
ROK 1946 
 

 Zapo�al v celostátním m��ítku odstra�ováním ruin ze sv�tové války, obnovováním závod�, 
osídlováním pohrani�í a hojením ran v každém sm�ru života. 
 
 
Místní osv�tová rada 
 
 Výnosem ministerstva školství a osv�ty bylo na�ízeno, aby na základ� dekretu presidenta 
republiky o státní pé�i osv�tové byly organisovány okrasní a místní rady osv�tové, které se stalo 
složkami státní soustavy mimoškolní kulturn� – politické výchovy lidu. 
 
 
MOR 
 
 Ve zdejší obci byla z�ízena Místní osv�tová rada na základ� výnosu okresního národního 
výboru. Usnesením místního národního výboru v Prost�ední Be�v� bylo zvoleno 5 znalc� lidové 
výchovy           a zástupci JS�Z (jednotného svazu �eských zem�d�lc�), S�M (svazu �eské 
mládeže), a pozd�ji                   i knihovníka, Jind�icha Kysu�ana, který byl ustanoven �ídícím 
u�itelem na škole U mostu místo Metod�je Pur�e, který odešel na obecnou školu v Ju�ince. 
 
Místní osv�tová rada MOR byla ustanovena takto : 
P�edseda : Bed�ich Vašek, �ídící u�itel  
Tajemník : František K�enek, obchodník 
Pokladník : Julius K�enek, 236 
�lenové : Julius Fiurášek 39, Josef Hluchá� 24, Vladislav Krištof 76, Josef Skalík 62 (S�M), 
Michal Bernátek 194 (JS�Z), pozd�ji Jind�ich Kysu�an, knihovník. 
 
 
Sborový zp�v, narozeniny T.G. Masaryka 
 
 Již na podzim 1945 se po�alo s nácvikem smíšeného a mužského p�veckého sboru. Asi 30 
ob�an� obojího pohlaví, všech v�k�, stav� a politických p�esv�d�ení p�icházelo na Zavadilku 
jednou týdn�, za každého po�así ze všech kout� naší obce, aby p�stovali božské um�ní a též aby se 
spontánn�, nenucen� pobavili. Byl to obraz bezt�ídní spole�nosti aspo� chvíli v š�astném soužití. 
Materiály pro nácvik obstarával Bed�ich Vašek, nacvi�ovali Michal Bernátek a Bed�ich Vašek, 
pozd�ji Jind�ich Kysu�an. Nacvi�ené sbory se zpívaly p�i ve�ejných oslavách, které zrovna 
vyjmenuji : 

7. b�ezna 1946 vykonána byla oslava narozenin T. G. Masaryka s bohatým programem. 
Ú�inkovala dechová hudba Bernátkova, smíšený a mužský sbor, salonní kvartet, sólisté : Jind�ich 
Kysu�an – housle, Josef Hol�ák z kn�hy� (tenor), žáci obecných škol a žáci lidové školy 
zem�d�lské. Po fanfárách z „Libuše“ promluvil hrdina odboje Robert Malina. Recitace se 
st�ídaly s hudebními �ísly. Dechová hudba zahrála též Ouverturu od Michala Bernátka. Mužský 
sbor zazpíval „V�no“ od Bed�icha Smetany a píse� „Te�e voda te�e“. 

5. kv�tna 1946 byla vykonána oslava 1. výro�í osvobození �SR od n�meckých okupant�. 
Dopoledne byly konány slavné bohoslužby p�i polním oltá�i na prostranství u Zavadilky. Dojmy 
z okupace a odboje oživil ve své �e�i Josef Krištof. P�i jeho vzpomínce na padlé za uctivého ticha 
zahrála hudba chorál „Kdož jste boží bojovníci“. Hlavní proslov m�l správce školy Jind�ich 
Kysu�an. Mužský sbor pak zap�l „Svoji k svému“ od Bendla a smíšený sbor „Kytici valašských 



písní od Marhule“ (vesm�s rožnovské staré písn�). Shromážd�na byla celá obec a výt�žek sbírky 
�inil             1 000 K�s.  

28. kv�tna 1946 oslaveny na Zavadilce narozeniny presidenta republiky dr. E. Beneše. 
Smíšený sbor zap�l „Sláva tob�“ od Bed�icha Smetany, proslov m�l �ídící u�itel Josef Hol�ák, 
recitovalo žactvo obecných škol. 

5. �ervence 1946 ve�er na vrchu  u Fárk� nad Zavadilkou konána p�i ho�ící hranici oslava 
Mistra Jana Husa. Smíšený sbor zap�l „Hranice vzplála“ Proslov m�l štábní kapitán �etnictva v. 
v. Josef Mäuthner, dechová hudba Bernátkova ú�inkovala p�i pr�vodu od školy „U mostu“ na 
vrch a p�i hranici. 

