
 
 

 

PAM�TI OBECNÍ 
 

Vy�aty z protokolní knihy, která po�íná rokem 1900. 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 17. b�ezna 1900 za p�ítomnosti podepsaných o 

volb� obecního p�edstavenstva. P�edm�tem jest vykonání volby obecního p�edstavenstva pro obec 
shora uvedenou, jež zdálo se, jak následuje : 

K vyzvání obecního p�estaveného Vincence Bíla 58 svolal ob�žníkem ze dne 15. b�ezna t. r. 
v�kem nejstarší úd nov� zvoleného výboru Pavel Malina všechny jeho údy k provedení 
nadzmín�né volby na dnešní den na „Zavadilku“ o 4. hodin� odpolední, kte�íž všichni se 
dostavili. 

Správce volby p�e�etl § 37. volebního �ádu a p�evzal 2 údy výboru Vincence Bíla a Ond�eje 
Ondryáše do komise.  

Po té p�istoupeno k volb� p�estaveného obce. Jím zvolen Vincenc Bíl 8 hlasy.  
Po volb� starosty p�ikro�eno k volb� 2 radní. Za I. radního zvolen František Mikulenka 8 

hlasy.   Za II. radního zvolen Michal Janí�ek 7 hlasy. 
Tím volba skon�ena, protokol p�e�ten a podepsán.  

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 31. b�ezna 1900 v sezení obecního výboru za 

p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Volba 4 �len� a 2 náhradník� do místní školní rady. 



Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 11 �len� obecního výboru, na�ež 
p�ikro�eno k volb�.  

 
 
 
Zvoleni za �leny do místní školní rady nadpolovi�ní v�tšinou : 

1. František Jurajda  8 hlasy 
2. Pavel Fiurášek  8 hlasy 
3. Michal Janí�ek  7 hlasy 
4. Pavel Jure�ka  7 hlasy 

Po provedené volb� 4 �len� p�istoupilo se k volb� dvou náhradník� do místní školní rady. 
Zvoleni za náhradníky do místní školní rady nadpolovi�ní v�tšinou : 

1. Vincenc Bíl  7 hlasy 
2. Pavel Malina  7 hlasy 
Tím volba skon�ena, protokol ukon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 31. b�ezna 1900 v sezení obecního výboru                 

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Volba 3 �len�, jakožto zástupc� zdejší obce do zdravotního sboru. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 11 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k volb�. 
Zvoleni za delegáty do zdravotního sboru nadpolovi�ní v�tšinou následující 3 �lenové 

obecního zastupitelstva :  
1. Josef Boruta     8 hlasy 
2. Vincenc Bíl    7 hlasy 
3. František Mikulenka   7 hlasy 
Tím volba skon�ena, protokol p�e�ten a podepsán. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 25. dubna 1900              

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Koup� domu �. 230 pro obec za ú�elem p�enešení obecní koncesse z �. d. 127 na           

�. d. 230, jakožto obecní majetek.  
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 11 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu. 
Po všestranném rozhovoru o p�edm�tu tomto usnešeno jednohlasn�, když radní František 

Mikulenka hlasování se vzdal, výše uvedenou usedlost �. d. 230  i s p�íslušným pozemkem od �. d. 
22    a 25., jakož i s 5ti obrazy, 4 lavicemi a 1 tabulí a 1 kamny a 1 sporokrbem i s 1 záchodem ve 
prosp�ch obce zakoupiti za smluvenou cenu 6 870 Kr r. �.  
Tím protokol ukon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 30. �ervna 1900              

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Nájem potravní dan� ve zdejší obci na dobu od 1. �ervence 1900 do 30. �ervna 
1901. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 10 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k jednání. 
 Potravní da� najata na dobu svrchu uvedenou starostovi Vincenci Bílovi za ro�ní nájemné 
305 zl. 50 kr r. �. (rakouského �ísla), t. j. 611 K. 
Peníze p�ipadající na každý m�síc odvede vždy posledního každého m�síce starosta Vincenc Bíl 
prvnímu radnímu Františku Mikulenkovi.  



Tím protokol skon�en  podepsán. 
 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 18. srpna 1900                

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Nájem obecního hostince na vlastním dom� �. 230. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 9 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k jednání.  
Obecní výbor najímá obecní hostinec Janu Machá�kovi z Rožnova na dobu 3 let za ro�ní 

nájemné 520 zl r. �.  
Nájemné musí každého �tvrtroku nap�ed zaplaceno býti v ruce starosty. Kdyby nájemník 

n�kterého �tvrtroku nájemného do 3 dn� nezaplatil, pozbývá tato smlouva platnosti. 
Nájemník bude povinen opravy p�i budov� do 5 zl. zapravovati sám, opravy p�es 5 zl r. �. 

bude zapravovati obec. 
  

Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 26. srpna 1900               
u p�ítomnosti podepsaných. 

P�edm�t : Vyjád�ení o žádosti Marie Skalíkové za ud�lení hostinské a nálevní koncesse na                
�. d. 127. 

Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 10 �len� obecního výboru                    
a p�ikro�uje k jednání. 
 Obecní výbor usnesl se jednohlasn�, když 2 �lenové hlasování se vzdali, vysloviti souhlas 
s tím, by Marii Skalíkové ud�lena byla hostinská a nálevní koncesse na jejím vlastním dom� �. d. 
127, a sice ve�ejný nálev piva a vína, jakož i teplých nápoj� s vyva�ováním a s ud�lením povolení 
k p�enocování turist�.  
Protokol ukon�en a podepsán.  
  

Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 26. srpna 1900 u p�ítomnosti podepsaných. 
Obecní výbor usnesl se v dnešním sezení vysloviti souhlas s ud�lením hostinské a nálevní 

koncesse Marii Skalíkové, když tato se zaváže ro�n� ve prosp�ch obecní poklady platiti obnos 80 
K r. �. 

Marie Skalíková zavázala se dnešního dne protokolárn� výše uvedený obnos ve prosp�ch 
obecní pokladny každého roku platiti, když jí hostinská a nálevní koncesse, záležející z ve�ejného 
nálevu piva a vína, jakož i teplých nápoj� s vyva�ováním ud�lena bude.  
Protokol skon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 31. srpna 1900 u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Usnešení zdejšího výboru obecního, týkající se potravní dan� z piva a lihovin. 
Jednání : Starosta Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 9 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu. Po všestranném rozhovoru o p�edm�tu tomto obecní 
výbor jednohlasn� se usnáší, aby ve zdejší obci i na další 3 léta op�t zavedena byla potravní da� 
z piva a lihovin, a sice, aby se vybíralo, jako posud, z každého hektolitru vy�epovaného piva 1K 
40 h a z každého upot�ebeného hektolitru lihu 6 K r. �. 

Usnešení to od�vod�uje obecní výbor tím, že zdejší obec má ješt� mimo�ádné výlohy 
s rozší�ením školy „u mostu“ na dvout�ídní, kteréžto výlohy uhražují se práv� z výnosu potravní 
dan�. Následkem toho obecní výbor p�edstavenstvu obce ukládá, aby podalo žádost k velesl. 
zemskému výboru za schválení usnešení toho a povolení vybírání potravní dan� ve zdejší obci.  
Protokol ukon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 17. listopadu 1900 v sezení obecního výboru            

u p�ítomnosti podepsaných. 



P�edm�t : Volba druhého ohližitele masa. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 10 �len� obecního výboru                   

a p�ikro�uje k jednání. Zvolen za druhého ohližitele masa Pavel Fiurášek 7 hlasy, tudíž 
nadpolovi�ní v�tšinou hlas�.  
Protokol skon�en a podepsán. 
 

Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 17. listopadu 1900 v sezení obecního výboru            
u p�ítomnosti podepsaných. 

P�edm�t : Zadání místa uprázdn�ného porodní báby. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 10 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k jednání.  
Zvolena za porodní bábu Markýta Franklová.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� v sezení obecního výboru u p�ítomnosti 
podepsaných dne 23. b�ezna 1901. 

P�edm�t : Nájem obecního rybolovu na dobu jednoho roku, t. j. od 1. dubna 1901 do 31. 
b�ezna 1902. 

Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 9 �len� obecního výboru, na�ež 
p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu. 

Starosta prohlásil, že nejmenší vyvolávací cena obnáší 70 K, a že nájemné do 14 dní ve 
prosp�ch obecní pokladny zapraveno býti musí. 

Ve�ejnou dražbou po té konanou pronajat rybolov p. Vincenci Bílovi, paseká�i �. d. 58 ve 
zdejší obci na výše uvedenou dobu za obnos 120 K r. �. (rakouského �ísla).  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 28. �ervence 1901 v sezení obecního výboru za 

p�ítomnosti podepsaných.  
P�edm�t : Vyjád�ení o žádosti Josefa Hrubého, obchodníka �. d. 104 ve zdejší obci, za 

prop�j�ení koncesse ku prodeji pálených, lihových nápoj� v malém, v otev�ených nádobách. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 9 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k jednání. 
Po všestranné rozmluv� o tomto p�edm�tu usnáší se obecní výbor jednohlasn�, když 2 

�lenové,       a sice František Jurajda a Pius Tho�, hlasování se vzdali, vysloviti se proti ud�lení 
jmenované koncesse, ježto pot�eba prop�j�ení této koncesse ve zdejší obci toho nevyžaduje; nebo� 
zdejší obec, která dle posledního s�ítání má 1 678 obyvatel, v�tšinou chudých, má 4 ve�ejné 
hostince a 4 tak zvané „putyky“, takže dle ko�ale�ní statistiky p�ipadají ve zdejší obci na jednu 
školu dv� ko�alny. Povolením žádaného nálevu rozmnožena byla by jinak už bezúzdná náklonnost 
k dalšímu požívání otravného nápoje a v ohledu mravním rozvinuly by se pom�ry �ím dále, tím 
mén� ut�šen�jší.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 10. dubna 1902                

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Nájem obecního hostince �. d. 230 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 12 �len� obecního výboru a 

zástupce velkostatku, na�ež p�ikro�eno k jednání. 
Obecní výbor usnesl se 7 hlasy a za souhlasu zástupce velkostatku proti t�em hlas�m, 

František Mikulenky, Josefa Hrubého a Františka Jurajdy, aby se koncesse hostinská i s domem 
�. 230 na dobu  3 let za ro�ní nájemné 1 060 K pronajala Josefu Borutovi. Nájemné musí každého 
¼ roku nap�ed zaplaceno býti v ruce starosty. Kdyby nájemník n�kterého ¼ roku nájemného do 3 



dn� nezaplatil, pozbývá tato smlouva platnosti. Nájemník Josef Boruta si vyhražuje, že když by na 
pronajatém hostinci nevycházel, m�že obci dáti ¼ letní výpov��. Nájemník bude povinen opravy 
p�i budov� do                 10 K zapravovati sám, opravy p�es 10 K zapraví obec.  
Tím protokol ukon�en a podepsán. 

  
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 10. srpna 1902 v sezení obecního výboru                   

u p�ítomnosti dvou t�etin úd�v jeho.  
P�edm�t : Volba 2 volitel� do okresního silni�ního výboru 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení, na�ež p�ikro�eno k jednání.  

Zvoleni za volitele do okresního silni�ního výboru nadpolovi�ní v�tšinou následující 2 �lenové 
obecního zastupitelstva : 1. Vincenc Bíl, starosta 

             2. František Mikulenka, radní 
Tím volba skon�ena a protokol podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 18. listopadu 1902 v sezení obecního výboru             

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Usnešení ohledn� p�istoupení k rybá�skému družstvu. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení, na�ež p�ikro�eno k jednání. 
Po všestranné rozmluv� o tomto p�edm�tu usnešeno jednohlasn� obecním výborem p�istoupiti 

k rybá�skému družstvu, pon�vadž obce zdejší od nepam�tných dob vykonávala právo rybolovu ve 
zdejších vodách až na mlýnské strouhy Františka Mikulenky, �. d. 20 a Jana Solánského �. d. 10, 
kteréžto právo také zdejší obce pronajala velkostatku rožnovskému. 
V mlýnských potocích Františka Mikulenky �. d. 20 a Jana Solánského �. d. 10 vykonávali právo 
rybolovu uvedení majetníci, a jak pam�tníci Josef Boruta �. d. 1 a Pavel Malina �. d. 29 
dosv�d�ují, vykonávalo se právo toto od p�edch�dc� již p�es 30 let.   
Tím protokol ukon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 4. ledna 1903 v sezení obecního výboru 

v obecní kancelá�i u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Vyjád�ení o žádosti Františka Paseky, obchodníka �. d. 127 ve zdejší obci, za 

prop�j�ení koncesse hostinské a vý�epnické s oprávn�ním cizince p�echovávati, pokrmy podávati, 
pivo, víno          a ovocné víno �epovati. 

Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 11 �len� obecního výboru, na�ež 
p�ikro�eno k nadvedenému p�edm�tu. 
  Po všestranné  rozmluv� o tomto p�edm�tu usnáší se obecní výbor jednohlasn�, když �len 
obecního výboru Pius Tho�, hlasování se vzdal, vysloviti se proti ud�lení jmenované koncesse, 
ježto pot�eba prop�j�ení této koncesse ve zdejší obci toho nevyžaduje; nebo� zdejší obec, která 
dle posledního s�ítání má 1 678 obyvatel�, v�tšinou chudých, má 4 ve�ejné hostince a 4 tak zvané 
„putyky“ takže dle Ko�ale�ní statistiky p�ipadají ve zdejší obci na jednu školu 2 ko�alny. 
Povolením žádaného nálevu rozmnožena byla by jinak bezúzdná náklonnost k dalšímu požívání 
otravného nápoje a v ohledu mravním rozvinuly by se pom�ry �ím dále, tím mén� ut�šen�jší, ježto 
žadatel již „putyku“ má a tudíž prodeje ko�alky by se zneužívalo.  
Tím protokol ukon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 4. dubna 1903 v sezení obecního výboru 

v obecní kancelá�i u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Návrh na prop�j�ení �estného ob�anství revírníku Františku Kolisovi. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 11 �len� obecního výboru, na�ež 

podává po náležitém od�vodn�ní pilný návrh, aby revírníku Františku Kolisovi, který o zdejší 



obec p�i stavb� školy v údolí „Kn�hyn�“ zvláštních zásluh si získal, vzhledem ku § 9 a § 33 �ádu 
obecního prop�j�eno mu bylo �estné ob�anství. 

Po všestranné rozmluv� o tomto p�edm�tu usnáší se obecní výbor jednohlasn� pilný tento 
návrh schváliti a revírníku Františku Kolisovi �estné ob�anství ve zdejší obci prop�j�iti.  
Tím protokol ukon�en a podepsán. 

 
Protokol o sch�zi obecního výboru v Be�v� Prost�ední konané dne 29. srpna 1903. 
P�edseda : Vincenc Bíl, p�edstavený obce.  Ze 12 �len� výborových p�ítomno jest 12, 

po�ítajíc v n� p�edsedu. 
P�edseda, zjistiv zp�sobilost sch�zek usnášení, zahajuje sezení. 

P�edm�t : Za p�í�inou nastávající nové volby obecního zastupitelstva v Prost�ední Be�v� 
z�íditi jest ve smyslu § 20 �ádu volení v obcích volební komisi, jež se skládá z p�edsedy a ze �ty� 
volitelných �len� obce, které výbor obecní za d�v�rníky vyvolí. 
Zvoleni jednohlasn� :  
1. Josef Malina, obchodník �. d. 231 
2. František Pet�ek, ¼ paseká� �. d. 116 
3. Michal Malé�, ¼ paseká� �. d. 174 
4. Jan Solánský, soukenník �. d. 10 
Oznámiv výsledek volby, prohlásil p�edseda sch�zi za skon�enou. 

 
 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 12. zá�í 1903 u p�ítomnosti podepsaných o 

volb� obecního p�edstavenstva.  
P�edm�tem jest vykonání volby obecního p�edstavenstva pro obce shora uvedenou, jež zdálo 

se, jak následuje : 
K vyzvání obecního p�edstaveného Vincence Bíla svolal ob�žníkem ze dne 9. zá�í t. r. v�kem 
nejstarší úd nov� zvoleného výboru Ond�ej Ondryáš všechny jeho údy k provedení nadzmín�né 
volby na dnešní den do obecní kancelá�e o 3.hodin� odpolední, z nichž dostavilo se 15, 3 se 
nedostavili, aniž se omluvili. Po skon�ené volb� dostavil se ješt� Michal Ondryáš, Josef Hrubý a 
František Mikulenka. Správce volby p�e�etl § 37 volebního �ádu a p�evzal 2 údy výboru Pavla 
Jure�ku a Jana Solánského do komisse. Po té p�istoupeno k volb� p�edstaveného obce. Jím zvolen 
Vincenc Bíl 12 hlasy. Po volb� starosty p�ikro�eno k volb� dvou obecních starších. Za I. radního 
zvolen Josef Boruta 13ti hlasy, za    II. radního zvolen Pavel Jure�ka 11ti hlasy.  
Tím volba skon�ena, protokol p�e�ten a podepsán. 

 
Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru Prost�ední Be�vy dne 7. listopadu 1903. 
P�edm�t : Volba 2 �len� a 2 náhradník� do místní školní rady.  
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 12 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu. I zvoleni za �leny do místní školní rady nadpolovi�ní 
v�tšinou : 1. Pavel Jure�ka  11 hlasy 
2. Josef Malina  10 hlasy 
Po provedené volb� 2 �len� p�istoupilo se k volb� dvou náhradník� do místní školní rady. I 
zvoleni za náhradníky do místní školní rady nadpolovi�ní v�tšinou : 1. Cyril Chud�j  11 hlasy 

           2. Josef Boruta  10 hlasy 
Tím volba skon�ena, protokol ukon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 21. srpna 1904 u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Usnešení zdejšího obecního výboru týkajícího se potravní dan� z piva a lihovin. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 13 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu. Obecní výbor jednohlasn� se usnáší, aby ve zdejší obci i 



na další 3 léta op�t zavedena byla potravní da� z piva a lihovin a sice, aby se vybíralo jako posud 
z každého hektolitru vy�epovaného piva 1 K 40 h a z každého upot�ebeného hektolitru lihu 6 K.  

Usnešení to od�vod�uje obecní výbor tím, že obec Prost�ední Be�va jak známo velesl. zem. 
výboru, zadlužena jest a mimo to ješt� z rozší�ení školy „v údolí Kn�hyn� na dvojt�ídní vzešly 
obecní p�irážky na 246%. Následkem toho obecní výbor p�edstavenstvu obce ukládá, aby podalo 
žádost k veleslav. zemskému výboru za schválení usnešení toho a povolení vybírání potravní dan� 
ve zdejší obci.  
Tím protokol ukon�en a podepsán. 
 

Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 21. srpna 1904 v sezení obecního výboru                  
u p�ítomnosti 13ti �len� obecního výboru. 

P�edm�t : Z�ízení samostatného fondu chudinského.  
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení, na�ež p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu.  

Po všestranné rozmluv� o tomto p�edm�tu usnešeno jednohlasn� obecním výborem by ve zdejší 
obci z�ízen byl samostatný fond chudobinský a zárove� obecní výbor se jednohlasn� usnáší, 
v�novati z obecních prost�edk� obnos 50 K ve prosp�ch tohoto fondu.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 21. srpna 1904                

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Nájem obecního hostince �. d. 230 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 15 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu.  
Obecní výbor usnesl se jednohlasn�, aby se koncesse hostinská i s domem �. 230 na dobu 3 

let,      t. j. od 12. listopadu 1904 až do 12. listopadu 1907, za ro�ní nájemné 1100 K pronajala 
Pavlu Frydrychovi. Nájemné musí každého ¼ roku nap�ed zaplaceno býti v ruce starosty. Kdyby 
nájemník n�kterého ¼ roku nájemného do 3 dn� nezaplatil, pozbývá tato smlouva platnosti. 
Nájemník Pavel Frydrych si vyhražuje, že když by na pronajatém hostinci nevycházel, dáti ¼ letní 
výpov�� obci. Nájemník bude povinen opravy p�i budov� do 10 K zapravovati sám, opravy p�es 
10 K zapraví obec. Nájemník Pavel Frydrych skládá 200 K jakožto kauci proti vyzdvižení 
p�íslušných úrok� v obnosu 5%. Za správný výb�r nájemného a odvedení téhož ve prosp�ch 
obecní pokladny zodpov�dný jest doty�ný starosta. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 2. �íjna 1904                   

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Volba pokladníka a 2 �len� pro chudinskou pokladnu. 
Jednaní : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 13 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu. Za pokladníka chudobinského fondu zvolen Josef Boruta         
12 hlasy. Za �leny chudinkého fondu zvoleni : Josef Hrubý, Cyril Chud�j a Ond�ej Ondryáš.  
Tím protokol skon�en a podepsán.  

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 29. ledna 1905                

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Nájem potravní dan� ve zdejší obci na dobu od 1. ledna 1905 až do 31. prosince 
1907. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 16 �len� obecního výboru a 

zástupce velkostatku,na�ež p�ikro�eno k jednání. 
 Potravní da� najata na dobu svrchu uvedenou za ro�ní nájemné 485 K. Každý hostinský                  
a obchodník s pivem bude povinen potravní da� v m�sí�ních lh�tách nap�ed splácet pokladníku 
Josefu Borutovi.  



A sice bude platiti ro�n� Josef Hrubý 170 K, Josef T�eštík 100 K, František Paseka 100 K, Josef 
Kantorek 70 K, Josef Malina 30 K, Josef Boruta 15 K.   
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 18. ledna 1906                

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Usnešení ohledn� zrušení školního platu a za�azení jeho do vydání v obecních 
ú�tech.  
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti16 �len� obecního výboru a 

zástupce velkostatku, na�ež p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu. 
Po všestranné rozmluv� o tomto p�edm�tu usnešeno jednohlasn� za souhlasu zástupce 

velkostatku školní plat ve zdejší obci zrušiti a za�aditi pot�ebný obnos vždy do vydání v obecního 
ú�tech.         Ježto z p�ítomných nikdo více žádného návrhu nepodal, protokol tento ukon�en a 
podepsán. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 29. �ervna 1906              

u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Usnešení ohledn� z�ízení chodníka p�es pastvisko Solanecké ke kostelu na Hutisko.  
Jednání : Sezení zahájil Vincenc Bíl, starosta u p�ítomnosti 12 �len� obecního zastupitelstva, 

na�ež p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu. Usnešeno 11 hlasy proti jednomu, aby se výlohy 
z�ízení chodníka ke kostelu na Hutisko hradily obecní p�irážkou. Dále p�edstavenstvo obce se 
zmoc�uje obecním výborem k dalšímu projednání svrchu uvedeného p�edm�tu.  
Tím protokol skon�en a podepsán.  

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru dne 28. �ervence 1906 v obecní kancelá�i na 

Prost�ední Be�v�. 
P�edm�t : Vyjád�ení ohledn� definitivního ustanovení prozatímního u�itele Rudolfa M�koty 

na zdejší škole dvout�ídní v údolí „Kn�hyn�“.  
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení, na�ež p�ikro�eno k jednání. I usnešeno 

jednohlasn�, by prozatímní u�itel Rudolf M�kota, který na zdejší škole v údolí „Kn�hyn�“ od 1. 
zá�í 1905 p�sobí, tamtéž stanoven byl definitivním u�itelem 2. t�ídy. Tím protokol skon�en a 
podepsán. 

Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru dne 29. �ervence 1906 v obecní kancelá�i 
v Prost�ední Be�v�. 

P�edm�t : Usnesení obecního výboru o prodloužení nájmu obecní honitby. 
Jednání : Nám�stek starosty Josef Boruta zahájil sezení u p�ítomnosti 14 �len� obecního 

výboru, na�ež p�ekro�eno k jednání. 
Usnešeno jednohlasn�, aby nájem obecní honitby prodloužen byl od 1. ledna 1907 do 31. 
prosince 1912 v dosud stávajících podmínkách za cenu dosud stanovenou bývalému nájemci 
Vincenci Bílovi. Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 2. zá�í 1906. 
P�edm�t : Nájem obecního hostince �. d. 230 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 12 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k jednání. 
Obecní výbor usnesl se jednohlasn�, aby koncesse hostinská i s domem �. 230 na dobu 3 let t. 

j. od 1. �íjna 1906 do 1. �íjna 1909 za ro�ní nájemné 1 000 K slovy jeden tisíc K pronajata byla p. 
Rudolfu Jandovi. Nájemné musí každého �tvrtroku nap�ed zaplaceno býti v ruce starosty. Kdyby 
nájemník n�kterého ¼ nájemného do 3 dn� nezaplatil, pozbývá tato smlouva platnosti. 



Nájemník Rudolf Janda si vyhražuje, že když by na pronajatém hostinci nevycházel, dáti ¼ 
letní výpov��. Nájemník bude povinen opravy p�i budov� do 10 K zapraviti sám, opravy p�es 10 
K zapraví obec. Nájemník Rudolf Janda skládá 200 K jakožto kauci proti vyzdvižení p�íslušných 
úrok� 4%. Nájemník Rudolf Janda si vymi�uje, že když po dobu nájmu 3 rok� bude nájemné 
po�ádn� platiti, aby po 3 letech obecní hostinec byl ponechán v té samé nájemní cen� starému 
nájemci. O �emž ob� strany jsou srozum�ny a svými podpisy potvrzeno. 

  
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru dne 7. �íjna 1906 v Prost�ední Be�v�. 
P�edm�t : Volba 4 �len� volební komise k volb� obecního výboru, která se bude konati 24. 

