
ROK 1949 
 
Je to rok IX. sjezdu KS�, kde byla narýsována naše cesta k socialismu, první rok Gottwaldovy 

p�tiletky. Obsahem p�tiletého hospodá�ského plánu je p�estavba a výstavba �sl. hospodá�ství. 
Jeho hlavním cílem je na podklad� zvýšené produktivity práce dále podstatn� zvýšit životní 
úrove� všech vrstev pracujícího lidu m�st i venkova a na této základn� upevnit svazek d�lník�, 
rolník�, inteligence           a st�edních vrstev m�stských. P�tiletý plán bude d�ležitým stupn�m ve 
vývoji �sl. lidové demokracie k socialismu, zejména tím, že zesílí a upevní znárodn�ný pr�mysl a 
dále, že bude stup�ovat mechanisaci a elektrisaci zem�d�lství a tak položí základy pro 
spole�ensky pokro�ilejší výrobní formy v tomto hospodá�ském úseku. Zbývající kapitalistické 
prvky se budou p�i tom všem postupn� omezovat a vytla�ovat ze všech obor� národního 
hospodá�ství. Zvláštní pozornost bude v�nována t�žkému pr�myslu jakožto základu pro rozvoj 
lehkého pr�myslu a zem�d�lství. T�žký pr�mysl má význam i pro obranu státu a zbaví nás 
závislosti na kapitalistických státech.  
 
 
Cesta k socialismu 
 
 Nutno tu také uvést 10 úkol� vyt�ených na IX. sjezdu KS� 25. kv�tna 1949, jichž spln�ní 
urychlí cestu k socialismu : 
1. ve všech oborech našeho národního hospodá�ství musíme plnit a splnit p�tiletý hospodá�ský 

plán 
2. ruku v ruce s rozší�ením a zlevn�ním výroby bude možno zlepšovat zásobování obyvatelstva 

potravinami a spot�ebním pr�myslovým zbožím 
3. musíme dále rozši�ovat a upev�ovat ve�ejný socialistický sektor našeho hospodá�ství, 

omezovat     a vytla�ovat prvky kapitalistické 
4. musíme pro socialismus získat malého a st�edního rolníka a izolovat vesnického bohá�e 
5. je nutno dále upev�ovat a zlepšovat náš lidov� demokratický státní aparát, aby zvládl všechny 

úkoly, které nám vyvstanou na cest� k socialismu 
6. zkušenost nás u�í, že pro vybudování socialismu si musí pracující lid vytvo�it a vychovat 

vlastní inteligenci pocházející z jeho st�edu a s ním t�ídn� a ideologicky spjatou 
7. obrozená národní fronta z�stává nadále politickým výrazem bloku, svazku pracujícího lidu 

m�st i venkova v naší cest� k socialismu 
8. nesmíme zapomínat, že cesta k socialismu je a bude i po únorovém vít�zství lidu cestou 

t�ídního boje 
9. ruku v ruce s naší pokojnou výstavbou uvnit� p�jde naše zahrani�ní politika, sm��ující 

k udržení míru a zabezpe�ení státní nezávislosti republiky 
10. nakonec musíme jako oko v hlav� st�ežit a p�stovat jednotu, velikost a akceschopnost naší 

strany KS� 
 
Nástup p�tiletky byl slavnostní. D�lníci, kte�í denn� dojížd�jí do Rožnova a jinde do práce, 

vypráv�li o výzdob� podnik�, vyhrávání dechových hudeb, pr�vodech a slavnostních proslovech 
�e�ník�. Klid naší venkovské idyly však p�erušen nebyl. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Kultura 
 

Kulturní život obce, valašský krúžek : 
Byl ve znamení nástupu lidovosti um�ní a nadšeného nástupu naší mládeže do kultury a 

ve�ejného života. Byl ustaven Valašský krúžek pod p�edsednictví Josefa K�ištofa 97. V rámci 
okresních akcí po�al Valašský krúžek zjednávat hotové valašské kroje, hlavn� mužské. Na Horní 
Be�v� byl Valašský krúžek v pokro�ilejší form� – m�l již cimbálovou muziku – a tak tam n�kolik 
našich ob�an� docházelo. Tento kroužek p�edvád�l každý týden produkci pro rekreanty v hotelu 
Bernkop (Valaška). Na žádost tohoto kroužku docházel tam jako hudebník – violista Bed�ich 
Vašek, �editel školy z Bacova od roku 1948 do roku 1957. 

 
 

S�M 
 
S�M – svaz �eské mládeže nabyl v naší obci nejv�tšího rozmachu. Byli organisováni skoro 

všichni mladí lidé pod vedením Josefa Hrušky 18 a Ji�iny Drozdové.  
S harmoniká�em Emilem Bernátkem zú�ast�ovali se kulturních vložek na oslavách a stranických 
akcích. Z popudu �SM po�alo se s úpravou h�išt� u Be�vy na pozemku, který byl rozryt pádoly po 
dobývaní písku.  

