
ROK 1959 
 

Zapo�al pod dojmem výboj� dlouho �lov��enstva do vesmíru. SSSR vypustil 2. ledna raketu, 
která ob�hla kolem m�síce a stala se ob�žnicí slunce.  
Epochální úsp�ch lidstva znamená také zasažení m�síce kosmickou raketou, vypušt�nou rovn�ž 
v SSSR. A jestliže p�i vypušt�ní první družice naši ob�ané pochybovali o skute�nosti tohoto �inu, 
dnes pochybnosti mizí, roste d�v�ra k SSSR a zklamání k USA.  
Se zájmem byla sledována cesta s Chruš�ova do Ameriky a snahy o likvidaci studené války.  
 
 
MNV 
 
 Velkým kladem pro naši obec je, že p�edseda MNV Metod�j �ervený je zam�stnancem ONV 
jako instruktor pro národní výbory. MNV se zú�ast�oval sout�že s Horní a Dolní Be�vou, 
Hutiskem            a Solancem. Ze 4 sout�ží získal náš MNV 1. umíst�ní 3krát.  
 Dob�e pracovaly komise : pro výstavbu obce, školská a sociáln� zdravotní. Tato rozd�lovala 
z fondu podp�rné pé�e dopl�kové pot�ebným d�chodc�m podpory ve výši 100 K�s. V ne�innosti 
byly komise finan�ní a pro vnit�ní obchod.  
 
 
OB  
 
 Osv�tová beseda za rok 1959 po�ádala 6 podnik� zem�d�lských, 2 podniky z p�írodních v�d,          
20 podnik� ze zdravotnictví, 9 podnik� ze spole�enských v�d a 10 ostatních. Celkem bylo 
po�ádáno     47 akcí. Promítání film� v Bacov� a U mostu bylo p�evzato kulturn� propaga�ním 
odd�lením Jednoty LSD ve Valašském Mezi�í�í. Vliv televise se poci�uje i v návšt�v� film� 
v Kn�hyních. Jako novinka je pokusná produkce Beskydského divadla z Nového Ji�ína na 
Zavadilce. Sehrálo tu „Dámu s kaméliemi“a „Smrt p�ichází každý m�síc“. 
 
 
Výbor žen 
 
 Velmi agilní je výbor žen. 
Vláda �SR se rozhodla, že vždy na MDŽ budou p�edány matkám �estné odznaky mate�ství. 
Odznak    III. stupn� obdrží matka do 5 d�tí, odznak II. stupn� matka do 10 d�tí a odznak I. stupn� 
matka p�es   10 d�tí. Odznak III. stupn� ud�luje MNV, odznak II. stupn� ONV a odznak I. stupn� 
KNV. Je nutno ocenit postavení ženy – matky, nebo� tato, a� slabší t�lesn� vykonává rovnocennou 
práci s mužem v továrn� neb jinde a pak místo odpo�inku vede domácnost a pe�uje o d�ti. 
 
 
Mate�ský odznak 
  
 Výbor žen za kulturních vložek škol v Bacov�, U mostu a v Kn�hyních a hudby OB p�ipravil 
d�stojné a slavnostní ud�lení �estného odznaku 67 matkám s pohošt�ním. Odznak II. stupn� 
obdrželo    u ONV ve Valašském Mezi�í�í 27 matek a odznak I. stupn� u KNV v Gottwaldov� 
obdržely : Anežka Kachtíková 69, Ludmila Pa�enicová �ís. 70, Františka Pet�eková 116, Anna 
Kamasová 278, Julie Valová 343, Anna Pet�eková 42, Kristína Bártková 39. 
 



¨ 
 
 
Kurs šití 
 
 Výbor žen uspo�ádal kurs pletení a kurs šití, který vedla Kva�ová z Hutiska. VŽ navštívil                
a obdaroval Františku Pet�ekovou u p�íležitosti jejich 90 narozenin. 
 Ve spolupráci se Sborem pro ob�anské záležitosti p�ipravila d�stojné Uvítání do života 
novorozenc� s pohošt�ním matek. 
Finan�ní prost�edky získávaly po�ádáním zábavních podnik�. 
 Pon�vadž Eliška Rohelová se odst�hovala do Ostravy, stala se novou p�edsedkyní Anna 
Pet�eková 312.  
 