�íjna 1906.  
Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 12 �len� obecního výboru, na�ež p�ikro�eno 

k volb�. Zvoleni jednohlasn� ústní volbou následující : údové obce, kte�í nejsou �leny ani 
náhradníky starého obecního výboru. 1. Michal Jurek, p�lpaseká� �. d. 19 

   2. Jan Bíl �. d. 67, paseká� 
   3. Ji�í K�enek, paseká� �. d. 25 
   4. František Zetocha, domka� �. d. 34 

Tím protokol skon�en a podepsán. 
 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru dne 7. �íjna 1906 v Prost�ední Be�v�.  
P�edm�tem jest volba 3 �len� do komise pro zem. volby za obce venkovské a 3 �leny za 

všeobecnou t�ídu.  
Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 13 �len� obecního výboru, na�ež p�ikro�eno 

k volb�. Zvoleni pro t�ídu obci venkov. následující : 1. Pius Tho�, nadu�itel    12 
hlasy 

             2. Josef Boruta, rolník �. 11  12 
hlasy 

            3. František Mikulenka, rolník �. 20 12 
hlasy 
Za všeobecnou t�ídu : 1. Josef Hrubý, hostinský, �. 17  12 hlasy 
         2. Pavel Jure�ka, radní, �. 29 
         3. Vincenc Bíl, starosta, �. 58 
Tím volba skon�ena a protokol podepsán. 

 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 3. listopadu 1906 u p�ítomnosti podepsaných            

o volb� obecního p�edstavenstva.  
 P�edm�tem jest vykonání volby obecního p�edstavenstva pro zdejší obec, jež dálo se, jak    
následuje : K vyzvání obecního p�edstaveného Vincence Bíla, svolal ob�žníkem ze dne 29. �íjna 
v�kem nejstarší úd nov� zvoleného výboru Ond�ej Ondryáš všechny jeho údy k provedení zmín�né 
volby na dnešní den do obecní kancelá�e o 3. hod. odpolední, kte�íž se všichni dostavili. Správce 
volby p�e�etl  § 37 volebního �ádu a p�evzal 2 údy výboru do komise Pavla Jure�ku a Františka 
Pet�eka. Po té p�istoupeno k volb� p�edstaveného obce. Jím zvolen Vincenc Bíl, rolník �. 58 16 
hlasy. Po volb� starosty p�ikro�eno k volb� 3 radních. Za I. radního zvolen Josef Boruta, rolník �. 
11, 17 hlasy, za       II. radního zvolen Pavel Fiurášek, rolník �. 23, 14 hlasy. Za III. radního 
zvolen Pavel Jure�ka, rolník  �. 29, 13 hlasy.  
Tím volba skon�ena a protokol p�e�ten i podepsán. 

  
 Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 9. prosince 1906 v sezení obecního výboru za 

p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Volba 3 �len� do obecní sirot�í rady.  



 Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 12 �len� obecního výboru, na�ež 
p�ikro�eno k volb�. Zvoleni jsou, jako zástupci obecního výboru : 1. Vincenc Bíl, starosta, 2. 
Josef Boruta, I. radní, 3. jako zástupce obou škol zvolen Pius Tho�, nadu�itel „u mostu“. 
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
 Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� dne 13. prosince 1906. 
 P�edm�t : Volba 2 �len� a 2 náhradník� do místní školní rady 

 Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti 17 �len� obecního výboru, na�ež 
p�ikro�eno k naduvedenému p�edm�tu.  

I zvoleni za �leny do místní školní rady nadpolovi�ní v�tšinou, když se starosta hlasování         
vzdal : 1. Pavel Fiurášek, rolník �. 23 13 hlasy, 2.Michal Janí�ek, rolník, �. 170, 12 hlasy. Mimo 
to obdrželi : František Mikulenka 4 hlasy, Vincenc Divín 4 hlasy. Dále p�ikro�eno k volb� dvou 
náhradník� do místní školní rady. I zvoleni byli : Josef Boruta �. 11, 16 hlasy, Cyril Chud�j �. 48,      
16 hlasy.  
Tím volba skon�ena, protokol p�e�ten a podepsán. 

 
Protokol o sch�zi obecního výboru v Prost�ední Be�v�, konané dne 31. ledna 1907. Obecní 

výbor v Prost�ední Be�v� skládá se z 18 �len�. Sch�zi jest p�ítomno 13 �len� obecního výboru. 
Sch�ze výborová jest ve smyslu § 41obecního �ádu schopna, aby se platn� mohla usnášeti a 
zahajuje se. 
 P�edm�t jednání : Zkoumání obecních ú�t� za rok 1906 a rozpo�et na rok 1907. Sezení 
zahájil Vincenc Bíl, starosta, za p�ítomnosti 13 �len� obecního výboru, na�ež p�ikro�eno ku 
zkoumání ú�t� za rok 1906. I shledáno po náležité zkoušce, že v ú�tech za rok 1906 jeví se 
p�ebytek v obnosu 144 K 40 h. P�ebytek tento zapsán jest mezi p�íjem do rozpo�tu na rok 1907. 
Takže p�íjem rozpo�tu na rok 1907 obnáší 2 210 K 40 h. 
Kdežto vydání 4 485 K 20 h úhrnem vykazuje. I jeví se tudíž dle správn� sestaveného a náležit� 
prozkoumaného rozpo�tu schodek pro rok 1907 v obnosu 2 274 K 80 h. Po p�edchozí porad� 
usneseno všemi hlasy p�ítomných. Na uhražení zmín�ného schodku, který vznikl následkem 
nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1907, ježto zdejší obec žádného, krom� v rozpo�tu na 
rok 1907 vyzna�eného jm�ní nemá, aby na základ� �l. IV. zákona ze dne 5. b�ezna 1862, �. 18 �. 
zák., p�irážky na p�ímé dan� mimo da� osobní uloženy byly , a to pro rok 1907 v obnosu 80%. 
V t�chto p�ímých daních jest také obsažena školní p�irážka. 
Ježto z p�ítomných nikdo ni�eho více nenamítal, protokol tento ukon�en, p�e�ten a podepsán. 

  
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� konaném dne 31. ledna 

1907. 
 P�edm�t jednání : Sezení zahájil starosta Vincenc Bíl u p�ítomnosti 13 �len� obecního 
výboru, p�i kterémžto p�ijal do svazku obce následující, a sice : 

1. Jana Šír�, p�íslušníka obce Dolní Be�vy 
2. Viléma Bártka, p�íslušníka St�íteže, na základ� 10ti letého pobytu v obci Prost�ední Be�v�,         

o �emž se doty�né obce uv�domují. 
 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního výboru v obci Prost�ední Be�v� konané dne 2. dubna 

1907. 
P�edm�tem jednání : Volba 3 �len� pro volební komissi pro sn�m na �íšskou radu.  

Sezení zahájil starosta Vincenc Bíl u p�ítomnosti 13 �len� obecního výboru, na�ež p�ikro�eno 
k volb�. Na návrh pana starosty zvoleni aklamací : 1. pan Pius Tho�, nadu�itel 

          2. Ji�í Ju�í�ek, rolník �. 165 
          3. Vincenc Divín, stola� �. 133 

Tím volba ukon�ena, protokol p�e�ten a podepsán. 



 
Protokol sepsaný v obci Prost�ední Be�v� dne 25. �íjna 1907 u p�ítomnosti podepsaných. 

 P�edm�t : Usnešení o zavedení potravní dan� z piva a lihovin na další 3 léta 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 12 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k jednání. Obecní výbor usnesl se jednohlasn�, aby ve zdejší obci na další 3 léta op�t 
zavedena byla potravní da� z piva a lihovin, a sice, aby se vybíralo jako dosud z každého 
hektolitru vy�epovaného piva 1 K 40 h a z každého upot�ebeného hektolitru lihu 6 K r. �. 
(rakouského �ísla). 

Usnešení to od�vod�uje obecní výbor tím, že obec Prost�ední Be�va, jak známo velesl. výboru 
zemskému, zadlužena jest, i ukládá se p�edstavenstvu obecním výborem, aby podalo žádost za 
schválení a povolení vybírati potravní da� ve zdejší obci.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 
 
 Protokol o sch�zi obecního výboru v Prost�ední Be�v� konané dne 6. února 1908 u 
p�ítomnosti podepsaných.  

 P�edm�t : Zkoumání obecních ú�t� za rok 1907 a obecního rozpo�tu za rok 1908. 
 Jednání : Starosta Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 16 �len� obecního výboru, na�ež 
p�ikro�eno ku zkoumání ú�t� za rok 1907. I shledáno po náležité zkoušce, že v ú�tu za rok 1907 
jeví se schodek v obnosu 104 K 58 h. Schodek ten zapsán mezi vydání rozpo�tu na rok 1908, takže 
vydání rozpo�tu na rok 1908 obnáší 4 111 K 57 h, kdežto 1 571 K úhrnem vykazuje. I jeví se tudíž 
dle správn� sestaveného a náležit� prozkoumaného rozpo�tu schodek pro rok 1908 v obnosu 
2 540 k 57 h. Po p�edchozí porad� usnešeno všemi hlasy p�ítomných. Na uhražení zmín�ného 
schodku, který vznikl následkem nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1908. ježto zdejší obec 
žádného, krom� v rozpo�tu na rok 1908 vyzna�eného jm�ní nemá, aby na základ� �l. XV. zákona 
ze dne 5. b�ezna 1862, �. 18 �. zák. p�irážky na p�ímé dan� mimo da� osobní uloženy byly, a to 
pro rok 1908 v obnosu 90%. V t�chto p�ímých daních také školní p�irážka obsažena jest. Ježto 
z p�ítomných nikdo ni�eho více nenamítal, protokol tento ukon�en, p�e�ten a podepsán. 

 
V sezení dne 20. února 1908 rozpo�et na rok 1908 po náležitém uvážení znovu prozkoumán            

a schválen. 
  

Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru konané dne 20. února 1908 u p�ítomnosti 
podepsaný 

P�edm�t : Pojednání o dítkách p�iškolených ob�an� Horní Be�vy v údolí „Kn�hyn�“.  
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 14 �len� obecního výboru, na�ež 

p�ikro�eno k jednání. 
Po všestranné rozmluv� usnešeno všemi hlasy, že obec Horní Be�va bude hraditi za p�iškolené 
dítky obci Prost�ední Be�v� veškeré výlohy za �ist�ní, vytáp�ní a jiné školní pom�cky za uplynulá 
léta 1905 a b�žící léta dle výpo�tu školních výloh, ale jen s tou podmínkou, pokud obec 
Prost�ední Be�va nebude nucena rozši�ovati školu, bu�to v „Kn�hyni“nebo „u mostu“. Usnešení 
to budiž podáno obci Horní Be�v� ku kone�nému vyjád�ení.  
Tím skon�eno a podepsáno. 

  
Protokol sepsaný o sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 14. ledna 1909 v Prost�ední 

Be�v�   u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Zkoumání obecních ú�t� za rok 1908 a obecního rozpo�tu na rok 1909. Starosta 

Vincenc Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 15 �len� obecního výboru, na�ež p�ikro�eno ku 
zkoumání. 
I shledáno po náležité zkoušce, že v ú�tu za rok 1908 jeví se schodek v obnosu 561 K 56 h. 
Schodek ten zapsán mezi vydání do rozpo�tu na rok 1909, takže vydání rozpo�tu za rok 1909 



obnáší 4 436 K 27 h, kdežto p�íjem �iní 1745 K. I jeví se tudíž dle správn� sestaveného a náležit� 
prozkoumaného rozpo�tu schodek pro rok 1909 v obnosu 2 691 K 27 h. Po p�edchozí porad� 
usnešeno všemi hlasy p�ítomných. Na uhražení zmín�ného schodku, který vznikl následkem 
nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1909. Ježto zdejší obec žádného krom� v rozpo�tu na rok 
1909 vyzna�eného jm�ní nemá, aby na základ� �l. IV. zákona ze dne 5. b�ezna 1862 �. 18 �. zák. 
p�irážky na p�ímé dan� mimo da� osobní uloženy byly, a to pro rok 1909 v obnosu 90%. 
V t�chto p�ímých daních také školní p�irážka obsažena jest.  
Ježto z p�ítomných nikdo ni�eho více nenamítal, protokol tento ukon�en, p�e�ten a podepsán.  

 
 V sezení konaném dne 31. ledna 1909 po náležitém uvážení znovu prozkoumán a schválen. 

 
 Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru konané dne 6. �ervna 1909 u p�ítomnosti 
podepsaných.  
 P�edm�t : Volba 3 volitel� pro volby do silni�ního výboru. 
Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 15 �len� obecního výboru, na�ež p�ikro�eno 
k volb� 3 volitel�. K návrhu p. nadu�itele Pia Tho�e zvoleni aklamaci : 
1. Vincenc Bíl, �. 58, starosta 
2. František Mikulenka, �. 20, rolník 
3. Josef Boruta, �. 11, rolník 
Tím volba skon�ena a protokol podepsán. 

