
ROK 1950 
 

Politický život 
 
 Konec poloviny 20. století nás zastihuje v rušném vývoji spole�enského d�ní. Od r. 1948 jsou 
v obci 2 politické strany : �sl. strana komunistická a �sl. strana lidová. P�i slou�ení v r. 1948 
p�ešlo   25 sociálních demokrat� do strany komunistické – ostatní z�stali bez politické 
p�íslušnosti. �sl. strana socialistická se u nás neustavila. 
 
 
�ecké d�ti 
 
 V ozdravovn� Nový život se objevily �ecké d�ti. Byly to d�ti �eckých vlastenc�, kte�í bojovali 
proti feudalismu za nový spole�enský �ád. Pozd�ji se uplatnily v Tesle Rožnov. 
 Letošní rok je také rokem vypuknutí korejské války. 
 
 
MNV 
 
 V rámci reorganisace Národních výbor� byl MNV reorganisován takto : 
P�edseda : Jan Bíl 58 
I. místop�edseda : Julius Fiurášek 39 
II. místop�edseda : Antonín Vašut 
�lenové rady MNV : Ludvík Kantor, Michal Mace�ek 40, Jure�ka Rudolf 29, Dominik Mace�ek 
180, Josef Ze� 
 
�lenové MNV : 
K�enek Julius 236, Mäuthner Josef, Vašut František, Metod�j Prorok, Jind�ich Kysu�an, �editel 
školy, Anna Ondryášová porodní asistentka, Mikulenka František 166, Robert Vítek. 
Za �SM Karel Pavlát, František Juroška. 
Za �sl. stranu lidovou : Janí�ek František mladší, Josef Skalík 62, Vladislav Krištof 76. 
Jako referenti : Bohumil Skalík a František Ondryáš.  
Náhradníci : Bed�ich Fiurášek 49, Ju�í�ek Ji�í 165, Jind�iška K�enková, František Chrbját, Pavel 
Pet�ek. 
 
Jednotlivé referáty byly rozd�leny takto :  
Referent pro všeobecné v�ci, plánovací a bezpe�ností : p�edseda MNV Jan Bíl 
Referent finan�ní : Ludvík Kantor 
Referent zem�d�lský : Michal Mace�ek 
Referent práce, sociální pé�e a zdravotnictví : Rudolf Jure�ka 29 
Referent hospodá�ský a technický : Dominik Mace�ek 180 
Školský a osv�tový referent : Julius Fiurášek 
P�estala existovat místní školní rada. Poslední sch�ze MŠR byla 20.12.1949.  
V nové školské komisi jsou zastoupeni : Antonín Vašut, František Mikulenka, Michal Juroška 66, 
František Mikuda.  
Zrušena je také osv�tová rada. Nový místní národní výbor složil slib do rukou p�edsedy ONV.  
 

 
Kroupy dne 10. kv�tna 1950. 



 
 
 
S�ítání lidu – národní s�ítání 
 
Bylo provedeno ve dnech 1. – 10. b�ezna 1950. 
S�ítání provedlo 5 s�ítacích komisa�� (mezi nimi i kroniká�) a 1s�ítací revisor – Josef Hol�ák, 
�editel školy. S�ítání se provád�lo d�m od domu na obsáhlých blanketech.  
Výsledek :  
Po�et dom� v obci : 344, z toho 315 obydlených a 29 neobydlených 
Po�et p�ítomných osob : 1690, a to : v bytech 1 431, v hotelích a ozdravovnách 259. 
Zem�d�lských závod� v obci : 301,  

                                 a to : 68 závod� s vým�rou p�dy do 1 ha – 38,81 ha 
                                           141 závod� s vým�rou p�dy do 5 ha – 396,12 ha 
          74 závod� s vým�rou p�dy do 10 ha – 507,88 ha 
          15 závod� s vým�rou p�dy do 20 ha – 193,13 ha 
          3 závody nad 20 ha – 93,99 ha 
Zde nepat�í závody ležící v katastru jiných obcí a p�da nepat�ící k zem�d�lským závod�m, t. j. 
cesty, vodní toky atd. Není zahrnuta ani p�da velkostatku Rožnov, a� ona tvo�í podstatnou vým�ru 
obce. 
 
