
ROK 1953 
 

MNV 
 
 V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš� agilními a horlivými jako Ze� Josef, Židek 
Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Ju�í�ková Filoména 243 aj. 
To je zárukou, že dosavadní stagnace a váznutí mnohých problém� bude odstran�no. 
 Byly znovu sestaveny komise : zem�d�lská, technická a plánovací, finan�ní, vyživovací, 
kulturní, zdravotní, pracovních sil, hospodá�ská a bezpe�nostní. 
 
 
Osv�tová beseda 
 
 Z na�ízení ministerstva jsou ve všech obcích z�ízeny Osv�tové besedy, které koordinují 
veškerou kulturní �innost a život v obci. MNV dne 18. ledna pov��il vedením OB �editele školy 
Jind�icha Kysu�ana, který zastává funkci obecního pokladníka a neúnavn� a ob�tav� pracuje ve 
všech složkách takže jej m�žeme nazvati duší obce. �leny OB se stali �editelé škol a zástupci 
všech složek v obci.      OB zpracovává plány kulturní �innosti, sleduje pln�ní t�chto plán� a vede 
vlastní hospodá�skou agendu. 
 
 
Svazarm 
 
 Rovn�ž v naší obci byl z�ízen Svazarm, tj. Svaz pro spolupráci s armádou, jehož �leny mohou 
být všichni ob�ané od       let. V dnešní napjaté mezinárodní situaci si musíme uv�domit, že 
obrana vlasti nem�že být p�enechána jen armád�, ale v p�íští válce budou vojáky všichni ob�ané 
na kterémkoliv úseku života. Všichni budou ohroženi a musí se um�t bránit.  
Svazarm v naší obci hlavn� provád�l p�edvojenský výcvik branc� vždy v ned�li dopoledne na 
h�išti. Aby ú�ast na cvi�ení byla podpo�ena, usnesl se MNV, že tam budou docházet jeho �lenové, 
a to : Miroslav Pavlín, František Chrbját, Antonín Kolá�ek, Josef Židek, Josef Hruška, Josef 
Skalík. Zbran� byly uskladn�ny u Miroslava Pavlína, staršiny SNB.  
 
 
MHJ 
 
 Místní hasi�ská jednota má 90 �len�, a to 72 muž� a 18 žen. Zem�el br. Jan Šíra, velmi 
ob�tavý �len a vážený ob�an, který také vystav�l u svého domku u cesty do Bacova na sv�j náklad 
kapli�ku Panny Marie. Aktivn� pracovalo 11 �lenné družstvo žen. Požární sbor vykonal 12 
požárních cvi�ení     a 1 ve�ejné úsp�šné vystoupení ve Viganticích. Družstvo vedl a cvi�il br. 
Jind�ich Malé�. Celkem byly ustaveny 3 družstva o 36 požárník�. Pon�vadž dosavadní velitel se 
vzdal funkce, navržen byl MNV za velitele br. Josef Krištof 314 a František Mikulenka 166. Brat�í 
konali protipožární ž�ové hlídky, postavili hlídku p�i šestidenních mezinárodních motocyklových 
závodech, které probíhaly naší vesnicí. Sbor se zú�astnil požáru u p. Cabáka v Horní Be�v� a u p. 
Ocelky v Hutisku. 

 
 
 
 



 
 
 
 
�S�K 
 
 Velmi aktivní je též místní skupina �sl. �erveného k�íže. �lenové a �lenky navšt�vují 
zdravotnické školení, jehož výsledkem bylo ud�lení odznak� a legitimací PZO. 20 sester se 
zú�astnilo zdravotní hlídky p�i šestidenních motocyklových závodech. 
 Odbo�ka S�SP má stejnou �innost jako vloni, úsp�šn� organisuje LKR a v práci se opírá                
o úsekové d�v�rníky.  
 
 
Sokol 
 
 Byla založena též jednota Sokol a vedením pov��en Michal Bernatek, obecní tajemník.  
 
 
Úmrtí J. V. Stalina 
 
 Dne 5. b�ezna 1953 dotlouklo srdce prvního prapore�níka sv�tového boje za mír, u�itele a 
v�dce pracujícího lidu všech zemí, dotlouklo srdce osvoboditele naší vlastí a nejlepšího p�ítele 
našeho lidu    – zem�el v Moskv� v Kremlu Josef V. Stalin. Jasné slunce, otec nás všech, to jsou 
podle tisku ješt� bledé názvy, aby vyjád�ily jeho velikost. Do�ítáme se také, že žijeme ve v�ku 
stalinském. Naši žáci na oslavách nap�ednášeli o n�m mnoho básní, nazpívali o n�m mnoho písní. 
Nyní se celí obec halí do pochmurného smutku sledujíc jeho uložení do mausolea vedle Lenina. 
Strana KS�, míst. organisace z�ídila na Zavadilce katafalk s jeho obrazem a nad ním zá�ila 
veliká rudá hv�zda ze žárovek.                U katafalku stáli �estnou stráží valaši v krojích a jiní 
p�ední ob�ané naší obce. 
V hotelu Skokan v Kn�hyních po�ádala míst. organisace KS� Tryznu za Stalina, p�i níž zvláš� 
soudružkám kanuly slzy z o�í.  
 
