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Z historie archeologického bádání.

První archeologické nálezy zaznamenává na katastrech obcí Be-
Àova a Prus znám˘ regionální prÛkopník archeologie Eduard Peck
(1857–1931). Jako uãitel, pozdûji naduãitel, pracoval na sklonku
19. století na více místech v˘chodní Moravy. Intenzivnû se pfiitom
vûnoval archeologick˘m v˘zkumÛm na Hole‰ovsku a na tzv. „Zá-
hofií“, okolí BeÀova a sousedních Prus v dobû svého pÛsobení v Do-
maÏelicích mezi léty 1894 aÏ 1899.

Jeho pozornost upoutal rozsáhl˘ a nálezovû bohat˘ lev˘ bfieh
Mo‰tûnky v prostoru mezi ml˘nem v BeÀovû a Prusy (také traÈ Na
Závrbkách). Objevil zde intenzivní osídlení z mlad‰í doby kamen-
né a doby bronzové. V˘kopÛm na jiném místû v Prusích (správnû
k. ú. Podolí) - „Na Br‰lÛvkách“ se vûnoval v roce 1894 (spoleãnû
s I. L. âervinkou). 

Eduard Peck v roce 1900 svou rozsáhlou archeologickou sbírku
prodal Vlasteneckému muzejnímu spolku v Olomouci za 1.000 zla-
t˘ch. Tam se s jeho nálezy mÛÏeme i dnes seznámit v depozitáfii
muzea. V uloÏen˘ch nálezov˘ch souborech zaznamenáváme i dal-
‰í ãasové horizonty, které dokládají, Ïe obû místa byla zvlá‰tû v˘-
hodná pro Ïivot dávn˘ch komunit na‰ich pfiedkÛ. Problém je v tom,
Ïe u sv˘ch nálezÛ nezaznamenal jednoznaãné místo, odkud po-
cházejí. U nálezÛ v olomouckém muzeu se tak objevuje oznaãení
nalezi‰tû Prusy „Na Závrbkách – Na Br‰lÛvkách“ (BeÀov zcela chy-
bí) a my tak dnes nevíme (u neolitick˘ch nálezÛ), odkud konkrét-
ní pfiedmût pochází (obr. 1). TraÈ „Na Závrbkách“ leÏí na levém bfie-
hu Mo‰tûnky, traÈ „Na Br‰lÛvkách“ na pravém bfiehu Mo‰tûnky (jiÏ
mimo katastr Prus) v katastru Podolí.

Na v˘kopech v Prusích se podílel v roce 1895 málo znám˘
P. Bedfiich Kaláb, kaplan v DomaÏelicích. V roce 1904 zavítal do
míst star‰ích nálezÛ v Prusích (správnû v k. ú. Podolí „Na Br‰lÛv-
kách“) v˘znamn˘ moravsk˘ archeolog Innocenc Ladislav âervinka
(1869–1952). I. L. âervinka se narodil v Bfiestu, pracoval jako ze-
mûmûfiiã a pfiitom pÛsobil jako archeolog - konzervátor státní pa-
mátkové péãe. Vzhledem ke svému povolání zfiejmû ãasto cestoval
z místa svého bydli‰tû v Uherském Hradi‰ti, pozdûji v Kojetínû. S je-
ho jménem se setkáváme je‰tû jednou, kdyÏ byl do Moravského
muzea ohlá‰en objev popelnicového hrobu z BeÀova pfii regulaci
Mo‰tûnky v roce 1925. Tehdy pracoval jiÏ ve Státním archeologic-
kém ústavu v Praze a na vedlej‰í úvazek v Moravském muzeu v Br-
nû.

Na v˘zkumy Eduarda Pecka z 90. let 19. století reagují o nûco
pozdûji vlastivûdní pracovníci a zaznamenávají názor místních lidí,
v nûmÏ se zrcadlí vzpomínka na v˘zkum, Ïe se v „Závrbkách a Zá-
rubech“ vyorávají a vykopávají mnohé staroÏitnosti kamenné, bron-
zové a hlinûné. Záznam ve ‰kolní kronice vypovídá o tom, Ïe pfii
regulaci Mo‰tûnky byla nalezena lidská kostra s tûÏk˘mi Ïelezn˘mi
ostruhami. Podle místních obyvatel ‰lo o bojovníka z tfiicetileté vál-
ky. Nález pr˘ byl ohlá‰en do brnûnského muzea. Za tuto informa-
ci dûkuji p. M. ·palkové z Horní Mo‰tûnice. 

V archeologickém poznávání regionu poté následuje dlouhá pfie-
stávka, pfieru‰ená aÏ v 70. a 80. letech Daliborem Kolbingerem
z Hulína. V souãasnosti stále je‰tû probíhají povrchové v˘zkumy
pfierovského archeologa ZdeÀka Schenka. 

Literatura: ANONYMUS 1900, 79; B¤EZINA 1907, 63; âER-
VINKA 1904b, 11; 1905a, 184; 1905b, 482; KOLBINGER 2012,
15, 42; KREUTZ 1927, 340, pozn. 1; SKLENÁ¤ 2005, 119, 428.

Vnûj‰í podmínky v˘znamnû pfiedurãují charakter
osídlení daného místa.

Na prehistorii BeÀova a Prus není moÏné se dívat pohledem ome-
zen˘m na pouh˘ katastr obce, jakkoliv se nám dnes jeví z archeo-
logického hlediska jako nadprÛmûrnû bohat˘. VÏdy je nutné pfii-
hlédnout k dûjinám celé Moravy a zvlá‰tû pak jejího „starého
sídelního území“, do nûhoÏ poãítáme úrodné moravské úvaly a úze-
mí na nû navazující, aÏ po pohraniãní hory oddûlující Moravu od
okolních zemí.

Pfiirozenou osu na‰í krajiny tvofií tok fieky Moravy, kter˘ má ode-
dávna velk˘ v˘znam pro hospodáfisk˘ a kulturní rozvoj krajiny.  Mo-
rava je v na‰í oblasti napájena fiadou levostrann˘ch pfiítokÛ, mezi
nimiÏ zaujímá v˘znamné postavení fiíãka Mo‰tûnka – pramenící
v Host˘nsk˘ch vr‰ích a protékající pak úrodnou zvlnûnou krajinou
v jejich podhÛfií. A Mo‰tûnka je tak pfiirozenou osou osídlení v na-
‰í oblasti. PfiipomeÀme k tomu dále, Ïe Morava se na dolním toku
vlévá do fieky evropského v˘znamu – Dunaje a jeho prostfiednic-
tvím se i na‰e oblast dostává do styku s pokroãil˘mi oblastmi Stfie-
domofií a d. Nelze v této souvislosti opomenout zmínku o tom, Ïe
Pomoravím a dále  sníÏeninou Záhofií procházely v˘znamné ob-
chodní stezky spojující Podunají s Baltem. Nejznámûj‰í z nich jme-
nujeme zpravidla „Jantarovou stezkou“ podle vzácné suroviny, kte-
rou obchodníci kdysi dováÏeli od Baltu aÏ do ¤íma.  

Osídlování krajiny postupovalo proti toku velk˘ch fiek a potokÛ
aÏ do míst nevhodn˘ch k osídlení vhledem k drsnému klimatu a ob-
tíÏn˘m Ïivotním podmínkám. Mezi tato místa rozhodnû nemÛÏe-
me BeÀov a Prusy poãítat, naopak pfiíznivé klimatické podmínky
a úrodné pÛdy byly magnetem lákajícím pravûké obyvatele k zalo-
Ïení sv˘ch osad. 

Mlad‰í doba kamenná – neolit.

Mezi první stálé obyvatele poãítáme nejstar‰í zemûdûlské kul-
tury, jejichÏ obyvatelé  k nám dospûli podél Moravy z pokroãil˘ch
oblastí Podunají. NálezÛm z jejich  sídli‰È byla  vûnována pozornost
jiÏ na samém poãátku zájmu archeologÛ o BeÀov a Prusy:

BeÀov a Prusy
ve svûtle archeologick˘ch pramenÛ

Dalibor Kolbinger

Star‰í morav‰tí archeologové Eduard Peck a I. L. âervinka. 
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První nálezy keramiky pocházející ze sídli‰tû lineární kultury
„s páskovanou keramikou – zdoben˘ch ornamentem nehtov˘m
i volutov˘m“, jak se v té dobû fiíkalo, spolu s nálezy kamenn˘ch se-
kerek a pazourkov˘ch nástrojÛ zaznamenává Eduard Peck v Be-
Àovû nad ml˘nem, pfii potoku aÏ po vesnici Prusy. Podle dobového
názoru se jedná o pozÛstatky sídli‰tû, z nûhoÏ se vzhledem ke dlou-
hodobosti osídlení vytvofiila kulturní vrstva obsahující zmínûné ná-
lezy. Také z tohoto místa by se mûly nálezy nacházet ve VM v Olo-
mouci. Podle star˘ch záznamÛ tomu tak není. Zfiejmû proto, Ïe
do‰lo ke smíchání tûchto nálezÛ s nálezy z katastrálního území Prus
„Na závrbkách“.

Na tomto známém neolitickém sídli‰ti, oznaãeném v souãasn˘ch
mapov˘ch podkladech názvem trati „Dolní újezd“ (ã. p. 668/1
a 694), provádûl dal‰í povrchov˘ v˘zkum v roce 1972 Dalibor Kol-
binger. V kvûtnu roku 2001 následoval povrchov˘ prÛzkum ZdeÀ-
ka Schenka. V‰echny prÛzkumy potvrzují pfiítomnost sídli‰tû line-
ární kultury mezi v˘chodním okrajem obce BeÀov a západním
okrajem obce Prusy – viz Prusy „Na závrbkách“. Spolu s tím byly
objeveny i náznaky osídlení v období moravské malované kerami-
ky z mlad‰í fáze neolitu. Osídlení je situováno na mírném svahu le-
vého bfiehu fiíãky Mo‰tûnky do nadmofiské v˘‰ky 224–230 m n. m.
Na povrchu pole byly v‰emi badateli pozorovány stopy po rozora-
n˘ch sídli‰tních objektech.  Pozdûji je místo nálezu vyuÏíváno jako
pastvina. 

Literatura: âERVINKA 1902, 69, 227; 1904a, 20; 1908, 55;
1942b, 8; ned. 21; KOLBINGER 2012, 15; SCHNEK 2002a, 153;
2004, 11, 19 - ã. 14, pfiíl. 1, 2, 4, 6; 2007, 214 - ã. 1, 215; 2009,
241; TICH¯ 1962, obr. 27; 1963, 167 - ã. 10; NÁLEZOVÁ ZPRÁVA
V ARCHIVU AÚ AV âR V BRNù ã. j. 2739/ 46. 

V sousední polní trati v Prusích „Na Závrbkách“ získal v roce
1899 Eduard Peck „4 pazourkové ‰ipky spolu s dal‰ími pazourko-
v˘mi nástroji a noÏíkem z obsidiánu, kamenné mlaty, sekery, otlou-
kaãe a charakteristické stfiepiny s páskou lomenou a volutovou s do-
líãkov˘m a nehtovit˘m ornamentem, pupíkovitá ucha z nádob,
dírkované stfiepy“. Z lokality jsou uvádûny i mlad‰í nálezy s mo-
ravskou malovanou kulturou. 

V roce 2000 na lokalitû provedl opûtovn˘ povrchov˘ v˘zkum
Zdenûk Schnek, kter˘ potvrdil v˘skyt sídli‰tû s lineární keramikou.
Lokalitu autor situuje na úpatí svahu levého bfiehu fiíãky Mo‰tûn-
ky, se sklonem od S k J o nadmofiské v˘‰ce 224–230 m n. m. Ved-
le zmínûné lineární keramiky byla nalezena ‰típaná kamenná in-
dustrie odpovídající stejnému datování. K tomu 1 ãepelka
z obsidiánu, patrnû mlad‰ího stáfií. Z lokality jsou uvádûny i nálezy
moravské malované kultury. 

Literatura: ANONYMUS 1900, 79; âERVINKA 1902, 227; KO-
VÁ¤ 1914, 44; SCHENK 2002a, 153; 2004, 22 - ã. 22, pfiíl. 1, 2,
4, 6; 2007, 214–215 - ã. 2, 215; 2009, 241; TICH¯ 1962, obr. 27;
1963, 170 - ã. 385.

V Prusích na „Br‰lÛvkách“ (správnû k. ú. Podolí) prokopával Edu-
ard Peck s I. L. âervinkou v roce 1894 „sídli‰tû s lineární kerami-
kou, spolu s pazourkov˘mi a obsidiánov˘mi noÏíky, krásnou pa-
zourkovou ‰ipkou  a d“. V roce 1895 kopal na této lokalitû také P.
Bedfiich Kaláb. V roce 1904 lokalitu ohledával I. L. âervinka a na-
lezl podobnû jako pfiedchozí badatelé zlomky lineární keramiky a ‰tí-
pané kamenné nástroje. Mezi nimi téÏ krásnou pazourkovou ‰ip-
ku. Z této lokality jsou uvádûny i nálezy o nûco mlad‰í moravské
malované keramiky. Nálezy I. L. âervinky jsou uloÏeny v MM v Br-
nû.

Literatura: âERVINKA 1902, 79; 1904a, 62; 1904b, 11; 1905a,
184; 1905b, 482; 1908, 47, 65; 1942b, 8; ned., 42, 128; SCHENK
2004, 11, 22 - ã. 23; 2007, 215; 2009, 241; NÁLEZOVÉ ZPRÁVY
V ARCHIVU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU BRNO 2887/ 46;
1093/ 47.

Obr. 1. Zlomky okrajÛ nádob lineární kultury a jejich kresebná
rekonstrukce. Ze sbírky Eduarda Pecka uloÏené ve VM v Olo-
mouci.

Pfii povrchovém v˘zkumu ZdeÀka Schenka, kter˘ se uskuteãnil
v roce 2008 na k. ú. Prusy v trati „Niva u Prus“, byla nalezena drob-
ná lichobûÏníková kamenná sekerka (obr. 2) ze zelené bfiidlice a nû-
kolik zlomkÛ neolitické keramiky. Soubor autor v˘zkumu datuje do
moravské malované kultury. Lokalita se nalézá nad jiÏním okrajem
obce na svahu táhlého terénního hfibetu vybíhajícího severním smû-
rem od vrcholové kóty 306,6 m n. m. Jde o strategickou polohu
nad údolím o nadmofiské v˘‰ce 256–260 m n. m. 

Literatura: SCHENK 2009, 241, obr. 1.

Obr. 2. Kamenná sekerka ze sbûrÛ ZdeÀka Schenka - traÈ  Ni-
va u Prus (kresba D. Figeæ). 

Dal‰í místo, kde nalezl D. Kolbinger v roce 1987 drobn˘ nález
keramiky, pravdûpodobnû zafiaditeln˘ do mlad‰í doby kamenné, se
nalézá v tûsném sousedství k. ú. BeÀova jiÏ v k. ú. Horní Mo‰tûni-
ce, traÈ ObÛrka, p. ã. 878. Místo se nalézá nad silnicí spojující Hor-
ní Mo‰tûnici s BeÀovem v nadmofiské v˘‰ce kolem 240 m n. m. na
levém okraji pramenné pánve drobné vodoteãe. V místû je vût‰í pro-
stor s mírn˘m sklonem svahu k S aÏ SZ, vhodn˘ pro zaloÏení síd-
li‰tû. Detailnûj‰í charakteristika není moÏná bez dal‰ích v˘zkumÛ.

Literatura: KOLBINGER 2012, 42.
Z katastru Prus pochází také nûkolik kamenn˘ch nástrojÛ ulo-

Ïen˘ch v pfierovském muzeu (inv. ã. 1357, 3049, 4357–4359,
4366, 5974).

beÀov prusy
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Literatura: NÁLEZOVÉ ZPRÁVY V ARCHIVU ARCHEOLOGIC-
KÉHO ÚSTAVU AV âR V BRNù ã. j. 952/ 48, 994/ 48, 1009 /48. 

Pozdní doba kamenná – neolit.

Z období pozdní doby kamenné pochází z na‰í oblasti fiada hro-
bÛ, ãasto pod mohylami a drobn˘ch nálezÛ dokládajících pobyt li-
dí, jejichÏ zdrojem obÏivy bylo více pastevectví, neÏ obdûlávání pÛ-
dy. 

Mezi nejstar‰í z tûchto nálezÛ fiadíme kamenné sekeromlaty ty-
pické pro lid ‰ÀÛrové kultury. Dva z tûchto sekeromlatÛ pocházejí-
cí z BeÀova i Prus jsou uloÏeny v pfierovském muzeu (inv. ã. 1386,
3230).

Literatura: NÁLEZOVÉ ZPRÁVY V ARCHIVU ARCHEOLOGIC-
KÉHO ÚSTAVU AV âR V BRNù ã. j. 1022/ 48 a 1039/ 48.

V Prusech „Na Závrbkách“ byly pfii sbûrech a v˘kopech Eduar-
da Pecka, vedle nálezÛ z mlad‰í doby kamenné a sídli‰tû kultury lu-
Ïick˘ch popelnicov˘ch polí, zaznamenány také nálezy ãasovû za-
fiaditelné nûkam na rozhraní pozdní doby kamenné aÏ star‰í doby
bronzové. Není jisté, Ïe pocházejí z jednoho nálezového celku. 

Jedná se v prvé fiadû o malou bronzovou d˘ku (délka 104 mm),
uloÏenou v olomouckém muzeu (pÛvodní inv. ã. 3408) – obr. 3,
kterou mÛÏeme ãasovû zafiadit nûkam do tohoto období. 

Obr. 3. âepel bronzové d˘ky z Prus „Na Závrbkách“. Ze sbírky
Eduarda Pecka uloÏené ve VM v Olomouci. 

Dále jde o ãtyfii kusy drobn˘ch hrotÛ ‰ípÛ (pÛvodní inv.
ã. 3280–3283) vyrobené z pazourku a rohovce. Nejvût‰í z tûchto
‰ipek, patfií k typu ·tramberk-Krnov a mÛÏeme ji datovat opût do
‰ÀÛrové kultury. Dal‰í drobné hroty (obr. 4) náleÏí k bûÏn˘m ty-
pÛm, k nimÏ mÛÏeme nalézt fiadu analogií v okolí v mohylách na
Záhofií a zejména pak v Hole‰ovû. NáleÏí zfiejmû kultufie zvoncovi-
t˘ch pohárÛ.

Literatura: ANONYMUS 1900, 79; âERVINKA 1902, 227;
NÁLEZOVÉ ZPRÁVY V ARCHIVU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTA-
VU AV âR V BRNù ã. j. 1741/ 46; 1572/ 70.

Obr. 4. Hroty ‰ípÛ z Prus „Na Závrbkách“. Ze sbírky Eduarda
Pecka uloÏené ve VM v Olomouci. 

Doba bronzová – kultura luÏick˘ch popelnicov˘ch
polí.

V Prusích „Na Závrbkách“ zjistil Eduard Peck rozsáhlé vrstvy
s keramikou stfiedního stupnû kultury luÏick˘ch popelnicov˘ch po-
lí podle dobového oznaãení „slezského rázu“. Z nálezÛ jsou vedle
zlomkÛ keramiky v literatufie uvádûny „kus amuletu, pfiesleny, kos-
tûná ‰ídla, bronzová jehlice, d˘ka, pinzeta, mlecí podloÏky a ka-
menné otloukaãe“.

Z dne‰ního pohledu je datování tûchto nálezÛ komplikovanûj‰í,
neÏ se zdálo na poãátku 20. století. Napfi. bronzovou d˘ku jsme jiÏ
zmínili v pfiedchozím odstavci. Zmínûnou bronzovou pinzetu a d.
naopak datujeme do doby fiímské. Vût‰ina nálezÛ ale opravdu po-
chází ze sídli‰tû kultury luÏick˘ch popelnicov˘ch polí. 

Podle záznamÛ star‰ích autorÛ byly podobné vrstvy a jámy zji‰-
tûny také v˘chodnû od Prus v tratích „Podlániska“ a „Odfiíãí“. 

Literatura: ANONYMUS 1900, 80; âERVINKA 1902, 227;
1939b, 92; 1942b, 33; NÁLEZOVÁ ZPRÁVA V ARCHIVU AR-
CHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV âR V BRNù ã. j.  1741/ 46]. 

Pfii regulaci fiíãky Mo‰tûnky v roce 1925 byl poru‰en Ïárov˘ hrob
star‰í fáze (luÏické) kultury luÏick˘ch popelnicov˘ch polí. Zprávu
o tom podává první kronika obecné ‰koly v BeÀovû, popisující re-
gulaci Mo‰tûnky v letech 1924/1925. Jako místo nálezu jsou uvá-
dûna pole Aug. Dostála ã. 28 a Ant. Dvofiáãka ã. 88 mezi BeÀovem
a Prusy (?). Nález byl podle kroniky ohlá‰en do Brna. To potvrzují
záznamy I. L. âervinky, kter˘ byl k nálezu pfiizván. Jeho závûry se
ponûkud li‰í od ‰kolní kroniky: Místo nálezu se podle nûj nachází
na zv˘‰eném bfiehu fiíãky Mo‰tûnky mezi BeÀovem a Horní Mo‰-
tûnici, naproti ml˘nu ·tulbachu. Hloubka nálezu je uvádûna 
100 cm. Îárov˘ hrob obsahoval podle popisu I. L. âervinky „vût‰í
amforu terinovou (obr. 5), pfiiklopenou miskou (která se rozpadla),
k tomu byly pfiistaveny 2 misky, 2 osudí, 2 ‰áleãky a hrub‰í látka“.
Dal‰í hroby se jiÏ nevyskytly. Nálezy jsou uloÏeny v Moravském
muzeu v Brnû (inv. ã. 57980–57986).

Literatura: âERVINKA 1939b, 13; 1942b, 26; SALA· 2005,
387, 400; NÁLEZOVÉ ZPRÁVY V ARCHIVU ARCHEOLOGIC-
KÉHO ÚSTAVU AV âR V BRNù ã. j. 1988/ 36 a 1270/ 46; 914/
46.

Obr. 5. Popelnice ze Ïárového hrobu (inv. ã. 57980) objevené-
ho v BeÀovû pfii regulaci Mo‰tûnky.

Mlad‰í doba Ïelezná – laténská.

Ve sbûrech Eduarda Pecka uloÏen˘ch v olomouckém muzeu se
nachází ãtyfii bronzové kruhy (pÛvodní inv. ã. 3409–3412). Soubor
dosud unikal pozornosti.  ArcheoloÏka Zora TrÀáãková pfii revizi
nálezÛ v olomouckém muzeu je datovala do doby laténské. Moh-
lo by se jednat o bronzové náramky nebo nánoÏníky, jaké jsou zná-
my z kostrov˘ch Ïensk˘ch hrobÛ ze stfiední doby laténské (obr. 6).
V souãasné dobû se tam nalézají (inv. ã. 3411–3412) pouze dva

beÀov prusy
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z nich. Místo jejich nálezu je nejasné, stejnû nejasn˘ je i pÛvodní
kontext, z nûhoÏ pochází. 

Literatura: NÁLEZOVÉ ZPRÁVY V ARCHIVU ARCHEOLOGIC-
KÉHO ÚSTAVU AV âR V BRNù ã. j. 1928/ 69; 1573/ 70. 

Obr. 6. Bronzové kruhy z Prus ze sbûrÛ Eduarda Pecka uloÏe-
né ve VM v Olomouci. 

Sídli‰tû z doby laténské zjistil v BeÀovû Zdenûk Schenk v roce
2001. Místo nálezu se podle jeho objevitele nalézá 750 m Z od stfie-
du obce BeÀov.

Literatura: DRECHSLER 2010a, mapa ã. 12; SCHENK 2002b,
213.

Doba fiímská.

V Prusích „Na Závrbkách“ pfii sbûrech a v˘kopech Eduarda Pec-
ky byly vedle zmínûn˘ch nálezÛ star‰ích zaznamenány také nále-
zy ãasovû zafiaditelné do doby fiímské (obr. 7). Jedná se o bronzo-
vou pinzetu (pÛvodní inv. ã. 3413), bronzovou sponu (inv. ã. 3416),
pravdûpodobnû do tohoto období náleÏí i zvûtral˘ jantarov˘ (?) ko-
rálek (inv. ã. 3417). Ani v tomto pfiípadû není jisté, Ïe pocházejí
z jednoho nálezového celku – nevíme ani jak nález vysvûtlit. 

Literatura: ANONYMUS 1900, 80; âERVINKA 1902, 227;
1939b, 92; NÁLEZOVÉ ZPRÁVY V ARCHIVU ARCHEOLOGIC-
KÉHO ÚSTAVU AV âR V BRNù ã. j. 1741/ 46; 1574/ 70.

Obr. 7. Drobné nálezy z doby fiímské z Prus „Na Závrbkách.
Bronzová pinzeta (délka 62 mm), zvûtral˘ jantarov˘ korálek
(prÛmûr 22 mm), ãást bronzové spony (délka 44 mm). Ze sbír-
ky Eduarda Pecka uloÏené ve VM v Olomouci.

U BeÀova bylo objeveno i sídli‰tû ze star‰í doby fiímské.
Literatura: DRECHSLER 2010b, mapa ã. 13.

Doba hradi‰tní – Slované.

V Prusích v „zahradû Mikulovû“ zaznamenal jiÏ Eduard Peck
sídli‰tní vrstvy s hradi‰tní keramikou. Nalezeny tu byly podle do-
bové literatury „stfiepy s vlnicí, Ïelezn˘mi noÏíky a vût‰í bronzov˘
kruh s esovit˘m koncem“. Také tyto nálezy mÛÏeme dohledat ve
sbírkách olomouckého muzea (obr. 8). Îelezn˘ch noÏÛ bylo pÛ-
vodnû nûkolik, v úplnosti se dochoval pouze jeden (pÛvodní inv. ã.
3452), (délka 137 mm). Chronologicky je v˘znamn˘ „bronzov˘
kruh s esovit˘m koncem“ (prÛmûr 50 mm) - jedná se o vlasovou
ozdobu bûÏnû naz˘vanou „záu‰nice“ (inv. ã. 3453), kterou mÛÏe-
me ãasovû zafiadit do tzv. mlad‰í aÏ pozdní doby hradi‰tní. Souãás-
tí kolekce je podle muzejních záznamÛ i ãást rotaãního Ïernovu
(inv. ã. 3455). 

Literatura: ANONYMUS 1900, 80; âERVINKA 1902, 329;
1928, 180; 1939a, 86; 1942b, 68; DRECHSLER 2010c, mapa 15;
NÁLEZOVÁ ZPRÁVA V ARCHIVU ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTA-
VU AV âR V BRNù ã. j. 584/ 45.

Obr. 8.  Drobné nálezy z mlad‰í doby hradi‰tní z Prus „v Mi-
kulovû zahradû“.  Bronzová záu‰nice, ãepel Ïelezného noÏe.
Ze sbírky Eduarda Pecka uloÏené ve VM v Olomouci.

V BeÀovû zaznamenal v roce 2001 Zdenûk Schenk (750 m zá-
padnû od stfiedu obce na mírném svahu levého bfiehu Mo‰tûnky)
novou lokalitu datovanou keramikou do více ãasov˘ch fází: Stfie-
dohradi‰tní období reprezentují zlomky stfiepÛ zdobené charakte-
ristickou vlnicí. Mladohradi‰tní období je zastoupeno vût‰ím mnoÏ-
stvím tuhové keramiky zdobené zejména horizontálními r˘hami.
Ojedinûlé stfiepy patfií do 13. aÏ 14. století.  

Literatura: SCHENK 2002c, 249.

Zaniklá stfiedovûká osada Bû‰kovice (B˘‰kovice).

Ves se pfiipomíná od roku (1131) 1365 a poslední zpráva o ní je
z roku 1406, kdy byla je‰tû Ïivá. Zanikla ve druhé polovinû 15. stol.
Pozemky b˘val˘ch Bû‰kovic byly po jejich zániku zfiejmû rozdûle-
ny poddan˘m z BeÀova, ktefií z nich odvádûli platy. Vesnice se pod-
le názoru star‰ích autorÛ, dosud nepotvrzeného souãasn˘m v˘-
zkumem, nalézala v trati Bû‰kovsko severnû od BeÀova nad
ml˘nem, pfii hranicích katastrÛ Horní Mo‰tûnice a Îelátovic. Na
rozoran˘ch polích se tam podle star‰ích autorÛ objevují spáleni‰tû,
opálené kameny a ãetné stfiepy stfiedovûké keramiky. 

Literatura:  B¤EZINA – PRASEK 1907, 110–114; âERVINKA
1934, 84–85; 1942a, 71–72; DOSTÁL 1953, 60; HOSÁK 1938,
2004, 641; HOSÁK – ·RÁMEK 1970, 65; KREUTZ 1927, 201; NE-
KUDA 1961, 88 - ã. 10. 
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BeÀov – tvrz.

Písemné zprávy o tvrzi v BeÀovû jsou z konce 15. století.  Pfii
nejnovûj‰í rekapitulaci moÏn˘ch hrádkÛ a tvrzí na pfierovsku byla
tvrz vyfiazena ze soupisu z dÛvodu nemoÏnosti její lokalizace. Au-
tofii pfiedpokládají, Ïe snad slouÏila jako stavení ve dvofie, zaniklé
bûhem regulace Mo‰tûnky a pfii zdruÏstevÀování.

Literatura: HOSÁK 1938, 2004, 640; 1967, 302; HOSÁK –
·RÁMEK 1970, 62; KOLEKTIV AUTORÒ 1983, 22; KREUTZ
1927, 197; NEKUDA – UNGER 1981, 69; PE·KA – PLAâEK
2002, 39.

Prusy – tvrz.

Tvrz v Prusích se v písemn˘ch pramenech nepfiipomíná. Pfied-
pokladem toho, Ïe zde mohla b˘t, je místní tradice zaznamenaná
VM a ‰lechtick˘ predikát pouÏívan˘ nûkolika osobami. PouÏívání
predikátu je ov‰em komplikováno tím, Ïe vesnic toho názvu je ví-
ce a jejich drÏitele není moÏné vÏdy spolehlivû rozli‰it.  Podle star-
‰ích autorÛ byly údajnû je‰tû roku 1830 na místû zvaném „Pust˘“
viditelné zbytky zdiva a základy, které byly vytûÏeny a pouÏity pfii
stavbû usedlostí na parcelách 22 a 23. Podle novûj‰ího názoru ne-
ní vylouãeno, Ïe tyto zbytky zdiva nepocházely z tvrze, ale ze za-
niklého dvora. Nicménû její pfiítomnost není zcela vylouãena a to
na mírnû sklonûné terénní terase pfii hranû svahu k Mo‰tûnce na
zahradní parcele ã. 34 nebo v záhybu svahu na parcele ã. 99/ 1.
O obou moÏnostech uvaÏují Jaroslav Pe‰ka a Miroslav Plaãek (obr.
9). MoÏnou pfiítomnost tvrze by potvrdil aÏ její pfiípadn˘ archeolo-
gick˘ prÛzkum.   

Literatura: B¤EZINA 1907, 63; KOLEKTIV AUTORÒ 1983,
190; KREUTZ 1927, 340; PE·KA – PLAâEK 2002, 69 obr., 81–82.

Obr. 9. Tvrz v Prusích je
uvaÏována na místû s ná-
zvem „Pusté, Na pus-
t˘ch“ (A – B). Detail mís-
ta A (PE·KA – PLAâEK
2002, 69 obr.).

·tulbach, ·tolbach – hrad a zaniklá osada.

Zaniklá stfiedovûká vesnice ·tulbach s pozÛstatky stejnojmen-
ného hradu (tvrze) se uvádí v písemn˘ch pramenech v rozmezí let
1274–1565.

PozÛstatky pÛvodnû zdûného hradu stávaly zfiejmû v místû zva-
ném „Na hradû“. Dne‰ní název trati je „·tolbachy“, p. ã. 857/ 1.
Podle zji‰tûní Miroslava Plaãka mûl hrad pÛvodnû velikost 83x32
m a stál v rovinû na umûlém fiíãním ostrovû, zfiejmû spolu s pfiileh-
lou vesnicí. Hrad i vesnice byly biskupsk˘m lénem. 

Je‰tû na poãátku 19. století byly patrné ãásti zdiva zfiíceniny hra-
du. V roce 1805 je uvádûno, Ïe tyto zbytky rozebral mlynáfi Otá-
hal z nedalekého ml˘na (smûrem k Horní Mo‰tûnici), pfiitom ká-
men vytûÏil i ze zemû a pouÏil jej pro svou potfiebu. Pfii hlub‰ím
orání se je‰tû i pozdûji objevovala malá ãást kamenÛ. KÛly stojek
mostku vedoucímu k hradu se údajnû objevily v korytû Mo‰tûnky
je‰tû roku 1862. Poslední ránu jeho pozÛstatkÛm zasadila regula-
ce Mo‰tûnky, kterou provedli ital‰tí dûlníci v letech 1920–1926. 

Z pozÛstatkÛ hradu ·tulbach získal na jafie roku 1975 men‰í ko-
lekci zlomkÛ keramiky krátk˘m povrchov˘m sbûrem Dalibor Kol-
binger (obr. 10). Nev˘hodou tohoto souboru je to, Ïe nebylo pfies-
nû zaznamenáno (popsáno a zakresleno) místo nálezu. Jin˘
keramick˘ soubor pochází z prÛzkumu Petra Zajíce. Jeho autor na-
opak pfiesnû zaznamenal místo nálezu, coÏ vytváfií moÏnost polo-
hu hradu v budoucnu blíÏe upfiesnit. Datování obou souborÛ zís-
kan˘ch nálezÛ vypovídá o existenci lokality v prÛbûhu 13. aÏ 15.
století.

Literatura: B¤EZINA 1902, 235–236; âERVINKA 1928, 73–74;
1934, 85; 1942a, 72–73; DOSTÁL 1953, 61; DRECHSLER 2006,
16; HOSÁK 1938, 2004, 647; 1970, 137, 143; HOSÁK – ·RÁMEK
1980, 564–565; KOLBINGER 2012, 20; KOLEKTIV AUTORÒ
1983, 242; KREUTZ 1927, 298–299; LUDIKOVSK¯ – KOLBIN-
GER 1977, 92; NEKUDA 1961, 140 - ã. 15; NEKUDA – UNGER
1981, 283; PE·KA – PLAâEK 2002, 53–54; PLAâEK 2001, 628;
2007, 628; PRASEK 1906, 209; ·PALKOVÁ 17–20; ZAJÍC 2010,
219–228.

Obr. 10. Tvrz a ves ·tulbach. Zlomky okrajÛ nádob stfiedovûké
keramiky a jejich  kresebná rekonstrukce. Ze sbûrÛ Dalibora
Kolbingera.

beÀov prusy
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Depot mincí na hranicích katastrÛ BeÀova
a Horní Mo‰tûnice.

Poklad praÏsk˘ch gro‰Û objevil na jafie roku 1975 Dalibor Kol-
binger ve v˘kopu dálkového vodovodního potrubí. Jedná se o sou-
ãasnou polní traÈ Bafiina, p. ã. 870, na katastru Horní Mo‰tûnice,
ve vzdálenosti jen nûkolika metrÛ od hranice s katastrem BeÀova. 

Nejprve nalezl 1 minci a nûkolik stfiípkÛ z nádobky s ãerstv˘mi
lomy, které svûdãily o tom, Ïe byla rozbita bezprostfiednû pfii v˘ko-
pu. Na místû pak dal‰ím hledáním nalezl dal‰í rozpt˘lené mince
v hromadû vyházené hlíny. Na základû tohoto objevu byl následnû
proveden krátk˘ archeologick˘ v˘zkum spoleãnû s Karlem Ludi-
kovsk˘m z AÚ v Brnû, Marií Ja‰kovou z muzea v Pfierovû a ZdeÀ-

kem Fi‰erem z muzea v KromûfiíÏi. Spoleãnû bylo nalezeno celkem
70 kusÛ stfiíbrn˘ch praÏsk˘ch gro‰Û náleÏejících do panování Jana
Lucemburského (40 ks) a Karla IV. (30 ks). Spolu s tím také dal‰í
stfiepy z lahvovité nádobky, kterou bylo moÏné po slepení ãásteãnû
rekonstruovat (obr. 11). Vût‰í ãást pokladu pfii v˘zkumu zfiejmû
unikla. Je otázkou, zda mince objevil je‰tû nûkdo jin˘ nebo se do-
dnes nalézají rozpt˘lené na pÛvodním místû. K uloÏení pokladu,
podle rozboru raÏeb Karla IV. do‰lo nûkdy v prvním decéniu  po po-
lovinû 14. století a je pfiedpoklad, Ïe jeho pÛvodní majitel mohl sou-
viset s nedalek˘m hradem ·tulbach.

Literatura: KOLBINGER 2012, 20; LUDIKOVSK¯ – KOLBIN-
GER 1977, 92, tab. 34. 
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Obr. 11. Depot (poklad) praÏsk˘ch gro‰Û z Horní Mo‰tûnice. 
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âást z chronologie na‰eho pravûku vztahující se k BeÀovu a PrusÛm

âasové období Datování BeÀov-Prusy

Mlad‰í doba kamenná – neolit

Kultura s lineární keramikou 5700–4700 pfi. n. l. BeÀov „Dolní újezd“ – sídli‰tû

Prusy „Na Závrbkách“ – sídli‰tû 

Horní Mo‰tûnice „ObÛrka“ – stopa aktivity 

Podolí „Na Br‰lÛvkách“ – sídli‰tû

Kultura s moravskou malovanou keramikou 4700–3700 pfi. n. l. BeÀov „Dolní újezd“ – stopa aktivity

Prusy „Na Závrbkách“ – stopa aktivity

Prusy „Niva u Prus“ – sídli‰tû 

Podolí „Na Br‰lÛvkách“ – sídli‰tû

Pozdní doba kamenná – eneolit

Kultura se ‰ÀÛrovou keramikou 2500–2000 pfi. n. l Prusy – BeÀov (?)

Kultura se zvoncovit˘mi poháry 2700–2000 pfi. n. l. Prusy „Na Závrbkách“ – nejasné

Star‰í a stfiední doba bronzová

Únûtická kultura 1900–1500 pfi. n. l. Prusy „Na Závrbkách“ – nejasné

Vûtefiovská skupina

Mlad‰í, pozdní doba bronzová, star‰í doba Ïelezná - kultura luÏick˘ch popelnicov˘ch polí

Fáze star‰í – luÏická 1.250–750 pfi. n. l. BeÀov regulace Mo‰tûnky – hrob

Fáze stfiední – slezská Prusy – Na Závrbkách – sídli‰tû

Prusy „Podlániska, Odfiíãa“ – sídli‰tû

Fáze mlad‰í – platûnická 750–400 pfi. n. l.

Doba laténská 500–50 pfi. n. l. BeÀov (Schenk)

Prusy (Peck)

Doba fiímská a stûhování národÛ 50 pfi. n. l.–600 n. l. BeÀov

Prusy „Na Závrbkách“ – nejasné

Doba hradi‰tní – Slovanská 600–1200 Prusy „Mikulova zahrada“ – sídli‰tû 

BeÀov (Schenk)

Stfiedovûk 1200–1526 vesnice Bû‰kovice, B˘‰kovice 

tvrz BeÀov a Prusy

vesnice a hrad ·tulbach, ·tolbach

poklad Horní Mo‰tûnice „Bafiina“
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MÛj BeÀove, pohádko mého dûtství,
tys mládí mého nejkrásnûj‰í báj, 
vÏdyÈ v Tobû proÏil jsem dny svého jara,
svÛj – byÈ v chudobû – pfiece zlat˘ máj!

Jak rád si vzpomínám na rodn˘ domek
tam u KfiíÏe, kde zaãínají Haãka,
na útuln˘ kostelíãek, na drahou ‰kolu
a na ona místa, kde – kluci – hrávali jsme „‰paãka“.

Jen vzpomínky jak nebes hvûzdy jasné,
jeÏ z hlubin temna v noci bl˘skají
a jimiÏ ãlovûk v pozdních letech okfiívá
a v‰e v nûm, i ty nervy v˘skají. 

MÛj BeÀove, pohádko mého dûtství, 
tys’ vÏdy Ïití mého nejkrásnûj‰í báj, 
popfiej mi, bych nyní, kdy vrátil jsem se k Tobû, 
pro Tebe pracoval a pro cel˘ rodn˘ kraj. 

Tato publikace je pfiedev‰ím vûnována památce tûch, ktefií vûr-
nû zaznamenávali pamûÈ své rodné vesniãky, aby uchovali tento
vzácn˘ poklad potomkÛm. Jsou to:    

ThDr. arc. A. C. STOJAN    

Jako první zaloÏil farní kroniku, ze které pozdûji ãerpali dal‰í kro-
nikáfii.V ní zachytil vzpomínky sv˘ch pfiedkÛ z dávné minulosti a Ïi-
vot BeÀova pfied staletími. Seznámil své rodáky s archivními doku-
menty, které se BeÀova t˘kaly. 

FRANTI·EK BùLA¤ 

Ctil tradice pfiedkÛ, vyzvedával kfiesÈanské hodnoty tehdej‰í be-
Àovské spoleãnosti, dovedl upozornit i na její nedostatky. Zachytil
atmosféru 1. svûtové války i dobu po vzniku âeskoslovenska. Z je-
ho kultivovan˘ch zápisÛ ãi‰ela spfiíznûnost s Ïivotem sv˘ch souse-
dÛ.  

LADISLAV SUCHÁNEK   

Ujal se psaní kroniky po odstûhování pfiedchozího kronikáfie. Za-
chytil dobu krizového období pfied 2. sv. válkou, nezamûstnanost
a dramatick˘ prÛbûh budování komunikací v obci. Pravdivû a s po-
chopením popsal skuteãné události aÏ do pfiíprav na druhou svûto-
vou válku. 

FRANTI·EK HORÁK 

Kronikáfi s citem pro sociálnû slabé, sám vyrÛstal v poãetné ro-
dinû domkafie. V dobû krize ve tfiicát˘ch letech 20. století vymohl
místním nezamûstnan˘m pravideln˘ pfiídûl chleba, kter˘ se dová-
Ïel z Pfierova. Podporoval v˘sadbu ovocn˘ch stromkÛ, aby i bez-
zemci mûli moÏnost uÏívat ovoce. Jeho zápisy se t˘kají období pfied
2. sv. válkou, za války (ty psal tajnû) i po ní.

VOJTùCH HRBAS

Kronikáfi s citliv˘m pohledem na dûní v obci, varhaník a vedou-
cí sborového zpûvu, malífi a básník. Jeho zápisy a kresby v kronice
byly v r. 1979 ohodnoceny 1. místem v kategorii obcí od 500 do
2000 obãanÛ. Získal i ãestné uznání. Jeho kronika byla vystavena
ve Slezském muzeu Petra Bezruãe v Opavû. Byl nejdéle pí‰ícím kro-
nikáfiem v BeÀovû.  

prof. ZDENùK POSPÍ·IL

Uãitel v dÛchodu, kter˘ zaãal psát kroniku integrovan˘ch obcí
od r. 1986 do r. 1990. Peãlivû mimo jiné zaznamenával a popiso-
val okolní krajinu a její vegetaci.  

BE≈OV

�����������

RODNÉMU BE≈OVU
F. ¤. BeÀovsk˘
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Listuji ve staré beÀovské kronice a nevycházím z údivu. S úctou
obracím list za listem a nasávám vlídná, teplá slova kronikáfiÛ, kte-
fií s velkou láskou a peãlivostí zachytili pfií‰tím generacím historii
rodné obce. Z kaÏdé vûty, z kaÏdého slova sálá atmosféra doby dáv-
no minulé, která pfiibliÏuje ãtenáfiÛm tehdej‰í události a nelehk˘ Ïi-
vot pfiedkÛ. âtenáfi je nenápadnû a nenásilnû vtaÏen do kola dûjin,
které má uÏ dávno své obrátky za sebou. Cítím potfiebu podûkovat
za jejich poctivou práci. Já jen ãerpám ze studnice jejich zápisÛ.

BeÀov je vesnice malebnû poloÏená na mírném návr‰í, zvedají-
cího se nad lev˘m bfiehem Mo‰tûnky. LeÏí pfiibliÏnû ve vzdálenos-
ti 8 km od Pfierova po silnici vedoucí pfies Horní Mo‰tûnici.   

Silnice prochází stfiedem obce a vede dál kolem Prus do Doma-
Ïelic. Na mapû leÏí BeÀov jihov˘chodním smûrem od Pfierova.
V nejvy‰‰ím bodû uprostfied vesnice vévodí kostelíãek sv. Franti‰ka
z Assisi a vedle nûj stojí pfiekrásná Stojanova lípa. V okolí kostela se
prostírá vût‰í upravená náves. UÏ v dávn˘ch dobách byly pfii návsi
postaveny grunty, tenkrát dfievûné. Této ãásti obce se fiíká od ne-
pamûti Dûdina. Pozdûj‰í zastavûná ãást, od kostela více vzdálená
a leÏící po levé stranû silnice smûrem k DomaÏelicím, má název
Haãka. Zde bydleli malorolníci a domovinafii. Ostatní ãásti obce
vznikaly vût‰inou v nedávné dobû v minulém století. Vût‰ina domÛ
je níÏe poloÏená, neÏ kostel.  

Na‰i pfiedkové se Ïivili zemûdûlstvím, pastevectvím a lovem. Na
poli pûstovali proso a jeãmen, které smûÀovali s pfiedchÛdci ger-
mánÛ za oves, r˘Ïi a Ïito, protoÏe v tûch dobách existoval v˘mûn-
n˘ obchod. Îe v této oblasti nesídlili Slované sami svûdãí i to, Ïe
u b˘valého ml˘na ·tulbachu, leÏícího mezi BeÀovem a Horní Mo‰-
tûnicí, b˘vala nûmecká osada stejného jména s pevn˘m hradem,
která zanikla za husitsk˘ch válek. Zbyl jen dvÛr a ml˘n, kter˘ byl
je‰tû v 1. polovinû minulého století funkãní.    

Za cizí zboÏí se v dávn˘ch a dávn˘ch dobách platilo otroky, do-
bytkem, koÏe‰inami z ulovené zvûfie, plodinami, pozdûji tkanivem
a plátnem. Îena – otrokynû, zvlá‰tû byla-li mladá, hezká, urostlá
a bujará, mûla pût aÏ ‰estkrát vût‰í cenu, neÏ otrok – muÏ.1 Na‰i
pfiedkové byli Slované, v dávn˘ch dobách pohané. Vûfiili v pohan-
ské bohy. Morana – bohynû zimy, Vesna – bohynû jara, Lada – bo-
hynû krásy, Baba – bohynû pfiírody, Perun - bÛh slunce, vítûzícího
nad zimou, Morana – JenÏi Baba – neúrodná zima, Zlatá Baba – Îi-
vûna – úrodná zima.2

Teprve pfiíchodem soluÀsk˘ch bratfií Cyrila a Metodûje za kní-
Ïete Rostislava se zaãalo u nás ‰ífiit kfiesÈanství. Pozdûji kníÏe Bfie-
tislav s biskupem ·ebífiem vytvofiili pro moravsk˘ lid nové zákony.
V nich bylo napfi. uvedeno, aby Ïil muÏ s jedinou manÏelkou a ona
s jedin˘m muÏem. KfiesÈanství pfiineslo do Ïivota fiád.   

Pfiedpokládá se, Ïe BeÀov je prastará slovanská vesnice, coÏ po-
tvrzuje i nález b˘valého rektora beÀovské ‰koly Franti‰ka Mazáãe,
kter˘ v druhé polovinû 19. století objevil v beÀovském ml˘nû sta-
ré ml˘nské kamenné kolo s vykfiesan˘m letopoãtem 1241. Tento
letopoãet je beÀovsk˘m pamûtníkÛm  znám˘. Události tohoto ro-
ku se ústním podáním pfiedávají z generace na generaci.

Od Jadranu aÏ k Baltskému mofii vedly kdysi dávno kupecké stez-
ky. A byli to právû kupci, ktefií pfiiná‰eli do na‰ich zemí popla‰né
zprávy o postupu obrovského vojska mongolsk˘ch TatarÛ, které uÏ
zaplavilo matku Rus a v prosinci r. 1240 padl Kijev. Tatary vedl vnuk
DÏingischána jménem Batu. Mífiil do Uher. Vût‰inou se pfiedpoklá-
dalo, Ïe Uhfii Tatary porazí, ale král Václav I. byl obezfietn˘. Zaãal

ve sv˘ch zemích opevÀovat hrady a hradby mûst. V zemi se pfii-
pravovala vojenská pohotovost proti tatarskému nájezdu. 

TatarÛm ‰tûstí pfiálo. Porazili nejen Rusko, ale 12. 3. 1241 i Uhry
a zaãali obsazovat na‰e území. Dne 9. 4. 1241 se utkali s vévodou
Jindfiichem, kter˘ v bitvû na Lehnickém poli padl. S ním byla pora-
Ïena i jeho armáda, mající 30 000 muÏÛ. TatarÛ bylo totiÏ pûtkrát
víc. Zamífiili do Polska, ale z nepochopiteln˘ch dÛvodÛ se obrátili
zpût na Moravu. Kudy pro‰li, tam zanechali po sobû zkázu. Chud˘
venkovsk˘ lid se nemohl pfied nimi ukr˘t ani v nedobytném hradû,
ani za opevnûn˘mi mûstsk˘mi hradbami. Opou‰tûl ve spûchu své
domovy a utíkal do bezpeãnûj‰ích míst. BeÀov‰tí s lidmi ze ‰iroké-
ho okolí hledali ochranu na hofie Host˘n, jak vzpomínal na vyprá-
vûní sv˘ch rodiãÛ slavn˘ beÀovsk˘ rodák a pozdûj‰í arcibiskup
A. C. Stojan.    

V té dobû napsal král Václav fiímskému králi Konrádovi: Tatafii
vtrh‰e na Moravu, ne‰etfiili Ïivé du‰e, kaÏdého vraÏdíce, klá‰tery
bofiíce a mnichy ve velikém poãtu usmrcujíce. Pí‰e se, Ïe morav-
sk˘ vojevÛdce Jaroslav ze ·ternberka se sv˘m vojskem pfiinutil
u Olomouce tatarské hordy k ústupu. A právû na tuto dobu se vá-
Ïe povûst o poráÏce TatarÛ pod horou Host˘nem. 

Velké mnoÏství uprchlíkÛ se na Host˘nû opevnilo a v zoufalství
stále modlilo. Bylo období dlouhého sucha a na hofie nebyla voda.
Jejich modlitby prosily o ochranu pfied Tatary a také o vodu. Vy-
právûlo se, Ïe se Tatafii zaãali ve velkém mnoÏství shromaÏìovat
pod Host˘nem. Nosili v ãepicích hlínu na jedno místo u úpatí Host˘-
na, aby na stejné úrovni, ve stejné v˘‰ce s na‰imi uprchlíky, mohli
zaútoãit. Bylo jich jak kobylek  a zoufalí lidé na Host˘nû tím více
upírali oãi k nebi. Najednou se zamraãilo, strhla se prudká boufie,
plná bleskÛ a burácení. Legenda praví, Ïe Tatary vydûsila Ïena, kte-
rou na obloze spatfiili. Chovala na rukou dítû, které drÏelo ve sv˘ch
ruãkách svazek bleskÛ. Ty zapálily TatarÛm stany a v tábofie nastal
zmatek. Vydû‰ení Tatafii prchali pryã. A na Host˘nû vytryskl pra-
men ãerstvé vody. 

V tom roce v BeÀovû nûãí ruka vykfiesala na ml˘nské kamenné
kolo letopoãet 1241.3

beÀov prusy

I. ÚVOD

II. KAM AÎ PAMùË P¤EDKÒ SAHÁ
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beÀov prusy

1. PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA
O BE≈OVù, BE≈OVSKÁ VRCHNOST

Obec se pÛvodnû jmenovala Binov. Profesor Rudolf Kreutz na-
psal, Ïe nositel jména Bin (Byn) se uvádí jako svûdek na jedné lis-
tinû z r. 1130.1 Také heraldik Miroslav J. V. PavlÛ se domnívá, Ïe
obec údajnû existovala jiÏ v r. 1130.2 Ve 12.–13. století Ïili na Mo-
ravû opravdu Binoni, Binkové. Podle kronikáfie byla v r. 1308 ma-
jitelkou Binova manÏelka Vyknama, kter˘ byl synem vladyky z âe-
kynû.3 Ale první písemná zmínka o Binovû je na latinsky psané

listinû z r. 1318.4 Pí‰e se v ní, Ïe vladyka Vyknam, syn ZdeÀka z âe-
kynû, daruje jako svatební dar své dcefii Elizabetû vûno – dal jí za-
psat dûdinu Binov. Na listinû je uveden jako svûdek Nahrad de Bi-
nov. Lze se domnívat, Ïe b˘val kdysi majitelem Binova.4 Tento
starobyl˘ rod z Binova (z Bynova) mûl erb, kter˘ mûl na svém ‰títû
dvû korouhve bez Ïerdí. Zmínky o nûm jsou z období let
1318–1322. Pravdûpodobnû byl potomkem Náhradka, jehoÏ jmé-
no se uvádí jiÏ pfied rokem 1300 pfii olomoucké kapitule.5 Jméno
Náhradek bylo v nejstar‰ích dobách velmi oblíbené. Také není vy-
louãeno, Ïe v Binovû b˘valo vladycké sídlo – tvrz.6

III. BE≈OV V NEJSTAR·ÍCH DOBÁCH

Rodov˘ znak Náhradka z Be-
Àova (1318–1322). C. D. M.
VI. 112, 150. Ve ‰títû jsou dvû
korouhve bez Ïerdí. (Josef Pil-
náãek, 2011)

Rodov˘ znak Vyknama z Tr‰ic
(1339). Modr˘ ‰tít, zlatá hrad-
ba se 4 stínkami, stfiíbrn˘ lev
s korunkou na hlavû, oãi, zu-
by zlaté. (Josef Pilnáãek, 107)

Rodov˘ znak ZdeÀka a Libana
z Tr‰ic u Lipníka. DrÏeli Be-
Àov a By‰kovice do r. 1365.
Znak má nad helmou ‰verãek,
kter˘ se opakoval i na ‰títû.
(Josef Pilnáãek, 1022)

Na latinsky psané listinû z r. 1318 je uvedeno, Ïe vladyka Vyknam daroval své dcefii vûno – dûdi-
nu Binov. Jako svûdek je tu mezi jin˘mi uveden i Nahrad de Binov.
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V r. 1349 vystavûl Fridu‰ hrad Helfen‰tejn a spoleãnû s Gunte-
rem z Linavy daroval sv˘m vnukÛm pÛl Bochofie, polovinu Bo-
chofiského lesa, dvÛr ve VûÏkách a zboÏí v Bû‰kovicích (Bi‰kovi-
cích, B˘‰kovicích) a v Podolí. Bû‰kovice stály v dne‰ní trati
Bû‰kovska.7 Na listinû biskupa Zdíka se uÏ v r. 1141 uvádí mimo ji-
né i jméno obce Bû‰kovic.8 Do r. 1365 byl Binov s Bi‰kovicemi
a ml˘nem v drÏení bratrÛ Libana a ZdeÀka z Tr‰ic, starobylého ro-
du vladykÛ, pocházejících z Tr‰ic u Lipníka.9 V r. 1365 prodali to-
to zboÏí bohatému Her‰ovi z Roketnice. Ten ze získaného majetku
(Binova a dvora bez ml˘na) dal zapsat své Ïenû AlÏbûtû do  zem-
sk˘ch desk 200 dukátÛ vûna.10 Podle historika Jana Horáka se tak
mûlo stát uÏ v r. 1360 a Ïe Her‰ z vûnného zápisu vyjmul ml˘n
a beÀovské lesy, protoÏe mu je Vítek z Prus sm˘til.

Podle Arno‰ta Bfieziny stával beÀovsk˘ dvÛr tam, kde je dnes traÈ
Újezda.11 BeÀov‰tí pamûtníci vzpomínají, jak jim jejich pfiedkové fií-
kali, Ïe v trati zv. Kamenec lámali pro sebe lidé kámen na stavbu
sv˘ch domÛ. B˘val tu pr˘ kdysi hrad, nebo tvrz. To by dokazoval
i název trati Zahradiska, která leÏí pod Kamencem.  

Her‰ vedle toho vlastnil Bi‰kovice, lesy, louky, pastviny, zahra-
dy, pole úrodná i neobdûlaná.12 V r. 1384 zemfiel a Binov i Bi‰kovi-

ce pfiipadly Jo‰tovi, kter˘ je o rok
pozdûji nechal zapsat do zem-
sk˘ch desk v dûdiãné drÏení Lac-
kovi z Kravafi.13 Byly to Binov,
dvÛr zv. Biskovsk˘, Prusy a Îele-
chovice. Lacek pocházel z moc-
ného starobylého rodu na Krnov-
sku, ale on sám se narodil na
Helfen‰tejnû. V r. 1406 prodal
Lacek z Kravafi dvory Binov, B˘‰-
kovice (Bi‰kovice) s ml˘nem, ka-
tastry tûchto dûdin, lesy, louka-
mi, pastvinami, zahradami, poli
úrodn˘mi i neúrodn˘mi, vodami
tekoucími i stojícími ZbyÀkovi
Hfiivnáãovi z Hnûvo‰ic a jeho
dûdicÛm. Zbynûk Hfiivnáã to v‰e
odkázal manÏelce Annû z Labu-
tû, zajistil jí také 350 hfi. gr. vûna

na získaném zdej‰ím statku. Hfiivnáãové byli star˘ rytífisk˘ rod, kte-
r˘ se usadil na Moravû.14

Na podnût hejtmana Lacka z Kravafi se 2. 9. 1415 sjeli ãe‰tí a mo-
rav‰tí pánové a rytífii v Praze. Zde se rozhodli poslat koncilu rázn˘
protestní list proti odsouzení M. J. Husa. Podepsali jej úãastníci sjez-
du a dodateãnû i mnozí ãlenové stavovské spoleãnosti ãeské i mo-
ravské. Bylo jich celkem 452.15

Anna r. 1420 ovdovûla a na své statky se spolãila se sv˘m bra-
trem Boãkem.16

Nastalo období husitsk˘ch válek. Zástavní pán Pfierova Milota
z Tvorkova byl oporou husitÛ. JenÏe husité hlásali nejen rovnost li-
dí pfied Bohem, ale i rovnost majetkovou a to byl pro Milotu pro-
blém. Radûji pfie‰el ke katolické vífie a tak uÏ Pfierov husitÛm ne-
patfiil a oni ho museli dob˘vat. Poprve ho dobyli v r. 1423, podruhé
v r. 1427. Pánem Pfierova se stal Vok ze Sovince. Sovinec byl hrad
u R˘mafiova, odkud pocházela starobylá rodina a Vok patfiil mezi je-
jí nejstar‰í známé pfiedky. Byl ãlovûkem nepevného charakteru.
V bitvû u Lipan 1434 husity za úplatu zradil, je‰tû pfied bitvou pfie-
‰el na stranu císafie Zikmunda, podobnû jako mnoho moravsk˘ch
feudálÛ.17

Tento Vok ze Sovince z dosud neznámé pfiíãiny dal vypálit osa-
du Bi‰kovice. Zbylá pole a zahrady pfiipadly beÀovsk˘m lidem, kte-
fií si je rozdûlili. Zato museli své vrchnosti odvádût roãní poplatek,
obilí a plodiny.18

2. Bù·KOVICE – Bù·KOVSKA
Pfiestavlck˘ rodák a brodeck˘ pan uãitel Arno‰t Bfiezina (nar.

1871) napsal v r. 1907 v Selském archivu ãlánek o opustlé vsi Bû‰-
kovicích na Pfierovsku. Îe to b˘vala kvetoucí osada, leÏící na pra-
vém bfiehu Mo‰tûnky. Tvofiila s BeÀovem jedno panství, které b˘-
valo majetkem rÛzn˘ch vladykÛ a moravsk˘ch pánÛ.

Na poãátku 14. stol. to byli jiÏ známí Liban a Zdenûk z Tr‰ic, po-
zdûji Her‰ z Roketnice. (Her‰ byl zároveÀ nejvy‰‰ím zemsk˘m soud-
cem v Olomouci). Pole po zaniklé osadû se dnes jmenují Bû‰kov-
ska. Z r. 1564 za Vratislava z Pern‰tejna se zachovala listina se jmény
beÀovsk˘ch obãanÛ z té doby, mající své pozemky na Bû‰kovsku,
s v˘‰í poplatkÛ za jejich uÏívání. Bû‰kovsko bylo rozdûleno na 28
stejn˘ch padûlkÛ, které byly vût‰í neÏ podsedek, ale men‰í neÏ ãtvrt-
lány. Z jednoho dílu Bû‰kovska se platilo 4 gro‰e, kdeÏto z podsed-
ku jen 3 gro‰e a ze ãtvrtlánu 5 gro‰Û. U jmen osadníkÛ se pí‰í také
podíly zv. oujezdy. Na Pfierovsku se fiíkalo újezd panskému dvoru.
Lze z toho vyvodit, Ïe vrchnost pfiidûlila BeÀovsk˘m i pozemky od
svého dvora. Byly asi vût‰í, protoÏe za kaÏd˘ újezdov˘ díl se plati-
lo 5 gro‰Û. Takov˘m zpÛsobem se majetek BeÀovsk˘ch zvût‰il.   

1. Jíra Velik˘ z podsedku platí úroku o sv. Jifií a Václavu po 3 gro-
‰ích, z Bû‰kovska z 3 kusÛ po 12 gro‰ích, z dvou oujezdÛ po 9
gro‰ích 4 denárech

2. Mikolá‰ R˘ãek ze ãtvrti roli o sv. Jifií a Václavu po 5 gro‰ích, z ou-
jezda o témÏ ãase po 2 g. 2. d., slepice o vánocích 2, vajec o sv.
Du‰e 8

3. Vavfiinec DykÛ z pÛllánu rolí o sv. Jifií a Václavu po 10 g., slepi-
ce o vánocích 4, vajec o sv. Du‰e 16. (Pozdûji: z krãmy od grun-
tu Matûje Krále vzaté o sv. Jifií 12 g. a o sv. Václavu 10 g.)

4. Tomá‰ StichavÛ z pÛllánu roli o sv. Jifií a Václavu po 10 g., sle-
pice 4, vajec 16

5. Kube‰ ze ãtvrti roli o sv. Jifií a Václavu po 5 g., z oujezda 3 g.
2 d., slepice 2, vajec 8

6. Va‰ek Jedlík z pÛllánu o sv. Jifií a Václavu po 10 g., slepic o vá-
nocích 4, vajec o sv. Du‰e 16

7. Vondra Nedoma z pÛllánu o sv. Janu a Václavu po 10 g., z Bû‰-
kovska po 4 g., z 3 oujezdÛ po 9 g. 6 d., slepice o vánocích 4,
vajec o sv. Du‰e 16

8. Jan KfiíÏÛ z pÛllánu o sv. Jifií a Václavu po 10 g., z Bû‰kovska po
4 g., z 2 oujezdÛ po 6 g. 4 d., slepice 4, vajec 16

9. ·tûpán ZemánkÛ ze ãtvrti roli o sv. Jifií a Václavu po 5 g., z ou-
jezda po 3 g. 2 d., z Bû‰kovska po 8 g.

10. Crha z podsedku a ãtvrti roli o sv. Jifií a Václavu po 8 g., z Bû‰-
kovska po 4 g., z oujezda po 3 g. 2 d., slepice 2, vajec 8

11. Jan HovÛrkÛ z pÛllánu o sv. Jifií a Václavu po 10 g., z Bû‰kov-
ska po 4 g., z oujezda po 3 g. 2 d., slepice 4, vajec o sv. Du‰e
16

12. BartoÀ Tomá‰Û z pÛllánu a z podsedku o sv. Jifií a Václavu po
10 a pÛl g., z Bû‰kovska po 4 g., z oujezda po 3 g. 2 d., slepi-
ce 4, vajec 16

13. Pavel HefkÛ z pÛllánu rolí a z podsedku o sv. Jifií a Václavu po
10 a pÛl g., ze 2 oujezdÛ po 6 g. 4 d., slepice 4, vajec 16

14. Matou‰ Melka z podsedku o sv. Jifií a Václavu po 3 g., z ou-
jezdu o témÏ ãase po 3 g. 2 d.

15. Jan Vlk z pÛllánu roli o sv. Jifií a Václavu po 10 g., z Bû‰kovska
o témÏ ãase po 4 g., slepice o vánocích 4, vajec o sv. Du‰e 16

16. Martin NepoloÏil z pÛllánu roli o sv. Jifií a Václavu po 10 g.,
slepice 4, vajec 16

beÀov prusy

Rodov˘ znak ZbyÀka Hfiivná-
ãe, kter˘ koupil BeÀov
r. 1406. KaÏdá polovina zna-
ku má jinou barvu. (Josef Pil-
náãek, 1249)
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17. Jan ·karohlíd z láznû o sv. Jifií a Václavu po 4 g. 2 a pÛl d., z ou-
jezda 3 g. 2 d.

18. Tomá‰ Nejedl z oujezda o sv. Jifií a Václavu po 3 g. 2 d.

19. Tomá‰ Mûfienec ze ãtvrti roli po 5 g., z oujezda o témÏ ãase
po 3 g. 2 d., slepice 2, vajec 8

20. Vondra Nosek z pÛllánu roli o sv. Jifií a Václavu po 10 g., z Bû‰-
kovska o témÏ ãase 4 g., z krãmy a sladového o sv. Jifií 12 g.
o sv. Václavû 10 g., slepice 4, vajec 16

21. Matûj Král z pÛllánu rolí o sv. Jifií a Václavu po 10 g., z Bû‰-
kovska po 4 g., z krãmy a sladového po 12 g a 10 g., slepice 4,
vajec 16

22. Jan ·matka z pÛllánu rolí o sv. Jifií a Václavu po 10 g., z Bû‰-
kovska o sv. Jifií a Václavu po 4 g., slepice 4, vajec 16

23. Mikulá‰ Mifiata z pÛllánu a z podsedku o sv. Jifií a Václavu po
12 a pÛl g., z Bû‰kovska o sv. Jifií a Václavu po 4 g., z 2 oujez-
dÛ o sv. Jifií a Václavu 6 g. 4 d., z krãmy a sladového o sv. Jifií
a Václavu po 12 a 10 g., slepice 4, vajec 16

24. Pavel Zdafiil z pÛllánu a podsedku o sv. Jifií a Václavu po 12
a pÛl g., z Bû‰kovska o témÏ ãase po 4 g., slepice 4, vajec 16

25. Jan Ry‰ka z pÛllánu o sv. Jifií a Václavu po 19 g., z Bû‰kovska
o témÏ ãase po 4 g., z oujezda o témÏ ãase po 3 g. 2 d., slepi-
ce o vánocích 4, vajec 16

26. Matou‰ Halama z pÛllánu o sv. Jifií a Václavu po 10 g., z 2 ku-
sÛ Bû‰kovska a o témÏ ãase po 8 g., z oujezda o témÏ ãase 3 g.
2 d., slepice 4, vajec 16

27. Va‰ek Koneãn˘ z pÛllánu o sv. Jifií  a Václavu po 10 g., z Bû‰-
kovska o témÏ ãase po 4 g., z oujezda o témÏ ãase po 3 g. 2 d.,
slepice 4, vajec 16

28. Michal PohnalÛ ze ãtvrti roli o sv. Jifií a Václavu po 5 g., z Bû‰-
kovska o témÏ ãase po 4 g., ze 2 oujezdÛ o témÏ ãase po 6 g.
4 d., slepice 2, vajec 8

29. Vondra NoÏífi z pÛllánu roli a z podsedku o sv. Jifií a Václavu
po 14 g., z Bû‰kovska o témÏ ãase po 4 g., slepice 4, vajec 16

30. Jan PindrÛ z pÛllánu roli o sv. Janu a Václavu po 10 g., z Bû‰-
kovska o témÏ ãase po 4 g., slepice 4, vajec 16

31. Jan Pospí‰il z pÛl ãtvrti roli a z podsedku o sv. Jifií a Václavu po
10 g., z 2 kusÛ Bû‰kovska o témÏ ãase po 8 g., z oujezda o témÏ
ãase po 3 g. 2 d., slepice 2, vajec 8

32. Havel StfiecháãkÛ ze ãtvrti roli, z podsedku o sv. Jifií a Václa-
vu po 7 g., z Bû‰kovska o témÏ ãase po 4 g., slepice 2, vajec 8

33. Jíra Smolinka z pÛllánu roli o sv. Janu a Václavu po 10 g., sle-
pice 4, vajec 16

34. Martin HoleãkÛ ze ãtvrti roli o sv. Jifií a Václavu po 5 g., z Bû‰-
kovska o témÏ ãase 4 g., z oujezda o témÏ ãase 3 g. 2 d., sle-
pice 2, vajec 8

35. Daniel, mlynáfi, z ml˘na a zahrady o sv. Jifií a Václavu po 1 ko-
pû 15 g., z Bû‰kovska o témÏ ãase po 4 g.

36. Kri‰tov, fiezník, z podsedku o témÏ ãase po 2 g.

37. Havel HolejãkÛ z podsedku o témÏ ãase po 2 g., z Bû‰kovska
po 4 g.

38. Such˘, podruh, z oujezda o témÏ ãase 3 g. 2 d., z Bû‰kovska
po 4 g.

39. Matûj Koza, podruh, z oujezda o témÏ ãase po 6 g. 4 d. Po-
zdûji z krãmy od gruntu Pavla HovÛrky vzaté o sv. Jifií a Václa-
vu 12 a 10 g.

V‰ecka vobec
1. ze ãtvrti roli o sv. Jifií a Václavu po 5 g., slepice 2, vajec 8

2. podle listu za roboty a z luk o sv. Martinû 7 kop g.  
3. z pastviska v novû nadaného o sv. Martinû 6 kop g.    
4. podle listu J. Mti pánû za druhé roboty o sv. Martinû 5 a pÛl ko-
py g.  
Suma slepic o Vánocích 1 a pÛl kopy 14 slepic   
Suma vajec o sv. Du‰e 6 a pÛl kopy 26 vajec    
Suma úroku o sv. Jifií 10 a pÛl kopy 4 a pÛl gro‰e

Jest jich rolníkÛ 30 a ti jsou povinni dfiev ku palivu na zámek
Pfierov po 4 furách pfiivézti, kdyÏ se jim rozkáÏe, ãiní 120 fur. TéÏ
zahradníci, coÏ jich koli mezi nimi jest, povinni jsou k nadepsan˘m
furám v lese Bajnovském dfiíví ku palivu sekati, pakliby zahradníkÛ
nebylo, tehdy rolníci sami sobû sekati mají.  

TéÏ povinni jsou na hon, kdyÏ se jim rozkáÏe, na lesy panství
Pfierovského ãtyfiikráte kaÏd˘ rok choditi. 

Pozoruhodn˘ je pozdûj‰í dopis Viléma z Pern‰tejna z 8. záfií
1520, ve kterém uvádí jména urozen˘ch vladykÛ, ktefií mají z je-
ho truhlice, uschované u PraÏanÛ Staromûstsk˘ch, vyndati jeho
k‰aft  a nahradit nov˘mi listinami, novou závûtí. Na novém k‰aftu
jsou peãeti urozen˘ch pánÛ, ktefií mûli dÛvûru Viléma z Pern‰tej-
na. Je mezi nimi i urozen˘ vladyka Bohuslav Bû‰kovec z Bû‰kovic.
Lze se domnívat, Ïe jeho jméno mohlo mít spojitost s osadou Bû‰-
kovice, zaniklou za husitsk˘ch válek.

V blízkosti BeÀova leÏela i zaniklá osada KrnÛvky, o které je
zmínka je‰tû v 16. století. Pravdûpodobnû zanikla za tureck˘ch vá-
lek.1

3. BE≈OV ZA PERN·TEJNÒ
Je‰tû za Ïivota své matky, vdovy Anny Hfiivnáãové, prodal její

syn Jan Hfiivnáã v r. 1437 osadu Binov, ‰tûpnici, zahrady, dvÛr s ce-
l˘m pfiíslu‰enstvím a také ml˘n Katefiinû z Lulãe, fieãené Mo‰nû,
která byla manÏelkou SÛlka z Pacova. Jan Hfiivnáã podle svého dû-
diãného práva provedl o svém prodeji zápis do zemsk˘ch desk. SÛ-
lek z Pacova, z BeÀova (nûkdy z Bínova) u Pfierova patfiil do rodu
star˘ch vladykÛ. Jejich rod se
uvádí v r. 1415. V r. 1417 zastá-
val místo olomouckého purkra-
bího. Katefiina z Lulãe byla jeho
druhou Ïenou, se kterou mûl sy-
na Hynka.

Tento Hynek z Pacova se stal
v r. 1461 majitelem Bínova
i s pfiíslu‰enstvím a ml˘nem. Ma-
jetek po své matce pfievzal za pfií-
tomnosti zemského hejtmana Ja-
na z Cimburka. Hynek nemûl
dobrou povahu, choval se jako
loupeÏník. Vpadl do Dobrãic,
které obdrÏela i s dobrãick˘m
panstvím jako vûno vdova Mag-
dalena. Pocházela ze zemanské
rodiny Dobrãick˘ch. Hynek si pfii
svém drancování pfiivlastnil
mnoho kusÛ dobytka, ovcí a ta-
ké ãást polí. Pro tento skutek se
musel zodpovídat pfied pÛhonní
správou.1

V r. 1464 pfiedal Hynek Binov
s ml˘nem a v‰ím, právem k nû-
mu náleÏejícím, Bedfiichovi
z Vrahowitz.2 R. 1481 se stal dal-
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Rodov˘ znak Katefiiny z Lulãe
1437–1461 (Josef Pilnáãek)

Rodov˘ znak Bedfiicha z Vra-
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tfii pahrbky zelené. (Josef Pil-
náãek, 429)
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‰ím majitelem Binova Václav Su-
lovsk˘ z Tfiebule a Borovce. Jeho
manÏelkou byla Maru‰e z BrÀo-
va. V té dobû se pí‰e o beÀovské
tvrzi. Václav do roku zemfiel a za-
nechal po sobû sirotky. Jejich po-
ruãníkem se stal v r. 1481 Vilém
z Pern‰t˘na a pán na Helf‰t˘nû,
kter˘ toho roku propÛjãil BeÀov-
sk˘m odúmrÈ.6 Znamenalo to, Ïe
by statek a zboÏí po jejich smrti
nebyl nikdy pfieveden na jinou
vrchnost. Pokud by dûdic pochá-
zel z jiné vsi, mûl se sem pfiistû-
hovat, aby zdûdûné role oral

a obdûlával, nebo pokraãoval v obchodní ãinnosti. Pokud by pfii dû-
dictví vznikly problémy, mûli by je vyfie‰it beÀov‰tí kon‰elé. V pfií-
padû, Ïe by i oni si nevûdûli rady, mûli se obrátit na mûstské vrch-
ní právo olomoucké, pozdûji lipnické.3

Samo o sobû právo odmrtní mûlo úãinek v pfiíãinách mravních,
neboÈ ten, kdo vûdûl, Ïe majetek po jeho smrti pfiipadne pánu, jis-
totnû nedbal o to, aby nûco po sobû zÛstavil, tudíÏ nespofiil. Jakmi-
le v‰ak stal se majetku neobmezen˘m pánem, kter˘Ï majetek smí
poruãiti, komu chce, zajisté zaãal ‰etfiiti a spofiiti. (SA, roã. III.,
1904–5). Pokud by nûkdo zemfiel bez poruãenství, mûl rozhodnout
obecní úfiad, komu má odumfiel˘ statek pfiipadnout.    

List I. 1481. v sobotu po sv. Bartolomûji dan˘ na Hranicích, kte-
r˘m pán Vilém z Pern‰tejna vsi Bejnovu pou‰tí odmrt se svobodou,
aby Bejnovské právo rozeznávalo spory o dûdictví. 

My Vilém z Pern‰tejna a na Helfen‰tejnû, najvy‰‰í hofmistr krá-
lovství âeského, známo ãiníme tímto listem v‰em vÛbec, kdoÏ jej
ãísti neb ãtúci sly‰eti budú, Ïe jsú pfiedstúpili pfied nás na‰i vûrní
milí fojt a kon‰elé i v‰ecka obec Beynova i s mlynáfiem a prosili jsú
nás s pilností a pokornû, abychom s nimi tu milosÈ uãiniti ráãili
a odmrti abychom jim propÛjãili, kteréÏ od ãasÛ minul˘ch brává-
ny b˘valy. A my vzhlédnuce na jejich pilnú a pokornú prosbu z na-
‰í vlastní milosti, aby tím pilnûji své role a obchody ãinili a dûlali
a aby jiní lidé tím radûji tu i jinde pod nás se táhli, ty v‰echny odmr-
ti tûm lidem na‰im v Beynovie i mlynáfii, nynûj‰ím i budúcím je-
jich potomkom, jsme oddali a propustili a mocí tohoto listu od-
dáváme a propú‰tíme vûãnû, tak Ïe oni v‰echno zboÏí buìto rolí
neb kter˘koliv nábyt vûcí mohovit˘ch i nemohovit˘ch i v‰echny
svrchní vûci, kdoÏby chtûl, budú moci dáti, oddati, poruãiti za zdra-
vého Ïivota neb na smrtelné posteli, komu se jim zdáti a líbiti bu-
de, buì muÏskému neb Ïenskému pohlaví, pfiirozen˘m neb ne-
pfiirozen˘m. Tak v‰ak, aby to zboÏí a statek toho se‰lého po smrti
na jiné panství nebylo pfiene‰eno. Ale ten, kter˘ by právem poru-
ãenství neboÏtíka chtûl se uvázati v pozÛstalé vûci, tehdy tu se má
pfiistûhovati k orání té roli neb jiného obchodu. Chceme také, jest-
li by kdy mezi kter˘mi pfiíãinami byla hádka, kdoÏby bliÏ‰í pfiítel
byl, chtû se uvázati v nápad umrlého, aby ta hádka kon‰ely té dû-
diny byla rozeznána. Kdyby pro sprostnosÈ kon‰elÛ to nemohlo na
té dûdinû dokonáno b˘ti, tehdy námûstkom a potomkom na‰im
má oddáno to koneãnû b˘ti. Kdyby se nám neb na‰im potomkom
té pfie nezdálo na se vzíti, tehdy teprv, kdeÏ ta dûdina právo v ji-
n˘ch pfiíãinách béfie, tu mají o to ohledáni b˘ti. A co bylo tûmi kon-
‰ely, kdeÏ právo berou, o té hádce jim vyrãeno, aby na tom moc-
nû pfiestali. A protoÏ my Vilém svrchu psan˘ se v‰emi erby
a budúcimi potomky, pány na Helfen‰tejnû, slibujeme ctnû a fiád-
nû bez pfiem˘‰lení v celosti zdrÏeti a zachovati lidem na‰im svr-
chu psan˘m i jejich budúcím potomkom ta svrchu psaná dání
a svobody beze v‰ech zmatkÛ a pfiekáÏek. Tomu na svûdomí peãeÈ
na‰i vlastní dali k tomuto listu pfiivûsiti. JenÏ jest dán a psán v Hra-

nicích. Léta BoÏího tisícího ãtyfistého osumdesátého prvního v so-
botu po sv. Bartolomûji apo‰tolu BoÏím. (Dle pergamenového ori-
ginálu bez visuté peãeti). 

Vilém z Pern‰tejna, jeden z na‰ich nejvût‰ích feudálÛ a podni-
katelÛ, moudr˘ politik a hospodáfi, koupil v r. 1491 sirotãí statek
a panství, obdrÏel tvrz a vesnici Binov se v‰ím pfiíslu‰enstvím
i s ml˘nem za 1 200 dukátÛ. Prodej uskuteãnil tentokrát zemsk˘
hejtman Ctibor z Cimburka.4

Listina z r. 1481, pojednávající o poruãenství statkÛ po zemfie-
lém Václavu Sulovském, b˘vala peãlivû uschována v obecní truhli-
ci je‰tû v 1. polovinû minulého století.  

List zprávní na Bymov od pana Ctibora z Cimburka panu Vilé-
movi z Pern‰teina. Na Tovaãovû 1491, 12. bfiezna.  

Já Ctibor z Cimburka a s Thovaãova, hajtman markrabstvie Mo-
ravského, oznamuji ... Ïe z rady a nauãenie i rozkázanie panské-
ho statek sirotãí nûkdy slovutného pano‰e Vácslava Sulovského
z Tfiebule pro dluhy, ktefiíÏ jsú po nûm na tûch sirotcích zÛstali,
aby z toho placeni byli, a coÏ by mimo ty dluhy zÛstalo, to na si-
rot‰ie dobré tûch sirotkuov, aby jim rad‰ie pfiib˘valo statku neÏli
ub˘valo, obráceno bylo, prodal sem jakoÏto hytman markrabstvie
Moravského a mocí listu tohoto prodávám, totjiÏ tvrz Bymovye
v‰ím t˘mÏ jménem jmenovanému s lidmi platn˘mi i neplatn˘mi,
s dvorem, s rolí ornú i neornú, s ãinÏemi, s platy, s lesem, s luka-
mi, s pastvami, s pastvi‰tûmi, s vodami tekut˘mi i netekut˘mi, s ryb-
níky, s rybni‰tûmi, s ml˘nem a s pustinami i se v‰iem pln˘m prá-
vem, panstviem a pfiíslu‰enstviem, tak jakoÏ ta ves a tvrz od
staradávna v sv˘ch mezech záleÏie a jest vymûfiena, nic ov‰em ne-
vymieÀuje ani pozÛstavuje, neÏ to v‰ecko prodal sem ku pravému
dûdicstvie urozenému pánu panu Vilémovi z Pern‰teina hofmist-
ru královstvie âeského a jeho erbóm, a k vûrné ruce jeho uroze-
nému pánu panu Vratislavovi z Pern‰teina, najvy‰‰iemu komorní-
ku cudy Brnûnské, bratru jeho vlastniemu, za XII set zlat˘ch
dobr˘ch uhersk˘ch, diel na zlatû a díl na penûzích obecnû ber-
n˘ch, jakoÏ smlúva mezi námi uãinûná to dále a ‰ífie v sobû uka-
zuje a zavírá.    

A protoÏ já svrchupsan˘ Ctibor hytman, první jistec a správce
nahofie i dole psan˘ch vûcí, a my Cristofor z Tvorkova, Jeronym
z Liderova a na Odrách, Bene‰ z Hustopeã a z ·tramberka, Bene‰
PraÏma z Bielkova, Kliment z Bránek, Jan Tupecsk˘ z Petrzvaldu,
rukojmie a spravedliví spoluslibce s ním se panem Ctiborem a zaÀ
slibujem v‰ickni vespolek rukú spoleãnie a nerozdílnú, na‰í dobrú
ãistú vûrú beze v‰ie zlé lsti jim kupitelóm na‰iem svrchupsan˘m
to jisté zboÏie napfied psané s jeho se v‰iem pfiíslu‰enstviem na
prvniem snûmu panském neb koneãnû na druhém, kdyÏ desky
zemské v mûstû Olomúci otevfieny budú ... Pakli bychom toho ne-
uãinili, coÏ se svrchu pí‰e, a tûch vûcí nedokonali a nesplnili na
v‰em nebo na díle, jehoÏ BoÏe ostfiez ... leÏenie obyãejné v mûs-
tû Olomúci. V témÏ listu dobrá vuole se vypisuje. JenÏ jest dán
a psán na Thovaãovû v sobotu den svatého ¤ehofie léta Pánû tisí-
cého devadesátého prvnieho poãítajíce.5

Vilém z Pern‰tejna koupil po Václavu Sulovském, pano‰i, zadlu-
Ïené panství. 

PÛvodnû královské mûsto Pfierov se stalo od r. 1487 mûstem pod-
dansk˘m.7 Od té doby mûl Binov stejnou vrchnost, jako Pfierov. Za
podpory Pern‰tejnÛ Ïilo v Pfierovû uÏ tenkrát mnoho fiemeslníkÛ,
ktefií tvofiili cechy. Je doloÏeno, Ïe se chodili do Pfierova vyuãit ‰ev-
covství i chlapci z BeÀova. Tovary‰i se nesmûli pod trestem ‰atlavy
vûnovat vandru a cechmistfii dbali o fiádné chování sv˘ch tovary-
‰Û.8

Poãátkem 16. století se cel˘ Binov hlásil k jednotû bratrské. Pro-
to Binov‰tí nechtûli odvádût a platit svému faráfii pfiíslu‰n˘ desátek,
jak o tom svûdãí zápis z r. 1521.9 I pfies to, Ïe byli ãe‰tí bratfii v ne-
milosti, Binov se k této církvi hlásil dál, protoÏe mûl nad sebou moc-
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Rodov˘ znak Václava Sulov-
ského z Tfiebule a Borovce
(1480–84). Podle peãeti Su-
lovského s parohy. Klenot byl
tent˘Ï. (Josef Pilnáãek, 301)
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ného ochránce – svého pána Viléma z Pern‰tejna. Byl sice katolí-
kem, ale pfiiznával se k jednotû bratrské. Byl-li kter˘ bratr utisko-
ván, vÏdy  a v‰ude mu poskytl pomoc a útulek, jak pí‰e kronikáfi.
Jeho heslem bylo: S ¤ímany vûfiím, s âechy drÏím, s bratry umí-
rám.10

V r. 1510 rozdal Vilém v Binovû zdej‰í dvÛr poddan˘m za roãní
plat 3 a pÛl kopy gro‰Û.11 BerÀová registra z r. 1516 uvádûjí, Ïe z Bi-
nova, kde bylo 30 usedl˘ch, bylo vybráno 8 zl 16 g, ze dvora 3 zl
3 g, od mlynáfie 47 gro‰Û.12 Vilém z Pern‰tejna byl nejvy‰‰ím ko-
morníkem a zemsk˘m hejtmanem na Moravû. Zemfiel r. 1521 ve
vûku 86 let. Za jeho Ïivota se v Pfierovû usazovali i lidé z jin˘ch
mûst, protoÏe se o nûm fiíkalo, Ïe má ohled na chudé a Ïe je spra-
vedliv˘. Pfierovu daroval domy a louky, na kter˘ch se mohlo svo-
bodnû pást. Na své náklady a náklady mûsta vybudoval znovu uli-
ce, opravoval domy. Stavûl z kamenÛ. Byl dobrotivec.13

Franti‰ek Palack˘ pí‰e v Dûjinách národa âeského (V. 1. str.
358–362) pochvalnû o Vilému z Pern‰tejna, Ïe je to muÏ, jemuÏ
rovného hledali bychom nadarmo v dûjinách ãesk˘ch. V pÛsobe-
ní svém podobal se nejvíce císafii Karlovi IV., jehoÏ pfiednosti
a cnosti v‰ecky, ne v‰ak spolu vady a poklesky mûl do sebe.

Po smrti Viléma nastoupil na jeho místo jeho star‰í syn Jan
z Pern‰tejna. Stal se nov˘m pánem pfierovského panství, tudíÏ i Bi-
nova. I on byl lidumilem a mûl rád své poddané. ObãanÛm Binova
pfiál, aby Ïili v blahobytu. Byl vrchním komofiím a zemsk˘m hejt-
manem. Lidé ho uznávali jako stateãného, odváÏného ochránce
a obránce své vlasti. V té dobû byly v na‰í zemi ãasté války s Tur-
ky. Jan z Pern‰tejna byl nucen vydrÏovat zbrojno‰e a vût‰í poãet ko-
ní. To ãinilo velké finanãní nároky a Jan byl nucen pÛjãovat pení-
ze, kde se dalo, takÏe se po ãase dostal do finanãní tísnû. 8. záfií
r. 1548 padl hrdinskou smrtí v boji proti TurkÛm u Rábu v Uhrách
v Sedmihradsku.  

Za jeho pÛsobení bylo v r. 1540 ustanoveno nafiízení, aby kaÏd˘
rok na podzim pfiivezli Binov‰tí do Pfierova dva trámy na opravu
pfierovského mostu. Dále mûli platit levn˘ poplatek mostního m˘-
ta Pfierovu. V nepfiízniv˘ch letech odpou‰tûl Binovsk˘m platby
a zmen‰oval robotní povinnosti. Byl velk˘ rozdíl mezi vrchností
Pern‰tejnÛ a pozdûji Karla st. ze Îerotína od vrchností v blízk˘ch
obcích (H. Mo‰tûnice, Dobrãice, Lovû‰ice, Újezdec, ¤íkovice), kde
se majitelé stále mûnili a snaÏili vyzískat od poddan˘ch co nejvíce
pro sebe.    

Po smrti Jana z Pern‰tejna mûl nastoupit na jeho místo syn Ja-
roslav z Pern‰tejna. JenÏe on se rozhodl odstûhovat do âech, pro-
toÏe pfii pozÛstalosti mu tam byly pfiidûleny vût‰í statky. Pfierovské
panství pfievzal jeho bratr Vratislav.14

Vratislav byl katolíkem tolerantním k jin˘m náboÏenstvím. I on
byl lidumilem. Podporoval vûdu a umûní a v tomto smûru ne‰etfiil
v˘dajÛ. Není divu, Ïe se zadluÏil a svÛj statek skoro ztratil. Jeho
manÏelkou byla ·panûlka Marie Manrique de Lara (Marie Manri-
quezová z Laru). Vratislav se více zdrÏoval v âechách a ve Vídni.15

V této dobû Ïil v Binovû mlynáfi jménem Daniel. Binov musel pá-
nÛm z Per‰tejna odvádût tzv. krvavou daÀ, podobnû jak to ãinily
obce i v jin˘ch panstvích. Za krvavé zranûní souseda se platil 1 gro‰
stfiíbra. V té dobû byly v Binovû zaloÏeny láznû, které uÏívali míst-
ní lidé. Bylo to na podsedku Jana ·karohlída (v r. 1911 ã. 16). Za
tím domem leÏela polní traÈ, které se dnes fiíká Nad LázÀou, Nad
LázÀama. Láznû mohli uÏívat i lidé z okolí. Za to museli ,,sousedi
Beynov‰tí povinni od lázny 30 mûfiic rÏi od kaÏdého roku dávati“.
Po smrti Jana ·karohlída v r. 1571 je pfievzala jeho vdova Barbora,
ale je‰tû téhoÏ roku je prodala obci za 210 hfiiven. Obec je pak pro-
dala r. 1572 Matûji Gregorovi – jinak Rosu‰kovi. Po jeho smrti byl
posledním lazebníkem jeho syn Jan Rosu‰ka. Lazebník odvádûl roã-
nû vrchnosti 8 gro‰Û 5 denárÛ.16

Grunty byly do r. 1772 jmenovány podle jejich majitelÛ. Napfi.
grunt Jidlikovsk˘, Mik‰otÛ, Halamovsk˘, Piglovsk˘ a pod. Názvy
tûchto gruntÛ se udrÏely po staletí, i kdyÏ tam pozdûji Ïil sedlák s ji-
n˘m jménem. Hospodáfi Klásek se jmenoval podle gruntu Dohnal,
Pavel Nûmec - Pospí‰il, Vávra Dvofiák – Nesnadn˘, Jakub Havránek
– Pohnal, Mikulá‰ Nesvûtil – Dvofiák atd.17

Za Vratislava byla v r. 1562 zaloÏena Registra gruntovní a sirot-
ãí. Staral se o nû BlaÏej Písal, zvoník a m˘tn˘ z Pfierova. Binov je
od nûj zakoupil a pak fiádnû zapisoval v˘znamné události grunt po
gruntu i pro budoucí ãasy. Tenkrát Ïilo v Binovû 30 rolníkÛ. Vrch-
nosti odvádûli nejen platy, ale byli povinni vozit kaÏd˘ z nich 4 fÛ-
ry dfiíví na topení na pfierovsk˘ zámek. Zahradníci i podsedníci do-
váÏeli toto dfiíví z binovsk˘ch lesÛ, kde je sami nafiezali a na‰típali.
Také museli chodit s rolníky ãtyfiikrát do roka na hony.18

Opis listiny z Register: 
Léta Pánû 1562. Od narození Syna BoÏího, zaloÏená v dûdin-

ce Bynowie na statky sirotãí,aby se do nich zapisovalo pûknû po-
fiádnû krunt od gruntu tak, jakÏ jest kaÏd˘ grunt vyznamenán na
budoucí ãasy. Jsou zaloÏena a vyznamenána za úfiadu zejména to-
hoto: Za fojta Jana Piklova, purkmistra Jana KfiíÏova, kon‰elÛ: Tom-
ka Tichanova, Ondry Noska, Tomá‰e SnûÏence. Tato rejstra jest
dûlal BlaÏej Písal, m˘tn˘ a zvoník Pfierovsk˘; od nûho jsou skou-
peny a rukou jeho jsou ty krunty vyznamenány. Buì z toho Pánu
Bohu v Kristu JeÏí‰i vûãná chvála.19

Binov‰tí byli povinni své vrchnosti vykonávat robotu a odevz-
dávat dávky. O sv. Jifií a o sv. Václavu odvádûli úrok z pozemkÛ,
o Vánocích slepice a na Svatého Ducha vejce. Mezi roboty Binov-
sk˘ch patfiilo opravovat hradby a pfiíkopy okolo hradu Pfierova. V lis-
tû z r. 1566 stanovil dal‰í roboty Vratislav z Pern‰tejna: ...jsou pfied
nás pfiedstoupili opatrní lidé ze vsi Beynova, poddaní na‰i vûrní
milí, poníÏen˘mi prosbami nás Ïádajíce, abychom jim strany ro-
bot polehãení uãinili a které by vykonávati mûli, listem na‰im ze-
jmena ustanoviti a peãetí na‰í stvrdíce vydati ráãili. KdeÏ my pro-
hlédajíce k jejich snaÏn˘m prosbám a k vûrné poslu‰né poddanosti,
kterou jsou k pfiedkÛm na‰im i k nám prokazovali a zachovávali
a posavád zachovávají, jsouce k nim milostivou láskou naklonûni,
kterouÏ aby poznajíce od nás skuteãnû nám toho, erbom a bu-
doucím potomkom na‰im pánÛm drÏitelom panství pfierovského
a vsi Beynova poddanû se odmûÀovali na sv˘ch Ïivnostech se vzdû-
lávati ..... mohli, z moci jakoÏto pán dûdiãn˘ tuto milost jim a bu-
doucím potomkom jich ãiníme a zejména ..... ustanovujeme na
budoucí vûãné ãasy nejprve: KaÏd˘ usedl˘ v Beynovû, ktefií konû
chovají, kaÏdého roku na hrad Pfierov 4 fury dfiíví, kdyÏby jim ozná-
meno a poruãeno bylo, pfiivézli. A zahradníci (podsedníci ãi cha-
lupníci ) Beynov‰tí povinni jsou jim dfiíví  takové sekati, kdeÏby jim
ukázáno bylo. Pakliby zahradníkÛ nebylo, tehdy sami Beynov‰tí po-
vinni jsou to vykonávati.    

Item. Na hon pûtkrát v roce, kdyÏby jim oznámeno a poruãeno
bylo, mají a povinni jsou (v‰ak na panství pfierovském) choditi a mi-
mo tyto roboty jmenované ze v‰ech a v‰elijak˘ch vymy‰len˘ch ro-
bot, jak˘mi by se koliv jmény jmenovati mohly, Beynovské, nynûj-
‰í i budoucí potomky jejich na vûãné ãasy propustili jsme
a propou‰tíme mocí tohoto listu, zbavujeme a prázdna ãiníme.
V‰ak oni Beynov‰tí nynûj‰í i budoucí nám, erbÛm a budoucím po-
tomkom na‰im, pánom drÏitelom panství pfierovského a vsi Bey-
nova za takové propu‰tûné roboty (mimo pfiede‰lé první platy nám
spravedlivû povinné) platu stálého dûdiãného podle jejich dobro-
volného povolení pÛl ‰esté kopy gro‰Ûv – za jednu kopu ‰edesát
gro‰Ûv a za jeden gro‰ sedm penûz bíl˘ch ãtoucí – a to hned pfii
sv. Martinû jednou v roce (tak jak ten plat v rejstrách panství pfie-
rovského zapsán jest) bez umen‰ení i pfiivût‰ení vydávati a platiti
mají nyní i na ãasy budoucí. I chtíce my nahofie psan˘ Vratislav
z Pern‰tejna, aby Beynov‰tí pfii takové milosti, co se v tomto listu
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pí‰e, stále, trvanlivû bez v‰eho pfieru‰ení zÛstaveni a zachováni by-
li, na to jsme jim tento list ná‰ pod peãetí na‰í vlastní vydati roz-
kázali. JenÏ jest dán a psán na zámku v Prostûjovû v nedûli po sv.
Prokopu – léta od narození Krista Pána tisícího pûtistého ‰edesá-
tého ‰estého poãínaje.20

V r. 1566 se v Binovû udála zvlá‰tní pfiíhoda. Nûjací Charváti
a Slováci se sv˘mi Ïenami a dûtmi se chtûli dostat do Binova. Ale
ostraÏité binovské hlídky je do dûdiny nevpustily. Pfiece jen se ale
nûkolika Ïenám a dûtem podafiilo do vsi vniknout a Ïebrat. Najed-
nou vznikl velk˘ poÏár, kter˘ podle jednoho chlapce zaloÏila cizí
Ïena. Tito cizí lidé pocházeli ze ·a‰tína pod Holiãem. V této dobû
se konaly v Pfierovû ãarodûjnické procesy.21

V pfierovském panství si mohli poddaní hrabat v lese listí pro do-
bytek, ale aÏ po domluvû s hajn˘m a vrchnostensk˘m úfiedníkem
a to za urãit˘ poplatek. Za stejn˘ch podmínek se také mohl pást vep-
fiov˘ dobytek na Ïaludech. Za jednoho vepfie se platilo jeden aÏ dva
gro‰e. Z urbáfie z r. 1564 se dovídáme, Ïe Binov‰tí museli odvézt
z Binovského lesa na zámek 120 fÛr palivového dfiíví. Z tohoto ro-
ku se také dovídáme  jména binovsk˘ch usedl˘ch. Jsou to: Jira Ve-
lik˘, Mikulá‰ Ryãek, Vavfiinec D˘kÛ, Tomá‰ StichavcÛ, Kube‰, Va-
‰ek Jedlík, Ondra Nedoma, Janiãek KfiíÏÛ, ·tûpán Zemánek, Crha,
Jan HovÛrka, BartoÀ Tomá‰Û, Pavel HefkÛ, Matou‰ Melka, Jan Vlk,
Martin NepoloÏil, Jan ·karohlíd, Tomá‰ Nejedl, Tomá‰ Mûfienec,
Ondra Nosek, Matûj Král, Jan ·matla, Mikulá‰ Mifiita, Pavel Zdra-
Ïil, Halama, Jan Ry‰ka, Va‰ek Koneãn˘, Michal PohnalÛ, Ondra No-
ÏífiÛ, Pigl, Jan Pospí‰il, Jan StfiecháãkÛ, Jira Smolinka, Martin Ho-
leãkÛ, Daniel Mlynáfi, Fousek, Hulav˘, Such˘, Huben˘, Matûj Koza,
Nedo‰l˘, Teãovsk˘, Mik‰ota.   

V r. 1566 bylo v Binovû 29 usedl˘ch sedlákÛ, t. j. 22 pÛlgruntÛ
po 42 mûfiicích orného pole (dnes bychom fiekli pololáníkÛ),
7 ãtvrtgruntÛ po 21 mûfiicích pole (ãtvrtláníkÛ), 9 domkÛ bez pole
vãetnû s ml˘nem, celkem 38 domÛ. V tomto roce je zmínka o láz-
ních v Binovû.22

V r. 1568 byl Binov (ByÀov) pfiifiazen k lipenskému Vrchnímu
mûstskému soudu. Za star˘ch ãasÛ si obce samy vyfiizovaly dûdiã-
né spory u právního stolu pfied poctiv˘m právem. Poctivé právo se
skládalo z fojta (rychtáfie) a kon‰elÛ. Tomuto právu se fiíkalo Právo
dûdinské. Pokud byl spor spletit˘, nebo ‰lo o smrt (hrdlo), Ïádali
pfiísedící Dûdinského práva ponauãení u Práva vy‰‰ího mûstského,
nebo se obraceli pfiímo na svoji vrchnost. V Lipníku bydlel kat, kte-
r˘ dostával za svou práci otop, zdarma byt a dennû 10 gro‰Û. Dále
dostával: 2 kr za mrskání, pálení cejchu na ãele, líci, rukou, za na-
pínání na kládû, za bití. Za popravu obdrÏel 2 zl rynsk˘. Obec mu-
sela na Lipenské právo odvádût roãnû urãit˘ poplatek, nebo místo
poplatku vykonati práci: formanku, no‰ení kamene, dfiíví, spravo-
vání cest.23

V r. 1568 se obrátili beÀov‰tí kon‰elé na své právní poradce v Lip-
níku. Nevûdûli, jak potrestat dluÏníka Kry‰tofa, fiezníka, kter˘ se
nemohl vyplatit. Lipnické právo bez odvolání do Olomouce roz-
hodlo takto: (Ortel z Lipníka do Beynova vydanej, jak se pfii Ïalo-
bách chovati mají. Kon‰elé pfiíseÏní mûsta Lipníka – Bejnovsk˘m.) 

PfiízeÀ na‰i vzkazujeme, opatrní pfiátelé na‰i milí, zdraví a ji-
ného mnoho dobrého Vám vûrnû pfiejeme. JakoÏ jste nám podání
uãinili oznamujíc, Ïe nûjak˘ Kry‰tof, fiezník, jsouc od Matyá‰e z Ou-
jezda obÏalován pro dluh, nemaje ãím platiti, do vûzení dán, jak
by dlouho v vûzení mûl se chovati, kdo by jeho stravú opatrovati
mûl, aneb jakkoli podle práva pfii takov˘ch dluÏnících mûli byste
se zachovati, za nauãení prosíce. Na to Vám za nauãení dáváme,
Ïe dluÏník jsouce obÏalován, nemaje bezelstnû ãím platiti, tehdy
fojt má jej vûzením opatfiiti do 6 nedûlí a 3 dni pofiád zbûhl˘ch. Pfii
mûstû pak u nás ten pofiádek jest, Ïe Ïalobník rychtáfii, kdyÏ tako-
v˘ dluÏník, nemaje ãím platiti, u vûzení sedí, druhej tejden vûzni
tomu dá na stravu 1 gro‰ a ‰erhovi 2 gro‰e a tak kaÏd˘ tejden aÏ

do dokonání tûch 6 nedûlí ãiniti povinen jest. Po tûch 6 nedûlích
Ïalobník ku právu postaviti se má: tu jestli se jeho dluÏník z vûze-
ní vyvaditi nemÛÏe, má Ïalobníku svému za ruku vydán b˘ti. Ten
jeho od téhoÏ práva z tej dûdiny vésti pryã nemá, neÏ takto vedle
práva se k nûmu zachovati musí: zavfiíti ho do dobrého pokoje, ne
v smrduté místo, kde by se mohl nakaziti, také v nepfiíli‰ studené,
ani pfiíli‰ teplé místo, ani v mokrosti chován b˘ti nemá, neÏ jídlem
a pitím ãeledi své zároveÀ opatrovati tak dlouho, aÏ se s ním urov-
ná, aneb jemu ten dluh tak dlouho dûlaje, aÏ by uznáno bylo, Ïe
by ta práce za ten dluh dosti uãinila, oddûlati, a pfiátelé toho dluÏ-
níka, jestli by pfiístup  k nûmu míti chtûli, toho se jim hájiti nemá
a to z práva. Dán v mûstû Lipníku v stfiedu první v pÛstû, to jest
pfied nedûlí Invocavit léta Pánû 1568.  

Binov mûl v 16. století a na poãátku 17. století svoji bratrskou
modlitebnu, které fiíkali Sbor. Byl zadán zádu‰ím a zbaven dávek
vrchnosti. Polní traÈ leÏící za dfiívûj‰ím Sborem se jmenuje Za Sbo-
rem. V Registrech dûdiny Beynova je zápis:

Letha Panie 1617 poruãil Duhka na sbor 2 mûfiice Ïita. L. P.
1618 zÛstává je‰tû 56 hfiiven a ty peníze podle poruãenství Marty
Zdy‰ky náleÏí na sbor BeyÀovsk˘. L. P. 1618 spravil Jan Hazuka do-
ma k zádu‰í 2 hfiivny. L. P. 1618 zÛstává Jifií Ku‰ák podle vrubu k zá-
du‰í BeyÀovskému 13 hfiiven dluÏen. L.1621 a 1622 spravil ·imek
Odstrãil a Anna dvojích gruntovních k zádu‰í BeyÀovskému ....atd.
V té dobû se vyskytuje v Binovû jméno Zborník. Je tu domnûnka,
zda nebyl sluhou, nebo star‰ím ve Sboru. Poslední zmínky o Sbo-
ru jsou z r. 1622.24

Oblíben˘ Vratislav z Pern‰tejna zemfiel v r. 1582 a zanechal po
sobû sedm dûtí, dva syny a pût dcer. Pánem pfierovského panství se
stal nejstar‰í Jan II.a tím se stal i pánem Binova (ByÀova). KdyÏ se
na panství mûnila vrchnost, dostavili se binov‰tí kon‰elé i s rychtá-
fiem na pfierovsk˘ hrad, aby novému pánu slíbili vûrnost.25

Jan i se sv˘m bratrem Maxmiliánem rozprodávali své dûdictví.
V r. 1585 pro velké dluhy prodal Jan z Pern‰tejna pfierovské pan-
ství svému str˘ci a tchánovi Janu Manrikovi z Lary za 300 000 r˘n-
sk˘ch, které zahrnovalo mûsto i hrad Pfierov s pfiedmûstím, ·ífiavu,
Pfiedmostí, Binov, Kozlovice a Popovice. Po smrti Jana Manrika z La-
ry v r. 1594 pfie‰lo panství znovu na Jana z Pern‰tejna a na Tova-
ãovû. Jan se topil stále ve vût‰ích dluzích. Proto prodal pfierovské
panství mûstu Pfierov v r. 1596 za 52 tisíc 500 r˘nsk˘ch. Mûsto ne-
chalo do kupní smlouvy zapsat, Ïe si bude samo volit svou vrch-
nost.26 JenÏe Pfierov byl v té dobû poddansk˘m mûstem a nemohl
si ãinit právo kupu panství a zápisu do zemsk˘ch desek. Proto pfie-
pustilo své panství v fiíjnu 1596 zemskému hejtmanovi Bedfiichovi
(Fridrichovi) st. ze Îerotína, kter˘ sídlil v Îidlochovicích.  

V kronice je zapsán proslov moravského hejtmana Viléma z Pern-
‰tejna, kter˘ pfiednesl na zemském snûmu. 

By vûdomi si u váÏnosti byli, snûmovníci páni úrození, Ïe Buh
v‰emohoucí zprozfietelností, svûfiil jim lid proto k poddanosti, by
je vedli, vzorem jim byli, v pravdû a v lásce, by tito poddaní nám
svûfiení, stali se hodn˘ma a úÏiteãn˘ma v lidské spoleãnosti, „ne
je v˘uÏitkovat, trapit, mÛãit, tr˘znit, vysávat aÏ do únavy, aÏ zleh-
komyslní.“27

Lze fiíci, Ïe za vlády Pern‰tejnÛ nebylo poddanství tak tûÏk˘m
bfiemenem, jako tomu bylo v okolních vesnicích, kde vrchnosti ne-
záleÏelo na poddan˘ch, ale na tom, aby od nich co nejvíce vyzís-
kala. Pfierov za Pern‰tejnÛ vzkvétal.    

4. BE≈OV ZA KARLA ST.
ZE ÎEROTÍNA

Bedfiich st. ze Îerotína byl prvním pánem pfierovského panství
bratrského vyznání. Byl uznávan˘m a osvûdãen˘m státníkem, do-
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br˘m vojevÛdcem a velmi laskav˘m ke sv˘m poddan˘m.1 Za Îero-
tínÛ nab˘valo pfierovské panství na v˘znamu. Pfiesto, Ïe byl Bed-
fiich ze Îerotína ãesk˘m bratrem, jmenoval ho císafi Rudolf II.
v r. 1594 zemsk˘m hejtmanem na Moravû. V r. 1598 zemfiel a od-
kázal celé pfierovské panství Karlu st. ze Îerotína a jeho muÏsk˘m
potomkÛm.  

O povaze Bedfiicha ze Îerotína svûdãí jeho proslov, kter˘ jako
zemsk˘ hejtman pfiednesl v r. 1593 na snûmu.   

Vidím na vût‰ím díle, Ïe z Vás pfiemnozí urození snûmovníci,
toliko svého pohodlí hledíte, sv˘ch zabav, sv˘ch kratochvílí, sv˘ch
vlastních uÏitkÛ a ziskÛ, na svoji milou vlast, na svoji povinosÈ, a na
svÛj Vám svûfien˘ lid poddan˘, malokdo z Vás urození snûmovní-
ci dbá a se ohlídá. To semeno, které teì zasívate, co sebou pfiinesl
ãas, potomní, budoucí úkaÏe.2

Karel st. ze Îerotína byl jedním z nejv˘znamnûj‰ích moravsk˘ch
‰lechticÛ. Nejen, Ïe se stal majitelem pfierovského panství, ale byl
zemsk˘m (moravsk˘m) hejtmanem, hlavou nekatolick˘ch stavÛ na
Moravû, ve své dobû nejv˘znamnûj‰ím humanistou. Obhajoval ná-
boÏenskou svobodu a zasazoval se o uplatÀování ãe‰tiny. Jeho po-
stoje byly ovlivnûny studiem na bratrské ‰kole v Ivanãicích, dále
pak studiem ve ·trasburku, Basileji, Padovû, Sienû a Îenevû. Znal
nûkolik jazykÛ (fieãtinu, latinu, ital‰tinu, nûmãinu, ...). Bojoval pro-
ti TurkÛm, byl literárnû ãinn˘. SnaÏil se osamostatnit moravskou
politiku, zklamalo ho spojení Moravy a âech v r. 1611.3

V roce, kdy pfievzal pfierovské panství, se v Pfierovû roz‰ífiila mo-
rová nákaza, proto zámecká správa pfiesídlila do Dfievohostic. Z let
1598–1600 mÛÏeme pfieãíst v Rejstrech dûdiny Bynovské mnoho
zápisÛ, které zaznamenávají dûdické záleÏitosti vût‰ího poãtu zem-
fiel˘ch. V r. 1608 si koupil Bynov od nové vrchnosti opût guntovní
registra a v tomto roce se zároveÀ mûní název obce Bynov na Be-
Àov.4

R. 1608 vznikla Nová Rejstra (v úter˘ na den sv. Katefiiny), kte-
rá si zakoupil BeÀov, aby se do nich mohlo zapisovat. Podepsáni:

Pán Karel st. ze Îerotína, Matyá‰ - císafi království ãeského, Vác-
lav Chromocnovsk˘ – písafi.  

Purkmistr: Pavel Pavelka, kon‰elé: Jakub Teãovsk˘, Jan Kulav-
ka, Pavel Ochvatil (fojt).5

V r. 1612 se obrátili obyvatelé BeÀova na Karla st. ze Îerotína
s prosbou, aby je zprostil robot za penûÏit˘ plat. Jednalo se o úãast
na honech, kácení, sekání a dovoz dfiíví pro pfierovskou vrchnost
na zámek, dále dovoz klád a trámÛ na opravu pfierovského mostu.
Karel st. ze Îerotína jim vyhovûl a dal jim listinu, kde bylo zapsá-
no, aby jemu i jeho potomkÛm platili roãnû ve dvou lhÛtách
66 mor. zl., a to na sv. Jifií a sv. Václava. BeÀov‰tí si dali tuto listinu
v r. 1689 u královského tribunálu opsat a ovûfiit. V r. 1756 si dali
u Karla, hrabûte z Lilie, opsat a ovûfiit listinu z r. 1481, kterou jim
kdysi dal Vilém z Pern‰tejna, kde se psalo o odúmrti. 

Obû tyto listiny, ovûfiené královsk˘m tribunálem, pozbyly pozdûji
platnosti7. 

Pan arcibiskup A. C. Stojan na‰el opis listiny z r. 1612 od Karla
st. ze Îerotína. PÛvodní list byl ztracen. Znûl takto:  

Já Karel star‰í z Îerotína na Rosicích, Dfievohosticích a hradû
Pfierovû. 

Jeho Milosti císafie fiímského, uherského a ãeského krále rada
a komorník, pán a prav˘ dûdic  panství pfierovského a dûdiny Be-
yniova i s erby a budoucími potomky sv˘mi, pány a drÏiteli panství
pfierovského a dûdiny Beyniova, známo ãiním tímto listem obec-
nû pfiede v‰emi jak nynûj‰ími tak dobfie i budoucími, kdeÏ ãten
anebo ãtoucí sly‰án bude a zvlá‰tû tu kdeÏ náleÏí. JakoÏ lidé z dû-
diny Beyniova, poddaní mojí, podle obdarování, nûkdy urozeného
pana pana Vratislava z Pern‰tejna a na Tovaãovû dobré a slavné
pamûti, na onen ãas pána a drÏitele panství pfierovského a dûdiny
Beyniova, povinni jsou byli kaÏd˘ usedl˘, ktefií konû chovají, kaÏ-

dého roku na hrad Pfierov, kdyÏby jim oznámeno a poruãeno by-
lo, ãtyry fury dfiíví pfiivézti, a zahradnicí Beyniov‰tí na takové fury
dfiíví sekati a, pakli by zahradnikÛ nebylo, tehdy oni sami Beyni-
ov‰tí to vykonávati také mají. Item na hon také pûtkrát v roce, kdyÏ-
by jim oznámeno bylo, mûli a povinni byli tu na panství pfierovské
choditi. KdeÏ pfiedstoupili pfiede mne purgmistr a kon‰elé a v‰ec-
ka obec z diediny Beyniova, poddani moji a Ïádali jsou mne po-
kornû, abych s nimi o takové roboty, totiÏ voÏení a sekání dfiíví
a chození na hon, porovnání uãinil a místo robot, plat penûÏit˘ od
nich brával. KdeÏ já svrchu psan˘ Karel star‰í z Îerotína, prohlí-
daje k pokorné a snaÏné jich Ïádosti, z moci své, jakoÏto pán dû-
diãn˘ takovou milost jim a potomkÛm jejich ãiním, Ïe je z tako-
vého voÏení a sekání dfiíví a honu (kromû robot k stavení, kteréÏ
sobû vymûÀuji a oni jimi podle obyãeje zemû povinni jsou) pro-
pou‰tím, chci a tímto listem to nafiizuji, aby toho nyní i na ãasy bu-
doucí k vykonávání potahováni nebyli. Za kteréÏto svrchupsané ro-
boty voÏení, roubaní dfiíví a na hon chození oni Beyniov‰tí nynûj‰í
i budoucí potomkové jejich povinni budou mnû nadepsanému Kar-
lu star‰ímu z Îerotína, erbÛm a budoucím potomkÛm m˘m, pá-
nÛm a drÏitelÛm panství pfierovského a dûdiny Beyniova platu stá-
lého a dûdiãného mimo jiné spravedlivû povinné platy kaÏdého
roku ‰edesáte ‰est zlat˘ch, za jeden zlat˘ tfiicet gro‰Û a za jeden
gro‰ sedm penûz bíl˘ch poãítaje, av‰ak nerozdílnû na dva termíny
o sv. Jifií tfiicet tfii zlaté a o svatém Václavû tfiicet tfii zlaté, bez umen-
‰ení a pfiivût‰ení dávati a spravovati nyni i na ãasy budoucí beze
v‰eho pfieru‰ení. A kdyÏ od nich mnû, erbÛm nebo budoucím po-
tomkÛm m˘m takov˘ plat zúplna zapravován bude, nemají ode
mne, erbÛv a budoucích potomkÛv v ty nahofie psané roboty ni-
Ïádn˘m spÛsobem potahováni b˘ti. Tomu na svûdomí a v‰eho to-
ho, co se v tomto listu pí‰e, stálej‰í a pevnûj‰í uji‰tûní, Já Karel star-
‰í z Îerotína jiÏ psan˘ chtûje, aby oni Beyniov‰tí pfii tom pfii v‰em,
coÏ se v tomto listu pí‰e, bez pfieru‰ení zachováni b˘ti mohli, pe-
ãeÈ svou vlastní s jist˘m vûdomím a vÛlí k tomuto listu pfiivûsiti
jsem rozkázal a v nûm se svou vlastní rukou podepsal. JenÏ jest
psán a dán na Rosicích ve stfiedu po památce sv. Matûje apo‰tola
Pánû, totiÏ dvacátého pátého dne mûsíce února, léta Pánû tisící-
ho ‰estistého dvanáctého poãínaje. Karel z Îerotína.8

ProtoÏe beÀovské láznû byly v té dobû ve ‰patném stavu, poÏá-
dal BeÀov v r. 1614 vrchnost o zmen‰ení ãi odpu‰tûní poplatkÛ
z lázní. Vrchnost láznû zru‰ila a lazebník Jan Rosu‰ka, kter˘ do té
doby odvádûl vrchnosti roãnû 8 gro‰Û a pût denárÛ, mûl od vrch-
nosti doporuãeno, aby jako jiney podsedník chalupy uÏíval.9

BeÀov‰tí si Karla star‰ího ze Îerotína velmi váÏili pro jeho lidsk˘
pfiístup, vzdûlanost, uznávali, Ïe je duchovnû na v˘‰i a dobfie fiídí
zemské právo. Ale Îerotín mûl i své nepfiátele a ti na nûj Ïalovali
císafii, Ïe je zrádcem zemû. Karlovi hrozilo, Ïe by mohl z náboÏen-
sk˘ch dÛvodÛ pfiijít o pfierovské panství. Byl vylouãen z Nejvy‰‰ího
zemského soudu. Ode‰el v tichosti do ústraní a vûnoval se správû
sv˘ch statkÛ a sv˘m poddan˘m. I pfies to, Ïe ho jeho nepfiátelé stá-
le obviÀovali, byl r. 1608 zvolen jednomyslnû stavy na Olomouc-
kém snûmu zemsk˘m hejtmanem nad Moravou. V této funkci se-
trval aÏ do r. 1615. Cel˘ Ïivot zÛstal vûrn˘ své vlasti, císafii a králi.10

Kronikáfi Franti‰ek Bûlafi pí‰e, Ïe za vlády Pern‰tejnÛ a Karla st.
ze Îerotína (1481 – do Bílé Hory 1620) byl Ïivot v BeÀovû klidn˘.
Vrchnost poddan˘m pfiála, proto Ïili v pomûrném blahobytu. Za je-
jich pÛsobení byl v BeÀovû zfiízen Sbor, láznû, vinopalna, palírna
kofialky a obchod se solí. Na kaÏdou prosbu ãi Ïádost vrchnost vlíd-
nû reagovala a bfiemena odstraÀovala. Proto mûli BeÀov‰tí tuto
vrchnost v lásce. Kronika uvádí, Ïe v obci Ïili ãe‰tí bratfii mravnû,
vzdorovité mladíky nebo dívky, ktefií se nechtûli pfiizpÛsobit rodin-
nému Ïivotu, pfiedvedli k potrestání na pfierovsk˘ zámek. Také tam
pfiivádûli opilce, zlé sousedy, rouhaãe, pomlouvaãe, rÛzné ‰kÛdce.
Bylo samozfiejmostí, Ïe rychtáfi ani kon‰elé se nevzdalovali od do-
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mu, aby byli po ruce, bude-li tfieba. Vrchnost je nabádala k opatr-
nosti pfii su‰ení konopí a lnu pfied poÏárem. Obãané mûli omazávat
komíny hlínou. 

KdyÏ hofielo, zvonilo se ‰tÛrmem na zvonici, která stála v místû
zv. Dolnica. Pokud byl nevinnû zbit beÀovsk˘ obãan, krvácel a stû-
Ïoval si své vrchnosti, musela obec zaplatit ze své truhlice krvavou
daÀ 1 gro‰ stfiíbra. V beÀovské truhlici se nacházela také rÛzná na-
pomenutí od vrchnosti. Napfi. aby se sousedé tak parádnû neoblé-
kali i ve v‰ední dny. Dûvãata a Ïeny i ve v‰ední dny se oblékaly do
sukní z bílého plátna s ãern˘mi vy‰ívan˘mi fûrtochy, dokonce no-
sily v u‰ích zlaté oryngle. MuÏi zase nosili vy‰ívané pasy pobité zla-
tem nebo stfiíbrem, parádní gatû pfies boty i v botách. A dále bylo
vyt˘káno, Ïe se BeÀov‰tí strojili v nedûli lépe, neÏ jejich vrchnost.

To v‰e svûdãí o blahobytu a spokojeném Ïivotû v obci. V poslední
vÛli umírajících bylo odkazováno potomkÛm hotové bohatství: pe-
níze, konû, krávy, plátna, vãelstva, ovce, vosk, med, obilí a j. Bo-
huÏel tento idylick˘ Ïivot trval jen do Bílé Hory r. 1620.11

BeÀovsk˘ fojt odevzdal v letech 1613–14 na sv. Martina vrch-
nosti 25 zl 17 kr 5 d (zlat˘ch, krejcarÛ, denárÛ), na sv. Jifií 54 zl
9 k a 1,5 d. Za beÀovského purkmistra Pavla Pavelky, kon‰elÛ Ja-
kuba Teãovského, Jana Kulavky a fojta Pavla Ochvatila je v Rejst-
rách koupen˘ch r. 1608 cena obilí v té dobû: mûfiica Ïita po 20 gro-
‰och, mûfiica rÏi po 18 gro‰och, mûfiica jeãmena po 15 gro‰och,
oves po osmi gro‰och, hrach, ãoãka, proso po 20–22 gro‰och. Nû-
které ceny z let 1613–14 na pfierovském panství: 6 ko‰il 6 g 6 d,
3 lopaty kovové 3 g 3 d, 1 rys papíru 1 zl 22 g, 10 ‰átkÛ 1 zl.12

Pfiestavlck˘ rodák Arno‰t Bfiezina, uãitel, historik a spisovatel,
zachytil obraz BeÀova v 16.–17. století. Selské grunty se tenkrát
stavûly z nepálen˘ch cihel (vepfiákÛ) a dfieva. Do domu vedly níz-
ké dvefie, budova mûla jen 2–3 malá okna. Stfiechy byly do‰kové,
dfievûné stodoly mûly silné dubové podvaly. V místû zv. Dolnica stá-
la dfievûná zvoniãka a ve vsi bylo nûkolik studní s vahadly. Pfied kaÏ-
d˘m domem bylo sloÏeno dfievo a naskládané stohy ot˘pek na zi-
mu. I kdyÏ BeÀov nebyl velk˘, pfiesto mûl tfii hospody, které b˘valy
u usedl˘ch hospodáfiÛ. Ti se stávali vedle své zemûdûlské práce
i hostinsk˘mi. Dûdiãné v˘ãepní právo urãovala vrchnost za urãit˘ch
podmínek. Musel se platit úrok z podnikání v pohostinství a ten ãi-
nil o sv. Jifií 12 g a o sv. Václavu 10 gro‰Û.13

K pfierovskému panství patfiily mimo jiné i lesy u BeÀova a Li-
pové. BeÀovsk˘ les byl velk˘, mûl rozlohu 100 mûfiic (u Lipové 30
mûfiic). Rostly v nûm listnaté stromy: lípy, duby, buky, bílé bfiízy
a lesní kefie. Les zaji‰Èoval vrchnosti palivové dfiíví a také uspoko-
joval potfieby velkostatku a pivovaru. Rozprostíral se na rovinû a roã-
nû se z nûj vytûÏilo aÏ 100 sáhÛ (1 sáh je asi 8 ot˘pek). BeÀov‰tí
ale nezískávali  dfiíví z BeÀovského lesa, n˘brÏ aÏ z lipenského pan-
ství (cena 1 sáhu tu ãinila 1 zl 45 kr), nebo z panství hole‰ovského
(cena 1 sáhu 1 zl 15 kr). V lese se tenkrát lovila tato zvûfi: srnci, za-
jíci, divoãáci, kachny, kvíãaly, holubi, brkoslavi, baÏanti, sluky, ko-
roptve a dokonce i skfiivani. Úlovky se zuÏitkovaly pfiímo na zám-
ku pro vrchnost, prodal se jen pfiebytek.14 

V 16. století byla dûdiãná krãma pfii gruntû Matûje Krále, kde na-
léval Vavfiinec D˘ka. Dal‰í krãma byla pfii gruntû Mikulá‰e Mifiity,
tfietí pfii gruntû Pavla HovÛrky. Od r. 1596 naléval Jura KfiíÏÛv. Hos-
pod‰tí také sladovali. ProtoÏe hospody byly tfii, mûly malé v˘nosy.
Z r. 1596 je o tom zápis: I takÏ tu krãmu od toho kruntu Gura Kr-
zizuv pfiigal gest. K tomu kruntu na kterymÏ gest diedicnie y s pla-
tem KteryÏ se z krãmy geho Milosti panu dawa. A za to przigeti
tey krãmy howurka Gurovi krzizovu dal 20 zlat˘ch hotoweych,
dwie klisny hodny, deset owec hodneych a to ten gura krzizu od
pawla howurky przigal a gest gim ta krãma s wuli wrchnosti
odewzdana a giÏ howurka s ssynkowanim piwa nic ãiniti nemá.15

U Mo‰tûnky stával ml˘n, kter˘ patfiil k nejstar‰ím na Moravû.
UÏ z r. 1480 je o nûm písemná zpráva, ale my uÏ dnes víme, Ïe je‰-

tû star‰í údaj byl vykfiesán na ml˘nském kole. Anno 1241. Tak ja-
ko tomu bylo jinde, i zde stfiídal své majitele. V 16. a koncem
17. století byla majitelem ml˘na jedna rodina, ale jejich pfiíjmení se
mûnila. Tak do r. 1562 to byl mlynáfi a zároveÀ majitel ml˘na Mi-
kulá‰ Krmola, po nûm jeho syn Daniel Krmola, zvan˘ téÏ Danûk,
následoval jeho syn Jan Mlynáfi zvan˘ Vodiãka. Ten za vpádu Mans-
felda v r. 1626 zahynul. Zbyl po nûm ml˘n od lidu vojensk˘ho spá-
len˘ a 1 800 zl. mor. dluhu. Jeho syn Jan Vodiãka si ho koupil, ale
zahynul za vpádu ·védÛ. Po tfiicetileté válce v r. 1650 prodala vrch-
nost ml˘m synÛm Jana Jasenského Martinovi a Matou‰ovi za 1 800
zl. mor. PfiibliÏnû v r. 1 700 se pí‰e o Martinovi StruÏkovi jako o ma-
jiteli ml˘na , kter˘ pak mûli v rukou jeho potomci pfies 100 let.16 

Názvy tratí náleÏejících do beÀovského katastru: Za Sborem, Nad
Ztracenou cestou, Vinohrádky, Dlouhé Hony, Souhrady, Vláãiny,
Oufiita, Olehla, Lámaniny, Nad Lázní, Lipiny, Robotní, Roviny, Zad-
ní Hony, Perny, Odfiíãí, Zábrodí, Mesla, BûÏkovska, Na Li‰kách, Ka-
menec, V˘kleka, Zahradiska, Oujezda, Trávníky, Rybníãek, Ker-
chÛvek, DláÏ (DlaÏe – les), Zahájí.17

Hospodafiení na poli neb˘valo tak vyspûlé, jak v dne‰ní dobû.
Pfiedkové osívali jen polovinu sv˘ch pozemkÛ. Zbytek leÏel ladem.
Seli jeãmen, Ïito, r˘Ï, oves, hrách, pohanku, konopí (konopû), len,
mí‰aninu (smûsku), pûstovali zelí. Obilí se mlátilo cepy a za mlá-
cení se neplatilo penûzi, ale obilím a chlebem. Tenkrát mûli hos-
podáfii mnoho dobytka, ale jeho chov nebyl tak u‰lechtil˘, jako
v dne‰ní dobû. U kaÏdého sedláka bylo ve chlévû 6–10 koní, 5–12
kusÛ hovûzího dobytka, 5–8 kusÛ prasat, 40–100 ovec. Dobytek
dostával od sv˘ch majitelÛ rÛzná jména, ãasto podle zabarvení.
U koní to byla jména: Hnûd˘, Vran˘, Bíl˘, Plav˘, Îeleznat˘, Lys˘.
U krav byla ãastá jména Bûlena, Pla‰ena, Bfiezula, Straãena, Jaho-
da. BeÀov‰tí vyvádûli v‰echen dobytek na pastvu. Ovce, telata a ja-
lovice se tu pásly aÏ do zimy. Obec mûla i svého obecního b˘ka, na
kterého v‰ichni pfiispívali penûzi. Napfi. v r. 1626 pfiispíval sedlák
sumou 12 g 2 d. Dobytek se prodával na roãní splátky. V r. 1620
stála 1 kráva 5 hfiiven, jalÛvka 3 hfiivny, kobyla 8 hfiiven, hfiebec 14
hfiiven a ovce 1 hfiivnu.  

Za Pern‰tejnÛ a prvních ÎerotínÛ b˘vala ãeleì ke svému hospo-
dáfii poslu‰ná a vûrná. Rodina hospodáfie je povaÏovala za ãleny ro-
diny. Ale stal se i jin˘ pfiípad, o kterém je z r. 1605 záznam.   

...a kdyÏ Jan Vzadu byl pofiádnû u koho smluven v BeÀovû u Ïád-
ného nedoslouÏil, n˘brÏ od kaÏdého po své vÛli ode‰el a kdyÏ té-
hoÏ léta 1605 pfii stavení sirotkÛ byl do vûzení pro neposlu‰nost
dán a u vûzení zÛstati mûl, dokudÏ by to, kde dán bude tu do-
slouÏil, nezaruãil... On pak majíce rukojmû stavûti se z vûzení z put
vylámal a zámek slezl, i takÏ na poruãenství jeho M. P. P. Karla st.
ze Îerotína jest spravedlnost jemu k ruce jeho Milosti Panu do dÛ-
chodu vzatá, kteréÏ se na hotovû na‰lo 40 hfiiven 22 gro‰Û.  

A jak byli hodnoceni pacholci a dûveãky za svoji sluÏbu?
V 16. století dostával pacholek 8 zl. mor. a plátno na ko‰ile, dûveãka
2 zl. mor. 15 g, dále 5 loktÛ lnûného plátna, 7 loktÛ konopného
plátna bíleného - nebo místo plátna 3 hfiivny. PohÛnek dostal 1 zl.
mor. 6 g a plátno na ko‰ile. Cena obilí se mûnila v prÛbûhu ãasu.
Tabulka uvádí cenu 1 mûfiice.  
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r. 1584 r. 1608 r. 1621 r. 1638

p‰enice 18 g 20 g 1 zl. mor. 8 g –

r˘Ï 22 g 18 g 2 zl. mor. 4 g 11 g

jeãmen 14 g 15 g 26 g 18 g

oves 10 g 8 g – –

hrách – 20 g 4 zl. mor. –

semenec – – 2 zl. mor. –

1 kopa konopí – – 5 g –
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V beÀovsk˘ch zahradách b˘valo mnoho ovocn˘ch stromÛ. Také
zahrada nad Zárubem patfiila ke gruntÛm. Kupovat, nebo prodávat
grunty nebylo v té dobû jednoduché. V‰echno se konalo jen se svo-
lením vrchnosti. Kupní smlouvy se provádûly u purkmistra za pfií-
tomnosti fojta, kon‰elÛ a obãanÛ. Pak teprve oznamoval obecní úfiad
smlouvy a k‰afty vrchnosti ke schválení. KdyÏ bylo v‰e hotovo, pro-
vedl se zápis do Register gruntovních dûdiny BeyÀova. Prodej grun-
tu se provádûl podle úfiednû stanoveného ‰acuÀku. Byla to pfiíleÏi-
tost k v‰eobecnému veselí na dûdinû. Se‰la se celá obec a nov˘
majitel musel zaplatit litkup. Veselou záleÏitostí v obci byl také zá-
pis svatebních smluv, dále samotné svatby, kfitiny, úvody, kupy, ho-
dy, obÏínky, dodûlané, stfiíhání ovcí a pod. Pfiitom se zpívaly národní
písnû, hrála veselá hudba, tanãilo se a nosily plné korbely. Bylo to
nûco, co celou obec stmelovalo. 

V rodinû dûdil grunt nejmlad‰í syn nebo dcera. Matka a ostatní
sourozenci dostali jen svÛj podíl z gruntu, kter˘ byl vÏdy men‰í neÏ
u budoucího hospodáfie. Hodnota gruntu se v 16. a 17. století ce-
nila 800 hfiivnami, u ãtvrtláníkÛ 400 hfiivnami. Podsedek stál
100–200 hfiiven. Ml˘n mûl hodnotu 1800 zl. mor.  

Od nepamûti se grunty prodávaly vÏdy se v‰ím pfiíslu‰enstvím,
aby se mohl nov˘ majitel ihned zapojit do hospodafiení. Pfiíslu‰en-
ství znamenalo dva konû, pÛl vozu, brány, pluh a polovinu oset˘ch
pozemkÛ. Nov˘ majitel byl zase povinen splatit v‰echny dluhy váz-
noucí na gruntû, i s právy a povinnostmi pÛvodního hospodáfie. Ku-
pující nemusel zaplatit ihned celou sumu v hotovosti. Dal závda-
vek a zbytek doplácel kaÏdého roku o sv. Jifií po stanoven˘ch
ãástkách. Tûmto penûzÛm se fiíkalo gruntovní a záznamy o placení
se zapisovaly do gruntovní knihy. Za nového majitele ruãili buì nûk-
tefií sousedé, nûkdy i celá ves.18

Letha Panie 1620 pfii ãase sv. Mikulá‰e s povolením pana au-
fiedníka Pavel Ochvátil prodal grunt Jurovi Ku‰ákovi s jednou ãtvr-
tí pole, s dvím konsk˘ho, s pÛl vozem, s pluhem, branami, k tomu
pfiidal 2 mûfiice jeãmeÀa, 3 a pÛl mûfiice ovsa, vrtel hrachu a s tím
se v‰ím, coÏ hfiebíkem pfiibito a hlinou zamazáno za sumu 450 hfii-
ven. Na to Jura Ku‰ák závdanku Pavlu Ochvátilovi doma dal 30 hfii-
ven a dluhu za nûy do reyster zastoupil, jak na reystfiíku zapsáno
40 hfiiven. ZÛstává je‰tû podroãnû za ten grunt mimo t˘Ï závda-
nek 380 hfiiven, kteréÏ platiti má Ku‰ák poãna letha 1621 o sv. Ji-
fií po 8 hfiiv. do vyplnûní. Rukojmí: Pavel HovÛrka, Jan Mlynáfi, Ond-
ra Havránek, Matou‰ Krejãí, Duchek Slavíkovsk˘, Jan Janda, Jura
·tûpánek. 

V r. 1626 si vymínil Jakub MoãarnÛ pfii prodeji svého gruntu,
aby mu Jakub KrálÛ na obsívání vrchovatou mûfiici ozimného obilí
kaÏdého roku do smrti na jeho roli pfii témÏ gruntû, kdeÏ by nej-
lep‰í zemû byla, dal a zasel. V r. 1638 si zase Matûj Karhan dal pod-
mínku mít u HovÛrky na dvofie starou svûtniãku do své vÛle.

Zemfiel-li hospodáfi bez závûti, sepsal purkmistr s kon‰ely jeho
svr‰ky a nábytek, coÏ z nafiízení vrchnosti bylo rozprodáno a utr-
Ïené peníze dostali pozÛstalí. KdyÏ byli sirotci nedospûlí, daly se
utrÏené peníze do sirotãí truhlice na obecním úfiadû; tyto peníze
byly zaznamenávány na vrubech a z tûchto sirotãích penûz obecní
úfiad musel kaÏdého roku úãty klásti. Sirotãí peníze se pÛjãovaly li-
dem. Dobytek, kter˘ sirotci zdûdili, zÛstával u matky, nebo bratra
zemfielého. KdyÏ sirotci dospûli, musel jim b˘t dobytek vydán, ne-
bo zaplacen.  

R. 1620 pfii otãinu Pavlu Skácelovi, zanechána na samého si-
rotka roli, aby jí aÏ do ãlovûãenství toho sirotka uÏíval a polovici
kaÏdoroãnû na sirotka dával, – kdyÏby v‰ak hnojil, tehdy uÏitek ce-
l˘ jemu náleÏeti má. Po smrti Mikulá‰e Míãka v r. 1619 byl jeho
grunt prodán jeho manÏelce Maru‰i. Nedospûl˘m sirotkÛm nále-
Ïelo: Káãi zanechána pfii matefii kráva a dvû telata odstavená, aby,
kdyÏby potfieba byla, to vydala aneb 12 hfiiven dala. Annû zane-
chána pfii matefii kráva, aby jí buì krávu neb 9 hfiiven vydala. Do-

rotû kráva Prvot˘lka i s teletem v cenû 9 hfiiven, Zuzanû jalÛvka
v cenû 8 hfiiven, Mandû volek a dvû svinû v cenû 9 hfiiven, aby je
matka, aÏ potfieba bude, vydala a sirotky náleÏitû spokojila.    

Obecní záleÏitosti vyfiizoval fojt, purkmistr a kon‰elé. Vrchnost
obnovovala obecní úfiad kaÏd˘ rok. Za obnovení úfiadu zaplatila
obec poplatek. Novû zvolen˘ úfiad musel sloÏit pfiísahu. Nejprve sli-
boval fojt a po nûm pfiísahali ostatní: ...Ïe chce ctnû, fiádnû, spra-
vedlivû a náleÏitû se chovati, k chudému i bohatému, domácímu
i pfiespolnímu, duchovnímu i svûtskému, vdovám i sirotkÛm ku je-
jich spravedlnosti a právu domáhati, nehledû na pfiátelství neb ne-
pfiátelství aneb na dary. Na obecní dobro bedlivû pfiihlíÏeti, k dob-
rému dopomáhati, zlé trestati, rÛzné platy vybírati a fiádnû
odvádûti... atd.

Práci pozdûj‰ího sluhy zastával nejmlad‰í obãan obecní správy.
Chodil od domu k domu a svolával obãany do hromady. Teprve po-
zdûji za purkmistra Franti‰ka Jandy a fojta Antonína Bûlafie v r. 1833
se koupil obecní buben za 5 zl 34 kr ve stfiíbfie. Od té doby svolá-
val obecní sluha obãany bubnem.19

Do Bílé Hory 1620 Ïil beÀovsk˘ sedlák pomûrnû v blahobytu.
Svou práci nepfiehánûl, protoÏe osel vÏdy jen polovinu sv˘ch po-
zemkÛ. Proto svÛj voln˘ ãas mnozí trávili v krãmách, kde ãasto do-
cházelo ke rvaãkám. Mnozí navykl˘m pitím promrhali majetek. To
dokazují zápisy jejich dluhÛ v listinách – za pivo, víno a maso. Pro
dluhy leckter˘ sedlák utekl z gruntu. Tak se stalo, Ïe v r. 1614 utekl
ze zadluÏeného a zanedbaného gruntu Pospí‰il. DluÏil za pivo cel-
kem pûti krãmáfiÛm. Îe byl nedbal˘m hospodáfiem svûdãí i to, Ïe
nepostavil plot okolo své zahrady, ze které se mu zabûhl dobytek.
Proto musel zaplatit pokutu 1 hfiivnu 3 gro‰e.   

Publikace Arno‰ta Bfieziny uvádí dal‰í dluÏní zápisy:  
Vydání a placení dluhÛ Hazukov˘ch. HrobafiÛm od kopání hro-

bu, za pivo a obûd 9 gro‰Û, tesafiovi za dûlání truhlice 6 gro‰Û a Pro-
kopovi za pivo 10 gro‰Û. Beãka piva stála v r. 1581 2 zl. mor.,
v r. 1619 2 zl. mor. 19 gro‰Û.

Dále je záznam vydání za zemfielého Adama Nûmce:
Na pohfieb naloÏeno 1 zl. mor. 5 gro‰Û, za panské pivo 3 gro-

‰e, Úfiad – chodû na Dfievohostice utratil 8 gro‰Û, prodávaje vlnu
utraceno 6 gro‰Û, za pivo, kdyÏ se ovce holily 3 gro‰e, prodávaje
krávu na litku 4 gro‰e, písafii od spisování statku 4 gro‰e, pfii pro-
deji gruntu utraceno 20 gro‰Û. 

Placení dluhu po zemfielém Karhanovi:   
Knûzovi od pohfibu 13 gro‰Û, krãmáfiovi za pivo 14 gro‰Û, Dvo-

fiákovi za pivo 1 zl. mor. 3 gro‰e, za maso fiezníkovi 10 gro‰Û, pfii
pohfibu za pivo 6 gro‰Û. 

Ani hádky, rvaãky, pomluvy a krádeÏe tu nechybûly. Pfiestupky
a spory fie‰ila vrchnost na pfierovském hradû. Viník byl pak trestán
buì penûÏitou pokutou, vûzením, nebo tûlesn˘m trestem. V r. 1629
se fie‰il spor mezi Beãicou a Dvofiákem z BeÀova. Beãica Ïaloval
Dvofiáka. Îe jest zlodûj a Ïe jest pansky pokoje prolezl, drahé vû-
ci a cizí truhly Ïe jest sobû dal odm˘kati. TéÏ Ïe jest na svobodné
cestû Ïenám a poctiv˘m dûveãkám násilí ãinil. Dvofiák se hájil: Od-
píral tomu prvnímu artikuli, ale Beãica to star˘m úfiadem i v‰í ob-
cí na nûho provedl, totiÏ o slezení zámku. K druhému punktu ar-
tikulí se znal, Ïe jest sobû cizí truhly odm˘kati dal. A Ïaloval na
Beãicu: Îe na dceru jeho, kdyÏ jest k jeho bratru pfii‰la a s ním po-
kojnû mluvila, sáhl; druh˘ Ïe jest jí fiekl, Ïe její otec je zlodûj.  

Na místû byl vynesen rozsudek.   
J. M. Panie Karla star‰ího ze Îerotína. 
Mikulá‰ Beãica, ponûvadÏ Dvofiákovi pfied jeho dcerou zlodûj-

ství vyãítal, má ve 2 nedûlích do dÛchodÛ J. M. Panie 10 kop gro-
‰Û sloÏiti. A Ïe na jeho dceru zmrhanu sáhl, na tûle trestán bude.

Mikulá‰ Dvofiák s dcerou, ponûvadÏ tûÏce a hrubû od nich Be-
ãica na cti uraÏen jest, má teyden pofiád na hradû u vûzení sedûti
a hned u pfiítomnosti nás i s dcerou svou Mikulá‰e Beãicu odpro-
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siti a tak téÏ pfied v‰í obcí BeyÀovskou uãiniti. Dcera pak jeho to-
lik téÏ dva dny a dvû noci za kládou a pût dní bez klády v ‰erhov-
ni Pfierovské sedûti.    

Pro zachování pak dal‰ího pokoje a ku pfiíkladu boufiícím se li-
dem jin˘m, kdoÏ by z nich obou stran anebo kdokoliv z poddan˘ch
J. M. Panie jen stranám buì vystupky tyto a náfiky neboli pokutu
v pfiíãinû té na nû uloÏenou jim vyãítal nebo odrhoval a to buì na
dûdinû anebo jinde, bude povinnen ten takovey pohlaví obojího
tu touÏ pokutu, která na oboji stranu uloÏena jest tuplovanû vûze-
ním vystáti a na penûzích sloÏiti a dáti.20

5. T¤ICETILETÁ VÁLKA
Horo Bílá – hrobe tmav˘!  Tak zaãíná beÀovsk˘ kronikáfi svoje

zápisy o této tûÏké dobû. âe‰tí a morav‰tí stavové, zástupci neka-
tolické strany se sv˘m pfiedstavitelem Fridrichem Falck˘m, ti v‰ich-
ni se postavili proti císafii Ferdinandovi II., pfiedstaviteli fiímskoka-
tolické ‰lechty.    

Obû protistrany se vojensky utkaly 8. listopadu r. 1620 v bitvû
na Bílé Hofie. Boj trval pouze dvû hodiny. Stavové i s králem Frid-
richem propadli malomyslnosti a zmatku. I kdyÏ se mnozí domní-
vají, Ïe tato bitva byla zpÛsobena náboÏensk˘mi motivy, není tomu
tak. NáboÏenské motivy byly podfiadné a zakr˘valy problémy eko-
nomické. Byl to boj o politickou a hospodáfiskou moc. JenÏe dÛ-
sledky tohoto boje odnesli v prvé fiadû prostí lidé.1

Císafiská vojska vyhrála a to znamenalo konec náboÏenské svo-
body. Dne 21. ãervna 1621 bylo vefiejnû popraveno na Staromûst-
ském námûstí 27 ãesk˘ch pánÛ – zástupcÛ nekatolické ‰lechty, kte-
fií vefiejnû vystupovali proti císafii. Byli mezi nimi 3 páni, 7 rytífiÛ
a 17 mû‰ÈanÛ. Nekatoliãtí knûÏí a jinovûrci, ktefií nepfie‰li na kato-
lickou víru, museli zde v‰echno zanechat a odejít do exilu. Sbor
v BeÀovû se pfiipomíná naposled v r. 1622. Odbojné nekatolické
‰lechtû byl zkonfiskován majetek. Bylo to nejvût‰í vyvlastnûní v dû-
jinách zemû. Díky pfiímluvû olomouckého kardinála Dietrich‰tejna
se nekonala poprava Ïádného moravského pána.

Je‰tû pfied Bílou Horou napomínal Karel st. ze Îerotína morav-
ské a ãeské ‰lechtice, aby proti císafii a králi nepouÏívali zbraní, ale
snaÏili se s nimi vyjednávat. Ale protestantská ‰lechta nechtûla
o tom ani sly‰et. Za Karlem pfiijel i novû zvolen˘ Zimní král Frid-
rich Falck˘. Pfiál si, aby se pfiidal na jeho stranu proti Ferdinando-
vi. Ale Îerotín mu nebojácnû moudfie radil, aby se ãeské koruny
vzdal a nedopustil tak na na‰i zem váleãnou pohromu. Karlova slo-
va popudila ãeské a moravské stavy. Uvûznili ho a zároveÀ s ním
byl ve vûzení i jeho protivník olomouck˘ kardinál Dietrich‰tejn.
Vûznûni byli v Brnû, ale brzy byli propu‰tûni.2

UÏ v r. 1621 vpadl do BeÀova sedmihradsk˘ vévoda Gabriel
Bethlen s uhersk˘m vojskem. Byly právû Ïnû. Do té doby poklidná
vesniãka zaÏívala peklo. Vojáci zapálili celou ves, na poli posbírali
úrodu, ukradli v‰echen dobytek. Zbyly jen ovce, se kter˘mi se ukryl
past˘fi v hlubokém lese. HrÛza v‰ech hrÛz, pí‰e kronikáfi. Vojáci po-
chytali mladé muÏe a chlapce, aby si doplnili svÛj stav. Nûktefií
z nich se vrátili aÏ v r. 1631. Surovû se vojáci chovali k mlad˘m Ïe-
nám i dívkám, které t˘rali a znásilÀovali. Bránící se muÏe ‰avlemi
posekali.    

Tento neãekan˘ vpád vesnici ochromil. BeÀov se stal zbofieni‰-
tûm, spáleni‰tûm. Nastala velká bída a s ní ruku v ruce drahota.
Chléb se pekl z otrub a ovsa. Tehdej‰í ceny: mûfiice Ïita stála 3 hfiiv-
ny stfiíbra, mûfiice rÏi 3 a pÛl hfiivny stfiíbra.3

Zbytek obyvatel se zaãal pomalu vzpamatovávat a z ruin domÛ
budovat nová pfiístfie‰í. ProtoÏe jim nic nezbylo, s vdûãností pfiijali
pomoc od svého ‰lechetného pána Karla st. ze Îerotína. Ten jim dal

dovézt ze svého panství v Rosicích obilí, proso a mouku. Obilí jim
zapÛjãil, mouku a proso mûli zaplatit – to v‰e, aÏ na to budou mít.
Rok co rok panovala od té doby v BeÀovû nouze a bída, bylo sly‰et
stále pláã a bûdování. Pokoje si neuÏili. âasto tu kvart˘rovalo nûja-
ké vojsko, nebo obcí procházely vojenské oddíly. Aby se vojáci uÏi-
vili, zaãalo se rekvírovat. Do toho byla zemû zasaÏena morem.
V r. 1625 se konaly v BeÀovû tfiikrát sbírky na vojáky. AÈ to byl sed-
lák nebo podsedník, kaÏd˘ musel zaplatit 20 gro‰Û 3 denáry, ber
kde ber. Tak dlouho byl bit, aÏ peníze sehnal.4

V r. 1626 vtrhl do BeÀova se sv˘m vojskem Arno‰t hrabû z Mans-
feldu. Rozjafiení vojáci vypálili sotva opravenou obec podruhé cu
grunt. Lidé se rozebûhli, komu se ale nepodafiilo utéct, toho pose-
kali meãem, nebo krutû t˘rali. Chování vojska v této stra‰né dobû
se dá vysvûtlit také tím, Ïe nedostávali pravideln˘ Ïold a trpûli hla-
dem. Z dûdiny nezÛstalo vÛbec nic, pí‰e kronikáfi, zÛstaly jen kr-
vavé slzy a pláã. Lidé nemûli pfiístfie‰í, dobytek, obilí a ani peníze.5

Císafi Ferdinand II. vydal 31. 7. 1627 mandát, Ïe kdo nebude
mít v zemi stejnou víru jako on, nebude trpûn. Nûktefií pfiestoupili
na katolickou víru, ale dost jich ode‰lo do exilu. V zemi zanechali
své domovy, pozemky. Jedním z exulantÛ byl i Jan Amos Komen-
sk˘, ÎerotínÛv chránûnec. Napsal Îerotínovi spis O staroÏitnostech
Moravy a genealogii rodu ÎerotínÛ. Mezi posledními ode‰el do exi-
lu i Karel st. ze Îerotína. Odcházet nemusel, protoÏe císafi Ferdi-
nand mu udûlil císafisk˘m listem náboÏenskou svobodu. Císafi si byl
vûdom, Ïe Îerotín odmítl vojenské taÏení proti nûmu. Ale Karel vel-
korysou císafiovu nabídku nepfiijal. Císafii odepsal, Ïe chce sdílet
osud sv˘ch spolubratrÛ. V r. 1629 emigroval do slezské Vratislavi.6

Je písemnû zaznamenán obecn˘ stav poddan˘ch na v˘chodní
Moravû v bfieznu 1624: ...z nejvût‰í ãásti nemají chléb, chodí bo-
si a polonazí, tak je to s nimi, Ïe ãlovûk sotva se mÛÏe zdrÏeti slz.  

Koncem r. 1628 a poãátkem r. 1629 se zaãaly pomalu a opatrnû
vracet z lesÛ a hor zbytky beÀovsk˘ch obyvatel. Dali se znovu do
oprav sv˘ch vypálen˘ch domÛ. ·lo to velmi pomalu a tûÏce. Vrch-
nost vydala v tuto dobu nafiízení:    

Letha Panie 1629 pfii ãasu sv. Jifií podle milostivého J. V. Panie
poruãení nafiízení se ãiní, Ïe peníze gruntovní a závdanek od let-
ha 1620 aÏ s lethem 1628, zadrÏal˘ pro velik˘ uboh˘ch lidí znu-
zení dále se postupuje a podává, takÏe poãna letha 1629 kaÏdo-
roãnû platiti poãíti se má, tak jakÏ v zápisech gruntovních dotãeno
jest.    

Kupní smlouvy z r. 1628–9 nastiÀují, jaká byla situace v obci.
Grunty stály dlouho spálené a zpustlé.    

Grunt byl pohofiel˘, grunt byl spálenisko, velmi opu‰tûné, ml˘n
od lidu vojenského spálen˘... atd. Mnozí majitelé a hospodáfii by-
li buì zavraÏdûni, nebo zahynuli za útûku v lesích. Nûktefií utekli
za hranice do ciziny. Jejich grunty zÛstaly opu‰tûné, pole leÏela la-
dem. Napfi. grunt, kter˘ patfiil ·tûpánu Navrátilovi, byl uÏ 7 let bez
hospodáfie. Teprve aÏ v r. 1633 jej zakoupil Jan Nynalík. Lidé po-
strádali dobytek a potfiebné náfiadí, proto obdûlávali jen tu nejnut-
nûj‰í ãást pÛdy, aby sebe a svou rodinu zachránili pfied hladem. Je
záznam, Ïe Matûj Zborník v r. 1629 naÏal pfii svém gruntû jen 9
kop obilí. Lidé se dlouho nemohli vzpamatovat. A kdyÏ pfii‰lo od
vrchnosti nafiízení zaplatit gruntovní peníze, nezaplatili, nemûli ãím.
Zaãali platit aÏ v r. 1630, nûktefií je‰tû pozdûji. Tak tfieba Jufiekov,
Fousek, Cikl, Nedo‰l˘, DoleÏel, ·vihocov a Ka‰par platili za obilí
zakoupené uÏ v r. 1621 aÏ r. 1639 a 1640. Letha Panie 1630 spra-
vil do dÛchodÛ J. M. Pana starého Mikulá‰ Nesvûtil 9 mûfiic rÏi, co
byl z Rosic vypÛjãil (r. 1622).7

V r. 1636 se vrátil beÀovsk˘mi milovan˘ Karel st. ze Îerotína ze
Slezské Vratislavi do Pfierova na své panství. Vrátil se zdrcen˘ nad
stavem své krajiny, slab˘ a nemocn˘. Je‰tû ten poslední den 9. fiíj-
na 1936 Ïádal, prosil svoji Ïenu, svoji paní knûÏnu, by jej necha-
la vynésti s lÛÏkem na vûÏ Cymbufi, by z v˘‰in zámku naposled uvi-
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dûl a poÏehnal jemu tak mil˘ a drah˘ svÛj moravsk˘ kraj, v pravé
polednû ve 12 hodinu dokonalo jeho lidumilné záfiící vzne‰ené
srdce. S takovou láskou pí‰e kronikáfi o dobrodinci a ‰lechetném,
moudrém a v‰emi uznávaném ‰lechtici Karlu star‰ím ze Îerotína.
On pfii‰el vlastnû domÛ zemfiít.8

Karel st. ze Îerotína (nar. 14. 9. 1564 – + 9. 10. 1636 ) je po-
chován ve svém rodi‰ti Brand˘se n. Orlicí. Moravsk˘ ‰lechtic bra-
trského vyznání, hlava moravsk˘ch nekatolick˘ch stavÛ, v letech
1608–15 byl moravsk˘m hejtmanem. K ãeskému stavovskému po-
vstání v letech 1618–20 se nepfiipojil, nechtûl konflikty fie‰it vo-
jensky, ale dohodou. ZÛstal vûrn˘ císafii. Jeho korespondence je ve
více jazycích. Napsal klasické dílo fieãnické prózy Apologie aneb
obrana k panu Jifiíkovi z Hodic, kde se bránil nafiãení o své doãas-
né politické neãinnosti.9

U‰lechtilost Karla st. ze Îerotína a jeho vnitfiní krása vyzafiovaly
z celé jeho osobnosti. Byl prav˘m ‰lechticem v my‰lení i konání.
Stávalo se zfiídka, aby poddaní chválili svou vrchnost. Sudiãky Be-
Àovu pfiály. V tomto ostrÛvku, obklopeném poddansk˘mi vesnice-
mi, slouÏícími jiné vrchnosti, se cítili BeÀov‰tí ‰Èastni. Lze se do-
mnívat, Ïe Pern‰tejnové a Karel st. ze Îerotína byli osobnostmi
ryzího charakteru.   

Nov˘m majitelem pfierovského panství se v tom r. 1636 stal Bal-
tazar (Balcar) ze Îerotína. Jako vût‰ina pánÛ, tak i on pfie‰el za re-
formace na katolickou víru. Ale to uÏ nebyl ‰lechetn˘ pán a lidu-
mil, jako jeho pfiedchÛdce. Ty BeÀovské, ktefií si pÛjãili od Karla st.
obilí, mouku a proso, Ïádal nov˘ pán obilí vrátit zpût a mouku a pro-
so zaplatit uÏ v r. 1638. PÛjãka se t˘kala tûchto sousedÛ: Nedo‰la,
Jufieka, DoleÏel, Fousek, Anna Odstrãilova – vdova, Pospí‰il a Mi-
kulá‰ Nesvûtil. Nov˘ pán se o poddané vÛbec nezajímal, v jejich
potfiebách a bezútû‰nosti jim nepomohl a neporadil, natoÏ aby je
chránil. Jeho zajímal jen vlastní zisk. 

·védsk˘ vojevÛdce Linhart Torstenson vpadl v r. 1642 se sv˘m
vojskem na Moravu. V ãervnu dobyl a vypálil KromûfiíÏ, shofiela tu
i radnice. Torstenson neprozfietelnû nechal zde poÏárem zniãit vel-
ké zásoby obilí z okolních vesnic, ke své vlastní ‰kodû. Na kromû-
fiíÏském panství po nûm zÛstalo 9 úplnû zpusto‰en˘ch obcí. T˘den
po této akci se usídlil v Olomouci, která se mu vzdala. Odtud jeho
vojáci konali v˘pady do ‰irokého okolí. Napadli i Pfierov, kde rabo-
vali na Dolním rynku (Dolní námûstí). Stalo se to 13. ãervna 1642.
Chovali se jak zbûsilí, zufiivû vraÏdili (posekali a postfiíleli) na pot-
kání kohokoliv, muÏe, Ïeny, starce i dûti. Pak zaútoãili na Horní
rynk (Horní námûstí), ale hrad se jim nepodafiilo dob˘t. Rozlíceni
na nejvy‰‰í míru zapálili Dolní mûsto ze ãtyfi stran. Vyhofielo 120
gruntÛ, kostel, fara, ‰kola, na ·ífiavû a na Trávníku v‰echny stodo-
ly. Proto se Pfierov vzdal a na pfierovském zámku zaãala vlát ‰véd-
ská vlajka. 

V mo‰tûnské kronice je napsáno: Nemohouce pfierovského hra-
du dob˘ti, zpusto‰ili celé okolí. Mo‰tûnici i BeÀov vypálili a vy-
drancovali. Sotva ·védové odtáhli, vpadli do BeÀova císafi‰tí dra-
gouni a husafii. Co nestaãili zniãit a ukrást ·védové, to dodûlali
oni.10

Za rok nato v r. 1643 se vrátili ·védové znovu. V srpnu se opev-
nili v Horní Mo‰tûnici, kde mûli svÛj ‰táb. Obec vypálili tak, Ïe z 62
domÛ jich zÛstalo jen 8 a pÛl. ·védského vojska bylo mnoho. Cel-
kem 38 plukÛ rejtarÛ a 15 plukÛ pûchoty, celkov˘ poãet vojska byl
13 000 muÏÛ. Pod vedením zku‰eného Torstensona vytvofiili vel-
k˘ vojensk˘ tábor. Mûl tvar nepravidelného pûtiúhelníku, jehoÏ ob-
vod byl 8 km. Hranice tábora byly obehnány pfiíkopy a valy, pfied-
pokládá se, Ïe tu byly i palisády. Jeden vrchol tohoto pûtiúhelníku
tvofiil Mo‰tûnsk˘ kopec, kóta 298, dne‰ní ·védské ·ance. Dal‰ím
vrcholem byl Dobrãick˘ kopec, kde mûli vojáci skladi‰tû prachu.
Do BeÀova to byl jen skok. Vojenská sebranka a marodéfii tu nejví-
ce fiádili. Ta sebranka se táhla s vojskem a za jeho zády ãinila lidem

násilnosti. To, co provádûli, se vymyká zdravému rozumu. Zapalo-
vali domy, které tak tûÏce BeÀov‰tí z pfiede‰lé razie opravovali, na
poli zniãili úrodu a jako divá zvûfi se vrhali na bezbranné obyvate-
le, které bez rozdílu vraÏdili.   

Dejme slovo historikÛm. Arno‰t Bfiezina pí‰e: Vedle mrtvol za-
vraÏdûn˘ch rodiãÛ leÏely mrtvoly zhanoben˘ch a hovadsky ut˘ra-
n˘ch dûtí, chlapcÛ a dûvãat. Ti, ktefií zbyli, utíkali do hor a lesÛ, Ïi-
jíce ve stálém strachu a bídû, hynuli hladem, mrazem a morem.

Podobnû pí‰e i mo‰tûnsk˘ kronikáfi Metod Danûk: NeÏ se rok
s rokem se‰el, byli v BeÀovû ·védové zase. I se sv˘m vojevÛdcem
Torstensonem. Bylo to r. 1643 dne 13. ãervence. Opevnili se nad
BeÀovem, mezi Újezdcem, Mo‰tûnicí a na Holém kopci u Staré
Vsi.....na Krnovách, na Mrtvém kopci mezi kyselkou pfied Dobrãi-
cama .....BeÀov‰tí ...co zakusili strasti váleãné, v jaké mífie, to se
ani perem a niãím napsati nedá, nevázaná cháska zverbovan˘ch
ÏoldnéfiÛ, sbûfi padouchÛ, „marodéfii“ fieãení, pálili, hubili pfiíbyt-
ky, grunty loÀského roku zniãené, nyní letos opravené, zpÛsobem
nesl˘chan˘m... a ve zvífiecké divokosti bezbrann˘ lid prosící o mi-
lost, slitování, ubíjeli, vraÏdili.    

Mrtvoly zavraÏdûn˘ch rodiãÛ leÏely nezakopané, mrtvoly zha-
noben˘ch hovadsky ut˘ran˘ch Ïen a dûvãat mísily se s mrtvolami
dûtí a chlapcÛ. Ti, co utíkali a utekli do hor a lesÛ, Ïijíce ve stálém
strachu a v bídû, hynuli hladem, zimou a nemocemi.

Jde z tûch slov mráz po zádech. V beÀovské kronice se dále pí-
‰e, Ïe se ‰védsk˘ vojevÛdce Torstenson usídlil v mo‰tûnském zám-
ku (tenkrát to byl hrad ãi tvrz, kterou pak ·védové rozbofiili), byl
nemocn˘ a vysílen˘. Dennû se nechal na nosítkách pfiená‰et na
·védské ·ance a odtud pak na Hol˘ kopec u Staré Vsi pfies BeÀov,
aby z kopcÛ pozoroval pohyb císafiského vojska, vedeného generá-
lem Gallasem. JenÏe opatrn˘ Gallas se neh˘bal vpfied. ·védové po-
b˘vali v Mo‰tûnici mûsíc.    

V r. 1645 k tomu v‰emu zachvátil zemi mor, kter˘ kosil lidi ja-
ko obilí. Tam, kde je nyní traÈ KerchÛvek, byl v dobû morové ná-
kazy zaloÏen morov˘ hfibitov – kerchÛvek morov˘. Na zdej‰ím po-
li se dlouho nacházely lidské kosti.

·védové byli z Pfierova vyhnáni 1. 4. 1647 císafisk˘m velitelem
Ratvitem de Souches, kterému pfiíznivci fiíkali familiárnû Su‰a. Pro-
slavil se pfii obranû Brna pfied ·védy. Koneãnû do‰lo i k tomu, Ïe
byl 24. 10. 1648 podepsán vestfálsk˘ mír. Zatím co se v Olomouci
oslavovalo, do vesnic pfii‰la tato zpráva po kur˘ru o nûkolik dní po-
zdûji. V Olomouci se radostí stfiílelo na ba‰tách z dûl, bylo sly‰et
bubnování a troubení. Zvony radostnû vyzvánûly celou hodinu. Li-
dé  se narovnali a oddechli si. Nikomu nevadilo, jestli je soused ka-
tolík, ãi luterán. Na slavné m‰i zpívali spoleãnû Te Deum. Rozumûli
si, nezávidûli si. Byli na tom stejnû, nikdo nic nemûl.11

6. NÁSLEDKY VÁLKY
Po vyhlá‰ení vestfálského míru pob˘vali ·védové v na‰í zemi je‰-

tû dva roky, ale ne uÏ jako nepfiátelé. Lidé se jich nemuseli bát. By-
lo dohodnuto, Ïe jim bude aÏ do jejich evakuace kaÏd˘ mûsíc vy-
pláceno 42 000 zlat˘ch. Podle A. Bfieziny 5 milionÛ tolarÛ. Na
Pfierovsku bylo opu‰tûno a zniãeno 1 758 usedlostí, zemfielo nebo
ode‰lo 128 000 obyvatel. Îerotínové pozbyli 70 % svého dfiívûj‰í-
ho majetku, mnohé ‰lechtické rody konfiskacemi zchudly (napfi.
v sousedství ¤íkov‰tí z Dobrãic). Pfied tfiicetiletou válkou mûla prÛ-
mûrná vesnice pfiibliÏnû 22 usedl˘ch, po válce jen 15, prÛmûrné
mûsto 230 domÛ, po válce jen 166.1

Vrchnost si pfiála co nejdfiíve vynahradit své ztráty. Nedostatek
pracovních sil nahrazovala utuÏováním roboty. Nastalo období tzv.
druhého znevolnûní. Na vesnicích bylo mnoho poustek, které vrch-
nost pfiidûlovala poddan˘m. K poustkám se vázala urãitá rozloha
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polí. Na hlavu poddan˘ch se sná‰ely danû, dluhy, nedostatek do-
bytka, chybûlo náfiadí, chybûlo dfievo na opravy domÛ, chybûlo osi-
vo a nastalo dal‰í zadluÏování, pÛjãky - a k tomu v‰emu je‰tû ne-
lidsk˘ pfiístup vrchnosti. âasto se stávalo, Ïe sedlák z pfiidûleného
gruntu – spáleni‰tû – utekl nûkam k lid‰tûj‰í vrchnosti, nebo cho-
dil Ïebrotou. Na stejnou rozlohu pozemkÛ pfiipadalo ménû pra-
covníkÛ, proto se zvût‰oval poãet robotních dní.   

KdyÏ ·védové odtáhli, zaãali se BeÀov‰tí pomalu vracet domÛ.
I kdyÏ se snaÏili své domy opravit, zÛstal BeÀov je‰tû dlouhá léta
ve zfiíceninách. Dlouho bylo mnoho gruntÛ prázdn˘ch, protoÏe je-
jich majitelé byli zavraÏdûni, nebo pomfieli strádáním, hladem ãi
morem. BeÀov byl v období pohrom zbaven placení danû a obilné-
ho desátku. Ale po válce nastoupil tvrd˘ reÏim.

Lidé, ktefií obstáli ve v‰ech váleãn˘ch pohromách, byli dlouho
trvající válkou poznamenáni. V jejich chování se projevovala hru-
bost, otupûlost, malomyslnost. Nastal celkov˘ úpadek mravÛ. Dvû
dcery beÀovského mlynáfie Václava Vodiãky, Anna a Salomena, utek-
ly z domova se ‰védsk˘mi vojáky. Anna se vrátila v r. 1663, aby pro-
dala svÛj otcovsk˘ podíl. Ten byl odhadnut˘ na 92 mor. zl penûz
15 gro‰Û 3 a pÛl denáru. Ona jej v‰ak prodala pod cenou za 10 zl.
Martinovi a Matou‰ovi Jasensk˘ch. Salomena se uÏ nevrátila, asi
zahynula.2

Do poloprázdného BeÀova se pfiistûhovali noví lidé z Polska,
z Nûmecka a ze Slezska. Kupovali si tu za minimální cenu a bez
závdanku opu‰tûné grunty po vyvraÏdûn˘ch a oÏebraãen˘ch rodi-
nách. Objevila se tu nová jména: Tomá‰ Valle, Matou‰ Korãiak, ·vi-
hocov, Cykl, Viktor JanÛsch, Martin Sekera.3 Profesor Rudolf Kre-
utz psal ve Vlastivûdû Moravské, Ïe stál v BeÀovû po válce pust˘
dÛm Vrbovsk˘ se 42 mûfiicemi pÛdy a Ïe se ho ujal Luká‰ Polák.
Tomá‰ Valle pfii‰el z Nûmecka a Matou‰ Korãiak z Polska.4

Srdce se svírá úzkostí nad zápisy v Gruntovní knize BeÀova z té
doby, jak nám je zachytil Arno‰t Bfiezina. Jsou krátké, ale v˘stiÏné:
1. R. 1646 koupil Jan Kobylka zahradu po zemfielém otci bez záv-

danku, protoÏe pustá byla.
2. R. 1650 prodán jest pust˘ a spálen˘ grunt po zemfielém Jaku-

bu Kozákovi Viktoru Jano‰ovi.
3. R. 1650 prodán pust˘ grunt po zemfielém Mat. Zborníku Mat.

Koneãnému.
4. R 1650 prodán grunt spálen˘ a rozbofien˘ - toliko místo spále-

né po zemfielém Janu Vydrovi Václavu Coufalovi.
5. R. 1650 koupil grunt velmi spu‰tûn˘ Tomá‰ Prchla po zemfie-

lém Mik. Tfietinovi 
6. R. 1650 prodán spu‰tûn˘ grunt Václavu Dvofiákovi, jinak Ne-

snadnému a po jeho smrti koupil tent˘Ï grunt pfiíli‰ pust˘ na
stavení Crha Spáãil.

7. R 1650 koupil Jifií Zapletal grunt pust˘.    
8. R 1650 koupil Martin Sekera pust˘ grunt po zemfielém Janu

Nynalíkovi.
9. R 1650 koupil Tomá‰ Hudec grunt – toliko místo spálené bez

hospodáfiství, po zemfielém Jifiíku Ku‰ákovi.
10. R 1652 koupil Jan Doãkal grunt velmi pust˘ po zemfielém Ond.

¤ezáãi.   
11. R 1653 prodán grunt spu‰tûn˘ po zemfielém Janu Teãovském

Mik. Hvízdovi.
12. R 1653 prodán grunt spu‰tûn˘ po zemfielém Havlu Teãovském

Mat. Korãiakovi.  
13. R.1653 koupil Pavel Macháãek grunt, kter˘ k velkému zpus-

to‰ení pfii‰el po zemfielém Václavu Bûhalovi.   
14. R 1658 pfiepustila dobrovolnû vdova po zemfielém Jakubu Krá-

li grunt spu‰tûn˘ a poÏehl˘ svému str˘ci Jakubu Kláskovi jinak
Dohnalovi.

Zde je ãásteãnû vidût, kolik hospodáfiÛ za ‰védského vpádu za-
hynulo. Je‰tû v r. 1658 tu byly pusté grunty a nedostateãnû obdû-

lávaná pole. Noví majitelé pro velkou chudobu platili gruntovní pe-
níze aÏ po roce 1660. Je pro nás dnes nepfiedstavitelné pochopit
pocity tûchto lidí, ktefií tolik let sná‰eli váleãné útrapy. Zarostlá po-
le leÏící ladem, nedostatek dobytka, sami se zapfiahali do pluhÛ.
Chybûlo i osivo. Ziskuchtivá a nedoãkavá vrchnost byla na ãeské-
ho sedláãka krutá, byla to vrchnost cizácká a ãesk˘ lid tepala do 
krve, jak pí‰e Bfiezina. Aã se BeÀov‰tí bránili, pfiece jen museli vo-
zit dfiíví z Rusavy, panské obilí do Olomouce a pod.5

Baltazar ze Îerotína BeÀovsk˘m ani nepomohl, ani jim nepora-
dil. Ani jim nepÛjãil proso, obilí ãi mouku. Îivot poddan˘ch ho ne-
zajímal. Zemfiel v r. 1659.  

Za pÛsobení ÎerotínÛ vznikla nûkdy v letech 1629–62 beÀov-
ská peãeÈ oveãky s praporem (viz str 82).6

7. BOJ BE≈OVSK¯CH ZA SVÁ PRÁVA
Pfierovské panství pfievzal po Baltazaru téhoÏ roku jeho syn Fran-

ti‰ek Ludvík ml. ze Îerotína. Ten ru‰il starodávná práva poddan˘ch
a libovolnû ukládal nové roboty. Mezi vrchností a poddan˘mi tak
vzrÛstalo napûtí, které vyvrcholilo tím, Ïe pfierov‰tí poddaní odmítli
sloÏit novému pánu pfiísahu vûrnosti. KdyÏ si vrchnost stûÏovala cí-
safii, pfiikázal císafi zavézt vÛdce této vzpoury do Prahy, kde v pou-
tech a Ïelezech pracovali na hradbách a také zde zemfieli.  

Franti‰ek Ludvík zemfiel v r. 1669. Panství pfievzal jeho star‰í
bratr Karel Jindfiich ze Îerotína. Ale i jemu odepfieli rychtáfii a kon-
‰elé - hlavnû pfierov‰tí - poslu‰nost, dokud jim rukou dáním nepfii-
slíbí platnost dfiívûj‰ích práv a privilegií. Ale zase to nedopadlo dob-
fie. Olomoucká konzistofi nechala vyhlásit exkomunikaci i klatbu
nad starou i novou pfierovskou i okolní radou. Dali ji ohlásit z ka-
zatelen ve v‰ech sousedních mûstech a obcích, i v Mo‰tûnici.  

Do Pfierova pfiijel 24. 5. 1673 z císafiského rozkazu krajsk˘ hejt-
man Petfivaldsk˘. Mûl tu vy‰etfiit zdej‰í situaci a v‰e urovnat. Kon-
‰elé a rychtáfii se ale nezalekli. Ráznû a nebojácnû hájili svá stará
práva a privilegia.1 Petfivaldsk˘ je nechal je‰tû tent˘Ï den spoutat
do Ïelez a okovÛ a zavfiít do vûzení pfierovského zámku. Prostfiedí
vûzení bylo velmi deprimující a oni v nûm museli dlít do 24. pro-
since 1673.  

V r. 1686 byla mezi pfierovskou vrchností a poddan˘mi uzavfie-
na nová smlouva, ve které se Karel Jindfiich z Îerotína zfiíká pro-
deje vína v BeÀovû, ale ponechává si jeho ‰enkování. Dále si v Be-
Àovû ponechává právo pálení i prodej kofialky a také prodej piva.
Také sÛl má v BeÀovû prodávat jen vrchnost.2 Karel Jindfiich ze Îe-
rotína zemfiel 3. 5. 1688 a zanechal po sobû velmi zadluÏené pan-
ství.   

Nûkteré zápisy z beÀovské gruntovní knihy z té doby:
V r. 1656 zemfiel Matûj Karhan. Svému nejstar‰ímu synovi Vác-

lavovi odkázal kobylu s hfiíbûtem, újezd v Haãkách a pÛl louky na
Mo‰tûnsku. Václav to v‰e prodal bratru Pavlovi. Za louku dostal tfií-
letou kobylu, na které ujel na vojnu do Uher. Pavel se tedy podle
poruãenství stal hospodáfiem. Na vychování sv˘ch sester do ãlovû-
ãenství obdrÏel dvû ãtvrtiny na VûÏecku.

Mikulá‰ Valle zemfiel v r. 1670 bez poruãenství (závûti). Proto
beÀovsk˘ úfiad rozdûlil pozÛstalost sirotkÛm takto: Zuzanû mimo
vydání na svatební veselí a co za Ïivota otce dostala, vydáno 5 ovec,
âtvrtní a Nivka. Havlovi ·lemarovi z Pfiestavlk nebo manÏelce je-
ho Annû, mimo vydání na svatební veselí, dáno 6 ovec, jalÛvka,
patery vãely, âtvrtní a Bû‰kovska. Marynû dán hfiebec, hfiíbû, 3 krá-
vy, 20 ovec, 2 svinû, dvacatery vãely, 2 kobyly, pÛl voza kutého, pÛl
nekutého, pluh, 2 brány, Újezd, Kamenec a âtvrÈ. Barbofie dána
kobyla, kráva, 2 jalovice, 20 ovec, 2 svinû a dvacatery vãely, pluh
a 2 brány.3
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V r. 1689 si dali BeÀov‰tí u královského tribunálu opsat a ovûfiit
list od Karla st. ze Îerotína, Ïe jsou osvobozeni za roãní plat 66 zla-
t˘ch od dal‰ích robot, které jemu a jeho potomkÛm budou splácet
ve dvou termínech. V té dobû bylo v BeÀovû 27 sedlákÛ, 8 pod-
sedníkÛ a 23 hoferÛ.4

L. 1689. dne 22. januarii v Brnû dan˘, kter˘m Jan Jifií Suchomel
registrator kanceláfie královského tribunálu k prosbû obce Bejnov-
ské opisuje a ovûfiuje list pána Karla star‰ího z Îerotína v tato slo-
va: „Îe tento hodnovûrn˘ v˘pis se sv˘m prav˘m mnû pfiedne‰en˘m
originálem na pergamenû psan˘m bedlivû collationirován jest
a s ním slovo od slova ve v‰em se srovnává, to podpis ruky vlastní
a pfiiloÏená peãeÈ obyãejná dosvûdãuje. Actum in cancellaria regii
tribunalis Brunae 22. jan. Anno 1689. Jan Jifií Suchomel registra-
tor a expeditor.“

Panství po zadluÏeném Karlu Jindfiichu ze Îerotína pfievzali
v r. 1690 dva komisafii: Zikmund Leopold Sak z BohuÀovic a Fer-
dinand hrabû Magnis na Pfiestavlkách. Ti je pak dále prodali za
64000 zlat˘ch císafiskému radovi Karlu Juliu Sedlnickému, svob.
pánu z Choltic. Do pfierovského panství tenkrát náleÏely mimo Pfie-
rova tyto vesnice: BeÀov, Kozlovice, Popovice a Pfiedmostí. Nov˘
majitel je‰tû téhoÏ roku 1695 prodal své panství za 105 tisíc 606
zlat˘ch Bohumilu hrabûti z Windisgrätzu, kter˘ brzy zemfiel. Pan-
ství zdûdila jako jediná dûdiãka, jeho je‰tû nedospûlá dcerka.    

Kronikáfi Franti‰ek Bûlafi pí‰e, Ïe za této spanilé dûdiãky vládl
v pfierovském panství pokoj. Ale netrval dlouho. Nastoupil nov˘

majitel Leopold Windisgrätz a nastolil krutovládu. Pod jeho vládou
poddaní velmi trpûli. Kriminál i ‰atlava na pfierovském zámku byly
pfieplnûny. KdyÏ utrpení dospûlo vrcholu, stûÏovali si poddaní u sa-
mého císafie a to v r. 1710. U císafie uspûli, ale jen papírovû. VÛbec
nic se nezmûnilo, jen Windisgrätz se je‰tû více rozzufiil. Den ze dne
zvût‰oval roboty a zvy‰oval poplatky. 

V lesích budoval baÏantnice a zvy‰oval chov lesní zvûfie. Pod-
dan˘m zakázal do lesÛ chodit. V‰ude zavedl ohrádky a ploty. Pod-
daní pfierovského panství (BeÀov jmenován není) se vzboufiili a se-
kyrami, vidlemi, r˘ãi a pantoky ploty a ohrady bourali. Staãil jim na
to jeden den. Pfiedáci této vzpoury byli chyceni, zavfieni do tmavé-
ho Ïaláfie, bolestnû muãeni, mrskáni a biti.

V r. 1715 od ãervence do února 1716 fiádil v Pfierovû mor, kte-
rému fiíkali boulov˘. Vojsko obklíãilo Pfierov a nepustilo nikoho do-
vnitfi, ani ven. Ve mûstû zemfielo na mor 900 lidí. Na památku této
události a jako podûkování za ukonãení morové nákazy byly po-
staveny v Pfierovû dvû sochy. Na Dolním námûstí socha sv. Josefa
a na Horním námûstí socha sv. Rocha.

V r. 1732 koupil pfierovské panství Jan Vincenc Îeleck˘, rytífi
z Poãenic a to za 182 tisíc zl. stfi. moravsk˘ch klíãného. Tento ‰le-
chtic byl k poddan˘m vstfiícnûj‰í, mírnil tresty, dovedl odpou‰tût.
Nûkdy i pomáhal. V r. 1739–40 byla velmi krutá zima, kterou lidé
nepamatovali. Pomrzlo mnoho lidí i dobytka.5
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IV. OBDOBÍ VLÁDY MARIE TEREZIE
AÎ DO ZRU·ENí ROBOTY (1740–1848)

1. VÁLKY O RAKOUSKÉ DùDICTVÍ
Brzy po nástupu Marie Terezie na trÛn vypukly slezské války

o rakouské dûdictví. Byly tfii. První v letech 1741–42, druhá v le-
tech 1744–45 a tfietí sedmiletá od r. 1756 do r. 1763. V r. 1741
vtrhli Prusové na Moravu a dostali se na pfierovské panství. V Mo‰-
tûnici okradli mo‰tûnského faráfie i s kaplanem a úfiedníkem. Zapá-
lili celou obec, vyhofiela i s kostelem. Pru‰tí vojáci byli opilí, pfied
poÏárem je‰tû domy vyloupili. Bylo jich mnoho, na pût set.    

