
ROK 1956 
 

KS� 
 

Místní organisace strany KS� je skute�n� p�edvojem všeho snažení hospodá�ského a 
kulturního. Organisace má 50 �len� a 2 kandidáty. V�tšina �len� tvo�í d�chodci. Pr�m�rný v�k 
�len� je 50 let. V tomto roce nás navždy opustili : Pavel Malina, dlouholetý horník, Ji�í Plucnar, 
který ješt� ve v�ku    80 let pracoval v Tesle v Rožnov�, Kristína Ondryášová, Jan Chud�j st. a 
Pavel Ondryáš. 
 
 
MNV 
 
 Místní národní výbor se snaží zkvalit�ovat práci. Proto konal 17.3.1956 vzorové zasedání 
plena MNV, které bylo kladn� hodnoceno. Veliké úsilí vynakládá na zvyšování zem�d�lské 
produkce              a dodávkové povinnosti zem�d�lc�, i na budování obce, zvlášt� na úpravu 
bacovské cesty. 
 
 
MJPO 
 
 �innost složek Národní fronty : Místní jednota �s. požární ochrany pon�kud ochabla 
v �innosti. Reak�n� zam��ení �lenové dávali najevo komunist�m, že jsou v Jednot� nežádoucí. 
MNV v této záležitosti zjednal nápravu. 
 
 
�s�K 
 
 �eskoslovenský �ervený k�íž – místní skupina stará se dostate�n� o zajišt�ní zdravotník� a 
tím        i dokonalé zajišt�ní první pomoci. V tomto roce bylo vyškoleno 13 nových zdravotník� a 
zdravotní hlídka, která se zú�astnila okresní sout�že byla vyhodnocena mezi nejlepšími hlídkami a 
dostala odm�nu a �estné uznání. �lenové se také starali o otev�ení zdravotního st�ediska, ve 
kterém již léka� ordinuje. Je ješt� t�eba dokon�i �ekárnu. 
 
 
Sokol 
 
 Dobrovolná organisace Sokol pokra�uje ve své �innosti ve fotbale a v šachu. S otev�ením sálu 
v hotelu Be�va dá se o�ekávat s rozvinutím �innosti i v jiných oborech.  
 
 
VŽ 
 
 Výbor žen zaznamenává pon�kud zmenšenou �innost. Snažil se uskute�nit kurs pletení.  
 
 
Valašský krúžek 
 



 Soubor písní a tanc� nacvi�oval pravideln� valašské písn� a tance. Ú�inkoval p�i 
„mezinárodním družstevním dnu“ na h�išti, kde provedl též zbojnický ve�er. Tento program 
opakoval též na Dolní Be�v�.  
 Z p�ednáškové �innosti nutno zaznamenat p�ednášku ing. dr. Zacha z Brna O ošet�ování 
ovocných strom�. 
Povinné dodávky 
 
 P�ehled o povinných dodávkách obce Prost�ední Be�va za rok 1956 :  
Místní národní výbor vede v evidenci pro výpo�et dodávek na rok 1956 vým�ru zem�d�lské p�dy 
780, 27 ha; z toho role : 288,47 ha, pastva 173,60 ha, pastvisko 58,16 ha, louky 239,79 ha, 
zahrady      10,25 ha.  
Na uvedenou vým�ru bylo vym��eno :  
Vep�ové maso      12 729 kg             závod� : 248, spln�no 83% 
Hov�zí maso    37 531 kg  závod� : 258, spln�no 100% 
Mléko  145 575 l  závod� : 224, spln�no 84% 
Vejce    62 234 kus�  závod� : 266, spln�no 96% 
Obilí      7 686 kg  závod� : 130 nad 2 ha 100% 
Seno      9 146 kg  závod� : 136, spln�no 80% 
Brambory   38 125 kg  závod� : 218, spln�no 94% 
Vlna           90,90 kg  závod� : 34, spln�no 100% 
 
Jako neplni� byla potrestána trestní komisi ONV Veronika Drozdová 4 pokutou 500 K�s. 
 
 
1. máj 
 
 Oslava 1. máje se konala letos na Prost�ední Be�v� pro naši obec a Horní Be�vu, Hutisko               
a Solanec. Májovému výboru dala výzdoba obce mnoho práce. Za tím ú�elem byla na h�išti 
postavena tribuna a lávka na h�išt�. A� bylo studené, tak�ka mrazivé po�así sešlo se na h�išti na 
2 000 lidí, kte�í vyslechli projev a krátký program školních d�tí. 
 
 
Akce Z 
 
 Místo dosavadní budovatelské akce M je zavedena akce Z. MNV se snaží a bude snažit, aby 
bylo v obci co nejvíce vybudováno pro zlepšení našeho životního prost�edí. 
 
 
M�síc �istých vod 
 
 V akci m�síce �istoty vod zjistili �lenové MNV a zdravotníci stav pitných vod a �istoty našich 
tok�. Mnoho ob�an� si za�izuje gravita�ní vodovody z blízkých pramen� na svazích. Jeví se 
pot�eba skupinového vodovodu pro st�ední �ást obce okolo školy U mostu. 
 
 
Ochrana mládeže p�ed škodlivými vlivy 
 
 Ochrana mládeže p�ed škodlivými vlivy byla p�edm�tem živých diskusí na besedách �len� 
MNV s voli�i i zasedání MNV. Množí se stížnosti na opíjení mládeže. Bylo navrhováno, aby 



mladistvým zam�stnanc�m v pr�myslu do stá�í 18 let nebyla vyplácena mzda do rukou, nýbrž aby 
byla ukládána na vkladní knížku p�ípadn� do rukou rodi��. Bylo požadováno, aby po�adatelé 
tane�ních zábav byli vzati na zodpov�dnost, aby nebyly tane�ním zábavám p�ítomny d�ti do 16 let 
a rovn�ž aby byli trestáni vedoucí pohostinství a prodejen za prodej lihovin mladistvým. 
 
