
ROK 1955 
 

NF 
 
 Po�átkem nového roku konaly všechny složky NF výro�ní sch�ze. Ve vedení složek nastaly 
osobní zm�ny. Tak p�edsedou KS� se stává po s. Antonínovi Kolá�kovi s. Jind�ich Kysu�an, �ed. 
školy, osv�d�ený pracovník, který bude zárukou nového kurzu ve stran�.  
 
 
MNV 
 
 Práce MNV se op�t zam��uje na zvyšování zem�d�lské produkce a jich dodávek státu a na 
materiální i kulturní zvelebování obce. �innost jednotlivých �len� MNV se hodnotilo podle t�chto 
hledisek :  
a) jak plní �len MNV jako zem�d�lec své dodávkové povinnosti 
b) jak pracuje �len MNV ve svém volebním obvodu 
c) jak pracuje �len MNV ve stálé komisi 
d) zda pomáhá zajiš�ovat všecky úkoly uložené zasedáním MNV 
�lenové MNV si st�žovali, že je na n� kladeno mnoho úkol� : zajiš�ování r�zných akcí, dodávek, 
placení daní a poplatk�, soupisy dobytka, uzavírání socialistických závazk� s ob�any atd., a p�i 
rozlehlosti volebních obvod� jsou tyto práce spojeny s velikými potížemi. P�es tyto potíže byli 
�lenové MNV se svými voli�i ve stálém styku a uložené úkoly �ádn� plnili. 
 
 
Jarní úklid 
 
 2. a 3. dubna 1955 byl MNV zorganisován jarní úklid. Všecky závazky k 1.máji a v akci 
(zhodnocení) pro úpravu a zvelebení obcí k X. výro�í osvobození �SR byly spln�ny. Nejlepším 
pracovník�m byly p�edány odznaky „Za krásu vlasti“. Odznaky obdrželi tito ob�ané : B�lunek 
Jind�ich �. 24, který odpracoval 60 hodin i s ko�ským potahem, Janí�ek Josef �. 188 za 60 hodin, 
Josef Vachun 241 za 40 hodin, B�lunek Jaroslav �. 16 za 30 hodin, Josef Vala 343 za 24 hodin, 
Josef Šíra 52 za 28 hodin, K�enek Antonín, který odpracoval 28 hodin brigádnických prací.  
V podzimní kampani bylo získáno 674 závazk� od 202 zem�d�lc�. 
 
 
�innost komisí 
 
 Pon�vadž �innost stálých komisí ochabovala vzali si na zodpov�dnost tyto komise �lenové 
rady MNV a zajiš�ovali, by byly vypracovány �tvrtletní plány �innosti, aby byly vedeny zápisy o 
sch�zích atd. 
 
 
Akce M 
 
 Akce M byla využita na opravy most� a cest. Celkové náklady �inily 19 800 K�s, z toho 3 400 
K�s osobní a 16 400 K�s v�cné náklady. Hodnota práce na komunikacích �inily 69 000 K�s, a na 
pozemních stavbách 8 200 K�s, celkem 77 200 K�s.  
 



 
 
 

Kulturní d�m 
 
 Ze všech složek byla ustavena komise pro stavbu osv�tového a t�lovýchovného domu. Ob�ané 
jsou p�ipraveni p�inést pro tuto akci ob�ti, nebo� v obci je naprostý nedostatek místnosti pro 
spolkový život.  
 
 
Socialisace vesnice 
 
 MNV se vážn� zamýšlí, jakým zp�sobem provést socialisaci zem�d�lství v naší obci. P�edseda 
MNV navrhuje, aby po�átek byl u�in�n tím, že s vojenskou správou bude jednáno o zrušení 
povinného nájmu pozemk� v Kn�hyních a na nich bude z�ízen družstevní salaš pro chov ovcí. 
Zkušeného ba�u máme v osob� Františka Paprská�e, který udržuje salašnický chov ovcí v �ísle 
215 nad Bacovem. Zem�d�lci prozatím odmítají platit i zem�d�lské d�chodové pojišt�ní. 
 