Dostali se i do BeÀova. Drancovali, rabovali, kde se dalo. Zajali
tu mladé, vysoké a silné muÏe, aby je zaãlenili do sboru královsk˘ch
prusk˘ch granátníkÛ. Tito beÀov‰tí muÏi se domÛ uÏ nikdy nevrá-
tili. Zoufalí lidé opou‰tûli v rychlosti své domovy a bûÏeli se ukr˘t
do Host˘nsk˘ch hor, nûktefií i dál.   

Rok nato vpadlo pruské vojsko do pfierovské oblasti znovu. By-
lo to neãekané. Jednalo se o 15 eskadron prusk˘ch kyrysarÛ. Ten-
tokrát mûli spadeno na Ïidy, knûze a fary. Na farách se nechávali
dobfie pohostit a knûz, aby se zachránil, musel mnoho zaplatit. Tak
napfi. roketnick˘ 1000 zl ve stfiíbfie, kokorsk˘ 3000 zl ve stfiíbfie,
pfierovsk˘ i s kaplanem 6000 zl ve stfiíbfie, mo‰tûnsk˘ 1000 zl ve
stfiíbfie. Kostely vyrabovali, kradli v‰e, co bylo ze zlata, stfiíbra, dra-
hocenné pfiedmûty. Nakonec je vypálili. Na‰tûstí v BeÀovû kostel
nebyl, jen dfievûná zvoniãka a 1 zvon s konopn˘m provazem.1

V r. 1749 bylo v BeÀovû 73 domÛ, ve kter˘ch Ïilo 418 osob. Be-
Àovu patfiilo 1 412 mûfiic orné pÛdy, 12 mûfiic pastvin a zahrad. Luk
tolik, ze kter˘ch se sklidilo 55 fÛr sena a otavy. Pfierovsk˘ pán Jan
Vincenc, rytífi Îeleck˘ z Poãenic, byl u beÀovsk˘ch poddan˘ch ob-
líben pro svou dobrotu. Proto kdyÏ r. 1745 zemfiel, truchlili. Za-
dluÏené panství se muselo prodat a tak se nov˘m majitelem stal
Amand Antonín, svobodn˘ pán Petfivaldsk˘ na Tovaãovû a Stfiílkách.
Byl velmi bohat˘, pfiesto se podle kronikáfie k poddan˘m nedobfie

choval. Zvy‰oval poplatky a roboty. Názory na nûj jsou rÛzné. V Pfie-
rovû byl hodnocen jako lidumil, kter˘ v poslední vÛli odkázal pfie-
rovskému ‰pitálu 50 zl, svoje sluÏebnictvo i s jejich rodinami a ta-
ké beÀovského mlynáfie Augustina StruÏku osvobodil z poddanství
a odpustil poddan˘m penûÏní a robotní dluhy.    

V r. 1755 se provádûl soupis obydlen˘ch domÛ na pfierovském
panství. BeÀov byl osvobozen od naturální ãinÏe. Na poãátku se-
dmileté války císafiovny Marie Terezie s prusk˘m králem Bedfiichem
Velik˘m si dali opatrní BeÀov‰tí prozíravû opsat a ovûfiit list o odú-
mrti, kter˘ jim dal v r. 1481 Vilém z Pern‰tejna a je‰tû téhoÏ roku
podali u krajského úfiadu v Olomouci Ïalobu na Amanda Antonína
Petfivaldského, Ïe vymáhá z BeÀova kaÏd˘ rok 66 zl. stfi. mor. pe-
nûz, kdyÏ jsou podle platné smlouvy od této platby osvobozeni. Ale
nic to nepomohlo. Museli platit dál a zároveÀ poslu‰nû vykonávat
aÏ do úmoru mimofiádné roboty. 2

List l.1756 dne 7. kvûtna v Pfierovû dan˘ , kter˘m Karel Josef
Vetter hrabû z Lilj a svobodn˘ pán na hradû Weistritz a Jan svo-
bodn˘ pán z Viezniku pod sv˘mi peãetmi vsi Bejnovu opisují a ovû-
fiují list pánû VilémÛv z Pern‰tejna z roku 1481, dodávajíce: „Îe
pfiítomn˘ pfiípis se se sv˘m nám proukázan˘m originálem od slo-
va do slova srovnává, to my vlastní rukou a pfiirozen˘mi peãetmi
potvrzujeme.“

Na pfierovské panství vtrhli opût pru‰tí vojáci. Pfii‰li i do BeÀova
a zaãali rabovat a drancovat. JenÏe sotva zaãali, byli zaskoãeni cí-
safisk˘mi hulány, dragouny a husary. Tryskem ujíÏdûli smûrem k Bu-
ku. Pfiesto jich bylo 500 zajato i s mnoh˘mi dÛstojníky a byli i s koÀ-
mi odvedeni do Pfierova.    

V r. 1759 podali BeÀov‰tí znovu Ïalobu na Amanda Antonína
Petfivaldského za útisk, Ïaláfiování, bití, nespravedlivé vymáhání 66
zl. ve stfiíbfie, a to k samému císafii. ProtoÏe císafi nereagoval, podali
tuto stíÏnost potfietí v r. 1761.3
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V r. 1762 Amand Antonín, svob. pán Petfivaldsk˘, zemfiel. Pro-
toÏe byl bezdûtn˘, poruãil své panství synovci Bernaldu Petfivald-
skému. Ten byl je‰tû bohatûj‰í, neÏ jeho str˘c. Vlastnil 9 panství,
mezi nimi i Dolní Mo‰tûnici. Byl mlad˘, svobodn˘, dobrosrdeãn˘
a velmi vzdûlan˘. Také rád cestoval. Vrátil BeÀovsk˘m peníze, kte-
ré jeho str˘c neprávem vymáhal. BohuÏel v r. 1763 v pouh˘ch 29
letech zemfiel na epidemii a byl pochován v Buchlovicích. Pfierov-
ské panství pfiipadlo Franti‰ku, hrabûti z Khünburku. V tomto roce
také skonãila sedmiletá válka a Marie Terezie ztratila Slezsko. Mu-
sela je‰tû zaplatit váleãné ‰kody a v˘lohy.  

Také hrabû Franti‰ek Khünburk byl u sv˘ch pfierovsk˘ch pod-
dan˘ch oblíben. Nenárokoval si platby, ani mimofiádné roboty, ja-
ko Amand Antonín Petfivaldsk˘. Poddaní se pod jeho správou cíti-
li svobodni, pocítili ve svém postavení jistou úlevu. Vnímali, Ïe jejich
pán s nimi cítí a má je rád. Je písemnû zaznamenána stíÏnost in-
spektora pfierovského panství na poddané, kterou podal hrabûti, kde
si stûÏoval, Ïe pfierovské panství trpí, protoÏe hrabû dává poddan˘m
úlevy. Ale hrabû mu odpovûdûl:

Ano, ano, ten uboh˘ lid, ten mluví pravdu, a prosí útûchy po-
moci; po takov˘ch letech války hrozn˘ch zhoubn˘ch. Mûsto samo
tfiikráte vyhofielo, dûdiny vyrabované, v dûdinách pusto, v lidu bol-
no, mají sámi co se sebou dûlaÈ by se úÏivili, neslehkomyslnûli, ti-
to úbozi ne‰Èastní poddáni.4

Z císafiského dvora ve Vídni pfii‰la odpovûì na prosbu a Ïalobu
BeÀovsk˘ch z 5. 12. 1761, Ïe Krajsk˘ soud v Olomouci v‰e vy‰et-
fií a vy‰etfiovací komise podá zprávu do Vídnû. BeÀov‰tí kon‰elé
s rychtáfiem prohlásili pfied krajsk˘m soudem, Ïe víc jak tfii roky ne-
platí poplatky, a kdyÏ platili, byly jim vráceny. Také nucené mimo-
fiádné roboty uÏ nekonají. Minul˘ pán Amand Antonín Petfivaldsk˘
to po nich poÏadoval neprávem. Za války také neplatili, protoÏe mu-
seli Ïivit prÛchozí vojska. Soud pro BeÀovské dopadl dobfie. 

Nûkteré zápisy z Rejster.  
Ze zápisÛ poslední vÛle z r. 1740:    
Ve jménu nerozdílné Trojice BoÏí: Boha Otce, Boha Syna, Bo-

ha Ducha svatého. Amen.    
Já Jifiík âerno‰ek soused BeÀovsk˘, leÏeje na smrtelné posteli,

v tûÏké nemoci postaven˘, rozvaÏuju a rozm˘‰luju sobû nestalost
tohoto svûta, Ïivot lidsk˘, Ïe mnû jiného neoãekává neÏ jedinû
smrÈ a z tohoto svûta vykroãení a pfied mého Boha, kter˘ mnû stvo-
fiiti ráãil se pfiedstaviti a ze v‰eho mého ãinûní poãet uãiniti. Pro-
ãeÏ kdyÏ mnû mÛj BÛh povolati ráãí, abych pokojnûj‰í po moje
smrti od Ïivobytí mohl, tehdy za Ïivobytí mého ze v‰emi m˘mi vûc-
mi, které mnû mÛj BÛh dáti ráãil. To z mysle mou poslední vÛli ãi-
ním a porouãím: Pfiednû moju jedinu du‰i kterouÏ jsem od Boha
mého stvofiitele pfiijal, jemu ji do jeho boÏsk˘ch rukou odevzdá-
vám. Za druhé: Tûlo mé, které ze zemû po‰lo, do zemû podle na-
fiízeného spÛsobu církve svaté katolické pfii chrámu Pánû v Mo‰-
tûnici pohfibeno a pochováno bylo.    

Dal‰í závûÈ z r. 1741:    
Mariána Adamická, leÏící v tûÏké nemoci postavenou, poru-

ãenství uãinila, za du‰í svojí a dítkám sv˘ma takovi poruãení. Pfied-
nû: Porouãím du‰í mou v ruce Pana Boha stvofiitele mého, kter˘
mnû svou pfiedrahou krví vykoupiti ráãil a tûlo mé do zemû podle
kfiesÈanského obyãeje pochovan˘. Potem porouãím, coÏ v hoto-
vosti z mej tûÏké práce mám penûz ‰estnácti renskéch stfi. AÈ jest
‰est rensk˘ch na pohfieb, a 10 (: deset :) rensk˘ch na m‰e svaté za
moju dÛ‰i. Platna dva kusy lnûny, dva kusy konopny, aÈ se prodají
a peníze na m‰e svaté. Martin Spaãil jest mnû dluÏen ‰est ren-
sk˘ch stfi. aÈ je na tfii terminy sloÏí na m‰e za mnû. Tomá‰ Pefiinka
jest mnû dluÏen tfii rynsky stfi. jeden aÈ dá na m‰u svatou za mnû,
a ty druhy dva rensky mu odpou‰tím.

Z r. 1756 je zápis, Ïe beÀovsk˘ soused Pavel Doupal má dÛm
bez v˘ãepního práva, má 4 mûfiice a 4 achtly polí. V Rejstrech jsou

také zapsány rÛzné kupy a smlouvy, soudy a rÛzná provinûní. Tak
napfi. z r. 1765:  

My Purkmister, co celá obec dûdiny BeÀova vyznáváme s tímto
od nás dan˘m písmem, Ïe jsme Ignácovi Petfiekovi jedno místo 6
a 1/2 sáhÛ z d˘lky a 4 a 1/2 sáhy ‰ífiky placu pro vystavûní cha-
loupky jsme zaprodali jemu i potomkÛm jeho, proãíÏ pro jistotu
a stálosÈ povinen bude obci na‰i BeÀovské dva rénsky stfií. poloÏi-
ti, a to sice pfii svatém Janu jeden rénské stfií. pfii svatém Martinu
druhé renské stfií. V‰ak jen na tento spÛsob, aby kdokoliv to mís-
to uÏívati bude, vÏdy obci BeÀovské poslu‰en a vûren byl.

Z r. 1783 byla zachována cedule, podle které museli BeÀov‰tí
pfiispívat na mo‰tûnskou ‰kolu 59 rensk˘ch stfiíbrn˘ch a 34 krejca-
rÛ. Z r. 1797 byla zapsána smlouva, pojednávající o v˘kupu z na-
turální jízdné roboty (podle císafiského patentu z r. 1775). V témÏe
roce tu byly poznamenány i hranice BeÀova.5

2. ROBOTA JAKO VELKÉ B¤EMENO
V r. 1766 prodal hrabû Franti‰ek Khünburk svoje panství panu

generálu Arno‰tu Petrá‰ovi za 150000 zl. ve stfi. mor. penûz. V kro-
nice je povzdech, Ïe za jeho vrchnostenství se mûli v‰ichni jeho
poddaní hÛfie neÏ pes. Jedinou dobrou vûcí bylo to, Ïe nov˘ pán pfii-
vezl na své pfierovské panství tehdy je‰tû u nás neznámé brambo-
ry. Rozprodal je poddan˘m a nafiídil je sázet a opatrnû obdûlávat.
Pfiitom nafiizoval, aby povinné dávky pfiiná‰eli v urãen˘ ãas na pfie-
rovsk˘ zámek. Mûlo to b˘t máslo, vejce, slepice, husy, kaãeny, ku-
fiata.  

Mezi touto novou vrchností a jejími poddan˘mi bylo velké na-
pûtí. Páni projevovali velkou hamiÏnost a k lidem se chovali ne-
pfiátelsky. Trestali sebemen‰í pfiestupek a vyhlásili dfiíve neznalé zá-
kazy.   

Tak napfi. zákaz vstupu do lesa, zákaz sbûru suchého ro‰tí, sbû-
ru léãiv˘ch bylin, malin, jahod, hub. Na okraji lesa se nesmûly sta-
vit úly (kláty), jak tomu b˘valo dfiív. Panstvo kaÏd˘ rok zvy‰ovalo
platby a roboty poddan˘m.    

Pokud se beÀovsk˘ soused nedostavil s potahem vãas, byl bez
milosti pfiedán drábÛm, ktefií mûli v rukou karabáãe. A ti si ho na-
vzájem pfiedávali. Podobnû se trestalo i v pfiípadû, kdyÏ platby pod-
dan˘ch nebyly odevzdány v urãen˘ den a hodinu. Ti, co pásli do-
bytek v blízkosti lesa, platili pokutu. Kdo byl pfiistiÏen pfii polním
pychu, byl krutû trestán. Nikdo nesmûl na svém poli zniãit hnízda
baÏantÛ nebo koroptví, nesmûl chytat mladé zajíce. Pokud by ne-
uposlechl, byl bez milosti krutû trestán v ‰erchovnû ve vûzení pfie-
rovského zámku. PostiÏen˘ na to do smrti nezapomnûl. 

V r. 1774 pfiedal Arno‰t Petrá‰ své panství synovi Franti‰ku Jo-
sefovi, svobodnému pánu z Petrá‰Û. JenÏe syn byl stejn˘, jako jeho
otec. BeÀov‰tí fiíkali: Jak˘ otec, tak˘ syn, jaké dfievo, tak˘ klín. Hned
na zaãátku jeho vrchnostenství vznikla v Pfierovû vzpoura proti Îi-
dÛm, protoÏe tu byla zavraÏdûna pûkná mladá dívka a v‰ichni hned
vinili Îidy. Lidé zaãali bourat jejich domy a Ïidovskou ulici srovna-
li se zemí. Pfiitom bylo mnoho ÎidÛ zabito.1

Franti‰ek Josef byl majorem a zcela se vûnoval vojenství. Na zám-
ku ãasto nepob˘val a své povinnosti pfiená‰el na své úfiedníky, kte-
fií byli nepoctiví a na jeho úkor se obohacovali.2

Pro velkou zadluÏenost bylo pfierovské panství, v té dobû obsa-
hující Pfierov, Pfiedmostí, Popovice, Kozlovice, BeÀov, Îelátovice
a Tuãín, prodáno za 95 tisíc 97 zlat˘ch moravsk˘ch penûz ve stfiíb-
fie Hyacintu, svobodnému pánu z Brettonu. Stalo se tak v r. 1780.
Za jeho vrchnostenství bylo samé vyhroÏování, Ïaloby, exekuce, t˘-
rání a muãení. Bylo to na denním pofiádku. 

Pfierovsko velmi utrpûlo nedávn˘mi prusk˘mi válkami, kdy tím-
to krajem neustále procházela vojska, aÈ uÏ císafiská rakouská, ne-
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bo nûmecko-pruská. Vojska obou armád niãila, vykrádala, odvádû-
la místní mladé muÏe coby zajatce do sv˘ch fiad. A tak, jako v dfií-
vûj‰ích dobách, tak i v tûchto válkách bylo pácháno násilí na Ïenách
a dívkách. Ve vesnicích chybûl dobytek, protoÏe ho vojáci kradli ze
stájí, nebo i na pastvû.   

Ale lidem svitla po válkách nová nadûje. Od císafiovny Marie Te-
rezie vy‰la nová nafiízení a poddan˘m svítalo na lep‰í ãasy. Co tato
nafiízení obsahovala?   
1. Pro Moravu byl ustanoven zemsk˘ hejtman
2. Moravskému zemskému úfiadu se fiíkalo gubernium   
3. Morava byla rozdûlena na krajská hejtmanství 
4. Soud nad provinil˘m obãanem se konal nejprve v obci (a ne hned

u vrchnosti)
5. Byly zru‰eny tûlesné tresty a omezen trest smrti.    

Dfiíve byl obÏalovan˘ nucen k pfiiznání tûlesn˘mi tresty, které
nemohl vydrÏet. A kdyÏ se pfiiznal, stejnû mu to nepomohlo. Mráz
bûÏí po zádech, kdyÏ ãteme, jaká muãení tito uboÏáci podstupova-
li: pálení Ïhav˘m Ïelezem, polévání vafiícím olejem ãi smÛlou, za-
‰roubování do klády, napínání na skfiipci. KdyÏ pfies to v‰echno chu-
dák nepromluvil, zazdili ho po ramena i s rukama do zdi a na hlavu
na stejné místo mu nechali kapat studenou vodu. Je to neuvûfiitel-
né, co tenkrát lidé vytrpûli, a mnohokrát pro malé provinûní nebo
jen podezfiení. Zacházelo se s nimi hÛfi, neÏ s dobytkem. Není di-
vu, Ïe ãastokrát svou bolest a bezbrannost vyjadfiovali v fiíkankách
a písních. V knize âeskou minulostí od Milo‰e M. Kratochvíla jsou
mezi jin˘mi i tyto dvû básnû z 18. století.3

Selsk˘ otãená‰
Otãe ná‰ selskej, pohleì, kterak jsme souÏeni, od karabáãÛ ze-
dfieni – otãe ná‰! VÏdyÈ nemÛÏeme jiÏ obstáti, neboÈ chtûjí nám
jiÏ bráti chléb ná‰ vezdej‰í. Ani do zítfika ãekat nechtûjí, pofiád ka-
rabáãem hrozejí: dej nám dnes! My dost prosíme sice: Ach pane,
nebij nás více – a odpusÈ nám! Na prosby na‰e nic nedá, na zá-
dech karabáãem hledá – na‰e viny. Nedej nás více souÏiti a více
do krve odfiíti – ale zbav nás. My sice v Boha doufáme a pfiece
vÏdycky couváme – od zlého.

Selská modlitba
Ti sedláci ubozí, co oni se navozí kamene, kfiemene, bodejÏ pány
ãert veme! Ten purkrabí parukáfi, sám nejvût‰í pleticháfi bije nás ja-
ko ras, zaslouÏil by sám provaz! A ten ‰elma ne‰Èastn˘, ten ‰maÈ-
hav˘ poklasn˘ pro ten klas stíhá nás, zaslouÏil by sám provaz! ·a-
fáfi, ta‰káfi vybran˘, od bifiice vypran˘, sám co vzal a prodal, nám
sedlákÛm vinu dal. Ti sedláci ubozí, co oni se navozí kamene, kfie-
mene, bodejÏ pány ãert veme! 4

Marie Terezie nechala v letech 1776–79 provést na Moravû sãítá-
ní lidu a ãíslování domÛ. V té dobû byl v BeÀovû rychtáfiem Jan Bû-
lafi a kon‰elé Fabian Dostál a Janda. ProtoÏe neumûli psát, podepi-
sovali se na v‰ech úfiedních listinách tfiemi kfiíÏky. BeÀov mûl 73
domÛ, ve kter˘ch bydlelo 96 rodin a 418 du‰í. Patfiilo mu 600 ji-
ter orné pÛdy, 70 jiter zahrad, luk a pastvin. U BeÀova byla zvífiecí
obora.5

Poznámka: Je zapsáno, Ïe ãtvrtláník Tomá‰ ¤íha mûl v r. 1775
celkem 22 mûfiic polí, 3/8 mûfiice lesa, 4/8 mûfiice pust˘ch polí
a 3 fÛry sena z louky. Rozloha luk se mûfiila ve fÛrách sena.6

Poddaní z vesnic pfierovského panství nemûli stejné povinnosti
ke státu, vrchnosti a fafie. Mimo daní, platÛ a dávek v naturáliích
je nejvíce tíÏila robota.   

V r. 1750 robotoval kaÏd˘ pÛlláník na pozemcích vrchnosti
a v pansk˘ch dvorech s trojspfieÏím 6 dní v t˘dnu v letním období
(od svátku Jana Kfititele 24. 6. do svátku sv. Václava 28. 9.), v zim-
ním období 3 dny v t˘dnu (od svátku sv. Václava do svátku Jana
Kfititele). Pfiedpokládá se, Ïe na robotu vyslal hospodáfi svého ãele-
dína.  

KaÏd˘ ãtvrtláník robotoval s dvoupfieÏím stejnû jako pÛlláník.
Tenkrát mûli sedláci vût‰í poãet koní.  

KaÏd˘ podsedník robotoval jednou osobou po ‰esti dnech v t˘d-
nu v letním období a po tfiech dnech v t˘dnu v zimním období. 

Podruh robotoval po cel˘ rok jeden den v t˘dnu. Îeny podruhÛ
nerobotovaly. 

Pû‰í robota zaãínala v zimním období v 8 hodin ráno, v poledne
mûl poddan˘ 1 hodinu na obûd. Robota konãila hodinu pfied zápa-
dem slunce. PotaÏní robota v zimním období zaãínala také v 8 ho-
din ráno, v poledne byla dvouhodinová pfiestávka na obûd a na kr-
mení koÀÛ a konec roboty nastal také hodinu pfied západem slunce.
KdyÏ nastaly senoseãe a Ïnû, zaãínala pû‰í robota v 6 hodin ráno,
dopoledne byla malá pfiestávka pÛl hodiny na svaãinu a robota kon-
ãila v 8 hodin veãer. Jídlo si nosili poddaní z domu sebou. PotaÏní
robota v létû, pokud byla více neÏ 2 míle cesty daleká, vyÏadovala
spfiáhání. Konû se mohli pást na panském pozemku. Poddaní ne-
dostávali od vrchnosti za robotu Ïádné peníze, ani jídlo. Jen po-
druhÛm se dávala za mlácení kaÏdá dvanáctá mûfiice obilí. 

Ale byly i dal‰í roboty, kter˘ch se zúãastÀovali pololáníci, ãtvrt-
láníci a podsedníci. Byla to úãast na honech, koupání a stfiíhání ov-
cí, oprava pansk˘ch stodol a jin˘ch hospodáfisk˘ch budov.7

Poddaní platili z v˘nosu sv˘ch polí, fiemesel a z práce sv˘ch ru-
kou ãást svého v˘dûlku formou daní, platu a dávek státu, své vrch-
nosti a církvi (r. 1775).    

beÀov prusy

vojenská daÀ státu stál˘ dûdiãn˘ nájem v naturáliích obilí ve slámû
kontribuce vrchnosti kostelu vrchnosti kostelu vrchnosti

pololáník 25 zl 1 zl 10 kr 27 zl 42 kr 4 slepice – p‰enice 1 a pÛl kopy
– x...1 zl 14 kr – 15 vajec 6 vajec jeãmene 15 snopÛ 
– x...9 kr – – – –

ãtvrtláník 12 zl 39 kr 2 zl 14 kr 15 zl 25 2/3 kr 2 slepice – p‰enice 30 snopÛ 
– x...18 2/3 kr – 9 vajec 3 vejce ovsa 30 snopÛ    
– x...9 kr – – – –

podsedník 6 zl 9 kr 35 kr 7 zl 29 2/3 kr 1 slepice 2 kufiata jeãmene 6 snopÛ
– x...36 2/3 kr – 6 vajec 4 vejce –
– x...4 1/2 kr – – – –

domkáfi 2 zl 4 1/2 kr 2 zl 4 1/2 kr – – –

podruh 48 kr – 2 gr 1 denár 50 kr 1 denár – –

x... znamená rÛzné dal‰í platby, nebo plat místo pfiediva
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Danû pohltily 40 % pfiíjmu rolníkÛ. Pfii jednání s vrchností za-
stupovali obec fojt, rychtáfi a 1–2 pfiíseÏní. DohlíÏeli na vybírání da-
ní a dbali o pofiádek v obci. Rychtáfie vÏdy jmenovala vrchnost. (Teh-
dej‰í ceny: kopa vajec stála asi 10 kr, 1 kufie 7 kr).8

K pravideln˘m stál˘m platÛm patfiily platy za dûdiãn˘ nájem a ten
odvádûli poddaní v penûzích a naturáliích a to ve stanoven˘ch ter-
mínech. V r. 1680 se platila z 1 lánu daÀ 14 zl, v r. 1745 uÏ 41 zl
24 kr. Mimo danû z pozemku se platila daÀ z komínÛ - v BeÀovû
bylo 34 komínÛ. Z 1 komínu se platilo 30 kr v r. 1671, 40 kr
v r. 1757. Do mimofiádn˘ch daní se poãítala daÀ z poddan˘ch, daÀ
turecká - na úmor císafisk˘ch dluhÛ. V r. 1757 se platila daÀ z 1 lá-
nu 60 zl. Tenkrát bylo v BeÀovû 600 obyvatel a pfiespolních 21.

PenûÏní dávky urãené BeÀovu v r. 1688 ãinily o sv. Jifií 27 zl 39
kr 1 d, o sv. Janu Kfititeli 8 zl 45 kr, o sv. Václavu 26 zl 31 kr 4 d,
o sv. Martinovi 44 zl 20 kr a o Vánocích 8 zl 45 kr. Celkem 116 zl
5 d. 

Naturální dávky pro BeÀov v r. 1688 ãinily o svatodu‰ních svát-
cích 7 kop a 13 ks vajec, o Vánocích 102 ks kufiat. 

PenûÏní dávky pro BeÀov v r. 1754 ãinily celkem 130 zl 30 kr.   
BeÀov‰tí je‰tû museli vrchnosti odvádût roãnû 18 a pÛl liber pfií-

ze. KaÏd˘ sedlák odvádûl podle velikosti svého gruntu. PÛlláník
a ãtvrtláník po 1/2 libfie pfiíze, podsedník roãnû 3 lokty, domkáfi 1
a pÛl loktu pfiíze. Materiál jim dodávala vrchnost. Okolo r. 1754 ale
BeÀov‰tí místo pfiíze odvádûli plat 5 zl 37 a 2/4 kr. Také byla za-
vedena dávka z pefií. V BeÀovû mûl nûjak˘ Ïid pronajatou koÏe-
luÏnu, ze které odvádûl roãnû 56 zl. BeÀovsk˘ kováfi platil vrch-
nosti nájem 8 zl. Nájem ‰enkovního domu byl 20 zl.   

V BeÀovû, podobnû jako v Pfiedmostí, se hospodafiilo trojstran-
n˘m zpÛsobem: ozim, jafi, úhor. T. j. kaÏd˘ rok se ponechávala tfie-
tina pÛdy ladem. Hlavní plodinou bylo Ïito, pak p‰enice a proso.
Sedláci si ãást své skliznû prodali buì na trhu v Pfierovû, ãastûji v‰ak
v Olomouci. Len si pûstovali jen pro vlastní potfiebu, protoÏe pro
jeho pûstování tu nebyly dobré podmínky. Stejnû tak to platilo i pro
konopí. Nûkdy se pûstovalo  i pro potfiebu vrchnosti.9

3. ZA CÍSA¤E JOSEFA II.
KdyÏ v r. 1765 zemfiel manÏel Marie Terezie císafi Franti‰ek I.,

nastoupil na jeho místo jeho nejstar‰í syn Josef II. Stal se spoluvla-
dafiem Marie Terezie, své matky. Ta ztratila v sedmileté válce Slez-
sko, ale tato ztráta byla pozdûji nahrazena získáním Haliãe, Buko-
viny a ãtvrti Innské.

Císafi Josef nemûl vlastního potomka. Proto zaslíbil svému bra-
tru Leopoldovi, velkovévodu toskánskému a také jeho nejstar‰ímu
synu Franti‰kovi jejich nástupnictví. Císafi Josef II. byl vysok˘, krás-
ného zevnûj‰ku, ale jeho zdraví bylo chatrné. Nemûl rád pfiepych,
Ïil skromnû, snaÏil se co nejvíce pfiiblíÏit lidem. Dobfie mluvil v nû-
kolika fieãech, i v ãe‰tinû, ale nejradûji mluvil nûmecky. Mûl hu-
dební nadání a rád cestoval. Pfiínosem pro poddané bylo, Ïe on i je-
ho matka zru‰ili nelidská utrpení ve vûznicích a ãarodûjnické
procesy na minimum.   

Jednou se zastavil na poli u vesnice Slavíkovice nedaleko Rousí-
nova, kde právû oral sedlák Antonín Trnka. Josef II. vystoupil z vo-
zu a vyoral mu sám nûkolik brázd. Tímto ãinem si získal srdce pod-
dan˘ch, protoÏe tím dal najevo, jak si váÏí tûÏké práce rolníka. Josef
II. vydal toleranãní patent o náboÏenské svobodû a lid ho miloval.1

V sedmileté válce a pak i pozdûji byl BeÀov osvobozen od natu-
rální ãinÏe, ale v r. 1790 nafiídilo gubernium, aby sousedé beÀov‰tí
a celá dûdina se vykázali curendou, která je od této ãinÏe osvobo-
zuje. Jinak zde bude provedena exekuce. Ale opatrní BeÀov‰tí mû-

li dobfie uschovánu v obecní truhlici listinu, která je od naturální
jízdní roboty osvobodila.

Císafi Josef II. mûl snahu robotu úplnû zru‰it, ale naráÏel na ne-
ústupnost ‰lechty. V r. 1781 vydal patent o zru‰ení ãlovûãenství, t.
j. zru‰ení nevolnictví. Byl poslán do kaÏdé slovanské dûdiny slo-
vansky psan˘. Obsahoval tato rozhodnutí:    
1. KaÏd˘ se mÛÏe svobodnû oÏenit a neÏádat vrchnost ( neprosit

vrchnost ) o souhlas. 
2. KaÏd˘ se mÛÏe volnû stûhovat.
3. Kdo chce studovat, nebo se vyuãit fiemeslu, nemusí Ïádat povo-

lení od vrchnosti.
4. Vrchnost nesmí od poddan˘ch Ïádat konání dvorsk˘ch sluÏeb

zdarma.    
5. Sirotci budou konat dvorské sluÏby nanejv˘‰ tfii roky.2

Z toho je dobfie vidût, jak svázan˘ byl poddan˘ ve svém Ïivotû
pfied r. 1781. Ale pfies v‰echny sympatie k císafii Josefu II. tu byla
i nafiízení, která se ãesk˘m lidem nelíbila. Bylo to zavedení nûmãi-
ny jakoÏto úfiedního jazyka, které ztûÏovalo prost˘m poddan˘m ko-
munikaci na úfiadech a zv˘hodÀovalo obãany nûmecké národnos-
ti. A je‰tû jedna záleÏitost poddané trápila. UÏ za Marie Terezie byl
sníÏen poãet svátkÛ a teì Josef II. ru‰il nûkterá poutní místa. Na‰i
lidé tûÏce nesli rozhodnutí, Ïe se má odsvûtit jiÏ nejménû od r. 1241
milovan˘ sv. Host˘n, kter˘ poskytoval v nejtûÏ‰ích dobách ochra-
nu celému ‰irokému okolí.  

Aby to vypadalo, Ïe toto rozhodnutí vy‰lo ze samé církve, byli
k úkonu odsvûcení povûfieni dva knûÏí. Jedním z nich byl doma-
Ïelick˘ faráfi P. Josef Lhiver.   

Ráno 14. února 1787 nasedl P. Josef Lhiver se sv˘m koãím To-
má‰em Navrátilem do bryãky a jeli po tehdej‰í cestû pfies polní traÈ
zv. Îeraví smûrem k Host˘nu. V chrámû i venku je oãekávalo veli-
ké mnoÏství plaãících vûfiících. Mûla zde b˘t odslouÏena poslední
m‰e. KdyÏ obfiad skonãil, uchopil domaÏelick˘ faráfi velk˘ pantok
a urazil roh oltáfie. Tím povaÏoval chrám za odsvûcen˘. Nasedl se
sv˘m koãím do povozu a ujíÏdûli domÛ. KdyÏ dojíÏdûli na Îeraví,
tu se zaãali konû vzpínat, stavûli se na zadní a neudûlali ani krok
vpfied. KdyÏ je koãí biãem pohánûl, najednou se spla‰ili a divok˘m
tryskem celí zpûnûní dorazili na farsk˘ dvÛr. Faráfi Lhiver cel˘ ble-
d˘ a ustra‰en˘ povídal svému koãímu: Tomá‰i, vidûl jsi nûco? Mne
teì velmi mrzí, co jsem udûlal!  

Vypráví se, Ïe se mu na Îeraví zjevila P. Maria a hrozila mu ru-
kou. On v tom místû nechal postavit pevn˘ podstavec a na nûj umís-
til plechov˘ obrázek P. Marie. Pozdûji domaÏelick˘ fojt Franti‰ek
Petr nahradil obrázek plastikou, po ãase jeho syn provedl dal‰í úpra-
vy. V r. 1946 byla socha P. Marie vysvûcena a stojí tam dodnes.    

Host˘n sk˘tal ochranu i pfii vpádu TurkÛ na Moravu asi po 15
letech po tfiicetileté válce. Na‰í krajinou spûchaly houfy uprchlíkÛ,
Ïenoucí pfied sebou dobytek, smûrem k Host˘nu. Sousedé zane-
chali práce na poli, v rychlosti zakopávali své cennosti do jam a pfii-
dávali se se sv˘m dobytkem k nim. Na Host˘nû v‰echny uprchlíky
vojensky organizoval biskupsk˘ úfiedník, pozdûj‰í hejtman Ludvík
Arno‰t Elbogner z Unter‰enfeldu. Pod jeho vedením dokázali pro-
mûnit Host˘n v nedobytn˘ tábor. Na Host˘nû pob˘vali asi 11 t˘d-
nÛ. Jednou k veãeru vidûli, jak Turci zapálili Starou Ves.3

V ãele vesnické samosprávy stál vÏdy rychtáfi, ale obecní samos-
práva byla omezená. Od druhé poloviny 15. století vykonával rych-
táfi jen pfiíkazy své vrchnosti, od 17. století musel pravidelnû infor-
movat hejtmana v panské kanceláfii o pofiádku v obci. Pfiijímal
pfiíkazy vrchnosti, seznamoval ve své obci obãany se státními vy-
hlá‰kami. Správu obce vedl sám, hájil majetková práva vrchnosti
a plnil její rozkazy. V obci dbal na pofiádek, kontroloval plnûní ro-
botních povinností sousedÛ. Vybíral od nich platy pro vrchnost.
Rychtáfi v té dobû musel mít autoritu, b˘t neohroÏen˘, spravedliv˘
a pilnû plnit své povinnosti. 

beÀov prusy
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V urãitém ãase jmenovala vrchnost pro sebe spolehlivé lidi v kaÏ-
dé obci. Byli to tzv. pfiíseÏní. Tito pfiíseÏní  fie‰ili spoleãnû s rychtá-
fiem men‰í spory. B˘vali také pfiítomní pfii psaní závûti.    

V r. 1562 jsou zaznamenána tato jména pfiíseÏních v BeÀovû: To-
mek TichanÛv, Ondra Nosek a Tomá‰ SnûÏenec.

V r. 1744 to byli: Pavel Martala, Pavel Rejnal a Tomá‰ Peãínka.  
V r. 1769 to byli: Václav Kovafiek, Václav Je‰a 
V r. 1785 to byli: Jifií Chromeãek, Martin Kopeãek 
V r. 1804 to byli: Janek Chmelafi, Josef ¤íha a Franz Martilik. Zá-

stupcem rychtáfiÛ byl pudmistr. Z Register purkrechtních a sirotãích
jsou zapsána jména tûchto beÀovsk˘ch pudmistrÛ: Janek KfiíÏÛv
(1562), Matûj âernoch (1744, 1750), Karel Chmelafi (1766–1769,
1733), Kylián Uherek (1766, 1768, 1773, 1785), Franz Janda ml.
(1833, 1839). 

ThDr. arc. A. C. Stojan objevil smlouvu z r. 1797 ohlednû v˘-
kupu z naturální jízdné roboty podle patentu z r. 1775. PÛlláníci
k tfiídenní dvouspfieÏní robotû, ãtvrtníci k tfiídenní jednospfieÏní,
podsedníci k ruãní práci na pÛldruhého dne zavázáni byli. Robotu
odb˘vali v císafiském dvofie vzdáleném od BeÀova dvû hodiny. Po
tfii roky platili v˘kup z jízdné roboty 795 zl. Ve ‰kolní kronice je po-
znamenáno, Ïe BeÀov‰tí robotovali v Pfierovském panství v Pfiero-
vû, Îelátovicích a dvofie V˘myslovû (u Henãlova). 

4. NAPOLEONSKÉ VÁLKY
Napoleonské války zasáhly i na‰i krajinu. Kolony vojska pro-

cházely vesnicemi a vyjídaly je. Také BeÀov byl durchma‰írováním
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Gruntovní kniha BeÀova (1820). SAO - OL, Velkostatek Pfierov (1256) (1616–1900). Správa panství; i. ã. 5, sign. 11 (1820),
ã. knihy 5. Registra gruntovní, i. ã.1203, 1204, 838, 852
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vojsk postiÏen. âasté rekvizice a poplatky vojsku, jejich vyÏivová-
ní, to v‰e leÏelo na bedrech suÏovan˘ch obyvatel.   

KdyÏ v r. 1805 skonãila bitva u Slavkova, usídlili se ru‰tí kozáci
v BeÀovû a okolí. Byli tak hladoví, Ïe snûdli, na co pfii‰li. Jejich vÛd-
ce, kozáck˘ ataman, se ubytoval u KonupãíkÛ v podsedku ã. 42.
Díky jednomu beÀovskému sousedu tu kozáci dlouho nepobyli.
Jmenoval se Tihelka a právû se vracel z mo‰tûnského kostela. Byl
ponûkud v dobré náladû a jak pfii‰el do BeÀova, bûÏel pfies vesnici,
lomil rukama a kfiiãel z pln˘ch plic: Francija jede, Francija jede, li-
diãky dobfií, utíkejte, zle je! a za ním bûÏel houf dûtí. 

Kozáci se ulekli. Ataman rozkázal rychle osedlat konû a tryskem
pak ujíÏdûli pfies zamrzl˘ potok smûrem k Îelátovicím, Kozlovicím
a Grymovu. V Kozlovicích a Grymovû se utkali s místními sedláky,
kdyÏ byli najednou pfiepadeni francouzsk˘mi kyrysary. Do kozákÛ
jak stfielí! Dali se do zbûsilého útûku. V tom zmatku zapomnûli i na
své zásoby, které ve vesnicích ponechali. Také v BeÀovû zÛstalo me-
zi jin˘m i mnoho druhÛ ãaje.   

V beÀovské obecní truhlici b˘vala uloÏena z r. 1806 písemná
prosba místních, adresovaná Vrchnosti hrabûti Antonínu z Magni-
sÛ v Pfierovû. Byla to Ïádost poddan˘ch o ulevení a zmírnûní jízd-
ní roboty. Jednalo se konkrétnû o dováÏení dfiíví z Rusavy, dováÏe-
ní jeãmene z Olomouce do Îelátovic, dováÏení ‰vestek i jin˘ch
plodin z Uherského Brodu do Lipníka. Tyto jízdní roboty byly vel-
mi namáhavé. Ale milostiv˘ pan hrabû tuto jejich prosbu odmr‰til
a odkázal je na císafisk˘ patent. Ani císafi Franti‰ek
lidem nevyhovûl. Jak trpce poznaãil kronikáfi: Pro-
stí lidé mûli právo dûlat, mlãet, trpût, poslouchat
a hubu drÏet.1

Po prusk˘ch válkách za Marie Terezie, po bo-
jích s Turky a po napoleonsk˘ch válkách byla ze-
mû vyãerpaná. Státní dluh stále rostl a proto zaãa-
la vláda vydávat papírové peníze zv. bankocetle.
Ale ãím více se dostávaly do obûhu, tím více ztrá-
cely na cenû. Drahota byla ãím dál vût‰í, aÏ tato
neutû‰ená situace vyvrcholila v r. 1811 státním
bankrotem.2

Za napoleonsk˘ch válek se pfiestal dováÏet tfiti-
nov˘ cukr ze zámofií a slazení medem nepostaão-
valo. Zaãala se pûstovat cukrová fiepa.3

5. OBDOBÍ PO NAPO-
LEONSK¯CH VÁLKÁCH
Po napoleonsk˘ch válkách do‰la drahota svému

vrcholu. Uvedené ceny jsou z r. 1816: cena 1 mû-
fiice Ïita - 90 zl. stfi., rÏi - 70 zl. stfi., jeãmene - 50
zl. stfi., ovsa - 35 zl. stfi. Za 1 hfiíbû se platilo 150
zl. stfi., za kopu vajec 6 zl. stfi., za krmnou husu -
25–28 zl. stfi., za 1 q sena - 4 zl. stfi. a za kopu slá-
my 20–30 zl. stfi.  

ProtoÏe houstla v˘stavba domÛ, do‰lo v r. 1813
k novému ãíslování domÛ, které platilo aÏ do
r. 1955.1

Jedna zajímavost z této doby. Podle ústního po-
dání se stala v BeÀovû tato pfiíhoda. 

Páni Magnisové se asi zastavili na poho‰tûní
u beÀovského sedláka ¤íhy. Za látku podmáslí,
kousek másla, za jeden pecen chleba, za svaãiny
a veãefie, za dobu pohostinství darovali ‰varné hez-
ké manÏelce ·tûpána ¤íhy 25 mûfiic lesa. ¤íhÛv
grunt byl po dlouhou dobu v BeÀovû nejvût‰í.

V r. 1870 obdrÏel Antonín ¤íha ke gruntu hostinskou koncesi s prá-
vem v˘ãepním. V r. 1881 prodal grunt Ignáci Uherkovi z Dobrãic,
narozenému v BeÀovû. Ten pole rozparceloval a prodal Franti‰ku
HovÛrkovi z Dfievohostic.  

V r. 1824 pfievzal pfierovské panství Vilém, hrabû z Magnisu.
Z r. 1828 je v pfierovském archivu uchována svatební smlouva

manÏelÛ Uherkov˘ch (volnû pfieloÏeno):
Dnes dole psan˘ho dne a roku stala se v pfiítomnosti níÏe k to-

mu doÏádan˘ch svûdkÛ smlouva mezi Janem, vlastním synem Au-
gustina Uherka, sedláka z BeÀova, jakoÏto Ïenichem ze strany jed-
né, pak Viktorií, vlastní dcerou Tomá‰e KuÏele, sedláka z Pfiestavlk,
jakoÏto nevûstou ze strany druhé, následující dobrovolná, úplná
a nezru‰itelná svatební smlouva následujícím zpÛsobem:
1) slibují sobû tito nastávající manÏelé lásku a upfiímnost manÏel-

skou vÏdy zachovati.
2) Zavádí Ïenich Jan Uherek s povolením jeho rodiãÛ své nevûstû

Viktofie svÛj erbovan˘ (?) 24. v BeÀovû leÏící pololánní grunt,
k tomu 4 konû taÏn˘, pát˘ho pak konû pro obdûlání v˘mûny,
2 vozy, 5 bran, 2 pluhy a v‰echny jiné k hospodáfiství pfiinále-
Ïející nástroje; naproti tomu:

3) pfiiná‰í a zavádí nevûsta Viktorie jemu, Ïenichovi Janu Uherko-
vi, 700 R. V., pravím sedm set r˘nsk˘ch vídeÀsk˘ch valuty, kte-
r˘Ïto peníz ona ve dvou letech vloÏit se uvoluje, pak k tomu
2 mûfiice svobodné role na mo‰tûnském poli leÏící vedle role Ja-
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na Pokorn˘ho z jedné strany, pak role France Hrub˘ho z Mo‰-
tûnice z druhé strany; druhá pak role vedle France Hrub˘ho,
z druhé strany pak France Odstrãila, pak 1 konû a 2 krávy. Ty-
to 2 mûfiice svobodn˘ch rolí mají mladí manÏelé, neÏ „dosed-
nou“ na grunt, uÏívat. Po pfievzetí gruntu mají tyto role b˘t dá-
ny k uÏívání otci Ïenicha Augustinu Uherkovi, budoucímu
v˘mûnkáfii, k jeho budoucímu uÏívání, aÏ do jeho smrti. Po je-
ho smrti a smrti jeho manÏelky pak mají pfiipadnout Ïenichovi,
t. j. ke gruntu.
Otec Ïenicha si vymiÀuje tento grunt je‰tû 6 rokÛ podrÏet a b˘t

v nûm hospodáfiem a s touto podmínkou rodina nevûsty souhlasí.
Po odstoupení toho gruntu si otec Ïenicha je‰tû vymiÀuje 4 mûfii-
ce, jednu na Dolním Mesle, druhou Pod Souhrady, tfietí Pod âe-
chy a ze ãtvrté polovinu na Zadním Pern˘m. V gruntu si vymiÀuje
svûtniãku na dvofie, zahradu za starou stodolou, ve stodole „plac“
(místo) pro své obilí (a pak asi tfietinu ze skliznû rÏi a Ïita). 

Smlouva je stvrzena podpisy pfiítomn˘ch: 
ze strany Ïenicha...Johan Uherek, Ïenich; Augustin Uherek,

otec; Johan Spáãil, svûdek
ze strany nevûsty...Wiktoria Uherek, nevûsta; Tomá‰ KuÏela,

otec; Franc KuÏela, svûdek.
JenÏ se stalo v BeÀovû dne 24. ãervna 1828.2

R. 1831 vypukla na Pfierovsku cholera a za rok nato zaplavila
Evropu ãerná asijská cholera. V r. 1833 ...za rychtáfie Franti‰ka Jan-

dy a fojta Antonína Bûlafie obec na‰e koupila zbudovala si obecní
buben a ten ko‰toval 5 zl. 34 gro‰Û ve stfiíbfie. Nikdo nesmûl mi-
mo stanoveného nejmlad‰ího souseda na buben bubnovat. Jen
rychtáfi (pozdûji starosta) ãtyfiikrát za rok. A to uÏ ostatní vûdûli, Ïe
se bude konat hromada, úãtovica sypaná – koÀská, kravská, prase-
ãí, za pasení. Do spoleãného mûchu pfiisypal kaÏd˘ soused ãtvrÈ ne-
bo i o vrtel víc obilí. Za toto obilí se koupilo prase, 4–5 vûder ulo-
Ïeného kvasnicového piva a veãer po skonãení úãtovice byla pro
v‰echny pfiipravena hostina. V‰ichni se sváteãnû oblekli a hrdû, se-
bevûdomû ve‰li do místnosti. Za jedním stolem sedûli sedláci, za
druh˘m ãtvrtláníci, za tfietím podsedníci a za ãtvrt˘m v˘mûnkáfii,
domkafii a hofefii. Takov˘ uÏ tu byl zvyk. V‰ichni byli nepoddajní,
aÈ sedûli za jak˘mkoliv stolem. Pokud se nûkdo opil a dûlal v˘trÏ-
nost, byl z ‰enku vyveden a zavfien do tmavé komory. Na pfií‰tí hos-
tinu uÏ nebyl pozván. 

Dal‰í události ve zkratce. V r. 1834 mûl BeÀov 94 domÛ, ve kte-
r˘ch Ïilo 582 obyvatel. Obec vlastnila pozemek TmeÀ, kter˘ vy-
mûnil hrabû Magnis za pansk˘ les o rozloze 117 jiter a 65,3 sáhÛ
(65 a 2/6 sáhÛ). Touto v˘mûnou získal BeÀov o 100 mûfiic vût‰í
rozlohu za doplatek 36000 K. V r. 1836 se znovu objevila cholera.
Pfiedtím se zaãala stavût místní ‰kola. V r. 1841 dne 6. záfií jel prv-
ní vlak z Vídnû do Pfierova. Lidé byli udiveni, jak se mÛÏe bez po-
moci koní tak rychle pohybovat.   

V bfieznu r. 1848 byl vyhlá‰en císafisk˘ patent, kter˘ sliboval, Ïe
bude zavedena konstituãní monarchie.
Pfierov byl v té dobû dost ponûmãen,
ale byli v nûm i osvícení jednotlivci,
ktefií zaãali u lidí probouzet ãeské ná-
rodní povûdomí. UÏ v r. 1846 tu zalo-
Ïili ãtenáfisk˘ a zpûváck˘ spolek, ve kte-
rém propagovali odbûr ãesk˘ch
ãasopisÛ, napfi. Kvûty. V rodinách se za-
ãaly objevovat ãeské knihy a zpívat mo-
ravské písnû. (Hej Moravci, je‰tû na‰e
moravská fieã Ïije a p.) V BeÀovû se
mluvilo o 1. ãísle Havlíãkov˘ch Ná-
rodních novin, ve kterém byli ãtenáfii
seznamováni s politick˘mi pomûry
v Rakousku-Uhersku. 

Koneãnû 24. ãervna bylo vyhlá‰eno
zru‰ení roboty. V BeÀovû se tfii dny já-
salo, plesalo, oslavovalo. Pfiece se do-
ãkali! Po dlouh˘ch více jak 200 letech
se mohli napfiímit a volnû nadechnout.
UÏ nebudou robotovat na panském, ale
pracovat na sv˘ch polích. Radost byla
pfieveliká.    

Místo vrchnostensk˘ch úfiadÛ se za-
vádûly císafiské. BohuÏel nûmecké. âe-
‰i se cítili zaskoãeni, domluva s nû-
meck˘mi úfiedníky byla pro nû velmi
obtíÏná. BachÛv absolutismus zmrazil
radost ãesk˘ch obãanÛ. Do slovansk˘ch
‰kol ve mûstech i na vesnicích zaãali
chodit ãetníci zastupující ‰kolní in-
spektory, aby kontrolovali, zda se tu ne-
uãí Ïáci nûãemu vlastizrádnému.   

Teprve aÏ v r. 1850 po dokonãení
reformy státní správy vznikala v obcích
obecní zastupitelstva. Byl volen obecní
v˘bor, kter˘ zvolil ze svého stfiedu
obecní pfiedstavenstvo, které tvofiil sta-
rosta a radní. Od r. 1864 nesmûl poãet
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ãlenÛ obecního pfiedstavenstva b˘t vût‰í, neÏ tfietina poãtu ãlenÛ
v˘boru. Od r. 1919 se pfiejmenoval obecní v˘bor na obecní zastu-
pitelstvo a pfiedstavenstvo na obecní radu. Tu tvofiili starosta, ná-
mûstek a radní, mûli v obci velkou moc. Podle uváÏení obce vzni-
kaly i komise. Finanãní komisi a letopiseckou (kronikáfie) mûli
v kaÏdé obci. Od r. 1850 trvalo volební období 3 roky, od r. 1919
trvalo 4 roky a od r. 1933 uÏ 6 let (v souãasnosti 4 roky).

BeÀov spadal zprvu v r. 1850 do novû utvofieného soudního
okresu Pfierov, ale je‰tû téhoÏ roku aÏ do r. 1855 pod politick˘ okres
KromûfiíÏ. Od r. 1855 do r. 1868 byl souãástí smí‰eného okresu Pfie-
rov, od r. 1877 patfiil do novû vzniklého polit. okresu Pfierov.3

beÀov prusy

V. SPOLEâENSK¯ ROZMACH PO Roce 1848
1. UDÁLOSTI DO R. 1866

V r. 1855 byla v BeÀovû dokonãena stavba nového kostela a ãe-
kalo se jen na jeho vysvûcení.

V obci vládla radost a nad‰ení, Ïe to v‰ichni spoleãnû dokázali.1

Dal‰í zajímavosti. 
První válec z dubového dfieva si v r. 1856 pofiídil Jan Uherek

z domu ã. 24. A jak kronikáfi poznamenává, válec si pÛjãovali od
domu k domu, sám majitel válel pole
jako poslední. V r. 1858 pfii‰ly do obû-
hu nové peníze. Nov˘ rensk˘ (1 zlat˘)
mûl hodnotu 100 krejcarÛ, zatím co
star˘ rensk˘ mûl hodnotu 60 krejcarÛ.
Zmizely ‰ajny, gro‰e, dvojkrejcary,
dvojgro‰e. Tento rok se objevila v létû
na obloze veliká kometa, ãarokrásná
vlasatice. Byla vidût 33 dní. V‰ichni
s napûtím oãekávali, co to pfiinese, ale
nic zlého se nestalo. Za rok nato byla
vidût pfiekrásná polární záfie.2

I kdyÏ se mûly podle zákona konat
volby kaÏdé tfii roky, za Bachova abso-
lutismu tomu tak nebylo. Starosta i rad-
ní setrvávali ve své funkci 12 let, od
r. 1850 do konce r. 1861. Po odstou-
pení Bacha zaãaly vycházet ãeské tis-
koviny: Národní listy, Velehradské no-
viny, národnûpolitick˘ list Hvûzda a j.

V r. 1861 se stal v BeÀovû starostou
Jan Chromeãek, rolník ã. 7, 1. radním
Franti‰ek Chmelafi, rolník ã. 29 a 2. rad-
ním Franti‰ek Dostál, rolník ã. 31. V té-
to dobû se mûla dûlit obecní pastviska
Trávníky. Mezi sedláky a domkafii
v Haãkách vzniklo napûtí, které skon-
ãilo vzboufiením domkafiÛ. Pfiedstavitelé obce chtûli zachovat klid
stÛj co stÛj, proto byli vysláni z fiad sedlákÛ radní Franti‰ek Bûlafi
a Franti‰ek Dostál, aby situaci zklidnili a rukoudáním slíbili dom-
kafiÛm, Ïe kaÏd˘ z nich obdrÏí z obecního pozemku pÛl mûfiice (vr-
tel) do svého vlastnictví. A na usmífienou poruãil starosta Jan Chro-
meãek s Janem Uherkem dovézt  z Pfierova fÛru piva, ko‰ uzenek
(párkÛ) a velk˘ ko‰ vek a rohlíkÛ. Pak v ‰enku u Ïida Berische se
konala smírãí hostina a to cel˘ den a celou noc.

V BeÀovû se zakofienil jeden zlozvyk. Nûkolik synÛ bohat˘ch
sedlákÛ utvofiilo tzv. zlatou mládeÏ. Provozovali karetní hry, h˘fiili
v noãních hodinách, oddávali se nadmûrnému pití alkoholu, navíc
se chvástali sv˘m bohatstvím a dávali najevo své pohrdání nad mé-
nû majetn˘mi spoluobãany. Provokovali tak vût‰inu obãanÛ. Na rÛz-
n˘ch veselicích, oslavách a tancovaãkách docházelo ãasto k tomu,
Ïe vykfiikovali na adresu chud‰ích rÛzné uráÏky. Tak docházelo ne-
zfiídka k fackování a rvaãkám. Nafoukaní mladíci si je‰tû navíc ne-

chávali od muzikantÛ zahrát a pfiitom pov˘‰enû zpívali: Tancujte
zvesela sousedi sedláci po celém ‰enku, po celé svûtnici, a vy ãtvrt-
níci jen v polovici, a vy domkafii, hofefii v kouteãku u dvefií...

MládeÏ z chud‰ích vrstev tûÏce nesla toto poniÏování a bránila
se ãasto i fyzicky. Copak to, Ïe se nûkdo narodil v chaloupce, bylo
nûjaké provinûní? 

V ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch letech 19. století zmûnilo nezvy-
kle mnoho domÛ a polí své majitele. Viz tabulka.

Rok 1863 se vyznaãoval velmi nezvykl˘m poãasím. V lednu by-
la silná boufie s velk˘m dunûním, bl˘skáním a hromobitím, která
po‰kodila ve vsi mnoho domÛ, stodol a stromÛ. Nejstar‰í obãané
tvrdili, Ïe takového dosud nic nepoznali. V létû pak zase bylo vel-
ké sucho, vedra, ze kter˘ch lidé na polích omdlévali. Mnoho z nich
dostalo úpal. Zaãátkem ãervna na svátek BoÏího Tûla byl tfii dny a tfii
noci tak siln˘ mráz, Ïe v‰echno pomrzlo. Hork˘ a such˘ byl i pod-
zim a cel˘ rok byl neúrodn˘. Ml˘ny nemûly vodu, na mletí obilí se
ãekalo víc jak dva mûsíce. Proto rolníci jezdili mlít, kam se dalo. Do
Napajedel, Tovaãova, KromûfiíÏe, Vûrovan a Charvát u Olomouce.  

V r. 1865 bylo v BeÀovû 98 domÛ, 684 obyvatel, 154 krav a 69
sviní. V pondûlí 28. 8. 1865 se stalo ne‰tûstí. Za velké vichfiice vy-
hofiela velká ãást BeÀova. (Kronikáfi pí‰e, Ïe vyhofiel BeÀov). Na po-
pel vyhofielo 22 gruntÛ a dvû stodoly. OheÀ vznikl ve stodole grun-
tu ã. 1. Kostel a obecní dÛm se podafiilo zachránit, ale ‰kola, pfiesto,
Ïe mûla bfiidlicovou stfiechu, celá vyhofiela. V ne‰tûstí se jim dosta-

typ domu dÛm ã. pÛvodní majitel nov˘ majitel dal‰í nov˘ majitel

grunt 1 Franti‰ek Chmelafi Jan Sehnal –
grunt 3 Antonín NesÀal Jan Koplík –
grunt 5 Antonín ·koloud Ludvík Uherek –
grunt 8 Isidor âerno‰ek Augustin Janda –
ãtvrtník 10 Kozáãek Antonín Janda –
podsedek 13 Chytil Spáãil Augustin Uherek
ãtvrtník 14 Spáãil Augustin Uherek –
ãtvrtník 15 Petfiík (Jan) Olehla (Jan) –
podsedek 18 Vendelín Stojan Franti‰ek Kubík –
podsedek 19 ·koloud Antonín Bûlafi Bedfiich DoleÏel
grunt 20 Duda (Jan) Franti‰ek Matu‰ka –
ãtvrtník 21 Josef Uherek Josef NesÀal –
ãtvrtník 22 Pavel Kubík Ignác Kuãírek –
grunt 25 Kubík Franti‰ek Stojan –
grunt 26 Antonín ¤íha Ignác Uherek Franti‰ek HovÛrka
grunt 30 Antonín Martilík Kri‰tof Duda Franti‰ek Suchánek
grunt 31 Pavel Nevfiala Franti‰ek Dostál –
grunt 32 Franti‰ek Nevfiala Josef Brázda –
ãtvrtník 34 Jan Bûhal Franti‰ek Dragon –
podsedek 40 Duda Bûhal –
podsedek 41 Janda Franti‰ek Dragon –

U ã. 14, 26 a 41 koupen dÛm s hospodou, u ã. 19 a 25 koupen dÛm bez polí.3
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lo pomoci. Jako dfiíve pomáhal BeÀov okolním obcím postiÏen˘m
poÏárem, tak se jim tato pomoc od nich vracela. A to nejen z okol-
ních vesnic, ale i z Pfierova, ·ífiavy, dokonce i z Hole‰ova, Bystfiice,
Lipníku, KromûfiíÏe, z V˘stonic a Oprostovic. Dovezli slámu, seno,
obilí a darovali i peníze. 

Pfies toto ne‰tûstí si podali BeÀov‰tí znovu Ïádost s prosbou, ad-
resovanou J. V. C. Pánu Ferdinandu Dobrotivému, aby jim pomohl
zafiídit nadaci pro ustanovení místního knûze, popfi. faráfie. Nedo-
stali nic, ani gro‰a, posteskl si kronikáfi. Jeho Veliãenstvo Císafi Pán
Ferd. Dobrotiv˘ je pr˘ zavalen tolika rozmanit˘mi prosbami, Ïe vy-
hovût nemÛÏe.4

2. PRUSKÁ VÁLKA
Îe dojde k válce se oãekávalo uÏ zaãátkem roku 1866. Od jara

vyhla‰oval bubeník rÛzná nafiízení z vy‰‰ích míst. A 18. ãervna se
obavy naplnily. Prusko se spojilo s Itálií a za pomoci Napoleona vy-
hlásilo Rakousku válku. Rakousko se na vojensk˘ stfiet pfiipravova-
lo. JiÏ 19. dubna se v BeÀovû ubytovalo vût‰í mnoÏství vojska a 27.
kvûtna k nim pfiibyla dal‰í. Od povoznictva dva dÛstojníci, 81 mu-
ÏÛ a 59 koní. Byla to samá gavalerie a vozatajstvo, stojí v kronice.
PrÛbûh dal‰ích událostí byl rozepsán na jednotlivé dny.   

28. kvûtna bubeník BeÀovsk˘m ohla‰oval, Ïe se má dostavit 15.
ãervna do Pfierova najednou pût tfiíd k odvodu. Odvedení mladíci
byli ihned posláni na vojnu.  

9. ãervna pfii‰lo nafiízení, aby ti, co mají vozy s ko‰inami, se pfii-
hlásili do 24 hodin k objednávkám ko‰in pro vojenské vozy a pfií-
pfieÏníci (fofipon) byli pfiipraveni nastoupit k 6. armádnímu sboru.

12. ãervna pfii‰lo starostovi nafiízení, aby zajistil na 16. ãervna
stanoven˘ poãet dûlníkÛ do Olomouce opravovat Festung.

16. ãervna veãer dorazilo do BeÀova rakouské pû‰í vojsko, aby
se tu ubytovalo. Ale sotva si vojáci chvilku odpoãinuli a najedli, byl
zatrouben alarm. Ve velkém zmatku a spûchu tu zanechali mnoho
vûcí: 3 flinty, 2 sedla, 8 dek, 6 plá‰ÈÛ, ãutery s kofialkou a rumem,
3 tornistry, dále mnoÏství tabáku, r˘Ïe, kávy a dokonce i knihu
s mapou. Nikdo se o to nehlásil a tak pan starosta v‰e odvezl do
Pfierova.    

23. ãervna vyjelo na fofipon pro 6. armádní sbor 15 beÀovsk˘ch
sousedÛ: Ant. ·koloud, Narcis Netopil, Jan Chromeãek, Tomá‰ Ko-
záãek, Frant. Úlehla, Aug. Chmelafi, Benedikt Matu‰ka, Pavel Ku-
bík, Ant. ¤íha, Aug. Dostál, Kri‰tof Duda, Jos. Brázda, Frant. Dra-
gon, Jos. Janda a Florián Toman, mlynáfi. V‰ichni jeli pfies Pfierov,
Prostûjov, Boskovice, Kun‰tát aÏ do Chrudimi v âechách, jenÏe od-
tud velk˘m trapem odjíÏdûli zpût pfies Pfiibyslav, Brno, Hodonín,
Kyjov, Koryãany, Zdounky, KromûfiíÏ – aÏ do Pfierova. DomÛ se do-
stali v noci 17. ãervence.    

Toho samého dne, ale uÏ odpoledne, vyjelo z BeÀova dal‰ích pût
fofiponÛ smûrem k Hole‰ovu, pfies Uherské Hradi‰tû, Holiã, Trnavu
– aÏ do Nov˘ch ZámkÛ v Uhrách. Dne 22. ãervence byl uzavfien
mír, ale oni se vrátili domÛ aÏ 31. ãervence. Mezitím se v BeÀovû
ubytovali pru‰tí vojáci.    
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25. ãervna vyhlásil beÀovsk˘ starosta na rozkaz nadfiízen˘ch sbír-
ku lnûn˘ch tkanin, na coÏ obãané pohotovû reagovali. Dokonce pan
fiídící Mazáã vytvofiil se sv˘mi Ïáky z textilu tfiepení na rány. Do Be-
Àova pfiicházely zmatené zprávy o prÛbûhu boje mezi rakousk˘mi
a prusk˘mi vojáky v âechách. Lidé byli ustra‰eni a nejradûji by od-
jeli ukr˘t se do host˘nsk˘ch hor.   

4. ãervence do‰lo na obec pfiísné nafiízení – odstranit z cest a sil-
nic hromádky kamení.  

13. ãervence musel BeÀov ihned dodat do Pfierova 270 pecnÛ
chleba. 

15. ãervence bylo sly‰et velké dunûní a stfielba od Svatého Ko-
peãka smûrem k Dubu, Tovaãovu, k Roketnici a k Pfierovu. Byla
právû nedûle a lidé byli na m‰i svaté v mo‰tûnském kostele. NeÏ
skonãila m‰e, byli náhle vyru‰eni kfiikem bûÏícího davu, ve kterém
byli vedle rakousk˘ch vojákÛ i civilní obyvatelé z Prostûjovska, Ko-
jetínska a Tovaãovska. Dav bûÏel pfies Mo‰tûnici a pak mífiil pfies
pole k BeÀovu. BeÀov‰tí zaãali tryskem bûÏet za nimi, aby je pfied-
bûhli a byli v BeÀovû dfiív. Doma pak rychle dávali do skr˘‰í své cen-
nosti, zakopávali je pod stromy, schovávali pod dfievûné ot˘pky, pod
prahy, v kÛlnû, ve stodole. V‰echno to bylo ale ukryté nedbale, Ïe
by to kaÏd˘ na‰el. Pfiesto se nic neztratilo. Jen beÀovské hospodyÀky
dopadly hÛfi. KdyÏ zpozorovaly valící se dav, nechaly vafiení, peãe-
ní masa a koláãÛ. Roztfiesené a plaãící naházely do nÛ‰í a rancÛ pe-
fiiny a nûjaké ‰atstvo. S rancem na zádech a drÏíce za ruce dûti bû-
Ïely do blízk˘ch lesÛ v okolí Lí‰né a Kostelce se ukr˘t. Za sebou
zanechaly nezamãené domy. Dokonce nûktefií beÀov‰tí mladíci ze
strachu, aby nebyli naverbováni k vojsku, utekli aÏ do hor na Slo-
vensko.  

Obec nezÛstala opu‰tûná. Setrvalo tu nûkolik beÀovsk˘ch stráÏ-
cÛ: Jan Bûlafi, Theodor Fegut, Faby‰ Kopfiiva, Cvrãek, Hosta‰a, Do-
leÏel, Tihelka a Karhan. Vyãkávali, zda do obce nepfiijdou Pru‰áci.
Pfiitom nahlédli od gruntu ke gruntu, aby zjistili, co místní hospo-
dyÀky navafiily a napekly – a samozfiejmû se dobfie najedli. 

Zatím ustupující rakouské vojsko obsadilo Frelachy, kopec ve
Tmeni na ·védsk˘ch ‰ancích a Îelátovsko. Stfiílení z kanonÛ ustá-
valo, proto se beÀov‰tí uprchlíci zaãali vracet domÛ. UÏ byli skoro
doma, kdyÏ se ozvaly silné dunivé rány. BeÀov‰tí, ktefií se vraceli,
i ti, co obec hlídali, vzali nohy na ramena a bûÏeli zpût do lesÛ.   

V pondûlí za svítání se k BeÀovu blíÏilo prchající rakouské voj-
sko, aby postupovalo dál k Hole‰ovu. Jel s nimi i nejvy‰‰í velitel,
polní zbrojmistr Benedek, se sv˘m ‰tábem. V BeÀovû, ve kterém
bylo nûkolik obãanÛ, vyhledal místního kováfie, aby mu narychlo
okoval konû. Pak postupovalo vojsko dál.    

Ten den veãer se naplnil BeÀov zase prusk˘mi kyrysníky. Na hel-
mách mûli umrlãí hlavy. Divili se, kam zmizeli beÀov‰tí obãané.
V pozdním veãeru sem dorazila je‰tû pruská pûchota, která se utá-
bofiila zãásti v obci, zãásti u ml˘na. 

Pfiedchozí rakouské vojsko zanechalo v BeÀovû své tfii vojáky,
ktefií pro únavu a celkovou slabost nemohli jít dál. Aby je nikdo ne-
poznal, pfiestrojili se do venkovsk˘ch ‰atÛ a svÛj vojensk˘ odûv s v˘-
zbrojí ukryli. Ke svému pluku ode‰li aÏ po vyhlá‰ení pfiímûfií. Ob-
den byly v obci provádûny rekvizice. Antonín Cyril Stojan jako
gymnazista se 18. ãervence stal jejich tlumoãníkem. PoÏadovali vûd-
ro vína, ale on jim sdûlil, Ïe se v BeÀovû víno neprodává. Proto chtû-
li jít pro víno k faráfii, ale on je upozornil, Ïe v BeÀovû faráfie ne-
mají.1

V dûdinû se mûlo dále rekvírovat. Aby se tomu zabránilo, ode-
brali se 25. ãervence starosta Franti‰ek Bûlafi s Antonínem Jandou
a Franti‰kem Dragonem z ã. 34 jako deputace k pruskému králov-
skému generálovi Wrangelovi do Pfierova, aby u‰etfiil BeÀov, pro-
toÏe tu nedávno vyhofielo 22 gruntÛ a obilí pomrzlo. Generál byl
vlídn˘ a sdûlil jim, Ïe neválãí proti ubohému lidu, ale proti na‰emu
císafii. Pak hledal na své mapû BeÀov. KdyÏ ho na‰el, zeptal se sta-

rosty, jak to pfiijde, Ïe BeÀov má 98 domÛ a je u nûho poznámka
bohatá dûdina. Starosta se hájil, Ïe ti, co nevyhofieli, jsou chudí dom-
kafii a podsedníci.    

Dne 6. srpna byla znovu BeÀovu urãena pfiípfieÏ, které se zú-
ãastnil i student A. C. Stojan. Jel na rakouském voze, naplnûném
rozmanit˘m haraburdím, ve kterém byly mezi jin˘m i knihy a ka-
lendáfie, posbírané nûkde v okolí Králova Hradce. 

7. srpna bylo BeÀovu pfiikázáno, aby poslal do Horní Mo‰tûnice
maso, oves, chleba a také, aby pomohl s pfiípfieÏí. GenerálÛv slib,
Ïe BeÀov u‰etfií, byly sliby chyby. Od 14. ãervence do 18. srpna
1866 musela obec dodat 1267 chlebÛ, 4q masa, 1 krávu, 3 a pÛl
vûdra piva, sto liber krup, sto liber ka‰e, 20 mázÛ reÏné (kofialky),
58 a pÛl mûfiice jeãmene, 49 q sena, 30 mûfiic ovsa. Dále to bylo
velké mnoÏství vajec, másla, tvarohu, mléka a smetany. Ale Prajzi
pfiedobfie v‰echno zaplatili. V Mo‰tûnici tak s prusk˘m vojskem spo-
kojeni nebyli. Mo‰tûnsk˘ starosta Bartoník zaslal 8. srpna do Be-
Àova dopis, ve kterém Ïádal, aby BeÀov pfiivezl do Mo‰tûnice 22
mûfiic jeãmene, 6 q sena, sto funtÛ masa a 364 funtÛ chleba pro
pruské vojsko. ProtoÏe BeÀov oãekával pfiíchod 200 vojákÛ s koÀ-
mi, nic neposlal. Teprve 13. srpna poslal do Mo‰tûnice 38 a pÛl mû-
fiice jeãmene, 2 q sena, 59 funtÛ chleba, 35 funtÛ masa a 2 funty
kávy.2

BeÀovsk˘ starosta nahlásil 27. srpna nadfiízenému úfiadu, Ïe pfii
fofiponech byli zabiti dva konû, jeden kÛÀ pfii návratu onemocnûl
a padl. A dále, Ïe se ztratil vÛz i s náfiadím. To v‰echno bylo Be-
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Franti‰ek Bûlafi (nar.1830) a jeho manÏelka Antonie, roz. Do-
stálová (nar. 1836). V letech 1864–70 byl beÀovsk˘m staros-
tou. Z archivu Franti‰ka Bûlafie
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Àovsk˘m zaplaceno. Pfiesto sousedé nemohli pracovat na poli s koÀ-
mi. Jakmile je Pru‰áci zahlédli, odvedli konû na fofipon. Proto pole
zÛstávala zanedbána. Po bitvû u Tovaãova a u Dubu se objevila
v pruském vojsku cholera. Rychle se pfienesla na civilní obyvatel-
stvo, bûhem krátké doby na ni umíralo hodnû lidí. Cholerou byl po-
stiÏen i BeÀov a mezi lidmi vznikla panika. V‰ichni se této nemoci
velmi obávali. Na Moravû tenkrát zemfielo na choleru podle zápi-
su p. Vlacha z ¤íkovic 14 tisíc lidí. V BeÀovû zemfielo na koleru cel-
kem 12 obãanÛ.3

V‰ichni byli zkormouceni a velmi pfiátelsky se jeden k druhému
mûl, mysl jen k Bohu obrácená, na zlé bylo zapomenuto, odpu‰-
tûno. Tak pí‰e ThDr. Antonín ·uránek o BeÀovu v knize Svûtlo z Be-
Àova.    

BeÀovsk˘ starosta musel v té dobû odvézt dva generály a dva dÛ-
stojníky aÏ do Olavy (dnes leÏí v jiÏním Polsku). Na radu jednoho
dÛstojníka a za jeho pomoci utekl domÛ, samozfiejmû bez koní a vo-
zu. Konû a vÛz postrádal cel˘ mûsíc, proto pro nû poslal Francka
Cvrãka a Tomá‰a, svého ãeledína. Vrátili se ‰Èastnû domÛ s rozbi-
t˘m vozem.4

beÀov prusy

VI. ÎIVOT V OBCI KONCEM 19. STOLETÍ
1. VOJENSKÁ SLUÎBA 

UÏ za Marie Terezie byl zaveden od r. 1748 nábor do vojenské
sluÏby. Zdánlivû se jednalo o dobrovoln˘ vstup do vojska, ale ve
skuteãnosti se jednalo o formu nátlaku. Jednotlivé zemû mûly za-
ji‰Èovat poãet rekrutÛ a od r. 1753 se na tyto zemû rozepisovala
smûrná ãísla. Pfii sãítání obyvatel v r. 1770 se zjistil poãet muÏÛ,
schopn˘ch k vojenské sluÏbû. Byly vytvofieny branné okresy a tûm
byl pfiedepsán urãit˘ poãet vojákÛ k odvodu. Jen samostatní hos-
podáfii a jejich synové, ktefií mûli po nich pfievzít hospodáfiství, by-
li od vojenské sluÏby osvobozeni. To aby nevázla práce na poli
a v hospodáfiství. TakÏe nepsaná vojenská povinnost padla velmi
ãasto na bezzemky a chudé chlapce.

Zpoãátku byla vojenská sluÏba doÏivotní. Od r. 1802 slouÏili vo-
jáci u pûchoty a vozatajstva 10 let, u jízdy 12 let, dûlostfielci nejvíc
14 let. V r. 1848 byla vojenská sluÏba sníÏena na 8 let. V 70. a 80.
letech trvala vojenská sluÏba 3 roky. Po 1. svûtové válce byla vo-
jenská sluÏba sníÏena na 2 roky (i ménû).1

Zaãátkem druhé poloviny 19. století Ïil v BeÀovû chlapec, fiíka-
li mu Janek. Tatínek a malá sestfiiãka mu zemfieli na choleru (uÏ v r.
1855) a star‰í bratr na celkovou slabost. VyrÛstal sám s maminkou
a star‰í sestrou. Mûli se na svém malém hospodáfiství co ohánût.
Patfiili k domkafiÛm, bydleli v Haãkách. Místní obecní úfiad fie‰il pro-
blém, kterého mladíka poslat k odvodu do Uherského Hradi‰tû.
V‰ichni si své synky chránili a vûdûli, Ïe nepochodí ani u jin˘ch sou-
sedÛ. Nikdo nechtûl poslat syna na tenkrát dlouhou dobu k vojsku.
Proto páni radní ‰li cestou nejmen‰ího odporu. Vzpomnûli si na Jan-
ka. Otce, kter˘ by ho bránil, nemá. Sdûlili mu to jako hotovou vûc.
Nevadilo jim, Ïe berou rodinû jediné muÏské ruce. Dali Jankovi nû-
jak˘ drobn˘ peníz na cestu a Janek se vydal pû‰ky do Uherského
Hradi‰tû k odvodu. Tam i zpût mu trvala cesta celkem tfii dny. Vo-
jen‰tí páni si Janka prohlédli, ale neuznali ho schopn˘m vojenské
sluÏby. Byl tûlesnû slab˘.   

Pfií‰tí rok se situace opakovala. Obecní úfiad znovu uvaÏoval, ko-
ho poslat k odvodu. A zase padl los na Janka. ¤ekli si, Ïe za ten rok
urãitû zesílil a bude odveden. A znovu se Janek vydal pû‰ky na ce-
stu do Uherského Hradi‰tû. Ani tentokrát v‰ak s ním vojen‰tí páni
nebyli spokojeni a Janek se vrátil s nepofiízenou. KdyÏ i dal‰í rok se
situace opakovala, do‰la vojensk˘m pánÛm trpûlivost. Copak tam
u vás není nikdo jin˘? VzkaÏ od nás starostovi, Ïe pokud nám ne-
po‰le nûkoho jiného, odvedeme si jeho syna!

Janek s velkou radostí vzkaz vyfiídil a mûl koneãnû pokoj.2

Jak b˘valo tenkrát zvykem, tak i v BeÀovû byli ubytováváni c. k.
vojáci. B˘vali rozdûleni do jednotliv˘ch domÛ a bydleli spoleãnû
s rodinou hospodáfie. Ale to nedûlalo dobrotu. Proto vrchnost nafií-
dila, aby pfii stavbû nového gruntu bylo pamatováno i na vojanskou
svûtniãku. B˘vala blízko vchodov˘ch dvefií s jedním oknem na ná-
ves. Z opaãné strany byla okna hospodáfie. Ten mûl k vojákovi vy-

Ïivovací povinnost. Na dvofie vedle ma‰tale pro jeho konû musela
b˘t i ma‰tal pro konû vojenského. 

Celkem vzato byli vojáci velk˘m bfiemenem pro celou obec. Na-
posled byli v BeÀovû ubytováni v r. 1874 c. k. dragouni. Cviãi‰tû
(rajãudu) mûli pod hfibitovem. Mûli tu hrazdu i bradla. Na statku
ã. 10 bydlel jejich velitel (rytmistr) a ve stejném statku ve sklepû
byl are‰t (vûzení) pro provinilé dragouny. Po r. 1874 se zaãala sta-
vût ve mûstû kasárna a lidé si oddechli.3

2. âÍM ÎILA OBEC
KONCEM 19. STOLETÍ

První mlátiãku obilí si koupil v r. 1871 Franti‰ek Bûlafi, kter˘ byl
v té dobû zároveÀ pacht˘fiem beÀovského ml˘na. Mlátiãka mûla
dfievûn˘ kolov˘ Ïentour bez vytfiísadel na dva páry koní. V té dobû
byl starostou Franti‰ek Spáãil, ãtvrtník z ã. 14.   

Po nûjakém ãase, to uÏ starostu Spáãila vystfiídal jin˘ starosta, se
konala v BeÀovû jakási slavnost a obcí projíÏdûlo banderium vy-
‰Àofien˘ch zdej‰ích mladíkÛ, jedoucích na ofáborovan˘ch koních.
KdyÏ jeli okolo jednoho statku, vybûhla pohledná 17 letá dívka s pu-
t˘nkou v ruce. V put˘nce byla voda promíchaná s moãÛvkou, koÀ-
sk˘m a kravsk˘m hnojem. Tímto nevábn˘m obsahem prudce poli-
la vyhlédnutého mladíka, kter˘ ji zneuctil a pak mûl románek
s jinou. Kfiiãela na nûho: KdyÏ já tvou vinou nesmím a nepatfiím co
zneuctûna v fiady svobodn˘ch poctiv˘ch dûvãat pannen, toÏ ty tím
vût‰ím duplem nepatfií‰ a nejsi hoden, bys jel v ãele poctiv˘ch na-
‰ich beÀovsk˘ch chlapcÛ a ‰ohajÛ mládencÛ. Ty dobfie vûz a pa-
matuj, Ïe bude‰ tatíãkem a jsi otcem dítûte, co nosím pod srdcem.

Mládenec polit˘ od hlavy k patû, zneãistûn˘ i se sv˘m konûm,
odpojil se od banderia a rychle uhánûl domÛ do svého statku. To
v‰e pozorovali místní obãané, stojící na chodníku a bavili se na je-
ho úãet. Stalo se tak uÏ za nového starosty, jehoÏ dcerou byla ne-
‰Èastná dívka. Chlapec byl synem minulého starosty.1

V r. 1875 nebyli ani starosta, ani radní, nikterak honorováni. Ne-
dostávali Ïádné diety, proto kdyÏ nûkdy dlouho pracovali, jedlo se
tu a pilo na obecní úãet. KdyÏ pak v r. 1876 nastoupilo nové pfied-
stavenstvo se starostou Antonínem Martinkem, 1. radním Josefem
NesÀalem a 2. radním Janem Sehnalem, nezÛstal jim v obecní po-
kladnû ani gro‰.2

V té dobû byla do BeÀova pfii‰kolena obec Prusy, která mûla 21
domÛ a 180 obyvatel. Do r. 1877 patfiil BeÀov k hejtmanství kro-
mûfiíÏskému, od r. 1877 k hejtmanství kojetínsko-pfierovskému.
V tomto roce se rozhodlo, aby starosta i radní dostávali plat. Sta-
rosta roãnû 30 zlat˘ch, 1. radní 25 zlat˘ch (zastával také funkci
obecního hospodáfie a mûl vést spravedlivû obecní úãty). Druh˘ rad-
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ní mûl roãnû dostávat 12 zlat˘ch. Mimo jiné povinnosti mûl vybí-
rat ‰kolní plat.  

V r. 1877 si poprve pÛjãili BeÀov‰tí za poplatek parní mlátiãku.
BohuÏel se hned stalo ne‰tûstí. V‰emi váÏen˘ soused Josef Chme-
lafi z gruntu ã. 27 pfii práci sklouzl po slámû do bubnu a tûÏce zra-
nûn˘ zemfiel.3

V Haãkách bydlel stárek a domkafi Jan Hfiíva. Spolu s Janem
Chmelafiem vyrábûli sousedÛm ruãní fukary na ãi‰tûní a tfiídûní zr-
na. Fukary nemûly síta.    

Jednota moravsk˘ch uãitelÛ nechala sv˘m nákladem postavit
v Pfierovû sochu J. A. Komenského, uãitele národÛ. Kronikáfi na-
psal, Ïe J. A. Komensk˘ nav‰tûvoval v letech 1612–16 beÀovsk˘
bratrsk˘ sbor.  

Mezi starostou Antonínem Jandou a b˘val˘m starostou Franti‰-
kem Spáãilem b˘valy ãasté neshody a to se odráÏelo i v chování ob-
ãanÛ. Hnûv a hádky se stupÀovaly den ze dne, aÏ museli zakroãit
star‰í usedlí a váÏení obãané.    

Bylo rozhodnuto, Ïe ten, kdo bude uÏívat obecní pozemek, za-
platí do obecní pokladny za 1 ãtvereãn˘ sáh roãnû 5 krejcarÛ.4

Císafi Franti‰ek Dobrotiv˘ v r. 1848 sliboval SlovanÛm, Ïe za je-
jich oddanost a vûrnost dynastii budou u nûho vÏdy na 1. místû.
KdeÏe loÀské snûhy jsou! V zemi se ãím dál, tím více vzmáhala
germanizace.  

V r. 1878 obsadilo Rakousko Bosnu a Hercegovinu. Z BeÀova
byli do války povoláni záloÏníci Josef Pospí‰ilík ã. 11, Alois DoleÏel
ã. 19, kováfi Klimeck˘, Franti‰ek ¤íha a Josef Bûlafi. V‰ech pût se
‰Èastnû a v pofiádku vrátilo domÛ se zlat˘mi medajlemi na prsou.
Byla to válka velice krutá. Podle svûdkÛ a vyprávûní byli nejhor‰í
bosen‰tí Turci, ktefií vyfiezávali protivníkÛm lidské orgány za Ïiva.
Takto byla napfi. znetvofiena jedna eskadrona husarÛ v poãtu 160
muÏÛ se sv˘m velitelem hrabûtem Chorynsk˘m. Bylo to bestiální
a zvífiecké, poznamenal kronikáfi.    

Toho roku v bfieznu vyhofielo v Haãkách 13 domÛ.5

V r. 1879 za starosty Franti‰ka Bûlafie a radních Antonína Jandy,
Antonína Martinka a Jana Sehnala koupila obec od hrabûte Mag-
nise les v˘mûnou za traÈ TmeÀ. Za les mûli zaplatit 18 000 zl. r. m.
TraÈ TmeÀ mûla v˘mûru 34 jiter 912 ãtvereãn˘ch sáhÛ. Peníze obec
postupnû splácela prodejem vytûÏeného dfieva a z pronájmu polí.
V té dobû mûl BeÀov 113 domÛ a 632 obyvatel.   

První Ïelezné brány zaãal pouÏívat zdej‰í mlynáfi Franti‰ek Sei-
bert. KaÏdému je rád zapÛjãil, hlavnû proto, aby si u nûj nechali se-
mlít obilí. Do r. 1880 byl starostou Franti‰ek Bûlafi a radními Jan
Chmelafi a Jan Koplík. V r. 1880 zvolil jednohlasnû obecní v˘bor
(12 hlasy) Josefa Bûhala hajn˘m. Byl mu urãen plat 120 zl. za rok,
k tomu obdrÏel zdarma byt, pÛl mûfiice pole po vykluãení na ze-
máky a v lese dvû ãísla trávy k vyÏínání. Veãer ten sam˘ den byl ná-
hle starosta napaden nejvût‰ím sedlákem ve vsi, kterému pfiezdívali
Kaprál. ¤val na starostu, proã nezvolili jeho a klanicí od vozu mu
vytfiískal v‰ech pût oken. Nadával mu do lumpÛ, aÈ jen vyjde ven,
Ïe ho zabije. 

KdyÏ se zaãali rychle sbíhat sousedé, sedlák se dobfie ukryl, aby
ho nena‰li.6
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Mezi staré beÀovské rody patfií rod ChmelafiÛ. Na fotografii An-
tonín a Franti‰ka Chmelafiovi se sv˘mi dûtmi. V horní fiadû
1. zleva Franti‰ek Chmelafi (nar. 1887), pozdûj‰í fieditel mû‰-
Èanské ‰koly a ãinovník pfierovského Sokola. Umuãen za 2. svût.
války.
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V r. 1880 získali v BeÀovû domovské právo tito sousedé: Ignác
Kuãírek, Tomá‰ Hrbas, kováfi, Franti‰ek Seibert, mlynáfi a Franti‰ek
Dragon, hostinsk˘. BeÀovské zahrady dávaly velkou úrodu trnek,
a tak se tu ãasto na podzim v kaÏdém domû vafiívala povidla. 

V r. 1881 mûl první pérov˘ koãár Antonín Martinek z ã. 12. Pan
fiídící Franti‰ek Mazáã zaloÏil toho roku ãtenáfisk˘ spolek Svatopluk.
Jeho pfiedsedou se stal Ludvík Uherek ã. 5, jednatelem Franti‰ek
Bûlafi ã. 29 a pokladníkem syn pana fiídícího Jaroslav Mazáã. Ri-
chard Mike‰ z Prus pÛjãil BeÀovsk˘m 1. secí stroj.   

V r. 1882 byli v obecních volbách zvoleni tito funkcionáfii: Jan
Chromeãek ã. 7 starostou, 1. radním Benedikt Matu‰ka a 2. rad-
ním Jan Sehnal. Byli zvoleni také cestmistfii Franti‰ek Dostál a Jan
Sehnal za roãní plat 2 zl. r. m. (ã.). Mûli se starat o dobr˘ stav vy-
‰utrovan˘ch cest.7

V r. 1884 bylo udûleno právo obãanské sousedské Franti‰ku Ho-
vÛrkovi, hostinskému. 

Pfii urãování stavebního místa pro novou ‰kolu vznikly velké spo-
ry mezi starostou Janem Chromeãkem a pfiedsedou ‰kolní komise
Augustinem Dostálem. Tyto spory se pfienesly i na beÀovské sou-
sedy, které rozdûlily na dva nesmifiitelné tábory (více v kapitole
o ‰kolství). Projevovaly se i v prÛbûhu obecních voleb, které se ko-
naly pravidelnû po tfiech letech. V tom roce 1885 uÏ 8 dní po vol-
bách byl podán rekurs proti novû zfiízenému v˘boru. TotéÏ se opa-
kovalo i v r. 1886. VzrÛstající nepfiátelství – zloby, soudy, ãastá stání
– to bylo na denním pofiádku. Nad dfiíve tak jednotnou vesniãkou
se vzná‰el jak˘si fenomén zla. MoÏná to bylo jakési furiantství, kte-
ré odráÏelo dobu, ve které Ïili. KaÏd˘ mûl svou pravdu a neustou-
pil ani o píì. Dokonce ani soud v Pfierovû si nevûdûl rady pfii po-
suzování stíÏností a postoupil je do vy‰‰ích míst, ke Krajskému
soudu v Olomouci. Do‰lo to tak daleko, Ïe dvûma pfiedstavitelÛm
obce ‰lo o Ïivot.8

Dovolím si k tomu napsat poznámku. Nebylo to tak dávno, co
byla zru‰ena robota a moravsk˘ rolník si mohl narovnat svá shrbe-
ná, poníÏená záda a volnû, svobodnû se nadechnout. MoÏná tento
závan vytouÏené svobody si kaÏd˘ vysvûtloval po svém a zapomnûl,
Ïe jeho svoboda konãí tam, kde zaãíná svoboda druhého.    

Nové, tentokrát uÏ platné volby, se konaly aÏ v r. 1887. Byly pro-
vádûny za dozoru úfiedníka z politického úfiadu. Starostou se stal
Jan Sehnal ã. 1, Augustin Dostál byl 1. radním a Jan Koplík 2. rad-
ním. Písafiem (zapisovatelem) se stal naduãitel Franti‰ek Strakáã,
obecním policajtem Antonín NesÀal, kter˘ pracoval zároveÀ jako
noãní a polní hlídaã za roãní plat 90 zl.r. ã. Bylo mu pfiidûleno je‰-
tû vyÏínání celé pfiíkopy na Trávníku, ale pod podmínkou, Ïe bude
chránit obec pfied koãujícími cikány.  

V r. 1888 byl zvolen obecním hospodáfiem hostinsk˘ Franti‰ek
Dragon, kter˘ tuto funkci zastával dlouhá léta velmi spolehlivû ke
spokojenosti obãanÛ.   

V r. 1889 do‰lo v BeÀovû k velké tragedii. V hostinci pana Ho-
vÛrky hráli taroky ãtyfii beÀov‰tí mladíci. Z jakési malichernosti
vznikla mezi nimi hádka, pozdûji rvaãka. Pfii ní byl jeden z mladí-
kÛ, syn EvÏena Suchánka, zabit. Protivník jej probodl ostr˘m fiez-
nick˘m noÏem pfiímo do srdce. Rozru‰en se pak ‰el sám udat na
policii. Bylo mu uznáno tvrzení, Ïe se bránil.   

V r. 1890 mûl BeÀov 658 obyvatel. V tomto roce zemfieli t˘den
po sobû vzájemní soupefii v obecních záleÏitostech a to pan nadu-
ãitel Franti‰ek Strakáã a b˘val˘ starosta, v souãasnosti pfiedseda ‰kol-
ní rady pan Jan Chromeãek. V fiíjnu téhoÏ roku se konaly obecní
volby za napjaté atmosféry. Starostou se stal Jan Sehnal, radními
Ludvík Uherek a Josef Odstrãil ã. 17. Jejich finanãní hodnocení zÛ-
stalo stejné, jako pfiedtím, t. j. starostovi za rok 30 zl. r. ã. a kaÏd˘
radní 15 zl. r. ã. Obecní hospodáfi mûl dostávat roãnû 30 zl. r. ã. Po-
kud by nûkterého ze zvolen˘ch zástupcÛ  zamûstnávaly obecní zá-
leÏitosti pÛl dne, mûl obdrÏet dietu 1 zl. r. ã., pokud cel˘ den, pak

1 zl. r. ã. a 50 krejcarÛ. Obecnímu sluhovi Antonínu NesÀalovi, kte-
r˘ byl zároveÀ policajtem, byl zv˘‰en plat a je‰tû obdrÏel uniformu
a peníze na letní odûv. Ale zato musel povinnen b˘t ‰tramm na ci-
gány a na cigánky a kaÏdého cigána a cigánku, jak se v dûdinû uká-
Ïe, hned vyhnat a bejkovcem pofiádnû vypráskat...9

Po smrti Franti‰ka Strakáãe byl jmenován naduãitelem Franti‰ek
Snídal. BeÀov‰tí radní se ãasto zúãastÀovali jednání ohlednû budo-
vání silnice, jezdili aÏ do Brna. V té dobû uãitel Prokop Barták a Jo-
sef Olehla dali podnût ke vzniku nového Spolku dobrovoln˘ch ha-
siãÛ. âlenové obecního v˘boru s potû‰ením tento návrh pfiijali
a pochvalnû se o nûm vyjadfiovali. Jednohlasnû také schválili sta-
novy nového spolku. Ke konci února r. 1892 si kaÏd˘ soused zasa-
dil pfied svÛj dÛm ovocné stromky. Zaãala se také stavût silnice
z Horní Mo‰tûnice pfies BeÀov a dostavûla se v r. 1893. V obecních
volbách se poprve volil 18 ãlenn˘ v˘bor, starostou se stal Ludvík
Uherek ã. 5 a radními Franti‰ek Martinek, Josef Brázda a Josef Ole-
hla. U Augustina Uherka ã. 13 se zaãala stavût nová pekárna. Za-
ãaly vycházet Selské listy, byly to noviny Selské jednoty. Byl to zprvu
mûsíãník, do kterého pfiispíval i sympatick˘ representant pfierov-
ského venkova Ludvík Uherek z BeÀova (1896), jak psaly Hanác-
ké noviny v r. 2000.10

Ve ‰kolní kronice je poznamenáno, Ïe v r. 1892 sídlí více neÏ
100 let v BeÀovû rody BûlafiÛ (jejich dÛm bylo b˘valé fojtství), Do-
stálÛ, MartilíkÛ, ChmelafiÛ, UherkÛ, JandÛ, Matu‰kÛ, Pospí‰ilÛ, Od-
strãilÛ. Jejich domy byly staré více neÏ 100 let. V r. 1894 byl jme-
nován ãestn˘m obãanem uãitel Prokop Barták, b˘val˘ velitel
a spoluzakladatel Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v BeÀovû. V r. 1895
zemfiel b˘val˘ starosta a souãasn˘ ãlen obecního v˘boru Franti‰ek
Bûlafi, o kterém kronikáfi pí‰e, Ïe dlouhá léta zastával úfiad obecní-
ho hospodáfie, byl vzorn˘m obãanem, zboÏn˘m kfiesÈanem a lidu-
milem. 
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Ludvík Uherek (nar. 1857 v BeÀovû). SOA v Pfierovû, 1. kroni-
ka obecné ‰koly v BeÀovû



Pan naduãitel Snídal i uãitel Prokop Barták z BeÀova ode‰li a na-
stoupil naduãitel Metod Danûk. Velitelem hasiãského sboru po Pro-
kopu Bartákovi se stal Josef Brázda.11

Jak nesnadn˘ byl Ïivot rolníka nám ukazuje situace z období fiep-
né kampanû. ChropyÀsk˘ cukrovar, kam BeÀov‰tí vozili fiepu, zkra-
choval, takÏe nedostali Ïádné peníze. Nepomohly stíÏnosti, nepo-
mohly soudy. V‰echna celoroãní práce – setí fiepy, pfiekopávání,
pfietrhávání, nejménû dvakrát okopávání, pak rytí, okrouÏení a svoz
– to v‰e bez sebemen‰í mzdy. Je‰tû museli, uboÏáci, platit soudní
v˘lohy. Tak napfi. Josef Pospí‰ilík mûl dostat za fiepu 800 zl., ale nic
nedostal, zÛstaly jen prázdné mozolnaté ruce. Ba je‰tû musel za-
platit pokutu 70 zl. za uráÏky, adresované majiteli cukrovaru.    

V r. 1893 onemocnûlo mnoho dûtí na os˘pky, proto od 25. 5. do
12. 6. bylo pfieru‰eno vyuãování. V r. 1894 se na kfiiÏovatkách cest
postavily rozcestníky, ukazující smûr. A podél nové beÀovské silni-
ce se postavily 4 stojaté dfievûné svítilny (lucerny), které za ‰era roz-
Ïíhal obecní past˘fi Josef Janda za roãní plat 2 zl. 50 krejcarÛ. Ráno

je pak zhasínal ponocn˘ Antonín DoleÏel za roãní plat 1 zl. 5 krej-
carÛ.12

V r. 1896 byl zaslán pfiedstavenstvu BeÀova pfiihla‰ovací blanket
Nábor ãlenÛ do Vlasteneckého zemského pomocného spolku âer-
veného kfiíÏe pro Moravu, jehoÏ pfiedsedou byl Felix hrabû Vetter
a jednatelem Alois ‰lechtic Janeãek. K zaloÏení spolku pfiispûla hrÛz-
ná událost na boji‰ti u Solferina. ·v˘car Henri Dunant, pohnut vel-
k˘m utrpením tûÏce ranûn˘ch vojákÛ, leÏících bez pomoci, slovem
i skutkem se snaÏil zlep‰ovat o‰etfiování ranûn˘ch. Zda se nûkdo
z BeÀova do spolku pfiihlásil není známo. 

V r. 1897 se zase konaly obecní volby. Starostou byl opût zvolen
Ludvík Uherek z ã. 5, radními Franti‰ek Martinek, Franti‰ek Su-
chánek a EvÏen Janda. V tomto roce byl zaloÏen spolek Ústfiední
matice ‰kolské.  
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BeÀov v r. 1906.
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3. SPOLEâENSKÁ MLÉKÁRNA
V r. 1898 bylo v BeÀovû zaloÏeno mlékárenské druÏstvo, které

mûlo 35 ãlenÛ. Ze sv˘ch prostfiedkÛ koupilo dÛm ã. 6 po zesnulém
p. S. Martilíkovi za 1350 zl., kter˘ zbofiilo a postavilo novou bu-
dovu Spoleãenské mlékárny. Zajímavé je, Ïe pfii tom pomáhal sv˘-
mi radami i koãující uãitel J. V. Pavelka, kter˘ se pozdûji stal in-
spektorem mlékafiství.

V 1. ‰kolní kronice je zápis o tom, Ïe v r. 1899 naduãitel Metod
Danûk budil v BeÀovû zájem o mlékárnu a mlékárenství, uspofiádal
i mlékafiskou slavnost. Zakládající ãlenové zdarma a obûtavû kona-
li v‰echny stavební práce a díky jejich snaÏení byla stavba dokon-
ãena je‰tû téhoÏ roku. Mlékárna byla vybavena stroji na ruãní po-
hon a jiÏ v prosinci v ní byl zahájen provoz. Pfiedsedou tohoto
druÏstva se stal Augustin Pospí‰il, fieditelem Franti‰ek Dragon, úãet-
ním Franti‰ek HovÛrka a pokladníkem Franti‰ek Havlíãek.  

ZboÏí, vyrábûné ve zdej‰í mlékárnû, mûlo vysokou kvalitu a byl
o nûj velk˘ zájem. Tomu odpovídala velmi dobrá trÏba. Mlékárna
se obci vyplácela. V r. 1900 zaplatila za 409 000 litrÛ mléka pfies

36 000 K. Celkem pfiijala pfies 49 000 K a vydûlala ãistého zisku
3 600 K. Byli pfiijímáni dal‰í noví ãlenové a parní pohon byl nahra-
zen elektrick˘m. V r. 1916 byl fieditelem druÏstva Josef Janda.
V únoru t. r. se konala valná hromada v hostinci Franti‰ka HovÛr-
ky. V r. 1922 mûlo druÏstvo 95 ãlenÛ se 175 závodními podíly.
Z února 1923 je zaznamenáno konání valné hromady, tentokrát
v hostinci Franti‰ka Dragona. V r. 1924 byl pfiedsedou druÏstva
Franti‰ek Zbofiil, fieditelem Josef Chromeãek, pokladníkem Augus-
tin Skácelík, ãlenové pfiedstavenstva Adolf Matu‰ka a Antonín Sto-
jan. V r. 1925 se stal fieditelem mlékárny Vojtûch Bûlafi, v r. 1926 to
byl Franti‰ek Janda ã. 10. V r. 1929 byl jmenován fieditelem mlé-
kárny Josef Chromãík a pokladníkem Adolf Matu‰ka. V r. 1930 mû-
lo mlékárenské druÏstvo jiÏ 285 ãlenÛ s roãním pfiíjmem 1 000 000
litrÛ mléka. ¤editelem mlékárny se stal dobrãick˘ starosta Josef Uhe-
rek, místofieditelem Josef Janda, jednatelem Ludvík Olehla, po-
kladníkem Adolf Matu‰ka, pfiedsedou Franti‰ek Havlíãek a správ-
cem mlékárny se stal Josef Ho‰Èálek. V únoru 1931 vy‰ly Stanovy
spoleãenstva Rolnické mlékafiské druÏstvo v BeÀovû. 
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V r. 1931 byla také vyti‰tûna Úãetní zpráva, kterou podepsal jiÏ
nov˘ fieditel Vojtûch Chmelafi, pokladník Adolf Matu‰ka a kontro-
lor Ludvík Olehla. Dozorãí radu tenkrát tvofiili: pfiedseda – Vojtûch
Chmelafi, místopfiedseda Josef Kubík a Augustin NesÀal. Na zprávû
byly je‰tû tyto podpisy: Antonín Stojan, Josef Uherek, Josef Janda,
Ferdinand Petfiík, Josef HouÏva, Karel Bûhal, Stanislav Jaro‰, Flori-
án Stokláska a Ignác Tomãík.    

V únoru 1932 se konala valná hromada v sokolovnû, které se
zúãastnillo 115 ãlenÛ se 150 podíly. Byli zvoleni noví pfiedáci: fie-
ditel – Josef Uherek z Dobrãic, místofieditel – Josef Janda ã. 76, jed-
natel – Ludvík Olehla, pokladník – Adolf Matu‰ka. âlenové dozorãí
rady: Frant. Havlíãek, Vojtûch Chmelafi. Náhradníci: Ludvík Petfiík,
Ignác DoleÏel z Lí‰né. âlenové rady: Florián Stokláska, Vojtûch Do-
hnal, Ferd. Petfiík, Stanislav Jaro‰, Karel Bûhal, Josef HouÏva, Ignác
DoleÏel, Ant. Stojan, Aug. NesÀal a Vojtûch Chmelafi.    

Na valné hromadû v únoru 1933, konané znovu v sokolovnû,
se se‰lo 271 ãlenÛ, majících celkem 327 závodních podílÛ. Na val-

né hromadû v únoru 1935 se se‰lo 283 ãlenÛ se 333 závodními po-
díly.

Na poãátku 20. století se k budovû mlékárny pfiistavilo pravé
kfiídlo. V levé ãásti byla mlékárna, v pravé ãásti provozoval pan Olej-
ník prodej smí‰eného zboÏí. Po ãase se je‰tû pfiistavila pekárna pa-
na Frömela. V r. 1926 pfievzali obchod i pekárnu manÏelé Kozmí-
kovi. V r. 1936 byla v mlékárnû provedena rekonstrukce. Koupilo
se chladící zafiízení a nové stroje, to v‰e za 110 000 Kã.  

Za 2. svûtové války 15. bfiezna 1942 byla zdej‰í mlékárna za-
vfiena a mléko se vozilo do Kyselovic. Nové stroje byly rozdûleny
do mlékáren v Kyselovicích, Radslavicích a ·i‰mû. Budova slouÏila
uÏ jen jako sbûrna mléka. Ale i tato ãinnost byla pozdûji zru‰ena.
V˘mûrem ministerstva zemûdûlství a lesnictví nastal v˘maz firmy.
Rozhodl tak Krajsk˘ soud v Olomouci 21. 12. 1944.  

Po válce v r. 1945 se stal majitelem budovy stát pod správou
MNV BeÀov. Budova nebyla uÏívána  a od r. 1951 byla zru‰ena i pe-
kárna a konzum manÏelÛ Kozmíkov˘ch, ktefií z BeÀova ode‰li. V ob-
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ci byly zru‰eny i dal‰í dva obchody. MNV po dohodû s Jednotou
Pfierov zfiídil v levém kfiídle budovy obchod se smí‰en˘m zboÏím.
Od r. 1952 stfied a pravé kfiídlo budovy i s dvorem  pfievzalo míst-
ní JZD, které tu pozdûji zfiídilo sklad. Tam, kde byla strojovna, se
vybudovala obecní prádelna. Nemûla ale dlouhého trvání. V r. 1970
byla postavena nová samoobsluha a zru‰il se prodej zboÏí v budo-
vû mlékárny. Uvolnûn˘ prostor uÏívalo JZD.    

V osmdesát˘ch letech si pronajímali místní zahrádkáfii nûkteré
místnosti pro v˘kup ovoce. Pfii úklidu zde nalezli tfii plakety. Na prv-
ní byl nápis: Hospodáfiská, prÛmyslová a národopisná v˘stava ve
Vy‰kovû r. 1902. Na druhé: Náhrada státu za hospodáfiské zásluhy.
A na tfietí: Zásluze.1

4. ZÁLOÎNA KAMPELIâKA
(1899–1952) 

Z iniciativy místního faráfie Josefa Vytopila byl zaloÏen v BeÀovû
r. 1899 spofiitelní a záloÏensk˘ spolek, spoleãenstvo s neomezen˘m
ruãením. Mûl 23 ãlenÛ a 1. valná hromada se konala 17. ledna
1900. Mûl pÛsobit ...ke zlep‰ení hmotn˘ch a mravních pomûrÛ
sv˘ch ãlenÛ. Byl spravován a reprezentován pûtiãlenn˘m pfiedsta-
venstvem, které si vyvolilo ze sv˘ch fiad starostu a námûstka. âin-
nost pfiedstavenstva kontrolovala dozorãí rada, která mûla nejmé-
nû 6 ãlenÛ, v ãele s pfiedsedou a místopfiedsedou. âlenové se
scházeli kaÏd˘ rok na valné hromadû. V r. 1924 byl pfiedsedou Au-

gustin Uherek, místopfiedsedou Aug. NesÀal, úãetním Franti‰ek Dra-
gon, ãlenové pfiedstavenstva Josef Janda a Adolf Matu‰ka.    

Stanovy spolku pro‰ly nûkolikrát zmûnami: r. 1912, 1932, 1938,
1941, 1948 a 1950. Od 1. ledna 1946 byla doãasnû zvolena 5 ãlen-
ná národní správa, ve které byli: Josef Pavlík, Franti‰ek Horák, Adolf
Pavlík, Karel Dostál a Franti‰ek Janda. Od 18. února 1947 tuto sprá-
vu vystfiídalo nové pfiedstavenstvo a spolek dostal nov˘ název Zá-
loÏna - Kampeliãka v BeÀovû a stal se povinn˘m ãlenem Okresní
spofiitelny a záloÏny v Pfierovû. V r. 1952 skonãila samostatná ãin-
nost beÀovské záloÏny, protoÏe se stala poboãkou Státní spofiitelny
v Pfierovû.    

Pfiehled starostÛ záloÏen. spolku: faráfi Josef Vytopil (1899), Au-
gustin Uherek (1900–1935), Karel Dostál (1935–1946), Franti‰ek
Janda (1946–1951) a Vladimír NesÀal (1951–1952).    

V r. 1931 mûl spolek 168 ãlenÛ. Mezi zaslouÏilé ãleny spolku
patfiili: Franti‰ek Dragon – zastával funkci pokladníka 20 let a Au-
gustin Uherek – zastával funkci 35 let. Po celou dobu své existen-
ce bylo hospodafiení záloÏenského spolku velmi dobré, jen v r. 1948
hospodafiil se ztrátou. Ze sv˘ch pfiebytkÛ podporoval ãinnost TJ So-
kola, hasiãského sboru, ãtenáfiského spolku, Spolku sv. Terezie a pfii-
spíval i dûtem chud˘ch rodiãÛ.   

V r. 1930 zaloÏil spolek stavební fond s úmyslem postavit v ob-
ci záloÏnu. Ale vysoké náklady na stavbu tohoto domu pfiedsta-
venstvo odradily a tak r. 1936 byl zakoupen od Josefy Pospí‰ilové
dÛm ã. 102 za 12 500 Kãs, kter˘ byl pfiestavûn za 23 089 Kãs. Zá-
loÏna trvala, jak bylo v˘‰e psáno, do r. 1952.1
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1. BOJ ZA REGULACI MO·TùNKY
A JINÉ UDÁLOSTI

V obecních volbách r. 1900 se stal starostou EvÏen Janda ã. 10
a radními Augustin Uherek ã. 24, Josef Úlehla ã. 34 a Augustin Po-
spí‰il ã. 35. Toho roku se konalo sãítání lidu. Ve 121 domech Ïilo
v BeÀovû 719 obyvatel. Brodeck˘ pan uãitel Arno‰t Bfiezina po-
znamenal, Ïe v této dobû stojí v BeÀovû chalupy z 18. a poãátku
19. století. KaÏd˘ musel za stavební místo platit do obecní poklad-
ny roãnû 2 zl. 15 krejcarÛ. V obci bylo 20 pÛllánÛ, 10 ãtvrtlánÛ
a 8 podsedkÛ. Katastr obce mûl rozlohu 675 ha 38 arÛ. Obec vlast-
nila les o rozloze 140 jiter 598 sáhÛ.1

O domovské právo poÏádali v r. 1900 tito obãané: Franti‰ek Ky-
jovsk˘, Maxmilian Kraus, Jan Ostrãil – koláfisk˘ mistr, Josef Her-
man, Josef ·tûpaník, Franti‰ek Pavlík, Josef Kavka, Petrolina Lecia-
nová, Jan Jake‰ a Josef Pumprla.   

V r. 1903 se stal starostou opût EvÏen Janda a radními Augustin
Uherek, Alois Zemánek a Josef Olehla. V tomto roce se zaãalo jed-
nat o regulaci Mo‰tûnky. Kronikáfi Franti‰ek Bûlafi vypoãítával, jaké
‰kody do té doby Mo‰tûnka zpÛsobila. V‰ichni se shodovali na tom,
Ïe je to horsk˘ drav˘ a divok˘ potok, kter˘ od nepamûti zaplavoval
blízká pole, louky, na Trávníkách odná‰el obilí, píci i ornici, lámal
mosty a lávky, ‰kodil také mlynáfii, odná‰el lanfe‰t  a stav. ProtoÏe
se i letos Mo‰tûnka vylila, svolali dva rolníci z Prus, Gustav Mike‰
a Jaroslav Janák, schÛzi v‰ech postiÏen˘ch obcí. Byli svoláni zástupci
H. Mo‰tûnice, BeÀova, Prus, âech, DomaÏelic, Turovic a Îelátovic
do hostince Antonína OdloÏilíka v âechách. Zde byl zvolen pfií-
pravn˘ v˘bor, ve kterém byli z kaÏdé obce dva vyslanci. BeÀov za-
stupovali EvÏen Janda a Ludvík Uherek. Tito vyslanci mûli jít k zem-
skému Vysokému v˘boru veleslavnému do Brna a k ministerstvu
zemûdûlství (orby) do Vídnû s Ïádostí o povolení a pfiispûní k regu-

laci Mo‰tûnky. (Netu‰ili tenkrát, Ïe na regulaci budou ãekat dlou-
h˘ch 21 let). Kronikáfi si posteskl, Ïe ve Vídni mûli jiné starosti, Ïe
vídeÀská vláda od sluhy, písafie, a aÏ na nejvy‰‰ích místech se sta-
rala hlavnû o Rakousy, ·t˘rsko, Korutany, aby tam mûli pûkné sil-
nice, vybavené Ïeleznice, krásné mosty pfies Dunaj, ve Vídni pa-
láce, vybetonované ulice, by se tûm pohlavárÛm a ministrÛm hlavy
netfiepaly v jezdících koãárech, ale na nás, Moravany, a zvlá‰tû je‰-
tû na Hanáky, co nejvíc platijou danû, ani pomy‰lení, o ty starost
nemûli.

Toho roku 1903 byl zaloÏen spolek Katolick˘ dorost. V r. 1904
bylo udûleno ãestné obãanství beÀovskému rodáku D. p. Dr. Anto-
nínu Cyrilu Stojanovi, faráfii a poslanci v DraÏovicích, pro jeho zá-
sluhy a lásku k rodné vesnici. Pfiedseda regulaãního druÏstva Gu-
stav Mike‰ s EvÏenem Jandou ho ‰li poprosit, aby se jako rodák
a krajan zastal svého rodi‰tû a okolí v otázce regulace Mo‰tûnky na
zemském snûmu.  

V r. 1903 poÏádal o domovské právo Sylvestr Kavka, v r. 1904
Josef Tala st. V r. 1905 poÏádal o domovské právo obuvnick˘ mis-
tr Jan Plaãek.

V BeÀovû se rozmohly krádeÏe a vloupání, proto pomáhali sou-
sedé ponocnému hlídat po ãíslech. V r. 1905 v únoru se vydal Gu-
stav Mike‰ s Ludvíkem Uherkem jako deputace na ministerstvo or-
by do Vídnû. Jejich mluvãími byli poslanec za pfierovsk˘ okres pan
Rozko‰n˘ z Kfienovic a Dr. A. C. Stojan. Nûmeck˘ referent Herr ba-
ron Weis je nechal pfies dvû hodiny ãekat v pfiedsíni, zatím co on
se uvnitfi bavil a smál, s nûjak˘m dÛstojníkem rozebíral dostihy a ta-
ké dûvãata. Pak teprve mohli vejít dovnitfi k milostivému naduté-
mu Nûmci baronkovi Herr von Weisovi, kter˘ je velmi rychle od-
byl, Ïe u nûho Ïádná Ïádost není. Ve skuteãnosti ji mûl v ‰uplíku
uÏ rok. Dr. A. C. Stojan do t˘dne poslal Gustavu Mike‰ovi z Prus
dopis, v nûmÏ, struãnû fieãeno, se mluvilo spí‰e o moÏnosti regula-
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ce horního toku Mo‰tûnky. Jevila se znovu vyhlídka dlouhého
a pracného vyfiizování, podobnû, jak tomu bylo pfied nûkolika lety
se stavbou kostela. Pfiející a snaÏící se rodák Dr. A. C. Stojan kon-
ãil svÛj dopis slovy: ToÏ co vãil?

V r. 1906 se konaly na Moravû poprve tajné a pfiímé volby do
zemského snûmu.Obec BeÀov byla velmi hrdá na to, Ïe za ven-
kovskou kurii byl zvolen jejich rodák Monsignor Dr. Antonín Cyril
Stojan, stráÏce Host˘na a Velehradu, upfiímn˘ syn slovanského ná-
roda.    

V obecních volbách byl zvolen starostou znovu EvÏen Janda, rad-
ními byli Augustin Uherek, Alois Zemánek a Augustin NesÀal. V r.
1907 vznikla Republikánská strana. V tomto roce poÏádali o do-
movské právo Josef ·ípek z Turovic se svou rodinou, fiezník Fran-
ti‰ek Macháãek z Komárného, Franti‰ka Vajdová z Kostelce i s ro-
dinou. 

Za okres Pfierov, Kojetín a Hole‰ov byl ve volbách zvolen agrár-
ník Jan Rozko‰n˘ z Kfienovic. V BeÀovû obdrÏel 96 hlasÛ, sociální
demokrat Skopal 47 hlasÛ. V uÏ‰í volbû do fií‰ské rady byl zvolen
Dr. A. C. Stojan k velké radosti místních. Dobrou zprávou bylo i to,
Ïe místodrÏitelství v Brnû slíbilo, Ïe bude vyplácet z náboÏenského
fondu beÀovského faráfie a tak sejme z obce toto finanãní bfieme-
no.

V r. 1908 se vypravil starosta EvÏen Janda s Ludvíkem Uherkem,
Gustavem Mike‰em z Prus, Metodûjem Ka‰párkem z âech a p. Ca-
ga‰em z DomaÏelic do Brna, aby zde pfiedloÏili Ïádosti a doklady
ohlednû regulace Mo‰tûnky. Na základû toho pfiijela v fiíjnu t. r. ko-
mise z ministerstva orby, z místodrÏitelství, ze zemského v˘boru,
okresního hejtmanství a ze v‰ech zainteresovan˘ch obcí, dále míst-
ní zastupitelé a 5 mlynáfiÛ. Ale zase se nic nevyfie‰ilo.  

V tomto roce vysadila obec pfied grunty ã. 28, 8, 27 a 9 sad.
V r. 1909 se zase konaly obecní volby, ale nic se nezmûnilo. Jen Dr.
A. C. Stojan se zaslouÏil o to, aby Ïádost o regulaci Mo‰tûnky se po-
sunula o kousek dál. Mo‰tûnka byla totiÏ uznána jako horská byst-
fiina a to by mûlo usnadnit pomoc vlády.    

V tomto roce byl zaloÏen spolek Agrární dorost. A Josef ·tûpa-
ník poÏádal o domovské právo pro sebe i svou rodinu.   

V r. 1910 se oãekával pfiíchod Halleyovy komety. Mezi lidmi se
‰ífiilo, Ïe nastane konec svûta a pfiijde soudn˘ den. Mluvilo se me-
zi sousedy, Ïe hvûzdáfii vypoãítali sráÏku komety s na‰í zemí na
21. kvûtna. Lidé zpívali: UÏívejme svûta, neÏ pfiijde kometa, ona
pfiijde, ‰lahne nás, bude po nás veta. A nûktefií hospodáfii to pr˘
vzali doslova a propili grunt. Nic se ale nestalo, zato pfii‰ly jiné rá-
ny. V ãervenci to byla spála, na kterou zemfielo 12 dûtí, v záfií po-
vodeÀ, která strhla most pfies Mo‰tûnku, v fiíjnu poÏár a v listopa-
du onemocnûl dobytek slintavkou a kulhavkou, která fiádila
4 mûsíce. Uhynulo mnoho dobytka. 

V tomto roce se konalo sãítání obyvatel. V BeÀovû Ïilo 775 oby-
vatel ve 125 domech. Hospodáfiské pÛdy bylo celkem 655 ha, z to-
ho 579 ha pole, 18 ha luk, 13 ha pastvin a 10 ha zahrad. Ve stájích
bylo 88 koní, 315 kusÛ skotu a 296 kusÛ bravu. O domovské prá-
vo poÏádali: Franti‰ek Lajda, Franti‰ek Hradílek z Karlovic, Augus-
tin Herman z Pfiestavlk a Antonín Dvofiáãek z Oprostovic.

Na jafie r. 1911 bylo velké sucho. Náhle nastalo velké zdraÏení,
hlavnû u masa. Cena 1 kg hovûzího byla 1 K 72 hal, 1 kg telecího
2 K, 1 kg vepfiového 1 K 88 hal, 1 l mléka 24 hal. V tomto roce se
konaly volby do fií‰ské rady, pfii kter˘ch byl zvolen uÏ znám˘ kan-
didát agrární strany rolník Jan Rozko‰n˘ z Kfienovic a za jinou sku-
pinu byl zvolen kromûfiíÏsk˘ probo‰t Dr. A. C. Stojan. V BeÀovû byl
zaloÏen spolek Národní jednota a v místû za dne‰ní sokolovnou by-
la zfiízena cihelna. Drahota pokraãovala dál. Vedle masa a bufitÛ se
zdraÏilo uhlí, pivo a slivovice. Jen za fiepu se v r. 1912 dobfie plati-
lo. Za 1 q fiepy obdrÏel rolník 2 K 70 hal.

Mezi âernou Horou a Tureckem vznikla 18. záfií 1912 válka.
Nato Turecku vypovûdûlo 30. záfií válku Srbsko, ¤ecko a Bulhar-
sko. Turecko bylo od tûchto 4 státÛ bito jak Ïito. Ale kdyÏ uÏ byli
Turci zahnáni aÏ k Cafiihradu, zabránilo dal‰ímu ústupu samo Ra-
kousko - Uhersko, které podporoval Berlín. Cel˘ svût byl tímto jed-
náním velmi pfiekvapen, jen Turci byli spokojeni.    

I v tomto roce pfii místních volbách se jména zvolen˘ch pfied-
stavitelÛ obce nezmûnila. Ale pfiece se stalo nûco nového. Vznikla
tûlocviãná jednota Sokol. V ãervnu 1913 se konaly volby do zem-
ského snûmu a kandidátem za agrární stranu se stal Ludvík Uherek
z BeÀova. V BeÀovû byl zfiízen telefon z mo‰tûnské po‰ty, náklady
na nûj hradila obec.2

2. PRVNÍ SVùTOVÁ VÁLKA
(1914–18)

Na rakouského následníka trÛnu arcivévodu Franti‰ka Ferdi-
nanda a jeho manÏelku Îofii Chotkovou, hrabûnku z Hohenbergu,
byl 28. ãervna 1914 spáchán v Sarajevu atentát. Pfiesnû za mûsíc
od této události vyhlásilo Rakousko - Uhersko válku Srbsku a 31.
ãervence byla vyhlá‰ena v‰eobecná mobilizace. Po celé rakouské
monarchii se vylepovaly vyhlá‰ky M˘m národÛm. A kolo dûjin se
zaãalo toãit na plné obrátky.   

UÏ 1. srpna vyhlásilo Nûmecko válku Rusku a 3. srpna válku
Francii. Anglie vyhlásila 4. srpna válku Nûmecku a pozdûji Turec-
ko Rusku. Vznikl celosvûtov˘ konflikt – 1. svûtová válka.

Na‰i lidé byli zdû‰eni. Nikdo z nich si válku nepfiál. Za Rakous-
ka se sjednocovali Slované proti germanizaci. A Slované Ïili i v Rus-
ku. Na‰i lidé nechtûli proti rusk˘m SlovanÛm bojovat, povaÏovali
je za své bratry.1

UÏ 1. srpna ráno oznamoval beÀovsk˘ policajt NesÀal bubnem
zprávu o mobilizaci. Do 24 hodin mûli nastoupit muÏi od 24 let do
42 let ke sv˘m jednotkám. V BeÀovû vznikla panika. Oz˘val se ná-
fiek, bûdování. Ihned museli narukovat tito muÏi: Josef Kubík, Fran-
ti‰ek Slamûník, Narcis Konupãík, Bedfiich Martinek a Josef Jake‰.
Rukovali je‰tû pfied zvefiejnûním vyhlá‰ky.   

Zdû‰ení a hrÛza obcházely vesnicí. V‰echno bylo tak rychlé a ne-
ãekané. V nedûli 2. srpna uÏ v 6 hodin ráno se zúãastnilo 70 be-
Àovsk˘ch muÏÛ ranní m‰e sv. a pfiijalo sv. pfiijímání. Na v‰ech pfií-
tomn˘ch bylo vidût, jak je situace váÏná. Po m‰i nasedli do
pfiipraven˘ch vozÛ, taÏen˘ch koÀmi a se slzami v oãích opou‰tûli
svoji rodnou vesniãku. Nedovedli si vÛbec pfiedstavit, co je kdesi
v daleké zemi ãeká a zda se sem je‰tû vÛbec vrátí. Doprovázel je
hlasit˘ náfiek Ïen, matek, dûtí, snoubenek a smutné pohledy zby-
l˘ch sousedÛ.

Sotva odjeli, pfii‰la nová vyhlá‰ka. Hned nazítfií ráno má b˘t za-
bráno 18 koní a odvedeno do Olomouce. Byly Ïnû, doba vrchol-
n˘ch prací. Mûla se provádût sklizeÀ, ale muÏi i konû v hospodáfi-
ství chybûli. Na jejich místa musely nastoupit Ïeny. Sekly obilí
kosou, vázaly, sváÏely zb˘vajícími koÀmi a kravami. Na podzim za-
sely ozimy, kopaly zemáky, vyr˘valy fiepu a vozily do cukrovaru.
Uplakané, bez radosti, stále se obávající o Ïivot sv˘ch drah˘ch. Je‰-
tû k tomu byli do vesnic nasazeni tajní policisté v pfiestrojení, vy-
zvûdaãi a ‰piclové, zkoumali, jak jsou lidé loajální k císafii pánu. Br-
zy bylo vyhlá‰eno stanné právo a upisovaly se váleãné pÛjãky. Dne
14. prosince se konal odvod domobrancÛ nevojákÛ od 24 do 36 let
do Pfierova. V BeÀovû jich bylo tfiicet a z nich odvedli ‰est. V 1. ‰kol-
ní kronice se pí‰e, Ïe BeÀov vyslal v 1. roce války k obranû fií‰e 92
muÏÛ.   

Noviny nepodávaly pravdivé zprávy o situaci na boji‰tích. Psalo
se jen o úspû‰ích rakouského vojska. To se pak vyvû‰ovaly rakous-
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ké prapory a psaly oslavné ãlánky. O poráÏkách a mnoÏství padl˘ch
se psalo minimálnû. Vilém II., nejvût‰í spojenec Rakouska - Uher-
ska, se chlubil, Ïe válka nebude mít dlouhého trvání. Maximálnû
do zimy. Na‰i lidé mu rádi vûfiili, dávalo jim to nadûji na brzk˘ ná-
vrat sv˘ch drah˘ch. JenÏe obãas se zaãal tu i tam objevovat ranû-
n˘, nebo tûÏce zmrzaãen˘ vojín. A ti promluvili. Lidé poznali, Ïe
skuteãnost je jiná, krutá. Docházely uÏ i zprávy o prvních padl˘ch. 

V té dobû vycházel v na‰í zemi ãasopis âesk˘ svût. Listovala jsem
v nûm. Jsou tu zábûry zemí, kde se bojovalo, ale skuteãné události
z boji‰tû jsou jen matnû popisovány. Jen pfiípadná vítûzství rakous-
k˘ch vojsk jsou gloriována. Pro odlehãení váÏné situace jsou tu ob-
rázky roztomil˘ch dûtí, nebo kresby zajatcÛ. Ale pozorn˘ ãtenafi
mÛÏe ãíst i mezi fiádky. Padl˘ velitel N. N., manÏel a otec,  obdrÏel
posmrtnû vyznamenání. Nebo stateãné chování mladého muÏe, kte-
r˘ pfii‰el ve válce o ruku a dovede pomocí protézy pracovat. Dojí-
má obrázek dvou mal˘ch sirotkÛ, kleãících u hrobu své maminky.
A tatínek je ve válce neznámo kde.

Prvním padl˘m z BeÀova byl Jan Andr˘sek. A brzy po nûm Jo-
sef Polá‰ek, kterého následoval Stanislav ¤íha. V tom r. 1914 jich
bylo také mnoho zranûno. Josef NesÀal do ruky a nohy, Josef Jan-
da ã. 8 do hlavy, Adolf Chromeãek do prsou a krku, Antonín Na-
vrátil do nohy, Vojtûch Koplík do oka a ruky. Tato válka byla záko-
pová a nûktefií tûÏce onemocnûli. Napfi. Antonín Chmelafi, bratfii
Arno‰t a Josef Navrátilovi, EvÏen Kubík, Josef Petfiík, Augustin Nes-
Àal. A byli uÏ i nezvûstní: Josef Jake‰, Bohumil Havlíãek, Augustin
Vanûk a Franti‰ek Slamûník.2

A zatím BeÀov‰tí doma zaãali pociÈovat rychle vzrÛstající dra-
hotu. Po Ïních r. 1914: 1 q rÏi (p‰enice) ...24 K, 1 q Ïita ...35 K, 1
q jeãmene ...20 K, 1 l petroleje ...40 hal. Pfied Vánoci 1915
1 q rÏi ...40 K,  1 q Ïita ...48–50 K, 1 q jeãmene ...36 K, 1 l petro-
leje ...76 hal.

Zaãátkem r. 1915 byl skácen
les ObÛrka. Rozkládal se po obou
stranách silnice na Zadním Per-
n˘m, za Nivkou, podél hranice
Odfiíãí aÏ k Mo‰tûnce. A ceny obi-
lí dál stoupaly. Vláda byla nucena
urãit maximální ceny, jejichÏ pfie-
kroãení se pfiísnû trestalo pokuta-
mi, nebo vûzením. Napfi.: 1 q Ïita
stál 42 K, 1 q rÏi ...36 K, 1 q jeã-
mene ...30 K, 1 q ovsa ...26 K.
Ale pfies v‰echna opatfiení se ceny
zvy‰ovaly dál, ãasto aÏ o 20 K.
Zmizel prodej rohlíkÛ. Pfiestal se
slavit masopust. V tomto roce se
uzdravil z váleãného zranûní Jo-
sef Janda ã. 8, a proto musel zno-
vu nastoupit na vojnu. Ale uÏ pfii
prvním útoku na bodáky byl od
rusk˘ch kozákÛ zajat.   

Do BeÀova se vrátil tûÏce zra-
nûn˘ Arnold Koplík a bratfii Ladi-
slav a Franti‰ek Jandovi museli na-
rukovat. Ladislav pfiímo na boji‰tû
a Franti‰ek nejprve na v˘cvik ke dragounÛm do Pfierova. Odtud pak
byl zaãlenûn ihned do války. Josef Jake‰ a Bohumil Havlíãek, ktefií
byli dosud nezvûstní, se ozvali z ruského zajetí.  

Na frontu se posílaly potraviny, hlavnû mouka, které zaãínal b˘t
u nás nedostatek. Ten se fie‰il tûmito smûrnicemi:

1) Koláãe se mohly péci maximálnû dvakrát za t˘den. Do mou-
ky se mûla míchat i mouka jeãmenná, kukufiiãná a zemáky. Bylo
dovoleno spotfiebovat na 1 osobu za pÛl roku 54 kg obilí.

2) KaÏd˘ rolník musel nadfiízen˘m orgánÛm udat správné mnoÏ-
ství obilí a mouky, které doma má a pfiebytky odevzdat. Byly pro-
vádûny pfiísné kontroly ve spíÏích, na komorách, ve stodolách a j.
KdyÏ se zjistilo, Ïe se pfiebytky neodevzdaly, hrozila pokuta do 12
tisíc K a k tomu tvrdé tresty.   

DomÛ se pfiijel zotavit zranûn˘ EvÏen Kubík. A 15. dubna t.r.
1915 nastaly dal‰í odvody 19 let˘ch mladíkÛ. Byli to Jan Janda,
Franti‰ek Pavlík, Josef Horák, Mrázek a Franti‰ek Uhlífi. Branná po-
vinnost se prodlouÏila do 50 let. Je‰tû v dubnu byli odvedeni muÏi
- nevojáci od 36 do 42 let a to v Pfierovû: Adolf Matu‰ka, Frant. Ti-
helka, Novák, Topiã, Frant. Janda a uÏ v kvûtnu odcházeli na fron-
tu. Zanedlouho se konal odvod muÏÛ, b˘val˘ch vojákÛ, od 42 do
50 let. V BeÀovû zÛstali jen starci, Ïeny a dûti.   

A pfii‰ly dal‰í zákazy. C. k. hejtmanství zakázalo krmit dobytek
zrním a volnû mlet obilí. Byly ihned zavedeny lístky na mletí. Nad
LázÀama podél Lipin mezi Héky byla postavena vojenská stfielnice.
Odtud vedlo telefonní spojení s vojensk˘mi oddíly ubytovan˘mi
v Pfierovû, v Mo‰tûnici, Îelátovicích a Pavlovicích. Den co den se
tu stfiílelo a obcí procházely kolony vojsk tam i zpût. Hluk stfielby,
hlasité povely, troubení signálÛ, dunûní pochodujících vojsk, to v‰e
bylo uÏ od 5 h ráno na denním pofiádku. Polní práce v tratích Ou-
fiity, Za Souhrady, Vláãiny, Lámaniny, Oulehly, Nad Lipiny, V Rovi-
nách, Za DlaÏama - mohly b˘t konány aÏ za soumraku a pod vo-
jensk˘m dozorem. U Lipin na poli Josefa Pospí‰ilíka z gruntu ã. 11
byla postavena vojenská stráÏnice, ve které stále sídlilo 12 vojákÛ
i s kaprálem. Stfiílelo se dennû mimo nedûlí a svátkÛ, ale na ãasté
prosby BeÀovsk˘ch se  stfielba ponûkud omezila. Tyto cviãné stfiel-
by se tu provádûly ãtyfii roky.3

V r. 1914 poÏádali o domovské právo bratfii Prokop, Antonín a Jo-
sef Navrátilovi z VûÏek.    

Dne 3. kvûtna 1915 vypovûdûla Itálie své spojenectví s Rakous-
kem a 23. kvûtna mu vypovûdûla válku. Ihned po této události by-
li z BeÀova odvedeni 18 letí muÏi, celkem jich bylo devût. Jmeno-
vitû: Jindfiich Matu‰ka, Pospí‰il, Smékal, Fr. Havlíãek, Ondru‰ka,
Luká‰, Petfiík, Pavlík, ¤íha. Na podzim téhoÏ roku byli odvedeni
dal‰í muÏi od 42 do 50 let. Bylo jich celkem 18. Jmenovitû: Jos. Le-
cian, Frant. Lecian, Frant. Vaculík, Frant. ¤íha, Jos. Kubík, Isidor
Luká‰, Fr. Hrdliãka, Flor. Herman, Jan Jaro‰, Vít ·koloud, Jos. Pum-
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Odvod beÀovsk˘ch mládencÛ 27. 6. 1915. Se ‰ipkou Josef Luká‰. Z archivu Zity Láskové



prla, Jos. ·tûpaník, Jan Pavlík, Jos. Tala, Jos. ¤íha, Jos. Dostál, Voj.
Bûlafi a Frant. Bûlafi.   

Obecní volby se pro váleãné potíÏe nekonaly, v samosprávû zÛ-
stali pfiede‰lí funkcionáfii. Jen radního Augustina NesÀala zastupo-
val náhradník, protoÏe byl na vojnû. Obecním hospodáfiem zÛstal
hostinsk˘ Frant. Dragon. Obecní v˘bor se usnesl upsat na chudin-
sk˘ fond váleãnou pÛjãku 1500 K.   

V lednu r. 1916 nastupovali na frontu muÏi, odvedení v kvûtnu
1915. V tomto roce byly ceny obilí a potravin tyto: 1 q Ïita ...42 K,
1 q rÏi (p‰enice) ...32 K, 1 q jeãmene ...38 K, 1 q ovsa ...34 K, 1
q prosa ...32 K, 1 q hrachu (ãoãky) ...70 K, 1 q vikve ...30 K, 1
q zemákÛ ...10–12 K, 1 q agrárních otrup ...18 K, 1 vajíãko
...18–20 hal, 1 l piva ...60 hal (v záfií 88 hal, v fiíjnu 92 hal), 1 kg
hovûzího masa ...6 K (v kvûtnu uÏ 8 K, pfied tím v záfií 1914 ...1,
8 K ), 1 kg m˘dla ...5 K 50 hal. Máslo, sádlo, lÛj se kupovaly pod
rukou. Poãet hovûzího i vepfiového dobytka se zmen‰oval, protoÏe
nebylo ãím dobytek krmit. A pokud pfiece jen nûjak˘ pfiebytek v hos-
podáfiství byl, prodával se tajnû. Napfi. maximální cena 1 párku by-
la stanovena na 80 K, naãerno se platilo 240–300 K. Zemû byla na
pokraji bídy. C. k. úfiady vydaly nafiízení, Ïe na jednoho dospûlého
ãlovûka staãí na rok 132 kg zrní, na nedospûlého 100 kg zrní. Na
kaÏdém úfiadû – na po‰tách, na dráze – v‰ude se muselo mluvit jen
nûmecky, v‰echna nafiízení, v‰echny Ïádosti musely b˘t v nûmãi-
nû. O domovské právo poÏádal Jan Zbofiil se svou rodinou.   

Vojáci, ktefií pfii‰li z váleãného území do BeÀova, sem pfiinesli
koÏní choroby. Nejroz‰ífienûj‰í byl svrab, fiíkali mu pra‰ivina. Ne-
bylo lékÛ, mastí, chudáci se ‰krábali po celém tûle do krve a pak je
postiÏené místo bolelo. Byli z toho celí zoufalí a nad sv˘m stavem
plakali. Kdo mûl, mazal se petrolínem, kafrem, lihem, tím, co se-
hnal. A stejnû to nepomohlo. V nûkter˘ch rodinách se drÏel svrab
i dva roky. Do toho v‰eho vypukl v záfií 1916 drÛbeÏí mor.4

Pro velk˘ nedostatek vody, pro velké sucho, nemlely ml˘ny
v okolí a muselo se jezdit aÏ do ml˘nÛ v Tovaãovû, Kojetínû, nebo
v KromûfiíÏi. Na svátek V‰ech svat˘ch a na Du‰iãky bylo zakázáno
zapalovat na hfibitovû svíãky, aby se osvûtlená místa nestala terãem
pfii noãních náletech. Ale stejnû bylo vosku nedostatek.    

Dne 21. listopadu zemfiel císafi a král Franti‰ek Josef I. a moci se
ujal následník Karel I. Ale nejsmutnûj‰í byli zprávy o úmrtích.
V r. 1916 padli na boji‰tích tito beÀov‰tí muÏi: Josef Novák, Josef
Uhlífi, Ladislav Havlíãek, Franti‰ek Pavlík, Jaroslav Horák a Meto-
dûj ·koloud.5

Nedoãkali se, mrtvi jsou, kdo chtûli s námi b˘ti do skonání,
nedoãkali se, mrtvi jsou, kdoÏ mladí padli v cizích zemí pláni. 
V neznámé pÛdû leÏí neznámí.    (Viktor Dyk : Zpûv noci)
Na beÀovském hfibitovû je pomník padl˘m spoluobãanÛm

v 1.svûtové válce. Pfii pohledu na nûj  cítím velké pohnutí. Malá
vesniãka obûtovala 24 mlad˘ch muÏÛ na oltáfi vlasti. Není to pfiíli‰
mnoho na tak malou obec? Podobnû jsou na tom i obce v okolí.
V Mo‰tûnici padlo 35 muÏÛ a v kaÏdé dal‰í vesnici mají pomníky
s velk˘mi poãty padl˘ch. Na malém námûstíãku v Kyselovicích jsou
mimo jiné i dvû jména bratrÛ, u kter˘ch je titul MUC. UÏ jen krÛ-
ãek je dûlil od dokonãení studia a získání doktorátu. Kdo nahradí
rodiãÛm a rodinám tyto syny, manÏele a otce? ZÛstala jen obrovská
bolest a trápení. Pozastavme se na chvíli a zamysleme nad osudy
tehdej‰ích vojákÛ - beÀovsk˘ch rodákÛ. Je‰tû jsou mezi námi lidé,
ktefií o osudech tûchto obãanÛ sly‰eli z vyprávûní. 

Do války nastoupili i bratfii Chmelafiovi, Jan a Antonín. Jan, za-
kladatel beÀovského Sokola, bojoval v Haliãi, podobnû jako bratfii
Jaroslav a Josef Horákovi a mnoho dal‰ích beÀovsk˘ch chlapcÛ. Jed-
nou, kdyÏ jel nákladním autem, zaútoãilo na nûj ruské letadlo. Byl
postfielen kulometem. Kulka pro‰la hlavou pfies krk. Je‰tû Ïil, kdyÏ
ho pfieváÏeli do vojenského lazaretu. JenÏe stále krvácel a krváce-
ní se nedalo zastavit. Zemfiel.    

Jeho bratr Antonín zahynul v r. 1918 pfii poslední ofenzivû na
Piavû. Mûl 31 let a byl veden jako nezvûstn˘.6

Jak jsou v‰echny ty osudy jiné a nakonec stejné. Nûktefií sou-
ãasníci, kdyÏ vidí v televizi váleãné dokumenty, radûji pfieladí na ji-
nou stanici. JiÏ pohled na váleãné bûsnûní je deprimuje. Ale oni mu-
seli v tom marasmu Ïít, nebylo úniku. Pfienesme se v my‰lenkách
do osudÛ dvou beÀovsk˘ch bratrÛ, ktefií se váleãné vfiavy úãastni-
li. Jmenovali se Jaroslav a Josef Horákovi. Bydleli v Haãkách, v dom-
ku s do‰kovou stfiechou ã. 69. Dnes uÏ dávno nestojí. Josef si své
záÏitky z války zapisoval, protoÏe ho poznamenaly na cel˘ Ïivot.    

Star‰í Jaroslav byl ve sv˘ch dvaceti letech odveden ihned zaãát-
kem války s velk˘m mnoÏstvím beÀovsk˘ch muÏÛ. V kronice ne-
jsou v‰echna jména uvefiejnûna. Mlad‰í Josef byl se sv˘mi vrstev-
níky - Franti‰kem Pavlíkem, Janem Jandou, Franti‰kem Uhlífiem,
Mrázkem a Janem Koplíkem - u odvodu 25. bfiezna 1915. Nemûl
je‰tû 19 let. Franti‰ek Uhlífi nebyl odveden pro úraz na Ïelezniãní
dráze. Ostatní v‰ichni byli uznáni schopn˘mi vojenské sluÏby. Jo-
sef musel jako první narukovat, protoÏe pluk, ke kterému pfiíslu‰el,
byl témûfi úplnû na Nûvû v Haliãi zniãen a musel se doplnit dal‰ími
vojáky. UÏ 15. dubna odjíÏdûl z domova a 1. kvûtna jej dali do mar‰-
kompanie a koncem kvûtna jiÏ jel s mar‰batalionem do války. Pfií-
slu‰el do Zemûbraneckého pû‰ího pluku ã. 13 k feldkompanii. Ja-
kou radost mûl, kdyÏ se tu v Haliãi setkal se sv˘m bratrem, nelze
ani popsat. Pokud to ‰lo, byli stále spolu. Vedle ãesk˘ch vojákÛ tu
byli i Nûmci, Raku‰ané a je‰tû jiné národnosti.    

V krajinû, kde se válãilo, Ïili prostí, ale dobrosrdeãní lidé. Jejich
obydlí byla tak chudá a ubohá, Ïe by se u nás taková chudoba a za-
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Jan Chmelafi (nar. 1891), zakladatel beÀovského Sokola. Padl
v r. 1915 v 1. svûtové válce. Z archivu Vojtûcha Chmelafie



ostalost nena‰la. KdyÏ zdej‰í hospodyÀka podojila kozu, fiíkalo jí je-
jí dobré srdce, aby nabídla mléko i vojákÛm. Ale kdyÏ mléko cedi-
la, t. j. pfielévala pfies vykasanou spodniãku, pfie‰la i toho nejhlado-
vûj‰ího chuÈ. Pokud byl nûkter˘ voják ranûn a felãar byl nedostupn˘,
léãil si ránu svou vlastní moãí. Tato zákopová válka pfiiná‰ela sebou
zimu, bláto, hlad, ‰pínu, parazity (blechy, ‰tûnice, v‰i), ktefií byli ve
‰krábav˘ch vojensk˘ch dekách. Na nohou onuce. Pfied nûkolika le-
ty vysílala ãeská televize rozhovor s jedním pamûtníkem, kter˘ zaz-
píval písniãku, sloÏenou jeho spolubojovníky: Îádnej uÏ mne nemá
rád, v‰i má i mÛj kamarád, Ïádnej neví, jak mi je, kdyÏ mi lezou po
tûle.   

Mladí muÏi, pfieb˘vající v zákopech, si hledali krátkodobé chvil-
ky ‰tûstí. Tfieba v písních, které si sami tvofiili. A protoÏe nejvíce tu
bylo NûmcÛ a âechÛ, projevilo se to v textu, kde se mísila ãe‰tina
s nûmãinou. 

KdyÏ jsme pfii‰li na cviãi‰tû ma‰írovat, honili nás oficífii immer
währ end. 

Ku parádû komandují: Habt acht! A pak velí k odpoãinku: Bei-
ne zum Ruhe!    

V hospodû se strhla rvaãka trunkenheiten, semtam letí jedna fac-
ka, schnel Feur. 

Civilisté udûlají ãurbajs, my je Ïenem z hospody ven: Laut Schritt
marsch!  

âe‰tí vojáci tûÏce nesli, Ïe mezi oficíry jsou jen samí Nûmci
a Ïádn˘ âech. A vedli mezi sebou debatu, Ïe i v tehdej‰ích pohád-
kách vystupuje vÏdy jen chytr˘ Michal (Nûmec) a hloup˘ Honza
(âech).    

V ãervnu 1916 pfii‰el rozkaz, aby rakou‰tí vojáci vyrovnali fron-
tu. Jaroslav s Josefem byli se svou jednotkou ukryti v lese. Nedale-
ko nich byli v protûj‰ím lese ukryti jejich nepfiátelé, divocí âerke-
sové, pocházející z Kavkazu. Aby nezpozorovali, Ïe budou Raku‰ané
ustupovat, bylo na okraji lesa umístûno asi 200 rakousk˘ch vojákÛ,
aby nepfiítel zpozoroval obãasn˘ pohyb v lese. Byl to zastírací ma-
névr, fiíkalo se tomu NÁHUD. Mezi tûmi obûtovan˘mi vojáky byli
i Jaroslav s Josefem.   

Najednou âerkesové zaútoãili, ale Raku‰anÛm se podafiilo útok
odrazit a hnali se do protiútoku, aby je zahnali. Po urãité dobû se
situace opakovala, ale rakousk˘ch vojákÛ postupnû ub˘valo. Vidû-
li marnost svého boje. âerkesové pouÏívali ãtyfihranné sklopné bod-
ce a byli stále v˘bojnûj‰í. Jaroslav s Josefem se dohodli vzdát mar-
n˘ boj a rozhodli se mark˘rovat, t. j. vydávat se za mrtvé. KdyÏ se
divoká horda âerkesÛ hnala zase proti na‰im, padli oba bratfii na

zem a star‰í Jaroslav kryl bratra sv˘m tûlem. Zdálo se,
Ïe útok ustal. Josef povídá: Slávku, (tak fiíkal bratrovi),
zvedni se, jsi moc tûÏk˘. Ale nic se nedûlo, Slávek se ne-
zvedal. Josef se vymanil z nepohodlné polohy a podíval
se na bratra. Otevfii oãi, co ti je? Bratr pootevfiel oãi,
chtûl nûco fiíci, ale z úst mu vytryskla krev. Umíral. 

Kolikrát my, dûti, jsme sly‰ely tatínka toto vyprávût.
Îe mu Slávek, jeho milovan˘ bratr, zachránil Ïivot. KdyÏ
spolu mark˘rovali, povaÏovali ho pravdûpodobnû ne-
pfiátelé za skoro mrtvého a dali mu bajonetem tzv. ránu
z milosti.    

Josef jako ochromen˘, v ‰oku, cel˘ roztfiesen˘ zaãal
kfiiãet a plakat. Volal pomoc. Chtûl bratra odtáhnout do
lesa, ale ‰lo to tûÏce. âerkes v nedaleké vzdálenosti usly-
‰el hlas, otoãil se. Vidûl Ïivého Josefa a hnal se s bajo-
netem za ním. Ale Josef nechtûl bratra opustit. Jeden
Raku‰an, kamarád, rychle poznal situaci. Násilím odta-
hoval Josefa smûrem k lesu. Ale ten se stále otáãel po
bratrovi. Najednou s hrÛznou pfiedstavou ucítil blízkost
nepfiátelova bajonetu. Pudem sebezáchovy se dal do
zbûsilého trysku, ani nevûdûl, jak pfieskoãil vy‰‰í blízk˘

plot, kter˘ âerkese zdrÏel. Ale to uÏ zbytek Raku‰anÛ, kamarádÛ,
zahnalo nepfiítele stfielbou. Divok˘ Kavkazan rozpáral Slávkovo tû-
lo bajonetem. Stalo se tak u obce Kozin, leÏící mezi mûsty Lvov
a Rovno ve VolyÀské oblasti.7

Vojna se ‰Èastn˘m koncem ãekala na dva bratry, Ladislava (nar.
1895) a Franti‰ka (nar. 1890 ), syny beÀovského hostinského Fran-
ti‰ka Dragona. Ladislavovi se podafiilo po nezdafieném útoku ra-
kouské armády 12. záfií 1915 v prostorách Haliãe ukr˘t v kukufiiã-
ném poli místo ústupu. Zachránil si tím Ïivot, vidûl, jak nûkolik jeho
druhÛ bylo probodeno bodly rusk˘ch kozákÛ.   

KdyÏ kozáci pfie‰li, utíkal pfiímo do ruského zajetí. âekala ho ces-
ta dlouhá 1 km, která byla stále pod palbou rakouského vojska. Mûl
‰tûstí. Umûl rusky, proto dûlal v zajetí 14 dní tlumoãníka. KdyÏ se
nashromáÏdilo více zajatcÛ, dostal se do jejich transportu. Do‰li pû‰-
ky do Îitomira, kde byl hlavní zajateck˘ tábor. ·li bez jídla, dostali
jen trochu ãaje a tvrd˘ chléb. Onemocnûl krvav˘m prÛjmem, ale
úplavice to nebyla. Trpûl zimou, a proto se snaÏil ukrást nûkde rus-
k˘ plá‰È. Sehnal jen vojenskou celtu. Vysílen do‰el do sbûrného tá-
bora v Charkovû.Odtud se mu podafiil útûk do cihelny poblíÏ Char-
kova, kde v su‰árnû usnul. Ráno ho na‰el dûlník.Nechal ho vyspat
a pak mu pfiinesl láhev ãaje a kus bílého chleba. Pobyl tu 4 dny a je-
ho spoluzajatci mezitím ode‰li. Proto se pfiihlásil k dal‰ímu tran-
sportu, se kter˘m ‰el pû‰ky aÏ do Bûlgorodu. Zde byl dÛstojnick˘
tábor. Seznámil se s fieditelem ml˘nÛ z Dubu n. Moravû, kter˘ se
tu oÏenil. Daroval mu krabiãku cukerinu na slazení. ProtoÏe umûl
rusky mluvit i psát, dostal se do kanceláfie pro obstarávání potravin
pro zajatce. Tento tábor mûl b˘t za 14 dní zru‰en a zajatci mûli b˘t
posláni do Ta‰kentu. To se beÀovskému rodáku nezamlouvalo, pro-
to je‰tû s jedním studentem práv z Nûmãic na Hané se nechal na-
verbovat na povrchovou práci u dolÛ. Jednalo se o ‰achtu Kadiev-
ka v Jekatûrinské gubernii, ale místo práce na povrchu je spustili do
dolu. Ladislav tuto tûÏkou práci vydrÏel 14 dní. ProtoÏe byl velmi
sláb, byl je‰tû s jedním âechem pfiefiazen na snadnûj‰í práci. Den-
nû pracoval 10 hodin. Dostával jen jídlo, peníze si nechal vedoucí
party. 

Pracoval na ‰achtû Ignác, okolo bylo je‰tû 45 ‰achet, Ïelezárny
a velkostatek. To v‰e patfiilo francouzské spoleãnosti se sídlem v Pet-
rohradû. Ladislav se snaÏil získat lehãí práci, a proto ode‰el z ‰ach-
ty pû‰ky do mûsta vzdáleného 1 h cesty. Mûl ‰tûstí. Pro znalost ang-
liãtiny a nûmãiny a pro dobrou konverzaci v ru‰tinû byl zamûstnán
jako zástupce úãetního. Získal zde pfiátele i stál˘ plat. Do rukou se
mu dostal ãasopis âechoslovan, kter˘ vycházel v Kijevû a âecho-
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Zákopová válka, 4. zleva stojící Josef Luká‰. Z archivu Zity Láskové
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slovák, kter˘ vycházel v Petrohradû. Oba ãasopisy informovaly o for-
mování ãesk˘ch legií v Rusku. Ladislav se stal náborov˘m skupiná-
fiem pro vstup ães. zajatcÛ do DruÏiny. ZajatcÛ se pfiihlásilo 50, ale
nábor byl na ãas zastaven.  

V r. 1916 po ofenzivû generála Brusilova byl na jeho pfiím˘ po-
kyn povolán do armády. Stalo se tak zásluhou jeho spoluÏákÛ
z Brna, ktefií o nûm vûdûli. V Bobrujsku prodûlal v˘cvik a pro-
stfiednictvím inzerátu v novinách se setkal i se sv˘m bratrem Fran-
ti‰kem - pozdûj‰ím fiídícím uãitelem ‰koly ve Vlko‰i u Pfierova.
Z obou se stali legionáfii. Jejich bratr Ludvík v r. 1915 padl.8

Po smrti 86 letého císafie pána Franti‰ka Josefa I. nastoupil vnuk
jeho bratra Karel I. Ten se snaÏil vymanit z objetí Viléma II. a ger-
mánského tlaku. Vidûl, jak se Rakousko Ïene do záhuby a jak Slo-
vané trpí. Ale uÏ bylo pozdû. Zru‰il rozsudky smrti nad Karlem Kra-
máfiem, Ra‰ínem, Klofáãem a jejich pfiíznivci. Zoufalé
Rakousko-Uhersko stále nutilo upisovat dal‰í a dal‰í váleãné pÛjã-
ky. Z BeÀova byli 6. prosince 1916 pfiedvoláni na c. k. hejtmanství
v Pfierovû tito beÀov‰tí obãané: Josef Brázda, Antonín Chmelafi, Jo-
sef Pospí‰ilík a Josef Luká‰. Zde jim bylo vyhroÏováno, pokud ne-
zaplatí 5. váleãnou pÛjãku, budou povaÏováni za vlastizrádce a ãe-
ká je pfiísn˘ trest. Josefu Brázdovi hrozili, Ïe bude poslán na frontu
a Antonínu Chmelafiovi, Ïe jeho syn, i kdyÏ nebyl odveden, bude
ihned poslán do války. Co jim zb˘valo? Museli se na váleãnou pÛjã-
ku upsat.9

Nastal dal‰í rok 1917. Skupina beÀovsk˘ch obãanÛ se rozhodla
i v této tûÏké dobû ‰etfiit na pomník sv˘m padl˘m kamarádÛm. Pfie-
de mnou leÏí v pevné vazbû Památník pro zbudování pomníku  pad-
l˘m vojínÛm beÀovsk˘m. A jsou tu jména zakladatelÛ: Jan Horák,
Vojtûch Smékal, Franti‰ek Horák, Jan Zdráhal, Franti‰ek Vanûk. Aby
na‰etfiili peníze, zaãali hrát divadlo a v˘tûÏek z vystoupení dávali
do kasiãky na pomník. První divadelní pfiedstavení se hrálo 8. 2.
1917 a jmenovalo se V ‰umavském záti‰í. âist˘ v˘nos ãinil
155 K 10 hal. Hráli v nûm Jan Horák, Vojtûch Smékal, Jan Zdráhal,
Josef Janda, Kristián Pavlík, Augustin Pospí‰il, Franti‰ek Vaculík,
Franti‰ek Vanûk, Oskar Petfiík, Hedvika Jandová, Franti‰ka Stoja-
nová ã. 52, BoÏena Suchánková, Mar. Pavlíková, Anna Navrátilo-
vá, Justina Jandová. V pozdûj‰ích pfiedstaveních se k nim pfiidali
Franti‰ek Horák, Josef Horák, Franti‰ek Navrátil, Bedfiich Caga‰,
Franti‰ka Jandová, Josefa Vajdová, AneÏka Pospí‰ilová, Ludmila Hrd-
liãková, Franti‰ka Horáková, Amálie Vaculíková a Marie Zámeãní-
ková.  

Druhé divadelní pfiedstavení se jmenovalo âertovo kvítko, hrá-
lo se 28. 4. 1917 a ãist˘ v˘nos ãinil 100 K. V kvûtnu se konalo Ká-
cení máje a vybralo se 265 K. 3. divadelní pfiedstavení se jmeno-
valo Diblík, hrálo se 25. 8. 1917 a ãist˘ zisk ãinil 90 K.  

Pfiidal se i Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ  v BeÀovû a vûnoval 20 K.
Pofiádal se Mikulá‰sk˘ veãírek, na kterém se vybralo 81 K 50 hal.
Na konci roku se pfiipsal úrok z vloÏen˘ch penûz ve v˘‰i 15 K 91
hal. Sleãny Justina Jandová a Franti‰ka Jandová uspofiádaly na ten-
to úãel 9. ledna 1918 ples, ze kterého byl ãist˘ zisk 100 K. Dále by-
lo získáno dal‰ích 100 K z divadelního pfiedstavení Sedlák kfiivo-
pfiíseÏník, které se hrálo 18. února t. r.

Zaujetí mlad˘ch pro dobrou vûc podpofiil pozdûji 20. 1. 1921
tehdej‰í starosta Augustin NesÀal. Napsal toto prohlá‰ení:   

Obãané a obãanky! V jin˘ch okolních vesnicích jsou jiÏ dávno
postaveny pomníky padl˘m vojínÛm, jen u nás pro tuto my‰lénku
málo vykonáno. Obrací se proto podepsaná obecní rada spolu
s obecním zastupitelstvem k Vám, obãané - obãanky, pfiispûjte pe-
nûÏit˘m obnosem na dÛstojn˘ pomník padl˘m na‰im vojínÛm be-
Àovsk˘m! Doufám, Ïe nezÛstane ani jednoho zatvrzelého srdce,
které by nechtûlo uctíti památku na‰ich chrabr˘ch vojínÛ.

Na druhé stranû listiny je 111 podpisÛ dárcÛ, ktefií pfiispûli od 5
Kã do 100 Kã podle sv˘ch moÏností. Celkem se vybralo 2 059 Kã.10

BeÀovsk˘ policajt Tonek DoleÏel oznamoval 27. února 1917 bub-
nem, Ïe nemá nikdo opou‰tût BeÀov, protoÏe je‰tû t˘Ï den pfiijede
komise od c. k. MístodrÏitelství prohlédnout a sepsat mnoÏství zá-
sob v jednotliv˘ch domech. Od 27. února aÏ do 5. bfiezna se den-
nû provádûly kontroly ve sloÏení pana naduãitele Metodûje DaÀka,
starosty EvÏena Jandy a Antonína Odstrãila, které doprovázelo pût
polsk˘ch vojákÛ s ãetafiem, po zuby ozbrojen˘ch. S nasazen˘mi bo-
dáky slídili po hÛrách, stodolách, ve sklepû, chlévû a j. Pfiebyteãné
zásoby se ihned odná‰ely do domu starosty. Nebylo toho mnoho
a díky v˘mluvnosti M. DaÀka a starosty Jandy byly tyto malé pfie-
bytky majitelÛm vráceny.

V zimních mûsících nemohli lidé sehnat palivo, ani uhlí, ani dfie-
vo. Zájemci o dfiíví si sami museli pro nû pfiijet do kosteleckého le-
sa. Zde museli mnoho a mnoho prosit, neÏ ho dostali a to maxi-
málnû 4 kubíky na cel˘ rok. Kubík dfieva stál 40–50 K. Ot˘pka
dfieva z Vranovského lesa stála 2 K. V zemi nastával hlad, lidé si za-
ãali sami praÏit Ïito, p‰enici nebo jeãmen a z toho vafiit nedostat-
kovou kávu. Cikorku vyrábûli z ãekanky.11

V dubnu 1917 vypovûdûly Spojené státy válku Nûmecku. V ¤ec-
ku odstoupil král Konstantin a jeho syn Alexandr se stal následní-
kem trÛnu a dal‰ím nepfiítelem Rakouska-Uherska. V Rusku byl do-
nucen rusk˘ car Mikolá‰ II. vzdát se trÛnu. U nás se pro vojenské
úãely zabavovaly mûdûné kotle, moÏdífie, kliky od dvefií, v‰e, co by-
lo mûdûné a mosazné. Dne 25. kvûtna pfii‰el do BeÀova finanãní
úfiedník doprovázen˘ vojáky s bajonety, aby zabavili v‰echno seno,
uloÏené ve stodolách a hÛrách. Vy‰lo nafiízení, Ïe obãané mají mít
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Sedící vpravo je Ladislav Dragon (nar. 1895), syn beÀovského
hostinského. Z archivu netefie  Jarmily ·vecové, roz. Dragono-
vé
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zásobu mouky jen do 1. ãervence. Pak se mûli Ïivit jen zeleninou
a zemáky. 

Syn b˘valého starosty Vojtûch Bûlafi napsal domÛ z vojenského
leÏení v Polsku tento lístek (úryvky): ...ProÏívám dny hrozné hrÛ-
zy, které svût poskytovati mÛÏe, kterou Vám vypovûdût nedovedu
a vidím se ve velkém Ïivotním nebezpeãí, proto s Vámi naposled
snad písemnû mluvím a jako manÏel a otec Vám radím a proná-
‰ím své pfiání... (Vedle pfiání a rad své Ïenû Justince dále pí‰e v do-
mnûní, Ïe uÏ se nikdy nevrátí): Budete-li moci a padnu-li ve válce,
nav‰tivte moji mohylu kaÏd˘ za Ïivot aspoÀ jedenkráte a zasaÏ (pat-
fií manÏelce) mnû svou vlastní rukou lípu, stromek, jako pomník
doãasn˘. (Psáno 18.6. 1916 v Palikrovech v Polsku).12

·tûstí mu pfiálo, válku pfieÏil. 
âeské poselstvo podalo 30. kvûtna 1917 na fií‰ské radû ve Víd-

ni prohlá‰ení, ve kterém byl poÏadavek vytvofiení národního státu
ãeského ve spojení s uhersk˘m Slovenskem a to v rámci rakouské
fií‰e. Brzy nato 2. ãervence 1917 poprve vystoupila 1. ãeskoslo-
venská legie v Rusku, bojující proti Rakousko - Uhersku a Nûmec-
ku. Stalo se tak ve slavné bitvû u Zborova, leÏícího v Tarnopolské
oblasti. Padlo tu mnoho âechÛ. Spolubojovníci, ktefií pfieÏili, zpí-
vali pak ve vzpomínkách na nû píseÀ:  

1. Ho‰i od Zborova klidnû v zemi spíte,
vy se nikdy více domÛ nevrátíte.
Vy se nevrátíte nikdy více zpátky,
více neuzfiíte uÏ svou zem.

2. Ho‰i od Zborova, dali jste své mládí
za svou krásnou zemi, jíÏ jste mûli rádi,
za svou krásnou zemi, jíÏ jste mûli rádi víc,
neÏ mlad˘ Ïivot svÛj.

3. Ho‰i od Zborova, v pamûti vás máme,
na va‰e hrdinství s úctou vzpomínáme,
na va‰e hrdinství s úctou vzpomínáme,
o vás budem vyprávût. (sloÏil Karel Ha‰ler) 

Seznam beÀovsk˘ch vojákÛ v rusk˘ch legiích: Bohumil Bûhal,
Franti‰ek Dragon, Ladislav Dragon, Bohuslav Havlíãek, Josef Ho-
rák, Alois Chmelafi, Vojtûch Kavka, Jan Koplík, Antonín Pavlíãek,
Ladislav Vajda, Augustin Vanûk. Ti v‰ichni byli legionáfii. Ale v le-
giích bojovali i nelegionáfii. Byli to Vilém Bouchalík, Ferdinand Ka-
menec a Augustin Pospí‰il.13

Paradoxem zÛstává, Ïe v tomto boji vlastnû bojovali âe‰i i pro-
ti âechÛm v rakouské armádû.    

A zatím v BeÀovû se Ïilo ãím dál, tím hÛfi. Bylo zakázáno péct
knedlíky a koláãe. Lidé si tajnû ukr˘vali zásoby do skr˘‰í, hlavnû
mouku, ka‰i a krupici. Vláda stanovila nejvy‰‰í ceny, ale ty byly na
trhu nûkolikanásobnû pfiekraãovány. Napfi. cena 1q Ïita byla 44 K,
ale na ãerném trhu 300 K i víc. Ale co nejvíce zarmoutilo nûkteré
rodiny, to byly zprávy o dal‰ích úmrtích. V tomto r. 1917 padli Jan
Vanûk, Antonín Petfiík, Franti‰ek Petfiík a Josef Navrátil.  

Rolníci museli povinnû odevzdávat erární dodávky hovûzího do-
bytka pro vojsko a do mûst. Za 1 kg Ïivé váhy dostali 3 K, i kdyÏ
skuteãná cena byla 10–16 K. Ze zabijaãek museli odevzdávat sád-
lo, dále také vejce a stloukané máslo. A znovu se musela celá obec
upsat na dal‰í, uÏ 6. váleãnou pÛjãku. âinila 100 000 K. Pak na
7. váleãnou pÛjãku ve v˘‰i 80 000 K.   

BohuÏel se i v této tak pohnuté dobû objevil v BeÀovû ‰picl, kte-
r˘ doná‰el na vy‰‰í místa. Udával spoluobãany, upozorÀoval na je-
jich skuteãn˘ majetek, jen aby je nadfiízení mohli je‰tû více Ïdímat.
Byly zavedeny potravinové lístky na maso, mouku, cukr, petrolej,
tabák, textil, uhlí - a to uÏ od zaãátku války. O v‰em se vedla evi-
dence, kterou provádûla tzv. VyÏivovací komise. Pro pfiedstavu: Byl
vydán lístek na cukr pro spotfiebitele k nákupu 1 kg cukru, kter˘
platil od 50. do 53. t˘dne. Na nûm bylo 8 kolonek po 125 g, které
si po vydání a zaplacení zboÏí prodavaã ustfiihl. Tak existoval i lís-

tek na kávu na 8 t˘dnÛ po 125 g, lístek na odbûr 250 g másla na 5
dnÛ atd., pro dne‰ní dobu nûco nepfiedstavitelného.    

Nouze vyhánûla lidi z mûsta do vesnic, aby tu pod rukou nûco
koupili. Pfiicházeli i do BeÀova, samozfiejmû tajnû. Na jafie a na pod-
zim se ve vsi provádûly rekvizice obilí a nucen˘ v˘kup za udané
maximální ceny, t. j. velmi nízké ceny. Tento proces se konal za do-
hledu vojákÛ, nebo ãetníkÛ.   

Drahota stoupala. Cena 1 q uhlí byla 40–50 K, 1 kg cukru ...10
K, 1 kg p‰eniãné mouky ...10–12 K, hladová husa ...120 K, 1 kg
sádla ...80–90 K, 1 kg másla ...60–70 K, hlávka zelí ...3 K, 1 kg ho-
vûzího masa ...24 K, 1 kg telecího masa 30–32 K, 1 kg vepfi. masa
... 32–34 K. ·pulka nití pfied válkou stála 50 hal, v r. 1917 uÏ 20–30
K. Îivot tu byl i o svátcích smutn˘ a nevesel˘, jak pí‰e kronikáfi. 

V srpnu 1917 byl vyznamenán Jan Janda, vojín c. a k. stfielec-
kého pluku ã. 13 za stateãnost pfied nepfiítelem. Byl vyznamenán
jiÏ podruhé bûhem dvou let. Poprve obdrÏel bronzovou a nyní stfiíbr-
nou medajli, jak napsal Pfierovsk˘ obzor z 22. 8. 1917.    

V cihelnû za sokolovnou se vyrábûly ze zdej‰í hlíny nepálené cih-
ly. Z nich se po válce postavila sokolovna.14 R. 1917 poÏádal o do-
movské právo Josef Pumprla se svou rodinou, rodák z Karlovic a Jo-
sef Polá‰ek s rodinou z Pole‰ovic. 

V r. 1918 se zaãali poslanci z fiad SlovanÛ bránit proti rakousko-
nûmecké moci. Vydírání, poniÏování a vykofiisÈování SlovanÛ do-
sáhlo vrcholu a oni to uÏ nechtûli dále sná‰et. Sjeli se 6. ledna do
Prahy na tzv. Tfiíkrálovou deklaraci.    

V lednu a únoru se pro nedostatek uhlí uãilo jen 1 aÏ 2 krát t˘d-
nû. Uhlí nebylo v Ïádné domácnosti. V‰ude jen zima a hlad. Nû-
které skupinky Ïen na‰ly odvahu a ‰ly pû‰ky na pfierovské nádraÏí,
kde si jich zamûstnanci moc nev‰ímali. Stály tu vagony s uhlím stfie-
Ïené vojáky. KdyÏ ale jedna pÛvabná beÀovská dívka podávala hla-
dovému vojákovi chléb ãi koláã, neodolal a je‰tû jí pomohl z vago-
nu shazovat uhlí. Îeny pak kvapnû odcházely s uhlím na zádech
kolem Újezdce a Mo‰tûnice. Cestou nabízely zájemcÛm uhlí v˘-
mûnou za Ïivobytí.  

Dne 13. dubna se konalo v Praze v Obecním domû Valné shro-
máÏdûní poslancÛ, kde pfiísahali, Ïe vytrvají v zápase o na‰i samo-
statnost. Poslední útok rakouského vojska byl 15. ãervence ve Fran-
cii odraÏen a rakouské vojsko zaãalo ustupovat. Mezi lidmi se
roz‰ífiila anekdota: KdyÏ zvolá‰ na horách – jak je ti Rakousko?,
ozve se ozvûnou: ouzko, ouzko, ouzko...    

V záfií 1918 zasáhla Evropu ‰panûlská chfiipka, na kterou zem-
fiely tisíce a tisíce lidí. V BeÀovû ji léãili slivovicí, boroviãkou a ães-
nekovou polévkou. Zemfielo na ni pût sousedÛ. 

UÏ 3. záfií uznaly Francie, Anglie a Severoamerické státy Národní
radu v PafiíÏi za zatímní vládu na‰eho budoucího âeskoslovenska.
V Národní radû byli mimo jiné profesor T. G. Masaryk, Dr. Edvard
Bene‰ a Milan R. ·tefánik. Za mûsíc 5. fiíjna nabídlo Nûmecko a Ra-
kousko mír a oba státy Ïádaly o mírové jednání. Slovan‰tí poslanci
opustili 9. fiíjna fií‰skou radu ve Vídni a 18. fiíjna uznal americk˘ pre-
zident Wilson ãeskoslovenskou nezávislost.    

Nastalo pondûlí 28. fiíjna, den, kter˘ se nesmazatelnû zapsal do
srdcí âechÛ a SlovákÛ. Koneãnû vytouÏen˘ mír, svoboda a nezá-
vislost! V‰ude se strhávaly rakouské orlice, lidé jásali a vyvû‰ovali
ãeskoslovenské vlajky. V kostelích se slouÏily na podûkování m‰e,
kde se zpívalo Te Deum a na‰e nová ãeskoslovenská hymna Kde
domov mÛj – Nad Tatrou sa bl˘ská.

V BeÀovû nemûli lidé na oslavování sil, tak byli pfiedchozími útra-
pami vysíleni. Zpoãátku ani nevûfiili, Ïe se Rakouské imperium roz-
padlo. Ale obãané, ktefií byli v Pfierovû, pfiiná‰eli nové zprávy. Ve
mûstû se mûnily nûmecké názvy firem na ãeské, dÛstojníci strhá-
vali orlíãky na ãepicích, na domech se vyvû‰ovaly ãeskoslovenské
vlajky. Pfiesto v‰echno pfiedstavenstvo obce i se správcem ‰koly
s oslavami váhali. Dokonce je‰tû 4. listopadu, kdy míval císafi Karel
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1. âESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dne 28. 10. 1918 se ujal Národní v˘bor vedení a vlády v novém

âeskoslovensku. Prvním ãeskoslovensk˘m prezidentem byl zvolen
14. listopadu 1918 nepfiítomn˘ Tomá‰ G. Masaryk. Jeho slavnost-
ní pfiíjezd do Prahy 20. prosince 1918 byl ohromující. Vítaly ho ob-

rovské davy âechÛ a SlovákÛ. I nûkolik beÀovsk˘ch obãanÛ se zú-
ãastnilo pfiivítání. Byl mezi nimi kronikáfi Franti‰ek Bûlafi, kter˘
o tom uãinil do kroniky zápis: O slavnostním vjezdu pana presi-
denta rozepisovati se nebudu; byl jsem v Praze, stál jsem na scho-
dech u Musea na Václavském námûstí, vidûl jsem v‰e, v‰ecinko,
ale nejsem schopen nûco tak veledÛstojného a pfieslavného na-
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VIII. ÎIVOT V NOVÉ REPUBLICE

jmeniny, se pfiítomní – hlavnû star‰í – za nûj modlili v kostele. Na
varhany hrál nov˘ pan uãitel, ale na v˘zvu, aÈ zahraje Zachovej nám
Hospodine císafie a na‰i zem se vzepfiel a odmítl.  

Místní Sokol, Agrární dorost a pokrokoví obãané oslavili na‰i sa-
mostatnost dÛstojnû 9. listopadu. Na domech, které byly osvûtle-
né, visely prapory a slavnostní prÛvod s hudbou do‰el aÏ ke ‰kole.
Zde zasadil místní stráÏník Josef ·punar Lípu svobody. Lidé s uvol-
nûním zpívali národní písnû a provolávali slávu legionáfiÛm.   

Skonãila válka a v‰ichni se radovali. Jen pozÛstalí po sv˘ch za-
bit˘ch drah˘ch nemohli svoji radost naplno proÏívat. Îivot se jim
uÏ navÏdycky zmûnil. Z BeÀova bylo do války posláno 130 muÏÛ,
nevrátilo se jich 24:
1. Jan Andr˘sek padl v r. 1914 ve vûku 25 let 
2. Stanislav ¤íha padl v r. 1914 ve vûku 29 let
3. Josef Polá‰ek padl v r. 1914 ve vûku 37 let
4. Jan Chmelafi padl v r. 1915 ve vûku 24 let
5. Ludvík Dragon padl v r. 1915 ve vûku 20 let
6. Franti‰ek Slamûník padl v r. 1915 ve vûku 29 let
7. Franti‰ek Tihelka nezvûstn˘ od r. 1915 (29 let)
8. Jaroslav Horák padl v r. 1916 ve vûku 22 let
9. Franti‰ek Pavlík padl v r. 1916 ve vûku 20 let

10. Ladislav Havlíãek padl v r. 1916 ve vûku 31 let
11. Josef Uhlífi padl v r. 1916 ve vûku 22 let
12. Josef Novák padl v r. 1916 ve vûku 41 let
13. Metodûj ·koloud padl v r. 1916 ve vûku 24 let
14. Franti‰ek Janda padl v r. 1916 ve vûku 40 let
15. Antonín Lecian padl v r. 1916 ve vûku 32 let
16. Antonín Petfiík padl v r. 1917 ve vûku 24 let
17. Franti‰ek Petfiík padl v r. 1917 ve vûku 25 let
18. Josef Navrátil padl v r. 1917 ve vûku 44 let
19. Jan Vanûk padl v r. 1917 ve vûku 42 let
20. Arno‰t Navrátil padl v r. 1918 ve vûku 40 let
21. Antonín Chmelafi padl v r. 1918 ve vûku 31 let
22. Franti‰ek Hradilík padl v r. 1919 ve vûku 47 let
23. Augustin Pospí‰il padl v r. 1920 ve vûku 21 let
24. Kristian Pavlík padl v r. 1920 ve vûku 23 let

Ale i ti, co se sice domÛ vrátili, ale s velk˘m zmrzaãením, to ne-
mûli lehké. Co je ãekalo? Malá finanãní náhrada, pfiíslu‰ející váleã-
n˘m invalidÛm. Tím se ale rodina uÏivit nemohla. Ve mûstech se
zaãali objevovat trafikanti a kolovrátkafii (fla‰inetáfii) z fiad váleãn˘ch
invalidÛ, kter˘m bylo umoÏnûno si alespoÀ ãásteãnû finanãnû zlep-
‰it svou situaci.   

Pomník obûtem 1. svûtové války. Z archivu obce
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psat, neboÈ co svût svûtem je a bude a dûjiny dûjinami, nûco tak
triumfálního nebylo a tak ihned nebude.

Z jeho zápisÛ ãi‰í nad‰ení, které odpovídá nad‰ení celého náro-
da. Dostali jsme se z podruãí monarchie. JenÏe nová republika mu-
sela bojovat s velk˘mi obtíÏemi, zpÛsoben˘mi válkou. Hlad, dra-
hota, to v‰e se je‰tû vystupÀovalo. Pfiídûlové lístky - tabaãenky,
petrolenky, uhlenky, mydlenky, cukfienky, mouãenky, chlebenky -
to v‰e zÛstalo. Masová komise udílela pfiíjem masa na osobu. Zno-
vu se provádûly rekvizice obilí, protoÏe ve mûstech hrozil hlad. A ta-
ké se rozmnoÏili keÈasové. 

Ale aspoÀ uÏ nebyla válka.1

Na zaãátku r. 1919 byl zv˘‰en pfiídûl cukru z 0,75 kg na 1,25
kg na mûsíc. V BeÀovû uspofiádal po dlouhé dobû ãtenáfisk˘ spolek
taneãní zábavu. Ale stále byl velk˘ nedostatek uhlí a dfieva, petro-
lej nebyl k sehnání ani za drahé peníze. (Tenkrát se svítilo petrole-
jov˘mi lampami: nádobka s petrolejem, v ní knot, vyãnívající knot
nad nádobkou se zapálil a pfiikryl sklenûn˘m cylindrem ). Ani svíã-
ky nebyly k sehnání a proto lidé trávili noci ve tmû.    

JenÏe je‰tû nebyl po válce klid. Na Slovensku zaãaly nepokoje
s Maìary. K velké nelibosti byli povoláni 19-letí chlapci na vojnu.  

1. Stuhu ãeskoslovenskou si na ,a na, a na ãepici dám, 
aÏ já pÛjdu z vojny domÛ, tak si zazpívám.
Hej, muzika, ta nám pûknû hrá,
aÈ Ïije Slovensko, âechy a Morava,
hej, muzika, ta nám pûknû hrá,
aÈ Ïije prezident a Praha!

2. Sotva Ïe jsem z vojny pfii‰el, uÏ mne zas a zase volají,
abych jim ‰el na Slovensko zahnat Maìary.
Hej, muzika, ta nám pûknû hrá,
aÈ Ïije Slovensko, âechy a Morava,
hej, muzika, ta nám pûknû hrá,
aÈ Ïije prezident a Praha!

(dobová píseÀ)
ProtoÏe na‰e stávající peníze se pouÏívaly i v jin˘ch zemích, za-

ãaly se na‰e peníze kolkovat. V ãervnu 1919 se konaly nové volby
do obecních zastupitelstev. Nevolilo se uÏ podle majetku, ale vo-
lební právo mûli v‰ichni muÏi a v‰echny Ïeny od 21 let. Nastala
rovnoprávnost.   

Republikánská agrární strana obdrÏela v BeÀovû 4 mandáty (zís-
kala 102 hlasÛ). Do OZ byli zvoleni: Augustin NesÀal ã. 21 (sta-
rosta), Vojtûch Chmelafi ã. 27,  Josef Janda ã. 8 a Otakar Martinek
ã. 12.   

Strana rep. agrární domovináfiská obdrÏela 3 mandáty (získala
72 hlasÛ). Zvoleni byli: Adolf Hrbas ã. 4 (radní), Franti‰ek Vaculík
ã. 97, Josef ¤íha ã. 111. 

Strana sociální demokratická obdrÏela 6 mandátÛ (získala 147
hlasÛ). Zvoleni byli: Vavfiinec Bûhal ã. 121 (námûstek starosty), Isi-
dor Luká‰ ã. 45 (radní), Josef Uhlífi ã. 54, Franti‰ek Lecian ã. 125,
Augustin Hermann ã. 66 a Emil NesÀal ã. 39.  

