
ZPRAVODAJ
obce Prostřední Bečva

Vybíráme 
z tohoto čísla

5 Prosincové zasedání  
zastupitelstva

6 Leden v naší škole

12 Hospody, hostince, 
hotely – část čtvrtá 

ročník XXIII | číslo 2 | únor 2023

Tříkrálová sbírka 
v roce 2023 v ProsTřední bečvě
S přáním Božího požehnaní a všeho 
dobrého do nového roku navštívili Vaše 
domovy Tři králové. Nesli s sebou také 
dar radosti ze setkání, z lidské vzájem-
nosti, ze života samého, radost, že po-
kud se ocitneme ve složité situaci, najde 
se pomocná ruka a otevřené srdce, které 
nám pomůže obtíže překonat. Zároveň 
prosili o finanční dar na pomoc lidem 
s handicapem, nemocným a umírajícím, 
dětem bez dobrého rodinného zázemí 
nebo seniorům.

Dnešní doba není jednoduchá. Do našich 
životů zasáhla epidemie, válečný konflikt 
v blízké zemi a ekonomické problémy, 
které se dotýkají každého z nás. Někoho 

více, někoho méně. Na Charitu Valašské 
Meziříčí se už nyní obrací více lidí s pros-
bou o pomoc a očekává se, že těch, kteří 
bez podpory druhých svoji nelehkou ži-
votní situaci sami nezvládnou, bude i na-
dále přibývat. Naše Charita se na tento 
nárůst již nyní připravuje.

A vy nám v tom velkou měrou pomáháte. 
Díky vaší solidaritě a ochotě pomáhat, se 
v letošním 23. ročníku Tříkrálové sbírky 
podařilo vykoledovat 3 109 723 korun.

Částka z kasiček je 3 088 323 korun 
a z on-line kasičky je 21 400 korun. V Pro-
střední Bečvě, kde se koledovalo v sobotu 
7. ledna, se vybralo 119 895 Kč.

Naší Charitě zůstává 65% z vybrané část-
ky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším lidem 
v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc 
Charity. Z vašich darů letos podpoří-
me provoz Centra sociálně – materiální 
pomoci, pořídíme automobily pro 4 so-
ciální služby (financování spoluúčasti 
projektu IROP), oplotíme náš pozemek 
na ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, 
opravíme výtah v budově Centra den-
ních služeb v Rožnově p. R. a podpoříme 
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humanitární projekty Arcidiecézní chari-
ty Olomouc.

Na území naší působnosti koledovalo 
přes 1 500 dobrovolníků.

Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto 
upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky 
jakkoliv zapojili. Velké díky patří zejmé-
na všem dárcům, koordinátorům sbírky 
v jednotlivých obcích, lidem v zázemí 
sbírky a všem koledníkům, kteří mohli 
Vaše domovy označit požehnáním K + M 
+ B + 2023.

Děkujeme rovněž obcím, městům, far-
nostem a školám za vstřícnost a ochotu 
při realizaci této sbírky. A dále také MP 
Krásno, a. s., Váhala a, spol. s r. o. a Ja-
cobs Douwe Egberts Valašské Meziříčí za 
materiální podporu Tříkrálové sbírky.

Všem za pomoc při organizaci a hlavně 
za příspěvky do kasiček patří ještě jednou 
velký dík.

Vše o Tříkrálové sbírce můžete najít na 
webových stránkách Charity Valašské  
Meziříčí (https://www.valmez.charita.cz) 
a jejím facebooku (Charita Valašské Me-
ziříčí), nebo na webu Tříkrálové sbírky 
(https://www.trikralovasbirka.cz).

S úctou
Ing. Jiří Gavenda, ředitel
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VÝTĚŽEK

 Branky 5 28 408 Kč  Podolí 3 12 017 Kč 

 Dolní Bečva 15 159 323 Kč  Police 5 27 862 Kč 

 Horní Bečva 12 114 209 Kč  Poličná 4 46 286 Kč 

 Hutisko - Solanec 18 145 986 Kč  Prostřední Bečva 15 119 895 Kč 

 Choryně 5 34 328 Kč  Rožnov p. R. 50 500 012 Kč 

 Jarcová 5 28 641 Kč  Střítež n. B. 7 37 944 Kč 

 Kelč 25 124 026 Kč  Valašská Bystřice 22 151 296 Kč 

 Kladeruby 5 22 723 Kč  Valašské Meziříčí 85 617 058 Kč 

 Krhová 8 58 657 Kč  Velká Lhota 6 29 296 Kč 

 Kunovice 7 34 592 Kč  Vidče 12 117 272 Kč 

 Lešná 14 78 809 Kč  Vigantice 11 70 934 Kč 

 Lhota u Choryně 2 12 720 Kč  Zašová 23 185 920 Kč 

 Loučka 8 31 675 Kč  Zubří 25 281 244 Kč 

 Malá Bystřice 2 17 190 Kč  CELKEM
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VÝNOS ONLINE KASIČKY K 12. 1. 2023 21 400 Kč
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🏙 oZnáMení obecníHo ÚřadU  

ProsTřední bečva slaví 320 leT
Prostřední Bečva v letošním roce oslaví 320 let od svého vzniku. Toto výročí odvozujeme od 1. písemné zmínky v rožnov-
ské matrice z 15. 12. 1703, což doložil ve své práci „Ke vzniku Prostřední Bečvy“ Karel Jan Malina. Dříve se vznik Pro-
střední Bečvy datoval už do roku 1635, s tímto letopočtem pracuje Alois Student, autor „Pamětní knihy obce Prostřední 
Bečva“ z roku 1928, ovšem toto datum nedokládá žádnou písemnou zmínkou.

A co jsme k tomuto výročí připravili? Přede-

vším pracujeme na knize o Prostřední Bečvě, 

ve které chceme zachytit její historii i sou-

časný rozvoj. Knihu představíme na Obec-

ních slavnostech 17. června. Po celý rok při-

pravujeme besedy a akce, které se k historii 

obce i tradicím vážou. Začínáme v únoru 

(9. 2.) besedou s pracovnicí Valašského 

muzea v přírodě Janou Tichou o zvycích 

a tradicích na Rožnovsku. Jednu z těchto 

tradic chceme rovnou v únoru obnovit, a to 

masopustní průvod, v našem případě spíše 

průvody. V sobotu 18. 2. vyjdou ve 12.30 

z Kněhyň, Bacova, Adámek a dolního kon-

ce (ten vychází ve 13.30) čtyři masopustní 

průvody směrem na náves. Zde se ve 14.00 

potkají a bude zde připravena masopust-

ní veselice se zabijačkovými dobrotami 

u Zahrádkářů, koblihami z kavárny nebo 
trdelníkem. O hudební doprovod se posta-
rají Záhořané a hudecká muzika Staré gatě, 
o masopustní taškařici pak samotné masky. 
Připravujeme pro vás taky další překvapení, 
tak si to rozhodně nenechejte ujít.