28. �íjna 1946 byla vykonána oslava státního svátku osvobození. Pr�vod s hudbou a státní 
vlajkou p�išel od školy „U mostu“ na Zavadilku, kde slavnostní proslov m�l �ídící u�itel Josef 
Hol�ák                     a mužský sbor zazpíval „Chorál �eského národa“ od Bendla. Byl vyslechnut 
rozhlasový projev vlády  a presidenta republiky o dvouletce, na�ež štábní kapitán �etnictva J. 
Mäuthner p�e�etl slib ob�anstva. 
 
 
Dvouletka 
 
 Z popudu vít�zné KS� byl totiž vyhlášen dvouletý plán obnovy, jímž se naše hospodá�ství 
m�lo dostat na úrove� p�edvále�nou.Též naši ob�ané se na tomto plánu dob�e uplat�ovali.  
Dne 2. ledna 1946 vykonána p�ednáška na Zavadilce veteriná�e MVDr. Sva�iny z Rožnova na 
téma : Nej�ast�jší onemocn�ní domácího zví�ectva obrana proti n�mu. Vstup byl volný.  
MOR zaplatila jmenovanému honorá� 200 K�s.  

V m�síci b�eznu 1946 byly konány v hotelu Be�va p�ednášky pro mládež v rámci akce 
„Hovory s mládeží“. Poprvé se sešlo 35 �len� �SM pozd�ji mén�. Provedl Bed�ich Vašek. 
 
 
První film 
 

V prosinci 1946 byl pozván odborný u�itel Jan Fac z Rožnova p. R. s úzkým n�mým filmovým 
projektorem, aby promítl na Zavadilce pou�né filmy z oboru výroby rostlinné a živo�išné.  

30. prosince 1946 vykonal na Zavadilce okresní osv�tový inspektor Vlad. Vá�a p�ednášku 
v rámci státn� politické výchovy lidu o košickém vládním programu.  
 
 
Svaz národní revoluce 
 
 Dosud žijí v naší obci p�íslušníci odboje z první sv�tové války, italští legioná�i Josef Fojtašek 
61, František Janí�ek 47 a Jan Ju�í�ek 59. Legioná�i tvo�ili za první republiky samostatný spolek 
Legioná�skou jednotu. Po druhé sv�tové válce se slou�ili s p�íslušníky odboje ve druhé sv�tové 
válce do sdružení Svaz národní revoluce – SNR. Tato organisace byla též ustavena v naší obci. 6. 
ledna 1946 se tu dostavila prov��ovací komise složená ze 3 �len� okresního vedení : Ant. 
Machá�, Teodor Vraj      a MUDr. Zd. Mader. 
 
 
Pam�tní deska na dom� �. 1 brat�ím Bílovi Janovi a Bílovi Františku. 
 

Oba brat�i m�li v širokém okolí v�hlas jako astrologové, jasnovidci a mystikové. Proto se o 
nich více zmíním. Jejich otec byl spolupracovníkem u�itelem Augustina Hýže. Byl bez vyznán, což 
po n�m zd�dili oba synové. Vychodili m�š�anskou školu v Rožnov� p. R. vyu�ili se malí�i a 



nat�ra�i. Byli velmi byst�í, u�enliví, a výte�ní cvi�enci Sokola. Na své praxi v Praze se zasv�tlili 
do zmín�ných obor�.  

S kroniká�em byli v nejlepším osobním p�átelství, proto vid�l do jejich práce zblízka. Byli to 
lidé nejlepších lidských vlastností, poctiví, nezištní, ob�taví. M�li bohatý literární elaborát. Když 
p�išli z Rožnova z práce, již na n� �ekalo na zahrad� plno lidí, aby jim vypo�ítávali horoskopy. 
Svými dovednostmi udivovali lidi, jímž odkrývali minulost i budoucnost. Svým zp�sobem 
vysv�tlovali i bibli. M�li klienteru i mezi vzd�lanými a výše postavenými lidmi. Sp�átelil se s nimi 
i primá� hranické nemocnice Sanet�ík, který býval na letním byt� u Mikundy. František se do 
odboje velmi ob�tav� zapojil. P�evád�l partyzány z Javorník�, chodil do štábu na Martinák, 
p�echovával partyzány, ale              i zrádce Dvo�áka. A tak 4. listopadu 1944 byli oba brat�í 
zat�ení a jak již výše vylí�eno, již se nevrátili. Jejich jména jsou vryta na pomníku jejich matky na 
hutiském h�bitov�. Po Františkovi z�stala vdova         a 3 malé d�ti. Literaturu jejich vzal primá� 
Sanet�ík. Jmenovaný m�l údajn� také odbojovou skupinu „Hnutí za svobodu“ a 18. srpna 1946 
jim jako �len�m úst�edního výboru „Hnutí za svobodu“ byla na jejich domku �ísl. 1 odhalena 
pam�tní deska. Hlavním po�adatelem byl primá� Sanet�ík. Bylo tam dosti ú�astník� ze Slezska 
z nichž, mnozí také �e�nili. �e�nil i n�jaký p�estavený kláštera z P�erova. Naše p�vecké sbory 
MRO zap�ly „V�no“ a „Sláva tob�“ od Bed�icha Smetany. Partyzáni z Dolní Be�vy m�li �estnou 
stráž. Škoda mladých život�. Jan m�l 34 léta, František byl mladší. Více než tato kniha a� jim 
zachová v��nou pam�� náš lid. 

