
ROK 1958 
 

KS� 
 
 Vesnická organisace KS� �ítá 51 �len� a 5 kandidát�. Z toho je 26 d�chodc�, 18 d�lník�, 6 
žen,     3 zem�d�lci, 3 u�itelé a 2 ostatní. Pr�m�rný v�k se pohybuje kolem 50 let. Vesni�tí 
agitáto�i zajiš�ovali ú�ast na stranických sch�zích a vybírali �lenské p�ísp�vky. P�edsedou je 
František Vašut, �len SNB na Pústevnách, výbor má 10 �len�.  
Stranické školení se provádí ve 3 kroužcích : Základní kroužek ve st�edu obce vede propagandista 
Bohumil Zika. Tento kroužek �ítá 17 komunist� a 9 bezpartijních. Základní kroužek v Kn�hyních 
vede Metod�j �ervený. Kroužek �ítá 12 �len� KS� a 1 bezpartijní. Seminární kroužek pro u�itele 
vede         s. �ed. Jind�ich Kysu�an ve škole U mostu. Kroužek �ítá 13 ú�astník�, z toho 3 
p�íslušníci KS�            a 10 bezpartijních. Naše organisace KS� je skute�n� vedoucím �initelem 
v život� obce. 
 
 
�SL 
 
 �sl. strana lidová má 12 �len� a je bez �innosti. P�edsedou je Olga Malinová. Národní fronta 
nevystupuje jako aktivní �initel ve zdejší obci. 
 
 
MNV 
 
Zm�ny v MNV : 
P�edsedou zem�d�lské komise se stává po odstoupivším pro nemoc Mir. Žitníkovi, František 
Bernatský. P�edsedou finan�ní komise se stává po odst�hovánivším se �ernotovi Ludvík Kretek. 
Ustavena komise pro místní bezpe�nost, jejíž �lenové zvoleni : p�edseda MNV Metod�j �ervený, 
František Jurajda, Marie Chrbjátová, Josef Hluchá� a Josef Fárek. Tato komise bude 
zodpov�dná za bezpe�nost v obci po stránce protipožární, ochran� majetku, ochran� zdraví a 
bezpe�nosti na komunikacích.  
 Sch�ze rady, zasedání MNV i sch�ze komisí jsou konány podle �tvrtletních plán�. Celý aparát 
pracuje velmi dob�e. 
 Pln�ní úkol� 11.sjezdu KS� o dovršení kulturní revoluce a získávání pracujících pro pln�ní 
ostatních závažných úkol� zajiš�uje vesnické organisace KS� prost�ednictvím Osv�tové besedy            
a složek NF.  
 Školská a kulturní komise MNV plní p�íkazy a usnesení MNV. Ve svých sch�zích projednává 
otázky školské, �innost SRPŠ, �innost osv�tovou a kulturní a návrhy a usnesení podává ve 
sch�zích MNV. 
 
 
OB 
 
 OB podává MNV p�ehled o své �innosti, o �innosti složek NF a ve výboru organisace a �len. 
sch�zích KS� seznamuje tuto o své práci a pln�ní usnesení z úkol� KS�. �etné akce ve�ejného 
rázu, jako oslavy, ve�ejné sch�ze organisuje a zajiš�uje MNV s OB místo místního výboru NF.  
 
 



U�itelé 
 
 �editel národní školy Jind�ich Kysu�an, vedoucí OB obdržel vyznamenání od ministerstva 
v Praze a za�adil se tak mezi 30 nejlepších osv�tá�� v �SR. Letos odchází ze školy U mostu do 
Rožnova p. R.    s. Drahomíra Chvapilová, u�itelka, �lenka p�veckého sboru Vachova moravských 
u�itelek. Rodi�e       a d�ti vzpomínají na její vzácnou sv�domitost a dokonalost v práci i �innost 
v OB. 
 