Strana lidová (katolická národní)obdrÏela 2 mandáty (získala 51
hlasÛ). Zvoleni byli: Josef Janda ã. 107 (radní), Antonín Stojan
ã. 106.

V srpnu 1919 bylo utvofieno DruÏstvo pro stavbu dûlnick˘ch
domkÛ. Na obecním pozemku po zaplacení 2 Kã za 1 ãtvereãní me-
tr se rychle postavily domky ã. 128, 129 a pozdûji ã. 130. Starosta
dostával za v˘kon své funkce 1 000 Kã za rok, radní po 60 Kã. Ná-
mûstek starosty Vavfiinec Bûhal Ïádné peníze nepfiijal, protoÏe svÛj
úfiad chtûl zastávat ãestnû. Pracoval jako Ïelezniãní zfiízenec. Dne
28. fiíjna se konala oslava vzniku na‰í republiky.

V listopadu 1919 zaãal nov˘ pekafi péci chléb v mlékárnû, jeden
pecen stál 1 Kã. V BeÀovû se rozmohly loupeÏe, v noci byly pfiepa-
dávány celé rodiny. Proto obec stanovila hlídky. KaÏdou noc hlíd-
kovali stfiídavû dva hospodáfii s ponocn˘m, mimo to byla je‰tû zfií-

zena 8 ãlenná stráÏ z fiad SokolÛ jako pohotovost. Byl také zvolen
b˘ãí hospodáfi, stal se jím Josef Uhlífi, obecním hospodáfiem se stal
znovu hostinsk˘ Franti‰ek Dragon. V tomto roce vy‰lo nafiízení, aby
v kaÏdé obci byla zfiízena obecní knihovna.2

ProtoÏe mûsta v na‰í zemi trpûla hladem a hrozilo povstání, by-
ly stále provádûny na vesnicích rekvizice obilí a brambor. Do Be-
Àova nastoupilo 40 vojákÛ z Brna, ktefií obstoupili obec ze v‰ech
stran, aby nikdo nemohl odvézt své zásoby. KaÏd˘ hospodáfi byl nu-
cen odevzdat pfiedepsan˘ kontingent. Pfiedepsané dávky splnili ob-
ãané nad 77 %.    

V r. 1920 pfied 7. bfieznem a pozdûji kaÏdého roku v tuto dobu
se vzpomínalo v˘roãí narození 1. ãeskoslovenského prezidenta T.
G. Masaryka. V tomto roce byl zaloÏen dûlnick˘ spolek DTJ a na
podzim 28. fiíjna se konala oslava 2. v˘roãí vzniku na‰í republiky.
Je‰tû pfiedtím se 25. 4. 1920 konaly volby do poslanecké snûmov-
ny a do senátu. Do poslanecké snûmovny volilo v BeÀovû 149 mu-
ÏÛ a 204 Ïen. V˘sledky: soc. dem. – 100 hlasÛ, Ïivnostenská stra-
na – 28 hlasÛ, republikánská strana venkova – 135 hlasÛ, národní
dem. s agrární opozicí – 12 hlasÛ, ãs. sociálÛ – 26 hlasÛ, lidovcÛ –
51 hlasÛ, pokrokoví socialisté – 1 hlas.    

Do senátu volilo 131 muÏÛ a 165 Ïen. V˘sledky: soc. dem. – 94
hlasÛ, Ïivnostenská strana – 25 hlasÛ, republ. strana venkova – 108
hlasÛ, národní dem. s agrární opozicí – 9 hlasÛ, ãs. sociálÛ – 13 hla-
sÛ, lidovcÛ – 47 hlasÛ, pokrokoví socialisté – 0 hlasÛ.3

Poslední rekvizice se v BeÀovû konaly v bfieznu 1921 za asi-
stence ãetníkÛ, velkého kfiiku a soudní dohrou. V tomto roce se ta-
ké konalo sãítání lidí a domÛ. Na Bílou sobotu se tu poprve svítilo
elektrick˘m svûtlem v celé obci. Bylo to díky Miloslavu Uherkovi
z ã. 5. Ten vystudoval vysokou elektrotechnickou ‰kolu v Halle
v Nûmecku a pak se stal 1. fieditelem Stfiedomoravsk˘ch elektráren
v Pfierovû. To jeho pfiiãinûním byl brzy po 1. sv. válce zaveden el.
proud v okrese Pfierov. Pamûtníci o nûm fiíkali, Ïe to byl ãlovûk vy-
soce praktick˘ a pohotov˘. V Pfierovû u elektrárny zafiídil velké skle-
níky, které vyhfiíval odpadovou vodou od turbin v elektrárnû. Po
cel˘ rok v nich pûstoval zeleninu, kterou zásoboval obchod. V Be-
Àovû na usedlosti ã. 5 zafiídil z chlévÛ odchov kufiat. Jednou pfii vy-
hfiívání kufiat pfiehfiát˘mi el. ohfiívaãi se podest˘lka vzÀala a celá
drÛbeÏárna vyhofiela. V zahradû vysadil stromy s nov˘mi odrÛda-
mi ovoce a ve stodolách zafiizoval sklad ovoce a zeleniny. Svou ãin-
nost chtûl zdruÏstevnit pro v‰echny obãany.4

22. kvûtna byl beÀovsk˘ rodák Dr. A. C. Stojan vysvûcen na ar-
cibiskupa. Za pár dnÛ (10. 7. 1921) své milované vesniãce vysvû-
til pomník padl˘m a dva zvony. 

Rok 1922. BeÀovem zaãali projíÏdût ve vût‰ím poãtu ‰tábní dÛ-
stojníci v autech i na koních. Mífiili smûrem ke Kocandû a Koste-
leckému lesu. Lidé se obávali, aby v obci nevznikl poÏár od v˘bu‰-
nin, které pouÏívali dûlostfielci pfii svém cviãení a jako terãe mûli
dfievûné postavy osob, rozestavûné na tratích Rovina, Vláãiny, Oleh-
ly, Lámaniny, Za DlaÏama, Pfied DlaÏama, Za Hájem a v Opalkách.
Cviãení s koÀmi provádûli za lesem. Stfielby se konaly dennû od
7 h ráno do 1 h po poledni. Lidé v tu dobu nesmûli jít na pole. Ti,
co bydleli na Kocandû, se museli pfiestûhovat i s nábytkem a do-
bytkem. Po ãas stfielby létaly nad hlavami vojenské aeroplány. Pole
byla rozrytá od ‰rapnelÛ a granátÛ. Na‰tûstí se nikomu nic nestalo.
Pfiípadné ‰kody hradila vojenská správa. 

Po této akci pfii‰la v krátké dobû pûchota vojákÛ z KromûfiíÏe,
celkem 340 muÏÛ a 64 koní. Pobyli zde dva dny a za ubytování
a ve‰keré v˘daje fiádnû zaplatili.   

V tomto roce se znovu vydala deputace, sloÏená ze starosty Au-
gustina NesÀala, Vojtûcha Bûlafie a Josefa Chromeãka do Prahy pfií-
mo k ministrovi orby p. StaÀkovi. KdyÏ jej seznámila s potíÏemi
ohlednû vyfiizování regulace stfiedního toku Mo‰tûnky, napsal pan
ministr ãervenou tuÏkou pod Ïádost toto vyjádfiení: Ihned stfied to-
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ku potoka Mo‰tûnky doregulovat bratrom Hanákom na Moravû
a most betonov˘ postavit dle pfiedpisÛ a zákona pfies potok sregu-
lovan˘ beÀovjanÛm, obci a dûdinû jejich. Nakonec zápis tfiikrát pod-
trhl. JiÏ v dubnu se zaãala regulace provádût. Za postavení Ïelezo-
betonového mostu zaplatila obec 40 tisíc korun.5

Rok 1923. V tomto roce vznikl spolek Domovina a slavnostnû
byla otevfiena 15. ãervence nová sokolovna. âestn˘mi obãany Be-
Àova se stali Franti‰ek Novák, majitel ml˘na a Jaroslav Marek, po-
slanec (v Pfierovû). Oba se zaslouÏili o regulaci Mo‰tûnky, projek-
tování mostu a stavbu silnice. Domovské právo obdrÏeli Silvestr
·punar a Jan Kube‰. V fiíjnu se konaly obecní i republikové volby.
Volily se 4 politické strany.

Strana republikánská agrární s Domovinou obdrÏela 6 mandátÛ:
Aug. NesÀal, Prokop Navrátil, Alois Zemánek, Frant. Zbofiil, Voj-
tûch Bûlafi, Josef Janda.  

Strana lidová obdrÏela 5 mandátÛ: Josef Brázda, Ant. Stojan, Vav-
fiinec Bûhal, Josef ¤íha, Stan. Luká‰.  

Strana sociální demokratická obdrÏela 2 mandáty: Frant. Leci-
an, Frant. Stupárek. 

Strana Ïivnostenská obchodní (stfiedostavovská) obdrÏela 2 man-
dáty: Emil NesÀal, koláfisk˘ mistr, Josef Horák, hostinsk˘.   

Starostou obce byl zvolen Aug. NesÀal, námûstkem Jos. Brázda,
radními: Prokop Navrátil, Ant. Stojan a Frant. Lecian.    

BeÀov zasáhla smutná zpráva, Ïe 29. 9. zemfiel její velk˘ rodák,
v‰emi milovan˘ arcibiskup ThDr. A. C. Stojan.6

Rok 1924. Toho roku se postavil Ïelezobetonov˘ most pfies fie-
ku Mo‰tûnku. Také se vzpomnûlo 25. v˘roãí trvání místní záloÏny,
ve které byl po celou dobu jejího trvání pfiedsedou Augustin Uhe-
rek ã. 24. Franti‰ek Dragon ukonãil svoji 36 let dlouhou funkci
obecního hospodáfie a za svou zodpovûdnou práci obdrÏel od obec-
ního úfiadu odmûnu 300 Kã. Nov˘m hospodáfiem se stal Adolf Ma-
tu‰ka.7 Obec byla majitelem 30 ha lesa, 46 ha polí, 4 ha zahrad
a vlastnila 3 domky. ProtoÏe mûla dluh 120 000 Kãs, ãinila obecní
pfiiráÏka 700 %. Obecním tajemníkem byl fiídící uãitel Franti‰ek Ju-
reãka, obecním sluhou Josef ·punar. Úlohu kostelníka zastával Vi-
lém ·koloud. Pfiedsedou místního ‰kolního v˘boru byl Alois Zemá-
nek, porodní asistentkou Julie Navrátilová. 

BeÀov‰tí rolníci v r. 1924: Vojtûch Bûlafi, Josef Brázda, Josef Do-
stál, Franti‰ek Havlíãek, Vojtûch Chmelafi, Josef Chromeãek, Ladi-

slav Janda, Franti‰ek Janda, Josef
Janda, Franti‰ka Jandová, Josef Ko-
nupãík, Narcis Konupãík, EvÏen
Kubík, Otokar Martínek, Adolf Ma-
tu‰ka, Augustin NesÀal, Josef Nes-
Àal, Arno‰t Odstrãil, Ludvík Petfiík,
Franti‰ka Pospí‰ilová, Ladislav Su-
chánek, Augustin Uherek, Filome-
na Uherková a Alois Zemánek.   

V BeÀovû byly 3 hostince: Fran-
ti‰ek Dragon, Josef Horák, Franti-
‰ek HovÛrka. Bedfiich Martínek byl
hudebníkem. Koláfii: Emil NesÀal,
Jan Odstrãil. Krejãí: Jan Alexa, Au-
gustin Ho‰ák. Natûraãi: Josef Kav-
ka, Celestin Vacek (byl i malífiem).
Kramáfisk˘ obchod vedl Arno‰t To-
piã. Obuvníci: Eduard Henãl, Josef
Ides, Josef Zdráhal. Fr. Freml byl pe-
kafiem a mûl i kramáfiství. Podko-
váfii: Fr. Hausner, Robert Smékal.
Fr. Kratochvíl byl fiezníkem i uze-
náfiem. Prokop Bukva byl sedlá-
fiem. Stoláfii: Augustin Herman, Ev-
Ïen Valenta.    

Rok 1925. B˘ãím hospodáfiem
po Ladislavu Suchánkovi byl zvolen Josef Janda ã. 8. V tomto roce
se poprve slavila památka na upálení Mistra Jana Husa jako státní
svátek. V domû ã. 6 se stavûla nová pekárna, jejímÏ nájemcem byl
Karel Kozmik. ¤ezník Franti‰ek Turek si postavil nové jatky. Bylo
zahájeno fiízení o scelování pozemkÛ.8 Franti‰ek Dragon byl jme-
nován ãestn˘m obãanem za vzorné vedení obecního hospodáfiství.  

Rok 1926. Na jafie byla dokonãena stavba dvou rybníkÛ v trati
Na Rybníãku. Tuto traÈ si pronajal rybáfisk˘ spolek na 12 let k cho-
vání kaprÛ. Spolek mûl 21 ãlenÛ. BohuÏel 13. ãervence se v novû
utvofieném rybníku utopil Ïák 2. tfi. Miloslav ¤íha, syn Franti‰ka ¤í-
hy ã. 43.

Do BeÀova pronikla u Ïen nová móda. Zaãaly nosit krátké suk-
nû nad kolena, pod nimiÏ se obãas ukazovaly spodní Ïenské kal-
hoty zv. rajtky, jak pí‰e úsmûvnû kronikáfi. Mladé Ïeny si také ne-
chaly stfiíhat vlasy, buì na mikádo nebo na bubiko. Dále se pfiiznává:
My star‰í tatíci jsme zprvu na tyto nové módy reptávali posmû‰nû;
dobou ãasu, která v‰echno chrání, uzdravuje, jsme se spfiátelili,
zaãalo se nám to líbit, an to pfiemnoh˘m dûvãatÛm i mlad˘m Ïe-
nu‰kám pfievelice slu‰elo, byla „fe‰“.

První pumpu na elektrick˘ pohon si pofiídil Augustin Uherek
ã. 24 a první radio si koupil uãitel Rudolf Macháãek ã. 25. 

Rok 1927. Do BeÀova pfiijel zemsk˘ zvûrolékafi, aby seznámil
chovatele dobytka s Prvním veletrhem uÏiteãného plemenného do-
bytka, kter˘ se bude konat v Pfierovû. Nûktefií sedláci se pfiihlásili,
Ïe vyberou svÛj nejlep‰í kus k prodeji na tomto veletrhu. Josef Lu-
ká‰ zde získal za mladou jalovici 3 700 Kã.  

V tomto roce bylo ve volbách pût kandidátních skupin. Repub-
liková agrární strana získala 4 mandáty, malorolnická domovina
2 mandáty, lidová strana 5 mandátÛ, sociálnû demokratická 4 man-
dáty a Ïivnostensko – obchodní Ïádn˘ mandát. Starostou se stal Jo-
sef âern˘, námûstkem starosty Franti‰ek Horák. Radními se stali Jo-
sef Janda ã. 8, Josef Janda ã. 76, Antonín Stojan a Augustin Uherek
ml.  

Dále byla také dokonãena regulace Mo‰tûnky, za kterou se za-
platilo 300 000 Kã vãetnû mostu. Podél hfibitova aÏ k mostu se za-
ãala stavût silnice a také její odboãka pfies Haãka, smûfiující k Pru-
sÛm a DomaÏelicím. ZároveÀ s tûmito úpravami se provádûla
kanalizace od ã. 42 ke hfibitovu. 

beÀov prusy

Hanáck˘ krouÏek pravdûpodobnû po 1. svût. válce. Stojící druhá zprava je Franti‰ka ¤íhová,
roz. Horáková. Z archivu její dcery Vlastimily Ho‰ákové



beÀov prusy

� 55 �

Haãka 1930

Rodina Chmelafiova ve dvacát˘ch letech dvacátého století. Z archivu Vojtûcha Chmelafie

Po Adolfu Matu‰kovi byl zvolen obecním hospodáfiem Josef Ko-
nupãík. V této dobû se zaãalo v BeÀovû se scelováním pozemkÛ,
které bylo ukonãeno v dal‰ím roce 1928.  

5. ãervence se konala velká slavnost na památku upálení M. J.
Husa. Pfies vesnici ‰el prÛvod s hudbou, veden˘ pfiedsedou beÀov-
ského Sokola Antonínem Hrbasem a velitelem sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ Ludvíkem Petfiíkem. 

Rok 1928. V BeÀovû se 30. ãervna najednou vdávaly tfii sestry,
dvû z nich si braly dva bratry. Sestry byly dcerami Cyrila Jandy, bra-
tfii se jmenovali Augustin a Antonín Pospí‰ilovi. Oba tyto rody pat-
fiily mezi nejstar‰í v BeÀovû.   

Konaly se volby do okresního a zemského zastupitelstva.9

2. HOSPODÁ¤SKÁ KRIZE
Rok 1929. Zaãátkem roku nastaly velmi silné mrazy, aÏ -32 °C.

V Polsku dosahovaly hodnoty -40 °C. Brambory mrzly, vlaky ne-
mohly pfiivézt uhlí, vyuãování bylo pfieru‰eno. V bfieznu prodala
obec obecního b˘ka prusenovick˘m fiezníkÛm za 6 500 Kã, a pro-
to se v BeÀovû pila litka, kterou zaplatili fiezníci. Tato litka byla pro
v‰echny obãany. 

Koncem roku se konaly mezi Prostûjovem a KromûfiíÏí velké ma-
névry, kter˘ch se osobnû zúãastnil i prezident T. G. Masaryk s fran-
couzsk˘m mar‰álem Petainem. BeÀov‰tí pozorovali odpoledne



30. srpna, jak nad jejich domovy krouÏilo 70 letadel. Létaly velmi
nízko a byla to úchvatná podívaná.    

Rok 1930. Pan Antonín Janda si koupil ke svému podnikání ná-
kladní auto za 45 000 Kã.    

Rok 1931. Republikánská strana agrární se spojila s Domovinou.
Pro mladé beÀovské maminky a nastávající maminky byly uspofiá-
dány ãtyfii pfiedná‰ky o Ïivotosprávû tûhotn˘ch Ïen, o o‰etfiování
a v˘Ïivû kojencÛ, o péãi pro dospûlé a o rakovinû. Pfiedná‰ky vedli
odborní lékafii. Majitelé scelen˘ch pozemkÛ Ïádali o jejich odvod-
nûní. Nov˘ autobus pro 15 osob zakoupil majitel realit pozemkÛ
Antonín Janda. V záfií se konaly obecní volby v hostinci U TihelkÛ.
V˘sledky: sociálnû dem. strana – 3 mandáty, republikán. agrár. stra-
na – 3 mandáty, strana Domoviny – 1 mandát, Ïivnostenská stra-
na -– 0, samostatná kandidátka – 1 mandát, lidová strana – 6 man-
dátÛ. Starostou se stal Josef âern˘, místostarostou Franti‰ek Horák,
radními Frant. Janda, Karel Dostál (sam. kand., dostal pfies 60 hla-
sÛ), Antonín Stojan. Obecním hospodáfiem byl zvolen opût Josef Ko-
nupãík. Obec darovala penûÏní dar (jako kaÏd˘ rok) knihovnû, ten-
tokrát 650 Kã. Byla zfiízena ovocnáfiská (‰tûpafiská) a zelináfiská
‰kolka o v˘mûfie 600 ãtvereãn˘ch sáhÛ v Meslách pro ‰kolní úãe-
ly. Dozorem nad ‰kolkou byl povûfien starostÛv námûstek Franti‰ek
Horák.1

Rok 1932. Ze 7. na 8. bfiezna byly vyloupeny dvû pokladny, zá-
loÏenská a mlékárenská. V záloÏnû bylo pfies 8 000 Kã, v mléká-
renské pfies 9 000 Kã. Pancéfiové kovové pokladny byly rozfiezány
hasáky.  

V‰eobecná krize postihla i beÀovské rolníky. Ceny zemûdûlsk˘ch
produktÛ stále více a více klesaly, zatím co prÛmyslové v˘robky by-
ly stále draÏ‰í. Toho roku byly vysázeny podél cesty ke Kocandû po
obou stranách ovocné stromky. Dal‰í stromky byly vysázeny podle
upravené silnice ke ml˘nu, mostu, odtud aÏ na Bû‰kovska po V˘-
kleky.

Rok 1933. V tomto roce vrcholila hospodáfiská krize a mnoho
lidí se ocitlo bez zamûstnání. Projektovala se silnice pfies pozemky,
patfiící obãanÛm z Újezdce. Pozemky se zaãaly vykupovat, ale na
vybudování celé silnice nebyly peníze. Proto beÀov‰tí radní roz-
hodli, Ïe se povede jen takov˘ úsek, na kter˘ by staãil pfiíspûvek od
ministerstva sociální péãe a finanãní moÏnosti obce. Problém vzni-
kl pfii rozhodování, má-li vést v obci silnice smûrem kolem hfibito-
va, nebo kolem hasiãského skladi‰tû. Obãané se rozdûlili na dva tá-
bory. Movitûj‰í chtûli vybudovat silnici kolem hfibitova, domkafii
a dûlníci z Haãek kolem skladi‰tû. ZdÛvodÀovali to tím, Ïe by byl
tento úsek levnûj‰í, nemá tak velké stoupání a zdej‰í obyvatelé by
byli zbaveni blátivé cesty. Pro variantu hfibitov hlasovalo 11 hlasÛ,
pro variantu skladi‰tû byly 4 hlasy. Druhá skupina chtûla obhájit
svÛj názor. Ve sloÏení Franti‰ek Horák, námûstek starosty, Simeon
âerno‰ek a Franti‰ek Stupárek vytvofiili deputaci k zemskému v˘-
boru do Brna. Zde obdrÏeli slib, Ïe pfiíslu‰ná komise vyfie‰í záleÏi-
tost pfiímo v BeÀovû. 

Cel˘ BeÀov napjatû ãekal, jak se vûc vyfie‰í. Komise z Brna hned
zjara pfiijela, právû v dobû, kdy bylo v obci mnoho bláta. Brnûnská
komise nemohla ãasto z této marasti ani vytáhnout boty. A to roz-
hodlo. V‰ichni se se‰li v hostinci U HovÛrkÛ, kde komise rozhod-
la, Ïe pfiijímá obû varianty. V Haãkách to zpÛsobilo velkou radost
a kronikáfi s ulehãením napsal, Ïe obû strany to vyhrály.  

V srpnu se konal sjezd rodákÛ, na kterém bylo vzpomenuto
10. v˘roãí úmrtí slavného rodáka arcibiskupa A. C. Stojana. Maji-
telem jeho rodného domku byl pan Josef Jake‰ a obãané chtûli na
tomto domku umístit pamûtní desku. Po dohodû s majitelem byla
deska s reliefem slavnostnû odhalena. Byl na ní nápis:

ZDE SE NARODIL 22. 5. 1851 ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL
STOJAN, NEZAPOMENUTELN¯ LIDUMIL. SVÉMU ZAKLADA-
TELI JEDNOTA DUCHOVENSTVA – SVÉMU RODÁKU OBEC
BE≈OV. 
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Slavnost Hanácké právo v BeÀovû v r. 1937. Z archivu Vlastimily Ho‰ákové



Krize se prohlubovala, cena
obilí i dobytka se je‰tû více sniÏo-
vala. Selata pfiede Ïnûmi se pro-
dávala za 340–400 Kã za kus, po
Ïních 250–300 Kã.

Rok 1934. Za dozoru námûst-
ka Franti‰ka Horáka pfie‰tûpoval
plané tfie‰nû ke Kocandû p. Vávra
z âech. Po Ïních, kdy bylo obilí
dostatek, se prodávalo za nízkou
cenu. Toho vyuÏívali rÛzní pfie-
kupníci. ProtoÏe byla krize a rol-
níci nemûli penûz, byli nuceni
hned po v˘mlatu obilí prodávat
pod cenou, zato pfiekupníci bo-
hatli. Proto vláda zavedla obilní
monopol, aby tomu zabránila.
Celkov˘ v˘nos ze zemûdûlského
hospodafiení byl mal˘, ten, kdo
mûl nûjakou pÛjãku, ji nemohl
splácet. âasto docházelo k exe-
kucím. Pfiib˘valo stále dûlníkÛ bez
zamûstnání, ti byli na tom je‰tû
hÛfi. Vedle nedostatku penûz ne-
mûli ani potraviny. Jako vstfiícné gesto tûmto lidem lze povaÏovat
rozhodnutí obecní rady osazovat nové cesty ovocn˘mi stromky, ze
kter˘ch pak mohli sklízet úrodu za symbolick˘ poplatek nemajet-
ní. V obci bylo uÏ 50 nezamûstnan˘ch, kter˘m byly pfiidûlovány líst-
ky na potraviny. KaÏd˘ z nich dostal v zimû vánoãní pfiíspûvek 300
Kã a na zemáky 150 Kã. V tomto roce se narodilo 14 dûtí a zem-
fielo 10 osob. Rybáfisk˘ spolek poÏádal o prodlouÏení nájmu rybní-
kÛ. 

Rok 1935. I v tomto roce bylo je‰tû 20 nezamûstnan˘ch osob,
které pobíraly potravinové lístky. Svobodní obdrÏeli 2–3 poukázky
za mûsíc, Ïenatí aÏ 10 poukázek. K tomu svobodní 2–3 pecny chle-
ba o hmotnosti 1,5 kg a Ïenatí aÏ 10 pecnÛ za mûsíc. K VánocÛm
pak obdrÏeli pfiídûl cukru, zemákÛ, kávy a j. Dne 18. prosince byl
zvolen prezidentem Dr. Edvard Bene‰. Na Haãkách se dláÏdily pfií-
kopy. Narodilo se 18 dûtí a zemfielo 10 osob. Bedfiich Martinek byl
pfiijat v lednu za varhaníka za roãní plat 1500 Kã, Jan Jaro‰ za kos-
telníka za roãní plat 450 Kã. V tomto roce se konaly volby: AGR.
– 177 hlasÛ, soc. dem. – 105 hlasÛ, lidová str. – 94 hlasÛ, Ïivno-
stenská str. – 27 hlasÛ a KSâ – 20 hlasÛ. 

Za kronikáfie Franti‰ka Bûlafie, kter˘ se odstûhoval, byl jmeno-
ván kronikáfiem Ladislav Suchánek. Prezident T. G. Masaryk byl
jmenován ãestn˘m obãanem BeÀova (3. 3. 1935).2

3. P¤EDZVùST DRUHÉ SVùTOVÉ
VÁLKY

Rok 1936. ZáloÏenská spoleãnost koupila dÛm ã. 102 a upravi-
la ho na záloÏnu. V tomto roce jiÏ byly cítit náznaky váleãného na-
pûtí. Zfiídila se civilní obrana (CO), civilní protiletecká obrana (CPO)
a to i v BeÀovû, kde byly zakoupeny plynové masky za 800 Kã. Ná‰
stát na svou obranu potfieboval vyzbrojit armádu, provést zabezpe-
ãení hranic, vybudovat opevnûní. Proto vypsal na obranu státu pÛjã-
ky. Za krátkou dobu ãinila v˘‰e pÛjãek 3,5 miliardy Kã. Sám BeÀov
upsal pÛjãku 1000 Kã. V tom roce se narodilo 17 dûtí a 11 osob
zemfielo. 

Rok 1937. V kvûtnu bylo v BeÀovû na návsi velké názorné cvi-
ãení CO, jak si poãínat pfii leteckém náletu. V ãervenci byla oslava

30. v˘roãí vzniku republikánské strany. V slavnostním prÛvodu ‰ly
dívky v krojích, jela Selská jízda a pak se konalo vystoupení Ha-
náckého práva. U ·vehlovy lípy bylo shromáÏdûní, na kterém mû-
li proslov pfiedstavitelé republikánské strany. Odpoledne se konala
veselice.

Dne 14. záfií se celá na‰e zemû halila do smutku. Zemfiel 1. ães-
koslovensk˘ prezident T. G. Masaryk. Jeho pohfibu v Praze se zú-
ãastnilo 7 beÀovsk˘ch obãanÛ, mezi nimi Franti‰ek Janda, Vojtûch
Chmelafi a Josef Chromeãek. V obci se konala smuteãní tryzna.   

Na podzim byla uspofiádána v˘stava ovoce a zemûdûlsk˘ch plo-
din. Poãet nezamûstnan˘ch se zvût‰oval, hlavnû u pomocn˘ch dûl-
níkÛ. Provádûly se proto okra‰lovací práce, upravovala náves. Bû-
hem roku bylo uskuteãnûno 8 divadelních pfiedstavení, hlavnû
veseloher. Hrávalo se v sokolovnû a náv‰tûvnost byla velmi dobrá.
Lidé tak aspoÀ zahánûli své obavy z budoucích dnÛ.

Zápisy v Pamûtní knize o dûní v letech 1938–45 byly dal‰ím kro-
nikáfiem Franti‰kem Horákem z pochopiteln˘ch dÛvodÛ zapsány
dodateãnû aÏ po válce. Pamûtní kniha byla okupanty zabavena
a odevzdána na okresní úfiad ke zniãení. Díky stateãnosti na‰ich
ãesk˘ch spoluobãanÛ byla spolu s ostatními uschována a po válce
navrácena.1

V kronice je popsán z r. 1938 jev, pozorovan˘ na obloze 25. led-
na veãer od 20 h do 23 hodin.    

„...na obloze vystoupla rudá záfi tak, Ïe se zdálo, Ïe nûkde ho-
fií celá vesnice. Záfi vystoupla od Horní Mo‰tûnice, vynikala do v˘‰-
ky asi ‰esti paprsky, od Îelátovic silnû ãervená ohromná nepravi-
delná koule, pod níÏ tfipytilo se souhvûzdí Velkého vozu. Obloha
byla jasná a bylo úplnû teplo. Byla to záfi severní neboli polární.
Naposledy na Moravû dle novin byla vidûna v r. 1935 jen slabû.
Tak jak letos v té mohutnosti byla vidûna v r. 1881. Záfie zpÛsobi-
la takov˘ rozruch, Ïe hasiãi mysleli, Ïe hofií. Nûktefií, dle povûstí,
prorokovali, Ïe jest to v˘zva germánstvu, by se chopilo meãe a ved-
lo válku pro pokofiení národÛ. Byla to povûst, ale vyplnila se do po-
sledního písmene, jak nám budoucnost ukázala.“

Toho roku se prodával v BeÀovû vefiejnou draÏbou domek ã. 40
i s poli domkafie Stanislava Jemelky. Domek i pole si koupili man-
Ïelé Franti‰ek a Franti‰ka ¤íhovi. DraÏba se provádûla u okresního
soudu za velké úãasti beÀovsk˘ch obãanÛ a také postiÏen˘ch, kte-
r˘m Stanislav Jemelka dluÏil celkem 80 000 Kã. Jeho domek se pro-
dal za 45 000 Kã. DluÏník mûl soudní v˘povûì z domu, a protoÏe
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BeÀov v r. 1938. Z archivu Bfietislava Passingera
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se do mûsíce nevystûhoval, byl za dozoru soudu vystûhován a jeho
nábytek byl uloÏen do obecního domu. Nastûhoval se pak do kÛl-
ny rolníka Aloise Matu‰ky, kterou si upravil na byt. 

Za napjaté situace v zemi se v Pfierovû konaly ãasté schÛze, na
kter˘ch fieãníci prohla‰ovali, Ïe nikomu nedáme ani píì své zemû.
V CPO byli lidé pro‰kolováni, jak postupovat v pfiípadû války, le-
teckého náletu, padání bomb. Byla zavedena branná v˘chova, kde
vojáci z pfierovsk˘ch kasáren seznamovali obãany s nov˘mi zbra-
nûmi a stfielbou.    

A najednou to pfii‰lo! Do‰la 25. kvûtna 1938 telegraficky v˘zva
pro vojensky schopné muÏe, aby do 6 hodin narukovali. Po pfiipo-
jení Rakouska k Nûmecku se od nás chtûli odtrhnout sudet‰tí Nûm-
ci, aby se pfiipojili k Nûmecku. Z BeÀova narukovalo 7 záloÏníkÛ.
Letec Metodûj Sehnálek ode‰el dobrovolnû. Za mûsíc se ale v‰ich-
ni vrátili zpût.    

V obecním zastupitelstvu se vzdal funkce námûstek starosty Fran-
ti‰ek Horák a za nûj nastoupil Ladislav Vajda, dále odstoupil Josef
Konupãík a za nûj nastoupil Josef Dvofiáãek. Dne 14. záfií byla zno-
vu vyhlá‰ena ãásteãná mobilizace muÏÛ do 40 let. Povolanci mu-
seli narukovat do 6 hodin. 21. záfií bylo z BeÀova odvedeno do Pfie-
rova 22 koní. Lidé z pohraniãních oblastí se zaãali stahovat do
vnitrozemí. Napfi. do domu ã. 76 se nastûhovala 7 ãlenná rodina
Îurkov˘ch, která tu pob˘vala po celou dobu války. Po válce se vrá-
tila zpût do svého domova. Také Rudolf Macháãek a Alois Herman,
beÀov‰tí rodáci a uãitelé, se pfiestûhovali z Opavy do BeÀova. Na
ãas se sem vrátil Ladislav Janda z BoÏic na jiÏní Moravû, a to i s ná-
bytkem, obilím a dobytkem. Dne 22. záfií byla vyhlá‰ená mobiliza-

ce v‰ech schopn˘ch muÏÛ do 40 let. Vojáci odjíÏdûli kuráÏnû a od-
hodlanû bránit svou vlast.    

24. záfií pfii‰lo na obec nafiízení, pfiivést do Pfierova 16 koní
i s chomouty, pro kaÏdého 20 kg ovsa, 3 kg sena, 1 vûdro, 1 hou-
ni, sáãek na fiezanku, biã, ohlávku a kartáãe.    

28. záfií mûla CPO sluÏbu ve dne i v noci v mlékárnû u telefo-
nu. V zemi byla vyhlá‰ena pohotovost. Vzru‰ení lidé zaãali budo-
vat podzemní kryty, hlavní kryty byly za sokolovnou. V‰ude bylo
cítit horeãné napûtí. ZatemÀovala se okna, zkou‰ely plynové mas-
ky - to v‰e ve velkém spûchu a strachu. Zatemnûní se pfiísnû kon-
trolovalo. Auta mûla zakryta svûtla modrou látkou, papírem nebo
celofánem. Byly urãeny noãní hlídky, které mûly upozorÀovat na
blíÏící se hukot letadel.  

29. záfií - Den zrady. V‰ichni nás opustili a nechali na pospas Hit-
lerovi. Hlásilo to veãer radio. Na nátlak vlastních spojencÛ jsme mu-
seli podepsat kapitulaci. Lidé chodili jak v mátohách. Tak si postû-
Ïoval kronikáfi Franti‰ek Horák.   

30. záfií zaãali Nûmci odtrhávat z na‰eho území pohraniãní kra-
je. Poctivû budované pohraniãní pevnosti, které odolávaly v‰em
zbraním, museli na‰i vojáci bez boje opustit. Nechtûli, uãinili tak
aÏ na zoufal˘ rozkaz sv˘ch nadfiízen˘ch. Poláci, Maìafii, Nûmci,
v‰ichni jako krkavci se na nás vrhli.

8. fiíjna nastala demobilizace na‰í armády, 13. fiíjna byli navrá-
ceni konû.  

28. fiíjna se konala v BeÀovû slavnost dvacetiletého trvání âes-
koslovenska u pomníku s reliéfem 1. prezidenta Tomá‰e Garyka
Masaryka. V místním kostele se zpívala národní hymna. 
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IX . DRUHÁ SVùTOVÁ VÁLKA, JEJÍ OBùTI
Rok 1939. Slovensko se od nás odtrhlo 14. bfiezna. V noci ze

14. na 15. bfiezna odletûl prezident Dr. Emil Hácha s vyslancem Dr.
Chvalkovsk˘m do Berlína vyjednávat o ochranû na‰eho státu. Mû-
li pfied sebou tûÏk˘ úkol, jednat v prostfiedí nepfiátelském a nená-
vistném. 15. bfiezna vstoupila na na‰e odkrojované území nûmec-
ká vojska. UÏ není âeskoslovenská republika, ale Protektorát
Böhmen und Mähren. TéhoÏ dne odpoledne létala nad pfierovsk˘m
okresem nûmecká letadla. Bûhem dopoledne byla v‰echna ãeská
a moravská mûsta obsazena nûmeck˘mi vojsky. Mnozí beÀov‰tí ob-
ãané pfiinesli zprávu o dûní v Pfierovû. Tábofiily tu vojenské kolony
Nûmecké ¤í‰e, nespoãet nûmeckého muÏstva, motorová vozidla,
vojenské kuchynû. Nûmecká vojenská auta projíÏdûla ve veãerních
hodinách i BeÀovem. Vojáci sedûli v otevfien˘ch vozech za kulo-
mety, jejichÏ hlavnû zamûfiovali na v‰echny strany, ale na‰i lidé jim
nevûnovali pozornost, nemûli o vetfielce zájem.1

Bylo smû‰né, jak v Pfierovû na námûstí vafiili Nûmci pro neza-
mûstnané polévku, ale sami byli hladoví, kradli, kde se dalo. Jídlo,
boty, ‰aty - to v‰e odváÏeli od nás na nákladních autech s pfiikryt˘-
mi plachtami. Na‰i tûmto vozÛm fiíkali beru‰ky, to jako Ïe brali, na
co pfii‰li. Nikdo z BeÀova se nesníÏil, aby se s konviãkou postavil
do fronty na nûmeckou polévku.    

S nov˘mi pány pfii‰la i nová nafiízení. Auta zaãala jezdit vpravo,
zaãalo se platit markami. 1 marka odpovídala 10 Kã. âeské obchody
byly plné NûmcÛ, rabovali sklady, kupovali zboÏí ve vût‰ím a posí-
lali domÛ velké balíky. (Napfi. rukavice po tuctech). Ale âe‰i naku-
povat nemohli. ZáloÏnám byl vydán pfiíkaz, aby neuvolÀovaly pro
rodinu více neÏ 500 Kã. Kronikáfi poznamenává, Ïe Nûmec na-
koupil u nás za 1 marku 1 kg salámu, u pekafie 40 rohlíkÛ, ale ães-
k˘ obãan na to nemûl peníze.

Do Pfierova pfiijela nûmecká tajná policie – gestapo – a usadila
se ve vile na kraji Michalova. Kter˘ obãan se tam dostal, toho ãe-
kalo ve sklepních prostorách nelidské t˘rání ãi smrt. Budova pfie-

rovského gymnázia slouÏila jako nûmecká kasárna. Pfii oslavû na-
rozenin fií‰ského vÛdce Adolfa Hitlera 20. dubna se ve ‰kolách ne-
uãilo a na úfiedních budovách visely dva prapory, protektorátní a nû-
mecké ¤í‰e. Nûmeck˘ prapor byl ãerven˘ a uprostfied byl kruh
s hákov˘m kfiíÏem, protektorátní prapory mûly uvnitfi  kruhu ãer-
ven˘ pás. Hitler se hanlivû vyjadfioval o âe‰ích, Ïe jsou jak cyklisté,
nahofie sehnutá hlava, ale dole nohy dobfie ‰lapou. V na‰í zemi by-
ly dovoleny jen dvû politické strany: Národní souruãenství a Stra-
na práce.   

Prvního záfií pfiepadli Nûmci Polsko a z 2. na 3. záfií se zaãala
zase zatemÀovat okna. Nastala  velká drahota. Byly zavedeny po-
travinové lístky, lístky na obuv, textil i tabák. V obcích pracovaly vy-
Ïivovací komise.

V BeÀovû byl utvofien Místní v˘bor Národní pomoci. Jeho refe-
rentem se stal p. faráfi Vladimír Kodítek. V letech 1939–44 byly
uspofiádány sbírky pro strádající ãeské rodiny. Vybíralo se po do-
mech a vybralo se v r. 1939 celkem 778,50 K, dále 325 kg p‰eni-
ce a 180 kg r˘Ïe. V r. 1940 to bylo 987 K, v r. 1941 se vybralo 834
K, v r. 1942 ãinila sbírka 1655,50 K, v r. 1943 to bylo 1640 K
a r. 1944 se vybralo 3306 K. Peníze byly zasílány na Ústfiedí Ná-
rodní pomoci v Praze. V tomto roce byla zakázaná fiíjnová oslava
vzniku na‰í republiky, byly zakázány i praporky na domech.

Rok 1940. Pro nedostatek uhlí se od 31. ledna ve ‰kolách ne-
vyuãovalo. Nad ·védsk˘mi ·ancemi se 24. 3. o pÛl osmé veãer zno-
vu objevila severní záfie, podobnû jako v r. 1938, jenÏe byla zdo-
bena napfiíã je‰tû bled˘mi pásy. V tomto roce bylo pfiedepsáno
odevzdat na 1 slepici 60 vajec, znovu se konaly 11. dubna odvody
koní. Z BeÀova vzali jen jednoho. Vylepované vyhlá‰ky byly v nû-
mecké fieãi, beÀov‰tí obãané je s rozhofiãením odtrhávali a házeli
do pfiíkopÛ. Opatrnûj‰í obãané je ráno zakopávali, aby se to Nûmci
nedovûdûli a neodnesla to celá vesnice. V obci byla zaloÏena sku-
pina Národního souruãenství. Hospodáfisk˘ Ïivot âech a Moravy



byl souãástí hospodáfiského Ïivota ¤í‰e. V tomto roce byly nafiíze-
ny zemûdûlcÛm nucené dodávky v‰eho obilí, zemákÛ, mléka, va-
jec i jablek. Dodávky obilí byly vysoké, na 1 osobu na mûsíc bylo
urãeno 16 kg tvrdého obilí a 1 vejce na 14 dní. Letní ãas platil aÏ
do konce roku. Tabák a doutníky bylo velmi nedostatkové zboÏí.
V tomto roce postavila obec stáje pro vefiejné plemeníky.  

Bronzov˘ reliév prezidenta T. G. Masaryka ukryli se souhlasem
starosty Franti‰ek Horák a Karel Dostál na pÛdu Karla Dostála a byl
ukryt za stfie‰ními ta‰kami.3

Rok 1941. Dne 17. bfiezna byla zmen‰ena dodávka na 1 osobu
za mûsíc na 14 kg p‰enice. V Pfierovû byl zfiízen Úfiad práce, kter˘
evidoval v‰echny dûlníky, dûveãky a pacholky a pfiidûloval jim prá-
ci podle svého uváÏení. V ãervenci se zaãaly vydávat tabaãenky,
t˘dnû max. 45 cigaret a dvû pakle tabáku. V záfií museli v‰ichni Ïi-
dé nosit povinnû na levé klopû kabátu Ïlutou ‰esticípou hvûzdu a na
ní ãern˘ nápis JUDE. Kdo promluvil s Ïidem, byl trestán jako Ïido-
mil.   

FRANTI·EK CHMELA¤

Tento beÀovsk˘ rodák z ã. 27 se narodil v r. 1887 a byl bratrem
zakladatele beÀovského Sokola Jana Chmelafie, padlého v 1. svû-
tové válce. V r. 1906 maturoval na pfierovském gymnáziu a po do-
konãení pedagogického studia se stal odborn˘m uãitelem. KdyÏ by-
la v Horní Mo‰tûnici zaloÏena mû‰Èanská ‰kola, stal se jejím
1. fieditelem (v letech 1920–24, pozdûji v letech 1931–35). Tûsnû
pfied 2. svûtovou válkou pÛsobil v Pfierovû na Havlíãkovû ‰kole ta-
ké jako fieditel. Patfiil mezi váÏené obãany, stal se mimo jiné i ãle-
nem dozorãí rady Okresní záloÏny v Pfierovû. Byl osvûtov˘m pra-

covníkem a Ïupním vzdûlavatelem Sokola (Stfiedomoravské
sokolské Ïupy Kratochvílovy), du‰í i tûlem oddan˘ sokolskému hnu-
tí. Spolupracoval tu s Rudolfem Luka‰tíkem, kter˘ byl také beÀov-
sk˘m rodákem a funkcionáfiem pfierovského Sokola.   

Franti‰ek Chmelafi byl po bfieznové okupaci 1939 uÏ 1. ãerven-
ce penzionován pro své vlastenecké sm˘‰lení. Od poãátku okupa-
ce byl zapojen do odbojové skupiny Franti‰ka Skopala, kterého ges-
tapo brzy zatklo. Franti‰ek Chmelafi pokraãoval dál pfii podávání
zpráv do Lond˘na pfies Brno a Prahu. Po svém penzionování jezdil
o prázdninách se stejnû sm˘‰lejícími pfiáteli na venkov vypomáhat

pfii Ïních. Hlavnû proto, Ïe byl nerad neãinn˘ a aby v sobû zahlu‰il
neklid z oãekávaného zatãení. Celou bytostí do sebe nasával pokoj
a pfiirozenou venkovskou krásu a neustále vzpomínal na zatãené-
ho bratra Skopala. Poslední fiíjnovou nedûli pfied zatãením se uklid-
Àoval ãtením Jiráskovy kroniky U nás, kterou mu pak gestapo za-
bavilo.   

Po rozpu‰tûní Sokola byl je‰tû spolu s dal‰ími spolupracovníky -
Karel BeÀa, Jan Baãák, Hubert Sekera, Zdenûk Calábek, Antonín
Kamelander a dal‰í – gestapem zatãen. Kronikáfi pí‰e, Ïe byl zatãen
jako rukojmí za rozbitou nástûnnou skfiínku VlajkafiÛ, tak pr˘ mu
bylo jeho zatãení zdÛvodnûno. Zatãení probûhlo 8. fiíjna 1941. Byl
krátce vûznûn v Brnû a brzy nato 27. ledna 1942 umuãen v kon-
centraãním tábofie v Osvûtimi. Jeho rodinû poslali jen urnu s pope-
lem.

Podle spoluvûzÀÛ si pfii v˘sle‰ích ‰kodil pfiíli‰ otevfien˘mi odpo-
vûìmi. Tento názor odpovídá sdûlení mo‰tûnského obãana Jarosla-
va Ludvy (nar. 1904), kter˘ b˘val jeho Ïákem a je‰tû v devadesá-
t˘ch letech minulého století na nûj s láskou vzpomínal. Velmi si ho
váÏil pro jeho stateãnost a pfiímost, Ïe ho nacisti nezlomili ani pfii
v˘slechu, Ïe nepadl pfied nimi na kolena. KdyÏ se ho vy‰etfiující ges-
tapák posmû‰nû tázal: Tak vy jste Sokol?, napfiímil se a nebojácnû
fiekl: Ano, já jsem Sokol! KdyÏ pak s vûzni pracoval v nebezpeãném
prostfiedí (asi v kamenolomu), v‰ichni vûzni pracovali s maskami,
jen mu masku nedali, protoÏe se hlásil k sokolskému hnutí. 

Pan Ludva na nûj vzpomínal i jako na obûtavého uãitele. Novû
vzniklá mû‰Èanská ‰kola v Mo‰tûnici nemûla skoro Ïádné ‰kolní po-
mÛcky a on jako její fieditel si je osobnû pÛjãoval v Pfierovû. Do Mo‰-
tûnice je pfieváÏel na kole, nebo pfiená‰el pû‰ky. 

Stal se jedním ze 17 obûtí nacistické zvÛle z fiad pfierovsk˘ch
uãitelÛ. âest jeho památce!

Podle pfierovského uãitele Vítûzslava Klime‰e bylo na území
Protektorátu zatãeno 8. 10. 1941 pfies 2000 ãlenÛ Ïupních pfied-
sednictev âeské obce Sokolské.4

�����������

Dne 20. ãervna 1941 pfiepadlo Nûmecko Sovûtsk˘ svaz. Lidé
tajnû poslouchali zprávy z Lond˘na. Rozhlasov˘ch pfiijímaãÛ by-
lo v BeÀovû je‰tû málo, proto se muÏi shromaÏìovali nejvíce u ho-
liãe Josefa Petery. Bylo to velmi nebezpeãné, za poslech cizího
rozhlasu hrozil trest smrti.  

Na podzim r. 1941 byla rolníkÛm zabavena v‰echna sklizeÀ
obilí, ponechala se jim pouze urãená ãást na v˘Ïivu ãlenÛ rodiny
a v˘krm dobytka. Byly zavedeny mléãné lístky, které pfiidûlovaly
na 1 osobu pouze ãtvrt litru mléka dennû, od r. 1942 uÏ jen os-
minu litru mléka dennû. Zv˘‰ily se i dal‰í pfiedepsané dodávky.
KaÏd˘ majitel musel nahlásit, kolik má kusÛ prasat, hovûzího do-
bytka, slepic. A kdo si chtûl prase zabít, musel to nejprve ohlásit
na patfiiãném úfiadû a udat hmotnost prasete. Pak mu úfiad sdûlil,
kolik kilogramÛ sádla má odevzdat. Zatajení údajÛ nebo neode-
vzdání pfiebytkÛ se trestalo smrtí. Urãené komise ãasto za do-
provodu nûmeckého vojáka provádûly v domech kontroly, zda na-

hlá‰ené údaje jsou správné. Mezi lidmi se ‰ífiil strach. 
Aby se mohlo kontrolovat i mnoÏství namletého obilí, byly ur-

ãeny ml˘ny k mletí. Mlelo se jen povolené mnoÏství a BeÀov mûl
pfiidûlen ml˘n ·tulbach nebo ml˘n v âechách. KaÏd˘, kdo chtûl
mlít, musel mít mlecí kníÏku, podle které mûl povoleno mlít jen ur-
ãené mnoÏství. Z jedné mûfiice se muselo odevzdat 12 q zemákÛ,
z jedné slepice 65 vajec. Za zatajení 1 slepice hrozila pokuta
500 K. Z kaÏdého zabitého vepfie o váze 100 kg se muselo odevz-
dat 3,5 kg rozpu‰tûného sádla. 
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Franti‰ek Chmelafi v r. 1933. Z archivu Voj-
tûcha Chmelafie



Na kontrolu váhy prasat byl urãen
Franti‰ek Tihelka. Ten hlásil, Ïe kaÏdé
prase mûlo hmotnost maximálnû 100
kg. Mnoho tím riskoval, protoÏe se pro-
vádûly kontroly.

Nakonec byl vydán zákaz v‰ech zá-
bav a divadelních pfiedstavení.5

Protektorem se v tomto roce stal
R. Heydrich. Byl zaznamenán jeho pro-
jev v âernínském paláci z 2. fiíjna 1941.
Nikdy se nesmí tento ãeskomoravsk˘
prostor nechat v takovém stavu, jeÏ by
vÛbec umoÏÀoval âechÛm tvrdit, Ïe je
to jejich prostor... ¤í‰e nedá se sebou
Ïertovat a je prostû pánem v domû, to
znamená, Ïe ani jedin˘ Nûmec nic âe-
chovi neodpou‰tí, asi tím zpÛsobem,
jak je tomu v fií‰i s Ïidovstvem. ...St˘-
káme-li se z taktické nutnosti s âechy,
ktefií nám slouÏí, i pak je nutno se vÏdy
vracet k my‰lence: jsou to ale âe‰i.6

Rok 1942. Vojtûch Chmelafi z ã. 27
byl 5. bfiezna na 7 dní uvûznûn. Bylo
mu fieãeno, Ïe zatajil 1 q rÏi a musel je‰tû zaplatit pokutu 750 K .
Na jeden rok mu byl zabaven statek. Bylo jasné, Ïe trpí za svého
zatãeného bratra. U Josefa âerného a Karla Olehly byla provedena
prohlídka, pfii které se na‰lo navíc nûjaké obilí. Ale trestu unikli.
V dubnu se uskuteãnila perzonální zmûna obecní správy. V‰ichni
pfiestárlí obãané nad 65 let byli zbaveni funkcí. Také b˘valí legio-
náfii, trestané osoby a starosta Sokola. Dne 27. kvûtna 1942 byl spá-
chán atentát na fií‰ského protektora Reinharda Heydricha. KaÏd˘,
kdo tento atentát schvaloval, byl trestán smrtí. Tak byl zastfielen syn
beÀovského rodáka Olehly. Holiã Josef Petera z radosti ze smrti He-
ydricha vyhrával u pomníku padl˘ch. Na‰tûstí ho nikdo neudal. Pfie-
rov‰tí Ïidé byli odvezeni do Terezína, âe‰i odvádûni na práci do
Nûmecka. Kdo pracoval v zemûdûlství, byl od nucené práce v Nû-
mecku osvobozen. Za války jezdila nûmecká auta na dfievoplyn.

Rok 1943. Do BeÀova pfii‰li 15. února úfiedníci z okresu, které
doprovázeli dva ãetníci. StráÏník ihned svolal bubnem v‰echny ze-
mûdûlce, aby se dostavili do hospody U HovÛrkÛ. V hospodû nebyl
Ïádn˘ alkohol, ani sodovky, jak tomu
bylo v té dobû i ve v‰ech ostatních hos-
podách. Zde bylo lidem oznámeno, Ïe
okamÏitû mají odevzdat v‰echno utaje-
né obilí, jinak je ãeká vysok˘ trest, tfie-
ba i smrt. Dva z nich se pak ihned ode-
brali do domu, kter˘ si urãili. Prohlédli
pÛdu, hrabali v pilinách, v senû ve sto-
dole, pfievaÏovali obilí v s˘pce, zda ne-
pfieb˘vá. Potom zamûfiili svou pozor-
nost na dal‰í dÛm. 

Do BeÀova zaãaly pfiijíÏdût – hlavnû
v noci – davy lidí z mûst, aby tu získa-
ly nûjak˘ proviant. Lidé tím velmi ris-
kovali, ale nic jiného jim nezb˘valo. Ve
mûstû byl hlad. Nûktefií rolníci jim ze
sv˘ch dobfie utajen˘ch pfiebytkÛ nûco
odprodali, a to za bûÏnou cenu. Ale na-
‰li se i takoví, ktefií vyuÏívali situace
a prodávali své pfiebytky za velmi pfie-
mr‰tûnou cenu. Kronikáfi Franti‰ek Ho-
rák uvádí: za 1 q obilí aÏ 1500 K nebo
za 1 kg sádla 1000 K. Potravinov˘ pfií-

dûl ve mûstech byl mal˘, chléb se nedal jíst, byl hofik˘, protoÏe se
do mouky pfiidávaly mleté ka‰tany. Strava chud‰ích lidí se skládala
z ãerné kávy (nekvalitní cikorka), hofikého chleba, marmelády z fie-
py a umûlého tuku. Dokonce byl i nedostatek ovoce, protoÏe se mu-
selo povinnû odevzdávat do sbûren pro nûmecké dûti. RozmnoÏilo
se mnoho ‰melináfiÛ a keÈasÛ, ktefií na nouzi druh˘ch bohatli. Ani
hrozba trestu smrti je nevystra‰ila, touha po penûzích byla silnûj‰í.7

Povaha lidí je rÛzná. V nûkter˘ch obcích ãlenové jejich samos-
právy umûli nûmecké úfiedníky podplatit v˘born˘m obûdem, jitr-
niãkou nebo uzen˘m masem, aby pak byli zv˘hodÀováni pfii urão-
vání dodávek na úkor ostatních. Ale také se stávalo, Ïe sv˘m
pfiilep‰ením do ta‰ky si po‰kodili, protoÏe obdarovaní se pak stáva-
li drzej‰ími a tuto pozornost nadále vyÏadovali.   

BeÀov‰tí kufiáci si sami pûstovali tabák. Mûli povolení na 25 sa-
zenic, ale nûktefií jich sázeli naãerno i 100. Dne 26. kvûtna pfii‰lo
nafiízení, aby si v‰ichni vysadili vnitfiní okna. Pfii pfiípadném v˘bu-
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BeÀov v r. 1944. První zleva Josef Herman, první zprava Josef Luká‰. Z archivu Milady Ku-
bíãkové

Práce v rajchu (Velkonûmecké fií‰i) v r. 1942. Pát˘ zpfiedu Jaroslav Luká‰. Z archivu Zity
Láskové



chu by se tlakem vzduchu mohla rozbít v‰echna okna a tak ta vy-
sazená mûla slouÏit jako rezerva.  

B˘val˘ ãs. rotmistr Alois Hanousek z ã. 107 se 3. záfií vrátil do-
mÛ z nûmeckého koncentraãního tábora, kde byl vûznûn více neÏ
rok. Po celou tu dobu ho stále vysl˘chali, ale pfiesto mu vinu ne-
dokázali. Vrátil se pro‰edivûl˘ a velmi huben˘. Za dva mûsíce nato
14. listopadu, za nevlídného de‰tivého a sychravého poãasí, zatkla
kriminální nûmecká policie Franti‰ka ¤íhu a Bohumila Andr˘ska.
Oba pracovali na Ïeleznici, kde u odstaven˘ch nûmeck˘ch vagonÛ
nûkdo poru‰il plomby a do‰lo k rozkrádaãkám od obyvatel v okolí.
Za tento ãin byli zatãeni tito dva zamûstnanci. Pfiijela pro nû dvû
auta, plná gestapákÛ. Pana ¤íhu odvezli s velk˘m kfiikem a nadáv-
kami, zkrvaveného od kopancÛ a bití. Soud se odb˘val v Pfierovû,
kde s ním bylo surovû zacházeno, pak byl pfievezen do  vûzení
v Olomouci. Velmi trpûl. Pozdûji byl z ostatními spoluvûzni odsu-
nut v dobytãích vagonech do pracovního tábora ·tumu u Poznanû.
Na pfielomu r. 1944–45 rozdûlili tento pracovních tábor do dvou
skupin. BlíÏila se fronta a Nûmci chtûli tento tábor pfiesunout do
Nûmecka. Spûchali, a proto skupina mlad‰ích a zdravûj‰ích na-
stoupila na pochod smrti, stafií a nemocní byli v dobytãích vagonech
odváÏeni do koncentraãního tábora v Celle u Hannoveru. Zde byli
na konci války postfiíleni a tábor byl zapálen. Ze vzpomínek jeho
spoluvûznû bylo s ním nejhÛfi zacházeno v Pfierovû (pravdûpodob-
nû v budovû gestapa v Michalovû) a Olomouci. Mûl prokopnuté bfii-
cho a vyraÏené zuby.8

Pan Bohumil Andr˘sek, se kter˘m byl zatãen, byl propu‰tûn jiÏ
3. ãervna 1944. Franti‰kovi ¤íhovi vinu neprokázali, pfii prohlídce
nic nena‰li, a pfiece ho nepropustili. Proã? Bylo tu velké podezfiení
na Stanislava Jemelku, kter˘ exekucí pfii‰el v r. 1938 o dÛm pro své
dluhy, (jak bylo jiÏ dfiíve poznamenáno), a jehoÏ dÛm si koupil Fran-
ti‰ek ¤íha. Je samozfiejmé, Ïe Franti‰ka ¤íhu nenávidûl, chtûl svÛj
dÛm nazpût. Ale místo penûz mûl velké dluhy. Váleãná doba umoÏ-
Àovala nûkter˘m lidem zbohatnout, napfi. udáním. A pan Jemelka
k udavaãÛm patfiil, jak bude pozdûji psáno. 

Rok 1944. V lednu byla na nûãí udání vykonána prohlídka u Voj-
tûcha Bûlafie ã. 29. Kontrola nalezla jen vy‰‰í poãet slepic, neÏ by-
lo nahlá‰eno. V tomto mûsíci byla také provedena v‰eobecná pro-
hlídka, velmi dÛkladná, u vytypovan˘ch rolníkÛ. KdyÏ se
prohlíÏejícím nabídl ‰pek, maso, vejce, nic nevidûli. Dne 26. ledna
muselo 7 dívek roãníku 1924 nastoupit na nucené práce do Nû-
mecka. Byly to: BoÏena Kamencová, Vlasta Horáková, BoÏena Uhlí-

fiová, Marie Smékalová, Franti‰ka Kube‰ová, Jarmila Petfiíková a je‰-
tû jedna, jejíÏ jméno v kronice chybí. V‰echny byly dcery dûlníkÛ.

Dne 8. února povolalo gestapo do Pfierova k v˘slechu hostin-
ského Bohuslava HovÛrku, do vyhlá‰eného domu v Michalovû. Za
dva dny ráno pfiijela tfii auta, naplnûná gestapáky a zatkli Bertu Lu-
ka‰tíkovou, Vlastu Jandovou ã. 22, Otakara Ostrãila, Antonína Po-
spí‰ila, Antonína Horáãka, Jana Jandu ã. 11, Franti‰ka Jandu ã. 10,

Franti‰ka Zbofiila a Karla Dostála. Chtûli za-
tknout i Franti‰ka Kubíka, ale nebyl doma, tak-
Ïe musel pfiijít pû‰ky do Pfierova sám. Mûl b˘t
zatãen i Antonín Janda, kter˘ jako ‰ofer dová-
Ïel mléko do Radslavic. KdyÏ se o zat˘kání do-
vûdûl, tajnû zmizel a ukr˘val se aÏ do konce
války v blízkém okolí. A proã do‰lo k zat˘kání?
Pfii‰lo na nû z BeÀova udání, Ïe poslouchali
v hostinci u HovÛrkÛ z radia zakázanou stani-
ci.    

Tato událost vzru‰ila celou obec. Boh. Ho-
vÛrka nastoupil do káznice v Bernhau.9

Dne 12. února zatklo gestapo Ladislava Ze-
mánka, dÛstojníka ãs. armády v.v. BeÀov‰tí za-
ãali podezfiívat jako udavaãe dva spoluobãany,
Stanislava Jemelku a Josefa Krause. V dûdinû
vládla atmosféra strachu, protoÏe cizí rozhlas
poslouchalo více obãanÛ. Staãilo, kdyÏ v obci
zastavilo cizí auto. TûÏce nemocn˘ Ladislav Su-
chánek byl pfiedvolán k v˘slechu 22. února.
Den nato si pozvalo gestapo dal‰í 4 obãany, ten-
tokrát se v˘slech konal v obci. Pfiedvoláni byli:
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Haãka v období mezi svûtov˘mi válkami

Franti‰ek ¤íha (nar. 1899) a manÏelka Franti‰ka, roz.Horáko-
vá. Zastfielen v koncentraãním tábofie v Celle u Hannoveru (se-
verní Nûmecko) v dubnu 1945. Z archivu Vlastimily Ho‰ákové
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Otakar Martinek, Augustin Zemánek, hostinská paní HovÛrková
a Franti‰ek Kraus.    

Antonín Pospí‰il, rolník ã. 18, byl za okupace ãinn˘ v podzem-
ním hnutí u tzv. ROTY JIH. Svou ãinnost mûl potvrzenou v legiti-

maci. Gestapo na to pfii‰lo a on byl krátkou dobu vûznûn a pak od-
souzen u SONDERGERICHTU v Olomouci do vûzení na
6 mûsícÛ.10
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KAPITÁN FRANTI·EK HERMAN

Narodil se 27. února 1906 v beÀovské chaloupce ã. 66 jako syn
stolafiského mistra Augustina Hermana. Do zdej‰í ‰koly zaãal cho-
dit r. 1912 a r. 1917 byl pfiijat na c. k. státní vy‰‰í gymnázium v Pfie-
rovû. Brzy po pfiijetí tento primán poprosil pomocí tiskopisu Vele-
slavnou c. k. zemskou státní radu za milostivé povolení odkladu

placení ‰kolného. Jeho rodiãe neopl˘vali bohatstvím a páni profe-
sofii prosbû vyhovûli. Dennû chodil pû‰ky z BeÀova do pfierovské-
ho gymnázia a to za kaÏdého poãasí. Cesta mu trvala 1,5 hodiny.
To se brzy projevilo na jeho zdraví, proto mu praktick˘ lékafi tyto
cesty zakázal. Od r. 1922 zaãal nav‰tûvovat reálné gymnázium v Pfií-
bofie, kde mohl bydlet u pfiátel jeho ro-
diãÛ.

Jako ãerstv˘ maturant byl 13. 8.
1926 pfiijat na vojenskou akademii
v Hranicích. Po jejím absolvování byl
v ãervenci 1928 jmenován poruãíkem
dûlostfieleckého pluku ã. 5. Umûl mlu-
vit, ãíst a psát rusky, nûmecky a fran-
couzsky. Byl dobr˘m plavcem a rád jez-
dil na kole. NáleÏel k 1. baterii
vojensk˘ch akademikÛ. V r. 1929 slou-
Ïil u dûlostfieleckého pluku v âesk˘ch
Budûjovicích, pozdûji v Brand˘se n. La-
bem, kde byl r. 1932 pov˘‰en na nad-
poruãíka. V r. 1935 slouÏil v Josefovû,
v r. 1936 v Hodonínû a v r. 1937 v Olo-
mouci, kde byl pov˘‰en na kapitána. Zde
obdrÏel cestovní pas do v‰ech evrop-
sk˘ch zemí, mimo Maìarska.   

V dobû branné pohotovosti 24. záfií
1938 byl ustanoven velitelem baterie.
Po okupaci musel 24. bfiezna 1939 pfie-

dat podle inventáfie slu-
Ïební vûci nûmeckému
lajtnantovi, kter˘ ho zba-
vil funkce a v Olomouci
se usadil. Dne 13. ãer-
vence 1939 obdrÏel uvû-
domûní, Ïe byl propu‰-
tûn ze svazku b˘valé
branné moci a to uÏ od
30. ãervna zpûtnû.Na-
stávalo vyvrcholení dal-
‰ích událostí.  

Kapitán Franti‰ek
Herman byl zapojen do
odbojového hnutí proti
fa‰istickému Nûmecku.
Byl ãlenem Obrany ná-
roda. Centrem tohoto
odboje na Moravû byl
Pfierov. Odtud vedlo spo-
jení do dal‰ích stfiedisek,
mimo jiné i do Bratisla-
vy. Pomocí této organi-
zace, dále pomocí legio-
náfiské odbojové skupiny, odbojové skupiny u âSD a odbojové
ãinnosti na Ïelezniãní po‰tû v Pfierovû se chtûl tajnû dostat za hra-
nice státu. Nebyl sám.

Na trati Pfierov–Bratislava se stala v˘znamnou Ïelezniãní stani-
ce Bystfiice p. H. A také okolní obce a chaty na Tesáku, kde uprchlí-
ci, mífiící smûrem k moravsko-slovenskému pfiechodu, nacházeli
azyl. Jednalo se o obce Lípov a Velká na Moravû, Myjava a Stará
Turá na Slovensku. Rodinu Mûsícovu z Rajnochovic, která obûtavû
tento azyl poskytovala a kde se také v r. 1939 ukr˘val Rudolf Lu-
ka‰tík, ãekal krut˘ osud. Antonín Mûsíc zemfiel v r. 1945 v nû-
meckém lágru, jeho Ïena zahynula v koncentraãním tábofie Ra-
vensbrücku a tfii synové – Oldfiich, Franti‰ek a Antonín – byli
odsouzeni k trestu smrti a uÏ 6. 11. 1943 v Breslau popraveni.

Franti‰ek Herman spolu s Mojmírem KfiíÏem a dal‰ími spolu-
pracovníky mûli b˘t za pomoci jugoslávského konzula v Bratislavû
transportováni za hranice. Jejich cesta vedla Ïeleznicí do Bystfiice
p. H., dále do Lípova a Myjavy a mûla pokraãovat na Budape‰È a Bû-
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Rodn˘ domek kapitána Franti‰ka Hermana. Z archivu Jarmily Jemelkové

Franti‰ek Herman (nar. 1906) jako nadporuãík dû-
lostfielectva. Z archivu Jarmily Jemelkové

Franti‰ek Herman umuãen 10. 2.
1944 v káznici Brieg bei Breslau. Fo-
to z cestovního pasu. Z archivu Jar-
mily Jemelkové
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lehrad. ManÏelka jednoho tehdej‰ího redaktora Lidov˘ch novin by-
la konfidentka, o útûku vûdûla a prozradila gestapu. Díky její zradû
byl Franti‰ek Herman v Bratislavû zatãen. Rozsudkem ze 7. 5. 1941
byl odsouzen pro pfiípravu velezrady na 6 let káznice a na 6 let ke
ztrátû ãetn˘ch obãansk˘ch práv.    

Pfiem˘‰lím, co vedlo tuto udavaãku k jejímu ãinu. Byla to touha
po kariéfie, nebo po penûzích? Za jidá‰sk˘ gro‰ obûtovala Ïivoty ãest-
n˘ch lidí. Byla tak naivní nebo krutá? JiÏ nikdy nemohla odãinit, co
zpÛsobila. Plody jejího jednání byly slzy, bolest a smrt. Dotkla se
bolestnû nejen obûtí, ale i jejich rodin. BohuÏel takov˘ch, jako ona,
bylo víc. Nejlep‰í synové na‰eho národa, jedineãnû charakterní, mi-
lující svou vlast a národ, obûtovali to nejdraÏ‰í, co mûli. SvÛj Ïivot.
A nebylo jich málo. Ti bezcharakterní zÛstávají a ãasto tají své zlé
ãiny. Zvy‰ují tak procentovû morální úpadek spoleãnosti. 

Na beÀovsk˘ farní úfiad pfii‰lo hlá‰ení: 10. února 1944 zemfiel
Franti‰ek Herman v Brieg Bp. Breslau. Jeho rodiãÛm oznámení ne-
pfii‰lo. 

Franti‰ek Herman mohl pracovat za Protektorátu jako uãitel
a moÏná pohodlnû pfieÏít válku. Neudûlal to. Pfiíli‰ miloval svou
zem a nechtûl poru‰it pfiísahu, kterou republice dal.11

Kde domov mÛj, kde domov mÛj? Zemû ãeská – domov mÛj???
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Za tfii t˘dny odjeli do Olomouce v‰ichni podezfielí z poslechu ci-
zího rozhlasu, aby si tu vyslechli rozsudek. Bohuslav HovÛrka byl
odsouzen na 3 roky do koncentraãního tábora, Jan Janda dostal
5 mûsícÛ, ostatní 6 mûsícÛ vûzení. Otakar Ostrãil, Berta Luka‰tí-

ková a Vlasta Jandová byli propu‰tûni. Otakar Ostrãil bûhem pfied-
chozího pobytu ve vûzení onemocnûl a velmi pohubl. Také Ladi-
slav Zemánek se vrátil velmi pohubl˘.    

V 1 h v noci 7. kvûtna bylo probuzeno 23 mlad˘ch muÏÛ. Do-
stali pfiíkaz, aby spolu s ãetníky a nûmeck˘mi vojáky, kter˘ch sem
pfiijelo velké mnoÏství, obstoupili BeÀovsk˘, Kosteleck˘ a Pfie-
stavlck˘ les. Bylo pátráno po tfiech muÏích z Bukovan, ktefií pr˘ za-
bili dva pfiíslu‰níky gestapa a je‰tû i jiné osoby. Ve Staré Vsi byli do-
padeni, ale podafiilo se jim uprchnout a je‰tû ãetníky odzbrojit.  

Dva mûsíce pfied tím, pfiesnû 24. bfiezna, se provádûla kontrola
zásob zemákÛ. Dne 12. dubna bylo aÏ sem sly‰et bombardování.
Válka vstupovala do závûreãné fáze a nad BeÀovem létala na pod-
zim anglická a americká letadla ve velk˘ch formacích. Lidé pfie-
kvapenû pozorovali tu podívanou, kovoví ptáci létali jako divoké
husy. V fiadách bylo aÏ 50 letadel. Z dálky se oz˘valy detonace
bomb. Nûmecké letouny nebylo vidût. Dne 7. prosince zaãali pro-
hlíÏet Nûmci zásoby uhlí u JandÛ ã. 1, HrbasÛ, MartinkÛ, Karla
Olehly, BûlafiÛ a AneÏky Zdráhalové. Odpoledne uÏ prohlídku od-
byli, protoÏe byli opilí do nûmoty. Dne 11. prosince museli nastoupit
mladí muÏi roãník 1921, 1922 a 1923 ze zemûdûlsk˘ch rodin, aby
kopali zákopy proti RusÛm, do Rakouska k uhersk˘m hranicím.
O vánoãních svátcích byla sly‰et stfielba NûmcÛ na americké letce.
Byly sestfielené letouny u Troubek, Tovaãova a Brodku. Ve Zlínû do-
padaly bomby na plynárnu, gumárnu a dal‰í prÛmyslové objekty.
KdyÏ ve mûstech zaãaly houkat sirény, utíkali lidé se zavazadly a ko-
ãárky do polí, mûsto opou‰tûli i Nûmci se sv˘mi auty.  

beÀov prusy

Dopis Marie, sestry Franti‰ka Hermana, o smrti bratra. Ani zdaleka netu‰ila o tamních nelidsk˘ch podmínkách
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V tomto roce se vrátila 3 dûvãata z pracovního nasazení do Nû-
mecka. Byly to BoÏena Uhlífiová (1. 1.), BoÏena Kamencová
(28. 10.) a Vlasta Horáková (10. 12.).12

Rok 1945. JiÏ 3. ledna muselo 13 beÀovsk˘ch mladíkÛ kopat
zákopy k Lipníku a Hranicím proti ruské frontû. Z Vratislavi se vrá-
til 22. 1. Franti‰ek Pospí‰il, protoÏe ji zabrali Rusové. Z Nûmecka
pfii‰el pû‰ky i Jan Chromeãek, cesta mu trvala 7 dní.V zimních mû-
sících museli v‰ichni muÏi do 50 let, pozdûji do 55 let pracovat na
leti‰ti u Bochofie. Komu se podafiilo, ten se práci vyhnul, tfieba lé-
kafisk˘m potvrzením. Dennû museli nastoupit 4 muÏi, kdo by od-
mítl, byl by trestán za sabotáÏ. Ale pracovní morálka na‰ich byla
malá. Chodili, pohybovali se, aby nezmrzli. Ráno se kaÏd˘ pfiihlá-
sil a pak kdo mohl, utekl. V zimû 1944 - 45 se budovala el. síÈ z Os-
travy do Vídnû. Stavûní stoÏárÛ ‰lo pomalu, protoÏe se uÏ oãekával
konec války. Povolání pracovníkÛ bylo vesmûs takové: uãitelé, krej-
ãí, holiãi a pod. V bfieznu se BeÀov obával pfiíchodu gestapa, pro-
toÏe mûla obec dodat 400 q obilí. Ale Nûmci nepfiijeli. 

A dále se hrnuly nové události, které nevûstily nic dobrého. Par-
tyzáni vyloupili 12. dubna beÀovskou trafiku. Den nato se ubyto-
valo 100 nûmeck˘ch vojákÛ i s pekárnami za sokolovnou a v míst-
ní ‰kole. Nûmeãtí dÛstojníci se ubytovali u soukromníkÛ. Vojsko tu
pobylo dva dny. 

Na Horní Mo‰tûnici byly provedeny celkem dva nálety, ty dal‰í
probûhly mimo obec. Jeden nálet, kter˘ obec minul, se uskuteãnil
uÏ 16. fiíjna 1944, tenkrát bomby dopadly na parní lokomotivy
a cisterny s olejem u Lovû‰ic. Nálet z 23. bfiezna 1945, zamûfien˘
na Mo‰tûnici, se stal právû na Bílou sobotu. V obci bylo v tu dobu
mnoho ustupujících maìarsk˘ch vojákÛ a jejich auta a cisternové
vozy stály u zámku. O pÛl osmé veãer usly‰eli místní lidé hukot rus-
kého letadla, fiíkalo se mu Ivan. Letoun ozáfiil svûtelnou raketou ce-
lou vesnici, Ïe nastalo svûtlo jako ve dne. Pak se ozvalo nûkolik za-
hvízdnutí a nato ãtyfii detonace. Na obec dopadaly lehké trhací
bomby. Jedna z nich usmrtila 47 letou Ïenu Annu Valá‰kovou a zra-
nila ‰est lidí, ostatní udûlaly ‰kodu u nûkolika hospodáfiÛ. Vypadá
to, Ïe bomby mûly za úkol dopadnout na cisterny, ale ty stály ne-
po‰kozené dál.

Druh˘ nebezpeãn˘ nálet pro Mo‰tûnici byl proveden na jafie
16. dubna 1945. Znovu byl proveden rusk˘m letounem, kter˘ mûl
pravdûpodobnû vyhodit do povûtfií kolejnice. JenÏe mífiil na nû asi
o 100 metrÛ dál na dráze rovnobûÏné s kolejnicemi. Jedna padají-
cí bomba usmrtila právû tudy jdoucí paní Ludmilu Procházkovou,
ostatní po‰kodily nûkolik domÛ.13

BeÀovsk˘ hostinsk˘ Franti‰ek Tihelka vezl z Pfierova 19. dubna
své matce, která prodávala v trafice, kufiivo na 14 dní. JenÏe u ObÛr-
ky ho zastavili partyzáni a kufiivo mu zabavili. Nutno dodat, Ïe za
nûj zaplatili. Na druh˘ den si zase partyzáni vzali u vdovy Antonie
Konupãíkové muÏsk˘ odûv po zemfielém manÏelovi. Dne 21. dub-
na nedo‰ly do BeÀova z Brna ãasopisy, protoÏe se v Brnû bojovalo.  

Do BeÀova pfiijeli 28. dubna ustupující nûmeãtí vojáci. Byli to
opraváfii aut a zásobovací oddíly. Smûrem od Bfiestu se zaãala den-
nû oz˘vat kanonáda jako silné hfimûní. Nûmci odjeli za 3 dny. KdyÏ
místní vystoupili na kopec, pozorovali pohyb fronty na rovinû u Ko-
jetína. Sly‰eli v˘buchy granátÛ a vidûli hofiící domy. V obavách, Ïe
by se fronta dostala aÏ sem, nebo Ïe by se tu nedej BoÏe obû fron-
ty setkaly, zaãaly se ve vsi kopat kryty, kam by se mohli lidé ukr˘t.
Do krytÛ odná‰eli potraviny a ‰atstvo pro pfiípad, Ïe by tu vojáci ra-
bovali. Faráfi Kodítek ukryl matriky, úfiední knihy a listiny ve skle-
pû pana Dostála, me‰ní roucho a skvosty uschoval ve farském skle-
pû a me‰ní víno zakopal na farské zahradû.14

Pfii‰el 1. kvûten a s ním povstání v Pfierovû. Pfierov‰tí zaãali vy-
vû‰ovat ãeskoslovenské prapory.Partyzáni z okolí s místními odbo-
jáfii se tu stfietli s nûmeck˘m vojskem. Na pomoc partyzánÛm pfii-
‰li i obãané BeÀova. Byli to: Otakar Smékal, Karel ¤íha, Franti‰ek

Horák a mo‰tûnsk˘ uãitel Vladimír Zikmund. Protinûmecké vy-
stoupení z dne‰ního pohledu bylo pfiedãasné, Nûmci zatkli asi 20
ãlenÛ ustanoveného národního v˘boru. 

Boj proti okupantÛm se neodehrával jen v Pfierovû. V Újezdci
místní odzbrojili tamní Nûmce a pak po nich stfiíleli jejich vlastní-
mi zbranûmi. Vyhofiel tu jeden domek. Také v Mo‰tûnici bylo Ïivo.
Ten den ráno sem pfiijelo nákladní auto, ve kterém sedûlo 7 party-
zánÛ z Dobrãic a 3 ru‰tí para‰utisté. Je‰tû neÏ do Mo‰tûnice pfiije-
li, odzbrojili cestou dva nûmecké dÛstojníky na kolách, jedoucích
do ¤íkovic. Mo‰tûnsk˘m pak oznámili, Ïe v Pfierovû vypuklo po-
vstání a oni jedou povstalcÛm na pomoc. NeÏ odjeli, odzbrojili dva
nûmecké vojáky. Dal‰í události v Horní Mo‰tûnici probíhaly v na-
pjaté a velmi nebezpeãné atmosféfie. V obci byla nûmecká posádka,
nûktefií vojáci byli uÏ odzbrojeni. Byla tu skupina dobrãick˘ch par-
tyzánÛ, ktefií bránili pfiijíÏdûjící nûmecké pfiesile od ¤íkovic pfiejít
mo‰tûnk˘ most. Do‰lo k pfiestfielce, pfii níÏ byl zabit jeden nûmec-
k˘ voják a smrtelnû zranûn dobrãick˘ partyzán Jan Masafiík. Zvítû-
zila nûmecká pfiesila, ale pfii vjezdu do Mo‰tûnice bylo na nû stfiíle-
no ze v‰ech stran. Nûmci vhodili pancéfiovou pûst na dÛm pana
Dvofiáka, kter˘ zaãal hofiet. Jako Ïiv˘ ‰tít si pfiivázali na pfiední ka-
potu auta tûÏce ranûného Jana Masafiíka, aby mohli projet obcí.
MoÏná, Ïe by se stala Mo‰tûnice bez nadsázky druh˘mi Lidicemi,
kdyby nebylo rozvahy, stateãnosti a dobré taktiky místních pfied-
stavitelÛ obce a fieditele ‰koly. O Ïivot tu pfii‰el Vilém KuÏela, vra-
cející se z Pfierova z práce, u kterého na‰li pfii prohlídce v kapse ná-
bojnici.15

V BeÀovû se také zaãali srocovat lidé, kdyÏ usly‰eli o událostech
v Pfierovû a chtûli odzbrojovat právû pfiijíÏdûjící skupinu nûmeck˘ch
vojákÛ, vyslan˘ch, aby zafiídili ubytování nûmecké ãety, ãekající
u Prus. Nûmci jim sdûlili, Ïe si od civilistÛ zbranû vzít nedají, leda-
Ïe by byli ozbrojen˘mi partyzány. Upozornili BeÀovské, Ïe u Prus
je velké mnoÏství jejich vojska a v‰e by mohlo ‰patnû dopadnout.
Lidé se na‰tûstí uklidnili. Nûmeãtí vyslanci upozornili svého velite-
le na to, co se jim pfiihodilo a ten chtûl viníky potrestat jako od-
stra‰ující pfiíklad. Na pfiímluvu jakéhosi rakouského dÛstojníka od
svého zámûru upustil. Zato se nesmûl nikdo z místních objevit na
ulici po 7 hodinû veãer, kdo by zákaz poru‰il, byl by zastfielen.  

V Pfierovû bylo vyhlá‰eno stanné právo a celou noc z 1. na
2. kvûtna probíhalo zat˘kání. Dne 2. kvûtna bylo na stfielnici v Laz-
cích umuãeno a popraveno 21 ãeln˘ch pfiedstavitelÛ mûsta. Jen oã-
nímu lékafii MUDr. Havlovi se podafiilo uprchnout. Za povstání vãet-
nû poprav padlo 52 âechÛ, odhadem asi 40 - 70 NûmcÛ. Z BeÀova
vyjelo 2. kvûtna ve 4 h ráno 10 párÛ místních koní, aby odvezli nû-
mecké vojáky západním smûrem od ruské fronty. Nûmeck˘ dÛ-
stojník sdûlil koãím, Ïe veãer uÏ budou doma. Proto si na‰i vzali jíd-
lo jen na jeden den. A také na jeden den píci pro své konû. Pfiijeli
domÛ aÏ 4. kvûtna v poledne hladoví, promoklí, promrzlí a ospalí
ze vzdáleného Jevíãka, kde je‰tû leÏel sníh. Mûli ‰tûstí, Ïe hned uje-
li a nestaãili je zajat Rusové.

V obci je‰tû nebyl klid. Toho 2. kvûtna pfiijeli do BeÀova na ko-
ních noví nûmeãtí vojáci a ubytovali se po domech. Odjeli za dva
dny a na 50 vozech odvezli sebou velké mnoÏství stfieliva. OdjíÏ-
dûli v noci, protoÏe nad BeÀovem pfieletûlo mnoho anglo-americ-
k˘ch letadel a oni mûli strach. Zato místní se obávali, Ïe se Rusové
doví o pobytu NûmcÛ s velk˘m mnoÏstvím munice a budou BeÀov
bombardovat.16

ANTONÍN ZÁMEâNÍK

se narodil r. 1917 v Kostelci u Hole‰ova. Pracoval jako pokryvaã.
OÏenil se s Marií Vinklárkovou z BeÀova ã. 98 a bydleli pak spolu
v BeÀovû ã. 6. V r. 1939 se jim narodil syn Antonín.   

beÀov prusy
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X. OBDOBÍ PO DRUHÉ SVùtOVÉ VÁLCE

Spolu se sv˘mi rodáky z Kostelce a se sv˘m otcem Severinem
Zámeãníkem se stal ãlenem 1. pluku Partyzánské brigády Jana ÎiÏ-
ky v Horní Lapaãi. Jeho ãinnost v brigádû trvala od 28. dubna 1945
do 5. kvûtna 1945, kdy byl Nûmci zastfielen a dodateãnû ubit, jak
uvádûjí archivní dokumenty. 

Byl ãlenem partyzánského oddílu Nikolaje Griwaãevského.  
Partyzáni pfiipravovali terén pro bezpeãn˘ pfiíchod vojákÛ Rudé

armády na na‰e území. V archivních materiálech je popsáno, jak
do‰lo k jeho smrti.

Jeho partyzánská skupina se ukr˘vala v bunkru v Polesí-Racko-
vé (mezi Hole‰ovem a Zlínem). 

Cítili jakési nebezpeãí, protoÏe se k nim uÏ dva dny nedostavila
partyzánská spojka. Usoudili, Ïe Nûmci uÏ o nich vûdí a Ïe jsou ob-
klíãeni. Jejich obavy se ukázaly pravdivé. Opustili bunkr a snaÏili
se prorazit obklíãení a dostat se do bezpeãí. ·li smûrem ke Zbo-
Ïeck˘m rybníkÛm. Zde byli napadeni stfielbou z automatÛ nûmec-
k˘ch hlídek. Na místû zÛstal leÏet beÀovsk˘ obãan Antonín Zá-
meãník. Pozdûji podle zprávy SNB byl dodateãnû ubit. Pfii této akci
byli zabiti je‰tû dal‰í dva partyzáni a jeden zranûn. MuÏ, kter˘ byl
spojkou partyzánÛ, byl zabit uÏ pfiedtím.

Posmrtnû byl Antonín Zámeãník vyznamenán. Byl mu udûlen
âeskoslovensk˘ váleãn˘ vojensk˘ kfiíÏ 1939. Jeho pohfieb se konal
v rodném Kostelci, kde je i na místním hfibitovû pochován. 

âest jeho památce!
Podle souãasníka Miroslava Neumanna se skupina Nikolaje Gri-

waãevského zapletla do pfiepadu ústupové kolony nacistÛ v pro-
storu Rackovsk˘ch lesÛ. Na okraji tohoto lesního komplexu je po-
mník 7 umuãen˘ch vlastencÛ, ktefií ale v‰ichni nepatfiili
k partyzánÛm v oddíle Nikolaj. Nûktefií z nich se vraceli domÛ stras-
tipln˘mi cestami z nucen˘ch prací v Reichu. Nûmci je zajali a za-
stfielili.17

Poznámka. Brigáda Jana ÎiÏky pfii‰la na Moravu aÏ na podzim
r. 1944. Tzv. partyzáni skupiny VELA-ORLOV jsou proto nevûro-
hodní, VELA byla problémová skupina, která si pfiivlastnila akce ji-
n˘ch partyzánsk˘ch jednotek a uvádûla svou ãinnost uÏ od r. 1943.
Pfiedstaviteli ilegální skupiny VELA byli dva bratfii z Bzence, z ni-
chÏ jeden pouÏíval krycí jméno Orlov. Podle dopisu souãasníka té
doby (dopis je uloÏen v archivu) tito bratfii Ïádnou jinou ãinnost,
kromû udavaãství Vlajky a jin˘ch fa‰istick˘ch organizací, u nás ne-
vyvíjeli. Po válce byl jeden z bratrÛ váleãn˘m soudem odsouzen
k 15 letÛm Ïaláfie, druhému se „podafiilo“ vûzení uniknout. 

Stávalo se také na konci války, Ïe lidé mohli neãist˘m zpÛsobem
získat partyzánskou legitimaci, která byla uÏ dole podepsaná jak˘msi
partyzánsk˘m velitelem. Staãilo jen dopsat jméno majitele. Tyto

praktiky velice znevaÏovaly opravdové hrdinství prav˘ch partyzá-
nÛ.

V noci ze 4. na 5. kvûtna pfiijela do BeÀova na koních dal‰í nû-
mecká jízda, bylo jich mnoho a s nimi pfiijela i auta a tanky. Zaãali
bouchat lidem na dvefie a okna. Ustra‰ení a zoufalí lidé byli nuce-
ni jim otevfiít. Nûmci umístili své konû do stodol a pod kÛlny. Vy-
padalo to, Ïe se z BeÀova vytvofiil vojensk˘ tábor. Nûmci odjeli
6. kvûtna a byli velmi roztrÏití, protoÏe tu zanechali zbranû i s ná-
boji, i strojní pu‰ku s náboji. DÛstojníci nadávali Hitlerovi (Sv-À- Hit-
ler! Nûmecko kaput!). Pídili se po radiu, aby mohli poslouchat cizí
rozhlas. Ptali se místních, jsou li rádi, Ïe pfiijdou Rusové. Zdej‰í opa-
trnû odpovídali, Ïe je jim to jedno, Ïe jsou pod nûmeckou ochra-
nou. Dne 5. kvûtna byl také na beÀovské fafie ubytován nûmeck˘
poddÛstojník se dvûma vojíny. Ale je‰tû téhoÏ dne odjeli. Veãer pfii
pfiíchodu nûmecké jízdy se na fafie ubytovali 3 vojáci a do farské
stodoly umístili tfii konû.

Události konãící války dostávaly spád. Nûmecká vojska znovu
obsadila BeÀov 7. kvûtna. U HanouskÛ se usídlil velitelsk˘ ‰táb. By-
ly sem pfiipojeny polní telefony, kter˘mi ‰táb zji‰Èoval, co se dûje na
frontû. BeÀovsk˘ a mo‰tûnské mosty byly vyhozeny do povûtfií. Nû-
meck˘ voják upozorÀoval pfied v˘buchem místní, ktefií bydleli smû-
rem k Mo‰tûnici, aby otevfieli okna i dvefie, Ïe bude velká detona-
ce. U BrázdÛ v zahradû pak lidé pozorovali, jak po v˘buchu
vystoupil sloup prachu a kamení a most se zfiítil do potoka. V˘bu-
chem popraskala okna ve ‰kole, vila Karla Nováka i stfiecha jeho
stodoly byly demolovány, podobnû skleníky u zahradníka a b˘val˘
ml˘n. Po‰kozen byl také byt Ïelezniãního zfiízence Bedfiicha Stoja-
na. Nûmci sbírali telefonní dráty.

Okolo 5. h odpoledne se zaãali Nûmci kvapem stûhovat. K Pru-
sÛm mífiili od Karlovic dûlostfielci. Na‰i lidé pozorovali mnoÏství
krásn˘ch koní, na kter˘ch Nûmci jeli. Byli to konû kradené a lidé
nûkteré oceÀovali na 50 000 K i víc. Za jízdou ‰la pûchota, ale Be-
Àovu se vyhla, protoÏe mo‰tûnsk˘ most byl vyhozen. Nûmeãtí vo-
jáci cestou prodávali látky, ukradené v Hulínû, smûÀovali je za ci-
garety, benzin, vajíãka a slivovici. Ve 2 h ráno 8. kvûtna byl vyhozen
most v Prusích a u ·tulbachu. Celá obec nespala. Od tfií hodin rá-
no létaly dûlostfielecké náboje od Îelátovic pfies BeÀov. Lidé utíka-
li do krytÛ, protoÏe oãekávali pfiíchod fronty. Ve 4 h postupovaly
dal‰í transporty vojákÛ od âech do Îelátovic.

Ale co to? Od Îelátovic se zaãala oz˘vat hudba. V‰ichni bûÏeli
na Vinohrádek a do Prus zjistit, co se dûje. Zaslechli v˘kfiiky: Rusi,
Rusi jsou tady! Jsme osvobozeni! 

A ráno o pÛl deváté pfii‰la do BeÀova velká skupina Rudé armá-
dy.18
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1. OSVOBOZENÍ A PRVNÍ ROKY
V MÍRU

Koneãnû po ‰esti letech tyranie svoboda! Lidé zaãali jásat. Rych-
le se hledaly ãeskoslovenské prapory a vyvû‰ovaly ven, mnozí je
v rychlosti ‰ili, ãi opravovali. Byl konec války, zase se mohlo volnû
Ïít, Ïádné poplachy, sirény, nálety, Ïádná zatemnûní. Pomalu se vra-
cel normální Ïivot, jako pfied válkou. A pfiíroda jakoby lidem na-
hrávala, rozkvetlé ‰efiíky vonûly a v‰ude tolik zelenû. Jak to bylo
v‰echno najednou krásné! 

První Rusové pfii‰li do BeÀova okolo 6 hodin ráno. Lidé na nû
radostnû volali: Zdrávstvuj taváry‰ã a vojáci se ‰Èastnû usmívali. By-
li pfiijímáni jako bratfii, v domech se jim dostalo poho‰tûní. Milé pfii-
vítání je je‰tû více povzbuzovalo pronásledovat germány. BeÀovsk˘

rodák a pozdûj‰í fieditel Základní ‰koly v Pfierovû Rudolf Macháãek
napsal dojmy z té doby do Kultury Pfierova v r. 1965. 

Jaro bylo toho roku velice krásné. Celou Hanou ozafiovalo slun-
ce, kvetly a vonûly ‰efiíky, kvetly i stromy, ale pole byla prázdná,
nepracoval nikdo ...Hofiela vûÏ kromûfiíÏského zámku, byly vidût
poÏáry i jinde, kaÏdou chvilku se oz˘valy rány z dûl a hukot leta-
del. Pfiíroda v tûch dnech h˘fiila krásou, ale lidé trnuli v nejistotû
i v oãekávání, co pfiinesou nejbliÏ‰í hodiny a dny. Pro koho vykvetly
letos tak krásnû ‰efiíky – na uvítanou vítûzÛm, nebo na hroby pad-
l˘m...?

Zatím nûmecká vojska byla uÏ u Troubek, Grygova a Olomou-
ce. Aby mohli Rusové postupovat dál, postavili pro nû obãané pro-
vizornû pfies Mo‰tûnku most. Toho 8. kvûtna odpoledne byl v Be-
Àovském lese zadrÏen nûmeck˘ voják-dezertér. Byl pfiiveden do



BeÀova a pfiedán jednomu ruskému vojákovi.
Ten Nûmce vyzval, aby ‰el pfied ním a na Vino-
hrádku ho zastfielil.1

Na‰e exilová vláda pomocí lond˘nského roz-
hlasu radila âechÛm, aby si v obcích jiÏ pfied
koncem války utvofiili národní v˘bory. V BeÀo-
vû se tak stalo 6. kvûtna ve ‰kolní budovû. âle-
ny v˘boru byli tito obãané: Alois Seibert, fiídící
uãitel, Otakar Smékal, Alois Hanousek, Franti-
‰ek Navrátil, Franti‰ek Horák, Franti‰ek Havlí-
ãek a Milo‰ ¤íha. Ale tento národní v˘bor ne-
byl na okrese uznán, protoÏe byl volen za
Protektorátu. Z Pfierova pfiijel zástupce ONV Va-
lenta za doprovodu ãetníka Sobotky  a v hos-
tinci u JandÛ provedl sám volby podle zdviÏe-
n˘ch rukou. Levice obdrÏela 10 mandátÛ (KSâ
– 4, soc. dem. – 3, lidovci – 3) a pravice 4 man-
dáty.2

A nastalo období oãisty. Hledali a usvûdão-
vali se zrádci a udavaãi, ktefií zpÛsobili na‰im li-
dem tolik utrpení.

OBùTI 2. SVùTOVÉ VÁLKY   

1. Franti‰ek Chmelafi, beÀovsk˘ rodák, fieditel
mû‰Èanské ‰koly v Pfierovû a ãinovník Soko-
la, umuãen v koncentraãním tábofie v Osvû-
timi 27. ledna r. 1942. 

2. âeskoslovensk˘ dÛstojník kapitán Franti‰ek
Herman, beÀovsk˘ rodák, umuãen 10. fiíjna
1944 v káznici Brieg bei Breslau.   

3. Franti‰ek ¤íha, beÀovsk˘ rodák, Ïelezniãní
zamûstnanec, muãen a zastfielen 7. dubna
1945 v koncentraãním tábofie Cielle u Han-
noveru.

4. Antonín Zámeãník, beÀovsk˘ obãan, jako ãsl.
partyzán zastfielen a ubit pfii stfietu s ustupu-
jícími Nûmci 5. kvûtna 1945.

âest jejich památce.
Dne 14. kvûtna 1945 byl odveden do Pfie-

rova jako udavaã Stanislav Jemelka. Byl organi-
zován ve Vlajce, kde nûktefií âe‰i spolupraco-
vali za peníze s nacisty. Hlavní vÛdce VlajkafiÛ
Franti‰ek Kraus z BeÀova byl zadrÏen u své sest-
ry v Pfierovû.  

V novinách Na‰e Haná v pfiíloze Sokolsk˘
hlas (8. 2. 1946) je uvefiejnûn ãlánek: DoÏivot-
ní Ïaláfi udavaãÛm z BeÀova.   

Mimofiádn˘ lidov˘ soud v Olomouci soudil
ve stfiedu 36 letého studnáfiského mistra Fr.
Krause a jeho 46 letého dûlníka Stanislava Je-
melku, oba z BeÀova u Pfierova, pro zloãin uda-
vaãství. Oba chodili ãasto do hostince B. Ho-
vÛrky, mûli stále dosti penûz, které rozhazovali.
Hostinec nav‰tûvovali také beÀov‰tí obãané,
ktefií tam poslouchávali zahraniãní rozhlas.
Kraus i Jemelka o tom vûdûli a tu najednou vy-
bídl Kraus Jemelku, aby to udali na gestapu
v Pfierovû. Jemelka se zprvu zdráhal, ale svolil,
kdyÏ mu Kraus zaplatil kofialku. Zanedlouho pfii-
jelo do BeÀova gestapo a poãalo zat˘kat. Zatklo
celkem 13 beÀovsk˘ch obãanÛ a to hostinské-
ho HovÛrku, Ant. Horáãka, Jana Jandu, B. Lu-
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Budování nového mostu. Z archivu Jarmily Jemelkové

Star˘ beÀovsk˘ splav po 2. sv. válce. Z archivu Jarmily Jemelkové
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Provizorní most pfies Mo‰tûnku, pÛvodní most byl 7. 5. 1945 vyhozen do povûtfií.
Z archivu Jarmily Jemelkové



ka‰tíkovou, Ant Pospí‰ila, Ant. Jandu, Frant. Jandu, Karla
Dostála a je‰tû 5 osob. V‰ichni vinu popírali, ale pfiesto by-
li odsouzeni nûmeck˘m soudem v Olomouci do káznice
od jednoho do ‰esti mûsícÛ,kter˘ si odpykali. Nejvût‰í trest
dostal hostinsk˘ HovÛrka, a to 3 roky. Pfied soudem Kraus
i Jemelka v‰e zapírali. ¤ada svûdkÛ je v‰ak usvûdãila. Soud
vymûfiil obûma doÏivotní Ïaláfi. (K soudu se dostavilo 14
svûdkÛ a 40 zvûdavcÛ).    

BeÀov se pomalu probouzel do nové svobody. Znovu byl
18. kvûtna postaven pomník T. G. Masaryka (slavnost k je-
ho novému odhalení se konala 22. ãervence). Den nato 19.
kvûtna povolala vláda vojáky a dÛstojníky k udrÏení po-
fiádku. Hostinsk˘ Boh. HovÛrka se vrátil 21. kvûtna z kon-
centraãního tábora v Mnichovû. Cestu domÛ konal stfiída-
vû pû‰ky, nebo povozem, cesta mu trvala 14 dní. Pfied
zatãením váÏil 80 kg, po návratu z vûzení 60 kg. Sdûlil, Ïe
v koncentraãním tábofie jedli syrové slupky ze zemákÛ, sy-
rovou fiepu a nûkdy vafienou kvaãku. Konali tu tûÏkou prá-
ci, tfieba nakládali ra‰elinu do vozíkÛ. Pfiitom je dozorci bi-
li holí. Byl nejen pohubl˘, ale i pro‰edivûl˘.3

V ãervnu uspofiádala Okresní charita v BeÀovû sbírku
(penûÏní i potravinovou) pro âechy, ktefií se vraceli z koncentraã-
ních táborÛ. Lidé darovali 72 kg p‰eniãné mouky, 119 kg reÏné
mouky, 18 kg cukru, 18 kg fazolí, 15 kg sádla, 329 kg brambor, 47
kusÛ vajec. PenûÏní sbírka ãinila 15 145 K.4

Poãátkem srpna obãané postavili dfievûn˘ most. Tesafiské práce
provádûli Frant. Horák a Vilém Bouchalík. Nûktefií lidé se zaãali stû-
hovat do pohraniãí, které bylo po odsunut˘ch Nûmcích prázdné.
Napfi. Frant. Janda ã. 52, ·afafiík, Otakar Janda ã. 52, zedník Ides.
Vojtûch Janda z ã. 107 se usadil na gruntu v Pasekách. Josef Mar-
gecín a Frant. Vávra odjeli pracovat jako dûlníci do Krnova.5

Ministerstvo obrany ve svém Vûstníku uvefiejnilo seznam Ïelez-
niãních zamûstnancÛ, ktefií za okupace pfii‰li o Ïivot jako obûti vra-
Ïedného nacistického reÏimu. Hanácké noviny upfiesÀovaly poãet
zabit˘ch sovûtsk˘ch vojákÛ na pfierovském okrese. Padlo jich tu
257. Ve ‰kolách byly od 15. prosince 1945 vyhlá‰eny uhelné prázd-
niny.6

Také se nahla‰ovaly váleãné ztráty. Antonii Konupãíkové ã. 42
odebral voják Rudé armády 12. kvûtna konû stfiední hmotnosti, va-
lacha, starého 18 let. Jeho cenu odhadovala na 6 000 K, dostala jen
4 000 K. Pak jí byl pfiidûlen kÛÀ v hodnotû 7 000 K, musela tedy
doplatit 3 000 K. Robertu Smékalovi ã.114 byla odebrána tfiíletá
klisna také vojákem Rudé armády. Jeho kÛÀ byl ohodnocen na
9 000 K, obdrÏel konû v hodnotû 12 000 K, musel tedy doplatit ta-
ké 3 000 K. A to uÏ jednou dfiíve, kdyÏ projíÏdûli ru‰tí vojáci obcí,
mu vymûnili jeho konû za konû nezdravého. Usuzoval, Ïe hodno-
ta nového konû byla o 6 500 K men‰í.7

Rok 1946. Stále byl nedostatek uhlí a dfieva, lidé topili i slámou.
Elektrick˘ proud byl omezován. Ale masopust byl vesel˘, lidé se po-
tfiebovali bavit. Konalo se celkem 6 plesÛ. A dal‰í obãané se stûho-
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Jaroslav Pumprla na lyÏích v r. 1947 pfied budovou fiez-
níka Franti‰ka Vaculíka. Z archivu Milady Kubíãkové

...a jeho kamarádi v témÏe roce. Z archivu Milady Kubíãkové

Pohfieb Ladislava Vajdy v r. 1947. Z archivu Milady Kubíãkové

� 68 �



vali do pohraniãí, tentokrát to byl Karel Hradilík a Josef ·tû-
paník (20. bfiezna). V domû ã. 33 byla zfiízena matefiská
‰kolka.  

Dne 25. ãervna probûhly v obci volby. Strana ãs. ná-
rodnû socialistická obdrÏela 5 mandátÛ, strana komunis-
tická 4 mandáty, strana lidová 3 mandáty a sociální demo-
kraté také 3 mandáty. Pfiedsedou MNV se stal Antonín
Pospí‰il ze strany nár. socialistÛ.8

Do 23. srpna 1946 u nás vykonávaly povinnû zemû-
dûlské práce (z trestu) nûmecké Ïeny. Od tohoto dne byly
odsunuty do Nûmecka. Zpût z pohraniãí se vrátil 19. záfií
Franti‰ek Bûlafi. V obci se pfiestalo bubnovat, protoÏe tu byl
zfiízen za 108 000 Kãs rozhlas. Obuvník Josef Jake‰ se sy-
nem Antonínem a dcerou AneÏkou se odstûhovali 14. fiíj-
na do pohraniãí a 1. prosince se rozhodli odjet i bratfii Bed-
fiich a Josef Caga‰ovi s dûtmi. Odstûhovali se také Karel
Hradilík a Josef ·tûpaník. Od 1. prosince byl zaveden zim-
ní ãas.

V kronice je poznamenáno, Ïe v BeÀovû byli po válce
je‰tû pfied rokem 1948 celkem tfii hostin‰tí, tfii obchodníci
se smí‰en˘m zboÏím, jeden pekafi, dva kováfii, dva holiãi,
jeden fiezník, jeden stoláfi, jeden koláfi, jeden sedláfi a jeden
obuvník. Nûktefií z nich vlastnili i pár mûfiic polí.

Rok 1947. Tento rok byl klidn˘ a velmi such˘. V srpnu
byl zaloÏen ovocnáfisk˘ spolek, kter˘ uspofiádal ovocnáfi-
skou v˘stavu. Bylo na ní vystaveno neskuteãn˘ch 900 vzor-
kÛ, byl to dÛkaz ovocnáfiské vyspûlosti BeÀova. Tuto v˘-
stavu nav‰tívili nejen místní lidé, ale i ‰iroké okolí. Pro
rolnick˘ akciov˘ pivovar se postavila na Vinohrádku most-
ní váha.9

2. NÁSTUP SOCIALISMU
Zaznamenávám události r. 1948 tak, jak se v BeÀovû

staly. Dne 1. února se konala v Pfierovû v˘stava ovoce, na
které více jak tfietina vzorkÛ byla z BeÀova. Dne 29. úno-
ra byl v obci ustaven akãní v˘bor Národní fronty, do kte-
rého byli zvoleni: za KSâ – Josef Petera, Franti‰ek Pospí-
‰il; za soc. dem. – Franti‰ek Horák, Ladislav Vajda; za
národní socialisty – Antonín Pumprla, Jan Zdráhal; za li-
dovou stranu – Franti‰ek ·tûpáník, Adolf Pavlík; za jedno-
tn˘ svaz ãs. zemûdûlcÛ – Alois Vaculík; za Svaz pfiátel SSSR
– Josef Dreiseitl; za Jednotu Sokol – Franti‰ek Zdafiil. Pfiedsedou v˘-
boru NF se stal Josef Petera a zapisovatelem Franti‰ek Horák.    

Lidé byli zaskoãeni bolestnou zprávou, Ïe 10. bfiezna tragicky
zemfiel ná‰ ministr zahraniãí, mezi lidem velmi oblíben˘ Dr. h. c.
Jan Masaryk, syn na‰eho 1. prezidenta. Poslední bfieznov˘ den byl
zvolen v obci nov˘ národní v˘bor, jehoÏ starostou se stal Antonín
Pospí‰il a námûstkem Jindfiich Mareãek.   

Bylo to neãekané. Z Olomouce pfiijeli 8. dubna kontrolofii, ktefií
zkoumali zásoby obilí v hospodáfiství Franti‰ka Jandy ã. 10, dále
u Vojtûcha Bûlafie, Ladislava Suchánka a Augustina Zemánka. Fran-
ti‰ek Janda musel zaplatit pokutu 5 000 Kãs, protoÏe mûl u sebe
uskladnûno o 10 q obilí více, neÏ bylo dovoleno. Toto obilí musel
dovézt na vlastní náklady do Pfierova. Také u Ladislava Suchánka
bylo objeveno o 5 q obilí navíc.

Na památku osvobození postavili obãané 8. kvûtna pomník Ru-
dé armádû. Dne 9. kvûtna byl ustanoven v BeÀovû Svaz ãeské mlá-
deÏe, do kterého se pfiihlásilo 22 ãlenÛ. Toho roku prodala obec alej
tfie‰ní vedle Mo‰tûnky, ke Kocandû a k Dobrãicím, místním obãa-
nÛm. O Ïních tu mlátilo 13 mlátiãek. Byl také vyhlá‰en pûtilet˘ plán
na vysazování lesa od Kokorového statku ke Kocandû. V záfií se par-
celoval statek Mariánov.1

Také se provádûla revize Ïivností v BeÀovû od r. 1945–1948.
Caga‰ Bedfiich – obchod s pytli a slamníky, Caga‰ Josef – obchod
s ovocem a zeleninou (oba bratfii odstûhováni r. 1946 do pohrani-
ãí), Franti‰ek Vaculík – fieznictví a uzenáfiství, Robert Smékal – pod-
kováfiství, Augustin Ho‰ák – krejãovství (Ïivnost odhlá‰ena pro stá-
fií), Bedfiich Martinek – kapelnictví (zemfiel r. 1948), Josef Petfiík –
stoláfiství (pfiestûhoval se do Krnova r. 1946), Jan Alexa – krejãov-
ství, Josef Novák ã. 48 – zahradnictví, Karel Kozmík – kramáfiství
(provoz ukonãil).2

V listopadu se konala oslava narozenin 1. dûlnického preziden-
ta Klementa Gottwalda.    

V této dobû pfiíslu‰el BeÀov pod po‰tovní úfiad v Horní Mo‰tû-
nici. Jeho pfiíslu‰ná stanice SNB (Sboru národní bezpeãnosti) byla
v DomaÏelicích.3

Rok 1949. Rokem 1948 skonãil dvoulet˘ plán obnovy na‰eho
hospodáfiství po 2. svûtové válce, vyhlá‰en˘ celostátnû. Tento rok
byl vyhlá‰en jako 1. rok pûtiletky (pûtiletého rozvoje na‰eho hos-
podáfiství). Nastala doba plánování, zlep‰ovacích návrhÛ, plnûní plá-
nÛ nad 100 %, doba závazkÛ, slibÛ a nadûjí. Postupnû docházelo
ke zmûnám v pfiebírání politické a hospodáfiské moci. Nastalo po-
stupné pronikání marxisticko-leninské ideologie, jakoÏto jediného
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U jandÛ v r. 1947. Z archivu Jaromíry Zlámalové

DoÏínky u âern˘ch ve ãtyfiicát˘ch letech. Josef âern˘ se svou rodinou.
Z archivu Milady Kubíãkové



u nás uznávaného svûtového názoru. Hlásala se prvotnost hmoty
a druhotnost ducha. Tato ideologie pronikala do v‰ech sfér spole-
ãenského dûní.    

MNV v BeÀovû vytvofiil pfiedpis pro zemûdûlskou v˘robu v ob-
ci pro rok 1949. Na kaÏdé hospodáfiství byly rozepsány dodávky.
Celkovû mûla obec vypûstovat na 467 ha zemûdûlské pÛdy
1050 q p‰enice a Ïita, 1300 q jeãmene, 85 q ovsa, 500 q brambor
a olejnin, 25 000 q fiepy. Smlouvy o dodávkách mûly b˘t do konce
února odevzdány na ONV v Pfierovû. 

Nastala éra novû zaveden˘ch oslav, ‰kolení a pfiedná‰ek. Rok co
rok se konaly oslavy politick˘ch vÛdcÛ (V. I. Lenina, J. V. Stalina –
do r. 1954, K. Gottwalda a j.). AÏ do r. 1990 se oslavovalo kaÏdé-
ho 7. listopadu v˘roãí V¤SR – Velké fiíjnové socialistické revoluce,
25. únor – v˘roãí pfievzetí moci do rukou pracujícího lidu, zru‰il se
Svátek matek a byl zaveden 8. bfiezna  MDÎ – Mezinárodní den
Ïen, zru‰ily se oslavy 7. bfiezna – narození TGM, 28. fiíjen se ne-
slavil jako den vzniku na‰eho státu, ale jako Den znárodnûní tûÏ-
kého prÛmyslu, atd.

Od 19. dubna zaãal pravidelnû jezdit autobusov˘ spoj BeÀov –
Pfierov, cena jízdenky 9 Kãs. V‰echny sloÏky NF jely spoleãnû na
oslavu 1. máje do Pfierova. V BeÀovû se utvofiilo druÏstvo 20 Ïen,
kter˘m darovalo ministerstvo zemûdûlství praãku za 20 000 Kãs.

V obci se udála 25. ãervna velká událost. V domovské obci ko-
nal primice novoknûz Josef Smékal a celá vesnice mu pfiipravila vel-
kolepé uvítání.   

V ãervenci ãekala BeÀov ledová sprcha. Dne 13. ãervence sem
pfiijela kriminální policie vy‰etfiit letákovou akci. Funkcionáfii KSâ
– pfiedseda, místopfiedseda, jednatel a je‰tû jeden ãlen – na‰li ráno
pod sv˘mi dvefimi letáky, na kter˘ch bylo sdûleno, Ïe komunisté
budou povû‰eni, Ïe prezident K. Gottwald a Antonín Zápotock˘
jsou lumpové, zavírají knûze a jsou proti církvi. Pfii vy‰etfiování kri-
minálka ten den nic nezjistila a ani druh˘ den k niãemu nedospû-
la. 

Zatím konãily Ïnû a nûktefií zemûdûlci zjistili, Ïe obilí nesype.
Proto poÏádali úfiední komisi, aby se sama pfii‰la pfiesvûdãit. Zval je
hlavnû pan Jan Zdráhal, aby mohl zdÛvodnit, proã nesplní plán do-
dávek. Dostavila se tfiíãlenná komise: 1 ãetník, 1 zástupce MNV
a 1 zástupce KSâ. Zjistili si plochu pozemku, sãítali snopy a pak
kontrolovali v˘mlat. Z 50 arÛ se vymlátilo 8 q. Ale u jiného to by-
lo ménû – 6 q, protoÏe mûl obilí polehlé.4

BeÀovské ãekal dal‰í ‰ok. 8. záfií v 1 hodinu v noci pfiijela náhle
a neãekanû kriminální policie. Byla to skupina 8 muÏÛ. V tu dobu

se je‰tû konala v hostinci U JandÛ schÛze KSâ. Policisté si vyÏáda-
li pfiedsedu KSâ i pfiedsedu akãního v˘boru, aby s nimi ‰li do do-
mu Vojtûcha Bûlafie ã. 29. KdyÏ zabouchali na dvefie, jmenovan˘ se
polekal a poslal místo sebe ke dvefiím manÏelku. Sám se dal na útûk
z obavy, Ïe by ho snad mohla policie z nûãeho obvinit a zatknout.  

Policisté prohlédli dÛm. Na‰li tu bednu, kterou sebou odnesli.
Od BûlafiÛ ‰li vzbudit pana Ludvíka Petfiíka do domu ã. 19. Îádali
po nûm zbranû. Pfiiznal se, Ïe má vojenskou pistoli a kulovnici, kte-
rou nemá ve zbrojním pasu. Zbranû mu odebrali. Atmosféra v ob-
ci byla napnutá, jak struna.   

KdyÏ jsem v souãasné dobû mluvila se synem pana V. Bûlafie, sdû-
lil mi, Ïe otec nevûdûl, co se v bednû skr˘vá. Îe patfiil za války me-
zi spolupracovníky partyzánÛ (ukázal mi prÛkaz z r. 1944), ktefií se
scházívali i v pováleãné dobû. Byli to lidé z okolí – z Dobrãic, z Do-
maÏelic a pod. Nesouhlasili s politick˘m v˘vojem u nás. U nûkte-
r˘ch tûchto spolupracovníkÛ jiÏ byly dfiíve provádûny kontroly VB,
nûktefií byli jiÏ zatãeni, proto jeden z této skupiny (F. N. ze Îeláto-
vic), kter˘ oãekával kontrolu policie, ukryl u BûlafiÛ zavfienou bed-
nu. Byl v ní údajnû cyklostyl. Nikdo od BûlafiÛ bednu neotvíral, ni-
kdo nevûdûl, co v ní je. Proto pfii politické razii Vojtûch Bûlafi radûji
utekl. 

Za t˘den pfiijela kriminální policie znovu a zatkla Josefa Jandu ã.
8. Dne 29. záfií ve tfii hodiny ráno byl vzat do vazby i fiídící uãitel
Alois Seibert. Obãané BeÀova tím byli velmi pfiekvapeni. Vysvûtlo-
vali si to tím, zda na ãas neukryl Vojtûcha Bûlafie. I kdyÏ panu fiídí-
címu nic nedokázali, byl zatãen a odsouzen.5

MNV uspofiádal 7. listopadu oslavu narozenin J. V. Stalina, na
které se podepisovala zdravice. Na‰li se tfii stateãní, ktefií ji nepo-
depsali. 28. listopadu bylo otevfieno konzumní druÏstvo Budouc-
nost. A znovu pfiijela do BeÀova policie a odvedla si zedníka Ladi-
slava Jandu.

Okresní soud v Pfierovû odsoudil 16. prosince Antonína Hráãka
z BeÀova pro pfieãin dle zákonaã. 231/48 Sb na 5 mûsícÛ tuhého
vûzení a pokuty 5 000 Kãs, nebo 20 dnÛ tuhého vûzení. Po odpy-
kání trestu, t. j. po 11. záfií 1950 byl pfiefiazen do TNP (tábora nu-
cen˘ch prací) v Brnû na 6 mûsícÛ. Zápis z protokolu VB, uloÏené-
ho v archivu:

Antonín Hráãek. 9. fiíjna 1949 se v hostinci v BeÀovû dopustil
pfieãinu pobufiování proti republice podle par. 3 odst. 1. Z pfieãinu
popuzování a pfieãinu ‰ífiení popla‰né zprávy odsouzen okresním
soudem v Pfierovû k trestu 3 mûsícÛ tuhého vûzení a k penûÏité
pokutû 3 000 Kãs.

Pan Hráãek se odvolal. A jak dopadl?
Po jeho odvolání Krajsk˘ soud v Olo-

mouci jako soud odvolací zv˘‰il jmenova-
nému trest na 5 mûsícÛ tuhého vûzení
a k penûÏitému trestu 5 000 Kãs. V dÛ-
sledku v˘‰e uvedeného provinûní bude na
jmenovaného uãinûn návrh na zafiazení do
TNP.6

V letech 1948–50 byly zru‰eny tyto Ïiv-
nosti: Anna Adámková, dámská krejãová
(provoz od r. 1932–49), Josef Ides ã. 36,
obuvnictví (1911–?), Josef Zdráhal ã. 38,
obuvnictví (1920–48), Karel Kozmík, pe-
kafiství (1925–50). Antonín Pospí‰il chtûl
v r. 1947 zaloÏit cementáfiskou Ïivnost (v˘-
roba cementového zboÏí) se stanovi‰tûm
v H. Mo‰tûnici. ONV nevyhovûl provozo-
vat tuto ãinnost, neboÈ vzhledem k pláno-
vané rekonstrukci Ïivnostenského podni-
kání jeví se nyní zakládání nov˘ch Ïivností
neúãeln˘m a pfiíãící se vefiejn˘m zájmÛm.7

beÀov prusy

BeÀov – náves ve ãtyfiicát˘ch letech 20. století. Z archivu Jarmily Jemelkové

� 70 �



� 71 �

3. PADESÁTÁ LÉTA
Nastal leden a znovu se musely podepisovat smlouvy o dodáv-

kách zemûdûlsk˘ch plodin, masa a mléka. Napsáno bylo 123 smluv
a podepsalo je 121 zemûdûlcÛ. Tûmi odváÏn˘mi, ktefií nepodepsa-
li, byli Antonie Konupãíková ã. 42 a Vojtûch Chmelafi ã. 27. BeÀov
mûl dodat 1300 q jeãmene, 900 q p‰enice, 150 q Ïita, 100 q ovsa,
33 000 q fiepy a 400 q brambor. Dále 28 000 kg vepfiového masa
a 29 000 kg masa hovûzího. Pfiedpis ukládal chovat 200 krav, 70
prasnic a 400 prasat. Skuteãn˘ stav k 1. 1. 1950 byl 372 kusÛ ho-
vûzího dobytka, z toho 180 krav a 482 kusÛ vepfiového dobytka,
z toho 76 prasnic.    

KdyÏ se toho r. 1950 konaly únorové oslavy, zúãastnilo se jich
jen 30 obãanÛ. V bfieznu se vrátil z pohraniãí Josef Caga‰. Od 9. do
13. kvûtna se konal v Pfierovû soud nad zaji‰tûn˘mi beÀovsk˘mi
spoluobãany od záfií 1949, ktefií byli obvinûni za pfiípravu státního
pfievratu. Vymûfiené tresty byly udûleny tûmto postiÏen˘m:
1. Ludvík Petfiík – 10 let káznice, pokuta 5000 Kãs a zabavena po-

lovina majetku    
2. Josef Janda – 10 let káznice, pokuta 3000 Kãs a zabavena polo-

vina majetku
3. Alois Seibert, fiídící uãitel – 2 roky vûzení 
4. Jan Zdráhal – 3 roky vûzení  
5. Vojtûch Hrbas – 4 roky vûzení.    

Nad dvûma posledními byl proveden soud
v Olomouci. Ostatní byli souzeni vefiejnû
v budovû b˘valé Komuny v Pfierovû jako od-
stra‰ující pfiíklad. V dobû, kdy manÏelka za-
drÏeného Jana Zdráhala byla 15. kvûtna
u olomouckého soudu, vznikl v jejich hos-
podáfiství v BeÀovû poÏár. Na‰tûstí shofiely
jen stodoly. 

V záfií t. r. uÏ zaãala nenápadná agitace ke
vstupu do JZD. Ale tenkrát se nikdo pfiihlásit
nechtûl.   

Rok 1951. V lednu se konaly schÛze, po-
jednávající o míru. V únoru bylo odvedeno
19 brancÛ na vojnu, v‰ichni se vraceli domÛ
radostnû a s hudbou. Ve ‰kole bylo provede-
no oãkování dûtí proti tuberkuloze. Nastala
doba mírov˘ch manifestací a pfiedná‰ek, ale
úãast byla malá, obãané nejevili zájem, po-
nûvadÏ toho bylo mnoho. V ãervnu pozoro-
vali místní zvlá‰tní úkaz na mûsíci a báli se,
Ïe je to pfiedzvûst ne‰tûstí. V srpnu vydal
ONV lidem pfiíkaz, aby na poli hledali man-
delinku bramborovou – americkou. V záfií
pfiijeli do BeÀova úfiedníci z okresu, aby za-
psali protokol s tûmi zemûdûlci, ktefií nespl-
nili své dodávky na 100 %. Zemûdûlci se sna-
Ïili vyrovnat poÏadavky tak, Ïe dávali místo
jeãmene p‰enici, Ïito i fiepku, jak kdo mohl.
Ale stejnû v‰ichni plán nesplnili. Obec dáva-
la pole do nuceného nájmu, protoÏe nikdo
nemûl o pole zájem. MládeÏ na poli nechce
pracovati, v‰echno jde do továren a na poli
pracují jen star‰í, poznamenal kronikáfi Fran-
ti‰ek Horák.  

Koncem roku se konal hon na zajíce, by-
lo jich zastfieleno 250 kusÛ.1

Rok 1952. Tajemníkem MNV se stal Jo-
sef Alexa. V lednu se vzdal funkce pfiedsedy
MNV Franti‰ek Horák a za nûj byl zvolen Jo-

sef Dreiseitl. Na plese myslivecké spoleãnosti se mládenci tak po-
bili, Ïe musel b˘t povolán z Pfierova SNB. V˘bor NF vybíral peníze
na Koreu, kde se válãilo. Na 1. máje ‰el z BeÀova prÛvod za úãas-
ti v‰ech korporací.    

Zemûdûlci, ktefií vlastnili víc jak 50 arÛ orné pÛdy, nedostali pfií-
dûl lístkÛ na maso. Volné maso se prodávalo za drahé peníze, 200
Kãs za 1 kg - a to je‰tû na nûj stály fronty. Tento rok byli rolníci mo-
fieni velk˘m vedrem a chudou stravou. âasto se vypínal neohlá‰e-
nû el. proud. Nejvíce vypínání ‰kodilo pfii v˘mlatu o Ïních. Zaãaly
se konat noãní v˘mlaty. Koncem záfií v nedûli pfiijeli z okresu zá-
stupci politick˘ch stran a zaãali ve dvojicích nav‰tûvovat domy vût-
‰ích rolníkÛ, aby je pfiesvûdãovali o v˘hodách spoleãného hospo-
dafiení. Mimo tfii kovozemûdûlce nikdo do JZD vstoupit nechtûl.
Dostaly se jim zprávy z jin˘ch uÏ zaloÏen˘ch JZD a báli se, Ïe pfii-
jdou o vlastní pÛdu a peníze uvidí aÏ za rok. Vlastní pÛda pro nû
znamenala jistou obÏivu, JZD by je uvádûlo do nejistoty. V fiíjnu by-
la agitace provedena znovu, ale zemûdûlci se zase bránili. Po dlou-
hém pfiemlouvání to malá skupinka vzdala a vstup do JZD pode-
psala. A tak se postupnû pfiidávali dal‰í. V listopadu uÏ ãinil poãet
ãlenÛ 62. Pfiedsedou se stal Antonín Pospí‰il ã. 18.

V listopadu se vyskytlo infekãní onemocnûní dobytka – slintav-
ka, na kterou uhynulo mnoho kusú dobytka. V prosinci byli v obci
jmenováni pomocní ãlenové SNB.2
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Rok 1953. V lednu zaãínal rozvíjet svou ãinnost âeskosloven-
sk˘ ãerven˘ kfiíÏ. Jeho ãlenové – 1 muÏ a 10 Ïen – se scházeli jed-
nou t˘dnû v národní ‰kole, kde provádûl jejich ‰kolení lékafi. Dne
9. bfiezna se konala smuteãní akce k úmrtí J. V. Stalina u pomníku
padl˘ch. Zanedlouho 19. bfiezna, t. j. v den pohfibu prezidenta Kle-
menta Gottwalda, kter˘ zemfiel 13. bfiezna, se uskuteãnilo v Be-
Àovû dal‰í smuteãní shromáÏdûní u památníku osvobození a odtud
‰li zúãastnûní prÛvodem do sokolovny. Zde byly pfiipraveny kon-
dolenãní archy, na které se podepisovali. V sokolovnû se konala
tryzna.

V dubnu pfievzala Státní správa lesÛ z Hranic do své správy míst-
ní obecní les. Hajn˘ Kabelka byl povûfien dohledem nad lesy u Pfie-
stavlk, BeÀova, Vlko‰e a âech a také nad lesem Vranov.   

Dne 1. ãervna byla neãekanû vyhlá‰ena mûnová reforma. Be-
Àov‰tí mûnili své peníze v urãen˘ den 3. ãervna v H. Mo‰tûnici. Na
jednu osobu se mohlo vymûnit 300 Kãs staré mûny za 60 Kãs no-
vé mûny, t. j. v pomûru 1 : 5. U zb˘vajících penûz platilo pravidlo
– za kaÏd˘ch 50 Kãs staré mûny 1 Kãs nové mûny, t. j. v pomûru
1 : 50. Lépe na tom byli ti, co mûli ulo-
Ïené peníze ve spofiitelnû. Zde platilo za
5000 Kãs staré mûny 1000 Kãs nové mû-
ny, t. j. v pomûru 1 : 5. Za dal‰ích 5000
Kãs byla urãena sráÏka 6,25 %; za dal-
‰ích 10 000 Kãs ãinila sráÏka 10 %; od
20 000 Kãs do 50 000 Kãs ãinila sráÏka
25 % a od 50 000 Kãs do 100 000 Kãs
uÏ to bylo 30 %. Lidé dostávali v˘platu
ãíselnû pûtkrát men‰í. Mûnily se i ceny
zboÏí. Napfi. 1 kg masa na volném trhu
pfied mûnou stál 200 Kãs, po mûnû
20 Kãs, 1 kg sádla pfied mûnou na vol-
ném trhu stál 450 Kãs, po mûnû 36 Kãs,
balíãek cigaret (10 kusÛ) pfied mûnou
10 Kãs, po mûnû 1,80 Kãs; krabiãka zá-
palek z 1 Kãs na 0, 20 Kãs, chléb z 4,80
Kãs na 2,80 Kãs atd. Pfiedtím byly dvojí
ceny, volné a vázané. Potravinové lístky
obdrÏeli jen dûlníci a ti, co hospodafiili
na poli do 0,5 ha (t. j. 2,5 mûfiice). Ostat-
ní nemûli nárok.3

Vzpomínám si, Ïe veãer pfied vyhlá-
‰ením mûny mûl v ãeskoslovenském roz-
hlase projev prezident Antonín Zápotock˘, kter˘ uji‰Èoval obãany,
Ïe se s Ïádnou mûnovou reformou nepoãítá. A na druh˘ den bylo
v‰echno jinak. Bylo jasné, Ïe je jen pû‰cem na ‰achovnici. V den
vyhlá‰ení mûnové reformy se v nedaleké obci na Pfierovsku kona-
la svatba. Îenich a nevûsta dostali jako svatební dar 100 000 Kãs,
které rodiãe jednoho ze snoubencÛ vybrali ze spofiitelny, aby je
v ozdobné obálce pfiedali novomanÏelÛm. V‰em svatební veselí zho-
fiklo.   

Do BeÀova pfii‰la smutná zpráva. Pan Ludvík Petfiík, kter˘ byl
pro odboj vÛãi státu odsouzen v r. 1949 na 10 rokÛ, zemfiel. Pra-
coval v Rosicích u Brna v dolech, kde ho pfiimáãkl a usmrtil vozík
s uhlím, kter˘ vykolejil. Dne 16. ãervna se konal v BeÀovû jeho po-
hfieb. Úãast na pohfibu byla velká. Místní ãlenové myslivecké spo-
leãnosti ho vynesli z domu aÏ do kostela. Z kostela pak ho na ra-
menou odná‰eli slavnostnû odûní hasiãi a jeho pfiátelé, ktefií byli
podobnû jako on trestáni za protistátní ãinnost.  

Janu Zdráhalovi, kter˘ byl také odsouzen za protistátní ãinnost,
byl odpu‰tûn zbytek trestu a vrátil se 1. ãervence domÛ. 

Do 25. srpna konãil termín dodávek obilí. Kdo je‰tû nevymlátil,
mûl si obilí pÛjãit. Dodávky v tomto roce byly splnûny na 98 %. Na
podzim pfiidûloval MNV pole tûm, ktefií mûli konû a dost pracov-

ních sil. Nûktefií museli povinnû pfiibrat aÏ 9 mûfiic. Celková v˘-
mûra, kterou MNV pfiidûloval, ãinila 75 ha. Mnozí rolníci se tomu
bránili. V BeÀovû se také stavûly nové rodinné domky. Práce mûli
dosti, neboÈ cihly si dûlali sami ze ‰kváry a shánûli materiál, kde
mohli, poznamenává kronikáfi.4

Rok 1954. V lednu se konala schÛze v‰ech politick˘ch stran
a spolkÛ za úãelem sjednocení ãeskoslovenské mládeÏe, pfiítomni
byli zástupci okresního akãního v˘boru NF, Sokola a armády. Mûli
b˘t pfiítomni ãlenové Svazarmu, SâM, Sokola a hasiãÛ od 14 do 25
let. Ale úãast mlad˘ch byla malá, pfii‰lo jen asi 9 chlapcÛ a 5 dûv-
ãat. Zástupce Svazarmu vyzval podle seznamu brance roãníkÛ 1934
a 1935, zda by se nezapojili do politického ‰kolení a aby usilovali
o získání Fuãíkova odznaku zdatnosti. Tato schÛze se konala
12. ledna a 14. ledna se konala znovu pro ty, ktefií se jí nezúãast-
nili.

V této dobû byl nedostatek uhlí, na jednu rodinu byl pfiídûl
12 q hnûdého uhlí a 1 q dfieva na rok. Byl otevfien hostinec Fran-
ti‰ka Tihelky, kter˘ byl pfiedtím na 4 roky uzavfien. V tomto roce

byl také zaloÏen Sbor pro obãanské záleÏitosti pfii MNV (vítání ob-
ãánkÛ, besedy se seniory, slavnostní pfiedávání obãansk˘ch prÛka-
zÛ, udûlování pamûtních listÛ prvÀáãkÛm, svatby, smuteãní pro-
slovy nad zesnul˘mi). Pro nastávající volby v obci bylo urãeno
9 obvodÛ, ale ochota pfiijmout kandidátku byla malá. V dubnu by-
la zaloÏena v obci pion˘rská organizace. 

Zaãátkem kvûtna byl propu‰tûn z vûzení dal‰í obãan, nafiãen˘
v r. 1949 z odboje proti na‰emu státu – Vojtûch Hrbas, kterému byl
zbytek trestu odpu‰tûn. TéhoÏ dne se konala volební schÛze NF, na
kterou se dostavila dokonce námûstkynû vlády AneÏka Hodinová
Spurná. Volby se konaly 16. kvûtna, zúãastnilo se 451 voliãÛ a ne-
volilo 14. Zvoleni byli: Miroslav Málek, zootechnik (1. obvod), Vra-
tislav Suchánek, zemûdûlec (2. obvod), Josef Alexa, tajemník MNV
(3. obvod), Josef Petera, dûlník (4. obvod), Josef Dreiseitel, natûraã
(5. obvod), Antonín ·koloud, dûlník (6. obvod), Rostislav Pospí‰il,
úfiedník (7. obvod), Bfietislav Mik, stoláfi (8. obvod), Adolf Petera,
podplukovník v. v. (9. obvod). 

Na ·tûdr˘ den byl propu‰tûn z vûzení Josef Janda ã. 8. Zbytek
trestu mu byl prominut.3

Hlavnû padesátá léta byla ve znamení posudkÛ na osoby, hlásící
se na studia, nebo na vy‰‰í funkce. Tyto posudky ukazovaly, zda Ïa-
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kové
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datel nebo jeho rodina vyhovují stranic-
k˘m poÏadavkÛm. V archivních materi-
álech je uchována Ïádost beÀovského
studenta o pfiijetí na fakultu UK v Praze
z r. 1954. Dûkanát pfiíslu‰né ‰koly zaslal
dopis s Ïádostí o podrobn˘ kádrov˘ po-
sudek na nûj a jeho rodinu. Dopis byl ad-
resován MNV. Tento posudek se poÏa-
doval z pfiíkazu ministerstva ‰kolství
u dûtí, jejichÏ rodiãe byli buì samostat-
nû hospodafiící zemûdûlci, nebo Ïivnost-
níci. Za 4 roky v r. 1958 dûkanát stejné
‰koly vyÏadoval znovu kádrov˘ posudek
na téhoÏ studenta, konãícího studium.
Kádrov˘ referent zaslal na MNV v Be-
Àovû Ïádost o vypracování posudku na
nûj a na jeho rodiãe, aby názor na po-
sluchaãe fakulty byl reáln˘ z hlediska po-
litického i mravního. Cílem ‰etfiení je,
aby se na vysokou ‰kolu nedostal nikdo
z tûch, jejichÏ pomûr k dne‰nímu zfiíze-
ní není jasn˘, nebo dokonce nepfiátel-
sk˘. Na na‰e vysoké ‰koly rozhodnû nepatfií dûti z b˘val˘ch vyko-
fiisÈovatelsk˘ch tfiíd a to aÈ z mûsta, nebo na‰í vesnice..., aby do‰lo
ke zkvalitnûní tfiídního sloÏení posluchaãÛ vysok˘ch ‰kol.

Nutno poznamenat, Ïe hodnocení MNV v BeÀovû bylo pro stu-
denta pfiíznivé.6

Rok 1955. O tom, jak bylo v padesát˘ch letech znepfiíjemÀo-
váno hospodafiení soukrom˘m zemûdûlcÛm, svûdãí ãlánek Cestou
kfiíÏovou, uvefiejnûn˘ 5. února 1955 redakcí Vesnick˘ch novin ve
stati Za bohatou úrodu Pfierovska.  

Soukrom˘ zemûdûlec p. Janda, BeÀov ã. 41, potfieboval pováp-
nit své pozemky. Proto zajel do pfierovské vápenky. KdyÏ poÏado-
val 30 q vápenného prachu, bylo mu fieãeno, aby se obrátil na Mo-
ravskoslezské vápenice v Hranicích. Druh˘ den tedy telefonoval
(nebyly je‰tû mobily, proto musel zajít na po‰tu) do Hranic, odkud
mu soudruzi odpovûdûli, Ïe vydávají poukazy na vápenn˘ prach
jen pro JZD a SS (státní statky), aby se obrátil na Krajsk˘ sklad ze-
mûdûlského zásobování v Olomouci. Zatelefonoval tedy do Olo-
mouce. U telefonu prosedûl cel˘ den, ale s Olomoucí se nijak ne-
domluvil. Proto se dal‰í den vydal do Olomouce osobnû. KdyÏ pfiijel
do krajského skladu zemûdûlsk˘ch zásob a vyslovil své pfiání, do-
stal odpovûì, Ïe oni vedou jen souãástky zemûdûlsk˘ch strojÛ, aby
se obrátil na sklad v Nové ulici. V Nové ulici mu fiekli, Ïe zásobují
jen okres Olomouc, ale poradili mu, aÈ zajde za soudruÏkou Ti-
chovskou na fieditelství ve Stalinovû ulici. KdyÏ uÏ na konci sil do-
‰el i sem, poradila mu dotyãná soudruÏka s líbezn˘m úsmûvem,
aby za‰el za jin˘m zamûstnancem, jehoÏ jméno udala. Do‰el tedy
pan Janda za ním, ale zjistil, Ïe dotyãn˘ zamûstnanec fieditelství
krajského skladu zemûdûlského zásobování je tu teprve krátkou
dobu a neumûl jeho poÏadavek vyfie‰it. Proto se vrátil s panem Jan-
dou za s. Tichovskou, která bez rozpakÛ poradila panu Jandovi,
aby si podal písemnou Ïádost na vápenn˘ prach do Hranic na Mo-
ravskoslezské vápenice. Pokud v Hranicích jeho Ïádost kladnû vy-
fie‰í, po‰lou poukaz na Okresní sklad zemûdûlského zásobování
do Pfierova. Odtud by mûl b˘t pan Janda informován a poukaz by
mu mûl b˘t vydán.7

Podobnû tûÏkopádnû se ãasto postupovalo i v mnohem dÛleÏi-
tûj‰ích záleÏitostech.    

Dne 18. února pfiijeli do BeÀova zástupci ministerstva zemûdûl-
ství, kraje i okresu, aby sdûlili, Ïe BeÀov mûl nejvy‰‰í v˘nosy na ce-
lém okrese. Pfii té pfiíleÏitosti pfiesvûdãovali zemûdûlce, aby si na

pfií‰tí rok upsali závazek je‰tû vy‰‰ích dodávek, coÏ se jim po dlou-
hé debatû podafiilo. 

T˘den pfiedtím pfiijela do obce kriminální policie k Janu Jandovi
ã. 11, protoÏe pr˘ zabil naãerno bez úfiedního povolení prasnici.
Nûkdo zabijaãku udal a policie s postiÏen˘m sepsala protokol
a v‰echno maso zabavila. 

V obci probíhala podpisová akce proti atomové válce. Pfiijelo
i praÏské divadlo, které pfiedvedlo hru J. Ha‰ka Dobr˘ voják ·vejk.
Hrálo se v sokolovnû, sál byl naplnûn do posledního místa.

V druhé polovinû srpna pfiijelo do BeÀova 40 brigádníkÛ z pfie-
rovské tiskárny, ktefií se zapojili do sobotního noãního a nedûlního
v˘mlatu.  

Dal‰í zajímavosti: Odhlá‰ku na vystoupení z JZD podalo 42 ãle-
nÛ. Místo sv. Mikulá‰e se zaãal oslavovat Dûda Mráz. V tomto ro-
ce bylo uspofiádáno 11 taneãních zábav a plesÛ a kaÏd˘ch 14 dní
se promítal film. 

Rok 1956. V lednu se konala vefiejná schÛze, na kterou byli po-
zváni zemûdûlci. Pfiijeli zástupci v˘kupu, zvûrolékafi, zástupce hos-
podáfiského druÏstva, zástupce cukrovaru a zástupce ONV. Hod-
notila se tu zemûdûlská v˘roba za rok 1955 a navrhovalo zv˘‰ení
v˘roby na r. 1956. Úãast byla sice velká, ale minula se úãinkem, by-
lo jen mluveno. V únoru se rozdûlovalo do nuceného nájmu pole,
jehoÏ celková v˘mûra byla 19 ha. Nikdo o nû nemûl zájem, proto
bylo pfiidûleno úfiední mocí MNV. A znovu nav‰tûvovali trojice li-
dí, sloÏené ze zástupcÛ ONV, KSâ a MNV, beÀovské zemûdûlce,
aby je pfiesvûdãovali ke vstupu do JZD.   

Od 1. záfií nastoupil na zdej‰í národní ‰kolu nov˘ fieditel Jan Ma-
rek a jeho manÏelka uãitelka Jana Marková. Dosavadní fieditelkou
byla Vûra Táborská.   

Z tohoto roku je uchován v archivních materiálech poÏadavek
vedoucího odbou RONV Pfierov, zaslan˘ MNV BeÀov, o pfiesvûd-
ãování ÏákÛ, konãících povinnou ‰kolní docházku, do zemûdûl-
sk˘ch ‰kol. Tuto nátlakovou pfiesvûdãovací kampaÀ mûl provést
MNV a sdûlit do 20. února v˘sledek kampanû na ONV. Podafiilo se
pfiesvûdãit 7 ÏákÛ.    

V tomto roce si zakoupili první televizor Franti‰ek Konupãík a Ka-
rel Dostál.8

Rok 1957. UÏ zaãátkem roku se uskuteãnila nová pfiesvûdão-
vací kampaÀ ke vstupu do JZD, která byla úspû‰ná. Pfiihlásilo se
26 zemûdûlcÛ. V kvûtnu se konaly volby, kter˘ch se úãastnilo
99 % obãanÛ. Pfiedsedou MNV se stal Josef Dreiseitl, tajemníkem
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Dobová pohlednice – po 2. svûtové válce. Z archivu Bfietislava Passingera
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Josef Alexa. Po Ïních se uskuteãnila nová agitace zemûdûlcÛ ke
vstupu do JZD. Agitovali i zástupci patronátního závodu Pfierov-
sk˘ch strojíren s místními funkcionáfii. Byli úspû‰ní, socializace se
podafiila na 95 %.9

Dne 13. srpna se pfiehnala BeÀovem vûtrná smr‰È. Bylo po‰ko-
zeno nûkolik budov: hospodáfiská budova JZD a také kÛlna na hos-
podáfiské stroje, ‰kolní budova a domy tfií obãanÛ. V seznamu sta-
vebních hmot pro odstranûní ‰kod po této smr‰ti je uvedeno: 500
cihel, 1 hranol, 2 prkna, 2 q cementu, 12 metrÛ ãtvereãních skla,
200 kg pozinkovaného plechu, 1050 raÏen˘ch ta‰ek, 1230 kusÛ
eternitov˘ch ‰ablon, 850 metrÛ ãtvereãních lepenky, 1200 kg as-
faltu a 1400 kg bfiidlice.10

Rok 1958. V záfií byla ustavena Osvûtová beseda v BeÀovû, kte-
ré byl pfiidûlen promítací pfiístroj a pfiíspûvek 2000 Kãs. Jejím pfied-
sedou se stal fieditel ‰koly Jan Marek, pokladníkem Adolf Petera,
jednatelem Josef Alexa a promítaãem filmu Prokop Bukva. Dále by-
la provedena rekonstrukce hfii‰tû.  

V BeÀovû mûlo v r.1960 televizor 52 rodin a 2 rodiny vlastnily
auto. V kvûtnu 1961 byla v parku odhalena slavnostnû pamûtní des-
ka Juliu Fuãíkovi, v místû, kde byl dfiíve relief na‰eho 1. preziden-
ta T. G. Masaryka. 

Spoleãnost se rozdûlila na dva tábory. Nûktefií obãané, ktefií vy-
rostli v chudobû, tuto dobu chválili, protoÏe v‰ichni mûli práci
a zdarma lékafiskou péãi, v domech se zaãaly objevovat televizory
a dûti dostaly zdarma uãebnice. V obci se objevila nová auta. Pro-
toÏe cesty do zahraniãí byly omezené, nemohli vidût, Ïe technick˘
pokrok byl i v jin˘ch zemích a na‰e spoleãnost vlastnû Ïila na dluh
pfií‰tích generací. Lidé si vûcí, které dostávají zdarma, neváÏí a je-
jich nároky rostou. 

Z b˘valého chléva ve dvofie budovy MNV byla v r. 1962 zfiíze-
na poradna pro matky s dûtmi. V r. 1963 se asfaltovala silnice z Be-
Àova do H. Mo‰tûnice.11
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XI. BE≈OV – PRUSY
1. OBDOBÍ UVOLNùNÍ
POLITICKÉHO TLAKU

Od 1. 7. 1964 byla k BeÀovu pfiipojena obec Prusy jako místní
ãást. Dne 6. 7. se konaly nové místní volby. Pfiedsedou MNV byl
zvolen Jan ObdrÏálek, 1. námûstkem Jan Marek a 2. námûstkem
Jaroslav Tomeãek z Prus. Toho roku také zemfiel Franti‰ek Horák,
kter˘ vedl 26 let místní kroniku. Nov˘m kronikáfiem se stal Vojtûch
Hrbas. Do kroniky napsal: Tuto stránku, mil˘ ãtenáfii, vûnuji na‰e-
mu kronikáfii Franti‰ku Horákovi, kter˘ 18. záfií náhle zemfiel... kro-
nika zÛstala opu‰tûna... pero osifielo. Dûkuji tímto jménem obce
a jménem v‰ech ãtenáfiÛ zemfielému kronikáfii Franti‰ku Horákovi
za jeho dvaceti‰estiletou poctivou práci, která v zaÏloutl˘ch strán-
kách této kroniky bude Ïít stále. âest jeho památce.

Takov˘mi krásn˘mi slovy se rozlouãil se sv˘m pfiedchÛdcem Voj-
tûch Hrbas, ãlovûk s hlubok˘m citem a dobr˘m srdcem.1

V témÏe roce zemfiel také Franti‰ek Janda, generálplukovník
a ministr sportu, vnuk starosty Franti‰ka Bûlafie (syn jeho dcery Hed-
viky, provdané Jandové).2

V r. 1964 byly v BeÀovû postaveny tfii nové transformátory a in-
stalováno nové elektrické vedení. Dále byla opravena budova MNV
ã. 3. R. 1965 se pfii oslavách 20. v˘roãí osvobození na‰í zemû vy-
zdobila obec zasazen˘mi rÛÏov˘mi kefii, které zakoupila za 3 000
Kãs. Opravila se budova ‰koly, zavedlo ústfiední topení, zasadila no-
vá okna a provedla nová fasáda. Za rok nato se provedla pfiestavba
matefiské ‰kolky. Do Prus byl zaveden nov˘ rozhlas a postaven no-
v˘ betonov˘ most pfies Mo‰tûnku nákladem 340 000 Kãs.3

V záfií se konaly doÏínky, na které pfiijeli herci olomouckého di-
vadla, aby zahráli divadelní hru Schody na mûsíc a veãer se kona-
la taneãní zábava. V r. 1965 se je‰tû pokryla plechem budova MNV
(12 000 Kãs) a v adaptované matefiské ‰kolce se zfiídila nová ku-
chynû a jídelna.    

Zavádûly se volné soboty, v kaÏdém sudém t˘dnu se staly dnem
pracovního odpoãinku. V BeÀovû uÏ mûlo 142
domácností televizor a 14 majitelÛ osobní auto.
Byla tu i hudební ‰kola. R. 1967 byla opravena
sokolovna.4

Tak jako v celé zemi, tak i v BeÀovû se ved-
ly diskuse o prosazení demokracie do vefiejné-
ho Ïivota. Odsoudila se padesátá léta, cenzura
tisku. Nastalo období PraÏského jara. Tomuto
období uãinil konec vpád sovûtsk˘ch vojsk
a vojsk Var‰avské smlouvy na na‰e území. Lidé,
ktefií pfied tím vyjadfiovali nesouhlas s politick˘m
dûním u nás, byli odstraÀováni z vedoucích po-
zic, ãlenové strany vyluãováni a bylo na nû po-
hlíÏeno hÛfi, neÏ na nestraníky. Tato perzekuce
postihla nejen je, ale i rodinné pfiíslu‰níky. Dûti
z tûchto rodin nebyly pfiijímány do stfiedních ãi
vysok˘ch ‰kol tak, jako po r. 1948 dûti Ïivnost-
níkÛ, sedlákÛ a továrníkÛ.  

BeÀov‰tí pfienesli desku s portrétem J. Fuãí-
ka v r. 1968 na pomník pfied ‰kolou. Dfiívûj‰í
deska s portrétem T. G. Masaryka nebyla nale-
zena, proto obãané nechali vytvofiit novou a da-
li ji na místo, kde stála pÛvodnû deska J. Fuãí-
ka. Pfii oslavách 20. v˘roãí osvobození byla
slavnostnû odhalena.  

Antonín Jake‰ jako ponocn˘ pfii kácení máje v ‰edesát˘ch letech. Troubil na volsk˘
roh, podobnû, jak to dûlávali jeho pfiedkové. Z archivu Vlastimily Ho‰ákové



V r. 1969. Nastalo období normalizace. V b˘valé
farské zahradû byla postavena nová samoobsluha. Slav-
nostnû byla otevfiena 1. záfií 1970.  

Jedna veselá kuriozita. Koncem listopadu 1969 se
uskuteãnilo setkání rozvûtvené rodiny Pavlíkov˘ch
v místní sokolovnû. Se‰lo se 160 pfiíbuzn˘ch, od ba-
tolat aÏ po stafieãky.  

V r. 1970 pfiijeli do BeÀova na ÏebfiiÀácích i auty
druÏstevníci z Blazic, aby se úãastnili sportovního ut-
kání. Provázela je muzika. Po zápase si spoleãnû za-
tancovali.5

R. 1971 se konaly volby, které mûly probûhnout
uÏ r. 1968. Zúãastnilo se skoro 100 % voliãÛ. Pfiedse-
dou MNV byl opût zvolen Jan ObdrÏálek. Toho roku
nastalo slouãení JZD BeÀova, Mo‰tûnice a Staré Vsi.
Slouãené JZD dostalo název Rozhled. Jeho sídlo bylo
v H. Mo‰tûnici a pfiedsedou tohoto celku se stal Fran-
ti‰ek Mikl.

R. 1973 byla postavena nová prodejna masa –
Masna – a svépomocí a brigádami mlad˘ch nová ãe-
kárna autobusÛ.6

V kronice je pochvaln˘ zápis o Janu Nûmcovi, kte-
r˘ na prostranství u kostela zfiídil krásnou skalku a v‰e-
chen voln˘ ãas vûnoval jejímu o‰etfiování. Také Ladi-
slav Staro‰tík stfiíhal pravidelnû dvakrát za rok Ïivé
ploty na beÀovsk˘ch parcích. Dfiíve s ním obûtavû pra-
coval Vilém Bouchalík, kter˘ r. 1972 zemfiel.7

V r. 1974 se zaãala v BeÀovû budovat kanalizace.
Za rok nato se na schÛzích NF uzavíraly závazky pfii
její stavbû a následující úpravû obce. V tomto roce pro-
bûhla obecní, okresní i krajská Celostátní spartakiáda.
Z BeÀova jelo do Prahy cviãit 6 muÏÛ a star‰í Ïákynû.  

R. 1976 byl utvofien spoleãn˘ NV pro obce Horní
Mo‰tûnice, BeÀov, Dobrãice, Pfiestavlky, Starou Ves
a ¤íkovice. Byl tak vytvofien integrovan˘ obvod se síd-
lem v H. Mo‰tûnici. Stalo se tak pod heslem vstupu
do dal‰ího roku 5. pûtiletky. Pfiedsedou integrované-
ho NV se stal Josef DoleÏel z H. Mo‰tûnice. Konaly se
i volby do obãansk˘ch v˘borÛ. V BeÀovû byl zvolen
pfiedsedou obãanského v˘boru Ladislav Janda, mí-
stopfiedsedou fieditel ‰koly Jan Marek, tajemníkem Jan
ObdrÏálek. Obãanské v˘bory trvaly aÏ do r. 1990. Pa-
ní Vlasta Zehnálková pracovala jako samostatná refe-
rentka v sídle spoleãného NV v Horní Mo‰tûnici.
V r. 1982 nastoupil místo Ladislava Jandy jako pfied-
seda OV Rostislav Pospí‰il. Pro ‰est integrovan˘ch ob-
cí byla zavedena jedna spoleãná kronika, jejímÏ ve-
dením byl povûfien beÀovsk˘ kronikáfi Vojtûch Hrbas
a pozdûji prof. Zdenûk Pospí‰il. Od r. 1974 se stali kro-
nikáfii zamûstnanci vlastivûdn˘ch ústavÛ.

V tomto roce byl v BeÀovû postaven dÛm pro pra-
cující v JZD se ‰esti byty.

Rok 1977. V budovû ã. 102 byla zru‰ena poboãka
âeské spofiitelny. Budova ã. 102 byla koupena a pfie-
stavûna r. 1936 spofiitelním a záloÏensk˘m spolkem.
Od r. 1955 tu úfiadoval dvakrát t˘dnû Dr. Richard Ko-
dítek, se kter˘m tu pracoval 10 let Ladislav Janda
ã. 1. Ve‰kerá agenda pfie‰la na jednatelství v Horní
Mo‰tûnici.8
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Matefiská ‰kola v roce 1965

BeÀovské dûti na jedné slavnosti z poãátku sedmdesát˘ch let. Z archivu Vlas-
timily Ho‰ákové

Kácení máje v r. 1966
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2. âÁSTI BE≈OVA
Kronikáfi Vojtûch Hrbas poznamenal pfiehlednû do kroniky, ko-

lik ãástí má BeÀov a které domy kam patfií.    
1. ãást – DùDINA. Je to nejstar‰í ãást obce. Podle arcibiskupa

Stojana tu stály první postavené grunty. Domy v této ãásti leÏí na
stoupajícím svahu od cesty z Horní Mo‰tûnice ke kostelu. V Dûdi-
nû stojí tyto domy (ãísla domÛ a jména majitelÛ z r. 1996):

1. Ludmila Jandová 24. Ivo Pitner
2. Marie Miková 25. Bednafiík Josef
3. Obecní dÛm 26. Bohum. HovÛrka
4. Ladislav VyhÀák 27. Vojtûch Chmelafi
5. Jaroslav Rozsypal 28. Lad. Konupãík
6. Budova ZahrádkáfiÛ 73. ‰kola - Jan Marek
7. Franti‰ek Bûlafi 29. Voj. Bûlafi st. + ml.
8. neobydlen 30. Anna Suchánková
9. Stanislav Janík 159. neobydlen

10. Bfietislav Janda 31. Ladislav Janda
11. Josef Janda st.,ml. 32. Richard Weis 
12. Petr Martinek 33. Matefiská ‰kola
13. Ant. + M. Krajãoviã 34. neobydlen
14. Ladislav Ostrãil 35. Slavomír Kubík
15. Ladislav Olehla 66. Ladislav Spáãil
16. Vladimír NesÀal 44. Fara – muzeum
17. Otakar Ostrãil 209. EvÏen Janda
18. Ant. Pospí‰il st. 201. Fr. Znamenáãek
46. Ant. Pospí‰il ml. 133. Sokolovna
20. Lud. Linhartová 42. Marie Konupãíková
21. Jezdeck˘ oddíl 149. EvÏen Janda
22. Josef Zme‰kal 41. Ota Marek
23. Jar. ¤ezníãek st. + ml. 102. Potraviny JAKI

2. ãást – HAâKA. Podle arcibiskupa Stojana se tu stavûly dom-
ky pracovníkÛ, pomáhajících v hospodáfiství u sedlákÛ. Domky se
stavûly neorganizovanû, ãasto byly mezi domky úzké uliãky. Odtud
název Haãka. V Haãkách jsou domy s tûmito ãísly:

79. Marie Hermanová 83. Bittner
62. Stanislav Müller 87. Oldfiich Vlãek
95. Josef Caga‰ 91. Dofiáková
74. neobydlen 82. Jan Andr˘sek
56. Dagmar Polho‰ová 86. Jan Topiã
96. Franti‰ek ·tûpáník 85. Franti‰ek Pavlík
77. Ludmila Adámková 84. Oldfiich Smékal
97. Antonín Pavlík ml. 57. Ant. Pavlík st.
63. Václav ·tûpáník 68. Marie Smékalová
49. Franti‰ek Kuãa 67. Rudolf Zibrun
50. Benedikt Pre‰ínsk˘ 52. Josef Novák
54. neobydlen 65. Ladislav Staro‰tík

117. Franti‰ek Vrána 39. Josef Ondru‰ka
101. Vojtûch Hrbas st. 51. Jar. Hudík st.
115. neobydlen 70. Helena Pavlíková
118. Nováková 36. Alois Vrána – hostin.
113. Robert Novák 114. M. Smékalová

72. ·koloudová, ·punarová 37. Jan Gajdo‰
123. Petr Mik 53. neobydlen
142. Radek Gajdo‰ 43. Karel ¤íha
128. Eva Petfiíková 138. Kretek, Jandová
129. Radek Petfiík 45. Jar. Koneãn˘
130. Zdenûk Batûk 64. neobydlen
133. Z. Ondru‰ková 75. Frant. Margecín
140. Pavel Ho‰ák 59. neobydlen

89. neobydlen 60. Vlastimil SloÏil
88. RÛÏiãka 61. Ladislav DoleÏel
81. Rost. ¤ezníãek

3. ãást – NA VÁLKU. Domy zde byly postaveny po pravé stranû sil-
nice smûrem k Prusím. Stojí na bfiehu, t.j. na men‰ím valu. Na Vál-
ku jsou tyto domy:

40. Ignác Ho‰ák 106. Karel Stojan
103. neobydlen 110. neobydlen
105. neobydlen 104. Stanislav âern˘

90. Zme‰kalová, Pospí‰il 116. Rostislav Olehla
76. Franti‰ek Sobota 107. Pantlík Milosl.

109. Zdenûk Pluhafi 111. neobydlen

4. ãást – NA VINOHRÁDKU. V této trati se pravdûpodobnû v mi-
nulosti rozkládaly vinohrady. Jsou zde tyto domy:
145. Josef Konupãík 98. Jan Smékal
131. Hubert Sucharda 191. Jifií Pavlík
139. Jifií Bûlafi 200. Karel KlvaÀa
125. Jifií Hrbas 172. Vojtûch Hrbas ml.
112. Antonín Stojan 181. Rud. a Jifií Marek
126. neobydlen 188. Klabalová, Klabal
124. Ant. Martinek 171. Pavel Hrbas
152. neobydlen 136. Ivan Kubíãek
190. Jindfiich Staro‰tík 108. Anna Luká‰ová
182. BoÏena Jemelková 93. Josef Petera
192. Franti‰ek Bittner 99. Rostislav Petera
196. Chromãíkovi 92. Stojan, Ludvík
203. A. a D. Krajãoviãovi 80. Ladislav Stojan
146. Kovafiíková, Kovafiík 78. Jar. ·paãková
186. Oldfiich Bittner 55. Stan. Mareãek

5. ãást – NA MESÍLKÁCH. Název je podle trati Na Meslech. Do-
my zde byly postaveny kolem cesty aÏ k fiece Mo‰tûnce. Jsou zde
tyto domy:
143. Cigánek, Cigánková 197. Miroslav Bukva
147. Antonín Kobert 150. Franti‰ek Janda
144. BoÏena Kobertová 151. Lad. Koudelka
213. Václav Novák 153. Petr ·punar
127. J. Hauerland 154. neobydlen
134. Ladislav Zlámal 155. neobydlen
135. Franti‰ek Vajda 156. Vojtûch Topiã st.
141. Ladislav Bouchalík 157. Vojtûch Topiã ml.
137. obchod H. Isakidisová 158. Petr Dostálík

69. Ludmila Ol‰anská 198. Jos. a J. Îalmánkovi
189. Ludmila Chromãíková 175. René Smoãek
180. Vajda,Pospí‰ilová 207. Jifií Zavadil
178. Jemelka, Jake‰ 173. Bfietislav Mik
208. Zdenûk KotÛlek 211. Petr Schlehr
206. Rostislav Olehla 38. Pavel Páleník
199. Bytovka JZD 160. Marie Skácelová
194. Svatopluk ·rámek 162. J. a I. DoleÏelovi
121. Lubomír Havlíãek 164. Jifií a Zd. Kafkovi
202. Miroslav ¤ezníãek 148. Franti‰ek Sehnálek

6. ãást – NA OUJEZDECH.Stojí tu nejnovûj‰í domky v trati Na Ou-
jezdech.
OUJEZDA I:
179. Josef Skopal 168. Arno‰t Topiã
205. Petr Lenhart 177. Miroslav ëopan
167. Jaroslav Lenhart 161. Zdenûk Pumprla
184. Miroslav Sehnálek 204. Josef âern˘ ml.

94. Josef Petfiík 169. Marie âerná
193. Stanislav Svoboda

OUJEZDA II:
174. Ludmila ObdrÏálková 185. Kafka, Dorniãák
212. Antonín Kobert 170. Petr Bouchalík
165. Marie Kafková 176. F. Bukva, A. Bukvová
166. Libor Mûsíãek 195. Zdenûk Îitn˘
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210. Jar. Jarmar 183. Ladislav Zdráhal
163. Karel Vlãek

V BeÀovû byly roz‰ífiené a vlivné rody UherkÛ, HavlíãkÛ a Matu‰-
kÛ.
Obec Prusy mûla v r. 1977 celkem 24 domÛ a 105 obyvatel. V Pru-
sích jsou staré rody Mike‰Û, MikulÛ a VáclavkÛ. Známé b˘valy ro-
dy OherÛ a HorsákÛ. Jan Ohera mûl fieznictví a uzenáfiství v Pfie-
rovû a v Prusích vlastnil velkou rozlohu polí.

7. ãást – PRUSY. Zde jsou tyto domy:
1. Jezdeck˘ oddíl Pfierov 16. Marie Horáková
2. Josef Talla 17. Vítûzslav Îákovsk˘
3. Zdenûk Páleník 18. Bedfiich Gavenda
4. Obecní dÛm 19. Ladislav Horák
5. Eduard Ka‰párek 20. Ludmila Nováková
6. Antonín Zámeãník 21. Marc. ·imáãková
7. ·tefan Habãák 22. Libu‰e Spáãilová
8. Zdena Jarkovská 23. Petr Mikula
9. Josef Horák 24. Jindfiich Jufiík

10. Stanislav Spáãil 25. Jan Kuruc
11. Jan Mike‰ 26. Stanislav Spáãil
12. Stan. Kulhánková 27. Jaroslav Tomeãek
13. Stanislav Jelínek 28. Antonín Spáãil
14. Josef Pacák 29. Ladislav Ordelt
15. Oldfiich Ka‰párek

(Údaje z r. 1996).1

3. BE≈OV SOUâÁSTÍ
INTEGROVANÉHO OBVODU

Od r. 1976 se stal BeÀov souãástí integrovaného obvodu 6 obcí
se sídlem v H. Mo‰tûnici, jak jiÏ bylo v˘‰e psáno. V r. 1978 nasta-
lo také slouãení JZD Haná (Vlko‰) a JZD Rozhled do jednoho eko-
nomického celku. Nesl název JZD Haná se sídlem v Horní Mo‰tû-
nici. Jeho pfiedsedou se stal Josef Hlaváã.    

V BeÀovû sdruÏovala Národní fronta tfii politické strany: komu-
nistickou, lidovou a socialistickou. Patfiil sem také âesk˘ svaz Ïen,
âeskoslovensk˘ ãerven˘ kfiíÏ, âesk˘ svaz poÏární ochrany, Svaz so-
cialistické mládeÏe, âesk˘ svaz chovatelÛ
drobného zvífiectva, âesk˘ svaz ovocnáfiÛ
a zahrádkáfiÛ, Myslivecké sdruÏení, TJ So-
kol, Svaz âSSR-SSSR pfiátelství, ekonomick˘
celek JZD a SRP·. V‰echny tyto organizace
pracovaly pod vedením KSâ.

Na okresním aktivu kronikáfiÛ, kter˘ se
konal r. 1979 v Pfierovû, získal beÀovsk˘ kro-
nikáfi Vojtûch Hrbas 1. místo v kategorii ob-
cí od 500 do 2000 obyvatel. ObdrÏel pa-
mûtní diplom a postoupil do krajského kola.
Zde obdrÏel âestné uznání a jeho kronika
byla vystavena ve Slezském muzeu Petra
Bezruãe v Opavû.   

Od ãervence 1979 se zaãaly zvedat ceny
paliv a el. energie o 50 %. (1 q hnûdého uhlí
ze 17 Kãs na 25, 50 Kãs). ZdraÏilo i dûtské
obleãení a obuv. Obãané BeÀova nebyli spo-
kojeni s hospodáfiskou a finanãní situací v ob-
ci po jejím zaãlenûní do MNV Horní Mo‰tû-
nice. Cítili se odstrãeni na druhou kolej,
nedostávalo se jim financí na rÛzné opravy,
stavbu vodovodu a pohostinství. Místo-

pfiedseda MNV v Mo‰tûnici opomenul dát nakreslit projekt na stav-
bu nového pohostinství, na které bylo plánováno 600 000 Kãs. Pfie-
sto byla v obci dokonãena – aÏ na mal˘ úsek – kanalizace.1

V r. 1981 se konaly volby. Pro kandidáty NF volilo v BeÀovû
99,7 %. Za poslance MNV v Horní Mo‰tûnici byli zvoleni: Emilie
Dorniãáková, Vladimíra ·punarová, Jarmila Müllerová, Marie Îit-
ná, Ladislav Bouchalík, Pavel Ho‰ák, Josef Caga‰, Franti‰ek Bukva,
Stanislav Svoboda, Ignác Ho‰ák, Slavomír Kubík a Ladislav Janda.
Z Prus: Eduard Ka‰párek a Bohumil Îákovsk˘.

Za poslance OV byli zvoleni: Rostislav Pospí‰il (pfiedseda), Jan
Marek (místopfiedseda), Franti‰ek Janda (tajemník). Dal‰í ãlenové:
Otakar Ostrãil, Antonín Pospí‰il st., Slavomír Kubík, Antonín Ko-
bert, Jaroslav DoleÏel, Josef Stojan, Vojtûch Bûlafi a Miroslav Chrom-
ãík. Poslanci OV Prusy: Eduard Ka‰párek (pfiedseda), Jaroslav To-
meãek (místopfiedseda), Jifií Horák (tajemník), Emilie Spáãilová.
âlenem stavební komise byl Vojtûch Bûlafi, ãlenkou komise pro pé-
ãi o rodinu Vlasta Zehnálková.    

V r. 1981 byl v akci Z, t. j. bezplatnû a jen brigádnicky, prove-
den v obci do v‰ech domÛ vodovod. Obãané ho poloÏili bûhem pû-
ti t˘dnÛ!2

V dal‰ím roce (1982) se zaãaly pokládat obrubníky a budovat no-
vé chodníky. Tyto práce provádûla pûtiãlenná skupina pod vedením
Miroslava Chromãíka. Ten se ale bohuÏel dokonãení této práce ne-
doãkal. V prosinci 1982 náhle zemfiel. Obãané BeÀova na nûj  vzpo-
mínají s vdûãností a uznáním.

âlenové zahrádkáfiského spolku si vzali patronát nad vysazová-
ním okrasn˘ch dfievin, smrãkÛ, boroviãek a rÛÏí. Vzhled obce se
kaÏd˘m dnem mûnil, bylo radost pohledût. Také byla opravena bu-
dova b˘valého MNV.    

Ale v tomto roce zemfiel dal‰í obûtav˘ obãan, pfiedseda OV Ros-
tislav Pospí‰il, kter˘ se zapsal do srdcí spoluobãanÛ. Jeho zásluhou
vznikla dohoda o spolupráci Okresní správy silnic v Pfierovû a jeho
OV a díky tomu byly opraveny dvû asfaltové silnice.   

V r. 1982 bylo udûleno povolení k poskytování sluÏeb vefiejnos-
ti. Bylo zavedeno mandlování prádla pro BeÀov, Horní Mo‰tûnici
a ¤íkovice, dále obdrÏel Josef Ondru‰ka povolení práce jako malí-
fie pokojÛ. Od ledna t. r. se zv˘‰ily maloobchodní ceny nûkter˘ch
potravinov˘ch a tabákov˘ch v˘robkÛ, masa a drÛbeÏe v prÛmûru
o 27 %. V r. 1983 bojoval BeÀov o udrÏení ‰koly v obci, která by
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v r. 1985 slavila své stoleté v˘roãí. Ale nadfiízené orgány nepovoli-
ly ani ponechat aspoÀ dva roãníky nejmlad‰ích ÏákÛ a tak zaãaly
v‰echny dûti od ‰kolního roku 1983–84 nav‰tûvovat základní ‰ko-
lu v Horní Mo‰tûnici. Také fieditel beÀovské ‰koly Jan Marek zaãal
na této ‰kole uãit. 

Kronikáfi Vojtûch Hrbas poznamenává, Ïe se prodlouÏil prÛmûr-
n˘ vûk obãanÛ. Pfied válkou ãinil u muÏÛ 55 let a u Ïen 59 let.
V r. 1983 je to uÏ u muÏÛ 67 let a u Ïen 74 let.    

Do prázdné budovy ‰koly se pfiestûhovala dûtská poradna. V tom-
to r. 1984 byla dokonãena úprava v‰ech nov˘ch chodníkÛ a ob-
rubníkÛ. Byla dokonãena i kanalizace (také zásluhou uÏ zemfielé-
ho Rostislava Pospí‰ila). Bylo domluveno, Ïe kdyÏ beÀovsk˘
obãansk˘ v˘bor zafiídí poloÏení obrubníkÛ, zafiídí Okresní správa
silnic v Pfierovû, aby se na boãních cestách poloÏil asfalt. Tak to by-
lo slíbeno R. Pospí‰ilovi. Po jeho smrti se OSS zdráhala svÛj slib spl-
nit, ale na zásah celé obce tak musela uãinit. 

V r. 1984 zdraÏilo pivo, limonády a sirupy. V r. 1985 byl zbofien
rodn˘ domek arcibiskupa Dr. A. C. Stojana k velké lítosti vût‰iny
obyvatel. Za rok byl na tomto místû postaven památník. Od r. 1986
se stává nov˘m kronikáfiem integrovan˘ch obcí prof. Zdenûk Po-
spí‰il, uãitel v dÛchodu, bydlící v Horní Mo‰tûnici. Kroniku vedl do
r. 1990, kdy se po zmûnû politické situace BeÀov osamostatnil a kro-
niku znovu pfievzal Vojtûch Hrbas.3

V r. 1986 se konaly volby. Do rady spoleãného MNV byla zvo-
lena NadûÏda Olehlová. Marie Jemelková se stala ãlenkou finanã-
ní komise. Pfiedsedou komise vodního a lesního hospodáfiství a ze-
mûdûlství se stal Svatopluk ·rámek, ãleny této komise byli Zdenûk
Petfiík a Emilie Dorniãáková. Ladislav Bouchalík se stal ãlenem ko-

mise pro mládeÏ a tûles. v˘chovu. âlenem sociální a zdravotní ko-
mise byl Jan Smékal. Pfiedsedou komise ochrany vefiejného pofiád-
ku se stal Ignác Ho‰ák. Vlasta Zehnálková se stala tajemnicí komi-
se místního a bytového hospodáfiství a pracovala také ve správní
komisi péãe o rodinu a dûti. Jaroslav Tomeãek z Prus, Slavomír Ku-
bík a Jindfiich Staro‰tík se stali ãleny komise v˘stavby, plánování
a dopravy. âlenkou v˘boru lidové kontroly se stali NadûÏda Oleh-
lová a Franti‰ek Bukva. V povodÀové komisi byli zastoupeni Sva-
topluk ·rámek, Ignác Ho‰ák a Jan Marek.4

V r. 1988 vzru‰il BeÀov pfiípad, kdy pfiedseda oddílu kopané
TJ Sokol nechal pokácet 77 topolÛ u hfii‰tû. Psalo se o tom i v tis-
ku, mluvilo ve zprávách âeské televize. Pfiedseda TJ Sokol sice
MNV o pokácení poÏádal, ale neãekal na souhlas. V novinách oce-
nili ‰kodu na 2,5 milionu Kãs. Do BeÀova pfiijel televizní ‰táb a re-
daktofii televizních aktualit. Natoãili fotbalové hfii‰tû a zbylé pafie-
zy. Pfiijeli odborníci a zmûfiili prÛmûry pafiezÛ. Dokonce pfiijeli
z Prahy redaktofii ãasopisu Dikobraz a brzy svÛj názor v tomto ãa-
sopise otiskli. Po v‰em vy‰etfiování a sly‰ení svûdkÛ se konal 23. zá-
fií v Pfierovû soud, z nûhoÏ krátk˘ zábûr vysílala i âeská televize.
Pfiípad nebyl vyfie‰en a byl odloÏen na pozdûj‰í dobu.   

KdyÏ se 28. fiíjna slavilo 70. v˘roãí vzniku na‰í samostatnosti,
udûlil k tomuto v˘roãí prezident Husák amnestii, která se t˘kala
i beÀovského pfiípadu.

Nabízí se otázka, proã byly topoly vykáceny. Podle sportovcÛ brá-
nily roz‰ífiení fotbalového hfii‰tû a hrozilo padání star˘ch topolÛ za
vûtru a nebezpeãí úrazu. S ufiezáním topolÛ souhlasila vût‰ina ob-
ce.5
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XII. KONEC VLÁDY JEDNÉ STRANY
1. DEVADESÁTÁ LÉTA

Pfii oslavách Mezinárodního dne studentstva zaãali v Praze de-
monstrovat studenti proti souãasné politice vlády a volali po zmû-
nû. Jejich demonstrace byly násilnû potlaãeny. Byl to podnût pro vy-
hla‰ování dal‰ích demonstrací a stávek na podporu studentÛ. Bylo
ustaveno Obãanské fórum (OF), v jehoÏ ãele stál budoucí prezident
Václav Havel.    

Mnozí lidé vyãkávali, jak situace dopadne, aby se tak ujistili, kam
se pfiidat. Kronikáfi Zdenûk Pospí‰il o opatrném chování BeÀovsk˘ch
napsal: Kdyby se nûkdo shora ptal, co bylo, jak bylo, tak fieknûte,
Ïe nic nebylo. Je to v˘stiÏné. BeÀov‰tí se chovali, jako by se nic ne-
stalo. Nebylo zde ani utvofieno Obãanské fórum, jako v jin˘ch ob-
cích. MoÏná mûli své zku‰enosti. Ale oz˘valy se hlasy, aby se obec
osamostatnila a mûla svÛj MNV.1

V r. 1990 se obec probudila. Chystaly se volby. Z velikého poãtu
politick˘ch stran a hnutí si jich obãané vybrali 11. Nejvíce hlasÛ zís-
kalo OF (Obãanské fórum), pak Hnutí za samosprávu pro Moravu
a Slezsko, 3. místo získala KfiesÈanská a demokratická unie, 4. mís-
to KSâ. Zanikly Národní v˘bory, které pÛsobily od r. 1945 a vznik-
ly Obecní úfiady. BeÀov se stal samostatnou obcí. Dne 24. listopa-
du 1990 se konaly volby do OZ (Obecního zastupitelstva). Starostou
BeÀova a Prus se stal Jaroslav Olehla.   

Tento pfiedstavitel obce bral svou funkci zodpovûdnû. Nechtûl
zklamat dÛvûru obãanÛ. Zamûfiil se na rozvoj kultury a sportu v ob-
ci, na zapojení mlad˘ch do této ãinnosti. TíÏila ho otázka umístûní
odpadu. Zamûfiil se na zlep‰ování Ïivotního prostfiedí. Byl cílevû-
dom˘ a svá rozhodnutí dotáhl do konce. Jeho zásluhou byla v ma-
tefiské ‰kole vydláÏdûna ãást dvora na cviãení dûtí.    

Za vlády jedné strany bylo z politick˘ch dÛvodÛ odsouzeno – jak
jiÏ bylo dfiíve poznamenáno – 6 beÀovsk˘ch obãanÛ: Ludvík Petfiík

(zemfiel pfii práci ve vûzenském prostfiedí), Josef Janda, Jan Zdráhal,
Vojtûch Hrbas, Alois Seibert a Oldfiich Smékal. Vojtûch Bûlafi uprc-
hl do Kanady, kde v r. 1979 zemfiel.   

Po r. 1968 uprchli za hranice tito obãané: Jifií Janda, âestmír
Zdráhal, Josef Lecián, Ladislav Adámek a z Prus Lubo‰ Mikula.2

Na co lidé v nové dobû nebyli zvyklí, to byla liberalizace cen.
Stát uÏ neurãoval ceny, ale pfie‰lo se na trÏní ekonomiku. Zaãali se
objevovat soukromí podnikatelé. Pfiestaly dotace do JZD, protoÏe
pro nedostatek penûz se plánovaná ekonomika zhroutila. Nová vlá-
da to zdÛvodÀovala tím, Ïe dfiívûj‰í ekonomika v komunismu byla
jiÏ na dnû, pfied zhroucením a na‰e spoleãnost uÏ Ïila na dluh, na
úkor budoucnosti. Vûdûli to i poslední komunistiãtí pfiedstavitelé
a zaãali mluvit o pfiestavbû národního hospodáfiství. Ale jen se mlu-
vilo a nic pro to nedûlalo, proto do‰lo k událostem 17. listopadu
1989. Kronikáfi se zam˘‰lí nad klady a zápory minulého reÏimu. 

Klady: plná zamûstnanost Ïen i muÏÛ, kaÏd˘ mûl práci; postavi-
lo se mnoho továren; byly nízké a stabilní ceny v obchodech; lé-
kafiská pomoc zdarma; velké dotace JZD.

DÛsledkem toho bylo ale velké zadluÏení do budoucna. Îít na
dluh neumoÏnila ani hospodáfiská pfiestavba u nás i v celém socia-
listickém bloku.

Nedostatky: nedodrÏování lidsk˘ch práv, nesvoboda tisku, pro-
jevu, demokracie, vyvlastÀování majetku, zabírání pÛdy rolníkÛm,
vyhla‰ování tfiídního boje. âinnost STB. V této dobû se nekupova-
lo, ale shánûlo. Lidé stávali fronty na maso, pomeranãe, banány, ka-
kao, jízdní kola, barevnou televizi, rifle, toaletní papír, koberce, ...
Prodávalo se pod pultem. Nejbohat‰í byli prodejci masa a zeleniny.3

První soukrom˘ obchod v BeÀovû byl otevfien v r. 1990 v ã. 159.
Majitelkami byly Helena ·ebestová a Eva Ludvíková. Prodejna mû-
la název HEVA a prodávaly se zde potraviny, uzeniny, limonády, pi-
vo a drogistické zboÏí. V domû ã. 2 otevfiela prodejnu textilního
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a drogistického zboÏí paní Marie Petfiíková. Obchod nesl název
MARA. V fiíjnu 1990 otevfiela obchod se smí‰en˘m zboÏím paní Jar-
mila Jandová v ã. 102. Nesl název JAKI. Pan Franti‰ek Znamená-
ãek zaãal prodávat pivo, víno a kyselku. Josef a Vûra Chromãíkovi
si pronajali místnost na prodávání obãerstvení na hfii‰ti a otevfieli tu
malé pohostinství, které nazvali Pod Topoly.   

Druhé malé pohostinství bylo v budovû b˘valé mlékárny ã. 7,
v místnosti, kde zahrádkáfii ‰rotovali obilí. Pohostinství vedli man-
Ïelé Ilona a Milan Olehlovi. Jeden podnikatel z Bystfiice p. H. po-
stavil na Kocandû milífie, ve kter˘ch pálil dfievûné uhlí, které pak
prodával.  

V BeÀovû byl mimo to uÏ dfiíve zafiízen hostinec U VranÛ. V Pru-
sích si pronajala paní Eva Mikulová b˘val˘ obchod Jednoty a pro-
mûnila na obchod se smí‰en˘m zboÏím. V sousedním domû pro-
vozoval pohostinství její manÏel Petr Mikula. Pohostinství mûlo
název Hospoda u Koumáka. 

Nûktefií obãané se pustili do soukromého hospodafiení, ale bylo
jich málo. 

