
ROK 1960 
 

 Op�t p�ikro�ujeme k vylí�ení hospodá�ských, politických, kulturních a spole�enských pom�r�. 
 
Pom�ry hospodá�ské :  
 A� naše obec je vesnice, je obcí d�lnickou a zem�d�lstvím se živí jen nepatrný díl našeho 
obyvatelstva. Výroba zem�d�lská však je st�edem pozornosti nejen vlády, ale i všech ob�an�. 
Proto zaznamenávám nejd�ív fakta o zem�d�lství v naší obci. 
 
 
JZD 
 
 Máme v JZD 74 družstevník� a družstevnic, kte�í hospoda�í na 283 ha zem�d�lské p�dy. 
Z toho je 201 ha ve spole�ném obhospoda�ování, ostatní plocha p�ipadá na záhumenky. 
P�edsedou JZD byl do 1.12.1960 Rudolf Jure�ka 29, agronom Josef Mikulenka �. 20, zootechnik 
Antonín Baroš �. 274. P�edstavenstvo tvo�ili : Rudolf Jure�ka, Josef Mikulenka, Antonín Baroš, 
Old�ich Divín 45, Pet�eková Anna �. 312 a Fárková. Sch�ze p�edstavenstva byly konány každý 
týden, �lenské sch�ze každý m�síc. Záznamy ze sch�ze nejsou. Pro jarní a letní dobu byly 
vytvo�eny pro polní práce 3 �ety : Gálka, Adámky a dolní �ást obce. Tyto �ety ale nepracovaly 
plánovit�, nemívaly ani p�id�lené potahy a stroje. JZD m�lo potíže i s nastupováním družstevník� 
do práce, které se t�eba nakonec i neú�astnili. Byly tu   i p�íklady sv�domité a nadšené práce pro 
kolektiv. Z dobrých pracovník� m�žeme jmenovat zvlášt� : Anežka Langrová, Ludmila Ju�í�ková 
�. 165, Old�iška Šírová 52, Závorka J., Fárková aj.  
 
 Osevní plochy a jejich výnosy �inily : 
Pšenice ozimá 3 ha, výnos z ha 11,3 q  celkem sklizeno 34 q 
Žito 7 ha, výnos z ha 19,9 q   celkem sklizeno 239,55 q 
Je�men 2 ha, výnos z ha 9,4 q   celkem sklizeno 18,8 q 
Oves sm�ska 43 ha, výnos z ha 12 q  celkem sklizeno 353 q 
Oves polovník 8,2 ha 
Len stouky 3 ha, výnos z ha 20 q   celkem sklizeno 60 q 
Len na semeno 3 ha, výnos z ha 1,7 q  celkem sklizeno 510 kg 
Kuku�ice na siláž 3 ha, výnos z ha 0 q  spasena 
Ozimá sm�ska 3,10 ha, výnos z ha 170 q  celkem sklizeno 558 q 
Jarní sm�ska 3,30 ha, výnos z ha 120 q  celkem sklizeno 396 q 
Brambory 7 ha, výnos z ha 44,3 q  celkem sklizeno 311,5 q 
Krmná �epa 2 ha, výnos z ha 125 q  celkem sklizeno 250 q 
Krmná kapusta 1,2 ha, výnos z ha 150 q  celkem sklizeno 180 q 
Letní sm�ska 1,6 ha, výnos z ha 60 q  spaseno 
Do�asná louka 10 ha, výnos z ha 20 q + trvalá louka 66,67 ha, výnos z ha 20 q = 1 606 q 
Pastviny 42,08 ha 
 

Použitá hnojiva : chlévský hn�j ze skupinového ustájení (v 32 stájích), pak um�lá hnojiva 
Struska 268 q, v cen� 7 504 K�s 
Superfosfát 40 q, v cen� 2 040 K�s 
Ledek 148 q, v cen� 9 028 K�s 
Dusíkaté vápno 37 q , v cen� 3 515 K�s 
Síran amonný 71 q, v cen� 4 615 K�s 
Draselná s�l 210 q, v cen� 9 240 K�s 



Mletý vápenec 67 q, v cen� 670 K�s 
Fosforit 5 q, v cen� 180 K�s 
 

Skute�né náklady na rostlinnou výrobu �inily 78 639 K�s. Na živelních pohromách uhrazeno 
22 506 K�s. V tomto roce bylo všemi složkami v obci založeno též 1 200 m³ kompost�.  
Byla to však jen hlína bez organických látek, které kompost musí mít. Jen 340 m³ bylo promíseno 
s vápnem.  
Pon�vadž je tu dosti kyselých p�d, i tyto se dob�e uplatní. Jenže komposty z�staly pozd�ji bez 
povšimnutí a z�ásti si je rozebrali soukromníci.  
 
