
ROK 1947 
 

Kulturní akce  
 
P�ednáška politického v�zn� : 
 V lednu uspo�ádala �sl. strana lidová ve�ejnou p�ednášku zemského poslance P. Bed�icha 
Hoffmanna, fará�e z Horní Be�vy, který p�ednášel o svých zážitcích z koncentra�ního tábora 
v Dachau, kde byl v�zn�n b�hem II. sv�tové války.  

 
Oslavy : 
 Obvyklé oslavy narozením presidenta Masaryka, presidenta Beneše a 28. �íjna byly konány 
na Zavadilce. Proslovy m�li �ídící u�itel Jind�ich Kysu�an a �ídící u�itel Josef Hol�ák. Zp�vní 
�ísla obsadily sbory osv�tové rady a sólista Josef Hol�ák, �ídící u�itel. Recitovali žáci obecných 
škol.  
 
 
Pomník Šimurd�v, poprava Šimurdy 
 
 9. kv�ten byl oslaven odhalením pomníku Old�ichu Šimurdovi, obchodníku u jeho domku 
v Kn�hyních, u místa jeho popravy. 
 Jmenovaný se totiž zapojil do Hašovy odbojové skupiny a dodával partyzán�m potraviny. P�i 
velikém zatýkání v listopadu 1944 byl zat�en Gestapem a 23.11.1944 popraven. V té dob�, kdy 
peka� Tošenovský na Dolní Be�v� byl ob�šen u svého domku na líp� pro tentýž d�vod, p�ijel do 
naší obce malý n�mecký autobus s v�zn�m Šimurdou. Starosta Josef Krištof a obecní z�ízenec 
Josef Van�k byli p�edvoláni k poprav�. U jeho obchodu v Kn�hyních mu n�mecký d�stojník 
p�e�etl v jazyce n�meckém ortel smrti. Pak byl proveden svým domkem na rozlou�enou, a 
p�iveden k telegrafní ty�i u domku.      Na telegrafní ty�i byl h�ebem upevn�n již provaz a 
p�ipravena podstava. Když mu již byl navle�en provaz na krk rozhlédl se ješt� po horách a zvolal 
: „Sbohem kamarádi!“…. Pod trhnutí u�inilo konec jeho životu. Na výstrahu obyvatelstvu visel 
popravený na ty�i 48 hodin, byv hlídán �eskými �etníky. Z�stala po n�m dcera u Marie Mikulcové 
�. 98.  
 Slavnostním �e�níkem p�i odhalení pomníku byl �ídící u�itel v. v. Robert Malina, který ost�e 
zaúto�il na místní ob�any, kte�í se b�hem války stýkali s N�mci. Mužský sbor Osv�tové rady zap�l 
také píse� „U boj, u boj“: Také žáci p�ednesli své zp�v a recitace. 
 
 
Dožínky 
 
 Aby se získaly peníze na jevišt�, po�ádala Osv�tová rada v lét� dožínky. Dožínkovou scénu 
p�edvedly d�v�ata a chlapci ve valašských krojích, zp�vy doprovázel Jan Šíra 52 na harmoniku. 
Prodávaly se vdolky, které pekl s paní Mace�kovou p�edseda MOR, pon�vadž byly pilné polní 
práce. �istý výt�žek �inil 17 000 K�s. 

 
 
Elektrifikace 
 
 V letošním roce byla provedena elektrifikace Bacova a Kn�hy�, kde byly postaveny 
transformátory. Náklad byl již uveden, mimo to bylo MNV zažádáno v dodate�ném rozpo�tu na 



dokon�ení elektrifikace ješt� o 300 000 K�s. Rozsáhlost katastru vyžaduje veliké náklady. Vedení 
státu však nesleduje zištné cíle, ale službu obyvatelstvu, hospodá�ský a tím i kulturní pokrok lidu.  