 
��K 
 
 �sl. �ervený k�íž, místní skupina má 68 �len�, 37 nositel� odznak PZO a 6 zdravotních hlídek. 
V organisaci pracuje místní léka� MUDr. �estmír Vykysalý a zdravotní instruktor Jind�ich 
Kysu�an. Soudružky z Kn�hy� ob�tav� navšt�vují školení. Sraz družin byl uskute�n�n 5ktrát. 
Obeslán byl             i okresní sraz ve Valašském Mezi�í�í. P�i treningu motocyklových závod� 
bylo postaveno                   15 zdravotník�, p�i 6 denní motocyklové sout�ži hlídkovalo 15 
zdravotník�. Zdravotní p�ednášky m�l MUDr. �estmír Vykysalý. O zhoubných nádorech a MUDr. 
Jan Kavan o ledvinových a srde�ních chorobách. Na zásah lidových hygienik� bylo vymalováno 
pohostinství na Nové a opraveny záchody v hotelu v Kn�hyních. 
 28 ob�an� je vedeno jako dárci krve. V listopadu byl uspo�ádán zdravotnický ve�er s cenným 
programem.  
 
 
Sokol – st�ed 
 
 Sokol – st�ed obce – má 137 �len�. P�edseda je Josef Ze�, jednatel Vladislav Bernátek, 
pokladník Josef Fárek, ná�elník Jaroslav Kantor, ná�elnice Jaroslava Vach�nová.  
 Úsp�šn� byla na h�išti uspo�ádána Spartakiáda za pomoci okolních jednot. Cvi�ily všechny 
kategorie. Zvláš� p�kné bylo vystoupení 60 žen, které cvi�ily Rozséva�ku. 
 II. Spartakiáda se nacvi�ovala ve spolkové místnosti v hotelu Be�va. T�lesná výchova nalezla 
pochopení i u starších �len�, kte�í cvi�ili s ty�emi. Byli to zejména Josef Ze�, Josef Vach�n, 
František Rudolf aj.  
 Jednota uspo�ádala : karnevalovou noc na Zavadilce. 
 
 
Sokol – Kn�hyn� 
 
 Sokol v Kn�hyních �ítá 200 �len� v�etn� dorostu a žactva. Ženy nacvi�ovaly Spartakiádu na 
hotelu Be�va, ve st�edu obce, kterážto jednota má patronát nad kn�hy�ským Sokolem.  
 T�lovýchova se provozovala v hotelu u Skokan� a na h�išti. Za své �innosti uvádí kn�hy�ský 
Sokol 2 estrády a okresní lyža�ské žákovské závody. Ná�elník je Bed�ich Van�k, ná�elnice Marie 
Ondryášová a p�edseda Ond�ej Gal�an.  
 Zna�ná �ást ob�an� každou tak�ka letní ned�li se zájmem sledovala fotbalové zápasy ve 
st�edu obce na h�išti. V okresním m��ítku se naši fotbalisté umístili ve III. t�íd� na 9. míst�.  
 



 
 
 
 
 
 

MJPO – st�ed 
 
 V místní Jednot� požární ochrany ve st�edu obce je organisováno 68 muž� a 28 žen. P�edseda 
je Chrbját František, jednatel Jan D�cký, velitel Zdenek Mikulenka, zbrojí� Jan Bernatský, 
pokladník Jaroslav Fiurášek. Jednota se umístila v okrskové sout�ži v Dolní Be�v� na 3. míst�. 
Nyní postrádá ženy a mládež.  
 
 
MJPO – Kn�hyn� 
 
 Místní jednota požární ochrany v Kn�hyních má 70 �len�, ženské družstvo i 10 žák� dorostu, 
které nacvi�oval Jan Žíla, �editel školy. Na okrskové sout�ži v Dolní Be�v� se jednota umístila na 
6. míst�.  
 Požárníci vykonávali hlídku p�i tradi�ních 5. Letnicích mládeže na Pústevnách. 
 