O dalších aktivitách a akcích k 320letému 
výročí vás budeme na stránkách zpravodaje 
pravidelně informovat.
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Svoz odpadů 
v únoru 2023

Popelnice
netříděný odpad: 

6. – 7. 2. 2023, 
20. 2. – 21. 2. 2023

Papír, 
sklo: 

27. 2. 2023

Plasty, 
nápojové kartony: 

1. 2. 2023, 
13. 2. 2023

Pokud popelnici nechcete svézt, 
označte ji žlutým žetonem 

(vydává Obecní úřad).

UkáZka Z PřiPravované kniHy o ProsTřední bečvě
Osídlování prostoru dnešní obce Pro-
střední Bečva probíhalo od 16. století 
směrem proti proudu Rožnovské Bečvy 
od Rožnova v rámci tzv. pasekářské ko-
lonizace. Postupem času se zde usazova-
li lidé, jež vedle zemědělství a pastevectví 
živila práce v přilehlých panských lesích. 
Původně vznikla na východ od Rožnova 
obec Velká Bečva, z níž se postupně vy-
profilovaly současné vesnice Dolní, Pro-
střední a Horní Bečva.

První zmínky o obci Prostřední Bečva 
bohužel nenajdeme v gruntovních kni-
hách, protože byly ztraceny během spo-
ru o hranice mezi Horní Bečvou a Kar-
lovicemi. Proto nemáme o počátcích 
Prostřední Bečvy mnoho konkrétních 
zpráv. Ovšem díky matričním zázna-
mům z rožnovské rodné matriky, pří-
padně oddací matriky, můžeme odha-
dovat, že Prostřední Bečva vznikla jako 
nová obec ve druhé polovině roku 1703. 
Za zakladatele obce tak můžeme pova-
žovat tehdejšího vlastníka rožnovského 
panství Maxmiliána Antonína, hrabě-
te ze Žerotína. Část Prostřední Bečvy 
byla odtržena ze západní části Horní 
Bečvy, přičemž dělící linie vedla od le-
vého břehu Bečvy proti proudu potoka 

Kyvňačka a od pravého břehu Bečvy 
částečně podél koryta potoka Kněhyně 
a následně proti proudu Komárového 
potoka. Tímto rozdělením přišla Hor-
ní Bečva o fojtství a musela si vytvořit 
nové, zatímco Prostřední Bečva da-
nou budovu (dnes č. p. 20) využila pro 
svého představeného. Prvním fojtem 
Prostřední Bečvy se tak stal původně 
horňanský fojt Jan Tomek. Spojovat po-
čátky obce pouze s ním by ovšem nebylo 

zcela přesné, protože po přibližně dva-
ceti letech se své pozice vzdal a přene-
chal ji Jiřímu Závorkovi z Dolní Bečvy, 
který ve výhodném úřadu fojta (mohl 
mít hospodu či mlýn, vlastnil lepší pol-
nosti, případně mohl mít další výhody) 
působil téměř padesát let. Rok před 
svou smrtí (1772) odprodal fojtství 
s mlýnem svému příbuznému Jurovi 
(Jiřímu) Mikulenkovi. (sestavil Jan Ně-
mec na základě podkladů J. K. Maliny)

V loňském roce si zkusili masopustní průvod děti ze ZŠ společně s hasiči

Alena Srovnalová,místostarostka

PoPelnice na Tříděný odPad

Uvítali byste vlastní nádoby na tříděný odpad u domu? Popelnice na plasty, pa-
pír, popř. sklo?

V případě zájmu občanů má obec možnost 
pořídit do každé domácnosti popelnice na 
tříděný odpad zdarma. Svůj názor nám 
sdělte v anketě, která je online v aplika-
ci Munipolis (dříve Mobilní rozhlas), na 

jejich stránkách: https://www.munipolis.
cz/app/anketa/anketa-d2d nebo je k dis-
pozici vytištěná na pokladně obecního úřa-
du. Hlasovat můžete do 15. února 2023.

-sr- 
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sPolečenská 
kronika

Narodili se

MIKULÍN KRYŠTOF

PROCHÁZKA TOBIÁŠ

opustili Nás

FRNKA JINDŘICH

VAŠEK JAROSLAV

LUKS DAVID

CHRBJÁT JAN

Fond PUsTevny v roce 2022

Fond Pustevny je sdružení obcí, krajů a soukromých subjektů, které spojuje 
sedlo Pustevny a přilehlé území. Jeho cílem je aktivity na Pustevnách koordi-
novat, dávat jim nějaký řád a také samotné místo kultivovat.

V roce 2022 byly realizovány v rámci pro-
jektu Revitalizace Pusteven tyto aktivity:

• Vypracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby - Zázemí pro ná-
vštěvníky (340 tis. Kč).

• Vypracování projektové dokumentace 
pro společné povolení - Záchytné par-
koviště u silnice I/35 (444 tis. Kč) – 
více viz rubrika „Kde právě stavíme“ 
níže na straně.

• Zakoupení terénního automobilu pro 
správce Pusteven (780 tis. Kč).

• Mzdové náklady manažera Fondu 
Pustevny (120 tis. Kč)

Zlínský i Moravskoslezský kraj každoroč-
ně do Fondu přispívá částkou 0,5 mil. Kč, 
obce Prostřední Bečva a Trojanovice pak 
100 tis. Kč. Zbytek nákladů byl hrazen 
z Fondu Pustevny, do kterého v roce 2022 
přispěli: Beskydská Panoramata, Pustev-
ny s.r.o, Biskupství ostravsko-opavské 
a Plzeňský prazdroj.

-sr-

kde Právě sTavíMe

Brána Pusteven je název pro projekt, v rámci kterého u parkoviště na Pus-
tevnách postavíme nízkopodlažní budovu, ve které budou umístěny veřejné 
záchody, zázemí pro obsluhu parkoviště a informační centrum. Celý projekt 
počítá také s úpravou zpevněných ploch v okolí budovy a přilehlého horního 
parkoviště sloužící jako točna autobusu. Předpokládané náklady na projekt 
jsou 22,5 mil Kč, obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 
9,276 mil. Kč a dalších 10 milionů máme přislíbeno ze Zlínského kraje. Fond 
Pustevny se pak finančně podílel na vypracování projektové dokumentace, jejíž 
autoři jsou architekti z ateliéru Henkai architekti.