 
�SM 
 
�innost složek NF : 
P�edsedou �SM se stává Jarmila Divínová z Kn�hy�, jednatelem František Jure�ka �. 28. Nábor 
�lenstva této organisace za podpory zem�d�lsko – technické školy v Rožnov� m�l p�kný úsp�ch. 
Bylo získáno p�es 100 �len�. P�esto tato složka v �innosti se nedostala kup�edu. 
 
 
MJPO 
 
 Tradi�ní lásku a p�íze� v�nují naši ob�ané Místní jednot� požární ochrany. Požární sbor 
ustavil     1 družstvo muž�, 1 družstvo žen a 1 družstvo žák�. P�edsedou je nadále br. František 
Chrbját, ná�elníkem br. Josef Krištof 314 a jednatelem Jan D�cký. Jednota má vyškolené 3bratry, 
kte�í vykonali krajské školení. Jsou to br. Josef Krištof 314, Jind�ich Malé� 157 a František 
Jurajda 323. Krom� toho absolvoval krajské školení br. Pavel Pet�ek 312, jehož na toto školení 
vyslal závod Tesla Rožnov. K pln�ní disciplín VP se p�ihlásili František Jurajda a Pavel Pet�ek; 
Odznak VP obdrželi 16.12.1955. 
V m�síci �ervnu a �ervenci byly proškoleny ž�ové protipožární hlídky. Kult. prop. referent br. 
Pavel Pet�ek a preventista František Jurajda provedli v �íjnu t. r. školení požárník� na téma : Jak 
zabráním požáru. Jednota provedla též preventivní protipožární školení ob�an� v 6 místnostech 
zdejší obce. Krom� toho bylo 5krát provedeno proškolení velitel� protipožárních domovních 
hlídek, které provád�l preventista br. František Jurajda.  
 Družstvo muž�, žen a žák� zú�astnila se 1. kola okrskové sout�že, konané 22. kv�tna 
v Prost�ední Be�v� a umístila se : družstvo žen jako první, družstvo muž� jako druzí, družstvo 
žák� jako t�etí. V �ervenci t. r. zú�astnila se družstva muž� a žen Okresního kola sout�že 
v Rožnov� p. R.  
Družstva muž�, žen a žák� zú�astnila se v srpnu t. r. slavnosti otev�ení kulturního a požárního 
domu v Dolní Be�v�, kde se na požárním vystoupení �estn� umístila a získala hodnotné ceny, 
které jsou umíst�ny v požárním dom�. 
 
 



Ž�ové hlídky 
 
 V dob� žní konaly ž�ové hlídky pohotovostní službu od srpna do zá�í, celkem 37 dní. Tak bylo 
v�nováno státu k zajišt�ní národních žní 204 hodiny. V m�síci listopadu a prosinci provedly 
protipožární domovní hlídky, protipožární prohlídky obydlí, kterých se zú�astnilo 16 požárník� 
krom� ur�ených ob�an�.  
�lenové MJPO odpracovali na brigádách 964 hodin. 
MJPO spolupracuje s MNV a s místní skupinou �CK. V�tšina �len� Jednoty jsou �leny �CK          

a 10 �len� jsou nositeli odznaku PZO. Rovn�ž v ostatních složkách pracují naši �lenové. 
 30. �ervna t. r. uspo�ádala MJPO slavnost 25. výro�í trvání Požárního sboru v Prost�ední 
Be�v�. Jen velmi nep�íznivé po�así zavinilo malou ú�ast ostatních požárních sbor� a ob�an�. 
Skute�nost, že nebylo v obci k disposici volného sálu zavinila, že Jednota utrp�la finan�ní ztrátu. 
 
