokových sil nad německým fašismem byl i rokem, kdy se hodnotily 
výsledky budování pod vedením KSČ za uplynulých 30 let. Kdy každý z nás se mohl ohlédnout na 
plody dělnické práce a snažení při výstavbě socialismu v naší vlasti, srovnávat staré se 
současností, radovat se nad všemi kladnými výsledky skutečnosti, že žijeme a budujeme v míru, 
v republice, kde si pracující lid obou národů – Čechů a Slováků rozhoduje o svých věcech sám.  
Kdy bezpečně víme, že jedině poctivou prací nás všech a budováním, opřeni o přátele nejvěrnější 
a nejlepší – o Sovětský svaz, uchováme mír i našim dětem. 
Také život a dění v naší obci bylo umocněno touto slavnou událostí a velikým výročím proto, že za 
osvobození Prostřední Bečvy položili před 30 ti roky životy naši občané i sovětští vojáci. 
 
 
MNV  

 
Bývalý předseda MNV byl pro neplnění úkolů odvolán z funkce a novým předsedou MNV byl 
zvolen s. František Vala, který skýtal záruku poctivé práce a angažovaného přístupu k plnění 
všech úkolů. Tajemníkem MNV byl i nadále s. Václav Fiurášek a hospodářkou s. Marie 
Chrbjátová. 
MNV má 27 poslanců. Poslankyní v ONV je s. Jarmila Blanařová – vedoucí prodejny Jednoty 
v Dolní Bečvě a poslancem v KNV s. ing. Josef Pavlica.  
 
 
Komise při MNV 

 
Při MNV pracují tyto komise :  
a) stavební – předseda s. Alois Gromnica (důchodce) 
b) školská a kulturní – předseda s. Zdenek Vala – dělník n. p. Tesla Rožnov pod Rad. 
c) sociální – předseda s. Jaroslav Majer – vedoucí pošty v Horní Bečvě 
d) zemědělská – předseda s. ing. Rudolf Ondryáš  
e) finanční – předseda s. Vladimír Křištof – důchodce  
f) komise veřejného pořádku (KVP) – předseda s. Julius Fiurášek – důchodce 
g) SPOZ – předseda s. Anna Křištofová – důchodkyně 

 
 

NF 
 

Organisace združené v NF : (předseda s. Vlad. Křištof) 
KSČ – předseda 
ČSL – předseda Miroslav Růčka 
ČSS – předseda Josef Vašek 
SSM – předsedkyně s. Eva Křenková 
ČSŽ – předsedkyně s. Jarka Kantorová 
SPB – předseda 



SČSP – předseda s. Josef Zeť ml. 
ČSTV – předseda s. František Pavlica, Jarosl. Chrbját – Kněhyně 
Svazarm – předseda s. Vladimír Malina 
ČSPO – předseda s. Zdenek Mikulenka, velitel Jarosl. Sobek 
ČSPO Kněhyně – předseda s. Josef Ondryáš 
ČČK – předseda s. Josef Hlucháň 
     - předseda s. Josef Zeť st. 
DV Jednoty – předsedkyně s. Ludmila Jurečková 
Zahrádkáři – předseda s. Bohumil Juřík 
Chovatelé – předseda s. Svaťa Vašut 
Chovatelé Kněhyně – předseda s. Jaroslav Šena 
 
 
Rozpočet 

 
obce byl 256 000 Kčs a byl plně vyčerpán. Dále bylo využito i všech účelových dotací – 680 000 
Kčs. 

 
 