 
Rozbor živo�išné výbory a zástavu na rok 1960 : 
 
Stav stáda k 30/12 1960 : 
 
Nabytí Krav Jalovic Býk� Prasnic Koní Telat  Selat 
P�ínosem 52 67 34 7 14 - - 
Nákupem 17 21 4 1 - - - 
Narozením - - - - - 57 63 
Prodej jate�ních 16 10 7 2 4 36 - 
Nutné porážky 5 - 1 - - 6 - 
Odstažených - - - - - 11 4 
Uhynulo 1 - - - 1 3 7 
Prodej na chov 1 23 2 - 1 - 52 

 
Skotu je tedy 225 kus�, dojnic 125 kus�. Skotu ve spole�ném chovu (dojnic) 62 kus�, do stavu 
plemenic 13 krav.  
P�ínos do JZD dluží celkem 17 kus�, z toho krav 3, jalovic 12, prasnic 4.  
Ustájeno ve 26 stájích. TBC projevily 3 kusy. Zootechnikovi bylo vytýkáno, že oddávkou telat na 
porážku       , snižuje v budoucnu stádo, což je nep�ípustno.  
Denní dojivost �inila 3,91 l na 1 krávu, ro�ní dojivost 1 422 litr�.     
 
Chybí 7 vagón� siláže a veškeré š�avnaté krmivo.  
Za zmínku stojí, jak jednotliví družstevníci vykazovali dojivost, ovšem dle svých podmínek 
(soukromé ustájení):  
 

Jméno Nadojeno od kus� Pr�m�r na 1 ks 
Jure�ková Ludmila a Ondryášová Adéla 18 955 l od 13 kus� 1 458 l 
Solanská Anna 7 896 l od 5 kus� 1 579 l 
Fárková Františka 132 9 305 l od 6 kus� 1 551 l 
Barošová Ludmila 274 5 336 l od 3 ½ kus� 1 510 l 
Bernátková L. a Orlová  14 400 l od 12 kus� 1 310 l 
Janí�ková Jind�iška 184 6 438 l od 5 kus� 1 278 l 
Janí�ková Anežka 170 3 312 l od 2 ½ kus� 1 460 l 
Chud�jová Anežka 48 2 075 l od 2 kus� 1 033 l 
Vachunová Aloisie 241 2 612 l od 3 kus� 870 l 
Mikulenková 164 2 267 l od 3 kus� 756 l 
B�lunek Jind�ich 1 967 l od 2 ½ kus� 983 l 
Valová Monika 1 273 l od 2 ½ kus� 509 l 



 
Celkem za rok 1960 nadojeno od 56 krav 79 683 l mléka. Telat�m zkrmeno 13 467 l, do mlékárny 
dodáno 66 216 l. Záhumenká�i dodali 12 552 l. Tito na úkol družstva 75 000 l dodali 29 000 l.  
Jako ko�í pracovali : František Jure�ka 28, Rudolf Ondryáš, Josef Pastorek 46.  
Patronátní závod Tesla Rožnov poskytl družstvu výd�lek 1 párem koní, s kterými jezdí Rudolf 
Fiurášek �.  
 Pro socialistické zem�d�lství je charakteristická velkovýroba. Proto i v našem družstvu bylo 
tento rok zakoupeno více stroj�. Družstvo má 2 traktory Zetor 24, a Zetor Super. Zakoupeny byly 
2 výfuky na seno, které se uplatnily u Jure�k� a u Divín�. Zakoupena byla velká vysoce výkonná 
mláti�ka MAR 90, která musila být instalována venku na louce pod poštou blíže silnice. 
Zakoupeno bylo též záv�sné ná�adí na traktor. Jako traktorista pracoval Jaroslav Ondryáš. 
Dojeno bylo ru�n�.  
 Velmi se osv�d�il patronát n. p. Tesly Rožnov nad zdejším JZD, ba m�žeme �íci, že bez tohoto 
patronátu by družstvo nemohlo existovat (opis patronátní smlouvy na jiném míst�). Politický 
vedoucí Karel Stach, vedoucí cechu �. 10 organisoval z d�lník� jmenovaného závodu brigády na 
senose�, odvoz sena i na žn� a výmlat. Osobn� se zú�ast�oval brigád na úkor svého volného �asu. 
Ve dvou p�ípadech se postaral o v�tší opravu traktorových vle�ek. Z Tesly p�išel celý štáb 
záme�ník�, aby dali do chodu novou mláti�ku. Z cechu Karla Stacha pracovaly i brigády na 
zakládání kompost�. Tesla uvolnila pro zdejší JZD zdejší ob�anku Marii Bernatskou �. 55 jako 
ú�etní na 1 rok. Placena byla závodem Tesla. Patronátním závodem bylo dodáno 800 m trubek 
pro vodovod pro chlév skupinového ustájení dobytka u Jure�k�. Pro p�ilepšení výd�lku bylo 
umožn�no družstevnicím praní pytl� pro závod Tesla.  
ONV také pomáhá zdejšímu JZD. Odtud byla pro zlepšení výplaty na jednotku poskytnuta 
podpora     111 000 K�s. ONV vede kádrov� zam�stnance a to : ú�etního a p�edsedu. Provádí 
bezplatn� školení funkcioná��. V režii ONV je p�es zimu z�ízena DŠP (družstevní škola práce) 
v hotelu Be�va.                S. Bernátkové bylo umožn�no 6 m�síc� bezplatného školení na Vsetín�. 
Velkou a neocenitelnou pomoc JZD poskytl místní MNV v osob� Metod�je �erveného, d�íve 
p�edsedy, nyní tajemníka MNV. 
 Výbor organisace strany KS� se situací v JZD stále zabýval a organisoval brigády na žn�, 
výmlat   i stavbu kravína. Vydatn� pomohli i žáci národních škol U mostu a v Kn�hyních a JSŠ 
Rožnov na trhání lnu a sklizni brambor. Velkou pomoc poskytuje i ZTŠ Rožnov v osob� ing. 
Rýdla, který pomohl vypracovat 5 LP pro zdejší JZD.  
 