 
Zakládající �lenové SDH 
 
 P�i této p�íležitosti vd��n� vzpomínáme zakládajících �len� Sboru dobrovolných hasi��. Jsou 
to : Michal Bernátek 194, Pavel Fiurášek, Rudolf Fiurášek, Josef Jurek, Rudolf Jure�ka, Florián 
K�enek, Josef Ondryáš, Josef Mikulenka 20, František Mikulenka 166, Michal Ondryáš, Josef 
Pastorek, Pavel Kubá�, František Chrbját, Josef Vala, Jind�ich Malé�. 
 Sbor ob�tav� z vlastních prost�edk� obstarával výstroj a výzbroj. Nejd�íve byly zakoupeny 2 
ru�ní st�íka�ky – berlovky, které byly umíst�ny u J. Ju�íka a Michala Bíla 58. V r. 1934 byla 
zakoupena vozová ru�ní st�íka�ka, která byla umíst�na u obchodníka Mrázka, u J. Blažka v hotelu 
Be�va              a naposled v d�ev�né k�ln� Františka Chrbjáta. Tam také bylo umíst�no auto 
s motorovou st�íka�kou, zakoupenou v roce 1946. V roce 1954 byl otev�en požární d�m, který 
nemá rovného na okrese. 
 
 
Sokol, Spartakiáda 
 
 „Starostou“ správn� p�edsedou DSO Sokola se stal Josef Ze�, bývalý p�edseda KS� a MNV. 
To je zárukou, že tato složka se zaktivisuje. V lednu bylo zapo�ato s nácvikem Spartakiády. Pro 
nedostatek cvi�itel� a místnosti bylo od nácviku Spartakiády upušt�no. Jen v národní škole U 
mostu nacvi�ily u�itelky Chvapilová a Slováková, Zlatou bránu se žáky. Na základ� podmínek 
omezila se �innost Sokola na fotbal (kopanou) a šach. Fotbalových utkání bylo 9. Klub šachist� 
zú�astnil se okresní sout�že. Emil Bernátek získal okresní p�ebor a p�inesl si z krajské sout�že 
vít�zný pohár.  
DSO Sokol uspo�ádal celkem 26 podnik�, mezi nimi také 1 divadelní p�edstavení, 2 denní letní 
slavnost, 5 tane�ních zábav, motocyklové závody. Sokol má 61 �len�. Ná�elníkem je Leoš Vala.  
 P�edsedou Svazarmu se stal Jaroslav Ondryáš. Tato složka nezaznamenává zvláštních 
podnik�.  
 
 
VŽ 
 
 P�edsedkyní výboru žen se stala Eliška Rohelová, manželka dentisty. Tato volba byla š�astná, 
nebo� nová p�edsedkyn� se p�i�inila o aktivisaci složky. Výbor žen spolupracoval p�i d�tském 
karnevalu na Zavadilce v únoru, spolupracoval p�i oslavách, zakoupil šicí stroj a uspo�ádal kurs 
šití, kterého se zú�astnilo 32 žen, sehrál 1 divadelní hru, po�ádal besedu žen s filmem. 
 



 
Valašský krúžek, Spartakiáda 
 
 Soubor písní a tanc� – jinak kroužek lidové tvo�ivosti („valašský krúžek“) zvolil za p�edsedu 
Josefa K�ištofa 97 a primášem cimbálové muziky �ed. Jind�icha Kysu�ana.  
13. února t. r. zú�astnil se okresní sout�že v Rožnov� p. R. V okrese se umístil jako �tvrtý. Do 
krajské sout�že byla vyhodnocena jako sólová zp�va�ka Št�pánka Obra�ajová a Josef Vašek 235 
jako lidový vyprav��. Soubor vyslal 8 pár� na I. celostátní Spartakiádu do Prahy. Tance 
nacvi�oval �ed. Jind�ich Kysu�an, který také soubor do Prahy vedl.  
 Spartakiáda je celostátní masové t�lovýchovné vystoupení. Navazuje se tu na slavné 
všesokolské slety z 1. republiky, které svou inposantností ješt� p�ekonaly. Byla to mohutná 
p�ehlídka krásy a síly     a p�isp�la k utužení jednoty pracujících v naší vlasti. Lid tu dokázal, že 
souhlasí s politikou strany KS� a vlády. Složky také konaly zájezdy autobusové, by zhlédly krásy 
naší vlasti. 
Kulturní život 
 
