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GRATULACE
GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH
V MĚSÍCI KVĚTNU A ČERVNU 2018
Na stromech květy zavoní, zazelená se háj. Čas lásky
přišel mezi nás, přišel k nám měsíc máj.
Následuje měsíc červen, teplým sluncem prozářený, a my
zdravíme každého, kdo je v té době narozený.
Další roky života, ať jsou šťastné, veselé. Přejeme všem
hodně zdravím, na duchu i na těle.
Každý den špetku humoru a k tomu úsměv na tváři, pak
se i případné těžkosti lehčeji zvládnout podaří.
Ať se svět láskou naplní a přebývá v každém z nás, ať
opět za rok se sejdeme s gratulací v tento čas.
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

Přejeme
všem
dětem
všechno nejlepší, hodně
úspěchů ve škole i ve svých
zájmových aktivitách a dny
plné pohody a radosti.
Užívejte si prázdnin, jak
jen to nejlépe jde a ať se
Vám plní Vaše přání.
Malým dětem přejeme co nejvíce rodičovské lásky a péče.
Rovněž přejeme všem Vašim učitelkám, učitelům a
vychovatelům co nejhezčí zasloužené prázdniny za jejich stále
náročnější a stále nedoceněnou práci.
Ostatním pracovníkům školy přejeme co nejvíce pohodového
odpočinku a dalšího docenění. Vám všem přejeme hodně sil,
optimismu a dalších společných úspěchů v nastávajícím
školním roce.
Organizace KSČM Dolní Bečva

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Webové stránky obce – adresa:
www.dolnibecva.cz
Pokud budete mít zájem o vložení
informací, inzerátů, fotografií a
dalších nabídek, obraťte se na p.
Vavřínovou:
tel
571647168.
Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky.

3

Informace
Rada obce ve spolupráci s Policií ČR
Rožnov pod Radhoštěm v roce 2017
řešila stížnosti občanů na nevhodné
parkování vozidel na komunikacích,
především v Dolním Rozpité. Nevhodné
parkování
bylo
parkování
v nepřehledných úsecích, na chodnících,
noční parkování apod., které omezovalo
chodce, omezovalo silniční provoz,
provádění zimní údržby, odvoz odpadů, či jinak zvyšovalo
riziko bezpečného provozu na komunikacích. Rada obce
vyzývá občany, kteří využívají veřejné komunikace jako své
osobní soukromé parkovací plochy, aby se zdrželi déle
trvajícího parkování na komunikacích, neohrožovali
bezpečnost chodců, nenarušovali plynulost silničního provozu
na komunikacích. V případě zjištění porušování zákona o
silničním provozu je vždy nutné obrátit se bez prodlení na
policii v Rožnově, na telefon 974680711 s žádostí o nápravu
stavu tak, aby přestupky mohly být řešeny ihned v době jejich
vzniku. Ve spolupráci s policii organy obce budou následně
v problematických úsecích instalovat dopravní značení
omezující stání, či zastavení vozidly, pokud se budou míjet
účinkem výzvy rady obce, příp. domluva policie osobě činící
přestupek. Rada obce apeluje na majitele vozidel, aby si
vyřešili parkování svých vozidel na svém pozemku a
nikoliv na veřejné komunikaci.

Obec Dolní Bečva se rozhodla dokončit zateplování obecních
budov. Po mateřské školce, základní škole, zdravotnímu
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středisku a obecním úřadu plánuje zateplit také budovu
knihovny (osvětové besedy) a sportstadionu. Zateplení
knihovny spočívá ve výměně výplní otvorů - oken, dveří, dále
zateplení obvodového pláště, soklů a půdy. U knihovny dojde
i na rekonstrukci střechy, kabelizaci venkovní přípojky
nízkého napětí, bezbariérový vstup do budovy, zateplení části
podlah a stropů v budově, výměnu kotlů ÚT, či na stavební
úpravy a změnu části nebytových prostor v přízemí budovy.
Na realizaci projektu energetických úspor knihovny v dalších
letech naváže úprava terénu v okolí budovy. Zateplení budovy
knihovny je spolufinancováno Ministerstvem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí
2014-2020, prioritní osy – Energetické úspory, specifického
cíle – Snížit energetickou náročnost veřejných budov
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.
Celková dotace u knihovny je stanovena poskytovatelem ve
výši 2 220 700 Kč. Dodavatelem stavby „Obecní knihovna
Dolní Bečva-energetické úspory" byla vybrána ve veřejné
soutěži firma Jaroslav Lušovský z Dolní Bečvy, která
předložila obci nejvýhodnější nabídku na realizaci akce
v hodnotě 5 682 076,57 Kč včetně DPH. Dílo bude provedeno
v průběhu srpna-října t. r. Náročnost realizace projektu
spočívá v způsobu zateplení fasády se zachováním stávajících
prvků, v udržení provozu výdejny léků a v částečném
zachování provozu služeb v objektu během stavby nebo při
výměně střešní krytiny v částečné opravě krovu budovy.