 
Úmrtí K. Gottwalda 
 
 A 14. b�ezna 1953 odešel milovaný v�dce našeho pracujícího lidu, náš nejlepší a nejv�rn�jší 
žák Lenina a Stalina, pravý otec naší svobodné lidové demokratické vlasti, v Praze zem�el 
president republiky Klement Gottwald. Jeho jméno obdrželo m�sto Zlín, jeho jménem jsou 
nazvány nové huti v Kun�icích u Ostravy. Naši ob�ané uctili jeho památku smute�ní slavností na 
Zavadilce.  
 Za nového presidenta republiky byl zvolen spolupracovník Gottwald�v Antonín Zápotocký. To 
byl sv�tlý reflektor do trvajících státních smutk�. 
 
 
M�nová reforma 
 
 Dne 1. �ervna byla provedena v celém stát�, tedy i v naší obci m�nová reforma. Staré 
bankovky       i mince se vym��ovaly za nové v pom�ru 1:5 tj. za 5 K�s starých 1 K�s nová. 
V tomto pom�ru si mohla každá osoba vym�nit 300 K�s. Nad tento obnos se vym��ovalo 



v pom�ru 1:20, tj. za 1 000 K�s starých 50 K�s nových. Peníze uložené v pen�žních ústavech se 
vym��ovaly podle pon�kud jiných zásad. Nové peníze p�ivezl z Valašského Mezi�í�í �ed. Jind�ich 
Kysu�an. Vym��ovaly se v budov� MNV pod Zavadilkou. Vym��ování provád�li místní u�itelé a 
�lenové strany KS� a MNV. Zárove� s m�nou byl zrušen systém potravinových lístk� a v nové 
m�n� se už kupovalo na volno. V den vým�ny se v obchodech prodávalo i za staré peníze, ale 
v cen� 1:20. Kroniká� sám koupil bochník chleba za 700 K�s. Nové ceny byly r�zn� upraveny – ne 
vždycky v pom�ru 1:5, takže v mnohých p�ípadech cena zboží velmi stoupla. Tak cukr stál ve staré 
m�n�     K�s, v nové m�n� 12 K�s. M�nová reforma postihla spekulanty a hrabivce, ale také 
p�íslušníky d�lnické t�ídy, kte�í si ze mzdy šet�ili nábytek �i jiné životní pot�eby. P�esto den 
vým�ny minul klidn�. Vyžadoval to zájem státní ekonomiky a vláda lidu má tu nejlepší v�li 
vykonat všecko ve prosp�ch pracujícího lidu. 
P�i vým�n� se objevilo i n�kolik obnos� okolo 50 000 K�s, a to i tam, kde to nikdo ne�ekal. 
 

 
Dvoje ceny 
 
 P�ed m�nou byly dvoje ceny životních pot�eb : na lístky a na volno. Bochník chleba 3 kg stál 
na lístky 12 K�s, na volno 50 K�s. 1 kg cukru stál na lístky 8 K�s, na volno 16 K�s. 1 l mléka stál 
5 K�s.  
Mužské pr�m�rné šaty stály 250 K�s (na lísky). Za�ízení kuchyn� stálo 2 000 K�s. Za�ízení 
ložnice stálo 5 000 K�s. D�lník pomocný vyd�lal 4 000 K�s m�sí�n�. D�lník kvalifikovaný vyd�lal 
10 000 K�s m�sí�n�. Dob�e se platily práce železá�ské. Z Donbasu si v po�átcích vyd�lali místní 
ob�ané                 i 15 000 K�s m�sí�n�. 
 Z hotelu Be�va bylo t. r. z�ízeno skladišt� obilí. Sál byl zapln�n zrním, které se pozd�ji i 
pokazilo, což místní lidé rozho��en� kritisovali. 
 
 
Selbo 

 
Pon�vadž majiteli hotelu Be�va, Josefu Blažkovi byla živnost hostinská od�ata, Osv�tová 

beseda požádala o p�edání sálu osv�tovým ú�el�m obce. Bylo však vytvo�eno úst�edí Jednot 
„Selbo“, pro obce Dolní a Prost�ední Be�vu i Horní Be�vu se sídlem v hotelu Be�va. Bylo 
ustaveno vesnické spot�ební družstvo, jehož �leny se stali místní spot�ebitelé. Pozd�ji tu z�staly 
kancelá�e VSD, které �ídily agendu a zásobování místních prodejen. Zam�stnán tu byl Jan 
Závorka z Dolní Be�vy                 a pomocná síla Marie Šírová 52.  
 
 
Obecní skladišt� hnojiv a osiv 
 
 Obecní skladišt� bylo použito pro skladování a výdej strojených hnojiv. Skladníkem ur�en 
Josef Skalík 62, který se vyznamenal jako talentovaný obchodník. Ješt� nikdy nebyla obec tak 
hojn� zásobována strojenými hnojivy jako za tohoto skladníka. 
 
