
ROK 1951 
 

Záležitosti MNV 
 

MNV �ítá 20 �len�, AV – NF 16 �len�. Od roku 1950 je ustanoven újezdním tajemníkem pro 
zdejší obec Old�ich Sobek z Horní Be�vy. Od 1. února 1951 byla p�ijata na MNV jako 
kancelá�ská síla Marie Pet�eková. Ú�adovna MNV je umíst�na v Kristkov� vile u Zavadilky 
v p�ízemí. Místnost od silnice je vyhražena odd�lení administrativnímu, vedlejší místnost spojena 
dve�mi k zásobovacímu odd�lení, v n�mž denn� ú�adoval zásobovací referent Josef Mäuthner. 
V administrativní �ásti celodenn� pracoval tajemník MNV Michal Bernátek. Zde také bývají 
stranické sch�ze KS�. Patronát pro zdejší obec má �len okresního výboru KS� Bohumil Polách.  
O záležitostech hospodá�ských, politických a správních diskutují ob�ané na sch�zích po�ádaných 
MNV zvaných „Hovory s lidem“. Letošní program této akce byl zam��en na Usnesení UV KS�. 
V naší obci byla též provedena celostátní akce Lidové hlasování za mír a proti vyzbrojení 
západního N�mecka. Ob�ané hlasovali podpisem na prohlášení, s kterými po domech chodily 
dvojice Národní fronty.  
 Akce „Pochod za mír“ byla sv��ena �SM a Jednot� hasi�ské. Národní výbor pracoval podle 
plánu a uzav�el také p�edmájové závazky.  
 Dodávkové úkoly byly p�ibližn� stejné jako v roce 1950. 
 
 
Mandelinka bramborová 
 
 Pon�vadž se výskyt mandelinky bramborové blíží, bylo provedeno 11 prohlídek bramborových 
kultur.  
 
 
Zrušení mlýna 
 
 Dne 29. �ervna 1951 byl zastaven provoz mlýna v Prost�ední Be�v�. Tento byl umíst�n v �ísle 
166 a poslední mlyná� je František Mikulenka. Mlýn je válcový a pohán�n byl vodou, která byla 
p�ivád�na strouhou z Be�vy. B�hem 2.s v�tové války mleli tu na mlecí povolení zem�d�lci 
Prost�ední a Horní Be�vy i z Hutiska a Solance. Semlelo se 10 – 12 vagón� ro�n�, krom� mletí 
„na �erno“, tj. bez povolení, kterého bylo rovn�ž velké množství. Takové zrní bylo dováženo do 
mlýna v noci. Nyní budou naši zem�d�lci vozit zrní do vým�nné stanice v Rožnov�, která je 
umíst�na v tam�jším mlýn�.  
 
 
Donbas 
 
 Základem výstavby veškerého pr�myslu i zem�d�lství je pr�mysl t�žký. Proto budujeme Nové 
huti Klementa Gottwalda v Kun�icích u Ostravy zvané též „Donbas“ podle pr�myslové pánve 
stejného jména v Rusku. Odchází tam mnoho ob�an� naší obce, mezi nimi i místní obuvník Josef 
Vach�n. Toto „ocelové srdce“ republiky má rozproudit náš hospodá�ský život. 
 
 
Tesla Rožnov 
 



Od r. 1950 nalézají práci naši ob�ané i v novém závod� Tesla u. p. v Rožnov� p. R. , kde se 
vyráb�jí elektronky.  
 
 
Za�azování mládeže do pr�myslu 
 
 Pon�vadž výstavba pr�myslu je úkol nep�edn�jší, za�azuje tam ú�ad ochrany práce pokud 
možno všechny mladé lidi. Místní zem�d�lci svád�jí s jmenovaným ú�adem t�žké boje, aby udrželi 
své d�ti školou odrostlé doma p�i zem�d�lství. Je to též p�íležitost k donucování zem�d�lci, by 
pomýšleli na nové formy hospoda�ení kolektivního. 
 
 
Promítání film� 
 
 Kulturní život nevynikal, pon�vadž úsilí se zam��ovalo na budování. V Bacov�, Kn�hyních a 
ve škole U mostu byly pro ob�anstvo promítány n�mé filmy na aparátech 16 mm. Obvyklé oslavy 
byly pe�liv� p�ipravovány u�iteli našich škol.  
 
 
Ú�ast ve strážnici 
 
 Naše mladá ob�anka R�žena Janí�ková �. 184 získala ve Strážnici v celostátní sout�ži 
v solovém zp�vu první místo. P�ekonala tím i v�hlasnou Jarmilu Šulákovou. Zpívala však s 
„Valaským krúžkem“ z Horní Be�vy. Škoda, že není p�íležitost, by se tento nad�jný talent odborn� 
rozvíjel. 

 
Na oslavu Dne armády byla uspo�ádána na Zavadilce beseda s branci, kte�í odcházejí na 

vojnu. Nejv�tší zájem mají naši ob�ané o Hasi�skou jednotu, jejíž p�edsedou je František Chrbját 
a velitelem Josef Vala. HJ sehrála divadlo z n�hož získala výt�žek 2 250 K�s. Velké úsilí se v�nuje 
dokon�ení stavby nové hasi�ské zbrojnice. 
 
 
Obecní rozpo�et v roce 1951 
 
V rámci sm�rných �ísel byly upraveny položky v následujících kapitolách :  
Náklady : 
Kapitola 8. vnit�ní správa    320 000 K�s 
Kapitola 16. zem�d�lství       70 000 K�s 
Kapitola 21. technika       50 000 K�s 
Kapitola 25. školství,  v�dy a um�ní   145 000 K�s 
Kapitola 26. informace a osv�ta        6 000 K�s 
Kapitola 28. t�lesná výchova a sport      1 000 K�s 
Kapitola 29. práce a soc. pé�e     10 000 K�s 
Kapitola 30. zdravotnictví       7 000 K�s 
                                                                            ------------------------------------- 
      celkem           609 000 K�s 
 
 
Výnosy : 
Kapitola 8. vnit�ní správa           3 000 K�s 



Kapitola 12. finance     1 200 000 K�s 
Kapitola 16. zem�d�lství         80 000 K�s 
       ----------------------------------- 
      celkem  2 283 000 K�s 
 
 
 

 
Váno�ní strom republiky 
 

O vánocích se sešli žáci všech 3 škol u váno�ního stromku p�ed budovou MNV, kde zap�li 
koledy, p�ednesli váno�ní básn� a byli obdarováni. 
 
 
5M 
 

Akce 5M m�la napomáhat výstavb� našich vesnic, komunikací, pozemních staveb, objekt� atd.    
Stát na tuto akci p�ispíval finan�n� v pom�ru 1:3. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