Zásobování 

 
Jediná pěkná a velká prodejna JEDNOTY ve středu obce je zásobována z velkoobchodu Hovězí 
běžnými potravinami. Vedoucí je s. Michal Hajda z Dolní Bečvy a jeho zástupkyní s. Jana 
Trlicová. Ve stejné budově je i prodejna Masny, kde je vedoucí s. Marie Hájková a kam dodává 
zboží Valašské Meziříčí. Obě prodejny mají prodejní dobu P - Pá od 7.30 hod. do 16.00 hod., což 
vyhovuje i zaměstnaným ženám, které přijíždějí ze zaměstnání autobusy v 15.00 hodin. V sobotu je 
prodejní doba od 6.30 hod. do 10.30 hod. Prodejna má celkem pět zaměstnanců a tři učně. 
Kromě potravin je možno zakoupit v prodejně i některé druhy průmyslového zboží a textilií. 
Nedostatkem, který znepříjemňuje život a činí značné potíže ženám – hospodyním je skutečnost, že 
v době turist. špiček (průběžně vždy v sobotu a hlavně o svátcích a v době dovolených) kapacita 
prodejny nestačí. Kupující si vždy musí odstát dlouhou dobu, kdy je třeba čekat na košíky a pak 
zas u pokladny.  
Také se někdy stává, že je vyprodán některý druh i běžného zboží (chléb, mléko, máslo, rýže, 
káva). Po této stránce jsou více spokojeni občané Kněhyň (v dolní prodejně je vedoucí s. 
Jindřiška Bernatská, v prodejně u školy je vedoucí s. Marie Mikulenková) a občané Bacova, kde 
je vedoucí s. Marie Stavinohová.  
V Kněhyních se s. Mikulenková velmi pečlivě stará o prodejnu a nakupující. V prodejně je vždy 
poptávka plně dostačující sortiment zboží, který bývá rychle obohacován o novinky našeho 
potravinářského průmyslu. To je ku prospěchu věci – tak se hned z řad obyvatelstva vrací 
potřebná odezva na ten který druh zboží. Mělo by tomu tak být i v prodejnách ostatních. 
 
 
Pohostinství 

 
Do katastru obce patří významné rekreační podniky : 
Areál Pustevny – hotel Tanečnica a další i hotel Skalíkova louka (podrobně viz zápis na str. 53 – 
57), ale jsou to podniky hlavně pro rekreanty z celé republiky i cizince a místní občané je pro 
značnou odlehlost navštěvují jen velmi zřídka. 
Potřebám místních obyvatel slouží tři hotely, a sice : 



Hotel „Zavadilka“ , kde je vedoucím s. Mrňka. Tady došlo v poslední době ke značným úpravám 
a vylepšením jednak přístavbou vinárny nákladem 372 000 Kčs, jednak vnitřními úpravami a 
novým nábytkem. 
Velký sál slouží k pořádání plesů, tanečních zábav i různých besed a slavnostních schůzí. 
Hotel „Kněhyně“ („U skokana“), kde je vedoucím s. Jaroslav Juráček, má ubytovací kapacitu 
velmi malou (jen 4 pokoje), takže slouží hlavně jako restaurace. 
Hotel „Bečva“, kde je vedoucí s. František Mikulenka, pozbyl na své dřívější důležitosti. Nemá 
ubytovací prostory, takže jde vlastně o restauraci, nikoliv hotel. 
Má ale velký sál, kde se pořádají některé veřejné schůze, žákovské besídky (z verandy lze 
provizorně zřídit jakési jeviště) a dost často i svatební hostiny. Nejvíc však bývá využíván 
místními občany k posezení u piva. 
 
 
Počasí, úroda, JZD 

 
Dá se říci, že celkově bylo počasí příznivé. V červnu a červenci bylo teplo a přiměřené vlhko – to 
byly dobré podmínky pro vzrůst vegetace, hlavně krmných travin. Tady je třeba uvést snahu 
orgánů zamezit mezi obyvatelstvem rozšířený nešvar – vypalování suché, staré trávy. (Ničí se tím 
kořeny jemnějších travin a zárodky všeho živého. A navíc – je tu nebezpečí vzniku požáru). 
Občané byli upozorněni, že v případě neuposlechnutí budou finanční postihy. V tomto pomáhali i 
pionýři, kteří dělali jakousi hlídkovou službu. 
Přes přízeň počasí a celkově dobrou úrodu vyskytl se jeden nedostatek – jarní vegetační období 
obilovin nemělo dostatek vláhy, došlo k tzv. zaschnutí a celkové výnosy v tomto směru byly téměř 
poloviční. 
 