V r. 1991 byly v BeÀovû utvofieny tyto komise: finanãní (pfied-
sedou Jos. Stojan), revizní (pfieds. Miroslav Bukva), Ïivotního pro-
stfiedí (pfieds. Slavomír Kubík), stavební a vefiejného pofiádku (pfieds.
Josef Petfiík), sociální, zdravotní a kulturní (pfieds. Marie Jemelko-
vá). Starosta Ïádal obãany, aby nebyli lhostejní a podíleli se na ochra-
nû Ïivotního prostfiedí, pomáhali pfii odvozu odpadu a peãovali
o pfiestárlé obãany. BeÀov se r. 1991 pfiihlásil k programu Obnovy
venkova. Zaãalo se dbát o úpravu zelenû a vefiejného prostranství.
âistily se pfiíkopy, upravovaly cesty. Na tuto ãinnost zodpovûdnû
dohlíÏely zvolené komise. Lidé z okolí pfiekvapenû hledûli, jak je
BeÀov krásn˘. ¤e‰ila se problematika skládky, vysazovaly ovocné
stromky. V budovû ‰koly byl vybudován bezbarierov˘ pfiístup a re-
konstruováno sociální zafiízení.

V den 140. v˘roãí narození slavného rodáka arcibiskupa ThDr.
A. C. Stojana (21. 5. 1991) poloÏili vûfiící a ãlenové lidové strany
k jeho památníku vûnec. Za tfii mûsíce 25. srpna pfiipravil BeÀov
velkolepé oslavy. Z Olomouce pfiijel za nemocného arcibiskupa Va-
Àáka svûtící biskup Josef Hrdliãka. Na okraji obce u kapliãky na nûj
netrpûlivû ãekalo mnoho vûfiících a také místní jezdeck˘ oddíl s ko-
ãárem. Mûl b˘t slavnostnû odvezen k fafie. Ale tuto pompéznost bis-
kup odmítl. V 10 h dopoledne s fiadou knûÏí slavil slavnou m‰i sv.
za doprovodu dechové hudby, která pfiedtím hrála na návsi. Kázá-
ní se ujal rektor Palackého univerzity Dr. Tkadlãík, znalec Ïivota
Dr. A. C. Stojana. V kostele zpíval dvacetiãlenn˘ pûveck˘ sbor. Po
m‰i se v‰ichni se‰li u pomníku slavného rodáka. Hudba spustila: Bo-
Ïe, cos ráãil...a pûveck˘ sbor zazpíval: Stoãtyfiicet rokÛ... za vede-
ní varhaníka a místního kronikáfie Vojtûcha Hrbase. Malá Haniãka
Stojanova, pocházející z rodu slavného rodáka, zarecitovala pÛ-
vabnou báseÀ, kterou sloÏil jiÏ jmenovan˘ Vojtûch Hrbas. Její úvod
znûl:  

Ná‰ mil˘ tatíãku! Jsem také z Va‰eho rodu,
rodu Stojanova a jsem hrda na to jméno.   
Mé srdce k nûmu velkou úctu chová,
já ‰Èastna jsem, Ïe s Va‰ím jménem je spojeno. 
Jsem je‰tû malá, dívka mladá a o Vás jsem ãetla v na‰í kronice,   
Jak celá ves Vás mûla ráda, ze v‰ech rodákÛ nejvíce. 
âetla jsem, Ïe kdyÏ jste byl jako já mlád,
jiÏ lnul jste k na‰í vífie svaté,  
Ïe m‰i svatou jste nav‰tûvoval rád.   
Pan biskup podûkoval v‰em, ktefií se zaslouÏili o dÛstojn˘ prÛ-

bûh oslavy. Jako pozorn˘ posluchaã ocenil text básnû i texty písní,
zpívan˘ch v kostele. Vzpomnûl na slova, která ãasto fiíkával arci-
biskup Stojan: Mám jen to, co jsem dal. A po krátkém projevu po-
mník vysvûtil.  

Duchovní správce P. Cyril Juro‰ka pfiedal starostovi Jaroslavu
Olehlovi památník do správy obce. 

Obfiad m‰e sv. byl snímán soukromou televizí. Ti, co se do kos-
tela neve‰li, mohli venku sledovat  m‰i pomocí barevn˘ch televi-
zorÛ, umístûn˘ch na zdi kostela a obecní rozhlas vysílal prÛbûh m‰e
po celé vsi. Nejvût‰í zásluhu na preciznû pfiipravené oslavû mûli sta-
rosta J. Olehla, kronikáfi a varhaník V. Hrbas a kanovník P. C. Juro-
‰ka.4

Rok 1992. Starosta ve spojení se Svazem Ïen se snaÏil vûnovat
i dÛchodcÛm. Zaãali se pofiádat spoleãná setkání dÛchodcÛ pfied Vá-
noci, byly pro nû zafiizovány zájezdy do divadel - cestovné hradila
obec. Na setkáních pfiedãítal kronikáfi V. Hrbas úryvky z kroniky
a jeho manÏelka  seznamovala pfiítomné se zásadami 1. pomoci. Pa-
ní BoÏena Hrbasová pracovala jako zdravotní sestra. 

Mladí zaãali vydávat ãasopis Nezávisl˘ list beÀovské mládeÏe
– Rock Man. Byl to mûsíãník. ·éfredaktorem byl Zbynûk Batûk a ra-
dakãní radu tvofiili Martin Petfiík a Tomislav Cigánek. Redakce síd-
lila v hostinci Pod Topoly. V BeÀovû pÛsobil lidov˘ léãitel, kterého
místní chválili. Byl jím hostinsk˘ Alois Vrana. 

Rok 1993. Do BeÀova byla zavedena kabelová televize a po 70
letech regulována Mo‰tûnka, hlavnû u Prus. V Dûdinû byla roz‰í-
fiena a upravena zatáãka, byly tu zbourány tfii domy.

Byla znovu otevfiena beÀovská ‰kola. 
K 70. v˘roãí úmrtí arcibiskupa Stojana navrhl starosta Jaroslav

Olehla vybudovat pamûtní síÀ na beÀovské fafie, ve tfiech místnos-
tech její pravé ãásti. Olomoucké arcibiskupství pfiislíbilo v‰estran-
nou pomoc, také fieditel pfierovského muzea PhDr. Franti‰ek H˘bl
ochotnû pfiispûl radou, aby v 1. místnosti byla ukázka ‰koly z dru-
hé poloviny 19. století a nûco z dûjin obce, ve 2. místnosti se mû-
ly soustfiedit rÛzné fiemeslnické potfieby z té doby a hanáck˘ kroj.
Tato místnost mûla mít název Stojan a národopis. A 3. místnost se
mûla vûnovat celá samotnému arcibiskupu Stojanovi. Mûly se tu
uloÏit rÛzné pamûtní medaile, dûkovná vyznamenání za jeho du-
chovní i politickou ãinnost. Dále rÛzné monstrance, ornát, kopie
knih o jeho díle a Ïivotû, jeho obraz a dal‰í pamûtihodnosti. Okres-
ní úfiad v Pfierovû poskytl k tomuto úãelu finanãní pomoc ve v˘‰i
60 000 Kã.

Exponáty do 3. místnosti darovalo Olomoucké arcibiskupství.
V 2. místnosti se vystavily darované pfiedmûty od beÀovsk˘ch
a prusk˘ch obãanÛ. Vhodn˘ nábytek vyrobil Otakar Ostrãil ã. 17.
Velkou mûrou pomáhal i zdej‰í kostelník Josef Zme‰kal ã. 22 a sa-
motn˘ starosta. U vchodu do pamûtní sínû byl umístûn bronzov˘
odlitek s portrétem arcibiskupa Stojana, kter˘ mistrnû zhotovil Ig-
nác Ho‰ák ã. 40. 

Koncem r. 1993 bylo zahájeno elektrické vytápûní obce. V ma-
tefiské ‰kolce se provedlo zdvojení oken, aby se zabránilo úniku tep-
la a beÀovská mládeÏ pfiipravila divadelní pfiedstavení Dívãí válka.5

Rok 1994. Ve volbách byl znovu zvolen starostou obce Jaroslav
Olehla. Místostarostou se stal Josef Stojan.V této dobû se postavilo
5 trafostanic, aby v‰echny domy mohly b˘t vytápûny el. proudem.
Byly upraveny cesty a provedena generální oprava vefiejného osvût-
lení a to i v Prusích. Na Bû‰kovskách se skoro na rozloze 1 ha vy-
tvofiila skládka odpadÛ. Terén se zde upravil a provedla v˘sadba
stromÛ. Obãané sami o‰etfiovali zeleÀ na vefiejném prostranství.  
Pfiehled beÀovsk˘ch firem v této dobû:
• Firma HEVA (potraviny, smí‰ené zboÏí). Vedly ji paní Helena ·e-

bestová a Eva Ludíková. 
• Firma JAKL (potraviny, smí‰ené zboÏí). Vedly ji paní Jar. Jandová

a L. Kiliánová.  
• Firma MARO (textil, drogerie, papír). Vedla ji paní Marie Miko-

vá.   
• Firma KETO (papír, ‰kolní potfieby, – sklad v Obecním domû).Ve-

dl ji pan Svatopluk ·rámek.   
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• Firma STANISLAV JANÍK (sbûr Ïelezného odpadu a starého pa-
píru).   

• Firma DUPONT (lakovna aut, servis). Vedl ji pan Antonín Pavlík.
• Hostinec U VRANÒ. Hostinsk˘m Alois Vrana, lidov˘ léãitel.   
• Hostinec POD TOPOLY. Majitelem byl FC BeÀov, roku 1994 pro-

najal J. Chromãík. 
• Hostinec U ZAHRÁDKÁ¤Ò. Majitelem byl Spolek zahrádkáfiÛ

v BeÀovû. Pronajímán.  
• JOSEF ONDRU·KA, malífi pokojÛ a natûraã.

Firmy v Prusích:
• EVA MIKULOVÁ (potraviny, smí‰ené zboÏí).   
• VÍTùZSLAV ÎÁKOVSK ,̄ JAROSLAV KLABAL (autodoprava,

opravna aut).
• JAROSLAV TOMEâEK (autodoprava, pozemní stavební práce)
• ZDENùK PÁLENÍK (elektroinstalace).
• JIND¤ICH JU¤ÍK (malífiství, natûraãství) 

Pfied listopadem 1989 slavnostnû vybudovaná Jednota zÛstala
prázdná a chátrala. Jednou t˘dnû pfiijela do BeÀova pojízdná pro-
dejna AGROMASO a prodávala maso.6

Rok 1995. V tomto roce se konaly dvû oslavy: 110 v˘roãí po-
stavení beÀovské ‰koly a 140. v˘roãí postavení zdej‰ího kostela. Pfii
tûchto oslavách i pfied Vánoci úãinkoval pûveck˘ soubor Vrabãáci,
kter˘ vedla a se kter˘m pfiijela z Bystfiice p. H. b˘valá rodaãka, uãi-
telka Pavla Caletková, roz. Martinková. Zaznûly písnû F. Schuber-
ta, A. L. Webbera, W. A. Mozarta, J. J. Ryby, ale je‰tû i dal‰í sklad-
by. Zaznûla tu i skladba místního faráfie P. C. Juro‰ky – Pfii‰el zas
Vánoc radostn˘ ãas. Na koncertû hrál také dechov˘ kvintet.

Byla postavena nová ãekárna na autobus a v Prusích nov˘ chod-
ník. Na Li‰kách byly vysazeny na rozloze 1 ha lesní stromky. Vznik-
la nová firma OLNIX. Paní Naìa Olehlová vyuÏila prázdnou budo-
vu prodejny Jednota a zfiídila tu v˘robu hotov˘ch mraÏen˘ch jídel.
Dennû ‰est zamûstnancÛ firmy uvafiilo 600 porcí jídel. Paní Hana
Isakidisová, roz. Havlíãková, otevfiela obchod se smí‰en˘m zboÏím
na dolním konci BeÀova pro ãásti Haãka, Oujezda a Mesla. Byla to
samoobsluha.  

Pût mlad˘ch hochÛ zaloÏilo hudební skupinu TCHO¤I. âtyfii
z nich jsou z BeÀova a jeden z Lovû‰ic. Jsou to: Zbynûk Batûk –
Mo‰na (zpûv), Petr Kubíãek – Jim Trachta (kytara), Martin Petfiík
– DÛvûfiiv˘ Stuart (baskytara), Josef Pavelka – Pepa Jackson (kyta-
ra) a Martin Marek – Mládl (bicí). Jejich vystupování b˘vá netra-
diãní, ãasto mûnívají obleky. Obecenstvo se bavilo. Mimo tuto sku-
pinu vystupovala také skupina Styler.    

V r. 1995 se umístil BeÀov mezi dvaceti nejlep‰ími vesnicemi ce-
lé âR v soutûÏi Vesnice roku. ObdrÏel âestné uznání za aktivní prá-
ci na obnovû moravského venkova.

Na pfielomu r. 1995–96 se provádûla rekonstrukce Obecního do-
mu.7

Rok 1996. Po krátké nemoci zemfiel 16. bfiezna 1996 beÀovsk˘
starosta Jaroslav Olehla ve vûku nedoÏit˘ch 61 let. Tato smrt bo-
lestnû zasáhla celou obec. Jeho zásluhou se zbudoval památník
Dr. acr. A. C. Stojana, v r. 1994 zorganizoval vzpomínkovou slav-
nost 100. v˘roãí narození sokolského pracovníka Rudolfa Luka‰tí-
ka, beÀovského rodáka, zaslouÏil se o znovuotevfiení beÀovské ‰ko-
ly a oslavu 110. v˘roãí jejího zaloÏení. Za jeho pÛsobení se celá obec
elektrifikovala, do mnoha domácností bylo zavedeno el. vytápûní.
ZaslouÏil se o zavedení kabelové televize. Jen dokonãení pfiestavby
Obecního domu se uÏ nedoÏil, kolaudace se konala za dva a pÛl
mûsíce po jeho smrti. Za jeho pÛsobení se upravil hfibitov. Byl ãin-
n˘ i jako jednatel v zahrádkáfiském spolku.  

Vedl pfiíkladn˘ Ïivot a svûdomitû plnil své starostenské povin-
nosti. Velká úãast spoluobãanÛ na jeho pohfibu dokazovala, jak moc

si svého starosty váÏili a jak ho mûli rádi. I po letech mluví o nûm
s úctou. 

Ve volbách v tomto roce získala âSSD – 138 hlasÛ, ODS – 109
hlasÛ, KDU âSL – 66 hlasÛ, KSâM – 35 hlasÛ, Republikáni – 28
hlasÛ, ODA – 18 hlasÛ.    

Náklady na pfiestavbu Obecního domu ãinily 2 100 000 Kã. OÚ
se odstûhoval ze ‰kolní budovy a tím se mohla utvofiit dal‰í tfiída -
pát˘ roãník. ¤editelkou Z· zÛstává Mgr. Eva VyhÀáková. Uãí tu i dal-
‰í dvû uãitelky, Mgr. Romana Kohnová a Eva Marková. KaÏd˘m ro-
kem ale ub˘vá poãet narozen˘ch dûtí, letos se narodilo jen jedno
dítû. 

Îivot v obci se stále mûní. Byla zru‰ena prodejna potravin Heva,
Stanislav Janík ukonãil sbûr kovového odpadu. Pfied hostincem
U VranÛ vznikl stánkov˘ prodej, kter˘ provozovala Pavla Smoãko-
vá. ZÛstaly tu dva obchody smí‰en˘m zboÏím a dva hostince. No-
v˘m nájemcem hostince Pod Topoly se stal Ivan DoleÏel.

Opravila se stfiecha budovy matefiské ‰koly, nátûr oken a nová
omítka. V obci byla zavedena telefonní síÈ. BeÀov se pfiihlásil do
soutûÏe Vesnice roku 1996. Byla tu zfiízena komise pro vefiejn˘ po-
fiádek a uskuteãnila se pfiedvánoãní beseda s dÛchodci.8

Rok 1997. V ãervenci byly na Moravû velké záplavy, pfii‰la tzv.
stoletá voda. Vzhledem k okolním obcím byl na tom BeÀov po-
mûrnû dobfie. Voda z Mo‰tûnky zaplavila v‰echna pole v blízkosti
jejího toku. V b˘valém ml˘nû mûl pan L. Havlíãek ustájen dobytek.
Chlévy byly zaplaveny a on musel za pomoci spoluobãanÛ pfievést
krávy a prasata do v˘‰e poloÏen˘ch stájí. HÛfie byly postiÏeny Pru-
sy. Obecní úfiad poskytl postiÏen˘m obãanÛm sociální dávky. Po-
vodeÀ pfii‰la neãekanû v noci ze 7. na 8. ãervence a postihla velmi
obce Troubky n. Beãvou, Bochofi, Vlko‰ u Pfierova, Lovû‰ice
i H. Mo‰tûnici. V Troubkách zahynulo 9 lidí, zbortilo se 150 domÛ
a pozdûji muselo b˘t vzhledem k naru‰ené statice zbouráno dal‰ích
100 domÛ. Podle pfiesn˘ch údajÛ z tisku bylo tu zcela zniãeno 286
domÛ a po‰kozeno 250 domÛ. V Prusích zjistil Jifií Horák jiÏ 6. ãer-
vence, Ïe má ve sklepû vodu a 7. ãervence byly zaplaveny níÏe po-
loÏené domy. Byly to: Obecní dÛm ã. 4 a dále domy ã. 7, 8, 9, 16
a 21. Nejvíce byl postiÏen dÛm Josefa Horáka ã. 9.

Lidé z postiÏen˘ch míst byli evakuováni a ubytováni na Zimním
stadionu v Pfierovû, v kasárnách, na Îelátovské ulici, v nemocnici
a j. V beÀovském kostele byla vyhlá‰ena penûÏní sbírka na pomoc
postiÏen˘m povodní. Vynesla 16 600 Kã. Sbírku konal i OÚ, pro
Bochofi vybral 9 600 Kã, pro Troubky 11 800 Kã. Peníze byly pfie-
dány starostÛm postiÏen˘ch obcí.

BeÀov pokraãoval dál na akcích. Pfiipravoval se k plynofikaci, do
zemû se umístily telefonní kabely, za sokolovnou se budoval kurt
na tenis. V Prusích byla opravena stfiecha Obecního domu a vy-
dláÏdila se ãást obecního dvora. Obecní úfiad zaplatil dÛchodcÛm
vstupné a autobus na náv‰tûvu operety v Olomouci, v listopadu byl
pozván spisovatel a malífi Zdenûk Galu‰ka, autor knih Slovácko sa
súdí a Slovácko sa nesúdí, v prosinci se konal vánoãní koncert
v místním kostele.

BeÀov obdrÏel Zelenou stuhu jako obec s nejlep‰í zelení. Podle
starosty J. Stojana se o to zaslouÏili beÀov‰tí obãané. V prosinci by-
la v ã. 111 otevfiena prodejna smí‰eného zboÏí – Veãerka Jana, kte-
rou provozovala Jana Dostálová. Nové provozovatele dostal i hos-
tinec Pod Topoly. Byli to Tomík Cigánek z BeÀova a Bára
Suchánková z âech.    

V tomto roce byl zaveden v BeÀovû tzv. informaãní kanál. Ma-
jitelé kabelové televize si mohli na své obrazovce pfieãíst zprávy
z OÚ.9

Rok 1998. Pfii volbách do OZ se volili kandidáti ze ãtyfi sdruÏe-
ní:
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1) SdruÏení kfiesÈanské a demokratické unie ãeské strany lidové
a nezávisl˘ch kandidátÛ – za rozvoj BeÀova a Prus (5 kandidá-
tÛ).

2) SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ za krásn˘ BeÀov a Prusy (5 kan-
didátÛ)

3) SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ pro na‰e dûti a dÛchodce (6 kan-
didátÛ)

4) SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ za lep‰í obec (6 kandidátÛ).
Starostou byl opût zvolen Josef Stojan ã. 106, místostarostkou

Ing. Hana Bûlafiová. Vedoucí komisí: finanãní – Mgr. Eva VyhÀáko-
vá ã. 4, sociální – Marie Jemelková ã. 178, kulturní – Zbynûk Ba-
tûk ã. 130, stavební – Josef Petfiík, Ïivotní prostfiedí – Lev Kretek,
revizní – Ivo Pitner, vefiejného pofiádku – Ing. Du‰an Rozsypal.    

Volební systém byl tak upraven, Ïe umoÏÀoval lidem s men‰ím
poãtem hlasÛ, aby byli zvoleni do zastupitelstva. Napfi. Z. Páleník
z Prus mûl vysok˘ poãet – 209 hlasÛ – a pfiece se do zastupitelstva
nedostal.

Zaãalo b˘t zfiejmé, Ïe topit elektfiinou je pfiíli‰ drahé, proto se
rozhodla obec pro plynofikaci. Pfies rÛzné pfiekáÏky topilo koncem
roku 75 domácností plynem. Ostatní domácnosti byly na plyn na-
pojeny v pfií‰tím roce. V kvûtnu bylo zru‰eno po‰tovní stfiedisko,
zfiízené r. 1977 Po‰tovním úfiadem v H. Mo‰tûnici. V prosinci byla
zru‰ena Veãerka Jana. Ota Marek ã. 41 otevfiel prodejnu s chova-
telsk˘mi potfiebami, v b˘valé prodejnû Masna ã. 119 bylo otevfieno
holiãství a kadefinictví, které provozovala Iveta ·ebestová.  

Zmûnu zaÏil i obecní les. Profiezaly se tu staré stromy a novû se
zasadilo 7 500 mlad˘ch stromkÛ. Profiezaly se okrasné kefie v obci
a upravila zeleÀ. Pfied ‰kolou se zabudovaly houpaãky a prolézaã-
ky, odstranily se sloupy telefonního vedení, do ãekárny se umístily
lavice. VydláÏdil se vjezd do matefiské ‰kolky a v Prusích se opra-
vila kaple. V domû ã. 104 vznikla Slévárna barevn˘ch kovÛ, mûla
oznaãení âOB. Byla zru‰ena firma Teko – sklad papírnického zbo-
Ïí. Zanikla také firma Maro.  

Rok 1999. V tomto roce byla dokonãena plynofikace obce, plyn
byl zaveden také do Prus. Obecní dÛm v Prusích, kterému se fiíka-
lo tanãírna, byl renovován. Byla tu vymûnûna okna, zfiízena posi-
lovna, zaveden plyn. Do Prus byla zavedena i kabelová televize
a u rybníka byl upraven mÛstek. Na Kocandû byl zbourán domek,
ve kterém kdysi bydlel hajn˘.   

Ve dvofie Obecního domu ã. 3 byl zfiízen byt 3 + 1. Zámkovou
dlaÏbou byl vydláÏdûn chodník pfied OÚ, vjezd u autobusové ãe-
kárny a prostranství pfied hospodou U VranÛ. Za sokolovnou bylo
slavnostnû otevfieno tenisové hfii‰tû, správcem kurtu se stal Stani-
slav Müller.  

BeÀov nav‰tívil dvakrát divadelní ochotnick˘ soubor Dostavník
z Pfierova a pfied Vánoci tu vystoupil pûveck˘ soubor Vokál.10

2. NÁSTUP DO NOVÉHO TISÍCILETÍ
Rok 2000. Na okraji cesty od H. Mo‰tûnice byl zasazen na pa-

mátku pfielomu tisíciletí strom platan javorolist˘. Obãané dÛcho-
dového vûku: Franti‰ek Pavlík, Ignác Ho‰ák, Franti‰ek Vrána, Jar.
Hauerland a Ladislav Zdráhal vykonali velk˘ kus práce pro obec.
Jednalo se o okle‰tûní smrkÛ, sestfiíhání Ïiv˘ch plotÛ, o‰etfiení ja-
sanÛ na Kocandû, ofiezání stromÛ U Rybníãku a v Prusk˘ch Dolách.
âlenové mysliveckého sdruÏení vyÏali na BûÏkovskách suchou trá-
vu a o‰etfiili mladé stromky, v obecním lese vykáceli paseku o roz-
loze 0,9 ha, srovnali a uklidili dfievo, vysázeli 9 000 kusÛ mlad˘ch
dubÛ. Celou paseku oplotili. Bylo úÏasné, s jak˘m elánem a hou-
Ïevnatostí oni i ostatní obãané pracovali v zájmu celé obce. Bylo to
obdivuhodné a pfiíkladné pro jiné obce.

Pan Otakar Ostrãil obnovil vnitfiní zafiízení kapliãky a upravil te-
rén okolo ní. Do BeÀova pfiijela firma, aby poloÏila zámkovou dlaÏ-
bu k pomníku TGM a k pomníku osvobození RA. Do OÚ a do ‰ko-
ly byl zaveden internet.  

Podle nového zákona o obcích se ã. 128/2000 Sb. se zmûnil ná-
zev Obecní zastupitelstvo na Zastupitelstvo obce. Jednotlivé komi-
se dostaly název v˘bory. BeÀov navázal druÏbu s polskou obcí Two-
rog. Zaãaly vzájemné náv‰tûvy a rozvíjela se dobrá spolupráce.
I v tomto roce zahráli hostující herci dvû divadelní pfiedstavení, dá-
le se konalo Vodûní medvûda, Kácení máje a Dûtsk˘ den. Pfied Vá-
noci zde vystupoval opût pûveck˘ soubor Vokál. Ale ze v‰ech akcí
byla nejvût‰í úãast na Pivních slavnostech, které se konaly v ãervnu
za sokolovnou.   

V prosinci byl v domû ã. 7 otevfien obchod se smí‰en˘m zboÏím,
kter˘ zaãala provozovat  Hana Ka‰párková.1

Rok 2001. Ke 150. v˘roãí narození arcibiskupa Stojana byla
v místním kostele slavnostní bohosluÏba, kterou slouÏil arcibiskup
Jan Graubner. Pfii této pfiíleÏitosti udûlili pfiedstavitelé obce pamût-
ní listy a bronzové plakety se Stojanov˘m reliéfem 64 zaslouÏil˘m
obãanÛm obce. První byla udûlena nejstar‰í obãance Marii Stoja-
nové (94 let), druhá Antonínu Krajãoviãovi (90 let), tfietí Vojtûchu
Hrbasovi (83 let), nejstar‰ímu kronikáfii na okrese. Plakety odlila fir-
ma âOB v BeÀovû.   

Starosta obce Josef Stojan pfiivítal úãastníky oslavy u pomníku
slavného rodáka. Paní uãitelka Pavla Caletková, roz. Martinková,
beÀovská rodaãka, pfiijela opût se sv˘m pûveck˘m sborem Vrabãá-
ci, kter˘ zazpíval pfiekrásné lidové písnû, které zpívávali na‰i pfied-
kové. Sv˘m programem pfiispûli i místní Ïáci. Hosté z druÏební pol-
ské obce Tworog poloÏili k památníku vûnec a také obdrÏeli pamûtní
plaketu.   

V tomto roce pfiedvedl ochotnick˘ divadelní soubor Dostavník
z Pfierova hru Casanova a v kvûtnu se konal zájezd na divadelní
pfiedstavení do Pfierova. Pfied Vánoci pfiijel tradiãnû pûveck˘ soubor
Vokál. Kronikáfi si stûÏuje na malou úãast na kulturních pofiadech,
zatím co Pivní slavnosti nav‰tívilo 400 náv‰tûvníkÛ. 

V obci byla osvûtlena vûÏ kostela, památník arcibiskupa Stojana,
pomník prezidenta T. G. Masaryka a památník osvobození. Chod-
níky se pfiedláÏdily zámkovou dlaÏbou a vysazovaly se sazenice na
Ïiv˘ plot. Byl o‰etfien obecní les a na Kocandû postaven pûkn˘ srub.
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos ostfiíhali místní dÛchodci v‰echny Ïivé
ploty a okrasné stromy, chválí kronikáfi Vojtûch Hrbas. Nezapomnûlo
se ani na Prusy. Byla tu osvûtlena kapliãka a provedena barevná fa-
sáda Obecního domu.

SdruÏilo se dvacet obcí pfierovského okresu, které se dohodly na
spolupráci v oblastech podpory malého a stfiedního podnikání, spo-
leãenského a kulturního Ïivota, sniÏování nezamûstnanosti, zlep-
‰ování dopravní infrastruktury a ochranû Ïivotního prostfiedí. Toto
sdruÏení nese název MIKROREGION MO·TùNKA. Pfiedstavitelé
obcí potvrdili sv˘m podpisem zakladatelskou smlouvu a stanovy.
Patfií sem tyto obce: BeÀov, Bochofi, âechy, Dobrãice, DomaÏelice,
Dfievohostice, Horní Mo‰tûnice, Kfitomil, Lipová, Lí‰ná, Naho‰ovi-
ce, Pfiestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, ¤íkovice, Stará Ves, Turo-
vice, VûÏky, Vlko‰, Îelátovice.

Rokem 2001 uzavfiel svou ãinnost obûtav˘ beÀovsk˘ kronikáfi
Vojtûch Hrbas. Kroniku vedl po zesnulém pfiedchÛdci Franti‰ku Ho-
rákovi pln˘ch 38 let. S obdivem obracím listy kroniky, kde jsou psá-
ny tiskacím písmem v˘znaãnûj‰í události obce. Slabû tuÏkou linko-
val kaÏd˘ fiádek, své zápisy obohacoval kresbami. Z jeho zápisÛ ãi‰í
zaujetí a láska k rodné obci. 

Za svou práci získal fiadu ocenûní, jak jiÏ bylo dfiíve psáno. V do-
bû, kdy vedl kroniku integrovaného obvodu, sloÏeného ze 7 obcí,
získal v kategorii do 10 000 obyvatel v okrese Pfierov 2. místo
(1. místo nebylo udûleno).2
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Rok 2002. Kroniku pfiebírá snacha b˘valého kronikáfie paní Yve-
ta Hrbasová a pokraãuje v jeho stopách. Ve volbách do OZ bylo zvo-
leno 9 ãlenÛ: 

Za stranu Za lep‰í obec zvoleni Ing. Hana Bûlafiová, Zbynûk Ba-
tûk, Josef Petfiík.    

Za stranu âeská strana národnû sociální zvolen Radovan Kobert.  
Za stranu KfiesÈansko demokratická unie - âs. strana lidová zvo-

lena Anna Pospí‰ilová. Ta se funkce vzdala a na její místo nastou-
pila Marie KlvaÀová.    

Za stranu Hnutí mlad˘ch zvolen Jaroslav Tomeãek.    
Za stranu Nezávislí zvolena Mgr. Eva VyhÀáková, Ivo Pitner a Jo-

sef Stojan.   
Provozovatelem obecní knihovny se stal OÚ. Spolek pro obno-

vu venkova, svaz obcí a mûst âR, ministerstvo pro místní rozvoj
a komise olomouckého kraje udûlil 29. srpna 2002 BeÀovu Diplom
za vytváfiení vesnické pospolitosti v krajském kole soutûÏe VESNI-
CE ROKU 2002. Toto ocenûní bylo udûleno také díky práci be-
Àovsk˘ch dÛchodcÛ.  

V fiíjnu se zaãaly stavût garáÏe, obecní byt a nové ‰atny pro fot-
balisty, dále kanceláfie a místnosti pro rozhlas, zkrátka – budoval se
moderní objekt pro sportovce. Koncem roku se konala v˘stava 50
obrazÛ zdej‰ích malífiÛ, Vojtûcha Hrbase a dal‰ích.3

Rok 2003. Olomouck˘ svûtící biskup Josef Hrdliãka posvûtil
24. srpna obecní symboly, znak a prapor. Nûco z jejich historie:   

Dfiívûj‰í znak BeÀova vznikl za hrabûte Leopolda Windischgrät-
ze (1709–1732) a uÏíval se je‰tû v r. 1802. V peãetním poli je Bo-
Ïí Beránek, kter˘ pfiidrÏuje praporec s kfiíÏem. V˘jev je poloÏen do
‰panûlského ‰títu, obklopeného palmo-
v˘mi ratolestmi. Nad ‰títem je letopo-
ãet 1710 a název PECZET DIEDINI
BEYNIOWA. Koncem 19. století byla
pouÏívána stejná razítka s letopoãty
1863 a 1883.   

V této dobû navrhl heraldik Miroslav
PavlÛ nov˘ znak, kter˘ odráÏí historii
obce. Polovina hlavy zubra pfiipomíná
pfierovského pána Viléma z Pern‰tejna,
kter˘ koupil BeÀov po zemfielém pano-
‰i Václavu Sulovském z Tfiebule. Vilém
z Pern‰tejna propÛjãil BeÀovu právo od-
úmrti, tehdy velmi v˘znamné právo. Pern‰tejnové mûli ve znaku
zubra. Na peãeti je kfiíÏ, pfievzat˘ z pÛvodní obecní peãetû – be-
ránka s kfiíÏem. Lidská dlaÀ se stigmatem pfiipomíná sv. Franti‰ka
z Assisi, kterému je zasvûcen˘ beÀovsk˘ kostel. âervená a stfiíbrná
barva jsou erbovní barvy hrabat z Windischgrätzu. Stejné znaky ja-
ko na peãeti jsou i na praporu obce (viz obr. pfiíloha).  

BeÀov pronajal na neurãitou dobu obecní rybník. Starostové ob-
cí projevili zájem o lisy na plasty, které vyrobil Josef Petfiík ã. 94.
(Krajské kolo soutûÏe Vesnice roku 2003). Dne 27. ãervna udûlil
Spolek pro obnovu venkova, svaz mûst a obcí âR, ministerstvo pro
místní rozvoj a hodnotící komise olomouckého kraje DIPLOM OB-
CI BE≈OV ZA OBâANSKOU POSPOLITOST.   

V tomto roce byl vyhlá‰en nult˘ roãník soutûÏe Nejrozkvetlej‰í
okno a pfiedzahrádka v obci. 1. místo obdrÏela rodina Páleníkova
ã. 38, 2. místo rodina Olehlova ã. 116. V listopadu byl starosta Jo-
sef Stojan zvolen do rady Mikroregionu Mo‰tûnka.

V r. 2003 byl zaloÏen Klub dÛchodcÛ. V jeho v˘boru pracovali:
V. Cigánek, I. Ho‰ák, L. Kretek, M. Zehnálek, Ing. V. NesÀal, F. Jan-
da, M. KlvaÀová, H. Bittnerová, L. Hudíková, V. Skopalová, B. To-
piãová, V. Zehnálková. âlenové v˘boru se scházejí kaÏd˘ mûsíc na
OÚ. A jaká byla ãinnost klubu? Napfi. posezení v restauraci Na Stat-
ku v âechách, v˘let na Mariánov, zájezd do polského Tû‰ína, tá-
borák za sokolovnou, setkání s dÛchodci a j.

Îivot v obci je velmi pestr˘. Hrálo tu divadlo Dostavník z Pfie-
rova, konala se Rocková noc za sokolovnou, zábava za sokolovnou,
stfielby na Kocandû, pivní slavnosti, posezení s myslivci, zábava
v Klubu v Prusích, pfiedhodová zábava, divadelní pfiedstavení Dív-
ãí válka. V srpnu se konaly oslavy 90. v˘roãí zaloÏení TJ Sokol v Be-
Àovû a 80. v˘roãí úmrtí arcibiskupa Stojana. âlenové Sokola uspo-
fiádali Mikulá‰skou nadílku a Mikulá‰skou zábavu. Tchofii a Styler
oslavili 10. v˘roãí svého vzniku.    

Pokraãovalo se v obnovû chodníkÛ u hlavní cesty, provedla se
generální oprava vefiejného osvûtlení. Obec zalesnila 4 ha pÛdy, kte-
rou zakoupila.4

Rok 2004. I letos byla vyhlá‰ena soutûÏ Nejrozkvetlej‰í okno
a Nejrozkvetlej‰í pfiedzahrádka v obci za rok 2004. V soutûÏi Nej-
rozkvetlej‰í okno zvítûzila rodina Ho‰ákova ã. 40 a Nejrozkvetlej-
‰í pfiedzahrádka rodina Cigánkova ã. 143. Zvlá‰tní odmûnu získa-
la rodina Zlámalova ã. 134.  

V ãervnu udûlil Spolek pro obnovu venkova âR, svaz mûst a ob-
cí âR, ministerstvo pro místní rozvoj âR v krajském kole v Olo-
mouci Diplom obci BeÀov za dlouhodobou péãi o krajinu. Dal‰í ak-
tivity: tfiíkrálová sbírka, hodová m‰e v Prusích, setkání Mikroregionu
Mo‰tûnka v zámeckém parku v Dfievohosticích, koncert pûvecké-
ho souboru Vokál, pfiedvánoãní beseda Klubu dÛchodcÛ, zdobení
vánoãního stromeãku pro zvífiátka, Silvestrovská zábava a je‰tû asi
devût jin˘ch spoleãensk˘ch akcí.    

Zemfiel duchovní správce P. Cyril Juro‰ka, se kter˘m se obec roz-
louãila 16. ãervence. Vûfiícími byl velmi oblíben pro svou nezi‰tnou
povahu a dobré srdce.  

Zaãátkem ledna bylo uvedeno do provozu 5 garáÏí v objektu ‰a-
ten pro sportovce. Nájem na mûsíc ãinil 600 Kã. Dne 1. dubna na-
stoupil Antonín Pospí‰il ( nar. 1984 ) jako poslední voják vojenskou
sluÏbu. Od pfií‰tího roku budou uÏ jen profesionální vojáci. Uza-
vfiela se prodejna smí‰eného zboÏí p. Ka‰párkové. Slévárna barev-
n˘ch kovÛ byla pfiestûhována do druÏstva ã.214. Pfied Vánoci tu vy-
robili pro dûti zvoneãky a tûm nejmen‰ím z matefiské ‰kolky
koníãky. 

Svou ãinnost také ukonãila firma Olnix, zru‰en byl stánek
p. Pumprly U VranÛ. Vladimír Bûlafi ã. 7 zahájil ãinnost své firmy
– Velkoobchod-maloobchod elektromateriálem a elektrozboÏím.5

Rok 2005. BeÀov získal v soutûÏi Vesnice roku 2005 dvû oce-
nûní. 1) âestné uznání za vytváfiení sportovního a relaxaãního zá-
zemí pro obãany. 2) âestné uznání za vzorné vedení kroniky. 

Byla dokonãena stavba sportovního areálu. Byla zvolena 8 ãlen-
ná ‰kolská rada. Na akci âistírna odpadních vod BeÀov pfiijala obec
dotaci ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí ve v˘‰i 5 milionÛ 866
tisíc Kã. Pro kapli v Prusích bylo povoleno pouÏívat elektrickou pfií-
pojku NN.    

V soutûÏi Nejrozkvetlej‰í okno zvítûzila rodina Mikova ã. 2 a v sou-
tûÏi Nejrozkvetlej‰í pfiedzahrádka rodina Ho‰ákova ã. 140.

Mikroregion Mo‰tûnka jako jeden z mála mikroregionÛ naplÀu-
je evropsk˘ program LEADR+, kter˘ poskytuje pomoc venkovu.
Vznikla místní akãní skupina MAS, t. j. partnerství starostÛ, podni-
katelÛ a spolkÛ. Podle programu LEADR se mohou rozdûlovat pe-
níze na svém území bez úãasti státu, nebo kraje. Mikroregion spo-
lupracuje také se ·védy a ·panûly v programu EQUAL. Ten bojuje
proti nezamûstnanosti na venkovû.

Îe se BeÀov umí bavit dokazuje nejen vût‰í poãet plesÛ, ale i ta-
to veselá pfiíhoda. Pfied hospodou U VranÛ postavili BeÀov‰tí vel-
kého snûhuláka. Mûl v˘‰ku 5,2 m a obvod podstavy byl 7,3 m. Za
toto své dílo, vytvofiené pûtiãlennou skupinou pod vedením pana
Ignáce Ho‰áka, obdrÏeli tvÛrci certifikát o vytvofiení ãeského re-
kordu. 

Dal‰í aktivity: V únoru se konaly ·ibfiinky. Pfies 40 dûtí v mas-
kách utvofiilo slavnostní prÛvod. V kvûtnu pofiádal Klub dÛchodcÛ
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zájezd do polského Tû‰ína a v ãervnu do Olomouce, pozdûji na Sv.
Kopeãek, do âenstochové a Tworogu v Polsku. V ãervnu se usku-
teãnil Pohádkov˘ dûtsk˘ den.

V prosinci se konala pro dûti Mikulá‰ská nadílka v sokolovnû
a na pfiání rodiãÛ chodili ãert, sv. Mikulá‰ a andûl i po domech. Pro
dÛchodce byla pofiádána pfiedvánoãní beseda. 

V dubnu postavili rodiãe dûtí u hospody Pod Topoly houpaãku,
klouzaãku a pískovi‰tû. Ve vsi pokraãuje dláÏdûní chodníkÛ zám-
kovou dlaÏbou. Dokonãila se rekonstrukce vefiejného osvûtlení a na-
tfiely se sloupy. Na úklid snûhu koupila obec nov˘ traktor s frézou.
Zahájila se stavba Likvidace odpadních vod âOV BeÀov.

Vladimír Zlámal ã. 134 provádûl opravy silniãních vozidel a kon-
cem ãervna byl otevfien nov˘ obchod s potravinami s vedoucí
p. Heltkovou.6

Rok 2006. Dne 22. ãervna pfii‰la do BeÀova komise krajského
kola soutûÏe Vesnice roku 2006. Komise si prohlédla ulice, upra-
vené parky, kvetoucí pfiedzahrádky, uznale hodnotila okna plná kvû-
tÛ. Îasla nad úsilím BeÀovsk˘ch zkrá‰lit co nejvíce svÛj dÛm, svo-
ji obec. V‰ude plno zelenû, kvetoucích rÛÏí, ostfiíhané parky.
Nav‰tívila místní muzeum a ocenila pfiíkladnû vedenou kroniku pa-
ní Yvety Hrbasové. BeÀov uÏ byl pro nû znám˘, protoÏe se kaÏdo-
roãnû do soutûÏe Vesnice roku pfiihla‰oval a v r. 1997 obdrÏel Ze-
lenou stuhu za zeleÀ v obci.  

V fiíjnu se konaly volby do OZ. Starostou byl jednohlasnû zvolen
Ivo Pitner a místostarostou Ing. Hana Bûlafiová. Za âeskou stranu
národnû socialistickou obdrÏel nejvíce hlasÛ Ale‰ Ostrãil (63), za
Nezávislé – Zahrádkáfie Vlastimila Martinková (90), za Pro obãany
BeÀova a Prus Jifií Pavlík (88), za SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ -
Nezávislí Ivo Pitner (256), za Hnutí mlad˘ch a pokrokov˘ch Jaro-
slav Tomeãek (92).  

Na 1. zasedání, konaném v listopadu, se projednával návrh cen
palivového dfieva z obecních lesÛ. Ceny za 1 krychlov˘ metr: 
• jehliãnaté dfievo získané svépomocí...150 Kã, jin˘m zpÛsobem

bez dopravy...400 Kã. 
• listnaté mûkké dfievo získané svépomocí...250 Kã, jin˘m zpÛso-

bem bez dopravy...500 Kã 
• listnaté tvrdé dfievo získané svépomocí...350 Kã, jin˘m zpÛsobem

bez dopravy 600 Kã.
Také se projednávalo kácení stromÛ na vefiejném prostranství

v BeÀovû a Prusích. Ve 3. roãníku Nejrozkvetlej‰í okno získala
1. cenu rodina KlvaÀova ã. 200 a Nejrozkvetlej‰í pfiedzahrádka ro-
dina ¤ezníãkova ã. 81.   

V r. 2006 se konalo velké mnoÏství kulturních akcí: 21 hudeb-
ních koncertÛ (hlavnû pro mladé), 4 bály a plesy, Vodûní medvûda,
Dûtské ‰ibfiinky, 1 táborák, Dûtsk˘ den, Mikulá‰ská nadílka, Vánoãní
koncert, kde úãinkoval pûveck˘ soubor Vokál a také místní dûti,
zdobil se Vánoãní stromeãek pro zvífiátka, Silvestr na ·védsk˘ch
·ancích a j.   

V tomto roce se narodil k velké radosti místních vût‰í poãet dû-
tí, celkem 10. To bylo v posledních letech nevídané. Z radosti ta-
tínkové tûchto dûtí vysadili v Dolnici –  kaÏd˘ za svého potomka –
malokorunní lípu – Tilia cordata Rancho. U kaÏdého stromu se pak
upevnila visaãka se jménem.  

Bohatou náplÀ v ãinnosti mûl Klub dÛchodcÛ. V lednu se kona-
la beseda s léãitelem Wojnarem, v dubnu beseda se zástupci poli-
cie, v ãervenci pouÈ na Sv. Host˘n, v srpnu zájezd do Arcidiecéz-
ního muzea v Olomouci a Bystrovan u Olomouce, v záfií se konal
v˘let vlakem do Teplic n. B. a Hranic, v listopadu zájezd do pol-
ského Tû‰ína. Mimoto mohli dÛchodci shlédnout v Olomouci ope-
ru G. Verdiho Nabuco a zúãastnit se muzikálového vystoupení oper-
ních pûvcÛ P. Bfiínkové a J. JeÏka v Mûstském domû v Pfierovû.
Kronikáfika pí‰e, Ïe dÛchodcÛm patfií velk˘ dík za aktivní postoj ke
v‰em pracím, slouÏící ke zvelebení obce a rozvoji kultury. Jejich na-

d‰ení dává za pfiíklad mlad˘m. DÛchodcÛm podûkoval i starosta Ivo
Pitner na jejich spoleãném prosincovém setkání.   

V prosinci seznámila zájemce o vánoãní aranÏování – adventní
a kvûtinové vazby – Ing. Hana Bûlafiová a s provádûním dárkového
balení P. Böhmová. Na to navazovala v˘stava adventních vûncÛ, ale
i jin˘ch ozdob. Zdobené cukroví, perníãky, perníkové chaloupky
pfiedvedla p. Petfiíková se synem Milanem. Zdobení perníkÛ pfied-
vedla p. Zavadilová. Perníkovou horu vytvofiil p. Orsák. Svíãky a de-
korace byly doménou p. Böhmové, háãkovan˘mi ozdobami a vy‰í-
van˘mi ubrusy se mohly pochlubit p. Bukvová, p. VyhÀáková ze
Îelátovic a p. Bittnerová. Keramikou pfiekvapily p. Hudíková, p. To-
piãová, Zehnálková a p. Skopalová. RÛzné druhy BetlémÛ vytvofii-
li p. Hudík, p. Ostrãil, I. Bûlafiová, p. Cigánková. Na v˘stavû byly
i krásné vánoãní vûnce Ing. H. Bûlafiové, p. Bittnerové, p. Martin-
kové, p. Topiãové. Byly tu i vánoãní dekorace od p. KlvaÀové,
p. Topiãové, p. Cigánkové, p. Bittnerové a Ing. H. Bûlafiové. A na-
konec vánoãní cukroví, které vábilo v‰echny mlsné jaz˘ãky, upe-
ãené p. Bittnerovou, p. Novákovou, p. Hudíkovou a p. Cigánkovou.
V˘stavu shlédlo asi 200 náv‰tûvníkÛ. 

V BeÀovû a Prusích je celkem 170 obãanÛ dÛchodového vûku.
Nejstar‰í obãané: Marie Bûlafiová (93 let), Anna Zme‰kalová (93 let)
a Vojtûch Stojan (87 let).

V obci byly usazeny velkoobjemové kontejnery na odpad, po-
stavila se ãistiãka odpadních vod, na kterou pfiispûl Státní fond Ïi-
votního prostfiedí âeské republiky ve v˘‰i 5 milionÛ 866 tisíc Kã.
Celkové náklady ãinily 9 milionÛ 776 tisíc 700 Kã. Zbytek doplati-
la obec.   

Dal‰í události: provedena draÏba Gajdo‰ova domu, uzavfien ob-
chod u MarkÛ se zahrádkáfisk˘mi potfiebami, v DomaÏelicích se
uskuteãnilo 3. setkání Mikroregionu Mo‰tûnka, kde se ze 17 obcí
dostavilo 520 úãastníkÛ. Setkání bylo ukonãeno ohÀostrojem.7

Rok 2007. Obec BeÀov poÏádala 4. ãervence o zafiazení mezi
v˘znamné projekty olomouckého kraje na r. 2007. Îáci a uãitelé
M· a Z· ve spolupráci s beÀovsk˘mi zastupiteli navrhli do ankety
Strom roku krásnou lípu, rostoucí uprostfied návsi. Do soutûÏe by-
lo celkem navrÏeno 88 stromÛ, ale porota jich vybrala jen 12, kte-
ré mohly postoupit do finále celostátní ankety, pofiádané programem
Strom Ïivota Nadace Partnerství. Krásná lípa je nazvána podle slav-
ného rodáka ThDr. arc. Stojana – Stojanova.

K velké radosti celé obce zvítûzila tato lípa jako nejhezãí strom
olomouckého kraje a postoupila do celostátního kola soutûÏe. Z ce-
lostátního kola vy‰la jako vítûz a stala se Stromem roku 2007. Sto-
janova lípa je památn˘m stromem, kter˘ musí b˘t chránûn podle
zákona ã. 114/1992 Sb. par. 46. To znamená, Ïe se nesmí po‰ko-
zovat, niãit nebo ru‰it ve svém pfiirozeném v˘voji. Jeho ochran˘m
pásmem je kruhovité území o polomûru desetinásobku prÛmûru
kmene, mûfiícího ve v˘‰ce 130 cm od zemû. Stáfií stromu je 122 let
(r. 2007). Vysadil jej je‰tû s dal‰ími dvûma lípami tehdej‰í starosta
Jan Chromeãek. V souãasnosti má strom v˘‰ku 22 m a obvod kme-
ne je 4 m. Druh: Filia cordata – lípa malolistá.   

Dne 30. záfií nav‰tívil muzeum ThDr. A. C. Stojana olomouck˘
arcibiskup Jan Graubner pfii oslavách 150. v˘roãí vysvûcení be-
Àovského kostela.8

Rok 2008. Z 1. na 2. bfiezna se pfiehnala BeÀovem vichfiice
o rychlosti 118 km/h. Ulomila na kostele kfiíÏ a po‰kodila autobu-
sovou zastávku u Prus. Pfii sejmutí kfiíÏe s kopulí se v kopuli nena-
‰ly  Ïádné spisy ani pfiedmûty, které by vypovídaly nûco o historii
obce. Za t˘den se konala v budovû âSZ v˘stava znakÛ mûst a obcí
âeské republiky, kterou pfiipravil pan Janda z Dobrãic. ZároveÀ pro-
bíhala i v˘stava dfievofiezeb pana Jefiábka z DomaÏelic.    

9. bfiezen byl pro BeÀov velmi v˘znamn˘. Provádûlo se slav-
nostní sázení nov˘ch stromkÛ. Dva z nich byly odmûnou za v˘hru
v soutûÏi Strom roku 2007 od Nadace Partnerství, byla to lípa a ãer-
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ven˘ ka‰tan. Lípu zasadil olomouck˘ arcibiskup Jan Graubner za
pomoci P. Krzysztofa Leona Klata, dále byl pfiítomen fieditel Nada-
ce Partnerství Miroslav Kundrata a zahradníci firmy Eden. Lípa by-
la zasazena pfied budovou JO BeÀov. âerven˘ ka‰tan zasadil be-
Àovsk˘ starosta Ivo Pitner pfied domem pana Kubíka a pfiitom mu
pomáhaly dûti základní ‰koly.  

Dal‰ích deset stromÛ, na které získala obec grant, zasadili po-
zvaní hosté a sponzofii. Byli to: Ing. Franti‰ek Ondrá‰ z ministerstva
Ïivotního prostfiedí, RNDr. Jitka Seitlová, zástupkynû vefiejného
ochránce práv, tajemník kanceláfie KDU âSL poslance Ing. Tomá-
‰e Kvapila pan Havran, tajemník pfierovského magistrátu Ing. Jifií
Bakalík, zástupci CPkP z oblasti stfiední Moravy Ing. Eva Kubíãko-
vá, Lenka Baìurová, Ing. Ivana Chytilová, dále starosta Mikroregi-
onu Mo‰tûnka Zdenûk Vrána a manaÏerka z téhoÏ spolku Jarmila
Kajnarová. Z Dfievohostic tu byl starosta Stanislav Sk˘pala a zástupce
starosty Petr Dostál. Poslední dva jmenovaní získali na podporu
v soutûÏi Strom roku 2007 pro BeÀov podpis aÏ ze vzdálené Bra-
zilie.    

Pozvání neodmítli ani fieditel odboru Zemûdûlské agentury a po-
zemkového úfiadu v Olomouci Ing. Karel Stojan, majitel firmy Sto-
jan atelier Zdenûk Stojan, manÏelé Cedidlovi a Marcela KfiíÏová
z ministerstva Ïivotního prostfiedí.  

V dubnu se konal vyhlá‰en˘ BeÀovsk˘ slivko‰t 2008 a jeho ab-
solutním vítûzem se stal Josef âern˘ se svou slivovicí. V tomto mû-
síci zakoupila obec malotraktor. V Prusích byla oãi‰tûna stfiecha na
kapliãce a vysázen tavolníkov˘ Ïiv˘ plot kolem silnice, celkem 130
kefiÛ. Na podzim zde pokáceli staré lípy.

Zaãátkem kvûtna pfiijeli do BeÀova pol‰tí pfiátelé z Tworógu, aby
projednali s pfiedstaviteli obce plán vzájemn˘ch setkání – kultur-
ních, spoleãensk˘ch a sportovních akcí. BeÀov obdrÏel v soutûÏi
Vesnice roku 2008 ocenûní – Modrou stuhu za spoleãensk˘ Ïivot
v obci. Poãátkem ãervna se se‰li v BeÀovû zástupci obcí BeÀov, Vl-
ko‰, Bochofi, Stará Ves, DomaÏelice, Lí‰ná, Dobrãice a Dfievohosti-
ce a zde je Ing. Ivana Chytilová seznámila s ãinností MAS (místních
akãních skupin) a pfiiblíÏila pfiípravu strategického plánu Leader. Vy-
zvala pfiítomné, aby se zapojili do Strategického plánu Svûtlo na‰e-
ho venkova . V ãervnu se konalo V. setkání obcí Mikroregionu Mo‰-
tûnka na fotbalovém hfii‰ti v Horní Mo‰tûnici. Zúãastnilo se ho 15
obcí, v soutûÏi druÏstvev se plnilo 12 disciplin.    

Zaãátkem ãervence se uskuteãnilo 2. setkání âesko-polské spo-
lupráce. Polskou delegaci z gminy Tworóg, vedenou Wójtem Eu-
geniuszem GvoÏdÏem, pfiíjemnû pfiekvapil pfiipraven˘ turnaj v ma-
lé kopané. Hosté nav‰tívili i Svat˘ Host˘n. Za mûsíc pfiijeli pol‰tí
hosté z LKS Orzel Koty do Pfierova, aby tu nav‰tívili Muzeum Ko-
menského. 

Mnozí poutníci, vracející se z poutû ze Sv. Host˘na, se zastavu-
jí v BeÀovû, aby si prohlédli místní kostel, muzeum pana arcibis-
kupa Stojana a Stojanovu lípu.    

BeÀov získal na opravy chodníkÛ a místních komunikací pfiís-
pûvek ve v˘‰i 238 000 Kã v rámci programu obnovy venkova Olo-
mouckého kraje.  

Od 1.–3. srpna se konal Víkendov˘ pobyt na Kocandû, uÏ 4. roã-
ník. Konal se pod zá‰titou tfií spolkÛ: SDH, TJ Sokol a Myslivecké-
ho sdruÏení. Pro 40 táborníkÛ pfiipravili tatínci 12 stanÛ.   

V záfií zfiídila firma TR ANTO· pfied ‰kolou letní uãebnu. Posta-
vila skluzavku, dvojhoupaãku, tyã na ‰plh, stûnu na lezení, tabuli,
hrazdu, loì na pruÏinách a houpaãku hnízdo. 

Z b˘valé samoobsluhy na námûstí vytvofiil nov˘ majitel Marek
Pumprla v jedné polovinû objektu stavební a obchodní spoleãnost
MONEXIN s r. o. (zároveÀ s nabídkou prodeje vín), v druhé polo-
vinû zfiídil ubytovnu. Na beÀovské hody pfiijela náv‰tûva z Polska
pod vedením Teodora Dramskiho, zástupce Wójta gminy Tworóg.  

Do Ïivota obce pfiispívá znaãnou mûrou Klub dÛchodcÛ pod ve-
dením paní Marie KlvaÀové. Klub se podílí na provádûní Tfiíkrálo-
vé sbírky, organizaci obecního plesu, pomáhal pfii hodov˘ch slav-
nostech, pokraãuje ve cviãení pilates a zapojuje se do zhotovování
rÛzn˘ch dekorací. Tento klub zajistil dva zájezdy do polského Tû-
‰ína, pouÈ na sv. Host˘n, zájezd do Bystrovan u Olomouce a na Flo-
ru Olomouc. âlenové klubu shlédli pfiedstavení operetního soubo-
ru z Olomouce v pfierovském Mûstském domû. V listopadu
uspofiádal Vánoãní v˘stavu a zaãátkem prosince v sokolovnû Pfied-
vánoãní besedu se starostou obce. Dne 19. prosince se konal v míst-
ním kostele pfiedvánoãní koncert.

Rok 2009. V lednu se konaly Dûtské ‰ibfiinky. Zaãátkem února
pofiádal Klub dÛchodcÛ spoleãnû s obecním úfiadem Vesnick˘ bál.
Koncem února se uskuteãnilo Vodûní medvûda za doprovodu 20
masek a to i s muzikou. U kaÏdého domu byli vyzváni obãané k tan-
ci. Do kasiãky vybíraly penízky, sousedé nabízeli smaÏené koblíÏ-
ky, jednohubky a slivovici. PrÛvod vesnicí trval aÏ do setmûní
a v‰echny velmi pobavil. Dne 21. bfiezna se konal v budovû âZS
vyhlá‰en˘ Slivko‰t, ve kterém se stal absolutním vítûzem za svoji
slivovici Antonín Pospí‰il.    

Obec pofiádala vefiejn˘ táborák, na kterém se se‰lo okolo 100 ob-
ãanÛ. V pfiíjemné atmosféfie si zazpívali u kytary táborové písnû.
Nûktefií nad‰enci vytrvali aÏ do rána.   

Jako loni, tak i letos zafiídil Klub dÛchodcÛ sv˘m ãlenÛm nûko-
lik zájezdÛ. DÛchodci v BeÀovû i v Prusích se také podíleli brigád-
nicky na v˘sadbû zelenû. V kvûtnu se konal v místním kostele kon-
cert beÀovsk˘ch dûtí a ZU· B. Kozánka z Pfierova. Úãinkoval tu
také komorní orchestr mlad‰ích ÏákÛ a pûveck˘ sbor Primavera.
A zase tatínkové pfiipravili pro své dûti dal‰í Víkendov˘ pobyt na
Kocandû pod zá‰titou MS a TJ Sokol BeÀov. Postavili stany a velké
sluneãníky. Veãer u táboráku se opékal kabanos a zpívalo pfii kyta-
fie. Za tmy plnily dûti úkoly na stezce odvahy. Nechybûla ani Bílá
paní. Do náplnû pobytu patfiilo také mnoho her a náv‰tûva jezdec-
ké stáje na Mariánovû. Vydafien˘ v˘let byl pro v‰echny krásn˘m na-
plnûním volného ãasu a stmelováním rodinn˘ch a sousedsk˘ch
vztahÛ. 

V BeÀovû pfiibylo dal‰ích 9 svûtel vefiejného osvûtlení a v Pru-
sích se u vefiejného osvûtlení vymûnily v‰echny lampy. Z minister-
stva pro místní rozvoj pfii‰la dotace 600 000 Kãs.

Koncem fiíjna byl zaloÏen Sad tfií generací. Vysadilo se 24 jab-
loní, které se obalily pletivem proti okusu zvûfie. Na státní svátek
28. fiíjna byl poloÏen vûnec k pomníku TGM a u pamûtní desky Ru-
dolfa Luka‰tíka. V listopadu a v prosinci se uskuteãnily v˘stavy za-
mûfiené k vánoãním svátkÛm a Klub dÛchodcÛ zajistil v místní so-
kolovnû pfiedvánoãní besedu s hosty P. Bedfiichem Horákem
a starostou Ivo Pitnerem. 

Na Zadních Lipinách, Horních Úlehlech a u cesty smûrem do
Dobrãic bylo vysazeno 137 stromÛ star˘ch odrÛd jabloní, hru‰ní, je-
fiábu, trnek a listnat˘ch stromÛ – dubÛ, líp, javorÛ a habrÛ. Na v˘-
sadbu zelenû získala obec z ministerstva Ïivotního prostfiedí dotaci
84 102 Kã.9 

beÀov prusy
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XIII. ·KOLSTVÍ
1. PRVNÍ UâITELÉ

BeÀov byl pfii‰kolen k Horní Mo‰tûnici jiÏ dávno pfied tfiicetile-
tou válkou. Mo‰tûnskému rektorovi platili BeÀov‰tí 1,5 krejcaru na
1 dítû. Mimo to usedlí sedláci dávali roãnû 1 kopu Ïita, 22 snopÛ
jeãmene a 22 snopÛ ovsa. V tom bylo zapoãítáno i zpívání koled,
tfiíkrálové psaní a hra na varhany.  

Císafiovna Marie Terezie se snaÏila zlep‰it situaci ve ‰kolství.
Chtûla, aby se v‰em dûtem dostalo aspoÀ základního vzdûlání. V‰e-
obecnou nápravu ‰kolství provedl aÏ její syn Josef II. Marie Terezie
dala vypracovat v‰eobecn˘ ‰kolní fiád pro ‰koly normální, hlavní
a triviální. Tento fiád platil od r. 1774 do r. 1804. Podle nûj mûly
v‰echny dûti od 6 do 12 let povinnû nav‰tûvovat ‰kolu. MládeÏ do
dvaceti let mûla povinnû nav‰tûvovat kaÏdou nedûli opakovací ho-
diny, i pohÛnci a pacholci. Za plnûní tûchto podmínek ruãil místní
úfiad. Uãitel dennû na zaãátku vyuãování kontroloval úãast a kaÏ-
d˘ t˘den purkmistrovi hlásil, kdo z dûtí se nedostavil. RodiãÛm, kte-
fií své dûti do ‰koly neposílali, byly z trestu vymûfieny dvojnásobné
dávky i peníze. Polovinu obdrÏel uãitel a polovinu c. k. krajsk˘ úfiad.   

Za vlády Marie Terezie (1740–80) se zaãalo vyuãovat i v BeÀo-
vû, ale jen ãtení. Kdo chtûl dopfiát svému potomku vût‰í znalosti,
poslal ho do ‰koly v Horní Mo‰tûnici. Z r. 1783 je zachována listi-
na, na které byl zápis, aby na ‰kolu mo‰tûnskou pfiispíval BeÀov 59
r˘nsk˘ch 34 gro‰Û. Rodiãe uÏ sami nedávali svému uãiteli plat a dáv-
ky. To v‰e odevzdávali úfiedníkovi, kter˘ byl k tomu povûfien. Mi-
nimální mzda uãitele byla 130 zlat˘ch, jeho pomocník dostával 70
zlat˘ch. Rodiãe chud˘ch dûtí neplatili nic. 

Po sedmileté válce za Marie Terezie se beÀovské dûti, ty, co ne-
chodily do Mo‰tûnice, uãily v Caga‰ovû chalupû ã. 33. Prvním zdej-
‰ím nestudovan˘m uãitelem byl ·TùPÁN. Podle ‰kolní kroniky dva-
cetilet˘ mladík, podle obecní kroniky vyslouÏil˘ voják. Byl svobodn˘
a bydlel v Haãkách ã. 55. Bral velmi malé sluÏné, mûsíãnû 1gro‰
‰ajnu ‰kolního na kaÏdého Ïáka. Tento plat dostávali nestudovaní
uãitelé. Stravoval se dÛm od domu. Zde snídal, obûdval i veãefiel.   

Druh˘m nestudovan˘m uãitelem byl SVOBODA.1

V r. 1788 urãil pfiíjem uãitele v Mo‰tûnici královsk˘ krajsk˘ ko-
misafi Jakub Alois Praki‰. Mûl dostávat od kaÏdého Ïáka 1,5 krej-
caru t˘dnû. Dûti sedlákÛ a ãtvrtníkÛ dávaly za ãtvrt roku pecen
chleba, dûti podsedníkÛ dávaly pecen chleba za pÛl roku. Komisafi
zároveÀ urãil pro uãitele desátek. BeÀov mûl dodávat 1 kopu a 44
snopÛ Ïita, dále 1 kopu a 44 snopÛ ovsa. Od r. 1786 proto uÏ ne-
mûl uãitel dostávat o Vánocích koledu a o hodech vdolky, ale od
kaÏdého pololáníka roãnû 3 krejcary, od ãtvrtláníka roãnû 1,5 krej-
caru a od podsedníka 1 krejcar. Ve ‰kole se topilo dfievem, na kte-
ré musel kaÏd˘ Ïák pfiispût 6 krejcary.   

Komisafi Praki‰ pozval na vizitaci v mo‰tûnské ‰kole zástupce
vrchnosti, uãitele, faráfie a zástupce pfii‰kolen˘ch obcí. Za BeÀov
byl pfiítomen rychtáfi Jan Bûlafi a pfiíseÏn˘ Martin Dostál. KdyÏ se
mûl podepsat protokol o vizitaci, aÏ na mo‰tûnského ‰kolního do-
hliÏitele Václava Koláãka napsali v‰ichni tfii kfiíÏky. Komisafi zjistil
na mo‰tûnské budovû ‰koly hrubé závady. Budova stála na místû
nynûj‰ího mo‰tûnského kina, byla velmi skrovná a malá. Okno, ob-
rácené k potoku, stínily vrby, které tu rostly. V uãírnû byla velká
vlhkost, stropem pronikala voda. Strop byl nízk˘ a kapající voda se
odvádûla na hlinûné zemi kanálky do vût‰í jamky v rohu místnos-
ti. Komisafi pfiikázal ofiezat vrby, zvût‰it okna, v protûj‰ích stûnách
vytvofiit dva otvory pro lep‰í vûtrání, zv˘‰it podlahu o stfievíc atd.2

Za napoleonsk˘ch válek bylo vyuãování v BeÀovû provádûno ex-
kurentnû, t. j. dojíÏdûl sem uãitel z Horní Mo‰tûnice. V letech
1829–39 pÛsobil v BeÀovû uãitel FRANTI·EK STEIGR. Nestudo-

van˘, b˘val˘ kaprál u kyrysarÛ. VyslouÏil˘ voják, kterému se uãite-
lování znechutilo. Mûl velmi mal˘ plat a vlastnû Ïebral o jídlo. UÏ
mûl dost poniÏování, pra‰til písmáctvím a ‰el dûlat ‰afáfie do Kralic
na Hané.   

BeÀov‰tí touÏili po své vlastní ‰kolní budovû. Proto pfiedstavite-
lé obce podali Ïádost ke gubernii do Brna, aby mohli zdej‰í obãané
vykácet svÛj obecní les TmeÀ. ZdÛvodÀovali to tím, Ïe les je neu-
Ïiteãn˘, jsou v nûm moãály a BeÀov‰tí by ho promûnili na úrodná
pole. âást pozemku by odprodali a peníze za nûj i za vytûÏené dfie-
vo (duby) by vûnovali na stavbu ‰koly a na ‰kolní fond. 

Se stavbou ‰koly se zaãalo v r. 1834. Stavûlo se z vepfiákÛ, cihel
a dubov˘ch trámÛ. Budova mûla kamenn˘ základ a do‰kovou stfie-
chu. Její popisné ãíslo bylo 73 a uÏ v r. 1835 mohly do nové ‰koly
chodit v‰echny dûti. ·kola byla jednotfiídní.  

Prvním zdej‰ím fiádn˘m, t. j. vystudovan˘m uãitelem, byl FRAN-
TI·EK MATZENAUER. Dostával stál˘ ‰kolní plat. BeÀovské dûti uÏ
nemusely dojíÏdût do mo‰tûnské ‰koly.3

Kter˘m pfiedmûtÛm se vyuãovalo v r. 1839:
1. tfiída: Zaãáteãní základy náboÏenství – Poznání písmen, hlásko-

vání a ãtení v ãítance – Krasopsaní, stavûní písmen – Po-
ãty z hlavy – Zpûv.    

2. tfiída: V˘klad malého katechismu a nazpamûÈ uãení toho samé-
ho – âtení pravidelné v 1. ãítance s rozebíráním – Kra-
sopsaní – Poãty z hlavy se spojováním malé násobilky – Po-
ãty ãíselné, sãítání, odãítání, násobení, dûlení – Zpûv
a deklamování.  

3. tfiída: Uãení celého katechismu, v˘klad Evangelia a biblick˘ch
pfiíbûhÛ – âtení v 2. ãítance s rozebíráním – Krasopsaní la-
tinky a písma bûÏného – Poãty z hlavy – Poãty na tabuli -
Pravopis a diktování psaní – Mluvnice – Zaãáteãní v˘kla-
dy k slohu psaní, úãty, kvitance – Zemûpis v dílech svûta,
Morava -– Zpûv a deklamování.   

Rod MatzenauerÛ (MacenauerÛ) se pfiistûhoval po r. 1700 ze
·v˘carska do Mo‰tûnice. Nejstar‰í pfiedek Carolus Macenaur byd-
lel tu v zámeckém dvofie, mo‰tûn‰tí páni ho zamûstnávali jako dob-
rého s˘rafie. Jeden z pozdûj‰ích potomkÛ bydlel ve ml˘nû Vrbáku
na panském dvofie Záhatí za Mo‰tûnicí. Rozvûtven˘ rod v pozdûj-
‰ích letech uÏíval ponûkud upravená pfiíjmení.   

Jedna vûtev MatzenauerÛ se usadila v BeÀovû a pomocí sÀatkÛ
vytvofiila pfiíbuzenské vztahy s rodinami UherkÛ a DostálÛ. Z této
rodiny také pocházel Franti‰ek Matzenauer. Uãil v BeÀovû
(1840–asi do r. 1852), urãit˘ ãas uãil  i v Horní Mo‰tûnici. Asi
r. 1852 se odstûhoval se svojí rodinou na Slovensko do Uher, stal
se profesorem a podle ‰kolní kroniky uãil ve Skalici. Na svou do-
movinu pfiesto stále vzpomínal. Jeho syn Franko Otto se narodil
v r. 1845 v BeÀovû, kde ho zaãal uãit vlastní otec. Vystudoval re-
álnou ‰kolu ve Vídni a stal se také uãitelem. Uãil ve Staré Turé,
v Breznû a Trnavû. Mûl hudební nadání a spisovatelské vlohy. Na-
psal a vydal velké mnoÏství knih, vût‰inou ‰kolních uãebnic: ze-
mûpisn˘ch, historick˘ch, pfiírodopisn˘ch, nûmeckou mluvnici, cvi-
ãení v jazyce nûmeckém, struãnou mluvnici slovenského jazyka,
náboÏenské knihy, poetickou literaturu atd. Pfiekládal z ãe‰tiny a ma-
ìar‰tiny do nûmãiny. Do nûmãiny pfieloÏil i Sládkoviãovy básnû.
Psal a pfiispíval do ãasopisÛ. Podepisoval se Matzenauer BeÀovsk˘,
nebo Slavomil Temn˘.

Poznámka. V letech 1874–83 byl starostou mûsta Pfierova Jind-
fiich Matzenauer, dal‰í pfiíbuzn˘ tohoto slavného rodu.4

Nûkdy do této doby zapadá záznam ve ‰kolní kronice, Ïe Be-
Àov‰tí budou dávat mo‰tûnskému rektorovi Jifiímu Slezákovi do je-
ho smrti za ‰tolu 6 zlat˘ch roãnû.    
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V r. 1852 nastoupil na beÀovskou ‰kolu fiádnû vystudovan˘ uãi-
tel rektor FRANTI·EK MAZÁâ. Uãitelsk˘ ústav vystudoval v Olo-
mouci, pak se stal poduãitelem ve Velk˘ch Prosenicích, po roce pod-
uãitelem v Pfierovû díky pfiímluvû dûkana P. Navrátila. Po odchodu
Matzenauera byl dosazen na uvolnûné místo do BeÀova, kde pÛ-
sobil pln˘ch 30 let.  

Ve V˘kazníku pilnosti a pokroku ÏákÛ v národní ‰kole BeÀovské
je spis z r. 1864, ve kterém jsou poznaãeny uãebnice, které tenkrát
Ïáci pouÏívali; také ze kter˘ch pfiedmûtÛ byli klasifikováni. Jedna-
lo se o tyto pfiedmûty: náboÏenství, ãtení v 1. ãítance (2. ãítance),
krasopis, poãty, mluvnice a pravopis, diktování, zemûpis, úvod. sloh,
schopnosti, uÏívání schopností. A také mravy. Tyto poÏadavky se
t˘kaly vy‰‰ích roãníkÛ.    

Archivní materiály naznaãují poÏadavky uãebnic pro Ïáky jed-
notliv˘ch tfiíd. âtvrtina z poÏadavku byla (pravdûpodobnû) pfiidû-
lena chud˘m ÏákÛm. V˘kaz je z r. 1863, 1866, 1867 a 1868.    
Slabikáfi s mal˘m katechismem. (P = poÏadavek, v závorce pfiidû-
len˘ poãet kusÛ) 
r. 1863 – P...26 kusÛ (7 kusÛ), r. 1866 – P...30 (8), r. 1867 – P...31
(8), r. 1868 – P...29 (7)    
Katechismus pro obecné ‰koly.  
r. 1863 – P...62 (16), r. 1866 – P...32 (8), r. 1867 – P...34 (8),
r. 1868 – P...35 (9)
Evangelium.    
r. 1863 – P...36 (9), r. 1866 – P...32 (8), r. 1867 – P...34 (8), r. 1868
– P...35 (9)    

První ãítanka a mluvnice.   
r. 1863 – P...26 (7), r. 1866 – P...20 (5), r. 1867 – P...18 (5), r. 1868
– P...21 (5)
Druhá ãítanka a mluvnice.  
r. 1863 – P...36 (9), r. 1866 – P...32 (8), r. 1867 – P...34 (8), r. 1868
– P...35 (9) 

Tento v˘kaz o poÏadavcích a poãtu pfiidûlen˘ch uãebnic pode-
psali: Franti‰ek Mazáã, národní uãitel; Augustin Dostál, ‰kolní do-
hliÏitel; Franc Tománek, mo‰tûnsk˘ faráfi. 

BeÀovské dûti mûly ‰tûstí na své uãitele. Franti‰ek Mazáã byl
svûdomit˘ a v˘born˘ uãitel, hudebník, ve v‰em vzorn˘ a dobr˘ ka-
tolík. Pro své vtipy byl velmi oblíben˘ nejen u dûtí, ale i u dospû-
l˘ch. Byl to on, kdo objevil na beÀovském ml˘nském kameni vy-
kfiesan˘ letopoãet Anno MCCXLI. Podle obecního kronikáfie to byla
osobnost hodna obdivu. Tak, jako jeho pfiedchÛdce, i on se stal za-
pisovatelem u obecní rady. V r. 1854 utvofiil z místních mladíkÛ ka-
pelu, kterou sám dirigoval. Na hudební nástroje hráli: Franta Jan-
dÛ, Franta BûlafiÛ, Franta Matu‰kÛ, Franta StojanÛ, Franta DostálÛ,
Janek ChmelafiÛ, Augustin Kopfiiva, Josef ChromeãkÛ, Albert Ma-
chura, Franta SlamûníkÛ, Josef Pospí‰il, Antonín Slamûník, Sylves-
tr Martilík a Franta Martilík. Nejlep‰ím beÀovsk˘m taneãníkem byl
Josef ChromeãkÛ.  

Po r. 1867 se dûlily ‰koly na národní, ‰kolní a odborné. Do ná-
rodní ‰koly patfiily ‰koly obecné, mû‰Èanské, vychovatelské ústavy
dûtí v pfied‰kolním vûku a pokraãovací kurzy pro mládeÏ po ukon-
ãení národní ‰koly. ·kolní docházka trvala od 6 do 14 let. Obecné
‰koly b˘valy jedno aÏ pûtitfiídní, vychovávaly dûti 1.–5. postup. roã-

Pamûtní spis z 18. 10. 1885, psan˘ na den posvûcení ‰koly. Byl objeven pfii bourání zdiva pfii zasazování dvefií do sborovny
v r. 1961. V r. 1962 po prohlédnutí a pfieãtení mnoha obãany byl znovu zazdûn. Poznamenal do ‰kolní kroniky Jan Marek, tehdej‰í
fieditel ‰koly.
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níku a pak 3 roky ty, ktefií nechodili do vy‰‰ích tfiíd. V BeÀovû by-
la v letech 1835–85 ‰kola jednotfiídní.5

Rektor Franti‰ek Mazáã zaloÏil ãtenáfisk˘ spolek Svatopluk
(24. 11. 1882). Umûl dÛvûryhodnû popsat souãasné události, kte-
ré jeho pozdûj‰í nástupce zapsal z jeho poznámek do ‰kolní kroni-
ky. Jednalo se o období 1878–82. Tak napfi.: 

24. 4. 1879 se konala oslava stfiíbrné svatby Jeho Veliãenstva
C.P. a Její král. V˘sosti císafiovny. V pfiedveãer této události byla be-
Àovská ‰kola osvícena 12 svûtly a nad dvefimi byl umístûn transpa-
rent AÈ Ïije nejjasnûj‰í císafiská rodina! Pfiitom hrála zdej‰í kapela
národní hymnu. V‰ichni Ïáci se shromáÏdili do okrá‰lené ‰kolní
svûtnice, kde byl umístûn ozdoben˘ a ovûnãen˘ obraz Jeho Veli-
ãenstva C. P. Po osmé hodinû veãerní ve‰li v‰ichni do místního chrá-
mu Pánû a po m‰i sv. zpût do ‰koly. Správce ‰koly jim vysvûtloval
v˘znam oslavy a pfiedseda místní ‰kolní rady Franti‰ek Bûlafi se k nû-
mu pfiidal. Dûtské hlásky pak zazpívaly vlastenecké písnû. Jeden
Ïák deklamoval báseÀ ze Ïivota J. V. C. P. Vnuk a dûd. ShromáÏ-
dûní skonãilo národní hymnou.

Dvacetipûti chud˘m dûtem byly pfiedány kníÏky Franti‰ek Josef
I. Celá slavnost trvala dvû hodiny. Na památku této slavnosti byly
zasazeny dva stromy – jabloÀ a hru‰eÀ. Jeden strom pfied ‰kolou
a jeden pfied domem pfiedsedy ‰kolní rady. Hudba zahrála hymnu
a tfiikrát se provolávala sláva Nejjasnûj‰ím císafisk˘m manÏelÛm.
V hostinci se pak pro dûti konaly dal‰í radovánky. HospodyÀky be-
Àovské a pruské tu nachystaly zdarma poho‰tûní, jak pro dûti, tak
pro dospûlé.   

V r. 1879 v záfií vyrábûly ‰kolní dûti cepení, neboli cupování, ze
lnûného plátna pro c. k. ranûné vojáky v Bosnû. 

Dne 10. 5. 1881 konala ‰kola oslavu sÀatku J. V. korunního prin-
ce rakouského Rudolfa s Její královskou V˘sostí princeznou belgic-
kou. A znovu v pfiedveãer této události byla osvûtlena ‰kola a vy-
‰Àofiení Ïáci ‰li v prÛvodu od ‰koly pfies vesnici aÏ k PrusÛm – a pak
zpût ke ‰kole. Po celou dobu je provázela a hrála hudba. U ‰koly
zahráli národní hymnu a v‰ichni provolali tfiikrát slávu vzne‰en˘m
snoubencÛm.

Pan uãitel, rektor ‰koly, v‰emi milován a ctûn, onemocnûl a br-
zy na to zemfiel. Stalo se tak 5. 7. 1883. Po dobu jeho nemoci jej
zastupoval dva t˘dny uãitel Franti‰ek Strakáã, pak aÏ do prázdnin
suplující profesor z Pfierova Jan ·toll. Uãitel FRANTI·EK STRAKÁâ
byl zvolen místní ‰kolní radou fiídícím uãitelem zdej‰í ‰koly. Do své
funkce nastoupil 12. 9. 1883.6

2. STAVBA NOVÉ ·KOLY.
·KOLNÍ KRONIKA

BeÀov‰tí uvaÏovali o postavení nové ‰koly, protoÏe ta stávající
byla tûsná pro 130 dûtí. PÛvodnû chtûli koupit dÛm ã. 10 i se za-
hradou, ale z toho se‰lo. UvaÏovalo se i o domu ã. 116, ale tento
návrh nepro‰el. Rozhodnutí o umístûní nové ‰koly se neobe‰lo bez
hádek a rozepfií. Obec uÏ nebyla tak jednotná, jako pfii stavbû kos-
tela, ale rozdûlila se na dva tábory.    

Místní ‰kolní rada koupila 17. dubna 1884 domek ã. 116 od To-
má‰e Leciana na Válku. Na stavbu nové ‰koly se vybíralo pfiibliÏnû
z 1 rensk˘ho danû 10 krejcarÛ. To mûlo staãit na zaplacení cihel.
Ale 14. prosince toho roku se kup zru‰il. Proti sobû stáli na jedné
stranû pfiedseda ‰kolní rady Augustin Dostál se sv˘mi pfiíznivci, na
druhé stranû pak starosta Jan Chromeãek s místním faráfiem. Mu-
sela zasáhnout státní zemská komise, aby spor vyfie‰ila. Pfiiklonila
se k návrhu starosty Chromeãka a pana faráfie. Znamenalo to, Ïe
‰kola se postaví na stejné místo, kde stála ‰kola stará.1

V r. 1885 se zbourala stará ‰kola a 30. ãervna téhoÏ roku se po-
loÏil základní kámen v rohu domu ã. 28. A uÏ 17. fiíjna 1885 byla
pod vedením pfierovského stavitele Viléma Îáãka dostavûna krásná
nová ‰kola. Pfiedtím v r. 1884 pfiipadla ‰kole ãást zahrady, kterou
obec odkoupila od Franti‰ka Bûlafie. Bylo to 260 sáhÛ, t. j. asi 935
metrÛ ãtvereãních. Celkov˘ náklad na stavbu ãinil 17 000 zlat˘ch.
Klíãe od stavby byly odevzdány starostovi Chromeãkovi. Budova
‰koly byla slavnostnû vysvûcena 18. fiíjna 1885 místním faráfiem P.
Vavfiincem Roubalem.   

Do r. 1885 byla beÀovská ‰kola jednotfiídní, od toho roku se sta-
la dvojtfiídní a pan uãitel Strakáã se stal naduãitelem, t. j. správcem
nové ‰koly. Na v˘lohách pfii stavbû se podílely i Prusy. Byla zakou-
pena pamûtní deska a umístûna na ‰kole. Do nové ‰koly se pfiihlá-
silo 107 dûtí z BeÀova a 23 dûtí z pfii‰kolen˘ch Prus.    

V r. 1887 byla zavedena v˘uka ruãním pracím Ïensk˘m a 1. uãi-
telkou tohoto pfiedmûtu se stala sleãna ELI·KA MA·OVÁ z Brna,
která nastoupila 1. 9. 1887. Prvním poduãitelem se stal PROKOP
BARTÁK uÏ v r. 1885. Pocházel z Vlko‰e. Nastoupil pak jako jed-
noroãní dobrovolník do vojenské sluÏby. Za nûj byl ustanoven pod-
uãitelem JOSEF SKALICK¯ (od 1. 10. 1888 do 30. 9. 1889), t.j. do
doby, kdy se vrátil opût Prokop Barták z vojny.2

Naduãitel Strakáã zaãal churavût plicním neduhem. I on byl vel-
mi oblíben˘. Pfiesto, Ïe byl je‰tû mlad˘, zemfiel 23. ãervna 1890
a zanechal po sobû vdovu s mal˘mi dûtmi. O jeho pohfibu bylo psá-
no i v ãasopise Komensk˘ (11. 7. 1890). Byl to uãitel velmi citliv˘
a jeho Ïivot byl bolestn˘.

Pfiesto zanechal po sobû mnoho práce za málo platu. ZaÏíval sa-
mé ústrky a svízele, jej a jeho rodinu provázela jen bída a nouze.
Mûl teprve 8 let definitivu, kdyÏ zemfiel. Dále se pí‰e, Ïe Ïil od mlá-
dí v nedostatku a to byl dÛvod, proã nemohl dál studovat.   

Narodil se v r. 1855 v Hroznové Lhotû, ve StráÏnici vychodil dvû
‰koly nûmecké a 3 tfiídy niÏ‰ího gymnázia, v Mikulovû pak dokon-
ãil 5 tfiíd vy‰‰ího gymnázia. A vÏdycky s dobr˘m prospûchem. Je-
den rok slouÏil jako dobrovolník na vojnû ve Vídni. Pfiál si vystu-
dovat na profesora. ·est mûsícÛ nav‰tûvoval hospodáfiskou ‰kolu,
nakonec se stal uãitelem. Uãil tfii roky jako v˘pomocn˘ uãitel
v Troubkách, dva roky jako prozatímní uãitel v Pfierovû a koneãnû
osm let v BeÀovû, kde získal definitivu.  

Jeho pohfibu se zúãastnili na pokyn ‰kolního inspektora Josefa
·ikoly ãetní ãlenové spolku Komensk˘ na 13 povozech. Spolek mûl
pfies 100 ãlenÛ – uãitelÛ.    

V konkurzu bylo udûleno místo fiídícího uãitele FRANTI·KU
SNÍDALOVI, uãiteli v Mofiicích. Nastoupil aÏ 15. záfií 1890, do té
doby ho zastupoval poduãitel Josef Skalick˘. Franti‰ek Snídal se na-
rodil 23. 9. 1857 v Mofiicích a byl vychováván u svého dûdeãka.
Studoval na hlavní a reálné ‰kole v KromûfiíÏi, pak na uãitelském
ústavu v Olomouci a v Brnû. V r. 1878 ukonãil zdárnû studia, stal
se uãitelem v Ho‰tûnicích na Vy‰kovsku, pak od 1. 3. 1882 v Mo-
fiicích a odtud nastoupil do BeÀova.3

3. DAL·Í ZÁPISY
ZE ·KOLNÍ KRONIKY 

·kolní rok 1890–91. ÎákÛ povinn˘ch ‰kolní docházkou bylo
132, ale do ‰koly jich nastoupilo jen 125. SloÏení uãitelského sbo-
ru: P. Vavfiinec Roubal – katecheta, naduãitel – Franti‰ek Snídal,
poduãitel – Prokop Barták, industriální uãitelka – Eli‰ka Ma‰ová. 

SloÏení místní ‰kolní rady: pfiedseda Augustin Dostál – rolník,
místopfiedseda Franti‰ek Seibert – mlynáfi, P. Vavfiinec Roubal, Lud-
vík Uherek – rolník, Vojtûch Mike‰ – rolník z Prus, Franti‰ek Sní-
dal – naduãitel.

beÀov prusy
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ProtoÏe zesnul˘ naduãitel Franti‰ek Strakáã nezanechal Ïádné
jmûní a pozÛstalá vdova nemûla nárok na zákonitou penzi, usnesl
se v Pfierovû uãitelsk˘ spolek Komensk˘ vyhovût Ïádosti vdovy a po-
stavit svému zemfielému ãlenu náhrobek z dobrovoln˘ch pfiíspûv-
kÛ. Pfiidaly se obce BeÀov a Prusy. Naduãitel Snídal sbíral k tomu
úãelu dobrovolné pfiíspûvky. V BeÀovû se vybralo 24 zl 64 kr, v Pru-
sích 7 zl. Tento obnos byl pfiedán pfiedsedovi spolku Komensk˘ Fran-
ti‰ku Slamûníkovi. 

Pan fiídící Fr. Snídal zaloÏil ‰kolní kroniku, do které zapsal i zá-
pisy svého pfiedchÛdce Frant. Mazáãe. Na ·tûdr˘ den r. 1890 se ko-
nala ve ‰kole za velké úãasti ÏákÛ a jejich rodiãÛ slavnost Vánoãní-
ho stromku. Na závûr byly 50 nejchud‰ím dûtem rozdány dárky.
Byly to napfi. ‰átky, textil na ‰aty, kapesníky, plátno ap. V‰echny dû-
ti pak byly podûleny sladkostmi.    

Obec BeÀov pfiispívala kaÏd˘ rok na ·kolskou matici 3 zlat˘mi.
V dubnu 1891 se konala celodenní vizitace ‰koly za úãasti okres-
ního ‰kolního inspektora Josefa ·ikoly. Koncem ãervna se na ‰kol-
ní budovu umístil hromosvod. ·kolní rok byl ukonãen 18. ãerven-
ce sluÏbami boÏími.1

·kolní rok 1891–92. Dûtí povinn˘ch ‰kolou bylo 141, ale na-
stoupilo jich jen 132. První tfiídu nav‰tûvovalo 55 dûtí, druhou tfií-
du 77 dûtí. Uãitelsk˘ sbor zÛstal stejn˘. Prokop Barták získal defi-
nitivu a stal se uãitelem. V lednu byla zásluhou naduãitele Snídala
a uãitele Bartáka zfiízena obecní knihovna. Prokop Barták a Josef
Olehla dali podnût k zaloÏení nového spolku dobrovoln˘ch hasiãÛ. 

Prokop Barták se narodil 14. 7. 1866 ve Vlko‰i. Vystudoval 2 tfií-
dy kníÏecího arcibiskupského semináfie a pak reálné gymnázium
v Pfierovû, kde maturoval r. 1883. Uãitelsk˘ ústav vystudoval v Br-
nû a pak se stal poduãitelem v BeÀovû. Jako dobrovolník nastoupil
na 1 rok do vojenské ‰koly, kde sloÏil s úspûchem dÛstojnické zkou‰-
ky. Stal se poruãíkem. Znovu se pak vrátil na beÀovskou ‰kolu, kde
získal definitivu a uãil zde do r. 1893. Byl nejen velitelem a cviãi-
telem hasiãského sboru, ale zfiídil v BeÀovû i ovocnou ‰kolku, ve
které ‰tûpoval stromky.   

V ãervenci uspofiádala sleãna uãitelka Eli‰ka Ma‰ová v˘stavku
Ïensk˘ch ruãních prací, za kterou byla pochválena. V tomto roce
vypukla v zemi cholera a dûti byly pouãovány o jejím nebezpeãí
a prevenci.2

·kolní rok 1892–93. Dûtí povinn˘ch ‰kolou bylo 135, nastou-
pilo 133. Do 1. tfiídy chodilo 58 dûtí, do druhé tfiídy 75 dûtí. Slo-
Ïení uãitelského sboru i uãitelské rady zÛstalo stejné. V tomto ro-
ce bylo zakoupeno nové tûlocviãné náfiadí a nová sbírka nerostÛ.  

V kronice jsou poznamenáni slavní rodáci – uãitelé (do r. 1893):
P. O. p. J. Martilík – naduãitel v Pfierovû, J. Janda – naduãitel v Ne-
zamyslicích, Augustin NesÀal – uãitel v Uherském Brodû, E. Ma-
záã – uãitel v Pfierovû. Dne 24. 4. 1893 byl jmenován Franti‰ek Sní-
dal naduãitelem v Pfiedmostí a uãitel Prokop Barták prozatímním
uãitelem v Tvarovicích, kde dfiíve pÛsobil M. Danûk. Pana uãitele
Bartáka doprovázely pfii jeho odchodu dûti i hasiãsk˘ sbor aÏ do
Mo‰tûnice a od Mo‰tûnice aÏ do Tvarovic jely dva povozy s 8 ha-
siãi. Prokop Barták byl energick˘ ãlovûk, zanechal tu po sobû nejen
zaloÏen˘ hasiãsk˘ sbor, ale i dvû obdûlávané zahrady a o‰etfiené
ovocné stromy a to nejen v zahradách, ale i u obecních cest.  

·kolní rok 1893–94. Nov˘m naduãitelem v BeÀovû byl jme-
nován METODùJ DANùK, vlko‰sk˘ rodák. Místo uãitele Bartáka
nastoupil poduãitel KAREL ·TÉGR, rodák z Tovaãova. Metodûj Da-
nûk vytváfiel pfiekrásné olejomalby, mûl i své v˘stavy. V pozdûj‰ích
letech byl fiídícím uãitelem a kronikáfiem v Horní Mo‰tûnici. Karel
·tégr byl otcem pozdûj‰ího proslulého spisovatele.

·kolní rok 1894–95. V tomto roce byly zakoupeny hudební ná-
stroje, 7 plechov˘ch a ostatní dfievûné, celkem za 250 zl. Ve sboru
hudebníkÛ bylo 16 odrostl˘ch a 4 ‰kolou povinn˘ch hochÛ. K 1000.
v˘roãí smrti moravského kníÏete Svatopluka se konala v BeÀovû

národní slavnost zv. DoÏatá v národních krojích. Podílela se na ní
i ‰kola.

·kolní rok 1895–96. Místo Karla ·tégra bylo nahrazeno nov˘m
poduãitelem ANTONÍNEM KLEVETOU, kterého jmenovala slav-
ná okresní rada. Pocházel z Ho‰tic na Vy‰kovsku. O Vánocích zpí-
vali Ïáci 2. tfiídy koledy a k tomu jim hrála omladina na hudebních
nástrojích. Vystoupení bylo nad oãekávání zdafiilé. Ve ‰tûpnici bylo
na‰tûpováno 629 pláÀat vzácn˘m ovocem. Pûstovaly se tu i rÛÏe.
Na jafie r. 1896 se prodalo 201 ‰tûpÛ ze ‰kolky za 70 zl. a vysadilo
500 pláÀat.

·kolní rok 1896–97. Mezi dûtmi se roz‰ífiil ãern˘ ka‰el. Na-
duãitel M. Danûk seznamoval místní obyvatele s prostonárodními
zvyky na Hané a nacviãil v zimû tzv. Pfiástky. Úãinkovalo 32 osob,
vût‰inou omladina. âist˘ v˘nos ãinil 44 zl.3

Poduãitel Antonín Kleveta ode‰el do Vrchoslavic a za nûj na-
stoupil ANTON BE≈A z Brodku u Pfierova. Za nemocného P. Vav-
fiince Roubala zastupoval prozatímnû D. p. THEODOR MOTAL ze
Ska‰tic, beÀovsk˘ rodák. P. Vavfiinec Roubal zemfiel 14. 11. 1899.  

Naduãitel Danûk, ve snaze vzbudit v obci zájem o mlékafiství
a mlékárnu, uspofiádal o prázdninách 1899 mlékafiskou slavnost,
doÏatou a také pfiástky, to v‰e v divadelním provedení. Úãinkovalo
celkem neuvûfiiteln˘ch 72 osob! Mlad‰í uãitel nacviãoval staroha-
nácké tance. Pfii mlékafiské slavnosti byl divákÛm pfiedveden postup
práce v mlékárnû. Byly tu i dvû pfiedná‰ky o mlékafiství, zajímavé
a zábavnû podané. Lidé se bavili. Na pokyn naduãitele spustili dûl-
níci mlékafisk˘ stroj. Diváci udivenû ochutnávali mléãné v˘robky,
s˘ry, tvarÛÏky. Slavnost vynesla 116 zl., z toho se 32 zl. poslalo na
Matici do Ústí. Sám Metodûj Danûk pÛjãil mlékárnû 200 K, z tûch-
to penûz pak pozdûji zaplatil 50 K na hudební nástroje pro ‰kolu
a 50 K dal omladinû na zbudování jevi‰tû. Zbylé nezaplacené pe-
níze daroval obci BeÀov pro v‰eobecné dobro. 

D. p. Theodor Motal byl nahrazen administrátorem P. JOSEFEM
TOMÁNKEM, kter˘ pak velmi nerad ode‰el do Opavy. Zdej‰ím fa-
ráfiem jmenovali P. ·evãíka, kter˘ ale pro nemoc ode‰el do dÛcho-
du do Olomouce. Dne 6. kvûtna nastoupil do BeÀova P. JOSEF VY-
TOPIL, dûkan z Vala‰ského Mezifiíãí. Ale i on byl nemocen a musel
odejít na léãení. Za nûj pfii‰el administrátor P. JAN STRATIL, kaplan
z Hulína. Po nûm nastoupil P. AUGUSTIN KULHAV¯ a byl zde jme-
nován faráfiem. 

Tento rok nav‰tûvovalo 7 beÀovsk˘ch ÏákÛ stfiední ‰koly a to
s velmi dobr˘m prospûchem. Dva z nich mûli vyznamenání.    

Pfiede Ïnûmi v r. 1901 zavezli sousedé vût‰í ãást Dolnice, aby tu
mohla b˘t pfií‰tí rok ozdobná zahrada. V záfií vypukl v Haãkách po-
Ïár a vyhofielo 17 domÛ. OheÀ rychle vzplál, protoÏe tu byly do‰-
kové stfiechy. Naduãitel Danûk mûl dobré srdce, cítil s postiÏen˘-
mi, kter˘m nic nezÛstalo. PoÏádal jejich jménem mo‰tûnskou paní
hrabûnku a také dfievohostick˘ pivovar o pomoc a té se postiÏen˘m
dostalo. Ale v bfieznu 1904 byl pan naduãitel pfieloÏen na ‰kolu do
Horní Mo‰tûnice. 

Metodûj Danûk byl velmi vnímav˘ a citliv˘ hlavnû vÛãi dûtem.
O vysoké úrovni vzdûlávání a o dobré práci tohoto pana fiídícího
svûdãí úspûchy jeho ÏákÛ. Lze to fiíci i o práci ostatních tehdej‰ích
beÀovsk˘ch kantorÛ. Z této ‰koly vy‰li budoucí pfiíslu‰níci inteli-
gence na‰eho státu. BohuÏel jen ti, ktefií na to mûli, které mohli ro-
diãe finanãnû podporovat. Ale touhu po vzdûlání a nabyté vûdo-
mosti mohli zúroãovat i ti, ktefií zÛstali doma pracovat na sv˘ch
polích, nebo v jiném zamûstnání. V rodinách psávali kroniky, kte-
ré pfiedávali sv˘m potomkÛm, provádûli si zápisy z vefiejného Ïivo-
ta, pokou‰eli se o literární tvorbu. 

AlespoÀ mal˘, neúpln˘ v˘ãet tûch ‰Èastnûj‰ích, ktefií se podíleli
na spoleãenském a vefiejném Ïivotû a formování na‰eho státu: Ing.
Miloslav Uherek, fieditel elektrárny v Pfierovû – Ing. Jan Chrome-
ãek, propagátor a budovatel odborného ‰kolství v Jugoslávii. 



Uãitelé a fieditelé ‰kol: Rudolf Macháãek, Franti‰ek Chmelafi,
Alois Chmelafi, Franti‰ek Janda.  

Profesofii Palackého univerzity v Olomouci: Dr. prof. Ladislav Ja-
nák, Dr. prof. Antonín Václavík, Dr. prof. Franti‰ek Smékal, CsC,
pracovník ústavu antibiotik v Roztokách u Prahy, ...a celá fiada dal-
‰ích, knûÏí...   

V srpnu 1904 byl jmenován nov˘m naduãitelem IGNÁC ÎIVN ,̄
kter˘ pfiedtím uãil na jednotfiídce v ¤íkovicích. Narodil se 1. 4. 1864
v Lo‰ticích u Zábfiehu. Absolvoval osmileté c. k. gymnázium v Olo-
mouci, kde maturoval s dobr˘m prospûchem. Potom dva roky stu-
doval na c. k. theologické fakultû v Olomouci, ale dál ve studiu ne-
pokraãoval a stal se uãitelem. Od fiíjna 1886 uãil jako v˘pomocn˘
uãitel na obecné ‰kole v Pfiedmostí. V kvûtnu 1890 vykonal v Pfií-
bofie pfiedepsanou zkou‰ku uãitelské zpÛsobilosti. Od 1. 9. 1892
uãil v Horní Mo‰tûnici, pozdûji do 30. 8. 1904 v ¤íkovicích.  

·kolní rok 1904–05. Jako kaÏd˘ rok, tak i letos zapoãal ‰kolní
rok sluÏbami BoÏími. Do ‰koly nastoupilo 161 dûtí. Jeden Ïák a jed-
na Ïákynû ‰kolou povinní nastoupili na mû‰Èanskou ‰kolu, jeden
Ïák nastoupil do gymnázia a tfii dal‰í na reálku. SloÏení uãitelské-
ho sboru: správce ‰koly – naduãitel Ignác Îivn˘, katecheta – P. Au-
gustin Kulhav˘, faráfi, uãitel 2. tfi. Antonín BeÀa, industriální uãi-
telka – Eli‰ka Ma‰ová. Pfiedsedou ‰kolní rady byl EvÏen Janda,
ãtvrtláník ã. 10, kter˘ byl zároveÀ starostou obce.    

Pfii Nejvy‰‰ích jmeninách J. V. císafie a krále Franti‰ka Josefa I.
se kaÏd˘ rok konaly za úãasti Ïactva slavné bohosluÏby, také se kaÏ-
d˘ rok provádûla jednou aÏ dvakrát vizitace ‰koly okresního in-
spektora Josefa ·ikoly, profesora na gymnáziu. Okolo 15. ãervence
se provádûla kostelní vizitace, spojená se zkou‰kou z náboÏenství.
V lednu 1905 onemocnûlo mnoho ÏákÛ spalniãkami.

Dne 28. ãervence 1906 projíÏdûl císafi Frant. Josef I. Moravou
a pfiijel i do Pfierova. BeÀov‰tí ‰koláci pfii‰li na mo‰tûnské vlakové
nádraÏí, kde spolu s jin˘mi dûtmi a dospûl˘mi vítali s plesem a já-
sotem J. V˘sost, kter˘ sedûl ve vlaku. Pro ten úãel jel vlak zpoma-
lenû.    

KaÏd˘ ‰kolní rok zaãínal 15. záfií a konãil 15. ãervence. Do
1. tfiídy byla zakoupena nová mo-
derní v˘sadní kamna. Josef Uhe-
rek, rolník ze Îalkovic, daroval
zdej‰í ‰kole 15 K a Rolnická záloÏ-
na v Horní Mo‰tûnici 20 K na ná-
kup knih. 

·kolní rok 1906–07. Do ‰koly
nastoupilo 173 ÏákÛ, mimo to dva
Ïáci na mû‰Èanskou ‰kolu a tfii na
stfiední. Místo katechety P. Aug.
Kulhavého vyuãoval náboÏenství
P. FRANTI·EK OSTRâIL, od ledna
1907 P. FRANTI·EK SMUTN .̄ Od
11. dubna 1907 se zaãalo uãit po-
lodennû, protoÏe onemocnûl na-
duãitel Ignác Îivn˘, trápily ho Ïa-
ludeãní a stfievní potíÏe.

Místní ‰kolní rada zakoupila do
‰koly mapu mocnáfiství Rakousko-
Uherska v cenû 20 K. Také c. k.
okresní ‰koldozorce prof. J. ·ikola
daroval ‰kole dvû uãební pomÛc-
ky: mapu Evropy za 18 K a mapu
v˘chodní a západní polokoule za
24 K. Profesor ·ikola byl majitelem
rolnického statku ã. 29 v BeÀovû.
V r. 1903 byl pro své zásluhy jme-

nován J. V. císafiem a králem F. Josefem Rytífiem fiádu Franti‰ka Jo-
sefa.

I letos darovala Rolnická záloÏna v Horní Mo‰tûnici beÀovské
‰kole 20 K. Od 18. fiíjna 1906 byl jmenován místní faráfi P. A. Kul-
hav˘ na nové pÛsobi‰tû do ·vábenic a za nûj nastoupil 10. ledna
1907 administrátor P. Frant. Ostrãil a zároveÀ novû jmenovan˘ fa-
ráfi P. Frant. Smutn˘, kter˘ byl pfiedtím kaplanem na Hukvaldech.
O P. Kulhavém se v kronice pí‰e, Ïe byl horliv˘ a svûdomit˘ a dob-
fie spolupracoval s uãiteli.    

·kolní rok 1907–08. Do ‰koly nastoupilo 184 dûtí, mimo to
4 Ïáci na stfiední a 1 Ïákynû na dívãí ‰kolu (Vesna v Brnû). Nadu-
ãitel I. Îivn˘ mûl pro nemoc roãní dovolenou. Za nûj nastoupil na
jeho místo uãitel FRANTI·EK LUDÍK z Tuãína. Do Kojetína se od-
stûhoval uãitel A. BeÀa a na jeho místo nastoupil OLD¤ICH PASE-
KA, bochofisk˘ rodák. Pfiedtím uãil rok v Troubkách.   

ProtoÏe stále rostl poãet ÏákÛ, ve 2. tfi. jich bylo 112, bylo nut-
né ‰kolu roz‰ífiit. V budovû ‰koly se dûlaly úpravy a vzhledem k to-
mu byly prodlouÏeny prázdniny.    

·kolní rok 1908–09. Nákladem 1700 K se podafiilo roz‰ífiit ‰ko-
lu na trojtfiídní. Nastoupilo celkem 185 dûtí. V 1. tfi. bylo 61 ÏákÛ,
ve 2. tfi. 50 ÏákÛ a ve 3. tfi. 74 ÏákÛ. SloÏení uãitelského sboru: fie-
ditel ‰koly – Ignác Îivn˘, naduãitel; katecheta – P. Franti‰ek Smut-
n˘, uãitel 2. tfi. Franti‰ek Ludík, prozatímní uãitel – Oldfiich Pase-
ka, prozatímní uãitelka – Eli‰ka Ma‰ová (do 15. 11.), potom MARIE
GAZDOVÁ (od 16. 11). Eli‰ka Ma‰ová ode‰la na nové pÛsobi‰tû do
Bfieska a Budeãka, okres Litovel. Marie Gazdová pfii‰la z Nezamyslic
jako zatímní uãitelka Ïensk˘ch ruãních prací, nyní mûla uãit v Be-
Àovû a Dobrãicích. Od 8. bfiezna byl jmenován Oldfiich Paseka uãi-
telem 2. tfi. a Franti‰ek Ludík uãitelem 1. tfi.    

SloÏení ‰kolní rady v lednu 1909: pfiedseda – Alois Zemánek,
pÛlláník, místopfiedseda – Maxmilián Ordelt, pÛlláník z Prus, ãle-
nové – Ignác Îivn˘, správce ‰koly; P. Frant. Smutn˘, faráfi; EvÏen
Janda, pÛlláník; Ludvík Uherek, pÛlláník. Josef ·ikola ml., bydlící
v Pfierovû, daroval beÀovské knihovnû 14 knih v cenû 20 K. 

beÀov prusy

Uãitelsk˘ sbor z r. 1911. Sedící zprava: fieditel ‰koly Franti‰ek Jureãka, P. Franti‰ek Smutn˘, ka-
techeta. Stojící: Antonie Puchalská, industriální uãitelka, uãitel 2. tfi. Oldfiich Paseka (asi ten,
co stojí vpravo ) a uãitel 1. tfiídy Franti‰ek Ludík. SOA v Pfierovû, Z· BeÀov, 1. kronika obecné
‰koly v BeÀovû, i. ã. 1
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beÀov prusy

·kolní rok 1909–10. Do ‰koly nastoupilo celkem 176 dûtí. Do
1. tfi. - 56, do 2. tfi. - 50, do 3. tfi. - 70. ¤editel ‰koly I. Îivn˘ one-
mocnûl plicním neduhem a obdrÏel dovolenou do konce ‰kol. ro-
ku. V fiízení ‰koly ho zastoupil Frant. Ludík a uãitelé si rozdûlili Ïá-
ky do dvou tfiíd. Ignác Îivn˘ zemfiel 30. dubna 1910 a jeho pohfibu
se zúãastnilo velké mnoÏství uãitelÛ, c. k. okresní hejtman, c. k.
okresní inspektor JankÛ, c. k. okresní soudní rada, pûveck˘ uãitel-
sk˘ sbor atd. Byl hodnocen jako svûdomit˘ a vzorn˘ uãitel, oblíbe-
n˘, vefiejností váÏen˘, lidé ho mûli rádi. Mûl teprve 47 let, kdyÏ jej
souchotiny zdolaly. 

Na jeho místo nastoupil FRANTI·EK JUREâKA, naduãitel, kte-
r˘ pfiedtím uãil v Obûdkovicích. Pocházel z Lipníku. Obecnou ‰ko-
lu a niÏ‰í reálné gymnázium vykonal v Pfierovû, od r. 1885 do
r. 1889 se uãil na c. k. uãitelském ústavû v Pfiíbofie. Uãil 3 roky
v Mo‰tûnici, 6 rokÛ v Lobodicích a pak jako správce a uãitel na jed-
notfiídní ‰kole v Obûdkovicích, celkem 11 rokÛ.

Pan Ladislav ·ikola daroval zdej‰í ‰kole sbírku 12 obrazÛ pro prv-
Àáãky a nûkolik knih do knihovny. V tomto roce zaujala v‰echny
jasnû svítící Halleyova kometa. Od 1. ledna probûhlo v obci sãítání
lidu. BeÀov mûl 777 obyvatel.  

Z uãitelského sboru ode‰la Marie Gazdová. Byla dekretem usta-
novena uãitelkou ruãních prací do Ti‰tína a Kovalovic u Ti‰tína. Na
její místo prozatímnû nastoupila ANTONIE PUCHALSKÁ, která po-
cházela z Napajedel. Mûla uãit v BeÀovû a Dobrãicích. Marie Gaz-
dová pfii svém odchodu darovala chud˘m dívkám zdej‰í ‰koly 20
K na zakoupení potfieb pro ruãní práce.4

·kolní rok 1911–12. Do ‰koly nastoupilo 166 ÏákÛ. Uãitelsk˘
sbor zÛstal beze zmûny. Pod vedením uãitele Frant. Ludíka zahrá-
li Ïáci 17. a 20. prosince divadelní pfiedstavení Dráteníãek.Hra mû-
la velk˘ úspûch. V˘tûÏek byl vûnován na fond opu‰tûn˘ch ãesk˘ch
dûtí. âeské zemské komisi moravské bylo zasláno 78 K 28 h, ví-
deÀskému spolku Komensk˘ 20 K. Celkov˘ zisk ãinil 98 K 28 h.
Po Vánocích darovala místní Agrární omladina na uãební pomÛcky
10 K.

Pfiedsedou místní ‰kolní rady byl Alois Zemánek, místopfiedse-
dou Josef Skála z Prus.   

·kolní rok 1912–13. Do ‰koly nastoupilo 170 ÏákÛ. V uãitel-
ském sboru nastala zmûna. Uãitel 2. tfi. Oldfiich Paseka ode‰el
1. ledna uãit do DomaÏelic a na jeho místo nastoupil prozatímní
uãitel EDUARD KAëOREK, rodák z Tovaãova. Byla mu pfiidûlena
3. tfiída. Na ·tûpána uspofiádala ‰kola divadelní pfiedstavení ve pro-
spûch ãesk˘ch osifiel˘ch a opu‰tûn˘ch dûtí. V ãervnu darovala zdej-
‰í Agrární omladina pro chudé ‰kolní dûti 20 K.

·kolní rok 1913–14. Do zdej‰í ‰koly nastoupilo 166 ÏákÛ, v ji-
ném obvodu 8 dûtí ‰kolou povinn˘ch. Dne 7. ledna ode‰el kate-
cheta P. Franti‰ek Smutn˘ a stal se faráfiem v Topolanech u Vy‰ko-
va. Na jeho místo nastoupil P. JAN PLESNÍK z Bfiezové ve Slezsku.
Jeho nástup se konal 1. kvûtna, do té doby ho zastupoval P. FRAN-
TI·EK JEMELKA. 

Jak uÏ se stávalo zvykem, i tentokrát na sv. ·tûpána se konalo
‰kolní divadelní pfiedstavení Vzácn˘ kolovrat. Zemské komofie
v Brnû bylo zasláno 20 K, zbytek se vûnoval ve prospûch ãesk˘ch
chud˘ch a osifiel˘ch dûtí. Obãanská záloÏna v Mo‰tûnici darovala
pro chudou ‰kolní beÀovskou mládeÏ 15 K.   

A najednou do poklidné vesnice pfii‰la zpráva, Ïe byl 28. ãervna
spáchán v Sarajevu atentát na arcivévodu a následníka trÛnu Fran-
ti‰ka Ferdinanda a jeho choÈ Îofii.To byl podnût ke  vzniku 1. svû-
tové války.

·kolní rok 1914–15. Do ‰koly nastoupilo 171 ÏákÛ. V 1. tfi. by-
lo 81 ÏákÛ, ve 2. tfi. 90 ÏákÛ.  Nastupující nov˘ uãitel AUGUSTIN
LIEBIGR  musel asi po 1 - 2 mûsících nastoupit do války, ale pro du-
‰evní onemocnûní byl z války propu‰tûn. Trojtfiídní ‰kola byla re-
dukována na dvojtfiídní. V 1. tfi. uãil naduãitel Frant. Jureãka, ve

2. tfi. definitivní uãitel Frant. Ludík. Druh˘ jmenovan˘ byl v pro-
sinci 1914 odveden jako 36 let˘ k c. k. vojsku a v únoru 1915 do
války. Za nûj nastoupil HUBERT ODRÁÎKA, prozatímní uãitel
z H. Mo‰tûnice. Uãil jen do 28. února, kdy se vrátil propu‰tûn˘ Aug.
Liebigr. Ale 3. dubna byl Liebigr znovu povolán k vojsku, proto za
nûj byla jmenována definitivní uãitelka z Horní Mo‰tûnice ANNA
KOPLÍKOVÁ. Zaãala uãit v 1. tfi. a Frant. Jureãka pfievzal 2. tfi.  

Uãitel Liebigr byl odveden na vojnu, ale nechtûl bojovat za cí-
safie pána a dezertoval. Byl nezvûstn˘ 5 t˘dnÛ. Nakonec ho patro-
la chytila a vsadila do Ïaláfie. U soudu byl uznán nepfiíãetn˘m a po-
slán do Ústavu choromysln˘ch ve ·ternberku. 

Rolnická záloÏna v Horní Mo‰tûnici darovala ‰kole na nákup knih
20 K. Ze sbírek ‰kolní mládeÏe a z darÛ bylo zasláno Zemské ko-
misi pro ochranu dûtí 3,62 K, spolku âerveného kfiíÏe v Brnû
3,27 K a Vdovskému a sirotãímu spolku ozbrojené moci ve Vídni
1,54 K. Industriální uãitelka Antonie Puchalská vyrobila se ‰kolní-
mi dûtmi v ruãních pracích pletené ãásti obleãení v hodnotû 150
K. Byly pak poslány vojákÛm na boji‰tû. ·koláci provádûli v obci
sbûr a vybrali 40 kg mosazi, 5 kg mûdi a 1 kg olova, to v‰e pro vá-
leãné úãely.  

·kolní rok 1915–16. Do ‰koly nastoupilo 163 dûtí. Za normál-
ních podmínek by v 1. tfi. bylo 46 dûtí, ve 2. tfi. 55 dûtí a ve 3. tfi.
62 dûtí. JenÏe v tomto váleãném roce vyuãoval pouze fiídící uãitel
Franti‰ek Jureãka a P. Jan Plesník. PfiestoÏe mûl naduãitel Jureãka
ve spojen˘ch tfiídách 163 dûtí, hodnotil kázeÀ dûtí r. 1916 pfii vizi-
taci ‰koldozorce Vilém ·álek jako velmi dobrou a znalosti velmi
uspokojivé.5

B˘val˘ fieditel chlapecké ‰koly v Pfierovû Jan Martilík, t.ã. ve v˘-
sluÏbû, daroval pfii sv˘ch 70. narozeninách rodnému BeÀovu dvû
sborky. Tyto darované písnû, které sám sloÏil, nesly název Drahé
rodné dûdince a Moravûnko. Byly podepsány J. M. BeÀovsk˘. Jan
Martilík byl v Pfierovû velmi uznávan˘m a váÏen˘m uãitelem. To
dokazuje i ãlánek v Obzoru ze dne 27. 1. 1920, t. j. den po úmrtí
Jana Martilíka.    

V pondûlí dne 26. ledna 1920 jiÏ s vycházejícím sluncem roz-
‰ífiila se po Pfierovû smutná zvûst, Ïe tento dobr˘ stafieãek rozÏeh-
nal se s Ïivotem. V myslích v‰ech, ktefií ho pfii této pfiíleÏitosti vzpo-
mínali, vyvstal obraz tohoto dobráckého muÏe, kter˘ nikoho
v Ïivotû nepohnûval ani neurazil, ale kter˘ se rozpl˘val svojí dob-
rotou, jak k pfiátelÛm a znám˘m, tak i ke sv˘m podfiízen˘m, dokud
zastával svÛj úfiad fieditele chlapecké ‰koly a vÏdycky ochotnû vy-
hovoval kaÏdé Ïádosti, která nepfiekraãovala meze skuteãné moÏ-
nosti.

Rodákem byl z blízkého BeÀova, kdeÏ se narodil 4. dubna 1845
jako syn pololáníka. Odbyv niÏ‰í reálku v KromûfiíÏi, dán byl na
ústav uãitelsk˘, tehdy ov‰em nûmecko-ãesk˘ v Olomouci...

...Tento ústav absolvoval r. 1866, právû za ne‰Èastné pro Ra-
kousko války. Za pomocného uãitelského se dostal do Kokor, ... za-
Ïádal po 10 letém pobytu v Kokorách o místo v Pfierovû a také se
mu ho dostalo. AÏ do r. 1885 pÛsobil zde jako uãitel a v tomto ro-
ce jmenován byl fieditelem novû zfiízené II. obecné ‰koly a po smr-
ti Frant. Vávry pfie‰el v téÏe hodnosti na prvou ‰kolu. Pfii‰ed do Pfie-
rova, získal si záhy srdcí v‰ech bodr˘ch PfierovanÛ. Aã vzdûlání
mohl nab˘ti tehdy ke svému uãitelskému stavu jen na dvouroãním
pedagogiu v Olomouci, a to pouze v nûmãinû, doplnil své vûdo-
mosti potfiebné pro svÛj stav vlastní soukromou pílí, takÏe mohl se
státi dokonal˘m uãitelem mûstské mládeÏe, jak to s vdûãností vzpo-
mínají v‰ichni jeho b˘valí Ïáci. ... mnozí po letech k nûmu pfii-
cházeli ... aby mu podûkovali... Jsa nadán pfiíjemn˘m vysok˘m hla-
sem tenorov˘m, dovedl svého hlasu uÏívati ... rád a ochotnû se
propÛjãoval ke koncertním produkcím pûv. spolku „ Pfierubu“, kte-
r˘ mu vdûãí za provedení mnoh˘ch skladeb ãesk˘ch na‰ich skla-
datelÛ...(úryvky).



Moravûnko!

Moravûnko, zemû krásná milorodé pfiírody,
lep˘ skvoste, perlo jasná, zdroji hojné úrody,
tebe kochám z du‰e celé, jako matku rodn˘ syn,
tebe milovati vfiele káÏe mi sám Hospodin,
tebe milovati vfiele káÏe mi sám Hospodin.

Krásná pole, fieky, háje ozdobou jsou Moravy,   
lidstvo kaÏdiãkého kraje dobylo si oslavy,   
protoÏ i my následujme pfiedkÛ vûrn˘ch rekovnost,
Boha,vlast,národ milujme, toÈ ta nejvzácnûj‰í ctnost
Boha,vlast,národ milujme, toÈ ta nejvzácnûj‰í ctnost

Drahé rodné dûdince

1. Na kopeãku v údolíãku obehnaná vr‰íãky
je má drahá rodná víska s pfievzácn˘mi pomníãky.

2. Od Host˘na posvátného teãe kolem Bystfiiãka
a zalévá mnohdy ‰tûdfie louky, suchá políãka.

3. Rodná vísko, má dûdinko moravská ãarokrásná,
nad tebou se klene ‰irá obloha modrojasná.

4. Tys zrodila v chud˘ch ch˘‰kách vûrné syny národu,
za ty pfiijmi vfielé díky, jeÏ ti patfií po Bohu.

5. V lÛnû posvátného místa tam tklí vzácné poklady,
rodiãe a bratfii, sestry, za nûÏ není náhrady.  

6. Ach pfiedrazí a pfiemilí vlastenci i rodáci,
neustaÀte u vzdûlání ani po tûÏké práci.

7. K Bohu, Pánu v‰ehomíra zraky své pozvedejte
a útûchu s celou vískou u Nûho jen hledejte.  

8. Za pfiímluvu mocnou Matku prosme ãasto srdeãnû,
by ná‰ BeÀov zachován nám, váÏen Moravou vûãnû.6

beÀov prusy
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Dvû písnû, které pro svÛj rodn˘ BeÀov sloÏil a pfii sv˘ch 70. na-
rozeninách obci daroval Jan Martilík, fieditel národ. ‰k. v Pfie-
rovû, t. ã. ve v˘sluÏbû. (Pod pseudonymem J. M. BeÀovsk˘).
SOkA v Pfierovû, Z· BeÀov, 1. kron. obec. ‰k. v BeÀovû, i. ã. 1
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beÀov prusy

·kolní rok 1916–17. Do ‰koly nastoupilo 171 dûtí. Do 1. tfi.
52, do 2. tfi. 52 a do 3. tfi. 67 ÏákÛ. SloÏení uãitelského sboru: na-
duãitel Franti‰ek Jureãka, Antonie Puchalská, ustanovena od
31. srpna v˘pomocnou uãitelkou literárního pfiedmûtu, BOÎENA
DOKOUPILOVÁ, industriální uãitelka, rodaãka z Vinar, P. Jan Ples-
ník. ·koly v jiném obvodu nav‰tûvovali 3 chlapci a 4 dívky. Dne
21. listopadu 1916 zemfiel v 9 h veãer císafi a král J. V. Franti‰ek Jo-
sef a téhoÏ dne po nûm nastoupil nov˘ vladafi Karel I.  

·kolní rok 1917–18. Do ‰koly nastoupilo 178 dûtí. Do 1. tfi.
52, do 2. tfi. 51 a do 3. tfi. 75 ÏákÛ. SloÏení uãitelského sboru: na-
duãitel Franti‰ek Jureãka, P. Jan Plesník, v˘pomocn˘ uãitel Rudolf
Macháãek, beÀovsk˘ rodák, Antonie Puchalská. Ve 2. a 3. tfiídû by-
lo polodenní vyuãování. ·koly v jiném obvodu nav‰tûvovali 3 chlap-
ci a 4 dívky.   

·kolní rok 1918–19. Do ‰koly nastoupilo 184 dûtí. Do 1. tfi.
60, do 2. tfi. 57 a do 3. tfi. 67 ÏákÛ. SloÏení uãitelského sboru: fiídí-
cí uãitel Franti‰ek Jureãka, ANNA KOPLÍKOVÁ – uãitelka, Rudolf
Macháãek – uãitel, P. Josef Plesník – katecheta, Antonie Puchalská
– industriální uãitelka. Definitivní uãitel Franti‰ek Ludík je stále ja-
ko rusk˘ legionáfi v Rusku. Uãitel Liebigr následkem choroby pro-
pu‰tûn ze zdej‰í ‰koly.    

·kolní rok 1919–20. Do ‰koly nastoupilo 193 dûtí. Do 1. tfi.
66, do 2. tfi. 55 a do 3. tfi. 72 ÏákÛ. Uãitelsk˘ sbor je zachován, do
‰kolní rady zvolen starosta obce EvÏen Janda. ·koly v jiném obvo-
du nav‰tûvovali 3 chlapci a 1 dívka. V Horní Mo‰tûnici je zfiízena
mû‰Èanská ‰kola, kterou mohou nav‰tûvovat i beÀov‰tí Ïáci. Obec
zaplatila mo‰tûnské ‰kole poplatek 7054 Kã. V období do 1. sv. vál-
ky byla tzv. mû‰Èanka v˘bûrovou ‰kolou. Dne 28. fiíjna se konala
oslava vzniku âSR (âeskoslovenské republiky) a to v budovû ‰ko-
ly. Byla ukonãena státní hymnou Kde domov mÛj? a Nad Tatrou sa
bl˘ská. Oslavu fiídil uãitel Rudolf Macháãek. Dne 7. bfiezna se ko-
nala oslava narozenin na‰eho 1. prezidenta Tomá‰e Garigue Masa-
ryka.

V únoru 1920 se vrátil ze Sibifie pan uãitel Franti‰ek Ludík, ale
ze zdravotních dÛvodÛ mu byla dána do konce ‰kolního roku do-
volená.  

·kolní rok 1920–21. Tentokrát zaãínal ‰kolní rok - a to uÏ na-
pofiád – 1. záfií a konãil koncem ãervna. Do ‰koly nastoupilo 180
dûtí. Do 1. tfi. 56, do 2. tfi. 56 a do 3. tfi. 68 ÏákÛ. ·kolu v jiném ob-
vodu nav‰tûvovali 4 chlapci a 3 dívky. SloÏení uãitelského sboru
stejné, jen za uãitele R. Macháãka nastoupil uãitel VLADIMÍR ZIK-
MUND. Od této doby se zaãaly kaÏdoroãnû oslavovat 7. 3. naro-
zeniny TGM, 28. 3. narozeniny Jana Amose Komenského, uãitele
národÛ a 28. 10. v˘roãí vzniku na‰í republiky. Oslavy se konaly
v hostinci Franti‰ka HovÛrky.    

SloÏení místní ‰kolní rady: pfiedseda – Alois Zemánek, rolník,
místopfiedseda – Florian Talla z Prus. âlenové: Franti‰ek Jureãka,
správce ‰koly; Anna Koplíková, uãitelka; Adolf Hrbas, malorolník;
Augustin Hermann, stoláfi. Náhradníci: Vavfiinec Bûhal, Ïelezniãáfi;
Vojtûch Chmelafi, rolník; Josef Janda ã. 8, rolník. ¤editel Jureãka ve
‰kolní kronice pí‰e, Ïe to, aby byl biskup A. C. Stojan vysvûcen na
arcibiskupa, umoÏnil pfievrat 28. 10. 1918.  

·kolní rok 1921–22. Do ‰koly nastoupilo celkem 165 dûtí. Do
1. tfi. 48, do 2. tfi. 57 a do 3. tfi. 60 ÏákÛ. SloÏení uãitelského sboru:
Franti‰ek Jureãka – fieditel, ADOLF PATÁK, uãitel, rodák z Hra-
deãné u Litovle, FRANTI·EK P¤IKRYL, v˘pomocn˘ uãitel, rodák
z Ivanû u Tovaãova, P. AUGUSTIN ODSTRâIL, faráfi, rodák ze Îe-
ranovic u Hole‰ova. V jiném obvodu nav‰tûvovalo ‰kolu 9 chlapcÛ
a 5 dívek. Vladimír Zikmund byl jmenován uãitelem ve Strakoni-
cích na Hluãínsku, Anna Koplíková se vrátila uãit do Horní Mo‰tû-
nice a P. Jan Plesník se stal faráfiem v Brezové. 

Toho roku se konala mimo jiné i vzpomínková akce k v˘roãí úmr-
tí K. H. Borovského. Na místû b˘valého ãeskobratrského sboru byl

poloÏen základní kámen ke stavbû nové sokolovny. Stalo se tak 28.
ãervna pfii vzpomínkové oslavû na Mistra Jana Husa.  

·kolní rok 1922–23. Do ‰koly nastoupilo 141 dûtí. Do 1. tfi.
39, do 2. tfi. 52 a do 3. tfi. 50 ÏákÛ. Mû‰Èanskou ‰kolu nav‰tûvova-
lo 7 chlapcÛ a 6 dívek, vy‰‰í ‰kolu 4 chlapci. Ode‰el uãitel Franti-
‰ek Pfiikryl a byl jmenován uãitelem v Îelátovicích. Na jeho místo
nastoupila uãitelka BOÎENA PATÁKOVÁ, roz. V‰eteãková, rodaã-
ka z Vinar. Mimo uÏ zavedené oslavy se konala 23. prosince slav-
nost Vánoãního stromku a 6. ledna 1923 dûtské divadelní pfiedsta-
vení Krakono‰ova medicina. Dne 28. ãervna byl slavnostnû ukonãen
‰kolní rok zároveÀ se vzpomínkou na M. J. Husa a 15. ãervence by-
la slavnostnû otevfiena nová sokolovna.

·kolní rok 1923–24. Do ‰koly nastoupilo 124 dûtí. Do 1. tfi.
44, do 2. tfi. 47 a do 3. tfi. 33 ÏákÛ. V tomto ‰kol. roce byla ustave-
na Antonie Puchalská definitivní uãitelkou domácích nauk pro ob-
vod BeÀov – Újezdec od 1. dubna 1924. V kaÏdé vesnici uãila
12 hodin. Místní ‰kolní rada urãila fiídícímu uãiteli plat 160 Kã roã-
nû za byt. Stolafi Augustin Herman poloÏil ve 3. tfiídû novou pod-
lahu. V tomto ‰kolním roce byla provedena v˘stava ruãních prací
ÏákÛ 3. tfi. a veãer ten den zahrála ‰kolní mládeÏ pohádku Mike‰
lomidrevo.    

·kolní rok 1924–25. Do ‰koly nastoupilo 95 dûtí. Do 1. tfi. 30,
do 2. tfi. 37 a do 3. tfi. 28 ÏákÛ. Z toho 91 ÏákÛ nav‰tûvovalo fiím-
skokatolické náboÏenství a 4 Ïáci náboÏenství ãeskoslovenské círk-
ve. SloÏení uã. sboru: Frant. Jureãka – správce ‰koly, Adolf Paták,
def. uãitel, BoÏena Patáková, def. uãitelka, Antonie Puchalská, ind.
uãitelka a P. Augustin Odstrãil, katecheta. 

SloÏení místní ‰kolní rady: pfiedseda – Augustin Uherek ã. 24,
místopfiedseda – Oldfiich Mike‰, Prusy ã. 11. âlenové: Frant. Ju-
reãka, Adolf Paták, Josef Janda ã. 107 a Franti‰ek Stupárek ã. 92.  

Pfii regulaci Mo‰tûnky bylo mezi BeÀovem a Prusy na pozem-
cích Augustina Dostála ã. 28 a Antonína Dvofiáãka ã. 88 objeveno
prehistorické nalezi‰tû. V hloubce 2 metrÛ leÏelo 7 velk˘ch popel-
nic se spálen˘mi kostmi. Pak byla je‰tû vykopána fiada men‰ích po-
‰kozen˘ch popelnic. Pravdûpodobnû tu bylo staroslovanské pohfie-
bi‰tû. Nález byl odevzdán do brnûnského muzea. Mimo to tu byla
nalezena i kostra s tûÏk˘mi Ïelezn˘mi ostruhami. Asi to byl zem-
fiel˘ ‰védsk˘ voják z tábora Torstensonovy armády.

·kolní rok 1925–26. Do ‰koly nastoupilo 103 dûtí. Do 1. tfi.
36, do 2. tfi. 30 a do 3. tfi. 37 ÏákÛ. V‰ichni mûli ãeskou národnost,
fiímskokatolického vyznání bylo 102 ÏákÛ, ãeskoslovenské církve
1 Ïák. Do uãitelského sboru nastoupili noví uãitelé: ZDENùK ZA-
CPAL z Hradãan a LIBOSLAVA SMùTÁKOVÁ, roz. Tihelková z Laz-
ník. Adolf Paták a BoÏena Patáková ode‰li do Îelátovic a Antonie
Puchalská do Horní Mo‰tûnice. Za ni nastoupila ind. uãitelka VIN-
CENCIE TIHELKOVÁ. Ve 2. pololetí ale nastala zmûna. Vincencie
Tihelková byla pfieloÏena do Uhfiiãic, Polkovic a Kojetína a na její
místo nastoupila BLAÎENA KOHOUTKOVÁ. 

Dne 20. ãervna 1926 sehrály dûti divadelní pohádku Krakono‰
pod vedením uãitelského sboru.   

·kolní rok 1926–27. Do ‰koly nastoupilo 95 dûtí. Do 1. tfi. 38,
do 2. tfi. 28 a do 3. tfi. 29 ÏákÛ. V‰ichni mûli národnost ãeskou,
94 ÏákÛ náboÏenství fiímskokatolického, 1 Ïák náboÏenství ãesko-
slovenského. Do mû‰Èanské ‰koly se pfiihlásilo 8 chlapcÛ a 7 dûv-
ãat, 1 Ïák nav‰tûvoval ‰kolu pro hluchonûmé. Uãitelka Liboslava
Smûtáková byla pfieloÏena do Pivína, za ni byla ustanovena uãitel-
ka DRAHOMÍRA ·TùPÁNOVÁ z Klenovic. 

Vyuãování zaãínalo v 8 hodin. Okresní péãe o mládeÏ v Pfiero-
vû poslala zdej‰í ‰kole na vánoãní nadílku 150 Kã. Z toho byli po-
dûleni tito Ïáci: Franti‰ek Vrána 40 Kã na obuv, Ludmila Krausová
40 Kã na ‰aty, Franti‰ek Mareãek 40 Kã na obuv, Josef Matu‰
30 Kã na zimní prádlo. ·kolní dûti vybíraly po vesnici peníze ve pro-
spûch Dûtského dne, vybraly 165,50 Kã. Tyto peníze se poslaly do
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Brna. Mimo obvyklé oslavy se slavil 14. kvûtna Svátek matek a pak
se uskuteãnilo v ãervnu hned nûkolik akcí. Dne 26. ãervna se ko-
nala v˘stava ruãních prací, 27. ãervna byla ve ‰kole pfiedná‰ka o v˘-
znamu Zborova pro na‰i republiku, 28. ãervna byl ukonãen ‰kolní
rok zároveÀ se vzpomínkou na odkaz M. J. Husa. O den pozdûji se
hrálo v sokolovnû divadelní pfiedstavení pohádky Bílé rÛÏe.   

Pro nedostateãnou náv‰tûvu byly ze ‰koly vykázány dvû Ïáky-
nû.

·kolní rok 1927–28. Do ‰koly nastoupilo 96 dûtí. V kaÏdé tfií-
dû byla dvû oddûlení. V 1. tfi. v 1. oddûlení bylo 29 ÏákÛ, v 1. tfi. ve
2. oddûlení bylo 19 ÏákÛ. V 2. tfi. v 1. oddûlení bylo 15 ÏákÛ,
v 2. tfi. ve 2. oddûlení bylo 12 ÏákÛ. Ve 3. tfi. v 1. oddûlení bylo
13 ÏákÛ, v 3. tfi. ve 2. oddûlení bylo 8 ÏákÛ. V jiném obvodu nav-
‰tûvovalo ‰kolu 16 dûtí. Uãitel Zdenûk Zacpal získal definitivu. In-
dustriální uãitelka BlaÏena Kohoutková se provdala za EvÏena Su-
chánka z L˘sek a na svou Ïádost byla vyvázaná ze ‰kolních sluÏeb.
Domácí nauky vyuãovala novû ustanovená uãitelka BOÎENA STEI-
GROVÁ z Vinar. V BeÀovû pÛsobila jiÏ dfiíve jako svobodná – Do-
koupilová.    

Okresní péãe o mládeÏ zaslala správci ‰koly 150 Kã. Peníze se
rozdûlily tûmto dûtem: Rudolfu Mareãkovi 30 Kã na boty, Franci
Vávrovi 19 Kã na triko, Mar. Caga‰ové 20 Kã na triko, BoÏ. Frga-
lové 20 Kã na triko, Hed. ·punarové 20 Kã na triko, Lud. Krauso-
vé 40 Kã na triko a botky. Celkem se vydalo 149 Kã (+ 1 Kã po‰-
tovné).   

SloÏení místní ‰kolní rady: pfiedseda – Alois Zemánek ã. 28, jed-
natel – Frant. Jureãka, pokladník – Zdenûk Zacpal. V r. 1927 se po-
fiídila ve ‰kole nová pumpa.7

·kolní rok 1928–29. Do ‰koly nastoupilo 96 dûtí. Do 1. tfi.
1. oddûlení 16 ÏákÛ, do 2. oddûlení 28 ÏákÛ. Do 2. tfi. 1. oddûlení
15 ÏákÛ, do 2. oddûlení také 15 ÏákÛ. Do 3. tfi. 1. oddûlení 15 Ïá-
kÛ a do 2. oddûlení 7 ÏákÛ. ¤ímskokatolického vyznání bylo 91 dû-
tí a 4 dûti byli mûly vyznání církve ãeskoslovenské. Do ‰koly v ji-
ném obvodu chodilo 7 chlapcÛ a 4 dívky.

Od 1. ledna 1929 do 30. ãervna t. r. mûla ind. uã. B. ·teigerová
zdravotní dovolenou a za ni nastoupila industriální uãitelka FRAN-
TI·KA BROÎOVÁ, t. ã. bez místa. SloÏení místní ‰kolní rady: za uãi-
tele – Frant. Jureãka, Zdenûk Zacpal; za obãany – Frant. Havlíãek
ã. 2, Josef Janda ã. 107, Frant. Stupárek ã. 92, Oldfiich Mike‰, Pru-
sy ã. 11, Ladislav Suchánek.Náhradníci: Otakar Martinek ã. 12, Jo-
sef Konupãík ã. 124, Jan Horák ã. 134. Pfiedsedou se stal Ladislav
Suchánek, místopfiedsedou Oldfiich Mike‰.   

Pfii vizitaci ‰koly vyzvedl okresní ‰kolní inspektor dr. Josef Roz-
hold vynikající úspûchy fiídícího uãitele Franti‰ka Jureãky. ·kolní ra-
dû bylo doporuãeno, aby zfiídila pfii ‰kole kuchyni, kabinet a roz‰í-
fiila zahrádku pro ‰kolní dûti na 3 ary.   

·kolní rok 1929–30. Do ‰koly nastoupilo 93 dûtí. Do 1. tfi.
1. odd. 21 ÏákÛ, do 2. odd. 15 ÏákÛ. Do 2. tfi. 1. odd. 21 ÏákÛ, do
2. odd. 15 ÏákÛ. Do 3. tfi. 1. odd. 15 ÏákÛ, do 2. odd. 6 ÏákÛ. Ná-
boÏenské vyznání: fiímskokatolíkÛ – 88, ãeskoslovenská víra
– 4, evangelická – 1.

Do ‰koly nastoupila nová uãitelka JAROMÍRA STEJSKALOVÁ.
¤ídícímu uãiteli Franti‰ku Jureãkovi udûlila kvalifikaãní komise pfii
okresním ‰kol. v˘boru v Pfierovû jednomyslnû pochvalné uznání za
vynikající píli, svûdomitost a dosaÏené úspûchy ve ‰kolní ãinnosti.   

Do ‰kolního sboru pfiibyla v˘pomocná uãitelka MARIE MA-
R·ÁLKOVÁ, kterou fiídící uãitel hodnotil jako nadanou a pracovi-
tou. BohuÏel 15. února 1930 ode‰la do Kfienovic u Kojetína.

Místní ‰kolní rada urãila plat za byt fiídícího i se zahrádkou na
160 Kã za rok a polnost 42 ary na 154 Kã. ¤ídící uãitel poÏádal
o zdravotní dovolenou, která mu byla 1. bfiezna udûlena na 3 mû-
síce. Po tento ãas ho zastupoval uã. Zdenûk Zacpal. ¤editel Jureã-
ka se odstûhoval 10. bfiezna do Olomouce. V beÀovské ‰kole na-

stalo slouãení ÏákÛ do dvou tfiíd. Od 1. dubna nastoupil v˘pomoc-
n˘ uãitel OLD¤ICH CHRAPEK z Pfierova.   

Pro Ïáky z BeÀova a Prus byl uspofiádán v zahradû obecního do-
mu Dûtsk˘ den. Opravovala se ‰kola.  

·kolní rok 1930–31. Do ‰koly nastoupilo 97 dûtí. Do 1. tfi.
1. odd. 28 ÏákÛ, do 2. odd. 19 ÏákÛ. Do 2.tfi. 1. odd. 13 ÏákÛ, do
2. odd. 21 ÏákÛ. Do 3. tfi. 1. odd. 11 ÏákÛ, do 2. odd. 5 ÏákÛ. Ná-
boÏenství: fiímskokatolické – 93 ÏákÛ, ãeskoslovenské – 4 Ïáci.  

SloÏení uãitelského sboru: fiídícím uãitelem v zastoupení Zdenûk
Zacpal. Dále Jaromíra Stejskalová, def. uãitelka; BoÏena Steigerová,
uãitelka dom. nauk; P. Augustin Odstrãil, katecheta; JOSEF DREI-
SEITL, zatímní uãitel – po jednomûsíãní sluÏbû nastoupil ãinnou
vojenskou sluÏbu v Olomouci.Na jeho místo nastoupil ALOIS VO-
LEK, kandidát uãitelství, z Rybí u Nového Jiãína.    

Dne 28. záfií bylo ustaveno rodiãovské sdruÏení. Okresní péãe
o mládeÏ v Pfierovû poslala 90 Kã pro chudé dûti, jako vánoãní na-
dílku. Krize uÏ se projevovala velkou silou a negativnû ovlivÀovala
Ïivot  chud˘ch mnohoãetn˘ch rodin. Bylo podûleno 9 chlapcÛ po
10 Kã. Dále dostalo 7 ÏákÛ po 3 metrech flanelu a 3 Ïáci punãochy
a rukavice. Z dobrovoln˘ch pfiíspûvkÛ byly podûleny je‰tû dal‰í dû-
ti z chud˘ch rodin, 3 Ïáci po 10 Kã a 3 metrech flanelu, 1 Ïák do-
stal 8 Kã, rukavice a ponoÏky. 

·kolní rok 1931–32. Do ‰koly nastoupilo 111 dûtí. Do 1. tfi.
celkem 49 ÏákÛ, do 2. tfi. 32 a do 3. tfi. 30 ÏákÛ. Mû‰Èanskou ‰ko-
lu nav‰tûvovalo 22 ÏákÛ.   

Do ‰koly nastoupil nov˘ fiídící uãitel JOSEF H¯BL, rodák ze Sta-
ré Rovnû na severní Moravû. Mimo obvyklé oslavy zahrály ‰kolní
dûti pfied Vánoci divadelní pfiedstavení ·tûdr˘ veãer. V kvûtnu na
Svátek matek se hrálo loutkové divadlo a v ãervnu divadelní pfied-
stavení Dukátová semena. Z ãistého v˘nosu tûchto akcí byl zakou-
pen promítací pfiístroj, mikroskop, ãasopisy pro ãítárnu a zafiízena
‰atna. 

Uãitelsk˘ sbor a místní ‰kolní rada se usnesli, Ïe bude pfií‰tím ro-
kem zavedena do ‰koly v˘uka nûmãiny. Obecní v˘bor z Prus s tím
souhlasil, ale beÀovsk˘ v˘bor ne.  

·kolní rok 1932–33. V BeÀovû nastoupilo do ‰koly 118 dûtí.
Do 1. tfi. 1. odd. 30 ÏákÛ, do 2. odd. 25 ÏákÛ. Do 2. tfi. 1. odd.
21 ÏákÛ, do 2. odd. 19 ÏákÛ. Do 3. tfi. 1. odd. 13 ÏákÛ, do 2. odd.
10 ÏákÛ. Do mû‰Èanské ‰koly v H. Mo‰tûnici 32 ÏákÛ, do Pfierova
1 Ïák, do soukromé mû‰Èanské ‰koly  1 Ïákynû a ‰koly v Pfiestavl-
kách 1 Ïákynû.    

Uãitelka Jaromíra Stejskalová po tfiíletém pÛsobení ode‰la uãit
do H. Mo‰tûnice a na její místo byla ustanovena v˘pomocná uãi-
telka MARTA HOVADÍKOVÁ z Pfierova. P. Aug. Odstrãil byl ranûn
v záfií mrtvicí, a proto za nûj nastoupil kaplan z H. Mo‰tûnice Vla-
dimír Kodítek. SloÏení ‰kolní rady:   

za uãitele - Josef H˘bl, Zdenûk Zacpal; za obãany – Lad. Suchá-
nek, Josef Janda, Frant. Uhlífi, Josef Horsák z Prus. Pfiedseda – La-
dislav Suchánek, místopfiedseda – Josef Horsák, jednatel a poklad-
ník – Josef H˘bl. Náhradníci: Frant. Janda ã. 1, Josef Konupãík,
Franti‰ek Stupárek.    

Na vánoãní nadílku daroval námûstek starosty Franti‰ek Horák
ko‰ v˘bûrového ovoce. Besídka ‰koly vynesla zisk 224 Kã, tyto pe-
níze byly pouÏity na zaplacení el. vedení do dvou tfiíd. Dne 2. dub-
na zahrály dûti divadelní pfiedstavení SvatoÀ a Milena. âist˘ v˘tû-
Ïek byl pouÏit na zaplacení plastické mapy Hané. Za provedení
loutkového divadla byl finanãní v˘tûÏek pouÏit na nákup ãasopisÛ
pro ‰kolní ãítárnu. Do 2. tfiídy byla zakoupena nová okna za 750
Kã.8

�����������
Uzavírám 1. beÀovskou ‰kolní kroniku, psanou uãiteli – kroni-

káfii, ze které jsem, doufám, vybrala to podstatné. Konãí ‰kolním
rokem 1932–33. Pohledy kronikáfiÛ na dobu, ve které Ïili, se li‰í

beÀov prusy



� 94 �

beÀov prusy

tím, z jakého prostfiedí sami vze‰li, z jakého úhlu pohledu se díva-
li. Vût‰ina uãitelÛ neÏila v blahobytu a mûla tak blízko k dûtem ne-
majetn˘ch rodiãÛ, byla k nim vnímavá a citlivá. 

BeÀov mûl ‰tûstí na své obûtavé uãitele. Napfi. rektor Franti‰ek
Mazáã vûnoval skoro ve‰ker˘ svÛj voln˘ ãas obci i mládeÏi, svou
kapelou vzbuzoval lásku k hudbû u sv˘ch svûfiencÛ. MoÏná zde je
pÛvod hudebního a pûveckého nadání pozdûj‰ího fieditele Jana Mar-
tilíka. Byl to rektor Mazáã,  kter˘ si v‰iml starého nápisu, vykfiesa-
ného na ml˘nském kole. Podobnû obûtaví a oblíbení rektofii byli:
Franti‰ek Strakáã, za jehoÏ pÛsobení se postavila nová ‰kola a kte-
r˘ musel zvládnout pfiedtím vyuãovat 130 dûtí, nebo rektor Fran-
ti‰ek Snídal, kter˘ zaloÏil ‰kolní kroniku, do které vûrnû zaznaãil
zápisy svého pfiedchÛdce Fr. Mazáãe a uchoval nám tak trvalou
vzpomínku na tehdej‰í ‰kolu. Uãitel Prokop Barták zaloÏil Dobro-
voln˘ sbor hasiãÛ, pracující a stále se rozvíjející dodnes.Nebo jeho
‰tûpování stromkÛ a péãe o zahrady - to mohlo b˘t zaãátkem ãin-
nosti budoucích zahrádkáfiÛ. Beze sporu tu zanechali své stopy.
I rektor Metodûj Danûk svou propagací mlékafiství, divadelními
pfiedstaveními ÏákÛ i finanãními pfiíspûvky dal najevo, Ïe mu na dû-
tech a obci záleÏí. Nastoupil pozdûji jako rektor mo‰tûnské ‰koly
do H. Mo‰tûnice a stal se mo‰tûnsk˘m kronikáfiem. V jeho kronice
je moÏné se doãíst, jak velmi odsuzoval váleãnou dobu (1914–18),
kdy dûti velmi trpûly nedostatkem ‰atstva, obuvi a hlavnû jídla. Jak
jeden Ïák o pfiestávce jedl pod lavicí z hladu zrníãka obilí. Jen lidé
s dobr˘m srdcem milující dûti jsou v‰ímaví k jejich nedostatkÛm
a bídû rodiãÛ. A on v‰ímav˘ byl. 

Nebo fiídící Franti‰ek Jureãka, ten musel zvládnout v‰echny ob-
tíÏe s v˘ukou pfii nedostatku uãitelÛ za 1.svûtové války. Nejnároã-
nûj‰ím byl pro nûj rok 1916. 

Jak ãasto museli uãitelé mûnit svá pÛsobi‰tû, mnohdy od sebe
velmi vzdálená, neÏ po del‰í praxi získali definitivu, jakousi jistotu
svého zamûstnání. Kolik obûtavosti musely mít i uãitelky, uãící ve
dvou vesnicích. Je‰tû nebyla bûÏná jízdní kola, nejezdily autobusy.
V zimû, v létû, za de‰tû i mrazu chodily pravidelnû pû‰ky do sv˘ch
‰kol po polních, neupraven˘ch a ãasto blátit˘ch cestách. Paní uãi-
telka Marie Gazdová darovala pfii svém odchodu 20 K chud˘m dív-
kám ... To o nûãem svûdãí. 

Ze vzpomínek tehdej‰ích ÏákÛ: Pan uãitel mi odpou‰tûl pozdûj‰í
pfiíchody do ‰koly. Moje maminka mûla nemocné srdce, tatínek
zedník uÏ byl v práci a já jsem se musel jako star‰í  postarat o mlad-
‰í sourozence a ráno poklidit v hospodáfiství. On to pan uãitel vû-
dûl. Chodil jsem do ‰koly velice rád, kaÏdé slovo pana uãitele jsem
„hltal“, dával jsem dobr˘ pozor a mûl samé jedniãky. RodiãÛm mne
chválil.

Mûl jsem rád pana uãitele Paseku. Byl  na v‰echny bez rozdílu
velice pfiísn˘ a to jsem mûl rád. Umûl jsem násobilku „jak biãem
mrská“, ale pan uãitel mne pfiece jednou „chytil“, z tolika otázek
jsem se jen jednou zm˘lil. A jak jsem star˘, mrzí mne to dodnes.

Nebyla radia, nebyly televize, nebylo kino. Veãer pfii svûtle pet-
rolejové lampy jsme se v‰ichni doma sesedli u stolu a pfii drobné
domácí práci se tatínek zeptal, co nového je ve ‰kole. A dával otáz-
ky: Které veletoky znáte? Které evropské státy znáte? Jejich hlavní
mûsta ? Která ãeská kníÏata ? atp. A my se pfiedbíhali s odpovûì-
mi, bylo nás osm dûtí. KaÏd˘ chtûl b˘t nejrychlej‰í. I kdyÏ ti mlad-
‰í byli pomalej‰í, sborové odpovûdi sourozencÛ silnû vnímali a tím
se zároveÀ uãili.  

Nejradûji jsem ãetl kníÏku „Vzpomínky starého havrana“. Psa-
lo se v ní o ãesk˘ch dûjinách, ãesk˘ch kníÏatech a dobû, kdy Ïili.9

4. SEZNAM BE≈OVSK¯CH
UâITELÒ DO r. 1933

Naduãitelé (fieditelé) jednotfiídní ‰koly: Franti‰ek Steiger
(1829–1839), Franti‰ek Macenauer (Matzenauer) (1840–1849),
Franti‰ek Mazáã (1850–1883), Franti‰ek Strakáã (1883–1885).

Naduãitelé (fieditelé) dvojtfiídní ‰koly: Franti‰ek Strakáã
(1885–1890),  Franti‰ek Snídal (1890–1893), Metod Danûk
(1893–1904), Ignác Îivn˘ (1904–1910 ), Franti‰ek Jureãka
(1910–1930), Zdenûk Zacpal (1930–1931), Josef H˘bl (1931–1939).

Literní uãitelé: Prokop Barták (1885–1889), Josef Skalick˘
(1889–1890), Prokop Barták (1890–1893), Karel ·téger
(1893–1894), Antonín Kleveta (1894–1898), Antonín BeÀa
(1898–1907), Oldfiich Paseka (1907–1912), Eduard Kaìourek
(1912–1913), Augustin Libiger (1913–14), Hubert OdráÏka
(12.–28. 2. 1915), Anna Koplíková (8. 4. 1915–31. 8. 1915). ·k.
r. 1915–1916... nikdo. Antonie Puchalská (1916–1917), Rudolf
Macháãek (1917–1920), Vladimír Zikmund (1920–1921), Adolf
Paták (1921–1925), Franti‰ek Pfiikryl (1921–1922), BoÏena Patá-
ková (1922–1925), Zdenûk Zacpal (1925–1933), Libu‰e Smûtáko-
vá (1925–1926), Drahomíra ·tûpánová (1926–1929), Jaromíra Stej-
skalová (1929–1932), Oldfiich Chrapek (1930–1936), Alois Volek
(1930–1931), Marta Hovadíková (1932–1933).    

Uãitelky ruãních prací: Eli‰ka Má‰ová (1887–1908), Marie
Gazdová (1908–1911), Antonie Puchalská (1911–1916), BoÏena
Dokoupilová (1916–1917), Antonie Puchalská (1917–1925), Vin-
cencie Tihelková (1. 9. 1925 –1. 6. 1926), BlaÏena Kohoutková
(1. 3. 1926–1. 2. 1928), BoÏena Steigerová (1. 2. 1928–12. 3.
1929), Franti‰ka BroÏová (12. 3. 1929–30. 6. 1929), Marie Mar-
‰álková (1. 9. 1929–15. 2. 1930), BoÏena ·teigerová (1930).1

5. ZÁPISY ZE ·KOLNÍ KRONIKY
(1933–50) 

·k. r. 1933–34. ¤editel Josef H˘bl zaãíná psát novou kroniku
beÀovské ‰koly. Celkem je zapsáno 154 ÏákÛ. Do mû‰Èanské ‰koly
v H. Mo‰tûnici jich chodí 23, do soukromé klá‰terní ‰koly v Pfiero-
vû 2, do arcibiskupského semináfie v KromûfiíÏi 1 Ïák. V uãitelském
sboru mimo pana fiídícího uãí DRAHOMÍRA  DRAGONOVÁ, kte-
rá získala definitivu. Je Ïenou beÀ. rodáka MUDr. Antonína Dra-
gona. Katechetou je P. Vladimír Kodítek.

Rodiãovské sdruÏení vybralo 375 Kã a z toho byly zakoupeny
‰kolní potfieby. Z darÛ (ovoce a cukrovinky) byli o Vánocích podû-
leni v‰ichni Ïáci. V tomto roce se konaly oslavy 15. v˘roãí vzniku
na‰í republiky, jubilea skladatelÛ A. Dvofiáka a B. Smetany, 500. v˘-
roãí bitvy u Lipan, volba nového prezidenta republiky a j. Konal se
v˘let do KromûfiíÏe – Kvûtná zahrada, zámek. BeÀovská i mo‰tûn-
ská záloÏna darovaly ‰kole (100 + 50) Kã. ·kola byla celé léto bez
vody, kterou brala ze studny souseda p. Bûlafie. Bylo velké sucho.
Proto bylo v záfií prodlouÏeno potrubí o 70 cm. 

·kolní inspektor Dr. J. Rozhold byl spokojen s prospûchem Ïá-
kÛ.   

·kolní rok 1934–35. Do zdej‰í ‰koly je zapsáno 139 ÏákÛ. Do
mû‰Èanské ‰koly v H. M. chodilo 18 ÏákÛ, do soukromé klá‰terní
‰koly 2 dívky a do chlapeckého semináfie ve Fry‰táku 2 ho‰i. Uãi-
telsk˘ sbor zÛstal stejn˘. MUDr. Stanislav Verner z H. Mo‰tûnice
naoãkoval 60 ÏákÛ proti zá‰krtu. Za oãkování 1 Ïáka se platilo
10 Kã. Ze sbírky pro chudé Ïáky, která ãinila 327 Kã, se jim na-
koupily ‰kolní potfieby. Pfii v˘roãí 85. narozenin T. G. Masaryka byl
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1. prezident jmenován ãestn˘m obãanem obce. Konala se také osla-
va 100. v˘roãí postavení staré národní ‰koly, na kterou byli pozvá-
ni v‰ichni b˘valí uãitelé. Msgr. B. Hfiíva slouÏil vzpomínkové bo-
hosluÏby za zemfielé uãitele a Ïáky. Místní Sokol pÛjãoval ‰kole
tûlocviãnu za poplatek 400 Kã za rok. Od záloÏen a soukromníkÛ
bylo darováno ‰kole 560 Kã.  

·kolní rok 1935–36. Zdej‰í ‰kolu nav‰tûvuje 138 ÏákÛ. Dal‰ích
20 nav‰tûvuje mû‰Èanskou ‰kolu v H. M., 1 Ïákynû soukromou klá‰-
terní ‰kolu a 1 Ïák chlapeck˘ semináfi ve Fry‰táku. O propu‰tûní ze
‰koly pro nemoc poÏádala uã. D. Dragonová. Proto bylo vyuãová-
ní polodenní, v nûkter˘ch dnech se suplováním celodenní. Zaãát-
kem listopadu pfii‰la v˘pomocná uãitelka OLGA JELÍNKOVÁ, pfie-
rovská rodaãka, na konci ‰kolního roku nastoupila definitivní
uãitelka FRANTI·KA MANNHEIMOVÁ. Uãitelkou ruãních prací
byla ustanovena v˘pomocná uãitelka MARIE NOVOTNÁ z H. Mo‰-
tûnice. Byl jí urãen obvod BeÀov – DomaÏelice. Proti zá‰krtu bylo
novû oãkováno 10 ÏákÛ. Bûhem roku se konaly bûÏné oslavy, v˘-
let 3. tfi. Bylo zavedeno nepovinné vyuãování nûmãinû, pfiihlásilo
se 51 ÏákÛ. Obû záloÏny darovaly ‰kole 250 Kã.    

·kolní rok 1936–37. Franti‰ka Mannheimová ustanovena na
zdej‰í ‰kolu jako definitivní uãitelka. Za 8 let vystfiídala 8 rÛzn˘ch
míst. Do mû‰Èanské ‰koly nastoupilo 34 dûtí, do klá‰terní mû‰Èan-
ské ‰koly 2 dívky a soukromého chlapeckého semináfie 1 hoch.
(Ostatní ãíselné údaje pozdûji v tabulce). Mimo bûÏné oslavy se ko-
naly vzpomínky narození básníka EvÏena Pu‰kina, krále Petra II.
a úmrtí krále Alexandra.   

·kolní rok 1937–38. Uãitelsk˘ sbor zÛstává nezmûnûn. Do
mû‰Èanské ‰koly nastupuje 41 ÏákÛ, 4 Ïáci nav‰tûvují vefiejné stfied-
ní ‰koly a 1 Ïák ‰kolu soukromou. U ÏákÛ se vyskytly nakaÏlivé ne-
moci: pfiíu‰nice, plané ne‰tovice, ãern˘ ka‰el a dokonce spála. By-
la ustavena nová ‰kolní rada: pfiedseda – Ladislav Suchánek,
místopfiedseda – Josef Horsák. âlenové: Ladislav Vajda, Frant. Sto-
jan, Josef H˘bl (fieditel ‰koly), Zdenûk Zacpal (uãitel). Se‰la se 8 krát
za rok. Rodiãovské sdruÏení mûlo 4 schÛze.    

Dne 14. záfií zemfiel ná‰ 1. prezident T. G. Masaryk, 17. záfií se
konala vzpomínková akce. Ná‰ národ svého prezidenta miloval,
protoÏe se zaslouÏil o vymanûní z habsburského jha.    

Îáci nav‰tívili zdej‰í v˘stavu ovoce. Dne 10. ãervence zafiídily
beÀovské spolky oslavu dvacetiletého trvání âSR a k tomuto úãelu

byl postaven pomník. Konala se oslava, pfii které Ïáci tanãili v ná-
rodních krojích. V ãervnu se konalo samaritánské cviãení CPO.   

·kolní rok 1938–39. Uãitelsk˘ sbor nezmûnûn. Pfiidûlení tfiíd:
1. tfi. fiídící uã. J. H˘bl, 2. tfi. uã. Frant. Mannheimová, 3. tfi. uã. Zd.
Zacpal. V tomto ‰kolním roce se uãilo jen pût postupn˘ch roãníkÛ.
Nûmãina se vyuãovala ve dvou skupinách po dvou hodinách t˘d-
nû, ruãní práce tfii hodiny t˘dnû. Od záloÏen a Okresní péãe o mlá-
deÏ v Pfierovû obdrÏela ‰kola celkem dar 600 Kã, za nû nakoupilo
‰atstvo pro chudé dûti. Rodiãovské sdruÏení odebíralo ãasopis Ro-
dina a ‰kola, zafiídilo vánoãní nadílku pro dûti. Po vyhlá‰ení mobi-
lizace pfii‰lo do BeÀova z pohraniãí 12 ÏákÛ. Vût‰ina jich tu trvale
zÛstala. 

Od 1. fiíjna byla pfieloÏena uã. Mannheimová do Tuãína a její tfií-
da byla rozdûlena do 1. a 3. tfiídy. Ale 27 fiíjna se vrátila a v‰e bylo
jak na poãátku roku. Po Novém roce 1939 nastoupil na obvod Be-
Àov – DomaÏelice nov˘ uãitel JOSEF PAVLÁN, kter˘ pfievzal v˘u-
ku zpûvu a tûlocvik. Od 1. února pfievzal tfiídu kolegynû Mannhe-
imové, která se provdala a byla propu‰tûna ze ‰kolní sluÏby. Za nûj
pak nastoupil uãitel BOH. BARBO¤ÍK. ¤editel ‰koly Josef H˘bl byl

jako 55 let˘ pfieloÏen do dÛchodu. Okres-
ní ‰kolní v˘bor i zemská ‰kolní rada mu vy-
slovily pochvalné uznání za horlivé a ús-
pû‰né pÛsobení ve ‰kolní sluÏbû. S Ïáky se
rozlouãil ve ‰kole, s obãany v Obecním do-
mû. Celkem pÛsobil v BeÀovû 8 let a pod-
le kronikáfie byl pracovit˘ a svûdomit˘.
S obcí i farním úfiadem Ïil v dobré shodû.
Besídky a slavnosti v této tûÏké sluÏbû by-
ly zakázány.1

·kolní rok 1939–40. Nov˘m fieditelem
‰koly se stal Zdenûk Zacpal. Na tento ‰kol-
ní rok byly otevfieny dvû zatímní tfiídy pfii
2. a 3. tfiídû. V uãitelském sboru se objevi-
li noví uãitelé: JI¤Í D¯BAL, VLADIMÍR
NOHEL z Tû‰ínska, BLAÎENA VILÍMKO-
VÁ a MARTA ZBO¤ILOVÁ. ·kolním in-
spektorem byl Dr. J. Hrbáãek. Pfiidûlení tfiíd:
1. tfi. Marta Zbofiilová, 2. tfi. BlaÏena Vilím-
ková, 3. tfi. Zdenûk Zacpal, 4. tfi. Vladimír
Nohel, 5. tfi. Jifií D˘bal a Marie Matyá‰ová
(Novotná), uã. ruã. prací. Ale bûhem roku
nastaly dal‰í zmûny. Uã. M. Zbofiilová ode-

‰la 1. fiíjna na ‰kolu v H. Mo‰tûnici a za ni nastoupil uã. LADISLAV
PET¤ÍK. Uãitel Vlad. Nohel nastoupil do Par‰ovic a za nûj nastou-
pila uã. LUDMILA SRBECKÁ. Od 15. fiíjna byl pfieloÏen uã. J. D˘-
bal do Nezamyslic a za nûj nastoupil uã. Miroslav Hlaváã. Za Ma-
rii Matyá‰ovou nastoupila 15. prosince uã. MARIE BUDSKÁ.
Ludmila Srbecká se je‰tû ani neohfiála a uÏ od 1. ledna byla usta-
novena do Nezamyslic a uã. D˘bal zpût do BeÀova. Od 1. bfiezna
odchází M. Budská a za ni nastupuje uã. VùRA FRYLâOVÁ.   

Pololetní prázdniny byly pro krutou zimu a nedostatek uhlí pro-
dlouÏeny do 18. února, pozdûji je‰tû prodlouÏeny do 4. bfiezna.
Okresní ‰kolní v˘bor nafiídil ochranu ÏákÛ pfied úãinky bomb, tzv.
protileteckou ochranu. Konala se Mikulá‰ská nadílka a v kvûtnu
Svátek matek.

Panu fiídícímu ukradli zlodûji ve ‰kole sádlo, vejce, ale i jiné po-
Ïivatiny. Stavûl dÛm v H. Mo‰tûnici, kter˘ je‰tû nebyl hotov˘, pro-
to si tyto zásoby nechával ve ‰kole. Po prázdninách musela b˘t kro-
nika zapeãetûna a uloÏena do ‰kolního archivu. (Teprve 14. 10.
1945 dopsal události let 1940–45 a pak i dal‰í do r. 1949 Alois Se-
ibert, fiídící uãitel).    

·kolní rok 1940–41. ·kola byla trojtfiídní se dvûma poboãka-
mi. Vyuãování bylo stfiídavû polodenní. Nastoupili noví uãitelé: OL-
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D¤ICH TRUNEâKA (ze zabraného území) a ZIKMUND FOUKAL.
Pfiidûlení tfiíd: 1. tfi. BlaÏena Vilímková, 2. tfi. Oldfiich Truneãka,
3. tfi. Zdenûk Zacpal, fiídící uã., 4. tfi. Zikmund Foukal a 5. tfi. Jifií D˘-
bal a Marie Budská, uã. ruã. pr. Zmûny: 19. záfií uãitel Truneãka
pfieloÏen do Pfierova, proto fiídící uã. Z. Zacpal uãil 2. a 3. tfi.,
M. Budská byla pfieloÏena a za ni uãila literní uãitelka B. Vilímko-
vá. Bylo provedeno oãkování proti zá‰krtu. Na ‰kolní pomÛcky
a o‰acení darovaly: místní záloÏna 200 K, Okresní péãe o mládeÏ
v Pfierovû 500 K, obec BeÀov 100 K, mo‰tûn. záloÏna 100 K, mlé-
kárna 100 K, obec Prusy 100 K, záloÏna v DomaÏelicích 50 K.
V r. 1940 musel odejít do v˘sluÏby pan fiídící Z. Zacpal. Byl trnem
v oku nûmeck˘m okupantÛm, protoÏe to byl b˘val˘ legionáfi. 

·kolní rok 1941–42. Správou ‰koly povûfiena BlaÏena Vilím-
ková do 1. listopadu, kdy se stal nov˘m fiídícím uãitelem ALOIS SE-
IBERT. Jifií D˘bal a Lad. Petfiík byli od 1. prosince pfieloÏeni na jin˘
okres. TéhoÏ dne nastoupila uãitelka LUDMILA JANDOVÁ. Ta ale
brzy nastoupila na dovolenou a byla zastoupena uãitelkou VLAS-
TOU âECHÁâKOVOU z H. Mo‰tûnice. Od 1. prosince byly na ‰ko-
le zru‰eny dvû poboãky. Nûmãinû vyuãovala samostatnû uã. F. VÁL-
KOVÁ ze Îelátovic. Na vánoãní o‰acovací akci bylo získáno celkem
1000 K. Pro nedostatek uhlí trvaly vánoãní prázdniny od 20. pro-
since do 3. bfiezna. V této dobû se vyuãovalo i v soukromém domû
ã. 40. Do 27. bfiezna se uãilo jen ve dvou uãebnách. ·kolním in-
spektorem byl Franti‰ek Jufiíãek.    

·kolní rok 1942–43. SloÏení uã. sboru: Alois Seibert, fiídící uã.,
uãitelky L. Jandová a B. Vilímková. Od poloviny záfií vyuãoval nûm-
ãinû uãitel K. ·ABR·ULA, po nûm M. SCHNEIDER a po nûm dále
uãitelka VùRA PO·TULKOVÁ. Mimo to sem docházela uãit 3 h t˘d-
nû uã. Vlasta âecháãková z Mo‰tûnice. Dne 8. prosince za ne-
mocnou L. Jandovou nastoupila uãitelka ANNA SAZOVSKÁ. Vá-
noãní prázdniny trvaly od 18. prosince do 11. ledna. Skoro celá
1. i 2. tfiída prodûlaly spalniãky, objevil se ãern˘ ka‰el, spála a zá-
‰krt. Dne 10. ledna mûl pohfieb dlouholet˘ beÀovsk˘ uãitel Meto-
dûj Danûk. Kronikáfi ho hodnotil jako v˘teãného zpûváka a malífie.
V mo‰tûnské kronice zachytil sv˘mi perokresbami obraz obce v mi-
nulosti. Také ho hodnotil jako velmi pfiísného uãitele, na jehoÏ pfiís-
nost vzpomínali jeho b˘valí Ïáci i po letech.  

·kolní rok 1943–44. ·kola byla organizována jako trojtfiídní
s osmi postupn˘mi roãníky. SloÏení uã. sboru: Alois Seibert, fiíd. uãi-
tel. Uãitelé: B. Vilímková, Lad. Petfiík,
Anna Sazovská. Od 1. listopadu nastou-
pila po nemoci uã. L. Jandová a uã. A Sa-
zovská byla pfieloÏena do Pavlovic. Ale
uãitelka Jandová znovu onemocnûla
v polovinû února a náhrada za ni neby-
la. Inspektorem byl Karel Koch.  

·kolní rok 1944–45. V uãitelském
sboru pfiibyla A. VA·KOVÁ, uãitelka ruã-
ních prací. V rámci totálního nasazení
pracovních sil byl 19. záfií povolán úfia-
dem práce Ladislav Petfiík. Za uãitelku
Va‰kovou nastoupila uã. ruã. prací OL-
GA URBANOVÁ. Ve váleãn˘ch letech
provádûl oãkování dûtí (tento rok proti
zá‰krtu) MUDr. D.Trefn˘ z Horní Mo‰-
tûnice. Skoro v‰echny dûti onemocnûly
plan˘mi ne‰tovicemi. Z prostfiedkÛ
Okresní péãe o mládeÏ v Pfierovû se za-
vedlo stravování ‰kolních dûtí. V BeÀo-
vû se stravovalo 32 dûtí. 

Vánoãní prázdniny mûly trvat od 21.
prosince do 21. ledna. Na o‰acovací ak-
ci bylo podûleno 18 dûtí. Pfiíspûvky na ni

ãinily 1800 K. Dûtem byly vyplaceny peníze. I kdyÏ bylo vyuãová-
ní po Vánocích zakázáno pro nedostatek paliva, uãitelé si pomohli
jinak. Opatfiili do jedné uãebny pilinová kamna a nadfiízen˘m ozná-
mili, Ïe místnost je tfiikrát t˘dnû vytápûna pro ãinnost zemûdûlské
komise. Proto se aspoÀ ãásteãnû mohlo vyuãovat. Místo ohlá‰en˘ch
3 dní se je‰tû 2 dny vyuãovalo naãerno. JenÏe pak okres vydal pfií-
kaz vyklidit tfiídy pro vojsko. Neuãilo se ani v bfieznu a ÏákÛm by-
ly zadávány domácí úkoly. V dubnu byli ve ‰kole ubytováni nûmeãtí
vojáci. Vyuãování b˘valo také pfieru‰ováno leteck˘m poplachem.    

·kolní rok 1945–46. SloÏení uã. sboru: Alois Seibert, fiídící uãi-
tel. Uãitelé: BlaÏena Vilímková a Ladislav Petfiík. V polovinû záfií by-
la na vlastní Ïádost pfieloÏena B. Vilímková do Bochofie a na její mís-
to nastoupila uãitelka MARIE PLUHA¤OVÁ z Horní Mo‰tûnice. UÏ
1. fiíjna nastoupil mlad˘ L. Petfiík vojenskou sluÏbu a za nûj pfii‰la
beÀovská rodaãka uãitelka VùRA CHROMEâKOVÁ. Pfiíkazem mu-
sela nastoupit 1. prosince do pohraniãí na opavsk˘ okres Marie Plu-
hafiová. ProtoÏe za ni nepfii‰la Ïádná náhrada, musely se spojit tfií-
dy. (1. tfi. + 1. oddûlení 2. tfi., 3. tfi. + 2. oddûlení 2. tfi.). Byl
pováleãn˘ nedostatek uhlí, proto od 12. prosince do 30. ledna se
uãilo jen v jedné uãebnû polodennû (na smûny). Ale v‰echen otop
byl uÏ spotfiebován, proto se neuãilo aÏ do 14. února.    

Dne 1. bfiezna nastoupil uã. Ladislav Petfiík, ale ani se neohfiál
a uÏ 13. bfiezna musel nastoupit v Horní Mo‰tûnici. Místo nûj pfii-
‰la uã. Vlasta âecháãková. V tomto roce byla 19. kvûtna otevfiena
nová matefiská ‰kola v ã. 33. Konaly se 28. fiíjna oslavy vzniku na-
‰í republiky, bylo vzpomenuto V¤SR, oslavy narození prezidentÛ
T. G. Masaryka a Dr. Edvarda Bene‰e.   

·kolní rok 1946–47. Uãitelsk˘ sbor: Alois Seibert - fiídící uãi-
tel,uãitelka V. âecháãková, za uã. V. Chromeãkovou uãitelka VùRA
TÁBORSKÁ. První tfiídu nav‰tûvovali Ïáci 1. a 2. post. roã., 2. tfi.
Ïáci 3. a 4. p. r. a 3. tfi. 5. post. roã. SloÏení místní ‰kolní rady: Fran-
ti‰ek Stojan - pfiedseda, Josef Talla z Prus - místopfiedseda, Alois Se-
ibert – pokladník. âlenové: Josef Vajda, Josef Konupãík ã. 142, Jind-
fiich Topiã, uã. Vûra Táborská. Bûhem ‰kolního roku se konaly bûÏné
oslavy, o‰acovací akce (15 dûtí bylo o Vánocích podûleno ãástkou
100 Kãs, protoÏe ‰aty a prádlo se kupovalo s velk˘mi obtíÏemi), na
kterou pfiispûly záloÏenské spolky, okresní péãe o mládeÏ a obû ob-
ce.  

Îáci 2. tfiídy s paní uãitelkou Vûrou Táborskou v r. 1946. Z archivu Vlastimily Ho‰ákové
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Od 17. do 24. února se uãilo jen v jedné uãebnû a pak do
22. bfiezna vÛbec, byly nucené uhelné prázdniny. Dûtem byly 3 krát
t˘dnû zadávány v nevytopen˘ch uãebnách úkoly. Probûhla sbírka
vajec pro Dûtsk˘ domov v Pfierovû, dûti nasbíraly 203 kusÛ. Také
sbírka cukru pro jugoslávské dûti. Ta byla pfievedena na Dûtsk˘ do-
mov a vynesla 11 kg. Îáci sehráli jedno divadelní pfiedstavení. Ze
3. tfi. byli pfiijati 3 Ïáci do pfierovského gymnázia. 

·kolní rok 1947–48. ·kola se stala dvoutfiídní s pûti postupn˘-
mi roãníky. V 1. tfi. je 1., 2. a 3. post. roã., ve 2. tfi. je 4. a 5. post.
roãník. Alois Seibert zÛstává fiídícím uãitelem. Dále tu uãí uãitelka
MARIE ORDELTOVÁ z Prus, ruãní práce uãí uã. JARMILA HAV-
LÁSKOVÁ ze Îelátovic. Zmûnil se název ‰koly z obecné na národ-
ní. Na vánoãní o‰acovací akci bylo vûnováno 2650 Kãs a podûleno
5 dûtí do 6 let a 13 dûtí do 14 let. V kronice je uveden v˘ãet oslav:
14. 9. vzpomínka k v˘roãí úmrtí 1. ãsl. prezidenta T. G. Masaryka,
28. 10.oslava Dne svobody, 8. 11. oslava 30. v˘roãí vzniku SSSR,
7. 3. narození prez. T. G. Masaryka, 13. 3. Smuteãní pásmo k úmr-
tí Jana Masaryka, 22. 4. vydání nového ‰kolního zákona, 9. 5. Den
vítûzství a 28. 5. v˘roãí narození prezidenta Dr. Edvarda Bene‰e.  

Tady konãí poslední krasopisné zápisy fiídícího uã. A. Seiberta.   
·kolní rok 1948–49. ¤ídící uãitel A. Seibert vyuãuje v 1. tfi.,

uãitelka Marie Ordeltová ve 2. tfi., ruãním pracím a krasopisu vyu-
ãuje uã. Jarmila Havlásková. Uãitelé i star‰í Ïáci pomáhali o prázd-
ninách pfii polních pracích, také hledali mandelinku bramborovou.
V fiíjnu se konaly národní smûny . Zaãaly se oslavovat narozeniny
generalissima J. V. Stalina. V lednu se konala besídka k vyhlá‰ení
pûtiletého plánu. Mezi dal‰í oslavy patfiilo v˘roãí úmrtí V. I. Leni-
na, oslava Vítûzného Února, Svátku práce... Jako dar ‰koly republi-
ce k IX. sjezdu KSâ byly vyhlá‰eny závazky, t˘kající se sbûru od-
padov˘ch hmot, brigád a sbûru bylin. Bylo zavedeno douãování dûtí.
·kolní inspektorkou byla Marie Buãková. 

·kolní rok 1949–50. Dne 28. záfií byl neãekanû zatãen fiídící
uãitel Alois Seibert. Podle mínûní místních obyvatel to zpÛsobilo
v obci ‰ok. Celá vesnice jednotnû nevûfiila tomu, Ïe by konal nûja-
kou protistátní ãinnost, ze které byl obvinûn. Jeho obvinûní bylo se
v‰í pravdûpodobností umûle vytvofiené a stal se tak obûtí novû na-
stupujícího reÏimu.  

Nov˘m správcem zdej‰í ‰koly se stal OLD¤ICH UVÍZL, kter˘
pfievzal vyuãování v 1. tfiídû. Ve 2. tfi. uãila Marie Ordeltová a do

konce fiíjna tu uãila ruã. pr. J. Havlásková. SloÏení ‰kolní rady: Jo-
sef Talla - pfiedseda, ãlenové: Jindfiich Topiã, Josef Konupãík, po Aloi-
si Seibertovi Oldfiich Uvízl. V‰echny ‰kolní rady byly nafiízením mi-
nisterstva ‰kolství zru‰eny do konce roku 1949.

6. DAL·Í LÉTA BE≈OVSKÉ ·KOLY
VE ZKRATCE

Nová politická situace zavedla do ‰kolství mnoho zmûn. Muse-
lo se vyuãovat jen podle marxisticko - leninské ideologie (prvotnost
hmoty, druhotnost ducha), která tehdy byla urãena jako jedin˘
správn˘ svûtov˘ názor. Nastala diktatura proletariátu. U v‰ech typÛ
‰kol byli odstraÀováni vûfiící uãitelé a také ti, co nesouhlasili s poli-
tikou komunistické strany. V˘uka náboÏenství zaãala b˘t nepovin-
ná, na nûkter˘ch ‰kolách pfiestala vÛbec. Na vûfiící rodiãe byl ãinûn
nátlak, aby odhlásili dûti z náboÏenství, jinak jim po‰kodí jejich bu-
doucnost. Pfii postupu ÏákÛ na vy‰‰í typy ‰kol se na nû a jejich ro-
diãe psávaly posudky o jejich politické spolehlivosti a také o vzta-
hu k náboÏenství. Na pedagogickou ‰kolu se nesmûl pfiijmout Ïádn˘
vûfiící student. A to od r. 1950 aÏ do r. 1990, ãili 40 let. Traduje se,
Ïe se jednou uãitel zeptal vûfiícího Ïáka: Jak mÛÏe‰ vûfiit v Boha,
kdyÏ tam nahofie byli kosmonauté a nikoho tam nevidûli. A dotyã-
n˘ Ïák nebojácnû odpovûdûl: Soudruhu uãiteli, vy jste vidûl radio-
vé vlny? A pfiece vûfiíte, Ïe existují. Tenkrát se oslovovali uãitelé
soudruhu uãiteli, soudruhu profesore.   