 
Protokol sepsaný o sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 22. srpna 1909 v Prost�ední 
Be�v�.  
P�edm�t : Pojednání o vyškolení dítek ob�an� Horní Be�vy ze školy Kn�hy�ské. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 13 �len� obecního zastupitelstva, 

na�ež p�ikro�ena k jednání. Po všestranném uvážení usnešeno všemi hlasy proti dv�ma, že dítky 
ob�an� Horní Be�vy ze školy Kn�hy�ské vyškoluje od za�átku roku 1909/10 z t�chto d�vod� : Dle 
protokolu ze dne 20. února 1908 byla obec Horní Be�va požádána, by hradila obci Prost�ední 
Be�v� za p�iškolené dítky veškeré výlohy za �ist�ní, vytáp�ní a jiné školní pom�cky; dosud však 
žádné vy�ízení nedošlo. Vyškoluje tedy dítky ob�an� Horní Be�vy z toho d�vodu, že jest obava 
k rozši�ování školy v Kn�hyni, když už na�ízeno jest školu „u mostu“ rozši�ovati. Zárove� si 
obecní zastupitelstvo p�eje zm�nu obou stávajících obvod� školních. O usnešení tom se 
uv�domuje c. k. okres. škol. rada, obecní zastupitelstvo i místní školní rada na Horní Be�v�.  
Tím protokol skon�en, p�e�ten a podepsán. 

 
V sezení dne 28. listopadu 1909 zvolení v obecním výboru v Prost�ední Be�v� 4 �lenové do 

reklama�ní komise pro obecní volby : 1. Josef Boruta, radní 
             2. Pavel Fiurášek, radní 
             3. Pavel Jure�ka, radní 
             4. František Mikulenka, �len obecního zastupitelstva 
 
Ve sch�zi obecního výboru dne 13. ledna 1910 zvoleni 4 �lenové do volební komise pro 

obecní volby : 1. Michal Vašut, �. 5 
      2. Jan Vašut, �. 56 
     3. Herold, u�itel 
     4. Augustin Blinka, �. 53 
 
Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru dne 29. b�ezna 1910 u p�ítomnosti podepsaných. 
P�edm�t : Zkoumání obecních ú�tu za rok 1909 a obecního rozpo�tu na rok 1910. 



 Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení u p�ítomnosti 14 �len� obecního výboru, na�ež 
p�ikro�eno ku zkoumání ú�t� za rok 1909. I shledáno po náležitém prozkoumání, že v ú�tu za rok 
1909 jeví se schodek 637 K 69 h. Schodek ten zapsán mezi vydání rozpo�tu na rok 1910, takže 
vydání rozpo�tu na rok 1910 �iní 5 115 K 69 h, kdežto p�íjem obnáší 1 561 K. I jeví se tudíž dle 
správn� sestaveného a náležit� prozkoumaného rozpo�tu, schodek pro rok 1910 v obnosu 3 554 
K 69 h. Po p�edchozí porad� usnešeno všemi hlasy p�ítomných, na uhražení zmín�ného schodku, 
který vznikl následkem nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1910, ježto zdejší obec žádného 
krom� v rozpo�tu na rok 1910 vyzna�eného jm�ní nemá, aby na základ� �l. XV. zák. ze dne 5. 
b�ezna 1862, �. 18 �. zák. p�irážky na p�ímé dan� mimo da� osobní uloženy byly a to pro rok 
1910 v obnosu 125%. V t�chto p�ímých daních také školní p�irážka obsažena jest. Ježto 
z p�ítomných nikdo ni�eho nenamítal, protokol tento skon�en, p�e�ten a podepsán. 

 
Protokol ze dne 16. kv�tna 1910, sepsaný o sch�zi obecního zastupitelstva v Prost�ední Be�v� 

za p�ítomnosti 13 �len�, tudíž 2/3 v�tšiny.  
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sch�zi a oznámil, že dne 2. kv�tna 1910 složil u 

politického ú�adu okresního slib, �ímž dostalo se mu ov��ení k vykonávání ú�adu starostenského. 
Zmíniv se            o n�kterých pod�ízen�jších otázkách obce naší se týkajících, p�ikro�il k dalšímu 
jednání. Všichni �lenové obecního výboru povstali, na�ež starosta p�ipomenul zvoleným radním 
jich povinnosti, p�ed�ítá jim pak zvláš� sepsanou listinu o složení slibu ve smyslu § 23 obecního 
�ádu. Slova p�ed�ítaného slibu všichni za ním opakovali, ruce mu na míst� p�ísahy podali a pak 
se na potvrzení toho vlastnoru�n� na listin� té podepsali. Po skon�eném úkonu tomto ohlašuje 
starosta obecnímu výboru, že vzhledem k ustanovení § 49 obecního �ádu p�ikázal �len�m 
obecního p�edstavenstva následující funkce : Pokladnu p�id�luje p. radnímu Josefu Hrubému. 
Policejním komisa�em ur�en      p. radní Josef Hrubý. Funkce pokladníka i policejního komisa�e 
jest �estná a úpln� bezplatná.  
Tím sch�ze skon�ena. 

 
Protokol sepsaný o volb� �len� místní školní rady dne 17. �ervence 1910, p�i níž zvoleni :  

p. František Mikulenka zvolen 11 hlasy, p. Cyril Pa�enica zvolen 11 hlasy. Vylosováním vypadl 
z náhradnictví p. Josef Boruta, na místo n�hož zvolen p. Jan Žitník 12 hlasy, p�i kteréžto volb� 
vzdal se hlasu p. František Jurajda. Druhým náhradníkem z�stává Cyril Chud�j. 

 
Protokol sepsaný p�i sezení obecního zastupitelstva v obci Prost�ední Be�v� dne 11. srpna 

1910     o 4. hodin� odpolední u p�ítomnosti 14 �len�. 
 P�edm�t : Vyjád�ení ohledn� z�ízení pobo�ky na dvout�ídní škole „u mostu“. 

Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení u p�ítomnosti nadpolovi�ní v�tšiny �len� 
obecního zastupitelstva a p�ed�ítá výnos c. k. okresní školní rady ve Valašském Mezi�í�í ze dne 1. 
srpna 1910, �ís. 1753 sv�d�ící zdejší místní školní rad�. Obecní zastupitelstvo se po té usnáší, že 
nelze toho �asu z�íditi zvláštní pobo�ky p�i škole „u mostu“, pon�vadž obce zdejší je finan�n� 
p�etížena, nebo� uhražuje svá veškerá vydání pouze p�irážkami, jež letošního roku dosahují výše 
145%, �ítaje v to 20% p�irážky školní. 
Dále také postižena jest zdejší obec letošními živelními pohromami, jako kroupami a  neustálým 
mokrem tak, že již zemáky,, jediný to chléb vezdejší, po�ínají hnití.  
I dovoluje si proto zastupitelstvo obecní c. k. okresní školní rad� navrhnouti, aby dítky z Horní 
Be�vy, které chodí do školy v údolí „Kn�hyn�“ vyškoleny byly z této školy, a místo nich, aby 
p�iškoleny byly dítky ze zadního údolí „Bacova“ do školy v údolí „Kn�hyn�“, �ímž prozatím 
zmírní se p�epln�ní školy „u mostu“. Obec Horní Be�va nep�ispívá zdejší obci na školní vydání 
dosud ni�ím.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 



V sezení obecního zastupitelstva v obci Prost�ední Be�v� dne 11. srpna 1910 zvoleni                       
u p�ítomnosti15ti �len� do zdravotního sboru mimo p. starosty, p. František Mikulenka a p. Josef 
Boruta akklamací.  

 
Ve sch�zi obecního zastupitelstva v obci Prost�ední Be�v� dne 18. zá�í 1910 u p�ítomnosti 14 

�len� ujednáno vybírání dan� z piva a lihovin na další t�i roky.  
 

Do zdravotního sboru ve sch�zi konané dne 18. zá�í 1910 zvolen akklamací starosta Vincenc 
Bíl     a radní Josef Hrubý. 

 
 

V sezení konaném dne 5. b�ezna 1911 zamítnuta žádost Jana Vašuta, týkající se vý�epnické 
koncesse.  

 
Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru, konané dne 5. b�ezna 1911 u p�ítomnosti 16 
�len�. 

P�edm�t : P�ehlížení obecních ú�t� za rok 1910 a obecního rozpo�tu na rok 1911. 
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení a p�ikro�eno ku zkoumání obecních ú�t� za rok 

1910. I shledáno po náležité zkoušce, že v ú�tu za rok 1910 jeví se schodek 226 K 69 h.  
Schodek ten zapsán mezi vydání rozpo�tu na rok 1911, takže vydání rozpo�tu na rok 1911 �iní       
5 336 K 43 h, kdežto p�íjem obnáší 1 473 K. I jeví se tudíž dle správn� sestaveného a náležit� 
prozkoumaného rozpo�tu schodek pro rok 1911 v obnosu 3 863 K 43 h. Po p�edchozí porad� 
usnešeno všemi hlasy p�ítomných, na uhrazení zmín�ného schodku, který vznikl následkem 
nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1910, ježto zdejší obce žádného, krom� v rozpo�tu na 
rok 1911 vyzna�eného jm�ní nemá, aby na základ� �l. XV. zák. ze dne 5. b�ezna 1862 �. 18 �. zák. 
p�irážky na p�ím dan� mimo da� osobní uloženy byly a to pro 1911 v obnosu 150%. V t�chto 
p�ímých daních také 12% školní p�irážka jest obsažena. Ježto z p�ítomných nikdo ni�eho 
nenamítá, protokol tento skon�en, p�e�ten a podepsán. 

 
 V sezení obecního výboru konaném dne 7. kv�tna 1911 za p�ítomnosti 16 �len� obecního 
výboru zvoleni do volební komisse do �íšské rady 3 �lenové : 
1. p. Josef Boruta, �. 11    15ti hlasy 
2. p. Michal Janí�ek, �. 170   15ti hlasy 
3. p. Augustin Blinka, rolník, �. 53 15ti hlasy 

 
V sezení obecního výboru konaném dne 25. kv�tna 1911 za p�ítomnosti 10ti �len� zvoleni               

3 náhradníci volební komisse do �íšské rady :  
1. Michal Jurek, �. 19   16 hlasy 
2. Ji�í Ju�í�ek, �. 165  16 hlasy 
3. Jan Žitník, �. 102  16 hlasy 

 
Protokol sepsaný v sezení obecního výboru dne 25. kv�tna 1911 v Prost�ední Be�v� u 

p�ítomnosti 16 �len� obecního výboru.  
P�edm�t : Pojednání o stavb� školy nebo z�ízení paralelky.  
Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sch�zi, na�ež p�ikro�eno k jednání, v n�mž usnesl se 

obecní výbor, že není pro velké p�irážky 300% pomýšleti v stavu na stavbu školy a pro paralelku 
nelze najíti vhodného místa.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 



Protokol sepsaný v sezení obecního výboru dne 17. zá�í 1911 za p�ítomnosti 16ti �len� 
obecního výboru.  

Starosta Vincenc Bíl zahajuje sezení, na�ež p�ikro�eno k jednání. Obecní výbor se usnáší 12 
hlasy, aby povoleno bylo polodenní vyu�ování z d�vodu následujících : Letošními pohromami, 
nap�ed povodn�mi, nyní zase velkými vedry a suchem, pak na letošní rok 150% velká obecní 
p�irážka               a kone�n� velký obecní dluh asi 21 000 K zem�d�lské bance, není, na stavbu 
školy ani pomyšlení, pro�ež žádáme, aby z uvedených p�í�in bylo nám povoleno polodenní 
vyu�ování.  
Tím protokol ukon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru, konané dne 31. b�ezna 1912 u p�ítomnosti 14 

�len� obecního výboru. 
P�edm�t : Prohlížení a zkoumání obecních ú�t� za rok 1911 a obecního rozpo�tu na rok 1912.  

 Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení a p�ikro�eno ku p�ehlídce obecních ú�t� za rok 
1911. I shledáno po náležité zkoušce, že v ú�tu za rok 1911 jeví se schodek 663 K. Schodek ten 
zapsán mezi vydání rozpo�tu na rok 1912, takže vydání rozpo�tu na rok 1912 �iní 6 941 K, kdežto 
p�íjem obnáší 1 771 K 68 h. Jeví se tudíž dle oprávn� sestaveného a náležit� prozkoumaného 
rozpo�tu schodek pro rok 1912 v obnosu 5 169 K 32 h. Po p�edchozí porad� usnešeno všemi 
hlasy p�ítomných, na uhrazení zmín�ného schodku, který vznikl následkem nevyhnuteln� 
pot�ebných vydání pro rok 1911. Ježto zdejší obec žádného krom� v rozpo�tu na rok 1912 
vyzna�eného jm�ní nemá, aby na základ� �l. XV. zák. ze dne 5. b�ezna 1862, �. 18 �. zák. p�irážky 
na p�ímé dan� mimo da� osobní uloženy byly a to pro rok 1912 v obnosu 180%. V t�chto p�ímých 
daních také 12% školní p�irážka jest obsažena. 
Ježto z p�ítomných nikdo ni�eho nenamítal, protokol ukon�en, p�e�ten a podepsán. 