 
Svazarm 
 
 Svazarm �ítá 58 �len�. Starostou byl Ze� Josef mladší, po n�m p�evzal funkci František Mitáš, 
nadporu�ík v záloze z Kn�hy�, vedoucí výcviku branc�. Hospodá�em je �etnický sta�ešina 
Miroslav Pavlín, který st�eží 1 malorážku a n�kolik vzduchovek. Cvi�en bývá pravideln� na Horní 
Be�v�, St�elecké družstvo pravideln� st�ílelo. 15 závodník� se zú�astnilo terénního závodu 
motocyklového, kde byli i cizí ú�astníci z okolních vesnic. 
 
 
S�SP 
 
 Odbo�ka svazu �sl. – sov�tského p�átelství, jehož p�edsedou je �len SNB Miroslav Pavlín, 
uspo�ádala p�ednášku o Lotyšsku a Estonsku a druhou o sov�tské Gruzii. P�ednášel ú�astník 
cesty po t�chto zemích známý ovocná�, u�itel Lux. Tento též op�t p�ednášel o ovocná�ství.  
 V obci je registrováno 16 šachist� v�etn� náhradník�. Umístili se v krajské sout�ži na 4. 
míst�. 
 
 
Mate�ská škola 
 
 Jako sociální za�ízení z d�vod� vzniku JZD v naší obci byla z�ízena mate�ská škola. Umíst�na 
byla ve škole U mostu, kde zabrala t�locvi�nu, jídelnu a kuchy� školní. První �editelka, Helena 
Hol�áková z Kunovic u Valašského Mezi�í�í s u�itelkou V�rou Sekerovou z Holešova vypravily 
školu pot�ebným za�ízením, jako nábytek, hra�ky, lehátka na spaní atd. 29. zá�í byla pro rodi�e 
beseda ve škole             U mostu, p�i které byly promítnuty filmy o mate�ské škole a rodi�e si pak 
prohlédli za�ízení a vybavení školy. P�esto m�li k mate�ské škole ned�v�ru. P�ihlášeno bylo žák� 
ve v�ku od 3 do 6 let. 



 Vyu�ování s celodenním provozem za�alo po�átkem �íjna. Ve škole se va�ilo a d�ti obdržely 1 
celý ob�d a 2 sva�iny (dopoledne a odpoledne). Rodi�e uhrazují pouze p�ísp�vek ve výši 2,50 na 
jedno dít� na 1 den. Ostatní výlohy hradí stát. Ro�ní náklad mimo osobních náklad� �inil 40 000 
K�s. Je to veliká pomoc pro pracující matky a výhoda pro d�ti které tu rostou v blahobytu pod 
odborným vedením. S d�tmi takto p�ipravenými se nepom�rn� lépe pracuje p�i nástupu na 
národní školu.  
 
 
Doprava žák� do st�ední školy 
 
 Na popud MNV byla zvýhodn�na doprava žák� autobusem do osmileté st�ední školy v Horní 
Be�v�. Dosud je odvážel autobus na Horní Be�vu v 6.30 hodin. Nyní je odváží kop�ivnický 
autobus p�ed 8 hodinou. Je to výhoda pro žáky zvlášt� z Bacova, nebo� nejvzdálen�jší mají až 5 
km k autobusu.  
Sbor pro ob�anské záležitosti 
 
