
ROK 1969 
 

Po�átek roku 1969 byl ješt� ve znamení protisov�tských nálad.  
Bou�liv� se projevovala radost z vít�zství našeho hokejového mužstva nad mužstvem sov�tským.  
 
 
Dubnové plénum ÚV KS� 
 
 Obrat nastal po dubnovém plénu ÚV KS�, kde místo Alexandra Dub�eka byl zvolen 1. 
tajemníkem ÚV KS� Gustav Husák a vym��ováni jsou funkcioná�i ve všech oborech. Krizové 
jevy slábnou, nastává konsolidace. Kv�tnové plénum ÚV KS� z 29. kv�tna 1969 vyty�uje 
východisko, kterým se máme ubírat. Je to : 
 Obnovení jednoty strany na základech marxisticko – leninského u�ení, zvýšení akceschopnosti        
a revolu�ní bojovnosti strany, obnovení vedoucí úlohy KS�  v naší spole�nosti, zejména 
v masových organisacích, složkách Národní fronty, státních orgánech, na ekonomickém a 
kulturním úseku, soubor opat�ení k �ešení t�žkých ekonomických problém�, upevn�ní funkce 
socialistického státu jako orgánu moci d�lnické t�ídy a pracujícího lidu, zásadní �ešení našich 
vztah� k bratrským komunistickým stranám SSSR a socialistických zemí a zahrani�ní politice 
k nim. 
 Celkem možno �íci, že v naší obci v tomto krizovém období nenastaly snahy a p�esun 
k soukromému vlastnictví : lidé necht�li zp�t své pozemky z JZD, necht�li zp�t své živnosti a 
obchody.  
Sd�lovací prost�edky za�aly vysv�tlovací akci jako „Už nejsme s vámi, už jste nám známí“. 
Nastává vým�na funkcioná��. Sov�tské vojsko se usadilo v posádce ve Frenštát�, jeho vozidla 
�asto projížd�la p�es naši vesnici. Sov�tští vojáci se hodn� zdržovali na Radhošti a Pústevnách. 
  
 
Komise zem�d�lská, cena pozemk� 
 
 D�íví v lese se smí kácet op�t jen se souhlasem ONV a vyzna�ené státními lesy. V platnost 
vstupuje také nové ocen�ní pozemk� : 4 K�s za 1 m² do 3 000 m², pak 0,40 K�s za 1 m². 
 
 
Pr�zkum p�dy 
 
 Proveden byl pr�zkum p�dy za ú�astí pracovník� ONV. Byly odebrány vzorky a zaslány 
výzkumnému ústavu k posouzení. 
  
 
Nové výkupní ceny 
 
 Dosavadní ceny : vep�ové 14,25 K�s, hov�zí 11 K�s za 1 kg. Sele : 3,80 K�s za 1 kg, mléko :      
2,48 K�s. Protože náklady na tyto produkty jsou vyšší, rozhodla se vláda vyplácet p�íplatek 
k t�mto cenám : v hov�zím mase 1,30 – 2,30 K�s za 1 kg, krom� toho prémie u jate�ného nad 550 
kg 400 K�s, nad 600 kg 600 K�s. U mléka bude p�íd�l krmiv 4 kg na dodaných 100 l. Ceny mléka 
budou letní         a zimní. 
 Podle nové vyhlášky o HTÚP nenastoupí-li soukromník hospoda�it na p�du, která mu byla 
p�id�lena, vezme se mu bez náhrady a p�id�lí jiné osob� práv.  



 Miliónové státní investice do JZD mají v našich podmínkách malou nad�ji na návratnost. 
První podmínkou úrodnosti p�dy je humus. Bez humusu je p�da neúrodná. Minerální hnojiva 
mají jen dopl�ovat statková hnojiva. Když pr�myslová hnojiva tyto vy�erpají humus, stávají se 
devastujícím �initelem. Soukromý zem�d�lec za osobních ob�tí nashromáždil tolik steliva a 
vyrobil tolik hnoje, že mohl své malé plochy hnojiti i každý rok. Nahnojené pole se zdaleka 
�ernalo hnojem. JZD nemá tolik steliva, nem�že vyrobil tolik hnoje a projede-li rozmetadlo hnoje 
velkými plochami, není to ani znát. Dle sd�lení Fiurášk� nebyly jejich pozemky hnojeny chlévskou 
mrvou od založení JZD (minerálních hnojiv je dostatek). Mluví se o pastviná�ské specialisaci. 
Naše klima má mnoho srážek, proto pat�íme k oblastem podzolovaných p�d. Ve svazích hojné 
srážky odplavují mineralisující humus do spodiny      i do byst�in a my víme, jaké pak jsou tu 
travní porosty. 
 Proto se nedivme, že hlavní zdroj p�íjm� hledají JZD v p�idružené výrob�. Na Dolní Be�v� ve 
svá�e�ství pro Ostravu, u nás lom, stola�ství a výroba koš�at. K tomu p�ibylo ješt� stavitelství.            
To provád�l Bed�ich �ervený, stavitel z Horní Be�vy, d�íve zam�stnaný v Tesle Rožnov.  
Provád�ly se r�zné i pozemní stavby na rožnovsku, i zdejší stavba nové prodejny. Pro špatné 
hospoda�ení byli p�edseda JZD Vít�zslav Hluchá� i stavitel Bed�ich �ervený zajišt�ni. 
 
