
ROK 1948 
 
Tento rok je mezníkem v d�jinách našeho národa a svým významem nezm�rn� p�evyšuje 

bou�livý rok 1848. 
 

Rok zapo�al obligátními plesy, o které se d�lily politické strany a Sbor dobrovolných hasi��. 
 
 
Vít�zný únor 
 
 Únor pak otev�el novou éru, novou formu života našeho lidu. Co p�edcházelo únorovým 
událostem? Politický život byl veden 4 politickými stranami, z nichž 3 byly socialistické                        
a 1 nesocialistická, lidová, s programem sociáln� reformním. Ve skute�nosti však o socialismus 
usilovala jen strana komunistická a ostatní tradi�n� socialismus v rozhodných chvílích zrazovaly. 
Košickým vládním programem byly ponechány v soukromém vlastnictví menší závody, �emesla, 
obchod, a zem�d�lské závody do 50 ha. Chamtivost lidská se však drav� a bezohledn� na 
proletariát snažila o akumulaci kapitálu. Je vidno, že nejradikáln�jší a nejú�inn�jší prost�edek 
proti ziskuchtivosti a vyko�is�ování je zrušení soukromého vlastnictví, na kterém lidé lp�li sílou 
tisícileté tradice. Vídal jsem v obci dosti tiskovin a ilustrací vydávaných lidovou stranou, kde se 
naším lidem nahán�l strach     a hr�za z kolchoz�. Boj proti komunismu v�el ve 3 politických 
stranách a zdálo se, že reakce nabývá p�evahy. Asi napln�ni tímto v�domím vystoupili reak�ní 
minist�i z vlády, cht�jíce zp�sobiti krisi vlády a chopit se veškeré moci ve stát�. Geniální 
stratégové Klement Gottwald a Antonín Zápotocký p�ešli k protiútoku a výsledek byl, že reak�ní 
minist�i byli navždy z vlády vyhnáni a byla vytvo�ena Národní fronta, kde se soust�edily 
pokrokové, socialismu p�ející síly. O�istu provedl úst�ední ak�ní výbor, v krajích krajský ak�ní 
výbor, v okresích okresní ak�ní výbor a v obcích místní ak�ní výbor. Zákon d�jinného vývoje, 
který v minulosti nastoloval �ády : otroká�ský, feudální, kapitalistický, nastoluje �ád socialistický. 
Náš lid bezesporu touhu po socialismu živeln�, spontánn� projevil v létech 1945 a 1946. P�em�na 
spole�enského �ádu je však t�žká státnická, v�decky �ízená práce, která se provádí lidovou 
demokracií a diktaturou proletariátu. Bude tedy nutno p�ekonávat t�žkosti a nep�íjemnosti, ale 
výsledek je jistý. Pon�vadž tu továren nemáme a rozsah politických znalostí nesta�il k pochopení 
událostí, minul Únor bez vzrušení, klidn�.  
Soudruzi bedliv� sledovali, co se v Praze d�je, reakce o�ekávala zásah americká armády. 
 
 
Ak�ní výbor 
 
Ak�ní výbor v naší obci byl sestaven takto : 
P�edseda : Ond�ej Ondryáš 145 z Kn�hy� 
�lenové : Antonín Kolá�ek, Julius Fiurášek 39, Jan Bíl 58, Rudolf Jure�ka 29, Josef Krištof 97, 
Josef Mäuthner, Josef Ze� 120, Metod�j Prorok, Chrbját František a Antonín Vašut.  
 Z MNV byli odstran�ni Josef Hluchá� 24 a Jan Šíra.  
 Novými �leny MNV se stali : Leopold Langer a Jind�ich Kysu�an, �ídící u�itel.  
Tento byl zvolen za obecního pokladníka. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Obecní ú�ty za rok 1947  
 
P�íjmy �ádného hospoda�ení :    540 056,13 K�s 
Vydání �ádného hospoda�ení :    466 619,40 K�s 
P�íjmy mimo�ádného hospoda�ení :         2 164 151 K�s 
Vydání mimo�ádného hospoda�ení :        2 145 808 K�s 
P�íjmy chudinského fondu :              40 837,80 K�s 
Vydání chudinského fondu :              31 687 K�s 
 
Obec provádí stavbu školy U mostu a hasi�ské zbrojnice, což však bude vylí�eno v samostatné 
stati.  Na hasi�skou zbrojnici odprodali pozemky : Josef Janí�ek �ís. 170   229 m², Michal 
Bernátek 79 m². 
 Na žádost �SM zapo�ato s úpravou h�išt� na Koval�íkov� pastv� u Be�vy.  
 Referentem sb�ru odpadových surovin jmenován Josef Mäuthner. 
 