 Nový orgán je v obci komise pro mládež, která má bdít nad správnou výchovou mládeže. 
�lenové jsou zvlášt� �editelé škol. D�íve tuto funkci vykonávala školská komise.  
 Nová instituce je též aktiv p�i MNV, Sbor pro ob�anské záležitosti, který má jménem kolektivu, 
státu projevovat ob�an�m ú�ast v jejich radostech a žalostech p�i nejd�ležit�jších životních 
událostech jako je zrození, svatba, smrt, životní jubilea, apod. Dosavad tak �iní církev a pro 
ob�any bez církevní p�íslušnosti to �iní Sbor pro ob�anské záležitosti. Za úkol má provád�t Vítání 
do života novorozenc�, ú�ast na svatbách gratulací nebo kulturními vložkami p�i svatebním 
ob�adu, kondolencí p�i úmrtí nebo po�ádáním poh�bu s proslovy a zp�vy, návšt�vami p�i 
význa�ných jubilejích, jako padesátiny, sedmdesátiny a jiné narozeniny, p�i zlatých svatbách 
apod. Náš Sbor plánuje též pohovory se snoubenci za ú�asti pedagoga, léka�e a právníka.  
 P�edsedou je Bed�ich Vašek, �editel školy v Bacov�, �lenové : �editelé škol, Milada 
Kysu�anová, Anna Pet�eková 312, Ji�ina Lanczová, porodní asistentka, Ji�ina Vašutová. 
 Uspo�ádáno bylo Vítání do života pro     novorozenc�. Slavnost se zahájila p�edsedou aktivu, 
pak následovaly básn� pionýr�, slavnostní projev p�edsedy MNV, sólové písn� u�itelky Markéty 
Novákové z ozdravovny, sólo pro housle a klavír a hudba Osv�tové besedy. Rodi�e pak 
podepisovali pam�tní knihu. Novorozenci byli obdarováni vkladem 20 K�s ve spo�iteln�, 
památkovým obrázkem a kyti�kou. Náklad na tyto dary nesl Výbor žen. 
 
 
Vzorný u�itel 
 
 MNV gratuloval �editeli Jind�ichu Kysu�anovi k jmenování vzorným u�itelem.  
 Po Ann� Ondryášové, která odešla do d�chodu nastoupila v naší obci nová porodní asistentka 
Ji�ina Lanczová, která p�išla od Valašských Klobúk. Ubytována je v Kristkov� vile pod 
Zavadilkou. 
 
 
BSP 
 
 Odborová d�lnická organisace p�inesla novinku : „Brigáda socialistické práce“, která má 
pomáhat zvýšení a zkvalitn�ní produkce. Do BSP vstupují nadšení a ob�taví pracovníci, kte�í mají 
zájem na vyšší úrovni výroby. V naší obci je �lenem BSP Bed�ich Mikuda z Kn�hy�. 
 Aktuální problém d�lník� je p�estavba mezd na základ� zvýšení kvalifikace. Dnešní d�lníci 
kdysi jako d�ti mnoho zameškávali obecnou školu pro pasení krav �i pomoc na poli. P�esto, že 



vyšli jen tuto školu, která m�la stejn� nižší úrove�, dnes se state�n� potýkají s algebrou a 
matematikou a dosahují v dalším vzd�lání p�kných výsledk�. Stávají se mistry a vedoucími. Nutno 
zaznamenat, že nap�. Josef Hruška vlastní pílí dosáhl místa v p�edsednictvu krajské odborné rady 
strojírenství.  
 
 
Zem�d�lství 
 
 Za rok 1959 �inily dodávky zem�d�lských produkt� v naší obci :  
Vep�ové maso 
Hov�zí maso 
Mléko 
Vejce 
Zrniny 
Seno 
 P�i soupisu k 1/1 1959 se projevil úbytek krav. Plán zástavu skotu není spln�n, protože 
z�ízením JZD v dolních �ástech okresu a na Hané byl p�erušen odtamtud p�ísun slámy, která se 
dovážela jako krmivo. Naši zem�d�lci dluží            na pojistném zem�d�lského pojišt�ní. Dle 
usnesení MNV budou tyto dluhy vymáhány u kovozem�d�lc� zapov�dí na platy a u zem�d�lc� 
srážkou p�i výplat� za dodávky dobytka.  
 Po založení JZD skladují se um�lá hnojiva pro soukromý sektor u Františka Bernatského 
v Bacov�.  
 Pochlopník �. 7 dává své pozemky k disposici MNV, protože nemá na nich kdo pracovat. Je to 
d�kaz út�ku od p�dy.  
 O obci je 25 koní. T�žba d�eva z les� se již dováží do Rožnova traktory. Koní se používá již 
jen k p�ibližování. Zjara i na podzim jsou kon� v nep�etržité práci. Majitelé koní jsou najímáni na 
orbu, sázení brambor� i setí obilnin. Na ko�ský potah �eká celá �ada uchaze��. Za den práce 
párou koní se platí 160 K�s.  
 
