
ROK 1952 
 

T�ídní boj 
 
 Rok 1952 po�ínáme ve znamení zvýšeného t�ídního boje. Náš hlavní cíl je socialisace vesnice.   
Lidé k�e�ovit� lpí na starých tradicích, zvyklostech a formách, hledí ned�v��iv� ba odmítav� na 
nový �ád a p�esv�d�ování, které provádí strana KS� a školy nemá velkého výsledku. Proto se po 
dlouhém p�esv�d�ování p�ikro�uje k rázn�jší akci, k zhoršení podmínek starého života, aby cesta 
k socialisaci vesnice se uvolnila.  
Vláda stanovením dodávek zhoršuje podmínky samozásobení a omezuje vydávání potravinových 
lístk� na tuky, mléko a maso. V našem pastviná�ském kraji se odebírají �i odnímají potravinové 
lístky zem�d�lc�m, kte�í vlastní 2 ha a více zem�d�lské p�dy. Na sch�zi ob�an� v lednu si ob�ané 
s po�etnými rodinami st�žovali na toto opat�ení. �e�ník této sch�ze �editel MOP u Les z Rožnova 
upozornil ob�any, že toto opat�ení je taktikou t�ídního boje a že je zbyte�no podávat proti n�mu 
odvolání nebo žádosti. 
P�esto se tato odvolání a žádosti p�es MNV na vyšší instance ve velké mí�e podávaly. 
 
 
Vým�na funkcioná�� 
 
 �initeli místní organisace KS� bylo stále poukazováno, že dosavadní n�kte�í funkcioná�i 
MNV na zvýšené požadavky funkcí nesta�í a že v zájmu pokroku je nutná vým�na. Tamtéž bylo 
požadováno omlazení Hasi�ské jednoty. Zm�nou bylo zapo�ato nejd�íve u místního ak�ního 
výboru Národní fronty. A tak na sch�zi AV – NF v prosinci byl zvolen nový p�edseda Metod�j 
Prorok. Rovn�ž odstupuje p�edseda místního národního výboru Jan Bíl �. 58 a na jeho místo 
nastupuje Josef Ze� t. �. �ís. 120, p�edseda strany KS�, vyživovací referent a posledn� p�edseda 
komise pro výstavbu obce. Funkce zem�d�lského referenta se vzdal Michal Mace�ek 40 a na jeho 
místo byl zvolen MNV František Mikulenka �. 166. Podle výnosu min. vnitra ze dne 21. kv�tna 
1952 byly p�i MNV z�ízeny stálé komise, a Rada žen.  
 
Místní národní výbor provedl volbu komisí takto : 
 
    Zem�d�lská komise : 
P�edseda : František Ondryáš �. 111 
�lenové : Ludvík Kantor, Vladislav Krištof 76, Robert Vítek, Josef Skalík 62, Rudolf Jure�ka 29, 
Dominik Mace�ek 180, František Janí�ek 47, Michal Mace�ek 40 a František Juroška 183. 
 
    Finan�ní komise : 
P�edseda : Julius Fiurášek 39 
�lenové : Metod�j Prorok, Bohumil Skalík 
 
    Komise pro kulturu, osv�tu a zdravotnictví : 
P�edseda : Jind�ich Kysu�an, �ed. školy 
�lenové : Anna Ondryášová 27, Zdenka Vítková, František Mikulenka, Pavel Pet�ek 312, Rudolf 
Bernatský 56. 
 
    Komise pro výstavbu obce : 
 
P�edseda : Josef Ze� 120, Jan Bíl 58 a Josef Mäuthner, kapitán �etnictva v. v.  



P�edsedkyní rady žen zvolena byla Milada Martinková. 
 
 

SNB 
 
 V naší obci byl též z�ízen okrsek ve�ejné bezpe�nosti s 1 �lenem SNB. D�íve naše obec pat�ila 
do obvodu Horní Be�va, kde v minulosti byla �etnická stanice s vrchním strážmistrem a 2 �etníky.          
Na nov� z�ízené místo u nás nastoupil Miroslav Pavlín z Branek u Valašského Mezi�í�í. MNV se 
usnesl, aby místnost, ve které je umíst�n obecní archív byla uvoln�na pro rodinu jmenovaného. 
 