 
Lesní hospoda�ení  
 
P�íjmy      42 074 K�s 
Vydání     31 687 K�s 

 
 
Vyživovací komise 
 
 Nová vyživovací komise mimo�ádná : Josef Ze�, Milada Martinková, Josef Mäuthner, 
František Ondryáš 111, Michal Mace�ek 40, Julius Fiurášek 39. 
 
 
Volby 
 
 Volby do národního shromážd�ní byly provedeny 30. kv�tna 1948. V ned�li p�ed nimi byla 
p�edvolební sch�ze ob�an� na Zavadilce, kde referovali za stranu lidovou a komunistickou 
profesor  P. Klimek a Michal Hol�ák. Volební lístky nebyly pro každou stranu samostatn�, nýbrž 
pro všechny strany byla spole�ná kandidátka. Nesouhlas mohl projeviti voli� vhozením bílého 
lístku. Pro spole�nou kandidátku hlasovalo 98,1 % voli��. 
 1. máj oslavili naši ob�ané na Horní Be�v�, kam byl uspo�ádán pr�vod. Slavnostní proslov 
m�l Michal Hol�ák. 
 
 
KS� 
 
 Komunistická strana �ítala až 260 �len�. Odst�hováním do pohrani�í klesl po�et �len� na 
120. V letošním roce se rozd�lila na 2 organisace : 1. st�ed obce, 2. Kn�hyn�. P�edsedou ve 
st�edu obce je Josef Ze� (od r. 1946), p�edsedou v Kn�hyních je Antonín Vašut. 
 



 
Kulturní akce 
 
 Krom� obvyklých oslav byl proveden Svátek matek (14. kv�tna), Týden d�tské radosti (konec 
�ervna).  
 Ob�ané se zú�astnili Slovanské zem�d�lské výstavy v Praze. Zájezd organisoval Jind�ich 
Žitník, p�edseda JS�Z (jednotného svazu �eských zem�d�lc�). 
  
Jevišt� 
 

Zakoupeno bylo nové jevišt� od firmy Drobný z Frýdku za 40 000 K�. Umíst�no bylo na 
Zavadilce. První divadelní hra, která tu byla sehrána byla „Zmatek nad zmatek“. Režii m�l Josef 
Hol�ák, �editel národní školy v Kn�hyních. Jako herec se vyznamenal �íšník Janík. 

 
 

HJ 
 
 Hasi�ská jednota (jak byl p�ejmenován Sbor dobrovolných hasi��) provedla v p�írod� 
„Slavnost zrušení roboty“. Vstupné �inilo 20 K�s.  
 
 
SBS 
 

Svaz národní revoluce byl p�ejmenován na Svaz bojovník� za svobodu (SBS). 
 
 
Sociální pomoc 
 

Sbírky �eské sociální pomoci vynesly : „Výzva Spojených národ� na pomoc d�tem“ 860 K�s.  
Hlavní sbírka �SP : 1 296 K�s.  
Podzimní sbírka �SP : 1 100 K�s. 
Ud�leno bylo 40 podpor ve výši 9 000 K�s. 
 

 
D�chodové zabezpe�ení 
 
 Koncem roku byli p�edáni starší ob�ané na sociální d�chod, a tak už se toho almužnictví 
po�ínáme zbavovat.  
 Na podzim bylo provedeno první hromadné o�kování mládeže do 20 let proti tuberkulose.  
 Z pov�trnostních pom�r� nutno zaznamenat chladné jaro. 20. kv�tna na Radhošti sníh.  