 
 
 

Sucho 
 
 V letošním roce nás stihla živelní pohroma – sucho. Celé léto nepršelo. Úroda byla zni�ena. 
Nejv�tší nouze u nás byla o seno; 1q  stál až 1 000 K�s. Ku podivu se v našich horských obcích 
urodily v dostate�ném množství brambory, což se nestalo v nižších polohách a na Hané. Proto 
byli naši ob�ané vyzváni zemským poslancem Hoffmannem a p�edsedou Jednotného svazu 
�eských zem�d�lc� Josefem Hluchán�m 24, aby krom� povinné dodávky dodali ješt� brambory 
navíc, což naší ob�ané u�inili a  tak bylo dodáno naší obcí 200q brambor.  
Ocenili jsme nezištnou pomoc SSSR, který nás vytrhl z obilné kalamity. 
 
 
UNNRA 
 
 UNNRA bylo sdružení národ�, které svým p�ísp�vkem podporovaly krajiny postižené válkou. 
Náš stát byl také do této akce za�azen. V našich obchodech se objevily od „Unry“ masové 
konzervy, kaše v konservách, ovocné š�ávy v konservách, kakao, sušené mléko, pomazánka 
z burských o�íšk� a. j.  
Jezdily tu také americké automobily od „Unry“.  
 
 Pon�vadž se poci�ovaly d�sledky sucha a �erný obchod bujel, byla vytvo�ena v listopadu 
mimo�ádná vyživovací komise, jejíž p�edsedou byl škpt. �etnictva v. v. zásobovací referent Josef 
Mäuthner, �lenové : Josef Ze�, Josef Krištof, Old�ich Divín, Josef Hluchá�, za spot�ebitele : 
Milada Martinková, Anna Hol�áková, Josef Pastorek. 
 Do komise pro domácí porážky byl jmenován vážným Julius Fiurášek 39. 
 
 
Zem�d�lský referent 
 
 Zem�d�lskému referentu Josefu Hluchá�ovi byla stanovena odm�na 4 000 K�s ro�n�. Jeho 
úkolem bylo také vyhledávati v obci jate�ní dobytek, který pak ozna�il zast�ihnutím.  
 V obci byli 3 chovatelé obecních býk� : Josef Krištof v Kn�hyních, Jaroslav Fiurášek ve 
st�edu obce a Josef Bordovský v Bacov�.  
Odm�ny �inily : chovateli obecního býka 12 000 K�s, chovateli obecního kozla 3 500 K�s, 
chovateli obecního plemenného berana 3 000 K�s. 
 Dávka ze ps� �inila 20 K�s ro�n�. 
 Výsek masa z nutných porážek provád�l František Mace�ek. 
 Josefu Janí�kovi 170 za zvon�ní se platilo 1 200 K�s ro�n�.  
 Zakoupen byl nový zvon ze zvonoviny o váze 2q za 14 000 K�s. 
 Schválen byl MNV regula�ní plán obce od okresního architekta Balána. Josef Krištof m�l také 
stavební plány pro kostel. 
 
 
Hospoda�ení obce 
 
Obecní bilance pen�žní za rok 1946 : 



P�íjmy :          541 542 K�s 
Vydání :         528 915 K�s 
Mimo�ádné p�íjmy :       100 665 K�s 
Mimo�ádné vydání :        100 665 K�s 
Náklad na elektrisaci se zvýšil z 1 141 700 K�s o 750 000 K�s. 

 
 
 
 

Dodate�ný rozpo�et na rok 1947 : 
Vydání na dokon�ení elektrifikace :  300 000 K�s 
Obecní cesty :     400 000 K�s 
Vyp�j�eno u zemské banky na 4 ½ %. 
 
 
SDH 
 
 Ve sboru dobrovolných hasi�� starostou byl Chrbját František, ná�elníkem Mikulenka Josef 
20. Pro hasi�ské ú�ely bylo zakoupeno auto za 21 500 K�s.  
 
 
SNR 
 
 Ve SNR (svazu národní revoluce) p�edsedou byl Michal Bernátek, místop�edsedou Julius 
Fiurášek, jednatelem Olga Malinová, pokladníkem Old�ich Bártek.  
 
 
Sociální pomoc 
 
Sbírky �eské sociální pomoci : 

Hlavní sbírka vynesla 1 936 K�s, velikono�ní sbírka do uzav�ených pokladnic 872 K�s, 
zvláštní sbírka o hodech : 811 K�s. Ud�leno bylo 55 podpor ve výši 13 900 K�s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