 
Založení Jednotného zem�d�lského družstva (JZD) 
 
 Rodí se nový sv�t. Již polovina lidstva tak�ka zakotvila v socialistickém �ádu, který e 
p�echodným stadiem ke komunismu. Žijeme v p�elomu d�jin. Staré spole�enské �ády, které trvaly 
mnoho tisíciletí zanikají, jen tradice a návyky setrva�nosti ješt� p�sobí v povaze lidí. Nutno 
zvlášt� jmenovat touhu po soukromém vlastnictví, egoismus, individualismus.  
Lidová demokracie však formou diktatury proletariátu likviduje starý sv�t. V naší lidové 
demokracii již socialistický �ád ovládl všechny obory lidské �innosti krom� zem�d�lství. Pon�vadž 
všechno souvisí se vším je neudržitelný soukromo – podnikatelský �ád v zem�d�lství. A je 
neudržitelný též ze stanoviska pokroku v�d a techniky. XI. sjezd KS� dal podn�t k socialisaci 
zem�d�lství, k masovému zakládání JZD, což se také již stalo. Naše horské oblasti znamenají již 
jen zbytky soukromého sektoru                  – v celostátním m��ítku prý již jen 20%. Postup 
socialismu se však ani tu nezastaví a tak v usnesení okresní konference KS� bylo rozhodnuto 
socialisovat zem�d�lství letos v obcích Hutisko, Solanec, Prost�ední a Horní Be�va.  
 Bylo tedy rozhodnuto založil JZD v Prost�ední Be�v� o vým��e 200 ha krom� záhumenek. 
 Dne 2. �ervna provedli okresní agronom s. Hyn�ica, s. Molitor a �len rady MNV pr�zkum na 
pozemcích ve st�edu zdejší obce, kde je terén pon�kud rovinatý. Zjistili, že úrodnost zdejších p�d 
je vhodná pro živo�išnou produkci, chov skotu, nikoliv chov vep�� nebo slepic. Možno plánovat              
12 prasnic, 9 pár koní : 6 pár pro práce v JZD, 3 páry po odvoz d�eva ze Státních les�. 
 



V záležitosti z�ízení JZD byla svolána ve�ejná sch�ze ob�an� dne 22.�ervna v hotelu Be�va. 
Okresní agronom Hyn�ica p�ednesl podrobný rozbor p�edpokládané tržby, které mohou být 
docíleny za jednotlivé zem�d�lské produkty, pot�ebu pracovních sil a výsledky, které mohou být 
dosaženy. Podle t�chto propo�t� uvádí, že výhledov� bude �init 1 odpracovaná jednotka 10 – 12 
K�s.  
 Zem�d�lci m�li mnoho námitek projevovali strach p�ed bídou a hladem, který JZD p�inese, 
jakož     i p�ed velkým poklesem zem�d�lské produkce, a s utvo�ením JZD nesouhlasili. 
 Následovalo utvo�ení politické brigády, kterou vedl Bohumil Polách z Horní Be�vy, vedoucí 
odboru pro vnit�ní záležitosti ONV ve Valašském Mezi�í�í. Dále byli do pol. brigády jmenováni : 
p�edseda MNV Metod�j �ervený, �editelé národních škol, p�edseda KS� František Vašut, za nár. 
podnik Tesla Karel Stach a Josef Novák.  
 Politická brigáda byla umíst�na v ú�adovn� MNV v požárním dom� kde byli zem�d�lci 
p�edvoláváni, aby podepsali p�ihlášku do JZD. Navzájem se povzbuzovali, aby vydrželi v odporu. 
Brigáda p�esv�d�ovala a vysv�tlovala zem�d�lc�m nutnost z�ízení JZD. Zem�d�lci projevovali 
v�tšinou obavu z malého výd�lku. D�kladná znalost problému, B. Polácha a s. M. �erveného a 
jejich um�ní jednat s lidmi nakonec zem�d�lce pro JZD získalo a� n�kte�í se dostavili do 
kancelá�e i 10krát. 
 Byly to vzrušující chvíle pro zem�d�lce, a to zhroucení tisíciletí neobešlo se bez slzí. Vždy� na 
té hroudi, kterou vlastnil lp�la krev a pot jeho p�edk� i jeho vlastní. Proto p�ilnul k ní láskou                   
a rozlou�ení s ní zp�sobilo mu zející ránu, p�esto, že vid�l jinde lepší pracovní podmínky. 
Zem�d�lec byl svým agronomem, zootechnikem, ekonomem, mechanisátorem a suverénem. To ho 
jist� vycvi�ilo v p�emýšlení. Musil tvrd� a nelítostn� bojovat s p�írodou a se svými pom�ry. To ho 
jist� zocelilo v tvrdého, obratného a dovedného bojovníka se životem. Již jako nemluvn� byl 
ponechám sám sob�      v „koleba�i“ na poli, jako batole sám se povaloval n�kde na louce �i roli, 
jako dít� u�il se vytrvalosti     a zodpov�dnosti p�i pasení dobytka, u�il se na roli pracovitosti. 
Proto d�ti z rodin zem�d�lských se všude dob�e uplat�ovaly a� v pr�myslu nebo na studiích. Ale 
staré musí odcházet a nové p�icházet.    To je zákon d�jin a ty se nezastavují. P�ichází nový 
�lov�k, �lov�k p�íštího tisíciletí, jehož existence se nám teprve nejasn� rýsuje, na n�mž musíme 
pracovat a jenž vysp�je op�t v n�co lepšího, než bylo dosud.  
 Oproti jiným vesnicím celá kampa� prob�hla klidn�, hladce a rychle. Po získání dostate�né 
�lenské základny bylo p�ikro�eno k ustavující �lenské sch�zi dne 17. srpna 1959. Po�et �len� 
družstva �inil 76. Sch�ze se zú�astnili : tajemník ONV s. Kramoliš, referent pro JZD s. Trachta, 
za byro OV KS�             s. Bed�ich Juroška, politická brigáda a hudba OB.  
 