 
Potíže kulturní práce 
 
 P�i nejlepší v�li však výsledky jsou omezené, nebo� Be�vané žijí dvojí život : v�tší �ást dne je 
v Rožnov� a na cestách tam i zp�t, zbytek dne má na práci v rodin�, obd�lávání svého polí�ka, a 
na odpo�inek. A tak se setkáváme s tím, že ú�ast na sch�zích a akcích je nepatrná, �iní jen 
nepatrný zlomek po�tu našich ob�an� a p�i tom jsou to vždy titíž lidé a starší lidé. P�evážný po�et 
obyvatel� obce zvlášt� ze vzdálen�jších míst se kolektivního života obce nezú�ast�uje v�bec po 
celá léta. Jen tane�ní zábavy p�sobí neodolatelnou p�itažlivostí a tu vidíme zvlášt� mladé lidi i 
z nejvzdálen�jších �ástí obce. Mnoho vykonaly úzké filmy v Kn�hyních, U mostu a v Bacov�; 
nejv�tší návšt�va tohoto za�ízení je v Kn�hyních. Dnes se již tvo�í kroužky okolo televisor�, 
kterých je v obci 23, na úkor návšt�vy kina. Velký vliv je vliv rozhlasu : rozhlasové p�ijíma�e jsou 
dne již ve všech domácnostech, velkým vlivem p�sobí obecní knihovna a nakonec vliv d�lnického 
zam�stnání nez�stává též bez výchovného ú�inku a tak vidíme, že se obyvatelstvo kvalitativn� 
m�ní. Sm�nnost zam�stnání je nejv�tší metlou pro ochotnickou �innost, t�lovýchovu sch�zování a 
masovou práci ve složkách v�bec. A jsou-li u nás p�ece výsledky, tak zasluhují iniciáto�i i 
ú�astníci uznání a obdiv. 
 
 
Ve�ejné sch�ze 
 
 Nedocen�nou vymožeností lidové demokracie jsou ve�ejné sch�ze s �leny národních výbor�           
a poslancem NS, jakož i ve�ejné zasedání MNV, kde bývá slyšen hlas každého ob�ana a bývá 
slyšen t�ebas na nejv�tších místech našeho státního z�ízení. Tu se zachycují post�ehy zdravého, 
jadrného lidového rozumu ke zlepšení a odstran�ní nedostatk� a vysokým �initel�m poskytují 
vodítko pro d�ležitá státnická rozhodnutí. 
 
 
NF 
 
 P�edsedové složek NF jsou pravideln� zvoláváni za �tvrt roku ke spole�ným pracovním 
besedám, v nichž se strana KS� radí s t�mito funkcioná�i a ur�uje sm�r jejich �innosti pro p�íští 
období. Kritické hodnocení ve form� diplomaticky každému p�ijatelné pomáhá pokroku v práci.  
 
 
�SM 
 
 �innost �SM byla velmi slabá. Na podzim t. r. p�evzala jako p�edsedkyn� organisaci 15letá 
svá�e�ka Jana �ervená. Pomocí instruktora u�itele Hermana z Horní Be�vy besedu mládeže 
s MNV      a NF. Na 30 p�ítomných mladých zvolilo výbor, který bude dob�e pracovat. P�esto, že 
mladí lidé pracují v Sokole, je nutno v�novat pozornost i této organisaci vysloven� mládežnické. 



 
 

Sokol – st�ed 
 
 Sokol – st�ed se v�nuje nadále kopané. Fotbalová jedenáctka je sestavena takto : Emil 
Bernátek 194, Divín F, 45, Ondryáš F. z Horní Be�vy, Ondryáš F., Fiurášek Eduard, Smo�ek 
Jaroslav 94, Smo�ek Old�ich 44, Hol�ák Stanislav 313, Vala Old�ich 22, Vala Jaroslav 2. Bylo 
sehráno                14 mistrovských a 5 p�átelských zápas�. Oddíl se umístil v okresní sout�ži ve 4. 
t�íd� na 2. míst�.           Na podzim postoupil do 3. t�ídy. Bylo ustaveno též družstvo dorostenc� 
kopané. 

 
Šach 
 
 Odbor šachu se umístil v okresní sout�ži na 1. míst�. Zápasili tito naši šachisté : Michal 
Bernatek, Emil Bernátek, Vladislav Bernatek, Josef Janí�ek 170, Josef Ze� 352, Jan Vachun 241, 
Želibor 257, ing. Hub z Horní Be�vy, �en�k Skalík, František Mitáš 329, Josef Pet�ek 42. 
 
 
T�lovýchova 
 
 Základní t�lovýchova, cvi�ení na ná�adí (bradla, hrazda) se p�stovalo dvakrát v týdnu. 
 Bylo sestaveno též družstvo odbíjené, které konalo zápasy s družstvem rekreant� ze Zavadilky 
ze ZPS Gottwaldov. O vánocích byla uspo�ádána velmi hodnotná t�lovýchovná akademie na 
Zavadilce. 
 