 
Ú�ední hodiny na MNV 
 
 Až do letošního roku tajemník a p�edseda MNV ú�adovali také v ned�li, aby ob�ané ve všední 
den nemusili ma�it �as dalekou cestou na MNV a své záležitosti si vy�ídili cestou z kostela. Místo 
ned�lních pracovních hodin se bude ú�adovat v sobotu od 6 do 14 hodin. Zam�stnanci obchodu 
již dávno nemají ned�lní prodejní doby.  
 
 
MJ�H 
 
 Místní jednota Svazu �s. hasi�stva �ítá 86 �len�, a to : 53 muž�, 20 žen a 13dorostenc�. 
�lenové odpracovali p�i z�izování vodovodu do hasi�ské zbrojnice a úprav� jejího okolí 792 
brigádnických hodin. Hasi�ská zbrojnice je tak�ka dokon�ena a byt v ní byl p�id�len br. Janu 
Bernatskému, záme�níku. Bylo zakoupeno starší nákladní auto zn. Praga Anka od „Osevy“ 
v Rožnov� p. R. za        21 500 K�s. Zakoupená výstroj a výzbroj : 5 ks opasky, 5 sekyrek 
s pouzdry, 2 lana, 10 ks lod�k,           1 vrta�ka, 1 nabíje�ka akumulátoru, 1 sv�rák, 1 šmirglovka; 
pak : 2 m³ desek a hranol� na opravu karosérie auta a na regály pro výstroj, 1 pracovní st�l, 1 
nová sk�í�, 1 l�žko, 38 židlí, 2 lávky, 2 lustry. 
 Sestavená 3 družstva vykonala 2 cvi�ení teoretická, 6 praktických a 1 no�ní. Požární sbor se 
zú�astnil 1 požáru v Horní Be�v�. Pon�vadž bývalý velitel odstoupil, zvolen byl velitelem Pavel 
Pet�ek 312.  
 Na žádost �sl. �erveného k�íže, okres. výboru ve Valašském Mezi�í�í byla z�ízena stanice 
první pomoci u Františka Ondryáše �. 260. 
 Organisace �SM, jejíž p�edsedkyn� je Vítková, nezaznamenává žádné �innosti. 
 
 
S�SP, LKR, M�síc �sl. – sov�tského p�átelství 
 
 Všestrann� je akceptována složka odbo�ka Svazu �sl – sov�tského p�átelství. Má 143 �len�. 
P�edseda je Robert Vítek, místop�edseda Josef Fárek 271, jednatelem Milada Martináková, 
hospodá�em František Chrbját a �leny výboru Josef Hol�ák a Bed�ich Vašek. Odbo�ka pracuje 
podle �tvrtletního plánu, odesílá m�sí�ní hlášení na okresní výbor S�SP, má pravidelné výborové 
sch�ze, do kterých dochází instruktorka Anna Bílová z Dolní Be�vy, která svým nadšením hledí 
strhnout výbor      i �lenstvo. S�SP organisuje lidové kursy ruštiny, které mají dobrou tradici 
v Kn�hyních pod vedením u�itele Františka Mali�áka. Tam byl dokon�en letos zraja kurz pro 
za�áte�níky. Celkem máme              3 kroužky LKR pro za�áte�níky : v Kn�hyních 19 ú�astník�, U 
mostu 15 ú�astník� pod vedením �ed. Kysu�ana a v Bacov� 8 ú�astník� pod vedením �ed. 
Bed�icha Vaška. Vyvrcholením �innosti odbo�ky byl m�síc �sl. – sov�tského p�átelství. 



 V hotelu Zavadilka byla oslava Velké �íjnové revoluce, na níž ú�inkovali žáci z Bacova a od 
Mostu a hudebníci. 9. listopadu prob�hla p�es obec štafeta se zdravicí do SSSR, jíž se ú�astnili 
naši �lenové. Ve škole U mostu otev�ena byla výstavka sov�tské knihy. Místní „kina“ promítala 
filmy a každý druhý z nich byl sov�tský. �lenské sch�ze navšt�vovali �inovníci z OV – S�SP 
Pospíšil a Dresler. 
 Dne 30. listopadu konala odbo�ka ve�ejnou sch�zi, která propagovala JZD a sov�tské 
zkušenosti. Promluvil u�itel Lux, který vypráv�l velmi poutav� o své cest� do SSSR.  