SVOZ ODPADU


Netříděný odpad - svozový den čtvrtek 
Popelnice:

3. 5., 17. 5., 31. 5.
14. 6., 28. 6.
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Je několik důvodů, proč odpad třídit:
- třídění je moderní a prospěšné, recyklací odpadů
šetříme primární přírodní zdroje
- tříděním odpadu nezatěžujeme přírodu zbytečným
ukládáním odpadu na skládku
- tříděním odpadu se sníží objem směsného odpadu, za
jehož odstranění a ukládání na skládku musí obec
platit čím dál více peněz
- za každý kg vytříděného dopadu obdrží obec finanční
částku od společnosti EKO-KOM a.s.
- každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další
znovupoužití odpadu v případě, že ho správně
roztřídíme

Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci

Plasty (žlutý pytel)
Sklo (bílý pytel)
Papír (modrý pytel)
Nápojové kartony (modrý pytel)
Kovy (bílý pytel)
Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve
výjimečných případech, především využívali pytle na
tříděný odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony)
zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru
a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel. 571647168.
Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu.
Děkujeme.
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Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Rada
obce
schválila
provoz sběrného dvora
v areálu
drobné
provozovny u silnice I/35
vedle
potoku
Dolní
Rozpitý
v měsíci
od
března
do
konce
listopadu. Občané zde
mohou bezplatně odkládat
nebezpečný a velkoobjemový odpad, elektro odpad a další
druhy odpadů (papír, plast, sklo, železo, stavební suť do 3
m3/rok / č. p., č. e).