 
JZD 

 
Sloučené JZD (Dolní, Prostřední a Horní Bečva – předseda s. Bohumil Ondrušek, ekonom s. 
Jiřina Pařenicová, agronom s. Petr Malina, zootechnik s. ing. Kuběnová a mechanisátor s. Josef 
Růčka) má celkem 840 ha zemědělské půdy. Z toho 310 ha luk, 160 ha pastvin a na orné půdě 
bylo zaseto 165 ha obilninami, zbytek krmnými plodinami. Tyto jsou dávány do senážních věží 
(tráva) a do siláže (kukuřice). 
Dodávky mléka JZD letos, stejně jako již řadu roků, neplní. Tímto jevem se zaubírají různé 
odborné komise a hledají příčiny. Dodávka masa byla splněna : 1 100 q. 
Stav skotu : 670 ks ( z toho 240 dojnic) 
JZD má svoji ZO KSČ, SSM a dvě brigády socialistické práce. 
V tomto roce bylo dokončeno a dáno k užívání tzv. : „Centrální a sociální zařízení“ (nákladem 
2,5 milionů Kčs), kde jsou soustředěny všechny kanceláře, provozní místnosti a hlavně – pěkná, 
velká jídelna, ve které se stravovalo v roce 1975  46,9% všech zaměstnanců. Nový kravín pro 200 
ks dojnic stále čeká na dokončení. Ve stavu zrodu je i výstavba 4 bytovek a garáže. Výhledově má 
JZD postavit pro své zaměstnance dalších několik moderním bytovek. 
 

 

Výstavba, úpravy obce, doprava : 
 

Výstavba  
 

Během roku byly uskutečněny (započaty, dokončeny) tyto stavby : 



a) vybudován podle návrhu arch. s. Podzemného z Valašského Meziříčí PAMÁTNÍK 
OSVOBOZENÍ – hodnota díla 180 000 Kčs, finanční náklad 135 000 Kčs 

b) dokončen DŮM SLUŽEB – hodnota díla 585 000 Kčs, finanční náklad 450 000 Kčs 
c) dokončena dílna SVAZARMU – hodnota díla 180 000 Kčs, finanční náklad 110 000 Kčs 
d) dokončena přístavba POŽÁRNÍHO DOMU v Kněhyních – hodnota díla 200 000 Kčs, finanční 

náklad 80 000 Kčs 
e) zhotovena a odhalena pamětní deska obětem první světové války – hodnota díla 7 000 Kčs, 

finanční náklad 5 000 Kčs (umístěna v zahradě školy U mostu) 
f) započata výstavba MŠ – hodnota díla 430 000 Kčs, finanční náklad 382 000 Kčs 
g) výstavba vinárny hotelu „Zavadilka“ – finanční náklad 372 000 Kčs 
h) komunikace (místní) na Adámky v hodnotě díla 100 000 Kčs 
i) v rámci cestovního ruchu stavba chatek v Kempu finančním nákladem 56 000 Kčs 
j) zvelebení prostranství Pusteven (poutač, lavičky, odpadkové koše) 
k) dána do provozu MOŠTÁRNA z bývalé čekárny ČSAD 

 
 
Soukromá 

 
výstavba – bylo dáno povolení k započetí výstavby 5 ti rod. domků. 
V rámci péče o ozelenění (kolem památníků, u DOMU SLUŽEB a kolem rod. domků) upraveny 
trávníky a květinové záhony v hodnotě díla 33 750 Kčs. 
 
 
Závazky brigády  

 
Členové všech složek NF si na akce volebního programu dali závazky, hodiny na pracech v obci 
odpracovali a v některých případech se i počet skutečně odpracovaných hodin ve srovnání se 
závazky zvýšil :  
KSČ   závazek :    500 hodin   splněno :    750 hodin 
ČSL   závazek :    800 hodin   splněno :    800 hodin 
ČSS    závazek :    350 hodin   splněno :    300 hodin 
SSM   závazek :    200 hodin   splněno :    250 hodin 
ČSŽ   závazek :    600 hodin   splněno :    800 hodin 
SPB   závazek :    500 hodin   splněno :    500 hodin 
ČSTV   závazek : 1 800 hodin   splněno : 2 100 hodin 
SVAZARM   závazek :    750 hodin   splněno :    800 hodin 
ČSPO   závazek : 1 300 hodin   splněno : 1 450 hodin 
ČČK   závazek :    800 hodin   splněno :    700 hodin 
MYSLIVCI   závazek :    300 hodin   splněno :    400 hodin 
DV JEDNOTA  závazek :    500 hodin   splněno :    500 hodin 
ZAHRÁDKÁŘI  závazek :    500 hodin   splněno :    500 hodin 
CHOVATELÉ  závazek :    200 hodin   splněno :    200 hodin 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        9 100 hodin 
 