Také dûti ÏivnostníkÛ a soukromû hospodafiících zemûdûlcÛ (nû-
kter˘m se tenkrát fiíkalo kulaci) to nemûly lehké. Pozdûji po r. 1968
nastala stejná obtíÏ i pro dûti z rodin, kde nûkter˘ z rodiãÛ byl vy-
louãen z KSâ, protoÏe byl proti vstupu Var‰avsk˘ch vojsk na na‰e
území, nebo pro dûti rodiãÛ, ktefií podepsali Dva tisíce slov ãi Char-
tu 77. Jeden uãitel probíral se sv˘mi Ïáky historii na‰eho státu. Blí-
Ïil se 28. fiíjen r. 1978 a místo oslav 60. v˘roãí vzniku âSR se v tis-
ku, rozhlase a televizi  slavil Den znárodnûní. Osoba TGM se
nesmûla pfiipomínat. Tento uãitel povaÏoval za svou povinnost se-
známit své Ïáky aspoÀ s posloupností na‰ich prezidentÛ. Îáci si je
zapsali do sv˘ch se‰itÛ. Nic víc, nic míÀ. Do dvou mûsícÛ byl za
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Pfiehled stavu ÏákÛ od r. 1933 do r. 1950.
‰kol. rok zapsáno tfiída 1. odd. + 2. odd. tfiída 1. odd. + 2. odd. tfiída 1. odd. + 2. odd. celkem
1933–34 154 1. 32 + 26 2. 21 + 26 3. 12 + 14 131
1934–35 161 1. 28 + 27 2. 22 + 26 3. 26 + 10 139
1935–36 160 1. 32 + 24 2. 21 + 28 3. 22 + 11 138
1936–37 173 1. 26 + 29 2. 21 + 28 3. 26 + 6 136
1937–38 174 1. 47 2. 52 3. 29 128
1938–39 ·kolu nav‰tûvují Ïáci jen pûti postupn˘ch roãníkÛ

1. 28 2. (2.p.r. + 3.p.r.) 46 3. (4.p.r.+ 5.p.r.) 48 122
1939–40 Prozatimní zavedení 5 tfiíd

1. tfi. 26 2. tfi. 26 3. tfi. 25 4. tfi. 24 5. tfi. 34 135
1940–41 1. tfi. 22 2. tfi. 26 3. tfi. 24 4. tfi. 21 5. tfi. 30 123
1941–42 1. tfi. 23 2. tfi. 25 3. tfi. 26 4.tfi. + 5.tfi. 44 118
Od 1. prosince zru‰eny na ‰kole 2 poboãky

1. tfi. 22 2. tfi. 1. odd. 23 2. odd. 26 3. tfi. 45 116
1942–43 122
1943–44 ·kola organizována jako trojtfiídní s osmi ‰kolními roky 150
1944–45 ·kola trojtfiídní bez poboãek 133
1945–46 ·kola trojtfiídní bez poboãek 93
1946–47 ·kola trojtfiídní bez poboãek 86
1947–48 ·kola dvoutfiídní. Îáci 3. tfi. ode‰li na mû‰Èanskou ‰kolu do H. Mo‰tûnice

1. tfi. 28 2. tfi. 33 61
1948–49 1. tfi. 2 odd. 24 2. tfi. 3 odd. 37 61
1949–50 1. tfi. 2 odd. 30 2. tfi. 3 odd. 28 582
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trest pfieloÏen na jiné pracovi‰tû. Jin˘ mlad˘ pe-
dagog pochválil v tisku jednoho uãitele, pofiada-
tele exkurznû vzdûlávacího zájezdu, za v˘bornou
pfiípravu a dobr˘ prÛbûh akce. Byl pfieloÏen na
jiné pracovi‰tû, protoÏe chválil (nevûdomky) oso-
bu politicky nespolehlivou, která byla v r. 1968
proti vstupu Var‰avsk˘ch vojsk a zaloÏila na své
‰kole skautsk˘ oddíl. 

Oslavy na ‰kolách se konaly vût‰inou stejné po
celé období 1950–90 s mal˘mi v˘jimkami. Po
smrti Stalina a jeho kultu osobnosti se vyzvedá-
vala více osobnost V. I. Lenina. Slavila se Velká
fiíjnová socialistická revoluce, v˘roãí narození
a úmrtí Lenina, Vítûzn˘ Únor, Svátek práce, Den
osvobození Rudou armádou (tenkrát 9. kvûtna),
Mezinárodní den Ïen, Slovenské národní po-
vstání, Den znárodnûní (28. 10.) atd. Zakládaly
se pion˘rské oddíly a konaly slavnostní sliby pio-
n˘rÛ pod hesly: Dnes pion˘r, zítra svazák a po-
zítfií komunista. Vyhla‰ovaly se závazky na brig.
ãinnost, sbûry odpad. hmot a bylin. Îáci vystu-
povali na kulturních vloÏkách pfii schÛzích a besedách.    

·kolní rok 1950–51. Slavnostního zahájení nového ‰kolního
roku se zúãastnili letos i na dlouhá léta potom zástupci MNV, SR-
P·, SâM (âSM) atd. Po projevu min. ‰kolství Dr. ZdeÀka Nejedlé-
ho z rozhlasu zazpívali Ïáci PíseÀ práce. ¤editelkou ‰koly se stala
Vûra Táborská. V 1. tfi. vyuãovala uã. Marie Ordeltová, ve 2. tfi. fied.
Vûra Táborská. Pro v‰echny Ïáky byly zakoupeny nové uãebnice.
·kola odebírala tyto ãasopisy: Svût sovûtÛ, Svût v obrazech a Vpfied
pion˘fii. Byla ustanovena ‰kolní Ïákovská organizace a pion˘rsk˘
oddíl, do kterého se pfiihlásilo 15 pion˘rÛ. Byly zavedeny Ïákovské
kníÏky. Místo ‰kolních rad byl volen referent pro ‰kolskou osvûtu
a tûlesnou v˘chovu pfii MNV. Stal se jím Hynek ëopan, kterého za
rok vystfiídal Josef Alexa. Bylo zavedeno stravování ÏákÛ a podává-
ny pfiesnídávky.    

·kolní rok 1951–52. Uãitelka M. Ordeltová byla do 1. 11. na
matefiské dovolené a do té doby za ni zastupovala uã. ZDENA ZA-
ORALOVÁ. S obtíÏemi se podafiilo zv˘‰it poãet pion˘rÛ na 24. Od-
díl vedli 2 studenti.    

·kolní léta 1952–1956. Uãitelsk˘ sbor nezmûnûn. V 1. tfi. vy-
uãovala uã. M. Ordeltová a ve 2. tfi. fied. V. Táborská. V letech
1952–54 chodily do 1. tfi. Ïáci 1., 2. a 3. p. r. a do 2. tfi. Ïáci 4. a 5.
p. r., v r. 1954–55 nav‰tûvovali 1. tfi. jen 1. a 2.
p. r., ale r. 1955–56 zase byli v 1. tfi. 3 po sobû
jdoucí roãníky. V r. 1953 se konaly smuteãní
oslavy k úmrtí J. V. Stalina a hned nato k úmrtí
dûlnického prezidenta Klementa Gottwalda.
Pfiedsedkyní SRP· se stala Fr. Dreiseitlová.
V r. 1953–54 se mûnily názvy ‰kol národní
a stfiední na osmileté stfiední ‰koly. Îáci zahráli
divadelní pfiedstavení: Stfiíbrná studánka (1954),
Zlatá nit (1955), Perníková chaloupka (1956).
O Vánocích zaãínaly oslavy Dûdy Mráze.
V r. 1956 onemocnûlo 80 % dûtí pfiíu‰nicemi.
Dûtem byl prohlíÏen 2 krát roãnû chrup zubním
lékafiem.

·kolní léta 1956–61. Nastoupil nov˘ fieditel
‰koly Jan Marek s manÏelkou Evou, uãitelkou.
Po jeho nástupu se restaurovala vnitfiní ãást bu-
dovy ‰koly. Ve v‰ech tfiídách byly poloÏeny par-
kety, také do bytu fieditele, kter˘ se zevnitfi opra-
vil. Adaptaci ‰koly hradil stát (60 000 Kãs). Na
‰kole pracoval pion˘rsk˘ oddíl (20 Ï), miãurin-
sk˘ krouÏek (15 Ï) a oddíl Mlad˘ch poÏárníkÛ.

¤editel ‰koly poÏádal o prodlouÏení zahrady. Do ‰koly dojíÏdûl uãi-
tel hudební ‰koly uãit 18 ÏákÛ na hudební nástroj. ·kolní lékafi
MUDr. Mezník provádûl lékafiské prohlídky dûtí. Dûti byly oãko-
vány proti zá‰krtu, ne‰tovicím a obrnû. Konaly se vycházky na Ko-
candu a brigády v JZD. V r. 1959 se slavilo 10. v˘roãí zaloÏení PO. 

Z 13. na 14. srpna 1957 se strhla prudká boufie a zpÛsobila ‰ko-
le velké ‰kody: rozbito 40 okenních tabulí, roztfií‰tûná vrata, po-
‰kozená omítka i stfiecha ‰koly. ·kola byla pokryta eternitem, do
‰koly byl zaveden vodovod a splachovací WC. 

Dne 3. 9. 1959 nav‰tívila ‰kolu okresní inspekce: okres. ‰kol.
insp. Frant. Rosypal a fieditel JS· prof. Frant. Sedláãek. Ve v‰ech tfií-
dách byly zavedeny ruãní práce. Hrálo se dûtské divadelní pfiedsta-
vení Medová pohádka. Konal se ples SRP·. Ve ‰k. r. 1960–61 ob-
drÏeli Ïáci 1. a 2. tfiídy uãebnice zdarma. Název Osmiletá stfiední
‰kola se zmûnil na Devítiletá ‰kola. 

·kolní léta 1961–1975. ·kola se stala trojtfiídní. Pfii‰la nová uãi-
telka MARIE ROZSYPALOVÁ ze Staré Vsi. Ve zdi ‰koly byl pod pa-
mûtní deskou nalezen Pamûtní spis z r. 1885, kdy byla dostavûna
beÀovská ‰kola. Spis byl ofotografován a znovu zazdûn s doloÏe-
n˘m listem a fotografií. Stalo se tak r. 1962. Ve ‰kol. roce 1962–63
nastoupila do ‰koly nová uãitelka L. SM¯KALOVÁ. Îáci 3. a 4. post.

Základní ‰kola v r. 1957

Îáci Z· s paní uãitelkou Evou Markovou (1967). Z archivu Slavomíra Kubíka

� 98 �



� 99 �

roã. obdrÏeli zdarma uãebnice. TéhoÏ roku pod ve-
dením uã. E. Markové zahráli dûti divadelní pfied-
stavení Jak mráz ãaroval. Zaãaly zájezdy na diva-
delní pfiedstavení do Olomouce a filmová
pfiedstavení do Horní Mo‰tûnice. Od ‰k. r. 1963–64
nesla ‰kola název Základní devítiletá ‰kola, 1.–5.
roãník BeÀov. Ve ‰k. roce 1963–64 nastoupila mís-
to L. Sm˘kalové uãitelka ELI·KA VESELÁ, která
pfiedtím uãila v Troubkách. Ale 1. dubna ode‰la ze
‰kolské sluÏby do Gottwaldova (Zlína) a za ní na-
stoupil uãitel JOSEF KOSÍK z Lovû‰ic. Uãitel Ko-
sík ode‰el a za nûj zde nastoupila uãitelka IRENA
ZAPLETALOVÁ z DomaÏelic.V tomto roce nacvi-
ãili Ïáci spartakiádní skladby Na sluníãku a Uãit se
hrou.  

Konala se oslava 80. v˘roãí postavení zdej‰í ‰ko-
ly (1965). Tenkrát nav‰tûvovalo ‰kolu 53 chlapcÛ
a 54 dívek z BeÀova a 13 chlapcÛ a 10 dívek
z Prus.

Do hudebního kurzu v BeÀovû dojíÏdûli i Ïáci
z DomaÏelic a Lí‰né. Od ledna do ãervna 1967 na-
stoupila uã. I. Zapletalová matefiskou dovolenou
a za ni nastoupila uãitelka DRAHOMÍRA VÍTOVÁ.
V 2. pololetí t. r. byly zavedeny volné soboty v su-
d˘ch t˘dnech. Konal se ples SRP·. Pfiedsedou ‰kol-
ské a kulturní komise se stal Oldfiich Vlãek.
V r. 1967–68 se stala pfiedsedkyní SRP· Ludmila
¤imáková. ¤editelkou matefiské ‰koly byla Marie
Veselá. Ve ‰kolce uãila Milena Bakalová a Marie
Trtková. Po dlouhé dobû se konala oslava vzniku
na‰í republiky v fiíjnu 1968 a byl odhalen pomník
T. G. Masaryka. Bylo to zpÛsobeno PraÏsk˘m ja-
rem. Dne 1. 6. 1969 nastoupila uã. Irena Zapleta-
lová znovu na matefiskou dovolenou a po tu dobu
za ni vyuãovala uã. KAMILA LANGOVÁ. Pfiedse-
dou SRP· se stal Antonín Pavlík. Zaãátkem ‰k.
r. 1969–70 uãila aÏ do skonãení matefi. dovolené
I. Zapletalové 1. 2. 1970 uã. HELENA DUBSKÁ. 

V kvûtnu 1971 zahráli Ïáci pod vedením uãi-
telek Markové a Zapletalové pohádku Veverka Zr-
zeãka. Do ‰koly bylo zavedeno ústfiední topení. Od
14. dubna 1974 zastupovala za nemocnou uãitel-
ku I. Zapletalovou uã. KVùTOSLAVA AMBROZO-
VÁ. Uãitelka Eva Marková obdrÏela v r. 1974 za
dvacetiletou práci na malotfiídní ‰kole a vefiejnou práci v obci ke
Dni uãitelÛ diplom. V r. 1975 se v kvûtnu zapojila ‰kola do oslav
30. v˘roãí osvobození na‰í zemû Rudou armádou a koncem kvût-
na se konal Spartakiádní den .   

·kolní léta 1975–83. V r. 1975 byla ‰kola znovu dvojtfiídní. Uãi-
telka I. Zapletalová pfie‰la na ZD· v Dfievohosticích a 5. postupn˘
roãník byl pfieveden na ZD· v Horní Mo‰tûnici. ·kola obdrÏela pro-
mítací pfiístroj KP 8 Super na promítání filmov˘ch smyãek za úãe-
lem modernizace v˘uky. Na ‰kole zaãal pracovat chovatelsk˘ krou-
Ïek. ·kolní inspektor Ivan Pivoda provedl dvoudenní inspekci
a fieditel  Jan Marek obdrÏel ke Dni uãitelÛ Vefiejné ocenûní za roz-
voj pracovní iniciativy a pfiíkladn˘ vztah k práci. Ocenûní udûlil Sm
KNV Ostrava, odbor ‰kolství. Ve ‰k. r. 1976–77 bylo zavedeno vy-
uãování matematiky pomocí mnoÏin a uãitelé museli projít ‰kole-
ními o vyuãování podle nové koncepce.  

Odbor ‰kolství v Pfierovû zaslal ‰kole nov˘ meotar na rámeãky
a SRP· darovalo nov˘ televizor AMBRA. V r. 1977 byla provedena
generální oprava el. vedení ve ‰kol. budovû. Ve ‰kol. roce 1979–80
se zaãalo vyuãovat podle nové koncepce. Konala se tûlov˘chovná

akademie s vystoupením spartakiádních skladeb a to nejen v Be-
Àovû, ale i v Horní Mo‰tûnici a ¤íkovicích. Îákynû Simona NesÀa-
lová obdrÏela od ÚV âSâK v Praze âestné uznání za vysoké hod-
nocení v soutûÏi docela mal˘ch doktorÛ a to pfiímo z rukou ministra
‰kolství Milana Vondru‰ky. K bytu fieditele byla pfiistavena jedna
místnost.

·kola se zúãastnila celostátní rozhlasové soutûÏe Otvírání stu-
dánek a dopravní soutûÏe Zlatá zebra. Îáci nav‰tûvovali jednou t˘d-
nû místní lidovou knihovnu a dvakrát t˘dnû cviãili v sokolovnû.
·kolní budova byla r. 1982 napojena na vefiejn˘ vodovod.

Po jednání ONV – odboru ‰kolství s MNV v Horní Mo‰tûnici
ohlednû integrace ‰kolství na‰eho obvodu byly ‰koly v BeÀovû, Sta-
ré Vsi a ¤íkovicích zru‰eny a dûti ve ‰k. roce 1983–84 zaãaly do-
jíÏdût do ‰koly v Horní Mo‰tûnici. Z BeÀova to bylo 9 ÏákÛ 1. roã-
níku, 7 ÏákÛ 2. roãníku, 15 ÏákÛ 3. roãníku, 14 ÏákÛ 4. roãníku
a 11 ÏákÛ 5. roãníku. Celkem 56 dûtí. ManÏelé Markovi zde uãili
27 let a tûÏce nesli zru‰ení ‰koly. Ve ‰kolní kronice je poznamenán
povzdech fieditele J. Marka, Ïe cítí velkou lítost nad zru‰ením
a opu‰tûním zdej‰í ‰koly, protoÏe byla v nejlep‰ím pofiádku. Nová
okna, parkety, ústfiední topení, v˘borné vybavení uãebními po-
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Îáci Z· s fieditelem ‰koly Janem Markem (1970). Z archivu Vlastimily Ho‰ákové

Îáci Z· v ‰edesát˘ch letech s fieditelem Janem Markem
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mÛckami. PomÛcky byly pfiedány fieditelce Z· v H. Mo‰-
tûnici Ludmile Darebníkové. ¤editel J. Marek pfie‰el ja-
ko uãitel na Z· v H. Mo‰tûnici, jeho Ïena na Z· Optická
v Pfierovû. 

Znovuotevfiení beÀovské ‰koly v r. 1992.  
Po listopadu 1989 zaãaly obce BeÀov, Stará Ves a ¤í-

kovice usilovat o znovuotevfiení ‰kol ve sv˘ch obcích.
V záfií r. 1992 zaãalo vyuãování ÏáãkÛ 1. a 2. post. roã-
níkÛ. Jejich uãitelkou se stala Mgr. EVA VYH≈ÁKOVÁ,
dcera manÏelÛ Markov˘ch. Bylo jich celkem 11. V pfií-
zemí ‰koly se zru‰ila poradna pro matky a dûti, obecní
úfiad sídlící v 1. patfie se pfiestûhoval do pfiízemí. První
patro patfiilo ÏákÛm. Ve ‰kol. r. 1993–94 byla Mgr. Eva
VyhÀáková jmenována fieditelkou ‰koly, která byla zatím
jednotfiídní s tfiemi postupn˘mi roãníky. V záfií r. 1994 se
stala tato ‰kola dvojtfiídní. V uãebnách v 1. patfie byly ob-
starány nové Ïákovské stolky a Ïidle, tento nábytek za-
koupil OÚ v BeÀovû. Mgr. E. VyhÀáková vyuãovala v 1.
tfi., Mgr. ROMANA KOHNOVÁ ve 2. tfiídû. V r. 1995 by-
lo zafiízeno elektrické vytápûní budovy.

V r. 1995 se konala oslava 110. v˘roãí postavení be-
Àovské ‰koly. Kronikáfi V. Hrbas sloÏil k této pfiíleÏitosti
báseÀ, ve které projevil lítost nad nízk˘m poãtem be-
Àovsk˘ch ÏákÛ.  

Cestiãka do ‰koly u‰lapaná miliony dûtsk˘ch krokÛ. 
·la po ní fiada dûtí nepoãítaná uÏ dlouh˘ch stodeset ro-
kÛ. 
Cestiãka do ‰koly u‰lapaná krÛãky sem – a zas domÛ
zpût. 
Dûti ‰kola vítala kaÏdého rána – kolik jich b˘valo za
tûch stodeset let?
Proã ‰koly byly dfiíve dûtmi tak nabité? Proã nyní je
nad zlato kaÏdé dítû? 
Proã dfiíve bylo dûtí v jedné rodinû, kolik se jich naro-
dí za rok v celé dûdinû?
Proã jich dnes na prstech jedné ruky spoãítáme, ne-
divme se, Ïe ‰koly pak dûtem zavíráme!
Co se to s na‰ím národem stalo, Ïe dûtí se rodí tak má-
lo.
V r. 1996 se ze ‰kolní budovy odstûhoval obecní úfiad

a ‰kola se stala trojtfiídní. V 1. tfi. vyuãovala Mgr. E. Vyh-
Àáková, ve 2. tfi. uã. E. Marková a ve 3. tfi. Mgr. R. Koh-
nová, provdaná Barto‰ová. Dne 1. ledna nastoupila do
druÏiny vychovatelka Ivana Krestová z Lipové. Nûkteré
akce ‰koly: náv‰tûva pfierovské hvûzdárny, náv‰tûva di-
vadla v Olomouci, vánoãní besídka, náv‰tûva koncertu
Pavla Nováka, ozdravn˘ pobyt v Karlovû u Malé Mo-
rávky. Stfiecha ‰koly byla pokryta nov˘mi plechov˘mi ‰ab-
lonami, ‰kolní zahrada byla zmen‰ena na polovinu.
V r. 1997 - 98 se ve ‰kole zaãalo vyuãovat hfie na flétnu
a klavír, byl zaloÏen turistick˘ krouÏek. Konaly se sobot-
ní v˘lety ÏákÛ, zaãátkem r. 1998 pro‰li Ïáci plaveck˘m
v˘cvikem v krytém bazénu v Pfierovû.  

·kolní rok 1998–99. SloÏení uãitelského sboru: Mgr.
E. VyhÀáková 1. tfi. (1. a 2. roã.), uã. E. Marková  2. tfi.
(3. roã.) a Mgr. R. Barto‰ová 3. tfi. (4. a 5. roã.). Od 26.
listopadu 1998 nastoupila Mgr. Barto‰ová na matefiskou
dovolenou a za ní nastoupila uãitelka IVANA TIHELKO-
VÁ. Ve ‰kolní druÏinû pracovala vychovatelka Hana Sto-
janová, BeÀov ã. 106. V dubnu 1999 provedl na ‰kole
dvoudenní inspekci ‰kolní inspektor Mgr. Vojtûch Do-
koupil. Ve ‰kol. roce 1999–2000 nav‰tûvovalo  ‰kolní
druÏinu 22 ÏákÛ. V 1. tfi. uãila Mgr. IVANA BùLA¤OVÁ,

Zahrada M· v r. 1965. Z archivu Vlastimily Ho‰ákové

Dûti z M· s paní uãitelkou Ludmilou ObdrÏálkovou (1965). Z archivu Sla-
vomíra Kubíka

Dûti M· s paní uãitelkou Marií Krejãovou (1971). Z archivu Vlastimily Ho-
‰ákové
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ve 2. tfi. uã. E. Marková a ve 3. tfi. Mgr. E. VyhÀáková. TotéÏ plati-
lo i pro ‰kolní rok 2000–2001. Jen za E. Markovou nastoupila z ma-
tefiské dovolené 1. 2. 2001 Mgr. Romana Barto‰ová.

Ve ‰kole pracovalo nûkolik krouÏkÛ: pfiírodovûdn˘, v˘poãetní
techniky, v˘uka angliãtiny, sportovní a keramick˘. ·kola získala po-
ãítaãe. Hfie na flétnu a kytaru vyuãovala Mgr. Romana Barto‰ová,
keramick˘ krouÏek vedla Mgr. Ivana Bûlafiová. Jednou t˘dnû vyu-
ãoval náboÏenství P. Cyril Juro‰ka.   

O hlavních prázdninách v r. 2000 byla provedena rekonstrukce
‰koly. OÚ pofiídil pro keramick˘ krouÏek keramickou pec. Od 1. 9.
2001 se stala M· souãástí Z· pod spoleãn˘m názvem Základní ‰ko-
la a matefiská ‰kola BeÀov, okres Pfierov. 

V BeÀovû byla jednotfiídní matefiská ‰kola, sídlící v samostatné
budovû, s fieditelkou Libu‰í Kristovou a pomocnou vychovatelkou
Alenou Ostrãilovou. 

·k. r. 2003–2004. ·kola je trojtfiídní, uãitelsk˘ sbor je ustálen.
Vyuãují: 1. tfi. (1.+2. p.r.) Mgr. Ivana Bûlafiová, 2. tfi. (4. p. r.) Mgr.
Eva VyhÀáková a 3. tfi. (3. a 5. p. r.) Mgr. Romana Barto‰ová.

·k. r. 2005–2006. Ve ‰kole zaãal pracovat keramick˘ krouÏek
pod vedením Mgr. Ivany Bûlafiové. Vychovatelka ve ‰kolní druÏinû
Hana Zavadilová zavedla v˘uku hudební recitace. Paní uã. Kristo-
vá vede v budovû matefiské ‰koly ‰kolní jídelnu, která je tu v pro-
vozu uÏ 50 let. Ve ‰kole je pfiipojeno na internet 6 poãítaãÛ. Jsou
zde i solární ohfiívaãe vody.1

beÀov prusy

·kol. rok tfiída poã. odd. ÏákÛ tfiída poã. odd. ÏákÛ tfiída poã. odd. ÏákÛ celkem
1950–51 1. 2 20+15 2. 3 15+8+12 – – – 70
1951–52 1. 2 14+15 2. 3 16+15+9 – – – 69
1952–53 1. 3 10+13+16 2. 2 14+15 – – – 68 
1953–54 1. 3 9+8+13 2. 2 15+14 – – – 59   
1954–55 1. 3 16+8+8 2. 2 13+16 – – – 61    
1955–56 1. 3 12+9+7 2. 2 18+11 – – – 57   
1956–57 1. 2 13+19 2. 3 12+8+9 – – – 58
1957–58 1. 2 14+12 2. 3 12+18+9 – – – 65   
1958–59 1. 3 9+14+13 2. 2 12+18 – – – 66   
1959–60 1. 2 15+12 2. 3 10+13+13 – – – 63    
1960–61 1. 2 22+14 2. 3 11+12+14 – – – 73
1961–62 1. 2 14+14 2. 1 22    3. 2 10+12 72  
1962–63 1. 1 22 2. 2 21+11 3. 2 13+10 77  
1963–64 1. 2 12+11 2. 1 20 3. 2 22+11 76    
1964–65 1. 2 10+13 2. 2 21+11 3. 1 20 75  
1965–66 1. 2 10+11 2. 1 20 3. 2 14+11 66    
1966–67 1. 1 23 2. 2 11+15 3. 2 9+19 77   
1967–68 1. 2 13+11 2. 1 23 3. 2 10+13 70
1968–69 1. 2 13+8 2. 1 24 3. 2 15+10 70
1969–70 1. 1 18 2. 2 13+13 3. 2 24+8 76
1970–71 1. 2 11+18 2. 2 14+12 3. 1 24 79
1971–72 1. 2 8+13 2. 1 17 3. 2 11+12 61
1972–73 1. 2 13+10 2. 1 16 3. 2 8+12 59
1973–74 1. 1 16 2. 2 23 3. 2 23 62
1974–75 1. 1 14 2. 2 23 3. 2 23 60 
1975–76 1. 2 4+16 2. 2 13+13 jen 4 postupné roãníky 46 
1976–77 1. 2 7+13 2. 2 4+16 – – – 40 
1977–78 1. 2 18+4 2. 2 7+13 – – – 42
1978–79 1. neuvedeno 42
1979–80 1. 2 10+11 2. 2 17+6 – – – 44
1980–81 1. 2 16+11 2. 2 10+17 – – – 54
1981–82 1. 2 12+11 2. 2 14+10 – – – 47
1982–83 1. 2 7+13 2. 2 13+11 – – – 44
1992–93 1. 2 7+4 – – – – – – 11
1993–94 1. 3 6+7+4 – – – – – – 17
1994–95 1. 2 7+6 2. 2 7+4 – – – 24
1995–96 1. 2 8+6 2. 2 6+7 – – – 27  
1996–97 1. 1 12 2. 2 9+4 3. 2 7+7 39 
1997–98 1. 1 12 2. 2 16 3. 2 18 46
1998–99 1. 2 3+12 2. 1 12 3. 2 9+9 45  
1999–2000 1. 2 8+3 2. 1 11 3. 2 19 41
2000–01 1. 1 7 2. neuvedeno 40
2001–02 1. 2 7+7 2. 1 10 3. 2 3+11 38
2002–03 1. 2 4+11 2. 1 10 3. 2 10 35
2003–04 1.roãník 1 2. roãník 3 3. roãník 7 4. roãník 7 5. roãník 10 28
2005–06 1.roãník 3 2. roãník 3 3. roãník 1 4. roãník 3 5. roãník 7 17
2006–07   ·kola se stala malotfiídní, spojily se 1. a 2. tfiída a také 3., 4. a 5. tfi. Mgr. Ivana Bûlafiová vedla druÏinu.
2009–10 nastoupilo v záfií 7 nov˘ch prvÀáãkÛ.1

7. POâTY ÎÁKÒ BE≈OVSKÉ ·KOLY (1950–2010)
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beÀov prusy

1. K¤ÍÎE, KAPLIâKA,
KOSTEL A FARA

Pfied tfiicetiletou válkou se hlásili beÀov‰tí obãa-
né k ãeskobratrské vífie a odmítali dávat mo‰tûnské-
mu faráfii pfiíslu‰n˘ desátek. Mûli svoji modlitebnu,
které fiíkali Sbor. Ten byl zadán zádu‰ím a nemusel
vrchnosti odvádût dávky, protoÏe tehdej‰í pfierovská
vrchnost ãeské bratry podporovala. Poslední zmín-
ka o Sboru ve star˘ch písemnostech je z r. 1622.
Nûktefií BeÀov‰tí si tuto víru udrÏeli i bûhem tfiiceti-
leté války, ostatní pfie‰li k vífie katolické. V r. 1653
byl BeÀov pfiifafien k Pfierovu, od r. 1706 k mo‰tûn-
ské fafie. V té dobû tu byl administrátorem JI¤Í DO-
MAZELIUS. K mo‰tûnské fafie byli BeÀov‰tí pfiifafie-
ni i pfied tfiicetiletou válkou.1

Historicky velmi stará je kapliãka sv. Floriána, sto-
jící po levé stranû silnice, smûfiující od Mo‰tûnice.
Podle arcibiskupa Stojana byl BeÀov, podobnû jako
H. Mo‰tûnice, za prusk˘ch válek r. 1741 hrozn˘m

poÏárem vypálen. Pfiedkové chtûli postavit
kostel, ale bylo jim dovoleno postavit jen
kapliãku, protoÏe do mo‰tûnského kostela
pr˘ mají jen pÛlhodinovou cestu. Zasvûtili
ji sv. Floriánu, patronu hasiãÛ, aby chránil
BeÀov pfied poÏárem.   

Za slezsk˘ch válek (1741–42, 1744–45,
1756–63) byla v BeÀovû jen dfievûná zvo-
niãka se zvonem a konopn˘m provazem.
Stávala pfied gruntem ã. 6, kde bydlíval sed-
lák Martilík. Tam, kde se hlavní silnice kfii-
Ïuje s ulicí k Haãkám, byl r. 1801 postaven
dfievûn˘ kfiíÏ ku cti a slávû BoÏí. KdyÏ ho
svûtil mo‰tûnsk˘ faráfi P. âervinka, nabádal
ve své promluvû pfiítomné, aby mûli tento
kfiíÏ v uctivosti. Projev ukonãil slovy: Pokud
tento svat˘ ze dfieva KfiíÏ bude státi, ne-
bojte se, BeÀované, velkého ne‰tûstí, hrÛ-
zy, hromobití, ani ohnû.

Pokud kfiíÏ stál, opravdu Ïádná pohroma
na BeÀov nepfii‰la. âasem ale dfievo kfiíÏe
v zemi uhnívalo a jednou za silné boufie
a vûtru se cel˘ kfiíÏ vyvrátil a jeho ramena
se zlomila. Stalo se to 28. srpna 1864 pfied
Ho‰ákov˘m domem ã. 40. A pfiesnû za rok
28. srpna 1865 BeÀov vyhofiel. Mnozí nad
tím kroutili hlavami. Tolik kronikáfi. KfiíÏ byl
opraven, ale r. 1878 byl uÏ velmi zchátra-
l˘, proto ho vykopali, jeho zbytky spálili na
hfibitovû a popel do posvûcené zemû zako-
pali. Místo nûj na stejném místû nechali po-
stavit manÏelé Sylvestr a Anna Martilíkovi
nákladem 300 zl.nov˘ kamenn˘ kfiíÏ ke cti
a chvále BoÏí. Martilíkovi pocházeli z grun-
tu ã. 6 a kfiíÏ byl posvûcen 7. ãervence
1878 P. Franti‰kem Martilíkem, beÀovsk˘m
rodákem a faráfiem z Hluku. Jeho slavnost-
ní primice se konaly v BeÀovû v kostele

XIV. DUCHOVNÍ SPRÁVA A KOSTEL

PÛvodní plán kaple z r. 1853. SOA v Pfierovû, FÚ BeÀov, i. ã. 50, k. ã. 1
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Kapliãka sv. Floriána (zaãátkem 60. let minulého století). Z archivu Jarmily Je-
melkové



pfied pohromou v r. 1865. Na pÛvodním kfiíÏi mûl b˘t pfiibit˘ plí‰ek
a pod ním ukryty ostatky sv. KfiíÏe. 

U beÀovského ml˘na byl r. 1826 postaven dal‰í kfiíÏ, kter˘ po-
stavil mlynáfi Franti‰ek Ostrãil (v kronice se pí‰e Odstrãil) ku cti
a chvále BoÏí, pro odpu‰tûní hfiíchu a ulehãení tíhy svûdomí pro
nemravn˘ ãin, kterého se dopustil na mladé dívce, která Ïala v blíz-
kosti ml˘na trávu a v zoufalství se utopila. Na kfiíÏi byl nápis: V‰ich-
ni, ktefií touto cestou jdete, popatfite a vizte, jestli je bolest, jako
bolest má. K tomuto kfiíÏi se také chodívalo na modlení.2

Dal‰í kfiíÏ je u kostela. Je kamenn˘ a nechal jej postavit r. 1857
v˘mûnkáfi Jan Dostál. Postaven byl ku cti a chvále BoÏí, Ïe se Ïád-
né ne‰tûstí nestalo. KfiíÏ posvûtil tûsnû pfied hody mo‰tûnsk˘ faráfi
P. Tománek. V ObÛrce a za Haãkami uÏ od dávn˘ch ãasÛ jsou ob-
rázky P. Marie, kterou mûli místní ve veliké úctû.

BeÀov‰tí dlouho touÏili mít svÛj vlastní kostel. Na obecní hro-
madû v r. 1852 se usnesli, Ïe zbofií starou zvonici a postaví v tom
místû velkou kapli. Ale jejich Ïádost byla císafisko-královsk˘mi úfia-
dy zamítnuta. Pomohla jim náhoda. Roznesla se zpráva o atentátu
na císafie Franti‰ka Josefa (18. 2. 1853), na‰tûstí byl císafi jen zra-
nûn. BeÀov‰tí zaslali na okresní úfiad dopis psan˘ uãitelem Franti‰-
kem Mazáãem, ve kterém bylo uvedeno, jak bolestnû zpráva o aten-
tátu a zranûní J. V. císafie se BeÀova dotkla. Îe se proto v‰ichni
místní rozhodli postavit místo kaple kostel uprostfied vsi jako vûã-
nou památku na záchranu Ïivota Jeho Majestátnosti Císafie Pána.
Stalo se tak 20. kvûtna 1853.

V pfierovském archivu je uloÏena listina z r. 1854, kterou sepsal
tehdej‰í mo‰tûnsk˘ faráfi Tomá‰ Pûru‰ka. Nese název Fundaãní úpis. 

Ve jménu Nejsvûtûj‰í Trojice, Boha Otce, i Syna i Ducha svaté-
ho. Amen. 

NíÏe podepsaní z obce BeÀovské, ku Mo‰tûnské farnosti patfií-
cí, po náleÏitém zváÏení, jakoÏ i uvûdomûním na‰eho Velebn˘ho
Pána faráfie v Mo‰tûnici, vzhledem na „odslouhování“ kaÏdoroã-
nû ãtyfiech m‰í svat˘ch, ãten˘ch v na‰em kostele beÀovském, k je-
hoÏ vystavení jsme od Nejvy‰‰ích Slavn˘ch OufiadÛ milostivé svo-
lení byli obdrÏeli, následující fundaci zakládáme.

My celá obec BeÀovská sebe a na‰e potomky tímto zavazujeme
pro budoucnost a sice jak dlouho 4 m‰e svaté, ty od Mo‰tûnsk˘-
ho Velebn˘ho Pana Faráfie aneb jeho zástupce v na‰em kostele „od-
slouhované budou“. KaÏdoroãnû Mo‰tûnsk˘mu Velebn˘mu Panu
Faráfii za odmûnu 5 – pût – rynsk˘ch v stfiíbrné minci, jakoÏto ou-
roky z toho od nás urãeného základního kapitálu 100 – sto – ryn-
sk˘ch ve stfiíbrné minci, na den sv. Martina odevzdat, a kromû to-
ho je‰tû 3 – tfii – mûfiice rakouské míry pfiedního ãistého Ïita
sesypat a na ten sám den sv. Martina do farního pfiíbytku v Mo‰-
tûnici odvézti, a za kaÏd˘ch odslouhovan˘ch tûch ãtyfiech m‰í sv.
slu‰nou zdvofiilost do Mo‰tûnské fary zaslati. 

K odslouhování tûchto m‰í po ten ãas a den od Velebn˘ho Pa-
na Faráfie se souhlasem BeÀovsk˘ho obecního pfiedstaven˘ho bez
zkrácení farsk˘ch sluÏeb boÏích stanoví. V‰ecky potfiebné vûci  -
náfiadí, posvátné nádoby, kromû vína a oplatkÛ (hostií) sami zjed-
náme a opatfiíme. Proto se tento fundaãní list vyhotovil a vlastní
rukou podpisem a obecní peãetí beÀovskou zaopatfiil, o jehoÏ po-
tvrzení v nejhlub‰í poníÏenosti prosíme.

JenÏ se stalo ve fafie Mo‰tûnské dne 1. dubna 1854. Tomá‰ Pû-
ru‰ka, faráfi v Mo‰tûnici.   

Psaní se Ïádostí o kostel se dostalo aÏ do císafiské kanceláfie. A od-
tud pfii‰la odpovûì. BeÀov‰tí obdrÏeli dekret, kter˘ stavbu kostela
povolil s podmínkou, Ïe kostel s farou sv˘m nákladem postaví a za-

beÀov prusy

Fundaãní úpis (1854). SOA v Pfierovû, FÚ BeÀov, i. ã. 50, k. ã. 1
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loÏí nadaci, jeÏ by na v˘Ïivu knûze ãinila 300 zl. roãnû. Podkrajsk˘
komisafi a podkrajsk˘ inÏen˘r provedli rozpoãet a vymûfiili místo
pfied gruntem ã. 27 a gruntem ã. 7. JenÏe místním se toto místo zv.
Dolnica nezdálo vhodné. ZdrÏovala se tu voda a muselo by se sem
naváÏet hodnû hlíny. Proto se vymûfiilo nové místo za starou obec-
ní hospodou, tam, kde stojí souãasn˘ kostel. PÛdorys kostela mûl
délku 11 sáhÛ a ‰ífiku 6 sáhÛ.3

Sousedé pfiichystali v‰echen materiál potfiebn˘ na stavbu koste-
la. Z Tuãína se dovezl kámen, z místního potoka a ze bfiehÛ písek,
ze Sobí‰ek a Grygova vápno, z obecního bofií dfievo. KaÏd˘ musel
vysekat dva sáhy dfiíví a kopu ot˘pek k vypálení cihel, kter˘ch se
celkem vypálilo 80 000 kusÛ. Je aÏ dojemné, jak se v‰ichni bez roz-
dílu podíleli na stavbû svého kostela a to bez nároku na odmûnu.
Jen jednomu se zaplatilo, tomu, kter˘ od rána do noci stále míchal
maltu. Byl to Jan Hosta‰a. KdyÏ byla stavba dokonãena, v‰ichni cí-
tili jakousi hrdost, Ïe se jim to podafiilo. Kronikáfi s radostí a s na-
d‰ením zapsal do kroniky: Toho ãasu, co se roboty zru‰ení od svo-
body doãkali Ïili tito sousedé v na‰i dûdinû, a ktefií v‰ichni o kostel
pracovali:
ã.d.1. Chmelafi Franti‰ek, sedlák 51. Pospí‰il Fabian, domkafi

2. Martilík Augustin, ãtvrtník 52. Pospí‰il Jan, domkafi
3. NesÀal Antonín, sedlák 53. Ondru‰ka Fabian, domkafi
4. Odstrãil Jan, ãtvrtník 54. Janda Karel, domkafi
5. ·koloud Antonín, sedlák 55. Steiner Vincenc, domkafi
6. Martilík Jan, sedlák 56. Steiner Franti‰ek, domkafi
7. Chromãík Jan, sedlák 57. Wanûk Josef, domkafi 
8. âerno‰ek I., sedlák 58. Pospí‰il Jan, domkafi
9. Jandová Barbora, ãtvrtník 59. Stojan Ignác, domkafi

10. Janda Franti‰ek, ãtvrtník 60. Stojanová Viktorie, domkafi
11. Pospí‰ilík Jan, sedlák 61. Bouchalík Frant., domkafi
12. Martinek Antonín, sedlák 62. Smékal Josef, domkafi
13. Janda Augustin, podsedník 63. Luká‰ Josef, domkafi
14. Spáãil J., ãtvrtník 64. Petfiík Franti‰ek, domkafi
15. Petfiík Jan, ãtvrtník 65. Ho‰ák Franti‰ek, domkafi
16. Chmelafi Augustin, podsed. 66. Kopfiiva Augustin, domkafi
17. Odstrãil  Franti‰ek, podsed. 67. Janda Vincenc, domkafi
18. Stojan Vend., podsedník 68. Ja‰a Matou‰, domkafi
19. ·koloudová Josefa, podsed. 69. Horák Jan, domkafi
20. Duda Jan, sedlák 70. VyslouÏil Tomá‰, domkafi
21. Uherek Josef, ãtvrtník 71. Dosoudil Johan, domkafi
22. Kubík Pavel, ãtvrtník 72. Kubíãek Franti‰ek, domkafi
23. Matu‰ka Franti‰ek, sedlák 73. Obecní ‰kola
24. Uherek Jan, sedlák 74. Janda Josef, domkafi
25. Kubík Jan, ãtvrtník 75. Filipíková Barbora, domkafi
26. ¤íha Jan, sedlák 76. ¤íha Josef, domkafi
27. Chmelafi Josef, sedlák 77. Matu‰ka Franti‰ek, domkafi
28. Dostál Augustin, sedlák 78. Lepafi Václav, domkafi
29. Bûlafi Antonín, sedlák 79. HovÛrka Josef, domkafi
30. Martilík Antonín, sedlák 80. Stojan Jan, domkafi
31. Nevfiala Pavel, sedlák 81. Slamûník Franti‰ek, domkafi
32. Nevfiala Franti‰ek, sedlák 82. Zámeãníková Paulina, dom.
33. Spáãil Franti‰ek, ãtvrtník 83. Stojan Franti‰ek, domkafi
34. Bûhal Jan, ãtvrtník 84. Matu‰ka Jan, domkafi
35. Pospí‰il Augustin, ãtvrtník 85. Bozan Franti‰ek, domkafi
36. Aberh Bermann 86. Fegut Tomá‰, domkafi
37. Polívková Viktorie 87. Valla Leopold, domkafi
38. Zdráhal Jan, domkafi 88. ·vrãková Mariana
39. Tihelka Josef 89. Karhan Jan, domkafi
40. Janda Franti‰ek, podsed. 90. Petfiík Jan, domkafi
41. Janda Jan, podsedník 91. Slamûník Josef, domkafi
42. Konupãík Cyril, podsedník 92. Mlãák Karel, domkafi
43. ¤íha Anton, chalupník 93. Lajda Franti‰ek, domkafi
44. Macek Franti‰ek 94. Pospí‰ilová Petrolina

45. Stojan Jan, chalupník 95. Machura Tomá‰, domkafi
46. Stojan Franti‰ek 96. ·koloudová Lucia
47. Hrabûcí Timml, lesní 97. Václavek Frant., domkafi
48. Odstrãil Franti‰ek, mlynáfi 98. Karhan ·imon, domkafi
49. Stojan Ludvík, domkafi 99. Pospí‰il Josef, domkafi 4

50. Janda Josef, domkafi
Do zimy r. 1855 byl kostel postaven, do vûÏe kostela umístili

zvon z b˘valé zvonice. Proto poÏádal BeÀov olomouckou konzis-
tofi, zda by mohli do nového kostela vsadit a zazdít do v˘klenku nad
hlavní dvefie kamennou desku s nápisem: Tento chrám Pánû jest
ke cti BoÏí, na památku zachránûného Ïivota Jeho Veliãenstva Cí-
safie Pána Franti‰ka Josefa I. od vûrn˘ch poddan˘ch dûdiny Be-
Àovské vystaven léta Pánû 1855.

Bylo jim vyhovûno. V ãervnu 1856 v prÛvodû s hudbou nesena
bánû s kfiíÏem z pfiíbytku starosty Uherka ke kostelu; na vûÏ beze
v‰eho ne‰tûstí vzt˘ãena. V‰echny práce na kostele, venkovní
i vnitfiní, zastali sami BeÀov‰tí. Nebyl tu Ïádn˘ nádeník za mzdu. 

Patronem beÀovského kostela se stal sv. Franti‰ek z Assisi, pod-
le kfiestního patrona  císafie Franti‰ka Josefa. A právû v nedûli 4. fiíj-
na 1857, kdy má tento svûtec svátek, se konalo slavné svûcení kos-
tela. Celá vesnice záfiila ãistotou, domy byly ãerstvû zaomítané,
vybílené, okrá‰lené. Místní kapela pod vedením rektora Mazáãe ví-
tala u kapliãky sv. Floriána úfiedníky z Pfierova a KromûfiíÏe, knûze
a hosty. Spoleãnû ‰li pak prÛvodem ke ‰kole v ãele s muzikanty. Svû-
cení se zúãastnila celá vesnice, byli tu lidé i z okolí, takÏe velebn˘
pán P. Kotouãek musel mít kázání pfied kostelem. Po m‰i sv. byla
uspofiádána velká hostina a veselice.5

VytouÏen˘ kostel, uÏ posvûcen˘, tu stál. Ale chybûl knûz. V‰ich-
ni touÏili mít svého faráfie, nebo aspoÀ kaplana, kter˘ by do BeÀo-
va dojíÏdûl. Ale i kdyÏ o to prosili a Ïádali, nebylo jim stále vyho-
vûno. V r. 1863 Ïádali okresní úfiad v Pfierovû o povolení ke stavbû
fary, ale dostali odpovûì, Ïe ji mohou postavit aÏ po souhlasu olo-
moucké konzistofie. Proto se BeÀov‰tí rozhodli nashromáÏdit 300
zl. r. mûny pro faráfie a deputace ve sloÏení Jan Martilík, Franti‰ek
Bûlafi a Tomá‰ Kozáãek odjela na olomouckou konzistofi Ïádat o po-
stavení nové fary a pfiidûlení knûze. Bylo jim odpovûzeno, Ïe se tak
stane, aÏ nashromáÏdí 600 zl.   

Napsali tedy dal‰í Ïádost, kde prosili, aby si mohli v obci aspoÀ
zfiídit svÛj vlastní hfibitov, kter˘ by ohradili zdí. Chtûli své drahé po-
hfibívat tu, doma, ne v Mo‰tûnici. Ale ani této Ïádosti nebylo vy-
hovûno, v‰echno zÛstalo pfii starém. Pohfiby se konaly v Mo‰tûnici
a obec nadále musela pfiispívat  na mo‰tûnsk˘ kostel, podobnû jako
ostatní pfiifafiené obce.   

Tak krásn˘ kostel si postavili, s jak˘m nad‰ením jej v‰ichni sta-
vûli, kolik práce a úsilí to stálo! A nemohli ho vyuÏít.  

Do r. 1863 se slavíval svátek slovansk˘ch vûrozvûstÛ Cyrila a Me-
todûje 9. bfiezna, od tohoto roku 5. ãervence. V r. 1864 novû zvo-
len˘ obecní úfiad zaslal znovu na rÛzné instituce Ïádost ohlednû
povolení stavby fary. Neuspûli, byly tu asi obavy, Ïe obec svého fa-
ráfie neuÏiví. Proto ‰li BeÀov‰tí na to oklikou. Zaãali stavût obecní
dÛm se skryt˘m úmyslem, Ïe to bude fara. Tuto stavbu si mohla
obec povolit sama. Díky úsilí starosty Frant. Bûlafie se stavba obec-
ního domu provedla za 4000 zl. r. ã. a pouÏíval se zatím jako hos-
tinec.    

V r. 1865 se konaly v BeÀovû slavnostní primice beÀovského ro-
dáka Franti‰ka Uherka.

Jeho V˘sost Císafi Pán se rozhodl 15. fiíjna 1866 nav‰tívit místa
bojÛ rakouského vojska s Prusy v okolí Pfierova. Toho vyuÏili sta-
rosta Franti‰ek Bûlafi s Janem Uherkem a Augustinem Dostálem. ·li
ho jako deputace nav‰tívit v národních krojích. Prosili J. V., aby po
válce pomohl vytvofiit BeÀovu nadaci na 300 zl. pro beÀovského
knûze. Brzy pfii‰la odpovûì, Ïe pro beÀovského knûze staãí dotace
400 zl. r. ã., aby mohla mít obec samostatného knûze. Koneãnû



v r. 1869 pfii‰el z vy‰‰ích míst list, kde nejdÛstojnûj-
‰í konzistofi povolila postavit faru. (Tu uÏ BeÀov‰tí
mûli postavenou jako obecní dÛm). ProtoÏe nikdo
nepfiispûl na nadaci pro samostatného knûze, rozhodli
se obãané, Ïe kaÏd˘ usedl˘ pfiispûje urãitou finanãní
ãástkou, odpovídající jeho moÏnostem, oddûlí ji v zá-
pise v gruntovní knize a úroky z ní pÛjdou na faráfie.
Tak to bylo oznámeno metropolitovi arcibiskupské
konzistofie. Ten sice jednání BeÀovsk˘ch chválil, ale
radil, aby se hledal jin˘ zpÛsob, protoÏe co navrho-
vali, to by bylo pro nû velk˘m bfiemenem. A tak se
v BeÀovû usnesli, Ïe dají na 12 let do nájmu les
TmeÀ majiteli pfierovského cukrovaru panu Skenovi.
Rozloha Tmenû byla 27 jiter. JenÏe Sken nabízel za
les málo. 

Rozhnûvaní BeÀov‰tí s látefiením nakonec roz-
hodli takto: Za první – svolují v‰ichni pfiítomní údo-
vé, aby kapitál 2000 zl. stfiíbra národní pÛjãky
v ostatních obligacích od r. 1854 ãíslo 1604 na 5 %
a kapitál 450 zl. stfiíbra od 1. února 1853 ãíslo 456
na 5 % z vyvazovacího obligací, kteréÏto jmûní obec-
ním majetkem jest, a obû obligace na jméno obce
BeÀovské devingulována jsou na potfiebné nadací
pro zafiízení nové fárnosti v BeÀovû obrátili.

Za druhé – aby se nová pÛjãka devûttisíc zl. r. ã.
co chybující ãástka protiv 5 % úrokÛm a splacení ka-
pitálu v dvaceti neb pûtadvaceti stejn˘ch lhÛtách,
z nûkteré tuzemské hypoteãní schránky, neb spofii-
telny záloÏny vypÛjãily – a takto celé nadací v hoto-
vosti doplnûno bylo.

Za tfietí – v zástavu mÛÏe se obecní majetek
v gruntovní knihovnû poji‰tûn˘ na stránce 525 ob-
ná‰ející plochu 100 jiter 494 ãtvereã. sáhÛ k jistotû
této pÛjãky dáti.

S pomocí rytífie Jana Chlumeckého, t. ã. císafisko-
královského dvorního rady v Brnû, se mohlo vyfiizo-
vání urychlit. Ale stejnû je‰tû mnoho a mnoho pfie-
káÏek a podmínek bylo, neÏ se dospûlo k závûru, Ïe
...k dotaci velebného pana faráfie pfii novû zfiízené
fáfie v BeÀovû, obec BeÀovská povinná bude z pro-
stfiedkÛ obecních roãnû 475 zl. r. ã. (pravím slovy
ãtyfiista, sedumdesát pût zl. r. ã.) ve ãtvrtroãních lhÛ-
tách vÏdy napfied pfiispívati...

Smekám pfied vytrvalostí, houÏevnatostí a moud-
rostí BeÀovsk˘ch, ktefií se nedali niãím odradit, aby
dosáhli svého cíle. Nesãísln˘ poãet Ïádostí a proseb,
které byly odmr‰tûny, ãi dal‰í nev˘hodné podmínky,
které jim byly pfiedkládány, nic je neodradilo.  

V tom roce 1869 byli pfiedstaviteli obce tito obãa-
né: Franti‰ek Bûlafi – starosta, Antonín Janda – 1. rad-
ní, Augustin Pospí‰il – 2. radní, dále Jan Uherek, Jan
Chromeãek, Jan Pospí‰ilík, Jan Chmelafi, Augustin Do-
stál, Franti‰ek Dostál, Antonín ·koloud, Tomá‰ Luká‰
a Antonín Martinek.

BeÀov pak rychle poÏádal o propu‰tûní z fary mo‰-
tûnské. V základní a nadaãní listinû fary beÀovské
z prosince 1869 je dále napsáno: Na kerchuvku mo-
rovém starodávném z dob ãeskobratrské víry a jed-
noty na‰ich otcÛ pfiedkÛ, byl vymûfien nov˘ hfibitov,
kde celá ve‰kerá dûdina pracovala na nûm; na mís-
tû vymûfieném byly doly a jámy, které vyrovnati za-
potfieby bylo a srovnati se museli. Pfii rovnání a ko-
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pání zemû bylo nalezeno a vykopáno mnoho a mnoho lidsk˘ch
koster poloÏen˘ch v stejném smûru k v˘chodu.

K beÀovské fafie pfiíslu‰ela i zahrada, která mûla 100 ãtvereãn˘ch
sáhÛ.

ProtoÏe k pfievzetí penûÏního závazku bylo tfieba svolení Zem-
ského Moravského v˘boru, musela se nejdfiív nadaãní listina schvá-
lit Ordinariátem. Pfiedstavitelé obce ji pfiipravili ve trojím provede-
ní s patfiiãn˘mi kolky. Jako delegace na arcibiskupství byli vysláni
tfii zástupci obce: starosta Franti‰ek Bûlafi, Antonín Janda a Franti-
‰ek Dragon z ã. 34.   

V‰ichni se vystrojili do parádních hanáck˘ch krojÛ, radost po-
hledût. Vesele vykraãovali v Olomouci na audienci k arcibiskupu
kníÏeti Fürstenbergovi, v rukou drÏeli ozdobné dubové ãakany.
KdyÏ byli po ohlá‰ení vyzváni, aby vstoupili do audienãní sínû, ãe-
kal je ‰ok. Pan arcibiskup si ‰patnû vyloÏil jejich náv‰tûvu. Vidûl tfii
statné Hanáky jdoucí jist˘m krokem s holemi v rukou. Zakfiiãel na
nû: Co vy bando tu chcete s tûma holemi, s tûma ãakany! Marsch
ven, marsch hinaus!

Na‰e delegace jakoby zaÏila ledovou sprchu. Takové pfiivítání ne-
ãekali. Celí zaraÏení vycouvali v‰ichni tfii do pfiedsínû. Ale po chví-
li se v‰e vysvûtlilo a delegace byla volána vlídnû zpût. Vrátili se te-
dy, ale jen dva. První radní Janda uÏ v pfiedsíni zÛstal.   

Tak byla uvítána beÀovská deputace, sousedy beÀovsk˘mi vy-
slaná a zvolená, ktefií pro Slávu a Chválu BoÏí pracovali neúnavnû,
své jmûní dávali, z úfiadu na úfiad bûhali, jezdili po 17 let.

Tolik povzdech kronikáfie.

2. BE≈OV·TÍ KNùÎÍ
Koneãnû r. 1870 poslal J. V. c. p. BeÀovsk˘m 200 rensk˘ch r. ã.

jako podporu pro chrám Pánû. V tomto roce získala obec samo-
statnou fiímskokatolickou správu, ale listina o zfiízení a dotaci fary
nabyla právní moci aÏ r. 1900. V r. 1870 byl také vysvûcen beÀov-
sk˘ hfibitov. Byl vysvûcen pfied pfiíchodem prvního beÀovského fa-
ráfie. Vysvûtil ho velebn˘ pan dûkan Mik‰ (Mike‰) a pfii svûcení mûl
slavné kázání velebn˘ pan Kotouãek. Doprostfied hfibitova byl pfie-
stavûn hfibitovní kfiíÏ, na kterém jsou dva letopoãty: 1870 – zalo-
Ïení hfibitova a 1934 – roz‰ífiení hfibitova.   

Na místního faráfie byl vypsán konkurz. BeÀov si mohl vybrat
z 5 navrÏen˘ch duchovních jednoho, jako svého faráfie. Vybrali si
P. AUGUSTINA ¤ÍHU, kooperátora v Ka‰avû. Bylo mu pfiipraveno
velkolepé pfiivítání. BeÀovské banderium mu pfiijelo nedoãkavû
vstfiíc aÏ za Kostelec u Hole‰ova. Tam jej jménem beÀovské omla-
diny pfiivítal bohoslovec Antonín Cyril Stojan. Spoleãnû do‰li do
mo‰tûnského kostela a po poÏehnání je vûfiící z Mo‰tûnice dopro-
vodili prÛvodem aÏ ke sv. Janu. Zde se s nimi jménem ostatních roz-
louãil A. C. Stojan. První slavnostní m‰e v beÀovském kostele se
konala 5. ãervence 1870 na svátek Cyrila a Metodûje.   

Ale BeÀov se dlouho ze svého knûze netû‰il. Zemfiel 19. dubna
1873 po dlouhé nemoci a byl na zdej‰ím hfibitovû pochován. Po-
choval jej jeho pfiíbuzn˘ P. Jan ¤íha. 

Zatimním administrátorem se stal P. JAKUB WELNER, kter˘ jiÏ
dfiíve vypomáhal nemocnému faráfii. A znovu byl vypsán konkurz
na beÀovského faráfie. Vybrali P. VAV¤INCE ROUBALA, kaplana
z Dubu na Moravû. V BeÀovû byl pfiivítán 1. srpna 1873 ...na‰ím
banderiem beÀovsk˘m doprovázen byl z Pfierova a u kapliãky sv.
Floriána, od procesí a sousedÛ beÀovsk˘ch, pak od velebného pá-
na administrátora Wellnera a od velebn˘ho dÛstojn˘ho pána Fili-
pa, vikáfie olomouckého a od Franti‰ka Bûlafie, rolníka pfiivítán a uví-
tán byl.1

V r. 1875 se konala v BeÀovû velká oslava 20. v˘roãí postavení
beÀovského kostela. Dne 9. ãervence 1876 mûl v BeÀovû 1.slav-
nostní m‰i sv. beÀovsk˘ rodák P. Antonín Stojan (její prÛbûh bude
popsán v pozdûj‰í kapitole). V r. 1885 zasadil u kostela starosta Jan
Chromeãek lípy. 

V tomtéÏ roce tu mûl primici dal‰í beÀovsk˘ rodák Franti‰ek Po-
spí‰il, syn ãtvrtníka z ã. 35. Dostal umístûnku do Hefimanic ve Slez-
sku. A 18. fiíjna 1885 vysvûtil pan faráfi Franti‰ek Roubal novû po-
stavenou beÀovskou ‰kolu, kdyÏ pfiedtím posvûtil základní kámen.
Toho roku byly zakoupeny do kostela nové varhany, zhotovené
v Novém Jiãínû Karlem Neussrem. Jejich cena byla 790 zl. r. ã.
a obec si na nû musela pÛjãit od Jana Sehnala ze statku ã. 1 na 7%
úrok.

A zase se konaly dal‰í primice 7. srpna 1885. V místním koste-
le slouÏil svou 1. m‰i sv. P. Simeon Zapletal, narozen˘ v Pavlovi-
cích, ale bydlící v BeÀovû. Bylo tu pfiítomno velké mnoÏství knûÏí.
BeÀov byl úrodnou pÛdou pro nové knûze. 

Dolnica se zavezla hlínou a pak se zde vytvofiila ovocná ‰kolka
a zelináfiská zahrádka pro místního faráfie P. V. Roubala, za coÏ pan
faráfi odevzdával roãnû do obecní pokladny 50 krejcarÛ.   

Na roz‰ífiení beÀovského kostela vyhlásil P. A. C. Stojan, toho
ãasu draÏovick˘ faráfi, sbírku. Vynesla mu 60 zl. Také P. Rousinov-
sk˘, faráfi a beÀovsk˘ rodák, vyhlásil obdobnou sbírku ve své far-
nosti ve Stupû u Sarajeva a pfiispûl 20 zl. 

A BeÀov byl dále zdrojem nov˘ch knûÏí. V r. 1890 t˘den po so-
bû, 13. a 20. ãervence, oslavovali své primice dva beÀov‰tí rodáci.
Byli to P. Antonín Janda a P. Baltazar Hfiíva. A jako vÏdy za velké
pfiítomnosti vûfiících a konání oslav. A co se nestalo?   

KdyÏ byl P. Vavfiinec Roubal na hostinû u P. Baltazara Hfiívy, otev-
fiela se vrata gruntu ã. 12 Franti‰ka Martinka a z nich vy‰el slav-
nostnû sefiazen˘ prÛvod. V ãele ‰la beÀovská kapela, za ní ‰kolní
dûti, pak dorost a nakonec cel˘ dvanáctiãlenn˘ obecní v˘bor se
sv˘m starostou Janem Sehnalem. Do‰li k p. faráfii, aby mu s radostí
pfiedali Diplom ãestného obãana obce BeÀovské za vzorné vycho-
vávání mládeÏe a vzorn˘ Ïivot knûÏsk˘, za péãi o blaho svûfien˘ch
farníkÛ. 

Pan faráfi nic netu‰e byl velmi pfiekvapen. Neubránil se slzám do-
jetí. Ale i jeho okolí bylo dojato. Pfii této pfiíleÏitosti poslal draÏo-
vick˘ faráfi P. A. C. Stojan ze sbírky, kterou uspofiádal pro beÀovsk˘
kostel, 60 zl. r. ã.2

V r. 1892 daroval pfierovsk˘ lékárník Psota krásn˘ obraz Panny
Marie Pomocné zdej‰ímu kostelu. V tu dobu se zaãala stavût silni-
ce z Mo‰tûnice pfies BeÀov. 

Dlouholet˘mi kostelními hospodáfii byli Franti‰ek Bûlafi a Sylvestr
Martilík. Kronikáfi je hodnotí jako vûrné kamarády, ktefií konali dob-
ré skutky k prospûchu celé obce.   

Dne 14. prosince 1898 zemfiel P. Vavfiinec Roubal, kter˘ se ne-
smazatelnû zapsal do srdcí sv˘ch farníkÛ. Byl velmi oblíben a poÏí-
val u sv˘ch farníkÛ váÏnosti, vzorem sv˘m jednáním i Ïivotem. Byl
pochován na místním hfibitovû.   

V BeÀovû postupnû krátce administrovali P. THEODOR MOTAL,
P. JOSEF TOMÁNEK (tomu se nechtûlo BeÀov opou‰tût), P. JOSEF
VYTOPIL a P. JAN STRATIL. P. Josef Vytopil se stal mimo jiné
i 1. pfiedsedou záloÏenského spolku, zaloÏeného r. 1899. V r. 1900
byl ve zdej‰ím kostele postaven nov˘ oltáfi, nové sochy a obrazy. To
v‰e z dobrovolné sbírky, kterou pofiádal naduãitel Metodûj Danûk
s administrátorem Janem Stratilem. Oltáfi, sochy i obrazy slavnost-
nû vysvûtil P. Josef Vyhnánek z Pavlovic. Pfii práci v kostele (roze-
bírání oltáfie, poloÏení hlub‰. základu ap.) zdarma osobnû pracova-
li: Sylvestr Pospí‰il, Franti‰ek ¤íha, Josef Luká‰, Florian Pospí‰il,
Benedikt Matu‰ka a Ignác Olehla. Do nového oltáfie byla vloÏena
pamûtní listina se ãleny tehdej‰ího obecního v˘boru. Byli to: EvÏen
Janda – starosta, Augustin Uherek – 1. radní, Josef Olehla – 2. rad-
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ní, Augustin Pospí‰il – 3. radní. âlenové zastupitelstva: Frant. Dra-
gon ã. 41, Frant. Havlíãek ã. 2, Cyril Janda ã. 9, Josef Janda ã. 107,
Josef Luká‰ ã. 108, Frant. Martinek ã. 12, Ignác Olehla, Florian Po-
spí‰il ã. 116, Josef Pospí‰il ã. 11, Silvestr Pospí‰il ã. 113, Frant. Su-
chánek ã. 30, Frant. ¤íha ã. 76, Ludvík Uherek ã. 5 a Alois Zemá-
nek ã. 28.   

Kostelní hospodáfii: Benedikt Matu‰ka, Augustin Uherek. Kos-
telník – Ka‰par Olejníãek. 

Toho roku 1899 byl do BeÀova slavnostnû pfiijat nov˘ faráfi
P. AUGUSTIN KULHAV .̄3

V r. 1903 se konalo v BeÀovû svaté bifimování, které pfiijalo 49
bifimovancÛ. PÛl roku po této události se tu konaly misie a na jejich
památku postavili beÀov‰tí mládenci u kostela misionáfisk˘ dfievû-
n˘ kfiíÏ s nápisem sv. missie 1903. V tomto roce byli zvoleni noví
kostelní hospodáfii a to na tfii roky. Byli to Benedikt Matu‰ka, v˘-
mûnkáfi ã. 23 a Ludvík Uherek, rolník ã. 5. Za otce chud˘ch byl pfii
kostelním fondu zvolen Augustin Uherek. 

Misie se konaly v BeÀovû znovu v r. 1904. V r. 1906 pfie‰el be-
Àovsk˘ faráfi P. Augustin Kulhav˘ na farnost do ·vábenic a duchovní
správu zatím fiídil administrátor P. FRANTI·EK ODSTRâIL.
V r. 1907 nastoupil jako zdej‰í faráfi P. FRANTI·EK SMUTN .̄    

V r. 1907 se slavilo 50. v˘roãí posvûcení nového beÀovského
kostela. Na tuto oslavu se dostavili dobrovolní hasiãi, obecní pfied-
stavenstvo, ‰kolní dorost, mládeÏ v hanáck˘ch krojích a také mno-
ho vzácn˘ch hostÛ. Uvítací fieã mûla Mafienka Uherkova z ã. 24,
také v hanáckém kroji.  

R. 1908 malífi a pozlacovaã Franti‰ek Pfieãek z KromûfiíÏe pro-
vedl úpravu vnitfiní ãásti kostela. V té dobû byl Dr. Antonín Cyril
Stojan jmenován probo‰tem v KromûfiíÏi. 

V r. 1909 byla opravena fara za 1000 K. V r. 1911 byl za kos-
telního hospodáfie zvolen rolník Franti‰ek Havlíãek ã. 2. R. 1912
darovali majetníci polí honební peníze na roz‰ífiení kostela a to na
dobu 5 let. Nebyli téhoÏ názoru v‰ichni, 17 majetníkÛ s tím ne-
souhlasilo. V r. 1913 se na Velehradû konaly slavnosti k 1050. v˘-
roãí pfiíchodu slavansk˘ch apo‰tolÛ pod fiízením Dr. A. C. Stojana.
Hudbu obstarala beÀovská kapela.   

V lednu 1914 ode‰el pan faráfi Franti‰ek Smutn˘ na faru do To-
polan. ProtoÏe byl velmi oblíben, bylo louãení s ním smutné. Far-

nost pfievzal administrátor P. FRAN-
TI·EK JEMELKA, a to uÏ za tfii dny.
PÛsobil zde 4 mûsíce, pak ode‰el ja-
ko kaplan do Hulína. Po nûm tu za-
ãal pÛsobit P. JAN PLESNÍK. Za nûj
se farská zahrada promûnila v sad
a oplotila. V BeÀovû byl zaloÏen
Spolek svaté Terezie. Dne 24. dub-
na 1918 byly Prusy pfiifafieny k be-
Àovské farnosti.Na rozkaz okresní-
ho hejtmanství v Pfierovû byla
1. ãervence 1919 zalíãena vápnem
zasazená kamenná deska se zlat˘m
nápisem, umístûná v r. 1855 nad
hlavním vchodem. V r. 1920 bylo na
náklad obce zafiízeno elektrické
osvûtlení v kostele i na fafie. Dom-
kafi Florian Pospí‰il ã. 116 nechal
obnovit v kostele KfiíÏovou cestu
a BoÏí hrob sv˘m nákladem, t. j. za
2750 K.  

Tfietí duben 1921 byl velk˘m
dnem pro celou obec. Toho dne byl
v Olomouci slavnostnû vysvûcen na
arcibiskupa beÀovsk˘ rodák ThDr.

Antonín Cyril Stojan. V kvûtnu t. r. se odstûhoval zdej‰í pan faráfi
P. Jan Plesník do Bfiezové u Fulneku. Místo nûj nastoupil P. JAN
HORÁK jako administrátor. P. Jan Horák pozdûji napsal knihu vû-
decky cennou O té na‰í Hané, pojednávající o historii obcí Vlko‰,
Kanovsko, VûÏky, Bochofi, Chropynû a jejich okolí. Vlko‰ a Bochofi
jsou místa, kde pak pÛsobil jako knûz. Úãast ve válce se podepsala
na jeho zdraví. Dodnes z jeho díla ãerpá hodnû historikÛ. On sám
psal knihu „na kolenû“ a z milodarÛ farníkÛ mohl vydat jen pár se-
‰itkÛ. 

Dne 10. ãervence 1921 se konalo v BeÀovû svaté bifimování,
svûcení dvou nov˘ch zvonÛ a pomníku padl˘ch na hfibitovû arci-
biskupem Stojanem, metropolitou moravsk˘m.4

Od 25. záfií 1922 nastoupil na beÀovskou faru P. AUGUSTIN
ODSTRâIL. Pfiedtím byl faráfiem v Horních Stud˘nkách a ·títech.
BeÀovsk˘ kapelník Bedfiich Martínek se stal varhaníkem v kostele
a Otokar Martinek kostelním hospodáfiem.Toho roku se pfiestali Ïá-
ci ve ‰kole modlit pfied i po vyuãování. A také toho roku váÏnû one-
mocnûl pan arcibiskup A. C. Stojan, kter˘ k velkému zármutku ce-
lé beÀovské farnosti zemfiel 29. záfií 1923.

Dne 16. ãervna 1926 se v noci okolo 1 hodiny vloupali do be-
Àovské fary zlodûji. Ukradli kostelní prádlo a pfiedmûty v hodnotû
6000 K. Sebrali prádlo, ‰atstvo a pefiiny i samotnému panu faráfii
v hodnotû 2000 K.   

BeÀov oslavil 28. záfií 1928 tisíciletou památku ãeského kníÏe-
te sv. Václava. Obãané uklidili náves a vyzdobili své domy. KdyÏ se
pfii klekání rozeznûl z kostela zvuk zvonÛ, rozsvítilo se najednou
ve v‰ech oknech svûtlo a u Lípy Svobody zavlála státní vlajka. Na
domech i na kostele byly vyvû‰eny prapory. V kostele se slouÏila
m‰e svatá a po ní byly zazpívány národní hymna a Svatováclavsk˘
chorál. 

V r. 1931 byl místní kostel obílen, vymalován a uvnitfi ozlacen
z milodarÛ. P. faráfi Augustin Odstrãil byl v záfií 1932 ranûn na pÛl
tûla mrtvicí. I kdyÏ se zotavil, ode‰el v listopadu na odpoãinek. V Be-
Àovû slouÏil 11 let a kronikáfi jej chválí, Ïe byl skromn˘, spoleãen-
sk˘, nûkdy si i zahrál se sousedy karty a vypil piveãko. Jen ho
mrzívalo, Ïe jej nûktefií sousedé pomlouvali u olomoucké konzis-
tofie. Proto pr˘ radûji trávil voln˘ ãas v Prusích a âechách. Bylo pr˘
o nûm známo, Ïe je svûdomit˘ a spolehliv˘. 
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První svaté pfiijímání dûtí 10. 5. 1934 s P. Vladimírem Kodítkem. V 1. fiadû první zprava Lud-
mila Topiãová, druhá zprava Milada Pumprlová, zleva sedící vedle knûze Jaromíra Jandová.
Z archivu Milady Kubíãkové 
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Na prázdnou faru nastoupil 1. ãervence 1933 mo‰tûnsk˘ kaplan
P. VLADIMÍR KODÍTEK. Do té doby tu pÛsobili excurendo knûÏí
z Horní Mo‰tûnice. P. V. Kodítek v Mo‰tûnici zdomácnûl, pomohl
zde rozpadávajícímu se Orlu. Byl dobr˘m zpûvákem a hudebníkem,
pûstoval kostelní zpûv, ale i jinak si rád zazpíval. Pro milou povahu
si získal hlavnû mo‰tûnskou mládeÏ, která ho nerada ztrácela.Tolik
pí‰e o nûm pfierovská profesorka Zdena Mollinová.    

Dne 8. prosince 1940 na v˘zvu pana arcibiskupa Dr. Leopolda
Preãana se na svátek Neposkvrnûného poãetí Panny Marie zasvû-
tily v‰echny farnosti olomoucké diecéze Rodiãce BoÏí. Stalo se tak
i v BeÀovû za pÛsobení pana faráfie Kodítka za velké úãasti vûfiících.  

Ve dnech 23. a 24. ãervna 1945 se vypravili beÀov‰tí farníci
v hojném poãtu s faráfiem Vladimírem Kodítkem na dûkovnou pouÈ
na Sv. Host˘n. Z BeÀova ode‰el 10. záfií 1946 do Syrovína. Byl po-
sledním beÀovsk˘m faráfiem.5

3. ARCIBISKUP
ThDr. ANTONÍN CYRIL STOJAN

Stále má co dávat ten, jehoÏ srdce je naplnûno láskou.
(Sv. Augustin)

Narodil se 22. kvûtna 1851 v malé beÀovské chaloupce ã. 46.
Na komínû jejich domku byly sluneãní hodiny, podle kter˘ch se kdy-
si fiídila celá vesnice. V chaloupce byly hodiny skuteãné, celé dfie-
vûné, bez jediného ‰roubku. To proto, Ïe Stojanovi odedávna zvo-
nívali v místní dfievûné zvoniãce a udrÏovali tím denní fiád ve vsi.

Úloha zvonafie se tenkrát spojovala s úlohou star‰ího bratra, kte-
r˘ v malé zvoniãce fiídil spoleãné poboÏnosti, napfi. pfii pohfibu. Tra-
duje se, Ïe dávní beÀov‰tí pfiedkové se utíkali v r. 1241 ukr˘t pfied
Tatary na Host˘n. Odtud pramenila jejich úcta k Pannû Marii Sva-
tohost˘nské. Proto se konávaly kaÏd˘ rok poutû na Svat˘ Host˘n.
Putovaly sem celé rodiny i s mal˘mi dûtmi. 

Tak putovával na Host˘nek i mal˘ Antonín se sv˘mi rodiãi. Jeho
tatínek Franti‰ek (nar. 1816) a mamûnka Josefa (nar. 1820), roze-
ná Kubíãková, mûli mimo Antonínka je‰tû 7 dûti. NejbliÏ‰í mu by-
la star‰í sestra Franti‰ka (nar. 1848).

Tatínek patfiil mezi domkafie. Mûl malé hospodáfiství a pole ob-
dûlával kravami. Aby si finanãnû pfiilep‰ili, dûlal i obuvnickou prá-
ci. Tomuto fiemeslu ho nauãil jeho otec, kter˘ byl dvakrát Ïenat.

Mamûnka malého Antonína b˘vala zboÏná a pracovitá, pro svou
rodinu a dûti velmi obûtavá. Dbala na jejich náboÏenskou v˘chovu,
uãila je modlit se a pracovat. AntonínÛv str˘c Fabián ovdovûl. Ne-
mûl dûti, proto bydlel u StojanÛ na v˘mûnku. Byl nevlastním star-
‰ím bratrem Antonínova tatínka. Fabián se narodil v r. 1795 a stal
se ãlenem Stojanovy rodiny.  

V r. 1857 zaãal chodit mal˘ Antonín do ‰koly k panu fiídícímu
uãiteli Franti‰ku Mazáãovi. Byl to dobr˘ uãitel a vzácn˘ ãlovûk. Po-
máhal celé obci mimo jiné i tím, Ïe jako obecní zapisovatel psal rÛz-
né Ïádosti (napfi. o ustavení samostatné duchovní správy v obci).
Antonín ve svém dûtství silnû proÏíval atmosféru nad‰ení pfii stav-
bû nového kostela. Byl také svûdkem jeho slavnostního svûcení. Sil-
nû vnímal upfiímnou touhu vûfiících mít svého vlastního faráfie a ne-
muset chodit za kaÏdého poãasí do vzdálenûj‰í Horní Mo‰tûnice.
Jako devítilet˘ se seznámil s Ïivotem muãedníka, tenkrát blahosla-
veného Jana Sarkandra, vnímal, jak s monstrancí v ruce ochránil
cel˘ kraj pod Host˘nem. Jeho Ïivotopis ho zaujal.   

Ovdovûl˘ str˘c Fabián chtûl vûnovat svÛj majetek na dobroãin-
n˘ úãel. âasto pozoroval svého synovce Antonína, jak u malého ol-
táfiíku, kter˘ mu vytvofiila mamûnka, slouÏí m‰i svatou. Vûdûl, Ïe
se ve ‰kole dobfie uãí. Proto se rozhodl. Doporuãil svému nevlast-
nímu bratrovi, aÈ dá svého synka na studie, Ïe on, jeho str˘c, mu
bude finanãnû pomáhat.

Stalo se. Antonín nastoupil v fiíjnu 1862 do hlavní ‰koly ve Sta-
ré Vodû, kde se nauãil nûmeckému jazyku, aby pak mohl pokraão-
vat ve studiu na gymnáziu. V jubilejním roce 1863 se slavilo 1000.
v˘roãí od pfiíchodu slavn˘ch vûrozvûstÛ. Antonín pfiijal svátost bifi-
mování a zvolil si proto za svého patrona sv. Cyrila. V letech
1864–68 pak zaãal studovat v Pfiíbofie na gymnáziu. Bydlel v rodi-
nû Buzkov˘ch, kde se cítil velmi dobfie. Vzpomnûl, Ïe tu chodil do
farní ‰koly jeho oblíben˘ Jan Sarkander. Antonín bydlel u kostela
sv. Valentina. 

Bûhem jeho studií zemfiel za pruské války na choleru milovan˘
str˘c Fabián, podobnû jako jeho 11 spoluobãanÛ.    

Antonín rád nav‰tûvoval poutní místa, nejvíce Svat˘ Host˘n a Ve-
lehrad. V roce1868 zaãal chud˘ student Stojan studovat na piaris-
tickém gymnáziu v KromûfiíÏi, kde r. 1872 maturoval. Pak zaãal
v r. 1872 aÏ do r. 1876 studovat na knûÏském semináfii v Olomou-
ci. V této dobû slouÏil jako jednoroãn˘ dobrovolník u 3. pû‰ího plu-
ku ã. 3, kde dosáhl hodnosti ‰ikovatele. 

Vdûãnost a obdiv pociÈoval ke svat˘m Cyrilu a Metodûjovi za je-
jich pfiínos kfiesÈanství do na‰ich zemí, za písmo, proto miloval i Ve-
lehrad, kter˘ byl s nimi spojen. Se spoluÏákem Vychodilem zafiizo-
vali kaÏd˘ rok velehradsk˘ sjezd a tím Velehrad vyzvedli.   

KdyÏ studoval bohosloví, v‰emoÏnû se pokou‰el o zrovnopráv-
nûní ãe‰tiny s nûmãinou. Pfies obtíÏe prosadil, aby se v kapli mohl
modlit Otãená‰ ãesky. Poznal, Ïe dobrá kniha posiluje duchovní
hodnoty ãlovûka, a proto zakládal knihovny. Aby si kaÏd˘, i nema-
jetn˘, mohl knihu pfieãíst, provádûl mezi sv˘mi spoluÏáky sbírky na
nákup nov˘ch knih. Ve svém rodném BeÀovû zaloÏil farní kroniku
s pomocí beÀovského faráfie Vavfiince Roubala, která mûla název
Cyril a Metod. S pomocí bohoslovcÛ zaloÏil i farní kroniku na Ve-
lehradû. V r. 1875 pfiekroãil poãet zaloÏen˘ch venkovsk˘ch kniho-
ven dvacítku. KdyÏ byl zvolen pfiedsedou Jednoty Velehradu, zv˘-
‰il sv˘m ãlenÛm ãlenské pfiíspûvky, aby mohl nakoupit dal‰í knihy.
KdyÏ ve‰el do studovny, ozvalo se: DrÏte kapsy! Stojan jde! Shánûl
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peníze na zvelebení Velehradu prostfiednic-
tvím tisku, nebo zaloÏením tzv. jubilejní lo-
terie.

Mûl svoje Ïivotní krédo: Buì mÛj Ïivot
jedna BoÏí chvála, slastí Kristus, chotí církev,
tuÏbou ctnosti krása a mzdou lidu spása.
Podobné motto mûl sbûraã lidov˘ch písní na
Moravû Su‰il z Bystfiice p. Host˘nem, které-
ho mûl Stojan rád.  

Na knûze byl vysvûcen 5. ãervence 1876.
Na jeho svûcení se pfii‰lo podívat mnoho be-
Àovsk˘ch spoluobãanÛ, tatínek, mamûnka
a bratr se sestrou. Mamûnka sebou pfiinesla
ko‰ peãiva, které Antonín hned rozdal bo-
hoslovcÛm.

Veãer pfied primicemi obklopila Stojanovu
chaloupku místní mládeÏ s pochodnûmi v ru-
kou a pod vedením rektora Fr. Mazáãe se da-
la do zpûvu. P. Antonína to potû‰ilo, dojetím
se rozplakal. 

Ráno 9. ãervence se pfiipravoval ráno na
m‰i. Okolo 9. hodiny se vrátil domÛ. V jizbû na nûj ãekali rodiãe
a pfiíbuzní za velkého ticha. Zvenku se ozval hlas zvonu a stfielba.
DÛstojnost okamÏiku vehnala P. Antonínovi znovu slzy do oãí. Vstal
a ‰el ke dvefiím vstfiíc knûÏím. BeÀovsk˘ faráfi P. Vavfiinec Roubal
zaãal mluvit k rodiãÛm: Pfied 25 lety narodil se zde vám, rodião-
vé, chlapeãek... V‰em se orosily oãi. P. Antonín poklekl pfied rodi-
ãi a podûkoval jim za v‰echnu jejich péãi.

Na kostele a na domech vlály prapory. Pro velk˘ nával muselo
b˘t kázání pfied kostelem. Primiãní hostina byla pak na fafie.  

Po vysvûcení na knûze byl P. Antonín krátkou dobu v ·ilperku
(·títy), pak byl pfieloÏen do Pfiíbora. Mûl velkou zásluhu na tom, Ïe
z nûmeckého Freibergu uãinil ãesk˘ Pfiíbor. Jeho zásluhou bylo v Pfií-
bofie zaloÏeno ãeské gymnázium s konviktem, do kterého se pfii-
hlásilo 108 studentÛ. JenÏe sotva se ukonãil první zápis budoucích
studentÛ, rozkázal tehdej‰í ministr ‰kolství Gautsche toto gymná-
zium zru‰it. Ale to neznal P. Antonína! Ten se nevzdal a jel se svou
stíÏností do Vídnû, kde se s Gautschem ostfie utkal. 

Za to ho stihl trest, o kterém bolno psáti. Touto gymnasiální ak-
cí Stojan finanãnû se zakrvácel na cel˘ svÛj Ïivot, tak pí‰e úvodník
KromûfiíÏského pozorovatele 22. kvûtna 1908.  

P. Stojan mûl velmi rád dûti. Umûl je napomenout pohledem. Byl
nejen knûzem, ale i uãitelem. Mimo náboÏenství vyuãoval nûkdy
i zemûpisu a dûjepisu. Jak jen mohl, seznamoval své studenty s ãin-
ností na‰ich vûrozvûstÛ Cyrila a Metoda, seznamoval je s historií
a v˘znamem Velehradu a Svatého Host˘na. Usiloval o roz‰ífiení Bra-
trstva sv. Cyrila a Metodûje. Ale i jinak se projevoval. Byl naplnûn
ochotou pomáhat bliÏním a to nejen slovy. Zapojil se do práce dob-
rovoln˘ch hasiãÛ, kde pomáhal pfii ha‰ení poÏárÛ. Byl to opravdo-
v˘ lidumil.  

O jeho dobrotû svûdãí mnoho pfiíhod. Jak˘si dûlník se vracel
z Nového Jiãína z nemocnice. Na nohou mûl chatrnou obuv. Ces-
tou se zastavil na fafie v Pfiíbofie a prosil P. Antonína, aby mu na ce-
stu pÛjãil nûjaké staré boty, Ïe mu po 1. v˘platû po‰le peníze na no-
vé. Faráfi mu dal svoje boty, ty, co mûl na nohou. Mûl totiÏ ráno
dostat od obuvníka nové. Ale co se nestalo. V noci pro nûj pfii‰li,
aby ‰el zaopatfiit nemocného. VypÛjãil si proto tajnû boty pana dû-
kana a spûchal k nemocnému. On uÏ byl takov˘. Nenechal Ïádné-
ho prosebníka odejít s prázdnou. Mnozí toho ãasto zneuÏívali. Nut-
no dodat, Ïe dotyãn˘ dûlník opravdu po v˘platû peníze poslal.  

Jednou ho zase jak˘si Ïebrák prosil o nûjaké staré boty. P. Anto-
nín jedny staré boty mûl, ale stydûl se mu je dát. Vyzul tedy svoje
dobré boty a ty staré si obul.  

Nav‰tûvoval také vûznû, protoÏe jim nejvíc chybûla láska. Roz-
dával se, jak mohl. Dostával mnoho dûkovn˘ch a pochvaln˘ch do-
pisÛ a to i od svûtské vrchnosti. 

ManÏelé Buzkovi byli pro P. Antonína druh˘mi rodiãi. KdyÏ vi-
dûli, Ïe jejich panáãek chodí v lehkém kabátû, dali mu peníze na
nov˘ koÏich a ãekali, kdy ho v novém koÏichu uvidí. Nedoãkali se.
Chodil stále v tom svém starém kabátû. On totiÏ vûnoval peníze na
nákup dal‰ích ãesk˘ch knih. Dobfií Buzkovi mu tedy koupili koÏich
sami.  

Ve svém pÛsobení upfiednostÀoval P. A. C. Stojan ãe‰tinu pfied
nûmãinou a velmi cítil s chud˘m lidem. Litoval dûlníky, Ïe dfieli
dnem i nocí za chatrnou mzdu a jejich rodiny strádali. Nezapomí-
nal také na svÛj rodn˘ BeÀov a po veãerech sepisoval beÀovskou
farní kroniku. âasto ho nav‰tûvovali beÀov‰tí studenti. Jeho zdra-
ví nebylo nejlep‰í, ale po pouti do âenstochové se uzdravil.    

Stal se místopfiedsedou Katolické politické jednoty, byl zastou-
pen v obecním v˘boru v Pfiíbofie, kde zavedl ãeské úfiadování.  

P. Antonín uÏ ale myslel na dal‰í úkol – pomoci sv. Host˘nu. Se
sv˘mi pfiáteli usiloval o zavedení samostatné duchovní správy na
tomto poutním místû. Ale tady narazili na pfiekáÏky. Farní úfiad
v Bystfiici p. H. s tím nesouhlasil. Také majitel hory Sv. Host˘na ba-
ron Laudon byl proti zaloÏení samostatné duchovní správy na tom-
to místû, protoÏe by bylo ochuzeno bystfiické obroãí. Navrhl usta-
novit na Host˘n bystfiického kaplana, kter˘ by byl podfiízen
bystfiickému faráfii.    

JenÏe s tím P. Antonín nesouhlasil. Pfiál si mít host˘nskou du-
chovní správu samostatnou. Pro svÛj názor hledal podporu, shánûl
podpisy a získal jich 5000 z 600 mûst a osad. Nakonec se bystfiic-
k˘ faráfi vzdal a souhlasil. A tak knûÏí zaãali ukládat své peníze za
odslouÏení m‰í v záloÏnû pod názvem Vûno svatohost˘nské.   

P. Antonín se zúãastnil dûkovné poutû SlovanÛ do ¤íma. Nechal
tu posvûtit pro Host˘n pfiímo od papeÏe dva obrazy – Zvûstování
Panny Marie a Svat˘ Václav. Nezapomnûl ani na Prahu, pro kterou
nechal posvûtit obraz sv. AneÏky a pro kapli v RoÏnovû obraz bl. Ja-
na Sarkandra. Na zpáteãní cestû z ¤íma se dohodl se sv˘mi spoleã-
níky, Ïe uspofiádají dûkovnou pouÈ na Sv. Host˘m. Stalo se tak
4. záfií 1881.    

Den pfiedtím 3. záfií uÏ okolo 10. hodiny ráno pfii‰lo do Bystfiice
první procesí. A pak dal‰í a dal‰í. Pod horou bylo sloÏeno 18 000
cihel na opravu host˘nského kostela. KaÏd˘ poutník podle sv˘ch
moÏností mûl vynést nahoru cihlu. Po ãase uÏ byly v‰echny cihly
nahofie a dal‰í poutníci se po nov˘ch cihlách marnû shánûli.

beÀov prusy

Rodn˘ domek arcibiskupa Stojana (1933). Z archivu Bfietislava Passingera
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K 1000. v˘roãí úmrtí sv. Metodûje vynakládal své síly na zvele-
bení Velehradu. Pfiitom mu pomáhalo mnoho knûÏí a bohoslovcÛ.
Bylo zapotfiebí financí a on je získal pomocí loterie. Místní obyva-
telé, studenti, uãitelé i dámy z pfiedních rodin jeho snahy podporo-
vali. Prodalo se celkem 160 000 losÛ a ãist˘ v˘tûÏek ãinil 28 211 zl.
31 kr. K tomu pfiidali svÛj pfiíspûvek knûÏí ve v˘‰i 8000 zl. A tak se
mohlo s obnovou Velehradu zaãít.

P. A. C. Stojan se zab˘val také sociálními otázkami. Hledal pfií-
ãiny bídy dûlníkÛ a ÏivnostníkÛ, nejen hmotné. Vidûl, Ïe ke zlep-
‰ení postavení dûlníka je potfiebná i pomoc mravní. Své názory pub-
likoval v tehdej‰ím ãasopise Hlas. 

¤editel chlapecké mû‰Èanské ‰koly v Pfierovû Franti‰ek Slamûník
vzpomínal na své setkání s P. A. C. Stojanem. Psal se rok 1893
a P. Stojan pofiádal vzpomínkovou oslavu 25. v˘roãí úmrtí morav-
ského uãitele a národního buditele, sbûratele lidov˘ch písní Fran-
ti‰ka Su‰ila. P. A. C. Stojan si ho velmi váÏil, stejnû, jako F. Slamû-
ník. Na banketu, pofiádaném v hostinci v Su‰ilovû rodi‰ti Novém
Rousínovû, se se‰lo duchovenstvo i uãitelé. Dr. Stojan usadil F. Sla-
mûníka u ãestného stolu, i kdyÏ se dotyãn˘ zdráhal. Slamûník vzpo-
mínal na P. Stojana, Ïe byl naklonûn uãitelskému stavu, protoÏe
spoleãnû s duchovenstvem pracovali na v˘chovû národa. A také, Ïe
vÏdy kaÏdého srdeãnû pohostil, kdo ho nav‰tívil na fafie. Jeho dob-
rosrdeãnost byla tak velká, Ïe si dokonce pÛjãoval peníze, aby chu-
dákÛm pomáhal. Proto jeho dluhy rostly. ·tûstím bylo, Ïe se stal
kromûfiíÏsk˘m probo‰tem a mohl je tak splatit. 

I po ãase obdivoval Stojanovu veselou mysl, radost z konání do-
br˘ch skutkÛ a vná‰ení humoru i do tak upjatého prostfiedí, jak˘m
byla vídeÀská poslanecká snûmovna. UpozorÀoval, Ïe Dr. Stojan byl
prvním plebejsk˘m probo‰tem kromûfiíÏsk˘m. Pfiedtím zastávali to-
to postavení jen hrabata, nebo baroni. Na závûr pfiipomínal, Ïe kdy-
by pfiedstavitelé politick˘ch stran byli tak sná‰enliví, nepfiedpojatí
a upfiímní, jako on, Ïe by v na‰em národû nebyla Ïádná nenávist. 

Jak uÏ bylo dfiíve psáno, zru‰il ministr ‰kolství Gautsch zaloÏe-
né ãeské gymnázium v Pfiíbofie, u jehoÏ zrodu stál P. A. C. Stojan.
A nejen to. Ze msty vÛãi nûmu ho pfieloÏil r. 1887–8 do Svéboho-
va. P. Antonín se ani nerozlouãil se sv˘mi farníky, aby ho to tolik
nebolelo. V‰echno to bylo neãekané. Vûfiící plakali a pan dûkan se
roznemohl. Svého milovaného knûze jmenovali âestn˘m obãanem
Pfiíbora.    

Otec Antonín opravil ve Svébohovû kostel a nechal vybudovat
i boãní kapli. Vdûãní farníci si pfiáli zasvûtit tuto kapli sv. Antonínu
Paduánskému, aby mu udûlali radost. Také obec Václavov patfiila
k farnosti P. Stojana a on zabránil tomu, aby se zde stavûla nûmec-
ká ‰kola, n˘brÏ aby tu byla ‰kola ãeská. Ale uÏ 1. listopadu 1888
byl P. Antonín pfieloÏen na faru do DraÏovic u Vy‰kova. I tu ho ãe-
kal rozestavûn˘ kostel. M‰e se konaly ve ‰kole, ale on se nevzdá-
val. Stále studoval, aby mohl poÏádat o faru a získat i katechetské
zkou‰ky pro stfiední ‰koly, ãeské i nûmecké.  

K Ïenám byl laskav˘, ale struãn˘, nevedl Ïádné zbyteãné fieãi.
Îil velmi chudû, na fafie ãasto nebylo co dát na stÛl. Jeho nevlastní
sestfienice hospodynû Josefka se svûfiovala rychtáfice – a to pomoh-
lo. KdyÏ Josefka P. Antonínovi zazlívala, Ïe v‰echno rozdá do po-
sledního krajíce, fiíkal jí: Ti Ïebráci mají také hlad. Na veãefii jídal
ãasto ky‰ku a pár zemákÛ. Jeden chlapec vzpomínal, Ïe kdyÏ mûl
maminku v nemocnici, chodíval na obûd na faru. AÏ se maminka
uzdravila, chodila tam s ním. Neustále se oblékal do kleriky a kdyÏ
lidé pátrali proã, fiekla jim Josefka, Ïe pod klerikou nosí odfiené kal-
hoty. TotiÏ kter˘ odûv mûl lep‰í, ten rozdal.    

Rád pracoval i tûlesnû. Pomáhal pfii stavbû kaple i kostela. KdyÏ
byl draÏovick˘ kostel postaven a vymalován, s velkou radostí ho
v srpnu 1889 vysvûtil. K DraÏovicím (u Nového Rousínova) pfií-
slu‰ely PodbfieÏice. I tu nechal postavit kostel, kter˘ r. 1907 vysvû-
til. JenÏe tady nastaly potíÏe. Kostel nebyl zaplacen a olomoucká
kapitula nezaplatila tfietinu nákladÛ. Státní úfiady ale rozhodly ve
prospûch obce a tak kapitula pfiíslu‰n˘ obnos zaplatila. Zb˘vající ãást
nedoplatkÛ vyfiídil P. Antonín státní podporou 8000 K. VÏdy si vû-
dûl rady. A ke kostelu tu nechal postavit i ‰kolu. 

P. A. C. Stojan byl vefiejnû ãinn˘ jiÏ od sv˘ch studentsk˘ch let.
Jeho korespondence byla tak bohatá, Ïe kdyÏ je‰tû pÛsobil ve Své-
bohovû, tehdej‰í po‰tmistr v Zábfiehu Vilém Kunz ode‰el rozhofiãen
radûji do penze. V té dobû byl kooperátorem v Zábfiehu P. Vavfiinec
Roubal, pozdûji znám˘ beÀovsk˘ faráfi. Ten o prázdninách P. Anto-
nínovi pomáhal a pamatoval si, jak velké balíky dopisÛ, zásilek a te-
legramÛ musel kaÏd˘ den expedovat. Dopisy byly adresovány mi-
nistrÛm, poslancÛm, úfiedníkÛm, uãitelÛm, knûÏím, rolníkÛm,
vojákÛm a studentÛm. Stojan byl nejvíce populární na Moravû.

KdyÏ bydlel v DraÏovicích, vûnoval se dvojí duchovní správû.
Jednak té vlastní v DraÏovicích, jednak celého Slovanstva pro-

stfiednictvím Apo‰tolátu sv. Cyrila
a Metodûje. Stanovy apo‰tolátu rozeslal
moravsk˘m knûÏím a ãekal, Ïe bude
apo‰tolát potvrzen církevními a státní-
mi úfiady. Má-li b˘t sídlem apo‰tolátu
Velehrad, mûl by se zde vybudovat
klá‰ter. Host˘n uÏ vedl fiád Tovary‰stva
JeÏí‰ova. Tento fiád byl poÏádán, zda by
nevedl také Velehrad. 

A to se je‰tû P. Antonín pfiipravoval
na doktorát. KdyÏ ho nûco nepfiíjem-
ného potkalo, smál se. KdyÏ mûl v nû-
ãem ztrátu, fiíkal: Vem to kozel!

Svá doktorská studia dokonãil
v r. 1896. Doktorskou práci vûnoval
otázce sjednocení slovansk˘ch národÛ
ve vífie s církví fiímskokatolickou. Pfii
slavnostním pfiípitku bylo proneseno,
aby nov˘ pan doktor zÛstal vlasti tím,
ãím vÏdy byl. Otcem, tatíãkem Stoja-
nem. 

Toho roku 1896 byla v Pfierovû za-
loÏena samostatná katolická strana pod
vedením olomouckého advokátaPozdrav z BeÀova. Z archivu Miroslava Diatky
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dr. Hrubana. Jejím úkolem bylo hájit dûdictví otcÛ – svatou víru.
V Katolicko-politické jednotû pracoval i ThDr. A. C. Stojan. Toho
roku se konaly volby do zemského snûmu a on byl navrÏen jako
kandidát. Bylo to náhlé a neãekané navrhnutí. Ale jeho protikan-
didát ho porazil.  

V bfieznu 1897 se konaly volby do fií‰ské rady, kam také ThDr.
Stojan kandidoval.Tentokrát byl zvolen. ProtoÏe musel ãastûji do-
jíÏdût na fií‰skou radu, byl mu do DraÏovic pfiidûlen kaplan. Stal se
tak prvním katolicko-národním fií‰sk˘m poslancem. SnaÏil se po-
máhat i vídeÀk˘m âechÛm. Vymohl jim mnoho národních ústup-
kÛ. Z jeho ãlánkÛ v ãasopise Hlas je patrné, jak váÏnû se díval na
zodpovûdnost zástupcÛ lidu v parlamentu. On sám do parlamentu
vstoupil se srdcem pln˘m plánÛ pro dobro lidstva. BohuÏel hned
na zaãátku byl pokofien vlastními ãesk˘mi poslanci z mladoãeské-
ho klubu, ktefií ho jako knûze mezi sebe nepfiijali. Vrátil se proto
k poslancÛm kfiesÈansko-slovansk˘m. Byl populární i mezi poslan-
ci. Pfiíznaãná byla pro nûj ochota, pomoc a sebeobûtování. Vedle
PolákÛ tu byly zastoupeny v‰echny slovanské národy tehdej‰í mo-
narchie. V parlamentu se stal zapisovatelem. Prohlásil oba jazyky,
ãesk˘ i nûmeck˘, za rovnoprávné. Nûmci se zaãali boufiit. Podal ná-
vrh na zru‰ení noãní práce v továrnách a také Ïádost moravsk˘ch
obcí na zfiízení univerzity na Moravû.

ProtoÏe byly v fií‰ské radû stálé spory, byla r. 1900 rozpu‰tûna
a v lednu byly vypsány nové volby. ThDr. Stojan byl zvolen do par-
lamentu a s ním i jeho pfiíznivci, dr. Hruban a dr. Koudela. âesk˘
klub je ale znovu odmítl, proto se pfiidali k jihoslovanskému kato-
lickému klubu. V dal‰ích volbách byl Thdr. Stojan poraÏen. Nedo-
vedl vést tak agresivní kampaÀ, jako jeho protivník. V r. 1904 byl
jmenován papeÏsk˘m komofiím s titulem Monsignore. V r. 1907
svolal 1. unionistick˘ kongres na Velehrad.   

Monsignor Dr. A. C. Stojan, ãestn˘ obãan BeÀova a jeho rodák,
zemsk˘ a fií‰sk˘ poslanec, byl jmenován a císafiem potvrzen jako ka-
novník metropolitní kapituly v Olomouci. Tak stojí psáno v kroni-
ce. V tisku se psalo o jeho zásluhách, které se t˘kaly Velehradu
a Host˘na a o jeho pomoci vídeÀsk˘m âechÛm. Arcibiskup dr. Bau-
er jmenoval r. 1908 nesídelního metropolitního kanovníka olo-
moucké kapituly Stojana probo‰tem kolegiálního chrámu sv. Mofii-
ce v KromûfiíÏi. Slavnostního uvedení do této funkce se zúãastnilo
velké mnoÏství lidu, mimo církevní a svûtské hodnostáfie. V depu-
taci byli také zástupci BeÀova, starosta EvÏen Janda a radní Alois
Zemánek. V r. 1910 zaloÏil ãasopis Apo‰tolát sv. Cyrila a Metodû-
je.   

Dne 21. ãervence 1912 vedl beÀovsk˘ slavn˘ rodák deputaci,
se kterou byl na audienci u Svatého Otce, pfii níÏ Svat˘ Otec po-
svûtil korunky pro host˘nskou P. Marii s dûÈátkem. PapeÏ Pius X.
je pfiijal a poÏehnal 1095 drahokamÛ a perel korunky, pozval Be-
Àovské do své pracovny a tam se s nimi vyfotografoval. Od r. 1917
se stal sídelním kanovníkem v Olomouci.

Za 1. svûtové války obstarávalo probo‰tství stravu chud˘m a Ïeb-
rákÛm. Pomáhal vojínÛm, ktefií mu z váleãného území psali pro-
sebné dopisy. I kdyÏ dostával dopisÛ mnoho, na v‰echny odpovídal
a snaÏil se pomoci. Za války rozeslal 26 tisíc knih do vojensk˘ch
nemocnic. Zachránil Ïivot dr. Kellerovi, kter˘ byl odsouzen k smr-
ti za protihabsburské spiknutí. R. 1916 zaloÏil na Velehradû Cyri-
lometodûjsk˘ misijní ústav.   

Dr. Stojan zÛstal nadále poslancem, jeho popularita dosáhla
v r. 1918 úctyhodn˘ch 80 %. Stále myslel na Velehrad a Host˘n, or-
ganizoval poutû. Díky jemu nepfii‰el za války Velehrad o své zvony.
Toho roku se stûhoval z milované KromûfiíÏe do Olomouce. TûÏce
to nesl. Studenti, ktefií u nûj pracovali, vypovídali, Ïe mu dennû pfii-
cházely z fronty od vojákÛ stohy dopisÛ se sam˘mi prosbami a Ïá-
dostmi. Kleãící na kolenou je kolem sebe tfiídil dlouho do noci, nic
nevynechal. Studenti mu pomáhali psát do obálek odpovûdi. Lepi-

li obálky a známky,
nosili dopisy na po‰-
tu. Na v‰echny
myslel, jen na sebe
ne. Jeho spiÏírna b˘-
vala stále prázdná,
protoÏe v‰echno
rozdal. Kdysi dal ja-
kési Ïebraãce svou
polévku, kterou prá-
vû jedl. Víc nemûl.
Dennû vstával v 5
hodin ráno a mimo
své knûÏské povin-
nosti a modlitby ce-
l˘ den bez oddechu
pracoval. Pomáhal
kaÏdému potfiebné-
mu, aÈ to byl kfies-
Èan, bezvûrec nebo
Ïid. Nedûlal rozdílu.  

Po vzniku âSR
byl ãlenem Národ-
ního shromáÏdûní a pfii v‰eobecn˘ch volbách byl zvolen senátorem,
kter˘m zÛstal i jako arcibiskup.  

V r. 1918 byl zvolen za náhradníka do parlamentní komise a za
fiádného ãlena do komise pro opravu jednacího fiádu, v listopadu
byl zvolen do ‰kolského v˘boru. TûÏce nesl, kdyÏ proti jeho hlasu
a hlasu dr. Mare‰e se rozhodlo, Ïe v˘uka náboÏenství bude nepo-
vinná. 

V r. 1919 podává mezi jin˘m návrh, aby bohoslovecká fakulta
v Olomouci nesla název Cyrilometodûjská, nebo aby Masarykova
brnûnská univerzita mûla 5 fakult, tedy i bohosloveckou.

KdyÏ se r. 1919 rozvodnila fieka Ol‰ava, bylo v obci ·umice zni-
ãeno 79 domÛ. PovodeÀ zasáhla i kostel. Îelezniãní traÈ tu byla vy-
fiazena na 14 dní. Dr. Stojan jako poslanec kraje byl první, kdo se
vydal do tûchto míst. ·el pû‰ky z Uherského Brodu pfies Nezdeni-
ce a Záhorovice do Bojkovic. To mu bylo 68 let. V Bojkovicích mu
zapÛjãili povoz a on strávil celou sobotu v postiÏen˘ch vesnicích od
Pitína k ·anovu, Rokytnici, aÏ do Bohuslavic na Vláfie. Do ·umic
se vrátil aÏ po 11. hodinû v noci, aby zde pfienocoval. Koãímu dal
to, co u sebe mûl. V kapse cigáro a do ruky jako spropitné padesá-
tikorunu. 

V oblasti byly zaplaveny studny a hrozilo nebezpeãí nákazy ty-
fem. Proto vyzval obãany, aby s ním jeli do Kunovic. Tam nakou-
pili Ïelezné pumpy k raÏení do zemû. Pomáhal, jak se dalo.   

Jeden voják vzpomínal na ThDr. A. C. Stojana. Právû projíÏdûli
s plukovníkem zatopen˘m územím, kdyÏ na konci Nové Vsi jelo je-
jich auto kolem hromady ‰tûrku. Sedûl na nûm ãernû odûn˘ zava-
lit˘ muÏ s pomaãkan˘m ‰irákem v ruce. Utíral si kapesníkem ‰edi-
vou hlavu a ãelo. Bylo právû poledne a sluníãko pálilo. Pfied muÏem
stáli tfii venkované a s ním rozmlouvali. Poznali Dr. Stojana. Mezi
vojáky byl velmi oblíben. Vrátili se pro nûho. Mûl z toho upfiímnou
radost, ale odmítl.    

Musím ve vesnici je‰tû obejít nûkolik str˘cÛ a tetiãek, rád bych
vymohl jejich synkÛm krátkou dovolenou z vojny, vÏdyÈ se tu chu-
dáci topili, stavení mají pobofiená, musejí stavût, no, v‰ak tu hrÛ-
zu, pánové, vidíte...

V r. 1920 byla zaloÏena církev ãeskoslovenská, byla to doba bou-
rání kfiíÏÛ a mariánsk˘ch soch. Tatíãek Stojan to velmi tûÏce nesl,
bolel ho rozkol v církvi. Zaãátkem r. 1920 kandidoval do senátu
v brnûnském kraji. Stal se ãlenem revoluãního Národního shro-
máÏdûní a po volbách senátorem, kde zastával funkci zapisovatele.

beÀov prusy

Arcibiskup A. C. Stojan. Vydalo v r. 2001
Olomoucké arcibiskupství
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V záfií 1920 se stal kapitulním vikáfiem v Olomouci. Na Sv. Host˘-
nû fiídil oslavy blahoslaveného Jana Sarkandra.    

V tisku se objevila tato zpráva: 11. ledna 1921 jmenoval Svat˘
Otec Benedikt XV. kapitulního vikáfie ThDr. A. C. Stojana olo-
mouck˘m arcibiskupem a moravsk˘m metropolitou. Dr. Stojan sl˘-
chával jiÏ dfiíve naráÏky ve svém okolí, Ïe se urãitû stane arcibis-
kupem. Ale on se toho bál. Byl zvykl˘ cel˘ Ïivot slouÏit a pomáhat.
Vládnout a rozhodovat povaÏoval za velmi obtíÏné. ¤íkával: Já jsem
se pod lávkou narodil a takov˘ ãlovûk se na lávku nevy‰krábe. KdyÏ
mu blahopfiáli, fiekl skromnû: To nepatfií mnû! Podûkujte mé ma-
mûnce, Ïe mne tak vychovaly.

BeÀovsk˘ fiídící uãitel Frant. Jureãka zapsal do ‰kolní kroniky:
Dr. Stojan byl ãlovûkem dobrého a zlatého srdce. Byl v prvé fiadû
knûzem, pak politikem. Jeho Ïivotní vá‰ní bylo konat dobro a po-
máhat bliÏnímu. V jeho du‰i nebyly stíny a záludnosti, proto nemûl
nepfiátel.

Nahlédnûme do obecní kroniky, jak proÏíval tuto radostnou udá-
lost rodn˘ BeÀov.

Nastal slavn˘ den 10. ãervence 1921. V 7 hodin ráno pfiijel vla-
kem z Olomouce do Mo‰tûnice p. arcibiskup Dr. A. C. Stojan. Z Be-
Àova mu pfiijela naproti místní kapela (Banderium hanácké), která
si ho vesele hrajíc odváÏela triumfálnû do BeÀova. 

U kaple sv. Floriánka pfied vesnicí se pan arcibiskup za-
stavil, aby se zde pomodlil. Vzpomínal, jak se zde louãí-
vali na‰i pfiedkové se v‰emi sv˘mi drah˘mi zemfiel˘mi,
neÏ byli odvezeni na mo‰tûnsk˘ hfibitov. 

BeÀov pfiipravil svému slavnému rodákovi velkou sla-
vobránu u jeho rodného domku ã. 46. Zde ho také pfiiví-
tali pfiedstavitelé obce, knûÏí, zástupci rÛzn˘ch spolkÛ
a velké davy ostatních. Snad nejdojemnûj‰í bylo vítání ma-
lého chlapce Josefa NesÀala v hanáckém kroji, kter˘ pfii
svém pfiednesu slzel radostí, zároveÀ s panem arcibisku-
pem.    

Zatím, co prÛvod se odebral ke kostelu, zastavil se ar-
cibiskup u svého rodného domeãku a ve‰el dovnitfi. Roz-
hlédl se v nûm, pak poklekl na kolena, sepjal ruce, polo-
Ïil na nû hlavu a hlasitû se rozplakal. Vzpomnûl si pfiitom
jistû na své drahé rodiãe, ktefií ho tu s láskou vychovali,
na str˘ce, kter˘ mu umoÏnil studovat. Ti, co ho následo-
vali, plakali a spoleãnû s ním se pomodlili.    

Pan arcibiskup po chvíli povstal a svÛj rodn˘ domek
poÏehnal. PoÏehnal i pfiítomné dûti a v‰em domácím, kte-
fií tu byli, daroval rÛÏenec. Pak se v‰ichni vydali do kos-
tela.  

Zde z kazatelny velmi dojat˘ pan arcibiskup fiekl celé-
mu shromáÏdûní, Ïe „...mívá ve zvyku, aÈ kamkoli pfiijde
nebo zavítá, dûkovat za milé, upfiímné uvítání, dnes v‰ak
to rodáci, moji milí a drazí BeÀovjáci, odpustíte, Ïe jen
krátce ze srdce mého volám k Vám: Pán BÛh Vám za-
plaÈ!“

Po slavné m‰i svaté bifimoval 124 mlad˘ch. Pfiedtím
posvûtil dva nové zvony, které ho teì vyprovázely i s prÛ-
vodem na hfibitov, kde posvûtil pomník, vûnovan˘ jeho
padl˘m rodákÛm. Pomodlil se tu u hrobu sv˘ch rodiãÛ
a knûÏí. Pak se s prÛvodem odebral znovu do kostela, kde
zaznûlo BoÏe, chválíme Tebe. 

V gruntu Josefa Brázdy ã. 32 bylo v zahradû a pod vel-
kou kÛlnou pfiipraveno pro nûj a pro v‰echny, co sem ve-
‰li, velké obãerstvení. Místní sedláci si vzali ihned p. ar-
cibiskupa vedle sebe ke stolu, i kdyÏ on se bez v˘jimky
s kaÏd˘m rád pfiivítal a podal ruku. Jak tak sedûl u stolu
a rozhlíÏel se po okolí, zbystfiil zrak. Mezi domkafii sedûl
u jiného stolu jeho star˘ spoluÏák Janek. Obûma uÏ bylo

70 let. Janek si netroufal pfiiblíÏit. Kamarád Toníãek z dûtství – to
bylo nûco jiného. Teì uÏ je to pán. Pan arcibiskup poznal Janka, ka-
maráda. Toho Janka, kterému zemfiel tatínek na choleru, kdyÏ mu
byly 4 roky a kter˘ se musel starat s jedinou sestrou a maminkou
o skrovné hospodáfiství. Stejného Janka, kterého posílali beÀov‰tí
pfiedstavitelé obce kdysi tfii roky po sobû k vojenskému odvodu pû‰-
ky do Uherského Hradi‰tû a kter˘ pro tûlesnou slabost nebyl nikdy
odveden.  

Janku, pojì si za mnou pfiece sednout! VÏdyÈ jsme spoluÏáci!,
volal na nûj pan arcibiskup vesele. Janek zprvu váhavû, ale pak pfie-
ce si ‰el sednout ke starému kamarádovi z dûtství, kter˘ mu dûlal
vedle sebe místo. Hfiála ho tato pozornost, toto vyznamenání. 

Janku, Janeãku, proã tys ne‰el studovat? Ty ses pfiece tak dob-
fie uãil! Janek sklopil hlavu. VÏdyÈ ví‰, nemûli jsme na to peníze.
Arcibiskup mu poloÏil ruku na rameno. Vím, kamaráde, narodil
jsem se také v malé chaloupce, jako ty. Mnû ale pomohl hodn˘
str˘ãek Fabián.

BeÀov svého arcibiskupa miloval. On nedûlal rozdílu mezi bo-
hat˘mi a chud˘mi. Miloval dûti, které nezapomnûl nikdy pohladit.
Snad s kaÏd˘m si podal ruku, s kaÏd˘m promluvil. Kronikáfi F. Bû-

Listina potvrzující posvûcení dvou beÀovsk˘ch zvonÛ arcibiskupem A. C.
Stojanem v r. 1921. SOA v Pfierovû, FÚ BeÀov, i. ã. 47, k. ã. 1
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lafi poznamenal: ToÈ ejhle ná‰ rodák, arcibiskup z lidu, miláãek ce-
lé Moravy, velik˘, hluboce vzdûlan˘ muÏ.

Pan arcibiskup neumûl odpoãívat. Stále byl zapojen do rÛzn˘ch
aktivit pro blaho vûfiících i nevûfiících. Znovu vedl do ¤íma pouÈ se
700 úãastníky. V bazilice sv. Petra v ¤ímû slouÏil m‰i u oltáfie
sv. Václava. Dne 13. kvûtna 1922 posvûtil základní kámen exer-
ciãního domu STOJANOV.   

Ale 29. záfií 1923 zasáhla BeÀov bolestná zpráva. Zemfiel jejich
slavn˘ rodák, v‰emi milovan˘ tatíãek ThDr. A. C. Stojan, velk˘ do-
brodinec, miláãek národa, ochránce SlovanÛ. Na v‰echny myslel,
kaÏdému pomáhal radou a svou pfiímluvou, bez rozdílu, aÈ to byl
ãlovûk jakéhokoliv politického sm˘‰lení a cítûní. Kdekoliv se obje-
vil, v‰ude byl ctûn a váÏen, obklopován zástupem prosebníkÛ.    

Nic po nûm nezÛstalo, neboÈ co mûl, to v‰e rozdal, Ïádného
prosebníka neodmítnul, kaÏdého obdaroval. Povznesení a uctívá-
ní Sv. Host˘na a Velehradu jest a bylo dílem jeho. (Z kroniky). Za
jeho rakví kráãela láska a úcta celého národa.  

Slavnû a s velkou úãastí byl 3. fiíjna 1923 konán v Olomouci jeho
pohfieb. Odtud byl pfievezen na svÛj milovan˘ Velehrad, kde bylo je-
ho tûlo uloÏeno v Královské kapli. Zde na Velehradû vybudoval du-
chovní stfiedisko katolické obnovy, kde se mohla provádût misijní
a vûdecká práce.    

Mo‰tûnsk˘ faráfi Augustin Odstrãil koupil v Praze za 800 Kã vel-
kou podobiznu milovaného arcibiskupa, aby BeÀovsk˘m zachoval
na nûj památku. Na tento obraz mimo pana faráfie pfiispûli i farníci.
Dfiíve visel v jídelní místnosti zdej‰í fary, v souãasné dobû visí v míst-
nosti beÀovského muzea.    

Poznámka. V r. 1993 byla stfiecha mo‰tûnské fary ve ‰patném
stavu. Zdej‰í faráfi P. Franti‰ek Heger, tehdy uÏ 76 let˘, si vzal na
opravu stfiechy pÛjãku 100 000 Kãs, tehdy velk˘ obnos. V obci je‰-
tû nepracovala farní rada a on se s problémem pot˘kal sám. Pfiís-
pûvky vûfiících byly malé. PÛjãka mûla b˘t zaplacena do konce ro-
ku, ale uÏ byl podzim a byla zaplacena jen asi desetina. 

Tehdej‰í obecní v˘bor se naposled se‰el pfied dal‰ími volbami.
Padl tu návrh pomoci p. faráfii pÛjãku zaplatit. Nebyli v‰ichni jed-
notni, ale nakonec hlasování rozhodlo. PÛjãka se p. faráfii zaplatí.
VÏdyÈ je to dobré i pro obec, stfiecha fary je také vizitkou obce.   

Ráno jsem potkala p. faráfie. Byl dojat˘ a záfiil radostí. Já jsem to
vûdûl, Ïe mi pan arcibiskup Stojan pomÛÏe! Stále jsem se k nûmu
modlil a prosil o pomoc. Jsem jeho velk˘ ctitel. A on mi opravdu
pomohl!

Chtûl b˘t posledním, a proto byl prvním v srdcích v‰ech. 
K beatifikaci ThDr. A. C. Stojana zaãal konat pfiípravné práce

v r. 1948 olomouck˘ arcibiskup ThDr. Josef Matocha. Diecézní be-
atifikaãní proces zaãal 14. 7. 1965 a byl ukonãen 67. zasedáním
komise po více jak 20 letech. Akta zasedání byla pfiedána Kongre-
gaci pro svatofieãení v ¤ímû. 

Îivotní dílo arcibiskupa Dr. A. C. Stojana zaujalo mnoho v˘-
znamn˘ch osobností. Nejznámûj‰í z nich byli ThDr. Antonín ·urá-
nek, Mons. ThDr. Vojtûch Tkadlãík, Mons. Thdr. Leopold D˘mal,
Mons. ThDr. Franti‰ek VaÀák a Mons. ThDr. Franti‰ek Cinek. Po-
slednû jmenovan˘ byl arcibiskupem Stojanem ustanoven v r. 1921
spirituálem knûÏského semináfie a tuto funkci zastával aÏ do svého
zatãení v r. 1942. V ‰edesát˘ch letech dvacátého století se tajnû roz-
mnoÏovala jeho Májová kázání o arcibiskupu Dr. A. C. Stojanovi.
Je zde popisován i jeho pfiíchod do BeÀova a vstup do malé cha-
loupky, kde se slavn˘ beÀovsk˘ rodák narodil. 

Dfievûnou brankou od silnice vejdeme na dvorek, do pfiedsínû
a dvefimi vpravo do svûtniãky s dfievûn˘m stropem. Ve svûtnici je
star˘ nábytek, na stûnû upomínky na toho, o nûmÏ mluví na cha-
loupce pamûtní deska. Ti‰e, pokornû, ba zboÏnû se rozhlíÏíme po
staré, nízké svûtniãce a tane nám na mysli datum: 22. kvûtna 1851
zde se narodil chudému domkafii, obuvníku a kostelníku Franti‰ku

Stojanovi a jeho manÏelce Josefû, rozené Kubíãkové, syn Antonín.
Bylo to páté z osmi dûtí. Hned na druh˘ den zavezli chlapeãka do
kostela P. Marie Nanebevzaté v Horní Mo‰tûnici a na kfitu svatém
mu dali jméno Antonín Paduánsk˘.

Mons. ThDr. F. Cinek se v duchu kloní pfied prost˘mi rodiãi
v chud˘ch chaloupkách, ktefií pfies v‰echny nesnáze dûtem víru za-
chovali a ve vífie vychovávali. Na závûr shrnul krátce StojanÛv Ïi-
votopis.
a) Den, rok a místo narození 22. 5. 1851 v BeÀovû
b) Latinské ‰koly nav‰tûvoval u OtcÛ PiaristÛ ve Staré Vodû u Mûs-

ta Libavé, v Pfiíbofie a v KromûfiíÏi, kde r. 1872 maturoval.
c) âtyfii léta bohosloví studoval v Olomouci, kde jej r.1876 vysvû-

til na knûze arcibiskup Fürstenberg.
d) Jako novoknûz nastoupil do ·títÛ na severní Moravû, potom byl

11 let kaplanem v Pfiíbofie.
e) Na 1 rok se vrátil na severní Moravu do Svébohova a pak byl 20

let faráfiem v DraÏovicích u Vy‰kova. Jako draÏovick˘ faráfi se stal
poslancem a byl jím aÏ do své smrti r. 1923.

f) V letech 1908–17 byl probo‰tem u sv. Mofiice v KromûfiíÏi. Od r.
1917 do r. 1921 byl sídelním olomouck˘m kanovníkem Metro-
politní Kapituly. 

g) Po odstoupení kardinála Lva Skrbenského spravoval od 1. fiíjna
1920 olomouckou arcidiecézi jako kapitulní vikáfi. Dne 10. bfiez-
na 1921 jej jmenoval papeÏ Benedikt XV. olomouck˘m arcibis-
kupem. 

P. Antonín ·uránek, z jehoÏ knihy Svûtlo z BeÀova jsem ãerpa-
la, napsal líbeznou Legendu o du‰i Stojanovû. AspoÀ pár ver‰Û na
závûr:
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Pomník k uctûní památky slavného rodáka, postaven˘ r. 1986.
Rok pfiedtím byl na stejném místû zbourán jeho rodn˘ dÛm.
Z archivu obce
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V pravé ruce kufr, v levé vlÀák tûÏk˘, dal se Stojan k nebi, jak
mûl zvykem pû‰ky.

Cesta stoupá vrchem, spadá dolinami, svûtlo teãe v fiekách, zpûv
zní za horami.

Vlah˘ vánek vûje v cestu vÛnû rÛÏí, Stojan ohlíÏí se, není ve své
kÛÏi.

Sám a sám jde k nebi - tomu není zvykl˘, dokud Ïivotem ‰el,
v‰eci jako spiklí

na nûj naléhali, kudy svûtem chodil, by je k Bohu, nebo po úfia-
dech vodil...1

4. ZE VZPOMÍNEK ARCIBISKUPA
ThDr. A. C. STOJANA

Kaple sv. Floriána

Nikdo pfiesnû neví, kdy byla postavena. UÏ dávno vyprávûly sta-
fienky sv˘m vnukÛm, Ïe kaple na okraji BeÀova byla zasvûcena
sv. Floriánkovi, patronu hasiãÛ, aby BÛh na jeho pfiímluvu ochránil
ves od ohnû. Pfied stavbou kaple byl cel˘ BeÀov vypálen˘.   

Nikdo uÏ neví, odkdy sem chodívali na‰i pfiedkové na modlení.
Oz˘valy se tu litanie a jiné modlitby, náboÏné zpûvy do otevfiené
krajiny. KdyÏ nûkdo ve vsi zemfiel, doprovázela ho rodina a souse-
dé aÏ k této kapli. Nûkdo z pfiíbuzn˘ch prosil dojemn˘mi slovy ze-
snulého, aby v‰em odpustil. Potom podûkoval v‰em, ktefií ho aÏ
k této kapliãce doprovodili. Spoleãnû se pak pomodlili pûtkrát Ot-

ãená‰ a pûtkrát Zdrávas Maria. Pak se prÛvod vydal na mo‰tûnsk˘
hfibitov a kdo nemohl jít, vrátil se domÛ.   

Na Velk˘ pátek a Bílou sobotu chodili chlapci s klapaãkami a hr-
káãi. Do‰li v prÛvodu aÏ ke sv. Floriánkovi, kde se pomodlili Andûl
Pánû. O pûkn˘ vzhled kaple se starala dûvãata z dolního konce ves-
nice.

Jak se v BeÀovû dfiíve Ïilo  

Dokud v BeÀovû kostel nebyl, chodívalo se do Mo‰tûnice. Nûk-
tefií chodili na bohosluÏby v mo‰tûnském kostele i ve v‰ední dny.
V nedûli a ve svátek chodili v‰ichni a to za kaÏdého poãasí, aÈ pr-
‰elo ãi mrzlo. Na roráty chodívaly celé houfy.   

KdyÏ nastala nedûle, panovalo ve vsi velké ticho, dokud byly
slouÏeny m‰e. Stalo se pravidlem, Ïe Ïenatí chodívali na ranní, kdeÏ-
to dûti a svobodní na hrubou. V tu dobu se ani nechodilo po ná-
v‰tûvách. Odpoledne ‰li nûktefií na poÏehnání do kostela, ostatní
zasedli doma k modlení. A teprve pak se ‰lo na besedu, kde se zpí-
valy kostelní i lidové (slu‰né) písniãky. Nikoho ani nenapadlo, aby
v tu dobu ‰el do hospody. A podobnû vypadal i sváteãní den, kter˘
nepfiipadl na nedûli. V postní dobû se po klekání modlil v kaÏdém
domû rÛÏenec a po nûm se zpívala postní píseÀ.    

Za dlouh˘ch zimních veãerÛ se‰li se po práci sousedé na pfiást-
ky, besedy. Star‰í vyprávûli o svém Ïivotû, nebo nûkdo pfiedãítal
z knihy. Mladí ani nedutali a napjatû poslouchali. Ten, kdo umûl
psát, opisoval po veãerech texty písní. V nûkterém domû pob˘val
urãit˘ ãas Ïebrák. A stalo se, Ïe nûkter˘ z nich krásnû texty písní
opisoval. Takov˘ch ÏebrákÛ bylo ve vsi více.   

Pan arcibiskup poznamenává, Ïe vidûl mnoho knih nádhernû na-
psan˘ch právû od takov˘ch ÏebrákÛ. VÛbec krásné mûli zvyky na-

Oslavy 140. v˘roãí narození ThDr. A. C. Stojana



‰i milí BeÀov‰tí pfiedkové, krásn˘ oni
Ïili Ïivot, já jen malé ãástky tohoto Ïi-
vota jsem se doÏil ... kdykoliv si vzpo-
menu, jak to v BeÀovû b˘valo, kdyÏ
jsem je‰tû b˘val mal˘ a jak to nyní vy-
padá, aÏ k pláãi pohnut b˘vám.

Litoval tûch dobr˘ch ãasÛ, kdy je‰-
tû nebylo ani slechu o zpustlosti, roz-
pustilosti a nemravnosti mlad˘ch. Je-
den druhému pfiál a to, co slíbil, splnil.
Staãilo podání ruky. Neb˘vali tu opil-
ci, ani marnotratníci. Bohatí se ujíma-
li chud˘ch a na veselce se bez rozdílu
v‰ichni spoleãnû bavili.   

Od nepamûti chodívávali BeÀov‰tí
na poutû, tû‰ívali se na nû. Do Kfitin,
Fr˘dku, ·típy, ke kozlovské kapliãce,
na Kalvarii do Polska, na Velehrad a sv.
Host˘n. Host˘n byl ve velké váÏnosti,
chodívaly sem celé rodiny s dûtmi od
batolecích let.

KdyÏ se v BeÀovû konaly hody, b˘-
valo pole otevfiené, t. j. Ïe se mohl do-
bytek pást, kde chtûl. A lidé mívali rÛzné kratochvíle. Tak napfi. Stí-
nání berana, nebo na Ostatky vodili chlapci medvûda a dûvãata
chodila s pato‰em. Na Smrtnou nedûli se vyná‰ela Smrtka – Mora-
na pfies celou dûdinu k potoku, kde byla utopena. Byl to vlastnû do-
‰ek, obleãen˘ do Ïensk˘ch ‰atÛ. Na sv. Ducha se konala slavnost
honûní krále. Na Ostatky mívali chasníci právo, t. j. b˘valo jim svû-
fieno na tfii dny pudmistrovství a soudcovství.1

5. PÒSOBENÍ BE≈OVSK¯CH
ADMINISTRÁTORÒ

Prvním beÀovsk˘m administrátorem po odchodu P. Vladimíra
Kodítka se stal 10. záfií 1946  P. RAFAEL ROZSYPAL, mo‰tûnsk˘ fa-
ráfi. V dobû jeho nemoci sem dojíÏdûl mo‰tûnsk˘ kaplan FRANTI-
·EK GOLDMAN do r. 1951, pak od r. 1954 do r. 1956 ThDr. VLA-
DIMÍR KRY·TOVSK¯ a od r. 1956 do r. 1958 P. IGNÁC POSPÍ·IL. 

Dne 23. dubna 1947 uplynulo 950 let od muãednické smrti
sv. Vojtûcha. Jeho ostatky byly vystaveny v Pfierovû, kam se dosta-
vili i beÀov‰tí farníci. R. 1948 zemfiel dlouholet˘ beÀovsk˘ kapel-
ník a varhaník Bedfiich Martinek. Po nûm nastoupil jeho syn Fran-
ti‰ek.   

Za pÛsobení P. R. Rozsypala byl 25. ãervna 1949 vysvûcen na
knûze beÀovsk˘ rodák Josef Smékal, svou primici mûl ve zdej‰ím
kostele. Oslava této události byla záleÏitostí celé vesnice. Mláden-
ci v hanáck˘ch krojích mu jeli vstfiíc na koních k mo‰tûnské Ïelez-
niãní zastávce. U kapliãky sv. Floriánka byl oãekáván s hudbou a zde
ho obklopila dûvãata v hanáck˘ch krojích. Mladého knûze pfiivítal
pfiedseda MNV Antonín Pospí‰il a knûzÛv spoluÏák Ladislav ·pu-
nar. Celá obec byla vyzdobená, byly zde postaveny slavobrány s hes-
ly.

ProtoÏe fara byla prázdná, bydleli v ní od r. 1951 dva obãané.
Podplukovník Petera a Jan Hlobil, dûlník na dráze. Jeden pokoj zÛ-
stal pro mo‰tûnského faráfie, kter˘ tu jezdil 4 krát t˘dnû. V záfií
t. r. se zaãalo stavût le‰ení k vûÏi kostela, aby se na ni dala nová stfie-
cha. Stavební práce mûly stát 150 000 Kãs, ale stát pfiispûl jen
100 000 Kãs. Proto beÀov‰tí obãané obûtavû pfiispívali svou prací.
Pomohla celá obec. Byla dána nová makovice a nov˘ kfiíÏ. 

Od 1. fiíjna 1958 byl ustanoven nov˘ duchovní správce, byl jím
mo‰tûnsk˘ faráfi P. FRANTI·EK SÁLESK¯ HEGER. Od r. 1963 mûl
právo nosit dûkansk˘ límec (limbo ornatus) za zásluhy, které získal
dlouholetou horlivou prací v duchovní správû a v péãi o dÛm BoÏí.
K 60. narozeninám v r. 1977 byl jmenován arcibiskupsk˘m radou.  

V r. 1962 byla opravena fasáda beÀovského kostela. Od r. 1965
se zaãala pouÏívat pfii m‰i sv. ãe‰tina. A také se v tomto roce zaãa-
ly pfiípravné práce pro blahofieãení ThDr. A. C. Stojana, olomouc-
kého arcibiskupa v letech 1921–23. Lidé ho milovali a naz˘vali ta-
tíãkem Stojanem. K blahofieãení patfiilo mimo jiné prozkoumávání
jeho písemností. Mezi urãené cenzory pro tuto ãinnost patfiil jeho
ctitel P. Franti‰ek Heger. V listopadu r. 1984 sloÏil na konzistofii pfií-
sahu de munere fideliter implendo. Poslední zasedání vy‰etfiující
komise bylo v fiíjnu 1985. V srpnu 1987 byla akta diecézního bea-
tifikaãního procesu odevzdána Kongregaci pro svatofieãení v ¤ímû.

Duchovní správce P. F. Heger podnikl se sv˘mi farníky z Horní
Mo‰tûnice a BeÀova (28 osob) pouÈ do Itálie (tenkrát se muselo fií-
ci zájezd). Cílem byl ¤ím a hrob sv. Cyrila. Zájezd mûl název Bal-
kánsk˘ okruh a byl provádûn âedokem. Bylo to v dobû pÛsobení
papeÏe Pavla VI. koncem 60. let  

Bûhem nemoci P. F. Hegra ho zastupoval v roce 1971 P. ANTO-
NÍN ROCHLA, SDB, bochofisk˘ rodák, kter˘ se mohl stát aÏ po
praÏském jaru v r. 1968 kooperátorem. V dal‰ím roce 1972 ho za-
stupoval P. JAN DOBE·. (V r. 1950 studoval dálkovû pfii bohoslo-
vecké fakultû v Praze Dejvicích a studium bohosloví ukonãil v Li-
tomûfiicích). V tomto r. 1972 díky sbírkám obãanÛ bylo v kostele
zafiízeno elektrické vytápûní. V sakristii byl umístûn el. radiátor
a v kostele 4 akumulaãní kamna na noãní proud. PrÛvod BoÏího
Tûla mohl b˘t do r. 1972 konán jen okolo kostela, v r.1972 jen
v kostele a po r. 1972 byl zakázán vÛbec.   

Dne 30. záfií 1973 se konala v BeÀovû vzpomínková poboÏnost
s modlitbou za blahofieãení ThDr. A. C. Stojana pfii 50 letém v˘ro-
ãí jeho smrti. BeÀov‰tí farníci v ãele s p. faráfiem F. Hegrem chtûli
zachovat a upravit rodn˘ domek arc. Stojana, ale pfies v‰echno sna-
Ïení odpÛrci této my‰lenky domek zbourali. Proto na místo, kde
pÛvodnû domek stál, byl postaven v r. 1986 o Velikonocích pomník
ze Ïuly, na jehoÏ zadní stranû byla upevnûna mramorová deska s ob-
razem arcibiskupova rodného domu, na pfiední stranû byla pamût-
ní deska z r. 1933, která byla po demolici domku umístûna na fa-
fie.
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Oslava primic beÀovského rodáka P. Josefa Smékala (25. 6. 1949). Z archivu Vlastimily Ho-
‰ákové

� 115 �



beÀov prusy

BeÀov získal od 1. srpna r. 1973 nového duchovního správce,
domaÏelického faráfie P. CYRILA JURO·KU, SDB. Narodil se na Pro-
stfiední Beãvû. Po ukonãení noviciátu byl jiÏ za dva mûsíce od fiíjna
1942  aÏ do konce roku 1944 totálnû nasazen do Reichu – Krup-

povy závody v Essenu, po
jejich pfiestûhování v Hert-
ha v Horním Slezsku
u Vratislavi. Koncem led-
na 1945 utekl i s dal‰ími
pfied frontou domÛ na Mo-
ravu a odtud se vrátil k sa-
lesiánÛm do Pardubic. Po
válce se pfiipravoval na
knûÏství. Mûl b˘t vysvû-
cen v r. 1950 na knûze.
Ale stát právû v Akci
K zru‰il salesiánsk˘ fiád.
Od 15. dubna 1950 byl
5 mûsícÛ internován a pak
poslán do PTP a postaven

mimo sluÏbu. Bylo mu dovoleno pracovat jen jako dûlník a on tak
ãinil 18 let.    

Litomûfiick˘ biskup ·tûpán Trochta ho 20. záfií 1966 tajnû vy-
svûtil. Za praÏského jara 1968, kdy nastalo urãité uvolnûní, zaÏá-
dal o návrat do duchovní sluÏby. Od r. 1969 do r. 1973 byl koope-
rátorem v Pfierovû, od 1. srpna 1973 se stal administrátorem
v DomaÏelicích. Pod jeho pÛsobnost spadal i BeÀov. V devadesá-
t˘ch letech váÏnû onemocnûl diabetem.    

R. 1977 byly v kostele upraveny varhany na el. pohon, zavû‰e-
ny dva kfii‰Èálové lustry, obrazy BoÏí cesty se vymûnily za hlinûné
plastiky a byl restaurován obraz sv. Franti‰ka.   

V r. 1991 ve dnech 24. a 25. srpna se konala vzpomínková slav-
nost 140. v˘roãí narození pana arcibiskupa Stojana a zároveÀ sjezd
rodákÛ, v r. 1993 vzpomínka na 70. v˘roãí úmrtí slavného rodáka.
Pfii této pfiíleÏitosti bylo v místní fafie otevfieno malé muzeum, kde
mÛÏeme spatfiit dochované pfiedmûty z doby, kdy Ïil a které se t˘-
kají jeho Ïivota.   

Rok 1994 byl vyhlá‰en jako Mezinárodní rok rodiny. Olomouc-
ké arcibiskupství uspofiádalo v Ostravû akci na setkání rodin pod
názvem Svátek rodiny. Tohoto setkání se zúãastnily dvû rodiny z Be-
Àova: Staro‰tíkovi a Zme‰kalovi.  

Na opravu schodi‰tû na Sv. Host˘-
nû byla v r. 2000 vyhlá‰ena v okolních
farnostech sbírka. V BeÀovû se vybra-
lo 22 270 Kã a na 23. schodu shora je
vytesán nápis Obãané BeÀov – Prusy.
V noci z 30. na 31. fiíjna 2002 byl
v muzeu arc. Stojana odcizen kalich,
relikviáfi sv. KfiíÏe monstrancového tva-
ru, svícen, zvonek od sakristie. Vylo-
mená mfiíÏ, rozbité okno,... Celková
‰koda 108 000 Kãs.   

Rok 2003. V tomto roce byl P. Cy-
ril Juro‰ka uÏ 30 let zdej‰ím duchov-
ním správcem. BohosluÏby se konaly
pravidelnû vÏdy v pátek a v nedûli,
kam dojíÏdûla z âech varhanice paní
Eli‰ka Bolcková. Dne 9. ãervence se
konala autobusem pouÈ na Sv. Host˘n,
kde byla slouÏena m‰e za BeÀov. A 24.
srpna se konala oslavná vzpomínka
k 80. v˘roãí úmrtí arcibiskupa A. C.
Stojana. Slavnou m‰i sv. fiídil svûtící

biskup Mons. Josef Hrdliãka. V 9 h bylo slavnostní zahájení, hrála
hudba Îerotín Pfierov s kapelníkem J. Pavelkou. V 10 h pak zaãala
slavnostní m‰e. Svûtícího biskupa pfiivítala svou básní paní BoÏena
Hrbasová. Po m‰i sv. se konalo setkání u pomníku slavného rodá-
ka. Úãastníky pfiivítal starosta Josef Stojan. Seznámil pfiítomné se Ïi-
votem arcibiskupa Stojana a podûkoval dûtem, panu faráfii Juro‰kovi,
obecnímu zastupitelstvu, dÛchodcÛm, Klubu dÛchodcÛ, SokolÛm,
zahrádkáfiÛm, fotbalistÛm – prostû v‰em, ktefií se podíleli na zdár-
ném prÛbûhu oslav. Zástupci obce pak nav‰tívili nemocného P. Ju-
ro‰ku v nemocnici.

Rok 2004. Dnem 30. ãervna konãil P. Cyril Juro‰ka svou sluÏ-
bu jako duchovní správce. Dne 16. ãervence se s ním rozlouãili je-
ho beÀov‰tí farníci po 31 leté sluÏbû BoÏí. Ode‰el mezi své salesi-
ány do Fry‰táku na odpoãinek, do domova pro pfiestárlé salesiánské
knûze. Za aktivitu, kterou vynaloÏil na udrÏení památky SluÏební-
ka BoÏího A. C. Stojana v jeho rodné obci byl v r. 1986 jmenován
ãestn˘m kanovníkem kromûfiíÏské kolegiátní kapituly. Usmûvav˘,
dobráck˘, nikoho nezarmoutil. VÏdy pln˘ radosti a humoru. Tako-
v˘ byl P. Cyril Juro‰ka. Lidé ho mûli rádi.    

Chce‰-li radu, má‰ ji míti! Pamatuj v‰ak pfiedev‰ím, ãím tûÏ‰í je
na‰e Ïití, tím potfiebnûj‰í je ‰pr˘m. To jsou jeho slova jako odkaz.   

1. ãervence nastoupil nov˘ knûz polské národnosti, mo‰tûnsk˘
faráfi KRZYSZTOF LEON KLAT Th Lic. Narodil se ve Var‰avû v r.
1964, kde vystudoval gymnázium. Poté pracoval jako malífi poko-
jÛ. Ke studiu teologie se rozhodl v r. 1991a na Katolické univerzi-
tû v Lublinu ukonãil magisterské studium. Do âeské republiky pfii-
jel v r. 2000. Na knûze byl vysvûcen v Olomouci 29. ãervna 2001.
Dva roky pÛsobil jako novoknûz v Zábfiehu na Moravû, odtud pÛ-
sobil jako kaplan v Bílovicích u Uherského Hradi‰tû a rok na to byl
jmenován faráfiem v Horní Mo‰tûnici, exc. v BeÀovû a DomaÏeli-
cích. Nov˘mi ministranty se stali Martin ·tudent, Jakub Zlámal
a Antonín Hrbas. Varhaníkem byl Richard Weis.  

Rok 2005. Obecní úfiad pfiispûl na nákup kobercÛ do kostela fi-
nanãní ãástkou 15 000 Kã. Bohatá byla sbírka pro postiÏené ka-
tastrofou, zpÛsobenou vlnami tsunami v Jihov˘chodní Asii 26. pro-
since 2004. V kvûtnu se konal autobusov˘ zájezd do Svárova na
m‰i sv., konanou v pfiírodû. V ãervenci uspofiádal Klub dÛchodcÛ
autobusov˘ zájezd na Sv. Host˘n. Dne 14.- 15. listopadu se zase
konal zájezd ministrantÛ s faráfiem P. Klatem do Polska, kde mûli
zaji‰tûn˘ nocleh v klá‰tefie u Krakova. 

První svaté pfiijímaní dûtí v r. 1946. Uprostfied P. Franti‰ek Goldman a fieditel ‰koly Alois
Seibert. Z archivu Vlastimily Ho‰ákové

P. Cyril Juro‰ka
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Rok 2006. U kapliãky v Prusích byla koná-
na 7. kvûtna hodová m‰e. Na oslavu 85. naro-
zenin b˘valého pana faráfie Cyrila Juro‰ky se
konal autobusov˘ zájezd do Fry‰táku. Od 12.
listopadu nastoupil nov˘ kostelník a zaãátkem
prosince byl u kostela rozsvícen vánoãní strom.
V polovinû prosince se konalo pfiedvánoãní vy-
stoupení dûtí z matefiské a základní ‰koly. Po
nûm nastoupil pûveck˘ smí‰en˘ sbor Vokál. Nû-
mecko poslalo BeÀovu od‰kodné za ukradené
zvony za války, celkem 20 000 Kã.  

Rok 2007. Uplynulo 150 let od vysvûcení
kostela sv. Franti‰ka z Assisi. Pfii té pfiíleÏitosti
bylo muzeum uvnitfi rekonstruováno a také byl
obnoven depozitáfi. Velkou zásluhu na tom mû-
la paní profesorka Mollinová, která na rekon-
strukci dohlíÏela s panem starostou Ivo Pitne-
rem a které pomáhali P. K. L. Klat a pan Karel
Kamarád. Muzeum má tfii místnosti. V jedné
místnosti jsou pfiedmûty, listiny, kancionály, or-
náty a pod., t˘kající se osoby ThDr. arc. A. C.
Stojana.   

V okresním archivu v Henãlovû jsou uvedeny jako movité kul-
turní památky farní kostel, v nûm hlavní oltáfi sv. Franti‰ka, dvoji-
ce obrazÛ – Sv. Anny a Neposkvrnûného Poãetí – a kfititelnice.

Rok 2008. Administrátorem farnosti je P. K. L. Klat.  Z 1. na
2. bfiezna ulomila vichfiice kfiíÏ na vûÏi kostela. V kvûtnu se konal
koncert u pfiíleÏitosti 157. v˘roãí narození ThDr. A. C. Stojana. Otec
Leon Klat na vlastní Ïádost ode‰el na jinou farnost a na jeho místo
nastoupil P. BED¤ICH HORÁK, administrátor zdej‰í farnosti.

Tento mlad˘ knûz nastoupil v mládí na elektrotechnickou fakultu
VUT v Brnû, protoÏe mûl rád v˘poãetní techniku. Ale po 1. roce
zmûnil ‰kolu a nastoupil do konviktu v Litomûfiicích. Zájem o knûÏ-
ství se u nûj probouzel uÏ v mládí. Zaãal nav‰tûvovat teologickou
fakultu v Olomouci, ale po 2. roãníku ‰el studovat do ¤íma, kde
bydlel v ãeské papeÏské koleji Nepomucenu. Studoval na papeÏské
Lateránské univerzitû. V ¤ímû dostudoval základní teologii v ital-
‰tinû.

KdyÏ se vrátil do âeské republiky, pracoval zpoãátku jako pas-
toraãní asistent, po svûcení v záfií jako jáhen ve Vsetínû.

V r. 1998 obdrÏel knûÏské svûcení a pÛsobil je‰tû rok jako ka-
plan ve Vsetínû. Pak jej arcibiskup jmenoval kaplanem v Hranicích.
Za rok byl poslán na dal‰í studium do ¤íma. Tady na Gregoriánské
univerzitû dokonãil v r. 2003 licenciát (mal˘ doktorát) z biblické te-
ologie. PÛsobil rok jako kaplan v Kyjovû a pak znovu odjel do ¤íma
na doktorantské studium. Zamûfiil se na Janovo evangelium. 

V r. 2008 se ze studií vrátil a stal se faráfiem v Horní Mo‰tûnici.  
Dfiívûj‰í duchovní správce P. Cyril Juro‰ka zemfiel 4. fiíjna ve Fry‰-

táku, v domovû pro pfiestárlé salesiánské knûze. âetní beÀov‰tí far-
níci se s ním pfii‰li rozlouãit do zdej‰ího kostela sv. Mikulá‰e. Ve
Fry‰táku byl také Otec Juro‰ka pochován. Vûfiící mu z lásky fiíkali
Cyrilek pro jeho dobré srdce a stál˘ úsmûv ve tváfii. Pfii smuteãním
obfiadu bylo pfiítomno 50 knûÏí a na poslední cestû ho doprováze-
lo pfies 1000 vûfiících.  

U pfiíleÏitosti beÀovsk˘ch hodÛ byla umoÏnûna náv‰tûva Stoja-
nova muzea. Slavnostní m‰e, slouÏené P. B. Horákem, se zúãastnil
i P. Antonín Basler, kancléfi olomouckého arcibiskupství.

Za pomoci hasiãského sboru byl umístûn na vûÏi kostela nov˘
kfiíÏ s kopulí.1

�����������

Bûhem necel˘ch 100 let (1865–1949) vychoval BeÀov nûkolik
mlad˘ch knûÏí. Primice tu slavili: Franti‰ek Martilík – 1865, Fran-
ti‰ek Uherek – 1865, Antonín Stojan – 1876, Simeon Zapletal
– 1885, Franti‰ek Pospí‰il – 1885, Antonín Janda – 1890, Mons.
Baltazar Hfiíva – 1890, Josef Smékal – 1949. Velká zásluha na ne-
zvykle velk˘ poãet knûÏí narozen˘ch v malém BeÀovû je pfiipiso-
vána P. Vavfiinci Roubalovi. Ale BeÀov byl rodi‰tûm knûÏí i v ãase
dfiívûj‰ím. 

P. Tomá‰ Mnich, patfiící mezi zakladatele novoãeské poezie na
Moravû, se narodil 1. bfiezna 1766 v BeÀovû. Absolvoval ‰est tfiíd
piaristického gymnázia v KromûfiíÏi, kde na nûho obrozenecky za-
pÛsobil P. Vít Baur. Vybízel své studenty k ver‰ování v rodném ja-
zyce. Po dvou letech filosofického studia v Olomouci zaãal studo-
vat na generálním knûÏském semináfii na Hradisku u Olomouce.
I zde pfii studiu teologie stále psal ãeské básnû. Jak jeho, tak jeho
spoluÏáky podporoval v této ãinnosti Josef Dobrovsk˘. Jejich ver‰e
posílal Antonínu Puchmajerovi do Prahy. Byl vysvûcen r. 1791 na
knûze a pÛsobil jako kaplan u P. Karla Vojty Janta, národního budi-
tele a faráfie ve ·tûpánovû. V ãervenci 1797 byl ustanoven koope-
rátorem v DomaÏelicích a pak v Dfievohosticích, kde zaloÏil ãeskou
knihovnu, o kterou se staral. Zde také 5. dubna 1834 zemfiel na tu-
berkulózu. 

Jako mlad˘ kaplan skládal past˘fiské idyly, ódy a balady a náboÏné
písnû. Tfii z nich uvefiejnil Puchmajer ve sv˘ch almana‰ích.    

V r. 1848 se v BeÀovû narodil P. Franti‰ek Jani‰, knûz, vysoko-
‰kolsk˘ pedagog a publicista. PÛsobil ve farnostech v KromûfiíÏi,
v Bludovû, Olomouci a Pfiestavlkách. Zemfiel v Olomouci r. 1910.2

6. ZVONY A VùÎNÍ HODINY
KdyÏ byl v r. 1854 postaven nov˘ kostel, byl do jeho vûÏe pfie-

nesen zvon z b˘valé zvonice. V r. 1874 místní zvonafii nejen zvo-
nili, ale tahali také fiemeny pfii hraní na varhany. Jejich celoroãní
plat ãinil 31 rensk˘ch, kostelník dostával 30 rensk˘ch.  

V r. 1895 byly beÀovskému kostelu darovány dva zvony. Ten vût-
‰í daroval Josef Uherek, beÀovsk˘ rodák, Ïijící v Îalkovicích. VáÏil
170 kg, prÛmûr dolního okraje byl 67 cm. Byl na nûm letopoãet
1895, vyobrazení sv. Floriána a nápis, psan˘ velk˘mi písmeny: SVA-
T¯ FLORIANE, ORODUJ ZA NÁS! JE DAROVÁN KE CTI
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A CHVÁLE BOÎÍ OD JOSEFA UHERKA, ROLNÍKA ZE
ÎALKOVIC, BE≈. RODÁKA R. 1895.

Ten men‰í váÏil 110 kg a darovali ho manÏelé Sylvestr
a Anna Martilíkovi. PrÛmûr dolního okraje byl 56 cm.
Byl na nûm letopoãet 1895 a vyobrazen sv. Josef, pûs-
toun JeÏí‰e Krista a nápis psan˘ mal˘mi písmeny: SVA-
T¯ JOSEFE, ORODUJ ZA NÁS! KE CTI A CHVÁLE BO-
ÎÍ OD SYLVESTRA A ANNY MARTILÍKOV¯CH.
R. 1895.

BeÀov jmenoval Josefa Uherka za zásluhy a lásku
k BeÀovu ãestn˘m obãanem. Dne 22. záfií 1895 v nedûli
odpoledne odváÏeli beÀov‰tí farníci zvony z Pfierova na
dvou ovûnãen˘ch ÏebfiiÀácích, které táhly dva páry
opentlen˘ch koní. Vozy doprovázelo hanácké banderi-
um, které vyhrávalo na hudební nástroje. Doprovázel je
prÛvod druÏiãek v hanáck˘ch krojích, sedících na Ïeb-
fiinovém voze. Pfied kostelem posvûtil zvony P. Franti‰ek
Martilík z Hluku, beÀovsk˘ rodák. Po obfiadu byly zvo-
ny upevnûny ve vûÏi kostela.   

V r. 1905 byly zavedeny do vûÏe beÀovského koste-
la vûÏní hodiny, které zaplatil dárce. Byl jim zase Josef
Uherek ze Îalkovic, kdyÏ v poslední vÛli odkázal 1000
K r. m. na jejich zakoupení. Farní úfiad je zakoupil u fy. Moravus se
záruãní lhÛtou 5 let. JenÏe uÏ v r. 1907 byla nutná oprava, o kte-
rou Ïádal dûkan P. Láska. Zachovala se i nabídka této firmy z r.
1915, Ïe velmi levnû provedou prohlídku hodin ve váleãné dobû,
kdy je nedostatek práce.   

Pro váleãné úãely byly 28.fiíjna 1916 odebrány dva velké zvony
z r. 1895. Tfietí zvon byl z r. 1857 a pofiídila si ho obec
sama. Byl to tzv. umíráãek. Byl na nûm nápis: KE CTI
A CHVÁLE POâETÍ BLAHOSLAVENÉ P. MARIE A SV.
JANA K¤TITELE. ROKU 1857. Mûl prÛmûr 43 cm, vá-
Ïil 53,7 kg  a ten byl obci ponechán. Ponechán byl je‰-
tû zvonek u sakristie o prÛmûru 12,5 cm, dále tfii zvon-
ky o prÛmûrech 9,5 cm; 10 cm a 11 cm a pak dva
harmonické zvonky oltáfiní. Rok jejich v˘roby není znám.
Faráfi Jan Plesník bránil odbûru zvonÛ. Do dotazníku po-
znaãil, Ïe pfiístup k nim je nesnadn˘, protoÏe jsou umís-
tûny v úzké vûÏi jeden nad druh˘m na le‰ení, na kterém
je i vedení vûÏních hodin. Pfii snímání zvonu by muselo
b˘t rozebráno le‰ení. Dále psal, Ïe v‰ech zvonÛ se pou-
Ïívá pfii bohosluÏbû. Nepomohlo to. Darované dva vel-
ké zvony, vyrobené u fy. Hilrer – Wiener Neustadt, by-
ly odebrány.   

Po válce 10. bfiezna 1921 bylo na schÛzi obecního za-
stupitelstva odhlasováno v‰emi 14 hlasy, aby za miloda-
ry a honebné, uloÏené v místní záloÏnû ve v˘‰i 7063 Kã,
byly zakoupeny nové zvony pro zdej‰í kostel. Rozhod-
nutí podepsali: Augustin NesÀal
– starosta, Vavfiinec Bûhal – námûstek, A. Hrbas – rad-
ní, Isidor Luká‰ – radní, Josef Janda – radní. Dále byli po-
depsáni ãlenové zastupitelstva: A. Herman, Ot. Marti-
nek, Fr. Lecián, Jos. Janda, Jos. Uhlífi, Ant. Stojan, Voj.
Chmelafi, Jos. ¤íha, Frant. Vaculík. 

Dva nové zvony byly zakoupeny a 10. ãervence 1921
byly posvûceny p. arcibiskupem A. C. Stojanem. První
zvon: v˘‰ka 54 cm; spodní prÛmûr 56 cm; hmotnost 99
kg. Nápis: NA PAMÁTKU NASTOLENÍ ARCIBISKUPA
OLOMOUCKÉHO Dra. STOJANA, RODÁKA OBCE BE-
≈OVA, VùNOVALI FARNÍCI R. 1921. (Vyrobil R. Ma-
nou‰ek a spol. Brno). Vyobrazení: Sv. Cyril a Metodûj.   

Druh˘ zvon: v˘‰ka 45 cm; spodní prÛmûr 48 cm;
hmotnost 63,3 kg. Nápis: TENTO ZVON JE VùNOVÁN

KE CTI A SLÁVù BOÎÍ OD FARNÍKÒ BE≈OVSK¯CH R. 1921. (Vy-
robil R. Manou‰ek a spol. Brno). Vyobrazení: Sv. Antonín s JeÏí‰-
kem.   

Za 2. svûtové války v r. 1942 byly tyto zvony odvezeny do hutí
v Hamburku. Mûl b˘t odebrán i zvon z r. 1857 (umíráãek). Teh-
dej‰í p. faráfi Kodítek Ïádal 13. ledna 1942, aby byl tento zvon po-

Objednávka vûÏních hodin z r. 1906. SOA v Pfierovû, FÚ BeÀov, i. ã. 47, k.
ã. 1

Svûcení zvonÛ v r. 1971
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nechán k vyzvánûní. Îádost podepsal tehdej‰í
starosta Josef âern˘. Nûmci tento zvon pone-
chali.    

V r. 1948 se provádûl soupis zvonÛ. Nahlá-
‰eno bylo: v beÀovské farnosti zbyl jeden vût‰í
zvon z r. 1857, ladûní h, ulit˘ zvonafiem F. L.
Stanke, Olomouc. Zobrazení: Poãetí P. Marie
(Neposkvrnûná – pod nohama pÛlmûsíc) a sv.
Jana Kfititele. Nápis: KE CTI A CHVÁLE PO-
âETÍ B. P. MARIE A SV. JÁNA K¤TITELE.  

V kvûtnu r. 1968 se zaãaly vybírat peníze na
nové zvony. V r. 1971 mûlo dojít k jejich svû-
cení. Ale do‰lo jen k posvûcení jednoho. Dru-
h˘ byl dodán aÏ v r. 1973. První zvon stál více
neÏ 10 000 Kãs a váÏil 97 kg. Znûl tónem f“.
Je na nûm obraz Franti‰ka Serafinského a nápis:
SVAT¯ FRANTI·KU, ZÒSTA≈ NA·ÍM
OCHRÁNCEM. Svûcení se konalo v nedûli 23.
kvûtna 1971. Pfiijelo 12 knûÏí, beÀovsk˘ rodák
P. Josef Smékal, b˘val˘ beÀovsk˘ faráfi P. Vladi-
mír Kodítek, dále P. Ignác Pospí‰il, kter˘ tu byl
urãitou dobu knûzem, pfierovsk˘ dûkan a také
mo‰tûnsk˘ faráfi  a beÀovsk˘ duchovní správce
P. Franti‰ek Heger. 

Zvon vysvûtil vikáfi P. Josef Vrana. Na slav-
nosti bylo pfiítomno velké mnoÏství lidu z blíz-
ka i z dáli. Pfiijely autobusy z Napajedel, Vele-
hradu a Olomouce. MládeÏ v hanáck˘ch
krojích doprovázela v prÛvodu ovûnãen˘ zvon,
pûveck˘ sbor z Horní Mo‰tûnice zazpíval píseÀ
ZvoÀte zvony. Pfii m‰i sv. hrála krojovaná hud-
ba z Pfiedmostí. 

Druh˘ zvon o hmotnosti 80 kg byl dodán aÏ
v r. 1973 a zatím byl uloÏen na fafie. Vûnovali
ho Josef Janda s manÏelkou (po v˘hfie ve Sport-
ce). Je na nûm vyobrazení kfiíÏe a nápis: KE CTI
SLUÎEBNÍKA BOÎÍHO ANTONÍNA CYRILA
STOJANA. Stál více jak 9000 Kãs.ProtoÏe teh-
dej‰í svûtská vrchnost Ïádosti o povolení po-
svûcení zvonu nevyhovûla, byl po opravû stfiechy kostela v r. 1975
zavû‰en bez vefiejného obfiadu. 

V r. 1970 byly dány do provozu nové vûÏní hodiny. Stály
30 000 Kãs, které darovali obãané. V r. 1977 byly zvony fiízeny elek-
tromotorem.1
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Nabídka k prohlídce vûÏních hodin r. 1915. SOA v Pfierovû, FÚ BeÀov,
i. ã. 47, k. ã. 1

XV. BE≈OVSK¯ ML¯N
Stával na dolním konci obce u Mo‰tûnky. Je pravdûpodobné, Ïe

patfiil k nejstar‰ím ml˘nÛm v ‰irokém okolí, protoÏe beÀovsk˘ rek-
tor Franti‰ek Mazáã (pÛsobil v letech 1852–83) na‰el ml˘nské ka-
menné kolo s vykfiesan˘m letopoãtem 1241.    

V Selském archivu z r. 1902 (II. s. 24) se pí‰e, Ïe ... ml˘nÛv na
Moravû aÏ do nájezdu tatarského bylo nejménû pûtkrát více, neÏ
jest zapsáno. Jin˘mi slovy: první umûl˘ ml˘n vodní na Moravû vzni-
kl asi okolo l. 1150 a ml˘nÛ vÛbec na Moravû do nájezdu tatar-
ského bylo nejménû sto. Ml˘ny mûly po staletí velk˘ v˘znam pro
své okolí. Na‰i pfiedkové sem vozili své obilí a pak odtud odváÏeli
mouku. Mlynáfii byli ve své dobû velmi váÏení. Byli to pracovití,
stateãní a také na svou dobu vzdûlaní lidé. V dobû válek, kdy bylo
zásobování na pfiídûl, umûli obejít nafiízení a lidem pomáhali. Slo-
vo mlynáfie mnoho znamenalo a pokud nûkomu podal ruku, bylo
to pro nûj vyznamenání. To mûlo vût‰í váhu, neÏ úfiední listina.   

BeÀovsk˘ ml˘n mûl vodní kolo, jehoÏ provoz byl závisl˘ na
mnoÏství vody v Mo‰tûnce. Práce ve ml˘nû trvala ãasto 16, nûkdy

i více hodin. Pracovalo se v pra‰ném prostfiedí, za velkého hluku
i za mrazu. Po schodech se vyná‰ely tûÏké pytle. Pro tyto potíÏe
málokdy pfiebírali potomci Ïivnost po otci. KaÏd˘ mlynáfi musel své
vrchnosti v urãeném termínu zaplatit daÀ, buì v penûzích, natu-
ráliích, nebo robotou. Od stfiedovûku platilo, Ïe mlynáfi musel pro
panstvo povinnû vykrmit vepfie mouãn˘m odpadem a prachem. Me-
zi jeho povinnosti také patfiilo cviãit a krmit psy pro hony, které po-
fiádala vrchnost. R. Kreutz napsal, Ïe beÀovsk˘ ml˘n mûl v 16. sto-
letí 3 sloÏení a stál mezi domy. Od 16. století se z kaÏdého vodního
kola platila daÀ 30 krejcarÛ. V r. 1814 vydal císafi Franti‰ek I. pa-
tent, ve kterém byly vypsány povinnosti a práva pro mlynáfie a je-
jich vrchnost. Mlynáfi musel peãovat mimo jiné i o mosty, jezy a láv-
ky. U vesnick˘ch ml˘nÛ b˘vala ãasto polní hospodáfiství, kde se
choval dobytek a drÛbeÏ. Pro vrchnost krmíval vedle vepfiÛ i ovce,
kozy, husy a kaãeny. Od r. 1848 se mlynáfii z robotních povinností
vykupovali a stávali se samostatn˘mi.
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Skoro v kaÏdém ml˘nû visel erb.
·ikmé ãervené pruhy znázorÀují me-
ãem uÈaté tfii prsty, které uÈal jeden
stateãn˘ mlynáfi nepfiíteli ve válce, ve-
dené ãesk˘m kníÏetem Vladislavem
proti uherskému vojsku krále ·tûpána
r. 1116. V modrém poli je ozubené
kolo a nad ním kruÏidlo.  

Mlynáfii nosívali na hlavû bílou ãe-
piãku s k‰iltem. V‰ichni ho oslovova-
li pane otec. K pfiíchozím náv‰tûvám
b˘vali mlynáfii pfiívûtiví a pfiátel‰tí. Ob-
ãas pfii‰el do ml˘na na krat‰í ãi del‰í
dobu krajánek. B˘val to vût‰inou vyu-
ãen˘ mlynáfi, ale nemûl stálou práci.
KdyÏ vykonal, co mu pan otec pfiidû-
lil, s v˘sluÏkou a nûkolika penûzi van-
droval do dal‰ího ml˘na. Za dob robo-
ty museli 4 sedláci z BeÀova robotovat
zdej‰ímu ml˘nu jako na panském.
Neúpln˘ pfiehled beÀovsk˘ch mly-
náfiÛ a majitelÛ:

r. 1241 ?
do r. 1365 Binov s Bi‰kovicemi

a ml˘nem v drÏení bra-
trÛ Libana a ZdeÀka
z Tr‰ic  

r. 1365–83 Here‰ z Rokytnice   
pfied r. 1562 Mikulá‰ Krmola, mlynáfi

a majitel ml˘na
do r. 1594 jeho syn Daniel Krmola,

jinak zvan˘ Danûk    
do r. 1626 po DaÀkovi nastupuje

zase jeho syn Jan Mly-
náfi, zvan˘ Vodiãka. Za-
hynul v tfiicetileté válce r. 1626 za vpádu Mansfelda
s jeho vojskem   

asi od r.1626 po nûm nastoupil jeho syn Jan Vodiãka, kter˘ také za-
hynul za tfiicetileté války za vpádu ·védÛ (1642–43)  

r. 1650 bratfii Martin a Matou‰, synové Jana Jasenského, kte-
r˘m vrchnost prodala ml˘n za 1800 zl. mor. 

r. 1675 ml˘n a tfii sloÏení u posledního domku (lánsk˘ rejst-
fiík) 

okolo r.1700 Martin StruÏka, mlynáfi a majitel ml˘na. Jeho potom-
ci drÏeli ml˘n pfies 100 let  

okolo r.1826 Franti‰ek Odstrãil, mlynáfi. R. 1835 dal postavit smír-
ãí kfiíÏ za zneuctûní mladého dûvãete, které Ïalo
u ml˘na trávu. Ne‰Èastná dívka neunesla tuto poha-
nu a vzala si Ïivot. Skokem do vody se utopila.

r. 1866 Florian Toman, mlynáfi 
r. 1871 Franti‰ek Bûlafi, pacht˘fi beÀovského ml˘na

Mlynáfisk˘ erb. Arno‰t Pospí‰il:
Ml˘ny a mlynáfii ve staletích

Vzadu ml˘n, vpravo Novákova vila. Dvacátá léta minulého století. Z archivu Jarmily Jemel-
kové

Válcov˘ ml˘n Karla Nováka z r. 1914. Z archivu Bfietislava Passingera

Jeden z mlecích kamenÛ. Z archivu jeho majitelky Emilie Pet-
fiíkové
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? Vejmelka, mlynáfi, pochován na be-
Àovském hfibitovû 

r. 1880 Franti‰ek Seibert 
r. 1898 koupil ml˘n od mlynáfie Seiberta

Mofiic Ram z Vídnû. ManÏelé Ra-
movi byli uÏ velmi stafií, pocházeli
z Hané. Ramové jako dvorní stavite-
lé zbohatli a zanechali sv˘m dûtem
slu‰né jmûní. Dûti se ale ponûmãily.
ManÏelka Mofiice Rama nechala po-
stavit vilu. Celé zafiízení bylo velko-
mûstského stylu. JenÏe pro velké v˘-
daje v˘daje do roka museli v‰echno
prodat. Získali 34 000 zl., ale celé
zafiízení stálo 52 000 zl. Pravdûpo-
dobnû uÏ tenkrát vilu koupil Karel
Novák

r. 1900 správcem ml˘na Franti‰ek Mouãka,
BeÀov ã. 48. V té dobû Ïil v BeÀovû
Hynek Topiã, mlynáfi na odpoãinku

do r. 1917 mlynáfiem Horák, pak ode‰el na Slo-
vensko.

Karel Novák byl prezidentem Zemského soudu v Brnû. V BeÀo-
vû nebydlel, jen sem dojíÏdûl. (V Pamûtní knize obce BeÀova je na
str. 106 poznamenáno, Ïe vilu postavil K. Novák, stará ·kolní kro-
nika uvádí na str. 39, Ïe vilu postavili Ramovi). Karel Novák uÏ ml˘n
do provozu neuvedl. V období vzniku JZD ml˘n a pfiilehlé budovy
zanikly. Do lamfe‰tu byl umístûn dobytek. Vodní náhon je moÏné
si pfiedstavit jen podle stromÛ, rostoucích na dfiívûj‰ích bfiezích.
V r. 1958 bydleli v obytn˘ch budovách ml˘na nájemníci. Ale bu-

dovy byly velmi zchátralé. Jen chlév u ml˘na byl v dobrém stavu.
Ml˘n vlastnili dûdicové Karla Nováka. JZD zaÏádalo majitele i ONV
o pronájem chlévov˘ch prostorÛ. Byly pronajaty na osm let a byly
tu upraveny v˘bûhy. Potomci posledního majitele byli vlastníky his-
torického ml˘nského kamene s nápisem L. P. 1241.    

V r. 1933 mlely na Mo‰tûnce tyto ml˘ny blízk˘ch obcí: p. Je-
melík v âechách, p. Holub v Mo‰tûnici, p. Vávra ve Vlko‰i a p. Za-
hradník na Kanovsku.1
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Novákova vila a kfiíÏ mlynáfie Ostrãila z téÏe doby. Z archivu Jarmily Jemelkové

XVI. JEDNOTNÉ ZEMùDùLSKÉ DRUÎSTVO
Se zmûnou politické situace v na‰í zemi se pfiipravovala i násle-

dující kolektivizace v zemûdûlství po vzoru Sovûtského svazu. Za-
ãala se zakládat JZD. ProtoÏe politiãtí pracovníci naráÏeli na odpor
rolníkÛ, utvofiili agitaãní skupinky sloÏené ze zástupcÛ ONV, MNV
a KSâ, popfi. NF, které zvaly místní zemûdûlce na vefiejné schÛze,
kde jim bylo vysvûtlováno, jaké v˘hody budou mít ve spoleãném
hospodafiení. Tyto agitaãní skupinky nav‰tûvovaly váhající obãany
velmi ãasto i v jejich domech. Kovozemûdûlci, ktefií mûli vût‰inou
men‰í rozlohy polí, se vstupu do JZD nebránili, protoÏe v˘nos ze
zemûdûlské ãinnosti nebyl jejich hlavním pfiíjmem. Hor‰í to bylo
u selsk˘ch usedlostí s velkou rozlohou polí, kde pfies ãetné genera-
ce bylo pfiedáváno hospodáfiství od dûdÛ na syny a vnuky. Hospo-
dafiení bylo smyslem jejich Ïivota. A najednou v‰echny v˘dobytky
– lány polí, konû, krávy, zemûdûlské stroje (pluhy, secí stroje, Ïací
stroje, vyorávaãe brambor, hrabaãky, vozy, postroje, traktor,...) – to
v‰e mûli vloÏit do spoleãného hospodafiení, které mûlo b˘t jejich je-
din˘m pfiíjmem. Bylo pro nû deprimující, Ïe budou spoleãnû hos-
podafiit i s tûmi, ktefií nevloÏili do JZD skoro nic, nebo velice málo.  

UÏ 29. záfií r. 1952, byla nedûle, pfiijeli do BeÀova z okresu zá-
stupci v‰ech politick˘ch stran a ve dvojicích nav‰tûvovali domy vût-
‰ích rolníkÛ. Zde je pfiesvûdãovali o v˘hodách spoleãného hospo-
dafiení. Rolníci se vymlouvali. Mimo 3 kovozemûdûlcÛ nikdo
nechtûl do JZD vstoupit. Donesly se jim zprávy z jin˘ch JZD, báli
se, Ïe pfiijdou o vlastní pÛdu a v JZD by dostali mzdu aÏ za rok. V fiíj-
nu byl ãinûn dal‰í nátlak na vstup do JZD. Zemûdûlci se znovu brá-
nili, ale po dlouhém pfiemlouvání to skupinka vzdala a vstup do JZD
podepsala. A tak se postupnû pfiipojovali dal‰í. 

JZD bylo v BeÀovû utvofieno 15. listopadu 1952, poãet ãlenÛ ãi-
nil 62. Bylo to JZD II. typu (spoleãná rostlinná v˘roba). Vzhledem

k okolním obcím patfiilo toto JZD k jednûm z prvních v okrese.
Zvlá‰tní je, Ïe u mnoha pfiihlá‰ek do JZD není tiskopis fiádnû vypl-
nûn. Chybí údaje pro bydli‰tû, vûk, rozlohu polí, datum vstupu do
JZD atd. Jen dole je podpis Ïadatele. 

Prvním pfiedsedou JZD se stal Antonín Pospí‰il ã. 18, místo-
pfiedsedou Vladimír NesÀal ã. 16, hospodáfiem Josef Konupãík
ã. 145, úãetním Franti‰ek Havlíãek ã. 2, pokladníkem Josef Dvo-
fiáãek ã. 88. âlenové pfiedsednictva: Franti‰ek Kubík ã. 35, Jindfiich
·koloud ã. 109, Franti‰ek Cigánek ã. 143, Antonín Pumprla ã. 139.
Náhradníci: Miloslav Smékal ã. 114, Karel ¤íha ã. 43. Dozorãí ra-
da – pfiedseda Jaroslav Janda ã. 111, ãlenové – Franti‰ek Zbofiil
ã. 9, Otakar Ostrãil ã. 17, Alois Vaculík ã. 97. Náhradníci: Josef Lu-
ká‰ ã. 108, Bfietislav Janda ã. 10. 

Do Ïní 1953 mûl kaÏd˘ hospodafiit na svém pozemku, po Ïních
se pak v‰ichni podíleli na rostlinné v˘robû. KaÏdému ãlenu bylo pfii-
dûleno 50 arÛ záhumenku. Byla v tom zapoãítána zahrada. Zaãala
se provádût hospodáfiskotechnická úprava pozemkÛ na beÀovském
katastru. Na schÛzích MNV se sestavovaly plány jarních, ÏÀov˘ch
a podzimních prací. Byla vytvofiena ÏÀová komise a RONV urãila
stálého instruktora pro JZD BeÀov. Byl jím zamûstnanec IX. ref.
ONV. Zemûdûlsk˘ odbor RONV v Pfierovû svolával pracovní pora-
dy místních agronomÛ a zootechnikÛ. 

Na podzim v r. 1953 se zaãaly v obci pfiidûlovat obecní pachty,
jejichÏ vlastníkem se stal MNV. V dobû vytváfiení JZD se snaÏili mno-
zí zemûdûlci zbavit své pÛdy, protoÏe jejich odrÛstající dûti práce
v JZD nelákala a stafií rodiãe uÏ na práci sami nestaãili. Tento stav
byl zpÛsoben zmûnou státního systému. Synové a dcery nelákalo
hospodafiení za mal˘ peníz a odcházeli za lep‰ím. Rodiãe jim v tom
nebránili, spí‰e je podporovali. A tak kdyÏ zestárli, onemocnûli, ne-
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bo zemfieli, stával se nájemcem jejich pÛdy MNV. Ten pak tuto pÛ-
du pfiidûloval jako povinnou pachtu jin˘m hospodáfiÛm, ale ti se to-
mu velmi bránili. Psali odvolání aÏ na ONV z dÛvodÛ vlastní vytí-
Ïenosti na sv˘ch pozemcích, popisovali své obtíÏe stáfií, nemoci,
popfi. Ïe mají právû syna na vojnû a pod. Pokud ONV dÛvody uznal,
napsal dotyãnému, aby se stal za to propagátorem spoleãného hos-
podafiení v rámci JZD, neboÈ v druÏstvu mÛÏe Vám b˘t pfiidûlena
práce, odpovídající Va‰emu zdravotnímu stavu. Spoleãné hospo-
dafiení na pÛdû pfiiná‰í mnoho dal‰ích v˘hod.

V r. 1956 v lednu se konala vefiejná schÛze se zemûdûlci, na kte-
ré byli pfiítomni zástupci v˘kupu, hospodáfiského druÏstva, cukro-
varu, okresu a zvûrolékafi. Pfiedmûtem schÛze bylo hodnocení v˘-
roby v pfiedchozím roce a jednalo se o zv˘‰ení v˘roby v r. 1956.
Úãast byla velká, ale minula se úãinkem, ...bylo jen mluveno, po-
znamenává kronikáfi. V únoru se zase rozdûlovalo pole do nucené-
ho nájmu, bylo ho celkem 19 ha. ProtoÏe nikdo o toto pole nemûl
zájem, pfiidûlil ho mocí MNV. Aby se zvût‰il poãet ãlenÛ JZD, nav-
‰tûvovali zástupci KSâ, ONV a MNV ve trojicích soukromé zemû-
dûlce, aby je pfiemluvili ke vstupu do druÏstva.

Zaãátkem r. 1957 po novém pfiesvûdãování nakonec 26 zemû-
dûlcÛ vstup do druÏstva podepsalo. Bylo utvofieno JZD III. typu (spo-
leãná rostlinná i Ïivoãi‰ná v˘roba). DruÏstvo teì vlastnilo 151 ha
zemûdûlské pÛdy, z toho 140 ha orné. Pozdûji pfiistoupilo je‰tû nû-
kolik hospodáfiÛ. V tomto roce (8. dubna) nastal pfievod Ïivého in-
ventáfie (krav a prasat) do spoleãn˘ch stájí. Pfiedsedou JZD byl zvo-
len EvÏen Janda, hospodáfiem Ladislav Konupãík a zootechnikem
Antonín Pospí‰il.  

V r. 1958 se stal pfiedsedou JZD Vladimír NesÀal, hospodáfiem
Ladislav Konupãík, vedoucím Ïivoãi‰né v˘roby EvÏen Janda a sklad-
níkem Franti‰ek Zbofiil. JZD mûlo celkem 185 ãlenÛ, celkovou v˘-
mûru 395 ha, z toho 386 ha orné pÛdy. Dobytek byl rozmístûn do
30 stájí a prasata do tfiech stájí.  Jen konû zÛstali na svém místû.
Z poãátku dojily krávy málo mléka, 3–4 litry dennû. Za obecním
domem byly postaveny dva kurníky pro 500 slepic.

V r.1960 Ïádal ONV posudky na funkcionáfie zdej‰ího JZD. Pra-
covní jednotka byla nízká, ãinila jen 14 Kãs. Byl zvolen nov˘ pfied-
seda JZD. Stal se jím Franti‰ek Konupãík. Dále zootechnikem Ev-
Ïen Janda, skupináfiem koní Franti‰ek Bûlafi, vedoucím strojního
úseku Franti‰ek Zbofiil, skladníkem Josef Dvofiáãek. âlenové pfied-
stavenstva JZD: Zdenka Andr˘sková, Franti‰ka Chromãíková, Lud-
mila Hrbasová, Franti‰ka Îalmánková. 

Nové pfiedstavenstvo v r. 1962:  
Jaroslav Janda ã. 111 – pfiedseda, Ladislav Konupãík ã. 28 – ag-

ronom, EvÏen Janda ã. 1 – zootechnik, Antonín Pospí‰il ã. 18 – me-
chanizátor, Franti‰ek Zbofiil ã. 9 – skladník. âlenové pfiedsednictva:
Josef Dvofiáãek ã. 88, Ludmila Hrbasová ã. 125, Anna ·koloudová
ã. 72, Karel ¤íha ã. 43. Revizní komise JZD: Jifií Bûlafi ã. 19 – pfied-
seda. âlenové: Aloisie Navrátilová ã. 152, Franti‰ka ¤íhová ã. 40,
Zdenka Andr˘sková ã. 82 a Franti‰ek Konupãík ã. 42.  

Nastalo slouãení JZD Prusy s JZD BeÀov. Pfiedsedou slouãeného
druÏstva se stal Jaroslav Tomeãek z Prus.

V r. 1963 pomáhali JZD pfii polních pracích zástupci patronátní-
ho závodu n. p. JUTA, závod 09 Pfierov.

âlenové JZD na tfiídenním zájezdû na Oravskou pfiehradu v r. 1959. Z archivu Slav. Kubíka
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V jarních pracích na cukrovce 10 pracovníkÛ (360 hodin), pfii
sklizni sena 5 pracovníkÛ (180 h), pfii ÏÀové sklizni 10 pracovníkÛ
(600 h), pfii sklizni brambor 10 pracovníkÛ (360 h), pfii sklizni cuk-
rovky 5 pracovníkÛ (180 h). V tomto roce byla zavedena v JZD pev-
ná penûÏní odmûna s prodejem naturálií. Hodnota pracovní jedno-
tky se zvût‰ila na 20 Kãs.    

Situace v druÏstvu se pomalu zlep‰ovala, pro druÏstevníky se za-
ãínaly pofiádat autobusové zájezdy. V r. 1971 do‰lo ke slouãení JZD
pûti obcí v jeden ekonomick˘ celek s názvem JZD ROZHLED se síd-
lem v Horní Mo‰tûnici. Pfiedsedou tohoto celku se stal Franti‰ek
Mikl. V r. 1975 postavilo JZD pro své ãleny v BeÀovû druÏstevní
jednotku se 6 byty. Ekonomick˘ celek mûl v letech 1971–75 cel-
kem 624 ãlenÛ, z toho 412 stál˘ch pracovníkÛ. V˘mûra pÛdy ãini-
la 2078 ha.  