TERMÍN KVĚTEN – ČERVEN:
Pátek
Sobota

16,00 – 18,00 hodin
8,00 – 10,00 hodin

25. 5. 2018
30. 6. 2018

Nad limit mohou občané stavební suť úplatně odevzdat
k likvidaci Technickým službám ve Valašském Meziříčí,
případně přímo na skládku v Hrachovci. Dále mohou občané
bioodpad úplatně odevzdat k likvidaci Technickým službám
ve Valašském Meziříčí, pokud bioodpad nekompostují na
svém pozemku.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Žádáme občany, aby neodkládali odpad a nepotřebné věci
vedle kontejnerů u základní školy, tyto jsou určeny pouze pro
potřebu školy. Kolem kontejnerů vzniká nepořádek
s nepříjemným zápachem. K odkládání odpadu využívejte
odpadové nádoby ve svém vlastnictví.
Děkujeme za pochopení.
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ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
7. 3. 2018
1.Žádosti
1.1. Žádost na zapůjčení mobilního pódia na charitativní
akci
Rada obce schválila zaslání žádosti Městu Rožnov p/R ,
Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na
zapůjčení mobilního pódia na velikonoční charitativní akci na
návsi v neděli 1. 4. 2018. Výtěžek z akce bude věnován
manželům postiženým požárem rodinného domu dne 2. 3.
2018. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
výpůjčce v případě schválení žádosti.
1.2. Žádost o vyjádření obce k projektové dokumentaci
Rada projednala žádost o stanovisko k stavebnímu řízení na
stavbu „ Stavební úpravu bytu č. 14 v domě č. p. 658 v k. ú.
Dolní Bečva“. Rada obce souhlasí s návrhem stavebních
úprav bytu č. 14 dle předložené projektové dokumentace.
1.3. Žádost o provedení odkoupení a směny pozemků
Rada obce projednala žádost na odkoupení části pozemku p. č.
1515/1 obce a následného provedení směny pozemku za část
pozemku p. č. 1515/4 a pozemek p. č. 1424/2 pod místní
komunikací ve vlastnictví žadatele. Rada obce neschválila
navrhovaný způsob majetkoprávního vypořádání pozemků a
nabízí žadateli pouze výkup pozemku pod komunikací za cenu
dle znaleckého posudku.
1.4. Žádost o navýšení finančních prostředků
Rada obce schválila žádost předsedy komise školské, kultury a
sportu o navýšení finančních prostředků na §3399 na oslavu
Svátku matek ve sportovním areálu dne 13. 5. 2018 na
zajištění hudebního vystoupení cimbálové muziky Poštar
z Frenštátu p/R dle přílohy.
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1.5. Žádost o vykoupení pozemků pod komunikací
Rada obce vzala na vědomí stanovisko spoluvlastníků
pozemku p. č. 40/2 a 32/12, kteří nesouhlasí s prodejem části
pozemků obci pod nezpevněnou přístupovou komunikací do
chatoviště k řece Bečvě. Vzhledem k tomuto stanovisku nelze
řešit ani vykoupení části pozemku p. č. 40/14 , jelikož není
možné propojení s obecní komunikací.
2. Smlouvy, dodatky
2.1. Smlouva o dílo na PD stavby prodloužení vodovodu
Rada obce schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace stavby „ Prodloužení vodovodního řádu v obci
Dolní Bečva“ k p. č. 2279 a 2281/3 v Horním Rozpitém, nad
obchodem.
2.2. Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na PD pro stavbu MK a
rekonstrukce MK
Rada obce schválila Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo pro stavbu
MK na p. č. 1131/5 a 1131/24 a rekonstrukce MK na p. č.
2725/ 1 v Dolní Bečvě dle přílohy.
2.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro stavbu rozšíření
hřbitova
Rada obce schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro stavbu
rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě dle přílohy.
2. 4. Smlouva o dodávce vody z vodovodu
Rada obce schválila smlouvu o dodávce vody z vodovodu č.
270 a 413 dle přílohy.
2.5. Smlouva o nájmu hrobového místa
Rada obce schválila smlouvu o nájmu hrobového místa č. 3
dle přílohy.
2.6. Smlouva o právu provést stavbu
Rada obce schválila smlouvu o právu provést stavbu zpevněné
plochy – část sjezdu na pozemek, vodovodní přípojku,
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kanalizační přípojku splaškové a dešťové kanalizace, na p. č.
2691/1 dle přílohy a přiložené situace.
3. Požár domu
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty obce o požáru
RD, poskytnutí nenávratné bezprostřední finanční pomoci
obce ve výši 10000,- Kč na nejnutnější osobní výdaje po
požáru 2. 3. 2018 při řešení krizové situace. Rada obce
doporučuje zastupitelstvu obce schválit finanční dar ve výši
200 000,- Kč na opravu vyhořelého domu. Rada obce schválila
odvoz a likvidaci směsného stavebního a demoličního
materiálu ze spáleniště na náklady obce na skládku ve Staříči
do hodnoty 55000,- Kč.
4. Stavební úpravy drobné provozovny
Rada obce schválila SOD na stavební úpravy drobné
provozovny v částce 1,047.228,- Kč vč. DPH.
5. Inventarizační zpráva obce
Rada obce schválila inventarizační zprávu obce o průběhu a
výsledku provedených inventur majetku a závazků obce Dolní
Bečva k 31. 12. 2017 dle přílohy.
6. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ
Rada obce schválila inventarizační zprávu ZŠ a MŠ o průběhu
a výsledku provedených inventur majetku a závazků ZŠ a MŠ
Dolní Bečva k 31. 12. 2017 dle přílohy.
7. Jmenování členů konkurzní komise
Rada obce jmenovala členy a předsedu konkurzní komise na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele PO ZŠ a MŠ
Dolní Bečva 578 v tomto složení:
1. Ing. Pavel Dedek, člen konkurzní komise, předseda školské
rady při ZŠ a MŠ
2. Mgr. Libor Fusek, člen konkurzní komise, pedagogický
pracovník ZŠ a MŠ
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3. Mgr. Ivan Suchý, člen konkurzní komise, školní inspektor
ČŠI
4. Mgr. Olga Vallová, členka konkurzní komise, pracovník
KÚ Zlínského kraje
5. Ing. Petr Bohušík, člen konkurzní komise, člen RO
6. Bc. Pavel Mana, předseda konkurzní komise, člen RO
7. Ing. Dušan Vrážel, pracovník MěÚ Rožnov p/R
Tajemníkem konkurzní komise byla určena paní Jana
Vavřínová.
První schůzka konkurzní komise byla stanovena dne 5. 4. 2018
v 9,30 hodin v kanceláři starosty obce OÚ.
8. Projektové záměry a dotace
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit tyto
výhledové záměry a dotace z rozpočtu obce 2018:
1. Lyžařský klub Radhošť Dolní Bečva, dotace na rekonstrukci
elektrorozvodů stanice lyžařského vleku
2. Sdružení hasičů ČMS, SDH Dolní Bečva, dotace na auto
3. Dřevěný betlém, záměr pořízení betlému z lipového dřeva
z áleje po sněhové kalamitě
4. Letní kino, záměr DSO Mikroregion Rožnovsko
5. Parkoviště v areálu MŠ, záměr
6. Vestavba knihovny v bytovém domě č. p. 658, projektová
příprava dle důvodové zprávy. Rada obce nedoporučuje ZO
schválit poskytnutí finančního daru 50 000,- Kč na
rekonstrukci nemocnice ve Valašském Meziříčí.
9. Zpráva kontrolního výboru
Rada obce projednala a bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru dle přílohy.
10. Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Bečva
a návrh opatření obecné povahy
Rada obce projednala pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1
ÚP Dolní Bečva a návrh opatření obecné povahy zaslané MěÚ
Rožnov p/R, pořizovatelem ÚP dne 16. 2. 2018 a ukládá Ing.
Novosadové, určenému zastupiteli zaslat pořizovateli
připomínky k zapracování dle přílohy.
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11. Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších v obci