     Nedostatky JZD : 

M�jme vždy na pam�ti, že zm�na zp�sobu hospoda�ení, která se stala, p�ichází po n�kolika 
tisíciletích. Rolník setrva�ností lpí na individualismu a soukromém vlastnictví. Ustálené návyky 
na pom�r k lidem a organisaci práce se t�žko m�ní. Funkcioná� se ostýchá souseda, do jehož 
života nikdy nezasahoval dávat p�íkazy k práci. Družstevník se cítí n�jak poko�en provád�ti 
rozkazy bývalého souseda, který mu nem�l nikdy do jeho práce co mluvit. Nové pom�ry však 
vytvo�í nové návyky. Zatím jsou tu skute�nosti, že celá �ada pozemk� nebyla obd�lána, že i p�kná 
úroda z�stávala nesklizena (seno, sm�ska, žito).  
 Výplata na jednotku družstevník�m byla v pom�ru ke mzdám v pr�myslu nízká. Vyplácela se 
polovina tj. 6 K�s na PJ (pracovní jednotku).  
Proto p�íslušníci rodinní byli uvoln�ni do pr�myslu, by byla umožn�na životní existence.  
 Za soukromého hospoda�ení pracovali v rodin� všichni, i d�ti. Na stejné vým��e je p�íliš 
zmenšený po�et pracovník�. Vid�l jsem, jak p�edseda Jure�ka sám po 3 dny mlátil na velké 
mláti�ce. I tato zkušenost p�ivede k vývoji organisátorství.  

 
Zm�ny : 



 Pon�vadž na zem�d�lské produkty �ekají pracovníci pr�myslu a m�sta, nebylo možno p�ihlížet 
k desolátnímu stavu a tak byl dosazen za p�edsedu JZD od 1.12.1960 Josef Ze�, bývalý a 
zasloužilý p�edseda KS� a bývalý p�edseda MNV, �lov�k energický, dobrý organisátor. 
 Pracovní morálka se zlepšila a bylo urychlen� zapo�ato s výstavbou družstevního kravína pro    
100 kus�, kterážto výstavba s p�ípravami m�la za�ít již v lét�. Pon�vadž cihel v hrachovecké 
ciheln� nebylo, musili naši družstevníci dovážet cihlu až z Hranic. Stavbu vede v této v�ci 
osv�d�ený tesa�ský mistr X. Fabián z Rožnova, jemuž je už 70 let. Díky bezsn�žné a teplé zim� 
bylo možno se stavbou pokra�ovat. Zásluhu na stavb� mají tito družstevníci a místní ob�ané : 
Old�ich Divín 45, Josef Mohyla, František Stavinoha �ís. 259, Josef Bordovský 348, Cyril Skalík 
268, Konstantin Hol�ák 313, Vojt�ch Malina, Vlastimil Kubá� 180, mladý Ivan Bordovský 348; a 
z žen : Anežka Langrová, Žofie Fiurášková, Anežka Stavinohová, Marie Kretková, Ludmila 
R��ková, Amalie Svobodová, Ju�í�ková aj. 