 
 
 
Ma�arské události 
 
 Koncem �íjna vypukla v Ma�arsku a v Polsku kontrarevoluce. Polsko jen o vlásek ušlo 
krveprolití, kdežto v Ma�arsku stovky �i až tisíce p�íslušník� strany p�išlo o život. 
Kontrarevolucioná�i m�li v úmyslu obnovit kapitalistický �ád. Sov�tská armáda však situaci 
zachránila a moc p�ešla op�t do rukou lidu pod vedením Jánoše Kádára. Kontrarevoluce 
nad�lala mnoho materiálních škod. Ma�arsko pot�ebuje pomoci. Proto i v naší obci byl z�ízen 
výbor pro pomoc Ma�arsku., který by sbíral p�ísp�vky pro ma�arský lid. Vybráno bylo 300 K�s. 
V naší obci je ješt� dosti lidí, kte�í by si p�áli návrat kapitalistického �ádu. Na klid našich ob�an� 
však ma�arské události nezap�sobily. Máme d�vody ke spokojenosti s politikou strany a vlády.  
 
 
Snížení cen a pracovní doby 
 
 Je to již šesté snížení cen od roku 1953, pak zkrácení pracovní doby o 2 hodiny za týden. 
Pracovní doba se krátí v sobotu, takže naši ob�ané pracují v tento den od 6 do 12 hodin 
v dopolední sm�n� a od 12 do 18 hodin v odpolední sm�n�. 
 
 
Zájezd  
 
 V zá�í byl z naší obce podniknut zájezd na strojírenskou výstavu do Brna, kde možno z�íti ve 
velkém rozsahu za nejnov�jší techniku strojírenskou, domácí i zahrani�ní.  
 
 
První použití traktoru 
 
 Snaha usnadnit si pomocí stroj� práci se projevila i u našich zem�d�lc�; kte�í ojedin�le 
prozatím zkoušejí pracovat s traktorem. 
 Též cesta do Bacova byla vyorána buldozerem za 3 dny, kteroužto práci by musilo konat 
ru�n� desítky d�lník� desítky dní. 
 
 
OB 
 
 Osv�tovou, kulturní a propaga�ní �innost provádí OB pomocí po�etného divadelního 
souboru, souboru ma�áskového, zmín�ného již souboru lidových písní a tanc� a 2 hudební 
soubory. Úsp�šn� byla sehrána divadelní hra „Ženský zákon“, na které se podílel hlavn� Výbor 
žen.  
 
 



Úsp�šná opereta 
 
 Mnoho práce dalo �ed. Kysu�anovi nacvi�ení divadelní hry se zp�vy ze života hudebního 
skladatele Františka Kmocha : „Muziky, muziky“. Bylo nutno cvi�iti herce, zp�váky a orchestr, a 
to ochotníky, d�lníky, rolníky a u�itele. Nejt�žší ob�ti p�inesli d�lníci, nebo� sm�nné zam�stnaní 
vyžadovalo, aby sp�chali do zkoušky p�ímo z práce bez ve�e�e, nebo ze zkoušky p�ímo na no�ní 
sm�nu. Takovými byli hudebníci: Jaroslav Fiurášek se syny Mirkem a Edou, kte�í do zkoušky 
dojížd�li až z pracovišt� v Ostrav� a druhý den ráno ve 3 hod. op�t najížd�ti do práce do Ostravy. 
Jiní hudebníci : Karel Michut ze Solance, František David, u�itel z Kn�hy�, Michal Juroška, 
klarinetista, který druhý den vážíval cestu za Pústevny jako lesní d�lník, Bed�ich Vašek, violista, 
Michal Bernátek, �elista a Josef Janí�ek jako basista.  
U�itel Male�ák, p�edstavitel Kmocha jezdil v dob� volna do zkoušek ze svého domova v Zašové a 
po jeho p�eložení z Kn�hy� na st�ední školu docházíval do zkoušky z Horní Be�vy.  
Jiní herci :  
Pán �ídící : Josef Hluchá� 
Paní �ídící : Ludmila Barošová 15 
Cilimka, jejich dcera : Zdenka Pet�eková 
Rodi�e Kmochovi : Pavel Kubá� a paní Julie Valová 
Pepinka : Jarka Fiurášková 
Tomáš Fuk, komická figura : Josef Fárek z Bacova; a jeho partnerka Ludmila Jure�ková.  
Jako primista a dirigent do st�edu zasedl �ed. Kysu�an a na druhé housle jeho cho� Milada 
Kysu�anová. „Muziky, muziky“ tak lidem u�arovaly, že kdo tuto hru uz�el, toužil ji vid�ti op�t a 
op�t. A tak se tato hra opakovala celkem 8krát, a to nejen v naší obci, ale i na Horní Be�v�, Dolní 
Be�v�, Hutisku a Viganticích. V d�jinách Prost�ední Be�vy ješt� takový podnik zorganisován 
nebyl. Proto si �ed. Josef Kysu�an právem zasloužil �estné uznání KNV v Gottwaldov�. Herc�m a 
hudebník�m pak zaplatila OB zájezd na Slovensko do Janošíkova kraje.  
Výbor žen daroval výt�žek ze hry na nadílku D�da Mráze školám v obci. 