Celkem bylo odpracováno :           10 050 hodin 
 

 
Doprava  

 



Obec nemá železnici, ale plně dostačují časté autobusové spoje v obou směrech. Občané mohou 
v kteroukoliv denní i večerní hodinu užít autobusů na linkách :  
Horní Bečva – Rožnov pod Rad. 
Pustevny – Rožnov pod Rad. 
Bacov – Rožnov pod Rad. 
Makov – Rožnov pod Rad. 
Horní Bečva – Rožnov – Ostrava 
Žilina – Rožnov atd. 
V Rožnově, pokud je třeba přestupovat, jsou vždy přípoje autobusy i vlakem. 
Pošta 

 
Místní poštovní úřad má 4 zaměstnance. Vedoucí – s. Věra Kuběnová obstarává přepážkovou 
službu běžnou a kromě toho zastává funkci zaměstnance státní SPOŘITELNY. Občané mohou 
v tzv. JEDNATELSTVÍ Prostřední Bečva (pod ústřednou Val. Meziříčí) si běžně ukládat na téměř 
všechny druhy úrokových vkladních knížek a na vkladní knížky výherní. Plně toho využívají. Toto 
naše jednatelství bylo za letošní rok vyhodnoceno – umístilo se na 2. místě v průměrné spořivosti 
na občana.  
Doručovatelky mají rozděleny obvody : s. Pavlátová Anežka střed obce, s. Jurošková Jaroslava 
Kněhyně a s. Vojkůvková Eliška Bacov. Při obchůzkách vybírají sedm poštovních schránek, které 
jsou po obvodu obce.  
Pošta má otevřeno od 8.00 hodin do 16.00 hodin, kdy je možno použít i veřejné telefonní hovorny. 
Po této době má jakousi „pohotovostní telef. službu paní Žítková, která bydlí v budově MNV. 
Telefon. účastníků je 19.  
 
 

Politický, kulturní a školský vývoj :  
 

KSČ 
 

Rozhodující vliv na veřejný i hospodářský život má a hlavním iniciátorem dění v obci je KSČ, 
která má 53 + 56 členů. Ve výboru VO KSČ letos byli : s. Josef Zeť st., s. Lubomír Kysučan, s. 
Frant. Koláček, s. Václav Bártek, s. Fr. Jurajda, s. Richard Blanař, s. Václav Fiurášek a s. Alois 
Gromnica (se připravoval do funkce).  
Na svých schůzích řešila VO KSČ různé problémy v obci, hodnotila práci MNV za první tři roky 
volebního období. Tato práce nebyla dobrá a proto došlo k výměně předsedy MNV, která přinesla 
v obci oživení a volební program byl řádně plněn a navíc překročen právě vybudováním našeho 
krásného památníku obětem druhé světové války.  
Po projednání ve výboru  VO KSČ došlo k solidnímu zlepšení práce v SSM, ale nedošlo k oživení 
činnosti výboru SČSP, ani celé této organisace.  
Protože má VO KSČ i členy přestárlé, nemocné, udržuje s nimi styk prostřednictvím úsekových 
důvěrníků. 
 
 
Oslavy : 

 
Všechno předchozí dění bylo podbarveno očekávaným velkým výročím osvobození. 

 
1. máj 
 



Prvomájový průvod byl opět důstojnou manifestací všech občanů obce za mír a budování 
poctivou prací. Účastníci průvodu (téměř 6 000) – občané obcí Dolní Bečva, Prostřední Bečva a 
Horní Bečva – šli okruhem od seřadiště u MNV, po dálnici, kolem školy na hřiště TJ Sokol, kde 
byli na tribuně představitelé obce i složek NF, poslanci a hosté. S. ředitel Žíla měl průvodní řeč a 
hlavní referát – slavnostní proslov přednesl.  
Hřiště i celá délka trasy průvodu byla velmi pěkně vyzdobena (díky obětavým brigádám žáků i 
dospělých), průvod byl pestrý, živý a radostný – prostě : 1. máj se nám vydařil! 
2. května večer byl lampiónový průvod od hotelu „Zavadilka“ na hřiště, kde byla zapálena vatra 
a ředitel školy s. Žíla přečetl dopis – zdravici ke 30 tému výročí osvobození od bývalého ředitele 
školy a partyzána s. Roberta Maliny. 
Vyvrcholením oslav 30. výročí osvobození bylo odhalení pomníku padlým ve druhé světové válce. 
Této manifestace se zúčastnilo asi 1 000 občanů, hostů a pozůstalých po padlých. Hlavní proslov 
měl s. Kysučan, který pak předal novým pionýrům jejich průkazy, odznaky a rudé šátky.  
Souhrnem všech manifestací a oslav, odhalením krásného pomníku, který věnovala VO KSČ a 
MNV v Prostř. Bečvě i důstojnou a vděčnou vzpomínkou všichni občané obce znovu poděkovali 
všem padlým za jejich oběť největší a znovu slíbili, že nikdy nezapomenou! 
 