  Duší kulturní práce je obecní knihovna, která �ítá 400 svazk�. Letos byla zvolena nová 
knihovnice, Milada Kysu�anová, manželka �editele školy. Tato je zárukou, že knihovna bude 
vedena dob�e. Knihovna je umíst�na ve škole U mostu, kde je pro ni vyhražena zvláštní místnost. 
 6. b�ezna se konala oslava Mezinárodního dne žen. 
 
 
10. výro�í osvobození �SR 
 
 Zvláš� d�stojn� prob�hla oslava 10. výro�í osvobození �SR Sov�tskou armádou. Pr�vod 
s dechovou hudbou Bernátkovou vyšel od školy U mostu k Zavadilce, kde nad silnicí visely 
transparenty. V p�kn� vyzdobeném sále se shromáždily školní d�ti všech škol a v menším množství 
též ob�ané. O významu výro�í pronesl hodnotnou a výstižnou �e� �ed. Kysu�an. Program 
p�ipravily d�ti všech 3 škol a orchestr Osv�tové besedy. Nesmíme zapomenout hr�z 
koncentra�ních tábor� a plán� Hitlera na vyst�hování �eského národa z  tohoto prostoru. 
 V listopadu byla vykonána oslava V�R v sále na Zavadilce. 
 
 
P�ednášková �innost 
 
 �sl. �ervený k�íž po�ádal zdravotní p�ednášky, OB také zem�d�lské p�ednášky. Zvláš� 
významná byla p�ednáška dr. Zacha, profesora zem�d�lského výzkumného ústavu v Brn� o 
ošet�ování ovocných strom�, rakovin� brambor a jiných zem�d�lských otázkách. 
 
 
Úmrtí �ídícího u�itele Josefa Hol�áka 
 
 Dne 16. dubna 1955 zem�el v hranické nemocnici Josef Hol�ák, �editel školy v. v. z Kn�hy�. 
Jmenovaný byl rodák z Velkých Karlovic. Vystudoval gymnásium ve Valašském Mezi�í�í a byl pak 
zam�stnán u finan�ní stráže. Pozd�ji se stal u�itelem na Slovensku. Vzpomínával t�ch dob, kdy 
vyu�oval jednot�ídku se 120 žáky. Posledn� vyu�oval na Slovensku v Prievidze, odkud, a� 
oblíben, byl vyhnán jako �ech p�i vzniku Slovenského fašistického státu. Do Kn�hy� p�išel v roce 
1940 a po dovršení 60 let odešel do d�chodu 30. �ervna 1954. Byl v naší obci významným 
kulturním i politickým pracovníkem. Ve všem byl solidní a d�kladný. Byl vynikající zp�vák, 



divadelní režisér, �e�ník. Znal      8 jazyk�. Neoby�ejn� miloval p�írodu. M�l rád ptactvo, 
zví�ectvo i zvláštní kv�tenu �ertových mlýn�. Byl odborný znalec hub, v�decký spolupracovník 
profesora Smotlachy z Prahy, který mu také zasílal houby k ur�ování. Uspo�ádal mnoho 
houba�ských výstav ve škole v Kn�hyních i v okolí. Prostí lidé se divili, jaké „gemby“ pán �ídící 
jí. M�l v úmyslu, že zpracuje v�decké dílo „Houby valašských les�“. Byl d�tsky up�ímný, družný, 
�estný, jemného spole�enského chování. Velká ú�ast lidí na poh�bu sv�d�ila o jeho oblib�. Nad 
hrobem na Horní Be�v� promluvil �ed. Josef Kysu�an a u�itel z Kn�hy� František Mali�ák. 
V Kn�hyních z�stává jeho manželka, rodem Slovenka a syn Antonín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