1. pozemky zem�d�lských závod� 
v obci………………………………………………….1 229,93 ha 
2. pozemky nepat�ící k zem�d�lským 
závod�m ………………………………………………116,98 ha 
3. pozemky, na nichž nikdo  
nehospoda�í……………………………………………10,47 ha 
4. pozemky na nichž hospoda�í hospodá�i z jiných obcí, pat�ící ale do katastru  
zdejší obce ……………………………………………988,71 ha 
celková plocha obce             2 346,09 ha 
t. j. 23 km² 46 ha, 9 a. 
 
 
Výroba živo�išná 
 
 Produkce mléka a vajec, jak ji uvádí ú�ední zpravodaj statistického ú�adu Praha František 
Janí�ek 47, který je v této funkci od r. 1940 :  

V letech 1940 – 45 bylo odevzdáno ro�n� 70 000 l mléka na prodej, zbytek ponechán na 
samozásobení. Samozásobitelské dávky �inily ½ l na osobu i dosp�lou, od r. 1945 �iní 
samozásobitelská dávka ¾ l na osobu.  
Ve válce byla cena mléka (ú�ední) 3,20 K, dnes 5,20 K�s s donáškou do domu (do 1 km 10 h, do 2 
km 20 h). 
Ú�edn� podchycená produkce mléka na prodej �inila v letech :  
1945 130 000 l 
1946 130 000 l 
1947 122 000 l 
1948 122 000 l 
1949 122 000 l 
1950 121 000 l 



Vejce se odevzdávaly za Protektorátu ze slepice 60 kus� ro�n�. V obci bylo ú�edn� vedeno          
816 – 830 slepic. Dodávka byla zmírn�na, když slepici odnesla liška ((což v�tšinou pravd� 
neodpovídalo), o �emž byl sepsán protokol. 
 Od roku 1945 se odevzdávalo 75 vajec z 1 slepice. Od roku 1948 se dodávka vejce vym��uje 
z vým�ry p�dy :  
Z 1 ha orné p�dy 250 vajec, od 1 ha do 1,49 ha orné p�dy 320 kus� z ha, od 1,50 ha do 2 ha orné 
p�dy 390 kus� z ha. 
 Od roku 1945 dodnes �iní po�et odevzdávaných vajec ro�n� 63 – 64 000 kus�. 
Cena za 1kg za války 33 – 44 K, dnes 44 K�s (v roce 1976    15,30 K�).  
�erné ceny za války byly : 1 l mléka 20 K, 1kg másla 900 K, vejce 10 – 15 K. 
V roce 1948 se objevil ve zdejší obci mor dr�beže. 
 
 
JS�Z 
 
 JS�Z – jednotný svaz �eských zem�d�lc� – má v oboru p�sobnosti všecky záležitosti 
zem�d�lství. �ítal pr�m�rn� 80 – 70 �len�, dnes 110. �lenové platí p�ísp�vky od 20 až do 200 
K�s. JS�Z vy�izoval pro své �leny poukazy na boty, šaty, hospodá�ské ná�iní atd. 
 P�edseda JS�Z a nyní zem�d�lský referent MNV podává tyto informace : 
S plánováním osevu se za�alo v roce 1947. Výrobní smlouva se uzavírá od roku 1949.  
 Osevní plochy v letech 1945 – 50 byly vedeny takto : 
Orná p�da      312 ha 70 a 
Zem�d�lská p�da (louka, pastva)   825 ha 80 a 
Po�et závod� do 2 ha    131 
Po�et závod� od 2 ha do 5 ha     93 
Po�et závod� od 5 ha do 10 ha     72 
Po�et závod� od 10 ha do 20 ha     16 
Po�et závod� p�es 20 ha        1 
 
Osevní plochy �inily : 
21 ha………………………………pšenice 
55 ha………………………………žito 
8 ha……………………………….je�men 
64 ha………………………………oves 
148 ha            obiloviny 
2 ha lušt�ninné krmné sm�sky na zrno 
65 ha brambory 
20 ha krmné okopaniny 
4 ha len 
40 a trávních semen 
73 ha a 30 a jeteliny na orné p�d� 
 
Stav dobytka letos : 
34 koní, z toho 2 registrované plemenné klisny 
680 kus� skotu celkem,  
350 krav, 160 telat 
250 kus� prasat, z toho 13 prasnic 
100 ovcí 
1 450 slepic a 30 kus� vodní dr�beže na plemeno 
Na kontigent bylo letos odevzdáno 29 909 kg jate�ného skotu (spln�no na 160%) 



9 670 kg vep�ového masa 
115 132 l mléka 
46 080 kus� vajec 
91 kg kusy, kachny. 
 