 
Sokol – Kn�hyn� 
 
 Jednota Sokol – Kn�hyn� má 120 �len� i s žactvem. Na Spartakiádu cvi�í 10 žák�, 4 ženy a 4 
muži. Spole�ným úsilím byl vybudován lyža�ský m�stek pro žáky. Odpracováno bylo 160 
brigádnických hodin. �lenové jednoty p�evzali patronát nad osam�lým pomní�kem R. Valentové, 
partyzánky, na �ertových mlýnech. Ná�elníkem je Bed�ich Van�k, ná�elnice Marie Ondryášová a 
pro základní t�lesnou výchovu je 7 vedoucích. 
 
 
MJPO – st�ed 
 
 Místní jednota požární ochrany ve st�edu obce má 3 družstva : mužstvo starších, družstvo 
muž�      a družstvo žák�. Celkem má organisováno 62 muž� a 19 žen. Požární sbor navšt�voval 
se st�íka�kou okolní jednoty : Dolní Be�vu, Horní Be�vu, Hutisko, Vigantice, zú�astnilo se 
otev�ení požárního domu v Hážovicích, slavnosti 75letého trvání sboru ve Valašském Mezi�í�í, 
dostavilo se k bytovému požáru   u Zavadilky, k uvol�ování ledu v �ece Be�v�, po�ádkové služby, 
p�i motocyklových závodech, ž�ových hlídek, protipožárních prohlídek domovních, 18 muž� 
zasahovalo p�i povodni, v lét� uspo�ádáno bylo v ned�li „požární odpoledne, kde vystoupili 
zakládající �lenové s ru�ní st�íka�kou, pak �lenové provedli protipožární zásah s motorovou 
st�íka�kou a hasícími p�ístroji, a vystoupilo družstvo žák�. Celkem bylo odpracováno 1 130 
brigádnických hodin. Zakoupeno bylo 17 nových stejnokroj�. 
 
 



MJPO – Kn�hyn� 
 
 Místní jednota požární ochrany v Kn�hyních projevuje velkou chu� do práce, ale musí zápasit 
s nedostatky. P�i jednot� je z�ízen zájmový kroužek požární ochrany p�i PO, který �ítá 20 �len�. 
Jednota nemá vlastní st�íka�ky. Za ú�ast na záchranných pracích p�i povodni obdržela Jednota 
od    �s. stát. silnic d�kovný dopis. Jednota plánuje výstavbu požární zbrojnice. Vlastními silami 
opravili si požárníci starší auto, které jim slouží k požárním ú�el�m. P�ípravných prací ke stavb� 
hasi�ské zbojnice se zú�astnila v�tšina �len� a tak odpracovali 1 200 brigádnických hodin. 
�lenové zú�astnili se též po�ádkové služby p�i Letnicích mládeže na Pústevnách. 
 
 
Výbor žen 
 
 Pracuje podle p�edkládaných plán�. Je složka aktivní.  
 
 
SPB 
 
 Svaz protifašistických bojovník� provedl akce : Den vít�zství, výro�í Mnichova a jiné akce 
posilující boj za mír. 
 
 
Svazarm 
 
 Pracuje velmi slab�. Je za�azena mezi posledními odbo�kami okresu. P�í�inou malé aktivity 
odbo�ky je skute�nost, že výcvik branc� se provád�l v Horní Be�v�.  
 Svaz �sl. – sov�tského p�átelství provedl akce M�síce �sl. – sov�tského p�átelství a p�ednášku 
„Letectví a astronautika“. 
 
 
�s�K 
 
 �sl. �ervený k�íž má 25 aktivních dárc� krve. Místní skupina školí zdravotníky, organisuje 
zdravotní p�ednášky.  
 
 
Myslivci 
 
 Lidová myslivecká spole�nost pe�uje o zv�� našich les� a polí a po�ádá na podzim hony. 
P�edseda je Van�k Vojt�ch 141, a hospoda� Jan Bíl 58. 
 
 
Rybá�i 
 
 �sl. svaz rybá��, místní organisace Prost�ední Be�va, p�edtím m�l název „Lidový rybá�ský 
spolek“ a p�vodn� „Rybá�ské družstvo“ má za ú�el chovat, hájit a lovit ryby a vodní zví�ata. 
�len� má 57. Provádí osazování tok� a p�ehrady v Horní Be�v�. Za tento rok bylo osazeno za 
11 526 K�s rybí násady pstruží, do p�ehrady kap�í. V 5 rybní�cích chová ro�ka Salmonid� 
(lososovité ryby). Lovit smí ten, kdo zaplatí 170 K�s za lístek, kterým se musí prokazovat p�i lovu. 