Rada obce vzala na vědomí informaci MAS (Místní akční
skupiny) Rožnovsko, jako nositele strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLL) v období 2014-2020 o
možnosti čerpat finanční podporu z IROP (Integrovaného
regionálního operačního programu) na projekty z oblasti
opatření podpory dopravní dostupnosti zejména ve vztahu
k bezpečnosti dopravy v obci v letech 2018-2019.
RO doporučuje zastupitelstvu obce schválení projektové
přípravy opatření k zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších
v centru obce spočívající ve výstavbě a rekonstrukci
bezbariérové komunikace k zastávkám autobusové dopravy,
do veřejné budovy OÚ a dále v realizaci prvků zvyšujících
bezpečnost silniční a pěší dopravy (přechod na silnici I/35,
VO, prvky inteligentních dopravních systémů) v návaznosti na
bezbariérové komunikace pro pěší u silnice I/35 v obci.
Opatření je v souladu s aktualizovanou studií Silnice I/35
průtah Dolní Bečvou. Financování akce je navrženo
z programu IROP-Bezpečnost Dopravy v rámci integrovaných
projektů CLLD MAS Rožnovsko 2014-2020, alokace pro obec
Dolní Bečvu – 2,136.000,- Kč, míra podpory projektu 95%
z fondu EU ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj).
12. Valná hromada honebního společenstva
Rada obce vzala na vědomí zápis z Valné hromady Honebního
Společenstva Dolní Bečva ze dne 19. 1. 2018 - viz příloha. RO
nesouhlasí s 6. bodem zápisu VH HS, kdy Obec nebyla přijata
za člena honebního společenstva s odůvodněním, že
delegovaný zástupce obce není přímým vlastníkem lesních
pozemků honitby a jeho zájmy mohou být odlišné od zájmů
přímého vlastníka jako právně neopodstatněným a žádá o
znovu projednání její přihlášky do HS za účasti zástupce obce
na VH tak, aby bylo obci jako zakládajícímu členu honebního
společenstva umožněno stejně jako ostatním vlastníkům
honebních pozemků přičleněných k honitbě se podílet na jeho
činnosti.
RO konstatuje, že delegovaný zástupce obce
plnohodnotně zastupuje vlastníka honebních pozemků
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v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu obce a v souladu
se zákonem o obcích. RO považuje nepřijetí obce za člena
honebního společenstva za diskriminací oproti jiným
vlastníkům honebních pozemků přičleněných k honitbě
přijatých do HS. Obec ukončila své členství v HS k 31. 12.
2003 výhradně na základě překážky v zákoně o obcích, která
již pominula. RO ukládá starostovi zajistit stanovisko ve věci
od příslušných orgánů státní správy myslivosti.
13. Systém ochrany osobních údajů dle GDPR
Rada obce vzala na vědomí povinnost obce zavést systém
ochrany osobních údajů dle GDPR v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679. RO ukládá
starostovi ve spolupráci s DSO Mikroregion Rožnovsko
projednat společný postup v ochraně osobních údajů se
zajištěním společného pověřence, analýz, návrhu opatření
k dosažení souladu s GDPR, zajištění školení, poradenství a
trvalé podpory provozu GDPR při nakládání s osobními údaji
orgánů a organizačních složek obce.
14. Program a termín jednání ZO
Rada obce schválila termín konání zasedání zastupitelstva
obce dne 26. 3. 2018 v 16 hodin v zasedací síni obecního
úřadu s tímto programem:
1.Zpráva KV
2. Zpráva FV
3. Záměry obce
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Smlouvy
6. Smlouvy o poskytnutí dotace spolkům
7. Různé
15. Různé
15.1. Kontejnery na textil
Rada obce vzala na vědomí nabídku firmy Textil Eco a.s.,
Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 na umístění kontejnerů na
použitý textil, obuv a hračky a schvaluje umístění 1 kontejneru
u budovy obecního úřadu.
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15.2. Odběr, svoz a likvidace velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, elektroodpadu, bioodpadu
RO projednala a odsouhlasila cenovou nabídku firmy AVE
CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., na odběr, svoz a likvidaci
velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, bioodpadu a
elektroodpadu v obci v roce 2018 s tím, že cena
velkoobjemového odpadu bude činit max. 1459,- Kč/ t a svozy
odpadů budou prováděny 1xměsíčně od 03-11/2018. RO
ukládá starostovi zaslat objednávku firmě do 21. 3. 2018.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
26. 3. 2018
1.Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy
kontrolního výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění
usnesení ZO a RO za I. čtvrtletí 2018 a o činnosti kontrolního
výboru za toto období. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
doplňující informaci místostarostky Ing. Pavly Novosadové k
bodu 8.4 z 10. usnesení ZO ze dne 13. 6. 2016 ve věci
obnovení autobusové zastávky v Horním Rozpitém – lokalita
U konzumu s vybudováním chodníku podle požadavku Policie
ČR.
ZO ukládá RO zadat projektantovi vypracování
předběžného propočtu nákladů. Zastupitelstvo obce dále bere
na vědomí informaci starosty Bc. Pavla Many k bodu 11 z 30.
usnesení RO o zřízení přechodu pro chodce na silnici I/35 a
informaci k bodu 7 z 35. usnesení RO ze dne 6.3.2017 o
zamítnutí žádosti obce o přijetí do Honebního společenstva.
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy
finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního
výboru od posledního zasedání ZO, zejména doporučení FV
ke schválení rozpočtového patření č. 1, k žádostem o dotace
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občanských spolků, žádosti o dotaci městu Valašské Meziříčí,
k záměrům na účasti obce na projektu SMR „Letní kino“,
vybudování parkoviště u MŠ a přípravě vestavby knihovny v
budově č. p. 658 Dolní Bečva, o určení poradní skupiny k
vyhodnocení podkladů k účetní závěrce za rok 2017. ZO
schválilo návrh plánu činnosti FV ZO pro rok 2018.
3. Projektové záměry obce, žádosti o dotace
3.1. Lyžařský klub Radhošť
ZO schválilo záměr poskytnutí účelové dotace ve výši
75.000,- Kč Lyžařskému klubu Radhošť na rekonstrukci
vytápění stanice lyžařského vleku na Radhošti.
3.2. Sdružení hasičů ČMS, SDH Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce schválilo záměr nákupu druhého vozidla
pro organizační složku obce - Jednotku SDH jako náhradu za
vozidlo Opel Movano s financováním obce do 300 tis. Kč a za
podmínky finanční spoluúčasti dalších subjektů – sponzorů.
3.3. Město Valašské Meziříčí
Zastupitelstvo obce ukládá zástupci obce na valné hromadě
Mikroregionu Rožnovsko projednat možnost poskytnutí
finančního daru městu Valašské Meziříčí za účelem
rekonstrukce valašsko- meziříčské nemocnice při poměrné
účasti všech spádových obcí DSO.
3.4. Obec Dolní Bečva
3.4.1. Zhotovení dřevěného betlému
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na zhotovení betlému na
náves ve variantě Sv. Marie + sv. Josef + Ježíšek v jesličkách
+ 2 ovečky + přístřešek dle nabídky ze dne 12.12.2017 za
předem dohodnutou cenu ve výši 85.000,- Kč.
3.4.2. Projekt Sdružení Mikroregionu Rožnovsko „ Letní
kino“
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce zúčastnit se na
projektu SMR „Letní kino“ pod názvem „festival česko-
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slovenského filmu“ s 15% účastí obce – tj. ve výši 7.280,- Kč
podle důvodové zprávy.
3.4.3. Parkoviště v areálu MŠ