 
 

Volby v roce 1946 
 
 Volby do národního shromážd�ní, se konaly na Zavadilce 26. kv�tna 1946. Již delší dobu se 
rozvíjelo sout�žení mezi politickými stranami. Stranu lidovou podporoval p. Bed�ich Hoffmann, 
�ímský katolický fará� v Horní Be�v� navrátivši se z koncentra�ního tábora. 
 Stranu sociáln� demokratickou podporoval poslanec Votava z Ostravy. Tato strana 
sdružovala v obci p�ední zem�d�lce. Ve stran� komunistické odešel p�edseda Mikuláš Mikulec do 
pohrani�í a po n�m se stal p�edsedou Josef Ze�, bývalý horník a d�lník. Nyní zam�stnán 
v uhelném skladu své manželky. Tento se o agitaci dob�e postaral. 
 
 
Volební boj 
 
 Volební boj mezi stranami vrcholil t�sn� p�ed volbami. Všecky domy okolo silnice a cest byly 
polepeny pestrými plakáty a nápisy. Komunistické plakáty �íkaly : „Republice více práce, to je 
naše agitace“, „Za plné mísy volíme komunisty“. 
 Ob�tavý soudruh Ze� zhotovil na silnici vápnem a metrovými písmeny nápis : „Volíme stranu 
svých osvoboditel�“. Soudruzi si s nápisy všude dali práci. Na plakátech strany lidové byla dv� 
slova  pod sebou : „Totalita, demokracie“. Slovo totalita bylo �erven� škrtnuto. Tomu naši lidé 
nerozum�li. Agitace �eských socialist� se odvolávala na dr. E. Beneše, presidenta. Volební komisi 
tvo�ili zástupci stran.  
 
Výsledek volby : 
�sl. strana komunistická 389 hlas� 
�sl. strana sociáln�demokratická 150 hlas� 
�sl. strana �eských socialist� 50 hlas�  
�sl. strana lidová 289 hlas� 
Zvít�zila strana komunistická nejen v naší obci, i v obcích sousedních a v celém stát�. Tím byl 
zajišt�n revolu�ní postup. 



 
Na základ� voleb byl též sestaven místní národní výbor. Za stranu komunistickou byli zvoleni 

�leny MNV tito soudruzi : Janí�ek Jan z No�i�í, Gal�an Pavel, Antonín Vašut, Julius Fiurášek 39, 
Ondryášová Anna, porodní asistentka 27, Šena Št�pán, Bernatský Rudolf 56, Jan Bíl 58, Mikuda 
František, (Mikuláš Mikulec), Kantor Ludvík, Ze� Josef 120, tedy 11 �len�. 
 
Za stranu sociáln�demokratickou : Old�ich Divín 45, Juroška Michal 66, Mikulenka František, 
mlyná�, Mace�ek Michal 40, tedy 4 �lenové. 
Za stranu �eských socialist� : Hluchá� Josef, ková�, Kubá� Pavel, krej�í, tedy 2 �lenové. 
Za �sl. stranu lidovou : Krištof Josef 97, Šíra Jan 52, Skalík Josef 62, Jure�ka Rudolf 29, Ondryáš 
František 260, Josef Divín 75 a Dominik Mace�ek 180, tedy 7 �len�. 
P�edsedou MNV byl zvolen Jan Bíl 58, kom. 
I. místop�edsedou byl zvolen Old�ich Divín 45, soc. dem. 
II. místop�edsedou byl zvolen Josef Hluchá�, nár. soc. 
Radní : Josef Skalík 62, lidová, Kantor Ludvík, Fiurášek Julius, K�enek Julius, Jan Šíra, Josef 
Divín. 
 
 
Podpora na vále�né škody 
 
 Zemský národní výbor v Brn� ud�lil zdejší obci podporu na válkou poškozené domy. Obecné 
školy „U mostu“ bylo p�id�leno 7 000 K�s, soukromník�m 8 000 K�s.  
 