Na začátku ledna jsme předali staveniš-
tě firmě Navláčil, která vyhrála výběrové 
řízení na realizaci stavby. V současnosti 
dochází k demolici stávající boudy obslu-
hy parkoviště a přepojení automatizova-
ného parkovacího systému. Vzhledem 

k nadmořské výšce bude v nadcházejících 
pracích hrát podstatnou roli počasí, ale 
věříme, že nám bude přát a vše včas stih-
neme. Předpokládaná doba dokončení je 
na podzim 2023, resp. jaře 2024.

-sr-

brána PUsTeven

VzpomíNáme
Dne 2. 2. 2023 vzpo-
meneme 10 let, co 
nás opustil pan Me-
toděj červený.
Vzpomínají děti 
Bedřiška a Eduard 
s rodinami.

Roky plynou jako voda,
zapomenout se však nedá.
Dne 12. 2. 2023 si 
připomeneme páté 
smutné výročí smrti 
naší maminky Bože-
ny Pavlátové.
S láskou a úctou 
vzpomínají děti Ol-
dřich, Miloš, Libuše, Božena a Karla 
s rodinami.
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Prosincové Zasedání ZasTUPiTelsTva

roZPočeT

Zastupitelé schválili plnění příjmů a vý-
dajů za období leden – listopad 2022 
a také rozpočtové provizorium na rok 
2023. Jako každý rok, připravujeme 
schválení rozpočtu na březen 2023. Díky 
provizoriu může obec čerpat nekapitálo-
vé výdaje čtvrtletně do výše 25% skuteč-
ných nekapitálových výdajů za předcho-
zí rok a u schválených investičních akcí 
může čerpat výdaje podle uzavřených 
smluv o dílo.

inForMace o roZdělení 
MŠ a ZŠ na saMosTaTné 
PřísPěvkové organiZace

Ředitelka ZŠ a MŠ Prostřední Bečva 
Pavlína Přikrylová informovala o narůs-
tajícím množství administrativy v ZŠ 
a MŠ a složitosti vedení obou typů škol. 
Dle jejích slov jí na školku nezbývá příliš 
prostoru a proto navrhuje oddělit základ-
ní a mateřskou školu na dva samostatné 
subjekty, tak jak tomu bylo v minulosti. 
Ke sloučení došlo v 90. letech z důvodu fi-
nancování na žáka, což už se dnes změni-
lo a tento důvod pominul. Zastupitelstvo 
obce vzalo na vědomí informace o roz-
dělení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Prostřední Bečva na dvě samostatné or-
ganizace a uložilo starostovi zahájit celý 
proces rozdělení.

ÚZeMní Plán

Zastupitelé schválili místostarostku Alenu 
Srovnalovou jako určeného zastupitele 
pro pořízení změny č. 2 územního plánu. 

V současnosti máme 46 žádostí,  z toho 
20 požadavků na výstavbu nových ro-
dinných domů. Žadatelé se zavázali k fi-
nanční spoluúčasti na úhradě nákladů 
na pořízení změny i v případě, že nebu-
dou úspěšní. Všechny žádosti posoudila 

pořizovatelka (MÚ Rožnov pod Radhoš-
těm) a většinu z nich nedoporučuje vzhle-
dem k faktu, že obec Prostřední Bečva má 
v současné době vymezeno dostatečné 
množství zastavitelných ploch a pouze 
7% z nich bylo dosud zastavěno. Zastupi-
telé schválili všechny podané žádosti, ně-
které s omezující podmínkou. Usnesení 
bude předáno pořizovatelce na MÚ Rož-
nov pod Radhoštěm, na základě kterého 
ona vypracuje zadání pro projektanta na 
pořízení změny.

obecně ZávaZná vyHláŠka 
o MísTníM PoPlaTkU Za odPad

Každý rok musíme aktualizovat vyhlášku, 
která stanoví místní poplatek za odpad. 
Zastupitelé schválili poplatek ve stejné 
výši jako v loňském roce, tzn. 550 Kč a se 
stejným systémem slev. Poplatek je splat-
ný do konce září 2023.

oZnáMení ceny Za vodné 
a sTočné

U stočného dochází k nárůstu ceny 
z 33 Kč na 43,80 Kč. U vodného dochá-
zí k navýšení z 31 na 34,30 Kč. Ceny jsou 
platné od ledna 2023.

invesTiční akce

• Chodník na Novou – dokončeno.
• Zázemí pro návštěvníky na Pustevnách  

– bylo provedeno výběrové řízení, kdy 
se přihlásil pouze jeden uchazeč. Roz-
počtová cena byla 22 miliónů, zde byla 
nabídka 27 miliónu. Výběrové řízení 
bylo zrušeno. V současné době se při-
hlásilo firem více (celkem 7). Nejnižší 
nabídka byla 23,3 miliónů korun. Je 
schválena dotace ve výši 9 miliónů ko-
run. Dále předjednáno a přislíbeno 10 
miliónů korun (více na straně 4 v člán-
ku Brána Pusteven).

• Cyklochodník do Kněhyň – vyřizuje-
me stavební povolení.

• Úpravy křižovatky u hasičské Zbroj-
nice – proběhne v roce 2023, připra-
vujeme výběrové řízení na zhotovitele.

• Areál SDH na Plančáku – společně 
s hasiči z SDH Prostřední Bečva střed 
připravujeme studii hasičského cviči-
ště na Plančáku. Bude zde 100metro-
vá dráha, dráhy na požární útok a zá-
zemí s bufetem, skladem a WC.

• Záchytné parkoviště – dokončujeme 
projektovou dokumentaci ke staveb-
nímu povolení a budeme žádat na Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj o dotaci.

• Rozšíření vodovodu do Kněhyň – 
zajišťujeme souhlasy dotčených vlast-
níků pozemků.

• Vysílač na červenci – pro posílení 
mobilního signálu, zatím je předběž-
ný souhlas CHKO.

• Sportovní hala – v lednu proběhne 
pracovní zastupitelstvo s architekty, 
abychom sestavili zadání na vypraco-
vání studie (jak velká hala, pro jaké 
účely apod.).

• Prostory bývalé lékárny – byl zveřej-
něn záměr na pronájem, kdy se nikdo 
nepřihlásil. Nyní se přihlásila Mirka 
Žitníková (Flower Desire), která by 
zde chtěla provozovat květinářství.

nákUP a Prodej 
neMoviTosTí

Zastupitelé schválili nákup pozemků pod 
komunikacemi na Fiuráškovicích a zá-
roveň prodej obecních pozemků tamtéž. 
Dále zastupitelstvo schválilo prodej obec-
ních pozemků 3078/2 a 3078/7 u školy.

růZné

Zastupitelstvo obce Prostřední Bečva 
schválilo plán zimní údržby na zimní sezó-
nu 2022/2023. V zimní údržbě nedochází 
ke změnám, komunikace udržuje sjízdné 
obec (střed, dolní konec, Nová, Adámky) 
a externí pracovníci (Kněhyně, Bacov). 
O chodníky se starají obecní pracovníci. 
Plán zimní údržby společně s kontakty je 
umístěn na webu obce: prostrednibecva.cz. 
Případné připomínky směřujte na mís-
tostarostku Alenu Srovnalovou.