Ro�ní dojivost �ítala na 1 krávu 950 l mléka. 
Sn�ška na 1 slepici �inila 95 vajec. 
 
Dodávka obilnin �inila 42 q. 
 
 
Domácí porážky vep�� 
 
 Z domácích porážek vep�� se odevzdávalo sádlo (do �eznictví Mace�ek v Horní Be�v�) podle 
váhy vep�e od 2 ½ kg do 4 ½ kg. 
Letos se odevzdává, je-li porážka jen jednou za rok – paušáln� 5 kg.  
Domácí porážka se p�edem na MNV na tiskopise ohlásila, na�ež navštívila v den porážky 
domácnost porážková komise, která sestávala z p�edsedy MNV, zem�d�lského referenta a 
ohližitele. Vážným byl od r. 1946 Julius Fiurášek 39. D�ležitá byla funkce ohližitele. Byl to ob�an 
zvláš� instruovaný, který maso orazítkoval. Ohližitelem byl nejd�íve Vojk�vka z Dolní Be�vy, pak 
František Mikulenka �. 166, který m�l na starosti více obcí. 
 
Množství porážek : 
 V minulých letech bylo velmi mnoho domácích porážek – skoro v každé chalup�. Byly i 
porážky „na �erno“. 
 
Choroby vep�� : 
 Z chorob se objevily letos ve v�tším m��ítku : obrna, t�šínka (paralysa), kop�ivka, �ervenka. 
 Mor dr�beže se tu objevil v roce 1948 (Žitník v Kn�hyních).  
Kozy se mohly porážet voln�, u ovcí byla p�ípustná jen nutná porážka.  

 
Ceny dobytka : 
Ú�ední ceny dobytka dodávaného na kontigent �iní podle t�íd : 
Hov�zí :  11 – 21,60 K�s 
Vep�ové :  od 24 K�s do 32 K�s 
Telecí : od 11 K�s do 22 K�s 
 
Ceny obilí :  
Ceny dodávaného (dobytka, obilí) :  
Rež    360 K�s za 1 q 
Pšenice   380 K�s za 1 q 
Oves   267 K�s za 1 q 
 
Dobytek se odevzdává na Horní Be�v�.  
 
 
Dodávka obilnin 
 
 Obilniny se odevzdávaly v prvních povále�ných letech ve skladišti Hospodá�ského družstva na 
Horní Be�v�, kde rolníci naši též nakupovali um�lá hnojiva. Od roku 1948 byla v naší obci 



z�ízena samostatná pobo�ka Hospodá�ského družstva v Rožnov� a umíst�na v skladných 
místnostech obchodu Jana D�ckého. Skladníkem byl František Mikulenka 166, pak Rudolf 
Jure�ka 29. 
 Pozd�ji bylo umíst�no toto skladišt� v obecním skladišti u Josefa Janí�ka 170. 
 
 
Národní pojišt�ní zem�d�lc� 
 
 Od roku 1948 bylo zavedeno pro zem�d�lce Národní pojišt�ní, které se platilo podle vým�ry 
p�dy  a podle po�tu �len� rodiny od 15 rok�. Zem�d�lci toto pojišt�ní v�tšinou odmítali platit. 
 

 
 
 
 

Chov ovcí, salaš 
  
 Pon�vadž v našich valašských písních se tolik zpívá o ove�kách, podíváme se na tento 
problém po ekonomické stránce. Dnes již chov ovcí tak�ka vymizel, p�ece však skoro každý 
zem�d�lec chová          2 i více ovcí. Mnozí dávají ovce p�es léto (od 1. kv�tna do sv. Václava) na 
salaš na Radhoš� nebo na �ernou horu. Majitel Paprská� František. Salaš na Pústevnách v naší 
obci dávno p�ed sv�tovou válkou vyho�el a byl zrušen. 
 Za pasení platí zem�d�lec 90 K�s ro�n� (po roce 1953), od 1 kusu a majitel salaše dává 
majiteli ovce 3 kg ov�ího sýra z 1 obce. Když zem�d�lci pot�ebovali peníze prodávali tento sýr za 
20 – 25 K�s za 1 kg. Majitelé salaš� prodávali „žin�icu“ i ov�í sýr �etným host�m, kte�í denn� 
p�es temeno Radhošt� i �erné hory proudili. 
 