 
 Protokol sepsaný dne 14. dubna1912 v sezení obecního výboru u p�ítomnosti 17�len�.  
 P�edm�t : Z�ízení expositury v údolí „Bacov�“.  

Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sezení, na�ež p�ikro�eno k jednání. Obecní výbor 
usnesl se ve svém sezení jednohlasn�, aby bylo povoleno z�ízení expositury v údolí Bacov� a 
nikoliv pobo�ky; jednalo se vždy o z�ízení expositury v údolí „Bacov�“, což se snad stalo 
s nedorozum�ním; aby se tomuto jedenkráte p�edešlo, opakuje se, aby byla povolena expositura, 
jež by sloužila jen pro školní dítky v obvod� údolí „Bacova“.  
Dále obecní zastupitelstvo žádá, aby do �asu vy�ízení a schválení expositury byly dítky vyu�ovány 
už jako v expositu�e a nikoli jako v pobo�ce, pon�vadž cesta pro dítky I. t�ídy jest velmi daleká a 
obtížná, která jest až p�es 1 ½ hodiny trvající z jednoho kopce na druhý, což jest pro ony dítky 
ch�ze skoro nemožná. Dále usnešeno hradit Augustinovi Blinkovi 100 K za otop a byt.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního zastupitelstva obce Prost�ední Be�vy, konané dne 15. 

zá�í 1912.  
Jednání : Návrh na obsazení definitivního místa nadu�itele na obecné dvout�ídní škole 

v Prost�ední Be�v� v údolí „Kn�hyn�“.  
Starosta zahajuje sch�zi a poukazuje na p�ípis c. k. okresní šk. rady ve Valašském Mezi�í�í, �. 
1974, ze dne 4. zá�í 1912 a p�ikro�uje k jednání ohledn� zmín�ného p�edm�tu. Podepsaní �lenové 
obecního výboru jednohlasn� navrhují p. u�itele Jana Herolta na místo nadu�itele na škole 
v údolí „Kn�hyn�“ v Prost�ední Be�v�, na níž už nyní t. j. od 1. zá�í 1912 správu vede.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
 Obecní zastupitelstvo protestuje ve sch�zi konané dne 20. �íjna 1912 proti z�ízení pobo�ky 

v údolí „Kn�hyn�“ a žádá c. k. okr. šk. radu, aby na�ídila obci Horní Be�v�, aby pro své d�ti 



z�ídila pobo�ku nebo exposituru ve své obci, aby zdejší obci bylo aspo� �áste�n� odpomoženo, 
ježto školních d�tí z Horní Be�vy je více než 50.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
 Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru konané dne 16.b�ezna 1913 u p�ítomnosti 13 
�len�.  P�edm�t : P�ehlížení obecních ú�t� za rok 1912 a obecního rozpo�tu na rok 1913. 

 Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahájil sch�zi a p�ikro�eno ku p�ehlídce obecních ú�t� za rok 
1912. I shledáno po náležité zkoušce, že v ú�tu za rok 1912 jeví se schodek 544 K 3 h. Schodek 
ten zapsán mezi vydání rozpo�tu na rok 1913, takže vydání rozpo�tu na rok 1913 �iní 8 297 K 3 
h, kdežto p�íjem obnáší 1 826 K. Po p�edchozí porad� usnešeno všemi hlasy p�ítomných, na 
uhrazení zmín�ného schodku, který vznikl následkem nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 
1913 v obnosu 6471 K 3 h, vybírati p�irážku 180%, ježto obec zdejší žádného krom� v rozpo�tu r. 
1913 vyzna�eného jm�ní nemá   a tudíž chce, aby na základ� �l. XV. zák. ze dne 5. b�ezna 1862, �. 
18 �. zák. jmenovaná p�irážka na p�ímé dan� mimo da� osobní uložena byla.  
V t�chto p�ímých daních také 15% školní p�irážka jest obsažena. Revisi provedli p. Josef Boruta          
a Cyril Pa�enica. Ježto z p�ítomných nikdo ni�eho nenamítal, protokol ukon�en, p�e�ten a 
podepsán. 

 
 V sezení konaném dne 14. kv�tna 1913 za p�ítomnosti 12 �len� obecního výboru zvoleni do 
volební komise na zemský sn�m pro všeobecnou t�ídu voli�skou všemi hlasy :  
1. Ji�í Ju�í�ek, rolník, �. 165 
2. Michal Janí�ek, rolník, �. 170 
3. Michal Bíl, �. 58 
Pro t�ídu venkovskou zvoleni byli : 
1. Josef Boruta, rolník, �. 11 
2. Josef Hrubý, obchodník, �. 104 
3. Jan Herolt, nadu�itel, �. 215 
Místnost k volb� ur�il celý výbor obecní zasedací místnost v Prost�ední Be�v�. 

 
Protokol sepsaný dne 18. kv�tna 1913 u p�ítomnosti 12 �len� obecního výboru.  

 P�edm�t : Vyjád�ení ku p�ípisu �. 4782 ze dne 5. dubna 1913. Obecní výbor trvá na zaplacení 
školních výloh obce Prost�ední Be�v� vzniklé školními dítkami chodícími do školy u údolí 
Kn�hyn� od roku 1903 v�etn� až do roku 1912.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
 V sezení obecního výboru konaném dne 1. �ervna 1913 za p�ítomnosti 12 �len� usnáší se 
obecní výbor 9 hlasy proti ustanovení definitivního u�itele Augustina Hýže ve škole „u mostu“. 

  
 Protokol sepsaný dne 1. �ervna 1913 v sezení obecního výboru v obecní kancelá�i.  
 P�edm�t : Volba 6 náhradník� na zemský sn�m.  

 Jednání : Starosta Vincenc Bíl zahajuje sch�zi obecního zastupitelstva, na�ež p�ikro�eno 
k volb�. Zvoleni byli pro všeobecnou t�ídu :  
1. Cyril Pa�enica, �. 70, 12ti hlasy 
2. Vincenc Divín, �. 132, 12ti hlasy 
3. Jan Pet�ek, �. 202, 12ti hlasy 
Pro venkovskou t�ídu zvoleni : 
1. Cyril Pa�enica, 12ti hlasy 
2. Pavel Fiurášek, 12ti hlasy 
3. �en�k Došla, 12ti hlasy 
Tím protokol skon�en a podepsán. 



 
 V sezení obecního výboru konaném 2. �ervence 1913 u p�ítomnosti 14 �len� zvoleni 4 �lenové 
reklama�ní komise :  
1. Josef Boruta, 13 hlasy 
2. Pavel Fiurášek, 13 hlasy 
3. Cyril Pa�enica, 13 hlasy 
4. Jan Žitník, 13 hlasy 

 
V sezení obecního výboru dne 12. �íjna 1913 za p�ítomnosti 15ti �len� usnáší se obecní výbor 

na odškolení p�iškolených d�tí z Horní Be�vy a na zrušení pobo�ky p�i škole v údolí Kn�hyn�. 
Horní Be�va dosud ni�ím na školu nep�ispívala, proto tedy dítky z Horní Be�vy budiž odškoleny. 

 
Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního zastupitelstva v Prost�ední Be�v�, konané dne 19. 

listopadu 1913 za p�ítomnosti 15ti �len�. 
P�edm�t : Návrh na obsazování definitivního místa u�itele II. t�. p�i škole „u mostu“ 

v Prost�ední Be�v�.  
Jednání : Starosta zahajuje sch�zi a p�ikro�uje k jednání. Jelikož t�ikrát pan starosta vyzval 

�leny pp. Josefa Borutu, Michala Janí�ka, Pavla Fiuráška,Cyrila Pa�enicu, Františka Jurajdu, 
kte�í necht�li se zú�astniti hlasování. Když neposlechli, odhlasovali zbylí �lenové, že souhlasí 
s jmenováním            p. u�. Hýže za definitivního u�itele II. t�. p�i škole „u mostu“. Terno se 
nezastavuje, jelikož žadatel jest sám.  
Tím protokol skon�en a podepsán.  

 
 
Zápis o volb� obecního p�edstavenstva v Prost�ední Be�v� konané dne 20. prosince 1913 

v zasedací síni obecního domu za p�ítomnosti všech �len� výboru. V�kem nejstarší �len obecního 
výboru Josef Hrubý zahajuje sch�zi a zjiš�uje po�et všech �len� výboru. Pak p�ikro�eno 
k volebnímu aktu. Jmenovaný volí sob� k ruce své d�v�rníky p. Františka Malinu a p. Jana 
Herolta, kte�í výsledky voleb budou zapisovati. Na to p�ikro�eno k volb� starosty.  
Zvolen 10ti hlasy p. Josef Boruta, rolník v Prost�ední Be�v� �. 11, tedy nadpolovi�ní v�tšinou 
hlas�. Pak p�ikro�eno k volb� radních �i obecních starších. Voleni za radní následující pánové : 
p. Janí�ek Michal, �. 170, 12 hlasy I. radním 
p. Fiurášek Pavel, �. 23, 11 hlasy, II. radním 
p. Ju�í�ek Ji�í, �. 165, 9 hlasy, III. radním 
p. Pa�enica Cyril, �. 70, 9 hlasy, po losování zvolen za IV. radního dle stávajících podmínek. 
Zvoleni volbu p�ijímají.  
Tím volba skon�ena, protokol p�e�ten a podepsán. 

 
 Opis protokolu sepsaného p�i sch�zi p�edstavenstva obce Horní Be�vy s p�edstavenstvem 
obce Prost�ední Be�vy konané za ú�elem dohody o vyrovnání ú�tu, který obec Prost�ední Be�va 
obci Horní Be�v� podala za p�ísp�vky na školu v Kn�hyních, jež obec Horní Be�va dle toho ú�tu 
obci Prost�ední Be�v� dluhuje. 
 Obec Horní Be�va zastoupena byla starostou obce p. Františkem Kretkem, radními pp. 
�e�kem Malinou, Josefem Košárkem, Janem Vaní�kem a �lenem obecního výboru Karlem 
Tomáškem.        Obec Prost�ední Be�va zastoupena byla starostou obce p. Josefem Borutou, 
radními pp. Cyrilem Pa�enicou, Michalem Janí�kem, a �lenem obecního výboru Janem Heroltem.  

 Dohoda u�in�na byla v ten smysl, že obec Horní Be�va uvoluje se na vyrovnání onoho ú�tu a 
na vyrovnání p�ísp�vku na školu v Kn�hyních až do konce školního roku 1913/14 zaplatiti obci 
Prost�ední Be�v� obnos 800 K. 



 Obec Horní Be�va zavazuje se na obci Prost�ední Be�v� zaplatiti 500 K do osmi dn� a 300 
K do 31. srpna 1914. Obec Be�va Prost�ední do té doby �ekati bude obnos onen bez úrok�. Obec 
Prost�ední Be�va oznámí toto vyrovnání c. k. okresní školní rad� ve Valašském Mezi�í�í 
s podotknutím, že rekurs obce Horní Be�vy v té v�ci podaný jest bezp�edm�tný. Na vyrovnání toto 
ob� strany p�istupují.          Na d�kaz souhlasu ob� strany tento protokol podepsaly.  

  
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 3. února 1914 za p�ítomnosti 18ti �len� zvoleni 
za �leny místní školní rady :  
1. Michal Janí�ek, rolník, �. 170, 17ti hlasy 
2. Pavel Fiurášek, rolník, �. 23, 16ti hlasy 
3. Cyril Chud�j, rolník, �. 48, 9ti hlasy 
Za náhradníka zvolen Jan Juroška, majitel usedlosti, �. 66, 11 hlasy. 
 V témž sezení povoleno na žádost p. nadu�itele Jana Herolta 7m palivového d�eva pro šk. rok 
1913/14 z nadbytku pen�z, o� je d�evo lacin�jší oproti minulému roku a to z toho d�vodu, že je p�i 
škole z�ízena pobo�ka. 

 
Protokol sepsaný o sch�zi obecního výboru konané dne 1. b�ezna 1914 v Prost�ední Be�v� za 

p�ítomnosti 16ti �len�.  
 P�edm�t : Zkoumání obecních ú�t� za rok 1913 a rozpo�et na rok 1914. 
 Jednání : Starosta Josef Boruta zahajuje sezení, na�ež �ten protokol s posledním sch�ze                  

a schválen. Po náležitém p�ehlédnutí jednotlivých položek jak p�íjmu tak i vydání, bylo shledáno, 
že p�íjem za rok 1913 �iní 8 361 K 28 h, kdežto vydání �iní 8 437 K 45 h. Jeví se tudíž schodek 76 
K 17 h. Schodek ten zapsán do vydání rozpo�tu na rok 1914, takže vydání rozpo�tu na rok 1914 
obnáší      8 156 K 17 h, kdežto p�íjem rozpo�tu na rok 1914 �iní 2 915 K 30 h. Jeví se tudíž 
schodek rozpo�tu na rok 1914 5 240 K 87 h. 