 
Unra 
 
 V b�eznu bylo rozd�leno mezi pot�ebné ob�any šatstvo od „urny“ (UNRRA). Rozdíleli : 
Št�pán Šena, Michal Mace�ek, Josef Hluchá�, Ladislav Krištof 76.  

 
V kv�tnu byl zakoupen pro MNV nový psací stroj. 

 
Ve sch�zi MNV 17.7.1946 zvolen byl p�edsedou zem�d�lské komise Michal Mace�ek 40, protože 
dosavadní p�edseda Julius Janí�ek (francouzský legioná�) odstoupil. Podána též žádost o 
subvenci na elektrifikaci Bacova a Kn�hy�.  
 V prosinci pak jednáno s VME o zmín�né elektrifikaci. Obec p�isp�je �ástkou 1 141 700 K�s 
splatnou do 1.5.1947. Peníze MNV vyp�j�í. 
 
 
Hospoda�ení v obci v roce 1945  
 
P�íjem �ádného hospoda�ení    520 641 K�s 
Vydání �ádného hospoda�ení   515 158 K�s 
P�íjem mimo�ádného hospoda�ení     37 912,80 K�s 
Vydání mimo�ádného hospoda�ení    37 992,80 K�s 
Na opravu cest vydáno      70 000 K�s 

 
Josef Van�k, po 10 letech služby obdržel definitivní místo obecního z�ízence. 

 
Paušál obecních dávek z nápoj� stanoven takto : 
  



Hostinec „Nová“       1 000 K�s 
Hotel „Be�va“      2 000 K�s 
Hotel „Zavadilka“    3 800 K�s 
Hotel Skokan     2 000 K�s 
Skalíkova louka       8 000 K�s 
Pústevny   20 000 K�s 
 

 
První filmový promítací p�ístroj 
 
 Pro školu U mostu zakoupen n�mý úzký filmový promítací p�ístroj „Scholar“ za 9 400 K�s. 

 
 MNV jmenoval také zástupce obce do MŠR (místní školní rady) : 
Mikuláš Mikulec 285, Šena Št�pán 83, Divín Old�ich 45, Kubá� Pavel 239, Mace�ek Dominik 
180, Juroška Michal 66. 
Sbor dobrovolných hasi�� 
 
 Sbor dobrovolných hasi�� m�l v roce 1945 40 �len�. Starosta byl Josef Mikulenka �. 20, 
ná�elník Pavel Pet�ek a zbrojí� Julius Fiurášek 39. Sbor byl �inný p�i povod�ových pracích. 
 
 
Nová st�íka�ka 
 
 V letošním roce byla zakoupena motorová st�íka�ka a 300m hadic. 21. �ervence t. r. byla 
st�íka�ka dopoledne místním fará�em P. Jaroslavem �í�ným posv�cena. Odpoledne bylo okrskové 
požární cvi�ení. Vstupné �inilo za pár : 10 – 15 K�s, ve�er 15 – 20 K�s. �istý výnos �inil 36 311 
K�s. 
 
 
Požár 
 
 15. zá�í vyho�el d�m �. 27 majitelky Anny Ondryášové, porodní asistentky.  

 
 Tane�ní zábavy nabyly op�t popularity, nebo� mládež si te	 mohla vynahraditi vále�ná 
omezení. Dechová hudba tajemníka Bernátka byla permanentn� zam�stnána na Zavadilce 
v hotelu Be�va nebo v hotelu u Skokana v Kn�hyních. 
 
 
Váno�ní strom republiky 
 
 O vánocích zazá�ila sv�tla barevných žárovek na váno�ním stromu republiky, které 
namontoval Julius K�enek 236. Ob�ané vkládali almužny do uzav�ené pokladni�ky pod stromem 
pro chudé. Komu z chudých z�stal pocit lidské cti, tomu bylo s v�tší tíží almužnu p�ijímati, než 
byla tíže ob�tí vloženého obnosu. 
Letos byla chudinská podpora 14 osobám zvýšena od 80 K�s do 250 K�s.  
 
 
�SP 
 



 Zárove� zrekapitulujeme �innost �eské sociální pomoci : 
V roce 1943 bylo poskytnuto 51 podpor v úhrnné výši 16 300 K.  
V roce 1944 poskytnuto 63 podpor ve výši 26 700 K.  
Válkou postižený J. Fárek obdržel 5 000 K. 
V roce 1945 poskytnuto 59 podpor ve výši 33 600 K�s. 
V letošním roce poskytnuto 35 podpor ve výši 17 300 K�s.  
Letošní sbírky t. j. velikono�ní sbírka do uzav�ených pokladnic, což bylo vykonáno S�M na 
silnicích         a váno�ní strom republiky vynesly 2 754 K�s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