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vybudování parkoviště u
MŠ a ukládá radě obce s PO ZŠ a MŠ zajistit vypracování
projektové dokumentace na tuto akci.
3.4.4. Vestavba knihovny v bytovém domě č. p. 658
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zadat k vypracování
projektovou přípravu vestavby knihovny v budově č. p. 658
Dolní Bečva podle studie z 12/2017
3.4.5. Opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších
v centru obce
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr v oblasti opatření
podpory dopravní dostupnosti ve vztahu k bezpečnosti
dopravy – schválení záměru spočívající v opatřeních ke
zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších v centru obce v rámci
programu IROP – Bezpečnost dopravy podle důvodové
zprávy.
4. Rozpočtové opatření č.1
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018
podle důvodové zprávy přednesené ing. Blankou Urbanovskou
se zvýšením rozpočtových příjmů o 457.274,- Kč, zvýšením
rozpočtových výdajů o 1.069.274,- Kč, příjmy po úpravě ve
výši 31.472.274,40 Kč, výdaje po úpravě 31.913.274,40 Kč,
rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 612.000,- Kč, financování po
úpravě – 612.000,-Kč.
5. Smlouvy
5.1. Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti)
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene ( služebnosti) č. IP -12-8020239 Dolní Bečva
k zemní přípojce NN v k.ú. Dolní Bečva dle přílohy. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu 1210,-
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Kč s DPH. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy ve
lhůtě do 30. 3. 2018.
5.2. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene- služebnosti inženýrské sítě s dohodou o vstupu
na
pozemek
v souvislosti
s investiční
výstavbou
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene- služebnosti
inženýrské sítě
s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční
výstavbou „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní
Bečva“ mezi obcí Dolní Bečva a spoluvlastníky pozemků dle
přiložené situace z projektové dokumentace. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy v termínu do 30. 3. 2018.
5.3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene- služebnosti inženýrské sítě s dohodou o vstupu
na
pozemek
v souvislosti
s investiční
výstavbou
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene- služebnosti
inženýrské sítě
s dohodou o vstupu na pozemek v souvislosti s investiční
výstavbou „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní
Bečva“ mezi obcí Dolní Bečva a spoluvlastníky pozemku dle
přiložené situace z projektové dokumentace. Věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy v termínu do 30. 3. 2018.
5.4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na stavbu „Přeložky Dolní Bečva, STL přípojka,
rekonstrukce MK, č. stavby 8800086925
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na stavbu „Přeložky Dolní Bečva,
STL přípojka pro p. č. 1164/1, rekonstrukce MK, č. stavby
8800086925 na p. č. 2725/1“ dle přílohy. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za finanční částku 605,- Kč s DPH.
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Zastupitelstvo obce, pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
v termínu do 30. 3. 2018.
5.5. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/MS/2018/00018 Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/MS/2018/00018 na přeložku telefonní sítě
a zařízení a úhradu nákladů nezbytných s realizací přeložky
v souvislosti se stavbou „ Rekonstrukce MK na p. č. 2725/1
v Dolní Bečvě dle přílohy. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy v termínu do 30. 3. 2018.
5.6. Dohoda o změně spoluvlastnických podílů v budově č.
p. 658
Zastupitelstvo obce ruší bod 4 odst. 3 usnesení ZO č.j.
16/09/2017-ZO-U ze dne 25.9.2017, kterým byla schválena
Smlouva o změně spoluvlastnických podílů jednotek v domě
čp. 658 Dolní Bečva v rámci změny prohlášení vlastníka se
smlouvou o výstavbě.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu – Dohodu
spoluvlastníků o změně spoluvlastnických podílů jednotek v
domě č.p. 658 Dolní Bečva v rámci změny prohlášení
vlastníka se smlouvou o výstavbě a prodeji části podílů na
pozemku podle důvodové zprávy, kterou přenechává obec
úplatně část společných prostor spolu s ostatními vlastníky
jednotek v budově za účelem rozšíření bytové jednotky č.
658/6 a bytové jednotky č. 658/14 a prodává část svého
podílu ve výši id. 87/156541 k celku na pozemku st. 1166
zast. plocha a nádvoří v obci a k.ú. Dolní Bečva a část podílu
ve výši id. 715/156541 k celku na tomto pozemku za cenu
zjištěnou znaleckým posudkem. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy ve lhůtě do 15. 5. 2018.
5.7. Kupní smlouva podílů na části pozemku p.č. 18/5
v rozsahu nezatížených exekucí
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu koupi podílu id.
¼ k celku a podílu id. ½ na pozemku par. č.18/6 podle GP č.
1947-167/2016 v k.ú. a obci Dolní Bečva za podmínek jak
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jsou uvedeny v důvodové zprávě. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy ve lhůtě do 15. 4. 2018.
6. Smlouvy o poskytnutí daru a dotace zapsaným spolkům
6.1. Darovací smlouva
Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu, na základě
které se poskytuje obdarovaným finanční dar ve výši 200 000,Kč za účelem rekonstrukce požárem zničeného rodinného
domu na Dolní Bečvě a ukládá starostovi podepsat tuto
smlouvu v termínu do 30. 3. 2018.
6.2. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
celoroční činnost mezi Obcí Dolní Bečva jako poskytovatelem
a FC Dolní Bečva, spolek, Dolní Bečva č. 340 IČ 67727883
jako příjemcem pro rok 2018 ve výši 227 tis. Kč. ZO pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy ve lhůtě do 15. 4. 2018.
6.3. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
celoroční činnost mezi Obcí Dolní Bečva jako poskytovatelem
a Lyžařským klubem Radhošťz.s. IČ
44740719 jako
příjemcem pro rok 2018 ve výši 50 tis. Kč podle důvodové
zprávy. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy ve lhůtě
do 15. 4. 2018.
6.4. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
celoroční činnost mezi Obcí Dolní Bečva jako poskytovatelem
a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bečva, Dolní
Bečva č. 340 IČ 63701642 jako příjemcem pro rok 2018 ve
výši 170 tis. Kč podle důvodové zprávy. ZO pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy ve lhůtě do 15. 4. 2018
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7. Různé
7.1. Delegování na Valnou hromadu společnosti VaK
Vsetín a.s.
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm.
f) z. č. 128/2000 Sb. o obcích pověřuje k účasti na řádné valné
hromadě a.s. Vodovody a kanalizace Vsetín, konané dne 7. 6.
2018 ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2,
starostu obce pana Bc. Pavla Manu. Zástupce obce je pověřen
činit za obec veškeré právní úkony, k nimiž je oprávněna obec
jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
7.2. Příloha č. 2 k OZV 01/2015 ze dne 14. 12. 2015
ZO schvaluje přílohu č. 2 k obecně závazné vyhlášce č.
1/2015 ze dne 14. 12. 2015 podle důvodové zprávy.