 
Nový pomník : 

 
Podle návrhu arch. s. Podzemného z Valašského Meziříčí byl finančním nákladem 135 000 Kčs, 
v hodnotě 180 000 Kčs vybudován a odhalen pomník s pamětní deskou : 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
MDD 

 
 

 
 
Letošní MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ byl oslaven prvním ročníkem Hašova memoriálu – branného 
závodu, který vyhlásila a pořádala ZDŠ – U mostu ve spolupráci se SRPŠ a Svazarmem pro žáky 
místní i slovenské družební obce Bystřičky. Na slavnosti byli přítomni i vzácní hosté – vdova po 

Obětem fašismu za druhé světové války 1939 – 1945 
v Prostřední Bečvě 

 
Bil František      Kubáň Rudolf 

 Bil Jan       Kubáň Vladimír 
 Bujnoch Rudolf      Kubáňová Božena 
 Buš Ludvík       Kubiš Bedřich 
 Divín Čeněk       Maček Václav 
 Frňka Jindřich      Martinák Josef 
 Galčan Jiří       Skokan Jan 
 Haša František      Solánský Josef 
 Křištof Jan       Šimurda Oldřich 
 Kubáň Josef       Wasrbauer Ludvík 
 a sovětským hrdinům, kteří padli při osvobození naší vesnice 3.5.1975  
       
         věnovala VO KSČ 
         a MNV v Prostř. Bečvě 
 

Čest jejich památce 



učiteli a partyzánu – Františku Hašovi – s. Božena Hašová, vedoucí školského odboru ONV                 
s. Břetislav Zmydlený a soudruzi šk. inspektoři. 
 
 
VŘSR 

 
Oslavy Měsíce přátelství a VŘSR  se konaly jako každoročně při plném a živém zájmu dospělých i 
dětí. Je k nim třeba zahrnout i péči pionýrů a ČSŽ  o památníky v obci a pochody do Hašova háje 
a na Martinák. Na veřejných schůzích byla dětmi předvedena pásma veršů, v PO proběhla soutěž 
o Sovětském svazu a ve škole i MLK výstavka sovětské knihy s prodejem. 
Obzvlášť některé složky národní fronty prožívaly letošní jubilejní rok ve zvýšené aktivitě a 
činnosti.  
SPOZ 

 
Sbor pro občanské záležitosti (předseda s. Anna Křištofová) se dobře staral a plnil své úkoly – 
návštěvy s blahopřáním u starých občanů – jubilantů (např. u Františka Sobka k 75 tým 
narozeninám, u pí. Barbory Šírové k  95 tým narozeninám, ve výročí zlaté svatby u manželů 
Jurajdových…) a také u poslance MNV – s. Michala Macečka k 60 tým narozeninám. 
V květnu – společně s Horní Bečvou bylo slavnostní předávání občanských průkazů žákům, kteří 
dovršili 15 let. 
Nejmilejší bývá vítání malých občánků do života, které bylo 1.června v sokolovně pro všech 20 
nových občánků Prostřední Bečvy. 
Protože malá Lenka Kantorová, která se narodila několik minut po půlnoci 1.ledna 1975 jako 
první občanka okresu Vsetín, uspořádal SPOZ spolu s ČSŽ v zasedací síni MNV zvláštní velké 
„přivítání“ za účasti hostů z okresu, představitelů naší obce, rodičů a příbuzných. Malé Lence 
byly předány dárky a zdravice. 
 