 
Papu�e z houn� 
 
 V zim�, když je kraj zasn�žený a mrzne vídáváme naše ob�any ve valašských papu�ích z tlusté 
ov�í houn� (jindy ne). Naši obuvníci Vach�n, Ondryáš „na Kn�hyni“, Van�k a Mitáš v Kn�hyních 
mají papu�ovou sezónu. Jmenovaný Josef  Vach�n 241 šil na zimu i 150 pár� papu�í. Proto mu 
v mén� d�ležité práci pomáhali i sousedé (prosívaní tupl�vek). 
 Houn� vyrábí firma Karel Langer, výroba houní a sukna Prost�ední Be�va (od roku 1942 
provozovatel firmy Rudolf Langer).  
 
 
Langrova valcha 
 
 Na dotazy kroniká�e odpovídá majitel firmy toto : „V našem podniku vyráb�li jsme papu�ové 
houn� bílé, i barevné, ko�ské p�ikrývky, valašské vl�áky pruhované i kostkované, sukna na 
valašské kroje, sukna a lehké houn� na obleky pro d�eva�e a zem�d�lce.  
Také jsme sp�ádali vlnu na p�ízi k pletení svetr�, rukavic apod. Pracovali jsme jednak z vlastního 
materiálu, ale také z vlny od chovatel� ovcí, pro které jsme zpracovávali zboží ve mzd�. 
V posledních letech, kdy za�al systém obhospoda�ení, pracovali jsme výhradn� ve mzd� pro 
chovatele ovcí. 
 Vlnu k zpracování nosili nám chovatelé ovcí z celého Valašska, ale nejvíce zákazník� m�li 
jsme z okresu frýdeckého. Také z ostatní Moravy, Slovenska a z �ech jsme m�li �etné zákazníky.  



 Pr�m�rn� jsme zpracovali asi 50 q vlny za sezónu, která se �ídila ost�ihem ovcí, tedy výroba 
byla sezónní. 

Podnik vznikl z malých za�átk�, stroje byly po�ízeny starší a tak bylo t�eba stále n�co 
opravovat    a zlepšovat vlastníma rukama.  

Krise v letech 1929 – 33 neprojevila se u nás snad tím, že by lidé nosili mén� vlny 
k zpracování, ale tím, že nám za zpracování z�stávali dlužni, kteréžto pohledávky nebyly již nikdy 
vyrovnány. 

Za Protektorátu pracovali jsme výhradn� ve mzd� pro chovatele ovcí. Nastalo �ízené 
hospodá�ství, nebylo textilií a tak chovatelé ovcí využívali hojn� své výsady k zpracování vlny, a 
byli by nás v pravém slova smyslu zanesli vlnou, kdyby i tato výsada nebyla do ur�ité míry 
omezena. Každý musil mít od své obce potvrzení, že je skute�n� chovatelem ovcí a že zpracované 
textilie použije výhradn� pro sebe, svou rodinu a své zam�stnance.  

V roce 1945 utrp�l náš podnik vále�nými zásahy, takže teprve po nejd�ležit�jších opravách 
mohli jsme za�ít s provozem koncem m�síce zá�i 1945. 

Pon�vadž nebylo prozatím jiných na�ízení, pracovali jsme dále ve mzd� pro chovatele ovcí. 
Brzy na to soust�edil však Svaz chovatel� zví�ectva veškeré záležitosti týkající se zpracování vlny 
od chovatel� ovcí, mohli jsme pracovati pouze jeho prost�ednictvím, pak výlu�n� jen pro tento 
svaz, který m�l svou vlastní sb�rnu vlny a zpracované výrobky sám vydával svým �len�m. Avšak i 
tento zp�sob zpracování byl v roce 1947 zastaven; pracovali jsme pak z p�íd�lu materiálu pro 
textilní rozd�lovnu Textilia, a kone�n� v posledních letech, kdy soukromé podniky tohoto druhu 
pracovati mohou pouze ve mzd� pro národní podniky, vyráb�li jsme pokrývky pro národní podnik 
Lodena v Novém Ji�ín�. Nyní jsme do�asn� zastavili pro vozování živnosti, pon�vadž jsme 
nedostali pro naši dílnu vhodnou práci. 11.4.1950.“ 

V zam�stnanosti našich ob�an� byl tento podnik bezvýznamný, protože zam�stnával jen 
n�kolik ob�an�. 