Bylo nesnadné nalézti místo pro tento kravín a v�bec hospodá�ských budov JZD. Mnoho 
prost�edk� se vyplýtvalo i na hledání vody, kopání studní. 

Dosud bylo upraveno pro ustájení 9 chlév�. Ve kravín�, který je ve stavb� budou ustájeny 
dojnice. Mladý a jiný dobytek bude ustájen ve 3 – 4 stájích, u Jure�k� bude ustájeno 40 – 50 kus� 
dobytka. Bude-li kravín hotov do konce kv�tna 1961, obdrží JZD subvenci 9/10 celkové hodnoty 
stavební, která bude �init 720 000 K�s. 

 
Personální zm�ny v JZD : 

Po Marii Bernatské nastoupil na místo ú�etního Josef Müller z Valašského Mezi�í�í, který d�íve 
pracoval na finan�ním odboru bývalé rady ONV Valašské Mezi�í�í. Jako traktorista byl získán 
Alois Švihel 172, d�lník z Tesly, který tuto práci vykonává místo uhelní brigády v Ostrav�, kam 
povinn� závod Tesla Rožnov své d�lníky vysílal. Jako údržbá� pracuje Josef Hlucha� 24, ková�, 
který tuto funkci vykonává ve volném �ase jako d�lník Tesly. Jeho manželka, družstevnice je 
pokladní JZD.  
 Výplaty za pracovní Jednotky bývaly m�sí�n�, jejich výše se pohybovaly podle odpracovaných 
jednotek. Zna�ný po�et výplat byl ve výši 1,60 K�s, 2 K�s, 8 K�s, nejv�tší �inila 300 K�s.  
 
 Celkový p�íjem JZD �inil 120 343 K�s, celková vydání 119 753 K�s. Aktivum �iní 590 K�s.  
 Soukromý zem�d�lský sektor dosud z�stává v údolí Bacov a v údolí Kn�hyn�. 
 
 
Zem�d�lství - soukromý sektor 
 
 V jakém pom�ru jsou soukromý a socialistický sektor poznáme z rekapitulace živo�išné 
výroby z 1.7.1960 : 
6 bezzemk� – vým�ra z p�dy 0,10 ha : 3 krávy 
9 majitel� vým�ry od 0,11 ha do 0,50 ha : 8 krav 
76 majitel� vým�ry od 0,50 do 2 ha : 63 krav 
241 majitel� vým�ry nad 2 ha : 133 krav 
75 záhumenká�� : 68 krav 
174 JZD : 62 krav 
 
 Do plánovaného zástavu schází u JZD 8 kus�, u soukromého sektoru 15 krav, 21 kus�.  
 Ze soukromého sektoru bylo dosud dodáváno máslo místo mléka pro velkou rozlohu obce               
a roztroušenost hospodá�ství. V Bacov� byla zavedena dodávka mléka pro bližší zem�d�lce. 
Dovoz mléka odtud k Divín�m obstarávala Anastázie K�ištofová 57.  
 Pro nepln�ní dodávkových úkol� byl potrestán Josef Pa�enica 70 z Bú�ova, který místo 4 000 
litr� odevzdal 471 l. Je to po�etná rodina s 12 d�tmi.  



 Pro p�tiletý plán (5 LP) 1961 – 65 je stav zem�d�lské p�dy 654 ha, z �ehož z�stane 480 ha. 85 
ha bude zalesn�no, 96 závod� do 0,50 ha se vypouští z �ízeného hospodá�ství, 80 závod� do 1 ha 
na kopcích se ponechá v soukromém hospoda�ení. Ob�ané byli ve smyslu usnesení OV KS� 
soustavn� nabádáni ke zvýšení zem�d�lské produkce.  
 P�evážný charakter obce je d�lnický a po�et denn� dojížd�jících d�lník� do práce, do závod�          
v Rožnov� p. R., ve Frenštát�, v Kop�ivnici aj. se založením JZD zvýšil, takže �iní v roce 1960  
700.  
Denn� dojížd�jí do Ostravy horníci a d�lníci a jen na ned�li d�lníci ze závod� V�R (zbrojovky) 
Vsetín.  
 Naše obec tedy také p�ispívá k v�hlasu našich výrobk� a zapojují se do brigád socialistické 
práce   a jsou vyhodnocováni jako nejlepší pracovníci. Nesnáze mají d�lníci u hrazení byst�in, 
nebo� se jim zam�stnání st�ídá v r�zných �ástech okresu. Lesní d�lníci z Bacova a Kn�hy� pracují 
ve zdejším polesí i na „Záhorsku“, tj. polesí �eladná a Frenštát.  
 