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Dolní Bečva

NAŠE DÍVČÍ HVĚZDY
Starší žákyně naší základní školy, se po roce opět probojovaly
na celorepublikové finále ve futsalu dívek a po loňském 4.
místě se letos staly vicemistryněmi ČR. Do finálového turnaje
se probojovala přes vítězství v kvalifikačním turnaji v Ostravě
a 2. místě v semifinálovém turnaji v Brně – Rousínově.
Celková letošní bilance děvčat je 6-3-1 a skóre 28:5.
Složení družstva: Pavlíčková Klára, Vašková Tereza,
Ondrůšková Tereza, Adamcová Adéla, Růčková Aneta,
Karafiátová Jana, Lucie Kubáňová a Vivien Tichá.
Holkám se daří nejen ve futsalu. Ve florbalu poslední tři roky
vždy postoupily do krajského finále a jsou dvojnásobné
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mistryně Zlínského kraje (2015/16, 2017/18), letos je dělilo
jediné vítězství od postupu na MR. Od 6. třídy absolvovaly
13 turnajů, z toho 9 vyhrály a na 4 turnajích skončily na 2.
místě. Za celé 4 roky prohrály jen 4 zápasy!!!
Přejeme slečnám mnoho dalších úspěchů nejen ve sportu ale i
v životě. Poslední společnou akcí bude soutěž základních škol
v minikopané, kde obhajují loňské 1. místo (jak jinak)
z krajského kola. Tak snad bude ještě jedna oslava …
Bylo mi velikou ctí a děkuji