 
Po všestranném uvážení usnesl se obecní výbor jednohlasn� v sezení konaném dne 3. února p�i 
sestavení rozpo�tu, aby schodek 5 240 K 87 h uhradil 180% p�irážkou, ježto zdejší obec žádného 
krom� v rozpo�tu na rok 1914 vyzna�eného jm�ní nemá a tudíž chce, aby na základ� XV. zák. ze 
dne   5. b�ezna 1862 �. 18 �. zák. p�irážka jmenovaná t. j. 180% na p�ímé dan� mimo da� osobní 
z p�íjm� uložena byla. V t�chto p�ímých daních také 15% školní p�irážka jest obsažena. Revisi 
provedli           pp. Pa�enica Cyril, Rudolf Janda a Augustin Blinka. 

V téže sch�zi p�e�ten ob�žník od zemského výboru : Obecní dávka ze spot�eby piva. 
Dle zd�lení c. k. finan�ního zemského �editelství z 15. ledna 1914 �. 1236 mohou obce se zdejším 
svolením ybírati pivní dávku ve výši p�es 2 K až 3 K 40 h z hektolitru piva v letech 1915 až 1917. 
Obecní výbor usnesl 11 hlasy, když 2 �lenové nebyli p�ítomni a 3 hlasování se vzdali pro 
dodate�né zvýšení dávky z piva a to, aby zvýšení bylo z 1 K 40 h na 2 K. Zvýšení toto od�vod�uje 
obecní výbor tím, že obec jednak zadlužena, jednak že obecní p�irážky platí ve výši 180%. 
Následkem toho ukládá obecní výbor obecnímu p�edstavenstvu, aby podalo žádost k velesl. 
zemskému výboru za dodate�né schválení tohoto usnešení a povolilo vybírání dan� ze spot�eby 
piva z 1 K 40 h na 2 K od 1. ledna 1914.  
Tím protokol skon�en a podepsán. 

 
 Ve výborové sch�zi konané dne 22. b�ezna 1914 u p�ítomnosti 14ti �len� znovu prozkoumány 

ú�ty za rok 1913 a všemi hlasy schváleny. 
 

 Ve sch�zi obecního výboru konané dne 21. kv�tna za p�ítomnosti 13ti �len� usnáší se obecní 
výbor jednohlasn�, aby na definitivní místo u�itele II. t�. p�i škole „u mostu“ p�i exposituru 
v Bacov� v Prost�ední Be�v� jmenován byl žadatel p. Jan Fárek. Jelikož žadatel jest sám, terno se 
nesestavuje. 



 
Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního výboru, konané dne 13. ledna 1915 za p�ítomnosti 14 
�len�.  

 P�edm�t : P�ehled a zkoumání obecních ú�t� za rok 1914 a obecního rozpo�tu na rok 1915.  
 Jednání : Starosta Josef Boruta zahájil sch�zi a p�ikro�eno ku p�ehlídce obecních ú�t� za rok 
1914. I shledáno po náležitém p�ehlédnutí, že p�íjem za rok 1914 �iní 8 951 K 80 h, kdežto vydání 
�iní 7 954 K 21 h. Jeví se tudíž p�ebytek 997 K 59h. P�ebytek ten zapsán do p�íjmu rozpo�tu na 
rok 1915, takže p�íjem rozpo�tu �iní 2923 K 59 h, kdežto vydání vykazuje 8 000 K. Z�stává 
schodek na uhražení 5 076 K 41 h. Po všestranném uvážení usnesl se obecní výbor jednohlasn� 
na uhražení zmín�ného schodku, který vznikl následkem nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 
1915. Ježto zdejší obec žádného, krom� v rozpo�tu na rok 1915 vyzna�eného jm�ní nemá, aby na 
základ� XV. �l. zák. ze dne  5. b�ezna 1862, �. 18 �. zák. p�irážky na p�ímé dan� mimo da� osobní 
uloženy byly a to pro rok 1915 v obnosu 180%. V t�chto p�ímých daních také školní p�irážka jest 
obsažena. Ježto z p�ítomných nikdo ni�eho více nenamítal, tím protokol skon�en, p�e�ten a 
podepsán. 

 
 Ve sch�zi obecního výboru, konané dne 31. ledna 1915 za p�ítomnosti 12 �len� obecní ú�ty za 
rok 1914 znovu prozkoumány a s rozpo�tem na rok 1915 schváleny  a podepsány. 

  
Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního výboru konané dne 27. ledna 1916 za p�ítomnosti 14ti 
�len�. 

P�edm�t : P�ehled a zkoumání obecních ú�t� za rok 1915 a obecního rozpo�tu na rok 1916.  
Jednání : Starosta Josef Boruta zahájil sch�zi a p�ikro�eno ku p�ehlídce obecních ú�t� za rok 

1915. I shledáno po náležitém prohlédnutí, že p�íjem za rok 1915 �iní 7 950 K 82 h, vydání 6 604 
K    85 h. Jeví se tudíž p�ebytek 1 345 K 97 h. P�ebytek ten zapsán do p�íjmu rozpo�tu na rok 
1916, takže p�íjem rozpo�tu na rok 1916 �iní 2 281 97 h, kdežto vydání rozpo�tu za rok 1916 
vykazuje 7 300 K. Z�stává tudíž schodek na uhražení 5 018 K 3 h. Po všestranném uvád�ní usnesl 
se obecní výbor jednohlasn� na uhražení zmín�ného schodku, který vznikl následkem 
nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1916. Ježto zdejší obec žádného, krom� v rozpo�tu na 
rok 1916 vyzna�eného jm�ní nemá, aby na základ� �l. XV. zák. ze dne 5. b�ezna 1862 �. 18 �. zák. 
p�irážky na p�ímé dan� mimo da� osobní uloženy byly a to pro rok 1916 ve výši 180%. V t�chto 
p�ímých daních také školní p�irážka jest obsažena. Ježto z p�ítomných nikdo ni�eho více 
nenamítal, protokol skon�en, p�e�ten a p�ítomnými podepsán. 

 
 
Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního výboru konané 18. ledna 1917 za p�ítomnosti 16ti 
�len�. 

P�edm�t : P�ehled a zkoumání obecních ú�t� za rok 1916 a obecního rozpo�tu na rok 1917.  
Jednání : Starosta Josef Boruta zahájil sch�zi a p�ikro�eno k p�ehlídce ú�t� za rok 1916                 

a shledáno po náležitém p�ehlédnutí, že p�íjem za rok 1916 �iní 10 831 K 7 h,vydání 9 233 K 75 
h; jeví se tudíž p�ebytek 1 597 K 32 h. 
P�ebytek tento zapsán do p�íjmu rozpo�tu na rok 1917, takže p�íjem rozpo�tu na rok 1917 �iní       
2 833 K 32 h, kdežto vydání rozpo�tu vykazuje 7 666 K. Z�stává tudíž schodek 4 832 K 68 h.             
Po všestranném uvážení usnesl se obecní výbor jednohlasn� na uhražení zmín�ného schodku, 
který vznikl následkem nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1917 a ježto zdejší obec, krom� 
v rozpo�tu na rok 1917 vyzna�eného jm�ní nemá, aby na základ� �l. XV. zák. ze dne 5. b�ezna 
1862, �. 18 �. zák. p�irážky na p�ímé dan� mimo da� osobní uloženy byly a to pro rok 1917 ve 
výši 180%.  
V t�chto p�ímých daních také školní p�irážka jest obsažena. Ježto z p�ítomných nikdo ni�eho více 
nenamítal, protokol skon�en, p�e�ten a podepsán. 



 
Ve sch�zi obecního výboru konané dne 4. února znova rozpo�et na rok 1917 prozkoumán 

schválen. 
 
Ve sch�zi obecního výboru, konané dne 7. �ervna 1917 usnešeno jednohlasn� upsati na               

IV. vále�nou p�j�ku obnos 200 K, který se uhradí obecní p�irážkou.  
 
Ve sch�zi obecního výboru konané dne 25. listopadu 1917 za p�ítomnosti 12ti �len� usnešeno, 

že na VII. Rakouskou vále�nou p�j�ku upíše se u Úst�ední banky �eských spo�itelen, filiálky 
v Brn� výp�j�kou 5 000 K dan�prostých 5 ½ % státních poukázkách ve 4% komunálních 
obligacích této banky rovnající se 40% upsaného obnosu t. j. 5 000 K. 

 
Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního výboru konané dne 31. ledna 1918 za p�ítomnosti 13 
�len�. 

P�edm�t : Zkoumání a p�ehled obecních ú�t� za rok 1917 a obecního rozpo�tu na rok 1918. 
Jednání : Starosta Josef Boruta zahájil sch�zi a p�ikro�eno k p�ehlídce ú�t� za rok 1917;                 

i shledáno po náležitém prohlédnutí, že p�íjem za rok 1917 �iní 11 808 K 05 h, kdežto vydání �iní 
13 445 K 58 h. Jeví se tudíž schodek 1 637 K 53 h. Schodek ten zapsán do vydání rozpo�tu na rok 
1918, takže vydání rozpo�tu �iní 10 070 K 53 h, kdežto p�íjem vykazuje 3088 K. Z�stává tudíž 
schodek 6 982 K 53 h. Po všestranném uvážení usnesl se obecní výbor jednohlasn� na uhražení 
zmín�ného schodku, který vznikl následkem nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1918. 
A ježto zdejší obec žádného, krom� v rozpo�tu na rok 1918 vyzna�eného jm�ní nemá, je nutno aby 
na základ� �l. XV. �. zák.ze dne 5. b�ezna1862 �. 18,  �. zák. p�irážky na p�ímé dan� mimo da� 
osobní uloženy byly a to pro rok 1918 ve výši 265%. V t�chto p�ímých daních také školní p�irážka 
jest obsažena. Ú�ty z roku 1917 a rozpo�et na rok 1918 v p�íští sch�zi znovu prozkoumány a 
schváleny. 

 
Ve sch�zi obecního výboru, konané dne 9. �ervna 1918 za p�ítomnosti 15ti �len� usnešeno 

jednohlasn� p�es velké zadlužení obce upsati na VII. vále�nou p�j�ku obnos 5 000 K. 
 
Ve sch�zi konané obecním výborem dne 15. �ervence 1918 za p�ítomnosti 13ti �len� usnešeno 

jednohlasn� p�isp�ti na stavbu silnice p�es Prost�ední a Dolní Be�vy obnosem 5000 K. 
 
Ve sch�zi obecního výboru konané dne 17. listopadu 1918 za p�ítomnosti 15 �len� usnešeno 

jednohlasn� jmenovati pana �editele Pia Tho�e �estným �lenem. 
  
Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního výboru, konané dne 30. ledna 1919 za p�ítomnosti 16 
�len�.  

P�edm�t : Zkoumání a p�ehled obecních ú�t� za rok 1918 a obecního rozpo�tu na rok 1919. 
Jednání : Starosta Josef Boruta zahájil sch�zi a p�ikro�eno k prohlídce ú�t� za rok 1918. 

 I shledáno po náležitém p�ehlédnutí, že p�íjem ú�tu za rok 1918 �iní 11 001 K 79 h, kdežto 
vydání ú�tu za rok 1918 �iní 15 021 K 80 h. Jeví se tudíž schodek 4 020 K 01 h. Schodek ten 
zapsán do vydání rozpo�tu na rok 1919, takže vydání rozpo�tu �iní 15 678 K a p�íjem rozpo�tu 
vykazuje 3 856 K. Z�stává tudíž schodek 11 822 K. Po všestranném uvážení usnesl se obecní 
výbor jednohlasn� na uhražení zmín�ného schodku, který vznikl následkem nevyhnuteln� 
pot�ebného vydání pro rok 1919      a ježto zdejší obec žádného, krom� v rozpo�tu na rok 1919 
vyzna�eného jm�ní nemá, je nutno, aby se na základ �l. XV. zákona ze dne 5. b�ezna 1862, �. 18 �. 
zák. p�irážkou na p�ímé dan� mimo da� osobní uloženy byly a to pro rok 1919 ve výši 500%. 
V t�chto p�ímých daních také p�irážka školní jest obsažena. Ježto žádný ni�eho více nenamítal, 
protokol skon�en, p�e�ten a podepsán. 



 
Ve sch�zi obecního výboru, konané dne 16. února 1919 u p�ítomnosti 12ti �len� ú�ty za rok 

1918 zárove� s rozpo�tem na rok 1919 znovu prozkoumány a jednohlasn� schváleny. 
 
Ve sch�zi obecního výboru, konané dne 2. b�ezna 1919 za p�ítomnosti 15ti �len� usnešeno 

jednohlasn� prodej ofertním �ízením obecního hostince nad odhadní cenu, jež �iní 26 000 K. 
 
Ve sch�zi obecního výboru konaném 11. zá�í 1919 vyslovuje obecní výbor p�ání, aby pobo�ka      

„u mostu“ byla co nejd�íve povolena. 
 
Ve sch�zi obecního výboru, konané dne 12. �íjna 1919 za p�ítomnosti 14ti �len� zamítá 13ti 

hlasy z�ízení pobo�ky p�i jednot�ídní obecné škole v údolí „Kn�hyn�“. 
 