V r. 1978 nastalo slouãení JZD Rozhled Horní Mo‰tûnice s JZD
Haná Vlko‰ a vznikl tak velk˘ ekonomick˘ celek s názvem JZD HA-
NÁ Horní Mo‰tûnice. Nové JZD mûlo 1151 ãlenÛ (711 ãinn˘ch
a 440 ãlenÛ v dÛchodu) a hospodafiilo na 3872, 52 ha zemûdûlské
pÛdy. Pfiedsedou druÏstva se stal Ing. Josef Hlaváã, místopfiedsedou
Ing. Bittner, hlavním agronomem Ing. Josef Nesvadbík, hlavním zo-
otechnikem Ing. Vladimír NesÀal, hlavním mechanizátorem Ing.
Karel Vondrák, hlavním skladníkem Bohumír Stojan. Vedení druÏ-
stva sídlilo i s administrativními pracovníky v novû postavené bu-
dovû v Horní Mo‰tûnici. Ov‰em toto slouãení zpÛsobilo pokles prÛ-
mûrn˘ch v˘nosÛ jak v rostlinné v˘robû, tak i pfii v˘robû mléka
a masa.   

V˘nosy z r. 1979: z 1 ha p‰enice – 46,3 q, z 1 ha jeãmene – 49 q,
z 1 ha fiepy – 367,7 q, z 1 ha brambor 301 q. V r. 1982 se prová-
dûla reorganizace JZD. Oralo se na dvû smûny, ve dne i v noci. Od
slouãení v jeden velk˘ celek se hospodafiení nedafiilo. Pracující ãle-
nové JZD dostávali kromû mûsíãních v˘dûlkÛ je‰tû celoroãní od-
mûnu za práci – naturálie. Kulturní komise JZD pfiidûlovala dárky
Ïenám (druÏstevnicím) k MDÎ, novomanÏelÛm (ãlenÛm JZD), nav-
‰tûvovala jubilanty, pofiádala zájezdy pro dospûlé i dûti. V r. 1983
dosáhlo JZD nejvy‰‰ích v˘nosÛ ve své historii. Ale podle kronikáfie
byla pracovní morálka ãlenÛ uvolnûná a ‰ífiilo se rozkrádání. Trak-

toristé konali mnoho bezúãeln˘ch cest, z vepfiína se ztrácelo obilí
a pod. V JZD Haná byla dobrá mechanizace. V r. 1984 byla sklizeÀ
obilovin je‰tû lep‰í, neÏ loni. Zato v r. 1985 byl rekordnû niÏ‰í v˘-
nos obilovin a cukrovky, neÏ v pfiedchozích letech.

V r. 1988 se konaly v zámecké zahradû v H. Mo‰tûnici celo-
druÏstevní doÏínky.    

Od listopadu 1989 se zaãala mûnit politická situace a to se od-
ráÏelo i v zemûdûlství. Byl pfiijat zákon o transformaci druÏstev.
V r. 1992 vzniklo z JZD v BeÀovû Obchodní zemûdûlské druÏstvo.
O pole obhospodafiovaná druÏstvem se hlásili dfiívûj‰í dosud Ïijící
majitelé, nebo jejich pfiíbuzní. Vznikly 3 skupiny, sloÏené z ãlenÛ
druÏstva a vlastníkÛ pÛdy.    
1. skupina – âlenové druÏstva a vlastníci pÛdy    
2. skupina – âlenové druÏstva, ktefií nevlastní pÛdu. Pfii‰li do druÏ-

stva pozdûji. Budou-li chtít b˘t nadále ãleny druÏstva,
musí sloÏit ãástku 20 000 Kãs. 

3. skupina – Neãlenové druÏstva, ale vlastníci pÛdy. Tûm bude OZD
platit roãní nájem 480 Kãs z 1 ha pole. Obilí si mohou
koupit v druÏstvu.

Na valné hromadû bylo z kaÏdé skupiny zvoleno pût zástupcÛ
a tak vznikla 15 ãlenná transformaãní rada, která fiídila hospodafie-
ní OZD. Pfiedsedou OZD se stal Ing. Tomá‰ Vrba, místopfiedsedou
Ing. Josef Hlaváã. OZD Haná obhospodafiovala skoro v‰echnu ze-
mûdûlskou pÛdu katastru obcí BeÀova, Horní Mo‰tûnice, Dobrãic,
¤íkovic, Staré Vsi, Pfiestavlk, Vlko‰e, Bochofie a Lovû‰ic. Soukro-
m˘ch zemûdûlcÛ, ktefií si vzali zpût svou pÛdu, bylo málo. Dfiívûj-
‰í majitelé uÏ zemfieli, nebo byli velmi stafií. Dfiíve JZD hospodafiilo
bez placení nájemného, kdeÏto OZD vyplácelo vlastníkÛm pÛdy ná-
jemné. Pfied r. 1996 to ãinilo 800 Kã za hektar roãnû, tento rok uÏ
1000 Kã za 1 hektar, a to v pfiípadû uzavfiení smlouvy na 5 let
a 1200 Kã za 1 hektar za rok v pfiípadû uzavfiení smlouvy na 10 let.
OZD se pot˘kalo s problémy.

V r. 1997 bylo OZD transformováno na akciovou spoleãnost SA-
LIX MORAVA, a. s. Nejvût‰ím akcionáfiem se stal Ing. Tomá‰ Vrba.
Ten vyplatil ostatní akcionáfie a spoleãnost prodal, takÏe nájmy z po-
zemkÛ vyplácí nová spoleãnost.1
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XVII. SPOLKY
1. âTENÁ¤SKÉ SPOLKY.

KNIHOVNY.
V letech 1857–62 se hrávalo v beÀovském ml˘nû divadlo. Di-

vadelní spoleãnost za utrÏené peníze koupila pro ‰kolní úãely zá-
bavné knihy. JenÏe v této ãinnosti se dlouho nepokraãovalo.   

Arcibiskup A. C. Stojan vyzval ve sv˘ch mlad‰ích letech své ro-
dáky Martilíka a Uherka, zda by nepfiispûli penûÏní ãástkou na vznik
a provoz knihovny. Uspûl. A tak zaloÏil ‰kolní knihovnu. Obãas
uspofiádal dobroãinnou loterii a získané peníze pak knihovnû daro-
val. V jeho ãinnosti mu pomáhal místní faráfi P. Aug. ¤íha. Znaãnou
finanãní ãástku vûnoval na knihovnu tehdej‰í radní Kozáãek.
V r. 1876 zaloÏil P. A. C. Stojan s P. Vavfiincem Roubalem pro do-
spûlé farní knihovnu, kterou nazvali CYRIL A METOD. Mezi mla-
d˘mi rostl zvlá‰tû v zimním období zájem o ãtení knih, které se pÛj-
ãovaly lidem do domÛ.  

Místní ‰kola se stala „údem druÏstva Zlaté knihy v Písku“ a ob-
drÏela diplom s ãíslem 17 909. 

Název: ·kola BeÀovská u Pfierova na Moravû. Vklad 5 zl. za-
praven. (6. 1. 1875). Dostávati bude Zlaté lístky za rok 1874,
... navÏdy. (Zápis ze ‰kol. kroniky).

Pan fiídící (rektor) Franti‰ek Mazáã zaloÏil 24. listopadu 1882
ãtenáfisk˘ spolek SVATOPLUK. Byl zfiízen se souhlasem c. k. mís-
todrÏitelství v Brnû. Pfiedsedou spolku se stal Ludvík Uherek, jed-
natelem Franti‰ek Bûlafi ã. 29 a pokladníkem Franti‰ek Mazáã, fií-
dící uãitel. Úãelem spolku byla podpora sv˘ch ãlenÛ ve snaze po
vzdûlání a získávání uÏiteãn˘ch vûdomostí prostfiednictvím pouã-
n˘ch knih a ãasopisÛ. Které knihy a které ãasopisy se zakoupí, o tom
rozhodla valná hromada, která se konala dvakrát v roce. Knihy a ãa-
sopisy se nakupovaly z pfiíspûvkÛ ãlenÛ. ¤ádní ãlenové platili zá-
pisné 5 K za rok. Byli také ãestní ãlenové, ty navrhla valná hroma-
da ãi v˘bor, aby tak vyznamenala urãité osoby. âlenové mohli
nav‰tûvovat spolkovou místnost. Na valné hromadû mohli disku-
tovat, navrhovat, hlasovat – v‰e ve prospûch spolku. V˘bor se sklá-
dal z pfiedsedy, 6 ãlenÛ v˘boru a 3 náhradníkÛ. Volil se 1 krát za
rok. Ze svého stfiedu si volil jednatele a pokladníka. Pfiedseda, jed-
natel a pokladník úfiadovali zdarma. Ve zvlá‰tním bodû bylo uve-
deno, Ïe jednací fieãí bude jen ãe‰tina.   

R. 1891 (‰kol. kronika uvádí 1892) byla ve ‰kolní budovû zalo-
Ïena zásluhou naduãitele Franti‰ka Snídala a poduãitele Prokopa
Bartáka OBâANSKÁ KNIHOVNA, nad kterou mûl dozor místní fa-
ráfi. Tato knihovna mûla uÏ 350 svazkÛ. Obec na tuto knihovnu pfii-
spívala kaÏd˘m rokem ãástkou 400 K. UÏ v r. 1890 pfiispûli páno-
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vé Mike‰ a Bûhal z Prus na ‰kolní knihovnu ãástkou 3 zl. V r. 1900
odebíral ãtenáfisk˘ spolek celkem 12 ãasopisÛ, v r. 1914 to byly mi-
mo jiné ãasopisy Hlas, Selské listy, Pfierovsk˘ obzor a nûkteré od-
borné ãasopisy. V lednu 1913 uspofiádal ãtenáfisk˘ spolek v hostin-
ci U HovÛrkÛ zdafiilou zábavu, pfii které byl vydraÏen dar
obchodníka E. Tomeãka za 8 K. Tento obnos byl zaslán spolku Ko-
mensk˘ ve Vídni. 

Dal‰í strohé zápisy z ãinnosti knihovny. Z r. 1928 je zápis, Ïe
kaÏd˘m rokem pfiispívala obec na místní knihovnu ãástkou 400 Kã,
v tomto roce 700 Kã. V r. 1931 se stal pfiedsedou ãtenáfiského spol-
ku Vojtûch Chmelafi ã. 27. V r. 1932 schvalovala Vefiejná knihovna
Masarykova pro r. 1933 jako knihovníka pana uãitele ZdeÀka Za-
cpala. Obecnou osvûtovou komisi vedl fiídící uãitel Josef H˘bl.
V r. 1937 pfiispûla obec na knihovnu jen 100 Kã, protoÏe byla kri-
ze. Poãet zakoupen˘ch knih dosáhl 985 kusÛ, které se pÛjãovaly
1 krát t˘dnû od podzimu do jara. V BeÀovû bylo 64 ãtenáfiÛ, ktefií
si za rok pÛjãili 2682 knih. Poplatek z 1 knihy byl 20 hal.    

Dal‰í záznam je z r. 1939, kdy pfiedsedou spolku byl nadále Voj-
tûch Chmelafi a jednatelem Franti‰ek Janda. Stejnû tak tomu bylo
i v r. 1940, knihovníkem byl fiídící uã. Z. Zacpal. Spolek mûl 67 ãle-
nÛ. R. 1941 se konala v hostinci U HovÛrkÛ valná hromada
(21. ledna v 19.00). V˘bor zÛstal stejn˘, pokladníkem byl Antonín
Pospí‰il. Spolek mûl 70 ãlenÛ.

Spolek SVATOPLUK se dobrovolnû roze‰el pro pfiekáÏky, které
ãeskému kulturnímu Ïivotu kladli okupanti. Své jmûní daroval spo-
lek obci.

Po válce byla v BeÀovû utvofiena Místní lidová knihovna.
Z r. 1954 se zachoval v archivu zápis o beÀovské knihovnû. Lido-
vá knihovna v BeÀovû je umístûna v ãekárnû místní záloÏny. Tato
místnost je velmi malá a poÏadavkÛm knihovny nevyhovuje. Kni-
hovna má 783 svazkÛ, které si pÛjãuje 87 obãanÛ. Celkem si pÛj-
ãili 630 knih. A dále je tu návrh na zfiízení nové vhodné místnosti
pro knihovnu a vyplácena odmûna knihovníkovi. V tomto roce by-
ly uspofiádány dvû v˘stavy knih.

V r. 1955 mûla 1039 knih, o knihovnu se staral knihovník Adolf
Petera, podpl. v. v. V r. 1957 mûla Obecní knihovna 1228 svazkÛ,
mezi vypÛjãovateli bylo 28 mlad˘ch. Z r. 1955 je poznaãeno toto
oznámení: ONV, odbor pro ‰kolství a kulturu, Ïádá Lidovou kni-
hovnu v BeÀovû, aby urychlenû objednala chybûjící svazky ze spi-
sÛ: Sebrané spisy V. I. Lenina, Sebrané spisy J. V. Stalina, Sebrané
spisy Kl. Gottwalda, Vybrané spisy Marxe – Engelse, Vybrané spi-
sy V. I. Lenina a Vybrané spisy Kl. Gottwalda. Ministerstvo kultu-
ry tuto politickou literaturu dodá  do knihoven zdarma, ale musí
se o ni Lid. knihovna pfiihlásit do 30. 9. 1955. Kdo tak neuãiní, bu-
de si je muset zakoupit.

V r. 1959 mûla obecní knihovna 1400 knih a 148 ãtenáfiÛ, z to-
ho 78 dûtí do 14 let. V r. 1969 byla pfiiãlenûna beÀovská knihovna
ke stfiediskové knihovnû v Pfierovû. V r. 2002 se stala knihovnicí
Radka âerná, pÛjãování knih bylo kaÏd˘ ãtvrtek od 3 do 6 hodin.
V rámci programu VISA byl do knihovny zapojen internet. Celkem
bylo vypÛjãeno 1940 knih nauãné literatury, 323 krát ãasopisy,
1152 krát beletrie pro dospûlé, 414 krát pro dûti, 51 krát nauãná
literatura pro dûti, 445 krát dûtské ãasopisy. Celkem mûla knihov-
na 45 pravideln˘ch ãtenáfiÛ a 439 náv‰tûvníkÛ.  

R. 2006 ãinil poãet stál˘ch ãtenáfiÛ 50 a náv‰tûvníkÛ 738. In-
ternet pouÏilo 316 náv‰tûvníkÛ. Knihovna je umístûna v budovû
matefiské ‰kolky.1

2. SBOR DOBROVOLN¯CH HASIâÒ
(1891–dosud) 

V Dolnici, t. j. v místû, kde dfiíve stávala zvoniãka, b˘vala ‰opa,
ve které b˘valo ohnivé náfiadí. Tak tomu fiíkávali na‰i pfiedkové. By-
la dlouhá 30 krokÛ a ‰iroká 4 kroky. Stála tu uÏ od nepamûti na
8 kamenn˘ch sloupech a byla krytá ‰indelem. Byly v ní dva dlou-
hé Ïebfie, tfii silné kované Ïelezné háky na dlouh˘ch Ïerdích, dále
dfievûn˘ kanon, ze kterého se stfiílelo jak pfii obãansk˘ch slavnos-
tech, tak pfii slavnostních bohosluÏbách o Vánocích, Velikonocích,
svatodu‰ních svátcích a o BoÏím Tûle.   

V dobû dfievûn˘ch staveb a do‰kov˘ch stfiech se v obci ãasto vy-
skytoval poÏár, kter˘ niãil nejen jednotlivé domy, ale i domy sou-
sedící a blízké. âasto vyhofiela ãást obce. Ve spálenisku se mnohdy
nemohly rozeznat ani hranice mezi sousedními domy. Kronikáfii za-
chytili nûkteré poÏáry v BeÀovû pfied vznikem hasiãského sboru.
R. 1621 vyhofiela celá ves, kdyÏ ji se sv˘m uhersk˘m vojskem vy-

pálil Gabriel Bethlen. 
R. 1626 byla vypálena celá ves znovu vojskem hrabûte Mansfelda.  
R. 1643 byl zaloÏen v BeÀovû poÏár ‰védsk˘m vojskem pod vele-

ním Linharta Torstensohna.   
R. 1863 vyhofiely 3. ãervna stodoly u ml˘na, patfiící mlynáfiovi.    
R. 1863 vyhofiela 18. fiíjna v podsedku ã. 17 stodola, patfiící téÏ mly-

náfiovi.  
R. 1865 dne 28. srpna z nedûle na pondûlí vyhofiel za velké vich-

fiice BeÀov. Celkem 22 gruntÛ a 2 stodoly. OheÀ vznikl
v gruntû ã. 1. Stalo se tak pfiesnû za rok po pádu kfiíÏe, po-
staveného r. 1801. 

R. 1875 vyhofiela v noci stodola patfiící k podsedku ã. 19. Majite-
lem byl Franti‰ek Bûlafi. 

R. 1878 veãer vyhofielo v Haãkách 13 domÛ. Na‰tûstí byli v‰ichni
poji‰tûni.    

R. 1888 dne 12. záfií pfied veãerem vyhofiela stodola v gruntû ã. 24
u Augustina Uherka.    

Jsou to kusé zprávy, pravdûpodobnû bylo poÏárÛ víc. První pod-
nût ke vzniku spolku Dobrovoln˘ch hasiãÛ v BeÀovû dali uãitel Pro-
kop Barták a Josef Olehla. KdyÏ pfiednesli svÛj úmysl obecnímu v˘-
boru, ten nad‰enû souhlasil. Radní Ludvík Uherek a Franti‰ek
Martinek se pak také stali ãleny tohoto spolku. Spolek zaãal praco-
vat od zaãátku r. 1891 a jeho 1. pfiedsedou se stal hostinsk˘ Fran-
ti‰ek Dragon ã. 41. Jednatelem a zároveÀ pokladníkem se stal dal-
‰í hostinsk˘ Franti‰ek HovÛrka ã. 26. Velitelem a cviãitelem byl
uãitel Prokop Barták, 1. náãelníkem Franti‰ek Suchánek ã. 30,
1. podnáãelníkem se stal Vilém ·koloud ã. 59. 

Spolek mûl 24 ãlenÛ. Byli to: Ignác Olehla ã. 112, Ignác Lajda,
Augustin Havlíãek, Jan Jake‰ ã. 46, Josef Olehla, Josef Brázda, Fran-
ti‰ek Dostál – fiezník, Franti‰ek Suchánek, Vojtûch Bûlafi, Prokop
Barták, Franti‰ek Macháãek – fiezník, Franti‰ek Ostrãil – koláfisk˘
mistr, Cyril Janda, Josef ·punar, Franti‰ek Havlíãek, Augustin Po-
spí‰il, Vilém ·koloud, Jan Vajda, Severin Konupãík, Ferdinand Zá-
meãník, Metodûj KfiiÏan, Franti‰ek Janda, Isidor Luká‰ a Florián
Herman. âinn˘ch ãlenÛ bylo jen 16. Spolek mûl i své trubaãe – hor-
nisty, ktefií pfii poÏáru troubili na poplach. Byli to Franti‰ek Machá-
ãek a Metodûj KfiiÏan. 

První valná hromada se konala 30. bfiezna 1891 a byly na ní pro-
vedeny urãité zmûny. Jednatelem byl zvolen Josef Brázda a po-
kladníkem Josef Olehla. Místopfiedsedou se stal Franti‰ek Havlíãek.
Prvním zásahem beÀovsk˘ch hasiãÛ bylo ha‰ení poÏáru v soused-
ní Horní Mo‰tûnici. âtyfii ãlenové hasiãského sboru se na vlastní
náklady zúãastnili velkého sjezdu hasiãÛ v Praze. Byli to: Prokop
Barták, Josef Brázda, Vojtûch Chmelafi a Franti‰ek Dostál. Za po-
moci obce se postavila v Haãkách hasiãská kÛlna. Nov˘ spolek se



pot˘kal s finanãními problémy. Velkou zásluhu na udrÏení a posí-
lení sboru mûl Franti‰ek Dragon, kter˘ obûtavû shánûl u znám˘ch
firem penûÏní podporu, obracel se i na závody a obchody v Pfiero-
vû a okolí. Doma ve své kÛlnû uschovával hasiãskou stfiíkaãku.

V r. 1898 se stal pfiedsedou hasiãského sboru Adolf Matu‰ka, ná-
ãelníkem Josef Brázda a jednatelem Jaroslav Kyjovsk˘. V tomto ro-
ce mûl spolek tyto ãleny: Prokop Barták – uãitel, Franti‰ek Dragon
– hostinsk˘, Florián Herman, Ferdinand Zámeãník, Antonín Bou-
chalík, Vilém ·koloud, Josef Brázda, Augustin Pospí‰il, Jan Jake‰ -
obuvník, Franti‰ek Macháãek – fiezník, Severin Konupãík, Josef ·pu-
nar, Jan Ostrãil – koláfi, Josef Lecián – zedník, Sylvestr Kavka – te-
safi, Jan Vajda, Josef Pumprla, Franti‰ek ¤íha, Franti‰ek Vaculík – ze-
dník, Richard Smékal – kováfi, Method Karhan – kováfi, Isidor Luká‰,
Adam Matu‰ka, Isidor Steiner, Method Vrána – tesafi, Antonín Na-
vrátil, Bedfiich Martinek – krejãí, Jaroslav Kyjovsk˘ – hostinsk˘,
Franti‰ek Lecián – zedník, Josef Novák – zedník, Franti‰ek Pospí-
‰il, Josef Uhlífi – kováfi, Antonín Stojan – natûraã, Jan Pavlík, Fran-
ti‰ek Hradilík, Franti‰ek OdloÏilík, Franti‰ek Caga‰ a Arno‰t Topiã,
krejãí.

Velitel sboru Prokop Barták se odstûhoval a jeho místo zaujal Jo-
sef Brázda. První ãestné ãlenství bylo udûleno za lásku a pomoc
dobrovolnému sboru pfiiná‰ející a vûnující dceru‰ce a pannû Hed-
vice Spáãilové.

Nûkteré zápisy z Pokladní knihy hasiãského sboru BeÀov
(1923–61) a Kroniky obce BeÀova:
1908 – Augustin Konupãík, rolník ã. 42, byl jmenován ãestn˘m ãle-

nem hasiãského sboru. Obecní úfiad daroval sboru finanã-
ní podporu 50 K. Stejnû tak i v r. 1910. 

1915 – Na Ïádost c. k. hejtmanství se mají silné Ïeny a dûvãata vy-
cviãit ve sluÏbû hasiãské.    

1923 – Sbor má 23 ãlenÛ a zúãastnil se sjezdu hasiãÛ v Radslavi-
cích. Pokladníkem se stal Josef ¤íha. âlenové odebírají ãa-
sopis âesk˘ hasiã. Zemfiel Franti‰ek Vaculík, dlouholet˘ ve-
litel HS.

1924 – Konal se Ïupní sjezd v Troubkách a okrskové cviãení
v Újezdci. 

1925 – Koupena nová horna za 50 Kã.
1927 – Velitelem hasiãského sboru je Ludvík Petfiík.    
1928 – Pfied svatodu‰ními svátky se konala velká slavnost svûcení

nové stfiíkaãky. Zakoupila ji celá obec za 35 000 Kã. Svû-
cení provádûl P. Augustin Ostrãil a starosta obce Josef âer-
n˘ ji slavnostnû pfiedal pfiedsedovi Sboru dobrovoln˘ch ha-
siãÛ BeÀov panu Adolfu Matu‰kovi. Za kmotry byly tetiãka
Mafienka Uherková z gruntu ã. 24 a tetiãka Antonie Tallo-
vá z Prus. KaÏdá z nich pfiispûla ãástkou 500 Kã. Po slav-
nostní m‰i provedli hasiãi poplachové cviãení a po nûm se
konala veselice v obecní zahradû.

1929 – Zaãátkem roku obcházel pan Josef Jake‰ po domech s listi-
nou, aby získal nûjak˘ pfiíspûvek pro hasiãsk˘ sbor. Vybral
celkem 500 Kã. 30. ãervna uspofiádali hasiãi v˘let v zahra-
dû obecního domu.Do svého hasiãského skladi‰tû zavedli
elektfiinu.   

1931 – 1. ledna se konal v sokolovnû hasiãsk˘ ples. âlenové sbo-
ru zahráli divadelní pfiedstavení. V Pokladní knize na stra-
nû pfiíjmÛ jsou zapsány pravidelné ãlenské pfiíspûvky, dary
jednotlivcÛ, v˘tûÏek z hasiãsk˘ch plesÛ, v˘letÛ, podpora
zemského v˘boru, finanãní dar od obce, dar zdej‰í záloÏny,
úroky z penûz, uloÏen˘ch v záloÏnû a pod. Na stranû v˘-
dajÛ jsou poloÏky za olej, benzin, cestovné, za ãi‰tûní ha-
dic, odmûna zbrojífii, nákup odznakÛ, poplatek hasiãské po-
ji‰Èovnû, pfiíspûvek na m‰i na sv. Floriána, v˘daje za telefon
a pod. Dne 29. ãervna se konala slavnost ke 40. v˘roãí za-
loÏení hasiãského sboru, na které byly nejstar‰ím hasiãÛm

udûlovány ãestné a pochvalné diplomy. Slavnost se konala
v místû proti gruntu ã. 32 a pak se konal v˘let u HovÛrkÛ
v zahradû. 

1934 – Konalo se okrskové cviãení v Újezdci a Ïupní cviãení v Hor-
ní Mo‰tûnici. 

1935 – Okrskové cviãení v Dobrãicích a ve Staré Vsi, Ïupní sraz
v Citovû. Na nûm pfiítomno 10 ãlenÛ.Nov˘m pokladníkem
Franti‰ek Stojan.

1936 – Okrskové cviãení v Pfiestavlkách. 
1937 – Vybraní ãlenové se zúãastnili samaritánského kurzu

v H. Mo‰tûnici. Byl poslán finanãní pfiíspûvek do Domova
slep˘ch vojínÛ v Praze. Na valné hromadû SDH, která se
konala 6. ledna u HovÛrkÛ, se se‰lo celkem 68 ãlenÛ a pfii-
spívajících. SchÛzi zahájil bratr místostarosta Josef Janda
ã. 76 a pfiivítal okresního náãelníka bratra Otáhala a okres-
ního samaritána bratra Koneãníka z H. Mo‰tûnice. Bylo zde
navrÏeno, aby se konala kaÏd˘ rok jedna valná hromada,
pût v˘borov˘ch schÛzí a jedna schÛze ãlenská. Také tu byl
návrh oslavit narozeniny prezidenta TGM pálením oslavné
hranice. Pokladník Franti‰ek Stojan vykázal: vydání –
4266,44 Kã, pfiíjem – 4050,89 Kã. V beÀovské záloÏnû je‰-
tû byl dluh 14 700 Kã. Na této schÛzi byli zvoleni tito funk-
cionáfii: Ludvík Petfiík - starosta, Josef Janda ã. 76 – mís-
tostarosta, Franti‰ek Vaculík – náãelník. âlenové v˘boru:
Jindfiich Topiã, Antonín Pospí‰il, Franti‰ek Stojan, Oldfiich
Uhlífi, Vojtûch Smékal, Karel Dostál, Josef ¤íha a Franti‰ek
Navrátil. Náhradníci: Franti‰ek Zehnálek, Vojtûch Janda
a Josef Novák. Revizofii úãtÛ: Josef âern˘ a Franti‰ek Ho-
rák. Zbrojífi: Prokop Bukva. Samaritán: Jan Janda ã. 11. 
âinnost spolku v tomto roce: 1 v˘let, 1 ples, 7. 3. oslava
narozenin prez. TGM - pálení oslavné hranice, 1 valná hro-
mada, 5 v˘borov˘ch schÛzí, 1 ãlenská schÛze.
Neúpln˘ seznam ãlenÛ v r. 1937: B. Andr˘sek, Prokop Bu-
kva – zbrojífi, Zd. Henãl, Karel Hradilík, Josef Hradilík, An-
tonín Hráãek, Oldfiich Jake‰, Josef Jake‰ – trubaã, Vojtûch
Janda, Jan Janda, Josef Janda – místostarosta, Antonín Ko-
bert, Josef Mareãek – trubaã, Franti‰ek Navrátil, Josef No-
vák, Franti‰ek ? , Adolf Pavlík – 2. podnáãelník, Jan Pavlík,
Ludvík Petfiík – starosta, Antonín Pospí‰il – jednatel, Josef
¤íha, Franti‰ek Stojan – pokladník, Antonín Skopal, Vojtûch
Smékal, Jindfiich ·koloud – 1. podnáãelník, Jindfiich Topiã,
Franti‰ek Tihelka, Oldfiich Uhlífi, Franti‰ek Vaculík – náãel-
ník, L. Vajda, Josef Dvofiáãek, Josef Petera. 

1938 – Dne 26. ãervna se konalo váleãné hasiãské cviãení a CPO
spoleãnû s ostatními hasiãsk˘mi sbory. Bylo tu i 12 dívek –
hasiãek. Cviãení se konalo z nafiízení okresního úfiadu.  

1939 – Konala se samaritánská pfiedná‰ka, zastupující pozdûj‰í âer-
ven˘ kfiíÏ.    

1940 – Na vyhlá‰enou akci Národní pomoc Praze bylo 8. prosince
posláno 100 Kã. Byly zakoupeny 3 lékárniãky. Dfiívûj‰í po-
kladník Josef ¤íha a souãasn˘ pokladník Franti‰ek Stojan
byli pochváleni.

1941 – Do okna skladi‰tû se zazdila mfiíÏ. Koupily se lopaty, vidle,
r˘ã a 3 lampy.

1943 – âlenové sboru nacviãili divadlo. Nav‰tívili samaritánsk˘
kurz v Kojetínû. Bylo zakoupeno: 13 smûrn˘ch tabulí, 1 lé-
kárniãka, razítko, obvazy, 20 pí‰Èalek, 38 legitimací, ãaso-
pis Hasiãská ochrana.

1946 – Opravena stfiíkaãka.
1947 – Zakoupeno 10 nov˘ch oblekÛ.
1948 – Dne 26. ãervna se konala okresní hasiãská slavnost v Be-

Àovû. Pfiijely na ni 4 hasiãské sbory. Na programu bylo cvi-
ãení se stfiíkaãkami a soutûÏe. Vyhráli beÀov‰tí hasiãi. 
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1949 – Strojní druÏstvo v poãtu 14 ãlenÛ jelo na soutûÏ do Su‰ic.
1950 – Hasiãská slavnost v Dobrãicích, hasiãsk˘ sjezd v Brodku.

Provedeny opravy du‰í a plá‰ÈÛ. Nákup botÛ pro ãleny.
1951 – V tomto roce nastalo pfiejmenování SDH na Místní jedno-

tu âsl. svazu hasiãstva. Koupen ãasopis Hasiãské rozhledy.
Byl utvofien dívãí oddíl hasiãského sboru, kter˘ BeÀov vel-
mi dobfie reprezentoval v teoretick˘ch i praktick˘ch soutû-
Ïích - a to nejen v sousedních obcích (Dobrãicích, Radsla-
vicích, Su‰icích), ale i v krajském kole v Olomouci. Nûkolik
ãlenÛ beÀovského hasiãského sboru bylo i v okresním v˘-
boru v Pfierovû.  

1955 – Hasiãské Kácení máje. Mladí hasiãi si postavili u kostela na
návsi máj, kter˘ se mûl 5. ãervna slavnostnû kácet. Ale v no-
ci z 2. na 3. ãervna jim ho podfiezalo nûkolik star‰ích pánÛ
a to rozzlobilo celou obec. Máj byl postaven znovu a v ne-
dûli 21. ãervna slavnostnû skácen.

1960 – Koupen ãasopis PoÏární ochrana.    
Seznam ãlenÛ hasiãského sboru v r. 1964–65: Bohumil Andr˘sek,
Prokop Bukva, Josef Hradilík, Josef Chromãík, Jifií Jake‰, Miroslav
Koplík, Josef Mareãek, Alois Ondru‰ka, Jan Pavlík, Josef Petera,
Franti‰ek Stojan, Antonín ·koloud, Jindfiich Topiã, Ladislav Zdrá-
hal, Jan Odstrãil, Karel ¤íha, Zdenûk Kováfi, Pavel Kováfi, Milo‰ Pet-
fiík, Franti‰ek Jake‰, Josef Jake‰, Rostislav ¤ezníãek, Miroslav ¤ez-
níãek, Franti‰ek Margecín, Josef Konupãík ml., Ladislav DoleÏel,
Ladislav Cigánek, Franti‰ek Bittner, Jifií Hrbas a Otokar Odstrãil.   

PoÏáry, které postihly BeÀov od r. 1891 do r. 2006:
1891 – 31. bfiezna zaznûla nad BeÀovem hasiãská horna. VzhÛru

bratfii ku pomoci, hofií les ná‰, svaté to jmûní na‰í obci.
Tenkrát vyhofielo 35 mûfiic lesa a odhadnutá ‰koda ãinila
800 zlat˘ch. OheÀ vznikl nedbalostí kufiáka – koufiícího foj-
ta. 

1892 – Dal‰í oheÀ vznikl 11. bfiezna o pÛlnoci. Uprostfied vesnice
hofiel domek Jana Jake‰e ã. 43. Bylo tu podezfiení na Ïhá-
fie.

1898 – Pfied polednem 26. ãervence vznikl poÏár u Augustina
Uherka (v podsedku ã. 13) a pfienesl se na stavení souseda
Franti‰ka Martinka. Jednalo se o hospodáfiské budovy. Vãas-
n˘m zásahem hasiãského sboru byl poÏár uha‰en. 

1900 – Na svátek V‰ech svat˘ch 1. listopadu po 4. hodinû odpo-
ledne vypukl v Haãkách oheÀ. Shofielo 5 domkÛ. Díky vãas-
nému zásahu hasiãÛ se oheÀ dál
ne‰ífiil a byl uha‰en.

1901 – V 7 hodin ráno 9. záfií zaznûla
hasiãská horna, tentokrát vyho-
fiela celá strana v Haãkách. Od ¤í-
hÛ pfied hfibitovem aÏ po Cvrã-
kÛv dÛm, celkem 17 domkÛ.
Nezbylo nic, neÏ popel. ProtoÏe
byl siln˘ vítr, podafiilo se hasiãÛm
uhasit oheÀ aÏ ve dvû hodiny od-
poledne. Mo‰tûnská hrabûnka
poslala postiÏen˘m finanãní ob-
nos 500 K, také píci, seno a slá-
mu. Dfievohostick˘ pivovar daro-
val kaÏdému postiÏenému
12 K.    

1902 – Dne 23. záfií o pÛl osmé veãer vy-
hofiely dvû stodoly, Augustina Po-
spí‰ila ã. 35 a Rosalie Spáãilové ã.
33. Stodola Josefa Olehly byla dí-
ky hasiãÛm uÏ uchránûna.   

1910 – Je‰tû pfied svítáním 29. fiíjna vy-
pukl poÏár v domû ã. 2 u Fran-

ti‰ka Havlíãka. Vãasn˘m zásahem hasiãÛ vyhofiely jen dva
domy, t. j. také u souseda Jana Koplíka ã. 3. Dobytek obou
hospodáfiÛ byl zachránûn.

1910 – Ráno 12. prosince oznamovala hasiãská horna dal‰í poÏár.
Hofiela stodola Jana Ostrãila, koláfie, dÛm ã. 14. Po rychlém
zákroku hasiãÛ byl oheÀ uha‰en.

1912 – Dne 18. ãervence vyhofiel grunt ã. 7 dûdicÛ Chromeãko-
v˘ch. OheÀ vznikl u nájemce Ka‰para Olejníãka, kupce.   

1913 – Dne 4.dubna shofiel dÛm, dílna a ma‰tale ãtvrtníka Jana
Olehly ã. 15. Shofiel také sousední dÛm mistra koláfie Jana
Ostrãila ã. 14 i s dílnou a ma‰talemi. Jako vÏdy zasáhli ha-
siãi.    

1914 – V ãervenci pfiede Ïnûmi zapálil za boufiky blesk stodolu
gruntu ã. 23 Adolfa Matu‰ky. Shofiely hospodáfiské stroje
i s náfiadím.   

1915 – Dne 20. záfií vypukl v noci poÏár u Prokopa Navrátila, prá-
vû pfii vafiení trnek. Propálil se komín a celé stavení i s chlé-
vy vyhofielo. Vyhofielo i stavení souseda Viléma ·kolouda.
Dobytek byl uchránûn. 

1919 – V nedûli 4. srpna hlásila hasiãská horna poplach. Odpoled-
ne zaãalo hofiet v Haãkách v domku ã. 57 u pana Kolou‰-
ka. Vyhofiely celkem 3 domy: ã. 57, 58 a 84. Kromû míst-
ních hasiãÛ pomáhaly i hasiãské sbory z Mo‰tûnice,
Îelátovic, Újezdce a Karlovic.  

1933 – V domû Miloslava Uherka ã. 5 hofielo. V kurníku vznikl
zkrat na umûlé elektrické kvoãnû. 

1941 – Dne 28. kvûtna vyhofiela do‰ková chalupa Josefa ·tûpání-
ka. Obãané uspofiádali sbírku, která ãinila 7000 K a pení-
ze mu darovali.  

1946 – Dne 30. kvûtna vyhofiela kÛlna kováfie Roberta Smékala
ã. 114. PoÏár se dál ne‰ífiil.  

1950 – Dne 26. ãervence vznikl v dobû Ïní poÏár v elektr. zásuvce,
která byla blízko fÛry slámy. El. zkrat slámu zapálil. Od slá-
my se chytila stfiecha a chlévy u Franti‰ka Martinka ã. 2. Zá-
sahem hasiãského sboru se oheÀ neroz‰ífiil na sousední dÛm
ã. 11. ·koda ãinila 250 000 Kãs.

1957 – Dne 9. ãervence zpÛsobil blesk poÏár nového domku Jind-
fiicha Topiãe. Pfies úsilí místních a pfierovsk˘ch hasiãÛ sho-
fiela stfiecha. Pan Topiã nebyl poji‰tûn, proto mu dobfií sou-
sedé pfiispûli penûzi, aby si mohl stfiechu opravit.   

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ z r. 1953. Z archivu Vlastimily Ho‰ákové
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1967 – Dne 14. bfiezna vznikl poÏár ve vilce Josefa âerného ml.
ã. 169. Jeho 13 let˘ syn ‰el na pÛdu se svíãkou a ta mu
spadla do sena. Pfierov‰tí hasiãi od 3/4 na pût do 1/2 osmé
vystfiíkali pod stfiechu tfii cisterny vody, proto se musela po-
‰kozená stfiecha shodit.   

1977 – Dne 18. kvûtna zaãalo hofiet v domû ã. 143 u Franti‰ka Ci-
gánka. PoÏár zaloÏili dva sedmiletí chlapci, ktefií si udûlali
na pÛdû ze sena ohníãek. Shofiela ãást stfiechy a nûkolik kro-
vÛ. 

1979 – Dne 28. prosince po 7. hodinû ráno hofielo v usedlosti
ã. 18 u Antonína Pospí‰ila. PoÏár vznikl v kÛlnû, kde bylo
uskladnûno uhlí, dfievo a jiné vûci. Také pozinkovan˘ plech
na pokrytí stfiechy. PoÏár se roz‰ífiil z kÛlny po celé pÛdû
obytného domu a také v pfiilehl˘ch chlévech. Celkem pfii-
jelo hasit 8 poÏárních sborÛ. První byl na místû poÏární sbor
z Pfierova a to uÏ v 7 h 20 min. Ten sam˘ dÛm vyhofiel pfies-
nû pfied 60 lety (1919).

1993 – Dne 24. února hofielo na Kocandû. Pronajala si ji firma, kte-
rá v pfiilehlé zahradû pálila dfievûné uhlí. OheÀ vzplál uv-
nitfi místnosti. Shofiela okna a strop. Díky vãasnému zása-
hu stfiecha odolala.

1994 – Dne 29. ãervna hofielo zase na Kocandû. Hofiela ‰opa blíz-
ko milífiÛ. 

2000 – Dne 4. fiíjna vznikl poÏár v objektu zemûdûlského druÏstva,
kde byla uloÏena sláma. Nûkolik hasiãsk˘ch sborÛ hasilo
oheÀ skoro 7 hodin. ZpÛsobená ‰koda ãinila 300 000 Kã.   

2008 – Dne 15. listopadu pfied 18. hodinou se vzÀala ãást pfiista-
veného objektu u rodinného domu J. Pospí‰ila.   

V r. 2005 bylo schváleno vytvofiení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
BeÀov. Podle zákona je povinností obce zajistit poÏární ochranu.
Dosud byla zaji‰Èována Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ v Pfierovû.
V BeÀovû je nûkolik profesionálních hasiãÛ. Ustavující schÛze se
konala 9. záfií 2005 v hostinci U VranÛ. Starosta obce Josef Stojan
projednal základní poãet a stav jednotky místních dobrovoln˘ch ha-
siãÛ v kategorii JPOV. DruÏstvo muselo mít nejménû 9 ãlenÛ. Pfii
zásahu se poãítá se 4 ãlennou hlídkou – 1 velitel, 3 ãlenové. Do
5 ãlenného v˘boru byli zvoleni: starosta – Ivo Pitner, místostarosta

– Oldfiich Smékal, velitel jednotky – Petr Mika, ãlenové: Bohuslav
Chromãík, Martin Hrbas.  

Velitel 1. druÏstva – René Smoãek, velitel 2. druÏstva – Marián
KedroÀ. Strojníci: Martin Konupãík, Jaroslav Lenhart, Jaromír Kla-
bal. Hasiãi: David Kavka, Petr Kubíãek, Radim Ondru‰ka, ·tûpán
Habãák, Bronislav Geryk a Mojmír ¤ezníãek.  

Byly získány hadice typu C, 1 proudnice typu C, 2 kusy savic,
2 kusy proudnic C. Petr Mika a Ivo Pitner zajistili 6 pfiileb. Byl v˘-
hodnû zakoupen poÏární vozík. 

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ BeÀov – Prusy se schází od r. 2005.
Spadá do Okrsku sboru SDH v Horní Mo‰tûnici. Vyvíjí mnoho ak-
tivit. V únoru 2008 bylo zakoupeno poÏární auto A20 FURGON od
âesk˘ch drah. SDH BeÀov se zapojuje do poÏární soutûÏe o Putovní
pohár Mikroregionu Mo‰tûnka. Ke 22 soutûÏním druÏstvÛm z okol-
ních obcí se pfiipojila i 2 druÏstva z Polska – StraÏ poÏarnaja z gmi-
ny Rudniki a z gminy Tworóg – Boruszowice – Hanusek.  

SloÏení v˘boru SDH k 30. 8. 2010: starosta – Bohuslav Chrom-
ãík, místostarosta – Oldfiich Smékal, jednatel – ·tûpán Lenhart, ve-
litel – Petr Mika, hospodáfi -– Bronislav Geryk, sport. ref. – Radim
Ondru‰ka, velitelka Ïen – Libu‰e Konupãíková, ãlenové v˘boru –
Martin Konupãík, IvoPitner.

rok pfiedseda místopfiedseda jednatel poãet
ãinn˘ch
ãlenÛ

1891 Franti‰ek Dragon – Franti‰ek HovÛrka 24
1891 Franti‰ek Dragon Franti‰ek Havlíãek Josef Brázda 24
1898 Adolf Matu‰ka – Jaroslav Kyjovsk˘ –
1937 Ludvík Petfiík Josef Janda Antonín Pospí‰il 42 
1939 Karel Dostál Ladislav Vajda Antonín Pospí‰il –
1947 Karel Dostál Ladislav Vajda Jindfiich ·koloud –
1950 Karel Dostál Ladislav Vajda Jindfiich ·koloud 31
1951 Ladislav Vajda Jindfiich ·koloud Ladislav Zdráhal 37
2005 Ivo Pitner Oldfiich Smékal – 20
2010 Bohuslav Chromãík Oldfiich Smékal ·tûpán Lenhart 301

3. ÚST¤EDNÍ MATICE ·KOLSKÁ
Ustfiední Matice ‰kolská byla zaloÏena v r. 1897. Jejím úkolem

bylo zafiizovat, udrÏovat a podporovat ãeské ‰koly v dobû Rakous-
ka - Uherska jak ve Vídni, tak v ponûmãovaném pohraniãí.  Ústfie-
dí Matice sídlilo ve Vídni. âinnost místní Matice se projevovala za-
síláním finanãních pfiíspûvkÛ na ústfiedí tohoto spolku do Vídnû.
BeÀov pfiispíval na Matici ‰kolskou kaÏdoroãnû 3 zlat˘mi. Také be-
Àov‰tí uãitelé – vlastenci zasílali penûÏní v˘tûÏky z konání dûtsk˘ch
divadelních pfiedstavení na tento úãel. Kdy ãinnost místního spol-
ku Matice ‰kolské byla ukonãena není známo.1

4.
SPOLEK SVATÉ TEREZIE (1903–51)

Úãelem spolku bylo sdruÏit farní charitativní pracovníky, korpo-
race, dobrodince, ktefií si vyt˘ãili za cíl pûstovat ducha kfiesÈanské
lásky a peãovat o tûlesné, du‰evní a mravní blaho pro potfiebné,
hlavnû pro mládeÏ. V programu spolku bylo pofiádat poboÏnosti za
úãelem poznání ducha kfiesÈanské lásky, nav‰tûvovat a o‰etfiovat ne-
mocné a sociálnû slabé, pofiádat pravidelnû schÛze, pofiádat pfied-
ná‰ky, kde by se ãlenové seznamovali s úkoly Katolické charity, po-
fiádat slavnosti, divadelní pfiedstavení, pûvecké produkce, zakládat
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v místû ústavy a charitní zafiízení a dohodnout, jak naloÏit s v˘no-
sem sbírek ve farnosti.    

Spolek zaloÏil v r. 1903 beÀovsk˘ faráfi P. Augustin Kulhav˘. Stro-
hé údaje se zachovaly aÏ z pozdûj‰ích let. Pfiehled funkcionáfiÛ: 
rok pfiedsedkynû místopfiedsedkynû jednatelka poãet

ãlenÛ
1937 Îofie NesÀalová AneÏka Zdráhalová – 82
AÏ do r. 1945 se funkcionáfii nemûnili. Poãty ãlenÛ: 1938 – 85, 1939 – 108,
1940 – 108, 1941 – 106, 1942 – 110, 1944 – 110, 1945 – 112. V r. 1939 by-
la pokladnicí Adolfie Stojanová. 
1946 Îofie NesÀalová AneÏka Zdráhalová AneÏka Havlíãková 126
1947 Îofie NesÀalová Franti‰ka âerná AneÏka Havlíãková 129
1948 Îofie NesÀalová Franti‰ka âerná AneÏka Havlíãková 122
P. Vladimír Kodítek byl prorektorem spolku.1

5. SDRUÎENÍ AGRÁRNÍHO
DOROSTU (1909–?)

O ãinnosti agrárního dorostu v BeÀovû se dochovaly jen zmín-
ky v tisku. Pfierovsk˘ obzor napsal 21. února 1913: V nedûli
23. února sehraje SdruÏení agrárního dorostu v BeÀovû veselohru
Eli‰ky Krásnohorské „Pfii‰la do rozumu“. Kdo chce‰ vidût, co v‰e
svede furiantství tvrd˘ch palic vesnick˘ch, pfiijì o pÛl 8 h do hos-
tince pana Frant. HovÛrky. A 23. února tent˘Ï tisk kriticky hodno-
tí zmínûné vystoupení. ...Po divadle provedly beÀovské dûvy sólo-
vé v˘stupy. R˘movaãky kteréhos praÏského „hospodáfie“
neuspokojily obecenstvo, n˘brÏ naopak zdálo se, Ïe s nechutí pfii-
jímá ver‰e, které nikterak nehodily se k pouãnému, rozmarnou ve-
selostí Urbanovou a humorem Rokelského protkanému dûji vese-
lohry.

Faktem zÛstává, Ïe tento spolek v BeÀovû pracoval a dával o so-
bû vûdût. Jsou o nûm zmínky i pfii finanãních pfiíspûvcích potfiebn˘m.1

6. TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL
BE≈OV (1912) (1922–dosud)

Do spolkového katastru v Okresním archívu v Pfierovû byl spo-
lek TJ Sokol BeÀov zapsán aÏ v roce 1922. Ale beÀovsk˘ Sokol pra-
coval uÏ od roku 1912. Za Rakouské monarchie nebyla ãinnost so-
kolsk˘ch jednot podporována. A proto do‰lo k registraci aÏ po válce,
kdy byla doba pro sokolské hnutí pfiíznivá.

Mlad˘ 19 let˘ Jan Chmelafi z gruntu ã. 27 zaloÏil v BeÀovû
r. 1912 TJ Sokol. Jednota vznikla za velmi svízeln˘ch podmínek.
Bylo tu mnoho nesnází a pfiekáÏek. Zakladatel se zpoãátku pot˘kal
s nepochopením a odporem proti v‰emu novému a pokrokovému
pfiímo u sv˘ch rodákÛ. Sokolové se netajili sv˘m vlastenectvím a pfií-
klonem k Slovanstvu. Sokolové byli tenkrát trnem v oãích habs-
burské monarchie. Mlad˘ Jan Chmelafi si v kostele s kamarády slí-
bil, Ïe tûlocviãnou jednotu Sokol v BeÀovû zaloÏí.   

U vefiejnosti se sice setkali s nepochopením, ale oni pfiehlíÏeli po-
mluvy a posmû‰ky. Vyjadfiovali tak svÛj boj proti útisku SlovanÛ
v Rakousku-Uhersku. Zaãali se pravidelnû scházet. Hráli divadlo,
konali zábavy a pouãné veãírky. Po tûÏké celodenní práci jezdili pra-
videlnû dvakrát v t˘dnu cviãit do pfierovského Sokola. Nastfiádali si
mezi sebou peníze a koupili za nû hrazdu, bradla, Ïínûnky a ãinky.
Svá cviãení provádûli rÛznû ve stodolách, na mlatech, v hostinci
Franti‰ka HovÛrky nebo v Sokolské jednotû v Dfievohosticích.   

Agrární dorost konal 14. záfií 1913 sokolskou slavnost. KdyÏ se
konal zápis, pfiihlásilo se 33 bratrÛ (20 pfiispívajících a 13 cviãen- Stará sokolovna zpfiedu. Z archivu Jarmily Jemelkové

Leták vybízející o podporu pfii stavbû sokolovny v r. 1921. SOkA
v Pfierovû, fond Z· BeÀov, 1. kronika obecné ‰koly, i. ã. 1
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cÛ) a 7 dorostencÛ. Prvním starostou
beÀovského Sokola se stal Alois Zemá-
nek, rolník a místní radní, místostaros-
tou Ludvík Uherek, rolník ã. 5. První
sokolsk˘ v˘bor mûl toto sloÏení: Cyril
Janda, Bedfiich Martinek (hodnocen˘ ja-
ko pfiíjemn˘ a oblíben˘ kapelník a var-
haník), uãitel Franti‰ek Ludík, Franti‰ek
Pavlík, Augustin Stojan, Augustin Uhe-
rek, rolník a 1. radní, Augustin NesÀal,
rolník a 3. radní, Franti‰ek Ostrãil, dá-
le Franti‰ek Janda a Adolf Matu‰ka. 

V 1. svûtové válce padl zakladatel
Sokola Jan Chmelafi († 1915) ve vûku
24 let.

Po válce r. 1919 byla z fiad SokolÛ
vytvofiena 8 ãlenná stráÏ, která byla
v pohotovosti pro pfiípad neãekan˘ch
noãních loupeÏí. Obec zapÛjãila
14. kvûtna 1921 TJ Sokol zdarma míst-
nost v gruntu ã. 3. Zde si Sokolové vy-
tvofiili vlastní tûlocviãnu na svÛj náklad.
Bylo to s podmínkou, Ïe tuto tûlocviãnu budou pouÏívat i ‰kolní
dûti. V nedûli 29. ãervna 1922 se konala slavnost PoloÏení základ-
ního kamene na stavbu sokolovny. Stalo se tak na pozemku, kter˘
darovala Sokolu obec v místû, kterému se fiíká Za sborem. ProtoÏe
zakladatel Sokola Jan Chmelafi padl ve válce, mûl slavnostní projev
jeho bratr Franti‰ek Chmelafi. Vzpomnûl, Ïe na místû budoucí so-
kolovny stávala dfiíve ãeskobratrská modlitebna.    

Díky velkému nad‰ení místních obãanÛ byla sokolovna posta-
vena uÏ za ãtvrt roku. NeÏ se stavûlo, muselo se odvézt velké mnoÏ-
ství fÛr hlíny. V té dobû byl starostou Sokola EvÏen Janda a místos-
tarostou Vojtûch Bûlafi. O pût let pozdûji byl starostou Sokola Adolf
Hrbas. V r. 1928 k 10. v˘roãí vzniku âSR se hrálo sokolské diva-
delní pfiedstavení Z poroby k svobodû. Jednota Sokol také oslavo-
vala 3. bfiezna 1929 za velké úãasti narozeniny T. G. Masaryka
(7. 3.). V témÏe roce se konalo 9. ãervna sokolské okrskové cviãe-
ní za velké úãasti místních obãanÛ. Slavnost zahájil tehdej‰í starosta
Sokola Franti‰ek Janda a slavnostní projev pfiednesl uãitel Pleva. Na
hfii‰ti u sokolovny cviãili Ïáci a dorost, po nich muÏi a Ïeny. Bylo
tu i poho‰tûní, místní Ïeny napekly koláãe a cukroví. Veãer se ko-
nala v sokolovnû veselice. A je‰tû 5. ãervence se konala dal‰í slav-
nost na památku umuãení M. J. Husa. Od sokolovny ‰el v 8 h ve-
ãer slavnostní prÛvod s hudbou a za zpûvu národních písní pfies
BeÀov aÏ k hranici mezi BeÀovem a Prusy. Zde byl uspofiádán vel-
k˘ oheÀ a proslovy pozvan˘ch hostÛ.  

Dne 28. fiíjna 1929 uctili Sokolové památku padl˘ch v 1. svûto-
vé válce. ·kolní mládeÏ se sv˘mi uãiteli a ãlenové Sokola se sefia-
dili u sokolovny a odtud ‰el prÛvod k pomníku padl˘ch na hfibito-
vû. Zde poloÏili vûnec, Ïáci pfiednesli báseÀ Padl˘m u Zborova
a Ïupní jednatel Rudolf Luka‰tík se ve svém projevu zmínil o hrÛ-
zách svûtové války, zvlá‰tû o nelidském jednání Rakouské solda-
tesky s ãesk˘mi slovansk˘mi vojíny a lidmi. Na závûr byla zazpívá-
na hymna. Ten veãer se hrálo v sokolovnû drama Legionáfiova láska.   

V bfieznu 1930 se konala v BeÀovû velká oslava 80. narozenin
pana prezidenta T. G. Masaryka, pfii které mûl pfiedná‰ku beÀovsk˘
rodák, úfiedník SME, znám˘ Sokol Rudolf Luka‰tík. Pfiedná‰ka se
t˘kala Ïivota pana prezidenta. Veãer se hrálo v sokolovnû pfiedsta-
vení Psohlavci. V lednu 1931 se konal sokolsk˘ ples. Toho roku vy-
bírala TJ Sokol peníze pro nezamûstnané, protoÏe nastala doba kri-
ze a mnozí spoluobãané byli propu‰tûni z práce. V Pfierovû se konaly
28. ãervna 1931 sokolské slavnosti Kratochvílovy Ïupy. BeÀov‰tí
ãlenové Selské jízdy se této oslavy zúãastnili na koních pod vede-

ním Vojtûcha Bûlafie ml. U sokolovny za cviãi‰tûm bylo téhoÏ roku
vysázeno 20 ka‰tanÛ. Bylo to za starosty Sokola Franti‰ka Jandy, po-
kladníka Ludvíka Olehly a ãlenÛ v˘boru Franti‰ka Zbofiila a Anto-
nína Pospí‰ila ã. 18.    

R. 1932 se konal v Praze V‰esokolsk˘ slet. Nûkolik beÀovsk˘ch
obãanÛ odjelo za tímto úãelem  4. ãervence zvlá‰tním vlakem za
sníÏenou cenu jízdenky do Prahy.

Za okupace byla 15. dubna 1941 sokolovna policejnû uzavfiena.
Po rozpu‰tûní Sokola byl ustanoven v˘chovn˘ spolek, zv. Kuratori-
um, ve kterém byla mládeÏ vychovávána v nûmeckém duchu.   

Dal‰í ãinnost Sokola byla zaznamenána v obecní kronice aÏ od
r. 1951. 

beÀov prusy

Cviãenci v zaãátcích vzniku Sokola. Z archivu Jaromíry Zlámalové

Sokolsk˘ pohfieb Rudolfa Mareãka (po 2. svût. válce). Z archi-
vu Vlastimily Ho‰ákové
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Dne 27. kvûtna 1951 se konal na cviãi‰ti
za sokolovnou Sokolsk˘ den. V srpnu 1951
bylo v sokolovnû uskladnûno 900 q obilí.
V bfieznu r. 1952 byl ustanoven nov˘ v˘bor
Sokola. Starostou se stal Hynek ëopan. V dfií-
vûj‰ích dobách míval Sokol 120 ãlenÛ,
v tomto roce jich zÛstalo 32. Dne 8. ãervna
se konal v BeÀovû Sokolsk˘ den, na kterém
cviãily dûti z matefiské, obecné a mû‰Èanské
‰koly. Po nich cviãily uÏ jen Ïeny. Na v˘roã-
ní schÛzi Sokola byl zvolen za starostu Jed-
noty Rostislav Pospí‰il a jednatelem Franti-
‰ek Zehnálek. âinnost Sokola se oÏivila.  

V kvûtnu 1957 konal Sokol kácení máje.
Na veselici hrála hudba ze Staré Vsi, bylo zde
pfiítomno 320 lidí. Tenkrát do‰lo k zajímavé
události. Sokolové ze Staré Vsi ukradli v Be-
Àovû postaven˘ máj. MNV v BeÀovû zaslal
starovesk˘m SokolÛm dopis s Ïádostí, aby ho
do 3 dnÛ vrátili. Îe dfievo máje je majetkem
místního MNV a oni ho ufiezáním znehod-
notili a je‰tû drze Ïádali TJ BeÀov, aby si pro dfievo pfiijeli, jinak Ïe
propadá ve prospûch TJ Stará Ves. BeÀovsk˘ MNV pohrozil pfiedá-
ním stíÏnosti na VB (Vefiejnou bezpeãnost).

BeÀovsk˘ Sokol poÏádal MNV o pfiidûlení pozemku na hfii‰tû.
Akcí Z se postavilo v sokolovnû nové jevi‰tû.V lednu 1958 zahráli
Sokoli divadlo Spoleãn˘ byt. Provedl se nov˘ nábor ãlenÛ. TJ Sokol
– oddíl kopané poÏádal MNV o povolení roz‰ífiení svého hfii‰tû pod
hfibitovem.   

Dne 8. srpna 1964 oslavovala TJ Sokol 10. v˘roãí zaloÏení fot-
balového oddílu. V sobotu se konal zápas star˘ch pánÛ, v nedûli
pak 1. roãník Memoriálu Rudolfa Mareãka a Josefa Smékala. Za-
pojily se oddíly z Bochofie, Újezdce, DomaÏelic a BeÀova. V kvût-
nu 1965 zorganizovali Sokolové kácení máje s prÛvodem masek.
V letech 1966–1967 se konal 2. a 3. roãník Memoriálu Rudolfa
Mareãka a Josefa Smékala, jako potom kaÏd˘ dal‰í rok. 

V r. 1967 se konala oprava sokolovny. Její slavnostní otevfiení se
konalo na hody 8. fiíjna. V sobotu pfied slavností pro‰la BeÀovem
hanácká kapela z Pfiedmostí. Veãer se konala veselice, v nedûli ta-
neãní zábava.    

I v kvûtnu 1969 probûhlo kácení máje a pak uÏ kaÏd˘ dal‰í rok.
V Prusích se konaly dostihy koní O zlatou podkovu. Pfiijelo sem
80 koní z celé Moravy. Pofiádaly se také dostihy vozatajcÛ.    

Byla zavedena Základní tûlesná v˘chova (ZTV). V BeÀovû do
14 let mûla 64 cviãencÛ, od 14 do 18 let 25 cviãencÛ a dospûl˘ch
5 cviãencÛ. Celkov˘ stav – 89 mlad˘ch cviãencÛ. V Prusích celkem
12 cviãencÛ. V r. 1967 bylo v jezdeckém oddíle pfii TJ Sokol 25 ãle-
nÛ, z toho 5 aktivních závodníkÛ a 1 trenér. âlenové o‰etfiovali
5 koní. Oddíl kopané mûl celkem 90 ãlenÛ, z toho 32 aktivních zá-
vodníkÛ a 2–3 trenéfii. Bylo 1 druÏstvo dospûl˘ch, 1 druÏstvo do-
rostencÛ, 1 druÏstvo ÏákÛ.    

V ãervnu 1970 se konalo vefiejné cviãení Sokola. Cviãili Ïáci
z místní i mo‰tûnské ‰koly a byly pofiádány rÛzné hry. Diváky nad-
chlo svou precizností cviãení Ïen z Bochofie a Dfievohostic a prost-
ná muÏÛ a cviãení na bradlech. V r. 1972 slavila TJ Sokol 60 let své-
ho trvání. Vefiejné vystoupení ÏákÛ pfiipravoval 70 let˘ Otakar
Smékal, kter˘ pak sám pfiedvedl náv‰tûvníkÛm své cviãení na bra-
dlech. 

V r. 1978 si koupil oddíl kopané za 5000 Kãs star‰í autobus.
V r. 1979 se v sokolovnû vymûnily parkety, obloÏil obvod sálu i pfií-
sálí do v˘‰ky 1 metru modfiínov˘m dfievem a zavedla nová elekto-
instalace. Provedly se nové nátûry a nakonec se sokolovna vyma-
lovala. Tento rok mûla TJ celkem 186 ãlenÛ, z toho 85 muÏÛ, 26
Ïen, 18 dorostencÛ, 12 dorostenek, 18 ÏákÛ a 27 Ïaãek. Byla to
nejsilnûj‰í spoleãenská organizace v obci. TJ mûla 3 oddíly: 1. Od-
bor základní rekreaãní tûlesné v˘chovy (ZRTV – 136 ãlenÛ), 2. Od-
bor kopané (56 ãlenÛ = 38 muÏÛ + 18 ÏákÛ), 3. Jezdeck˘ oddíl (52
ãlenÛ = 34 muÏÛ + 1 Ïena + 2 dorostenci + 15 ÏákyÀ). TJ Sokol
mûl 4 cviãitele s kvalifikací III. tfiídy a 3 pomocné cviãitele. Odbor
kopané mûl 3 trenéry s kvalifikací III. tfiídy a 2 rozhodãí. Jednou za
mûsíc se scházel 15 ãlenn˘ v˘bor Sokola. V r. 1979 bylo zru‰eno
druÏstvo dorostencÛ v kopané.    

Sokolové v kroji pfii pohfibu (koncem 40. let).

Vlastimil Navrátil, Josef Novák, Bohumil HovÛrka, 1952
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R. 1982 se konaly oslavy 70. v˘roãí vzni-
ku TJ Sokol BeÀov a 60. v˘roãí postavení so-
kolovny. Oslavy trvaly 3 dny. Na nich bylo
vzpomenuto zakladatele Sokola Jana Chme-
lafie a také potíÏí, se kter˘mi se první ãleno-
vé setkávali. Starosta Sokola Bohumír Ho-
vÛrka pfiipomnûl období 1. svûtové války,
kdy ãinnost Sokola ustala. Vzpomínal na
padlé ãleny a na nad‰ení pfii stavbû sokolov-
ny, pfii které tenkrát pomáhal i tehdej‰í sta-
rosta EvÏen Janda.  

TJ Sokol BeÀov pofiádala kaÏdoroãnû tur-
naje v kopané za úãasti sousedních obcí.

V r. 1991 upravili fotbaloví nad‰enci fot-
balové hfii‰tû. DÛvodem byl postup do
I.A tfiídy skupiny B novû se tvofiící fotbalové
Ïupy. Postavili kovovou tribunu s velkou
stfiechou a pod ni umístili mnoho sedadel
pro náv‰tûvníky. A také zafiídili prodejnu
s obãerstvením. KdyÏ se konal zápas Sparta-
ku Lipník s domácím Sokolem, vhodil jeden
nezodpovûdn˘ divák po fanou‰cích fandících
Spartaku sklenicí plnou piva. VáÏnû tak zra-
nil jednu Ïenu. TJ Sokol BeÀov byl proto
trestán neúãastí na dvou mistrovsk˘ch set-
káních na svém hfii‰ti. Byl vydán zákaz pro-
deje alkoholu pfii prÛbûhu zápasu. V tomto
roce se ustavila âeská obec sokolská (âOS).  

V r. 1993 na ãlenské schÛzi Sokola se pro-
jednávalo vystoupení oddílu kopané z jed-
noty, hlavnû pro nezájem âOS o fotbal. Tak
vznikl klub  F. C. BeÀov pod vedením Bo-
humíra HovÛrky ml. R. 1994 se ke 100. v˘-
roãí narozenin beÀovského rodáka Rudolfa
Luka‰tíka pofiádalo slavnostní setkání Soko-
lÛ. V r. 2002 fiídil TJ Sokol 9 ãlenn˘ v˘bor.
Probíhalo pravidelné cviãení dûtí, chlapcÛ
pod vedením p. Radima Ondru‰ky, dûvãat
pod vedením p. Eli‰ky DoleÏelové a p. Ha-
ny Zavadilové. Dal‰í cviãitelé: EvÏen Janda,
Petr Lenhart, Petr Kavka, Renata Chromãí-
ková, Simona Ka‰párková a Jana Martinko-
vá. Poãty: Ïákynû – 26, Ïáci – 20, doro-
stenky – 3, dorostenci – 4, Ïeny – 9, muÏi
– 36.

Bratr Bohumír HovÛrka a bratr Josef Stojan jsou ãleny Stfiedo-
moravské Ïupy Kratochvílovy.    

R. 2002 se konaly oslavy 90. v˘roãí vzniku TJ Sokol. Pfiibylo
5 nov˘ch ãlenÛ, byli odmûnûni úspû‰ní Ïáci, Ïákynû a cel˘ cviãi-
telsk˘ sbor. Noví ãlenové se objevili i ve v˘boru: Renata Chromãí-
ková, Miroslav âern˘, Jifií Stojan a nov˘ ãlen revizní komise Radim
Ondru‰ka. Z v˘boru ode‰li Josef Stojan, Bohumír HovÛrka a Zde-
nûk Stojan. Starostou Sokola byl jednohlasnû zvolen bratr Zbynûk
Batûk, místostarostou Ivo Pitner, jednatelkou H. Zavadilová, vzdû-
lavatelem Jifií Pospí‰il, hospodáfikou a pokladnicí Eli‰ka DoleÏelová.
Revizní komise: EvÏen Janda a Petr Kubíãek. 

ZaslouÏil˘ ãlen Sokola bratr Bohumír HovÛrka obdrÏel ke sv˘m
70. narozeninám âestnou plaketu od starostky sokolské Ïupy. Pra-
videlná cviãení SokolÛ se konala mimo prázdniny kaÏdé úter˘ a ãtvr-
tek. V kvûtnu 2004 byl zahájen tenisov˘ sport na kurtech. V r. 2005
mûl TJ Sokol BeÀov 99 ãlenÛ (37 muÏÛ, 16 Ïen, 10 dorostu, 20 Ïá-
kÛ, 16 Ïaãek). Na úpravu kurtÛ se zakoupil vibraãní válec, zaved-
lo halogenové osvûtlení, pro tenisty se zfiídila ‰atna. U kurtÛ se upra-

vil terén a koupila se nová sekaãka na trávu. Îaneta Marková zís-
kala 2. místo v okresní soutûÏi ve ‰plhu.

V ãervenci r. 2005 se konalo tfiídenní 1. táborové stanování se
Sokolem. Na Kocandû byl postaven velk˘ stan pro 11 dûtí, pro ma-
lé dûti se postavily dva malé stany. Program: slavnostní nástup se
vztyãenou vlajkou, sbírání odpadového dfiíví v lese, veãer táborov˘
oheÀ, v noci hlídky. Druhého dne v˘‰lap do Staré Vsi, odpoledne
sledování v˘cviku psÛ.    

V záfií se konala v Pfierovû u sokolovny Sletová ‰tafeta. Trasa: za-
stávka v Prusích, Vinohrádek, Památník osvobození, okolo hfii‰tû,
pomník TGM. U sokolovny poloÏena kytice bratru R. Luka‰tíkovi.
·tafeta dále vedla okolo kostela, památníku arcibiskupa A. C. Sto-
jana a pak byla pfiedána TJ Sokol Vlko‰ v Horní Mo‰tûnici.    

V r. 2006 v dubnu byla dokonãena stavba ‰atny u hfii‰tû. Na at-
letick˘ch závodech v Pfierovû zvítûzila Îaneta Marková v závodû
v‰estrannosti. V kategorii II. získala 2. místo Lenka Krejãí a 9. mís-
to Erika Kobertová. V kategorii III. obsadila Gabriela Chromãíková
9. místo. Tenisov˘ kurt se  pronajímal. Od 30. ãervna do 2. ãer-
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F. C. BeÀov – TJ Sokol. ·edesátá léta minulého století. Z archivu Vlastimily Ho‰ákové

Pfiední fiada zleva: M. Havlíãková, V. Hradilová, M. Nováková, M. Konupãíková, stojí-
cí zleva: J. Novák, M. Navrátilová, E. Janda, V. ¤íhová, Z. Vodiãka, B. Bouchalová,
B. HovÛrka, 1952
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vence se konalo 2. táborové stanování se Sokolem na Kocandû, kte-
rého se zúãastnilo 23 dûtí. V srpnu se konal tenisov˘ turnaj.   

2007. SloÏení v˘boru: starosta – Zbynûk Batûk, místostarosta -
Ivo Pitner, jednatel – Hana Zavadilová, hospodáfi – EvÏen Janda st.,
pokladník – Eli‰ka DoleÏelová, vzdûlavatel – Miroslav âern˘, ná-
ãelník a správce kurtu – Radim Ondru‰ka, náãelnice – Alena Jar-
marová, ãlen v˘boru – Lenka Pavlíková, pfiedseda revizní komise -
Jifií Stojan, ãlenové reviz. komise: Marián KedroÀ a ·tûpán Lenhart. 

Pfiehled starostÛ TJ Sokol BeÀov:
1912–1921 Alois Zemánek 1946–1950 Franti‰ek Zbofiil
1922–1926 EvÏen Janda 1951–1956 Josef ëopan
1927 Adolf Hrbas 1957–1981 Rostislav Pospí‰il
1929–1941 Franti‰ek Janda 1982–2002 Bohumír HovÛrka
1942–1944 Karel Dostál 2003–2009 Zbynûk Batûk
1945 Franti‰ek Janda 2010–dosud Franti‰ek Kubík
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RUDOLF LUKA·TÍK

Narodil se 23. 11. 1894 v BeÀovû
v domû ã. 7, ale pozdûji bydlel v Pfiero-
vû, kde byl zamûstnán u Severomorav-
sk˘ch elektráren. Byl jedním z pilífiÛ pfie-
rovského Sokola, naplnûn Tyr‰ov˘m
ideálem vlasteneckého sokolství. Dlou-
hou dobu byl jednatelem SSÎK (Stfiedo-
moravské sokolské Ïupy Kratochvílovy
v Pfierovû). 

Slavomír Kratochvíl b˘val ãlenem pfie-
rovského Sokola. Pracoval jako technic-
k˘ úfiedník u fy. Heinik v Pfierovû.
V r. 1914 nesouhlasil s vypovûzením vál-
ky, kde by mûli âe‰i bojovat proti Slova-
nÛm – RusÛm. Do rukou se mu dostal
rusk˘ manifest, kter˘ sliboval âechÛm
svobodu. Kratochvíl ho rozmnoÏil a s po-
mocí pfiátel roz‰ifioval mezi vojáky. Byl
prozrazen, zatãen a postaven pfied vá-
leãn˘ soud. Za velezradu byl odsouzen
23. listopadu 1914 k trestu smrti.    

Rudolf Luka‰tík se stal za okupace
krajsk˘m vedoucím Obrany národa, kte-
r˘ organizoval odboj proti nûmeck˘m ve-
tfielcÛm. Na nûãí udání se chystalo ges-
tapo ho zatknout, ale on byl vãas
varován. Podafiilo se mu pomocí SokolÛ
16. listopadu 1939 uprchnout za hrani-
ce. Jeho cesta vedla pfies Slovensko, Ma-
ìarsko, b˘valou Jugoslávii, Turecko
a Egypt do Francie. Zde vstoupil 14. led-
na 1940 do ãeskoslovenské zahraniãní
armády, se kterou se dostal do Velké Bri-
tánie. Prezident Bene‰ ho pozval do Lon-
d˘na, kde ho ustanovil sekãním ‰éfem na
ministerstvu vnitra exilové vlády. Byl
blízk˘m pfiítelem a spolupracovníkem
prezidenta Bene‰e. Ale sokolská idea ho
neopou‰tûla ani tady. U 310. bombardo-
vací perutû a také u pozemního vojska
v Africe zakládal sokolské jednoty. Sám
pÛsobil jako starosta zahraniãního sdru-
Ïení Sokola. 

Po skonãení války se vrátil r. 1945 do
Pfierova a byl ihned zvolen starostou
SSÎK. Na vlastní Ïádost 14. ãervna t. r.
vystoupil ze sluÏeb ministerstva vnitra, které mu podûkovalo a vy-
slovilo uznání za sluÏby, které pro vlast vykonal v období od 1. srp-
na 1941 v Lond˘nû do 14. ãervna 1945, kdy uÏ se nacházel v osvo-
bozeném âeskoslovensku. Ministr Václav Nosek ukonãil zprávu

o jeho propu‰tûní ze sluÏeb ministerstva slovy: Ministerstvo vnitra
lituje Va‰eho odchodu, neboÈ ve Vás ztrácí platného pracovníka.

Ale v na‰í zemi se ve velmi krátké dobû situace zmûnila. Za ne-
celé tfii roky nová moc udûlala z hrdinÛ národa, ktefií byli ochotni

Rudolf Luka‰tík (vlevo) u prezidenta dr. E. Bene‰e v Lond˘nû (1941–1945)

Vojenská kníÏka R. Luka‰tíka



poloÏit za vlast své Ïivoty (a také mnozí poloÏili), velezrádce a ne-
pfiátele lidu. Jak moc bolí tato nespravedlnost, jak lÏivû jsou vyklá-
dány dûjiny, jak˘m jedem je sycena nová generace. Je mi smutno,
kdyÏ se probírám úfiední korespondencí Rudolfa Luka‰tíka.   

Dne 14. prosince 1948 obdrÏel od TJSP (Tûlocviãné jednoty So-
kola Pfierov – tehdej‰í nov˘ název) dopis: Na návrh a pfiíkaz sokol-
ské komise pfii OAF – NV v Pfierovû vyluãujeme Tû z na‰í tûlocviã-
né jednoty... Nejvíce bolí, kdyÏ zradí lidé z vlastních fiad. Co asi
dûlal za války ten, kdo toto vylouãení navrhl a schválil? MoÏná by-
chom se divili. âasto zbabûlci b˘vají po vyhrané bitvû tûmi nejvût-
‰ími hrdiny. Jak muselo toto vylouãení R. Luka‰tíka bolet, kdyÏ on
cel˘ Ïivot pro sokolství Ïil. 

Ale to nebylo v‰echno. Dne 29. ãervna s ním rozvázaly pracov-
ní pomûr VME (V˘chodomor. elektrárny). V dopise stálo: Tím, Ïe
jste se provinil proti zákonu na ochranu lidovû demokratické re-
publiky ã. 231/1948 Sb., dokázal jste, Ïe se stavíte mimo spoleã-
né budovatelské úsilí a coÏ více, zafiadil jste se mezi ty, ktefií se sna-
Ïí vybudování na‰í nové republiky rozvracet. Kolektiv pracujících
vyfiazuje takové lidi ze svého stfiedu a zároveÀ Vám udûlujeme 3mû-
síãní v˘povûì ze závodního bytu. Tuto zprávu povaÏujeme za ko-
neãnou a prosíme, abyste ji vzal na vûdomí. VME, kádrové oddû-
lení, 2 podpisy. (Asi se nûkomu z kolektivu zamlouvalo jeho místo
technika v podniku a také jeho byt).  

Ve sloÏce, kde jsou spisy o R. Luka‰tíkovi, jsou dva listy, na kte-
r˘ch on sám napsal svou Ïivotní anabázi. (Zkráceno a mírnû upra-
veno).   

R. 1949. Dne 16. kvûtna jsem byl zatãen Státní bezpeãností
z Olomouce a z kanceláfie SME v Pfierovû jsem byl pfievezen do vy-
‰etfiovací vazby v Olomouci. Byla na mne uvalena vazba pro par.
35, odst. 1, 2, zák. ã. 231 - 48 Sb. Dne 14 listopadu jsem byl po-
staven pfied Okresní soud v Olomouci. Byl jsem v plném rozsahu
zpro‰tûn viny a propu‰tûn na svobodu. Následkem tehdej‰ích vy-
‰etfiovacích metod jsem onemocnûl srdeãními potíÏemi a do pro-
pu‰tûní jsem byl ve vûzeÀské nemocnici. Po propu‰tûní jsem byl
16. listopadu pfiijat na interní oddûlení olomoucké nemocnice, ale
je‰tû t˘Ï den veãer v 9 hodin pfies odpor lékafie znovu zatãen a od-
vezen do vûzení. (U soudu v Olomouci byl pfiítomen i dr. Bohuslav
Eãer, pfiedseda ãeskoslovenské delegace u Mezinárodního vojen-

ského tribunálu v Norimberku, kter˘ svûdãil v prospûch R. Luka‰-
tíka).

R. 1950. Dne 16. ãervna jsem stál pfied krajsk˘m soudem na od-
volání a byl jsem znovu v plném rozsahu osvobozen. Ale z vûzení
jsem propu‰tûn nebyl. Dne 13. ãervence jsem stál pfied Trestní ko-
misí KNV v Olomouci a souzen pro stejn˘ delikt, pro kter˘ jsem byl
uÏ dvakrát osvobozen. Bez ohledu na mÛj zdravotní stav byl nade
mnou vysloven ortel DVA ROKY PRACOVNÍHO TÁBORA a es-
kortovali mne do Tábora nucen˘ch prací v Brnû. Odtud jsem byl
pfiidûlen k Pracovnímu táboru v Hodonínû. Moje choroba se zhor-
‰ila. Po vy‰etfiení v nemocnici v Boskovicích mne komise KNV
v Olomouci propustila na doãasnou zdravotní dovolenou s pod-
mínkou, Ïe se budu léãit u odborného lékafie ve zdravotním stfie-
disku. Obrátil jsem se na Okresní národní poji‰Èovnu v Praze a ta
mne odeslala na kardiologické oddûlení na klinice Karlovy univer-
zity. Na základû lékafiského dobrozdání mnû byl zbytek pobytu v tá-
bofie trestní komisí zkrácen a 10. února 1951 jsem byl z tábora pro-
pu‰tûn.

Rok 1951. Bûhem této doby jsem byl vyhozen z dfiívûj‰ího za-
mûstnání a vystûhován z bytu. Hledal jsem tedy zamûstnání nové.
Koneãnû jsem byl pfiijat jako odborník na generálním fieditelství Stfie-
doslovensk˘ch elektráren v Bratislavû. Ale jakmile pfii‰el kádrov˘
posudek, nepomohlo potvrzení krajského soudu v Olomouci, Ïe
jsem bez viny. Kádrov˘ posudek platil víc a zÛstal jsem na dlaÏbû.
Stejnû tak jsem dopadl i ve Vítkovick˘ch Ïelezárnách a také jinde.
Jak uvidûli kádrov˘ posudek, couvli.    

Rok 1952. Abych mûl z ãeho Ïít, poÏádal jsem 5. listopadu 1951
o invalidní dÛchod. Byl mi pfiiznán 7. kvûtna 1952 vãetnû kolek-
tivního pfiipoji‰tûní ve v˘‰i
4 944 Kãs staré mûny.   

Rok 1954. V˘mûrem
z r. 1954 mi byl dÛchod
upraven na 631, 60 Kãs
a 250 Kãs pfiipoji‰tûní (po pe-
nûÏní mûnû). Celkem 881,
60 Kãs. V˘mûr dÛchodu ne-
byl správn˘. Nemohl jsem
dokázat nesprávnost v˘mû-
ru, protoÏe 8. fiíjna 1954
jsem byl zatãen státní bez-
peãností a odvezen do Brna.
Byla na mne uvalena vazba
a podána Ïaloba za prÛmy-
slovou ‰pionáÏ a velezradu. 

Rok 1955. Hlavní líãení se
konalo 23. ãervence 1955.
Vojensk˘ znalec zde prohlá-
sil, Ïe jsem neprozradil Ïád-
né státní tajemství, proto by-
la Ïaloba staÏena zpût. Ale
byla tu je‰tû ponechána Ïa-
loba za velezradu. Prokurá-
tor Dr. Hanák litoval, Ïe ho
soudní znalec nepodpofiil
v obÏalobû z prÛmyslové
‰pionáÏe. Ale upozorÀoval
soud, Ïe jsem nebezpeãná
osoba. Îe jsem byl v Reichs-
gerichtem v Breslau odsou-
zen k smrti, ale jen mnû se
podafiilo uprchnout do za-
hraniãí, kdeÏto moji kama-
rádi byli popraveni. Soud po

beÀov prusy

Rudolf Luka‰tík

Pozvánka na valnou hromadu sokolské Ïupy. Na‰e Haná, 7. 3.
1947
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poradû mne zprostil obvinûní ze ‰pionáÏe, ale za velezradu, které
jsem se mûl dopustit, mne odsoudil k 10 letému vûzení. Byl jsem
vûznûn ve Valdicích a Leopoldovû.    

Rok 1960. Na amnestii prezidenta republiky 9. kvûtna 1960 jsem
byl propu‰tûn a zbytek trestu mi byl prominut. Také mnû byly vrá-
cena v‰echna ãestná práva. Bûhem vûzení mnû byl odebrán dÛchod,
proto jsem nyní o nûj zaÏádal. Byl mnû vymûfien dÛchod 400 Kãs
mûsíãnû.Odvolal jsem se, ale nic to nepomohlo.  

Rok 1964. Nemohl jsem unést kfiivdu na mnû spáchanou, která
se promítala i do Ïivota m˘ch synÛ. Proto jsem poÏádal 16. bfiezna
ministerstvo vnitra, aby mnû byla povolena obnova soudního fiíze-
ní.    

Rok 1965. Krajsk˘ soud v Brnû rozsudky nade mnou vynesené
zru‰il a povolil obnovu soudního fiízení. V hlavním líãení 19. listo-
padu 1965 pfied Krajsk˘m soudem v Brnû jsem byl ZCELA ZPRO-
·TùN OBÎALOBY.   

Rok 1966. Rozsudek nabyl právoplatnosti 4. bfiezna 1966. Za-
Ïádal jsem 5. dubna 1966 ministerstvo spravedlnosti o od‰kodnû-
ní. Upustil jsem od vymáhání náhrady za vûznûní neprávem s pod-
mínkou, Ïe mnû bude vyplacen dÛchod, na kter˘ jsem si od r. 1912
poctivû platil a kter˘ mnû náleÏí. Po urãit˘ch peripetiích mnû ko-
neãnû Mûstsk˘ národní v˘bor v Pfierovû upravil dÛchod na 1000
Kãs mûsíãnû, jako dÛchod starobní. Ale i ten nebyl správnû vymû-
fien.  

Rudolfu Luka‰tíkovi zemfiela brzy po válce v r. 1947 manÏelka.
Bylo jí teprve 46 let. Mûli tfii syny. Rostislav se stal doktorem me-
diciny ve Zlínû, Zdenûk Ïil ve ·v˘carsku a Slávek zemfiel v mladém
vûku. V r. 1968 svitla nadûje na obnovení âeskoslovenské obce so-
kolské. Rudolf Luka‰tík se postavil do ãela obnovy pfierovského So-
kola, ale jeho nadûji udusila sovûtská okupace. Cel˘ Ïivot si ucho-
vával svÛj pevn˘ charakter a svou hrdost. Zemfiel 21. ledna 1979. 

Epilog. Bratfii a sestry! Nikdy v Ïivotû jsem nebyl tak hrd˘m na
svou pfiíslu‰nost k pfierovské jednotû Sokol tak, jako v zahraniãí bû-
hem tûch stra‰n˘ch ‰esti let. Nikdy v Ïivotû nevyslovoval jsem jmé-
no své jednoty s takov˘m sebevûdomím, jako v té dobû...

Z projevu Rudolfa Luka‰tíka v r. 1946 k 75. v˘roãí zaloÏení pfie-
rovského Sokola. (Dokumenty).  

BeÀov nezapomnûl na svého rodáka. Pfii 100. v˘roãí jeho naro-
zení r. 1994 uspofiádal slavnostní setkání SokolÛ, kterého se zú-
ãastnili pfiedev‰ím pfiíslu‰níci Luka‰tíkovy rodiny, dále zástupci Stfie-
domoravské sokolské Ïupy Kratochvílovy, âeské obce Sokolské
z Prahy a dal‰í hosté z domova i zahraniãí. Na hroby Slavomíra Kra-
tochvíla a Rudolfa Luka‰tíka byly v Pfierovû poloÏeny vûnce. Po tom-
to pietním aktu se hosté odebrali do BeÀova k domu ã. 7, kde se R.
Luka‰tík narodil. Dechová kapela vyhrávala sokolské pochody. Hlav-
ní ãást vzpomínkové slavnosti se uskuteãnila v místní sokolovnû.
Na její budovû byla odhalena pamûtní deska, na které je nápis : Ro-
dák Rudolf Luka‰tík – ãestn˘ starosta zahraniãních sokolsk˘ch Ïup
– ke stému v˘roãí narození. 1894 – Sokol a obec – 1994. Pamûtní
desku odlil místní obãan p. Ignác Ho‰ák.2

7. âESK¯ SVAZ CHOVATELÒ
DROBNÉHO ZVÍ¤ECTVA

(1923–2010)
První zmínka o organizovaném chovatelství je uÏ z r. 1923. Pfied-

sedou tohoto spolku byl Vojtûch Bûlafi ã. 29. Skuteãnû organizova-
n˘ spolek âSCHDZ vznikl v r. 1964. Zakládajících ãlenÛ bylo 25
a pfiedsedou se stal Vojtûch Bûlafi, syn pÛvodního pfiedsedy z r. 1923.   

První v˘stava domácích zvífiat se v BeÀovû konala r. 1966.
V r. 1975 mûl spolek 17 ãlenÛ a konal tfiídenní zájezd na v˘stavu
do Lipska.   

Rok 1977. Na prostranství za sokolovnou byla uspofiádána v kvût-
nu v˘stava velkého mnoÏství po‰tovních i jin˘ch holubÛ, králíkÛ,
slepic a kaãen. Chovatelé Bedfiich Stojan, Jifií Bûlafi a Vojtûch Bûlafi
vystavovali dokonce stfiíbrné li‰ky. Na v˘stavû byly udûleny diplo-
my a ãestná uznání.    

R. 1978. Sedm beÀovsk˘ch vãelafiÛ bylo organizováno v Okre-
sním svazu vãelafiÛ. Jan Hlobil a Václav ·tûpaník zde byli zvoleni
do okresního v˘boru. Paní Anna Jandová ã. 8 obdrÏela ãestné uzná-
ní za dlouholetou vãelafiskou ãinnost. Ve sv˘ch 85 letech vãelafiila
jiÏ 50 let, t. j. od r. 1929. Václav ·tûpáník obdrÏel ãestné uznání za
propagaci chovu vãely KraÀky. U Jana Hlobila pofiádal kurz chovu
vãelích matek. Vãelafisk˘ krouÏek vypûstoval bûhem dvou let 380
vãelích matek – druh KraÀka. Václav ·tûpáník se po úspû‰ném vy-
konání zkou‰ek stal uãitelem vãelafiství.  

R. 1979. Na v˘stavû chovatelé vystavovali mimo obvyklou drob-
nou domácí zvífienu i u‰lechtilé koãky a exotické ptáky. Oslavova-
lo se 15. v˘roãí zaloÏení âSCHDZ. 

R. 1981. Na v˘stavû drobného domácího zvífiectva byly vysta-
vovány i 3 fretky pfiítele Franti‰ka Ostrãilíka z Dobrãic, stfiíbrné li‰-
ky pfiedsedy Vojtûcha Bûlafie, 2 vietnamská prasátka pfiítele Rosti-
slava ¤ezníãka, koziãky p. Ludmily Linhartové a perské koãky
p. Eli‰ky Bûlafiové.  

Rok 1983. Konána oslava 20. v˘roãí spolku v BeÀovû. V˘stava
zvífiectva za sokolovnou zpestfiena vystoupením dechové hudby dût-
ského hudebního krouÏku z Kelãe. Pod vedením dûda Vlãka hráli
a zpívali vnuci a vnuãky.    

Rok 1984. Svaz mûl 56 ãlenÛ, z toho 2 do 15 let, 3 od 15 do 18
let. Bûhem svého trvání (20 let) uspofiádal 13 zájezdÛ na V˘stavu
hospodáfiského zvífiectva do Brna, na v˘stavu Zemû Ïivitelka do
âesk˘ch Budûjovic a do Nitry. Chovatelé konají kaÏd˘ druh˘ rok
v˘stavy.

Rok 2005. Spolek má 15 ãlenÛ, pfieváÏnû dÛchodcÛ. Pfiedseda -
Vojtûch Bûlafi st., jednatel – Antonín Kobert, pokladník – Slavomír
Kubík, pfiedseda revizní komise – Ladislav Zdráhal.   

âlenové si sami zhotovili klece k pofiádání v˘stav. Scházeli se na
v˘roãních schÛzích, konan˘ch v hostinci U VranÛ. V poslední do-
bû vystavovali chovatelé v okolních vesnicích. Pfiítel Slavomír Ku-
bík a pfiítel Bedfiich Gavenda z Prus oãkovali králíky proti moru a mi-
xomatóze. V poslední dobû konali chovatelé stfiídavû své v˘stavy
v BeÀovû, Lí‰né a Îelátovicích.

Zvlá‰tní pozornost si zaslouÏí dva ãlenové tohoto spolku. Jedním
z nich je pfiítel Slavomír Kubík ã. 35, kter˘ je uÏ po dlouhá léta na-
d‰en˘m chovatelem holubÛ, speciálnû Koburského skfiivana. Zú-
ãastnil se velkého mnoÏství v˘stav holubÛ, na kter˘ch obdrÏel cel-
kem 55 ocenûní. Nejcennûj‰í trofej získal na Speciální v˘stavû
v Praze, kde byla mezinárodní úãast. Konala se v r. 1968. Byla to
âestná cena od âeského svazu chovatelÛ drobného zvífiectva – za
Koburského skfiivana a ¤ímana. Dal‰í úspûch slavil na Národní v˘-
stavû v Brnû, dále na v˘stavách v Hradci Králové, KromûfiíÏi, Olo-
mouci a v regionálních soutûÏích.    

Dal‰ím zajímav˘m ãlenem spolku je pfiítel Bedfiich Gavenda
z Prus ã. 18. Skoro cel˘ svÛj Ïivot se zab˘vá ornitologií, sleduje ta-
hy ptactva, jejich hnízdûní. Chytá je do sítí, krouÏkuje a pak pou-
‰tí na svobodu (více o nûm v kapitole Prusy).1
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8. SPOLEK PùSTITELÒ
A CHOVATELÒ

HOVùZÍHO DOBYTKA
Vznikl v r. 1923. Tenkrát pfiedseda agrární strany Vojtûch Bûlafi

svolal do hostince U HovÛrkÛ beÀovské sousedy, aby se tu dohod-
li, zda zaloÏí v˘‰e nadepsan˘ spolek. Se‰el se velk˘ poãet zájemcÛ.
Nejprve si vyslechli krátkou pfiedná‰ku vrchního zemského zvûro-
lékafie z Brna Dr. Hrbaãka, po které byl spolek zaloÏen. Pfiedsedou
spolku se stal Vojtûch Bûlafi, jednatelem Ladislav Suchánek.

V r. 1927 pfiijel dotyãn˘ zvûrolékafi znovu. Po prohlídce urãil
v obci 34 plemenn˘ch krav. Upozornil chovatele na První veletrh
uÏiteãného plemenného dobytka, kter˘ se mûl konat v Pfierovû. Jo-
sef Luká‰ zde získal za mladou jalovici 3 700 Kã.

Dne 30. ãervna 1928 se konala v Pfierovû v˘stava hovûzího do-
bytka, na které byli ocenûni tito beÀov‰tí chovatelé: Vojtûch Chme-
lafi ã. 27, Franti‰ek Uhlífi ã. 54 a Antonín Stojan.    

Z 22. dubna 1937 je uloÏen v archivních materiálech protokol
ze schÛze chovatelÛ hovûzího dobytka, konané v hostinci u pana
Jandy. Zapsal ho jednatel spolku Jaroslav Janda. Do v˘boru tenkrát
patfiili: Vojtûch Chmelafi, Josef Konupãík, Franti‰ek Stojan – po-
kladník. Byl schválen návrh vybírat od kaÏdého ãlena pfiíspûvek
2 Kã za rok. Kdy spolek zanikl není známo.1

9. HONEBNÍ SPOLEâENSTVÍ
MYSLIVECKÉ SDRUÎENÍ

V r. 1929 se konaly volby do Honebního v˘boru na dobu 12 let.
Volili se obãané z BeÀova, Prus, Mo‰tûnice, Dobrãic a Îelátovic.
Z BeÀova byli zvoleni: Ludvík Petfiík, Karel Dostál, Josef Brázda,
Franti‰ek Horák, Franti‰ek Stupárek, Josef âern˘ a Franti‰ek Hav-
líãek.   

V archivních dokumentech je první zápis honební spoleãnosti
z 10. února r. 1950, kdy se konala valná hromada v Horní Mo‰tû-
nici. Jméno jejího pfiedsedy je neãitelné. Jednatelem byl Karel Pro-
cházka a pokladníkem Franti‰ek Bûlafi.  

Dal‰í zápis je z 24. ledna r. 1954. Jednalo se o Ïádost. Lidová
myslivecká spoleãnost Ïádala MNV v BeÀovû o pronájem samoty
Kocanda na dobu 10 let. Îádosti bylo vyhovûno. V té dobû byl pfied-
sedou honebního spoleãenství Antonín Pospí‰il (pozdûji Josef âer-
n˘) a jednatelem EvÏen Janda. Dne 30. ledna 1955 byl na valné
hromadû zvolen nov˘ honební v˘bor. Honebním pfiedsedou se stal
Franti‰ek Cigánek ã. 143, zástupcem honebního pfiedsedy Josef No-
vák ã. 118. âlenové v˘boru: Ladislav Janda ã. 31, Jan Pavlík ã. 70,
Jaroslav Janda ã. 111, Jan Zdráhal ã. 137 a Karel Stojan ã. 106.
V bfieznu 1956 napsala Lidová myslivecká spoleãnost MNV v Be-
Àovû, Ïe má zájem o koupi budovy Kocanda. Jako pfiedseda MS je
podepsán Franti‰ek Uhlífi, jednatelem byl EvÏen Janda. Asi jejich Ïá-
dosti nebylo vyhovûno, protoÏe 18. záfií 1956 Ïádala myslivecká
spoleãnost o prodlouÏení nájemní smlouvy na dal‰ích 9 rokÛ. âle-
nové MS také Ïádali o povolení a zakoupení odpadního jeãmene ja-
ko krmení pro zvûfi. Dne 4. srpna 1959 bylo slouãeno MS BeÀov
s MS Dobrãic.    

V archivních materiálech je zachován písemn˘ návrh na nov˘
slouãen˘ honební v˘bor BeÀov – Dobrãice z 28. záfií 1959. SloÏe-
ní: Franti‰ek Cigánek, BeÀov ã. 143 – starosta honebního v˘boru,
Augustin Skácelík, Dobrãice – zástup. honebního starosty. âleno-
vé v˘boru z BeÀova: Josef Novák ã. 118, Ladislav Janda ã. 31, Ja-
roslav Janda ã. 111. âlenové v˘boru z Dobrãic: Zdenûk ·pi‰ek,

J. Dohnal. Náhradníci z BeÀova: Karel Stojan ã. 106, Jan Zdráhal
ã. 137, Adolf Topiã ã. 105. Náhradníci z Dobrãic: Franti‰ek Vanûk,
Augustin Ostrãil.

Myslivecké sdruÏení vzniklo z dfiívûj‰ího Honebního spoleãen-
ství. SdruÏovalo nad‰ené lidi, ktefií se zajímali o Ïivot v pfiírodû a po-
zorovali lesní a polní zvûfi, kterou kontrolovali a chránili. Jejich ná-
plní práce bylo dbát na ochranu Ïivotního prostfiedí, ochranu zvûfie,
její pfiikrmování v zimních mûsících, údrÏba krmelcÛ, posedÛ a pod.
Tuto práci mohli konat lidé tûlesnû zdatní. Jen siln˘, zdrav˘ ãlovûk
mohl projít v zimû navát˘mi závûjemi ke krmelcÛm s pytlem kr-
miva na zádech. Odmûnou za tuto práci byly pak pro nû podzimní
hony. Ze struãn˘ch zápisÛ MS od r. 1976 do r. 2006 mÛÏeme po-
znat náplÀ ãinnosti tohoto spolku.   

R. 1976: V srpnu se konala Podzimní zkou‰ka ohafiÛ. KaÏdo-
roãnû se provádûla na Kocandû stfielba do asfaltov˘ch holubÛ a na
·tûpána hon na zajíce a baÏanty. Koroptví ub˘valo. MS mûlo 17 ãle-
nÛ a jejich pfiedsedou byl Antonín Pospí‰il.   

R. 1977. âerven – Na Kocandû stfielba na asfaltové holuby. âer-
venec – Zájezd do Brna na v˘stavu loveck˘ch psÛ. Toho roku byl
velmi nízk˘ stav zvûfie, hlavnû zajícÛ. Proto byly hony zakázány. Vi-
na se kladla chemick˘m postfiikÛm proti plevelÛm, my‰ím a man-
delince. Také polní zvûfi hynula na poli pfii práci mechanick˘mi pro-
stfiedky. BeÀov‰tí myslivci udrÏovali stav baÏantÛ umûlou líhní,
a proto hon na baÏanty byl povolen. Zajíci byli odchytáváni do sítí,
odchytilo se jich 11. MS darovalo na opravu sokolovny 5 000 Kãs.  

R. 1981. V této dobû do‰lo ke slouãení MS H. Mo‰tûnice, Bo-
chofie a BeÀova. Vzniklo nové Myslivecké sdruÏení Horní Mo‰tû-
nice. MS hospodafiilo celkem na 2402 ha honební plochy. Mûlo 68
ãlenÛ, z toho bylo 13 z BeÀova. V ãlenském v˘boru byli 3 z BeÀo-
va: EvÏen Janda ã. 1 – zástupce hospodáfie, Antonín Pospí‰il -– stfie-
leck˘ referent, Bfietislav Mik. Ostatní ãlenové: Josef Caga‰, Anto-
nín âerno‰ek, Josef Hradil, EvÏen Janda, Josef Janda, Bfietislav Mik,
Vladimír Mik, Miloslav Petfiík, Zdenûk Petfiík, Antonín Pospí‰il, Ka-
rel ¤íha, Antonín ·koloud, Miroslav Zehnálek, Josef Îalmánek.
Pfiedsedou se stal Milo‰ Bûhal z Horní Mo‰tûnice.  

Myslivci sbírali baÏantí vajíãka a roz‰ífiili vrbov˘ prutník v Héku.
Pro ko‰íkáfisk˘ prÛmysl dodali 87 q vrbového proutí. V lednu se ko-
nal odchyt zajícÛ do sítí, ale v prosinci se zajíci na honu stfiíleli.
V tomto roce byl uspofiádán zájezd na svûtovou v˘stavu psÛ do Br-
na. 

R. 1984. V BeÀovû se objevila li‰ka nemocná vzteklinou. Byla
zabita. Aby se zabránilo ‰ífiení vztekliny, byli utraceni psi a koãky,
ktefií se s ní mohli dostat do styku. U Pfiestavlckého a BeÀovského
lesa byli nûkolikrát spatfieni divoãáci. Zaoráváním remízek a hno-
jením nastal úbytek zajícÛ a baÏantÛ.

Dne 11. kvûtna 1984 zemfiel tragicky pan EvÏen Janda  ve vû-
ku 57 let. Propagoval chov âesk˘ch fouskÛ. B˘val hospodáfiem b˘-
valého MS BeÀov, nyní byl ãlenem v˘boru MS HM.

R. 1991. Spojené myslivecké sdruÏení se rozpadlo na nûkolik
men‰ích organizací. Myslivecké sdruÏení BeÀov – Prusy mûlo svou
1. schÛzku 15. bfiezna 1991, na které bylo pfiítomno 14 ãlenÛ. Pfied-
sedou se stal Karel ¤íha, hospodáfiem Antonín Pospí‰il, jednatelem
Zdenûk Petfiík, revizorem Miroslav Zehnálek a ãlenem v˘boru Zde-
nûk ·ebesta. Dal‰í ãlenové: Josef Caga‰, Vojtûch Chmelafi ml.,Sta-
nislav Mareãek, Bfietislav Mik, Ladislav Mik, Zdenûk Zdráhal, Jifií
Zavadil a Antonín ·koloud. 

SdruÏení mûlo honitbu na rozloze 728, 24 ha (622, 08 ha orné
pÛdy, 56 ha lesa, 4, 03 ha vodní plochy, 46, 13 ha ostatní plochy).
V tomto roce podnikli myslivci 5 vycházek na kaãeny, 3 vycházky
na baÏanty a 1 vycházku za zajíci. Zaãátkem prosince se konal les-
ní hon a na ·tûpána hlavní polní hon. Myslivci zastfielili: 190 zají-
cÛ, 51 baÏantÛ, 77 kachen, 9 li‰ek, 13 kusÛ srnãí zvûfie a 1 daÀka.
V lednu 1992 se konal odchyt Ïiv˘ch zajícÛ do sítí.   
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R. 1994. Na Krnovû bylo zasaÏeno kulov˘m bleskem 6 srncÛ,
v‰ichni zahynuli. V tomto roce bylo odstfieleno 198 zajícÛ, 78 ba-
ÏantÛ, 9 srncÛ, 6 srn, 2 srnãata, 1 danûk, 1 daÀka, 1 danãe, 55 ka-
chen, 9 li‰ek, 14 kun a 24 ondater. Okresní MS uspofiádalo v srp-
nu Memoriál EvÏena Jandy, kter˘ pfied 10 lety tragicky zemfiel. Byl
vá‰niv˘m myslivcem a propagoval chov âesk˘ch fouskÛ. Na me-
moriál se sjelo 100 myslivcÛ i ze vzdálen˘ch míst, mnozí pfiijeli se
sv˘mi psy âesk˘mi fousky.

R. 1995. MS Kocanda s pfiedsedou Jifiím Bûlafiem pronajalo ho-
nitbu od Honebního spoleãenství BeÀov - Prusy. MS mûlo 18 ãle-
nÛ a 7 lovn˘ch psÛ. Podle zákona âeské republiky o myslivosti mu-
seli ãlenové MS zajistit kaÏd˘m rokem zvûfii 2 t obilí, 4 t fiepy
a 1 t sena. MS vypustilo kaÏd˘ rok 100 kusÛ kachen polodivokého
chovu. NeÏ se vypustily na Mo‰tûnku, starali se o nû Jifií Bûlafi
s manÏelkou. Pomalu se zaãínal zvy‰ovat stav polních koroptví. Îi-
vé zajíce odchycené do sítí koupil Interlov Pfierov a ihned je nechal
pfievézt kamionem do Itálie. 

R. 1996. Ubylo polní zvûfie, nebyli ani zajíci, ani baÏanti. V záfií
se konaly podzimní zkou‰ky ohafiÛ. Myslivecké sdruÏení mûlo
v tomto roce 18 ãlenÛ a pouÏívalo 7 loveck˘ch psÛ. 

R. 2000. Úlovky tohoto roku: 74 baÏantÛ, 191 zajícÛ, Ïiv˘ch za-
jícÛ odchyceno 55 kusÛ. Odchycení zajíci se prodávali do ciziny.
Dále bylo uloveno 5 srncÛ, 5 srn, 3 srnãata, 1 danûk, 1 danãe, 9 li-
‰ek a 7 kun. 

R. 2001. Na Kocandû b˘val star˘ domek, kter˘ slouÏil k odpo-
ãinku myslivcÛ. Kdysi dávno v nûm bydleli manÏelé Závrb‰tí.
V r. 1999 byl zbourán a v tomto roce se postavil nov˘ srub. Mate-
riál na stavbu srubu zaplatila obec. 

R. 2002. Úlovky v tomto roce: 6 srncÛ, 6 srn, 3 srnãata, 1 da-
nûla, 1 danãe, 37 zajícÛ, 57 baÏantÛ, 12 kachen a 5 li‰ek.

R. 2004. MS BeÀov – Prusy konalo kaÏd˘ 1. pátek v mûsíci ãlen-
skou schÛzi. Nov˘m pfiedsedou se stal Radoslav Kobert. V únoru se
provedlo sãítání zvûfie: srnci – 34 ks, zajíci – 98 ks, baÏanti
– 52 ks. Myslivci vûnovali 1 475 hodin péãi o zvûfi a práci na po-
líãkách, ze kter˘ch získávali krmivo pro zvûfi na zimu. Bûhem
r. 2004 se ulovilo: 6 srncÛ, 7 srnek, 3 srnãata, 1 danûk, 2 danûly,
1 danãe, 3 divoãáci, 1 sele, 20 li‰ek, 6 kun, 72 kachen, 46 baÏan-
tÛ a 36 zajícÛ. Bylo vypu‰tûno 50 kachen a 100 baÏantÛ. V kvûtnu
a ãervnu se konaly stfielby na Kocandû, v záfií se konaly zkou‰ky
psÛ.    

R. 2005. âlenové MS vybudovali 2 nové násypy a 1 krmelec pro
srnãí a danãí zvûfi. Byly vysazeny a oploceny stromky Na Li‰kách.
V únoru se konal mysliveck˘ ples, v kvûtnu kulové stfielby v Îera-
vicích, v ãervnu brokové stfielby na Kocandû. V únoru na valné hro-
madû byli zvoleni noví ãlenové v˘boru. Pfiedseda – David Kavka,
místopfiedseda – Tomá‰ Janda, pokladník - ·tûpán Habãák, revizor
- Bronislav Geryk. MS mûlo 21 ãlenÛ. V listopadu se konaly 2 vy-
cházky na baÏanty a bylo uloveno 60 kusÛ. V prosinci bylo odchy-
ceno 34 zajícÛ. Na ·tûpánském honu bylo uloveno 30 zajícÛ. Úlov-
ky tohoto roku: 9 srncÛ, 7 srn, 3 srnãata, 2 daÀci, 2 danûly, 1 danãe.
Ze ‰kodné zvûfie: 8 li‰ek, 10 kun a 11 strak. Pfii zimním krmení se
spotfiebovalo 16 q p‰enice, 5 q jeãmene, 10 q ovsa, 115 q fiepy
a 10 q vojtû‰ky. 

R. 2006. V únoru bylo pro tuhou zimu pfiikrmování zvûfie 2 krát
t˘dnû. Skrmilo se : 20 q ovsa, 53 q kukufiice, 24 q p‰enice, 12 q jeã-
mene, 120 q fiepy, 10 q lucerky a 30 q sena. âlenové MS v tomto
roce odpracovali zdarma 1264 hodin. Nejvíce p. ¤íha (186 h), pak
B. Geryk (118 h) a p. Janda (103 h). Na jarním svodu pfiedvedl
p. Smoãek úspû‰nû svého loveckého psa. V záfií se konala v prÛbû-
hu dvou dní pfiehlídka trofejí ulovené zvûfie v Zemûdûlské ‰kole
v Pfierovû. V kvûtnu se konaly kulové stfielby v Îeravicích. Pfiedse-
da MS se zúãastnil ‰kolení o právech a povinnostech uÏivatelÛ ho-
niteb. V ãervenci byl pfiijat na jednoroãní zku‰ební dobu 1 adept,

kter˘ úspû‰nû sloÏil zkou‰ku z myslivosti. V záfií sloÏil p. Smoãek
podzimní zkou‰ky se sv˘m psem.  

R. 2008. âeskomoravské myslivecké sdruÏení BeÀov – Prusy.
V hostinci U VranÛ se konala 15. bfiezna v˘roãní ãlenská schÛze
s v˘slovnû mysliveck˘m poho‰tûním: kanãí k˘ta na smetanové
omáãce s knedlíkem a brusinkami. Za spoluúãasti dal‰ích spolkÛ se
vysadilo 80 hru‰ní, jabloní a ‰vestek. Na Kocandû bylo postaveno
krmítko a Na Li‰kách kazatelna. Na likvidaci náletov˘ch dfievin se
odpracovalo 80 hodin. Pfiedseda MS David Kavka odstoupil ze zdra-
votních dÛvodÛ ze své funkce a na jeho místo byl zvolen Martin
Hrbas. Pfii stfielbách na Kocandû vyhrál soutûÏ o pohár pfiedsedy MS
Tomá‰ Janda. Ve stfielbû na asfaltové holuby získal 3. místo Ing. Voj-
tûch Bûlafi. Pan ¤íha získal 1. cenu za fenku nûmeckého krátko-
srstého ohafie Auru. Na ·tûpána se ulovilo: 74 zajícÛ, 59 baÏantÛ,
14 kachen, 5 li‰ek a 5 kun.1

10. VODNÍ DRUÎSTV0 (1929–57)
Vodní druÏstvo II. typu bylo v BeÀovû ustanoveno v r. 1929.

V r. 1932 v záfií provedlo toto druÏstvo rekonstrukãní práce na bfie-
zích Mo‰tûnky. Zemsk˘ v˘bor vodního druÏstva povolil pfiíspûvek
30 % na skuteãn˘ náklad. Ministerstvo zemûdûlství v˘nosem
z r. 1931 povolilo na regulaãní práce ve v˘‰i 30 % aÏ do ãástky
29 250 Kã.  

V letech 1936 - 37 bylo zfiízeno dal‰í vodní druÏstvo III. typu,
které mûlo v projektu provedení odvodnûní pozemkÛ v tratích Obo-
ra a Za Hájem. Pfiedsedou druÏstva se stal Jaroslav Janda ã. 111. B˘-
val˘ starosta a pokladník vodního druÏstva Josef âern˘ uvedl, Ïe
trubky zakoupila obec BeÀov, která je také ãlenem III. typu druÏ-
stva, protoÏe toto odvodnûní zahrnovalo pfieváÏnou ãást obecních
pozemkÛ.  

Podle zákona 11/55 Sb (par. 32, odst. 1) byla vodní druÏstva
zru‰ena a jejich majetek pfie‰el na ãeskoslovensk˘ stát do správy or-
gánÛ Ústfiední správy vodního hospodáfiství a Správy vodních tokÛ
a meliorací, závod Uherské Hradi‰tû. V r. 1957 pfievzala Krajská
správa vodních tokÛ a meliorací do své správy fieku Mo‰tûnku. 

V archivu je uloÏena zpráva Vodního druÏstva BeÀov, ve které
je seznam nájemníkÛ travního porostu v tratích Zadní Zahrady a Na
Svodních. Celkem 42 jmen obãanÛ, ktefií platili roãní nájem od
2 do 30 Kãs (roky 1955, 1956).1

11. CHARITNÍ ODBOR „LUDMILA“
V BE≈OVù (1937–52)

Byl zaloÏen místním faráfiem P. Vladimírem Kodítkem. Jeho po-
slání bylo podobné, jako dfiíve u Spolku svaté Terezie. Zachovalo se
5 zápisÛ z valn˘ch hromad z r. 1938, 1939, 1940, 1941 a 1942.
Pfiehled funkcionáfiÛ tohoto spolku:  
1938 P. Vladimír Kodítek – pfiedseda, Josef âern˘ ã. 116 – mí-
stopfiedseda, Josef ¤íha ã. 145 – jednatel, Adolfie Stojanová – po-
kladník
1939–1946 zÛstává vedení spolku nezmûnûno.
V r. 1947 se stává jeho pfiedsedou P. Franti‰ek Goldman. Poãty ãle-
nÛ: 1939 – 45, 1940 – 41, 1941 – 43, 1942 – 43, 1944 -– 42,
1945 – 45, 1946 – 46, 1947 – 42, 1948 – 42. Spolek zanikl
v r. 1952.1



12. ZEMùDùLSKÉ STROJNÍ
DRUÎSTVO V BE≈OVù

Toto spoleãenství s omezen˘m ruãením vzniklo 24. ledna 1946
a 11. bfiezna 1947 bylo zapsáno do spoleãenstev. Mûlo mimo jiné
obstarávat a zakupovat pro své ãleny, nebo ke spoleãnému uÏívá-
ní, hospodáfiské stroje a náfiadí a také jiné potfieby, napfi. mazadla,
nátûry, souãástky a pod. To v˘hradnû prostfiednictvím hospodáfi-
ského druÏstva, v jehoÏ obvodu se nachází. Stroje mûlo  zapÛjão-
vat jen sv˘m ãlenÛm. V pfiedstavenstvu druÏstva bylo 5 ãlenÛ: Jo-
sef Janda, rolník ã. 41; Karel Olehla, rolník ã. 15; Franti‰ek Mulinek,
rolník ã. 104; Karel ¤íha, rolník ã. 40 a Jaroslav Janda, rolník
ã. 111.1

13. âESKOSLOVENSK¯
âERVEN¯ K¤ÍÎ (1950–dodnes)

Pfied zaloÏením spolku v r. 1950 zafiizovali v obci 1. pomoc sa-
maritáni z hasiãského sboru. Zpoãátku mûl spolek 30 ãlenÛ, ale stá-
le jich pfiib˘valo. První pfiedsedkyní se stala RÛÏena Vaculíková a jed-
natelkou Marie âerná ã. 5. R. 1951 se stala novou pfiedsedkyní
Anna Peterová. Celkem 12 sester pro‰lo ‰kolením 1. pomoci.
V r. 1953 zaãal âSâK více rozvíjet svou ãinnost. Celkem 1 muÏ
a 10 Ïen se pravidelnû 1 krát t˘dnû scházeli v národní ‰kole, kde
je ‰kolil lékafi. Skupina za svou ãinnost obdrÏela 4 diplomy, 2 krát
vlajeãku Vzorná skupina a také jiná uznání. R. 1955 mûl âerven˘
kfiíÏ 63 ãlenÛ, z toho 17 ‰kolen˘ch zdravotníkÛ s odznakem PZO
(pfiipraven ke zdravotnické ochranû). U HavlíãkÛ v domû ã. 2 byla
zafiízena a dobfie vybavena místnost pro 1. pomoc, kde se o‰etfio-
valy men‰í úrazy. V r. 1955 zde bylo o‰etfieno 546 osob. Za svou
zásluÏnou práci v âSâK obdrÏela medaili II. stupnû Ludmila Hr-
basová, která se stala v r. 1966 pfiedsedkyní spolku.   

V r. 1979 mûl âSâK celkem 130 ãlenÛ a 20 mlad˘ch zdravot-
níkÛ. V obci bylo 42 ãestn˘ch dárcÛ krve. Pravidelnû zde provádûl
pfiedná‰ky MUDr. Josef Horák. V r. 1992 se stala pfiedsedkyní Pav-
la Ho‰áková. S Mgr. Evou VyhÀákovou nacviãily divadelní hru Dív-
ãí válka, která byla pfiijata s nad‰ením. Poslední den v kvûtnu
r. 1992 pfiipravily ãlenky Dûtsk˘ den. Byla také zorganizována pfied-
ná‰ka o Islandu. V r. 1994 si pfiipravili ãlenové âSâK Kácení máje
s alegorick˘m prÛvodem a ma‰karami. Spolek má humanitární po-
slání. V r. 1996 zaãal zaji‰Èovat spolek nemocn˘m a pfiestárl˘m pûs-
tounskou péãi. Mezi ãlenkami byly také aktivní, nebo b˘valé zdra-
votní sestry. O‰etfiovaly drobné úrazy, radily pfii zdravotních
potíÏích.    

âlenky âerveného kfiíÏe se dovedou také bavit, a nejen sebe, ale
i své okolí. KaÏd˘ rok o masopustu pofiádají vodûní medvûda, v kvût-
nu zaji‰Èují Kácení máje. Pfii vodûní medvûda pfied Popeleãní stfie-
dou organizují prÛvod s velk˘m poãtem masek a za doprovodu hud-
by projdou celou vesnicí. Vnesou tak dobrou náladu mezi obyvatele
obce. Získané peníze z tûchto akcí pouÏívají na nákup lékÛ a také
pamlskÛ a obãerstvení pro dûti pfii pofiádání Dûtského dne.  

Spolek nyní nosí název ââK místní skupina BeÀov. Mimo uve-
dené akce je‰tû organizuje Tfiíkrálovou sbírku, pofiádá ‰ibfiinky a spo-
lupracuje s jin˘mi místními spolky na dal‰ích aktivitách.    

Seznam ãlenÛ z r. 2011: Lucie Orságová ã. 104, Yveta Hrbaso-
vá ã. 172, Ivana Pospí‰ilová ã. 46, Pavla Ho‰áková ã. 140, Olga
Ondru‰ková ã. 118, Dagmar Vránová ã. 117, Ludmila Vránová
ã. 117, Alena âerná ã. 204, Marie Lenhartová ã. 205, Eva VyhÀá-
ková ã. 4, Jana Koneãná ã. 45, Lenka Jandová ã. 47, Anna Pospí‰i-
lová ã. 90, Pavla Stojanová ã. 106, Eva Ludvíková ã. 92, Marie

KlvaÀová ã. 200, Libu‰e Vávrová ã. 48, Vlastimila Martinková
ã. 12, Zdenka Krajãoviãová ã. 13 a Marie Kotulková ã. 208.1

14. âESK¯ OVOCNÁ¤SK¯
A ZAHRÁDKÁ¤SK¯ SVAZ

(1956–dosud)
Vznikl v BeÀovû v r. 1956, ale organizované ovocnáfiství tu by-

lo jiÏ dfiíve. Ve tfiicát˘ch letech minulého století byli prvními ãleny
dûlnické zahrádkáfiské poboãky v Pfierovû tito beÀov‰tí obãané:
Franti‰ek Horák, Augustin Stojan, Vilém Bouchalík, Josef Kobert,
Prokop Bukva, Ferdinand Kamenec a Marie Hosta‰ová. Pozdûji
k nim pfiibyli Jan Hlobil, Josef Pavlík, Ladislav Staro‰tík a Josef Hra-
dilík. Scházeli se nepravidelnû v nedûli odpoledne v hostinci Fran-
ti‰ka Tihelky. SchÛzky vedl nad‰en˘ ovocnáfi a ‰lechtitel Franti‰ek
Horák, kter˘ organizoval v˘sadby ovocn˘ch alejí pfii obecních
cestách a na v‰ech plochách, které se neobhospodafiovaly v katast-
ru BeÀova. Byl to ovocnáfisk˘ prÛkopník a zaloÏil tzv. ‰kolku, t. j.
pozemek o malé v˘mûfie pod hfii‰tûm. Zde sázel, rouboval a pûsto-
val ovocné stromky a ty pak vysazoval v ovocn˘ch alejích. Prvními
vysázen˘mi stromy z této ‰tûpnice byly tfie‰nû a to v aleji kolem ces-
ty k Dobrãicím r. 1934. 

Námûstek starosty Franti-
‰ek Horák byl také iniciáto-
rem pfie‰tûpování plan˘ch
tfie‰ní po obou stranách cesty
ke Kocandû. K této práci po-
zval zahradníka Vávru
z âech. V r. 1935 zorganizo-
val pfiedná‰ku o ochranû
ovocn˘ch stromÛ, kterou mûl
zahradník Preisler. Toho roku
byly také vysázeny jablonû od
Zadních Zahrad k DláÏÛm
a celá zahrada na Kocandû
pláÀkami. V r. 1937 byl na
návsi, která byla oseta jen tra-
vou, vysázen Ïiv˘ plot
a okrasné kefie. Na podzim
téhoÏ roku byla uspofiádána
v˘stava ovoce a hospodáfisk˘ch plodin. Byla úspû‰ná. Konala se v so-
kolovnû. Vedle domácích pfiispûli i pfiespolní pûstitelé.

Za okupace byla ãinnost tohoto spolku zakázána, pfiesto komu-
nikace mezi ãleny spolku neustala. V r. 1947 ovocnáfisk˘ spolek za-
ãal znovu vyvíjet svou ãinnost. Mûsíc po své první schÛzce  uspo-
fiádali pûstitelé svou druhou v˘stavu ovoce. Bylo vystaveno
neuvûfiiteln˘ch 900 vzorkÛ. Do r. 1965 byli beÀov‰tí zahrádkáfii za-
pojeni do zahrádkáfiské organizace v Pfierovû. Místní zahrádkáfii za-
loÏili na popud Jindfiicha Staro‰tíka âesk˘ ovocnáfisk˘ a zahrádkáfi-
sk˘ svaz v BeÀovû. Utvofiil se v˘bor: pfiedseda – Vojtûch Stojan,
místopfiedseda – Ladislav Staro‰tík, jednatel – Ladislav Spáãil, hos-
podáfi – Jan Hlobil, pokladník – Antonín Pavlík, odborn˘ referent
– Bedfiich Gavenda, pfiedseda revizní komise – Jan ObdrÏálek, ãlen
revizní komise – Jindfiich Staro‰tík. Spolek mûl 21 ãlenÛ. PrÛkop-
ník zdej‰ího ovocnáfiství nemohl b˘t uÏ zvolen do v˘boru, protoÏe
r. 1964 zemfiel.    

âlenové peãovali o 880 ovocn˘ch stromÛ a 800 kefiÛ angre‰tu
a rybízu. Také o park na návsi a pravidelnû stfiíhali Ïiv˘ plot (2 krát
v roce Ladislav Staro‰tík a Vilém Bouchalík, pozdûji Jan ObdrÏálek
a Vojtûch Stojan). V r. 1982 mûl spolek uÏ 73 ãlenÛ. Nov˘ v˘bor

beÀov prusy

Franti‰ek Horák, kronikáfi a pfied-
seda spolku zahrádkáfiÛ. Z archi-
vu Vlastimily Tomeãkové
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v r. 1981: pfiedseda – Jindfiich Staro‰tík, místopfiedseda – Vojtûch
Stojan, jednatel – Jaroslav Olehla, pokladník – Petr Lenhart, hos-
podáfi – Antonín Pavlík, ãlenové: Ladislav Spáãil, Josef âern˘, Ota-
kar Smékal, Jan Smékal. Revizní komise: pfiedseda – Jan ObdrÏá-
lek, ãlen – Jan Hlobil.    

Spolek podnikal zájezdy na Flóru do VûÏek u KromûfiíÏe.
V r. 1982 po provedení kanalizace v obci se provádûla pod dozo-
rem zahrádkáfiÛ v˘sadba okrasn˘ch jehliãnanÛ, kefiÛ a kvûtin pfied
domy i na vefiejn˘ch prostranstvích. Od sokolovny ke Kocandû by-
lo vysazeno 30 tfie‰ní a k PrusÛm 20 tfie‰ní. Na zaãátku r. 1984 by-
lo registrováno 74 a na konci téhoÏ roku uÏ 81 ãlenÛ zahrádkáfi-
ského spolku. Konala se pfiedná‰ka o správném fiezu ovocn˘ch
stromÛ. âlenové jeli na zájezd do zahradnictví v Borotínû. V˘bor
ZO se pfiihlásil do soutûÏe 7 × 7 a soutûÏe Rozkvetká ulice. Na li-
stopadové v˘stavû ovoce bylo vystaveno 500 exponátÛ. Vystavovali
tu i vãelafii.

V r. 1987 byl Antonín Jemelka odmûnûn âestn˘m uznáním za
dobré umístûní v akci Rozkvetlá ulice. O udrÏování zelenû v obci
se nejvíce zaslouÏili Slavomír Kubík a Stanislav Mareãek. V tomto
roce byla zfiízena Zahrádkáfiská osada, na kterou poskytlo JZD dvû
parcely. Jedno pole se rozdûlilo na 26 podílkÛ o stejné v˘mûfie. UÏi-
vatelé podílkÛ mûli tyto povinnosti: 1) odpracovat 20 hodin na rÛz-
n˘ch zahrádkáfisk˘chj akcích, 2) dodrÏovat smûrnice a pokyny,
3) obdûlat 0,2 ha cukrovky pro JZD Haná. V r. 1987 mûli zahrád-
káfii uÏ 100 ãlenÛ. Dlouholetého pfiedsedu Jindfiicha Staro‰tíka vy-
stfiídal Jan Smékal, ale Jindfiich Staro‰tík zÛstal ãlenem okresního
v˘boru SâZ. Spolek uspofiádal zájezdy do Dvora Králové a do âes-
k˘ch Budûjovic na Zemi Ïivitelku.V r. 1994 se uskuteãnila pfied-
ná‰ka o pûstování zeleniny a ovoce a chorobách tûchto plodin. 

V osmdesát˘ch letech ztratila budova mlékárny pro JZD v˘znam.
Proto si ji pronajali místní zahrádkáfii od 4. 7. 1985 do 4. 2. 1986,
aby zde zfiídili v˘kupnu ovoce a zeleniny. Toho 4. 2. 1986 si ji pak
Hospodáfiskou smlouvou odkoupili za zÛstatkovou cenu 11 829,24
Kãs. Budova se postupnû pfiebudovala na víceúãelové zafiízení za-
hrádkáfisk˘ch sluÏeb. V r. 1987 se podafiilo díky POV âSZ Pfierov
zajistit nenávratnou pÛjãku od ÚV âSZ Praha ve v˘‰i 80 000 Kãs.
Dal‰í finanãní prostfiedky se získaly v˘hodnou nájemní smlouvou
se závodem ZELENINA Pfierov.

Po pfievzetí budovy tu byla zfiízena v˘kupna ovoce a zeleniny,
opravena elektroinstalace a rampa pfied budovou. Pro v˘kupãího
byla zafiízena místnost i se sociálním za-
fiízením. Byla tu vytvofiena klubovna, ku-
chynû, vybudována kotelna a sociální za-
fiízení, ve sklepních místnostech lisovna
ovoce. Upravilo se pfiedsálí, provedly no-
vé obklady, natfiela stfiecha a celá budo-
va dostala novou fasádu. V r. 2000 se
plynofikovala. Pozdûji se v levém kfiídle
budovy zafiídila prodejna. Byla tu i v˘-
ãepní místnost, v nejvût‰í místnosti se za-
fiídil spoleãensk˘ sál.    

âlovûk Ïasne nad pracovitostí a dÛv-
tipem zafiizovatelÛ. Kulturní místnost je
zapÛjãována na oslavy a prezentaci fi-
rem. Sv˘m ãlenÛm - jubilantÛm nezapo-
mínají zahrádkáfii osobnû poblahopfiát
a pfiinést malé dárky. Pravidelnû se v bu-
dovû schází kaÏd˘ mûsíc 9ãlenn˘ v˘bor.  

R. 2003. Hlavní ãást budovy a sklep-
ní prostory pronajímá firma TEKO, garáÏ
ve dvorním traktu obãan BeÀova. Spole-
ãenská místnost je poskytována zdarma
i âeskému svazu Ïen k jejich pravidel-

n˘m schÛzkám. Za tuto laskavost zde ãlenky âSÎ zdarma umyjí ok-
na a vyperou záclony.  Nejstar‰í ãlen, b˘val˘ tajemník spolku Voj-
tûch Stojan, byl organizací zahrádkáfiÛ ocenûn za svou dobrou ãin-
nost. Konaly se zájezdy na Bouzov, Úsov a do Mikulova.

V r. 2004 zajistila pfiedsedkynû âSZ Marie Weisová zájezd do
Dolních Vûstonic a Valtic. Mezi ãleny v˘boru patfiili: Ignác Ho‰ák,
Zdena Bouchalíková a Antonín Pavlík. Revizofii úãtÛ: Ing. Vl. Nes-
Àal a M. Kubíãková. Zahrádkáfii pofiádali také své plesy.  

V r. 2005 oslavil âZS padesátileté v˘roãí svého zaloÏení. Z tûch-
to dÛvodÛ bylo uspofiádáno více zájezdÛ a kulturních akcí. V˘kup
ovoce provádûli 2 krát t˘dnû Ignác Ho‰ák a Alena âerná. Problém
nastal v obsazování pozemkÛ v zahrádkáfiské kolonii. Mezi mlad˘-
mi byl mal˘ zájem.   

R. 2006. Pfiedsedou âSZ zvolen Josef âern˘, jednatelkou Vlas-
timila Martínková, pokladníkem Alena âerná, revizorem úãtÛ Ing.
Vladimír NesÀal, hospodáfiem Libu‰e Cigánková. Mezi ãleny v˘bo-
ru pfiibyla Yveta Hrbasová. V˘borové schÛze se konaly jednou za
mûsíc. âlenové udrÏují a opravují svÛj dÛm. Od 7. do 9. fiíjna se
konala v BeÀovû v˘stava Plody podzimu, od 14. do 15. fiíjna se ko-
nala okresní v˘stava v Pfierovû. V soutûÏi Nejkrásnûj‰í jablko zvítû-
zil Jifií Bûlafi. âSZ v Pfierovû reprezentovaly mimo jiné i papriky Ig-
náce Ho‰áka, jablkohru‰ky p. Gavendové z Prus a ãervené vla‰ské
ofiechy (?).  

R. 2008. âSZ mûl v tomto roce 83 ãlenÛ. Peníze z pronájmu své
budovy pouÏil na údrÏbu svého domu. Spolek podpofiil akci Sáze-
ní pfii získání titulu Strom roku 2007. Koncem dubna se konal v Be-
Àovû Slivko‰t. Pfied tím v bfieznu se provedl sbûr vzorkÛ pro 4 ka-
tegorie: 1) modré ovoce, 2) jablka, 3) hru‰ky a 4) ostatní smûsi.
Konaly se také zájezdy: Javofiíãko, Flóra Olomouc, Uherské Hra-
di‰tû. V fiíjnu se konala opût v˘stava Plody podzimu a 3. roãník sou-
tûÏe v aranÏování. Konala se také soutûÏ Netradiãní tvar ovoce ãi
zeleniny a du‰iãková vazba.1

15. âESK¯ SVAZ ÎEN (1957–dosud)
âSÎ zaãal pracovat od r. 1957 pod vedením Anny Peterové. Z po-

ãátku mûl asi 20 ãlenek, které úzce spolupracovaly se sociální ko-
misí MNV. Zavedly vítání novû narozen˘ch dûtí do svazku obce.

Akce âSÎ – Vítání dûtí do Ïivota (60. léta minulého století). Z archivu V. Ho‰ákové
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Zavedly Knihu vítání dûtí,která slouÏí dodnes. V sociální oblasti nav-
‰tûvovaly star‰í spoluobãany a pfii jejich jubilejních letech jim gra-
tulovaly s mal˘mi dárky. Zaji‰Èovaly finanãní a materiální pomoc so-
ciálnû slab‰ím spoluobãanÛm. Po odstûhování Anny Peterové ji
vystfiídaly v její funkci postupnû Franti‰ka Chromãíková, Zdena Ond-
ru‰ková, Ludmila Rozsypálková a Marie Îitná. 

V r. 1967 uspofiádaly ãlenky âSÎ Vodûní medvûda, které se vy-
dafiilo a z takto získan˘ch penûz byl zakoupen mandl na Ïehlení
prádla, kter˘ slouÏil aÏ do r. 2000. âSÎ zaji‰Èoval oslavy MDÎ, be-
sedy s dÛchodci, oslavy Zlaté svatby, plesy a pod. Na tyto akce na-
cviãily ãlenky âeskou besedu, Moravskou besedu, polonézu. V‰ech-
ny tyto akce byly zdafiilé a s hojnou úãastí. Îeny nav‰tûvovaly
spoleãnû divadelní pfiedstavení, konaly zájezdy do Zlína, Olomou-
ce. Pro získání financí na dal‰í ãinnost obdûlávaly spoleãnû v JZD
fiepu.  

âSÎ zajistil kurz peãení cukroví pod vedením A. Martinkové.
Kurz byl 14 denní a dvousmûnn˘. Nav‰tûvovalo ho 15 Ïen ráno
a 15 Ïen odpoledne. Dále probíhal tfiímûsíãní kurz ‰ití pod vedením
p. Gajdo‰ové z Pfierova. V˘sledky tohoto kurzu se ukázaly na mód-
ní pfiehlídce, konané pfii oslavû MDÎ, spojené s prodejem modelÛ.
Bûhem 25 let pofiádal svaz své vlastní zájezdy na tfiídenní pobyt na
chatu. Moc rády na tyto spoleãnû strávené chvíle Ïeny vzpomína-
jí.   

V r. 1990 dostal spolek nov˘ název - Svaz Ïen. V r. 1992 zorga-
nizoval tehdej‰í starosta obce OÚ v BeÀovû Jaroslav Olehla spoleã-
nû s ãlenkami Svazu Ïen setkání star‰ích spoluobãanÛ pfied Váno-
ci. Poprve jich pfii‰lo 40, dal‰í rok uÏ 70. A tato tradice se zachovala
dodnes.1

16. RYBÁ¤STVÍ
Rybáfisk˘ spolek byl zaloÏen uÏ v období 1. republiky, ale ãin-

nost spolku byla nevalná. Jednalo se o rok 1925 a spolek se naz˘-
val Rybáfisko - hospodáfisk˘ spolek. Pfiedsedou byl zvolen Vojtûch
Bûlafi, jednatelem Adolf Matu‰ka, pokladníkem Josef Janda ã. 8. âle-
nové v˘boru: Augustin NesÀal, Josef NesÀal, Ladislav Suchánek,

Ladislav Janda. Dozorem nad stavbou
dvou rybníãkÛ byl povûfien pan rada Ku-
ãera. Bylo to v trati Na Rybníãku. âlensk˘
podíl ãinil 620 Kã. Zafiízení a stavba ryb-
níkÛ stály 13 000 Kã, roãní nájem obci ãi-
nil 200 Kã. V r. 1929 obdrÏel spolek stát-
ní subvenci 4082 Kã. 

Teprve v letech 1960 - 70 dalo nûkolik
nad‰encÛ vyãistit zdej‰í rybníky. Byli to
vût‰inou ãlenové JZD a ãi‰tûní se prová-
dûlo druÏstevními stroji pod záminkou, Ïe
se zfiizuje vodní nádrÏ pro pfiípadn˘ poÏár.  

Pfiedsedou nového rybáfiského spolku
se stal Jifií Bûlafi. V dobû slouãení MNV Be-
Àov pod MNV Horní Mo‰tûnice byly ale
rybníky pfiedány Okresnímu rybáfiskému
spolku Pfierov. BeÀov‰tí rybáfii byli rozho-
fiãeni. V r. 1996 pronajali Jifií Bûlafi a Jaro-
slav Tomeãek rybníãek v Prusích. Vysadi-
li tu bfiízky, vrbiãky, do rybníku nasadili
ryby. V souãasné dobû je majitelem ryb-
níãku místostarosta OÚ BeÀov - Prusy Ja-
roslav Tomeãek. V r. 2003 obec zastou-
pená tehdej‰ím starostou Josefem
Stojanem pronajala na dobu neurãitou

obecní rybník s vodní plochou 32,19 aru âeskému rybáfiskému sva-
zu, MO Pfierov, zastoupeného Lub. HuÏvíkem.    

To, Ïe se rybáfiství v BeÀovû probudilo, dokazuje rybáfisk˘ ples,
konan˘ r. 2008.1

17. JEZDECK¯ ODDÍL (1964–dosud)
KÛÀ je u‰lechtilé zvífie, mezi ním a ãlovûkem mÛÏe vzniknout

velké pfiátelství. ¤íká se, Ïe kÛÀ je  zvífie inteligentní a pozná dob-
rého ãlovûka od zlého. Proto lidé konû milují.  

V r. 1964 byl v BeÀovû zaloÏen jezdeck˘ oddíl. Vznikl pfii TJ So-
kol BeÀov z podnûtu Josefa Jandy, Jana Zdráhala, Antonína Stoja-
na, Rostislava Pospí‰ila, Vojtûcha Chmelafie a dal‰ích. S v˘borem
Sokola se dohodli, aby jezdeck˘ oddíl, kter˘ mûl sídlo v Bochofii
a pozdûji v Horní Mo‰tûnici, pfiesídlil do BeÀova. Proto byl r. 1972
zakoupen JO objekt ã. 21. Prvním pfiedsedou Jezdeckého oddílu
BeÀov se stal Vojtûch Chmelafi, pozdûji Jan Zdráhal a pak Josef Jan-
da ã. 8. Zpoãátku byly konû ustájeny u ¤ezníãkÛ, pozdûji u Jana
Zdráhala a také ve starém ml˘nû. První konû se jmenovali Ch˘r,
Sedlec, Irena, Astor a Svita. V r. 1965 slavil oddíl první vítûzství Hu-
berta Janáka na koni Ch˘r v Lysé nad Labem.

Ve zdej‰ím oddíle proÏívali své zaãátky v˘znamné osobnosti ãs.
turfu – J. Dostál, H. Janák, MVDr. âestmír Olehla (trenér 4 násob-
ného vítûze Velké pardubické Îelezníka). J. Dostál se stal v klasic-
k˘ch soutûÏích dvakrát pfieborníkem kraje. M. Olehla se umístil na
2. místû v závodû Pfieborník âeské republiky ve v‰estranné zpÛso-
bilosti. Stalo se to v r. 1978 s konûm Albert.   
Aktivity JO:

R. 1966. JO uspofiádal 23. fiíjna na loukách u Prus jezdecké do-
stihy. Bylo pfiítomno více jezdeck˘ch oddílÛ a závodilo 40 koní.   

R. 1967. Jezdeck˘ oddíl TJ Sokol BeÀov uspofiádal znovu do-
stihy na loukách u Prus, ale tentokrát byly slavnostní. Na zahájení
troubili trubaãi fanfáry a dívky v hanáck˘ch krojích krmily konû ov-
sem z o‰atky podle staré tradice. Vítûzní jezdci obdrÏeli ceny. Do-
stihÛm pfiálo pûkné poãasí.

beÀov prusy
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R. 1972. Dne 24. záfií se uÏ tradiãnû konaly jezdecké dostihy
u Prus, kde Ïák Páleník z téÏe obce skonãil v pfieborech republiky
v mlad‰ím Ïactvu na 1. místû ve skoku. Stal se tak nejmlad‰ím pfie-
borníkem republiky. Toho roku se renovovaly chlévy v zakoupeném
domû ã. 21, aby se zde mohli umístit konû.

R. 1973. Na závodi‰ti v Prusích se konaly 15. ãervence dostihy.
V Prusích má sídlo jezdeck˘ oddíl Haná Pfierov, kter˘ dosáhl lep-
‰ích v˘sledkÛ, neÏ JO TJ Sokol BeÀov.   

R. 1974. JO v BeÀovû se stará o 20 koní. V oddíle je nejvytíÏe-
nûj‰í b˘val˘ aktivní jezdec trenér Jaromír Dostál z Bochofie. Se svou
manÏelkou Olgou získali v jezdeckém sportu nûkolik v˘znamn˘ch
úspûchÛ. KaÏdoroãní dostihy na loukách u Prus se stávaly popu-
lární a lákaly mnoho divákÛ. Místní JO se vûnoval i mládeÏi. Mla-
dá Alena Stojanová byla úspû‰ná v celostátní soutûÏi. Také Antonín
Stojan slavil úspûch ve vozatajsk˘ch soutûÏích.    

R. 1977. Mezinárodního závodu Ceny ãeskoslovenské televize
v Praze 16.–18. záfií se zúãastnili tfii konû z JO TJ Sokol BeÀov. Ko-
nû sedlali Olga a Jaromír Dostálovi. Jaromír Dostál v sedle Morfo-
loga byl nejlep‰í z ãeskoslovensk˘ch úãastníkÛ. S Morfologem a Bor-
kem se zúãastnil také zahajovacího skákání s volbou pfiekáÏek na
Dunajském poháru, kter˘ kaÏdoroãnû pofiádal JO ·amorín. A také
pfiekáÏkového dostihu Memoriálu Jaromíra Pfiibyla .S konûm Mor-
fologem se také zúãastnil dostihÛ na X. Velké cenû Podûbrad.   

JO BeÀov mûl ve vlastnictví 13 koní. Stálí zamûstnanci manÏe-
lé Dostálovi sem dojíÏdûli z Bochofie. Proto pfii o‰etfiování a krme-
ní koní jim pomáhali nad‰enci, nejvíce Milan Olehla. Zde se tré-
novala  mládeÏ, která se pak zapojila do jezdeck˘ch soutûÏí.
Pfiedsedou JO TJ Sokol BeÀov byl Franti‰ek Sobota.   

R. 1980. V kvûtnu se konalo jezdecké odpoledne na místním
fotbalovém hfii‰ti. JO procházel krizí. Olga Dostálová ukonãila svou
ãinnost, ãlenové JO zestárli. ProtoÏe TJ Sokol BeÀov nemûl dosta-
tek penûz, JO Ïivofiil, zatím co JO Haná v Prusích se dafiilo, praco-
val pod hlaviãkou OV âSTV. Zdej‰ím vedoucím byl p. Bajer.

R. 1993. Pod vedením trenéra M. Foukala se pfiedstavili konû
místního JO na dostizích v Pardubicích, v Bratislavû, Slu‰ovicích,
Svûtlé Hofie, Radslavicích a Zlínû. V Pardubicích získali 2. místo,
v Bratislavû 4. místo. Dne 29. srpna se konala v BeÀovû Velká ce-
na Agrozetu s. p. Olomouc, pofiádaná jako I. roãník Memoriálu Ja-
na Zdráhala a Josefa Jandy. Dostihy se konaly na beÀovském závo-
di‰ti. Tuto akci podpofiil vût‰í poãet sponzorÛ. Na programu byl
parkur, rovina koní, poníkÛ, pfiekáÏkové dostihy, ukázka westernu,
klusáci, lovecká jízda – celkem 13 soutûÏí. V této dobû vlastnil JO
8 koní.  

R. 1994. Zásluhou M. Foukala, kter˘ se ujal vedení JO v r. 1992,
navázal JO kontakt s katedrou Rekreologie na PU Olomouc. On i je-
ho manÏelka spolupracovali s firmou ACORNS SCHOOL – Pfierov
a s Domem dûtí a mládeÏe v Pfierovû. Proto se mohl uskuteãnit let-
ní stanov˘ tábor, spojen˘ s v˘ukou jízdy na koni, tzv. Hipoterapie,
rehabilitace mentálnû postiÏen˘ch dûtí. V ãervenci a srpnu probûhly
tfii turnusy po 25 dûtech, které byly nejen z Pfierova, ale z celé Mo-
ravy. Na konci kaÏdého turnusu se uspofiádal zájezd.
I. turnus na Svatou Horu a do ZOO na Sv. Kopeãku   
II. turnus do hfiebãince v Napajedlích a ZOO v Le‰né u Zlína  
III. turnus do Jezdeckého oddílu ve Velk˘ch Karlovicích a ve skan-

zenu v RoÏnovû p. Radho‰tûm. Na Sv. Hofie pÛsobil be-
Àovsk˘ rodák âestmír Olehla, trenér 4 násobného vítû-
ze Velké pardubické konû Îelezníka.

Bilance. Do r. 1994 vãetnû absolvovali jezdci JO BeÀov celkem
56 startÛ na závodech. Na nich získali 4 krát 1. místo, 11 krát
2. místo, 7 krát 3. místo, 7 krát 4. místo a 7 krát 5. místo. Nejvût-
‰í úspûchy: kÛÀ H¤IVNA ... 2. místo – Karlovy Vary, kÛÀ DIFI-
DENT... 4. místo – Karlovy Vary a 5. místo v rámcovém dostihu pfii
Velké Pardubické.    

JO se také zúãastnil Westernového dne v Olomouci a oslav 100.
v˘roãí firmy Precheza v Pfierovû. V tomto roce mûl 21 ãlenÛ
a 4 vlastní konû. S nimi bylo ustájeno 8 koní soukrom˘ch majitelÛ.

R. 1995. JO zorganizoval dûtsk˘ letní stanov˘ tábor ve 4 tur-
nusech, kde se vystfiídalo 130 dûtí z celé Moravy. Tábor byl zfiízen
za sokolovnou. Na programu byla v˘uka jízdû na koni, celodenní
v˘let, hry, náv‰tûva koupali‰tû a pod. JO také zorganizoval Jezdec-
k˘ a dostihov˘ den v Olomouci – Lazcích. V tomto roce byl JO ma-
jitelem 7 dostihov˘ch koní, z nichÏ je‰tû 2 ãekali na své sponzory.  

Dne 17. záfií se v BeÀovû konal dostihov˘ den a 4. listopadu Hu-
bertova jízda. 

R. 1996. Od r. 1964 pofiádá beÀovsk˘ JO v Prusích spoleãnû
s JO Haná Prusy dostihy. V zimû byl poprve uspofiádán pro vefiej-
nost skijording (kÛÀ táhne lana, kter˘ch se drÏí lyÏafi). Místní JO
vlastnil je‰tû 3 poníky pro dûti.    

R. 1997. Na Velké pardubické se umístila H¤IVNA na 5. místû
ve steeplechase.  

R. 1998. JO se nemohl zapojit do nûkolika dostihÛ, k velké lí-
tosti ani Velké Pardubické steeplechase. DÛvodem byla karanténa
u koní, u nûkter˘ch se objevila na nohou a kopytech plíseÀ. Pfii po-
fiádání Hubertovy jízdy se dostavilo 30 koní. Trasa vedla Obecním
lesem pfies Prusy na Kocandu do staré hájovny a zpût.   

R. 1999. JO BeÀov oslavoval 35. v˘roãí svého zaloÏení. Bilan-
ce: 4 krát vítûzství na státních závodi‰tích, 6 krát vítûzství v regio-
nálních dostizích.   
kÛÀ Ïokej umístûní kde
Scangces Demel 1. v Chuchli
Oderka Radim Petfiík 2. steeplechase v Pardubicích   
Likon Renata Konupãíková 2. rovinn˘ dostih v Miro‰ovû  
Absent Radim Petfiík 1. v Miro‰ovû
Magpie Radim Petfiík 5. hlavní dostih Velká MiroÀovská   
poník Brigitka Simona Zavadilová 1. Velká MiroÀovská 

Místní JO stále vedl M. Foukal, kter˘ se celkem zúãastnil 700
dostihÛ. Oddíl uÏ vlastnil 12 koní. Dal‰í ãinnost oddílu: dostihy
v BeÀovû a Olomouci, dûtské hry, tábory pro dûti, kondiãní jízdy
pro mentálnû a tûlesnû postiÏené dûti, Jízdy králÛ v Doloplazech.
Do stanového tábora pfiijelo bûhem 4 turnusÛ 130 dûtí, hlavní ná-
plní ãinnosti byla jízda na koni. Pfiijely dûti z Olomouce, Havífiova,
Zlína a Ostravy. Tábor byl umístûn v areálu beÀovské sokolovny.
Hubertovy jízdy se zúãastnilo 87 koní.  

TJ Haná Pfierov se sídlem Prusy je star‰í, neÏ beÀovsk˘ JO. Na
v˘stavû hospodáfisk˘ch zvífiat v Pfierovû vystavovala TJ Haná klisnu
VIKTORIA, která byla zapsána do plemenné knihy klisen. Na zdej-
‰ích jezdeck˘ch závodech se umístil v parkurové soutûÏi hfiebec JU-
RY s jezdkyní Martinou Bayerovou na 2. místû. V ãervnu TJ Haná
uspofiádala Dûtsk˘ den pro Z· v Horní Mo‰tûnici a v záfií stejnou
akci pro dûti z Prus. OÚ v BeÀovû podpofiil JO TJ Haná finanãní
ãástkou.   

R. 2000. Tento rok byl pro beÀovsk˘ JO nejúspû‰nûj‰í. Ve stá-
jích mûl 15 koní. Nejvíce se vyznamenal amatérsk˘ jezdec Radim
Petfiík s konûm H¤IVNA, jehoÏ majitelkou byla p. Ivana Zelenko-
vá.  
17. 6. H¤IVNA Radim Petfiík 1. místo Závod VC Dopravního

podniku mûsta Pardubic 
15. 7. H¤IVNA Radim Petfiík 2. místo Závod ve Svûtlé Hofie o ce-

nu mûsta 
24. 9. H¤IVNA Radim Petfiík 1. místo 110. roãník Velké Pardu-

bické – kvalifikaãní závod  
V novodobé historii Velké Pardubické po I. VáÀovi teprve druh˘ jez-
dec, vítûz kvalifikace s licencí amatérského jezdce.
8. 10. H¤IVNA Radim Petfiík 1. místo 110. roãník Velké Pardu-

bické – cena EURO ISON 
Tento závod byl dotovan˘ ãástkou 800 000 Kã.  
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15. 8. H¤IVNA Radim Petfiík 5. místo MERAN – Itálie (silná me-
zinárodní konkurence) 

R. 2001. V tomto roce mûl JO 16 koní, z toho 10 dostihov˘ch.
Desetiletá Hfiivna byla pfiedána do stáje pana Vinklárka v Kyselovi-
cích. Úspûchy oddílu v tomto roce: ABSENT – 1. místo 2 krát, CHE-
RUBÍN – 2. místo 1 krát, 5. místo 1 krát, BASTILA – 3. místo
1 krát, 4. místo 1 krát.   

Pfiedseda JO ode‰el a zaloÏil si vlastní stáj v Radkové Lhotû.V ãe-
le oddílu je Kamil Bukva. Hubertova jízda se konala tradiãnû za vel-
ké úãasti koní a divákÛ.    

R. 2002. Úspûchy koní na státních závodi‰tích v tomto roce:   
ABSENT – 1. místo (Ol‰any), 2.místo (Brno), 4. místo (Miro‰ov)  
CHERUBÍN – 2. místo (Ol‰any), 2. místo (Brno), 5. místo (Pardu-
bice)    
BASTILA – 4. místo (Pardubice).    

R. 2003. JO poÏádal o pronájem louky nad rybníãkem v Pru-
sích. Majitelka nejúspû‰nûj‰ího konû H¤IVNY p. Zelenková opus-
tila zaãátkem roku stáj. ZÛstalo tu ustájeno 10 koní. JO koupil dva
mladé pfiekáÏkové konû od Antonína Vinklárka. Radim Petfiík si kou-
pil ze zahraniãí tfiíletého pfiekáÏkového konû s kvalitním rodokme-
nem. Mûl pfiedpoklady uspût v závodech na pfiedních místech. V do-
stihové sezonû uspûli: ABSENT – 4. místo a CHERUBÍN – 5. místo
(oba Ol‰any).

Úspûchy amatérského jezdce Radima Petfiíka, patfiícímu
k pfiedním pfiekáÏkov˘m jezdcÛm:
3. místo kÛÀ VARCAS Kvalifikaãní závod pro Velkou Pardubickou   
1. místo kÛÀ VEST HAL Závodi‰tû v Mostu   
4. a 5. místo na koních slovenského majitele v Merano v Itálii.   

Konû VARCAS a VEST HAL byli z dostihového centra Mariánov.
OÚ v BeÀovû podpofiil místní jezdeck˘ oddíl dotací 30 000 Kã a pro-
nájmem louky v Prusích na získání sena pro konû. V leto‰ní Hu-
bertovû jízdû bylo 40 koní. V tomto roce mûl JO v péãi tyto konû:
ABSENT (majitelkou Renata Konupãíková), MOBICK (majitelkou
Eva Krajãoviãová), MAGIC STAR a MAGPIE (majitelem obou Josef
DoleÏal), KILTON (majitelem Antonín Spáãil), SHOW MUST GO-
ON (majitelem Radim Petfiík). Samotn˘ JO vlastní tyto konû: CHE-
RUBÍN, MALORD, LIKON, GREMIUM.

R. 2004. Úspûchy závodních koní JO v BeÀovû v tomto roce:
KÛÀ SHOW MUST GOON (4 let˘ kÛÀ evropského formátu) 5. 3.
– 3. místo Slu‰ovice, 24. 4. – 2. místo Radslavice, 16. 7. – 2. mís-
to Svûtlá Hora, 28. 8. – 3. místo Velká Pardubická, 18. 9. – 2. mís-
to Velká Pardubická.
KÛÀ CHERUBÍN (7 let˘ závodní kÛÀ) 25. 4. – 3. místo Radslavice,
13. 6. – 4. místo Brno, 10. 7. – 1. místo Svûtlá Hora.

Ve v‰ech dostizích sedlal konû Radim Petfiík, kter˘ je drÏitelem
licence amatérského jezdce. Oddíl koupil 3 letou klisnu CHERU-
LETTY s velmi dobr˘m rodokmenem. Renata Konupãíková zvítû-
zila na dostizích v Radkové Lhotû s konûm ABSENTEM. 

R. 2005. JO mûl 15 ãlenÛ a pfiíznivcÛ, vlastnil 7 koní a pomá-
halo mu 10 dûtí. V˘sledky v dostizích:    
CHERULETA 2. místo dostihy na státním závodi‰ti v Radslavicích 
SHOW MUST GOON 3. místo tamtéÏ
CHERULETA 3. místo Slu‰ovice   
SHOW MUST GOON 3. místo tamtéÏ
CHERULETA 3. místo  Svûtlá Hora    
SHOW MUST GOON 5. místo Pardubice   
CHERULETA 10. místo tamtéÏ (utrpûla tûÏké zranûní)

Radim Petfiík zvítûzil v pfiekáÏkovém závodû Velké Pardubické
a porazil tak své konkurenty z Francie, ·védska, Irska, Polska, Nû-
mecka a dal‰ích zemí. Byl dekorován jako vítûz za zvuku ãeské
hymny. Pfiítomno bylo 50 000 divákÛ

R. 2006. Ve stáji ustájeno 8 koní. ABSENT a MALORD byli lo-
ni prodáni pro rekreaãní úãely, zakoupeni byli SKALNIAK a MEM-
BRE. Umístûní na státních drahách:
SHOW MUST GOON – Radslavice 5. místo, Pardubice 5., 5. a 3. mís-
to, Svûtlá Hora 4. místo, Topolãanky (SR) 1. místo
GREMIUM – Bene‰ov 2. místo, Albertovec 3. místo, MimoÀ 1. místo
TERKA – Radslavice 3. místo

Dne 1. 10. 2006 v závodû na Slovensku za velké mezinárodní
konkurence slavil zdej‰í JO vítûzství. Úspû‰n˘ byl i dostih v Mimo-
ni. V‰echny starty odjezdil Radim Petfiík a to na zdej‰ích koních,
ale i s koÀmi cizích majitelÛ v zahraniãí. (Celkem 25 startÛ)

Jezdeck˘ oddíl si koupil traktor. Bûhem roku si odvedli majitelé
dva konû. Oddíl zakoupil v Polsku pûtiletého konû, pfiipravované-
ho na pfiekáÏkov˘ bûh a tfiíletého konû do rovinn˘ch závodÛ. V sou-
ãasné dobû jsou v‰echny konû majitelem JO BeÀov.

R. 2007. Poãet ustájen˘ch koní byl stejn˘, z toho byli 4 pfiipra-
vováni pro dostihy, pfieváÏnû na pfiekáÏkách. V tomto roce se stav
koní redukoval. Byl prodán kÛÀ MEMBRE a CHERUBÍN zaãal pl-
nit roli ‰kolního konû. Úspûchy:
SHOW MUST GOON – Slu‰ovice 4. místo
MEMBRE – MimoÀ 4. místo, Albertovec 5. místo, Brno 5. místo
SATEN – Slu‰ovice 1. místo
GREMIUM – MimoÀ 1. místo

R. 2008. Z 9 koní jsou 3 pfiipravováni na závody na st. drahách.
Nové konû HUCKEBERYHO a KRAJKU II pfiivedla ãlenka oddílu
K. Páleníková s v˘hledem jejich uplatnûní pro parkurové soutûÏe.
Zato ode‰el dlouholet˘ LIKON. 

Na zaãátku dostihové sezony se na závodech ve slovensk˘ch ·u-
ranech tûÏce zranil stájov˘ jezdec Radim Petfiík. Podafiilo se ho za-
stoupit profesionálním Ïokejem Pavlem TÛmou. 

V˘sledky závodÛ v tomto roce:
SHOW MUST GOON – Pardubice 5. místo, Kolesa 2. místo
SKALNIAK – MimoÀ 4. místo
GREMIUM – Brno 3. místo, Kolesa 2. místo, MimoÀ 3. místo, Al-
bertovec 2. místo.

JO také absolvoval klání v Prusenovicích, na Mariánovû a Rad-
kové Lhotû. Zde se z hodnocen˘ch  cen a upomínkov˘ch pfiedmû-
tÛ tradiãnû tû‰ili ãlenové JO, ktefií na státních závodi‰tích nesmûjí
startovat. JO se také zúãastnil Dûtského dne v DomaÏelicích a v Be-
Àovû, dále Hubertovy jízdy v Kyselovicích, Bochofii a v BeÀovû za
úãasti 77 koní a více neÏ 150 pfiihlíÏejících.

R. 2009. JO má ve své stáji 8 koní. Konû SHOW MUST GOON
a SKALNIAK byli pro vleklá zranûní pfiipraveni k prodeji. Do stáje
pfiibyl HAZARD, potomek H¤IVNY a byla koupena CORVINA
z hfiebãína v Napajedlích. Oãekával se také pfiíchod konû SAN LO-
RENZO, kter˘ mûl v˘born˘ rodokmen. Na spoleãensk˘ch akcích se
zapojilo celkem 52 koní. 

R. 2010. Ve stáji JO je stále 8 koní, 4 z nich jsou pfiipravováni
pro pfiekáÏkové i rovinové dostihy na drahách Jockey Clubu âR.
Ostatní konû slouÏí pro v˘cvik jezdcÛ a pro rekreaãní úãely maji-
telÛ a ostatních ãlenÛ JO. Stáj je v souãasnosti vlastníkem dvou do-
stihov˘ch barev dresÛ. Bíl˘ dres s ãervenoãern˘m pruhem repre-
zentuje JO BeÀov, modr˘ dres s oranÏovoãernou ‰erpou Kyselovick˘
ranã p. Vinklárka. 

Provádí se generaãní v˘mûna koní. Vût‰inou z dÛvodÛ jejich zra-
nûní do‰lo k jejich prodeji, nebo k pfiefiazení k rekreaãním úãelÛm.
Bûhem roku z rozhodnutí majitelÛ opustili stáj HAZARD a MOBIK
a byl zakoupen kÛÀ SAN LORENZO se zamûfiením na steplechea-
se. 

JO se úãastnil celkem 19 akcí, z toho 11 závodÛ na státních dra-
hách. Zatím bylo umístûní koní blízko 5. místa, ale jsou nadûjí pro
pfií‰tí sezonu, protoÏe jsou je‰tû mladí. 

beÀov prusy
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R. 2011. Sezona JO zaãala jiÏ 1. ledna tradiãní novoroãní vy-
jíÏìkou. ProtoÏe byl o tuto vyjíÏìku velk˘ zájem a ustájen˘ch ko-
ní bylo jen 9, vyhovûlo se v‰em, bez ohledu na únavu koní. Stáj
opustil HAKLBERY, pfii‰el nov˘ VOGAN a dvoulet˘ hfiebec MAR-
LEY (s dobr˘m rodokmenem pro pfiekáÏky) a 8-let˘ hfiebec COSSI-
COS v‰estranného zamûfiení. Na drahách Jockey Clubu âR se zú-
ãastnili 7 dostihÛ tito konû:
SAN LORENZO – Slu‰ovice 5. místo
CORVINA – Lysá nad Labem 5. místo, Chuchle 2. místo, Slu‰ovi-
ce 4. místo, Slu‰ovice 2. místo, Kolesa 1. místo, Chuchle 2. místo.

Bûhem sezony se bohuÏel tûÏce zranil jedin˘ stájov˘ jezdec Ra-
dim Petfiík a na v‰echny závody bylo nutno najímat cizí Ïokeje. To
znamenalo dal‰í finanãní náklady pro stáj.

JO tradiãnû obsazoval dostihové soutûÏe na lokálních závodi‰-
tích blízkého okolí (pouÈové soutûÏe, klání v Prusenovicích, Lhotû,
Penãicích, Radslavicích, Bfiestu), zúãastÀoval se oslav Dne dûtí pod-
le pfiání okolních obcí a Hubertovou jízdou symbolicky zakonãoval
jako kaÏd˘ rok jezdeckou sezonu. Tentokrát za úãasti 81 koní.

Jezdeck˘ oddíl Prusy

Jaroslav Bayer je mezi chovateli koní uznávan˘ jako prÛkopník
jezdectví na Pfierovsku a také jako v˘born˘ chovatel. Za vynikající
v˘sledky v jezdectví i v chovu koní získal Cenu mûsta Pfierova
– Medaili J. A. Komenského. Pofiádal dokonce nûkolik mistrovství
republiky v závodech koní a mezinárodní v˘stavy na pfierovském
V˘stavi‰ti. J. Bayer hodnotil jízdu na koni jako nejstar‰í sport, kte-
r˘ vychovává jezdce k odvaze, rozhodnosti a houÏevnatosti. S man-
Ïelkou Evou pofiádal dûtské tábory, jejichÏ náplní byla péãe o konû
a poznávání pfiírodních krás. Nejprve zaãínali s nimi chodit v sed-
le, ti úspû‰ní se mohli pokusit i o poklus konû. Provádûli malou vy-
jíÏìku po okolí. Dokonce i dcera zpûvaãky Zory Jandové a sklada-
tele ZdeÀka Merty Viktorie Mertová se tohoto táboru 6 krát
zúãastnila. Dûtské tábory v Prusích probíhaly v 5 turnusech. 

ManÏelé Bayerovi uãili bûhem roku zájemce jízdû na koni. TJ
Haná Pfierov sídlí v Prusích od r. 1968 a velk˘ch úspûchÛ dosáhla
pod vedením Jaroslava Bayera v dostizích, v parkurovém skákání
a v soutûÏích jednospfieÏení. V souãasnosti má 28 ãlenÛ, z toho 10
aktivních závodníkÛ, vãetnû p. Ministra z Mariánova. TJ Haná po-
fiádá dûtské tábory uÏ déle jak 10 let.1

18. FOTBALOV¯ KLUB FC BE≈OV
(1993–dosud)

Byl zaloÏen 13. listopadu 1993 z b˘valého oddílu kopané TJ So-
kol. Jeho prezidentem byl zvolen Bohumír HovÛrka ml., vicepre-
zidentem Stanislav Spáãil z Prus, sekretáfiem Tomislav Cigánek, hos-
podáfiem Miroslav Bukva a správcem Antonín Kobert. Ze zdej‰ího
oddílu kopané vy‰el Kamil ·tûpáník, kter˘ hrál za Strojírny Pfierov
a nyní zaãal hrát 1. ligu za TJ Vítkovice. 

Fotbalov˘ oddíl zvítûzil r. 1999 dvakrát v letním turnaji a jednou
byl tfietí. Na podzim byly v˘sledky stfiídavé a fotbalisté se umístili
na posledním místû. Pak se ale karta obrátila a následovalo jedno
vítûzství za druh˘m. V podzimní ãásti soutûÏe se umístili na 3. mís-
tû. Trenéra L. Dvofiáka vystfiídal Ferdinand Kadlãík, b˘val˘ hráã li-
gové Sigmy Olomouc.  

Na v˘roãní schÛzi byl ustaven nov˘ v˘bor. Pfiedsedou se stal La-
dislav Dvofiák, místopfiedsedou Jifií Dressler, hospodáfiem Pavel Vrá-
na, jednatelem Zbynûk Batûk. âleny v˘boru se stali: Stanislav Mi-
ke‰ka, Jaroslav Tomeãek ml. z Prus, ·tefan Habãák z Prus, Jifií Hrbas
a Miroslav Chromãík. Revizní komise: pfiedseda – Jaroslav DoleÏel
ml., ãlenové – Roman Kolc a Bronislav Strniska.   

V r. 2000 slavil beÀovsk˘ fotbal 60 let svého trvání. DruÏstva
muÏÛ a dorostencÛ (ti byli z Hulína) odjela 4. bfiezna k pfiátelsk˘m
zápasÛm do Polska. S nimi jel beÀovsk˘ starosta J. Stojan. V druÏ-
stvu dorostencÛ byli i sportovci z BeÀova. Dorostenci prohráli
2 : 0 proti Orlu Kotty, ale beÀov‰tí muÏi vyhráli 3 : 0. Druhého dne
vyhráli dorostenci 11 : 1 a muÏi 5 : 4 porazili Spartu Tworog. Zá-
jezd vedl a organizoval RNDr. prof. J. ·vrãek. 

V rámci oslav pfiijel do BeÀova starosta Tworogu p. Ecler a pfied-
seda oddílové kopané FC Kotty p. Krok. Domluvila se doba  od-
vetného utkání na 15. 7.

R. 2005. MuÏstvo Sokola se padesát let pohybovalo mezi II. a III.
tfiídou. ProtoÏe bylo v BeÀovû malé hfii‰tû, hráli nadûjní hráãi
(Cigánek, Petfiík a Bittner) ve Spartaku Pfierov a ostatní v jin˘ch od-
dílech. Urãitou dobu bylo pátefií muÏstva FC BeÀov b˘valé druÏ-
stvo ÏákÛ, které se probojovalo do KP Severomoravského kraje. Po
celou dobu se udrÏelo uprostfied tabulky. Toto druÏstvo postoupilo
v r. 1991 do I. A tfiídy a setrvalo v ní 15 sezon. Stanislav Dostál,
kter˘ hrál za VÎKG Ostrava, se stal se sv˘m Ïákovsk˘m druÏstvem
mistrem âeskoslovenské republiky. Stanislav Svoboda jako stál˘ ãlen
muÏstva PS Pfierov hrál II. ligu. V tomto roce hráli v Pfierovû doro-
steneckou ligu bratfii Schlérové. 

V 80. letech se beÀovské hfii‰tû prodlouÏilo a v 90. letech se za
pomoci brigádníkÛ postavila tribuna, zásluhou p. Bukvy i restaura-
ce. Starosta J. Stojan navrhl postavení nov˘ch ‰aten.   

UÏ pát˘m rokem se opakoval mezinárodní zápas s muÏstvem
ORZEL KOTTY z Polska. V oddíle kopané FC BeÀov bylo v I. muÏ-
stvû 22 aktivních hráãÛ, v II. muÏstvû 25 aktivních hráãÛ
a v I. muÏstvu ÏákÛ 22 hráãÛ. K oddílu patfiilo je‰tû 30 nesportují-
cích ãlenÛ.    

R. 2006. MuÏstvo FC BeÀov obsadilo v leto‰ním roãníku 6. mís-
to. Nejlep‰ím hráãem byl Franti‰ek Hudeãek (21 branek), nejlep-
‰ím stfielcem Petr Kavka (28 branek). MuÏstvo hrálo bez trenéra.
Po 15 letech sestoupilo z I. A tfiídy a nebylo pfiihlá‰eno ani jedno
mládeÏnické muÏstvo do soutûÏí. Pfii fotbalov˘ch zápasech proto
pomáhali zaslouÏilí ãlenové Sokola - B. HovÛrka, Z. Stojan a A. Ko-
bert. Proto jim bylo na valné hromadû udûleno ãestné uznání. 

R. 2008. Byli zvoleni noví ãlenové v˘boru. Nejlep‰ím hráãem
za r. 2007 se stal David Kavka, nejlep‰ím stfielcem za r. 2007 Petr
Kavka. Nejlep‰ím hráãem v kategorii dorostu byl Ondfiej Hudík
a v kategorii Ïáci Vendula VaÀková. Stanislavu Müllerovi byla k je-
ho sedmdesátinám pfiedána cena a ãestné uznání, totéÏ Jifiímu Za-
vadilovi k jeho ‰edesátinám, za zásluhy ve fotbalu. ZaslouÏilému Ji-
fiímu Zavadilovi (Dervi‰ovi) bylo pfiedáno ocenûní a podûkování pfii
pfiíleÏitosti jeho 60. narozenin pfii mistrovském utkání BeÀov – To-
vaãov.   

V ãervnu se konal V. roãník sportovních her MEOLYMPIÁDA
2008. DruÏstvo BE≈OV TEAM ve sloÏení Bohumír HovÛrka, Pa-
vel Kelnar a Vojtûch Topiã se umístili na 3. místû. Zaãátkem ãer-
vence se konal turnaj v malé kopané, kterého se zúãastnilo i druÏ-
stvo gminy Tworóg. DruÏstev bylo celkem 8. Zaãátkem srpna se
konal fotbalov˘ turnaj O pohár starosty obce, kterého se mimo jiné
zúãastnilo i polské druÏstvo LKS Orzel z gminy Tworóg.1

19. DAL·Í SPOLKY
V BeÀovû pracovalo v minulosti i mnoho jin˘ch spolkÛ, o jejichÏ

ãinnosti se zachovalo málo písemností, nebo jen strohé zprávy. Tak
napfi. je v pfierovském archivu poznamenán spolek Konvent Milo-
srdn˘ch bratfií, kter˘ pracoval v letech 1893–97. Dále z r. 1913
(28. 2.) je v Pfierovském obzoru v ã. 9 na str. 15 krátk˘ ãlánek
o Hospodáfiském spolku.
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„Hospodáfisk˘ spolek uspofiádal u nás (t. j. v BeÀovû) v nedûli
16. února hospodáfiskou schÛzi s thematy: O scelování pozemkÛ
a zu‰lechÈování hospodáfisk˘ch plodin. SchÛze byla velmi zdafiilá,
úãast neb˘valá. K prvnímu bodu programu vûcnû mluvil a docela
zfietelnû znázornil v˘znam scelování nejen po stránce technické,
ale i praktické p. dr. Tich˘, profesor stfiední hospodáfiské ‰koly,
a druhou otázku, co se t˘ãe zu‰lechÈování hospodáfisk˘ch plodin
velice dobfie nejen ovládal, ale také vûcnû a poutavû pfiednesl
a prakticky znázornil p. Vrat. Stöhr...“

Dále je to spolek Národní jednota, kter˘ vznikl po válce r. 1920.
V témÏe roce vznikla Dûlnická tûlov˘chovná jednota (DTJ), jejímÏ

posledním pfiedsedou byl Franti‰ek Horák. Spolek zanikl pfied
2. svûtovou válkou.    

V r. 1923 vznikl spolek Domovina. Ve váleãn˘ch letech v r. 1943
vznikl spolek S. K. Beniow. V r. 1946 zaãal pracovat Svaz âesko-
slovensko - sovûtského pfiátelství. Jeho 1. pfiedsedou byl v r. 1946
fiídící uãitel Alois Seibert,1. místopfiedsedou Antonín Pospí‰il ã. 18
a jednatelem Josef Luká‰. Spolek mûl 51 ãlenÛ. V r. 1947 se stal
pfiedsedou spolku Josef Mareãek ã. 62, místopfiedseda zÛstal stej-
n˘, jednatelem Josef Petera ã. 49. V r. 1948 zÛstali funkcionáfii stej-
ní, jen jednatelem se stal Josef Alexa ã. 138.1

beÀov prusy

V bohaté historii BeÀova se vyskytuje mnoho jmen v˘znaãn˘ch
rodákÛ. Není v lidsk˘ch silách zjistit v‰echny tyto osobnosti, které
by si zasluhovaly jistû vût‰í pozornosti.   

Rudolf Macháãek (nar. 16. 11. 1897 v BeÀovû) po studiu na
gymnáziu a pak na Uãitelském ústavu v KromûfiíÏi uãil 3 roky
(1917–20) ve své rodné obci. V letech 1920–24 uãil v Horní Mo‰-
tûnici, kde vedl pûveck˘ krouÏek a vûnoval se ochotnickému diva-
dlu. V r. 1924 zaãal uãit na mû‰Èanské ‰kole ve Valticích u Miku-
lova. R. 1929 vykonal zkou‰ky pro zpÛsobilost v˘uky na mû‰Èan.
‰kolách. Jeho zamûfiení bylo mluvnicko-historicko-zemûpisné. Byl
v‰estrann˘m pracovníkem. Získal aprobaci pro v˘uku opoÏdûn˘ch
ÏákÛ ve v˘uce, v r. 1936 získal zpÛsobilost vyuãovat v lidov˘ch hos-
podáfisk˘ch ‰kolách. Byl varhaníkem v klá‰terním kostele, pozdûji
‰kolsk˘m referentem národního uãitelstva v Brnû, pfiedsedou i jed-
natelem Národní jednoty Místní osvûtové komise v Mikulovû. Byl
sbormistrem, zpûvákem, hrál na housle a klavír. V r. 1936 zaãal uãit
na mû‰Èanské ‰kole v Hru‰ovanech.

Po del‰í dobû se vrátil uãit na dívãí ‰kolu do Pfierova, odtud
v r. 1942 se stal fieditelem ‰koly v Kokorách. Stal se aktivním ãle-
nem pûveckého souboru Pfierub. Od r. 1951 pracoval jako fieditel
Slamûníkovy ‰koly v Pfierovû. Deset let byl správcem Komenského
muzea v Pfierovû a pÛsobil zde i jako fieditel Osvûtového domu. Îá-
ky i dospûlé uãil lásce k hudbû a ke zpûvu, také k divadelní ãinnosti.
Byl u‰lechtil˘m vlastencem.    

Lásku k hudbû a zpûvu mûla dal‰í v˘razná osobnost – prof. Mi-
lan Uherek. Narodil se v r. 1925.  Jeho otec Ing. Josef Uherek po-
cházel z beÀovského gruntu a pracoval v cukrovaru. Milan vystu-

doval filosofickou fakultu v Brnû. Mûl skromné vystupování a zá-
jem o muziku. Pofiádal vánoãní koncerty s Libereck˘m barokním
triem. Milan Uherek byl ãinoherníkem, muzikantem a dirigentem
proslaveného dûtského pûveckého sboru Severáãek. Pod jeho ve-
dením a pod vedením jeho Ïeny Jifiiny vystupoval Severáãek nejen
v na‰í zemi, ale i v cizinû. A to ve Francii (PafiíÏ, v Tours, ...), v Itá-
lii – nûkolikrát, b˘valé Jugoslávii (Zagreb, Bûlehrad, Sarajevo, Skop-
je, Dubrovník, Split, Mostar, ...), v USA, v Anglii, ·panûlsku (Bar-
celona), ¤ecku (Atény). A v‰ude získával Severáãek ta nejlep‰í
umístûní. Dokonce vystupoval i na PraÏském jaru – a to nûkolikrát.
Dále vystupoval Severáãek ve ·v˘carsku, Finsku, ·védsku, v Pol-
sku (·tûtín), Belgii (Antverpy, Aalst) a jinde.

Ale profesor Milan Uherek byl i operním sbormistrem, vedl dfií-
ve sbor Opus v Brnû. Na plakátech rÛzn˘ch písÀov˘ch, nebo oper-
ních koncertÛ literárnû hudebních pofiadÛ a zábavn˘ch estrád stá-
lo napsáno: U klavíru Milan Uherek. 

Mezi autory Severáãku patfiili m. j. Ilja Hurník, Petr Eben, Kle-
ment Slavick˘, Václav Trojan, Jan Hanu‰, Miroslav Raichl, Slávek
Neumann, Otmar Mácha, Zdenûk Luká‰, Viktor Kalabis, Marek Ko-
pelent a Jindfiich Feld. Básníky – textafii byli Va‰ek Fischer a Erich
Sojka. Ti v‰ichni byli velk˘mi Uherkov˘mi pfiáteli. O tom, Ïe prof.
Milan Uherek byla uznávaná osobnost, svûdãí i kniha Milan Uhe-
rek vypráví, kterou napsal Jifií Zapletal, vydalo nakladatelství Tha-
lia v bfieznu 1997.  

BeÀov byl líhní je‰tû dal‰ích osobností. Napfi. v r. 1927 se tu na-
rodil Antonín Václavík, literární vûdec a rusista. Zemfiel v r. 1997
v Olomouci.1

Zahrádka

Paní N. milovala kvûtiny a její malá zahrádka pfied domem jí dû-
lala radost. V‰ak také okolo jdoucí si ji s úÏasem prohlíÏeli.  

PÛjdu ji zalít, neÏ bude pálit sluníãko, pomyslela si. Natoãila do
konve vodu a vy‰la pfied dÛm. Ale co to ? Zírala ne‰Èastnû na zá-
honek, div jí oãi z dÛlkÛ nevypadly. Zahrádka byla rozrytá, kvûtiny
potrhané, nûkteré trsy i s kofieny vytrÏené. Celá se roztfiásla. 

Vidím dobfie? No kdo toto udûlal? To pfiece není moÏné! 
Rozhofiãení, zloba a pláã s ní cloumaly. Kdo to jenom udûlal? Ko-

mu záhonek vadil? Oãi bych mu vy‰krábala!
Dlouhou chvíli nevûfiícnû kroutila hlavou, pak koneãnû pfiinesla

motyãku a zahradnické nÛÏky, aby jakÏ takÏ dala záhonek do po-
fiádku. Dosadila vytrÏené kvûtiny, u kter˘ch byl kofiínek a nakonec
v‰echno pokropila vodou. V hlavû se jí honily rÛzné my‰lenky, kte-
ré by si dfiíve nepfiipustila. 

To udûlal nûkdo schválnû, ze závisti! Je to tak! Kdosi jí závidí,
Ïe se jí dafií. V‰ak ona pfiijde na to, kdo to je, kdo to udûlal. Bude si
více v‰ímat okolí, pozorovat lidi. Jen aÈ se darebák tû‰í, co mu ona
provede!

Na druh˘ den ráno ‰la znovu zalít záhon. Div jí konev z ruky
nevypadla. S údûsem zjistila, Ïe opraven˘ záhon je zase rozryt˘,
po‰lapan˘, kvûtiny skoro Ïádné. 

Pojì sem, pojì rychle sem!, volala zoufale na manÏela. Podívej
se, to pfiece není moÏné, to musela udûlat jenom nûjaká sv-nû!,
ulevovala si. Kolem jdoucí se otáãeli a ona bezmocnû ukazovala na
záhon. Lidé nad tím kroutili hlavami. 

Komu vadí mÛj záhonek? Co jsem komu udûlala?, rozplakala se.
UÏ nic neopravovala, nezalívala. Ne‰Èastná za‰la do domu. Pfiece
ale jí to nedalo a za záclonou se na záhonek dívala. 

Najednou zbystfiila zrak. CoÏe? Vidím dobfie? Jak se tam dosta-
la? 

XVIII. DODATKY

XIX. ÚSMùVY BE≈OVA
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beÀov prusy

ManÏel se zasmál. Vidí‰, mûla jsi jako vÏdy pravdu. Byla to svi-
nû. A dokonce na‰e. Vzal náfiadí a ‰el opravit dvífika od praseãího
v˘bûhu. 

Chytrá ‰enk˘fika  

V dfiívûj‰ích dobách pr˘ b˘vala v BeÀovû ‰enk˘fika, známá po ce-
lém okolí. Mladá, pÛvabná, ale i chytrá. Pfiitahovala do hospÛdky
mnoho ‰tamgastÛ. A b˘valo tu veselo, vedle pití se tu zpívalo a vy-
právûly rÛzné historky. I kdyÏ se v‰em ‰enk˘fika líbila, nedovolila
nikomu, aby se k ní dÛvûrnûji choval. 

To máme fe‰nou hospodskou, pochvalovali si u jednoho stolu
hosté. Proto sem také rádi chodíme, ozvalo se od druhého stolu. 

Debata se vedla ohlednû Ïenské krásy a obsluhující ‰enk˘fika po
nich ‰ibalsky mrkala oãkem.

Vy chlapi, na co vy nemyslíte! Jeden host, uÏ trochu pod parou,
se neovládl. 

Víte, vy jste krásná Ïenská! Nevím, co bych za to dal, abych Vás
vidûl nahou! ·enk˘fika ho pleskla utûrkou a ‰la obsluhovat k dal‰í-
mu stolu. 