Na sch�zi byli zvoleni :  
P�edseda : Rudolf Jure�ka 29 
Pak p�edsednictvo : František Chrbját 233, Old�ich Divín 45, Ludmila K�ištofová 314, Františka 
Fárková 122, vedoucí rostlinné výroby : Josef Mikulenka 20, vedoucí živo�išné výroby Antonín 
Baroš 174, ú�etní Jaroslav Ondryáš. 
 HTÚP – hospodá�sko technickou úpravu p�dy provedl ing. Ji�í Machá�ek z Brna. Tento také 
vym��il �len�m JZD záhumenky, pokud možno u jeho bydlišt� ve vým��e 5 m��ic.  
 Proveden byl v agrotechnické lh�t� spole�ný osev ozimin a ozimé sm�sky místními ko�skými 
potahy i traktorem ze STS. Pak bylo p�ikro�eno na adaptace v soukromých chlévech �len� pro 
skupinové ustájení dobytka. Vydání na adaptace �inily       K�s. Pomáhaly tu brigády �len� místní 
KS� a místních d�lník�. Brigáda Výboru žen provedla hrabání listu na stelivo.  
 Byla uzav�ena patronátní smlouva mezi n. p. Tesla Rožnov p. R. a místním JZD. Za patronátní 
závod navšt�vuje zdejší JZD s. Karel Stach, který je zárove� instruktorem v místní organisaci 
KS� za OV – KS�. 
 Skute�né spole�né hospoda�ení a agenda JZD po�ala 1. �íjna 1959. Jako ú�etní byla 
uvoln�na      n. p. Teslou Marie Bernatská �. 55.  



 Dne 5. prosince 1959 byl u Janí�k� uskute�n�n svod dobytka a provedeno skupinové ustájení. 
Bylo svedeno 143 kus� hov�zího dobytka, z toho 51 krav. U Rud. Jure�ky 29 ustájeno 13 krav, na 
Kn�hyni   u Fárk� a Josefa Janí�ka 11 krav, u Old�icha Divína 12 dojnic,  Antonína Baroše 4 
dojnice,                u Solanksých 5 dojnic, u Josefa Mikulenky 20 a K�ištofové 314 ustájen mladý 
dobytek.  
 Koní bylo p�evzato 14, z toho 4 byli dodáni na porážku a 10 je dosud v držb�. 
Jako ko�í pracují : Josef Pastorek 46, Vladislav Ondryáš, František Jure�ka 28, Jind�ich Bil                
i zootechnik Antonín Baroš.  
1 pár koní je zam�stnán na výd�lek v Tesle.  
 