 
 

Solanská valcha 
 

Zakladatel firmy, bývalý strojník parní pily na Prost�ední Be�v�, sp�íznil se s rodinou 
Solanskou, která vybudovala hned vedle stejný podnik o stejné kapacit�. 

 
Po valašských papu�ích p�išly soukenné obuvi s gumovou podrážkou, které vyráb�l Svit                

n. p. Gottwaldov. Nejlepší kombinací je domácí papu�e s papírovou podrážkou nazuty do 
gumových galoších. 

 
 

Zpracování ov�í vlny 
 
 Ov�í vlnu si nyní chovatelé zpracovávají doma (krumplují a p�adou) na nit�, z kterých se 
ru�n� jehlicemi pletou svetry.  
 
 
Prodej uhlí 
 
 Uhelné sklady jsou umíst�ny za usedlostí Josefa Janí�ka 170 u bacovské cesty.  
 V p�edvále�ných letech nebylo zájmu o uhlí, protože byl dostatek d�eva. Teprve v roce 1940 
za�al do zdejší obce dovážet uhlí Josef Ze� z Ostravy, 1q za 34 K. Mnoho zájmu však o n�j 
nebylo. P�es válku však d�evo se stalo vzácn�jším a dražším materiálem a tak vznikla první 
uhelná živnost Filomena Ze�ová, obchod s uhlím. 



 V roce 1946 prodala 80 tun, v roce 1950 již 800 tun za rok. Po likvidaci soukromého obchodu 
byl obchod p�em�n�n na pobo�ku Uhelných sklad� v Rožnov� a p�ivt�leny k ní 4 vesnice : Dolní 
Be�va, Horní Be�va, Hutisko, Solanec, a kontigent pro tyto vesnice �iní 30 000 q v hn�douhelné 
hodnot�. Hn�dé uhlí se u nás objevilo poprvé v roce 1947. Uhlí rozvážel Josef Ze�.  
 
 
Socialisace hotelových podnik� 
 
 Letos po letní sezón� bylo likvidováno i soukromé vlastnictví hotelových podnik� : Krej�í 
Pústevny, Skokan v Kn�hyních a Zavadilka Karla Maliny. Jen Josef Blažek s hotelem Be�va 
odep�el vstoupiti do komunálních podnik� a z�stává soukromým sektorem. 
 Do socialistického sektoru se postupn� zapojily i zbývající obchody v naší obci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohyb obyvatelstva za poslední léta  
 
Narození : 
 

Rok Muž� Žen Manželských Nemanželských Mrtv� narozených 
1946 32 32 61 3 - 
1947 27 24 47 4 - 
1948 23 22 42 3 - 
1949 20 16 35 1 - 
1950      

 
 Další léta již matri�ní ú�ad po�et narozených jako ú�ední tajemství nesd�lí. 
 
Zem�elí : 
 

Rok Muž� Žen Celkem 
1946 7 16 23 
1947 17 6 23 
1948 6 6 12 
1949 10 10 20 
1950    

 
Pr�m�rného stá�í se dožívají lidé asi do 70 let. Dosti úmrtí bývá na srdce. 

 
Školství za poslední léta : 



 
Šk. 
rok 

Bacov Kn�hyn� U mostu Do I. t�ídy 
nástup.žák� 

 Po�.t�. Chlapc� D�v�at Po�.t�. Chlapc� D�v�at Po�.t�. Chlapc� D�v�at  
45-
46 

2 28 30 3 45 61     

46-
47 

2 26 27 2 38 44     

47-
48 

2 26 25 2 39 43     

48-
49 

2 26 24 2       

49-
50 

1 20 19 3       

 
U�itelé : 
V Bacov� vyu�ovali : Bed�ich Vašek, Jan Kv�to�, Zita Blažková a Emil Vašek. 
V Kn�hyních vyu�ovali : Josef Hol�ák, Pavlína Hynková, Božet�ch Vl�ek, Kretková V�ra, 
Františka Karbanová, Vlasta Podzemná, Kv�toslava Dor�áková, Ctimír Karban. 
U mostu v roce 1946 nastala zm�na ve funkci �ídícího u�itele. Metod�j Pur� odešel na obecnou 
školu na Ju�inku a místo n�j byl nov� ustanoven �ídícím u�itelem Jind�ich Kysu�an z Hutiska. 
Z u�itel� tam vyu�ovali : Augusta Pur�ová, Zita Blažková, Jarmila                  , Ctimír Karban, 
Ludmila Bárová. 
 