Z toho 40 K�s p�ipadne Svazu rybá�� a 30 K�s dávka okrasu. Letos bylo uloveno 107 kapr�, 472 
pstruh�, 4 líni a 3 pstruzi duhoví. Sch�ze bývají na Zavadilce i rybá�ské plesy. 
 Soubor písní a tanc� ú�inkoval na okresní slavnosti zdravotnické. Sokol sehrál divadelní hru 
Nový byt. 
 
 
Zem�d�lství 
 
 Zvýšení pr�myslové výroby �ili v�tší zpr�mysln�ní �SR poci�ujeme i v naší vesnici. Jestliže za 
první republiky byl poci�ován u našich ob�an� hlad po p�d�, a každý kousek p�dy byl ve veliké 
vážnosti, což p�i tehdejším nedostatku jiné obživy bylo samoz�ejmé, dnes p�i masovém zam�stnání 
našich ob�an� v pr�myslu se jeví o p�du naprostý nezájem. Dnes již nikdo nekoupí ani malý 
pozemek �i zem�d�lský závod, ba d�ti ani necht�jí p�du po rodi�ích d�dit. To proto, že v pr�myslu 
jsou lepší podmínky výd�le�né a proto, že se o�ekává socialisace vesnice. O�ekávání socialisace 
zem�d�lství zp�sobuje, že nemá snahy staré chlévy opravovati nebo nové stav�ti, není snahy 
opat�it si hospodá�ské ná�adí a ná�iní. Proto musil kolá� Blinka v Horní Be�v� a náš ková� má 
takový úbytek zakázek, že bude musit pomýšlet také na toto opat�ení. 
 
 
Evidence p�dy 
 
 Na za�átku tohoto roku dokon�il ing. Chmelí�ek z m��ického st�ediska Valašské Mezi�í�í 
(bývalý ústav kartografie a geodesie) jednotnou evidenci p�dy. P�ipomínám, že evidence p�dy 
v naší obci byla provedena v r. 1953. 
 Nyní se vede na MNV jen evidence p�dy dle užívání. Na m��ickém st�edisku se vede dvojí 
evidence: dle užívání a dle knihovního vlastnictví.  
 
 
Dodávkové úkoly 
 
 Pln�ní dodávkových úkol� za rok 1958.  
Vep�ové maso : 
Ro�ní úkol 18 273 kg vym��en 249 zem�d�lským závod�m. Obec celkem dodala 10 875 kg 
povinné dodávky, na státní nákup bylo dodáno 7159 kg, celkem vykoupeno 19 034kg. 
Hov�zí maso : 
Ro�ní úkol 40 424 kg, vym��en 249 závod�m. Obec dodala 44 806 kg, na státní nákup 14 071 kg, 
celkem vykoupeno 58 877 kg 
Vejce :  
Ro�ní úkol 63 500 kus�, vym��eno 247 závod�m. Vykoupeno 62 366 kus� na státní nákup dodáno 
34 323 kus�, celkem vykoupeno 96 689 kus� vajec 
Mléko : 
Ro�ní úkol 159 857 l vym��eno 214 závod�m. V povinné dodávce vykoupeno 151 758 l a na státní 
nákup dodáno 589 l, celkem dodáno 152 347 l.  
 V obci je 620 kus� skotu, z toho 350 dojnic. 
Brambory : 
Ro�ní úkol 40 141 kg vym��en 217 závod�m. V povinné dodávce bylo vykoupeno 39 436 kg a na 
státní nákup dodáno 7 202 kg, celkem vykoupeno 46 638 kg brambor.  
Zrniny :  
Ro�ní úkol 7 856 kg vym��en 120 závod�m, vykoupeno 8 368 kg, na státní nákup dodáno 1 774 
kg, celkem vykoupeno 10 142 kg obilí.  



Seno :  
Ro�ní úkol 7 678 kg vym��en 129 závod�m. Vykoupeno 9 006 kg a na státní nákup dodáno 2212 
kg, celkem vykoupeno 11 218 kg sena. 
 Do roku 1958 dodávali zem�d�lci povinnou dodávku a mimo to „na volno“, za vyšší ceny.  
V roce 1958 je zem�d�lc�m p�edepsána povinná dodávka a dodávka na státní nákup za vyšší 
ceny.  
 