 
Budování obce 
 
 Z akce Z bylo získáno 35 131 K�s, na povod�ové škody vyplaceno ONV 30 537,74 K�s. 
Provád�ny byly generální opravy cest do Bacova, ke zdravotnímu st�edisku, do Makytí, na 
Adámky, na Kola�ku     a Skálí.  
 
 
Prodejna v Bacov� 
 
 Z podn�tu p�edsedy MNV adaptován byl pro prodejnu Jednoty v Bacov� d�m �. 271 
nep�ítomného majitele P�luchy. Aby nemusili ob�ané z Bacova až hodinu cesty docházet do 
st�edu obce na nákupy, z�ízena tu byla k radosti ob�an� prodejna Jednoty, která dob�e 
prosperuje, protože v údolí Bacov je na 100 d�lník�. Tito �ekají ješt� na poslední p�ání, z�ízení 
autobusové dopravy pro d�lníky.  
První vedoucí prodejny byla Františka Stavinohová 151, po ní Marie Mikulenková 166.  
 

 
 

Hledání lomu 
 
 Zkoumám byl skalnatý vrch pod Požiskem za ú�elem získání kamene na drcení št�rku a písku.    
Bylo zjišt�no, že tento kámen se na drcení nehodí. Proto byl najat lom v Bacov� u Blinkové 53 kde 
je p�ipraven k instalaci i zakoupený starší drti�.  
 Zakoupeno bylo nákladní auto za 8 029 K�s pro místní nákladní dopravu, �idi�em auta je s. 
Sobek.  
 
 
Rekrea�ní oblast 
 
 V tomto roce p�ibylo 15 �ísel dom�. O místa pro veekendy jeví velký zájem obyvatelé Ostravy. 
Pilné ruce a záliba m�š�ák� v p�írod� �iní z neplodných lesnatých a skalnatých hrbol� vkusné 
zahrádky s úhlednými chatami.  
 
 
Nový život 
 



 V naší obci se uskute��uje i rekreace kolektivní. V ozdravovn� Nový život, jejž �editelem je 
Bohumil Zika se rekreují ostravské d�ti i d�ti ze zahrani�í jako Rakouska, Švédska, Finska, 
Francie       i Vietnamu.  
 V hotelu Zavadilka je rekreace závodu p�esného strojírenství z Gottwaldova. V hotelu 
Kn�hyn� (Skokan) je rekreace ostravských dusíkáren. Ve škole U mostu je jedenácti letka 
z Uherského Hradišt�, v Kn�hyních stanový tábor hranické jedenácti letky, na Pústevnách 
v Tane�nici jsou d�lníci z NDR (n�mecké demokratické republiky). 
 
 
Místní hospodá�ství 
 
 Holi�ská provozovna v �ísle 272 upadá. Proto se MNV rozhodl propustit vedoucí Ludmilu 
Vojk�vkovou a místnost pronajat nové porodní asistentce.  
 
 
Zahradnictví 
 
 Velký pen�žní obrat vykazuje zahradník František Matuš� v �ísle 3, který rozesílá velké 
množství kv�tin, ke�� okrasných i ovocných aj. Dle pokladníka získává pro obec p�íjem za rok 
20 000 K�s.  
 
 
MH 
 
 O ned�lích na Pústevnách pracuje stále fotograf František Celba.  
Místní hospodá�ství má : 
P�íjem     69 265,43 K�s 
Vydání      58 501,55 K�s 
�istý výt�žek     10 763,88 K�s 
 
Hospoda�ení obce v r. 1959 
P�íjem : rozpo�tován    178 700 K�s 
         skute�nost   227 631,47 K�s 
vydání : rozpo�teno   173 700 K�s 
             skute�nost   214 257,75 K�s 
finan�ní reserva �iní      13 373 K�s. 
Vzácné návšt�vy 
 