Já bych Vám dobfie zaplatil, jen kdybyste se mi ukázala aspoÀ
na pár minut, nedal se odb˘t a Ïadonil dál opilec. ·enk˘fika se vrá-
tila. ¤íkáte, Ïe dobfie zaplatil? A kolik?

No my bychom zaplatili taky, pfiidávali se dal‰í. Hospodou to za-
‰umûlo. V‰ichni ochotnû slíbili, Ïe zaplatí. 

Tak chlapi, ujasnûme si to. KdyÏ já tfieba o pÛlnoci budu stát na
stole nahá, vy mi dáte tu sumu, kterou fiíkáte. Je to tak? V‰ichni
jednotnû kfiiãeli: Je, je!

·enk˘fika po chvíli odbûhla, aby se je‰tû lépe ustrojila a do pÛl-
noci normálnû obsluhovala, jakoby se nic nestalo. TrÏba byla velká,
nikdo neode‰el. KdyÏ se blíÏila pÛlnoc, vzala ze skfiíÀky kfiídu a na-
psala na jeden stÛl velké písmeno H. Pak sama na tento stÛl vy-
skoãila. V‰ichni ztichli a napjatû ãekali, co bude dál. 

Tak chlapi, co fiíkáte, stojím na stole na Há?, zvolala vítûzo-
slavnû. Hosté nechápavû zírali.

Ale najednou propukli v obrovsk˘ chechot. Já jsem fiíkal, Ïe má-
me nejchytfiej‰í ‰enk˘fiku!, zvolal jeden.

Ale chlapi, kde je odmûna?, nedala se odb˘t ‰enk˘fika. Museli jí
dát to, co slíbili. Uznali, Ïe je pûknû vypekla.

1318 Elizabeta, dcera vladyky Vyknama, syna Zdenka z âe-
kynû

do r. 1365 Liban a Zdenûk z Tr‰ic
1365–1384 Her‰ z Roketnice
1384 moravsk˘ markrabû Jo‰t
1385 Lacek z Kravafi 
1405 Zbynûk Hfiivnáã z Hnûvosic, kter˘ to v‰e odkázal své

manÏelce Annû z Labutû
1406–1437 vdova Anna z Labutû a její bratr Boãek
1437 Jan Hfiivnáã, syn Anny z Labutû, prodal Binov Katefii-

nû z Lulãe, manÏelce SÛlka z Pacova 
1461 Hynek z Pacova, syn Katefiiny z Lulãe
1464 Bedfiich z Vrahowitz
1464–1472 Hynek, syn Katefiiny z Lulãe (Hynek BeÀovsk˘)
1481 pano‰ Václav SÛlovsk˘ z Tfiebule a Borovce
1481–1491 poruãníkem statkÛ zemfielého Václava SÛlovského se

stal Vilém z Pern‰tejna 
1491–1521 Vilém z Pern‰tejna, nejvy‰‰í komorník a zemsk˘ hejt-

man na Moravû
1521–1548 Jan z Pern‰tejna, VilémÛv syn

1548–1582 zprvu Jaroslav, pak Vratislav z Pern‰tejna 
1582–1585 Jan II. z Pern‰tejna (ml.)
1585–1594 Jan Manriquez z Laru
1594–1596 znovu Jan II. (ml.) z Pern‰tejna
1596–1598 Fridrich (Bedfiich) st. ze Îerotína a na Îidlochovicích
1598–1629 Karel st. ze Îerotína
1629–1659 Balcar (Baltazar) ze Îerotína
1659–1669 Franti‰ek Ludvík ze Îerotína
1670–1688 Karel Jindfiich, hrabû ze Îerotína, bratr Franti‰kÛv
1688–1695 Karel Julius Sedlnick˘, svob. pán z Choltic 
1695–1709 Bohumil hrabû z Windischgrätzu (Gottlieb hr. z W)
1709–1732 Leopold Jan Viktorin hr. z Windischgrätzu
1732–1745 Jan Václav Îeleck˘ z Poãenic na V‰echovicích
1745–1762 Amand Antonín, svobodn˘ pán Petfivaldsk˘
1762–1763 Bernard Petfivaldsk˘, synovec Amanda
1763–1766 Franti‰ek Josef z Khünburku
1766–1774 Arno‰t, svobodn˘ pán Petrá‰, generál
1774–1780 Franti‰ek, svobodn˘ pán Petrá‰
1780–1795 Antonín Hyacint, svobodn˘ pán z Brettonu
1795–1824 Antonín hrabû z Magnisu

XX. BE≈OVSKÁ VRCHNOST

XXI. FOJTOVÉ, PUDMIST¤I, STAROSTOVÉ
A P¤EDSEDOVÉ

1724–1848 Vilém hrabû z Magnisu
1562 Jan PiktÛv – fojt (rychtáfi), Jan KfiíÏÛv – pudmistr, To-

mek TichanÛv, Ondra Nosek, Tomá‰ SnûÏenec – pfií-
seÏní

1608 Pavel Pavelka – pudmistr, Pavel Ochvatil – fojt, Jakub
Teãovsk˘, Jan Kulhavka – pfiíseÏní  

1608 podle A. Bfieziny: BartoÀ Jufiík – fojt, Jan Kulhavka
a Tomá‰ Ochvátil – pfiíseÏní

1744 Tomá‰ Janda – rychtáfi, Matûj âernoch – pudmistr, Pa-
vel Martala, Pavel Rejnal, Tomá‰ Peãínka – pfiíseÏní

1766 Tomá‰ Janda – rychtáfi, Karel Chmelafi – pudmistr

1769 Jan Bûlafi – rychtáfi (aÏ do r. 1803), Karel Chmelafi –
pudmistr (do r. 1773), Václav Kovafiek, Václav Je‰a –
pfiíseÏní

1776–9 Jan Bûlafi – rychtáfi, Kylián Uherek – pudmistr, Fabian
Dostál, Janda – pfiíseÏní 

1785 Jan Bûlafi – rychtáfi, Kylián Uherek – pudmistr, Jifií
Chromeãek, Martin Kopeãek – pfiíseÏní

1788 Jan Bûlafi – rychtáfi, Martin Dostál – pfiíseÏn˘
1805 Franc Rolny – rychtáfi, Janek Chmelafi, Josef ¤íha,

Franz Martilik – pfiíseÏní 
1827–1835 Anton Bûlafi – rychtáfi 
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1830 kon‰elé – Chmelafi, Janda, Bûhal, Chromeãek, Spáãil
1833 Franti‰ek Janda – rychtáfi, Antonín Bûlafi – fojt
1835 Antonín Bûlafi – rychtáfi
1848 Jan Uherek – rychtáfi, Franz Janda ml. – pudmistr 
1850 Jan Uherek – rychtáfi, Jan Martilík – 1. radní, Jan Petfiek –

2. radní
1857 Jan Uherek – starosta, Augustin Dostál, Jan Petfiek, Jan

Martilík, Augustin Janda, Augustin Pospí‰il, Jan Chrome-
ãek, Josef Chmelafi – radní 

1861 Jan Chromeãek – starosta, radní: Franti‰ek Chmelafi, Fran-
ti‰ek Dostál, Franti‰ek Bûlafi

1864 Franti‰ek Bûlafi – starosta, Augustin Pospí‰il – 1. radní
1871 Franti‰ek Spáãil – starosta
1873 Antonín Janda – starosta, Jan Sehnal – 1. radní, Franti‰ek

Dostál – 2. radní 
1876 Antonín Martinek – starosta, Josef NesÀal – 1. radní, Jan

Sehnal – 2. radní
1879 Franti‰ek Bûlafi – starosta, Jan Chmelafi – 1. radní, Jan Kop-

lík – 2. radní
1882 Jan Chromeãek – starosta, Benedikt Matu‰ka – 1. radní,

Jan Koplík – 2. radní 
1887 Jan Sehnal – starosta, Augustin Dostál – 1. radní, Jan Kop-

lík – 2. radní
1890 Jan Sehnal – starosta, Ludvík Uherek – 1. radní, Josef Ostr-

ãil – 2. radní 
1893 Ludvík Uherek – starosta, Franti‰ek Martinek – 1. radní,

Josef Brázda – 2. radní 
1897 Ludvík Uherek – starosta, radní: Franti‰ek Martinek, Fran-

ti‰ek Suchánek a EvÏen Janda
1900 EvÏen Janda – starosta, radní: Augustin Uherek, Josef Ole-

hla, Augustin Pospí‰il
1903 EvÏen Janda – starosta, radní: Augustin Uherek, Alois Ze-

mánek, Josef Olehla
1906 EvÏen Janda – starosta, radní: Augustin Uherek, Alois Ze-

mánek, Augustin NesÀal
1909 EvÏen Janda – starosta, radní: Augustin Uherek, Alois Ze-

mánek, Augustin NesÀal
1912 EvÏen Janda – starosta, radní: Augustin Uherek, Alois Ze-

mánek, Augustin NesÀal
1915 se volby nekonaly, obecní v˘bor zÛstal stejn˘, jen místo

A. NesÀala zastupoval náhradník 
1918 EvÏen Janda – starosta
1919 Augustin NesÀal – starosta, Vavfiinec Bûhal - námûstek sta-

rosty
1923 Augustin NesÀal – starosta, Josef Brázda - námûstek sta-

rosty

1927 Josef âern˘ – starosta, Franti‰ek Horák – námûstek starosty
1931 Josef âern˘ – starosta, Franti‰ek Horák – námûstek starosty
1935 Josef âern˘ – starosta, Franti‰ek Horák – námûstek starosty
1939 Josef âern˘ – starosta, Ladislav Vajda – námûstek starosty 
1945 tajné volby národního v˘boru (6. 5.) – ãlenové NV: Alois

Seibert, Otokar Smékal, Alois Hanousek, Franti‰ek Navrá-
til, Franti‰ek Horák, Franti‰ek Havlíãek, Milo‰ ¤íha

1945 od 9. kvûtna do poãátku srpna – Josef âern˘ – starosta, Jan
Bouchal – námûstek starosty

1945 od poãátku srpna – Josef âern˘ – pfiedseda MNV, Jindfiich
Mareãek – místopfiedseda MNV

1948 Josef âern˘ – pfiedseda MNV, Jindfiich Mareãek – místop-
fiedseda MNV

1949 Antonín Pospí‰il – pfiedseda MNV, Jindfiich Mareãek – mí-
stopfiedseda MNV

1950 Franti‰ek Horák – pfiedseda MNV, Jan Dvofiáãek – mí-
stopfiedseda MNV

1952 Josef Dreiseitel – pfiedseda MNV, Josef Alexa – tajemník
1957 Josef Dreiseitel – pfiedseda MNV, Josef Alexa – tajemník
1960 Jan ObdrÏálek – pfiedseda MNV, Josef Petera – místopfied-

seda MNV
1964 Jan ObdrÏálek – pfiedseda MNV, Jan Marek – 1. námûstek,

Jaroslav Tomeãek z Prus – 2. nám.
1971 Jan ObdrÏálek – pfiedseda MNV, Rostislav Pospí‰il – mí-

stopfiedseda
V r. 1976 do‰lo k slouãení 7 obcí pod spoleãn˘ MNV v H. Mo‰tû-

nici vãetnû BeÀova.
1976 Josef DoleÏel z H. Mo‰t. – pfiedseda MNV integrovaného

obvodu, Rostislav Pospí‰il – pfiedseda OV v BeÀovû
1981 Rostislav Pospí‰il – pfiedseda OV v BeÀovû († 1984), Jan

Marek – místopfiedseda OV Oldfiich Ka‰párek – pfiedseda
OV Prusy, Jaroslav Tomeãek – místopfiedseda OV Prusy

1986 Josef Stojan – pfiedseda OV v BeÀovû, 
1990 Jaroslav Olehla – starosta, Josef Stojan – zástupce starosty
1994 Jaroslav Olehla – starosta, Josef Stojan – zástupce starosty
1996 Josef Stojan – starosta, Lev Kretek – zástupce starosty
1998 Josef Stojan – starosta, Ing. Hana Bûlafiová – zástupkynû

starosty
2002 Josef Stojan – starosta, Lev Kretek – zástupce starosty
2006 Ivo Pitner – starosta, Ing. Hana Bûlafiová – zástupkynû sta-

rosty
2010 Ivo Pitner – starosta, Jaroslav Tomeãek z Prus – zástupce

starosty

beÀov prusy

XXII. POâTY DOMÒ A OBYVATEL V BE≈OVù
V PRÒBùHU âASU

r. 1516 30 domÛ r. 1910 125 domÛ 778 ob.
r. 1556 38 domÛ 230 ob. r. 1921 129 domÛ 784 ob.
r. 1675 38 domÛ r. 1930 146 domÛ 789 ob.
r. 1779 73 domÛ 418 ob. r. 1945 162 domÛ 784 ob.
r. 1834 98 domÛ 582 ob. r. 1950 163 domÛ 650 ob.
r. 1865 100 domÛ 684 ob. r. 1970 189 domÛ 672 ob.
r. 1869 101 domÛ 601 ob. r. 1983 232 domÛ 723 ob.
r. 1892 120 domÛ 657 ob. r. 2001 233 domÛ 686 ob.
r. 1900 121 domÛ 719 ob. r. 2007 245 domÛ 662 ob.
Od r. 1964 jsou zapoãítávány i Prusy.
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MAJITELÉ DOMÒ v r. 1880 (ãíslo domu)

1. Jan Sehnal 30. Franti‰ek Suchánek 58. Jan Vávra 86. Josef Tala 
2. Jan Chmelafi 31. Franti‰ek Dostál 59. Martin KfiiÏan 87. Franti‰ek Janda
3. Jan Koplík 32. Fabian NesÀal 60. Antonín NesÀal 88. Franti‰ek ·vrãek
4. Josefa Ostrãilová 33. Rozalie Spáãilová 61. Josef Bouchalík 89. Benjamín Karhan
5. Ludvík Uherek 34. Josef Olehla 62. Josef Peroutka 90. Josef Kavka
6. Sylvestr Martilík 35. Augustin Pospí‰il 63. Jan Pavlíãek 91. Josef Slamûník 
7. Jan Chromeãek 36. Leopold Bery‰ 64. Antonín Petfiík 92. Karel Mlãák
8. Augustin Janda 37. Jan Hfiíva 65. Josef Ho‰ák 93. Ignác Lajda
9. Antonín Janda 38. Jan Zdráhal 66. Ludvík ·indler 94. Antonín Novák

10. Franti‰ek Kubík 39. Tomá‰ Hrbas 67. Josef Janda 95. Franti‰ek Machura
11. Josef Pospí‰il 40. Antonín Pospí‰il 68. Bartolomûj Ja‰a 96. Jan ·koloud
12. Antonín Martinek 41. Franti‰ek Dragon 69. Jan Horák 97. Franti‰ek Vaculík
13. ·tûpán Chytil 42. Augustin Konupãík 70. Josef Janda 98. Josef Pospí‰il
14. Franti‰ek Spáãil 43. Jan ¤íha 71. Alois Václavek 99. Franti‰ek âechák 
15. Franti‰ek Olehla 44. P. Vavfiinec Roubal 72. neobydleno 100. Josef Vávra
16. Josef Nesrsta 45. Cecilie Stojanová 73. Franti‰ek Mazáã 101. Jan Konupãík
17. Josef Ostrãil 46. Franti‰ek Stojan 74. Jan Petfiík 102. AneÏka Pospí‰ilová
18. Franti‰ek Kubík 47. Josef Bûhal 75. Franti‰ek Kubík 103. Franti‰ek ¤íha
19. Jan DoleÏel 48. Franti‰ek Sajbert 76. Franti‰ek ¤íha 104. Franti‰ek Martinek
20. Marketa Matu‰ková 49. Ludvík Stojan 77. Josef Pumprla 105. Ignác Topiã
21. Josef NesÀal 50. Franti‰ek Pavlík 78. Franti‰ek Hrdliãka 106. Josef Zajíc
22. Ignác Kuãírek 51. neobydleno 79. Josef Herman 107. Josef Janda
23. Benedikt Matu‰ka 52. ·tûpán ¤íha 80. Jan Stojan 108. Josef Luká‰
24. Augustin Uherek 53. Jenovefa Luká‰ová 81. Franti‰ek Slamûník 109. Tomá‰ Lecian
25. Antonín ¤íha 54. Franti‰ek Lecian 82. Anna Filipíková 110. neobydleno
26. Alois Skácel 55. Filip Caga‰ 83. Vincenc Stojan 111. Franti‰ek Pospí‰il
27. Antonín Chmelafi 56. Jan Plaãek 84. Marketa Matu‰ková 112. Josef Spáãil
28. Augustin Dostál 57. Franti‰ek Vanûk 85. Bibiana NesÀalová 113. Sylvestr  Pospí‰il
29. Franti‰ek Bûlafi

MAJITELù DOMÒ v r. 1900

1. Vojtûch Bûlafi 32. Josef Brázda 62. Josef Perutka 92. Franti‰ek Pavlík
2. Franti‰ek Havlíãek 33. Rozalie Spáãilová 63. Jan Pavlíãek 93. Jan Jaro‰
3. Jan Koplík 34. Josef Olehla 64. Prokop Navrátil 94. Franti‰ka Nováková
4. Josefa Ostrãilová 35. Augustin Pospí‰il 65. Josef Ho‰ák 95. Stanislav Luká‰
5. Ludvík Uherek 36. Franti‰ek Kyjovsk˘ 66. Augustin Herman 96. Jan ·koloud
6. Ka‰par Olejníãek 37. Sylvestr Kavka 67. Josef Janda 97. Franti‰ek Vaculík 
7. Jan Adámek 38. Franti‰ek Zdráhal 68. Antonín Navrátil 98. Josef Uhlífi
8. Augustin Janda 39. Tomá‰ Hrbas 69. Jan Horák 99. Lucie âecháková
9. Cyril Janda 40. Antonín Pospí‰il 70. Josef Janda 100. Jan ·koloud

10. EvÏen Janda 41. Franti‰ek Dragon 71. Alois Václavek 101. Frant. OdloÏilík  
11. Josef Pospí‰il 42. Augustin Konupãík 72. neobydleno 102. Augustin Pospí‰il
12. Franti‰ek Martinek 43. Franti‰ek ¤íha 73. Metod Danûk 103. Franti‰ek Janda
13. Arno‰t Veiser 44. P. Augustin Kulhav˘ 74. Jan Petfiík 104. Marie Martinková
14. Jan Ostrãil 45. Isidor Luká‰ 75. Josef ·tûpáník 105. Hynek Topiã
15. Jan Olehla 46. Jan Jake‰ 76. Franti‰ek ¤íha 106. Antonín Stojan
16. Josef Chmelafi 47. Josef Vávra 77. Josef Pumprla 107. Josef Janda
17. Josef Ostrãil 48. Franti‰ek Mouãka 78. Vincenc Hrdliãka 108. Josef Luká‰  
18. EvÏen Kubík 49. Katefiina Konupãíková 79. Josef Herman 109. Vilhelm ·koloud
19. Alois DoleÏel 50. Franti‰ek Hradilík 80. Augustin Stojan 110. neobydleno
20. neobydleno 51. Franti‰ka Bûhalová 81. Josef Slamûník 111. Ján Vanûk
21. Josef NesÀal 52. Franti‰ek Janda 82. Ferdinand Zámeãník 112. Hynek Olehla
22. Franti‰ek Janda 53. neobydleno 83. Franti‰ek Proke‰ 113. Silvestr Pospí‰il
23. Adolf Matu‰ka 54. Petrolina Lecianová 84. Jan Plaãek 114. Richard Smékal
24. Augustin Uherek 55. Franti‰ek Caga‰ 85. Jan Pavlík 115. Ant. Bouchalík 
25. Franti‰ek Macháãek 56. Isidor Steiner 86. Josef Tala 116. Frolian Pospí‰il
26. Franti‰ek HovÛrka 57. Franti‰ek Vanûk 87. Tomá‰ Luka‰tík 117. Josef Lecián
27. Antonín Chmelafi 58. Jan Vajda 88. Hedvika ·vrãková 118. Josef Tala 

XXIII. SâÍTACÍ OPERÁTY
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28. Alois Zemánek 59. Franti‰ek Lajda 89. Metod Karhan 119. Jan Chmelafi
29. Antonie Bûlafiová 60. Antonín NesÀal 90. Josef Kavka 120. neobydlen
30. Franti‰ek Suchánek 61. Rosalie Dudová 91. Josef Slamûník 121. vilka neobydl.
31. Josef Dostál 

MAJITELÉ DOMÒ v r. 1921

1. Vojtûch Bûlafi 34. Ludvík Olehla 66. Augustin Herman 98. Jan Vinklárek
2. Franti‰ek Havlíãek 35. EvÏen Kubík 67. Josef Janda 99. Josef Petera
3. Jan Koplík 36. Josef Horák 68. Antonín Navrátil 100. Jan Skopal
4. Adolf Hrbas 37. Jan Kube‰a 69. Jan Horák 101. Frant.Hradilíková
5. Filoména Uherková 38. Marie Zdráhalová 70. Marie Suchánková 102. Augustin Pospí‰il
6. Mlékafiské druÏstvo 39. Emil NesÀal 71. Josef Pumprla 103. Prokop Navrátil
7. Josef Chromeãek 40. Jan ·koloud 72. Simeon âerno‰ek 104. Bedfiich Martinek
8. Josef Janda 41. Franti‰ek Dragon 73. Franti‰ek Jureãka 105. Arno‰t Topiã
9. Cyril Janda 42. Narcis Konupãík 74. Franti‰ek Petfiík 106. Antonín Stojan

10. EvÏen Janda 43. Franti‰ek ¤íha 75. Josef ·tûpáník 107. Josef Janda
11. Franti‰ek Pospí‰il 44. P. Jan Plesník 76. Marie ¤íhová 108. Jenovéfa Luká‰ová
12. Otokar Martinek 45. Isidor Luká‰ 77. Jan Adámek 109. Vilém ·koloud
13. Augustin Uherek 46. Josef Jake‰ 78. Vincenc Hrdliãka 110. Franti‰ek Zbofiil
14. Jan Ostrãil 47. Josef Závrbsk˘ 79. Florián Herman 111. Josef ¤íha
15. Augustin Libigr 48. Inocenc Nûmec 80. Augustin Stojan 112. Hynek Olehla
16. Josef NesÀal 49. Katefiina Konupãíková 81. Augustin Vanûk 113. Franti‰ek Jake‰
17. Arno‰t Ostrãil 50. Franti‰ka Hradilíková 82. Josef Smékal 114. Richard Smékal
18. Augustin Pospí‰il 51. Antonín Dragon 83. Franti‰ek Plaãek 115. Fr. Bouchalíková 
19. Josef Ides 52. Franti‰ek Janda 84. Augustin Ho‰ák 116. Florian Pospí‰il
20. Ludvík Petfiík 53. Franti‰ek Pumprla 85. Jan Pavlík 117. Josef Lecián
21. Augustin NesÀal 54. Josef Uhlífi 86. Josef Tala 118. Juliána Nováková
22. Franti‰ek Janda 55. Îofie Caga‰ová 87. ·kolastika Jandová 119. Frant.Chmelafiová
23. Adolf Matu‰ka 56. Anna Tihelková 88. Antonín Dvofiáãek 120. Antonín DoleÏel
24. Augustin Uherek 57. Andûlina Kuãová 89. Franti‰ek Hausner 121. Adéla Petfiíková
25. Franti‰ek Macháãek 58. Franti‰ka Vajdová 90. Josef Kavka 122. Vavfiinec Bûhal
26. Franti‰ek HovÛrka 59. Franti‰ek Lajda 91. Jan Janda 123. Frant. Pospí‰il
27. Antonín Chmelafi 60. Anna NesÀalová 92. Jenovéfa Pavlíková 124. Josef Konupãík
28. Augustin Dostál 61. Ludmila Krausová 93. Jan Jaro‰ 125. Frant. Lecián
29. Karel Herník 62. Arnold Koplík 94. Frant. Navrátilová 126. Julie Navrátilová
30. Viktorie Ostrãilová 63. Franti‰ek Uhlífi 95. Stanislav Luká‰ 127. Adolf Hrbas
31. Josef Dostál 64. Florián NesÀal 96. Antonín ·koloud 128. Josef Petfiík
32. Josef Brázda 65. Jan Kobert 97. Franti‰ek Vaculík 129. Franti‰ek Horák
33. Jenovéfa Puchalská

Poznámka. Majitelem domu ã. 44 byla obec, bydleli zde místní knûÏí. V r. 1921 byla majitelkou domu ã. 33 Hedvika Davídková, domu
ã. 48 a vilky ã. 121 Karel Novák, majitelem domu ã. 73 místní ‰kolní rada, majitelem domu ã. 100 obec a ã. 113 Ludvík Petfiík. 

Provozování Ïivností v r. 1900:
Hostinsk˘: Franti‰ek HovÛrka ã. 26, Franti‰ek Kyjovsk˘ ã. 36, Fran-
ti‰ek Dragon ã. 41
Kováfi: Tomá‰ Hrbas ã. 39, Metod Karhan, kováfisk˘ mistr ã.89, Ri-
chard Smékal, kováfi mistr ã. 114
¤ezník: Franti‰ek Macháãek ã. 39
Obuvník: Jan Plaãek, mistr obuvník ã. 84, Jan Jake‰, obuvník a hos-
podáfi ã. 46
Krejãí: Arno‰t Topiã, krejãovsk˘ mistr ã. 105, Josef Janda, majitel
krejã. závodu v Pfierovû – ã. 106
Pekafi: Arno‰t Veiser, mistr pekafi ã. 13
Mlynáfi: Franti‰ek Mouãka, správce ml˘na ã. 48, Hynek Topiã, mly-
náfi na odpoãinku ã. 105
Stoláfi: Augustin Herman ã. 66, Josef Tala ã. 86
Koláfi: Jan Ostrãil ã. 14
Varhaník: Metod Danûk, naduãitel ã. 73
Obchod: Jan Pavlík, obchod s dobytkem ã. 85, Cecilie Topiãová,
majitelka obch. (hrstnictví) ã.105, Ka‰par Olejníãek, kupec (smí‰e-
né zboÏí) ã. 105
Tfii obãané BeÀova pracují na Ïelezniãní dráze.

Provozování Ïivností v r. 1921:
Hostinsk˘: Franti‰ek HovÛrka, Josef Horák, Franti‰ek Dragon
Obuvnictví: Josef Ides, obuvnick˘ mistr ã. 19, Josef Jake‰, obuv-
nick˘ mistr ã. 46
Kováfi: Franti‰ek Hausner, kováfi ã. 89, Richard Smékal, kováfisk˘
mistr
Koláfi: Jan Ostrãil, Emil NesÀal ã. 39
Stoláfi: Josef Petfiík ã. 127, Josef Tala, Augustin Herman
¤ezník: Franti‰ek Macháãek, fieznick˘ mistr
Krejãí: Augustin Ho‰ák, krejãovsk˘ mistr ã. 84, Arno‰t Topiã, krej-
ãovsk˘ mistr, Franti‰ek Jake‰, krejãí ã. 113
Zámeãnictví: Jan Jaro‰, zámeãnictví ã. 93, Augustin Stojan, zá-
meãník – továrna Pfierov, ã. 80
Zvoník: Franti‰ek Petfiík ã. 74
Osm obãanÛ BeÀova pracuje na Ïelezniãní dráze.  
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BeÀov 60. léta 20. století

Trafika stafienky Tihelkové, Adolf Tihelka ml., pan Pavlík
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Vûnováno místním kronikáfiÛm z úcty k nim. Obûtavû zapisovali
minulost i pfiítomnost své rodné vesniãky a dali tak sv˘m potom-
kÛm nezaplatiteln˘ dar. Moudfií fiíkají, Ïe bez pohledu do minulos-
ti se nemÛÏe kráãet do budoucnosti. Pfied válkou jim byla kronika
odÀata a uÏ nikdy vrácena. Prozfietelnû z ní je‰tû byly poznamená-
ny dÛleÏité údaje, neÏ byla odevzdána. 

GUSTAV MIKE· (kronikáfiem v letech 1923–32)

Jeho zásluhou se zachovalo hodnû star˘ch listin. Fond Archiv
obce Prusy patfií k nejzachovalej‰ím ze v‰ech obcí na Pfierovsku.
Pfied odevzdáním do okresního archivu b˘valy peãlivû uloÏeny ve
skfiíni kanceláfie MNV v Prusích nejstar‰í spisy a listiny ze 17. a 19.
století ve zvlá‰tní dfievûné skfiíÀce. UÏ v r. 1900 byl Gustav Mike‰
povûfien obecním v˘borem, aby vyhledal a sepsal obecní pergame-
nová privilegia (listiny) a dal‰í dokumenty. Tuto ãinnost konal aÏ do
své smrti r. 1932. Deset kusÛ archivního materiálu bylo pfiedáno
do muzea, odtud v r. 1959 do okresního archivu. Ostatní archivní

materiál od r. 1959 (pfiípadnû 1964) byl pfievzat k trvalému uloÏe-
ní do archivu za archiváfiÛ dr. A. Pause a dr. V. Cekoty. Fond obsa-
huje dokumenty z let 1510–1945. 

JOSEF SKÁLA (kronikáfiem v letech 1932–1940)

Pokraãoval v precizní práci svého pfiedchÛdce, po kterém pfie-
vzal zápisy domaÏelického faráfie o Prusích ze Zemsk˘ch desk, kte-
ré zaznámenávaly zmûny vlastnictví, kupy, prodeje ..., podobnû ja-
ko gruntovní knihy (Gruntovní kniha obce Beniow). Originál
Pamûtní knihy obce Prus byl odevzdán pfiíslu‰nému úfiadu v Pfie-
rovû a odtud podle pfiípisu téhoÏ úfiadu uloÏen v Zemském archivu
v Brnû. Stalo se tak, podle zápisu tehdej‰ího starosty Prus Stanisla-
va Mikuly, dne 18. listopadu 1940. 

Gustav Mike‰ zaãínal psát kroniku motem: Psáti pamûti jest po-
vinností kaÏdého národa. Kdyby byli pfiedkové na‰i pamûti psali,
nebyl by vzniknul HankÛv spor o „Rukopisy“ a Slované by stáli
v popfiedí národÛ.

PRUSY

I. PRUSY V NEJSTAR·ÍCH DOBÁCH
1. VESNIâKA MALÁ,

ALE HISTORICKY STAR·Í,
NEÎ TY V OKOLÍ

První písemná zmínka o Prusích je z r. 1078 (Prusi).1 Podle fie-
ditele pfierovského archivu PhDr. Jifiího Lapáãka je název odvozen
od jména Prusín, Prus, ãili jedná se o ves, kde prvními obyvateli by-
li Prusové.2 V archivních listinách se vyskytují mimo jiné názvy Pru-
sy (1160), Prusch (1371), de Prussi (1373), Prusy prope Prerowi-
an (1392),3 Preusse (1939–45) atd.4

Prusy leÏí po levém bfiehu Mo‰tûnky jihov˘chodnû od Pfierova
mezi BeÀovem a âechy u silnice, vedoucí z Pfierova do Horní Mo‰-
tûnice, odtud do BeÀova a dál smûrem do DomaÏelic. Od BeÀova
jsou Prusy tímto smûrem vzdáleny 1 km.5

Byla to stará osada, patfiila mezi nejstar‰í obce pfierovského okre-
su. Z ústního podání, které zachytil kronikáfi Gustav Mike‰ (z jeho
zápisÛ ãerpala pozdûji i uãitelka Anna Kostíková), se zachovalo to-
to vyprávûní o pÛvodu Prus.6

Nad vesnicí stával v místû, zvaném Pust˘, hrad. Je‰tû ve dvacá-
t˘ch letech 19. století tu leÏely zbytky jeho rozvalin. Nejstar‰í v˘-
mûnkáfii poãátkem 20. století vzpomínali, Ïe Cyril Václavík (kter˘
hospodafiil v Prusích v r. 1754) vyprávûl, jak tu bûhával s kamará-
dy po zarostl˘ch valech a zdech. Postupem ãasu lidé zbytek zdiva
rozebrali na stavbu sv˘ch domÛ. Vykáceli i plané hru‰nû, které tu
rostly s ostatními stromy. Pfiíkop zasypali. 

DrÏitelem hradu byl nûjak˘ rytífi. V dobû, kdy tu Ïil, hrozilo na-
‰í zemi nebezpeãí vpádu tureckého vojska. Jako jiní ‰lechticové v té
dobû, tak i on pokládal za svou ãest vypravit se do boje proti Tur-
kÛm. Vypravil se tedy i se sv˘mi zbrojno‰i. Nûkde u Spi‰ského Pod-
hradí byl tûÏce ranûn. Pfied svou smrtí dal shromáÏdit své vûrné
a naléhal, aby v boji proti nepfiíteli neustávali a vytrvali aÏ do ví-
tûzného konce. A tûm, ktefií pfieÏijí, uloÏil, Ïe se mají vrátit do hra-
du a ujmout se jeho dûdictví.7

Stalo se. Nûktefií se opravdu vrátili a dûdictví po svém pánu se
ujali. V podhradí zaloÏili svou vesnici. Kronikáfi Gustav Mike‰ do-
dal, Ïe jména rodÛ, sahajících do tûch dob, jsou: Mikula, Mike‰
a Václavek. A opravdu rod Mike‰Û sedí na svém domû (dfiíve grun-
tu) nejménû uÏ od 16. století, jak si pfiedkové bydlící v tomto do-
mû postupnû zapisovali. 

Tedy dne‰ní Prusy leÏí v místû dfiívûj‰ího podhradí, kde se z vûr-
nosti ke svému pánu zbylí zbrojno‰i usadili. Zajímavé je, Ïe toto
místo není ani nejvhodnûj‰í, ani pohodlné k bydlení, takÏe po-
hnutky, které vedly k zaloÏení osady, musely b˘t silné. Na pozem-
cích, zvan˘ch Závrbky a Záruby, leÏících mezi BeÀovem a Prusy, se
pozdûji pfii orání objevovalo dost staroÏitností: kamenné nástroje,
pazourky, popelnice i bronz.8

2. ZE STAR¯CH ARCHIVNÍCH
ZÁZNAMÒ (1160–1466)

Kronikáfi Gustav Mike‰ obdrÏel r. 1926 od domaÏelického pana
faráfie Antonína Chudíka opis a pfieklad tûchto dokumentÛ. Dle Pi-
ter: Thesaurus absconditus fol. 188 jsou Prusy prastará osada, ne-
boÈ r. 1160 patfiila opatství premonstrátskému na Hradisku u Olo-
mouce.
Pfiehled majitelÛ Prus (psávali se z Prus)
1160 Opatství Hradi‰Èské u Olomouce – premonstráti
1269 Vladyka Martin z Prus.1 Je podepsan˘ na listinû premon-

stráckého opatství.2

1371 Ulricus Hovora, fieãen˘ z Prus – bfiezen 1371 
1371 Jakub, fieãen˘ Koníãek (Konãek) z Prus – 13 prosinec 1371
Dal‰í zápisy jsou ze Zemsk˘ch desk – zápisy vûna, prodejÛ, kupÛ
a darÛ. Vysvûtlivky k ãíseln˘m údajÛm: 1. ãíslo znaãí letopoãet,
2. ãíslo, tzv. qaterna – fiímská ãíslice,  3. arabské ãíslo uvádí pofiadí
zápisu.3
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1365 – I – 926 Oldfiich Hovora z Prus spolumajitelce Markétû 40
hfiiven gro‰í na 3 lánech jménem pravého vûna dle
práva zemského poznaãil. Markéta byla 1.Ïenou
Oldfiicha Hovory.

1368 Majiteli Prus jsou bratfii Oldfiich zv. Hovora z Prus
a Pitrold z Prus.

1371 – II – 46 Oldfiich fieãen˘ Hovora z Prus Jakubovi z Dobrãic
3 lány a ml˘n s jedním kolem prodal dûdinû a man-
Ïelce své Annû z âech (Anna byla jeho 2. manÏel-
kou) na vsích Kozlovicích a Prusích na v‰em co tam
má 80 hfiiven gro‰Û z dÛvodu pravého vûna vyhra-
dil a vtûlil je do desk pro Václava, notáfie, bratra své
manÏelky a jeho dûdicÛm z Mladûjova (Bladûjov,
Blosdorf u Tfiebové, bfiezen 1371).

1371 – II – 47 Jakub z Dobrãic manÏelce své Vratislavû na vsi Pru-
sích co mûl 25 hfiiven gro‰í, jako vûno poznamená-
vá (na 3 lánech). Jakub fieãen˘ Koníãek z Prus. Pro-
sinec 1371.

1372 – II -– 142 Markéta, vdova po Wolframovi z Perné (u Vala‰.
Mezifiíãí) vûno, jeÏ tam na Perné a Krasnû mûla,
Pitroldovi z Prus, zeti svému, 60 hfiiven gro‰í svo-
bodnû dala pfiepsat.

1373 – II – 339 Pitrold z Prus své manÏelce Kláfie (asi dcefii Mar-
kéty z Perné) na vsi Prusích 30 hfiiven gro‰í, na
svobodném dvofie, tfiech lánech a jednom ml˘nû
a 2. hfi. ãinÏe roãní dle práva jako vûno poznaãil se
souhlasem bratra jejího âichnovského (asi âeho-
vice u Bediho‰tû)

1373 – II – 341 Oldfiich Hovora z Prus a Anna, ãestná manÏelka
jeho, Václavovi z Mladûjova, nejvy‰‰ímu notáfii
zemskému a jeho manÏelce Kristinû, jich dûdicÛm
a nástupcÛm 80 hfiiven gro‰í, jeÏ této právem vû-
na na vsi Kozlovicích mûli, rozeznáváni byli, tím
právem vûna témuÏ (Václavovi) prodávajíce po-
znaãili.

1373 – II – 364 Anna, manÏelka Hovorova a sám Hovora z Prus
na vsi Kozlovicích 50 hfiiven gro‰í svého vûna vy-
mazává a Václavu, nejvy‰‰ímu notáfii zemû Mora-
vy, jeho manÏelce a dûdicÛm, fieãen˘ch 50 hfiiven
gro‰í vtûlili (do desk) tím právem vûna dovolil, ana
sama pfiítomná nebyla, protoÏe byla v ‰estinedûlí,
a to bylo prokázáno a je povinna to dokázati vy-
svûdãením a vloÏiti v mal˘ch deskách zemsk˘ch
v Pfierovû se svûdectvím pravdiv˘m. 

1373 – II – 418 Pitrold z Prus Katefiinû, manÏelce Sbiluta z Perné
42 hfiiven gro‰í na vsi Perné na svém podílu, kte-
r˘ má z dÛvodu pravého vûna, svobodnû dal pfie-
psati (t. j. vzdal se v její prospûch).

Poznámka: V r. 1374 Ïaloval Here‰ z Roketnice u olomouckého
soudu Víta z Prus z 30 hfiiven gro‰í, Ïe mu se sv˘mi poddan˘mi
zpÛsobil ‰kodu v jeho lesích a potocích. Smífiili se.4

1374 – II – 552 Pitrold z Prus je povinen, aby jeho právo, jeÏ mûl
na vsi Perné malé, s Marketou z Perné bylo vy-
mazáno. 

1376 – III – 180 Václav z Mladûjova, notáfi zemû Moravy, man-
Ïelce své Annû (jeho druhá manÏelka) 47 hfiiven
gro‰í na podílu zdûdûném, jeÏ koupil od Hovory
na vsi Kozlovicích, z dÛvodu pravého vûna dává
a poznamenává.

1377 – III – 311 Vít z Prus (asi syn PitroldÛv) manÏelce své Mar-
ketû na pÛl dvora a co má podílu na 50 hfiiven
gro‰í z dÛvodu vûna se v‰emi pfiíslu‰nostmi dává
a poznamenává. Vymazáno se souhlasem Jána

z Krumsína, ‰vagra. (Byla tedy Markéta z Krum-
sína u Prostûjova). 

1377 – III – 356 Vít z Prus Her‰ovi z Roketnice a jeho dûdicÛm na
vsi Prusích, dvÛr s druhou polovicí popluÏí, 3 lá-
ny, jeden men‰í dvorec, zahradu ovocnou se ‰tûp-
nicemi, loukami a jednotliv˘mi právy a zvlá‰È jme-
novan˘mi (Hovora, Pitrold) v úplné podíly jejich
v Zemsk˘ch deskách zvlá‰È rozli‰ovány, také od-
dûlenû prodávány.

Poznámka. Jakubovi z Dobrãic, Here‰ovi z Roketnice, zvlá‰È pro-
dává Vít, zvlá‰È Pitrold s Hovorou. Dle toho byly v Prusích: 1 svo-
bodn˘ dvÛr, samostatn˘, 1 men‰í dvorec, 1 popluÏí, 1 ml˘n, 7 lá-
nÛ svobodn˘ch, ne ãinÏovních, ani robotama zatíÏen˘ch. O tvrzi
uÏ v Zemsk˘ch deskách zmínka není. Cena tûchto majetností se dá
ocenit podle poji‰Èování vûna na nich, (hfiivna ve stfiíbfie, kopa gro-
‰í je asi 50 Kã zlaté mûny – psáno ve dvacát˘ch letech 20. stol).
Here‰ z Roketnice teprve teì drÏel Prusy v celku. Ne v‰ak dlouho.
Pravdûpodobnû jeho rod vymfiel a tak jeho statky padly na zemû-
pána markrabûte Jo‰ta. Vypl˘vá to ze zápisÛ v Zemsk˘ch deskách. 
1385 – IV – 645 Jo‰t Markrabû Moravsk˘ urozenému Lackovi

z Kravafi a jeho dûdicÛm BeÀov, Prusy, Îelátovi-
ce, Podolí a jeden dvÛr zájezdn˘, stavení i s role-
mi, fieãen˘ Biskovsk˘ (Bû‰kovsk˘), se v‰emi jejich
pfiíslu‰nostmi, ml˘ny, dvory, lesy, pasekami a pl-
n˘m vlastnictvím udûlil s ustanovením, aby vtû-
leny byly jako dûdiãn˘ majetek jeho. 5

Poznámka. Panstvo se zadluÏovalo u ÎidÛ. Jedním z dluÏníkÛ byl
Hovora z Prus, âech a Kozlovic. Podmínky pro pÛjãky byly tvrdé.
Here‰ z Roketnice byl velmi bohat˘, byl to nejvy‰‰í sudí cúdy olo-
moucké (olomouckého soudu). Zemfiel v r. 1382.6 V té dobû
(1399–1405) vedl markrabû Jo‰t válku proti svému nejmlad‰ímu
bratrovi Prokopovi, kter˘ se rval hltavû o panství a dÛchody pomocí
sv˘ch zbojnick˘ch ãet.7

1392 – VI – 451 Lacek z Kravafi
manÏelce Budislavû z Ro‰tûní, fie-
ãené Kaãnû – na vsi a statku Prusy
u Pfierova, 2 a pÛl hfiivny roãní ãin-
Ïe jako vymínûnou zástavu (v˘mû-
nu) skuteãného vûna za 25 hfiiven
jménem téhoÏ Budislavû uãinil.
Kdyby nûco víc mûla z vûna na Pru-
sích, Ïádnou v˘povûì (právní) neb
právo k tomu míti nemá. Kdyby nû-
jakou pohledávku na Prusích mûla,
nyní v˘slovnû se toho zfiíká, fieãená
Kaãna. Lacek z Kravafi rozprodal
získané statky, také Prusy, a to nû-
kolika rÛzn˘m majitelÛm, neb zase
rÛzní jsou jmenováni v této dobû. 
Poznámka. V r. 1399 Prusy platily
okrvavné k hradu Pfierov pokutou
1 gro‰.

1406 – VII – 169 Jan ze ·ternberka, jinak z Lukova, Je‰kovi z Prus
a jeho dûdicÛm, ves Blazice celou, jíÏ od Petra
ze ·ternberka blahé pamûti mûl, lidmi robotn˘-
mi, dÛchody, polnostmi obdûlan˘mi a úhory, za-
hradami, pastvinami a jin˘mi právy, prodal k dû-
diãnému drÏení.

1406 – VII – 177 Je‰ek z Prus Martinovi a Bavorovi, sv˘m bratfiím
z Prus a jejich dûdicÛm 2/3 vsi Blazic s lidmi,
dÛchody, polnostmi a lesy, zahradami, pastvina-
mi a ostatním v‰ím, onûm dvorÛm ãástkám pfií-
slu‰n˘m, a uÏitky aÈ záleÏí v ãemkoli v plné prá-

Erb panské vrchnosti Lacka
z Kravafi (1386). Na ãerve-
ném ‰títû stfiíbrná zavinutá
stfiela, klenot stfiíbrn˘. A.
Sedláãek: Atlas erbÛ, IV.
svazek, s. 190. Tr 1229



� 151 �

beÀov prusy

vo a panství, vyjma 1/3 fieãené vsi Blazic, jíÏ zú-
plna sobû vyhrazuje prodat v dûdiãn˘ majetek.

1406 – VII – 178 Je‰ek z Prus Matou‰e z Prus, bratra svého, pfiijal
na skuteãn˘ spolek na 1/3 vsi Blazic. Tito potom
na Prusích asi jiÏ nesedûli, ale jinde majetku na-
byli. 

1406 – VII – 336 Lacek z Kravafi, zemsk˘ hejtman Moravsk˘, Ba-
vorovi z Prus a jeho vlastní manÏelce Annû a jich
dûtem nade v‰ím, cokoliv má na obci Zbra‰ové
(u Hranic) na svém podílu, tak jak to drÏel, 30
hfiiven gro‰í jako pohledávku skuteãného vûna
do desk vtûlil, vyjma lesÛ k tomu pfiíslu‰n˘ch,
kteréÏto lesy pro sebe a dûdice jich nástupce si
vyhradil. 

1416 – VIII – 607 Bavor z Prus, jinak z Kladník, v‰echny dítky své
obojího pohlaví pfiijal na skuteãn˘ spolek nad
v‰emi statky kdekoliv jsoucími. 

1417 – IX – 24 Odpor soudní pfie: Je‰ek, fieãen˘ Mi‰ka z Prus, pro-
ti zapsání do desk Kojana, jenÏ uãinil v obci Raãov.
Odpor ãiní právû, Ïe z dÛvodÛ obdarování králov-
ského má na ni právo lep‰í a hojnûj‰í. 

Poznámka. Za husitsk˘ch válek se zápisy neprovádûly. Husitská voj-
ska byla leÏením na Moravû. Smilovy husitské vojenské posádky
sídlily v Chropyni, Pfierovû a DomaÏelicích, odkud podnikaly lou-
peÏivé jízdy. Bû‰kovice vypálily a dá se pfiedpokládat, Ïe tím trpûly
i Prusy.8-9

1437 – X – 56 Vi‰ko ze StfiíteÏe (u Hranic) Václavovi ze Îeravic,
Martinákovi z Prus 5 lánÛ a 1 dvorec a jak˘s rybník
se v‰emi pfiíslu‰nostmi jejích, jak sám drÏel, nic pro
sebe, ani své dûdice právní jeho vlastnictví tam si
nevyluãuje, prodal v dûdiãn˘ majetek ve vsi Su‰ice. 

1437 – X – 312 Martin z Prus Jánovi Bradkovi a jeho dûdicÛm ves
Kladníky s tvrzí, jak sám drÏel, prodal, mimo 2 lá-
ny, jeÏ k Helf‰t˘nu patfií. 

1446 – X – 52 Ján z Prus a Lovû‰ic Matûjovi âernému ze Îákovic
a jeho dûdicÛm dvÛr svÛj dûdiãn˘ v Prusích s pol-
nostmi a úhory, zahradami, rybníkem, hájem fieãe-
n˘m Debfie s mezemi, vodami a jich bfiehy, se v‰e-
mi pfiíslu‰nostmi, úplnû nic nevyjímaje pro sebe neb

své dûdice, prodal ve vlastnictví
právem dûdiãn˘m. 
1447 – X – 577 ·tûpán z Mistfiic
(u Napajedel) Maru‰i z Prus, své
vlastní manÏelce na vsi Kudlovicích
na svém to vlastním majetku, tam
na poddan˘ch 4 hfiivny gro‰í roãní
ãinÏe jako pravé vûno dává a vtûlu-
je, Petr z Pfiestavlk, bratr Maru‰in
to pfiijal v ochranu.
V r. 1449 prodal Matûj ·tála z Îá-
kovic svÛj dvÛr v Prusích pro ‰pitál
purkmistru a radû mûsta v Lipní-
ku.10

3. PRUSY DOSTALY NOVOU
VRCHNOST – LIPNICK¯ ·PITÁL

Já Matûj ·tála z Îákovic i se sv˘mi erby vyznávám tímto listem
obecnû pfiede v‰emi, kdoÏ jej uzfií nebo ãtoucí sly‰eti budou, Ïe
s sv˘m dobr˘m rozmyslem a sv˘ch pfiátel radou prodal jsem a mo-
cí toho listu prodávám sám od sebe i od sv˘ch erbÛv své vlastní dû-

dictví a zboÏí, totiÏto dvÛr ve vsi Prusích, kteráÏ ves slu‰í ‰pitáli do
Lipníka, s jedním popluÏím, s rolí oranou i neoranou, s loukami
i pastvinami, s pastviskem, s lesy, s chrastinami, s vrbinami, s vo-
dami tekoucími i netekoucími, s jezery, s bfiehy, s hranicemi, s me-
zemi, s pln˘m právem, panstvím a pfiíslu‰enstvím tak, jakoÏ ten
dvÛr od starodávna v sv˘ch mezích a hranicích záleÏí a jsou vy-
mûfieny, nic sobû ani sv˘m erbÛm ani budoucím potomkÛm práva,
panství ani kterého vlastenství nezanechávaje, a tak jakoÏ jsem
sám drÏel, to jsem v‰e prodal k pravému dûdictví v nadûji BoÏí Pá-
nu Bohu prospívající chudinû ‰pitále pfied Lipníkem i jich budou-
cím potomkÛm a k vûrn˘m jeho rukám, moudr˘m a opatrn˘m,
purkmistru a radû mûsta Lipníka i jejich budoucím potomkÛm za
tfiicet hfiiven gro‰í obecné mince, za kaÏdou hfiivnu ãtyrya‰edesá-
te gro‰í poãítajíce, a za jeden zlat˘ uhersk˘, kfiemnického rázu, kte-
réÏ jsem jiÏ hotové peníze a úplnû zaplacené od nich vzal. A pro-
toÏ já svrchupsan˘ Matûj i s sv˘mi erby slibuji svou dobrou a ãistou
vírou beze v‰í zlé lsti ten svrchu psan˘ dvÛr s jeho se v‰ím pfiíslu-
‰enstvím kupitelÛm na‰im tak, jakoÏ svrchu psáno stojí, na prvním
snûmu panském aneb koneãnû na druhém, kdyÏ dsky zemû mo-
ravské v Olomouci otevfieny budou ve dsky vepsati a vloÏiti a sobû
z desk i sv˘m erbÛm vymazati a vypsati a to sv˘m nákladem a pra-
cí tak, jakÏ zemû moravská za právo má. 

A po dskách vloÏení zouplna tfii léta spravovati a odvoditi od
kaÏdého ãlovûka, svûtského i duchovního, od sirotkÛv i od vûnn˘ch
práv i od ÏidÛv, kdoÏby tento dvÛr svrchupsan˘ právem zemsk˘m
nafiekl na díle neb na v‰em, tolikrát, kolikrátby toho potfiebí bylo,
kupitelÛm na‰im svrchovan˘m. A slibuji zvlá‰tû za ssutí tak, aby
vÏdy na‰i kupitelé, svrchupsaní pfii tom dvofie zÛstali. 

A my ¤ehofi z Pfiestavlk, ·imek z Pfiestavlk, Matûj Halama
z Dobrãic, Pavel Drahn˘ z Mo‰tûnice, Varno z Hulína, Jifiík Mate-
sÛ syn z Kyselovic, Matûj Vaného z Kyselovic, Duchek Ostrého z Ky-
selovic, Ha‰ek Ostrého z Bfiestu, Stanûk Cudil z Bfiestu, Martin Vij-
dÛ z Îákovic, Blaha z Îákovic, rukojmû a spravedliví slíbce s ním
Matûjem a zaÀ slibujem na‰i dobrou, ãistou víru, rukou spoleãní
a nerozdílnou, beze v‰í zlé lsti kupitelÛm na‰im svrchu psan˘m,
Ïe ty v‰eckny vûci, coÏ se na svrchu pí‰e, mají ctnû a fiádnû zdr-
Ïány a vskutku naplnûny b˘ti kupitelÛm na‰im svrchu psan˘m...

...Toho v‰eho na potvrzení a lep‰í jistotu já svrchu psan˘ Matûj
·tála pfiiprosil jsem slovutn˘ch pano‰í Stanislava z ¤íkovic, Jakuba
z Dobrãic, Václava z Doloplaz, Arkleba z Medafiic, Proãka z Vy‰-
kovic, Hynka z Pacova a z ByÀova, Václava z Le‰né, Ïe jsou své pe-
ãeti pro lep‰í svûdomí a jistotu tûch v‰ech vûcí, coÏ se v tomto li-
stu vypisuje, pfiivûsili k tomu listu jim beze ‰kody.

JenÏ je dán a psán v Lipníce léta od narození Syna BoÏího 1449,
v outer˘, den sv. Hironyma Doktora BoÏího.1

1466 – XI – 340 Markéta z Prus a Blazic VaÀkovi z Loukova a je-
ho dûdicÛm svoje dûdiãné vlastnictví, ves Blazice s dvorem, lidmi
ãinÏovními (robotn˘mi), ãinÏemi, robotami, v˘sadami, uÏitky, lesy,
pastvinami, háji, pasekami, rybníky, fiekami, polnostmi, úhory s hra-
nicemi v úplné právo a vlastnictví se v‰emi pfiíslu‰nostmi k fieãe-
nému statku, od starodávna patfiícímu, pro sebe neb své dûdice a ná-
stupce si nevyhraÏujíc nijakého. 

Od Matûje âerného (·tály) koupila dvÛr v Prusích za 30 kop gro-
‰í pro chudinu ve ‰pitále obec lipenská a se svolením Viléma z Pern-
‰t˘na dvÛr i s pfiíslu‰enstvím postoupila obci Prusím za roãní dáv-
ku 120 mûfiic rÛzného druhu obilí.To v‰e muselo b˘t odvedeno
lipnickému ‰pitálu do masopustu kaÏdého roku. Zato byli obyvate-
lé Prus osvobozeni od robot k tomuto dvoru, ale ty platy, které dá-
vali od starodávna zádu‰í, jim i nadále zÛstaly. DvÛr mohli prodat,
odevzdat, nebo rozdûlit na purkrechty, jak by uznali za vhodné, jak
by to pro nû bylo nejuÏiteãnûj‰í. Za drÏení pÛdy platili rentu a obec
mûla jistou samosprávu.2

My purkmistr a rada mûsta Lipníka známo ãiníme tímto listem
v‰em vÛbec, kdoÏ jej uzfií anebo ãtoucí sly‰eti budou, Ïe napfied
s vûdomím a s vÛlí pána na‰eho, pana Vilíma z Pern‰tejna a na

Erb Jana z Prus a Lovû‰ic
(1458). Na ‰títû má ãapí
hlavu a krk aÏ po jeho
hruì. A. Sedláãek: Atlas er-
bÛ, IV. díl, s. 19. Mor. II,
215
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Helfen‰tejnû, nejvy‰‰ího hofmistra království ãeského, pána na‰e-
ho milostivého a s radou urozen˘ch pánÛv, pana Václava Pavlov-
ského, pana Albrechta z Ba‰ce, pana Mikulá‰e z Hrádku, ty ãasy
úfiedníka na‰eho pana Jana Tripok˘ho a pana Jaroslava z Myslav,
dali jsme a mocí listu tohoto dáváme ten dvÛr v Prusích, kter˘Ï pfii-
leÏel k zádu‰í Lipensk˘mu do ‰pitále, i s rolmi i s loukou i se v‰ím,
coÏ k nûmu pfiíslu‰í, v‰í obci Pruské na vûãnost v platy suté, aby ta
obec kaÏdého roku vydávala z toho do ‰pitále Lipenského sto a dva-
ceti mûfiic míry Lipenské a tu obcí pfiiveÏené a v Lipníku vymûfie-
né: 30 mûfiic p‰enice, 40 mûfiic rÏi, 30 mûfiic jeãmene, 10 mûfiic
ovsa, 5 mûfiic hrachu a 5 mûfiic konopného semene. V Lipníku den
sv. Marka 1500.3

4. PRUSY V 16. a 17. STOLETÍ
Pozdûji byly Prusy pfiipojeny k panství Viléma z Pern‰tejna. Ten

se zfiekl jak v Prusích, tak i v blízkém Podolí (Podolíãku) práva od-
úmrtního, aby pr˘ tím lépe pod ním sedûti a Ïiviti se a toho zádu-
‰í odb˘vati mohli. List darující odúmrÈ byl psán v sobotu na sv. Ví-
ta r. 1510.1

Lidé v Prusích b˘vali zámoÏní. Ke gruntu patfiilo 90 mûfiic
(18 ha) pÛdy, k podsedku 45 mûfiic (9 ha) pÛdy. Uzavíraly se sÀat-
ky se syny a dcerami pÛhonãákÛ. (PÛhonãí byli vybíráni vrchností,
aby obeslali obÏalovaného pfied soud v majetkoprávních a trestnû
právních záleÏitostech. Pocházeli ze Sobí‰ek a také dvofiákÛ ze ·i‰-
my.2 V r. 1927 vlastnila rodina Mike‰ova rodn˘ statek více neÏ 300
let. Mike‰ ml., pozdûj‰í kronikáfi, uchovával svatební smlouvy, na
kter˘ch byly pÛhonãácké peãeti.3

V Pamûtní knize Prus se pí‰e, Ïe v r. 1500 byl v Prusích dvÛr,
ale protoÏe byl odlehl˘, nevyplácel se. Prusy b˘valy bohaté a robo-
tou málo zatíÏené. Pokud tu nebyl vÏdy blahobyt, chléb tu byl
vÏdycky. To v okolních dûdinách b˘valo hÛfi a kdyÏ na nû pfii‰ly tûÏ-
ké chvíle, vzpomnûly si na Prusy. Bylo to jejich útoãi‰tû. Mnozí sem
chodili krást ve skupinách. Vybrali si stavení, které obklíãili a brali,
co se dalo. Chléb, obilí, ale i krávu. Pru‰tí se bránili, ale panstvo by-
lo nev‰ímavé. 

Po jednom takovém napadení BeÀovsk˘mi si ‰li zástupci Prus
postûÏovat do Lipníka k panu vrchnímu, prosili ho, aby se jich za-
stal. Pan vrchní pfiislíbil pomoc, ale pod podmínkou, Ïe pojedou
kaÏd˘ rok do Mikl‰purka (Mikulova) pro víno. Pak pohrozil Be-
Àovsk˘m, Ïe na nû po‰le Osecké. 

O tom, jak umûli Pru‰tí bránit svá práva a jen tak se nedat, líãí
jiná historka. 

Asi 100 mûfiic pole, které leÏí nad okresní silnicí v katastru ob-
ce Podolí, mezi polem Ïelátovsk˘m a ãesk˘m, ale patfiící prusk˘m
obãanÛm, bylo zdrojem sporu. PÛvodnû tu b˘val dubov˘ les, kter˘
byl pozdûji v r. 1848 vykácen pfii stavbû dráhy z Vídnû do Krakova,
kmeny stromÛ slouÏily jako praÏce u kolejí. 

Tento les si pfiivlastÀovaly Prusy i Podolí. Pravdou je, Ïe sem cho-
dívali na dfievo stavební i palivové nejen Pru‰tí a Podol‰tí, ale i Be-
Àov‰tí a sousedé z âech i ze Îelátovic. Proto tu b˘valy ãasté spory
a hádky. Lidé z Prus tu pásávali vepfiov˘ dobytek. 

Les se jmenoval Br‰lÛvky a na jeho okraji smûrem od Podolí rostl
dub, kter˘ chtûli Podol‰tí jiÏ vícekrát porazit. Ale vÏdy jim v tom
Pru‰tí zabránili. Pfiece jen se ale jednou podafiilo Podolsk˘m dub
porazit. Zpozoroval je prusk˘ pasák sviní a okamÏitû to ‰el do Prus
hlásit. Sousedé se ihned odebrali do lesa a nedovolili Podolsk˘m
dub odklidit. Zaãala tahanice a rvaãka mezi obûma nepfiátelsk˘mi
skupinami, bylo pouÏíváno i r˘ãÛ – a tak se v té mele stalo, Ïe prus-
k˘ obãan Jan Bûhal z ã. 16 uÈal (jistû ne‰Èastnû) r˘ãem ucho svému
vlastnímu bratrovi. 

Podol‰tí byli v pfievaze a zatlaãili Pruské aÏ k ml˘nské strouze.
Ov‰em tam pfii‰li Prusk˘m na pomoc dva bratfii Rochlové z ã. 3,
ktefií se právû odnûkud vrátili a usly‰eli, co se dûje. Byli to vyslou-
Ïilí granátníci. Vzali z domu cepy a pustili se do boje a podafiilo se
jim Podolské zahnat. 

Ale Pru‰tí nemûli je‰tû vyhráno. Na druh˘ den zapfiáhli vÛz, na-
loÏili na nûj máslo, vajíãka, drÛbeÏ, oblekli se do koÏichÛ a jeli do
Lipníka. V˘mluvnou fieãí a lákav˘mi dary pfiesvûdãili pana vrchní-
ho, Ïe jsou v právu. Br‰lÛvky pfiipadly PrusÛm.

Podle ústního podání vyprávûl tento pfiíbûh Cyril Václavík, kte-
r˘ se pr˘ té bitky osobnû zúãastnil. Ve staré platební listinû z 15. ãi
16. století b˘val uÏ jednotliv˘m rolníkÛm z Prus vymûfien nájem
z Br‰lÛvek. 

R. 1501. Na správním listû Jifiíka z Choltic byly peãeti 6 vlady-
kÛ, mezi nimi byla i peãeÈ, kterou pfiivûsil Znata z Melice a na Pru-
sích.4

R. 1502. Toho roku pohnal Hynek z Ludanic Znatu z Prus
21 zl. sirotãích penûz hraditi a svého na Jifiíkovi hledûti. Jifiík z Chol-
tic totiÏ opomenul vycíditi a opraviti svodnici, a proto na gruntech
vûÏeck˘ch vznikla ‰koda. (Nález zemského soudu olomouckého). 

R. 1502. Jifiík z Choltic otálel s vkladem zboÏí do zemsk˘ch
desk. ZboÏí sice odstoupil Hynkovi z Ludanic, ale nedal si své vûci
do pofiádku, rÛzné resty a vyrovnání. Hynek se zato mstil na Zna-
tovi z Melice a Prus.5 Od r. 1385 se majitelé Prus jmenují vladyko-
vé z Prus u Pfierova, od r. 1510 vladykové z Helf‰t˘na.6

V r. 1566 vpadl do Uher sultán Soliman a se sv˘m turko-tatar-
sk˘m vojskem ohroÏoval i na‰e území. Proto císafi a král Maxmili-
án II. zavedl v témÏ roce v‰eobecné modlení proti TurkÛm ve v‰ech
kostelích.

Lidé se TurkÛ velmi obávali pro jejich krutost. V pamûtech mûs-
ta Brodu je zapsáno: Tu jiÏ ta sbûfi turecká a tatarská – do Moravy
se vtlaãila, mordovala, pálila a lid zajímala. Jakej tu strach, ouz-
kosÈ, utíkání, starosÈ, bûhy a pronásledování bylo, to se vypsati ne-
mÛÏe; nebo nebylo nic vidûti, toliko ohnû, pálení, mordování a za-
jímání... Pfii tom prvním vpádu pfii‰li jen aÏ do Nikl‰purku
(Mikulova), Bfieclavi, Hodonína, k Brnu a do Uherského Brodu aÏ
k Napajedlím: ‰trafovali, pálili a co bylo pfies 40 let, v‰echno mor-
dovali, mladé Ïenské pohlaví przníce, je na konû k sobû brali a dít-
ky jako nûjak˘ mûch ovocn˘ pfieloÏíce pfies konû, pryã nesli...7

Proto lidé konali pravidelná modlení od 4 h odpoledne v létû
a od 2 h odpoledne v zimû ve sv˘ch kostelích. Ale v men‰ích ves-
niãkách kostely nebyly, proto se zaãalo se stavbami kaplí, nebo zvo-
nic.8

V r. 1609 vozili Pru‰tí a Podol‰tí kámen na zvonici
v Lipníku.V Prusích se postavila kaple sv. Floriána na návsi r. 1665.
Postavila ji obec nákladem 180 rynsk˘ch bez 10 krejcarÛ.9

Zaãátkem r. 1617 vzniklo mezi lipenskou vrchností a Prusy ne-
pfiátelství. Purkmistr a rada mûsta Lipníka obdrÏeli 8. dubna 1617
poníÏené psaní od poddan˘ch z obce Prus, ve kterém prosili o od-
pu‰tûní, Ïe se proti vrchnosti postavili. V listu slibují nenáleÏit˘ch
vûcí se nedopou‰tûti – a to na vûãné ãasy budoucí.

Lipník byl poddansk˘m mûstem vrchnosti helfen‰tejnské, pozdûji
lipenské. I kdyÏ sám byl mûstem poddansk˘m, pfiesto byl vrchnos-
tí vesnice Prus u Pfierova, kterou markrabû Jo‰t daroval r. 1385 Lac-
kovi z Kravafi a pozdûji náleÏela kníÏecímu ‰pitálu mûsta Lipníka.
âas od ãasu b˘vala mezi vrchností a poddan˘mi z Prus nûjaká ne-
dorozumûní, jejichÏ následky tûÏce doléhaly na poddané. Vrchnost
trestávala vûzením ãi pokutou, popfi. odnûtím nûjak˘ch v˘hod. Pod-
daní, po‰kozováni hospodáfisky, byli nuceni ustupovat a podfiídit se
pfiáním a rozkazÛm vrchnosti. 

V dopise z 8. dubna 1617 pí‰í: Milostiví páni, vrchnost na‰e zá-
du‰ní dûdiãná. Va‰im milostem v dobré pamûti zÛstává, kterak my
pfiede‰l˘ch let z mdloby tûla svého proti Va‰im Milostem postavi-
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li jsme se, za kterouÏto pfiíãinou spravedlivû vûzením i pokutou by-
li jsme ztrestáni, aã i hájiãek slove Br‰lÛvky, (kteréÏ k gruntÛm ‰es-
ti od starodávna pfiíslu‰ely a uÏívány byly) jsou nám odÀaty. I vi-
douc my velikou ‰kodu na gruntech a statcích na‰ich a nevûdouce
se kam jinam po Pánu Bohu v‰emohoucímu obrátiti neÏli k Va‰im
Milostem, jakoÏto k vrchnosti své milostivé..., jakoÏ pfiede‰l˘ch
a pominul˘ch let ãastokráte oustnû Ïádosti své (i skrze suplikací)
jsme pfiedná‰eli, a aÏ posavad toho ãiniti nepfiestáváme, n˘brÏ Va-
‰e Milosti, coÏ nejvíce mÛÏe pro‰eno b˘ti, pro Pána Boha a jeho
veliké milosrdenství prosíme, Ïe Va‰e Milosti ohlednouce se na
nás chudé lidi, poddané své, i na manÏelky a dítky na‰e, tu milost
uãiniti ráãí a nám takové Br‰lÛvky pod plat prvnûj‰í k svobodnému
uÏívání osvobodíc obdarováním a peãetí Va‰i Milosti na budoucí
vûãné ãasy stvrditi ráãíte. My pfiipovídáme na budoucí vûãné ãasy
i potomkové na‰i v‰elijak˘ch podobn˘ch a nenáleÏit˘ch vûcí se vy-
stfiíhati, jimiÏ bychom k podobnému strestání nás pfiíãinu dali.

CoÏ Ïe Va‰e Milost na tuto poníÏenou a pokornou na‰i prosbu
milostivû se nakloníc, nás chudé lidi své poddané zádu‰ní, milos-
tivou odpovûdí potû‰enû obdafiiti ráãí. Za kterouÏto milost nám
chud˘m lidem, poddan˘m sv˘m, stálou, na sv˘ch poníÏen˘ch mod-

litbách i s manÏelkami a dítkami sv˘mi Pána Boha v‰emohoucího
Ïádali, aby Milosrdn˘ Pán BÛh, jakoÏ Va‰im Milostem, tak i Va‰im
manÏelkám a dítkám Va‰ich Milostí hojná odplata i zde v ãase mi-
losti , ov‰em v vûãném Ïivotû korunou vûãné slávy b˘ti ráãil. 

Podepsáni jsou: Matou‰ PavlÛ, Martin Navrátil, Martin Hrbek,
Mikulá‰ JankÛ, Valenta Janeãek, Jíra Cink, sousedé z dûdiny Prus.10

Z tfiicetileté války jsem nena‰la v archivu zmínku, t˘kající se Prus.
Dá se ale pfiedpokládat, Ïe obec trpûla podobnû, jako sousední Be-
Àov. KdyÏ k nám pfii‰li v r. 1624 pol‰tí rejtafii, ale pozdûji i císafiské
vojsko, chovali se na Moravû krutûji, neÏ Turci a Tatafii. Tak pí‰e
historik Jan Horák ve své knize O té na‰í Hané. Hlavnû proto, Ïe
nedostávali Ïold, se vybíjeli na bezbrann˘ch lidech. Pálili domy,
z hladu kradli dobytek, hanobili Ïeny. Nejvíce byla postiÏena nû-
která panství, mezi nimi i panství lipenské, kam Prusy patfiily. Lidé
se utíkali na Host˘n a ukr˘vali v lesích. Je poznamenáno, Ïe 29. 7.
1627 se vydala do Hranic císafiská komise, ve které byl i lipnick˘
primátor Martin Zigmundík, rychtáfi a kon‰elé mûsta Lipníka. Mûs-
to Lipník postoupilo v r. 1629 kardinálu Dietrich‰tejnovi za dluÏ-
n˘ch 5000 r. m. dlouhé mince ves Prusy. 

Listina z r. 1654, psaná ve Vídni 12. 11. a podepsaná Maxmiliánem z Dietrich‰tejnu. Potvrzuje poddan˘m v Prusích dfiívûj‰í pri-
vilegia na odúmrÈ, která jim byla udûlena listinou Viléma z Pern‰tejna 15. 6. 1510. Za potvrzení a uznání práv si Maxmilián vy-
mínil roãní robotu: 6 dní orat a vláãit, 3 dny sváÏet obilí nebo seno do stodol. SOkA v Pfierovû, listiny, i. ã. 3
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1. ST¤ÍPKY HISTORIE Z TÉ DOBY
R. 1700. Prusy byly pfiifafieny a pfii‰koleny do DomaÏelic. Pod-

daní pfiispívali roãnû domaÏelickému panu faráfii 13 kopami Ïita
a 13 kopami ovsa. Stravné pro nûj ãinilo 1 R a 1 mûfiice pûkné Ïit-
né mouky. Uãiteli do DomaÏelic dával kaÏd˘ usedl˘ roãnû 4 snopy
Ïita a 4 snopy ovsa.1

Pfied r. 1749 mûly Prusy svou (starou)
peãeÈ. Ve znaku bylo rádlo (radlice) a nad
ním nápis: (znak hvûzdiãky) OBEC (znak
hvûzdiãky) :D:PRVS:2 PrÛmûr peãeti ãinil
21 mm. Kolem radlice byly rozviliny, nad
nimi uveden˘ nápis. To v‰e bylo orámová-
no linkou a provazcem.3

R. 1750. V té dobû Ïilo v Prusích 7
ãtvrtníkÛ (ãtvrtláníkÛ), 2 podsedníci, byl
tu 1 past˘fi, ml˘n o dvou sloÏeních se ãtvrt-
lánem a obecní hostinec.Îili tu i fiemeslní-
ci: krejãí a obuvník. Celkem tu stálo 14 domÛ a 4 v˘mûnkáfiské
domky.4

R. 1765. V tomto roce tu byla postavena kovárna. Prvním ko-
váfiem byl Jura z Kostelce.5

R. 1785. Na sv. Jána zaãalo vymûfiování pozemkÛ, které trvalo
dva roky. (Josefínsk˘ katastr)

R. 1793. Prusy jsou oznaãovány za vesnici, patfiící pod Lipnic-
kou obec. Nemají kostel, je tu 17 domÛ, 22 rodin, 146 du‰í. Lidé
vlastní 130 jochÛ stfiední pÛdy (prÛmûrné jakosti).6

V r. 1802 poÏádali pfiedstavitelé obce Prus o pfiemûnu jízdní ro-
boty na penûÏní platy. I kdyÏ byli v robotních povinnostech zv˘-
hodÀováni, zÛstávala jim jízdní robota a platy suté. 

VáÏen˘ pane direktor, v poníÏenosti a poddanosti pfiicházíme
Obec Pruská o jejich Milost Ïádajíc laskavého pána. 

Na‰e jmenovaná obec by mûla konat svou robotu (9 dní roãnû
orat ãtyfimi potahy aneb pluhy, pût dní na vesnû seti a ãtyfii dni na
zimu seti ). Pfiitom poslu‰nû Ïádajíc jejich Milosti, by nás skrzeva
jedin˘ rok pod plat ponechati vzali, neÏádáme to pro Ïádnou na-
‰i nepoddanost neb jakú odpornost. Jedinû skrzeva tyto pfiíãiny -
tento rok 1801 pfiíli‰ mokr˘ byl, ... od 1. Máje cel˘ Máj se set mÛ-
Ïe, pak 6 mûsícÛ 15 muÏÛ pracuje, ostatních 7 muÏÛ s 12 koÀmi
v roce seno vozit museli, za 5 dní jeli do KromûfiíÏe anebo do Ho-
le‰ova, ale stokrát se stalo, Ïe pfiijeli naprázdno, na druhé den se
moselo zas jeti, pfies ‰est dní se  skládalo seno v Îelátovicích, na
druhé den zase pro na‰e vojáky v obci pfiivízt, a ãasem nemocn˘ch
do ‰pitále a ba i Richmajstra do Holomuce aneb do Mo‰tûnice vo-
zit sme moseli, vãil zase pfiibraÈ v BeÀovû ... a zase vézt, takov˘m
zpÛsobem se vozy vãas neopraví, na zimní setí velké pfiekáÏky ma-

jí ... vyznáváme, Ïe nikdy takov˘ rok jsme zatím nemûli, na jed-
noho konû pfiijde velmi práce, nemÛÏeme ani dobytek ani na‰e
pfiíbytky dokonale zaopatfiit. ProãeÏ se bojíme, Ïe ve vesno ( na ja-
fie ) s takú bídÛ a pfiekáÏkami se konati bude setí, vyznáváme, Ïe
v‰ichni na mizeru ( mizinu ) pfiijdeme, poníÏenû Ïádáme milosti-
v˘ho pana direktora o zastání, zvlá‰tû se k nim v‰ichni utíkáme,
s tím zÛstáváme a v ochranu BoÏí porouãíme pana direktora. 

Dáno dne 20. února 1802. Augustin Mikula, fojt; Antonín StruÏ-
ka, purmistr a celá obec Prusy (obec Pruská). (Pfieklad mírnû upra-
ven).7

R. 1830. Do r. 1835 mûly Prusy svého hajného, kter˘ dostával
za svou sluÏbu 6 zlat˘ch. 

R. 1846. V˘nosem Gubernia byli poddaní z Prus osvobozeni od
dávky vajec a slepic. 

R. 1847. Za vesnicí byl postaven kfiíÏ.8

R. 1848. Do r. 1848 spadaly Prusy pod lipenské panství. 
R. 1849. V˘nosem Gubernia se r. 1849 vykoupila obec Prusy

obnosem 3932 zl. 20 kr. ze v‰ech povinností vÛãi mûstu, resp. ‰pi-
tálu v Lipníku. (Patent ze dne 4. bfiezna 1849. Zru‰ení roboty a zá-
vazkÛ na pÛdû a gruntech). 

R. 1850. V tomto roce se objevuje v písemnostech název Prus,
Prusi (v r. 1854 Prusy). Od r. 1850 do r. 1949 patfiily Prusy pod
soudní správu v Pfierovû.9

R. 1851. V Záhorské kronice se pí‰e, Ïe Prusy se vykoupily z ro-
boty aÏ v r. 1851 a Ïe mezi vrchností a poddan˘mi do‰lo ãas od ãa-
su k nedorozumûním. 

Zápis tehdej‰ího starosty Cyrila Tally: 
Za na‰ich dnÛv a sice v r. 1848 dne 15. bfiezna povstala ve Víd-

ni hrozná pozdviÏení lidu protiv císafii pánu Ferdinandovi první-
mu a jeho radám, takÏe císafi pán na Ïádost zboufieného lidu kon-
stituci, to jest fií‰sk˘ i zemské snûmy povolil a fií‰sk˘ snûm ze v‰ech
stavÛ lidu zavolal do Vídnû, v‰ak skrz stálé nepokoje ve Vídni ten
snûm do KromûfiíÏe se pfiestûhoval, ale po dluhém (dlouhém) ro-
kování rozpu‰tûn byl bez ouãinku.Po rozpu‰tûní jmenovaného snû-
mu slavné c. k. ministerium po postoupení císafiství císafie pána
Ferdinanda Dobrotivého na jeho veliãenstvo císafie pána Franti‰-
ka Josefa I. samo nové a nové zákony vydávati poãalo a vejbavní
komise v‰ade pracovati a dle patentu od 4. bfiezna 1849 grunty
a pozemnosti od na nich vûzících bfiemen vypostavati poãali, jako
okolo nás v podkraji Hole‰ovském napfied v r. 1851 dne na‰e ko-
latorie DomaÏelská pfii c. k. vejbavní komisi v Bystfiici z ohledu de-
sátku, tehdej‰ím vel. panem faráfiem Janem Bayerem se domluvi-
ti musela a za 2 kr. k. m. kaÏd˘ snop umluven dohromady
spoãítan˘ kapitál oufiadÛm od povinníkÛ sloÏen b˘ti mûl, aneb
5-ti procentní interes z takového kaÏdoroãnû se skládal, podobnû
také na‰e obec dne 4. (?) 1951 do Lipníka od c. k. královské vej-

Jin˘ zápis fiíká, Ïe v r. 1629 prodalo mûsto Lipník Prusy Franti‰-
ku z Dietrich‰tejna, olomouckému kardinálu a drÏiteli lipnického
panství, za 5000 rynsk˘ch. Tyto peníze potfiebovalo pro vojsko.
I kdyÏ byl Lipník mûstem poddansk˘m, byl pro Prusy vrchností.11

Martin Zigmundík je autorem nejstar‰ích lipensk˘ch pamûtí (nar.
1569, † 1641). Od r. 1598 se stal kon‰elem, pozdûji rychtáfiem
a purkmistrem. V r. 1614 se stal lipnick˘m primátorem, nejvy‰‰ím
mûstsk˘m úfiedníkem. V ãele mûstské správy byl v letech 1622–23,
po malé pfiestávce dál, aÏ do r. 1640. 

Ve tfiicetileté válce se Lipník pfiidal na stranu ValachÛ, ale mûsto
dostalo od císafie milost. Lipník bral právní nauãení v Olomouci a fií-
dil se právem magdebursk˘m.12

V listopadu r. 1654 potvrdil Maxmilián kníÏe z Dietrich‰tejna
poddan˘m v Prusích a Podolí dfiívûj‰í privilegia na odúmrÈ, kterou
jim udûlil 15. 6. 1510 Vilém z Pern‰tejna. 

Prusy pfiipadaly od r. 1657 pod farní správu v Dfievohosticích,
od r. 1783 pod farní správu v DomaÏelicích. Ve Vlastivûdû Morav-
ské uvedl Jan Baìura opis z Pamûtní knihy obce Prus (knihu zaba-
vili na zaãátku 2. sv. války Nûmci a dodnes ji Prusy nemají): Jifiík
z Vrbna postavil znovu vyhofiel˘ ‰pitál v Lipníku. Pro pfiípad smrti
mu odkázal 600 mor. zl. a poukázal mu, jakoÏ i ‰kole, urãité roã-
ní naturální dávky z vesnice Prus. Zapsáno v r. 1663. V lánském
rejstfiíku je uvedena obec Prusy v r. 1675 s ml˘nem, majícím dvû
sloÏení.13

II. PRUSY V 18.–19. STOLETÍ

Ze sbírky peãetí
PhDr. J. Lapáãka
a B. Passingera
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bavní komise pfiedvolána a od zdej‰ích privilejích vloÏen˘ch po-
vinností, totiÏ ‰pitálních osypÛ a platÛ vykoupením vybavená byla,
podobnû i domkafii od obcím patfiících platÛ se vykupovati muse-
li a divné vûci a nesl˘chané promûny se dály, mnohé protivení li-
du povstávalo, ale zkrátka v‰e vojenskou exekucí vymáháno a spo-
kojeno bylo.

R. 1856. V tomto roce se ujal pustého ml˘na mlynáfi Danûk. 
R. 1863. Byla ukonãena pastva koní, trávníky se zoraly a roz-

dûlily mezi usedlé.8

R. 1867. Starostové obcí na Pfierovsku Ïádali zfiízení gymnázia
v Pfierovû v r. 1867. Mezi podepsan˘mi starosty je i podpis Albína
Mike‰ky, starosty z Prus.9

R. 1875. Prusy jsou pfii‰koleny do BeÀova. 
R. 1879. Obec poskytla 500 zl. na pfieloÏení silnice mimo Îe-

látovsk˘ kopec.8

R. 1881. Richard Mike‰ koupil secí stroj a zapÛjãil ho i BeÀov-
sk˘m. 

R. 1890–91. Rolník Vojtûch Mike‰ se stal ãlenem ‰kolní rady
v BeÀovû. Prusy pfiispûly na stavbu nové ‰koly v BeÀovû. Na náh-
robek zemfielého fiídícího uãitele Franti‰ka Strakáãe se v Prusích vy-
bralo 7 zl.10

2. JAK SE V PRUSÍCH
PÁSL DOBYTEK

V dobû, o které je psáno, bylo v Prusích 10 usedl˘ch, z toho
7 sedlákÛ a 3 podsedníci. Domkafii ani chalupníci nebyli povaÏo-
váni za usedlé, lépe fieãeno starousedlé. Pasení koní tu mûli na sta-
rosti dva muÏi, zvaní koÀafii, ktefií byli ustanoveni obecní valnou

hromadou. Za pasení dostávali kaÏd˘ rok
od kaÏdého konû po ãtvrti mûfiici rÏi a od
kaÏdého odstaveného telete po pÛl ãtvrti
Ïita. Bylo totiÏ dohodnuto, Ïe kaÏd˘ used-
l˘ mÛÏe ke sv˘m koním pfiidat i dvû tela-
ta. Pak je‰tû koÀafii dostávali od kaÏdého
usedlého po dvou pecnech chleba a o svát-
cích velk˘ vdolek. Sedlák míval celkem
8 aÏ 14 koní, podsedník 4 aÏ 6 koní. 

Poprve se vyhánûli konû na pastvu
1. kvûtna na  Hrub˘ trávník, kde pob˘vali
se sv˘mi koÀafii i pfies noc. To trvalo aÏ do
sv. Ducha. O svatodu‰ních svátcích se
v‰ichni pfiemístili na trávník, leÏící za Mi-
kulovou zahradou. Tomu místu se fiíkalo
Hénice, nebo také Zápovûì. Zde se páslo
3 t˘dny a pak se konû zahnali na trávník
k lávce, kde se páslo aÏ do doby, kdy se se-
ly ozimy. JenÏe trávník u lávky byl brzy vy-
pasen a konû s telaty b˘vali hladoví. Proto
se pasení pfieneslo po Ïních zase na tráv-
ník za Mikulovou zahradou. Tak byl tráv-
ník u lávky uchránûn (zahájen). Páslo se
na loukách, strmiskách a hrachovniskách.
Dokud nebylo strmisko vypaseno, nesmûl
ho Ïádn˘ poorat. Sousedé na to pfiísnû do-
hlíÏeli a kontrolovali, zda nûkdo domluvu
neporu‰il. Ten, kdo neuposlechl, toho sti-
hl trest. 

Bylo poznamenáno v Pamûtní knize, Ïe
zaãátkem 19. století byl potrestán soused
O., protoÏe své strmisko zoral, i kdyÏ ne-

bylo vypaseno. Za poru‰ení obecního pofiádku ho odsoudila obecní
valná hromada k 10 ranám na zadnici a k vûzení 1 dne ve chlévû.
Bylo to pro nûj jistû velké poníÏení a ukazuje to, jak mocná a neú-
stupná byla tehdy v Prusích obecní správa. 

ProtoÏe pastva na strmiskách poli více ‰kodila, neÏ prospívala
(konû ãasto po‰lapali pole oseté ozimem), byla v r. 1841 zru‰ena.
V r. 1863 se pfiestalo s pasením koní i na trávníku. Trávníky byly
rozdûleny a poorány a ty trávníky, které byly urãeny k pasení, byly
opleteny plotem. Plot se musel kaÏd˘ rok opravovat. Pfies zimu ho
ãasto pálili domkafii a cikáni. Proto kaÏd˘ usedl˘ mûl povinnost opra-
vit na jafie 120 sáhÛ plotu, coÏ mu trvalo asi 14 dní. Proutí a dfie-
vo vozívali ze svého lesa z Br‰lÛvek. PrÛmûrnû kaÏd˘ odtud navo-
zil 6 aÏ 10 fÛr haluzí.1

3. S¯PKY
S˘pky se konaly del‰í dobu po sklizni a t˘kaly se celé obce. By-

lo to pfiidûlování naturálního platu za celoroãní práci – sypání obi-
lí. Znamenalo to oslavy, trvající dva dny, kdy se jedlo a pilo do sy-
tosti. 

Na s˘pky musely podle dávného zvyku pfiispívat urãení lidé. Tak
tfieba kaÏd˘ past˘fi krav a sviní musel odevzdat 20 liber vepfiového
masa. Kováfi, kter˘ si koupil obecní kovárnu, musel darovat peãe-
nou husu, uÏ podle smlouvy od r. 1765. Hostinsk˘, kter˘ si koupil
obecní hospodu, musel dát pÛl beãky piva a dobr˘ obûd – a to uÏ
podle smlouvy z r. 1691. I domaÏelick˘ sládek musel pfiispívat na
s˘pky podle smlouvy polovinou beãky piva. Sousedé z Prus u nûj
brali kaÏd˘ t˘den máz kvasnic, za coÏ mu roãnû sypali mûfiici Ïita. 

První den se v‰ichni sousedé se‰li u fojta, kde posnídali. Snída-
nû byla vydatná - vepfiová peãínka se zelím a k tomu máz kofialky.

Intimát krajského úfiadu v Hranicích o rozhodnutí gubernia, Ïe obec Prusy není povinna
k dávce 6 slepic a 1,5 kopy vajec pro Lipnick˘ spitál z r. 1846. Velkostatek Lipník n. B.
(1364–1947), OL-Z 18, inv. ã. 54, sign. 118
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Pak se zaãalo sypat obilí past˘fiovi, zvonafiovi, hotafiovi
a rektorovi. Po této ãásti se odebrali do hostince, kde po-
obûdvali polévku a celkem snûdli 5 liber hovûzího ma-
sa s omáãkou a peãené vepfiové maso se zelím. Pfiitom
se vypil máz kofialky. V hostinci se pilo pivo aÏ do noci. 

Druh˘ den bylo ke snídani vafiené pivo, vepfiová pe-
ãínka se zelím a máz kofialky. Posíleni touto vydatnou
snídaní sesypávali obilí koÀafiÛm. Pak se odebrali do hos-
tince, kde byli znovu poho‰tûni i s past˘fii. Kováfi pfiine-
sl na svaãinu peãenou husu. Zpívalo se, tanãilo a pilo,
dokud síly staãily.1

4. ThDr. JOSEF MIKULA
I Prusy mûly své osobnosti. Mezi nû patfiil ThDr. Jo-

sef Mikula, ãestn˘ kanovník kromûfiíÏsk˘, ve své dobû
velká osobnost. Narodil se v Prusích u Pfierova 25. 9.
1816. Vystudoval gymnázium v Olomouci, zde také ab-
solvoval teologická studia, která dokonãil ve Frintaneu
ve Vídni. Dne 8. fiíjna 1839 byl vysvûcen na knûze
a v r. 1843 byl promován na doktora teologie. 

Ze zaãátku pÛsobil jako kooperátor u farního kostela
v Opavû. Pozdûji se tu stal katechetou a profesorem na
vy‰‰ím gymnáziu. Roku 1853 byl jmenován profesorem
morálky a pastorální teologie na teologické fakultû olo-
moucké univerzity. O dva roky pozdûji se na této uni-
verzitû stal rektorem a jako rektor pÛsobil aÏ do jejího
zru‰ení v r. 1860. Jako rektor byl jmenován v dÛsledku
pfiedání agendy císafisk˘m radou. 

Do r. 1866 uãil na teologické fakultû, ta jediná pfietr-
vala zánik univerzity. V dobû konkordátu pÛsobil u cír-
kevního soudu pro manÏelství jako Defensor matrimo-
nii a jako superior knûÏského semináfie. Vzhledem k této
hodnosti mu kníÏe biskup vratislavsk˘ propÛjãil titul bis-
kupského rady. V kvûtnu ne‰Èastného roku 1866 (prus-
ko-rakouská válka) byl jmenován faráfiem a arciknûzem
mohelnick˘m. 

Na svou faru pfiijel 10 ãervence 1866 právû v ãase,
kdy bylo rakouské vojsko poraÏeno v tûÏké bitvû u Krá-
lového Hradce. Jeho pfiíjezd na pfiidûlenou faru se tak
odbyl v tichosti, bez jakékoliv pozornosti. 

Arciknûz ThDr. Josef Mikula byl pozoruhodnou osob-
ností. Byl to první olomouck˘ kanovník obãanského pÛ-
vodu – a to uÏ nûco znamenalo. BohuÏel do své smrti
mu nebylo dopfiáno, aby do rezidence vstoupil. Zemfiel
9. bfiezna 1881 v Mohelnici. 

Je hodnocen jako uãen˘ muÏ a v˘znamná osobnost
kulturního Ïivota Moravy a také jako prav˘ apo‰tolsk˘
knûz. Psalo se o nûm, Ïe byl dobroãinn˘ a pohostinn˘,
snad proto zemfiel bez prostfiedkÛ. Tehdej‰í dómsk˘ dû-
kan a pozdûj‰í arcidiakon ThDr. Hanel, pfiítel Josefa Mi-
kuly, zaplatil pohfiební hostinu. 

ThDr. Josef Mikula neokusil ve svém Ïivotû mnoho
vdûãnosti. Dokonce se stalo, Ïe byl jedním nebo více far-
níky pfiepaden, oloupen a zbit. Sice mu farníci po jeho
smrti upevnili na fasádu kostela  pamûtní desku, ale ne-
bylo to z piety, spí‰e to mûla b˘t jakási demonstrace pro-
ti pfiíchodu jeho nástupce Monsignora Johanna Weinli-
cha.1

Tfii pohledy na kapli sv. Floriána v Prusích, postavenou v r. 1665. A – Kaple
s kfiíÏem, B – Zadní ãást kaple, C – Na pozadí kaple pruská hospoda. Z ar-
chivu Vítûzslava Îákovského a Bedfiicha Gavendy
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5. ZÁZNAMY Z PRUSKO-RAKOUSKÉ
VÁLKY (1866)

Záznamy z této doby provedl pravdûpodobnû Antonín Mikula.
V této válce musely obce vyÏivovat obû vojska. Nejprve císafiské (ra-
kouské), pozdûji pruské. V pfierovském archivu jsou uschovány záz-
namy se zápisy, kolik rakousk˘ch vojákÛ (a koní) v jednotliv˘ch
usedlostech (sedlákÛ a podsedníkÛ) v tom osudném r. 1866 v Pru-
sích bydlelo a ãím tito hospodáfii pfiispûli na jejich obÏivu a kolik ko-
ní museli krmit. Rakouské vojsko bylo v Prusích ubytováno od 29.
kvûtna do 16. ãervna 1866.

Vojsko pruské tu sice nepob˘valo, ale poÏadovalo proviant od
20. ãervence do 13. srpna téhoÏ roku.
DÛm ã. 6 musel splnit stejné poÏadavky, jako dÛm ã. 3, dÛm ã. 13
jako dÛm ã. 12 a dÛm ã. 16 jako dÛm ã. 1. V domû ã. 14 nebyl Ïád-
n˘ kÛÀ. Za obÏivu 1 vojáka se platilo 10 krejcarÛ, za maso 1a pÛl
zlatky, za konû 2 a pÛl zlatky. Dále museli b˘t Pru‰tí pfiipraveni k jíz-
dám se ÏebfiiÀáky (vozy) pro futro (píci) do Pfierova. Tak napfi.: 28.
kvûtna 1866 odjely vozy z domÛ ã. 2, ã. 3 a ã. 6. Dne 1. ãervna
odjel ÏebfiiÀák z domu ã. 1 do Pfierova pro seno a oves, 3. ãervna
odjel ÏebfiiÀák z domu ã. 17 pro oves, 4. ãervna odjel hospodáfi z do-
mu ã. 16 také vozem do Pfierova pro oves. Dne 6. ãervna se mu-
selo jet povozem z domu ã. 10 pro chléb, 8. ãervna mûl jet hospo-
dáfi z domu ã. 15 pro seno, ale nastoupil za nûj hospodáfi z ã. 10
a on dovezl o dva dny pozdûji chléb. Z domÛ ã. 2 a 10. se muselo
jet 10. ãervna pro seno. Dal‰í den musel jet hospodáfi z domu ã. 6
pro chléb. Dne 13. ãervna vÛz z domu ã. 6 jel pro oves a z domÛ
ã. 1 a 2 pro seno. Poslední den pobytu rakouského vojska 17. ãerv-
na odváÏeli hospodáfii z domÛ ã. 3 a 16 seno do DomaÏelic.   

Od 20. ãervence 1866 zaãala zase vymáhat pruská vojska od
obyvatel poÏivatiny a krmení pro konû. (Poznámka: hmotnost v lib-
rách, 1 libra asi 0,514 kg, 1 máz = 1,4 l).
20. ãervence:
dÛm ã. 1 – chléb (18 liber), kroupy (3 libry), seno (88 liber).
Stejné poÏadavky byly i od domÛ ã. 2, 10, 11, 12, 15 a 16. 
21. ãervence:
dÛm ã. 1 – chléb (18 liber), jeãmen (1 libra), ka‰e (4,5 libry).

DÛm ã. 2 – ch léb  (18 l iber ) ,  seno (88 l iber ) ,  ka‰e  (4 ,5
l ibry) .

DÛm ã. 3 – chléb (9 liber), kroupy (1 a pÛl libry), seno (44 liber).
Stejné poÏadavky byly i od domÛ ã. 6 a 17. 
DÛm ã. 4 – 75 liber masa, 2 a pÛl libry soli, 2 a pÛl libry kávy

a 1 máz vína.
DÛm ã. 6 a 17 – chléb (9 liber), seno (44 liber), ka‰e (2,5 libry).
DÛm ã. 10, 11, 12, 15, 16 – chléb (18 liber), seno (44 liber), ka‰e

(4,5 libry).
22. ãervence se od pana Václavíka koupila jalÛvka za 23 zl. a ma-
so se rozdûlilo podle poÏadavkÛ.

13. srpna se sloÏila celá obec na proviant, kter˘ zavezla do H. Mo‰-
tûnice na udané místo. KaÏd˘ z domÛ ã. 1, 2, 10, 11, 12, 15 a 16
musel obstarat 1,5 libry jeãmene a 7 liber chleba. KaÏd˘ z domÛ
ã. 3, 6 a 17 musel obstarat 0,75 libry jeãmene a 3,5 libry chleba.1

6. EVIDENCE VOJENSK¯CH OSOB
V PRUSÍCH

DOMOBRANCI

A) Domobransk˘ (zemûbransk˘ praporní) okres KromûfiíÏ, politic-
k˘ okres Pfierov. Seznam brancÛ, ktefií pfiijdou k doplnûní vojska
v I., II. a III. tfiídû, v závorce rok narození:

Antonín Talla, kováfi (1846), Josef Vaculík, rolník (1846), Ján
Pavlíãek, dûlník (1852), Frant. Mikula, rolník (1853) – 12. pluk ar-
tilerie, nápfiedník; Antonín Mike‰, sedlák 1 (1854), Jarosl. Mikula,
(1856) – ãetafi dobrovolník, c. k. 11. pluk artilerie; Ján Mike‰, ná-
deník (1855), c. k. myslivec. pluk, pak pû‰í pluk ã. 100; Silvestr
NesÀal (1857), Silvestr Janák, rolník (1859) – náhradní záloha; Fran-
ti‰ek Hosta‰a, obuvník (1860); Josef Bûhal, rolník (1861), náhrad-
ní záloha; Karel Mike‰, obuvník (1863), náhradník – 54. pû‰í pluk;
Vilém Ordelt, rolník (1866), nadpion˘r u Ïelez. a telegraf. pluku,
(nadzákopník) KromûfiíÏ; Franti‰ek Bfiezina, nádeník (1868); Max
Ordelt, rolník (1869), vozataj I. vozatajské divize; Gustav Mike‰,

Pobyt rakouského vojska v Prusích:
R. 1866 kvûten ãerven

29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

ã. d. 1 vojákÛ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
koní 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ã. d. 2 vojákÛ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
koní 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ã. d. 3 vojákÛ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
koní 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ã.d. 10 vojákÛ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
koní 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ã.d. 11 vojákÛ 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
koní 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6

ã.d. 12 vojákÛ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
koní 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4

ã.d. 17 vojákÛ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
koní 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ã.d. 14 vojákÛ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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rolník (1868), myslivec u c. k. 5 (22). praporu myslivcÛ; Josef Mi-
kula, rolník (1867), 54. pû‰í pluk, náhradní záloÏník; Arno‰t Mike‰
(?), Richard Mike‰, rolník (1858), ãetafi, titul ‰ikovatel, 5. prapor
polních myslivcÛ; Jaroslav Janák, rolník, náhradní záloÏník u 12.
praporu zemské obrany; Bedfiich Ordelt, sedláfi (1865), poddûlo-
stfielec u 11. sborového pluku dûlostfielcÛ. 

Náhradní záloha pravdûpodobnû znamenala uvolnûní rolnick˘ch
synÛ pro práci a vedení vût‰ího hospodáfiství.

Dal‰í seznam k odvodu povinn˘ch v Prusích, pofiízen˘ pro c. k.
okresní hejtmanství v Pfierovû – data nar. 1872–1910:

Antonín Chrobák (1872), Vilém Svoboda (1872), Franti‰ek Vác-
lavík (1872), Josef Václavík (1873), Alois Salva (1873), Alois Tat˘-
rek (1873), Florian Václavík (1874), Franti‰ek Ordelt (1874 ), Eu-
gen Vaculík (1874), Franti‰ek Mike‰ (1875), Florián Talla (1876),

Jaroslav Václavík (1876), Franti‰ek Student (1876), Franti‰ek Piska
(1878), Josef Záhumensk˘ (1878), Antonín Talla (1884), Josef Ostr-
ãil (1884), Adolf Piska (1885), Oldfiich Mike‰ (1886), Metodûj Pis-
ka (1887), Josef Piska (1890), Alois Páleník (1890), Vladimír Mi-
kula (1892), Antonín Stloukal (1892), Josef Tat˘rek (1892),
Franti‰ek Janák (1894), Josef Glacner (1894), Arno‰t Páleník
(1895), Stanislav Mikula (1895), Bedfiich Gavenda (1895), Vladi-
mír Ordelt (1895), Jindfiich Páleník (1896), Josef Mikula (1896),
Karel Mike‰ (1897), Rostislav Mikula (1897), Vilém Václavík
(1897), Vilém Glacner (1898), Josef Horák (1899), Franti‰ek Or-
delt (1899), Josef Václavík (1899), Franti‰ek Gavenda (1901), Ar-
no‰t Ordelt (1901), Josef Mûchovsk˘ (1906), Ludvík Zdráhal
(1906), Stanislav Kováfi (1907), Stanislav Piska (1907), Rudolf Mi-
ke‰ (1908), Karel Mike‰ (1910).2

7. MUÎSK¯ HANÁCK¯ KROJ
V PRUSÍCH u Pfierova

To, Ïe byly Prusy bohaté, se odráÏelo i v muÏském hanáckém
kroji prusk˘ch sedlákÛ a jejich synÛ. Ve v‰ech okolních vesnicích
a osadách se nosily ãervené koÏenice, v Prusích se nosily koÏenice
Ïluté. Kazajku mûli ãernou a na ní byly dvû fiady bíl˘ch knoflíkÛ.
Kazajka byla zavázána pod krkem ãerven˘mi ‰ÀÛrami, které mûly
na konci tfiapce. 

V létû nosili do kostela ãernou dlouhou halenu a v zimû dlouh˘
koÏich tzv. kozinu. Byl Ïlut˘ a nemûl límec. Na zádech byly vy‰ité
tulipány. Ti bohat‰í nosili dlouhé modré plá‰tû s límci, které byly
fiasnaté. Svobodní mládenci nosili na hlavách ãerné klobouky, opent-
lené strakat˘mi stuhami. V zimû místo kloboukÛ nosili ãepice
tzv. tchofiovice se zelen˘m vrchem. Jedna strana ãepice byla vy‰‰í.
V létû nosili ãepici zv. aksamitku s velk˘m ãern˘m tfiapcem. 

Na nohou nosili vysoké létkovice. Ty b˘valy v domû vzácné. âas-
to mívali v domû jen jeden pár. Hospodáfi v nich ‰el do kostela na
ranní, na hrubou je obul jeho syn nebo pacholek. Ostatní chodili
bosky, nebo v bíl˘ch papuãích.1

8. NÁZVY POLNÍCH TRATÍ
V katastru obce Prusy se oznaãovala pole rÛzn˘mi názvy, které

pfiipomínají historii kraje.  Smûrem k BeÀovu to byly Zavrtky a V Zá-
rubech. Zde se pfii kopání objevovalo mnoho kamenn˘ch, hlinû-
n˘ch i bronzov˘ch staroÏitností. Dále jsou tu Bûhulky, Kuãe, Za Hé-
kem, Padûlky, Dílce, Klínky, Nivy, Chudé Díly, U Vrat, Îelezn˘, Díly
za Îeleznicou, Klouãe (od vykluãeného lesa), Lániska, Odfiíãí, Za
Brankou, Poláman˘, Br‰lÛvky (b˘val˘ les). Dále jsou to Za Vrby, Na
Loukách, Prostfiední, Zadní Ofiita, Dolní Úlehla, Horní Úlehla, Ro-
vina, Dlouhé Hony, Souhrady, Dolní Lámaniny, Horní Lámaniny,

Ukázka zápisÛ od r. 1876 do r. 1888. 

datum vojensk˘ ústav, sbor ‰arÏe jméno délka pobytu, odchod z obce
16. 7. 1876 polní dûlostfielec ã. 11 ãetafi Jaroslav Mikula na 2 mûsíce
17. 9. 1876 polní dûlostfielec ã. 11 mífiiã Franti‰ek Mikula ke stálému pobytu
20. 9. 1877 dûlostfieleck˘ pluk ã. 2 dûlostfielec Jan Jurenka ke stálému pobytu

15. 11. 1877 polní dûlostfielec ã. 11 ãetafi Jaroslav Mikula do Vídnû na 10 mûsícÛ
30. 7. 1878 polní dûlostfielec ã. 11 mífiiã Franti‰ek Mikula do DomaÏelic
5. 10. 1878 polní myslivec ã. 5 myslivec Johan Mike‰ na ãas do Prus

1. 6. 1880 polní myslivec ã. 5 myslivec Johan Mike‰ do Hole‰ova 14 dní cviãení
7. 9. 1881 polní myslivec ã. 5 nadmyslivec Richard Mike‰ na stálou dovolenou

15. 6. 1883 polní myslivec ã. 5 nadmyslivec Richard Mike‰ do Znojma 13 dní cviãení
1. 7. 1883 polní myslivec ã. 5 nadmyslivec Richard Mike‰ ke stálému pobytu
1. 8. 1884 polní myslivec ã. 5 myslivec Johan Mike‰ do Olomouce 13 dní cviãení

18. 8. 1884 polní myslivec ã. 5 myslivec Johan Mike‰ k trvalému pobytu
27. 3. 1887 12. prapor obrany zem. ãetafi Hynek Ordelt pobyt v Prusích
29. 3. 1887 c. k. polní prap. mysl. nadmyslivec Richard Mike‰ do KromûfiíÏe 7 dní mimofi.

8. 4. 1887 c. k. polní prap. mysl. nadmyslivec Richard Mike‰ k trvalému pobytu
2. 5. 1887 polní myslivec ã. 5 nadmyslivec Richard Mike‰ do Prahy 13 dní cviãení

15. 5. 1887 polní myslivec ã. 5 nadmyslivec Richard Mike‰ k trvalému pobytu
17. 8. 1887 c. k. 54. pluk infant. inf. Ján Pumprla do KromûfiíÏe 13 dní cviãení
31. 8. 1887 c. k. 54. pluk infant. inf. Ján Pumprla ke stálému pobytu 

2. 9. 1887 12. prapor obrany zem. ãetafi Hynek Ordelt do Îamberku
14. 9. 1887 polní myslivec ã. 72 myslivec Jan Piska z Karlovic do Prus napofiád 

27. 11. 1887 54. pluk náhradní záloÏník Josef Mikula k trvalému pobytu
28. 11. 1887 pol. prapor mysl. ã. 2 myslivec Gustav Mike‰ k trvalému pobytu

8. 4. 1888 c. k. 54. pluk inf. inf. Ján Pumprla do KromûfiíÏe 7 dní cviãení 
16. 4. 1888 c. k. 54. pluk inf. inf. Ján Pumprla k trvalému pobytu1

B) Obec Prusy vedla evidenci osob v ãinné vojenské sluÏbû, ktefií se na ãas domÛ vraceli a pak odcházeli zpût ke sv˘m jednotkám. 
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III. Z OBECNÍCH PROTOKOLÒ (1892–1941)
1. V¯TAH ZE ZÁPISÒ OBECNÍCH

PROTOKOLÒ (1892–1914)
R. 1892. Starostou obce byl Richard Mike‰, 1. radním Jaroslav

Janák, 2. radním Josef Bûhal.
âlenové zastupitelstva: Frant. Pospí‰ilík, Jan Piska, Albert Mi-

ke‰, âenûk Stolafiík, Filip Vaculík a Frant. Talla. Obecním písafiem
se stal Florián Talla. 

Ke slavnosti svûcení kfiíÏe se zaji‰Èoval dovoz P. Cibulky. Dne
5. dubna se zapovídá pasení koz a do 15. 7. se urãuje poloviãní past-
va. 

R. 1893. V únoru bylo rozhodnuto, aby se podle potfieby vy‰-
tûrkovaly a poopravily cesty. Na doplnûní ãlenÛ v˘boru byl vybrán
âenûk Stolafiík. Na návrh Richarda Mike‰e se povolilo, aby Richard
Mike‰, Gustav Mike‰, Franti‰ek Talla a Antonín Václavek si místo
pfied sv˘m stavením osadili lípami, ãi jin˘mi okrasn˘mi stromy. Byl
projednán pronájem dvou povozÛ pro geometra za 350 kr. Pro pa-
ní H. se vyplatila roãní almuÏna 14 zl. na byt, dal‰í pfiíspûvky si obec
ponechala pro v˘dûlkov˘ ãas. Z chudobinského fondu jí pfiipadlo
12 zl.Provádûl se vefiejn˘ pronájem dovozu sena z obecních luk.
Dne 1. ãervence bylo usneseno, aby si kaÏd˘ povinnû do 14 dnÛ
upravil polní cesty. Bude se zfiizovat nová lávka. Bylo projednáno,
aby ve volbách nevolil ten, kdo nemá zaplacené danû. 

R. 1894. Za past˘fie Franti‰ka Zapletala nastoupil nov˘ obecní
past˘fi Cyril ·mír, kter˘ se nastûhoval do obecního domku. Bude zá-
roveÀ obecním sluhou. Nov˘ starosta Filip Vaculík byl pfiedvolán ke
slavnému c. k. okresnímu hejtmanství ohlednû finanãního vyrov-
nání s obcí BeÀovem. Jednalo se o zaplacení doplatku 180 zl. na
‰kolní budovu v BeÀovû. Obecní zastupitelstvo rozhodlo zaslat jen
100 zl. 

R. 1895. V obcích se zafiizovaly pro nakaÏlivû nemocné místní
nemocnice. V Prusích se usnesli zafiídit svûtnici pro nemocnici
v obecním domku z komory a prÛchodu do chléva. Pronajímatelé
pruské kyselky Ïádali o poseãkání nájemného. Pronajímateli byli
Florián O‰ãádal a Dvofiák. 

Do obecního stáda se nemají pfiipou‰tût k pasení bagouni a pol-
ská prasata. Nemají ani bûhat na voln˘ch cestách. Pod pokutou 1
zl. nesmí nikdo mezi obilím a mezi rolemi na mezích trávu Ïíti.

NavrÏeno, aby cestu k âechám opravila správa cukrovaru v Dfie-
vohosticích. Kdo pod sv˘m polem neupraví cestu do 14. 7., opraví
cestu obec na jeho útraty. Do voÏení fiepy se má spravit mostek v Ol-
‰í. Znovu projednáno volební právo podle platby daní. 

Obecní rozpoãet na r. 1896: vydání: 1236 zl. 15 kr., pfiíjem: 731
zl.25 kr., schodek: 504 zl.90 kr. Schodek se bude sniÏovat vybírá-
ním 20% pfiiráÏky z daní, pfiedepsan˘ch obcí.

R. 1896. Nov˘m obecním past˘fiem a zároveÀ obecním sluhou
byl zvolen Josef Pumprla. V nov˘ch volbách byl zvolen starostou
Vilém Ordelt. Zapisovatelem se stal Josef Mikula. Pro obecního pí-
safie bylo odhlasováno 20 zl za rok. Za obecního sluÏebníka, kter˘
by mûl b˘t starostovi k ruce, dobytek s dvouma lidma pást, obec-
ního b˘ka opatrovat, ku kravám pfiipou‰tût, byl pfiijat v únoru Fer-
dinand Michalík. Mûl za povinnost hnÛj nikomu neprodávat, ale
na obecní pozemky ho vyvézt, na ty, které má v uÏívání a slámu

z tûch pozemkÛ nesmí téÏ prodávat. (Asi Josef Pumprla byl své sluÏ-
by zbaven).

V past˘rnû se zbourala pekárna a mûla se tu opatfiit kamínka, ne-
bo sporák Ïelezn˘. âlenové zastupitelstva se jednotnû usnesli, aby
obec vystoupila ze spolku âerveného kfiíÏe, následkem chování pa-
na podmar‰álka S. ohlednû náv‰tûvy besedního domu v Brnû. Z ob-
ce budou vypovûzeni v‰ichni pfiíslu‰níci cizích obcí, ktefií se dopustí
krádeÏe, nebo protizákonn˘ch skutkÛ. Z tohoto dÛvodu se vypoví-
dají: Antonín P., jehoÏ Ïena je vy‰etfiována pro polní krádeÏ a Cyril
·., protoÏe kazí chasu a b˘vá opil˘. Obecní kamení se musí sloÏit
do jedné hromady. 

Nová vyhlá‰ka fiíká, Ïe od 1. 12. 1899 se vybírání daní pfiená‰í
na c. k. hlavní berní úfiad v Pfierovû. To zn., Ïe danû uÏ nebude vy-
bírat obecní pfiedstavenstvo. Trávník v dûdinû se má upravit pro
pastvu, to zn. zavézt doly hlínou. KaÏdému hospodáfii bude urãen
poãet vozÛ hlíny. Kdo vozit nebude, zaplatí za 1 vÛz 30 kr. Byli zvo-
leni dva revizofii úãtÛ. Do ‰kolní rady v BeÀovû byl zvolen Josef Mi-
kula. 

R. 1897. Dvûma prusk˘m obãanÛm se odpou‰tí za jednoho ‰ko-
láka ‰kolní plat. KaÏd˘ sedlák má navozit do pfiíkopu 15 fÛr hlíny,
podsedník a mlynáfi polovinu. Za 15 fÛr obdrÏí 3 zl. Na zasedání se
schválila pÛjãka pro obec – 50 zl. Obyvatelé Prus budou vyzváni,
aby si kaÏd˘ z nich obstaral svÛj domovsk˘ list. V prosinci byl zvo-
len za obecního sluhu a past˘fie Ján Janovsk˘. Bude bydlet v past˘r-
nû. 

R. 1898. Porodní babiãkou je ustanovena Franti‰ka Vaculíková
z âech s roãním platem 2 zl. Byla projednávána stíÏnost sluÏebné
Rozalie Bfiezinové na sedláka a selku, kde slouÏila. V dané dobû ne-
dostala plat. 

R. 1899. V nov˘ch volbách zvolen starostou Gustav Mike‰.
Obecním hospodáfiem a pokladníkem se stal Jaroslav Janák, b˘ãím
hospodáfiem Tomá‰ ·kubala. KaÏdému pfiíslu‰í roãní odmûna 10 zl.
Tomá‰ ·kubala byl zvolen za odhadce polního pychu. Do obecní-
ho bytu byla pfiijata Franti‰ka Mûchovská, Cyril ·. se má do 14 dní
vystûhovat. Zdravotním vyslancem byl zvolen Richard Mike‰. Je
uãinûn draÏební protokol na pronájem 1 vozu, kter˘ poveze sta-
fieãka V. do Pfiestavlk. Pronájem pfiijal Josef Nesvadba za 1 zl. 30 kr. 

Nemocn˘ stafieãek V. se má odvézt do nemocnice. Jedná se, jest-
li do Hranic, nebo do Olomouce. Obecní hospodáfi má za úkol opat-
fiit pro obec pÛjãku 100 zl. na obecní v˘lohy. 

Po návratu stafieãka V. se má dbát o to, aby mohl v pofiádku jís-
ti. Jídlo mu bude doná‰et past˘fika a také ho bude o‰etfiovat za od-
mûnu 3 zl. za mûsíc. Podle potfieby se mu bude topit. Jídlo pro sta-
fieãka se bude vafiit po domech postupnû od ã. 1 – platí pro sedláky.
Podsedníci aÏ podruhé. 

Má se obnovit obecní tabule, oznaãující název osady. Rozhod-
nuto, Ïe bude napsána pouze ãesky! (âesky je v protokolu podtr-
Ïeno).

R. 1900. Tomá‰ ·kubala ã. 6 Ïádá o povolení stavby stodoly.
V Hliníku se budou sázet hru‰nû a na bfiehu od Trávníka lípy. Za-
ãíná se jednat ohlednû regulace toku Mo‰tûnky. Gustav Mike‰ je
povûfien, aby vyna‰el obecní pergamenová privilegia. Past˘fiem je
zvolen Julius Glacner. 

Kocanda, Obora, Opalka, DláÏe, Za DláÏemi, Za Hájem. (Názvy
tûchto dal‰ích polních tratí jsou vypsány z mapy katastru Prus
z r. 1830). Z dal‰ích zápisÛ vystupují je‰tû názvy Honce a Úzké.

Jak uÏ bylo vícekrát psáno, byly Prusy zámoÏné a ke gruntu ná-
leÏelo 36 i více jiter, k podsedkÛm 15 jiter pÛdy. Synové sedlákÛ si
brali za nevûsty dcery pohunãákÛ ze Sobíãek, nebo dvofiákÛ ze ·i‰-
my jak uÏ bylo dfiíve poznamenáno.1
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R. 1901. Po obou stranách Mo‰tûnky se odstranily stromy a ke-
fie. Od jednoho sedláka utekl ãeledín. Shodou okolností si na téhoÏ
sedláka pfied ãasem stûÏovala sluÏebná.

R. 1902. Opravuje se katastr obce Prus z r. 1892. Z Hliníku se
odvede trubkami voda do fieky. 

Ve volbách zvolen starostou Gustav Mike‰. Obecní zastupitel-
stvo se rozhodlo pfiispût finanãnû Národnímu divadlu v Brnû. 

R. 1903. Na návrh Richarda Mike‰e se má zjistit, ktefií nájem-
níci obecního pole ho nehnojili. Na neurãitou dobu se pfiidá opat-
rovníku nemocné osoby 5 zl. Rozhodnuto pofiídit hasiãské náfiadí.
Stfiikaãka se má opravit, nebo se koupí stfiikaãka ruãní. Musí se ta-
ké koupit 1 Ïebfi a 2 háky. VídeÀsk˘m âechÛm byl zaslán pfiíspû-
vek 8 K. Vysokému v˘boru zemskému byla podána stíÏnost na ‰pat-
n˘ stav mostu na okresní silnici v Prusích. Za o‰etfiování pruské
obãanky F. N. v nemocnici  byl poslán obnos 10 zl. 

R. 1904. Spolku pro potlaãování tuberkulozy se bude roãnû od-
vádût 10 K. Projednána stíÏnost pruského mlynáfie Josefa Nesvad-
by na jednoho obãana Prus, Ïe mu pou‰tí do ml˘nského Ïlabu mo-
ãÛvku. Obec bude mít uÏ dva obecní b˘ky. Na popud poÏární policie
je ustanoven za znalce v oboru poÏárovém Max Ordelt.

V prosinci zvolen za obecního past˘fie Jan Kalaã. Obec pfiistou-
pí za ãlena Reifensenky v DomaÏelicích s jedním 10 K podílem. 

R. 1905. Starostou sice zvolen Gustav Mike‰, ten ale funkci ne-
pfiijal. Nov˘m starostou se stal Tomá‰ ·kubala a radními Gustav Mi-
ke‰ a Florian Talla, kter˘ byl zároveÀ obecním písafiem. Dohodnu-
to, aby obecní sluha dohlédl na poru‰ování policejní hodiny
a pfiipomenout hostinskému, aby se dle toho choval. Projednána ro-
zepfie mezi dvûma sedláky. Jeden z nich si stûÏoval na druhého, Ïe
mu uorává pole a posouvá hraneãníky. Ukonãeno smírem. 

R. 1906. Je utvofiena obecní sirotãí rada. NavrÏeno utvofiit se-
znam v‰ech pfiíslu‰níkÛ do obce Prus, sestaví se matrika. 

R. 1907. Franti‰ek Mûchovsk˘ je ustanoven nov˘m past˘fiem
a obecním sluhou. Je mu také uloÏeno, aby konal noãní hlídku. Ri-
chard Mike‰ a Jaroslav Janák mají sestavit obecní matriku. ¤e‰í se
sluÏební rozepfie dvou bratrÛ – ãeledínÛ se sv˘m hospodáfiem. Na
protest nesouhlasu s jeho jednáním ode‰li z jeho sluÏeb. Byli poká-
ráni, protoÏe se provinili proti ãeledínskému fiádu, kter˘ umoÏÀo-
val v˘povûì aÏ za 6 t˘dnÛ, aby nebyl hospodáfi bez pracovních sil.
Jeden z nich tvrdil, Ïe dostal ke druhé svaãinû jen 1 tvarÛÏek.

Bylo rozhodnuto, Ïe se musí vrátit k hospodáfii zpût, nebo musí
zaplatit za svou nepfiítomnost hospodáfii ‰kodu. Jeden 64 K 30 hal,
druh˘ 66 K 50 hal. Pokud by nezaplatili, musí jít kaÏd˘ z nich do
vûzení na 24 hodin.

Na 1 rok se propÛjãuje zvonafiství Cecilii Kováfiové.1

R. 1908. Obecní v˘bor se usnesl, aby pfii scelování pozemkÛ by-
ly knihovní pofiádky a v‰echny zápisy zaná‰eny v jazyku ãeském.
Ve volbách byl opût zvolen starostou Tomá‰ ·kubala. B˘ãí hospo-
dáfi má zajistit zdravotní prohlídku v‰ech krav a telat zvûrolékafiem.
S noãním hlídaãem bude hlídat je‰tû 1 prusk˘ obãan podle pofiád-
ku od ã. 1. Zase se fie‰il spor mezi sluÏebnou a hospodáfiem. 

R. 1909. Florián Talla a Richard Mike‰ byli vysláni do okresní-
ho silniãního v˘boru. Cizí odbûratelé, ktefií by odebírali písek z Mo‰-
tûnky, musí zaplatit 60 hal za fÛru. Nûktefií hospodáfii podali stíÏ-
nost proti scelování pozemkÛ, ale obecní v˘bor se scelováním
souhlasí. Obecnímu sluhovi se opatfií uniforma. 

R. 1910. Richard Mike‰ má uspofiádat obecní archiv. Nov˘m sta-
rostou je zvolen Josef Skála. Obecní v˘bor zaslal hasiãskému sboru
v Îelátovicích a v BeÀovû po 10 K. ZároveÀ poÏádal obû obce, aby
pfiispûly na opravu kyselky. Bylo rozhodnuto, aby byly kofialny v ne-
dûli po cel˘ den zavfieny. V prosinci byl vyhlá‰en pronájem 11 fÛr
drenáÏí z Pfierova do Prus. Povozy pronajali: Richard Mike‰ 3 po-
vozy za 24 K, Florián Talla také 3 povozy za 24 K, Josef Skála 2 po-
vozy za 16 K a Gustav Mike‰ 3 povozy za 24 K. 

R. 1911. Dal‰í pronájmy povozÛ: Franti‰ka Páleníková 2 povo-
zy (16 K), Antonie ·kubalová 1 povoz (8 K), Florián Talla 3 povo-
zy (24 K), Gustav Mike‰ 1 povoz (8 K), Josef Skála 2 povozy
(16 K), Jaroslav Janák 1 povoz (8 K), Florian Talla 2 povozy (16 K),
Gustav Mike‰ 2 povozy (16 K), Franti‰ka Páleníková 1 povoz (8 K). 

V obecním zastupitelstvu byl projednán návrh, aby se v bu-
doucnu podporovaly z obecní pokladny jen ãeské ústavy. Jednomu
obãanu udûleno 10 K na Ïivobytí a z obecní pokladny zaplacené lé-
ky. Za obecního sluhu zvolen Cyril Kováfi. K regulaãní komisi do
Bystfiice byli vysláni Josef Skála a Richard Mike‰. 

ProtoÏe se mnoÏily krádeÏe, bylo usneseno zavést pofiádkovou
hlídku. 

R. 1912. Albína Mikulová z DomaÏelic je porodní babiãkou
a roãnû se jí bude platit 10 K. Byl vydán zákaz pasení hus na obec-
ním trávníku. 

R. 1913. Josef Skála byl znovu zvolen starostou obce.  
R. 1914. Jednalo se o pfiifafiení Prus do BeÀova. Prusy zaplatí

BeÀovu na roz‰ífiení a upravení hfibitova a také na kostelní fond
k vydrÏování faráfie 10 000 K. Josef Skála byl opût zvolen starostou
obce.2

2. MELIORACE
Do r. 1863 byly Trávníky v obci Prusy pastvinami, kde se pásá-

vali konû. Od toho roku byly zorány a rozdûleny mezi usedlé, v té
dobû tu bylo 7 sedlákÛ a 3 podsedníci. Domkafii nebo chalupníci se
za usedlé nepoãítali.

V r. 1897 bylo zaloÏeno melioraãní druÏstvo Prusy – âechy –
DomaÏelice – Turovice. Proto se Trávníky mohly odvodnit. V me-
lioraãním druÏstvu byl jako zástupce za Prusy zvolen Richard Mi-
ke‰. Za pfiedsedu si druÏstvo zvolilo na své valné hromadû Narcise
Petra z DomaÏelic. Místopfiedsedou a pokladníkem se stal Richard
Mike‰. Státní subvence na melioraci ãinily 2 400 zl. a zemské sub-
vence stejnû – 2 400 zl. 

OdvodÀovací práce byly zadány Ing. Torchtmanovi z Brucku
v Nûmecku. V Rakousko-uherské fií‰i takov˘ch podnikatelÛ bylo ji-
stû málo. InÏen˘r mûl svoje dûlníky, vût‰inou Poláky, a svou práci
provedl k úplné spokojenosti obce.

Dal‰í odvodÀování bylo provedeno pfii scelování pozemkÛ v le-
tech 1910–11. Bylo to na pfiání majitelÛ novû scelen˘ch pozemkÛ.
Tak byly odvodnûny v‰echny pozemky v Loukách, ãást na Závrb-
ku, Díla, Úzké, Prostfiední, Lámaniska, Poddílí, PodÏelezn˘, Kuãe
a Honce. Tentokrát provádûl odvodnûní mistr Vrána z Kostelce
u Hole‰ova a také k úplné spokojenosti obce.1

3. SCELOVÁNÍ POZEMKÒ
V PRUSÍCH

Bylo provedeno v letech 1909–11. Pfiedcházelo mu nûkolik rÛz-
n˘ch jednání. 

Bez pfiedbûÏného jednání vyzval v ãervnu r. 1907 Richard Mi-
ke‰ obûÏníkem místní rolníky k zahájení akce – scelování pozem-
kÛ v Prusích.  

PrÛkopníkem scelování byl Franti‰ek Skopalík, starosta ze Zá-
hlinic, kter˘ na sebe upoutal pozornost v‰ech moravsk˘ch sedlákÛ
uÏ více neÏ pfied 50 lety. Tento v˘jimeãn˘ ãlovûk, sedlák a posla-
nec, provedl poprve scelování pozemkÛ ve sv˘ch Záhlinicích v pa-
desát˘ch letech 19. století s podporou skoro celé obce. Sv˘m citli-
v˘m a poctiv˘m pfiístupem pfiesvûdãil váhající, Ïe budou-li
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rozpt˘lená drobná políãka shromáÏdûna do 1 lánu, u‰etfií se doby-
tek od dlouhé chÛze a zvût‰í se pole o rozorané meze. Laicky fie-
ãeno – rozdûlil pÛdu podle úrodnosti do 4 skupin a kaÏd˘ tu mûl
svÛj díl. Aby nebyl nûkdo zv˘hodÀován, pouÏilo se losování. A dob-
ré v˘sledky se brzy dostavily k údivu okolních obcí.

V Prusích souhlasilo se scelováním ze 14 vlastníkÛ pÛdy celkem
deset, to je vût‰ina. Proto se poslala Ïádost na zemsk˘ v˘bor
a v krátké dobû byla pfiíznivû vyfiízena. UÏ 25. fiíjna 1907 pfiijel do
Prus po pfiedchozím ohlá‰ení Dr. Míãa z Brna, aby se tu na místû
seznámil s problematikou Ïádosti. Na schÛzi se pak pfiesvûdãil, Ïe
je Ïádost opodstatnûná a Ïe se scelováním souhlasí vût‰ina vlastní-
kÛ pÛdy. Proto ihned na místû sepsal protokol, kter˘ úãastníci po-
depsali a on si ho vzal sebou.   

V bfieznu 1908 obdrÏeli Ïadatelé o scelování vyrozumûní, Ïe
zemská komise pro agrární operace v Brnû 22. února 1908 Ïádos-
ti Richarda Mike‰e a sousedÛ v Prusích vyhovûla.

Podle scelovacího zákona (z 13. února 1884 z. z. ã. 30) a mi-
nisterského nafiízení (ze dne 5. ãervence 1886 z. z. ã. 68) se zaha-
juje scelovací fiízení pro hospodáfiské pozemky v celém území ob-
ce Prus. Bylo moÏno se odvolat k c. ministerské komisi pro agrární
operace do 14 dní u c. k. místního komisafie II. pro agrární opera-
ce v Brnû. Pfies v‰echna odvolání, zaslaná zemskému v˘boru, se ak-
ce rozjela. Odvolání byla povaÏována za bezdÛvodná. 

Z toho je vidût, Ïe na‰e mocnáfiství scelování pfiálo. 
Scelování v Prusích probûhlo hladce, aÏ na malé v˘jimky. Na-

pomohl tomu dobr˘ scelovací zákon, kter˘ kaÏdému úãastníku sce-
lování dovolil Ïádat náhradní celek tam, kde mûl pfied scelováním
nejvíce pozemkÛ. 

Komisafiem pro scelování ve zdej‰í obci byl ustanoven Dr. Míãa
a scelování provádûl velmi mlad˘ Ing. Emil HavlÛ, rodák z nûmec-
ké vesnice u Olomouce. 

KdyÏ se pozdûji (aÏ po dvaceti letech) scelovaly pozemky v Be-
Àovû, vyrovnaly se pfii té pfiíleÏitosti hranice mezi Prusy a BeÀo-
vem.1

4. PRVNÍ SVùTOVÁ VÁLKA
Pfii mobilizaci po sarajevském atentátu museli nastoupit do vál-

ky tito obãané: Adolf Piska, Josef Piska, Josef Glacner, Arno‰t Pále-
ník, Franti‰ek Janák, Josef Ministr, Stanislav Mikula. Poslední jme-
novan˘ slouÏil ve vojsku aktivnû. Narukovat museli i ti, ktefií z Prus
nepocházeli, ale se tu zdrÏovali. Byli to: Josef Navrátil z âech a Jan
Kuropata z Jablunky. 

Po ãase narukovali dal‰í: Florián Talla, Franti‰ek Ordelt, Franti-
‰ek Horsák, Jindfiich Páleník, Karel Mike‰, Adolf Mike‰, Bedfiich Ga-
venda, Franti‰ek Ordelt, Vilém Glacner, Jaroslav Jurenka, Alois Ku-
Ïela, Josef Zdráhal, Anton Zdráhal a Florián Václavík. Celkem 23
mlad˘ch muÏÛ z malé vesniãky, coÏ mûlo nepfiízniv˘ dopad na Ïi-
vot v obci. 

Franti‰ek Páleník se dostal do zajetí v Rusku, ale pfieÏil. Mno-
h˘m nebylo dopfiáno, aby se vrátili domÛ. Své padlé mûly i Prusy.
Byli to: 
Adolf Piska, desátník 34. pû‰ího pluku. Padl v Rusku u Wolbrunu.
Jindfiich Páleník, padl na boji‰ti v Rusku. 
Josef Navrátil, padl na Piavû v Itálii. 
Jan Kuropata, padl v Itálii.
Franti‰ek Ministr (zemfiel na úplavici jako o‰etfiovatel nemocn˘ch
v Olomouci).

âest jejich památce. 
Mnozí vojáci z Prus slouÏili v legiích. Byli to: Bedfiich Gavenda,

Vladimír Mádr a Stanislav Mikula. 

Bedfiich Gavenda (nar. 1895 v Prusích) vstoupil do ãeskoslo-
vensk˘ch legií v Rusku 23. 9. 1917 a byl u 7. stfieleckého pluku ja-
ko vojín. Patfiil k obrnûnému vlaku Úderník, svou ãinnost skonãil
v legii jako desátník 20. 10. 1920.

Vladimír Mádr (nar. 1894 v Prusích) vstoupil do ãs. legií v Rus-
ku 15. 9. 1917 a byl u 8. stfieleckého pluku jako vojín. Svou ãin-
nost v legii ukonãil 2. 10. 1920. 

Stanislav Mikula (nar. 1895 v Prusích) byl 19. 8. 1917 zajat, do
ãs. legií v Itálii vstoupil 16. 4. 1918, patfiil k 31. stfieleckému plu-
ku. âinnost v legii ukonãil 15. 11. 1919 jako stráÏmistr. 

A co se dûlo v obci?
Jaroslav Janák odstoupil z funkce radního a za nûj byl zvolen Gu-

stav Mike‰. V r. 1916 upsala obec na IV. váleãnou pÛjãku 200 K. Za-
loÏil se chudobinsk˘ fond se základním vkladem 200 K, kter˘ se vzal
z obecní pokladny. Na vyzvání Vysokého zemského v˘boru mark-
rabství Moravského  se obec znovu upsala na dal‰í V. váleãnou pÛjã-
ku obnosem 1 000 K.I v r. 1917 byla obec znovu vyzvána k dal‰í,
uÏ VI. váleãné pÛjãce ve v˘‰i 10 900 K. Prusy upsaly 5 000 K.

Abychom lépe vnikli do tehdej‰í obtíÏné doby, k tomu napomo-
hou  vefiejné vyhlá‰ky z let 1914–1917, které musel vefiejnû vyle-
povat tehdej‰í starosta Josef Skála a které peãlivû uchoval pozdûj‰í
kronikáfi Gustav Mike‰. Tato císafiská nafiízení se jistû vyhla‰ovala
i bubnem. Pokud to byla svolávací vyhlá‰ka pro domobrance, b˘-
val to obdélníkov˘ plakát o obsahu pfiibliÏnû pÛl metru ãtvereãné-
ho, poti‰tûn obrovsk˘m písmem (nûmecko-ãesk˘m), jiné informaã-
ní plakáty byly psány ãesky a byly poloviãní. 

V pfierovském archivu je uchováno 12 vyhlá‰ek. Není tu vyhlá‰ka
z ãásteãné mobilizace 28. 7. 1914 a úplné mobilizace z 31. 7. 1914,
kdy musely velké poãty muÏÛ odejít na frontu. Ale i tak tyto dal‰í
vyhlá‰ky ãasovû uspofiádané nám ukazují obraz té doby.
1. V‰eobecná mobilizace. Tato vyhlá‰ka je velk˘ch rozmûrÛ a vel-

kého dvojjazyã. písma. DoplÀuje obsah pfiedchozích oznámení.
Po jejím uvefiejnûním se mají do 48 h dostavit domobranci
k okresnímu velitelství, ãili Pru‰tí do Pfierova. Konû vojska a ze-
mûbrany v soukromém uÏívání se mají ihned odvést do pfiíslu‰-
né stanice a také konû, oznaãené evidenãními lístky. 

2. Dne 22. 8. 1914. Svolávací vyhlá‰ka, velká, dvojjazyãná. Platila
pro:
a) na Ïních pracující záloÏníky a domobrance, aby nastoupili do

24. 8. do 11 h ke sv˘m jednotkám
b) také záloÏníci a doplÀkoví záloÏníci královské uherské do-

mobrany mají nastoupit do 24. 8.
c) také nováãkové a doplÀovací záloÏníci mají nastoupit do 24.

8.–25. 8. 
d) také povinnû domobranci star‰ích roãníkÛ a povinní domo-

branci na dovolené, v‰ichni do 42 let - i s mlad‰ími domo-
branci do 27. 8. 

3. Dne 26. 1. 1915. Velká svolávací vyhlá‰ka pro domobrance na-
rozené r. 1895 a 1896. Domobranci se mají dostavit do 48 h na
urãené místo.

4. Dne 21. 2. 1915. Velká vyhlá‰ka (není svolávací, proto je zele-
ná) uvûdomuje obãany, Ïe podle císafiského nafiízení jsou v‰ich-
ni drÏitelé zásob obilí povinni na vyzvání prodat z volné ruky
svoje zásoby p‰enice, Ïita, jeãmene, ovsa a kukufiice k tomu cíli
zfiízenému váleãnému obilnímu ústavu ve Vídni. Této povinnosti
nepodléhají:
a) zásoby potfiebné k v˘Ïivû rodiny a hospodáfiství (i pro dûlníky

zde pracující) na 1 osobu a mûsíc je dovoleno mít 9 kg obilí.  
b) zásoby potfiebné na setí (na 1 ha 240 kg p‰enice, 220 kg Ïita,

220 kg jeãmene, 225 kg ovsa)
c) pûstûné obilí na setí
Obchodní a bankovní spoleãnost v Pfierovû jako zástupci váleã-
ného obilného ústavu ve Vídni budou pomocí sv˘ch zfiízencÛ pro-
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vádût nákup, drÏitelé obiln˘ch zásob, ktefií se budou zdráhat své
pfiebytky úfiednû prodat, tûm budou zásoby vyvlastnûny a jejich
cena bude o 10 % men‰í. 
(Poznámka. Stafií pamûtníci fiíkali, Ïe obilí bylo vykupováno za
velmi nízké ceny, za které v této dobû nedostatku a drahoty ne-
bylo moÏno koupit rovnocennou náhradu. Obilné ústavy levnû
nakupovaly, ale draho prodávaly, ãili bohatly na úkor rolníkÛ. To-
lik stíÏnost na‰ich pfiedkÛ.) 

5. Dne 10. 3. 1915. Vyhlá‰ka udûlovala pokyny drÏitelÛm koní
a dobytka pro krmení. Rady, jak navykat domácí zvífiata na hor-
‰í potravu, aby se píce více u‰etfiilo. Konû, hovûzí dobytek a vep-
fii se mají poznenáhla krmit odpadky z kuchynû, obilím, nezpÛ-
sobil˘m ke mletí, plevelem, ...

6. Dne 24. 5. 1915 byla vylepena velká dvojjazyãná svolávací vy-
hlá‰ka pro domobrance narozené r. 1897.

7. Dne 10. 6. 1915 byla vylepena dal‰í velká dvojjazyãná svoláva-
cí vyhlá‰ka pro zápis k domobranû roãníkÛ narozen˘ch 1865
vãetnû – 1872 (t. j. aÏ 50 leté) a roãníkÛ 1873 a 74.

8. Dne 18. 4. 1916 bylo vylepeno Provolání o 4. váleãné pÛjãce.
9. Dne 25. 10. 1916 byla vylepena a starostou Josefem Skálou do-

le podepsána dal‰í vyhlá‰ka. Jednalo se o vydávání chlebov˘ch
lístkÛ, Ïe se bude znovu zji‰Èovat skuteãn˘ poãet osob, kter˘m
bude pfiidûlován chléb, cukr, káva a tuk. Dûtem do 4 let nesmí
b˘t vydán lístek na kávu, do 1 roku lístek na tuk, dûti od 1–3 let
obdrÏí jen poloviãní lístek na tuk.
Kdo nepfiedloÏí jmenovit˘ seznam pfiíslu‰níkÛ své rodiny, nebu-
de rodinû pfiidûlen Ïádn˘ lístek na chléb, cukr, kávu a tuk. 

10. Dne 27. 12. 1916. Velká dvojjazyãná svolávací vyhlá‰ka ozna-
movala odvod domobrancÛ nar. r. 1898–92. (Platilo to pro ty
star‰í domobrance, ktefií nebyli dfiíve uznáni ze zdravot. dÛvo-
dÛ k vojenské sluÏbû)

11. Dne 4. 1. 1917. Byla vylepena vyhlá‰ka o soupisu zásob fiepy,
zvané tufiín, nebo kvaãka. KaÏd˘ zemûdûlec, nebo obchodník
touto fiepou jest povinen zásoby této fiepy nejdéle do 10. ledna
1917 ohlásit u pfiedstavenstva obce. C. k. okresní hejtmanství
v Pfierovû, c. k. okresní hejtman Ehrenfeld. 

12. Dne 31. 5. 1917. Velká dvojjazyãná svolávací vyhlá‰ka domo-
brancÛ nar. 1893–1867, ktefií z rÛzn˘ch dÛvodÛ byli dfiíve zpro-
‰tûni vojenské sluÏby.  

Tyto vyhlá‰ky mluví samy za sebe. V zemi byl hlad, vesnice by-
ly bez pracovit˘ch rukou mlad˘ch muÏÛ, do toho zprávy o padl˘ch,
stálé vojenské pÛjãky. Pochmurná doba.
Z dal‰ích zápisÛ z obecních protokolÛ:

Nemajetné paní V. bylo doporuãeno, aby pásla husy a zato se má
stravovat u majitelÛ hus. Po dobu Ïní a v˘mlatu se konaly hlídky.
Hlídalo se zpofiádky od ã. 1 spoleãnû s obecním sluhou p. Kováfiem.
Richard Mike‰ byl povûfien sepsat v˘kazy zásob u obãanÛ Prus. 

A znovu pfii‰la v˘zva k upsání VII. váleãné pÛjãky. Prusy upsaly
4 000 K. Zaãátkem r. 1918 do‰lo k odfafiení Prus od domaÏelické-
ho kostela a pfiifafiení do BeÀova. V ãervnu pfii‰la v˘zva k upsání uÏ
VIII. váleãné pÛjãky z obecního jmûní. Obec uÏ pfiedtím upsala cel-
kem 15 400 K pÛjãky a - jak zapsal zapisovatel – z vlastenecké po-
vinnosti upsaly (Prusy) je‰tû 1000 K. Tyto pÛjãky byly 8 krát vût‰í,
neÏ jak˘ byl prÛmûr pÛjãek v ostatních obcích.1

5. OBDOBÍ 1919–1923.
REGULACE MO·TùNKY

Obec se r. 1919 pfiipojila k pfierovské velkoelektrárnû. Odebrala
4 podíly po 1000 K, zaplatila pfiíspûvek na vybudování místní sítû
a transformaãní stanice. Hasiãskému sboru v DomaÏelicích bylo da-

rováno 200 K. Do deputace k ministrovi do Prahy za urychlení re-
gulace Mo‰tûnky byl urãen Gustav Mike‰.  

Po vzniku republiky bylo zavedeno v‰eobecné, rovné, pfiímé
a tajné volební právo s pomûrn˘m zastoupením. Volební období mû-
lo b˘t ãtyfileté, (od r. 1933 ‰estileté). Volilo se obecní zastupitelstvo
a obecní rada. V Prusích mûlo OZ 9 ãlenÛ a OR 3 ãleny. Obecní ra-
da se skládala ze starosty, jeho námûstka a radního. Ve volbách
v Prusích r. 1919 se stal starostou Josef Skála. 

Pro nedostatek penûz byla odloÏena elektrifikace obce. Prusy
mûly 23 domÛ a 163 obyvatel, z toho byli 4 jiné národnosti. Je tu
zavedena autobusová zastávka. Na kfiíÏ za vesnicí byla na vûãnou
pamûÈ vsazena deska se jmény padl˘ch v 1. svûtové válce.

Pfiedstavenstvo obce zamítlo Ïádost Pfierova o pfiíspûvek na za-
vedení autobusového spojení Pfierov – Bystfiice p. H., ponûvadÏ
podnik tento venkovu neprospûje, spí‰e bude na ‰kodu.

Deputace za urychlení regulace na stfiedním toku Mo‰tûnky by-
la sloÏena ze zástupcÛ obcí, kter˘mi tato ãást Mo‰tûnky protéká.
Dále Florián Talla a Gustav Mike‰ zastupovali obec na schÛzi sil-
niãního v˘boru v Praze. 

Oldfiich Mike‰ a Alois KuÏela se stali ãleny finanãní komise. Byl
projednáván pastevní fiád. M‰e sv., která se kaÏd˘ rok slouÏila v pon-
dûlí po 3. nedûli v mûsíci fiíjnu, byla pfieloÏena na Národní svátek
28. fiíjna. Florián Talla se stal místopfiedsedou ‰kolní rady v BeÀo-
vû. V past˘rni byl vyklizen byt pro K. V. V r. 1921 byla vybudová-
na silnice z Prus do DomaÏelic.

REGULACE MO·TùNKY

V letech 1902–8 byla Mo‰tûnka zregulována aÏ ke svému ústí,
ale obce v˘‰e poloÏené na stfiedním toku dostaly na svou Ïádost
o regulaci této fieky zamítavou odpovûì. R. 1903 se Mo‰tûnka po-
tfietí vylila a to rozhodlo. Zdej‰í rolníci svolali schÛzi v‰ech zájem-
cÛ o regulaci z pfiilehl˘ch obcí. Usnesli se, Ïe uÏ nebudou trpût dal-
‰í záplavy, protoÏe jako rolníci jsou v povodí Mo‰tûnky existenãnû
ohroÏeni. Bylo nutné tuto fieku co nejdfiíve regulovat. 

Zvolili pfiípravn˘ v˘bor, ve kterém byli zastoupeni z kaÏdé obce
dva zástupci. Za svého pfiedsedu si zvolili Gustava Mike‰e, které-
mu v˘bor uloÏil, aby podal Ïádost k zemskému v˘boru a ministru
zemûdûlství, aby provedení regulace pomohli. I kdyÏ v‰echno bylo
peãlivû pfiipraveno, bohuÏel regulovat se zaãalo aÏ za 21 let, t. j.
v r. 1924! Îádost v r. 1903 byla zamítnuta.

Starosta Prus se obracel o pomoc i k Dr. A. C. Stojanovi, poslanci
ve Vídni. V pfierovském archivu je uloÏeno 10 dopisÛ, které Dr. Sto-
jan pruskému starostovi poslal. K jeho cti je nutno uvést, Ïe na do-
tazy odpovídal okamÏitû, tfieba i o pfiestávkách pfii zasedání ve ví-
deÀském parlamentu. A v‰emoÏnû se snaÏil pomoci. Ale naráÏel na
pfiekáÏky. Zde je text jedné jeho odpovûdi:

Velectûn˘ Pane Starosto!
Pan ministr orby mnû na mÛj dotaz, jak daleko pokroãila zále-

Ïitost úpravy Mo‰tûnky, odpovídá, Ïe projekt vyÏaduje 690 000 K.
Zemsk˘ v˘bor ná‰ z ohledu na to, Ïe uÏitku se získá jen 190 000
K, není pro takovou úpravu. Za tou pfiíãinou ministerstvo orby se
rozhodlo, pfii kollaudaci úpravy Bystfiiãky v létû místní pomûry pro-
zkoumati, nedala - li by se úprava Mo‰tûnky lacinûji provésti.

Lituji, Ïe nemohu lep‰ích zpráv poslati. V‰eho dobrého na Pá-
nu Bohu! 

S úctou oddan˘ Dr. Ant. C. Stojan, poslanec. Ve Vídni 15. 5.
1905.1

Zaãátkem záfií 1910 zaãalo pr‰et a pr‰elo nûkolik dní bez pfie-
stání. Mo‰tûnka se rozvodnila a nezadrÏitelnou prudkostí se hnala
vpfied. Brala sebou v‰e, co jí stálo v cestû a rozlévala se v neobvy-
klé mífie. Tato povodeÀ trvala od 6. do 9. záfií. V blízk˘ch Doma-
Ïelicích po‰kodila 24 domkÛ, 13 z nich spadlo. Do‰lo i k tragedii.
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Z rodiny Vaculíkovy ã. 35 se utopili 4 li-
dé! Také zahynulo mnoho domácích zví-
fiat. I v âechách spadlo nûkolik domkÛ,
v Prusích spadla ãást ml˘na a zeì dom-
ku ã. 19, kde bydlel Florian Václavík.
V blízké Horní Mo‰tûnici spadlo 13 dom-
kÛ. 

Voda nadûlala mnoho ‰kody i na po-
lích, protoÏe v tu dobu je‰tû neskonãily
Ïnû. Tok Mo‰tûnky byl veãer 6. záfií tak
náhle prudk˘, Ïe to v‰echny lidi pfiekva-
pilo a zaskoãilo. Napfi. v DomaÏelicích se
nemohli ze sv˘ch domkÛ obyvatelé ani
vystûhovat a strávili celou noc na stfie-
chách sv˘ch domkÛ, nebo v korunách
stromÛ. Ustra‰ení se obávali, aby se pod
nimi domky nezbortili. 

Tato povodeÀ otfiásla cel˘m krajem.
KdyÏ voda ponûkud opadla, svolalo re-
gulaãní druÏstvo ihned schÛzi. Do Brna
byl poslán telegraf na MístodrÏitelství
a zemskému hejtmanovi, ve kterém byla
Ïádost o vyslání komise, aby zjistila ‰ko-
dy, zpÛsobené povodní.    

Îádost byla vysly‰ena. Hned na druh˘
den pfiijel osobnû autem místodrÏitel ba-
ron Hejnolt. Byl vodním pfiívalem hodnû
zaskoãen a pfiekvapen, jaké ‰kody Mo‰-
tûnka nadûlala. Slíbil po‰kozen˘m státní
i zemskou podporu. (Napfi. DomaÏelice
obdrÏely 42 000 K). Slíbil, Ïe vládû navrhne, aby byla Mo‰tûnka co
nejdfiíve regulována. 

Po této události se je‰tû mnohokrát schÛzovalo a mnoho Ïádo-
stí napsalo a poslalo, také mnoho osobních intervencí u zemského
v˘boru ministerstva vefiejn˘ch prací vykonalo. 

JenÏe znenadání pfii‰la 1. svûtová válka (1914–18). Váleãné udá-
losti odsunuly otázku regulace stranou. AÏ teprve po válce a zklid-
nûní se 21.–22. 2. 1921 se‰la pochÛzková komise (lidé v obcích ur-
ãení ke sledování v˘‰ky hladiny fieky) za pfiítomnosti zástupcÛ
ministerstva místodrÏitelství a okresní politické správy, dále zástupcÛ
obcí a mlynáfiÛ na toku Mo‰tûnky, byl ujednán projekt ministerstvu
zemûdûlství s doporuãením, aby ho schválila.

O uskuteãnûní regulace se nejvíce zaslouÏili: Jan Rozko‰n˘ z Kfie-
novic, poslanec za okres Pfierov, ThDr. A. C. Stojan, draÏovick˘ fa-
ráfi a poslanec, pozdûj‰í arcibiskup, Karel Novák, poslanec a fieditel
poji‰Èovny v Brnû a dal‰í ãetní vefiejní ãinitelé zainteresovan˘ch ob-
cí. 

Koneãnû tedy po 21 letech se zaãala regulace Mo‰tûnky prová-
dût. V katastru obce Prus se tato ãinnost rozjela uÏ v r. 1922 pod
vedením stavebního rady Kuãery ze Zemského stavebního úfiadu
v Brnû a fiekmistra H. ·ece. Dne 22. ãervence r. 1923 se zaãal sta-
vût nov˘ prusk˘ Ïelezobetonov˘ most. Práci na úseku od b˘valého
ml˘nského stavu v BeÀovû aÏ po prusk˘ most vãetnû fiídil Ing. Bed-
fiich Sychrava z Olomouce a pracovali pod ním mistfii Fi‰er a Klin-
ger. ProtoÏe tento rok byl de‰tiv˘ a tvofiily se povodnû, postupova-
ly práce pomalu. Zbrzdûní prací zpÛsobilo, Ïe se podnikatel
Sychrava dal‰í práce vzdal. Pfiedal ji se svolením zemského staveb-
ního úfiadu V‰eobecné stavební spoleãnosti v Brnû. 

V r. 1928 se kolaudovaly regulaãní práce v katastru obce Prusy.
Aãkoliv mûla obecní rada námitky a upozorÀovala na ‰patnû pro-
vedenou práci pfii dláÏdûní bfiehÛ, byla kolaudace schválena. 

Pfii provádûní regulace byly vykoupeny a zbourány tyto domky: 
ã. 5 – majitel p. Ministr – dÛm ocenûn na 24 000 Kã

ã. 8 – majitel p. KuÏela – dÛm ocenûn na 18 000 Kã
ã. 9 – majitel p. Horák – dÛm ocenûn na 24 000 Kã.

V okresním archivu je uchován zápis obecního v˘boru, t˘kající
se regulace Mo‰tûnky. 

Pfiedepsan˘ obnos pfiíspûvkÛ ku úpravû Mo‰tûnky v obvodu ob-
ce Prus, k nûmuÏ se obec právoplatn˘m usnesením ob. zastupitel-
stva ze dne 14. 3. 1923 zavázala, splatí se takto: 

I. Majitelé domÛ a hospodáfisk˘ch budov t. j. Ohera Jan, Jeme-
lík In., Zdráhala Ant., Gavenda Bedfiich, Václavík Fl., Piska Jos. a Ho-
rák Jos. zaplatí obnos rovnající se 8 % pfiedepsaného pfiíspûvku. 

JelikoÏ budovy tyto leÏí .. (na pravém bfiehu) Mo‰tûnky a b˘va-
jí celé zaplavovány. Jiné budovy v obci zaplavovány neb˘vají. 

II. Majitelé pozemkÛ (zaplaven˘ch)
Zahrady: Jemelík In., Gavendová Krysta, Ministr Jos.,Zdráhalo-

vá Marie, Václavík Fl., Ohera Ján, Piska Josef, Horák Josef, Mike‰
Karel, Mike‰ Oldfiich, obecní (mezi mosty).

Zahr. role: Ohera Ján
Role: Páleníková, Talla Fl., Mike‰ Oldfi. Role u kyselky - Mike‰

Karel
Louka: Obecní, Talla Florián, Ordelt Max, Skála Jos., Mike‰ Ka-

rel, Ohera Jan, Mike‰ Oldfiich, Janák Jarosl., Páleníková Arn.,obec
(louka u kyselky a u lávky)

Trávník u mostu: obec
Zadní Trávník: Skála Josef, Páleníková Arn., Talla Flor., Janák

Jarosl., Ohera Ján, Mike‰ Karel, Ordelt Max. 
Odfiíãí: Zdráhal Ant., Páleník Arn.
Zaplatí obnos 46% pfiedepsaného pfiíspûvku, pozemky tyto b˘-

vají ve v˘mûfie (v archivu uvedené) celé zaplavované. 
III. Zb˘vajících 46% zaplatí obec ze sv˘ch prostfiedkÛ. (zápis po-

kraãuje) 
Podepsáni: Gustav Mike‰, starosta, Max Ordelt, Páleník Arno‰t,

Mike‰ Oldfiich, Janák Jar., Ordelt Max ml. V Prusích 15. 1. 1926.2

Svatební fotografie Karla Mike‰e (nar. 1897) a Anny, roz. Bûlafiové z BeÀova (nar. 1902).
Karel pocházel ze starého pruského rodu, z gruntu ã. 10. Jeho otcem byl kronikáfi Gustav
Mike‰. Karel i Anna zemfieli pomûrnû mladí, Karel ve vûku 40 let byl nalezen mrtev na
cestû z Pfierova domÛ, Anna zemfiela ve sv˘ch 52 letech. Z archivu Franti‰ka Bûlafie – Ma-
riánov
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6. OBDOBÍ 1. REPUBLIKY
ChytilÛv místopis Republiky âeskoslovenské uvádí, Ïe v r. 1922

náleÏely Prusy farnosti domaÏelické. Také ãetnická stanice, po‰tovní
úfiad a telegraf patfiily pod DomaÏelice. (Obecní protokoly uvádûjí
tuto skuteãnost aÏ od r. 1929). Dále, Ïe Prusy mají k nejbliÏ‰í Ïe-
lezniãní zastávce v Horní Mo‰tûnici vzdálenost 5,5 km a spadají
pod zdravotní obvod v Pfierovû.

U okrajÛ silnice byly vysázeny tfie‰nû. 
Rok 1923. V tomto roce patfiily Prusy pod politick˘ okres Pfie-

rov, Ïupa Olomouc, pod finanãní fieditelství v Uherském Hradi‰ti.
V obci nejsou spolky, pouze je tu knihovna. Pfii posledních volbách
bylo zvoleno 5 rolníkÛ, 3 rolniãtí synové a 1 domkafi. Starostou byl
zvolen Florián Talla a jeho námûstkem Josef Skála. Starosta se ale
brzy funkce vzdal a za nûj byl zvolen starostou Gustav Mike‰, kte-
rého v samosprávû vystfiídal Arno‰t Páleník. Gustav Mike‰ byl po-
vûfien vedením Pamûtní knihy obce Prus. V této ãinnosti mu po-
máhala letopisecká komise ve sloÏení Florián Talla a Franti‰ek Janák.
V tomto roce zaãaly pracovat letopisecké komise v celém âesko-
slovensku, aby se zachovala pamûÈ národa. 

Zapisovatelem a obecním hospodáfiem se stal Josef Skála, po-
kladníkem Franti‰ek Janák. Bylo rozhodnuto nepfiijímat do sv˘ch
bytÛ cizí rodiny z jin˘ch obcí. Zaãal se stavût prusk˘ most.

Rok 1924. V obci pracuje osvûtová a zdravotní komise. Jsou zde
zastoupeny 3 politické strany: AGR, âSL a âNS. Past˘fi bude za
odmûnu hlídat noãní klid, aby ãeleì neãinila pokfiiku . 

Rok 1925. Nemajetná paní V. bude se stravovat a bydlet po do-
bu slintavky a kulhavky u Karla Mike‰e za denní plat 8 K. (Asi hra-
dí obec). Nyní je v nemocnici a po uzdravení dobytka se bude stra-
vovat po domech. Do ‰kolní rady v BeÀovû zvolen Oldfi. Mike‰.
Obecní v˘bor rozhodl pfiedat dva spoluobãany do zemského cho-
robince, dal‰í obãan se bude stravovat po ãíslech domÛ. V obecní
váze se mu upraví byt. 

Rok 1926. Obec se usnesla postavit obecní dÛm a stáje pro
obecní plemeníky. Rozhodla zbourat past˘rnu. Byla ukonãena 1.
etapa regulace Mo‰tûnky. 

Rok 1927. V novém obecním domû se najaly byty pro Vincen-
cii Mûchovskou, Cyrilu Ol‰ovi a Juliu Glacnerovi. Ve volbách byl
zvolen starostou Florián Talla a obecním pokladníkem Arno‰t Pá-
leník. Ve finanãní komisi pracovali Josef Skála a Stanislav Mikula,
v osvûtové Karel Mike‰, Franti‰ek Horsák a Arno‰t Ordelt.  

Prusk˘ kronikáfi Gustav Mike‰ napsal na sv. Václava r. 1927 Pa-
mûtní spis, kter˘ pfieãetl obecnímu zastupitelstvu 24. listopadu
1927. 

V úctû podepsan˘ dovoluji si pfiedloÏiti Slavnému obecnímu za-
stupitelstvu v Prusích následující pamûtní spis a prosím, aby ten-
to byl pfiíleÏitostnû v sezení obecního zastupitelstva pfieãten.

A pokraãuje ve ãtení zápisu neznámého pisatele (ve kterém po-
znal Gustav Mike‰ pruského starostu z let okolo r. 1848 Cyrila Tal-
lu) na poslední stranû listiny kníÏete Karla z Dietrich‰tejna Prosko-
va r. 1781 o potvrzení privilegií obci Prusy.

Poznamenání a pfiemûny, kteréÏ se bûhem let 1848, 1849, 1850
a 1851 na‰í obci staly:

Za ãasto jsem sl˘chal potomky sobû v mnoh˘ch vûcech a pá-
dech hofiekovati a stûÏovati si na své pfiedky pfii mnoh˘ch promû-
nách, Ïe jim Ïádn˘ch písemností a pamûtností nezanechali, kdeÏ-
to ãasto povûsti o mnoh˘ch vûcech z otce na syna se zaná‰ejí
(pfiená‰ejí) a tak v pamûti z pokolení na pokolení, dílem pravdivû,
dílem omylnû, ponûvadÏ pamûÈ lidská se také tratí a krátí a dílem
docela jen zdánlivû, ponûvadÏ Ïádná nemûnlivá písemnost pfied
rukama není, ... z kter˘chÏto povûstí mnoho hádek, rozepfií, i ta-
ké ãasto soudy povstávají, takovou touhou k témuÏ sám také jako
ãlovûk chybn˘, kter˘Ï vÏdy po tom touÏí, ãehoÏ míti nemÛÏe a do-

jíti nelze, a minulost vidûti a budoucnost pfiedzvídati dychtí, po-
vzbuzen a puzen a spolu láskou k potomstvu nucen, hfiivnu mnû
od Pána svûfienou (totiÏ písemnost) nechci v zem zahrabati, tím
ménû té nejmen‰í cti, neb pamûtnosti osoby své hledati, neb to-
ho hoden nejsem, abych od lidí v pamûti nesen byl, n˘brÏ v‰echen
zisk a prospûch oné hfiivny P. Bohu, potomkÛm neb milé vlasti obû-
tovati oumyslu jsem (v úmyslu mám). 

Dále pokraãoval Gustav Mike‰: „Toto byl první s prav˘m poro-
zumûním a procítûn˘mi slovy uãinûn˘ nábûh ku zaloÏení obecní
Kroniky ãi obecního archivu v Prusích a pfii ãtení tohoto zápisu by
mûli v‰ichni Pru‰tí obãané smeknout. MoÏno smûle tvrditi, Ïe dal-
‰í zápisy rÛzn˘ch událostí v Prusích jako Cyrila Tally o zru‰ení ro-
boty (poznámka – je zapsáno v pfiedchozí kapitole II. 1. Stfiípky
historie z té doby), Antonína Mikuly o válce s Pruskem (s velkou
pravdûpodobností jsou to údaje o rakouském a pruském vojsku
v Prusích) a Vojtûcha Mik‰e a Antonína Mikuly o dûlení Trávníku,
se staly v dÛsledku v˘‰e psaného rozhodnutí Cyrila Tally. 

BohuÏel v‰ak Ïe od r. 1866 aÏ po na‰e dny se nic ve formû pa-
mûtihodností nezapisovalo, zdá se pravdiv˘m VavákÛv v˘rok, Ïe
kronikáfi se narodí vÏdy aÏ za sto let. 

Aby v‰ak ten, kdo bude po mnû pokraãovat ve psaní obecní Kro-
niky mûl práci snadnûj‰í, navrhuji:

Obecní akta buìteÏ koncem kaÏdého roku v jeden balík svázá-
ny a uschovány v obecní skfiíni; a mimo toho aby se pro obec po-
fiídila kopírovací kniha, coÏ jest potfiebné nejen pro kronikáfie, ale
i pro obecní úfiad.

V Prusích na sv. Václava 1927. Pfieãteno dne 24. listopadu 1927.
Gustav Mike‰.“ 

Rok 1928. V tomto roce byl postaven most v âechách, v r. 1930
v DomaÏelicích a Turovicích. Byla provedena kolaudace regulace
Mo‰tûnky aÏ po Dfievohostice.

V obci se zavedla v˘vûsní tabule, na které se budou pfiipevÀovat
nûkteré vyhlá‰ky. Oznámení se bude provádût bubnem. Obecním
sluhou a past˘fiem byl zvolen Josef Zdráhal, obecním hospodáfiem
Karel Mike‰. Obecní dÛm byl postaven za 105 000 Kã, stát pfiispûl
ãástkou 12 000 Kã.

Rok 1929. Od 1. ledna byly Prusy pfiidûleny k novû zfiízenému
po‰tovnímu úfiadu v DomaÏelicích. Obec proti tomu podala protest,
protoÏe byla s po‰tovním úfiadem v H. Mo‰tûnici spokojena. 

Velká zima zaãala aÏ v únoru, byla velmi silná a trvala aÏ do po-
loviny bfiezna. Pomrzly ofiechy, tfie‰nû, trnky, popraskaly kmeny
stromÛ. Zimou a hladem pomrzlo mnoho zvûfie. Mrazy dosahova-
ly hodnoty aÏ -35 °C, dokonce nûkdy i -40 °C. Rolníci zaãali osé-
vat pole aÏ po 15. dubnu. Pamûtníci takovou zimu nepamatovali,
ani o ní nesly‰eli od sv˘ch pfiedkÛ jiÏ 150 let.

Bude se ohrazovat cesta k Dolí, aby tu nedûlaly ‰kodu pasoucí
se svinû. Obec proto zakoupí rygle. Je nutno také opravit cestu nad
kaplí. Bude se provádût draÏba trávy, ale mohou se jí úãastnit jen
ti, ktefií mají vÛãi obci vyrovnané povinnosti. 

Josefu Horsákovi byla udûlena hostinská koncese. Îádost Theo-
dora Zdráhaly o odprodej pozemku na stavbu domku se zamítla.
Bylo to zdÛvodnûno tím, Ïe obec nemá Ïádné stavební místo. Na
strojní zafiízení v pfierovské kafilerii pfiispûly Prusy ãástkou 244 Kã,
obecní knihovnû ãástkou 100 Kã. 

Ve volbách, kter˘ch se mohlo úãastnit 70 voliãÛ, se volilo takto:
AGR – 36 hlasÛ, âSL – 25 hlasÛ, âNS – 4 hlasy, âSD – 3 hlasy,
KSâ – 0 hlasÛ. Na r. 1929–30 byla zvolena knihovní rada: Franti-
‰ek Janák, Karel Mike‰, pozdûji byli pfiibráni Josef Horsák, Josef Pis-
ka a Arno‰t Ordelt. 

Pfied Páleníkov˘m a Tallov˘m se vysadila fiada ‰tûpÛ.
Rok 1930. V bfieznu se konala oslava 80. narozenin pana pre-

zidenta Tomá‰e Garigue Masaryka v hostinci pana Horsáka. Na
pruské hody pronajal dovoz knûze B. Gavenda. Projednával se ná-
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vrh na zfiízení obecního telefonu, na kter˘ by pfii-
spûl BaÈÛv fond. V tomto roce vlastnila obec 187 ha
pÛdy. 

Rok 1931. Obecní sluha má chodit v nedûli
a o svátcích do DomaÏelic pro po‰tu. Obecní po-
kladník si stûÏoval, Ïe mnoho obãanÛ neplatí své
dluhy. DluÏníci se mají pfiedvolat ke starostovi. Po-
kud domluva nepomÛÏe, budou se dluÏní ãástky
vymáhat advokátem. 

V obecních volbách se stal znovu starostou Flo-
rián Talla, námûstkem Josef Skála. Obecním po-
kladníkem se stal Arno‰t Páleník, obecním hospo-
dáfiem Franti‰ek Gavenda. 

Rok 1932. Na bfieznové schÛzi OZ se proãítala
obecní kronika. Objevily se v˘hrady ke str. 122
a 123 a proto má letopisecká komise provést opra-
vy a doplÀky do obecní kroniky. Nov˘m kronikáfiem
byl zvolen Josef Skála. Rozhodlo se, aby se zápisy
psaly naneãisto a teprve po pfieãtení a schválení le-
topisecké komise do kroniky. Byla uctûna památka
zemfielého b˘valého starosty Gustava Mike‰e. 

Karel Mike‰ poÏadoval obecní zastupitelstvo, aby
mohl pásti 3 ovce, za které nabízel 70 kg rÏi.

Jeho poÏadavek byl povolen s podmínkou, Ïe
s tím bude souhlasit obecní past˘fi. ProtoÏe si více
obãanÛ pfiálo, aby se mohl pást jejich vepfiov˘ do-
bytek, obec pfiání vyhovûla. Pasení mohlo zaãít od
9. kvûtna. Vepfiov˘ dobytek se nesmûl z pastvy ho-
nit dfiíve, neÏ v pÛl dvanácté. 

Pro zavedení elektfiiny do Prus se vyjádfiili v‰ich-
ni jednohlasnû. Proto po dlouhém otálení sem byla
v r. 1932 zavedena. Zástupci ‰kolní rady z Prus po-
dali Ïádost, aby byla v beÀovské ‰kole zavedena v˘-
uka nûmãiny. Pronájem rybníka na Kocandû byl pro-
dlouÏen Karlu Mike‰ovi do konce roku. Provádûla
se také draÏba obecní honitby. 

Starosta si stûÏoval, Ïe se v obci dennû pohybu-
je mnoho cizích lidí a poÏadují po nûm nocleh. Na-
vrhl udûlat v té vûci pofiádek. Proto se zastupitelé
usnesli, aby cizím lidem starosta vydával poukázky
k jednotliv˘m hospodám. 

Rok 1933. V Prusích vznikl okra‰lovací spolek.
Ale také se pfiihodilo ne‰tûstí. Franti‰ek Gavenda
ã. 16 byl tûÏce ranûn konûm do hlavy, kdyÏ ho pro-
vádûl. Sice se v nemocnici po del‰í dobû vyhojil, ale
zdráv uÏ nebyl nikdy. 

Rok 1934. Franti‰ek Tala‰ poÏádal o pronájem
obecního bytu. Bylo mu vyhovûno, za pronájem by-
tu byl vymûfien nájem 20 Kã za mûsíc. Prusy obdr-
Ïely z Olomouce pro chudinsk˘ fond 1 500 Kã. Ze-
mi zasáhla hospodáfiská krize. V obci se oãkoval
hovûzí dobytek.

Ze studií ve Francii se vrátil 4. srpna P. Karel
Frgal, knûz kapucínského fiádu. Narodil se v Prusích
ã. 1 a mûl ve zdej‰í kapli slavnou primici. Pfii slav-
nostním projevu bylo pfiipomenuto, Ïe poslední pri-
mice se tu konala pfied 100 lety. 

Rok 1935. Nemajetné dûti byly na náklady ob-
ce z chudobinského fondu oãkovány proti zá‰krtu.
ProtoÏe byla stále krize, provedla se sbûrací akce,
která vynesla 203 kg reÏné mouky. Ta se rozdûlila
takto: Argalá‰ – 30 kg, Tala‰ – 32 kg, Piska – 30 kg,
Ol‰ová – 15 kg, Václavík – 35 kg, Zapletalová – 17 kg,

Poslední rozlouãení u pruské kapliãky. V pozadí staré pruské domky. Z archivu
Vítûzslava Îákovského

Smuteãní prÛvod, v pozadí pruské domy. Z archivu Vítûzslava Îákovského

Pohfieb Helenky Mike‰ové v r. 1935 (nar. v r. 1928), vezené smuteãním koãá-
rem. Jedná se pravdûpodobnû o dceru‰ku pfiedchozích manÏelÛ. Z archivu Ví-
tûzslava Îákovského
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âernotíková – 8 kg, Glacnerová – 8 kg, Pisková – 8 kg, Bû-
lafiová – 20 kg. 

Místní OZ pfievzalo patronát nad oslavou 100 letého tr-
vání obecné ‰koly v BeÀovû. 

Ludvík Zdráhal Ïádal o pfiidûlení stavebního místa, ale ne-
pochodil. Arno‰t Ordelt se vzdal funkce knihovníka a za nûj
nastoupil Josef Horsák. 

Znám˘ mlynáfi pan Jemelík z âech náhle zemfiel v ãer-
venci v lázních Luhaãovice, ranila ho mrtvice. Na jeho po-
hfibu bylo ohromné mnoÏství lidu, coÏ nejlépe svûdãí o tom,
jaké úctû a váÏnosti se tû‰il v ‰irokém okolí. 

T. G. Masaryk se vzdal 14. prosince úfiadu prezidenta
a 18. prosince byl zvolen 340 hlasy nov˘ prezident Dr. Ed-
vard Bene‰. V tomto roce zemfielo v Prusích 5 obyvatel. Ta-
ké se konaly volby. V˘sledky: AGR – 39 hlasÛ, âNS – 2 hla-
sy, âSD – 8 hlasÛ, KSâ – 1 hlas. 

Podle zákona z dubna r. 1935 mûly obce plnit na svÛj ná-
klad urãité úkoly k obranû zemû pfied leteck˘mi útoky. Sta-
rostové obcí mûli odpovídat za plnûní povinností velitelÛ
místních CPO, ktefií mûli vycviãit místní oddíly protiletecké
sluÏby. 

Rok 1936. Prusy darovaly 100 Kã na Stfiedomoravskou
v˘stavu v Pfierovû. Na sbírku Jubilejního fondu ãeskoslo-
venského pohraniãí pfiispûly také ãástkou 100 Kã. Obecní
rada se upsala na pÛjãku pro obranu státu ve v˘‰i 1 000 Kã.
Provedlo se vyrovnávání katastrálních hranic mezi Prusy
a âechy. 

Bylo odepfieno domovské právo paní A. H., která sice Ïi-
je v Prusích uÏ 10 let, ale nikde nepracuje uÏ 8 let a Ïiví se
jen z milodarÛ,  je na obtíÏ vefiejné dobroãinnosti. ZÛstává
jí domovské právo v mûstysi Chropyni, odkud pfii‰la.

Pfiedstavenstvo obce protestovalo proti pfii‰kolení do mû‰-
Èanské ‰koly v Horní Mo‰tûnici. Pfieje si pfii‰kolení do Pfie-
rova. ZdÛvodÀuje to mimo jiné i vût‰í vzdáleností a ne-
schÛdností silnice z Prus do Horní Mo‰tûnice v zimních
mûsících. (Tenkrát je‰tû autobusy nejezdily). Pfiedstavenstvo
souhlasilo s udûlením koncese na provozování vefiejné lé-
kárny v H. Mo‰tûnici PhDr. Karlu DaÀkovi a usneslo se za-
vést do Prus telefon. Na o‰acovací akci, pofiádanou v BeÀo-
vû, pfiispûlo ãastkou 50 Kã. 

Prusy byla zemûdûlská obec. Fotografie rodiny Janákovy zachytily práce
na poli. Rod JanákÛ sídlil na gruntû ã. 17 jiÏ od r. 1736. ManÏelé Fran-
ti‰ek a Andûla Janákovi s dcerou Marií pfii setí obilí. Nahofie odkryt˘ zá-
sobník na obilí. Z archivu Vítûzslava Îákovského

Marie peãlivû kontroluje, zda zrnka obilí dobfie zapa-
dávají do secích „bot“ a nevytvofiila se ucpávka. Z ar-
chivu Vítûzslava Îákovského

Franti‰ek Janák vyváÏí na pole chlévskou mrvu (hnÛj). Z archivu Vítûz-
slava Îákovského

ManÏelé F. a A. Janákovi hospodafiili v Prusích v letech 1925–53. Z ar-
chivu Vítûzslava Îákovského
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Rok 1937. Do samaritánského kurzu CPO byli navrÏeni Karel
Mike‰, Josef Horsák a Josef Janák, do ‰kolní rady v BeÀovû na 4 ro-
ky Josef Horsák. Z obecní pokladny bylo posláno 20 K na Svato-
václavsk˘ dar Ústfiední Matici ‰kolské. V záfií se konala smuteãní
schÛze, vûnovaná památce zemfielého b˘valého prezidenta T. G.
Masaryka. 

Rok 1938. Dne 24. záfií byla vyhlá‰ena ãásteãná mobilizace pro-
ti fa‰istickému Nûmecku. Z Prus narukovali muÏi do 40 let, ale br-
zy se vrátili domÛ. Po Mnichovské dohodû byly kraje s vût‰ím po-
ãtem nûmeck˘ch obyvatel pfiipojeny k Nûmecku. Prezident Dr.
Edvard Bene‰ se 5. fiíjna vzdal úfiadu a místo nûj byl zvolen Dr. Emil
Hácha. Byla zfiízena telefonní hovorna. 

Rok 1939. Dne 15. bfiezna zaãala nûmecká okupace. 1

7. DOMOVSKÉ PRÁVO
KdyÏ se do obce pfiistûhoval nov˘ obãan, neznamenalo to, Ïe tu

získal mechanicky domovské právo. To mu mohla obec pfiidûlit aÏ
po 10 letech pobytu, pokud fiádnû pracoval, platil danû a neprová-
dûl Ïádnou trestnou ãinnost. O pfiidûlení domovského práva roz-
hodovala celá obec. Pokud nesplÀoval dané podmínky a byl pfiítû-
Ïí pro obec, byl poslán zpût do obce, odkud pfii‰el. 

V zápisech obecního zastupitelstva je uvedeno pfiidûlení do-
movského práva prusk˘m obãanÛm v dobû od r. 1903 aÏ do r. 1934. 

7. 7. 1903 Josefu Václavíkovi
14. 2. 1921 Josefu Skálovi, Julii Glacnerové a Franti‰ku Horá-

kovi
13.12. 1906 Franti‰ku Mûchovskému 
26. 6. 1909 Josefu Nesvadbovi, mlynáfiovi
19. 8. 1910 Franti‰ku Gavendovi
28. 1. 1911 Antonínu Zdráhalovi

2. 9. 1913 Franti‰ce Páleníkové
3. 4. 1916 Cyrilu Kováfiovi

23. 1. 1920 Aloisi KuÏelovi
23. 4. 1921 Annû Zapletalové
14. 7. 1923 Marii Horsákové a synu Josefovi 

23. 12. 1923 Josefu Zdráhalovi a Antonii ·kubalové
22. 12. 1925 Cyrilu a Marii Ol‰ov˘m  
12. 2. 1928 Josefu Matu‰ovi 
17. 7.1933 Franti‰ku Tala‰ovi
17. 4.1934 Floriánu Mrázkovi, manÏelce Franti‰ce a 4 dûtem1

8. DOMOVNÍ SEZNAM (1937–41)
První oznaãení je ãíslo domu, pak následuje jméno majitele domu:

1. Josef a Anna Tallovi 12. ·tûpánka Tallová
2. Josef a Anna Tallovi 13. Ludmila Horsáková
3. Arno‰t a Albertina 14. Josef a Lud. Horsákovi

Páleníkovi 15. Arno‰t Ordelt
4. Obec 16. Marie a Marie Gavendovy
5. Eduard a Miloslava 17. Franti‰ek a Andûla Janákovi

Ka‰párkovi 18. Bedfiich Gavenda
6. Jan a Marie Oherovi 19. –
7. AneÏka Zdráhalová 20. Ludmila Nováková
8. Franti‰ka Ordeltová 21. Cecilie ·imáãková
9. Josef a Anna Horákovi 22. Josef a Jarmila Mikulovi

10. Karel Mike‰ 23. Miloslava Vokáãová1-2

11. Oldfiich Mike‰

Orání pluhem. Hospodáfii v Prusích vlastnili krásné konû. Z ar-
chivu Vítûzslava Îákovského

Sekání polehlého obilí Ïaãkou. Pracují rodiãe Vladimíra Janá-
ka. Z archivu Vítûzslava Îákovského

Pohled na chloubu Prus – prusk˘ most. Foto z r. 1943. Z ar-
chivu Bedfiicha Gavendy
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Îivot v Prusích se zmûnil. V r. 1941 musel ze své funkce starosty
odstoupit Stanislav Mikula, protoÏe b˘val ãeskoslovensk˘m legio-
náfiem, ãili osoba pro Nûmce nepfiijatelná. Nûmci se takto chovali
ve v‰ech obcích. Nov˘m starostou se stal Arno‰t Páleník.

V únoru r. 1941 se konala schÛze mléãné komise za úãasti Bed-
fiicha Gavendy, Josefa Tally, Oldfiicha Mike‰e a starosty Arno‰ta Pá-
leníka, pfiedsedy této komise. 

V Prusích bylo v‰ech dodavatelÛ mléka 13, v‰ech krav 63 kusÛ,
z toho 50 kusÛ dojnic. Mûsíãní prÛmûr dojivosti na 1 dojnici byl
6 litrÛ mléka, mûsíãní prÛmûr dodávky mléka na 1 dojnici byl 5 lit-
rÛ. 

V r. 1943 bylo v‰ech dodavatelÛ mléka 12, mûsíãní prÛmûr na
1 dojnici ãinil 5, 53 litrÛ mléka, mûsíãní prÛmûr dodávky ãinil 5 lit-
rÛ mléka. V obci bylo tou dobou 48 krav, z toho 41 dojnic. Mléko
se odváÏelo do sbûrny. 

Protektorátní Okresní úfiad v Pfierovû zaslal koncem r. 1941 v‰em
obecním radám dotazník, zda podle obûÏníku z 29. 8. 1940 pfied-
loÏili pfiedepsané prohlá‰ení o arijském pÛvodu v‰ech obecních za-
mûstnancÛ se v‰emi matriãními doklady. Podepsán okresní hejtman
Dr. Frey. 

REKVIZICE ZVONU

Starosta Arno‰t Páleník musel vyplnit 11. ledna 1942 protekto-
rátním úfiedníkÛm údaje o jediném zvonu, zavû‰eném v nástfie‰ní
vûÏiãce kaple sv. Floriána. Zvon váÏil 40 kg, nejvût‰í spodní vnûj‰í
prÛmûr ãinil 44 cm, v˘‰ka zvonu byla 32 cm. Byl vyroben v r. 1827
(ulit) Franti‰kem Stankem, Olomouc. Nemûl Ïádn˘ nápis. K úda-
jÛm byl pfiiloÏen dopis: 

Jest jedin˘m a nezbytn˘m zvonem v obci. SlouÏí jednak k vy-
zvánûní a poboÏnostem a pfii úmrtí obãanÛ, dále jest pouÏíván ja-
ko poplachové zafiízení pro místní PO. Zvon tento není z bronzu,
n˘brÏ ze zvonoviny. Za minulé války byl také z tohoto dÛvodu po-
nechán jako nezbytn˘. 

Z uveden˘ch dÛvodÛ prosím, aby zvon byl uvolnûn od sejmutí
a obci ponechán. Starosta Arno‰t Páleník. 

Dne 3. bfiezna 1942 pfii‰la odpovûì, Ïe Ïádosti se nevyhovuje
a zvon se musí dovézt do pfierovské sbûrny zvonÛ do b˘valé Ko-
korovy továrny. 