Martin Chumchal

21

 KŠKS ZVE:

Termín: 4. 5. 2018
Kde: Alej Hynka Tošenovského Dolní Bečva
MŠ
Prezentace 9:00 hod.
Start 9:15 hod.
ZŠ
Prezentace 10:00 hod.
Start 10:15 hod.
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Kategorie: dívky, chlapci
MŠ: mladší - do 5 let, starší – do 7 let
1. - 2. třída
3. - 4. třída
5. - 6. třída
7. - 8. - 9. třída

Pro závodníky umístěných na 1. – 3.
místě bude připraven diplom, medaile a
cena.
Hlavní sponzor – Obec Dolní Bečva
Organizační zajištění KŠKS, SVČ
Rožnov pod Radhoštěm
Péče o závodníky – pedagogové MŠ a
ZŠ Dolní Bečva

MO KDU ČSL a obec Dolní
Bečva zvou všechny maminky
a bavičky na oslavu

Která se uskuteční v neděli 13. 5. 2018 ve sportovním areálu.
V programu vystoupí děti MŠ a ZŠ a další. Celým
odpolednem nás bude provázet cimbálová muzika POŠTÁR.
Začátek je ve 14,30 hodin. Akce se koná za každého počasí,
jelikož areál je nově nadstřešen.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Dne 26. 5. proběhne od 14
hodin tradiční

Jako každoročně budou pro
děti připraveny nejrůznější
soutěže, stanoviště, skákací
hrad aj. Po celé odpoledne bude k poslechu a tanci hrát
cimbálová muzika JAVOŘINA. Místo setkání bude upřesněno
před plánovanou akcí (náves nebo sportovní areál).
Na Vaši účast se těší komise školská, kultury a sportu při radě
obce a soubor písní a tanců Javořina.