 
ČSŽ 

 
Je organisace aktivní. Předsedkyně – s. Jarka Kantorová svolává dosti pravidelně výbor, který 
připravuje činnost – besedy, brigády, zábavy, výlety a další akce (podrobně viz kronika ČSŽ). Dá 
se říci, že ženy v naší obci se pro společné angažují, mají ve veřejném životě plné uplatnění. 
 
 
SČSP 

 
Totéž nelze říci o této organisaci, která činnost nevyvíjí a zatím stagnuje. 
 

 
SSM 

 
Předsedkyní je s. Eva Křenková – učitelka a jednatelkou je již několik roků s. Františka Skalíková 
– vychovatelka.  
Mládež se stále jakoby nemohla „rozhýbat“ k výraznější činnosti. Tato skutečnost byla 
předmětem jednání rady MNV, výboru VO KSČ, ŠKK. Bylo zřejmé, že je třeba znovu pořádně 
začít. Dá se říci, že „odrazovým můstkem“ a novým nástupem byl společenský večer pořádaný 
pod záštitou OB na podzim na Zavadilce, kde byl přítomen i s.       z OV SSM. Zkušení pionýrští 
pracovníci – ing. Hučka, Tiefenbach a s. Buzoň z Ostravy, kteří předvedli odpoledne pionýrům 



kouzelnické představení, organisovali pak večer na Zavadilce zábavu. Všem přítomným se večer 
líbil. Byl tu tedy ten potřebný jak morální, tak finanční počátek. 
 
 
ČsČK 

 
Tuto organisaci řídí 12 ti členný výbor s předsedou s. Josefem Hlucháněm v čele. V letošním roce 
měl Červený kříž v Prostřední Bečvě 115 členů. Velká část se zapojuje velmi aktivně do veřejného 
života v obci. NF hodnotila práci ČsČK kladně, OV ČsČK vyhodnotil naši skupinu jako vzornou. 
Mají stanici první pomoci (u p. Pavla Kubáně st.), 7 zdrav. hlídek, 15 vyškolených dobrovolných 
zdr. sester.  
Zabezpečují zdr. dozor a službu při každé velké akce v obci – při oslavách, sportovních akcích na 
hřišti, při závodech. Zorganisovali školení mladých zdravotníků – žáků ZDŠ – U mostu i 
v Kněhyních a na soutěži pak dali dětem pohoštění a vítězným hlídkám dárky. 
Sledují sociální situaci u starých a osamělých spoluobčanů a v ojedinělých náhlých případech 
poskytovali pečovatelskou službu. Pro důchodce zorganisovali zájezd zdarma po památkách naší 
vlasti. Uspořádali další řadu akcí – přednášky, školení, brigády, zábavy, výlety. 
 
 
Svazarm 

 
Předsedou je s. Vladimír Malina – řidič ČSAD. Dokončením svazarmovské svépomocné dílny 
jakoby dostali „zelenou“. Konečně nastalo výraznější zlepšení činnosti. Na v srpnu pořádaných 
závodech automobilů – jízda zručnosti – zvítězil s. František Zubek. Byl proveden nábor mezi 
žáky ZDŠ – U mostu a z nich ustaven střelecký oddíl mladých, který má 21 členů, nadšených pro 
každou připravenou akci. 
 
 
ČSPO 

 
Předseda – s. Zdenek Mikulenka (střed), s. Josef Ondryáš (Kněhyně), velitel s. Jaroslav Sobek.       
148 členů, z toho 22 žáků a 26 žen.  
Na všech akcích NF – oslavách, průvodech se požárníci v hojném počtu zúčastňují a sami 
pořádali v tomto roce mnoho akcí, např. účast na okresní soutěži požárních družstev, kde 
obsadilo žákovské družstvo 2. místo, v září slavnost se cvičením při návštěvě sovětských 
požárníků atd. (Podrobně viz kroniku – mladých požárníků -). Velkou aktivitu této složky NF je 
třeba pochválit! 
 

 
Školy 

 
Tak jako všichni občané naší obce, tak i žáci obou škol prožívali letošní rok v duchu příprav a 
pak vlastních oslav slavného výročí osvobození Rudou armádou. Ve škole i v PO absolvovali řadu 
besed a soutěží s vhodnou tématikou, zúčastňovali se brigád a pochodů do Hašova háje, na 
Martinák, na Papajské sedlo a na Ivančenu, kam každý pionýr vynesl kámen do mládežnické 
mohyly. Důstojným příspěvkem k oslavám byla i častá kulturní vystoupení žáků na veřejných 
schůzích v obci.  
 