–red-
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RECYCLE voTočTo

Do sběrného dvora nosí lidé funkč-
ní věci, které oni už nepotřebují, 
ale mohly by se hodit někomu jiné-
mu. Je tam k tomu určený prostor, 
tzv. „re-use kontejner“ nebo česky 
„votočto“ chcete-li, kde tyto věci 
ukládáme a nabízíme dalším zájem-
cům zdarma. Zájemci se mohou do 
Sběrného dvora zastavit kdyko-
liv během otevírací doby – středa 
7.30 – 16.30, sobota 8.00 – 11. 30.

 ■ Laserová tiskárna

 ■ Dámské kolo, nepoužívané. 
Chybí sedlo.

 ■ Varná konvice

 ■ Klika dveře, ještě nerozbalená.

 ■ Standardní interierové dveře 
levé a pravé. Šířka 80 cm.

 ■ Křesla

 novinky Ze Školy

leden v naŠí Škole

Do nového roku 2023 jsme vstoupili odpočatí, s novými nápady a projekty v hlavě. 
A hlavně zdraví! V období vánočních prázdnin, ale i v předvánočním týdnu se 
nám na škole rozmohl takový nešvar – viróza, teplota, rýma a kašel. Spousta 
dětí si kvůli nemoci neužila vánoční besídku ve své třídě a jejich dárečky zůstaly 
smutně pod stromečkem. A proto si někteří zopakovali radost nad rozbaleným 
vánočním dárkem ještě první školní den v novém roce, v úterý 3. 1. 2023.

PrevenTivní PrograMy

Preventivní programy jsou důležitou 
součástí vzdělávání a pozitivního rozvoje 
dětí. V lednu proběhly hned tři. Pro třeťá-
ky program s názvem "Kamarádem být, 
kamarády mít" zaměřený na prevenci ši-
kany a agresi v dětském kolektivu. Čtvrťá-
ci se učili rozvíjet svou empatii a objevit 
hodnoty spolupráce v rámci programu 
Jsme tým. Páťáci se zamýšleli nad kou-
řením, energy drinky a sladkým nekva-
litním jídlem jako příklady návyků, kte-
ré tělo ničí. Jejich program se jmenoval 
Moje tělo, můj domov s důrazem na vliv 
party. Programy probíhaly interaktivní 
formou, děti diskutovaly o různých situ-
acích, které mohou nastat ve třídě a v ži-
votě. Zahrály si několik scének, ve kte-
rých se snažily opravit předem nesprávně 
řešenou situaci, luštily kvízy a hádanky 
a společně přicházely na to, jak těmto si-
tuacím předejít a jak se v těchto situacích 
správně zachovat. Dětem se programy 
moc líbily a věříme, že si z nich do života 
odnesly i nějaké dobré zkušenosti. Moc 
děkujeme Červenému kříži, který poskytl 
dar na realizaci preventivních programů 
podporujících zdravý životní styl.

novoroční TUrnaj 
v koŠíkové

Jednoho dne čtvrťáci vyzvali páťáky k tur-
naji v košíkové. Hmm, to by šlo… A tak 
jsme uspořádali v naší minitělocvičně 
Novoroční turnaj v minikošíkové. Ale aby 
ti starší neměli moc velkou převahu a aby 
se děti naučily vzájemné spolupráci, lo-
sováním jsme vytvořili smíšená druž-
stva složená z hráčů čtvrté i páté třídy. 
Dva dívčí a dva chlapecké týmy se utka-
ly v zápasech 2 × 5 minut, mohutně po-
vzbuzovaných publikem s vlastnoručně 

vyrobenými transparenty. Atmosféra 
byla strhující. Vítězná družstva byla sa-
mozřejmě odměněna medailemi, ale 
i zbývající účastnící byli oceněni za ob-
rovské nasazení a skvělý sportovní výkon 
v tomto turnaji.

bylinkové odPoledne

Paní vychovatelky ve školní družině si pro 
děti v prvním týdnu nového roku připra-
vily bylinkové odpoledne. Bylinky jsou 
pro naše zdraví v těchto zimních měsí-
cích důležitým pomocníkem při preven-
ci a léčbě chorob, hlavně bez voňavých 
čajíčků se neobejdeme. Děti poznávaly 
sušené bylinky, učily se, jak každá bylinka 
voní a na co pomáhá. Vařily se čaje a kaž-
dý si vyrobil voňavý pytlíček plněný bylin-
kami, které jsme v létě nasbírali a nasušili 
na školní zahradě.

vysToUPení  
Pro naŠe Hasiče

Začátkem ledna děvčata z 2. třídy pilně 
nacvičovala vystoupení pro hasiče, aby 
14. ledna mohla na výroční schůzi ha-
sičů zpestřit jejich program. Děvčata se 
naučila dvě básně s hasičskou temati-
kou, zdramatizovala pomocí pantomimy 
příběh Poselství pandemie a nakonec 
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Od začátku prosince jsme se naladili do 

předvánoční atmosféry. Vždyť předvánoční 

čas je obdobím, na které se děti velmi těší. 

Je to čas návštěvy Mikuláše, Ježíška, těšení 

se na dárky od Ježíška, který přijde do na-

šich domovů. Také u nás se na tyto vzácné 
návštěvy připravujeme. Zdobíme třídy, 

šatny dětí, tvoříme, vystřihujeme, kreslíme, 
zpíváme a posloucháme vánoční koledy.