 
 
 
 
Volby 
 
 Významný byl rok 1960 v d�ní politickém. Byly to p�edevším volby do národních výbor�, 
územní reorganisace obcí, okres� a kraj�, zm�na �SR na �SSR a vyhlášení nové ústavy �SSR. 
 Obec byla pro volby do národních výbor� rozd�lena místo dosavadních 21 obvod� na 26 
obvod�,   a to : 
1. U Langr� 
2. Zotavovna Nový život 
3. U Fiurášk� 
4. Na lukách 
5. Adámky 
6. U Jure�k� 
7. Kub�jka 
8. U Malých 
9. U fojt� 
10. U Zbrojnice hasi�ské 
11. Galka 
12. U Smo�k� 
13. Ju�í�k�v dv�r 
14. U Bordovských 
15. St�ed Bacova 
16. Opálený 
17. Grapa 
18. U Sedlák� 
19. U Andrys� 
20. Kola�ka 
21. Kršlený 
22. Skálí 
23. Ježovec 
24. Suchá 
25. Hu�  
26. Podstupn� 



27. Pústevny 
 

V p�edvolební kampani se p�edstavili poslanci NV na hotelu Be�va a p�ednesli sv�j program.     
Do ONV na Vsetín kandiduje Bohumil Zika, �editel Ozdravovny Nový Život, do KNV J. Baroš 
z Horní Be�vy, a do poslanecké sn�movny X. Houser ze závodu V�R ve Vsetín�. Volby prob�hly 
12. �ervna 1960 ve slavnostní nálad� na Zavadilce jejíž okolí bylo bohat� vyzdobeno hesly, 
plakáty, výstavkou       i zem�kouli s družicí. Byla též charakterisována minulost vhodnými obrazy 
obtaženými ostnatým drátem. P�i volbách ú�inkovala též místní rytmická skupina. Do každého NV 
byla jen jedna kandidátní listina a na ni jen 1 kandidát. Celkem bylo odevzdáno 99,8% platných 
hlas�. 

Do nového MNV byli zvoleni : Anežka Langrová, Drahomíra Ziková, Rudolf Fiurášek, 
Metod�j �ervený, Ludmila Jure�ková, Julius Fiurášek, Anna Pet�eková, Josef Janí�ek, Josef 
Pastorek, Jaroslav Kantor, Metod�j Prorok, Vladislav Krištof 76, Bed�ich Fiurášek, František 
Bernatský, Boh. Divín, Josef Fárek, Jan Bíl, Irena Fárková, František Rudolf, Jan Žíla, Josef 
Van�ura, Josef Ondryáš, Josef Skalík, Jaroslav Bíl, Ludmila Machalová, František Vašut.  

Ustavující sch�ze MNV byla 24. �ervna 1960. P�edsedou MNV se stal Julius Fiurášek 39,               
a dosavadní p�edseda MNV Metod�j �ervený se stává tajemníkem MNV. Do rady MNV byli 
zvoleni : Bed�ich Fiurášek, Josef Janí�ek, Jan Žíla, Jan Bíl, Irena Fárková, Vladislav Krištof 76 a 
František Vašut 111, Pet�eková A. 312. 

 
 
 
    Komise zem�d�lská : 

P�edseda : Bed�ich Fiurášek 
Tajemník : František Bernatský 
�lenové : Rudolf Fiurášek, Bohumil Divín, Rudolf Jure�ka, Rudolf Ondryáš 354, Josef Mikulenka 
20    a Anastázie K�ištofová 57. 
 
     Komise finan�ní : 
P�edseda : Vladislav Krištof 76 
Tajemník : Kantor Jaroslav 
�lenové : Jaroslav Bíl, Ludmila Machalová, Anna Pet�eková 312, Michal Bernátek, Josef 
Hruška, Miroslav Ju�í�ek 165 

 
     Komise pro školství a kulturu : 
P�edseda : Jan Žíla 
Tajemník : Drahomíra Ziková 
�lenové : Josef Skalík, Ludmila Jure�ková, Metod�j Prorok, Jind�ich Kysu�an, Bed�ich Vašek, 
Emil Bernátek 
 
     Komise pro ochranu ve�ejného po�ádku : 
P�edseda : František Vašut, �len SNB 
Tajemník : Josef Van�ura 
�lenové : Irena Fárková, Josef Janí�ek, Josef Krištof 314 velitel PO, Robert Vítek, Pavel Pet�ek 
312 
 
     Komise pro výstavbu : 
P�edseda : Jan Bíl 58 
Tajemník : Josef Fárek 369 



�lenové : Rudolf Fiurášek, Anežka Langrová, Josef Ondryáš 106, Ludvík Ondryáš 2, Jaroslav 
Vašek 160, Cyril Stavinoha 307 
 