 



ZDŠ – U mostu 
 

Ve šk. roce 1974/75 zůstala škola pětitřídní se 110 žáky. V rámci soutěže : „Za obec krásnější“ 
odpracovali žáci a učitelé 1312 + 337 brig. hodin v hodnotě 21 000 Kčs.  
Učitelský sbor se nezměnil a ředitelem školy byl i nadále s. Jan Žíla.  S. uč. Milada Balašová byla 
po uplynulé kandidátské lhůtě přijata v dubnu 1975 za členku KSČ. Všichni vyučující se 
zúčastňovali veřejného života v obci, spolupracovali se složkami NF, VO KSČ a MNV; plně se 
pro obec angažovali.  
Rozpočet školy byl 33 000 Kčs. Pro zlepšení vyučování moderními pomůckami byl zakoupen 
magnetofon a diaprojektor. Na jaře byly provedeny nátěry oken, dveří a zábradlí v hodnotě 21 
000 Kčs. Škole byl přidán pozemek – pruh 10 m po celé délce zahrady a dvora – na zbudování 
plánované letní tělocvičny. 
V září letošního roku došlo ke změně v organisaci školy. Pro malý počet žáků ve 2. ročníku byla 
ustanovena škola jen čtyřtřídní. Pro tuto změnu byla uvolněna a přešla učit do Rožnova pod Rad.     
s. uč. Oldřiška Hlaváčová. 
 
 
ZDŠ Kněhyně 

 
Škola zůstala dvoutřídní. Vyučující ve šk. roce 1974/75 byla ředitelka – s. Marie Antfeistová               
a uč. s. Ludmila Fiurášková. Škola měla 33 žáků. Žáci odpracovali přes 200 brig. hodin a 
provedli řadu kulturních pásem na všech veřejných schůzích v Kněhyních i jiných akcích v obci.  
Kladem je, že rok od roku se na této škole snižuje procento žáků navštěvujících výuku náboženství 
(loni 24,8%, letos už jen 16,4%), což svědčí o velmi dobré ateistické propagandě a působení na 
rodiče žáků. 
Rozpočet školy – 22 000 Kčs byl plně vyčerpán na běžné potřeby provozu školy. 
S. ředitelka – Marie Antfeistová, která píše básně, se se svými verši zúčastňuje různých soutěží. 
V letošním roce získala v soutěži : „Za život ještě krásnější“ cenu poroty za báseň : „ Poděkování 
a lásku vám“. V září pak za poemu : „Beskydská rapsodie“ získala cenu a medaili. 
 
 
ZDŠ Nový život 

 
Ředitelem školy v přírodě je s. Pavel Tovaryš. Má 19 zaměstnanců. Škola „patří“ ostravským 
dětem. Tito chlapci a děvčata ze zakouřené Ostravy, děti horníků a hutníků, trávívají v krásném 
prostředí naší obce, vždy tři týdny. To je doba střídání turnusů. V letošním roce se jich 
„odrekreovalo“ celkem 720 za období šk. roku. O prázdninách tu byl jeden turnus PT – 95 dětí 
zaměstnanců ONV Ostrava a děti družební školy v Drážďanech. Další dobu prázdnin tu byly děti 
ostravských dětských domovů. 
Také děti z Nového života se vždy v plném počtu zapojují do života v obci – zúčastňují se všech 
oslav a akcí i se svými s. vychovatelkami, z nichž dvě si doplňují vzdělání dálkovým studiem. 
Děti se zúčastňují průběžně různých výchovných brigád a zaměstnanci odpracovali na zvelebení 
školy a jejího okolí 320 brigádnických hodin. 
Je třeba vést v patrnosti, že pro stálé časté střídání dětí má výchovná práce s dětmi této školy 
poněkud odlišný – svůj specifický ráz. 
 
 
MŠ 

 



Mateřská škola je ještě stále umístěna provizorně v budově ZDŠ – U mostu ; ve stísněných 
podmínkách. Zdaleka ne všem rodičům mohlo být vyhověno při žádosti o umístění dítěte do MŠ. 
V tomto rozhodování měla ŠKK při MNV velmi těžké postavení. 
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