5. prosince jsme měli ve školce vzácnou 
návštěvu. Nejdříve vešla do třídy veselá 
čertice, která naučila děti pěkně po čer-
tovsku blekotat, vyplazovat jazyk, zadu-
pat kopýtkem. Za zvuků hudby přitančil 
anděl, který dětem krásně zatančil. Zvo-
neček zazvonil a do třídy vešel Mikuláš. 
A protože máme ve školce hodné děti, 
přinesl jim dárečky. Nejdříve obdaroval 
starší děti, pak balíček dostaly i malé děti. 
Na památku se všichni společně vyfoto-
grafovali. Při této příležitosti bych chtěla 

poděkovat organizaci Českého červené-
ho kříže v Prostřední Bečvě za velmi hod-
notné a krásné balíčky pro všechny děti. 
Děkujeme.

hasičům zatančila na píseň V mládí jsem 
se učil hasičem. Věříme, že se vystoupení 
líbilo a hasiče jsme potěšili.

lyžování na bílé

Zima je letos na sníh skoupá, leden roz-
hodně nebyl nejchladnějším měsícem 
roku. Přesto jsme si na Bílé skvěle zalyžo-
vali. Třetí týden v lednu přihlášení lyžaři 

a snowborďáci po vyučování odjížděli na 
sjezdovky na Bílé, kde se nám tradičně 
věnovali instruktoři lyžařské školy Sun 
Outdoor. Díky umělému sněhu, který se 
na sjezdovkách i navzdory nezvykle tep-
lému počasí udržel, jsme si všichni bez-
vadně zajezdili, vylepšili techniku a mů-
žeme vyrazit na jarní prázdniny. A jak 
dopadly závěrečné závody? Lyžaři mírně 
pokročilí: 1. Liliana Krkošková, 2. Niko-
las Opletal, 3. Monika Dostálková

Lyžaři pokročilí: 1. Simon Jurajda, 2. Ši-
mon Chovančík, 3. Eliška Žďárková

Poděkování náleží pedagogickému do-
provodu Mgr. Simoně Hrstkové, Vendule 
Golasovské, Martině Barabášové a Petře 

Mikešové, který naše lyžaře doprovázel 
a byl dětem oporou.

koncerT v Tělocvičně

O hudební zpestření konce 1. pololetí se 
postaral oblíbený zpěvák a muzikant Zi-
ggy Horváth ze Zlína, který pro nás uspo-
řádal koncert ve školní tělocvičně. Během 
koncertu jsme si společně s ním zazpívali 
a složili vlastní hit.

roZdávání PololeTníHo 
vysvědčení a ZaHájení 
PlaveckéHo výcvikU

První pololetí jsme zakončili v úterý 31. 1. 
Všichni školou povinní obdrželi své po-
loletní vysvědčení. Konec pololetí jsme 
oslavili radostným skokem do bazénu, 
protože nám v tento den začal i plavecký 
výcvik v rožnovském bazénu. Obec Pro-
střední Bečva hradí dopravu dětí na ba-
zén a zpět. Za děti děkujeme!

PaedDr. Šárka Effenbergerová

 novinky Ze Školy

MaTeřská Škola – sTřed inForMUje

Vážený čtenáři, dovolte mi nyní, 
abych ve svém hodnocení uplynu-
lého období navázala na poslední 
příspěvek ve Zpravodaji a seznámila 
Vás s akcemi, které v naší MŠ pro-
běhly ke konci roku 2022.
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7. prosince navštívily děti ze třídy Pirátů 
solnou jeskyni na Horní Bečvě. Po pří-
chodu do hotelu Cherry manželé Lukášo-
vi připravili dětem teplý čaj a ovoce. Čaj 
dětem „bodl“, neboť začalo čerstvě sněžit 
a ochladilo se. Zpátky děti putovaly pěšky 
k hotelu Valaška. Cestou si zazpívali a ra-
dovali se ze sněžení. Byl to pěkný výlet, 
což nám potvrdily děti celé třídy Pirátů 
při příchodu do MŠ. Tímto děkujeme 
manželům Lukášovým za velmi milý pří-
stup a pohoštění.

12. prosince se konalo vánoční tvoře-
ní s „maminkami“, na které se „Pirá-
ti“ moc těšili. Děti vystoupily s krátkým 
pásmem koled a společně s maminkami 
vytvořily Vánoční sluneční hvězdy a svíce 
z papíru k zavěšení. Děkujeme mamin-
ce Emičky Jurečkové, která všem upek-
la chutné koláčky a nachystala vánoční 
punč. Děkujeme i paní ředitelce, že si na 
nás našla v předvánočním „shonu“ čas 
a přišla se podívat.

Vánoční tvoření u Skřítků proběhlo 
14. prosince. Nejdříve děti rodičům před-
vedly, co se zatím ve školce naučily, na zá-
věr jsme si společně zazpívali koledu „Pá-
sli ovce Valaši“. A pak už si děti se svými 
rodiči začaly vyrábět. Odpoledne se vyda-
řilo, domů si všichni odnesli ozdobenou 
Vánoční papírovou spirálu k zavěšení.

19. prosince proběhla v MŠ vánoční be-
sídka s rozdáváním dárků od Ježíška. 
Čekání na jeho příchod jsme si zpříjemnili 

pohybem, a pak už na chodbě zazvonil 
zvoneček a mohli jsme jít. To bylo dárků! 
Nové kočárky, nové hry, plno nových sta-
vebnic, nová sedačka pro třídu Skřítků. 
Společně jsme si zazpívali známé koledy 
a už se začalo rozbalovat. Hned jsme si 
s novými hračkami také pohráli, přípitek 
a občerstvení také nesmělo chybět. A ješ-
tě si každý odnesl domů malý dáreček. Při 
této příležitosti bych chtěla poděkovat 
rodičům Míši Oborného za sponzorský 
dar, který bude využit na nákup zvlhčo-
vačů do obou tříd MŠ. Ještě jednou moc 
děkujeme.

Poslední akcí roku 2022 byla 22. prosin-
ce návštěva kostela sv. Zdislavy. Děti si 
prohlédly nádherně vyzdobený kostel, 
společně se školáky si zazpívali několik 
vánočních koled. Mluveného slova se ujal 
tatínek Bětušky Holčákové, který dětem 
poutavě vyprávěl o Vánocích, o rados-
ti pomáhat druhým, o lásce mezi lidmi. 
Kladl jim otázky, na které všechny dota-
zované děti se zaujetím odpovídaly. Také 
děti byly obdarovány – každé dostalo stí-
ratelnou baňku, aby si do ní mohly vyrýt 
obrázek. Paní učitelky ze školy i školky 
byly obdarovány drobnými dárky. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat manželům 
Holčákovým a pí. uč. Evě Pařenicové za 
nádherné chvíle strávené v kostele.

Konec roku bývá časem bilancování, 
možností poděkovat všem, kteří nám 
nějakým způsobem pomáhají, podpo-

rují nás v naší práci. Děkujeme všem za-

městnancům v Základní škole, naší paní 

ředitelce, děkujeme všem zaměstnancům 

Obecního úřadu, panu starostovi, děku-

jeme také všem našim rodičům za výbor-

nou spolupráci v uplynulém kalendářním 

roce a těšíme se na spolupráci v roce no-

vém. Všem výše jmenovaným a také na-
šim dětem přeji všechno nejlepší, hodně 
štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v novém 
roce 2023.