     Komise sociáln� zdravotní : 
P�edseda : Irena Fárková 
Tajemník : Metod�j Prorok, Janí�ek Josef, Ji�ina Lanczová, porodní asistentka, Pavel Kubá�, 
lidový hygienik 
 
     Na úseku budování byly stanoveny tyto úkoly : 
1. pokra�ovat ve stavb� hasi�ské zbrojnice v Kn�hyních 
2. p�estavba záchod� ve škole v Kn�hyních 
3. postavení nové autobusové �ekárny U mostu 
4. postavení domu Osv�ty a t�lovýchovy 
5. rozší�ení služeb pohostinství hotel Be�va dle plánu LSD 
6. výstavba ve�ejného rozhlasu 
7. p�ístavba mate�ské školy U mostu 
8. stavba mostu ke kravínu JZD, rozší�ení silnice u Šír�, postavení op�rné zdi na Kola�ce 
9. elektrisace zbývajících �ástí obce v Bacov� a Kn�hyních 
10. p�ístavba kancelá�í MNV a JZD p�i požárním dom� 

 
Kancelá� MNV je v hasi�ské zbrojnici a tamtéž i kancelá� JZD. Ráno vždy se tu sjížd�jí 

traktory, povozy, auta, aby po ud�lených rozkazech vyjely za denním zam�stnáním.  
Obec se rozlou�ila s dosavadním tajemníkem Michalem Bernátkem, který byl v této funkci 30 
let. 
Nyní byl stanoven po�et pracovník� na MNV takto : 
Preliminovaná byla �ástka 2 150 K�s pro 2 osoby : Chrbjátová Marie ve funkci hospodá�e za 

plat 1 150 K�s, Skalíková Milada pomocná síla za plat 1 000 K�s.  
 

Zástavní plán 
 
 Zástavní plán obce byl stanoven od hotelu Be�va po Zavadilku, pak od st�edu obce do údolí 
Bacova po školu Bacov a do st�edu obce do údolí Kn�hyn� po školu.  
 
 
MH 
 
 V místním hospodá�ství pracuje švec Mitáš v Kn�hyních, který p�ináší pro MNV �istý zisk     
170,20 K�s. Též fotograf Celba pracuje na Pústevnách v rámci místního hospodá�ství. 
 
 
Hospoda�ení obce 
 
 Hospoda�ení obce za rok 1960 : 
P�íjmy �inily celkem     373 097,71 K�s 
Vydání celkem     368 566,37 K�s 
Na školství bylo vydáno      80 028,65 K�s 
Z toho na mate�skou školu      37 788,95 K�s 
Na dani domovní bylo vybráno      29 830,27 K�s 
Na povod�ové škody obec obdržela    80 000 K�s 
 



 
Územní reorganisace 
 
 Územní reorganisace v naší obci nep�íslušela. Okres Valašskomezi�í�ský byl zrušen a jeho 
obce p�id�leny do v�tšího celku, okresu Vsetín. Naši lidé to uvítali s nevolí, nebo� vy�izovat 
ú�ední záležitosti na Vsetín� bude ztíženo �asov� i pen�žním nákladem na cestu, p�i �emž po�et 
pracovník� na ú�ad� se nezmenší. 
 Kraj Gottwaldovský byl zrušen a vytvo�en v�tší celek, kraj Severomoravský s hlavním m�stem 
Ostrava. 
 
 
Nová ústava �SSR 
 
 Po volbách byla poslaneckou sn�movou schválena nová ústava, kterou se �SR m�ní na 
�eskoslovenskou socialistickou republiku – �SSR. V úvodu se �íká, že socialismus v �SR zvít�zil. 
Významné je v�len�ní �lánku, že Komunistická strana je vedoucím �initelem ve stát�. 
 
 
KS� 
 
 Naše Vesnická organisace KS� �ítá 60 �len�. Své �leny školí ve stranickém školení. 
V Kn�hyních byl z�ízen kroužek výstavby strany, který vedl �editel školy Jan Žíla. Ve st�edu obce 
byl z�ízen kroužek zem�d�lské problematiky, který vedl Metod�j �ervený. Pro u�itele a 
vychovatele byl z�ízen kroužek stranického školení (ekonomika) ve škole U mostu pod vedením 
�editele školy Jind�icha Kysu�ana. 
 Lidová strana má 12 �len� a vyvíjí �innost ve smyslu programu KS�. 
 