 
Ceny zem�d�lských produkt� : 
V povinné dodávce :       na státní nákup : 
Maso vep�ové : 1 kg : 5,80 – 6,40 K�s    p�íplatek 6 K�s na 1 kg 
Maso hov�zí : 1 kg : 5,30 – 6,40 K�s    p�íplatek 2,50 – 3 – 4 K�s na 1 kg 
Vejce : 1 kg : 14,40 K�s      1 kg : 25 K�s 
Mléko : 1 l : 0,70 K�s       
Žito : 1q : 92 K�s       1 q 184 K�s 
Pšenice : 1q : 140 K�s      p�íplatek 100 K�s na 1 q 
Oves : 120 K�s 
Brambory : 36 K�s 
  
 Dodávka vep�ového masa vázla pro nedostatek selat. Zdroje z dolních �ástí okresu musí 
p�ednostn� krýt spot�ebu JZD. Ob�ané dojížd�li na selata do „pohrani�ních“ slovenských obcí. 
Zástav 12 kus� prasnic byl spln�n zajišt�ním chovu p�em�nných prasnic u zem�d�lc� Mohyla 
Josef, Hol�ák Konstantin, Vladimír Krištof 57 a Orel J.  
Dodávka hov�zího masa vázla více eviden�n�, protože výkupní podnik bral nabízené kusy jen 
z�ásti.  
  
Spot�eba um�lých hnojiv :  
Skladník zdejší obce František Bernatský prodal zdejším zem�d�lc�m letos :  
Ledku    180 q  (q za 110 K�s) 
Strusky    250 q  (q za 33 K�s) 
Draselné soli   73 q  (q za 60 K�s) 
Dusíkatého vápna   85 q 
Osiva     15q                a ln�ného semene na 1 ha 
 
 
Úpadkové hospodá�ství 
 
 Nesplní-li zem�d�lec dodávku a nezaplatí-li povinné poplatky, je jeho hospodá�ství 
prohlášeno za úpadkové a samo�inn� p�i zakládání JZD za�azeno do tohoto.  
 Rada MNV se pravideln� zabývala zajiš�ováním dodávek a na její návrh byli okresní trestní 
komisí potrestáni tito ob�ané : Veronika Drozdová, Jeroným Kubá� 190, Filomena Ju�í�ková, 
Jan Cverna 73, a �ada dalších. Byly jim vym��eny pen�žité pokuty.  
 Opat�ení ke zvýšení zem�d�lské produkce. Naši zem�d�lci jsou na vysoké úrovni doby, p�ece 
však bude MNV s Osv�tovou besedou p�sobit všemi propaga�ními prost�edky, jako film, 
p�ednášky, kursy, OŠP, k zlepšení zp�sobu zem�d�lské práce : hnojení, zakládání kompost�, 
správné usklad�ování chlévské mrvy atd.  
 Domácích porážek vep�� bylo 150. 
 Úroda byla normální. 
 Zam�stnanecké pom�ry d�lník� z�stávají stejné. 
 



 
Místní hospodá�ství 
 
 Sch�ze MNV z 25. b�ezna t. r. pojednala o za�azení našich ob�an� zralých �emesla do 
místního hospodá�ství. Jde tu o likvidaci zbytk� soukromého podnikání �emeslného a tak o úplnou 
socialisaci v tomto oboru. Pak tu jde o podchycení každé dovedné ruky k budování a službám 
obyvatelstvu. Jde     o zapojení do místního hospodá�ství zedník� : Ludvík Kantor, Antonín 
Kolá�ek, Jeroným Kubá�, Konstantin Hol�ák, pak velmi dovedný stavební a nábytkový stola� 
Josef Bordovský 348 z Bacova, který také zná všecky stavební práce, tesa�i : Jan Cverna 73, 
�en�k Bartek, �en�k Skalík, švadlena Marie Drozdová, mechanik Jan Bernatský, ková� Josef 
Hlucha� a mnoho jiných. Obuvník Mitáš z Kn�hy� se zapojil do místního hospodá�ství, obuvník 
Josef Vach�n 241 se zapojil do Obnovy n. p.  
  
MNV udržuje též holi�skou provozovnu, kde byl zam�stnán Jaro� Rudolf a pozd�ji kade�nice 
Ludmila Vojk�vková.  
 Na Pústevnách je zapojen do místního hospodá�ství fotoreportér Celba.  