Za paní učitelky mateřské školy 
Jana Janíčková
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Středa 1. 2., 17.30 h.
Představení dětí v kostele, které jdou le-
tos k 1. svatému přijímání
Varhaník – Eva Pařenicová, 682, 218, 217
Za zemřelé Ladislava a Marii Valovy, ži-
vou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

Sobota 4. 2., 9.00 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 802, 701, 922
Za člen růžencového bratrstva a duše 
v očistci.

Neděle 5. 2., 10.30 h
Varhaník – Monika Švandová, 709, 727, 
870c
Za Metoděje Červeného k 10. výročí 
úmrtí, manželku, rodinu Červenou, Bě-
lůnkovu, Kocourkovu a duše v očistci.

Středa 8. 2., 17.30 h.
Varhaník – Pavel Šustek, 840, 712, 801
Za zemřelou Jindřišku a Františka Fiu-
ráškovy, Štěpánku Kovářovou, živou 
a zemřelou rodinu Jurajdovu, Matušíko-
vu, Ondryášovu a duše v očistci.

Neděle 12. 2., 10.30 h.
Varhaník – Vlastislav Stavinoha + Jana 
Chudějová, 523, 811
Za zemřelého Rudolfa Bernátka a duše 
v očistci.

Středa 15. 2., 17.30 h.
Varhaník – Pavel Šustek, 711, 725, 806
Za Anežku Pšenicovou a její rodinu.

Neděle 19. 2., 10.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 728, 812
Poděkování s prosbou o požehnání do 
dalších let, za zemřelou Dagmar Mašlá-
rovou, živou a zemřelou rodinu Koláčko-
vu, Hurtovu a duše v očistci.

Středa 22. 2., 17.30 h.
Varhaník – Eva Pařenicová, 322, 317, 312
Za zemřelého Luďka Zapletala, Antoní-
na Bednáře, rodiny z obou stran a duše 
v očistci.

Neděle 26. 2., 10.30 h.
Varhaník – Aleš Stavinoha + Jana Chudě-
jová, 307, 317
Za zemřelého Stanislava Holčáka, ze-
mřelé rodiče Holčákovy, Poláchovy, 
zemřelého Josefa Polácha a staříčky 
Bordovské.

⛪ MŠe svaTé v ÚnorU v kosTele svaTé Zdislavy

 sPorT

FoTbal MUži
ZiMní PříPrava na MisTrovské jaro

Po zimní přestávce nastal čas na zimní přípravu pro jarní mistrovské zápasy.

První trénink je naplánován na středu 

25. ledna. Muži budou trénovat jednou 

týdně (vždy ve středu). Pátek nebo sobo-

ta bude patřit individuálnímu trénování. 

V rámci přípravy je naplánováno šest přá-

telských utkání, a to:

• SO 4. 2. v 17.30 na UT Val.Meziříčí 

proti Val.Meziříčí B

• SO 11. 2. ve 12.00 na UT Val.Mez.

proti Val.Mez.U19

• SO 18. 2. ve 13.30 na UT Rožnov 

proti Rožnovu

• SO 4. 3. čas ještě není stanoven na 

UT Vigantice proti Stachovicím

• SO 11. 3. ve 13.30 na UT Rožnov – 

soupeř je v jednání

• SO 11. 3. ve 14.00 na UT Nový Jičín 

proti Jeseníku nad Odrou

První mistrovské utkání je v neděli 

26. března v 15.00 v Podlesí.

Co se týká změn v kádru, jsou plánovány 

dvě až čtyři posily. Vše je zatím v jednání. 

V příštím Zpravodaji uveřejníme více. 

Stejně tak bude zveřejněn kompletní roz-

pis mistrovských utkání. Připomínám 

jen, že všechna jarní utkání budeme hrát 

na hřištích soupeřů.

Lubomír Kysučan, sekretář FK

Koupím RD nebo chatu na Prostřed-
ní, Horní Bečvě. Nejlépe dřevostav-
bu, v jakémkoli stavu. Případně po-
zemek na slunném místě. Děkuji za 
jakékoli nabídky nebo doporučení. 
j.novak442@seznam.cz, 728 481 565

Rizikové kácení, ořezy stromů, tůjí, 
štěpkování, sečení, frézování pařezů,  
www.kos.ink, 604 792 455.


řádková 
inZerce

Řádková inzerce  
v rozsahu 200 znaků  

je zdarma.
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 Zábava

sUdokU
Trénujte mozek se sudoku! Podle odbor-
níků může být mozek šedesátníka, který 
luští sudoku, až o deset let mladší než 
toho, který neluští. Sudoku Vám dokonce 
pomůže při hubnutí – mozek při své akti-
vitě spaluje kalorie!

Návod: do prázdných políček doplňte 
čísla od 1 do 9 tak, aby se každé číslo na-
cházelo právě jedenkrát v každém řádku 
a sloupci.

9. 2. v 17.30 h., kavárna Na Návsi
beseda s janoU TicHoU 
Autorka monografie Výroční obyče-
jová a obřadní kultura na Valašsku.

11. 2., 17.00 h., sál hasičského domu 
Kněhyně
nejvěTŠí dar
Opravdu božská pohádka.

17. 2., 17.00 h., Pastorační středis-
ko u kostela sv. Zdislavy
děTský karneval
Vystoupí Heart2Beat a legenda Mi-
chael Jackson

18. 2., náves Prostřední Bečva
MasoPUsTní Průvod

18. 2., 19.00 h., Valašský šenk 
Zavadilka
MaŠkarní Ples 
Hraje multižánrová skupina Vašek  
a Vašek


kalendář 
akcí

ProsTřední bečva

3. 2., 19.00 h., Obecní dům Horní 
Bečva
kino grand Prix

11. 2., 19.00 h., Sokolovna Horní 
Bečva
Hasičský bál

17. 2., 19.00 h., restaurace Staré 
časy
12. rePreZenTační Ples

25. 2., 19.00 h., Sokolovna Horní 
Bečva
valaŠský bál 

akce v okolí



11únor 2023

 
  

Dětský karneval                   

v pátek 17.2.           
od 17,00h. 2023 

v pastoračním středisku, u kostela 
sv.Zdislavy na Prostřední Bečvě. 

 
 

Zveme srdečně všechny děti 
s rodiči na Karneval plný zábavy, 

her, dobré hudby, sladkých 
odměn a tombola na závěr. 

 
Vystoupí slavné Heart2Beat      
a legenda Michael Jackson. 

 

Prostřední Bečva
sál hasičského domu, Kněhyně

sobota 11. 2. 2023
17:00 hod.