 
 
 
 
OB 
 
 Kulturní život zaznamenává vzhledem k (organickým) organisa�ním t�žkostem dobré 
výsledky.  
 Soubor písní a tanc� Tane�nica vyslal 7 pár� na II. CS Spartakiádu kde ú�inkovali na 
vystoupení Píse� rodné zem�. 
 Byly sehrány 2 divadla LUT. Vystoupení ostatních soubor� LUT bylo 6. Lidových tane�ních 
zábav a veselic, 33. Ostatních kulturních a spole�enských akcí, 18. Film� bylo promítnuto :  
Zem�d�lských 8, z p�írodních v�d 2, ze zdravotnictví 14, ostatních 16. V Kn�hyních a v Bacov� 
byly promítány filmy jednou týdn� v ned�li. 

 
 

Oslavy, 15. výro�í �SR 
 
 Krom� obvyklých oslav MDŽ, MDD a oslavy V�R byly oslavy mimo�ádné d�ležitosti. Bylo to       
15. výro�í našeho osvobození Rudou armádou, 8. kv�tna byl lampiónový pr�vod k pomníku 
partyzána Old�icha Šimurdy, 9. kv�tna byla slavnostní sch�ze SPB, na niž p�išli jako hosté 



poz�stalí po padlých partyzánech a hosté z celého Rožnovska. U�itelka Markéta Nováková zap�la 
za klavírního doprovodu Emila Bernátka píse� „Kto za pravdu horí“.  
 
 
Mohyla v Hašov� háji 
 
 Odpoledne bylo slavnostní p�edání kamenné mohyly v Cípkové v Hašov� háji, kde se zast�elil 
partyzán a u�itel Haša a kde byli zajati Bed�ich Kubiš a �en�k Divín. Tenkráte v roce 1944 by tu 
hustý smrkový podrost, dnes jsou tu už vysoké smrky. �lenové SPB s p�edsedou Jind�ichem 
Kysu�anem, �editelem školy vybudovali tu na ukázku partyzánský bunkr v zemi. Na této slavnosti 
v lese p�ivítal �ídící u�itel v . v. Robert Malina ú�astníka partyzánských boj� v obci, velitele 
majora Murzina, který je nyní právníkem v n�jakém závod� v Uf� na Uralu. �editel školy Jind�ich 
Kysu�an též uspo�ádal výstavu dokument� odboje.  
 P�ed odchodem do Cípkové týž den byla odhalena a pionýr�m do opatrování.  
Ob�ané se zú�ast�ovali zájezd� do Beskydského divadla.  
Zem�d�lští družstevníci byli školeni v družstevní škole práce v hotelu Be�va. Zú�ast�ovali se jí jen       
5 – 6 družstevník�. Záznamy o jednotlivých složkách. 
 
 
T. J.  Sokol – st�ed 
 
 T. J. Sokol m�l v tomto roce tyto funkcioná�e : 
Starosta : Josef Ze� 
Jednatel : Vladislav Bernátek 
Ná�elník : Jaroslav Kantor 
Na druhé CS spartakiád� cvi�ilo 8 muž� a 8 žen. P�idružený odbor šachu �ítá 8 �len�. Zú�astnili 
se turnaj� i krajského p�eboru, kde se umístili na 9. míst�. Odbor pro fotbal zú�astnil se zápas� 
v jarním kole a umístil se na 10. míst� v okresním p�eboru, v podzimním kole na 2. míst�. Sokol 
také uspo�ádal estrádu. 
 
 
T. J. Sokol – Kn�hyn� 
 
 Slabší �innosti vykazuje Sokol v Kn�hyních. Uspo�ádal tam lyža�ské závody, kde se umístila 
na      1. míst� krajská p�ebornice Anna Stekbauerová. 

 
VŽ 
 
 Výbor žen byl aktivní. Po�ádal pravidelné sch�ze a na JZD odpracoval 433 hodin. Má 
patronát nad aktivem Sbor pro ob�anské záležitosti jemuž financuje slavnostní Vítání do života. 
P�edsedkyn� je Anna Pet�eková 312.  
 

 
MJPO 
 
 MJPO = místní jednota požární ochrany má 2 sbory : St�ed obce a Kn�hyn�. 
Velitel je Josef Krištof 314. MJPO koná domovní bezpe�nostní prohlídky. �lenové odpracovali      
1 200 brigádnických hodin na JZD. Bylo jí p�id�leno nákladní auto pro požární ú�ely. 
 