 
Obecní lesy 
 
 Obecní lesy,které obhospoda�oval MNV (a které byly v katastru obce Horní Be�va) byly 
p�edány Státním les�m n. p., Správ� lesního hospodá�ství ve Velkých Karlovicích. 
 
 



Sout�ž MNV, zásobování mlékem 
 

MNV zú�astnil se sout�že místních národních výbor�. Sout�žní úkoly byly :  
1. dodávka 125 000 l mléka, sb�r 7 010 kg železného šrotu a nábor 2 pracovních sil do pr�myslu. 
Zem�d�lci dodávali místo mléka máslo (1 kg másla = 25 l mléka). Odb�r mléka spot�ebitel� 
p�ímo od zem�d�lc� byl zastaven. P�esto rolníci nadále prodávali mléko místním spot�ebitel�m a 
letním host�m, avšak toto se jim nezapo�ítávalo do pln�ní dodávkové povinnosti. Proto legální 
dodávky mléka hlavn� v letních m�sících namnoze vázly. Spot�ebitelé byli ú�edn� odkázáni na 
nákup mléka v prodejnách. Byly však stížnosti, že toto mléko bývá �asto zkysalé. Mléko 
egalisované dodávala mlékárna z Valašského Mezi�í�í.  
 Od roku 1945 bylo ve zdejší obci postaveno 72 obytných a hospodá�ských budov.  
 
 
 
Trestní komise 
 
 Z�ízena byla p�i MNV trestní komise, jejíž �leny se stali Jind�ich Kysu�an, Metod�j �ervený           
a Anna Pet�eková 312. 
 
 
Zm�na p�edsedy MNV 
 
 Dne 10. prosince 1953 vystoupil z funkce p�edsedy MNV Josef Ze�, protože proti n�mu bylo 
zavedeno disciplinární �ízení pro udání, která se pozd�ji ukázala nepodložená. Novým p�edsedou 
MNV se stal Metod�j �ervený. 
 
 
Vypínání elektrického proudu 
 
 Protože energetika má ur�ité t�žkosti, bývá �asto omezována dodávka elektrického proudu.  
 
 
Po�así 
 
 Letos celý b�ezen i duben bylo sucho. Od 5. do 8. kv�tna pršelo a 9. kv�tna napadl sníh. 10. 
kv�tna byla velká chumelice, sn�hu napadlo po kolena. Tíha sn�hu polámala i ovocné stromoví. 
V lét� byly nebezpe�né bou�ky, nebo� bylo mnoho zásah� blesk� i do obytných stavení, na št�stí 
však nikde nevznikl požár. Lidé p�i�ítali tento úkaz z�ízení dálkového elektrického vedení do 
Ma�arska, které vede p�es Tylovice, což však neodpovídá pravd�. Podzim byl krásný. 
 Úroda obilovin byla malá, úroda brambor byla p�kná. 
 
 
K�že z vep�� 
  
 P�i domácích porážkách se od letošního roku povinn� odvádí k�že z vep�e, zvaná krupon. Pro 
stahování k�že z vep�� jsou jmenováni kruponá�i a jsou to tito poráže�i vep�� : František 
Mikulenka 166, Josef Janí�ek 170, Ludvík Kantor 182, Josef Hluchá� 24. 
 
 



Zm�ny v organisaci práce 
 
 Do roku 1948 pracovali d�lníci bu� v úkolové mzd�, kterýžto zp�sob se lidov� nazýval 
„akord“, nebo za „mzdu na hodinu“ �ili v hodinové mzd�.  
P�i druhém odm��ování hrál d�ležitou úlohu dohlížitel zvaný par�ák, palír (u hrazení byst�in), 
dílovedoucí aj. Ten stál nebo sed�l a bedliv� pozoroval d�lníky. A toto pozorování bylo d�ležitým 
�initelem p�i pracovním výkonu d�lník�. Po roce 1948 p�išli na pracovišt� tzv. �asom��i�i, kte�í 
m��ili �as pot�ebný na r�zné pracovní úkony. D�lnictvem vlídn� p�ijímáni nebyli. V naší obci byl 
�asom��i�em u Státních les� Robert Vítek. Na základ� výsledk� �asom��ení práce byl vydán 
Státní katalog práce, kde byly pracovní normy pro všechny druhy práce, jakož i výše odm�ny za 
n�.            Pro skupiny d�lník� i jednotlivce po�aly se na závodech a pracovištích sestavovati tzv. 
úkolové listy, kde byl popis práce, jména d�lník� a mzda i podpis d�lník�. Úkolové listy 
sestavoval „úkolá�“. Takovým byl nap�. Rostislav Fojtášek 271 u Stavebních závod�. 
 
 
 
 
Pokles revolu�ní nálady 
 
 Že revolu�ní vlna poklesla bylo patrno na ú�asti na sch�zích nebo na ú�asti ob�anstva na 
ve�ejných oslavách, kde namnoze bývali p�ítomni jen ú�inkující a školní d�ti. Málo pochopení 
bylo též pro sbírku na válkou zni�enou lidov� demokratickou Koreu. Naši ob�ané namnoze 
ironicky poznamenávali : „Ruce pry� od Koreje“. 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