 
 

Stranické školení 
 

V obci bylo také zapo�ato se stranickým školením, protože jsme se v posledních letech 
p�esv�d�ili co znamená strana vedená d�sledn� v duchu marxismu – leninismu, co znamená 
ideologická uv�dom�lost �len�. Byly vytvo�eny kroužky v Kn�hyních, st�edu obce i Bacov�. 
Pracující se ve�er scházeli, a vyslechli lekce a rokovali o nich. 

 
 
Kurzy ruštiny 
 
 Heslo Klementa Gottwalda „Se Sov�tským Svazem na v��né �asy“ našlo u nás též ohlas a 
byly tak po�ádány lidové kurzy ruštiny v Kn�hyních, U mostu i Bacov�, na nichž vyu�ovali 
správcové t�chto škol. 
 
 
Oslavy 
 
 27. února 1949 o 10 hodin� dopoledne na Zavadilce byla po�ádána Místním ak�ním výborem 
NF oslava Prvního výro�í Vít�zného února 1948. Proslov m�l Jind�ich Kysu�an, recitace a zp�vy 
školy, �SM, vyhrávala Bernátkova dechová hudba. 
 K b�žným oslavám p�ibyla i d�kladn� p�ipravená oslava �íjnové revoluce, narozenin 
Gottwalda   a zvláš� pe�liv� p�ipravena bohatá oslava 70. narozenin Josefa Stalina, kde všechny 
kulturní složky sout�žily v náplni i provedení svých vložek, zvlášt� národní školy. 



 
 
Komise MNV 
 
V MNV byly vytvo�eny : 
Komise budovatelská : Jan Bíl 58, Michal Bernátek 194, Karel Malina 119, Jind�ich Kysu�an, 
�ed. školy, Josef Mäuthner, Ctimír Karban, u�itel, Rudolf Jure�ka 29, František Mikulenka 166; 
Komise pro výboru živo�išnou : František Janí�ek 47, Janí�ek Josef 170, Josef Ze� 120, Rudolf 
Bernatský 56, Dominik Mace�ek 180. 

 
 

Hospoda�ení obce 
 
Obecní ú�ty za rok 1948 : 
P�íjmy mimo�ádného hospoda�ení    6 066 188 K�s 
Vydání        5 878 567 K�s 
Pokladní hotovost          396 766 K�s 
P�íjmy lesního hospodá�ství            56 170 K�s 
Vydání lesního hospodá�ství              43 138 K�s 
P�íjmy pro obecní plemeníky              91 654 K�s 
Vydání                 89 960 K�s 
Na hasi�skou zbrojnici byly koupeny pozemky 1 478 m² za      11 784 K�s 
 
 
D�sledky IX. sjezdu 

 
D�sledkem IX. sjezdu KS� bylo : 

Chléb p�estal býti vydáván na lístky. Soukromý sektor v obchod� byl zatla�ován. Zrušeno bylo 
soukromé vlastnictví obchod� a místo n�ho nahrazeno obchodem socialistickým. D�íve byl 
obchodník samostatným podnikatelem. Na zboží m�l asi 20% zisku. Vyplnil p�iznání k dani, na 
jehož základ� mu byla vym��ena da� výd�lková. To byla alfa i omega jeho povinností k celku. 
Nyní je obchod v komunálním vlastnictví „Jednoty“ a obchodník není vlastníkem zboží a 
obchodu, ale jen zam�stnancem Jednoty, za což dostává m�sí�ní plat. U armády a �etnictva jsou 
vy�azování ze služby d�stojníci, zvlášt� vyšší a na jejich místa nastupují d�lnické kádry. Též z naší 
obce se uplatnili jako d�stojníci, mladí ob�ané, t�ebas nem�li st�edoškolské vzd�lání. První 
obchodník za�azený do Jednoty byl František K�enek 104. 
 

 
Zrušená sociální pomoc 
 
 Okresní spolek �sl. �erveného k�íže byl slou�en s �sl. sociální pomocí v b�eznu 1949, a tím 
p�ebírá podp�rnou akci. Letos oslavil 30 let svého trvání. Byla vyhlášena jubilejní sbírka, která 
vynesla v naší obci 2 715 K�s, pak pokladni�ková sbírka 1 925,80 K�s a hlavní sbírka 3 119 K�s. 
Bylo ud�leno          27 podpor ve výši 6 550 K�s. Sociálním referentem, který organisoval sbírky a 
p�edával podpory byl        i nadále Bed�ich Vašek, �editel školy.  
  

 
 Z pov�trnostních pom�r� nutno zaznamenat veliké množství sn�hu za�átkem b�ezna. D�lníci 
z práce brodili na cestách bez záv�jí po pás i po paže. Na poh�bu Anny B�lunkové 199 nemohlo 
býti použito k odvozu ko�mi.  



 V lét� pak byla jedna z nejv�tších povodní ( asi v roce 1949). 
 
 
 
 
 
 

       
 
 