 
 

KS�, zásobování masem 
 
 Strana KS� místní organisace projednala s lidem na ve�ejné sch�zi usnesení p�edsednictva        
UV – KS�  a vlády republiky o organisa�ním zajišt�ní a zlepšení zásobování obyvatelstva masem         
a masnými výrobky. Pro naši obec byly stanoveny tyto hlavní úkoly :  
1. v obci Prost�ední Be�va je plánovaný stav dobytka hov�zího p�ekro�en, avšak bude dohlíženo 

na to, aby stav dobytka byl dodržen u všech zem�d�lc�. Kte�í budou mít stav nižší, bude jim 
dopln�n p�esunem od zem�d�lc� s p�espo�etným stavem. 

2. budou zjiš�ovány závady u hov�zího dobytka a odstra�ovány. Neplodné kusy budou jako 
jate�né vy�azovány z chovu a p�ebíhavé lé�eny. Budou provád�ny prohlídky p�ipušt�ných 
kus� a vedena evidence v p�ipoušt�cích rejst�ících. 

3. odstav plánovaných telat bude spln�n na 100%. 
4. plánovaný stav vep�ového dobytka bude dodržen za p�edpokladu, že hospodá�ské družstvo 

dodá pot�ebný po�et selat.  
5. krmivová základna bude rozší�ena hlavn� strniskovými sm�skami, za p�edpokladu, že 

pot�ebné osivo bude zem�d�lc�m p�id�leno.  
6. zem�d�lský referent postará se, aby byly využity všechny ko�ské potahy v obci p�i jarních 

pracích   a aby tyto práce byly �ádn� a v�as provedeny. 
 

Dodávkové úkoly obce �inily : 
Mléko   l, vejce    kus�, maso   kg, tvrdé zrno   kg, oves    kg. Dodávkové povinnosti byly tentokrát 
rozvrženy na všechny majitele pozemk�. Ku konci roku byly p�edané dodávky p�epsány na 
majitele, jímž dodávky chyb�ly, a tak byl celkový kontingent obce spln�n na 100%. 
 
 
Úderníci 
 
 Lenin �íkal, že socialismus vytvo�í v�tší produktivitu práce než kapitalismus, tj. že pr�mysl               
i zem�d�lství dodá daleko více produkt� a výrobk� než kapitalismus. Lidé, kte�í se zaslouží o 
nejv�tší produktivitu práce nazývají se „úderníci“. Výkon úderníka je daleko v�tší, než výkon 
ostatních d�lník�, jimž se pak zdvihá pracovní norma sm�rem k úrovni pracovní normy úderníka. 
Pr�kaz, �ili „údernická knížka“ oprav�uje d�lníka k r�zným výsadám a p�ednostem nap�. 
v nákupu pot�eb aj. 
Mluví se také o tvrdých a m�kkých normách. „M�kká norma, zbra� reakce“ �teme na nást�nkách. 
Naše obec dala republice v�tší po�et úderník�, z nichž nejvíce se proslavil lesní d�lník Ferdinand 
Ondryáš z Kn�hy�. V t�žb� d�eva se umístil jako nejlepší v kraji Gottwaldovském. Vyt�žil 
pr�m�rn� denn� (b�hem 1 roku) 4 m³ d�eva, papí�ák�, které narovnal zárove� do hranic. Byly 
však i hlasy, že tento výsledek nemá reelní podklad. V socialismu je práce v�cí cti a slávy, což se 
projevuje slavnostním hodnocením úderníka, za kapitalismu to v�c neslýchaná. Též Ferdinand 
Ondryáš byl poct�n na slavnosti, která se konala na Zavadilce. V doprovodu místní dechové 
hudby byl slavnostn� p�iveden ze svého domu v Kn�hyních na Zavadilku, kde ho �ekali zástupci 



ONV, KNV a ministerstva. Žáci st�ední školy v Horní Be�v� zap�li trojhlasé a �ty�hlasé sbory, 
hosté promluvili o významu této oslavy a oslavenec obdržel odm�nu 5 000 K�s. Ú�inkoval též 
„valašský krúžek“ Jasenka, který mimo jiné zap�l o oslavenci píse�. Též p�vecký soubor svaza�ek 
– �SM z Gottwaldova ú�inkoval.  
 