 
 

Budování obce 
 
 Národní škola v Kn�hyních obdržela na generální opravu 50 000 K�s. Ob�ané byli ochotni 
uzav�ít závazky a v režii MNV za tyto peníze postaviti t�etí u�ebnu z p�dy i v 1. poschodí.  
Pon�vadž dodávka materiálu je ú�etnicky vázána na limit 600 K�s, provedl generální opravu 
okresní stavební podnik. Škola nyní nabyla estetického vzhledu.  
 Komise pro postavení kulturního domu zakoupila stroj na výrobu cihel a d�lá p�ípravy 
k opat�ení materiálu na stavbu.  
 Do provozu byla dána �ekárna p�i autobusové zastávce na Zavadilce.  
 P�es všecko snažení MNV nepoda�ilo se prosaditi vn�jší opravu hotelu Be�va.  
 Dokon�eno bylo o�íslování dom�. Obec �ítá 406 �ísel s rekrea�ními chatami (veekendy). 
 Nové rodinné domky si postavili : František Stavinoha 151, Josef Janí�ek, Ju�ík Jaroslav, Jan 
Blinka, Rudolf Jurajda, Jan Jurajda, František Jurajda 400, Jan Juroška 388, Josef Pastorek.  
 Chaty : Boh. Kožušák, Emil Kutá� a TOS, 2 chaty na K�enovém Grúni. 
 Jaká je p�ibližná spot�eba našich ob�an� informaci podaly 2 prodejny : vedoucí Vašenková 
ve st�edu obce : v lét� se p�ibližn� prodá cukru 25 q, mouky 30 q a tuk� 200 kg. V zim� : cukru 15 
q, mouky 20 q a tuk� 150 kg.  
Vedoucí Bártková v prodejn� „Na lukách“ prodá p�ibližn� v lét� 5 q cukru, 8 q mouky, 150 kg 
tuk�. V zim� : 3 q cukru, 6 q mouky a 90 kg tuk�. 
 
 
Po�así  
 
 Po�así bylo v tomto roce špatné. Pro deštivé jaro se oralo až koncem dubna. V lét� byla jedna 
z nejv�tších povodní, která nad�lala mnoho škody. Byst�iny si za�aly rýt nová koryta. Stržen byl 
most U Šmýr�, lávka u Sobka. Poškozena cesta na Adámky v délce 600 m, cesta k Ondryáš�m, 
cesta k zdravotnímu st�edisku. Škoda byla odhadnuta na 120 000 K�s a obec obdržela na 
povod�ové škody 80 000 K�s, za které se komunikace opravily.  
 
 Ob�anka Pet�eková 116, dožila se 90 let.  
 
 



Porodní asistentka Anna Ondryášová 
 
 Porodní asistentka Anna Ondryášová se v dubnu dožila 70 let. Je roda�ka z Prost�ední Be�vy. 
Velmi t�žce se v mládí probíjela. Za dobu svého p�sobení p�ivedla na sv�t na 5 000 ob�an�.                
Je laskavá, všude ší�í dobrou náladu a optimismus. Je velmi oblíbena. Za 1. republiky od chudých 
rodi�ek nejen že nebrala odm�nu, ale v nouzi sama ješt� jí pen�zi vypomohla. Spisovatelka 
Jarmila Glazarová snažila se ji vykreslit v knize „Chudá p�adlena“. MNV ve svém zasedání jí 
gratulovala jako své �lence a �lence více složek NF.  

 
 
Michal Bernátek 
 
 29. zá�í 1958 se dožívá 60 let osobnost velkého formátu, Michal Bernátek, tajemník MNV. Je 
rodák z Horní Be�vy – narodil se u Luckých – Martinák�. Byl velmi bystrý a inteligentní. Byl 
hudebn� nadaný. Jako samouk ovládl všechny dechové nástroje, všechny strunové, klavír, 
varhany, ovládl harmonii, instrumentaci a komposici. Je tedy náš hudební expert. Komponoval 
písn�, ouvertury, mši aj. V roce 1922 založil první dechovou hudbu, která existuje dosud. Krom� 
toho má jazz band, který hrává k tanci na Zavadilce rekreant�m. Obecním tajemníkem je od r. 
1930. Osvojil si právnický styl     a byl i soudcem z lidu. Všem lidem dob�e radil, všem dob�e 
�inil; Je povahy tiché, až plaché. Nikdy nebyl rozhn�ván. Zakoupil si pozemek a vystav�l 
hospodá�skou usedlost �ís. 194. Má 7 d�tí. Sám i jeho synové jsou dob�í šachisté. Zvlášt� jeho syn 
Emil je neoby�ejn� nadaný pro hudbu. Kéž ješt� dlouhá léta je zachován k prosp�chu Prost�ední 
Be�vy a oblažuje náš život krásou tón�.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