 
Komise pro výstavbu 
 
 Letos bylo vybudováno : dokon�ení adaptace zdravotního st�ediska, kde bude i d�tské 
odd�lení   (od 1.4.1969), rekonstrukce osv�tlení rozvodovým spína�em na automatiku, asfaltování 
silnice k Andrys�m, opraven d�m MNV, z�ízeno parkovišt� s osv�tlením, p�estavena elektrická sí� 
na h�išti, m�stek k �ís. 307, most u Martináka, železobetonová lávka v Kn�hyních u �ís. 201. 
Schválen projekt stavby kulturního domu architekta Paláta v hodnot� 805 000 K�s. 
 Letos byla dokon�ena stavba dálnice z Dolní Be�vy k Zavadilce, která byla stav�na v letech 
1966 – 1969 cizími d�lníky. Vid�li jsme nové stavební metody pomocí stroj�, bágr�, nákladních 
aut.  
Starými metodami, krompá�em, kole�ky, by tato stavba trvala n�kolik desetiletí. Náklad �inil             
35 milión� K�s. 
 
 
Komise ve�ejného po�ádku  
 
 Projednala letos 50 p�estupk�, 36 bylo likvidováno v míst�, 14 p�edáno jinam. 11 p�ípad� 
bylo bez trestního opat�ení, 1 spole�enské organisaci, 12 napomenutí, 1 ve�ejná d�tka, 11 pokut, 
4 poškození majetku, 9 rozkrádání. 
 
 
Místní hospodá�ství 
 
 Zrušena byla osobní autotaxi s. Pavláta. Nákladní autotaxi Boris Kolar v Ostrav� vynesla 
95 393,90 K�s.  
 
 
Sbor pro ob�anské záležitosti 
 
 Jako jiná léta i letos provedl Vítání novorozenc� do života a návšt�vy ob�an� jubilant�. 
 
 



Osv�tová Beseda 
 
 Má k disposici novou rozhlasovou úst�ednu na MNV, která dosahuje k Požárnímu domu                 
a k za�átku údolí Bacova. 
Provedeny oslavy : 25. výro�í osvobození �SR sov�tsko armádou. Byly uzav�eny socialistické 
závazky celé obce, MNV a složek NF. Oslava MDŽ.  
 

 
 
 

Pam�tní deska 
 
 Odhalení pam�tní desky partyzánu Old�ichu Šimurdovi. Ob�ané se zú�astnili i Setkání 
ú�astník� protifašistického boje ve Velkých Karlovicích Bumbálce. 
Po�ádáno bylo 36 tane�ních zábav, 9 �aj� o páté, ob�ané se zú�astnili 3 p�edstavení T�šínského 
divadla v Horní Be�v� : Quajana, Zuzana Vojí�ová, T�etí zvon�ní. 
 
 Velmi �ilý byl svaz zahrádká�� a ovocná��. Vykonal 4 p�ednášky a zda�ilou p�kn� 
aranžovanou výstavu ovoce na Zavadilce. 
 SRPŠ vykonalo p�ednášku MUDr. Holiše: „Psychozy a neurozy u d�tí“. 
Zájezd byl proveden na kv�tinovou výstavu v Olomouci. 
 
 
Lesní požár 
 
�SPO se zú�astnil hašení požáru lesa ve Snoze, který založil neopatrný rekreant. 

 
 
T. J. Sokol 
 

 Se v�nuje budování sokolovny. 
 
 

T. J. Sokol Kn�hyn� 
 
 Získal pozemek pro z�ízení sportovního h�išt� na pozemku Ond�eje Ondryáše 145. 
 
 
SPB 
 
 Sepisoval s �leny žádosti o osv�d�ení dle 225/46 Sb. a o úpravu d�chod� s platností od 1/1 
1969. Má 36 �len�. 
 
 
Místní lidová knihovna 
 
 Má 3 500 svazk� a m�la 10 000 výp�j�ek. 
 
 



Po�así 
 
 Jaro bylo deštivé, léto pom�rn� suché, p�kný podzim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tržba našich prodejen 
 
Prodejna Bacov : 1 219 069 K�s, 2 zam�stnanci 
Prodejna „U mostu“ : 1 962 000 K�s 
Prodejna „Na lúkách“ : 1 205 000 K�s, 2 zam�stnanci 
Prodejna Kn�hyn� : 1 680 000 K�s, 3 zam�stnanci 
Hotel Kn�hyn� : 730 000 K�s 
Hotel Zavadilka : 1 900 000 K�s, 20 zam�stnanc� 
Hotel „Be�va“ : 670 385 K�s, 3 zam�stnanci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