 V lét� navštívil naší obec na kratší pobyt na Zavadilce japonský velvyslanec s chotí a dcerou. 
Zú�astnil se také lidové veselice u Zavadilky.  
 Sv�j rodný kraj navštívil také Plucnar z Maroka z Afriky odkud p�ijel p�es Špan�lsko autem.      
Jako mladí�ek odešel do cizinecké legie pro nedostatek zam�stnání. V cizinecké legii bojoval 
v Africe 30 let. Nyní je zástupcem �editele cukrovaru. Manželce, rodilé Francouzce a dce�i se u 
nás líbilo.  
 Z Ruska – SSSR – z Krasnodaru se k nám po 44 letech p�išel podívat bratr Valentína Ju�íka 
271, Jan Ju�ík, rusky Ivan Ivanovi� Juršík. Na po�átku války upadl do zajetí do Ruska, kde již 
z�stal             a oženil se. Pracoval jako stolá�. Nyní je v d�chodu.  
 
 



CO 
 
 V listopadu bylo zapo�ato s všenárodní p�ípravou civilní obrany pro p�ípad války. Ob�ané 
byli soust�ed�ni k 7 p�enáškám ve 3 st�ediscích : hotel Be�va, hotel Zavadilka a hotel Kn�hyn�, 
kde provád�l p�ípravu �editel Žíla, na Zavadilce �editel Kysu�an a v hotelu Be�va soudruzi 
z Tesly.  
 
 
Snížení cen 
 
 V letošním roce bylo provedeno další snížení cen, nebo� neustálý r�st výroby je též provázen 
nep�etržitým snižováním životních náklad� d�lnických, zam�stnaneckých i rolnických rodin. 
 

Produkt Cena K�s 
1953 

Cena K�s 
1956 

Cena K�s 
1959 

Cukr kostkový                    1 kg 14,- 11,- 9,60 
Máslo I. jakost                   1 kg 44,- 42,- 38,- 
Máslo II. jakost                 1 kg 42,- 38,- 34,- 
Housky (76 g)                    1 kus 0,65 0,50 0,45 
Mouka hrubá T450            1 kg 6,- 4,40 3,80 
Mouka hladká T650          1 kg 5,- 3,50 3,20 
Chlapecký oblek, dlouhé kalhoty : 7 let 270,- 141,- 115,- 
Dív�í šaty bavln�né : 7 – 9 let 70,- 35,- 28,- 
Polobotky chlapecké celokožené : 5 – 7 let 34,- 32,10 28,- 
Pun�oškové kalhoty bavln�né 2 – 6 let 18,- 12,- 9,- 
Pun�ochy bavln�né 2 – 6 let 5,80 4,10 3,50 
Tepláková souprava chlapecká 7 – 14 let 68,- 40,- 33,- 
Sýpkovina 140 cm ší�e 70,- 35,50 25,- 
Košile flanelová pánská 64,- 48,50 39,- 
Košile z bavln�né p�íze 70,- 53,50 35,50 
Šatovka dámská 90 cm 21,- 14,60 11,- 
Pun�ochy silonové I. jakost 108,- 36,- 28,- 
Pracovní obuv pro muže, kožená 120,- 73,- 55,- 
Mýdlo jádrové 250 g 4,- 2,15 1,80 
Elektrická pra�ka VIRENA 1 800,- 1 170,- 1 000,- 
Hodinky náramkové 960,- 530,- 360,- 

 
Pr�m�rná d�lnická mzda denn� 55,10 K�s.  
 Letos je v obci 31 televisor� a 275 rozhlasových p�ijíma��. 
 D�chodc� je 220, kte�í obdrží 90 050,04 K�s.  
V obci je též 13 v�ela��, kte�í plní kontingent dodávky. Neblaze p�sobí na v�ely hnojivy um�lými.  
Po�así 
 
 Jaro bylo dosti rané. Sena se posušily, ale pak p�išly dešt� až do polovice srpna. Od polovice 
srpna nepršelo až do poloviny prosince. Bylo tedy nebývalé sucho. Ve vyšších polohách vyschly 
prameny       u školy a studny – z�staly prázdné. I studna v Kn�hyních vyschla. Velmi t�žce se 
oralo. 
 Letošní rok vynikl malou úrodou brambor a neúrodou ovoce. Pozdn�jší mrazy spálily stromy 
v rozpuku i kvetoucí bor�vky. Byla tedy neúroda bor�vek. Rovn�ž houby nebyly tak�ka žádné.  