Nov� zvolená obecní rada v Prost�ední Be�v� zahajuje �innosti dnem 17. prosince 1919.  
 
Ve sch�zi obecního výboru, konané dne 29. února 1920 usnešeno zapo�íti se stavbou školy 

v údolí „Bacov�“. P�ípravnými pracemi pov��en p�edseda místní školní rady Cyril Pa�enica a 
Vincenc Bíl. P�edn� bude dán rozpo�et a plány odborníkovi k prozkoumání za ú�elem stanovení 
nákladu                 a zapo�ato s lámáním kamene. 

 
Ve sch�zi obecního zastupitelstva, konané dne 7. listopadu 1920 za p�ítomnosti 20ti �len� 

usneslo se podati žádost o z�ízení poštovního ú�adu v Prost�ední Be�v�. 
 
Ve sch�zi obecního zastupitelstva, konané dne 19. prosince 1920 za p�ítomnosti 19ti �len� 

usneslo se obecní zastupitelstvo, by podána byla žádost o subvenci na stavbu školy v „Bacov�“                          
a s p�ípravnými pracemi bylo zapo�ato. 

 
Ve sch�zi obecního zastupitelstva, konané dne 2. ledna 1921 za p�ítomnosti 17 �len� zvolení 

do místní školní rady �lenové : Jan Juroška, �.66 
       Jan Žitník, hajný 
      František Bíl 
      Jan Pastorek 
     Cyril Pa�enica 
     Augustin Blinka 

Náhradníky zvoleni : �en�k Bíl  
       Augustin Janí�ek 
       Ji�í Krištof 
   
Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního zastupitelstva obce Prost�ední Be�vy, konané dne 7. 

února 1921 za p�ítomnosti 20ti �len�. 
P�edm�t : Zkoumání obecních ú�t� za rok 1920 a obecního rozpo�tu na rok 1921 
Jednání : Starosta Rudolf Jure�ka zahajuje sch�zi a p�ikro�eno k jednání. Po náležitém 

prozkoumání obecních ú�t� za rok 1920 shledán p�íjem 23 966 K 66 h, vydání 21 691 K 7 h. Jeví 
se tudíž zbytek 2 768 K 58 h. 

Rozpo�et na rok 1921 náležit� probrán položka za položkou a shledáno, že spot�eba na rok 
1921 jest 23 539 K, p�íjem v roku 1921 �iní 9 355 K. Jeví se tudíž schodek 14 184 K, který po 
usnešení obecního zastupitelstva uhradí se 600% p�irážkou. 

 Ve sch�zi obecního zastupitelstva, konané dne 23. února 1921 za p�ítomnosti 20ti �len� byl 
rozpo�et na rok 1921 schválen jednohlasn�.  

 



 Ve sch�zi obecního zastupitelstva obce Prost�ední Be�vy, konané dne 17. �ervence 1921 
usneslo se obecní zastupitelstvo povoliti stálou pobo�ku „u mostu“.  

 
 Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního zastupitelstva obce Prost�ední Be�vy, konané dne                
18. prosince 1921 za p�ítomnosti 16ti �len�. 
 P�edm�t : Pojednání o obecním rozpo�tu na správní rok 1922 dle nového zákona ze dne 12. 
srpna 1921 �. 329. 

 Jednání : Starosta Rudolf Jure�ka zahájil sch�zi a p�ikro�eno k uvedenému p�edm�tu. 
Po náležitém prozkoumání rozpo�tu na rok 1922 �iní pot�eba 19 726 K. P�íjem 7 652 K. Jeví se 
tudíž schodek 12 074 K. Po všestranném uvážení usneslo se obecní zastupitelstvo schodek ten 
uhraditi, který vznikl následkem nevyhnuteln� pot�ebného vydání pro rok 1922, a ježto zdejší obec 
žádného, krom� v rozpo�tu na rok 1922 vyzna�eného jm�ní nemá, je nutno na základ� zákona ze 
dne 14. zá�í 1921       �. 329 400% p�irážkou na p�ímé dan� mimo da� osobní schodek ten 
uhraditi.  
Položka rozpo�tu 24 237 K na stavbu školy v „Bacov�“ budiž dána do mimo�ádného rozpo�tu              
a uhražena budiž subvencemi a dary. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva, konané 19. února 1922 za p�ítomnosti 18ti �len� usnešeno, 
aby koncesse hostinská Old�ichovi Mikulenkovi byla ud�lena.  

 
 Protokol sepsaný p�i sch�zi obecního zastupitelstva, konané dne 22. b�ezna 1922 za 
p�ítomnosti 16ti �len�. 

 P�edm�t : P�ehled a zkoumání obecních ú�t� za rok 1921 
 Jednání : Starosta Rudolf Jure�ka zahájil sch�zi a p�ikro�eno ke zkoumání ú�t�. I shledáno 
po náležitém prozkoumání p�íjem 66 104 K 11 h, vydání 63 373 K 89 h. Jeví se tedy p�ebytek 
2 730 K     22 h. 

 
 Dle protokolu ze dne 11. �ervna 1922 usneseno zapo�íti se stavbou školy v Bacov�. Pot�ebné 
peníze, než se obdrží subvence, se zap�j�í. 

 
Dle protokolu ze dne 29. �ervna 1922 usneseno, aby pobo�ka p�i I. t�. „u mostu“ byla pro šk. 

rok 1922 ponechána. 
 
 Dle protokolu ze dne 30. �ervence 1922 p�ijat do obce František Bíl, �. 1 

 
 Dle protokolu ze dne 30. srpna 1922 usneslo se obecní zastupitelstvo p�isp�ti na opravu �í�ky 
Solance obnosem 3 500 K�. Panu Blinkovi za prop�j�ení školní místnosti dána odm�na za šk. rok 
1922/23 v obnosu 500 K�.  

 
V sezení konaném dne 1. �íjna 1922 se usneslo obecní zastupitelstvo, aby se dostavilo 

k uvítání     p. presidenta do Valašského Mezi�í�í. Ostatní ob�anstvo bude �ekati p. presidenta 
v Rožnov�.  

 
Ve sch�zi konané dne 19. listopadu 1922 prozkoumán obecní rozpo�et, jehož �ádná spot�eba 

�iní 21 891 K�, �ádná náhrada 12 126 K�. Schodek �iní 9 765 K�, který se uhradí 300% 
p�irážkou. 

 
Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané 22. února 1923 povoleno hasi��m v Horní Be�v� na 

zakoupení hadic 100 K� z obecní pokladny. 
 



 Ve sch�zi konané obecním zastupitelstvem dne 5. srpna 1923 odmítnuto po�ízení pam�tní 
knihy. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 18. listopadu 1923 prozkoumán obecní rozpo�et 

na rok 1924, jehož pot�eba �iní 30 103 K�, úhrada �iní 8 897 K� a schodek 21 206 K�, který má 
býti uhražen p�irážkou na da� domovní, �inžovní 303%, na ostatní dan� 540%. 

 
 P�i sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 13. ledna 1924 povoleno na zakoupení parního 
válce silni�nímu výboru v Rožnov� obnos 1 000 K�. P�ísp�vek 300 K� lidové škole v Hutisku 
odmítnut. Porodním asistentkám zvýšen plat na rok 1924 o 100 K�. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 24. b�ezna 1924 pojišt�na škola v Bacov� na 
obnos 15 000 K�.  

 
 P�i sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 4. kv�tna 1924 prozkoumány ú�ty za rok 1923          

a shledáno, že p�íjem �ádného hospodá�ství �iní 37 040 K� 96 h, vydání 33 262 K� 25 h. P�ebytek 
jest 3 778 K 71 h. P�íjem mimo�ádného hospodá�ství �iní 53 124 K� 71 h, vydání 60 156 K� 98 h. 
Schodek 7 032 K� 27 h. 

  
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 17. prosince 1924 prozkoumán obecní rozpo�et 
na rok 1925, jehož pot�eba �ádného hospoda�ení �iní 31 038 K�, úhrada 6 479 K�. Jeví se tudíž 
schodek 24 559 K�, který má býti uhražen 270% p�irážkou dan� domovní a �inžovní a 450% 
p�irážkou na ostatní dan�.  
Pot�eba mimo�ádného hospoda�ení �iní schodek z minulého roku (Stavba školy v Bacov�) 8 158 
K�, jenž má býti uhražen 16% p�irážkou na ostatní dan� mimo da� �inžovní. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 8. února 1925 p�ijat do svazku obce Josef 
K�enek. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 20. prosince 1925 prozkoumán obecní rozpo�et 
na rok 1926, p�i n�mž shledáno, že pot�eba �ádného hospoda�ení �iní 36 021 K�, úhrada 6 728 
K�. Jeví se schodek 29 293 K�, který se má uhraditi domovní a �inžovní 302% daní a 900% 
ostatní dan�. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 26. dubna 1926 zkoumány obecní ú�ty za rok 
1925    a tu zjišt�no, že p�íjem �ádného hospoda�ení �iní 43 713 K� 10 h, vydání 41 771 K� 25 h. 
P�ebytek �iní  1 941 K� 85 h. Vydání mimo�ádného hospoda�ení �iní 1 391 K� 75 h. 

 
 Obecní zastupitelstvo ve sch�zi konané dne 4. �ervence 1926 souhlasí s prom�nou expositury 
v Bacov� v samostatnou školu. 

 
 Starosta Jure�ka ve sch�zi konané 8. srpna 1926 d�kuje v�elými slovy p. Piu Tho�ovi, �editeli 
školy, který odchází na odpo�inek, za jeho práci, kterou pro obec vykonal za svého p�sobení p�i 
škole „u mostu“ plných 40 let, na�ež p. �editel odpov�d�l dojat se slzami v o�ích za to, že se mu 
dostalo takového uznání a slíbil, že i na dále bude školy podporovat a že z�stane na dále v naší 
obci, ve které se mu tak líbí. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané 26. zá�í 1926 usneseno p�em�niti prozatímní 
postupnou t�ídu p�i škole v Kn�hyních v definitivní. 

 



 Starosta Jure�ka ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 6. b�ezna 1927 vzpomíná 
77tých narozenin p. presidenta i jeho veliké a záslužné práce vykonané pro náš národ a p�eje mu, 
aby ješt� dlouhá léta t�šil se pevnému zdraví a vedl naši mladou republiku k dalšímu rozkv�tu. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 19. dubna 1927 zkoumány obecní ú�ty, jichž 
p�íjem �ádného hospodá�ství v roce 1926 �iní 47 976 K� 58 h, vydání 45 976 K� 58 h. 
Mimo�ádné vydání      2 000 K�. 

 
 Starosta obce ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 29. �ervna 1927 vzpomíná 

velikých zásluh a vykonané práce p. místodržitelského rady Dr. Viceny jak o naši obec tak i o celý 
kraj. Na to jednohlasn� byl jmenován p. místodržitelský rada Vicena �estným ob�anem Prost�ední 
Be�vy.  

 
 Obecní zastupitelstvo ve sch�zi konané 17. zá�í 1927 usnáší se doporu�iti žádost správy školy 
v údolí „Bacov�“ a místní školní rady, aby povolena byla v roce 1927/28 postupná t�ída v údolí 
„Bacov�“ ježto v uvedené škole po�et žák� p�evyšuje zákonem stanovenou výši. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 10. listopadu 1927 projednán obecní rozpo�et 
na rok 1928, jehož pot�eba �ádného hospoda�ení za rok 1928 �iní 68 511 K�, úhrada 8 535 K�. 
Jeví se celkový schodek 59 976 K�, jenž má býti uhrazen následovn� :  
P�irážkou k dani domovní, �inžovní 200%, p�irážkou k ostatním daním ve výši 300%. 
Zbytek schodku v obnosu 49 600 K� obecní zastupitelstvo se usnáší k úhrad� tohoto žádati zemský 
výbor o p�ísp�vek ze zemského fondu v obnosu výše uvedeném. 

 
 Ve sch�zi obecního zastupitelstva konané dne 6. listopadu 1928 projednán obecní rozpo�et na 

rok 1929, jehož pot�eba �ádného hospoda�ení �iní 91 071 K�, úhrada 11 276 K� 34 h. Jeví se 
celkový schodek 79 794 K� 66 h, jenž má býti uhrazen p�irážkou k dani domovní, �inžovní 200%. 
Pot�eba mimo�ádného hospoda�ení �iní 45 900 K�, úhrada 11 276 K� 34 h. Schodek 34 623K� 
66 h, má býti uhražen p�irážkou k ostatní dani ve výši 300%. 
 