Ke konci války se v na‰em kraji rozvinulo partyzánské hnutí. Sta-
lo se tak po v˘sadku tfií sovûtsk˘ch obãanÛ. Jmenovali se Sedych,

Tolstoj a Alexej. Obyvatelé Prus jim byli naklonûni.
U pana Tally bylo odzbrojeno 20 NûmcÛ.
V domácím odboji pracoval i Alfred Wainhara z Prus

ã. 10. V archivu je uloÏen jeho struãn˘ Ïivotopis, psan˘
jeho vlastní rukou. Vystudoval je‰tû za Rakouska-Uher-
ska vysokou zemûdûlskou ‰kolu a svou praxi provádûl
na velkostatku v Haliãi. Bojoval v 1. svûtové válce a stal
se dÛstojníkem z povolání. KdyÏ byla na‰e zemû
v r. 1939 obsazena nûmeck˘mi vojsky, ode‰el do v˘-
sluÏby. Za okupace spolupracoval se skupinou partyzá-
nÛ z brigády Jana ZiÏky z Trocnova, s majorem Murzi-
nem, Voloìou Sedychem a komisafiem Tolstojem. Také
navázal spolupráci s ãetnick˘m stráÏmistrem Baìurou,
poslednû bytem ve Slavonicích na Vláfie. (Psáno po vál-
ce). S majorem Murzinem byl v osobním styku.

KdyÏ skonãila válka, nastoupil do ãinné vojenské sluÏ-
by, ale po dovr‰ení 55 let ode‰el podle zákona
v r. 1946 do v˘sluÏby. Jako penzista se zapojil do vefiej-
né správy, v r. 1949 byl zvolen pfiedsedou MNV v Pru-
sích.

Ke konci války se ukr˘vali partyzáni 14 dní u Arno‰-
ta Páleníka ã. 3. 

NejtûÏ‰í chvíle zaÏili v Prusích v posledních dnech
války, obec byla velmi postiÏena. Byl 7. kvûten 1945
a Nûmci SS, prchající pfied postupující Rudou armádou,
obsadili celou obec a zaãali rabovat v domech. Chtûli se
na dal‰í cestu zásobovat jídlem, proto brali z domÛ zá-
soby potravin, odvádûli ze chlévÛ krávy, prasata, brali
obleky a rÛzné cennosti. Aby unikli rusk˘m vojákÛm,
ktefií jim byli v patách, a co nejrychleji dospûli k nû-
meck˘m hranicím, kradli jízdní kola, konû, bryãky. Pro
jistotu za sebou vyhodili most pfies Mo‰tûnku, kter˘ byl
v bezprostfiední blízkosti domÛ. V˘buch domy buì úpl-
nû zniãil, nebo z velké ãásti po‰kodil. A do této spou‰tû
sem v brzk˘ch ranních hodinách 8. kvûtna pfii‰la Rudá
armáda. V zájmu obrany na‰eho státu zabavovali ru‰tí
vojáci místním konû, aby co nejrychleji dohnali ustupu-
jící Nûmce. 

Pfiedstavu o ztrátách a postiÏení prusk˘ch obyvatel si
mÛÏeme udûlat z v˘pisu váleãn˘ch ‰kod v této obci, ulo-

IV. DRUHÁ SVùTOVÁ VÁLKA

Prusk˘ most. Z archivu Vítûzslava Îákovského
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Ïeného v pfierovském archivu. Po válce mûli postiÏení obyvatelé na-
hlásit váleãné ‰kody. Ale teprve, aÏ se na‰e republika vzpamatova-
la z války, aspoÀ ãásteãnû tyto ‰kody nahradila. Finanãnû pfiispûla
na zbofiené a polorozbofiené domy a uhradila ztrátu koní. Stávalo
se, Ïe majitel ztraceného konû dostal po ãase konû nového, vût‰i-
nou hodnoceného vy‰‰í ãástkou, neÏ bylo uznáno jeho koni pÛ-
vodnímu a on musel rozdíl doplatit. 

Ztráty odûvÛ, prádla, penûz, cenností a pod. nebyly hrazeny. Ta-
ké za zniãené domy dostávali majitelé asi jen 50 % jejich hodnoty.

Eduard Ka‰párek, Prusy ã. 5. Nûmci mu odebrali 7. 5. 1945 vo-
zidlo v cenû 800 K a zavezli neznámo kam. Vzdal se nároku na od-
‰kodnûní ve prospûch státu.

Stanislav Mikula, Prusy ã. 23. Dva vojíni RA mu aÏ 19. ãer-
vence 1945 vykradli byt. Odcizili dvoje nejlep‰í kompletní obleky,
1 raglánov˘ kabát, ãepici, ko‰ili, ruãník. kapesníky. (V pováleãné
dobû za lístkového systému bylo v‰eho nedostatek, proto ‰atstvo
bylo k nezaplacení). Jeho pfiíbuznému Lubomíru Mikulovi byl od-
cizen kompletní oblek, jedny kalhoty, jeden svrchník, jedna ko‰ile.
RÛÏenû Mikulové kabátek, svetr a prostûradlo na postel. Jejich po-
Ïadavek byl, aby jim byly jako náhrada za odcizené vûci pfiidûleny
odbûrné poukazy na textil. Mikula Stanislav se vzdal nároku na od-
‰kodnûní. 

Franti‰ek Gavenda, Prusy ã. 16. Dne 8. 5. 1945 mu odebrali vo-
jáci RA 1 ãtyfiletého konû, jeden kompletní vÛz z r. 1925 o nosnos-
ti 15–20 q s nepromokavou pfiikr˘vkou a 1 jízdní kolo. Za odebra-
n˘ vÛz mu bylo pfiiznáno 1 000 Kãs, za pfiikr˘vku 50 Kãs, do
vlastnictví mu byl dán kÛÀ o hodnotû 12 000 Kãs, proto musel do-
platit 11 550 Kãs.

Mezi jeho dal‰ími váleãn˘mi ztrátami bylo zapsáno je‰tû toto:
1 kÛÀ ve stáfií 11 rokÛ, 3 prasata, 1 sedlo na konû, 1 dalekohled,
kuchyÀské nádobí, ohlávka na konû, 1 chomout s pfiíslu‰enstvím,
sekera, kle‰tû, kartáã na ‰aty, kartáã na konû, el. kábel 4 m, koÏe-
n˘ fiemen 4 m, pumpa na kolo. 

Za v˘buchu náloÏe pod mostem mûl rozbito 16 tabulí skla a vel-
mi poniãen˘ dÛm. 

Rudolf ·imáãek, Prusy ã. 21. Pfii v˘buchu mostu mu Nûmci
7. 5. 1945 po‰kodili obytnou i hospodáfiskou budovu. Druh˘ den
8. kvûtna mu RA odebrala 1 konû. Odhadnutá ‰koda ãinila 9 000
Kãs, pfiiznáno bylo jen 4 000 Kãs. Rudolf ·imáãek brzy po nahlá-
‰ení ‰kod zemfiel. 

Arno‰t Ordelt, Prusy ã. 15. Nahlásil po‰kození budov a stfiech
pfii v˘buchu od NûmcÛ 7. kvûtna 1945, dále ztrátu ‰atstva a vnitfi-
ního zafiízení. Druh˘ den mu RA odebrala 1 klisnu se skoro nov˘m
kompletním koÀsk˘m koÏen˘m postrojem s kfiíÏov˘mi opratûmi,
1 sedlo, 2 zánovní bryãky a dal‰í koÏen˘ postroj. Za konû a sedlo

mu byla pfiiznána ‰koda v hodnotû 11 150 Kãs. Do-
stal 1 konû v cenû 4 500 Kãs a 1 konû v cenû
15 000 Kãs. Proto musel je‰tû doplatit 8 350 Kãs. 

Josef Piska, Prusy ã. 20. Nahlásil po‰kození
obytn˘ch budov pfii explozi mostu, ‰kodu odha-
doval na 8 000 Kãs. Není záznam, zda nûco do-
stal. 

Franti‰ka Ordeltová, Prusy ã. 8. Nahlásila po-
‰kození obytn˘ch budov pfii explozi mostu. Není
poznamenáno, byla li od‰kodnûna. 

Oldfiich Mike‰, Prusy ã. 11. I on nahlásil po-
‰kození budovy v˘buchem ze 7. 5. 1945. Zda ob-
drÏel nûjaké finanãní od‰kodnûní není uvedeno. 

RÛÏena Zdráhalová, Prusy ã. ?. Nahlásila, Ïe jí
pfiíslu‰níci SS odcizili 7. kvûtna 1945 bytové zafií-
zení dle jejího odhadu za 900 Kãs. Vzdala se ná-
roku na od‰kodnûní a odstûhovala se. 

Josef Horák, Prusy ã. 9. Nahlásil ‰kody, zpÛso-
bené 7. kvûtna Nûmci. Podle jeho odhadu ãinila
ztráta na mrtvém inventáfii 450 Kãs, na obytné bu-
dovû 800 Kãs a na hospodáfiské budovû 1 000 Kãs.
Není poznamenáno, zda byl finanãnû od‰kodnûn.

AneÏka Zdráhalová, Prusy ã. 7. Její dÛm stál
pouh˘ch 8 m od mostu pfies Mo‰tûnku, kter˘ Nûm-
ci 7. 5. 1945 vyhodili do vzduchu. Proto byly její
budovy velmi tûÏce po‰kozeny. Obytné a hospo-
dáfiské budovy mûly krov zniãen z 50 %, cemen-
tová krytina byla zniãena úplnû, ve 3 místnostech
padala omítka, bylo potrháno zdivo, porouchaná
okna, zbofien ‰tít, po‰kozené krovy (i na zdûné sto-
dole, i ta nemûla ‰tít). ·kodu na obytném stavení,
stájích a stodole odhadla na 10 830 Kãs. Dále na-
hlásila po‰kozen˘ nábytek v cenû 2 000 Kãs, za zci-
zené potraviny a obilí 568 Kãs, za rozbitá okna 550
Kãs. Celkem nahlásila ‰kodu ve v˘‰i 9398 Kãs, by-
lo jí vyplaceno 9 000 Kãs. 

Arno‰t Páleník, Prusy ã. 3, starosta obce. Za ex-
ploze dÛm velmi tûÏce po‰kozen (vzdálen od mo-
stu 35 m). V˘mûnek  velmi tûÏce po‰kozen (vaz-
ba, krytina, potrhané zdivo), chlév (smetena

Zniãení pruského mostu ustupující nûmeckou armádou v noci ze 7. na 8. 5. 1945.
Z archivu Vítûzslava Îákovského
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eternitová stfiecha, potrhané zdivo, poru‰ené omít-
ky), kÛlna se s˘pkou (po‰kozena bfiidlicová kryti-
na, potrhána obvodní zeì), stodola (po‰kozena
bfiidlicová krytina), zdûná kÛlna (po‰kozená ce-
mentová krytina, vepfiinec (tûÏce po‰kozená eter-
nitová krytina), dfievûná kÛlna na vozy (po‰koze-
ná vazba a lepenková krytina). Celkové hodnocení:
po‰kozeno z 69%. Dále odhadnutá ‰koda na Ïivém
inventáfii (krávy, konû, prasata) 40 000 Kãs, na mrt-
vém inventáfii (náfiadí, stroje) celkem 9 000 Kãs,
na obytn˘ch budovách 20 000 Kãs a na hospodáfi-
sk˘ch budovách 45 000 Kãs. 

Dále mu RA odebrala 1 zánovní bryãku a 2 ãa-
lounûná sedadla z r. 1943, za coÏ celkem Ïádal
5 000 Kãs. Bylo mu pfiiznáno: za objekty 15 669
Kãs, ostatní ‰kody 3 958 Kãs. 

Hedvika Gavendová, Prusy ã. 18. Pfiíslu‰níci
SS jí zabasvili ‰atstvo (bylo jednotlivû rozepsáno),
prádlo, vnitfiní zafiízení domu, nábytek, jízdní ko-
lo, cennosti. Po v˘buchu byla její budova po‰ko-
zena, stfiecha, vnitfiní zafiízení, nábytek, okna. By-
la jí zcizena 3 prasata. 

Své po‰kození odhadla takto: 3 prasata – 3 000
Kãs, dámské jízdní kolo 1 100 Kãs, cennosti 2000
Kãs, prádlo, ‰atstvo 900 Kãs, bytové zafiízení 380
Kãs. Zda byla nûjak od‰kodnûna poznamenáno ne-
ní. 

Anna Wainharová, Prusy ã. 10. Nahlásila tyto
‰kody: na ‰atstvu, prádlu a ãástech bytového zafií-
zení - její odhad 6 151 Kãs, po‰kození vozÛ a od-
cizení hospodáfiského náfiadí odhadla na 11 030
Kãs. Na obytn˘ch budovách byla více neÏ z polo-
viny zniãená stfiecha, zb˘vající ãásti stfiechy znaã-
nû po‰kozené. Tuto ‰kodu odhadla na 19 130 Kãs.
Také byly po‰kozeny hospodáfiské budovy, stfiechy,
zdivo, její odhad tohoto po‰kození byl 68 610 Kãs. 

Úfiední zápis znûl následovnû. Obytná budova
byla strÏena od základÛ ve ‰títû aÏ ke stfie‰e, bfiid-
licová krytina po‰kozena na 50 %. Chlévy tûÏce
po‰kozeny ve zdivu a v klenbách, objekt na 50 %
zniãen, byla tûÏce po‰kozená vazba stfiechy a bfiid-
licová krytina úplnû. Praseãí chlévy s pÛdou i na-
dezdívkou po‰kozeny v krovu na 50 %, ta‰ková krytina po‰kozena
úplnû, trámové stropy po‰kozeny úplnû. Zdûná kolna s ta‰kovou
krytinou zniãena na 75 %. U stodoly po‰kozena vazba. Roh vazby
zniãen úplnû, bfiidlicová krytina na 30 %.

Paní Wainharová obdrÏela ihned zálohu 8 000 Kãs a její ‰koda
byla úfiednû ohodnocena na 30 809 Kãs. 

Jan Ohera, Prusy ã. 6. Byly mu odebrány vojskem RA v rámci
branné pohotovosti státu 4 chovné krávy, 3 vepfii prÛmûrnû o hmot-
nosti 100 kg, 1 klisna (Fuksy), 1 kÛÀ (Fuksy) valach, 1 klisna hnû-
dá polotûÏká, 1 kÛÀ valach hnûdák. Dále 1 jasanová bryãka se 4 se-
dadly, 2 kompletní koÀské koÏené postroje, 2 jezdecká sedadla
s uzdami (zánovní).

Byla mu pfiiznána ‰koda 62 916 Kãs. 

Florián Václavík, Prusy ã. 4. Nûmci mu zcizili ‰atstvo odhadem
za 1 000 Kãs, zásoby a vnitfiní zafiízení bytu (mezi tím kuchyÀské
hodiny asi vojákem RA) – ‰kodu odhadl na 300 Kãs. Nûmci mu zci-
zili jízdní kolo, které si odhadl na 2 000 Kãs. Zda obdrÏel nûjak˘ fi-
nanãní obnos, o tom není záznam. 

Josef Horsák, Prusy ã. 14. Nahlásil ‰kodu, zpÛsobenou nûmec-
k˘m vojskem: na ‰atstvu a prádle odhadoval 700 Kãs, na bytovém
zafiízení a zásobách jídla 400 Kãs. Také nahlásil odhad po‰kození
na své budovû pfii explozi na 600 Kãs. Kolik mu pfiidûleno pfiíslu‰-
nou komisí a dostal-li vÛbec nûjaké peníze, o tom není záznam. 

Tyto nahlá‰ené ‰kody byly Ïadateli podrobnûji rozepisovány, kaÏ-
d˘ kus odûvu ap. Zde je uvedeno jen to podstatné. Jedno je jasné.
Poslední den války a první den míru se na malé vesniãce tûÏce po-
depsaly.1

Pfiíjezd vojákÛ RA do Prus v kvûtnu 1945. Z archivu Vítûzslava Îákovského

Pruská dûvãata s rudoarmûjci v kvûtnu 1945. Z archivu Vítûzslava Îákovského
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1. PRVNÍ ROKY V MÍRU
Obãané v Prusích nemûli potfiebu ihned po válce mûnit obecní

samosprávu. jako v okolních vsích. AÏ po dvou t˘dnech, t. j. 22.
kvûtna 1945 se se‰li, aby vytvofiili návrh na sloÏení nového míst-
ního národního v˘boru (MNV). Jednalo se o tyto obãany: Josef Ve-
lík ã. 15, Stanislav Sáblík ã. 10, Eduard Ka‰párek ã. 5, Josef Mû-
chovsk˘ ã. 13, Stanislav Mikula ã. 23, Josef Horák ã. 9, Josef Talla
ã. 2, Franti‰ek Janák ã. 17 a Arno‰t Páleník ã. 3. 

Na druh˘ den byla zvolena obecní rada. Pfiedsedou MNV se stal
Stanislav Mikula, Josef Velík místopfiedsedou. Zb˘vající tvofiili obec-
ní zastupitelstvo. Ale 15. ãervna se konaly dal‰í volby. (Tyto zmû-
ny se konaly ve v‰ech obcích). Pfiedsedou MNV se stal Arno‰t Pá-
leník, 1. místopfiedsedou Josef Talla a 2. místopfiedsedou Josef Velík. 

V té dobû byla v republice podporována akce k osidlování po-
hraniãí po odsunu sudetsk˘ch NûmcÛ. I lidé z Prus ode‰li a to na
okres Nov˘ Jiãín. Mezi nimi byli 3 ãlenové MNV: Josef Velík, Sta-
nislav Sáblík a Josef Kováfi. Na jejich místa nastoupili náhradníci Ru-
dolf Mike‰, Eduard Ka‰párek a Josef Mûchovsk˘. MNV mûl 9 ãle-
nÛ. 

Z hlá‰ení v˘sledkÛ voleb 20. 10. 1945 je moÏno pfieãíst i stra-
nickou pfiíslu‰nost ãlenÛ MNV. 
Arno‰t Páleník, 50 let, rolník, národní socialista, starosta
Josef Talla, 31 let, rolník, bezpartijní
Rudolf Mike‰, 37 let, rolník, nár.socialista
Stanislav Mikula, 50 let, tech. úfied., nár. socialista
Franti‰ek Janák, 51 let, rolník, nár. socialista
Josef Horsák, 42 let, hostinsk˘, nár. socialista
Josef Horák, 46 let, rolník, nár. socialista
Eduard Ka‰párek, 35 let, stroj. zámeã., nár. socialista
Josef Mûchovsk˘, 39 let, malífi, lidovec.

Finanãní komise byla utvofiena 16. bfiezna 1946. Její ãlenové:
Josef Horsák, Josef Mûchovsk˘ a Jan Ohera ml. Obecní zastupitel-
stvo mûnilo své sloÏení 30. ãervna 1946. (Stejné to bylo v celé re-
publice, asi tímto zpÛsobem byli pomalu odstraÀováni lidé, ktefií by
pfií‰tí politick˘ v˘voj brzdili. Aby nebyli v pfievaze). 

V obci zÛstal starostou Arno‰t Páleník a jeho námûstkem se stal
Franti‰ek Gavenda, ãlenem obecní rady byl Stanislav Mikula.1

Volby r. 1946 dopadly v Prusích následovnû: ze 70 voliãÛ jich
volilo:  âNS – 31 (obrÏeli 4 mandáty), âSL – 21 (obdrÏeli 3 man-
dáty), KSâ – 9 (obdrÏeli 1 mandát), âSD – 6 (obdrÏeli 1 mandát). 

Po skonãení války a jakémsi uklidnûní se zaãali oz˘vat lidé, tou-
Ïící po moci a slávû a Ïárlivû stfieÏili, aby je nûkdo nezastínil. Zaãa-
li vyzvedávat své zásluhy, hlavnû v osvobozovací ãinnosti za války,
a znevaÏovat dobré poãiny druh˘ch. Tuto zku‰enost mûl i prusk˘
starosta. 

V novinách Na‰e Haná je ze dne 7. 3. 1947 (str. 5) oti‰tûn ãlá-
nek O Jaroslavu ·ejdovi a odboji, kter˘ napsal starosta Arno‰t Pá-
leník. 

âekám jiÏ dosti dlouho po otisknutí ãlánku v ãasopise Partyzán,
kter˘ psal proti ·vejdovi, Ïe se pfiihlásí hromadnû chlapci partyzá-
ni, ktefií pracovali pod velitelem J. ·ejdou (Ignác âern˘) a Ïe do-
svûdãí, Ïe byli skuteãnû pfiipraveni k válãení a vyzbrojení. A tímto
svûdectvím by oãistili po‰pinûní, které se sneslo na Jar. ·ejdu. Do-
mnívám se, Ïe nûktefií o obvinûní nevûdí, a zase nûktefií pfie‰li po-
litick˘m vlivem k jinému veliteli a nechali ·ejdu v bryndû. V‰ech-
no je moÏné, co jsme politicky pfievychováváni. Je to ne‰tûstí
ãeského národa, Ïe jakmile dosáhneme svobody, jiÏ se mezi sebou
ha‰tefiíme a ‰piníme jeden druhého. O tom nás jiÏ minulost a dû-
jiny národa mohly pouãit. Já dosvûdãuji, Ïe od poãátku listopadu

1944 chodili ke mnû ozbrojení partyzáni národnosti ruské, polské
a ãeské, kter˘m byl velitelem mnû osobnû znám˘ ná‰ nadporuãík.
Ten mi pozdûji povûdûl, Ïe jeho velitelem a velitelem okresu je ka-
pitán âern˘. To jsem jiÏ vûdûl, Ïe tûch okresních velitelÛ je víc, ne-
boÈ jsem byl jiÏ dfiíve zapracován u dvou jin˘ch skupin a mimo to-
ho o dal‰í - ãtvrté jsem mûl zprávy. JiÏ tenkráte jsem se obával, aby
z rivality neu‰kodila jedna skupina druhé a dbal jsem pfiísnû, aby
jeden o druhém co nejménû vûdûli. To se, chválabohu, podafiilo.
Ale zato se do sebe pustili nyní. Jeden chce b˘t nad druh˘m. A ten,
co padl, dal Ïivot v horlivosti za dobrou vûc. O tom nechtûjí sly‰et
pozÛstalí velitelé. Jak se tím zesmû‰Àují. Jak by bylo pûkné, kdyby
se v‰ichni ãinovníci odboje se‰li, povûdûli si, co kter˘ zkusil, co
kdo udûlal, a zase se v dobrém roze‰li. Bylo by národní ctí, Ïe se
z pomûrnû malého národa se‰el tak velk˘ poãet dobrovolcÛ, ktefií
se postavili v odboji proti obru, kter˘ dobyl v té dobû tfii ãtvrtiny
Evropy. A ne to hnutí zesmû‰Àovat a ‰pinit, Ïe by se pomalu jeden
stydûl, Ïe v tom mûl také prsty. Îe ·ejda nebyl udavaãem a spolu-
pracovníkem gestapa, to mohu také dosvûdãit. Vûdûl od sv˘ch
chlapcÛ, Ïe ke mnû chodí i jiní partyzáni, a to z bystfiického okre-
su. Mûl pfiíleÏitost v dobû cel˘ch ‰esti mûsícÛ nás dát vybrat. Îe
sliboval pfii vy‰etfiování na gestapu spolupráci, se nic nedivím. Já
jsem také sliboval a nûkolikrát. Byl jsem starostou, chodily ke mnû
nûmecké hlídky a nûkolikrát se u mne se‰ly spoleãnû s partyzány.
Tak jsem v pfiítomnosti jednoho partyzána sliboval, Ïe jak uvidím
nûjaké podezfielé individuum, Ïe hned pro nû zatelefonuji. Od
4.–7. kvûtna stravovali se SS - mani spoleãnû s partyzány - a jedni
druh˘m pfiísahali pomstu. Zkusil jsem mnoho - byla to národní po-
vinnost a nic za to nechci. Jen to mne mrzí, Ïe dnes nûktefií lidé,
z nichÏ jsem mûl kdysi obavu, Ïe mne udají NûmcÛm, fiíkají, Ïe
oni to vyhráli, a my na vesnicích, ktefií jsme národní hnutí pfie-
chovávali a Ïivili za cenu vyvraÏdûní celé rodiny, jsme pr˘ kolabo-
rovali. To je jiÏ národní zvrhlost. 

Arno‰t Páleník, b˘val˘ starosta v Prusích.2

2. OBDOBÍ 1948–64
Brzy po únoru v r. 1948 bylo uÏ 14. bfiezna oznámeno, Ïe byl

na návrh AVNF zpro‰tûn ãlenství v MNV a ve v‰ech komisích Josef
Talla. Dokonce mu bylo odebráno i ãlenství v Jednotném svazu ães-
k˘ch zemûdûlcÛ. Na uvolnûné místo v obecní samosprávû byl po-
volán Alfréd Wainhara, major v. v. Prusy ã. 10. Novû utvofien˘ MNV
mûl toto sloÏení: 
Pfiedseda – Arno‰t Páleník, námûstek – Eduard Ka‰párek, ãlen ra-
dy – Josef Piska. Dal‰í ãlenové OZ – Alfréd Wainhara, Stanislav Mi-
kula, Josef Horsák, Rudolf Mike‰, Franti‰ek Gavenda a Josef Horák. 

Dne 1. bfiezna 1949 poslal pfiedseda MNV Arno‰t Páleník Radû
ONV v Pfierovû dopis, ve kterém oznamuje, Ïe se vzdává pfiedsed-
nictví. Jako dÛvody uvádí, Ïe je nemocen a Ïe pru‰tí zemûdûlci jsou
roztrpãeni. Na zemûdûlské schÛzi, konané 3. února 1949 jim ONV
Pfierov pfiedepsal nejvy‰‰í hektarov˘ v˘nos na okrese, kter˘ by mûl
slouÏit k uzavírání dodávkov˘ch smluv (kontingentÛ) v r. 1949. On
sám na této schÛzi pro nemoc nebyl pfiítomen, ale chápe zdej‰í rol-
níky, Ïe jsou poboufieni. Vysok˘ hektarov˘ v˘nos byl ONV pro obec
Prusy nesprávnû odhadnut˘, protoÏe vÛbec nemá nejlep‰í bonitu
pÛdy na okrese a 1/3 pÛdy je lesní. Skuteãnost, Ïe v r. 1948 splni-
li dodávku obilí hned po v˘mlatu na 100% neznamená, aby tím by-
li potrestáni v r. 1949 a zv˘‰ily se jim pfií‰tí dodávky. 

V. OBDOBÍ PO VÁLCE
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Dodal, Ïe v Prusích se neprodává obilí pod rukou (naãerno), pro-
to zemûdûlci splnili svou urãenou dodávku ihned. Teì jim to pfii-
padá jako v˘smûch pfied tûmi, ktefií tak neuãinili. Vidí v tom po-
‰kození zdej‰ích rolníkÛ, ktefií teì obviÀují ho, Ïe je tím vinen, Ïe
se dodávka ihned splnila. Proto se vzdává pfiedsednictví na MNV. 

Na tento dopis bylo úfiedníkem ONV pfiipsáno ãervenou tuÏkou
– 15 ha 70 a, 54 let, nemocen, syn jde na vojnu, náhradní záloha.
Pfiedseda Páleník byl pfiedvolán místopfiedsedou ONV do Pfierova.
V˘sledkem bylo odvolání rezignace. V ãervnu t. r. byl A. Páleník vy-
zván ONV, aby sloÏil slib jako pfiedseda MNV.

V fiíjnu 1949 oznámil Arno‰t Páleník v dopise Radû ONV v Pfie-
rovû, Ïe se z dÛvodÛ hospodáfisk˘ch vzdává pfiedsednictví MNV
v Prusích. ZdÛvodÀuje to takto: 
a) je nemocen a pracuje na svém hospodáfiství sám jen s manÏel-

kou (v˘mûra 80 mír, 4 konû, 11 kusÛ hovûzího dobytka, 17 ku-
sÛ vepfiového dobytka)

b) dcera se provdala za zamûstnance âSD 
c) syn nastoupil vojenskou sluÏbu.

PfiedloÏil Ïádost o pfieloÏení svého syna do náhradní zálohy. Po-
kud by se vûc dobfie vyfiídila, t. j. do 5 mûsícÛ, pak, bude-li to pfiá-
ním ONV, se ke svému úfiadu zase vrátí. Za svého doãasného ná-
stupce navrhl Alfreda Wainhara. ONV tento návrh schválil. 

V r. 1949 se upravila cesta v Uliãce. 
Ve volbách v r. 1950 se stal pfiedsedou MNV Alfred Waihara, byl

zvolen i v r. 1952. V tomto roce pfiedal Josef Piska, dÛstojník âSA,
své sestfie Ludmile Novákové domek i s polnostmi. V r. 1953 byl
lesní majetek obce pfiedán do správy státních lesÛ. V záfií 1955 chtûl
pfievést Oldfiich Mike‰ ãást sv˘ch pozemkÛ Eduardovi a Miloslavû
Ka‰párkov˘m, ktefií si pfiáli mít pozemky blízko svého domu. Jen-
Ïe KNV to nedovolil, zdÛvodnil to tím, Ïe Oldfiich Mike‰ je vlast-
níkem statku s v˘mûrou 18, 95 ha zemûdûlské pÛdy a zam˘‰len˘m
pfievodem by drobil pÛdní drÏbu. 

Lidé vidûli, Ïe dochází ke zmûnám ve vlastnictví pÛdy, spoleãné
hospodafiení je nelákalo, proto se snaÏili pÛdu prodat, nebo ro-
zdrobit, aby nebyli prohlá‰eni za kulaky. 

V této dobû do‰lo ke slouãení honitby obcí Prus a âechy.
A v kvûtnu 1957 bylo zaloÏeno JZD. Celkem 20 ãlenÛ ze 7 hos-
podáfiství obhospodafiovalo 77 ha pÛdy. Prvním pfiedsedou JZD se
stal Jar. Tomeãek. 

Dne 13. srpna 1957 postihla Prusy vûtrná smr‰È. Mezi nejvíce
po‰kozené patfiila rodina Eduarda Ka‰párka a AneÏky Zdráhalové,
ktefií mûli na sv˘ch domech po‰kozené stfiechy a ‰títy domÛ. Dále
dÛm Bedfiicha Gavendy mûl po‰kozené cementové ta‰ky, po‰kozen
byl i majetek novû vzniklého JZD. Na opravu vznikl˘ch ‰kod se mu-
sel zajistit tento materiál: 1 500 cihel, 18 hranolÛ, 9 prken, 3 q ce-
mentu, 15 ãtvereãn˘ch metrÛ skla, 1 200 kusÛ raÏen˘ch ta‰ek,

2 500 kusÛ eternitov˘ch ‰ablon, 200 kusÛ cementov˘ch ta‰ek a 120
metrÛ ãtvereãn˘ch lepenky. 

V r. 1958 se adaptoval vepfiín a kravín a pfiebíral se Ïiv˘ inven-
táfi (krávy, telata, b˘ãci, konû, kobyly, hfiíbata, klisny, jalovice, ...).
Seznam ãlenÛ JZD a jejich pfiedání Ïivého a mrtvého inventáfie je
uloÏen v pfierovském archivu. Je tam uloÏen i celkov˘ soupis zví-
fiat v Prusích k 31. 12. 1958. Bylo to celkem 14 koní, 31 krav,
9 prasnic, 4 telata, 2 hfiíbata, 11 b˘ãkÛ, 12 jaloviãek, 11 jalovic, 59
prasat, 20 kachen, 4 kaãefii a 280 slepic.

V r. 1959 bylo do správy obce pfievedeno elektrické zafiízení.
V r. 1960 byla v Prusích urãená komise pro místní bezpeãnost. V té
dobû tu Ïilo 99 obyvatel ve 23 domech. Úbytek v poãtu obãanÛ na-
stal proto, Ïe tfii rodiny ode‰ly do pohraniãí. Îilo zde 12 obãanÛ dÛ-
chodového vûku a 34 dûtí. V r. 1960 mûlo JZD uÏ 23 ãlenÛ a ob-
hospodafiovalo 98,97 ha pÛdy (86,9 ha orné, 6,78 ha luk, 1,79 ha
pastvin, 3,5 ha ostatní pÛdy). Soukrom˘ sektor v tomto roce vlast-
nil 7, 4 ha a obec vlastnila 177 ha (voda, lesy, cesty). 

V r. 1962 do‰lo ke slouãení JZD Prusy a JZD BeÀov. 
V r. 1963 zemfiel hostinsk˘ Josef Horsák a tak v Prusích zanikl

hostinec. 
V r. 1964 do‰lo ke slouãení obcí BeÀova a Prus. Od tohoto roku

vznikl spoleãn˘ MNV BeÀov – Prusy. Obec nese název BeÀov –
místní ãást Prusy. Posledním prusk˘m pfiedsedou MNV byl Josef
Horák. 

Dal‰í pozoruhodné aktivity:
V r. 1965 byly vykáceny tfie‰nû u silnice Prusy – DomaÏelice.

V r. 1966 byl prodlouÏen rozhlas z BeÀova do Prus. V r. 1968 Jo-
sef Talla ã. 2 prodal obytné i hospodáfiské budovy a také ãást za-
hrady od gruntu ã. 1 tûlocviãné jednotû z Pfierova, která staré bu-
dovy zbofiila a na jejich místû postavila v r. 1973 stáje pro konû.
V r. 1970 byla nákladem obãanÛ provedena oprava kaple, na kte-
rou pfiispûlo i JZD BeÀov – Prusy. V r. 1973, ãili po 28 letech po vál-
ce, byl postaven nov˘ Ïelezobetonov˘ most a dále provedena ka-
nalizace v dolní ãásti Prus. JZD BeÀov – Prusy bylo toho roku
slouãeno s JZD v Horní Mo‰tûnici a Staré Vsi. Vznikl tak vût‰í eko-
nomick˘ celek pod názvem JZD Rozhled. 

V r. 1975 byl v obecním domû zfiízen obchod, kde se zaãalo pro-
dávat 1. ãervence. Od 1. ledna r. 1976 do‰lo ke slouãení MNV Be-
Àov – Prusy s MNV v Horní Mo‰tûnici. Vznikl integrovan˘ obvod,
sloÏen˘ z tûchto obcí: BeÀov – Prusy, Dobrãice, Pfiestavlky, Stará
Ves, ¤íkovice a Horní Mo‰tûnice. Spoleãn˘ název znûl MNV v Hor-
ní Mo‰tûnici. Pracoval aÏ do konce r. 1989, kdy se po tzv. sameto-
vé revoluci rozpadl. Jednotlivé obce se odpojily a zaloÏily znovu své
NV. Obce BeÀov a Prusy ale zÛstaly dál sjednocené. 

V r. 1977 se provedla kanalizace horní ãásti Prus – Uliãka.1

VI. HONEBNÍ SPOLEâENSTVÍ
Honební spoleãenství vzniklo v Prusích v r. 1914 a dá se fiíci, Ïe

byla do nûj zapojena celá obec. SchÛze honebního v˘boru se ko-
naly v hostinci paní Marie Horsákové ã. 14. Také se zde konaly
v‰echny v˘znaãnûj‰í akce a volby. Zápis z 19. ãervence 1914 uka-
zuje, Ïe ve volebním seznamu bylo zapsáno 20 voliãÛ. Volil se
7 ãlenn˘ honební v˘bor a 3 náhradníci. 

V tomto r. 1914 se stali ãleny honebního v˘boru: Gustav Mike‰,
Rudolf Mike‰, Josef Skála, Jaroslav Janák, Max Ordelt, Inocenc Je-
melík – mlynáfi, Josef Horsák – hostinsk˘. Náhradníci: Antonín Zdrá-
hal, Antonín Talla, Franti‰ek Horák. Pfiedsedou se stal Gustav Mi-
ke‰.

Byla uzavfiená nájemní smlouva od 1. 1. 1922 do 31. 12. 1927
mezi obecním honebním v˘borem v Prusích a Gustavem Mike‰em

jako nájemcem. Obecní honební v˘bor v Prusích prodluÏuje jako
zástupce obecních pozemkÛ Gustavu Mike‰ovi honitbu na 6 let za
roãní nájemné 50 Kã. Obvod obecní honitby je 176 hektarÛ 41
arÛ 41 metrÛ ãtvereãních.  

Dal‰í volební schÛze se konala 20. ãervna 1921 a za ãleny v˘-
boru byli zvoleni: Inocenc Jemelík, Max Ordelt, Josef Skála, Jaro-
slav Janák, Florián Talla, Richard Mike‰ a Gustav Mike‰. Náhrad-
níci: Antonín Zdráhal, Franti‰ek Horák a Josef Ministr. Pfiedsedou
byl zvolen Josef Skála.

Dne 26. bfiezna 1922 byl zvolen pfiedsedou honebního v˘boru
Florián Talla, protoÏe Josef Skála se stal námûstkem starosty. 

Dne 29. února 1928 bylo pfii vefiejné draÏbû pfiidûleno honební
právo na pozemcích obecní honitby v Prusích panu Arno‰tu Pále-
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níkovi (od 1. 1. 1928–31. 12. 1933). Obvod obecní honitby ãinil
186 ha 99 a 30 metrÛ ãtvereãních.

Zápis z 31. 12. 1933 fiíká, Ïe byl zvolen tento honební v˘bor:
Florián Talla, Arno‰t Páleník, Franti‰ek Janák, Oldfiich Mike‰, An-
tonín Zdráhal, Karel Mike‰ a Josef Horák. Náhradníci: Florián Vác-
lavík a Jan Ohera. Pfiedsedou se stal Florián Talla. 

Dal‰í volební schÛze se konala 7. 1. 1940 v hostinci paní Marie
Horsákové v nedûli od 9–11 h.Byla ohlá‰ena vefiejnou vyhlá‰kou
a za 14 dní byl utvofien honební v˘bor. Byli v nûm Josef Skála, Ar-
no‰t Páleník, Oldfiich Mike‰, Josef Talla, Florián Talla, Arno‰t Or-
delt a Franti‰ek Janák. Náhradníci: Jan Ohera, Josef Horsák a Fran-
ti‰ek Janák. Pfiedsedou se stal Arno‰t Ordelt.1

VII. SOUPIS RODÒ V PRUSÍCH.
(KOVÁRNA, HOSTINEC, ML¯N)

Podle zápisu v Pamûti Prus byl proveden dle obecních register
a jin˘ch psan˘ch dokladÛ.

Obyvatelé Prus mûli ke své vesniãce nitûrn˘ vztah. Vnímali kaÏ-
dou událost, kaÏdou zmûnu v obci a velmi si váÏili odkazÛ sv˘ch
pfiedkÛ. O tom svûdãí i zápisy (pravdûpodobnû kronikáfiÛ) o osíd-
lení jednotliv˘ch gruntÛ a domkÛ v prÛbûhu ãasu. Také záznamy
o úmrtí sousedÛ uÏ od r. 1852 ukazují, Ïe tu lidé nebyli k sobû ne-
teãní. DÛm ã. 10 je pozoruhodn˘ tím, Ïe záznamy o nûm jsou jiÏ
od r. 1594 a Ïe rod Mike‰Û Ïil na stejném místû (psáno v r. 1957)
skoro 400 let.
GRUNT ã. 1
1562 – Na svatební smlouvû Pavla Mike‰e (Mik‰e) je podepsán ja-

ko svûdek Jifií Mikula.
1691 – Na platební listinû ·pitálu lipenského uvádí se na ã. 1 v Pru-

sích Jan Mikulík, na jiné listinû, která je bez data, se uvádí
vdova po Matú‰ovi Mikulovi (1. hospodáfi).

do r. 1732 – Druh˘m hospodáfiem aÏ do r. 1732 byl Václav Miku-
la, kter˘ asi pfiedãasnû zemfiel, neboÈ pro jeho syna Jana do-
drÏoval grunt Václav BlaÏek, asi 2. muÏ Katefiiny, vdovy po
Václavu Mikulovi.

1732 – Tfietím hospodáfiem byl Václav BlaÏek, kter˘ r. 1732 pfie-
dává grunt synovi po Václavu Mikulovi jménem Jan.

1732–1744 âtvrt˘m hospodáfiem byl Jan Mikula a drÏel grunt asi
12 let. 

do r. 1763 Pát˘m hospodáfiem byl Matú‰ Knop, druh˘ muÏ po zem-
fielém Janu Mikulovi, kter˘ pfiedal grunt v r. 1763 zase Vác-
lavu Mikulovi, synu zemfielého Jana Mikuly. 

1763 – ·est˘m hospodáfiem byl Václav Mikula. 
1789 – Sedm˘m hospodáfiem byl Augustin Mikula. 

?    – Osm˘m hospodáfiem byl Antonín Mikula.
?    – Devát˘m hospodáfiem byl zase Antonín Mikula.
?    – Desát˘m hospodáfiem byl Josef Mikula, syn Antonína, kte-

r˘ mûl Ïenu Vilemínu, dceru Viléma Ordelta z Prus ã. 15.
Zemfieli oba mladí. Jejich 4 syny a dceru vychovala pûs-
tounka Rozalie Veselá. Dûdicové bûhem války 1914–18
statek prodali. Stavení a vût‰í ãást pozemkÛ koupil soused
Florián Talla ã. 2.

GRUNT ã. 2
1652–1738 V této dobû sedûl na gruntû rod SyneãkÛ, Jura a Mar-

tin. 
?    – Na tom gruntû byl 18 rokÛ Karel Pavelka, kter˘ jej udrÏo-

val pro ·imona Václavka.
1750 – Hospodáfiem byl ·imon Václavek. 
1782 – 1816 Hospodafiil ·imon Václavek, syn ·imona Václavka. 

?    – Hospodáfiem Antonín Václavek, syn ·imona Václavka. 
?    – Hospodáfiem pravdûpodobnû Cyril Talla, kter˘ si zde za-

koupil grunt a pfii‰el z Tuãína.
?    – Sedm˘m hospodáfiem se stal Franti‰ek Talla, syn Cyrila Tal-

ly. Franti‰ek tragicky zemfiel. Pfii drhnutí pefií ‰el na komo-

ru pro jablka, ale spadl se schodÛ a narazil hlavou na skle-
nûnou nádobu a zabil se.

1904 – Osm˘m hospodáfiem byl Florián Talla, syn Franti‰ka Tally. 
1939 – Devát˘m hospodáfiem byl Josef Talla, syn Floriána Tally a je-

ho Ïenou byla A. Skácelíková z Dobrãic.
GRUNT ã. 3
Ve star˘ch platebních listinách se uvádí na ã. 3 vdova po Janeãko-
vi a v r. 1691 se v tom ãísle ‰enkovalo. Majitel se jmenoval Jura
·enk˘fi.
do r. 1748 Hospodáfiem na gruntû byl Václav Matyá‰. 
1748–1770 Hospodafiil tu VáclavÛv syn Josef Matyá‰. 
1771–1800 Hospodáfiem byl Jan Matyá‰, pravdûpodobnû syn Jo-

sefa Matyá‰e. Otec jeho Ïeny Václav Rochla koupil od Jana
Matyá‰e zahradu a pravdûpodobnû i statek. 

?    – Tento statek od nûj koupil Jan Vaculík, zvan˘ BaÈa z Tuãí-
na.

?    – Pát˘m hospodáfiem se stal Filip Vaculík, JanÛv syn. 
?    – Dceru Filipa Vaculíka si vzal za Ïenu Alois Páleník, hospo-

dáfi z Polkovic. 
1923 – Hospodafiil tu Arno‰t Páleník, syn Aloise Páleníka, pozdûj-

‰í starosta. Jeho Ïenou se stala Berta, dcera Jaroslava Janá-
ka z Prus. 

1955 – Osm˘m hospodáfiem tu byl Ladislav Páleník, Arno‰tÛv syn.
Jeho Ïenou se stala Anna SloÏilová z Naho‰ovic.

DÒM ã. 4
Obecní domek. Stával mezi Páleníkov˘m domem a pÛvodním sta-
r˘m mostem. Byl postaven v r. 1871 a kdyÏ se stavûl nov˘ most pfii
regulaci Mo‰tûnky, byl zbofien. V r. 1927, t. j. rok po regulaci, byl
postaven na parcele ã. 56 nov˘ dÛm. Tato parcela patfiila Josefu Pis-
kovi a obec, protoÏe nemûla vhodné stavební místo, dala Josefu Pis-
kovi v˘mûnou trojnásobnou plochu mezi mosty. Nová stavba stála
105 000 Kã, obdrÏená subvence ãinila 12 000 Kã. 
DOMEK ã. 5
1826 – Uvádí se jako majitel Pavel Václavík.

?    – Zdej‰ím hospodáfiem byl Augustin Václavík. 
?    – Tfietím hospodáfiem se stal Václav Ministr, kter˘ se sem pfii-

Ïenil z Kokor.
?    – âtvrt˘m hospodáfiem se stal Franti‰ek Ministr, kter˘ za

1. sv. války 1914–18 zemfiel jako o‰etfiovatel v Olomouci
na úplavici. 

do r. 1923 – DrÏitelem domku byl Josef Ministr, zamûstnanec po‰-
tovní a telegrafní sluÏby v Pfierovû, kam se po r. 1923 od-
stûhoval. Pfii regulaci Mo‰tûnky byl domek zbourán. 

GRUNT ã. 6
DÛm ã. 6 byl pÛvodnû ml˘n, patfiící obci Prusy, která jej pronajala
s v˘minkou, Ïe Pru‰tí budou mít pfiednost pfii mletí obilí. Pozdûj‰í
ml˘n obdrÏel ã. 21. DÛm ã. 6 byl vlastnû hospodáfisk˘m stavením
b˘valého ml˘na.
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?    – Hospodáfiem tu byl Tomá‰ ·kubala, kter˘ se oÏenil s dce-
rou Filipa Vaculíka. Pocházel z Bochofie a zemfiel velmi mla-
d˘ na rakovinu Ïaludku. Mûl jedinou dceru Marii. 

1921 – S Marií se oÏenil Jan Ohera, syn známého fiezníka a uze-
náfie Jana Ohery z Pfierova. Prusk˘ Jan Ohera vedl hospo-
dáfiství i fieznictví. 

1948 – Jan Ohera pronajal hospodáfiství statku v Îelátovicích, kte-
r˘ patfiil cukrovaru v Prosenicích. 

1958 – Jan Ohera prodal ãást hospodáfisk˘ch budov v Prusích Jind-
fiichu Jufiíkovi, kter˘ na tom místû postavil domek a dva dal-
‰í domy ã. 24 a 25. 

1967 – Jan Ohera prodal i obytné budovy gruntu ã. 6 Jindfiichu Ju-
fiíkovi, kter˘ je rozdûlil na dvû ãásti pro své provdané dce-
ry (Kurucové a Zámeãníkové). 

DÒM ã. 7
1765 – Byla tu pÛvodnû postavena kovárna. Prvním kováfiem byl

Jura z Kostelce. 
1800 – Uvádí se Filip VyslouÏil.
1830 – Uvádí se Jan Stolafiík, kter˘ r. 1830 koupil kovárnu od ob-

ce a kaÏdoroãnû splácel o sv. Martinû 10 zl. do obecní ka-
sy. V r. 1851 se z této povinnosti vykoupil. 

1850 – Uvádí se na kovárnû nûjak˘ Florián Bláha. MoÏná uãeÀ.
do r. 1878 – Kovárnu pfievzal syn Jana Stolafiíka Vincek Stolafiík. Je-

ho jediná dcera se provdala za nekováfie Antonína Zdráha-
lu. Tím kováfiské fiemeslo v Prusích zaniklo.

1963 – Dcera Antonína Zdráhaly AneÏka se provdala za malífie
p. Kováfie z Prahy a dÛm prodala.

1963 – DÛm zakoupili manÏelé Habãákovi, ktefií se pfiistûhovali ze
Slovenska (·tefan Habãák). 

DÒM ã. 8
1826–1848 Zdej‰ím hospodáfiem je Josef Mike‰.

?    – Na domû hospodafiil Jan Mike‰.
?    – Jan Jurenka koupil dÛm ã. 8 od Jana Mike‰e. 

do r. 1923 – Hospodáfiem se stal Alois KuÏela, kter˘ se k Jurenko-
v˘m pfiiÏenil. Ale od r. 1923 (pfii regulaci Mo‰tûnky byl do-
mek ã. 8 zbofien) se odstûhoval na Chvalãov. âíslo 8 bylo
pfieneseno na domek Maxmiliána Ordelta.  

1923 – Nov˘ domek ã. 8 si postavil po r. 1923 Maxmilián Ordelt,
hospodáfi z ã. 15 v Prusích. 

50. léta – Po smrti Maxe Ordelta a jeho Ïeny Franti‰ky zdûdil do-
mek syn Franti‰ek Ordelt, b˘val˘ hos-
tinsk˘ v Bochofii.

DOMEK ã. 9
do r. 1860 – Prvním hospodáfiem byl Anto-

nín Bfiezina. 
?    – Z Horní Mo‰tûnice se tu pfiiÏenil Vin-

cenc Barták. 
?    – Hospodafiil pak synovec Antonína

Bfieziny Franti‰ek Bfiezina. Ten ale
pfiedãasnû zemfiel. Jeho vdovu si vzal
Franti‰ek Horák, v‰eobecnû znám˘
Franti‰ek. Pfii‰el jako chlapec s pro-
cesím z Dubu na Host˘n a zÛstal
v Prusích. Nevûdûl, odkud je, ani jak
se jmenuje. Nejprv slouÏil jako pasák
a pak nûkolik rokÛ jako ãeledín u Jo-
sefa Bûhala. 

?    – Dal‰ím hospodáfiem byl Josef Horák,
syn Franti‰ka. Jeho manÏelka byla
Ka‰párkova z DomaÏelic.

1923 – Pfii regulaci Mo‰tûnky byl domek vy-
koupen a zbofien. Jeho majitel si po-

stavil nov˘ domek na náhradním pozemku na moãidle, kte-
r˘ mu poskytla obec. 

1924 –25 – V této dobû byl postaven nov˘ domek, ve kterém byl
prvním hospodáfiem Josef Horák.

?    – Po Josefu Horákovi nastoupil jeho syn Josef.
GRUNT ã. 10
Na staré platební listinû se uvádí na ã. 10 Mikulá‰ Ondra.
1594 – Hospodáfiem na gruntu byl Jakub Mike‰, jeho Ïenou byla

Zuzana Jaro‰ová ze Sobí‰ek.
1652 – Druh˘m hospodáfiem byl Pavel Mike‰, jeho Ïenou byla Mar-

kéta VaÀková ze Simfie, dcera Jana VaÀka. Z r. 1656 je zá-
pis, Ïe byl Pavel Mike‰ v Prusích fojtem.

1699 (1694) – Tfietím hospodáfiem byl Jan Mike‰, syn Pavla Mike-
‰e. Jeho manÏelkou se stala Mariána Jaro‰ová ze Sobí‰ek,
dcera Jifiího Jaro‰e.

1730 – âtvrt˘m hospodáfiem se stal Jakub Mike‰, syn Pavla Mike-
‰e. Jeho Ïenou byla Veruna, dcera Bartolomûje Pavelky
z Buku, druhou Ïenou byla Anna Zavadilová ze Sobí‰ek. 

1767 – Pát˘m hospodáfiem se stal JakubÛv syn Jakub Mike‰, za
manÏelku mûl Annu, dceru Jakuba Jemelky z Hlinska.

1798 – ·est˘m hospodáfiem se stal opût Jakub Mike‰, syn Jakuba
Mike‰e a vnuk Jakuba Mike‰e. Jeho Ïenou byla Marie, dce-
ra Václava Kubáãe z Prosenic. V r. 1808 se stala jeho dru-
hou Ïenou Josefa Bûhalová z Prus.

1830 – Sedm˘m hospodáfiem se stal Jan Mike‰, JakubÛv syn. Za Ïe-
nu si vzal Franti‰ku, dceru Filipa Bûhala z Prus ã. 15.

1857 – Osm˘m hospodáfiem se stal Vojtûch Mike‰, syn Jana. Jeho
Ïenou se stala Franti‰ka Drbálková z Radslavic.

1897 – Devát˘m hospodáfiem byl pozdûj‰í kronikáfi Gustav Mike‰,
syn Vojtûcha. Za Ïenu si vzal Franti‰ku DoleÏelovou z Lí‰-
né. Jeho druhou Ïenou byla Anna Trnûná z Mofiic.

1924 – Desát˘m hospodáfiem se stal Karel Mike‰, syn Gustava. OÏe-
nil se s Annou, dcerou Vojtûcha Bûlafie z BeÀova. V r. 1935
zemfiel Karel tragickou smrtí.

1938 – Jedenáct˘m hospodáfiem se stal Alfred Wainhara, kter˘ mûl
za Ïenu Annu, vdovu po Karlu Mike‰ovi. Tento hospodáfi
udrÏoval grunt pro Karla Mike‰e, syna zemfielého K. Mi-
ke‰e.

1957 – Karel Mike‰ prodal grunt ã. 10 Franti‰ku Spáãilovi z Lí‰né,
kter˘ zemfiel tragickou smrtí. 

B˘val˘ grunt ã. 10. Z archivu Vítûzslava Îákovského
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GRUNT ã. 11
Ve staré platební listinû se uvádí na ã. 11 Jan Krtek. V r. 1656 se
uvádí Cyril Václavík.(SOA v Pfierovû, AO Prusy, listiny o ml˘nu,
k. ã. 1, i. ã. 71)

?    – Zaãátkem 18. století hospodafiil na gruntû ã. 11 Daniel Vác-
lavík.

?    – Po nûm tu hospodafiil Václav Janovsk˘, asi druh˘ muÏ vdo-
vy po Danielovi. Ten udrÏoval grunt pro syna po neboÏtí-
ku Danieli Václavíkovi. 

1722 – Toho roku zaãal hospodafiit na gruntu Pavel Václavík, syn
Daniela Václavíka. 

1754 – âtvrt˘m hospodáfiem se stal Cyril Václavík.
1778 – Pát˘m hospodáfiem byl Josef Václavík. 
1799 – ·est˘m hospodáfiem se stal Josef Mike‰, kter˘ grunt od Jo-

sefa Václavíka koupil.
?    – Sedm˘m hospodáfiem se stal Josef Mike‰, pravdûpodobnû

syn b˘valého majitele. Toho na Beãvû pfii voÏení ‰tûrku za-
bil kÛÀ. 

?    – Osm˘m hospodáfiem se stal Augustin NesÀal z BeÀova, kte-
r˘ si vzal vdovu po Josefu Mike‰ovi. V r. 1864 u nûj vyho-
fiely stodoly.

?    – Grunt koupil a hospodafiil na nûm Antonín Bouchal z Rad-
slavic. Pro ‰patné hospodafiení byl nucen grunt prodat
v draÏbû. 

?    – Grunt koupil Vojtûch Mike‰ ã. 10, v‰eobecnû zvan˘ Albert,
za 14 000 zl. Ten grunt pak zbofiil a v novosti postavil. 

1885 – Hospodáfiem se stal Richard Mike‰, syn VojtûchÛv. Za Ïenu
si vzal Marii Dostálovou z BeÀova.  

1920 – Dal‰ím hospodáfiem se stal Oldfiich Mike‰, syn Richarda Mi-
ke‰e. Jeho Ïenou byla Marie Zdráhalová z âech. 

1953 – V té dobû tu hospodafiil Rudolf Mike‰, syn Oldfiicha Mike-
‰e. Jeho manÏelka Zdena pocházela z Ro‰tûní.

GRUNT ã. 12
Ze star˘ch listin bylo zji‰tûno, Ïe pfied Martinem Václavkem sedûl
na gruntû Jan Kryst˘nek.
do r. 1722 – Na gruntû hospodafiil Martin Václavek.
od r. 1722 – Dal‰ím hospodáfiem byl jeho syn Martin Václavek. 
1761 – Hospodáfiem se stal MartinÛv syn Jan Václavek.
1789 – Po nûm zdûdil grunt jeho syn, také jménem Jan Václavek. 

?    – ? Václavek
?    – Hospodáfiem se stal Josef Václavek, kter˘ zÛstal svobodn˘. 
?    – Dal‰ím hospodáfiem se stal Antonín

Václavek, bratr Josefa Václavka. Ne-
zanechal muÏského potomka a jeho
jediná dcera se vdala za mlynáfie
Krejãifiíka do L˘sek. Poslední Anto-
nín Václavek se odstûhoval do Pfie-
rova v r. 1895.

?    – Od mlynáfie Krejãifiíka koupil grunt
Franti‰ek Talla ã. 2 a Alois Páleník
ã. 3 za 28 000 zl. Pole si rozdûlili
stejn˘m dílem a grunt si ponechal
Franti‰ek Talla. 

1904 – V té dobû hospodafiil na gruntû ã. 12
Florián Talla, syn Franti‰ka, kter˘ si
pozdûji grunt upravil na v˘mûnu.

1960 – Hospodafiili tu Otakar a Anna Pra-
vdovi z Nûmãic. Otakar zdûdil grunt
od svého tchána Floriána Tally.

DOMEK ã. 13
1828 – V domku bydlel Václav Kotas.
1833 – Majitelem domku byl Franti‰ek Ko-

tas.

1845 – Domek ob˘vala Anna Mike‰ová.
?   – Od Anny Mike‰ové koupil domek Mika.
?   – Od Miky koupil domek Antonín Prosil. 
?   – Od Antonína Prosila koupil domek Jan Piska.
?   – Od Jana Pisky Augustin Pavlíãek.
?   – Cecílie Pavlíãková, dcera Augustina Pavlíãka.

1895 – Cecílie domek prodala Konrádu Rybkovi, ãeledínu akcio-
vého pivovaru v Pfierovû.

1907 – Majitelkou je Rozálie Rybková, vdova po Konrádu Rybko-
vi. 

1917 – Rozálie prodala domek Gustavu Mike‰ovi na v˘mûnek.
1932 – Po svém otci Gustavu Mike‰ovi zdûdila domek jeho dcera

Ludmila Horsáková.
1963 – Ludmila Horsáková prodala domek Josefu Zámeãníkovi.
HOSTINEC ã. 14
Prvním hostinsk˘m v tomto domû byl pfied mnoha lety byl Jura Kr-
ãmáfi.
1817 – B. Koplík s manÏelkou Katarinou. 
1828 – Po nûm pfievzal pohostinství Jan Pospí‰il s manÏelkou Ka-

tefiinou. Pak pfievzal hostinec jejich syn Josef.
1846 -– Dále koupili ml˘n za 1 800 f (f = zlat˘ rakouského ãís-

la) Augustin Hala‰ka a Mariana Miãka (asi Miková). 
1865 – Koupili ml˘n Anton a Agnes Ordeltovi za 1 200 f. Anton

zemfiel mlad˘. Vdova Antonie se provdala za Josefa âer-
no‰ka.

1878–82 Josef a Antonie âerno‰kovi koupili ml˘n za 1 000 f. Jo-
sef âerno‰ek brzy zemfiel, pil. 

1878 – Vdova Antonie se znovu provdala za Josefa Nesvadbu, po-
zdûj‰ího mlynáfie. Z pfiedchozího manÏelství mûla nezleti-
lou dceru RÛÏenu. KdyÏ se Antonie znovu provdala, ztra-
tila právo ãepovat. Ale ãepovat nápoje mohla její dcera
RÛÏena. ProtoÏe byla nezletilá, hledal se na ãepování ná-
pojÛ nájemce. Tím se po ãase stal Josef Horsák z Ka‰avy,
kterému bylo 55 let. Zatím RÛÏena dospûla a velmi dobfie
se provdala za Josefa Matzenauera, mûstského koncipistu
v Pfierovû. ZÛstala majitelkou domu ã. 14. 

1895 – Josef Horsák zaãal provozovat pohostinství. V r. 1903 zem-
fiel.

1903 – V˘ãepní právo získala vdova Antonie Horsáková.
1912 – Josef Horsák, syn Antonie. Byl uÏ majitelem domu ã. 14.

Zbofiil dfievûn˘ hostinec, postavil nov˘ a pfii nûm zafiídil i ob-

Pruská hospoda. Z archivu Vítûzslava Îákovského
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chod. Zemfiel velmi mlad˘ r. 1917. Îivnost po nûm pfievzala
jeho Ïena Marie Horsáková. 

1926 – Îivnost pfievzal Josef Horsák, syn zemfielého Josefa Horsá-
ka. OÏenil se s Ludmilou, dcerou Gustava Mike‰e z Prus
ã. 10.

1929 – Je uchována Ïádost o udûlení koncese k provozování ãin-
nosti. 

1953 – Vzdání se koncese hostinské a v˘ãepnické – zaãlenûní do
komunálního podniku.

1963 – Josef Horsák zemfiel a hostinec v Prusích zanikl. Obchod
pfievzala Jednota. Po smrti vdovy Ludmily Horsákové
v r. 1971 prodali dûdicové r. 1974 hostinec Josefu Pacáko-
vi z Lazník.    

GRUNT ã. 15.
Dle staré platební listiny sedûl na gruntû ã. 15 Matú‰ Koukal
a v r. 1691 Matûj Vrána.
18. stol. – Hospodáfiem na gruntû byl Bûhal. Rodné jméno se ne-

dochovalo.
do r. 1730 – Hospodafiil tu Martin Pospí‰il, kter˘ udrÏoval grunt Ja-

novi Bûhalovi, synovi zemfielého Bûhala.
1730 – Hospodáfiem Jan Bûhal.
1772 – Hospodáfiem se stal syn Jana Bûhala Josef Bûhal.
1807 – Hospodáfiem se stal syn Josefa Bûhala Filip Bûhal. (Nûkde

se pí‰e syn JanÛv).
1830 – Toho roku koupil grunt Ignác Ordelt z Grymova. 
1865 – Hospodáfiem se stal Vilém Ordelt, syn Ignáce Ordelta. Vi-

lém se oÏenil s Celestinou Dostálovou z âech.
?    – Vilém Ordelt, syn Viléma Ordelta. Jeho manÏelka byla

Chmelafiova z Podolí. 
1892 – Max (Maxmilián) Ordelt, bratr Viléma, kter˘ od nûj koupil

grunt za 26 000 zl. Za Ïenu si vzal Franti‰ku ·enkyfiíkovou
z Lí‰né.

1931 – Hospodáfiem Arno‰t Ordelt, syn Maxe Ordelta. OÏenil se
s Marií Oherovou z Oseka. Nebyl dobr˘m hospodáfiem,
grunt zpustl. V r. 1958 byl zbofien a tak zanikl grunt ã. 15.

GRUNT ã. 16
Podle staré platební listiny bez data sedûl na gruntû pfied Matu‰em
Sehnulou Martin Vydra.
V r. 1656 tu bydlel Kristián Sehnula. (SOA v Pfierovû, AO Prusy, lis-
tiny – ml˘n, k. ã. 1, i. ã. 71)
koncem 17. stol. – Hospodáfiem byl Matu‰ Sehnula, ale jak z obec-
ních register vypl˘vá, zemfiel pravdûpodobnû náhlou smrtí. 
1710 – Hospodáfiem se stal Jura StrÏínek, druh˘ muÏ vdovy po Ma-

tu‰ovi. UdrÏoval grunt jeho sirotkÛm.
1730 – Hospodafiil zde Kristián Sehnula. 
1761 – Hospodáfiem se stal Jakub Sehnula. Podle obecních register

pocházel rod Sehnul˘ch z Podolí.
1790 – Hospodafiil zde Jan Petr, kter˘ se na grunt pfiiÏenil. Vzal si

za manÏelku dceru po Jakubu Sehnulovi jménem Anna. Se-
hnula nemûl muÏské potomky.

1814 – Hospodáfiem se stal Jan Bûhal z Podolí, kter˘ koupil grunt
od svého ‰vagra Josefa Petra. Jan Bûhal byl tfiikrát Ïenat.
1. manÏelkou byla Ïena jeho pfiedchÛdce Jana Petra,
2. Ïena byla AneÏka Chytilova, matka manÏelky jeho syna
Josefa Bûhala, v˘mûnkáfika z Lí‰né. 3. Ïenou byla v˘mûn-
káfika Martilíková z BeÀova.

1848 – Dal‰ím hospodáfiem byl Josef Bûhal, syn Jana Bûhala. Za
manÏelku si vzal Josefu Chytilovu z Lí‰né ã. 3.  

1884 – Josef Bûhal, syn Josefa Bûhala. Za manÏelku mûl Filoménu
OdloÏilíkovou, dceru hostinského Pavla OdloÏilíka z âech.
Josef Bûhal zemfiel v mladém vûku.

1901 – Vdova po Josefu Bûhalovi se provdala za Josefa Skálu z Hlin-
ska u Lipníka r. 1901.

1925 – Hospodáfiem se stal Franti‰ek Gavenda, syn Franti‰ka Ga-
vendy z Prus ã. 18, kter˘ se na grunt pfiiÏenil. Vzal si jedi-
nou dceru Josefa Skály. 

1950 – Jaroslav Tomeãek se pfiiÏenil na grunt ã. 16, vzal si za Ïe-
nu dceru Franti‰ka Gavendy. Zemfiel mlad˘ v r. 1973. 

1975 – Jedinou dceru Jaroslava Tomeãka si vzal Jifií Horák, syn La-
dislava Horáka ã. 19 v Prusích.

GRUNT ã. 17
Podle star˘ch záznamÛ bez data sedûl na ã. 17 Václav Tkadlec
1691 – Hospodafiil tu Jakub Jurá‰ek.
do r. 1736 – Hospodáfiem Jan Doãkal
1736 – Hospodafiil tu Josef Janák, kter˘ se na grunt pfiiÏenil. 
1758 – Hospodáfiem Florián Janák, syn Josefa Janáka. 
1789 – Hospodáfiem Jakub Janák, syn Floriána. 
1821 -– Hospodáfiem Franti‰ek Janák, syn Jakuba Janáka. Pfii vlá-

ãení na Honcích ho zabil blesk.
1857 (1850) – Hospodáfiem Jakub Janák, syn Franti‰ka Janáka. Je-

ho Ïenou byla Antonie Bradíková ze Îalkovic.
1889 – Hospodáfiem Jaroslav Janák, syn Jakuba Janáka. Jeho Ïenou

byla Marie Zapletalová z Oseka.
1925 – Hospodáfiem Franti‰ek Janák, syn Jaroslava, vzal si za Ïenu

Andûlu DoleÏelíkovou z Ro‰tûní.
1953 – Na grunt se pfiiÏenil Bohumil Îákovsk˘ z DomaÏelic, vzal

si za manÏelku Marii, dceru Franti‰ka Janáka.
DOMEK ã. 18
do r. 1826 – Do toho roku se uvádí majitel Franti‰ek OndrÛch.
1837 – Majitelem Filip OndrÛch, syn Franti‰ka OndrÛcha.
1848 – Majitelem Jan Pavlíãek.

?    – Na chalupu se pfiiÏenil Antonín Pospí‰ilík. Pocházel z Nûm-
ãic u Hole‰ova. Jedin˘ chlapec se mu utopil, kdyÏ pfiechá-
zel lávku v Dolí. 

?    – Majitelem Franti‰ek Gavenda, kter˘ se pfiiÏenil. Vzal si Kris-
t˘nu, dceru Antonína Pospí‰ilíka. Pfiistûhoval se ze Skaliã-
ky, okres Hranice.

1921 – Majitelem Bedfiich Gavenda, syn Franti‰ka Gavendy. Za
1. sv. války slouÏil v ruské legii. Za manÏelku si vzal Hed-
viku Ka‰párkovou z Lí‰né.

1953 – Hospodafiil tu Bedfiich Gavenda, syn Bedfiicha Gavendy. Je-
ho Ïenou byla Jarmila Kavková z BeÀova. 

DOMEK ã. 19
1826 – Majitelem Jan Václavík.
1832 – Bydlela tu Mariana Václavíková (pravdûpodobnû vdova).
1837 – Majitelem Jan Václavík. V obecních registrech bylo uvede-

no, Ïe neplatil domovní daÀ a to proto, Ïe byl jako voják
kaprálem u myslivcÛ a leÏel 14 let v Itálii.

1910 – Bydlel zde Florián Václavík, kter˘ mûl za Ïenu Cecilii Po-
lá‰kovou z DomaÏelic.

1936 – Toho roku koupil domek Bedfiich Gavenda, zboural ho a ãís-
lo 19 bylo dáno na novû  postaven˘ domek Ladislava Ho-
ráka.

1958 – Domek s nov˘m ã. 19 byl postaven na pozemku p. ·imáã-
ka (na Trávníku) Ladislavem Horákem, synem Josefa Ho-
ráka ã. 9.

DOMEK ã. 20
1880 – Bydlel tu Jan Piska. Postavil si tento domek ã. 20 v Prusích

na podílku (zahrádce) od ã. 13. Pocházel z Karlovic a pra-
coval mnoho let na okresní silnici - cestáfi.

1924 – Bydlel tu Josef Piska, syn Jana. 
?    – ? Novák, kter˘ si vzal za Ïenu Ludmilu, dceru Josefa Pis-

ky.
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DÒM ã. 21
Byl to pÛvodnû ml˘n a patfiil obci, která jej pronajala s v˘minkou,
Ïe Pru‰tí budou mít pfiednost pfii mletí obilí pfied cizími mleãi a pfii
prodeji ml˘na budou mít pfiedkupní právo. 
Kostel, ‰kola a ml˘n – to jsou objekty, o kter˘ch nacházíme ve sta-
r˘ch listinách zmínky. Ve své dobû hrály ml˘ny velkou úlohu a mly-
náfi poÏíval ve svém okolí úctu. Na‰la jsem nejstar‰í zmínky o prus-
kém ml˘nu z doby po 30. leté válce, která jistû obec i ml˘n
poznamenala. Ml˘n mûl pÛvodnû ã. 6. Obec ho pronajímala ná-
jemcÛm za 10 z. k. m. (konvenãní mûny) roãnû. V té dobû (r. 1656)
byla hodnota ml˘na odhadována na 1 000 zl. k. m.
1656 – Mlynáfiem se stal Martin Danûk. Stalo se tak za fojta Pavla

Mike‰e, dále Martina StruÏky, Jacoba Mike‰e, Cyrila Vác-
lavka, Kristiána Sehnuly ã. 16 a Josefa Janáka (Janála). Mar-
tin Danûk pfievzal ml˘n pravdûpodobnû po zemfielém mly-
náfii Janu StruÏkovi. Mlynáfi Danûk splácel nájem 10 zl. aÏ
do r. 1690. 

1675 – mûl ml˘n 2 sloÏení
1690 – 23 Mlynáfiem Martin StruÏka. Splácel nájem z ml˘na vÏdy

na sv. Martina po 10 zl. k. m.
1723 – 32 Pfiíslu‰n˘ nájem z ml˘na platila vdova Anna StruÏková.
1733 – 49 Ml˘n pfievzal syn Antonín StruÏka. I ten platil kaÏdo-

roãnû obci Prusy nájem 10 zl. k. m. Pfii pfiedávání ml˘na
byl proveden mezi matkou a synem zápis, tzv. Dorovnání.
V nûm bylo zapsáno, co má matka synovi pfiedat a ãím on,
jako syn, je jí povinen. Ke ml˘nu totiÏ patfiilo i hospodáfi-
ství. Pí‰e se zde o roli Ouzk˘, Dolní Závrtky, Bofií, ...Syn by
mûl matce odevzdávat urãitou ãást Ïita a pod., kus zahrádky
a ovoce, ...Anna mûla totiÏ vedle syna Antonína je‰tû tfii
dcery: Annu, Katefiinu a Majdalenu. 

1750–59 – Antonín StruÏka zemfiel a ml˘n pfievzala jeho vdova
Marianna.

1759–62 – Mlynafiil tu Jan Bûhal, asi 2. manÏel Marianny, nebo no-
v˘ nájemce, a to do zletilosti syna Antonína StruÏky, kter˘
se jmenoval Jan. Jméno Jan Bûhal se objevuje také jako ma-
jitel ml˘na ·tulbachu (1752–64). 

1762–98 – Mlynáfiem se stal Jan StruÏka, AntonínÛv syn.
1798 – Po Janovi byl mlynáfiem jeho syn Antonín. 
1828 – 36 se uvádí jako mlynáfi Jan Herman. 
1836 – Mlynáfiem se stal Josef Herman, syn Jana. Pí‰e se o nûm, Ïe

to byl typick˘ mlynáfi, kter˘ zachovával tradice a Ïivot sta-

r˘ch mlynáfiÛ. Jeho Ïena pocházela také ze ml˘na v Juhy-
ni na Vala‰sku. Nûkdy po Hermanovi koupil dÛm v draÏbû
prusk˘ obãan Filip Vaculík, rolník ã. 3. Opravil hospodáfi-
ské budovy a ponechal si pole od ml˘na. Zaãal hospodafiit.
Oddûlil tak ml˘n od hospodáfiství, vjezd do ml˘na upravil
zadem.Vystfiídalo se tu nûkolik nájemcÛ ml˘na. Na staré lis-
tinû z r. 1856 se pí‰e, Ïe se ujal pustého ml˘na mlynáfi Da-
nûk, jinde se pí‰e o mlynáfii Dudovi. Ten pocházel ze Slez-
ska a velk˘m nákladem ml˘n opravil. V té dobû dostal ml˘n
domovní ãíslo 21. Duda po nûkolika letech ode‰el na vût‰í
Ïivnost a ml˘n prodal. 

1904 – Ml˘n koupil zdej‰í hostinsk˘ Josef Nesvadba, kter˘ byl vy-
uãen mlynáfiem. Ale brzy ml˘n zadluÏil a musel ho prodat. 

?    – Ml˘n koupil Inocenc Jemelík, mlynáfi z âech. Strhl v˘pus-
tu a ml˘n v Prusích zru‰il. Po své smrti odkázal ml˘n své
netefii Cecilii ·imáãkové. 

1932 – Toho roku pan ·imáãek ml˘n zbofiil a na tom místû posta-
vil obytn˘ dÛm. Tím historie pruského ml˘na konãí.  

1975 – Po smrti Cecilie ·imáãkové zdûdila dÛm její dcera Marce-
la. 

DOMEK ã. 22
?    – Antonín Talla, syn Cyrila Tally z ã. 2, si tu postavil nov˘ do-

mek. Îenil se uÏ jako star˘ mládenec, jeho Ïenou se stala
Filoména ·ípková z Turovic.

1948 – Hospodafiil zde Josef Mikula, kter˘ pracoval na dráze. Jeho
Ïenou se stala Jarmila Páleníková, dcera Arno‰ta Páleníka
ã. 3, kter˘ tento domek pro ni koupil. 

zaãátkem 70. let – Bydlela tu Libu‰e Spáãilová, dcera Josefa Miku-
ly.

DOMEK ã. 23
?    – Domek postavil na své roli pro sebe jako v˘mûnek Vilém

Ordelt z ã. 15. 
?    – Po smrti Viléma Ordelta ob˘val tento domek Stanislav Mi-

kula, syn Josefa a Vilemíny Mikulov˘ch z ã. 1 v Prusích. 
?    – Po smrti Stanislava Mikuly byl domek prodán manÏelÛm

Josefu a Jarmile Mikulov˘m, sousedÛm z ã. 22. 
?    – Dal‰ím obyvatelem domu byl Petr Mikula, syn Josefa Mi-

kuly. 
?    – Pozdûji domek pfiipadl dûdictvím dcefii Josefa a Vilemíny

Mikulov˘ch Miloslavû Vokáãové.1

VIII. OSOBNOSTI PRUS
Bedfiich Gavenda

Narodil se 21. 12. 1926 v Prusích ã. 18. Cel˘ svÛj Ïivot praco-
val jako zemûdûlec. Od mládí miloval pfiírodu, zvlá‰tû ptactvo a kvû-
tiny. Více neÏ 50 let je ãlenem ornitologické spoleãnosti v Pfierovû.
Sleduje neustále tahy ptactva, jejich hnízdûní, chytá je do sítí,
okrouÏkuje a pak zase vypou‰tí na svobodu. Dal‰í rok pak pozoru-
je, zda se vracejí zpût. Bûhem svého Ïivota okrouÏkoval pfies
20 000 ptákÛ.

Spolupracuje nejen s pfierovskou, ale i brnûnskou ornitologickou
stanicí. K dubnu 2011 mûl ve sv˘ch záznamech zahrnuto 169 dru-
hÛ ptákÛ. Tato pozorování provádí jiÏ pfies 62 let. Zpoãátku mûl své
poznámky neúplné, pozdûji byly stále více podrobnûj‰í. Dá se fiíci,
Ïe od r. 1977 jsou jeho zápisy úplné a podrobné. 

Ptáky zafiadil do IV. skupin. Jejich popis je velmi pfiesn˘. Tyto záz-
namy zaujaly i beÀovského kronikáfie Vojtûcha Hrbase, kter˘ mno-
hé ptáky zobrazil v beÀovké kronice (kronice integr. obcí, str.

166–170). Sv˘m nad‰ením a zaujetím okouzlil Bedfiich Gavenda
nejednoho mladého pfiírodopisce, ktefií ho napodobovali. Dokázal
jim vûnovat mnoho svého volného ãasu. 

Dal‰í jeho láskou bylo pûstování skalniãek. Je ãlenem Klubu skal-
niãkáfiÛ v Praze. Sám jich vypûstoval pfies 500 druhÛ. 

Pravidelnû také sleduje tok Mo‰tûnky, která teãe kolem Prus
a nûkdy se ke svému okolí mace‰sky chová. Obãas se rozvodÀuje
a zatápí nûkteré pruské domy. Bedfiich Gavenda mûfií pravidelnû
v˘‰ku hladiny toku pfiístrojem zvan˘m limigraf. Tento pfiístroj je je-
din˘ na toku Mo‰tûnky. JiÏ 65 let posílá kaÏd˘ mûsíc zápisy svého
pozorování o stavu vody do Brna.

Lubomír Mikula

Je dal‰í v˘raznou osobností, pocházející z Prus (nar. 4. 12. 1926).
Spoleãnû s cestovatelem L. M. Pafiízkem vydali knihu K pramenÛm
Nigeru. L. Mikula byl úãastníkem expedice cestovatele L. M. Pa-
fiízka a pracoval tu jako fotograf a kameraman. Ve jmenované kni-
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ze je 28 fotografick˘ch pfiíloh, kniha byla vydaná r. 1963 (Praha,
Svobodné slovo). Jako prvním se jim podafiilo k pramenÛm Nigeru
dojít a je prozkoumat. Pfied nimi se to nikomu nepodafiilo. Samot-
nou cestu provázelo mnoho dobrodruÏství, k fiece Nigeru se váÏe
mnoho záhad a legend. 

Pozdûji Lubomír Mikula pracoval 3 roky jako poradce vlády ve
státû Guinea, pak sídlil 1 rok v Habe‰i. Odtud se odstûhoval do USA.  

Je pravdûpodobné, Ïe pozoruhodn˘ch rodákÛ z Prus je více a já
se omlouvám, Ïe se o nich nezmiÀuji. Jen proto, Ïe mi o nich ne-
ní známo.1

IX. ZE ZÁZNAMÒ KRONIKÁ¤E O ÚMRTÍ
SPOLUOBâANÒ (bez záruky)

Îe se obyvatelÛ Prus ztráta kaÏdého spoluobãana citlivû dot˘ka-
la, o tom svûdãí zápisy (pravdûpodobnû kronikáfie), vedené jiÏ od r.
1852. Malá vesniãka Ïila jako jedna velká rodina. Vût‰ina rodÛ se-
trvávala v obci po nûkolik generací, takÏe rodiny spolu sdílely nejen
spoleãnou pfiítomnost, ale i minulost. Dovedly se semknout a sjed-
notit proti v‰em, kdo by jakkoliv ru‰ivû zasáhl do jejich pospolitos-
ti. Ztrátu spoluobãana nesli bolestnû v‰ichni. 
1852 Mike‰ Jakub, Prusy ã. 10, stáfií 76 let, se‰lost vûkem, v˘mûn-

káfi
1876 Janák Jakub, ã. 17, ?, se‰lost vûkem, rolník
1886 Václavík Jan, ã. 19, ?, se‰lost vûkem, slouÏil 14 let v Itálii
1888 Mike‰ová Franti‰ka, ã. 10, stáfií 79 let, se‰lost vûkem, v˘-

mûnkáfika
1901 Bûhal Josef, ã. 16, ?, na ledviny, rolník
1903 Mikula Josef, ã. 1, stáfií 37 let, vodnatelnost, rolník
1905 Piska Jan, ã. 20, ?, zachladil se na cestû, cestáfi
1905 Mike‰ová Franti‰ka, ã. 10, stáfií 31 let, plicní neduh, manÏel-

ka G. Mike‰e 
1905 Mûchovsk˘ Franti‰ek, ã. 4, ?, plicní neduh, obecní sluha
1906 Mike‰ová Franti‰ka, ã. 10, stáfií 71 let, se‰lost vûkem, man-

Ïelka V. Mike‰e 
1907 Stolafiík Vincenc, ã. 7, ?, záduch, poslední kováfi
1907 Páleník Alois, ã. 3, ?, Ïaludeãní vfiedy, rolník 
1908 Talla Antonín, ã. 2, stáfií 25 let, zápal plic, hospodáfi. adjunkt
1909 ·kubala Tomá‰, ã. 6, stáfií 50 let, rakovina Ïaludku, rolník
1910 Mike‰ová Anna, ã. 10, stáfií 30 let, plicní neduh, manÏelka G.

Mike‰e
1911 Ordelt Vilém, ã. 23, stáfií 67 let, mrtvice, v˘mûnkáfi
1912 Gavenda Franti‰ek, ã. 18, stáfií 50 let, zápal plic, domkafi
1913 Mike‰ Vojtûch, ã. 10, stáfií 77 let, se‰lost vûkûm, v˘mûnkáfi
1913 Talla Franti‰ek, ã. 2, ?, smrt pádem z komory, rolník
1915 Piska Adolf, ã. 20, stáfií 28 let, padl ve válce, strojník
1916 Páleník Jindfiich, ã. 3, stáfií 19 let, padl ve válce, rolnick˘ syn
1917 Ministr Franti‰ek, ã. 5, stáfií 40 let, úplavice ve vojenské ne-

mocnici? 
1917 Horsák Josef, ã. 14, ?, zachladil se, strojvodiã
1921 Mike‰ Richard, ã. 11, stáfií 64 let, cukrovka, rolník  
1923 Janáková Antonie, ã. 17, stáfií 93 let, se‰lost vûkem, v˘mûn-

káfika 
1929 Vaculík Filip, ã. 6, stáfií 92 let, se‰lost vûkem, v˘mûnkáfi
1929 Frgal Franti‰ek, ã. 20, stáfií 61 let, srdeãní vada, strojník
1929 Pisková AneÏka, ã. 20, ?, se‰lost vûkem, v˘mûnkáfika
1930 Horáková Filoména, ã. 9, stáfií 64 let, se‰lost vûkem, v˘mûn-

káfika
1931 Ordelt Mar., ã. 15, stáfií 63 let, úder konûm, rolník
1932 Mike‰ Gustav, ã. 10, stáfií 64 let, ranûn mrtvicí, rolník v˘-

mûnkáfi
1932 Glacner Julius, ã. 4, stáfií 71 let, ranûn mrtvicí, dûlník

1932 Ol‰a Cyrill, ã. 4, stáfií 70 let, se‰lost vûkem, dûlník
1932 Frgalová Anna, ã. ?, stáfií 58 let, se‰lost vûkem, dûlnice
1932 Skálová Filomena, ã. 16, stáfií 69 let, se‰lost vûkem, rolnice
1933 Mûchovská Filomena, ã. ?, stáfií 58 let, plicní choroba, dûlnice
1934 Mike‰ová Marie, ã. 11, stáfií 71 let, se‰lost vûkem, v˘mûnkáfika
1937 Mike‰ Karel, ã. 10, stáfií 40 let, tragická smrt, rolník
1937 Zdráhala Josef, ã. 4, stáfií 70 let, se‰lost vûkem, obecní sluha
1942 Talla Florián, ã. 2, stáfií 59 let, nemoc ledvin, rolník
1944 Janáková Marie, ã. 17, stáfií 82 let, se‰lost vûkem, v˘mûnkáfika
1946 ·imáãek Rudolf, ã. 21, stáfií 48 let, plicní choroba, dÛchodce
1947 Horák Franti‰ek, ã. 9, stáfií 78 let, se‰lost vûkem, dÛchodce
1949 Skála Josef, ã. 16, stáfií 77 let, srdeãní choroba, v˘mûnkáfi
1949 Václavík Florián, ã. 4, stáfií 75 let, srdeãní choroba, dûlník
1951 Horák Josef, ã. 9, stáfií 52 let, plicní choroba, domkafi
1954 Janák Jaroslav, ã. 17, stáfií 94 let, se‰lost vûkem, v˘mûnkáfi
1954 ·kubalová Antonie, ã. 6, stáfií 83 let, se‰lost vûkem, v˘mûn-

káfika
1954 Tallová ·tûpánka, ã. 12, stáfií 71 let, se‰lost vûkem, v˘mûn-

káfika
1954 Gavendová Marie, ã. 16, stáfií 71 let, se‰lost vûkem, dÛchod-

kynû
1957 Gavenda Franti‰ek, ã. 16, stáfií 56 let, náhlá smrt (práce s hno-

jem), dÛchodce
1958 Zdráhalová Marie, ã. 4, stáfií 50 let, dûlnice
1958 Wainhara Alfred, ã. 10, rakovina krku, vojen. dÛchodce
1959 Ordeltová Franti‰ka, ã. 8, stáfií 84 let, se‰lost vûkem, v˘mûn-

káfika
1963 Horsák Josef, ã. 14, stáfií 63 let, srdeãní nemoc, hostinsk˘
1971 Horsáková Ludmila, ã. 14,  stáfií 70 let, rakovina, manÏelka

host.
1972 Václavíková Cecilie, ã. 4, stáfií 75 let, se‰lost vûkem, dûlnice
1973 Ordelt Franti‰ek, ã. 8, stáfií 75 let, infarkt, hostinsk˘ dÛch.
1973 Gavendová Hedvika, ã. 16, stáfií 77 let, se‰lost vûkem, v˘-

mûnkáfika
1973 Tomeãek Jaroslav, ã. 16, stáfií 52 let, ?, rolník
1974 Gavendová Marie, ã. 16, ?, se‰lost vûkem, dÛchodkynû
1975 Mike‰ Oldfiich, ã. 11, stáfií 89 let, se‰lost vûkem, dÛchodce
1975 ·imáãková Cecilie, ã. 21, stáfií 82 let, se‰lost vûkem, dÛchodce
1975 Zámeãník Josef, ã. 13, stáfií 52 let, rakovina krku, dÛchodce
1975 Páleníková Albertina, ã. 3,  stáfií 79 let, rakovina jater, dÛ-

chodkynû
1976 Janák Josef, ã. 17, stáfií 71 let, rakovina jater, dÛchodce
1978 Páleník Arno‰t, ã. 3, stáfií 83 let, skleroza, dÛchodce
1978 Horáková Anna, ã. 9, ?, se‰lost vûkem, dÛchodce
1979 Pravda Otakar, ã. 12, stáfií 72 let, rakovina Ïaludku, dÛchodce
1979 Mikula Stanislav, ã. 23, stáfií 84 let, se‰lost vûkem, dÛchodce
1980 Mikula Josef, ã. 22, stáfií 60 let, srdeãní choroba, dÛchodce 
1981 Ka‰párková Miloslava, ã. 5, stáfií 66 let, srdeãní choroba, dÛ-

chodkynû
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1. Dne 25. srpna 1860 ve 3 h v noci vy‰lehl oheÀ ze stodoly rol-
níka Cyrila Taly a dvû vedle sebe stojící stodoly, právû naplnûné obi-
lím, vyhofiely. Nezjistilo se, jak k tomu do‰lo. 

2. Dne 8. fiíjna 1864 ve 2 h v noci vyhofiely v Prusích usedlosti
ã. 10, 11, 12, 15, 16 a 17. OheÀ vznikl neopatrností pfii vafiení tr-
nek u Augustina NesÀala v domû ã. 11. Po tomto ohni se zaãaly
stfiechy pokr˘vat ‰ifrem, t. j. bfiidlicí. 3. Dne 18. fiíjna 18..(?)  vy-
hofiel domek Antonína Prosila ã. 3. Bylo to právû o hodech, vyhrá-
vala muzika a pravdûpodobnû nûkter˘ neopatrn˘ hodovník odho-
dil oharek cigarety. 

4. Dal‰í oheÀ vznikl (?) r. 18.. (?) v 7 h veãer. Vyhofiely v Pru-
sích 2 stodoly, které patfiily Vilému Ordeltovi a Josefu Bûhalovi. Vy-
hofiely aÏ do základÛ. Vznikla tím velká ‰koda, protoÏe obilí neby-
lo je‰tû vymláceno. Pfiíãina poÏáru se nezjistila. 

5. Dne 24. listopadu 1904 shofiela stodola, patfiící Aloisi Pálení-
kovi ã. 3. Pfiíãina poÏáru se nezjistila. 

6. O Vánocích v r. 1909 shofiel domek ã. 20, kter˘ patfiil AneÏ-
ce Piskové. ZaloÏily ho dûti. 

7. Dne 9. ãervence 1920 ve 2 h odpoledne udefiil blesk do sta-
vení ã. 12, které patfiilo Floriánu Tallovi. Shofiela stfiecha nad cel˘m
stavením. OheÀ se tak rychle roz‰ífiil, Ïe nebylo moÏné zachránit
ani zemûdûlské stroje pod kÛlnou. Bezprostfiednû po úderu blesku
se spustil velk˘ liják, kter˘ zachránil roz‰ífiení ohnû na dal‰í domy.

8. Dne 25. kvûtna 1932 vyhofiel v blízk˘ch âechách JemelíkÛv
ml˘n. Byl znovu obnoven a vybaven nov˘mi stroji. V mûsíci srpnu
téhoÏ roku uÏ mlel.1

X. OHNù V PRUSÍCH A OKOLÍ

XI. P¤EHLED PUDMISTRÒ, FOJTÒ, STAROSTÒ
A P¤EDSEDÒ V PRUSÍCH

XII. POâTY DOMÒ A OBYVATEL
V PRÒBùHU âASU

1656 Jacob Mike‰
1674 Pavel Mike‰ (Mik‰), fojt
1686 Jan Mikula, fojt; Martin Václavek, pudmistr. 1. radní Pavel

Mike‰, kon‰el Jura ·enk˘fi
1694 Jakub Jurá‰ek, fojt; Martin Václavek, pudmistr
1743 Martin Václavík, fojt
1776 Cyril Václavík, fojt; Jan Václavek, purkmistr (nûkdy psáno

purkmistr, jindy pudmistr)
1802 Augustin Mikula, fojt; Antonín StruÏka, mlynáfi, purkmistr

STAROSTOVÉ

1848 Cyril Talla 1910 Josef Skála 
1867 Albín Mike‰ka 1914 Josef Skála 
1890 Richard Mike‰ 1919 Josef Skála 
1892 Richard Mike‰ 1923 Florián Talla

1894 Filip Vaculík 1927 Florián Talla
1896 Vilém Ordelt 1931 Florián Talla
1899 Gustav Mike‰ 1935 Stanislav Mikula
1902 Gustav Mike‰ 1941 Stanislav Mikula
1905 Tomá‰ ·kubala 1941 Arno‰t Páleník
1908 Tomá‰ ·kubala
Poznámka: V r. 1941 musel za protektorátu odstoupit Stanislav Mi-
kula ze své funkce, protoÏe b˘val legionáfiem. 

P¤EDSEDOVÉ MNV

Od 1945 do fiíjna 1949 Arno‰t Páleník, od fiíjna 1949 aÏ pravdû-
podobnû do své smrti 1958 Alfred Wainhara. Jako posledním sta-
rostou Prus byl Josef Horák do r. 1964. 

Koncem 17. stol. náleÏelo zdej‰ím poddan˘m 219 a 1 osmina
mûr polí, 59 a 3 osminy mûr pustin, 6 a 2 osminy mûr zahrad, 13
a 1 polovina vozÛ sena. Îilo tu 7 sedlákÛ s 215 mírami polí, byly
tu dva domky bez polí. V r. 1749 tu bylo 18 domÛ, ve kter˘ch Ïi-
lo 140 obyvatel. SloÏení: 7 ãtvrtníkÛ, 2 podsedky, ml˘n o dvou slo-
Ïeních. 

1791 17 domÛ 146 ob. 1910 23 domÛ 163 ob.  
1794 17 d. 146 ob. 1921 23 d. 163 ob.   
1834 19 d. 118 ob. 1930 22 d. 154 ob.   
1854 ? d. 113 ob. 1950 22 d. 97 ob.
1869 19 d. 124 ob. 1960 23 d. 99 ob.
1880 19 d. 144 ob. 1984 ? d. 93 ob.
1890 21 d. 126 ob. 2001 27 d. 79 ob.
1900 23 d. 156 ob. 2007 29 d. 68 ob.
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ã.d. r. 1869 r. 1890 r. 1910 r. 1921
1. Antonín Mikula, pololáník 1. Josef Mikula 1. Mikulovi dûdici 1. Mikulovi dûdici
2. AneÏka Tallová, pololáník 2. Franti‰ek Talla 2. Florián Talla 2. Florián Talla
3. Filip Vaculík, pololáník 3. Alois Páleník 3. Franti‰ka Páleníková 3. Franti‰ka Páleníková
4. ? 4. Franti‰ek Zapletal 4. obecní dÛm 4. Cyril Kováfi
5. AneÏka Václavíková 5. Marie Ministrová 5. Franti‰ek Ministr 5. Josef Ministr
6. Josef Herman, mlynáfi 6. Philip Vaculík 6. Antonie ·kubalová 6. Jan Ohera
7. Vincenc Stolafiík, kováfi 7. âenûk Stolafiík, k. 7. Marie Zdráhalová 7. Antonín Zdráhal
8. Jan Mike‰ 8. Ján Jurenka 8. Alois KuÏela 8. Alois KuÏela
9. Vincenc Barták 9. Petron. Bartáková 9. Franti‰ek Horák 9. Franti‰ek Horák

10. Albert Mike‰, pololáník 10. Albert Mike‰ 10. Gustav Mike‰ 10. Gustav Mike‰
11. Augustin NesÀal 11. Richard Mike‰ 11. Richard Mike‰ 11. Oldfiich Mike‰
12. Josef Václavek, pololáník 12. Antonín Václavek 12. Florián Talla 12. Florián Talla
13. Franti‰ek Mika 13. Cecilie Pavlíãková 13. Gustav Mike‰ 13. Gustav Mike‰
14. Antonín Ordelt, hostin. 14. Ján Pumprla, náj. 14. Ant. Horsáková 14. Marie Horsáková
15. Vilém Ordelt, pololáník 15. Vilém Ordelt 15. Maxmilián Ordelt 15. Maxmilián Ordelt
16. Josef Bûhal, pololáník 16. Josef Bûhal 16. Josef Skála 16. Josef Skála
17. Jacob Janák, pololáník 17. Jakub Janák 17. Jaroslav Janák 17. Jaroslav Janák
18. Anna Pavlíãková 18. Frant. Pospí‰ilík 18. Franti‰ek Gavenda 18. Krist. Gavendová
19. Jan Václavík 19. Kat. Václavíková 19. Florián Václavík 19. Florián Václavík

20. Jan Piska 20. AneÏka Pisková 20. AneÏka Pisková
21. Josef Mesvadba 21. Inocenc Jemelík 21. Inocenc Jemelík

hostinsk˘, mlynáfi 22. Antonín Talla 22. Filom. Tallová
23. Vilém Ordelt 23. Milosl. Vokáãová

XIII. SâÍTÁNÍ OBYVATEL PRUS
(1869, 1890, 1910, 1921)

XIV. VRCHNOSTI PRUS

XV. PRAMENY A LITERATURA

1160 Opatství Hradi‰Èské u Olomouce. Premonstráti.
1269 Martin z Prus
1368 Porobek z Prus
1371 Oldfiich z Prus zvan˘ Hovora z Prus. Spolumajitelkou Mar-

keta.
1373 Pitrold z Prus
1377 Vít z Prus
od 1377 Her‰ z Roketnice († 1384)
1379 Pitrold z Prus a Hovora z Prus prodali Her‰ovi ml˘n, 3 lá-

ny a zahradu
1385 Lacek z Kravafi koupil od markrabûte Jo‰ta celou ves Pru-

sy i s dvorem.
(Matûj a Je‰ek z Prus)

1446 Ján z Prus a Lovû‰ic prodal Matûjovi âernému (·tálovi)
a jeho dûdicÛm dvÛr svÛj dûdiãn˘ v Prusích s polnostmi
a úhory, zahradami, rybníkem

1449 Matûj ·tála (âern˘) ze Îákovic prodává svÛj dvÛr panství
lipenskému

1449 Panství lipenské
1500 Lipensk˘ ‰pitál
1849 Obec Prusy se vykoupila ze v‰ech povinností vÛãi lipen-

skému ‰pitálu

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V P¤EROVù

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, CXLI (141)
Codex diplomaticus Bohemiae
Listiny: 
1. Fojt, purkmistr a celá obec odpou‰tûjí mlynáfiovi A. StruÏkovi...
20. 6. 1732. AO Prusy
2. Maxmilián kníÏe z Dietrich‰tejnÛ potvrzuje poddan˘m v Prusích
... 1654. AO Prusy
3. Ml˘n Danûk, StruÏka, Bûhal. Listiny 1 - 12. AO Prusy. i. ã. 71, k.
ã. 1
4. Regulace Mo‰tûnky. Dopisy Dra. A. C. Stojana. AO Prusy. i. ã. 143,
k. ã. 7

5. Svatební smlouva mezi Janem Uherkem a Viktorou KuÏelovou.
(1828). AO BeÀov. i. ã. 17, k. ã. 1
Sbírka map a plánÛ z r. 1830. BeÀov. i. ã. 679
Sbírka map a plánÛ z r. 1830. Prusy. i. ã. 660 a i. ã. 730 (647)
Spolek sv. Terezie. Farní charita. Spolkov˘ katastr BeÀov - H. Mo‰tû-
nice.ONV Pfierov. i. ã. 690, k. ã. 385
âtenáfisk˘ spolek Svatopluk se sídlem v BeÀovû. ONV Pfierov. i. ã.
690, k. ã. 385
Honební spoleãenství, myslivecká spoleãnost. MNV BeÀov.
(1953–73). i. ã. 136, k. ã. 18
Vodní druÏstvo. MNV BeÀov. i. ã. 138, k. ã. 18
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TJ Sokol BeÀov. MNV BeÀov. Spolkov˘ katastr BeÀov - H. Mo‰tûni-
ce. OÚ BeÀov  i. ã. 154, k. ã. 18
TJ Sokol BeÀov (1922). 1945–1951. ONV Pfierov, i. ã. 690, k. ã. 391   
Honební spoleãenství, honební v˘bor. (1914–40). AO Prusy. i. ã. 102,
k. ã. 3
Zemûdûlské strojní druÏstvo v BeÀovû. Spolky. ONV Pfierov. k. ã. 276
Zemûdûlské strojní druÏstvo v Prusích. Spolky. ONV Pfierov. i. ã. 514,
k. ã. 312
Rolnické mlékafiské druÏstvo v BeÀovû. ONV Pfierov. i. ã. 514,
k. ã. 312
Svaz dobrovoln˘ch hasiãÛ. BeÀov 1925–1951. ONV Pfierov, i. ã. 692,
k. ã. 393
Spolková evidence BeÀov – H. Mo‰tûnice (1936), 1945–51.i. ã. 68 
Spolky venkov – BeÀov 2. ONV Pfierov. (1922–1951). i. ã. 691,
k. ã. 391
BeÀov – Îeravice, hlá‰ení MNV o zanikl˘ch Ïivnostech. 1948. ONV
Pfierov, i. ã. 208, k. ã. 211
Protokoly o obnovení MNV v obcích, BeÀov – Îeravice. 1946. ONV
Pfierov, i. ã. 311, k. ã. 226 
Kartotéka pfiihlá‰en˘ch váleãn˘ch ‰kod zpÛsoben˘m jednotlivcÛm
v BeÀovû. ONV Pfierov, i. ã. 338, k. ã. 244
Kartotéka pfiihlá‰en˘ch váleãn˘ch ‰kod zpÛsoben˘ch jednotlivcÛm
v Prusích. ONV Pfierov, i. ã. 339, k. ã. 259
JZD. MNV BeÀov. (1952 –73). i. ã. 107, k. ã. 13
âlenství v JZD, pfiihlá‰ky. MNV BeÀov, i. ã. 108, k. ã. 13
VûÏní hodiny. (1906–15). FÚ BeÀov, i. ã. 47, k. ã. 1
Zvony. Rekvizice. ¤ímsko - katol. FÚ BeÀov, i. ã. 48, k. ã. 1
Zvony - rekvizice. (1942). AO Prusy, i. ã. 108, k. ã. 3
Kaple v BeÀovû, pov˘‰ení. (1853–1861). ¤ímsko-katol FÚ BeÀov,
i. ã. 50, k. ã. 1
BeÀov 1862. Základní ‰kola BeÀov (1864), i. ã. 183, k. ã. 1
Stfiední ‰kola v BeÀovû. Základní ‰kola BeÀov. ·k. r. 1866, 1867,
1868. i. ã. 185, k. ã. 1
MNV BeÀov. i. ã. 146, k. ã. 18
MNV Prusy. ONV Pfierov, i. ã. 575, k. ã. 345
Îáci, studenti, dojíÏdûní, posudky, pfiijetí na ‰kolu (1951–70). MNV
BeÀov, i. ã. 147, k. ã. 18
Pfievzetí Ïivého inventáfie a polí do JZD BeÀov. ONV Pfierov. (1957).
i. ã. 1053–4, k. ã. 620
Pfievzetí Ïivého inventáfie a polí do JZD Prusy. ONV Pfierov. (1958).
i. ã. 653, k. ã. 621
Îivelní pohromy. Vûtrná smr‰È 1957. Prusy, BeÀov. ONV Pfierov,
i. ã. 1209, k. ã. 674
Seznam osob zafiazen˘ch do TNP v r. 1950. ONV Pfierov, i. ã. 620,
k. ã. 353
Domobranci. AO Prusy. i. ã. 96, k. ã. 2
Mobilizace (1912–17). AO Prusy, i. ã. 93, k. ã. 3
Domovní seznam (1937–41). AO Prusy, i. ã. 99, k. ã. 3
Seznam umuãen˘ch za okupace. MNV BeÀov, i. ã. 153, k. ã. 18
Okresní v˘bor protifa‰istick˘ch bojovníkÛ. Fond OV SPB. 1/3209,
1/3210
Vûznûní A. Pospí‰ila z BeÀova za okupace. (1946). ONV Pfierov,
i. ã. 198, k. ã. 155. (10744)
BeÀov. Povinn˘ nájem, likvidace hospodáfiství. ONV Pfierov,
i. ã. 1038, k. ã. 312
Prusy. Vojenské záleÏitosti. AO Prusy, i. ã. 95, k. ã. 2
Telefonní stanice. (1929–39). AO Prusy, i. ã. 133, k. ã. 6
Likvidace hostinsk˘ch a v˘ãepních koncesí - Prusy. ONV Pfierov,
i. ã. 799, k. ã. 520
Pamûtní spis kronikáfie G. Mike‰e (1848–51), (1926–27). AO Pru-
sy, i. ã. 88, k. ã. 2
Sãítací operáty BeÀov. ONV Pfierov. (1880, 1900, 1921). 
Sãítací operáty Prusy. ONV Pfierov. (1869, 1890, 1910, 1921)

Seznam movit˘ch kulturních památek, ochrana pfiírody
Matriãní záleÏitosti. AO Prusy, i. ã. 90, k. ã. 2
Protokoly schÛzí. (1890–43). AO Prusy, i. ã. 85, k. ã. 2
Evidenãní protokol obce Prusy. Ohla‰ovací kniha vojen. osob. i. ã. 26
Pamûti o Turcích a Tatafiích, jak v r. 1663–1680 plenili Moravu.
E. Tuã. SA I., 1902. Pamûti selské.
Prusy a Podolíãko u Pfierova. SA VII, 1908. 1. Listináfi II. Literární
pfiíloha
Prusy a Dfievohostice. SA.VII, 1908. Listy – Listináfi II. Literární pfií-
loha ã. 1
Dûdinská práva. Beynov u Pfierova. Ugwitz A. SA IV. 1905
Listináfi Viléma z Pern‰teina (1304–1501). SA, roã. V, ã. 1. Olomouc
1906
Dopisy Viléma z Pern‰teina (1480 –1520). SA, roã. V, ã. 1. Olomouc
1906
Dopisy Viléma z Pern‰teina (1520–1521). SA, roã. V, ã. 1. Olomouc
1906
Bû‰kovice, opustlá ves na Pfierovsku. Arno‰t Bfiezina. SA 1907
MuÏsk˘ hanáck˘ kroj v Prusích u Pfierova. SA VI, 1907
B˘valá tvrz v Prusích u Pfierova. SA VI, 1907
Zvyky z Prus u Pfierova. SA VI, 1907
Bejnov u Pfierova. Listináfi SA, 1902, ã. 1
Opustlé osady. Franti‰ek Lipka, Arno‰t Bfiezina. SA 1904–5.
Zvonice, kaple, sochy, BoÏí muky. SA. (1902–3). 1903
Do Mo‰tûnice a BeÀova. Matzenauerové. Pfierovsk˘ obzor 4, 1913,
ã. 8 a 9
OdmrÈ, odúmrÈ, úmorky. SA, roã. III, 1904–5
Na‰e obce. BeÀov – Bínov. Arno‰t Bfiezina.
740 let mûsta Pfierova. PhDr. Jifií Lapáãek, NP, bfiezen, 1996
Ze vzpomínek manÏelky Justiny. KP 1965
Kniha Martina Zigmundíka, primátora lipnického. Jan Baìura.
SA 1908
Kniha obecních pfiíjmÛ a vydání, záznamy o poÏárech. Prusy.
(1825–50), 1865. i. ã. 15
V‰ímejme si památek v obcích. Josef Dostál. NP 11. 7. 1958.
i. ã. 5384
O Jaroslavu ·ejdovi a odboji. Arno‰t Páleník. Na‰e Haná, roã. 3,
ã. 10. ( 7. 3. 1947 )
Dr. Stojan. Franti‰ek Slamûník, Pfierovsk˘ obzor 14. 2. 1917
Sedmdesátka Rudolfa Macháãka. KP 1967 ã. 10, i. ã. 5371
Slavnostní odhalení pamûtní desky na rodném domku velkého lidu-
mila Dra. Ant. C. Stojana v BeÀovû u Pfierova. – lsk˘, 8. 8. 1933. Pfie-
rovsk˘ obzor
Jan Martilík, znám˘ pfierovsk˘ uãitel. J. K. Pfierovsk˘ obzor, 27. 1.
1920
Pfieãíslování domÛ v BeÀovû (1813–1955). VVM ã. 4. 1997
Slovenské národní povstání. Vzpomínky oÏívají. Js. Pfierovsko 31. ãís-
lo, rok ? (v˘stfiiÏek)
Historick˘ místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Ostrava
1978
Nebylo bezejmenn˘ch hrdinÛ. âást 1. Mûsto Pfierov. (Padlí 1939–45)
MNV Prusy. Inventáfi (1937) (1945–64). Dr. Vojtûch Cekota, Marie
Haldová
MNV Prusy. Inventáfi (1951) (1510–1945). Dr. Vojtûch Cekota, fie-
ditel archivu
Matrika osob pfiíslu‰n˘ch do obce. (1900–1921). AO Prusy, i. ã. 25
Obecní protokole. Protokoly schÛzí OV a pfiedstavenstva
(1892–1923). AO Prusy, i. ã. 20
Protokoly schÛzí OV a OZ (1923–1937, 1941). AO Prusy ã. 21
1. kronika obecné ‰koly v BeÀovû. Z· BeÀov, i. ã. 1
Horáková, Ivana, Mgr.: Archiv obce BeÀov 1562–1945. (1956). In-
ventáfi
Horáková, Ivana, Mgr.: MNV BeÀov (1942). 1945–1975. Inventáfi
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Hosák, Ladislav: Historick˘ místopis zemû Moravsko-Slezské. (BeÀov,
Prusy)
Chytil, Alois: ChytilÛv místopis RâS (Republiky âeskoslovenské). Pra-
ha 1922
Chytil, Alois: ChytilÛv místopis RâS. III. vydání 1930
Chytil, Alois: ChytilÛv úpln˘ adresáfi Moravy a Slezska. 1924
Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov. VM II, Brno 1927
Kostíková, Anna: Nûkolik listÛ z pamûtní knihy obce Prus. VSSS, roã-
ník VII. (1928–29)
Kütner, Du‰an: Soupis peãetí. 2003  
Lapáãek, Jifií, PhDr; Martincová, Petra: Rodáci a obãané okresu Pfie-
rov v ãsl. legion. armádû 1914–1920
Matûjek, Franti‰ek: Feudální velkostatek. BeÀov
Matu‰ík, B.: Zakladatelé novoãeské poezie na Moravû. Tomá‰ Mnich.
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MUZEUM KOMENSKÉHO V P¤EROVù
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Bratr Rudolf Luka‰tík, starosta sokolské Ïupy Stfiedomoravské Kra-
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VZPOMÍNKY RODÁKÒ NA LÉTA PROÎITÁ
V BE≈OVù

STÁTNÍ ARCHIV V OPAVù – POBOâKA
OLOMOUC

Kniha úmrtí. BeÀov. (1866 – cholera). SAO - OL, 7252, Pfi. VI. 13

ZEMSK¯ ARCHIV V OPAVù – POBOâKA
OLOMOUC

Velkostatek Lipník n. Beãvou (1364–1947). Listina i. ã. 54
Velkostatek Pfierov (1256), 1616–1900. Pozemková kniha BeÀov
(1820), i. ã. 5
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Aâ Archiv ãesk˘
AVNF Akãní v˘bor Národní fronty
AO Archiv obce
CDM Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae
ââH âesk˘ ãasopis historick˘
ââM âasopis ãekého muzea
ââM âasopis Matice moravské
âOS âeská obec sokolská
âV MSO âasopis vlasteneckého muzejního spolku olomouc-

kého
FC BeÀov Football club BeÀov
i. ã. inventární ãíslo
JO Jezdeck˘ oddíl
JZD Jednotné zemûdûlské druÏstvo
KAV NF Krajsk˘ akãní v˘bor Národní fronty
k. ã. ãíslo katalogu
KNV Krajsk˘ národní v˘bor
K Kronika integrovan˘ch obcí
KBP Kronika BeÀov – Prusy
MAS Místní akãní skupina
MNV Místní národní v˘bor
NH Jan Horák: Na‰e Haná
NP Nové Pfierovsko
ONV Okresní národní v˘bor
OV SPB Okresní v˘bor sboru protifa‰istick˘ch bojovníkÛ
PKBE Pamûtní kniha BeÀova (kronika)

PKHM Pamûtní kniha Horní Mo‰tûnice
PKFÚ BE Pamûtní kniha farního úfiadu v BeÀovû
PKP Pamûtní kniha Prusy (v˘pisky)
PO Pfierovsk˘ obzor
R-ONV Rada okresního národního v˘boru
s. ãíslo strany
SA Selsk˘ archiv
SBD Salesiáni Dona Bosca
SAO – OL Státní archiv v Opavû, poboãka Olomouc
SOkA Státní okresní archiv
SME Stfiedomoravské elektrárny
SNP Slovenské národní povstání
SSÎK Stfiedomoravská sokolská Ïupa Kratochvílova
STB Státní tajná bezpeãnost
TGM Tomá‰ Garigue Masaryk
Th Lic ãekatel teologického studia
TNP Tábor nucen˘ch prací
VM Vlastivûda Moravská
VVM Vlastivûdn˘ vûstník Moravsk˘
VSSSM Vlastivûdn˘ sborník Stfiední a Severní Moravy
VÎKG Vítkovické Ïelezárny Klementa Gottwalda
ZDO I, II, III Moravské zemské desky, kraj olomouck˘ 
ZK Záhorská kronika
ZM HLT Zpravodaj mûsta Hranice a Lázní Teplice
1 zl. k. m. 1 zlat˘ konvenãní mûny
1 zl. r. ã. 1 zlat˘ rakouského ãísla

ZKRATKY

ODVOLÁNÍ
BE≈OV

II. KAM AÎ PAMùË P¤EDKÒ SAHÁ
1. PKBE ã. 1, s. 4
2. Bayer, Frant.: Pfierovsko, mûsto i hejtmanství, 1893, s. 35
3. Mazálková, V.: V˘roãí svatohost˘nské. Cyrilometodûjsk˘ ka-

lendáfi 1991, s. 104

III. BE≈OV V NEJSTAR·ÍCH DOBÁCH
1. písemná zmínka o BeÀovû. BeÀovská vrchnost.    

1. Kreutz, Rudolf: BeÀov. VM II., Pfierovsk˘ okres, s. 196. Sdûli-
la Vlast. Ho‰áková, roz. ¤íhová, BeÀov ã. 40

2. PaulÛ, J. V. Miroslav, heraldik. ZdÛvodnûní k návrhÛm znaku
a praporu obce BeÀov

3. Pilnáãek, Josef - Vyknam; CDM CXLI Wiknan
4. CDM VI. CXLI, s. 112; PKBE s. 10
5. Pilnáãek, Josef: Staromorav‰tí rodové, s. 466
6. Autorsk˘ kolektiv - vedoucí dr. Spurn˘, Franti‰ek, CSc: Hrady,

zámky a tvrze v âechách, na Moravû a ve Slezsku II. Severní
Morava. 1983, s. 22

7. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. VM II, Brno 1927, s. 10
8. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. VM II, Brno 1927, s. 610
9. Pilnáãek, Josef: Staromorav‰tí rodové, ã. 1022. Sedláãek, Au-

gustin: Atlasy erbÛ a peãetí ãeské a moravské stfiedovûké ‰lech-
ty. Svazek 4, s. 107

10. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres II. BeÀov. s. 196. VM. Pí‰e
se zde 20 hfiiven gro‰í. Horák, Jan: O té na‰í Hané – pí‰e zde
o 200 hfiivnách. (s. 22)

11. Bfiezina, Arno‰t: Na‰e obce II. BeÀov – Bínov.
12. Horák, Jan: O té na‰í Hané, s. 22

13. Byl jedním z 9 vnukÛ Petra Voka I. z Kravafi, jehoÏ 1. man-
Ïelka byla levoboãkem krále Otakara. (Pilnáãek, Josef: Staro-
morav‰tí rodové. s. 388)

14. Pilnáãek, Josef: ã. 1249. Dûjiny mûsta Pfierova I. s. 159
15. Paprocki, Bartolomiej z Glogol: Zrcadlo âech a Moravy.s.

228, dodatky
16. Pilnáãek, Josef: Staromorav‰tí rodové, s. 347. PKBE 1, s. 11...

kronikáfi pí‰e o Boãkovi jako o str˘ci.
17. Pilnáãek, Josef: Staromorav‰tí rodové, ã. 873
18. PKBE 1, s. 11. VoÏda, Gustav s kolektivem. Okres Pfierov.

1988, s. 17
2. Bû‰kovice. Bû‰kovska.

1. Bfiezina, Arno‰t: Bû‰kovice, opustlá ves na Pfierovsku. SA,
1907, s. 111–114. Vilém z Pern‰tejna uvádí v dopise z 8. zá-
fií 1520 jména urozen˘ch vladykÛ, ktefií mají z jeho truhlice,
uschované u PraÏanÛ Staromûstsk˘ch, vyndati jeho k‰aft a na-
hraditi nov˘mi listinami, novou závûtí. U nového k‰aftu jsou
peãeti urozen˘ch pánÛ, kter˘m Vilém dÛvûfiuje. Mezi nimi je
i peãeÈ urozeného vladyky Bohuslava Bû‰kovce z Bû‰kovic.
Nabízí se domnûnka, Ïe by jeho jméno mohlo mít souvislost
se zaniklou osadou Bû‰kovice. Dopisy pana Viléma z Pern‰te-
ina z r. 1518–20 (ã. 122) a 1520 aÏ 1521 (ã. 123). A. XXXI.,
s. 71–72, SA, roã. 5, ã. 1. Olomouc

3. BeÀov za Pern‰tejnÛ
1. PKBE 1, s. 11–12. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres II. BeÀov.

s. 196. VM Pilnáãek, Josef: Staromorav‰tí rodové, s. 73,
s. 141, s. 503

2. Za nûho se pí‰e o beÀovské tvrzi. PKBE 1, s. 12
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3. Bfiezina, Arno‰t: Na‰e obce. BeÀov – Bínov. s. 19. Hosák, La-
dislav: Historick˘ místopis zemû Moravsko-Slezské. BeÀov. s.
640

4. Listináfi pana Viléma z Pern‰teina. SA, roã. V, 1906. Podle
A. Bfieziny se prodej uskuteãnil r. 1481. s. 1–5

5. Listináfi pana Viléma z Pern‰teina. C. XXII, s. 379, ã. 469
6. OdmrÈ, odúmrÈ, úmorky. s. 32, 33. SA, roã. III, 1904–5. PK-

BE 1, s. 96–99
7. Lapáãek, Jifií: 740 let mûsta Pfierova. NP bfiezen 1996
8. Hosák, Ladislav: Historick˘ místopis zemû Moravsko-Slezské.

BeÀov. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov. s. 197. VM.
Dûjiny mûsta Pfierova I., s. 198 Cechmistfii dbali o fiádné cho-
vání sv˘ch tovary‰Û. Od r. 1555 do r. 1620 bylo v Pfierovû
12–22 ‰evcovsk˘ch mistrÛ.

9. V Církevní Topografii od Wolného.
10. PKBE 1, s. 13
11. Dûjiny mûsta Pfierova I, s. 191
12. Matûjek, Franti‰ek: Feudální statek, s. 462. Dûjiny mûsta Pfie-

rova 1, s. 229
13. PKBE 1, s. 13. Zapletal, Florián: Pfierov v minulosti, s. 24
14. PKBE 1, s. 13
15. Zapletal, Florián: Pfierov v minulosti, s. 29, s. 34
16. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov. s. 6. PKBE 1, s. 14
17. tamtéÏ
18. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov. s. 197
19. Listináfi. SA, roã. V, 1906. s. 1–5
20. Listináfi. SA, 1902, ã. 1, s. III
21. Dûjiny mûsta Pfierova I. s. 218
22. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov. s. 22. PKBE 1, s. 15. Dûjiny mûsta

Pfierova I, s. 186
23. Dûdinská práva. Bejnov u Pfierova. SA IV, 1905, s. 18 - 19.

PKBE 1, s. 15
24. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov. s. 23, 24
25. PKBE 1, s. 15
26. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov. s. 198
27. PKBE 1, s. 18

4. BeÀov za Karla st. ze Îerotína
1. Horák, Jan: O té na‰í Hané. s. 304
2. PKBE 1, s. 18
3. NP 1996: Vzpomínka na Karla st. ze Îerotína
4. Dûjiny mûsta Pfierova I., s. 221
5. PKFÚBE, s. 110. Listináfi SA, 1902, ã. 1 (A. Bfiezina), II
6. tamtéÏ, III
7. Kreutz, Rudolf: BeÀov. s. 198. VM. PKBE 1 s. 17
8. Listináfi SA, 1902, ã. 1, IV
9. Dûjiny obce BeÀova, s. 6
10. PKBE 1, s. 18
11. tamtéÏ, s. 19, 20
12. Dûjiny mûsta Pfierova 1, s. 247, 250, 251. PKBE 1, s. 32
13. Arno‰t Bfiezina se narodil 2. 7. 1871 v Pfiestavlkách ã. 13. Je-

ho otec tu byl pololáníkem. Arno‰t se stal uãitelem v Brodku
u Pfierova. Je autorem fiady vlastivûdn˘ch prací, zvefiejnûn˘ch
v SA. (Vûra Fi‰mistrová: Arno‰t Bfiezina)

14. Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 155
15. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov. 1901, Brodek. s. 5, 6
16. Îerna, ml˘ny. SA, 1902, II, s. 26–28. První umûl˘ ml˘n vod-

ní na Moravû vznikl asi okolo l. 1150 a ml˘nÛ vÛbec na Mo-
ravû do nájezdu tatarského bylo nejménû 100. 

17. PKBE 1, s. 2. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov s. 4
18. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, s. 10–11.
19. tamtéÏ, s. 7–15 
20. tamtéÏ, s. 17, 18

5. Tfiicetiletá válka

1. Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 7  
2. PKBE 1, s. 21
3. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, s. 25
4. Matûjek, Franti‰ek: Morava za tfiicetileté války, s. 79. Bfiezina,
A.: BeÀov,s. 25,26
5. Bfiezina, A. tamtéÏ, Horák, Jan: O té na‰í Hané, s. 421
6. ÎerotínÛv chránûnec (J. A. Komensk˘) napsal Îerotínovi spis

o staroÏitnostech Moravy a genealogii rodu ÎerotínÛ. Válka,
Josef: Dûjiny Moravy, s. 76, VM.Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 24,
54.

7. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov. s. 25 - 27.
8. PKBE 1, s. 23
9. Malá ãeskoslovenská encyklopedie (·–Î), s. 891
10. Horák, Jan: O té na‰í Hané, s. 447. PKBE 1, s. 23. Bfiezina,

Arno‰t: BeÀov. s. 27
11. Horák, Jan: O té na‰í Hané, s. 557. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov,

s. 28. Dostál, Frant.: Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 51. Podrob-
n˘ plán ‰védského vojenského tábora je oti‰tûn v 1. mo‰tûn-
ské kronice. (Theatrum Europeum)

6. Následky války
1. Mike‰ka, Franti‰ek: PKHM 1, s. 395, 403
2. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, s. 28 - 31
3. PKBE 1, s. 25
4. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres, s. 196. VM II, Brno, 1927.

(Bfiezina – tamtéÏ)
5. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, tamtéÏ
6. Kreutz, Rudolf: tamtéÏ

7. Boj BeÀovsk˘ch za svá práva
1. PKBE 1, s. 26
2. Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 59
3. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, s. 14, 15
4. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, s. 4. Listináfi SA, 1902, ã. 1, V
5. PKBE 1, s. 28. Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 162. Deník pana Jo-

sefa Vlacha z ¤íkovic. Na mor zahynulo na Moravû v této do-
bû velké mnoÏství lidí, nûktefií tvrdí, Ïe aÏ tfietina lidí. (V Pra-
ze † 12 000 ob.). Fiala, Jifií: Kterak postihla Olomouc poslední
morová epidemie. MF Dnes.

IV. ZA MARIE TEREZIE AÎ PO ZRU·ENÍ ROBOTY (1740–1848)
1. Války o rakouské dûdictví

1. Matûjek, Franti‰ek: Morava za tfiicetileté války, s. 5, 84. PKBE
1, s. 28, 29

2. PKBE 1, s. 29, 30. Listináfi SA, 1902, ã. 1, V. Dûjiny mûsta Pfie-
rova II, s. 66

3. PKBE 1, s. 115. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov.
s. 198, 200

4. PKBE 1, s. 31, 32
5. Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 263. PKBE 1, s. 32, 33

2. Robota jako veliké bfiemeno
1. PKBE 1, s. 33, 34. Dûjiny mûsta Pfierova, s. 65
2. Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 71
3. PKBE 1, s. 35
4. Kratochvíl, Milo‰ V.: âeskou minulostí. Úryvky ze Selsk˘ch

písní 18. století. s.290 aÏ 291. V Kojetínû zapisoval náfiky sed-
lákÛ v písních a fiíkadlech Tomá‰ Kuzník

5. Horák, Jan: O té na‰í Hané, s. 163. PKBE 1, s. 36
6. Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 182
7. tamtéÏ s. 173
8. tamtéÏ, s. 271, 179
9. tamtéÏ, s. 157, 158, 172, 173

3. Za císafie Josefa II. 
1. Dvofiák, Rudolf: Dûjiny markrabství Moravského II.,

s. 357–60
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2. PKBE 1, s. 36
3. PKBE 1, s. 37. Mûsíãník Slovo pro kaÏdého, 2003, únor.

P. Cyril Juro‰ka. Horák, Jan: O té na‰í Hané, s. 575–577
4. PKBE 1, s. 115
5. 1. ‰kolní kronika BeÀova, s. 23

4. Napoleonské války
1. PKBE 1, s. 38–39. PKFÚBE, s. 116
2. PKBE 1, s. 39. VVM ã. 4. r. 1997, s. 403
3. PKBE 1, s. 40

5. Období po Napoleonsk˘ch válkách
1. PKBE 1, s. 42, 45
2. Dûjiny mûsta Pfierova II, s. 275 –7. Svatební smlouva z r. 1828,

Státní okresní archiv Pfierov, AO BeÀov, i. ã. 17/1
3. PKBE 1, s. 47

V. SPOLEâENSKY ROZMACH PO R. 1848
1. Události do r. 1866

1. PKBE 1, s. 50. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov. s. VM.
s. 640

2. PKBE 1, s. 56. Deník pana Josefa Vlacha z ¤íkovic  
3. PKBE 1, s. 56–58
4. tamtéÏ, s.60, 61

2. Pruská válka
1. PKBE 1, s. 61–62. PK FÚBE, s. 118, 119, 123
2. PKBE 1, s. 63, 64. PKHM 1, s. 138
3. Úmrtní matrika – BeÀov, SAO – OL; 7252, Pfi. VI, 13
4. PKBE 1, s. 64, 65

VI. ÎIVOT V OBCI KONCEM 19. STOLETÍ
1. Vojenská sluÏba

1. Kalendáfi Lidové demokracie 1991, s. 106
2. Ze vzpomínek beÀovského rodáka Josefa Horáka (nar. 26. 4.

1896 v Haãkách ã. 69) na svého otce Jana Horáka 
3. PKBE 1, s. 76

2. âím Ïila obec koncem 19. století
1. PKBE 1, s. 73–75
2. tamtéÏ s. 77
3. tamtéÏ s. 78, 79    
4. tamtéÏ s. 76   
5. tamtéÏ s. 78 k. ã. 3
6. tamtéÏ s. 82
7. tamtéÏ s. 83, 84
8. tamtéÏ s. 87
9. tamtéÏ s. 88–92
10. Hanácké noviny r. 2000
11. PKBE 1, s. 93–95
12. tamtéÏ s. 97
13. SOkA Pfierov, i. ã. 78

3. Spoleãenská mlékárna
1. Rolnické mlékafiské druÏstvo v BeÀovû. SOkA Pfierov, i. ã. 514,

k. ã. 312, AO BeÀov, ONV Pfierov. 1. ‰kolní kronika s. 36–40.
Jaru‰ek, Robert a spol.Pfierov. Pfierovsko a Kojetínsko. Brné
1933, s. 239

4. ZáloÏna Kampeliãka
1. Inventáfi. Bc. Martinková, Petra. SOkA Pfierov, 2008, ev. ã.

1286, ã. listu NND 446. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, s. 4. Raiffei-
senova záloÏna

VII. NÁSTUP DO 20. STOLETÍ
1. Boj za regulaci Mo‰tûnky a jiné události

1. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, s. 4. PKBE 1, s. 102–3
2. PKBE 1, s. 105–114

2. První svûtová válka (1914–1918)

1. Malá ãeskosl. encyklopedie A–â, s. 830. PKBE 1, s. 124. Hon-
zíkovi, Miroslav a Hana: Léta zkázy a nadûje, s. 32

2. PKBE 1, s. 124, 125
3. tamtéÏ s. 128
4. tamtéÏ s. 131–133. 1. ‰kolní kronika – strany nejsou ãíslová-

ny.
5. tamtéÏ s. 133
6. Ze zprávy pfiíbuzného Vojtûcha Chmelafie (nar. 1963 BeÀov)
7. Vzpomínky autorky na vyprávûní svého otce Josefa Horáka

(nar. 1896 v BeÀ.)
8. Ze vzpomínek Jaroslavy, dcery Franti‰ka Dragona (nar. 1890)

a ze zápisÛ jejího str˘ce Ladislava Dragona (nar. 1895), be-
Àovsk˘ch rodákÛ

9. PKBE 1, s. 134
10. Památník pro zbudování pomníkÛ padl˘m kamarádÛm - vo-

jínÛm zapÛjãila paní Vlastimila Ho‰áková, (nar. 1937), BeÀov
ã. 40. 

11. PKBE 1, s. 134
12. Dopis zapÛjãil pan Franti‰ek Bûlafi (nar. 1941), Mariánov
13. Martincová, Petra + Lapáãek, Jifií, PhDr.: Seznam legionáfiÛ

podle obcí. Rodáci a obãané okresu Pfierov v ãsl. legion. ar-
mádû v letech 1914–20

14. PKBE 1, s. 135–140. Pfierovsk˘ obzor 22. 8. 1917, s. 5
15. PKBE 1, s. 141–150 

VIII. ÎIVOT V NOVÉ REPUBLICE
1. âeskoslovenská republika

1. PKBE 1, s. 147. 1. ‰kolní kronika BeÀov (neãíslovaná)
2. tamtéÏ s. 152–158
3. tamtéÏ s. 153. 1. ‰kolní kronika
4. tamtéÏ s. 162. Osobnost Miloslava Uherka.
5. tamtéÏ s. 168–171
6. tamtéÏ s. 175. 1. ‰kolní kronika
7. tamtéÏ s. 175–177. ChytilÛv Úpln˘ adresáfi Moravy a Slezska,

1924, s. 1425
8. PrÛkopníkem scelování pozemkÛ byl v druhé polovinû 19. sto-

letí Franti‰ek Skopalík, rodák ze Záhlinic (na Hole‰ovsku). Ten
ve své obci s pomocí sv˘ch pfiíznivcÛ zavedl v r. 1857 poprve
dobrovolné scelování pozemkÛ. Tenkrát vlastnili rolníci roz-
kouskované pozemky rÛznû od sebe vzdálené, které se obtíÏ-
nû obdûlávaly. Scelováním se zemûdûlská práce zjednodu‰ila.

9. PKBE 1? s. 181–186
2. Hospodáfiská krize

1. PKBE 1, s. 206–213 2. PKBE 2, s. 1–23
3. Pfiedzvûst druhé svûtové války

1. PKBE 2, s. 23, 25–36

IX. DRUHÁ SVùTOVÁ VÁLKA . JEJÍ OBùTI
1. PKBE 2, s. 38–45. PK FÚBE, s. 274, 275. Rodina ÎÛrkov˘ch

bydlela vedle domu ã. 40
2. PKBE 2, s. 45–47
3. tamtéÏ s. 49–52
4. tamtéÏ s. 56–59. Okresní záloÏna v Pfierovû – Pfierov – Pfie-

rovsko – Kojetínsko. s. 136. Vzpomínky b˘valého Ïáka Jaro-
slava Ludvy z H. Mo‰tûnice, nar. 1904. Ze vzpomínek man-
Ïelky Justiny, KP, 1965. Almanach Gymnázia Pfierov 1970 –
seznam abiturientÛ padl˘ch ve 2. sv. válce. 13. ãíslo KP, bfie-
zen 1967, s. 172. Klime‰, Vítûzslav: Osvûtim nám jiÏ nic ne-
fiíká?. KP 1966

5. PKBE 2, s. 59–61. PK FÚBE, s. 275, 278
6. Eduard Janou‰ek vzpomíná. KP, 1964
7. PKBE 2, s. 63–66
8. PK FÚBE, s. 286. Ze vzpomínek paní Vlastimily Ho‰ákové, dce-

ry Franti‰ka ¤íhy.
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9. PKBE 2, s. 67, 68. PK FÚBE, s. 282
10. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, i. ã. 198, k. ã. 155
11. PKBE 2, s. 68. Z pozÛstalosti kapitána Franti‰ka Hermana,

zapÛjãené jeho pfiíbuznou paní Jarmilou Jemelkovou z Be-
Àova. Pfierovsko ã. 32 (na ústfiiÏku není poznamenán rok) –
ãlánek k v˘roãí SNP pod názvem: Vzpomínky oÏívají, pod
znaãkou l. s. 

12. PKBE 2, s. 70–71
13. tamtéÏ s. 103–106
14. tamtéÏ s. 74. PK FÚBE, s. 284
15. PKHM 2, s. 106–109
16. PKBE 2, s. 75, 76
17. Hlá‰ení MNV BeÀov 6. 4. 1965: Seznam umuãen˘ch za oku-

pace. SOkA Pfierov, fond OV SPB Pfierov, 1/3209, 1/32010
(¤íha, Zámeãník). MNV BeÀov, SOkA Pfierov, i. ã. 153, k. ã.
18. Vojensk˘ historick˘ archiv, nyní Vojensk˘ ústfiední archiv
Praha 8. Úmrtní list - Dûkanství Hole‰ova, fara Kostelec u Ho-
le‰ova (Úmrtní kniha, svazek III, s. 246). Vzpomínky beÀov-
sk˘ch pamûtníkÛ (paní Vlasta Tomeãková, roz. Horáková –
nar. 1924, pan Antonín Pospí‰il – nar. 1929, paní Vlastimila
Ho‰áková – nar. 1937, paní Marie Smékalová – nar. 1927).  

18. PK FÚBE, s. 284. PKBE 2, s. 76–78

X. OBDOBÍ PO DRUHÉ SVùTOVÉ VÁLCE
1. Osvobození a první roky v míru

1. PKBE 2, s. 80
2. Hosák, Ladislav: Historick˘ místopis zemû Moravsko - Slezské.

BeÀov, s. 51. PKBE 2, s. 80
3. PKBE 2, s. 81. MNV BeÀov, SOkA Pfierov, i. ã. 153, k. ã. 18
4. PK FÚBE, s. 286 5. PKBE 2, s. 83
6. Hanácké noviny 10. 11. 1945
7. BeÀov, pfiihlá‰ky váleãn˘ch ‰kod. SOkA Pfierov, fond ONV Pfie-

rov, i. ã. 338, k. ã. 244
8. Na‰e Haná, volby 27. 5. 1946. PKBE 2, s. 85
9. PKBE 2, s. 89

2. Nástup socialismu
1. PKBE 2, s. 91–96
2. Revize ãinností. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, i. ã. 208, k. ã. 211
3. Historick˘ místopis Moravy a Slezska 1948–60, s. 291
4. PKBE 2, s. 104
5. Ze zprávy Vojtûch Bûlafie ml., (syna). PKBE 2, s. 105
6. PKBE 2, s. 106. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, i. ã. 620, k. ã. 353
7. Îivnosti. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, i. ã. 509, k. ã. 300 (302,

304)
3. Padesátá léta

1. PKBE 2, s. 108–124
2. tamtéÏ s. 128–139
3. tamtéÏ s. 140–146
4. tamtéÏ s. 147–151
5. tamtéÏ s. 152–164
6. SOkA Pfierov, fond MNV BeÀov, i. ã. 147, k. ã. 18
7. JZD (1952–1973). SOkA Pfierov, fond MNV BeÀov, i. ã. 107,
k. ã. 13
8. PKBE 2, s. 165–176
9. tamtéÏ s. 185
10. Vûtrná smr‰È. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, i. ã. 1209, k. ã. 674
11. PKBE 2, s. 194   

IX. BE≈OV – PRUSY
1. Období uvolnûní politického tlaku

1. PKBE 2, s. 233
2. Podle sdûlení Franti‰ka Bûlafie (nar. 1941), Mariánov
3. K, s. 72, 76
4. PKBE 2, s. 246, 249, 251, 252. K s. 77

5. PKBE 2, s. 284
6. PKBE 2, s. 288–312. PKBE 3, s. 76
7. PKBE 2, s. 304, 320
8. PKBE 3, s. 18, 26. K s. 3, 5, 6

2. âásti BeÀova
1. PKBE 3, s. 59–62, 64

3. BeÀov souãástí integrovaného obvodu
1. PKBE 3, s. 76–103
2. PKBE 3, s. 160, 162, 175, 176. K s. 22, 23, 24. V˘pisy z kro-

niky Prus s. 24
3. PKBE 3, s. 195–6, 206, 217, 223, 262. K s. 18, 24, 76, 122
4. K s. 194–199
5. PKBE 3, s. 273

XII. KONEC VLÁDY JEDNÉ STRANY
1. Devadesátá léta

1. K s. 284, 397
2. Vránová, Eva: Obec BeÀov v letech 1989–2001. PKBE 3, s.

294–297
3. PKBE 3, s. 395–7
4. tamtéÏ s. 314–318
5. tamtéÏ s. 344–353
6. tamtéÏ s. 366–376
7. tamtéÏ s. 380–391. KBP s. 1, 2, 12
8. KBP, s. 5–7, 11, 17, 24–28, 31. Vránová, Eva: Obec BeÀov

(1989 -–2001)
9. KBP, s. 36–50. NP 20. 8. 1997
10. KBP, s. 54–82

2. Nástup do nového tisíciletí
1. KBP, s. 92–116. Vránová, Eva: Obec BeÀov (1989–2001)
2. KBP, s. 118 –131, 141–147
3. KBP, s. 152–163
4. KBP, s. 165–182. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov. VM,

1927
5. KBP, s. 211–231
6. tamtéÏ s. 246–268
7. tamtéÏ s. 287–322
8. KBP (2007). âasopis Oldin ã. 9, r. 2007, s. 5
9. KBP (2008, 2009)

XIII. ·KOLSTVÍ
1. První uãitelé

1. PKBE 1, s. 36–39. 1. kronika beÀovské ‰koly, s. 1–4
2. Mike‰ka, Franti‰ek: Horní Mo‰tûnice dfiíve a dnes, s. 5. PKHM

1, s. 153–9, PKHM 2, s. 39. PKBE 1, s. 43
3. 1. kronika beÀovské ‰koly, s. 1–4
4. Bfiezina, Arno‰t: Do Mo‰tûnice a BeÀova. Matzenauerové. Pfie-

rovsk˘ obzor, 4, 1913, ã. 8 – s. 9, ã. 9 – s. 9. SOkA Pfierov,
Stfiední ‰kola v BeÀovû. Fond Základní ‰koly BeÀov, i. ã. 185,
k. ã. 1

5. SOkA Pfierov, Stfiední ‰kola v BeÀovû. Fond Z· BeÀov, i. ã. 185,
k. ã. 1. BeÀov 1862. SOkA Pfierov, Z· BeÀov, i. ã. 183, k. ã. 1
(rok 1864) Vránová, Eva: Historie základní a matefiské ‰koly
v BeÀovû. Dipl. p. 2009

6. PKBE 1, s. 51, 71, 84. SOkA Pfierov, fond Z· BeÀov, 1. ‰kolní
kronika, s. 1–5, i. ã. 183, k. ã. 1. I. ã. 185, k. ã. 1

2. Stavba nové ‰koly. 
1. PKBE 1, s. 86
2. tamtéÏ s. 87. 1. ‰kol. kronika, s. 5–7
3. SOkA Pfierov, 1. ‰kolní kronika, s. 8–11

3. Dal‰í zápisy ze ‰kolní kroniky
1. SOkA Pfierov, 1. ‰kolní kronika, s. 12–15
2. tamtéÏ s. 20–27
3. tamtéÏ s. 30–33. PKBE 1, s. 95, 107, 11‰
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4. SOkA Pfierov, 1. ‰kol. kron. s 35–82. PKBE, s. 117
5. PKBE 1, s. 152. KBP, s. 253
6. Obzor 27. 1. 1920, s. 2. PKBE 1, s. 152
7. PKBE 1, s. 152, 161, 179
8. tamtéÏ s. 199, 207, 211, 217. SOkA Pfier., 1. ‰kolní kronika

(uÏ neãíslovaná)
9. Ze vzpomínek bratrÛ Franti‰ka (nar. 1892) a Josefa (nar. 1896)

Horákov˘ch 
4. Seznam beÀovsk˘ch uãitelÛ

1. SOkA Pfierov. Závûr 1. ‰kolní kroniky.
5. Zápisy ze ‰kolní kroniky (1933–1950)

1. PK FÚBE, s. 264. 2. ‰kolní kronika, období 1934–39. PKBE
2, s. 18, 48, 50, 62, 79, 84, 109, 179, 220. PK FÚBE, s. 275,
277

2. 2. ‰kolní beÀovská kronika
6. Dal‰í léta beÀovské ‰koly ve zkratce

1. 3. ‰kolní beÀovská kronika. PKBE 2, s. 179, PKBE 3, s. 400.
KBP, s. 11, 38, 106, 114

7. Poãty ÏákÛ beÀovské ‰koly (1950–2004)
1. 3. ‰kolní beÀovská kronika. KBP, s. 218–19, 139, 184, 254–5,

297–299. SOkA Pfierov, fond MNV BeÀov, i. ã. 146, k. ã. 18

XIV. DUCHOVNÍ SPRÁVA A KOSTEL
1. KfiíÏe, kapliãka, kostel a fara

1. PKBE 1, s. 25, 29, 48. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov, s. 7
2. PKBE 1, s. 40
3. tamtéÏ s. 48, 49
4. tamtéÏ s. 50
5. tamtéÏ s. 53. Slovo pro kaÏdého, roã. 6, únor 2000, ã. 2
6. PKBE 1, s. 59–72

2. BeÀov‰tí knûÏí
1. PKBE 1, s. 74–75
2. PK FÚBE, s. 1–2, 135, 155, 162, 171. PKBE 1, s. 76, 78,

80–86, 88, 90, 92,
3. PKBE 1, s. 94–103
4. PKBE 1, s. 105–163
5. PKBE 1, s. 166–305. PK FÚBE, s. 272, 276, 286, 290, 292,

295, 318–19. PKBE 2, s. 87. Mollinová, ZdeÀka, prof.: Be-
Àov‰tí faráfii. Dal‰í knûz, kter˘ se v BeÀovû narodil, je Franti-
‰ek Jani‰ (nar. 19. 6. 1848, † 4. 9. 1910 Olomouc). Byl knû-
zem v KromûfiíÏi, Bludovû a Olomouci. SOkA Pfierov,
Osobnosti stfiední Moravy. Kalendáfi v˘roãí, 2005, Knihovna
mûsta Olomouce 

3. Arcibiskup ThDr. Antonín Cyril Stojan
1. ·uránek, Antonín, P. ThDr.: Svûtlo z BeÀova. PK FÚBE,

s. 163–174, 199, 201–203. Vzpomínky Jana Horáka (nar.
1851), spoluÏáka arc. A. C. Stojana, na oslavu jeho vysvûcení.
PKBE 1, s. 163–174. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov.
s, 196–201. VM. Slamûník, Franti‰ek: Dr. Stojan. (Ze vzpo-
mínek starého uãitele). Pfierovsk˘ obzor, 14. 2. 1917, s. 1–3.
·uránek, Antonín, P. ThDr.: Legenda o du‰i Stojanovû. KBP,
s. 124

4. Ze vzpomínek arcibiskupa A. C. Stojana
1. PK FÚBE, s. 81–87

5. PÛsobení beÀovsk˘ch administrátorÛ
1. Mollinová, ZdeÀa, prof.: BeÀov‰tí administrátofii
2. 1. ‰kolní beÀovská kronika, s. 27. SOkA Pfierov. Matu‰ík, B.:

Zakladatelé novoãeské poezie na Moravû. Tomá‰ Mnich. SO-
kA Pfierov, ZM HLT, 27, 1986 únor, s. 11–12. 

3. SOkA Pfierov, MNV BeÀov, i. ã. 156, k. ã. 18 (1968 –70)
6. Zvony a vûÏní hodiny

1. Zvony. SOkA Pfierov, ¤K FÚBE, i. ã. 48, k. ã. 1. PK FÚBE,
s. 164–5, 323. VûÏní hodiny (1906–15). SOkA Pfierov, FÚ BE,

i. ã. 47, k. ã. 1. PKBE 1, s. 51, 98, 108, 163. PKBE 2, s. 292,
295–6

XV. BE≈OVSK¯ ML̄ N
1. Pospí‰il, Arno‰t: Ml˘ny a mlynáfii ve staletích. 2003. s. 11–16,

42. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. BeÀov, s. 196. 1927, VM.
SOkA Pfierov. Îerna, ml˘ny. SOkA Pfierov, SA 1902, II, s. 24.
1. ‰kolní kronika, s. 23, 39. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov. s. 6,7. Pil-
náãek, Josef: Staromorav‰tí rodové, s. 301

XVI. JEDNOTNÉ ZEMùDùLSKÉ DRUÎSTVO 
1. PKBE 2, s. 133–139, 182, 185–208, 217–252. SOkA Pfierov:

fond MNV BeÀov. JZD BeÀov, i. ã. 108, k. ã. 13. âlenství
v JZD, pfiihlá‰ky, i. ã.107/13, k. ã. 13 (1952–73). Povinn˘ ná-
jem. Fond ONV Pfierov, i. ã. 1038, k. ã. 603. KBP, s. 21,
27–29, 58, 91, 92, 126, 127, 163 (povinné pachty). PKBE 3,
s. 18, 76, 119, 143, 229, 276, 335

XVII. SPOLKY
1. âtenáfiské spolky. Knihovny

1. PKBE 1, s. 71, 92, 178, 196, 206. Bfiezina, Arno‰t: BeÀov,
s. 4. PK FÚBE, s. 90–91, 163, 226. KBP, s. 161, 193, 225,
260, 306. SOkA Pfierov: Knihovna, kronikáfiství. MNV BeÀov,
i.ã. 153, k. ã. 18. 1. ‰kolní kronika, s. 18. Pfierovsk˘ obzor, roã-
ník IV, ã. 6, s. 13 (7. 2. 1913). âtenáfisk˘ spolek Svatopluk se
sídlem v BeÀovû. ONV Pfierov. i. ã. 690, k. ã. 385. PKBE 2,
s. 35, 36, 41, 94, 168, 174, 188, 200. 

2. Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ (1891–dosud)
1. PKBE 1, s. 21, 22, 38, 55–59, 77–79, 84, 93–95, 101,

103–104, 118, 120, 126, 190, 191, 196, 201, 209, 210.
PKHM 1, s. 55–58. Jaroslav ·indler, ãlen HZS Kraje Olo-
mouckého, OÚ Pfierov (12. 1. 2007). PKBE 2, s. 4, 87, 114,
186, 264. PKBE 3, s. 54, 116, 348, 379. KBP (r. 2008), s. 62,
264–265 (r. 2009), s. 27, 28, 264, 265, 310 – 12. Zápis z val-
né hromady 6. 1. 1937 (zapsal Vladimír NesÀal). PKFÚBE
s. 276, 285. Zpráva starosty SDH Ivo Pitnera 17. 1. 2007

3. Ústfiední matice ‰kolská
1. 1. ‰kolní kronika, s. 84. SOkA Pfierov. Hosák, Ladislav: Histo-

rick˘ místopis zemû Moravsko-Slezské. BeÀov. s. 51
4. Spolek svaté Terezie

1. Spolek sv. Terezie. Farní charita. SOkA Pfierov, i. ã. 690,
k. ã. 385

5. SdruÏení agrárního dorostu
1. Hosák, Ladislav: Hist. míst. zemû Morav.-Slez. , s. 51

6. Tûlocviãná jednota Sokol BeÀov (1912–dosud)
1. PKBE 1, s. 121–3, 154, 163, 170, 187, 198, 201, 203–213.

PKBE 2, s. 53, 61, 129, 131, 182–4, 191, 242, 252–3, 260,
264, 283, 287–8, 296, 302–10. PKBE 3, s. 10–12, 90, 193,
322, 362. KBP: s. 188, 191, 195–6, 232, 270, 271, 274,
315–17, 320, 321. Rudolf Luka‰tík – Dokumenty ze Ïivota
Rudolfa Luka‰tíka – Muzeum Komenského, Pfierov, sekce od-
boje. Bratr Rudolf Luka‰tík, starosta sokolské Ïupy Stfiedomo-
ravské Kratochvílovy bûhem komunistického teroru
(1948–89). Skopal, Jaroslav, Ing: Proti proudu ãasu. PKBE 3,
s. 365, 366

7. âesk˘ svaz chovatelÛ drobného zvífiectva
1. PKBE 2, s. 227, 231. PKBE 3, s. 48, 87, 89, 117, 178, 233.

K s. 104, 133, 137. KBP, s. 263. Sdûlení Slavomíra Kubíka (nar.
1932, BeÀov) a Bedfiicha Gavendy (nar. 1926, Prusy)

8. Spolek chovatelÛ hovûzího dobytka
1. SOkA Pfierov, fond – Spolky v BeÀovû, i. ã. 79, k. ã. 3. PKBE

1, s. 172, 183, 187, 191
9. Honební spoleãenství. Myslivecké sdruÏení
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1. Honební spoleãenství, myslivecká spoleãnost, slouãení honid-
by (BeÀov – Dobrãice ). SOkA Pfierov, i. ã. 136, k. ã. 18
(1953–73 ). PKBE 1, s. 199. PKBE 3, s. 30, 48, 118, 179, 326,
371, 390. KBP, s. 19, 116, 141, 161, 227, 263, 309. K s. 144,
249. KBP (2008), s. 87. KBP (2009), s. 3

10. Vodní druÏstvo (1929–57)
1. SOkA Pfierov, fond MNV BeÀov, i. ã. 138, k. ã. 18

11. Charitní odbor Ludmila v BeÀovû (1937–52)
1.SOkA Pfierov, i. ã. 690, k. ã. 385

12. Zemûdûlské strojní druÏstvo v BeÀovû
1. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, Spolky, k. ã. 276

13. âeskoslovensk˘ âerven˘ kfiíÏ (1950–dodnes)
1. PKBE 3, s. 112, 113, 337, 373. KBP, s. 22, 48

14. âesk˘ ovocnáfisk˘ a zahrádkáfisk˘ svaz (1956–dosud)
1. PKBE 3, s. 180, 182, 183, 198, 212, 261, 263, 308, 373. K s.

140. Zpráva Bedfiicha Gavendy, Prusy 18
15. âesk˘ svaz Ïen (1957–dosud)

1. PKBE 3, s. 32, 42, 53, 113. Zpráva pfiedsedkynû âSÎ paní Ma-
rie Îitné.

16. Rybáfiství
1.KBP, s. 20, 179, 306–8. KBP (2008), (2009), s. 3

17. Jezdeck˘ oddíl (1964–dosud)
1. PKBE 2, s. 260, 307, 310, 350. PKBE 3, s. 11, 65, 111, 127,

131, 195, 350, 374, 388. KBP, s. 18, 61, 76, 77, 80, 109–111,
142, 165, 166, 197–9, 234, 273, 317–20. KBP ( 2008 ), s. 50.
K s. 45. Ze zprávy Josefa Petfiíka.

18. Fotbalov˘ klub FC BeÀov (1993–dosud)
1. KBP (2008), s. 47, 48

19. Dal‰í spolky
1. Pfierovsk˘ obzor, roã. IV, ã. 8, s. 14. (21. 2. 1913). â. 9, s.15

(28. 2. 1913) ã. 10 (7. 3. 1913). PKBE 1, s. 211. SOkA Pfie-
rov, AO BeÀov – Spolkov˘ katastr, s. 8 – DTJ, s. 9 – S. K. Be-
niow

XVIII. DODATKY
1. Zapletal, Jifií: Milan Uherek vypráví. Nakladatelství Thalia, bfie-

zen 1997. Sedmdesátka Rudolfa Macháãka. Redakce KP ã. 10,
1967, s. 169–170. SOkA Pfierov, i. ã. 5371 Vránová, Eva: His-
torie základní a matefiské ‰koly v BeÀovû. Dipl. práce, 2009

XXIII. SâÍTACÍ OPERÁTY (1880, 1900, 1921)
1. SOkA v Pfierovû, Fond ONV Pfierov 

PRUSY
I. PRUSY V NEJSTAR·ÍCH DOBÁCH
1. Vesniãka malá, ale historicky star‰í, neÏ ty v okolí

1. CDBI, 79. Codex diplomaticus Bohemia
2. Lapáãek, J. PhDr; Passinger, Bfietislav: Pobeãví v promûnách

ãasu, s. 178
3. Kreutz, Rudolf: Vlastivûda Moravská II. Pfierov. okres. Prusy,

s. 340 -42
4. Bayer, Franti‰ek: Pfierovsko, mûsto i hejtmanství. II. Osazová-

ní osad, s. 28
5. PKP, Gustav Mike‰, opis.
6. PKP; Kostíková, Anna: Nûkolik listÛ z Pamûtní knihy obce

Prus. VSSSM, 7 1928–29, s. 9–10. SOkA Pfierov
7. Bfiezina, Arno‰t: B˘valá tvrz v Prusích u Pfierova. SA, 6, 1907,

s. 62. SOkA Pfierov
8. viz bod 6, Bfiezina, A.: (bod 7) s. 63

2. Ze star˘ch archivních záznamÛ (1160–1466)
1. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. Brno 1927, s. 340–42. VM.

SOkA Pfierov Hrady, zámky a tvrze v âechách, na Moravû a ve
Slezsku. Severní Morava. s. 190. (dr. Frant. Spurn˘, 1983)

2. V té dobû tu stávala tvrz. Cekota, Vojtûch: Inventáfi
(1510–1945). SOkA Pfierov, AO Prusy. Archiv ãesk˘, ãili sta-
ré písemné památky ãeské i moravské sebrané z archivÛ do-
mácích i cizích. Díl XVII. Praha 1897. Listináfi pana Viléma
z Pern‰tejna. CXXII, s. 80, 82. SOkA Pfierov

3. Zastupují tzv. gruntovní knihy. Latinsk˘ otisk s rejstfiíkem byl
pofiízen do r. 1480. Dal‰í zprávy jsou ve Volného Topografii.
Kronikáfii G. Mike‰ovi pfiedal v r. 1926 domaÏelick˘ faráfi
P. Antonín Chudík. SOkA Pfierov

4. Kreutz, Rudolf: Pfier. okres. Prusy. s. 340–42
5. tamtéÏ (bod 3 a 4)
6. Horák, Jan: O té na‰í Hané, s. 22, 31, 32
7. tamtéÏ, s. 27, 33
8. Hrady, zámky a tvrze ... (viz bod 1)
9. bod 6, s. 60–61
10. Poznamenal domaÏelick˘ faráfi P. Antonín Chudík

3. Prusy dostaly novou vrchnost – lipnick˘ ‰pitál
1. List ã. 1, Listináfi. Literární pfiíloha SA, 1908, ã. 1, VII, s. 89–91
2. Archiv ãesk˘ ãlil staré písemné památky ... (viz pfiedchozí bod

2). SOkA Pfierov
3. List z r. 1500. Listináfi. A. Bfiezina. SA 1908, II, s. 99–100. SO-

kA Pfierov
4. Prusy v 16. a 17. století

1. List z r. 1510. Opis listiny. A. Bfiezina. SA 1908, II, s. 99–100.
SOkA Pfierov

2. Dvofiák = dfiíve dvorsk˘ sluÏebník, ‰afáfi, nebo sluha u dvora.
Na Moravû to byl vlastník dvorce, nepodléhal robotním po-
vinnostem. Dvorec, to byl cel˘ lán. 

3. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. Prusy. Brno 1927. s. 340–42.
SOkA Pfierov

4. Horák, Jan: O té na‰í Hané, s. 96
5. tamtéÏ s. 98
6. Hosák, Ladislav: Historick˘ místopis zemû Moravskoslezské,

s. 634. SOkA Pfierov
7. Pamûti o Turcích a Tatafiích, jak l. 1663–1680 plenili Moravu.

SA I, 1902, ã. 3, s. 156–7. SOkA Pfierov
8. Zvonice, kaple, sochy, B. muky. SA (1902–3), 1903, s. 20. 
9. Pamûtní kniha obce Prusy (v˘pis). Gustav Mike‰. O stavbû ka-

ple a vydání psal Jakub Mike‰. Hosák, Ladislav: (viz bod 3), s.
51 pí‰e, Ïe kaple byla zbudována pfied r. 1776. SlouÏí se tu
m‰e sv. na svátek sv. Floriána a sv. Václava

10. Horák, Jan: O té na‰í Hané. s. 418–420, 424–425
11. Mráãek, Jakub: Mûsto Lipník – milostivou vrchností dûdiny

Prus. ZK, roã. XII, bfiezen 1930, ã. 3, s. 35. SOkA Pfierov
12. Nerada, Miroslav: Smolná kniha mûsta Lipníka. 1944. SOkA

Pfierov
13. Pospí‰il, Arno‰t: Ml˘ny a mlynáfii ve staletích, s. 42

II. PRUSY V 18. A 19. STOLETÍ
1. Stfiípky historie z té doby

1. SA, roãník VII, 1908, ã. 4, s. 142. Zapsal pfied r. 1749 Jan Ba-
ìura, faráfi z Oseka

2. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. s. 340 - 342. VM. Cekota,
Vojtûch, dr.: Inventáfi (1510–1945). SOkA Pfierov, AO Prusy

3. Hosák, Ladislav: Historick˘ místopis zemû Moravskoslezské,
s. 51. Lapáãek, J. Passinger Bfi.: Pobeãví..., s. 178. SOkA Pfie-
rov, AO Prusy

4. Podle obecních register: Hospodáfii na gruntech. Pfiedal Vítûz-
slav Îákovsk˘

5. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. Prusy. s. 340–42. VM. SOkA
Pfierov. V˘pis z Pamûtní knihy obce Prus

6. J. Schwoy, Fr. J.: Topografie Markrabství moravského, 1793,
s.161. SOkA Pfierov
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7. Pfiemûna jízdní roboty na penûÏní plat – Ïádost. SOkA Pfierov
AO Prusy, i. ã. 80, k. ã. 1. 

8. Pamûti obce Prus
9. Lapáãek, J. PhDr; Passinger, Bfiet.: Pobeãví ...s. 178
10. PKBE, s. 83

2. Jak se v Prusích pásl dobytek
1. Bfiezina, Arno‰t: Zvyky z Prus u Pfierova. s. 31–32. SA, VI,

1907. Listináfi. SOkA Pfierov
3. S˘pky

1. Bfiezina, Arno‰t: Zvyky z Prus u Pfierova (viz bod 1)
4. ThDr. Josef Mikula

1. Mollinová, ZdeÀka: KnûÏí, rodáci z BeÀova a Prus. Z Pamûtní
knihy Mohelnice.

5. Prusko-rakouská válka (1866)
1. Vojenské záleÏitosti. SOkA Pfierov, AO Prusy, i. ã. 95, k. ã. 2

6. Evidence vojensk˘ch osobv Prusích. Domobranci
1. Evidenãní protokol obce Prusy. Kniha. (1876–1887). SOkA

Pfierov, AO Prusy, i. ã. 26
2. Domobranci. SOkA Pfierov, AO Prusy, i. ã. 96, k. ã. 2

7. MuÏsk˘ hanáck˘ kroj v Prusích u Pfierova
1. Bfiezina, Arno‰t: MuÏsk˘ hanáck˘ kroj v Prusích u Pfierova.

SOkA Pfierov, SA 6, 1907, s. 62
8. Názvy polních tratí

1. Bfiezina, Arno‰t: B˘valá tvrz v Prusích. SOkA Pfierov, SA 6,
1907, s. 62. Kreutz, Rudolf: Pfierovsk˘ okres. s. 340–42. SO-
kA Pfierov, VM. Názvy také z mapy katastru Prus z r. 1830.
SOkA Pfierov, i. ã. 183, k. ã. 730

III. Z OBECNÍCH PROTOKOLÒ (1892–1941)
1. V˘tah ze zápisÛ obecních protokolÛ (1892–1914)

1. SOkA Pfierov, SA 6, 1907, s. 62 (A. Bfiezina)
2. Obecní protokole. SOkA Pfierov, AO Prusy, i. ã. 20. Kniha

2. Meliorace
1. V˘pis z PKP, list ã. 34. (PKP zaloÏena kronikáfiem Gustavem

Mike‰em z Prus ã.10 dne 21. 11. 1923)
3. Scelování pozemkÛ v Prusích

1. V˘pis z PKP, list ã. 36
4. 1. svûtová válka

1. Rodáci a obãané okresu Pfierov v ãsl. leg. armádû v letech
1914–20. SOkA Pfierov. Kartotéka – pfiihlá‰ení váleã. ‰kod.
Prusy. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, i. ã. 339, k. ã. 259. V˘pis
z PKP. 

5. Období 1919–1923. Regulace Mo‰tûnky
1. V˘pis z PKP , list ã. 41. Regulace Mo‰tûnky – 10 dopisÛ Dr.

A. C. Stojana, kter˘ jako poslanec ve Vídni se snaÏil v‰emoÏ-
nû pomoci k uskuteãnûní této regulace. SOkA Pfierov, AO Pru-
sy, i. ã. 143, k. ã. 7

2. Obecní protokole (1919–23). SOkA Pfierov, AO Prusy, Kniha.
i. ã. 21 

6. Období 1. republiky
1. Z obecních protokolÛ. Kniha. SOkA Pfierov, AO Prusy, i. ã. 20

7. Domovské právo
1. Vyhledáno v obecních protokolech. 

8. Domovní seznam

1. Domovní seznam. SOkA Pfierov, AO Prusy, i. ã. 99, k. ã. 3
2. Podle pfierovského archivu byl zafiízen telefon v Prusích aÏ od

r. 1939. Telefonní stanice (1929–39). SOkA Pfierov, AO Pru-
sy, i. ã. 133, k. ã. 6

II. SVùTOVÁ VÁLKA (1939–1945)
1. Ze Ïivotopisu Alfreda Wainary, psaného vlastní rukou do do-

tazníku. SOkA Pfierov, MNV Prusy, i. ã.575, k. ã. 345. Ze vzpo-
mínek manÏelÛ Gavendov˘ch (Bedfiicha a Jarmily) v r. 2011.
Váleãné ‰kody. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, i. ã. 339, k. ã. 259

V. OBDOBÍ PO VÁLCE (1945–64)
1. První roky v míru

1. Cekota, Vojtûch: Inventáfi. SOkA Pfierov, MNV Prusy. Histo-
rick˘ místopis Moravy a Slezska (1848–1960), s. 291. 

2. O Jaroslavu ·ejdovi a odboji. Na‰e Haná, roãník III, ã. 10
(7. 3. 1947), s.5.

2. Období 1948–64
1. V. Cekota; M. Haldová: Inventáfi. MNV Prusy (1937)

(1945–64). SOkA Pfierov MNV Prusy. ONV Pfierov, SOkA Pfie-
rov, i. ã. 575, k. ã. 345 Prusy. ONV Pfierov, SOkA Pfierov,
i. ã. 1040, k. ã. 614 Prusy. ONV Pfierov, SOkA Pfierov, i. ã.
1209, k. ã. 674 JZD. SOkA Pfierov, ONV Pfierov, i. ã. 653, k.
ã. 621
i. ã. 1054, k. ã. 624 Pamûti Prus 

VI. HONEBNÍ SPOLEâENSTVÍ
1. Spolky – honební v˘bor (1914–1940). SOkA Prusy, AO Pru-

sy, i. ã. 102, k. ã.3

VII. SOUPIS RODÒ V PRUSÍCH. ML̄ N, HOSTINEC, KOVÁRNA
1. Hospodáfii na gruntech. Dle obecních register a jin˘ch psan˘ch

dokladÛ. Dodatky: Grunt ã. 3 – Listináfi. SA, VI, 1907, s. 31–32
DÛm ã. 7 – A. Bfiezina: S˘pky. SA, VI, 1907, s. 31, 32. Listi-
náfi Grunt ã. 11 (r. 1656 – Listiny, ml˘n. i. ã. 71, k. ã. 1. SO-
kA Pfierov Hostinec ã. 14 – A. Bfiezina, SA VI, 1907, Listináfi,
s. 31, 32. SOkA Pfierov Vzdání se koncese hostinské a v˘ãep-
nické – zaãlenûní do komunálního podniku. SOkA Pfierov,
ONV Pfierov, i. ã. 799, k. ã. 520 Grunt ã. 16 (r. 1656 – Listi-
ny – ml˘n. SOkA Pfierov, AO Prusy, i. ã.71, k. ã.1 DÛm ã. 21
(pÛvodnû ã. 6). Ml˘n Danûk, StruÏka, Bûhal. Listiny. SOkA
Pfierov, AO Prusy, i. ã. 71, k. ã. 1 

VIII. OSOBNOSTI PRUS  
1. Záznam z osobního setkání v Prusích 12. 4. 2011. Vzpomín-

ky pamûtníkÛ

IX. ZE ZÁZNAMU KRONIKÁ¤E O ÚMRTÍ SPOLUOBâANÒ
1. Pamûti Prus

X. OHNù V PRUSÍCH A OKOLÍ
1. SOkA v Pfierovû. Kniha obecních pfiíjmÛ a vydání – záznamy
o poÏárech (1825–50) Fond AO Prusy, i. ã. 15

XIII. SâÍTÁNÍ OBYVATEL PRUS
1. SOkA v Pfierovû, ONV Pfierov. Sãítací operáty Prus (1869,
1890, 1910, 1921).
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Právû jsem dopsala publikaci o BeÀovu, kde se v r. 1896 narodil
mÛj otec Josef Horák. Jeho rodn˘ domek, stojící v Haãkách ã. 69,
byl tenkrát pokryt do‰kovou stfiechou. Dnes bychom ho uÏ marnû
hledali. 

KdyÏ se tatínek oÏenil, bydlel tu krátk˘ ãas i s maminkou. Zde
se jim narodil mÛj nejstar‰í bratr, kter˘ se po cel˘ svÛj Ïivot k Be-
Àovu hlásil. Rodiãe se pak odstûhovali do rodi‰tû mé maminky na
Kanovsko. Dnes je to souãást Vlko‰e. A tady ãasto za veãerního ‰e-
ra, kdy se celá na‰e poãetná rodina se‰la u velkého stolu, zaãalo ta-
tínkovo vyprávûní pod lampou. To pod lampou pí‰i zámûrnû, pro-
toÏe zatím, co byl v BeÀovû uÏ dávno zaveden el. proud, v ãásti
mého rodi‰tû se tak stalo aÏ asi tfii roky po 2. svûtové válce. Pfii svût-
le petrolejové lampy a drobné práci u stolu, jak b˘valo tenkrát na
vesnici bûÏné (spoleãné louskání ofiechÛ, fazolí, krájení d˘ní na za-
vafiování, pfiíprava ovoce na su‰ení, drhnutí pefií a j.), jsme naslou-
chali tatínkovu vyprávûní o jeho pfiíhodách z dûtství, kamarádech
z Haãek, o beÀovské ‰kole, kam chodil velice rád, o sv˘ch uãite-
lích, kter˘ch si velmi váÏil. Nemûl lehké dûtství, podobnû asi ja-
ko jeho beÀov‰tí vrstevníci. Zemfiela mu dvanáctiletá sestfiiãka, po-
zdûji dal‰í dvû star‰í sestry brzy po svatbû, malé netefie, v období
jeho puberty milovaná maminka a nakonec mu v náruãí umíral
o dva roky star‰í bratr smrtelnû ranûn˘ v 1. svûtové válce. Na jeho
dvacet let bylo té bolesti pfiíli‰. 

BeÀov pro mne není cizí. Cel˘ mÛj Ïivot byl jakoby pavouãími
nitkami k nûmu vázán.         

Celá na‰e rodina chodívala, ãasto pû‰ky, kaÏd˘ rok na svátek
sv. Franti‰ka do BeÀova na hody k tetiãce Franti‰ce ¤íhové, tatín-
kové sestfie. KdyÏ jsem v záfií r. 1945 zaãala chodit do 1. tfiídy vl-
ko‰ské trojtfiídky, pfiivítal mne pan fiídící Franti‰ek Dragon, beÀov-
sk˘ rodák, kter˘ se tu pfiiÏenil. Byl to b˘val˘ rusk˘ legionáfi a velk˘
vlastenec. Pfii oslavách v˘roãí vzniku âSR 28. fiíjna nás, malé Ïáã-
ky, seznamoval s hrdinstvím âechÛ a SlovákÛ v boji za vymanûní
z rakouského jha. Hrdû mluvil o bitvû u Zborova a kdyÏ zaznûla

hymna Kde domov mÛj, v‰ichni jsme vzpfiímenû stáli a vnímali váÏ-
nost situace z jeho postoje.

Stejnû jako pan fiídící sm˘‰lel i mÛj otec. Pfii poslechu na‰í hym-
ny zanechal jakékoliv ãinnosti a s váÏností povstal. Vzdával tak hold
v‰em padl˘m v 1. svûtové válce.

V r. 1950 jsem zaãala nav‰tûvovat mû‰Èanskou ‰kolu Franti‰ka
Slamûníka v Pfierovû. Za rok nato se tu stal nov˘m fieditelem Ru-
dolf Macháãek, dal‰í beÀovsk˘ rodák. Nauãil nás vnímat krásu váÏ-
né hudby a sborového zpûvu. Dodnes si na srazech spoluÏákÛ tyto
písnû zazpíváme. 

Dal‰í pavouãí nitkou, váÏící mne k BeÀovu, znamenalo setkání
s panem profesorem Aloisem Hermanem na Vy‰‰í pedagogické ‰ko-
le v Opavû, kam jsem po maturitû na Jedenáctileté stfiední ‰kole
v Pfierovû nastoupila. Jako budoucí uãitelku mne zasvûcoval do ta-
jÛ v˘uky fyzice. 

Velk˘m svazkem pavouãích nití, váÏících mne k BeÀovu, bylo
období let 1962 - 84, kdy jsem vyuãovala na Z· v Horní Mo‰tûnici
a mezi m˘mi Ïáky byly i dûti z BeÀova, na které mám pûkné vzpo-
mínky.

Pfii svém bádání po historii BeÀova (i Prus) jsem pro sebe obje-
vila mnoho mnû neznám˘ch skuteãností. BeÀov i Prusy mají bo-
hatou historii a není v lidsk˘ch silách ji celou celou obsáhnout. Je
moÏné jen pfiiblíÏit její jednotlivé kapitoly. Bádala jsem nejvíce ve
Státním okresním archivu v Pfierovû, ale nav‰tívila jsem i archiv
v Olomouci, Komenského muzeum v Pfierovû, proãetla beÀovské
obecní kroniky, beÀovskou farní kroniku, pfiíslu‰né vûdecké ãaso-
pisy, literaturu, noviny, ãerpala jsem i ze zápisÛ pamûtníkÛ a po-
slouchala vyprávûní star‰ích obãanÛ. 

Z tûchto poznatkÛ jsem pak skládala jakousi ucelenûj‰í mozai-
ku. 

Pfii mé práci mnû velmi pomáhali odborníci i laici. Tûm v‰em
chci podûkovat. Pfiednû fiediteli Státního okresního archivu v Pfie-
rovû PhDr. Jifiímu Lapáãkovi, dále paní Vûfie Fi‰mistrové, Jarmile

DOSLOV
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Vohnické a dal‰ím pracovníkÛm tohoto archivu. Za jejich ochotu,
vstfiícnost a rady, jak pfii mé práci postupovat. 

Dûkuji i pracovníkÛm olomouckého archivu za oskenování be-
Àovské Gruntovní knihy a moÏnost nahlédnutí do archivních ma-
teriálÛ, t˘kajících se BeÀova a Prus. Dûkuji Ing. Daliboru Kolbin-
gerovi za poutav˘ pfiíspûvek z oblasti archeologie, panu Bc Petru
Sehnálkovi z Komenského muzea v Pfierovû za pomoc pfii pátrání
osudÛ R. Luka‰tíka a F. Chmelafie. Dûkuji panu Bfietislavu Passin-
gerovi za pÛjãení dobov˘ch fotografií a otisky star˘ch peãetí a razí-
tek. 

Dûkuji hlavnû beÀovskému starostovi Ivo Pitnerovi za jeho dÛ-
vûru v mé schopnosti, za jeho snahu mnû pomáhat a za zapÛjãení
kopií obecních kronik. Také dûkuji pracovnicím na OÚ v BeÀovû
paní Jaromífie Zlámalové a Ivance Pospí‰ilové za jejich ochotu vy-
cházet mi vstfiíc a fie‰it rÛzné problémy v hledání historick˘ch fak-
tÛ. Dûkuji své sestfienici paní Vlastû Ho‰ákové za pÛjãení dobov˘ch
fotografií, za pÛjãení deníku beÀovské mládeÏe z období 1. svût.
války a za pomoc pfii hledání pfiíbuzn˘ch umuãeného kapitána Fr.
Hermana. Paní Jarmile Jemelkové za pÛjãení písemného i fotogra-
fického materiálu o kapitánu Hermanovi.

Dûkuji P. Bedfiichu Horákovi za pÛjãení beÀovské farní kroniky,
souãasné kronikáfice paní Yvetû Hrbasové za pÛjãení knihy o Mila-
nu Uherkovi a za zápis o ãinnosti spolku âOZS, paní fied. Z· Mgr.
Evû VyhÀákové za pÛjãení ‰kolních kronik. Dûkuji za zprávy o ãin-
nosti dal‰ích spolkÛ: panu Josefu Petfiíkovi – Jezdeck˘ oddíl, paní
Marii Îitné – âSÎ, starostovi Ivo Pitnerovi – SDH, panu Slavomíru
Kubíkovi – âSCHZ a dal‰ím. 

Dûkuji panu Vítûzslavu Îákovskému za pÛjãení Pamûtí Prus a fo-
tografického materiálu, panu Bedfiichu Gavendovi za jeho vyprá-
vûní o sv˘ch láskách k ptactvu, kvûtinám a pfiírodû vÛbec, o jeho
vzpomínce na Stanislava Mikulu, malou Helenku Mike‰ovu ap. 

Dûkuji za pÛjãení dobov˘ch pohlednic a fotografií paní Miladû
Kubíãkové, panu Vojtûchu Chmelafiovi (tomu dûkuji i za jeho vy-
právûní o sv˘ch pfiíbuzn˘ch padl˘ch v 1. sv. válce), paní Emilii Pet-

fiíkové za fotografii ml˘nského kamene, paní Zitû Láskové za pÛj-
ãení fotografií z 1. a 2. sv. války, panu Pavlu Sobkovi za písemn˘
materiál o Ladislavu Dragonovi, panu Miroslavu Rozko‰nému za
informace o partyzánu A. Zámeãníkovi. 

Dûkuji panu Vojtûchu Bûlafiovi za jeho pohled na události
z r. 1949, panu Franti‰ku Bûlafiovi z Mariánova za pÛjãení fotogra-
fií a dopisu pfiíbuzného z 1. svût. války. Dûkuji Matici Svato-
host˘nské za oskenování portrétÛ arc. A. C. Stojana a panu Jaro-
míru Janou‰kovi za fotografie Prus. 

Snad jsem na nikoho nezapomnûla. 
Milí ãtenáfii, mám k Vám prosbu, abyste byli velkorysí pfii hod-

nocení mé práce. Jsem pfiesvûdãena, Ïe kdybych pracovala na pub-
likaci je‰tû del‰í dobu, nikdy bych nemohla fiíci, Ïe jsem vykonala
práci na sto procent. Je velmi pravdûpodobné, Ïe jsem se o nûjaké
v˘znamné beÀovské osobnosti nezmínila, i kdyÏ by si to podle Va-
‰eho názoru zaslouÏila. Také je moÏné, Ïe jsem byla pfii popisová-
ní nûkter˘ch událostí nepfiesná, nebo Ïe se objeví i drobnûj‰í chy-
by. 

Vûfite, není to úmyslné a Ïe jsem vynaloÏila maximum sv˘ch sil,
aby byla moje práce co nejvûrohodnûj‰í. MoÏná se po ãase najde
zanícenûj‰í a povolanûj‰í ãlovûk, kter˘ doplní to, co v mé práci chy-
bí a opraví to, co je nedokonalé. 

¤íká se o BeÀovu, Ïe má krásné parky, dláÏdûné chodníky a fa-
sády domÛ jen záfií. MÛÏeme dodat, Ïe má také bohatou historii.    

Marie ·palková
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OBRAZOVÁ P¤ÍLOHA
Obecní razítka BeÀov
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Ze sbírek PhDr. J. Lapáãka a B. Passingera

Obecní razítka Prusy
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Obecní symboly BeÀov

udûleny v r. 2003, autorem návrhu Miroslav PavlÛ.

Obecní peãeÈ BeÀov

Znak – Polcen˘ ‰tít pod modrou hlavou se zlat˘m heroldsk˘m kfií-
Ïem. V pravém poli pÛl ãerné zubfií hlavy se zlat˘m rohem a houÏ-
ví a ãerven˘m jazykem, v levém stfiíbrno-ãervenû dûleném poli pra-
vá ruka pfiirozené barvy s ãerven˘m stigmatem na dlani.

Vlajka – List tvofií modr˘ Ïerìov˘ pruh ‰irok˘ jednu polovinu dél-
ky listu a dva vodorovné pruhy bíl˘ a ãerven˘. V modrém pruhu
pÛl Ïlutého stfiedového kfiíÏe s rameny ‰irok˘mi jednu sedminu li-
stu a pÛl ãerné zubfií hlavy se Ïlutou zbrojí, houÏví a ãerven˘m ja-
zykem, pfiíléhajícími k vlajícímu okraji modrého pruhu. Pomûr ‰ífi-
ky k délce listu je 2 : 3.

Obecní peãeÈ ∅ 21 mm. V peãetním poli v kruhu radlice, kolem
rozviliny, nad nimi nápis majuskulou : D : PRVS :, orámováno lin-
kou a provazcem.

Obecní peãeÈ Prusy

Obecní peãeÈ ∅ 30 mm. V peãetním poli ‰tít, v nûm beránek s ko-
rouhví kráãející vpravo, kolem ‰títu dva palmové listy, nad ním le-
topoãet 1710. 
Opis mezi perlovcem a linkou – majuskula.
∗ PECZET . DIEDINY . BEYNIOWA ∴
V 2. pol. 19. st. byla pouÏívána razítka se stejn˘m peãetním zna-
mením, s letopoãtem 1863 a 1883. Ze sbírek PhDr. J. Lapáãka a B. Passingera
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Leteck˘ pohled na BeÀov (2010)
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Pohled z ptaãí perspektivy (z balonu v r. 2007). Z archivu Jaromíry Zlámalové
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Pohled na obec BeÀov od severozápadu
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Pohled na obec BeÀov od v˘chodu
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Kostel sv. Franti‰ka z Assisi oprave-
n˘ v roce 2011
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DÛm zahrádkáfiÛ, b˘valá Spoleãenská
mlékárna
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BeÀovsk˘ rybník
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Kapliãka sv. Floriána

Muzeum ThDr. A. C. Stojana
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Pozdrav z BeÀova. Ze sbírky  B. Passingera Kocanda – pÛvodní domek

Pozdrav z BeÀova. Ze sbírky  B. Passingera

B˘valá budova Spoleãenské mlékárny
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Svûcení zvonÛ, BeÀov 1971

Josef Zme‰kal, kostelník a P. Cyril Juro‰ka v r. 1980
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Spartakiáda 1975

MDD 1965
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Kácení máje v r. 1993

·tûpánsk˘ hon 2006

Mikulá‰ská nadílka 2006
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Dûti v M· – bfiezen 2007

V˘stava Plody podzimu 2006

Hasiãské závody 2007
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Dûtsk˘ den 2007 Halloween 2007

V˘roba a chození s májkou 2007
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Zástupci obcí ocenûn˘ch v anketû Strom roku 2007

Obecní slavnosti 2007
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Vodûní medvûda 2008

Zájezd dÛchodcÛ na sv. Host˘n 2007 Hasiãské oslavy 2007

Akce v duchu hesla „Zasaì strom, zploì syna, postav dÛm“
2008

Vánoãní v˘stava 2007
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Turnaj v badmintonu 2008

Paní J. ·uláková s kapelou Primá‰, 2008 Vojtûch Hrbas, b˘val˘ kronikáfi obce BeÀov

Udûlení Modré stuhy za spoleãensk˘ Ïivot v soutûÏi Vesnice ro-
ku 2008

Hodové oslavy 2008
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Pfiívalové de‰tû v roce 2008

Sázeníãko k titulu Strom roku 2007 – 19. 3. 2008

Volby 2008

FC BeÀov, 2008

Sokolsk˘ ples 2009 Setkání s dÛchodci 2009
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Sokolovna po rekonstrukci 2009

Zahájení ‰kolního roku 2009

Rekonstrukce sokolovny 2009
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FC BeÀov – vítûz Okresního pfieboru 2010/2011, postup do 1. B tfiídy

DoÏínky v Polsku 2009

Slavnostní otevfiení fotbalového hfii‰tû v roce 2011Turnaj ve stolním tenisu 2011
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Oslavy 100 let Sokola v BeÀovû 2012
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Leteck˘ pohled na Prusy (2010)
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Pohled na obec Prusy od severozápadu
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Hrob pruského kronikáfie Gustava Mike‰e
v DomaÏelicích. Z archivu Jaromíra Janou‰ka

ManÏelé Jarmila a Bedfiich Gavendo-
vi pfied sv˘m domem (2012). Z ar-
chivu Jaromíra Janou‰ka
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