Dobrovolné vstupné.
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 jak se žilo na bečvácH…

HosPody, HosTince a HoTely  
4. čásT – HoTel kněHyně - skokan

Po Zavadilce a Skalíkové louce patřil Hotel Kněhyně bezesporu k dalším známým beskydským hotelům. Jeho historie je 
poměrně dlouhá a zajímavá, bohužel už uzavřená a kdoví, zda se jeho činnost ještě někdy podaří obnovit.

Bývalý hotel leží v malebném údolí Kně-
hyně, na samém konci obce Prostřední 
Bečva, u cesty na Pustevny, které stejně 
jako Kněhyně patří do jejího katastru.

Pokud máme začít opravdu od začátku, 
musíme se vrátit k Josefu Vaňkovi, o kte-
rém jsem již psala jako o úžasném léčiteli. 
Josef Vaněk se svou první ženou Ludmi-
lou měl tři děti – dceru Ludmilu a syny 
Filipa a Františka. František se stal řídí-
cím učitelem na Horní Bečvě a syn Filip 
dostal grunt. Dcera Ludmila po svatbě 
s Janem Skokanem dostala věnem Hotel 
Kněhyně, který byl v roce 1932 přebudo-
ván a rozšířen o hostinské pokoje z místní 
nálevny a obchodu p. Šimurdy.

Dřívější fotografie a zápisy k původní 
nálevně nejsou k dispozici, objekt a jeho 
části jsou datovány pouze na kameni nad 
ledovnou, a to letopočtem 1835.

Jan Skokan vedl hotel v době největší slá-
vy a díky jemu se stal hotel známým a zís-
kal po něm i jméno. Scházeli se zde nejen 
turisté, ale i známé osobnosti, které si 
oblíbily Beskydy. S manželkou Ludmilou 
měl pak čtyři dcery – Lidku, Marii (pro-
vdanou Kološovou), Kamilu a Zdeňku 
a syna Františka. Ludmila brzy zemřela 
a Jan Skokan se znovu oženil s paní Tere-
zií, která byla polské národnosti. Spolu již 
děti neměli.

Hotel prosperoval, během druhé světo-
vé války se zde často stahovali partyzáni 
a pan Skokan je zásoboval jídlem a vším, 
co jim mohl poskytnout.

Za spolupráci s partyzány byl Jan 
Skokan 13. 2. 1945 zatčen zvláštním 

protipartizánským komandem v Horní 

Bečvě.V souvislosti s akcí „Tetřev“ se tak 

stal součástí zatýkání spolu se skupinou 

Hážovou, Kubáňovou a ostatními, v dů-

sledku zrady. Byl vyslýchán a vězněn 

v Bílé, Olomouci a Brně. Poslední zpráva 

o něm byla z Brna – Kounic. Dodatečně 

vyšly najevo informace, že byl deportován 

do Osvětimi. Domů se už nikdy nevrátil. 

Jeho jméno je uvedeno na rodinném hro-

bě na Hutisku, ovšem jeho tělo tam neleží. 

Jméno také nalezneme na pamětní desce 

na MŠ Kněhyně a památníku v Hrabyni. 

In memoriam mu byl udělen Českoslo-

venský válečný kříž (1939).

Svatba Jana Skokana s druhou manželkou Terezií. Vlevo vzadu 
Josef Vaněk, Uprostřed Jan Skokan s manželkou Terezií, vedle 
Skokanovy dcery, vpředu jediný  jeho syn František Jan Skokan se synem Františkem

Hotel Skokan v třicátých letech 20. století  
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Hotel dále vedla Terezie Skokanová, vdo-
va po Janovi.

Nejmladší syn František se v třicátých 
letech vyučil číšníkem v hotelu Vlčina 
a převzal se svou ženou Boženou Hotel 
Kněhyně. Tím se stal vlastně posledním 
vlastníkem hotelu.

Po válce se hotel opět vzpamatoval 
a pod vedením Františka Skokana začal  
znova vzkvétat. Stal se zase centrem ži-
vota v Kněhyních i útočištěm turistů. 
V zadní části hotelu se nacházela i ku-
želna a sauna. Opět vznikl na tuto dobu 
výjimečný hotel.

Po znárodnění převzala v roce 1952 Ho-
tel Kněhyně „Jednota“. František Sko-
kan s manželkou v hotelu zůstali. Měli tři 
dcery Alenu, Dášu (provdaná Vojkůvko-
vá) a nejmladší Janu (provdaná Mikešo-
vá). V prvním patře měli svůj vlastní byt, 
který jim nebyl zabaven a František zde 

pracoval jako provozní a číšník, manželka 
jako kuchařka. Věhlas hotelu pokračoval, 
i když pod jiným majitelem, ale za vedení 
rodiny Skokanovy. V polovině šedesátých 
let se manželství Skokanových rozpadá 
a oba hotel opouštějí.

Novým vedoucím Hotelu Kněhyně se pak 
stává Vasil Leščišín, který znovu obno-
vil činnost hotelu pod Jednotou a dařilo 
se mu velice dobře. Manželka pracovala 
jako kuchařka. V blízkosti hotelu si po-
stavili nový dům. Po osmi letech odešel 
pracovat jako vedoucí střediska na Horní 
Bečvu. Od té doby se zde vystřídalo mno-
ho provozovatelů, ale dřívější úrovně již 
nikdy hotel nedosáhl.

Přišel rok 1992 a s ním privatizace. Ho-
tel se vrátil rodině, získala ho nejmladší 
dcera Františka Skokana Jana Mikešo-
vá. Spolu s manželem se pokoušeli uvést 
hotel do použitelného stavu po převzetí 
od Jednoty. Hotel byl v dezolátním stavu 
a v roce 1989 byl určen k demolici a byl 
již zpracován plán na výstavbu velikého 
komplexu – hotelu o kapacitě až 250 uby-
tovaných (stavební plány jsou k dispozici 
v archívu ve Vsetíně). Hotel měl stát na 
louce za nyní už jen hospodou a ta měla 
být stržena, aby nepřekážela výstavbě.

Takže manželé Mikešovi přebírají objekt 
v dezolátním stavu a vybydlený, bez oka-
pů, toalet, rozvodu vody atd. V následu-
jícím období jen budovali, přestavovali, 
aby bylo možno hostinec provozovat. 
Používat jej jako hotel bylo nemožné. Po 
restituci byl „Hotel Kněhyně“ v devade-
sátých letech přejmenován na Hostinec 
Skokan v upomínku původních majitelů. 
V roce 2008 umírá Jana Mikešová (Sko-
kanová) a Vladimír Mikeš zde zůstává 
sám se dvěma malými dětmi. Pokouší 

se ještě do roku 2016 za pomoci číšnice, 
která zde pracovala, nějakým způsobem 
hostinec udržet.

V roce 2016 se rozhodl hostinec prona-
jmout. Vystřídali se tři hostinští, ale kaž-
dý vydržel jen jeden rok a poslední z nich 
zmizel bez zaplacení nájmu.