 
P�ekážky v kulturní práci 
 
 Kulturní práce nadále vázne z t�chto p�í�in :  V�tšina obyvatelstva naší obce pracuje 
v pr�myslu. Do práce dojíždí do Rožnova, Frenštátu a jinde. D�lníci musí záhy vstávat, aby s t�ch 
vzdálených kop� 
 došli na 5 hodin ráno k autobusu. Po svém p�íjezdu pak pracují na svých polí�kách. Mimo to 
jezdí na no�ní sm�ny. A to je také nep�íznivá okolnost, jak lidi dostat do divadelních zkoušek, 
zp�vu atd. Ideálem mládeže je v�tšinou tane�ní zábava. Jednou z rozhodujících p�ekážek je též 
nedostatek spolkové místnosti. Snahy o z�ízení kulturního domu z hotelu „Be�va“ nemohly být 
uskute�n�ny.        Ve zmín�ném hotelu m�la být též umíst�na odbo�ka závodu Optimit ze Zub�í. 
Nábor d�lník� se provád�l v listopadu.  
 
 
Zakoupení promítacích p�ístroj� 16 mm 
 

Od z�ízení závodu se též mnoho o�ekávalo po stránce kulturní. Aby se lidu jeho každodenní 
šedivý život zpest�il, rozhodlo se SRPŠ v Bacov� a Kn�hyních na po�ízení zvukových filmových 
projektor�    16 mm. SRPŠ (sdružení rodi�� a p�átel školy) v Bacov� uspo�ádalo ples a kácení 
máje u školy             a sehrálo divadelní hru „Za cizí h�íchy“. Z výt�žku t�chto podnik� dalo 
ozvu�it dosud n�mý projektor Almo, což �inilo 34 000 K�s. Celove�erní filmy jednou týdn� pro 
ob�anstvo ve škole promítal �ed. Bed�ich Vašek. 
 V Kn�hyních SRPŠ zakoupilo filmový zvukový projektor Almo 16 mm. Obnos byl sebrán 
svépomocí kn�hy�ských ob�an� a ze zábavných podnik�, které sdružení �ast�ji po�ádalo. Celkem 
bylo letos promítnuto 35 celove�erních film�.  
Filmy se promítaly v hotelu Kn�hyn� a promíta�em byl Antonín Hol�ák, syn �editele školy. Tento 
�editel školy je znamenitý znalec hub. Uspo�ádal letos výstavu hub ve st�ední škole v Horní 
Be�v�.      Je též rostlinoléka�ským pozorovatelem. 
 Pozd�ji byl filmový projektor OP 16 zakoupen ve škole U mostu a filmy na n�m v hotelu 
Be�va pro ob�anstvo promítal �editel školy Jind�ich Kysu�an. 
 
 
D�da Mráz 
 
 O vánocích byla ve škole U mostu poprvé provedena beseda s D�dou Mrázem. 
 D�da Mráz je figura p�ejatá z Ruska, kde o vánocích nad�luje d�ti jako u nás „Ježíšek“.  
 
 
V obecním rozpo�tu na rok 1952 jsou tato sm�rná �ísla :  
 
Kapitola 8. vnit�ní správa   320 000 K�s 
Kapitola 15. zem�d�lství      67 000 K�s 
Kapitola 16. lesy a d�eva�ský pr�mysl    30 000 K�s 
Kapitola 24. stavební pr�mysl     40 000 K�s 
Kapitola 32. školství, v�dy, um�ní  145 000 K�s 



Kapitola 33. informace, osv�ta      7 000 K�s 
Kapitola 36. zdravotnictví     10 000 K�s 
      ----------------------------------- 
     celkem   619 000 K�s 
 

 
Cesta k hasi�ské zbrojnici 
 
 V akci 5M byla vystav�na cesta ze silnice k nové hasi�ské zbrojnici. Stát na ni p�isp�l 
finan�n� v pom�ru 1:3, p�i �emž 3 díly byly získány bezplatn� z místních zdroj� ve form� 
pracovních brigád      a materiálu. Stará silnice vedla klikat� mezi rolemi, kdežto nové byl dán 
p�ímý sm�r. Zásluhu na vybudování m�l Josef Ze�. 
 V letošním roce byly i žn� �ízeny ž�ovým výborem a zajiš�ovány protipožárními hlídkami. 
V ur�ených místech na pot��cích, potocích aj. byly z�ízeny nádrže vody, které byly k disposici pro 
p�ípad požáru. 
 

 
 