 
 

 



 
 

BE�VA PROST�EDNÍ 
 
Mající jméno od �eky Be�vy, vzdálena je 8-12 km východn� od Rožnova, je katastrální i 

politická obec a má 2 743 km² rozlohy. 
 Roku 1790 bylo zde 100 dom�, 950 duší; roku 1834 : 188 dom� a 1 471 obyvatel; roku 1890 :    
217 dom�, 275 rodin, 1 399 obyvatel, z nichž 1 378 katolík� a 21evangelík� s helvéckým 
vyznáním; roku 1900 : 237 dom�, 1 678 obyvatel, z nichž 1 619 katolík�, 6 evangelík� s 
augšpurským vyznáním,          a 47 evangelík� s helvéckým vyznání a 6 žid�. Dle národnosti bylo 
�ech� 1 664, Poláci 2, N�mc�     (se židy) 12. N�mci usadili se tu po z�ízení panské pily.  
 Osada rozkládá se jen z malé �ásti podél �eky Be�vy; v�tšina p�íbytk� roztrousena je po 
údolích horských a po stráních i po úbo�ích hor p�ilehlých k Radhošti. N�které p�íbytky jsou ve 
výši až 800 m, ba kolonie „Pústevn�“ leží 1 018 m, kdežto p�íbytky u �eky jen 450 m nad mo�em. 
 V rozloze obce jsou tyto v�tší vrchy na pravém b�ehu Be�vy : Bacov, Bu�ov, �ert�v mlýn 
1 207 m (jižní �ást), Malinova hora 840 m, Podstupné, Skalíkova louka 945 m, Tane�nica 1 081 
m (jižní svah); na levém b�ehu : Fiurášk�v gr�n a Pobabnica. 
 Potoky na pravém b�ehu : Kn�hyn� s Kn�hy�kou a Bacov, na levém : Kyv�a�ka,Makytá, 
Solánec. U fojtství je rybní�ek a p�i n�m Malinova elektrárna. 
Údolí slují dle potok�. 
 Prost�ední Be�va povstala rozší�ením Be�vy Dolní a Horní. Kdy Prost�ední Be�va stala se 
samostatnou, nelze udati.  
 Profesor. E. Domluvil píše sice v knize „Mezi�í�í“, že hned Baltazar ze Žerotína okolo r. 
1650 založil Horní a Prost�ední Be�vu, ale v urbá�i, t. j. v panském seznamu osad a robotník� 
z roku 1676, neuvádí se ješt� Prost�ední Be�va; jen Dolní a Horní jsou v seznamu. Nebyla tedy 
toho roku samostatnou obcí, nýbrž pat�ila snad z �ásti do Dolní, z �ásti do Horní Be�vy. 
 Ješt� roku 1707 se píše, že za povstání uherského, jež vzbudit Rákoczy, p�epadli povstalci 
vesnici „Velkou Be�vu“ na panství rožnovském. Mínily se tím spojené Be�vy Horní, Prost�ední a 
Dolní. 
 Ale r. 1732 již se název Prost�ední Be�va objevuje, nebo� toho roku osada p�ifa�ena byla 
k nov� vystav�nému kostelu na Hutisku a r. 1744 má již své gruntovní knihy. 
 Prost�ední Be�va p�ifa�ena byla p�ed r. 1732 i s Horní Be�vou do Rožnova. Od toho roku 
p�id�lena byla k fa�e na Hutisku, ale i po tomto odlou�ení, platila desátek fará�i rožnovskému. 
 P�ed r. 1782 odvád�lo se z obce desátku : vajec 2 ½ kopy, pen�z za desátkový sýr 2 zl. 30 kr., 
platu v bílých groších 10 zl. Fará�i a varhaníku na Hutisku odvád�lo se 8 zl. 17 kr. 
P�ifa�ena je obec na Hutisko, ale n�kolik �ísel z horního konce na Horní Be�vu. 
V obvodu obce jsou 3 k�íže, 1 Boží muka a kapli�ka v Kn�hy�ách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ŠKOLSTVÍ 
 
Nejd�íve se starali o vyu�ování svých d�tí hu�a�i, kte�í pracovali p�i sklených hutích 

Kn�hy�ách     a v Bacov�. V obou místech u�itel soukrom� vyu�oval jejich d�ti v budov� 
n�kterého hu�a�e. Mimo to vyu�oval též poustevník na Radhošti v �ase zimním d�ti, které u n�ho 
po celou zimu bydlely                    i stravovaly. 
 Okolo r. 1820 n�kte�í zámožn�jší ob�ané posílali d�ti své do školy na Hutisko. Pozd�ji 
pronajata u�írna „na Ulici“ �. 40.  
 V téže dob� z�ízena škola v Bacov� v �. 53 a v Kn�hy�kách v �. 105 a ve všech t�ech vyu�oval 
jeden u�itel, t. j. v každé vyu�oval 2 dny v týdnu. Po t�ech letech zrušena škola v Bacov� a z�staly 
jen dv� do r. 1880 pod spole�ným u�itelem, jenž v každé u�il t�i dny. U�iteli byli : Josef Hubík, 
Jan Neviš, Jan Kylar. 
 Škola u mostu. Škola „na Ulici“ m�la tmavou sv�tnici a veliká pec mnoho místa zaujímala.          
R. 1876 ujednáno postaviti novou budovu. Zakoupeno místo �. 170 a r. 1879 vystav�na nová 
budova nákladem 4 358 zl., p�i �emž ob�ané ru�ní práci sami z po�ádky vykonávali. 
 R. 1888 z�ízena na škole v�žka se zvonkem za 184 zl., a r. 1895 rozší�ena škola na dvojt�ídní.  
(Obr. Na str. 96) 

 Od roku 1886 až do r. 1926 byl nadu�itelem Pius Tho�. 
R. 1894 bylo školou povinných 219 žák�, školu tuto navšt�vujících 201.  
Zahrada školní m��í 20 ar�, t�locvi�na letní 2 a. V žákovské knižnici bylo 68, v u�itelské 28 
svazk�. Kroniku školní i ob� knižnice založil nadu�itel Pius Tho�.  



 
 
 
Škola v údolí Kn�hyn� 

 
Škola zdejší byla výpomocná a pod�ízena škole „u Mostu“.  

U�ilo se nap�ed v najaté místnosti �. 105 „Na Skálí“. 
Roku 1880 prohlášena škola za samostatnou. Místnost v �. 105 nesta�ila, byla malá, tmavá a 

žák� 147. Roku 1888 vystav�na nová zd�ná škola nákladem 4500 zl. a roku 1903 rozší�ena na 
dvojt�ídní, což stálo 12 000 K.  

U�itelé : První samostatný Man. Válek (1881 – 85) po n�m Jan Kn�zek (1892 – 1905), pak 
Jan Herolt (1906 – 1926), nyní ustanoven O�adlík (1927 – 1940), Hol�ák (1940 – 1954), Žíla 
(1954           – 1973).   (text psaný �erven� je v kronice zapsán tužkou a dodate�n�) 

R. 1904 bylo žák� školou povinných 204, navšt�vujících 196.  
Školní zahrada m��í 5 ar�, t�locvi�na 2 a. Knižnice žákovská m�la 74, u�itelská 16 svazk�. 

Kroniku školní založil u�itel Vo�íšek, knižnici nadu�itel Kn�zek. 
P�i škole je polévkový ústav. R. 1899 rozdáno ob�d� 7 499; na jeden ob�d nep�išel ani 

krejcar, pon�vadž p�íjm� bylo jen 71 zl. 84 kr. R. 1905 pod�lováno 90 dítek po 72 dny ob�dy; 
bylo ob�d� 6570, což stálo 105 K 77 h! 

Fojtství r. 1772 i s mlýnem koupil Jura Mikulenka za 250 K.; v rodu tom se udrželo už stále. 
Posledním fojtem byl Jan Mikulenka. Fojtství �. 20 má kolem 400 m��íc p�dy. 

 
 

Správa obce a jm�ní  
 

Prvým starostou byl poslední fojt, pak František Janí�ek, Jan Malina, �en�k Bill, Josef 
Boruta, Rudolf Jure�ka, nyní Augustin Janí�ek. Výbor skládá se z 18 �len�, z nichž jsou 2 radní. 

Pe�e� je z nov�jší doby a má nápis : „P�edstavenstvo obce na Prost�ední Be�v�“. 
 
 

Majetek  
 
Obec nemá žádných polností, z nichž by mohla míti p�íjem; jen cesty a neplodné p�dy má 5 

jiter. Obecní hostinec obec odprodala. 
Polní hospodá�ství, je hlavní výživou obyvatelstva. K obvodu obce náleží 2 743 ha pole, 

z �ehož je zdan�né plochy 22 957 ha, a to : rolí 3 712, luk 2 805, zahrad 61, pastvin 5 216, lesa 
111 626, návsí, cest a p�dy neplodné 44 728 ha.  
Držitel� pozemk� je v obci 279, z nich 2 celolán., 20 pololán., 45 �tvrtlán. �ili paseká��v.  

Na grunt po�ítá se 80 – 100 m��ic. Na Dolní Be�v� paseka rovná se pololánu, ale není 
mnohem v�tší jak zde �tvrtlán. 

 
 

Pr�mysl a obchod 
 
  V obci byly v 18. století dv� panské hut� skelné v Kn�hy�ách a v Bacov�, které pozd�ji byly 
zrušeny. 

Parní pila ratimovské továrny na celulosu z�ízena byla r. 1901, obr. str. 93) a stála u okresní 
silnice nedaleko školy „u Mostu“. Byla elektricky osv�tlena. Pracovalo tam v zim� p�es 60 
d�lník�, v lét� 30. Desky a odpadky v kotou�e stažené na podpalování dopravovaly se odtud do 
Brna a do Vídn�. 



Lom je v Pastorkovém vrchu; kamení z n�ho bere se na št�rk a úpravu Be�vy. 
V obci byly 3 mlýny, 3 vodní pily, 2 valchy a p�ádelna na valašské houn�, obchodník� 5, 

hospody    3 a �tvrtá v Útuln� na Poustevnách na Radhošti. 
 
 
 

Ú�ady  
 

V obci je lesní ú�ad a poštovna.  
 

K obvodnímu léka�i pat�í obec na Hutisko, pod �etnické stanovišt� na Horní Be�vu.  
 
 

Staré rodiny 
 

P�es 100 let bydlí Boruta na �. 1, Ondryáš 2, Vala 21, Fiurášek 23, Jure�ka 29, K�enek 40, 
Janí�ek 47, Vojk�vka 48, Bill 58, Pa�enica 70, Jurajda 72.  
 
 
Poustevny (val. Pústevn�) 

 
 V obvodu obce leží též daleko známé krásné „Pústevn� na Radhošti“, které jsou nyní malou 

kolonií krásných budov. 
Jdeme-li po h�bet� Radhošt� sm�rem východním, p�ijdeme od kaple za hodinu na Pústevn�     

(1 018 m), t. j. k místu, kde p�ed lety bydlel poustevník. Zbytky dvou kamenných pousteven znáti 
dosud. Nedaleko je aleje starých strom�, posledním poustevníkem vysázených. To byla jeho 
svatyn�. Kousek pod alejí je studánka s ledov� chladnou vodou.  

Nad alejí na h�bet� horském je rovina chrán�ná p�ed v�try. Tu koupila r. 1884 ve vým��e 13 
m��ic Pohorská jednota Radhoš� ve Frenštát� od fojtky Malinové z Prost�ední Be�vy a postavila 
tam r. 1891 d�ev�nou útulnu turistickou s ložnicemi i restauraci a nazvala ji též „Pústevn�“. V r. 
1926 postaven tam též nový hotel. 

Když se tu kolonie stálých letních hostí velmi vzmáhala, zbudována r. 1900 rozsáhlá budova 
„Mam�nka“ se 16 pokoji a vedle hospody „Pústevn�“ jídelní pavilon „Libušín“ nákladem 
40 000 K. Pon�vadž jedna budova brzy nesta�ila, postavena r. 1894 velká kamenná budova 
„Šumná“ se              7 vkusn� za�ízenými sv�tnicemi, hodícími se dob�e k delšímu pobytu na 
„Pústev�ách“. 

„Mam�nka“ i „Libušín“ jsou postaveny v p�kném valašském lidovém slohu dle plán� 
známého um�lce Dušana Jurkovi�e stavitelem Michalem Urbánkem ze Vsetína. Veškeren nábytek 
zbudován též ve slohu lidovém a malba chodeb i sv�tnic provedena je dle ornamentu vyšívání 
národního. 
Nádhern� upraven je vnit�ek jídelny, v níž má 200 osob dost místa. Malby nást�nné (národní 
hrdinové, selští chlapci Ondráš, Juráš, Janošík a portáš Stavinoha z Karlovic), jež provedl dle 
originálu mistra Mikuláše Aleše akademický malí� K. Štapfer z Prahy, poutají každého. Rovn�ž 
malby : sv. Václav, B�h Radhoš�, doba dávná a nyn�jší na horách valašských, jakož i p�ípadné 
vhodné nápisy na st�nách mile p�sobí na každého. Osv�tlení je acetylenové. I nedaleká kuželna a 
zvonice valašská originálností svou se každému zalíbí. 

Nedaleko Pousteven na „Stupních“ je rozhledna Cyrilka a na vzdálen�jším vrchu Okrouhlém 
Metod�jka. Jsou též slohem zajímavý, ale neleží již na území Prost�ední Be�vy. 