 
MJPO Kn�hyn� 
 
  V Kn�hyních je 60 �len�, velitel Josef Pavlica, p�edseda Slavi�ínský. Dorost �ítá 9 chlapc�, 
které cvi�í X. Král. Kn�hynští požárníci (dosud se lidov� �íká hasi�i) stav�jí nový požární d�m o 
rozm�rech 15 m x 8 m. v p�ízemí má být umíst�na krom� st�íka�ky a výzbroje také poradna pro 
d�ti, na pat�e sál pro t�lovýchovu a filmová p�edstavení. Bude to tedy pro Kn�hyn� zárove� 
kulturní d�m. 
Podpora od PO a MNV �iní 45 000 K�s, z toho dáno 25 000 K�s na cihlu. Hodnota brigád je     
150 000 K�s. Požární d�m staví stavitel Machálek z Horní Be�vy, z kn�hy�ských ob�an� Kolá�ek         
a Sobek. MJPO se zú�astnila požár� na Horní a Dolní Be�v�.  
 
 
�s�K 
 
 Velmi aktivní byl �s�K = �eskoslovenský �ervený k�íž. Krom� zdravotních prohlídek aktivn� 
pracuje zdravotní družina, která se zú�astnila všech praktických cvi�ení na�ízených ONV. Za 
�innost obdržel �s�K �estné uznání. V období týdne �s�K od 23/10 do 30/10 1960 byl proveden 
soupis       191 vodovod�, studní a jiných vodních zdroj�. Bakteriologicky byly vyšet�eny doji�ky 
JZD. �lenové odpracovali 400 brigádnických hodin p�i hygienických prohlídkách. 7 �lenek �s�K 
navšt�vuje kurs pro pe�ovatelskou službu (5 ned�l na Vsetín�). 
P�edseda : Pavel Kubá� 
Jednatel : Jind�ich Kysu�an 
 
 
�SM 
 
 �SM = �eskoslovenský svaz mládeže. Odpov�dností za �innosti �SM byla pov��ena Marie 
Bernatská. Nový p�edseda František Pavlica dovedl získati nové �leny a tyto pohnouti k �innosti 
�SM odpracoval na budování kompost�, pomocí p�i žních, svážení obilí 6 172 hodin. 
 
 
Svazarm 
 
 Též Svazarm vyvíjel �innost. Na h�išti byl uspo�ádán branný den, kde byla ukázka výcviku ps� 
(kynologové ze Vsetína), p�edvedení model� motorových letadel a akrobat� na motocyklech. Byly 
uspo�ádány též motocyklové terénní závody z h�išt� k zdravotnímu st�edisku, k prodejn� Jednoty        
“U D�ckých“ a zp�t. Zú�astnili se závodníci z celého okresu. Z našich závodník� se vyznamenal 
Malina.  

 
S�SP 
 
 Odbo�ka S�SP = svazu �eskoslovensko - sov�tského p�átelství m�la na starosti hlavn� nápl� 
M�síce �sl. – sov�tského p�átelství. Profesor Lux proslovil p�ednášku o sov�tském zem�d�lství a 
u�itel Podzemný p�ednášel o svém zájezdu do SSSR. 
 V 3. p�tiletce plánuje OB (osv�tová beseda – p�edseda Jind�ich Kysu�an) : 
1. z�ízení ve�ejného rozhlasu 
2. vybavením jevišt� nutným elektrickým osv�tlením a reflektory 
3. z�ízení stálého kina 35 mm v hotelu Be�va 



4. p�ípravy na stavbu kulturního domu 
 
Bez �innosti nebyla ani Lidová myslivecká spole�nost. 
 
 
Školství v obci v letech 1950 – 1960 
 

Šk. 
rok 

Kn�hyn� Most Bacov Do 
I.t�.nast 

 Chl. D�v. Celkem Chl. D�v. Celkem Chl. D�v. celkem  
50-51 52 41 93        
51-52 53 40 93        
52-53 56 38 94        
53-54 58 41 99        
54-55 57 44 101        
55-56   103        
56-57   100        
57-58   101        
58-59   96        
59-60   85        

 
 V Kn�hyních se krom� manžel� Žílových vyst�ídali u�itelé : František David, R�žena 
Dor�áková, Božena Divínová, V�ra Jure�ková provdaná Malinová. 
Po�et t�íd : 3 
 U mostu krom� �editele Jind�icha Kysu�ana se vyst�ídali u�itelé : L. Slováková, Ludmila 
Bárová, Františka Karbanová, Drahomíra Chvapilová, �ervenková, J. Pešková, Jan Mare�ek, 
Pavlí�ková, Josefa Machová, Bradá�ová, Stola�ová, Chytilová, Trhlíková, Žofie Malinová, A. 
Dedková, Ho�ejší Zd., Kysela.  
Po�et t�íd : 5 
 V Bacov� na jednot�ídce stále Bed�ich Vašek.  
 Sbor pro ob�anské záležitosti uvítal v tomto roce 34 d�tí, ve 2 vítáních. Aktiv tento se konal na 
Zavadilce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