 
Jednotná škola, MDF 
 
 Dne 21. dubna 1948 schválilo ÚNS vládní návrh zákona o jednotném školství, �ímž se splnil 
sen Jana Amose Komenského by se dostalo vzd�lání všem d�tem bez z�etele na sociální p�vod. 
Zaniká obecná a m�š�anská škola. Žáci jsou nyní vzd�láváni prvních 5 let v národní škole, další 4 
léta ve st�ední škole (u nás v Horní Be�v�). Nastává tedy hromadný p�esun žák� 6., 7., 8. post. 
ro�ník� na st�ední školu v Horní Be�v�. Namnoze se tomu ob�ané velmi bránili s od�vodn�ním, 
že u regulace        u krompá�e a lopaty, na poli neb i v pletárn� takového vzd�lání d�ti pot�ebovat 
nebudou. Ve škole nastává i nový zp�sob práce s d�tmi, a tak se setkáváme s novými pojmy, jako : 
závazky, sout�žení, patronáty nad slabšími žáky, žákovská organisace aj. Posledními u�itelkami 
ženských ru�ních prací, které se p�estaly vyu�ovat byly ve zdejší obci Libuše Šturmová a pak V�ra 
Smolná. Žáci byli stravováni ve škole z Mezinárodního d�tského fondu.  
 Žák�m byla v�nována v�tší zdravotní pé�e ve form� léka�ských prohlídek, opravy chrupu               
a o�kování. 20. �íjna 1949 bylo v hotelu Be�va poprvé provedeno o�kování proti tuberkulose 
dánským �erveným k�ížem. Žáci provád�li na místním velkostatku Rožnov zales�ovací práce, sb�r 
semen lesních strom� (buk�), sbírali odpadové suroviny, jako starý papír a železo. 
Jako novota byly zavedeny na školách nást�nky a v�bec nové pojetí výzdoby. Žáci se za�ali ve 
školách p�ezouvat. Boty ponechávají na chodb� a do t�ídy vstupují v papu�ích, což d�íve nebylo. 
Uklíze�ky škol p�ešly do státní služby jako školnice. D�íve vykovávaly tuto práci nádenicky za 
odm�nu od Místní školní rady. Zrušeny byly tituly „�ídící u�itel“ a zavedeno místo n�j služební 
ozna�ení „�editel národní školy“.  
D�ležitým �initelem na školách se stalo SRPŠ – sdružení rodi�� a p�átel školy, v kteréžto 
organisaci se radili rodi�e s u�iteli o výchov� a výuce d�tí. 
 
 



Spolkový život 
 
 MJPO (místní jednota požární ochrany) oslavila 20leté jubileum svého trvání. Byla založena 
místní skupina �sl. �erveného k�íže. Dopl�ková sociální podp�rná pé�e, kterou �ervený k�íž 
provozoval byla 15. kv�tna 1950 s okamžitou platností p�enesena na MNV a ONV. Jedna 
z posledních podpor jmenované organisace byla podpora 5 000 K�s Rudolfovi Jure�kovi 29, 
kterému vyho�ela stodola. S�M pod vedením Josefa Hrušky uskute�nil otev�ení h�išt�.  
P�edsedou Svazu bojovník� za svobodu se stal Josef Krištof 97, místop�edsedou František 
Janí�ek 47, jednatelem Karel Malina 119 a organisa�ním referentem �editel Jind�ich Kysu�an. 
Místní organisace Komunistické strany �eskoslovenska utvo�ila ze 2 organisací (Kn�hyn� a st�ed 
obce) organisaci jednu pod p�edsednictvím Josefa Zet� �. 20. Zapisovatelem se stal Josef 
Mäuthner, kapitán �etnictva v. v.  
P�edsedou lidové strany byl Rudolf Jure�ka 29. 
P�edsedou AV – NF (ak�ního výboru národní fronty), stal se po Ond�eji Ondryáši Antonín Vašut.  
 V budování obce se pracovalo na hasi�ské zbrojnici a na obecních cestách.  
 Rok 1950 byl pom�rn� suchý. Brambory se sázely již koncem b�ezna. Nepršelo od polovice 
kv�tna do 17. �ervna. Proto senose� byla provedena již v �ervnu.  
 
 
 
 
 
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