Od té doby hostinec jen chátrá.

V současné době má Hostinec Skokan  
3 vlastníky – Vladimíra Mikeše a jeho děti 
Jakuba Mikeše a dceru Petru Mikešovou. 
Hostinec není provozován a zvláště v sou-
časné situaci rodina nemá zájem s provo-
zem začínat. Konec je tedy neznámý.

Zdroje:  
Zpracovala Zina Langrová

Podrobné informace pana Zdeňka Děckého
a pana Vladimíra Mikeše

včetně fotomateriálů
Tomáš Baletka, Zdeněk Pomkla  

- Oběti II. světové války
z řad občanů správního okresu  

Valašské Meziříčí

Hotel Kněhyně koncem třicátých let

Hotel Kněhyně ještě s kamenitou cestou

Současný stav - rok 2023
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 Z kniHovny

Únor s knihovnou bohatý na zážitky i nové knihy. Připravili jsme pro vás zajímavou besedu, poprvé tradiční Masopustní 
veselici a v knihovně najdete spoustu nových knih.

PoZvánky na akce

čtvrtek 9. února v 17.30 hodin  
kavárna Na Návsi
Prostřední Bečva slaví 320 let

beseda s janoU TicHoU 

autorkou monografie Výroční 
obyčejová a obřadní kultura na 
Valašsku.

Víte, že se vánoční koledování na Valaš-
sku neobejde bez ščastikování? Kdo se 
skrývá za tajuplným pohřebenářem? Kdy 
a jak byste hledali poklady v radhošťských 
ďúrách? Pochutnali byste si na svatodušní 
škračenici? Komu se nehodí jánské pluty? 
Při kterých slavnostech staří Valaši ob-
řadně stínali berana? Proč se na Dušičky 
plnily lampy namísto oleje máslem?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky 
nabízí nová kniha vydaná Národním mu-
zeem v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm. Monografie etnoložky, religionistky 
a kurátorky sbírek Jany Tiché předsta-
vuje výroční obyčejovou a obřadní kul-
turu moravského Valašska. V kapitolách 
věnovaných výročních zvykům, obyče-
jům a slavnostem celého kalendářního 

UkáZka Z novýcH kniH Pro Malé i velké čTenáře

MiZící HMyZíci: 
daniela krolUPPerová

Příběh mizících hmyzíků je pohádka, kte-
rá dětským čtenářům pootevře okénko do 
tajemného světa dobře známých drob-
ných živočichů.

sTroM: 
kaTarZyna bajerowicZ

Stránky knihy rozložte a poskládejte 
do velkého obrázku. Košatý strom tak 

během chvilky vyroste přímo před vámi 
i se všemi zvířaty, která na něm žijí. Pak už 
jen stačí vyrazit do přírody a objevovat!

krMíMe PTáky, ale sPrávně: 
P. berTHold, g. MoHr

Kdo svým opeřeným návštěvníkům po-
skytne po celý rok dobré krmení, může se 
těšit nejen pozorováním z bezprostřed-
ní blízkosti, ale také významně přispívá 
k ochraně ptáků.

jeřabinový důM: 
Marie Hajdová

Prvotina české autorky o návratech a no-
vých začátcích, o tom, že kořeny nejde 
zapomenout.

osUdné  
svědecTví: 
roberT bryndZa

Další velmi povedený díl série s Erikou 
a jejím týmem.
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MasoPUsTní veselice na ProsTřední bečvě

V sobotu 18. února ve 14.00 hodin ožije náves tradiční Masopustní veselicí. Veselici zahájí už ve 12.30 hodin průvody 
masek, které půjdou z Bacova, Kněhyň, Adámek, z dolního konce vyjde ve 13.30, všichni se pak sejdeme ve dvě hodiny na 
návsi, kde budou připraveny masopustní dobroty. Zahrají Záhořané a hudecká muzika Staré Gatě. Tradici masopustního 
průvodu obnovujeme v rámci oslav 320 let od založení Prostřední Bečvy.

Průvody masek zajišťují členové jednotli-
vých spolků. Bacovem půjdou fotbalisti, 
Kněhyněmi hasiči, z Adámek středoví ha-
siči a z dolního konce Sakumpikum. Ma-
sopustní průvod je jedním z tradičních lido-
vých zvyků, kterým si lidé zpestřovali zimu. 
Věřím, že si tento den společně všichni uži-
jeme a nebudete se bát dorazit v maskách.

Masopust zvaný také končiny, fašank 
či šibřinky je svátkem, který vyzývá 

k zábavě a hojné konzumaci dobrého jíd-
la a pití. Předchází totiž čtyřicetidennímu 
předvelikonočnímu půstu, proto je třeba 
se poveselit a najíst „do zásoby“.

Prastarý svátek Masopust začíná na Tři 
krále. Pokračuje do Popeleční středy, od 
níž lidé drželi čtyřicetidenní půst před 
Velikonocemi. Masopust byl vždy ve zna-
mení zábav a bujarého veselí a vyvrcholil 
posledními dny, kterým se na Valašsku 

říkal fašank nebo také končiny. Typickou 
součástí závěru svátku byly obřadní ob-
chůzky s rejem maškar.

Velké poděkování za spolupráci i podpo-
ru patří spolkům – SDH střed i Kněhyně, 
FK Prostřední Bečva, Zahrádkáři, Sa-
kumpikum a Kordulky.

-sliž-

roku se prostřednictvím vybraných pří-
kladů z Rožnovska, Valašskomeziříčska 
a Vsetínska seznámíme nejen s jejich 
historickou podobou, ale i soudobými 

pozůstatky v kontextu proměňující se 
společnosti; tedy mimo jiné také vlivu 
dnes již zaniklého světa převážně paste-
veckého obyvatelstva horských oblastí 

Moravy s odlišnou kulturní a sociální di-
ferenciací. V knize sledujeme jejich vývoj, 
přeměny, často i zánik.
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MASOPUSTNÍ 
VESELICE 

Sobota 18. února 2023  
 

❖ Masopustní dobroty 
❖ Zahrají: 

Záhořané 
a hudecká muzika  
Staré Gatě 

 

Masopustní průvody 
vyjdou ve 12.30 h.  
Kněhyně 
Bacov 
Adámky 
Dolní konec 
 

Sejdeme se  
ve 14.00 hodin na Návsi 

Přijďte si užít tradiční veselí a hodování. 
Masky jsou vítány. 
Ve spolupráci se spolky: SDH střed i Kněhyně, FK Prostřední Bečva, Zahrádkáři, 
Sakumpikum, Kordulky 
 

Prostřední  
bečva