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ SDH DOLNÍ
BEČVA
Na konci září minulého roku jsme se zúčastnili Závodu
požárnické všestrannosti ve Veselé. Při nástupu družstev
proběhlo vyhodnocení předešlé Okresní ligy, kde se naši
mladší žáci umístili na 2. místě. Po celou dobu závodu
panovalo velmi nepříznivé počasí. Do závodu jsme byli
vyzbrojeni třemi hlídkami mladších žáků a jednou hlídkou
starších žáků. Mladší žáci se z celkových 30 hlídek umístili na
26. místě, 11. místě a na nejcennějším 1. místě. Starší žáci se
z 35 družstev umístili na 20. místě. Všechna umístění se
žákům počítají do následující Okresní ligy.
První závod v letošním kalendářním roce proběl v neděli 14. 1.
v Ostravě – Michálkovicích. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách, a to v uzlové štafetě a motání hadic. Ze
základního kola uzlové štafety, mladší žáci postupovali do
„pavouka“ ze 4. a 6. místa. Po bojích v „pavouku“ se první
družstvo umístilo na 3. místě a druhé družstvo na 2. místě.
V motání jsme se ukázali jako favorité, když jsme se umístili
na prvních dvou místech. V prvním pokusu uzlové štafety
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starší žáci získali 20 trestných bodů a museli se spoléhat na
druhý pokus. V druhém pokusu vše vyšlo, jak mělo a s časem
28,59 s se umístili na 10. místě. V motání hadic se starší žáci
v silné konkurenci umístili na krásném 2. místě.
V únoru jsme se s žáky zúčastnili XXIX. ročník halové
pohárové soutěže mladých hasičů a zároveň XXVII. ročníku
neoficiálního halového mistrovství Čech, Moravy, Slezska a
Slovenska v Havířově. Do Havířova jsme jeli vyzbrojeni
jedním desetičlenným týmem mladších žáků a jedním
pětičlenným týmem starších žáků. První disciplína pro mladší
žáky byla uzlová štafeta a pro starší žáky štafeta dvojic.
Mladší žáci byli rozděleni na dvě družstva po pěti členech.
První družstvo dosáhlo času 37,12 s, bohužel po nepovedeném
tesařském uzlu bylo přičteno 15 trestných vteřin, a tak jsme se
spoléhali na druhé družstvo, které dosáhlo času 43 vteřin, ale
bohužel také obdrželi 15 trestných vteřin za lodní uzel, a tak se
s časem 52,12 s umístili až na 11. místě. Během uzlové štafety
mladších žáků, starší žáci měli za úkol štafetu dvojic. Štafetu
dvojic zvládli v čase 54,44 s a umístili se na 9. místě.
Po odběhání všech družstev se kategorie prohodily, mladší se
přesunuli na štafetu dvojic a starší na uzlovou štafetu. Mladší
se opět rozdělili na dvě družstva. První družstvo dosáhlo času
61,84 s a to byl čas, který do konce kategorie nikdo
nepřekonal, a tak mladší slavili první místo. Starší žáci na
uzlové štafetě dosáhli času 36,51 s, tento čas stačil na 9. místo.
Po odběhání obou disciplín se obě kategorie přesunuly do
hlavní haly, kde probíhala závěrečná disciplína štafeta 4x40 m.
Mladší žáci byli opět rozděleni na dvě družstva ale již nyní
pouze po čtyřech. První družstvo dosáhlo času 43,54 s a tento
čas mladším žákům stačil na krásné 3. místo. Starším žákům
se štafeta nevydařila tak, jak by si přestavovali a s časem 36,2
s skončili na 13. místě.
Mladší žáci s celkovým součtem 15 bodů obhájili své 4. místo
z předešlého roku. Starší žáci se součtem 31 bodů se dělili o 8.
místo a rozhodovala štafeta dvojic, kde žáci z Pohořelic byli
lepší, a tak se naši žáci přesunuli na 9. místo.
I přes všechno, co se nám v Havířově nepovedlo si myslím, že
se obě kategorie žáků skvěle umístili. Doufám, že příští rok
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přivezeme tu vytouženou medaili, která nám tentokrát jen o
kousíček utekla.
Druhou březnovou sobotu jsme se zúčastnili dvojboje mladých
hasičů ve Vítonicích, kde se soutěžilo ve štafetě dvojic a
vázání uzlů. V mladších žácích jsme měli dvě družstva, která
nenašla v soutěži přemožitele, a tak se první i druhé družstvo
umístilo v obou disciplínách na 1. místě a 2. místě a na závěr
jsme se mohli radovat v celkovém hodnocení z prvního a
druhého místa. Starší žáci se ve štafetě dvojic umístili na 1.
místě a ve vázání uzlů na 3. místě a i to stačilo na krásné 2.
místo.
Po soutěži družstev nastala soutěž jednotlivců ve vázání uzlů.
V mladší kategorii jsme získali opět zlato a to díky Tereze
Němcové, která zvládla uvázat uzly v čase 25,31 s.
Po žácích přišli na řadu vedoucí. V silné konkurenci
vedoucích jsme se opět umístili na stupních vítězů. První
místo to sice nebylo, ale nechybělo k němu málo. Druhý
skončil Vojtěch Kulišťák a třetí Dominik Babinec.
Výsledky jednotlivců ve vázání uzlů:
Starší žáci
Aneta Němcová
25,70 s
6. místo
Hana Pavelková
56,18 s
19. místo
Mladší žáci
Tereza Němcová
Vojtěch Solanský
Pavlína Babincová
Natálie Lažová
Veronika Valchářová
Tomáš Kretek
Vanesa Španihelová
Vojtěch Kubíček
Břetislav Bok
Aneta Mikudová
Luděk Šimura
Marie Slavíková

25,31 s
27,32 s
29,71 s
30,78 s
33,71 s
34,10 s
42,05 s
44,54 s
49,46 s
61,07 s
83,60 s
89,78 s
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1. místo
4. místo
6. místo
7. místo
9. místo
10. místo
14. místo
15. místo
17. místo
19. místo
26. místo
27. místo

Vedoucí
Vojtěch Kulišťák
Dominik Babinec
Marek Indrák
Libor Mikuda

19,58 s
20,96 s
26,71 s
50,03 s

2. místo
3. místo
5. místo
9. místo

Následující sobotu jsme se zúčastnili 1. závodu ČHP v běhu na
šedesát metrů s překážkami v Ostravě. V mladší kategorii nás
reprezentovalo 11 závodníků. Z mladších chlapců se nejlépe
umístil Vojtěch Kubíček na 29. místě z 96 závodníků a v
mladších dívkách Natálie Lážová na 25. místě taktéž z 96
závodnic. Ve starší kategorii jsme měli pouze dvě
reprezentantky. Ve starších dívkách se nejlépe umístila Hana
Pavelková na 86. místě ze 186 závodnic.
Výsledky jednotlivců:
Mladší žáci
Kubíček Vojtěch
Solanský Vojtěch
Kretek Tomáš
Láža Vojtěch
Bok Břetislav
Matěj Vavřín

17,60 s
18,04 s
18,25 s
18,77 s
33,32 s
25,99 s

29. místo
38. místo
41. místo
48. místo
91. místo
mimo soutěž

Mladší žákyně
Lážová Natálie
Slavíková Marie
Babincová Pavlínka
Němcová Tereza
Valchářová Veronika

17,82 s
18,00 s
21,32 s
23,03 s
24,37 s

25. místo
28. místo
60. místo
73. místo
81. místo

Starší žákyně
Pavelková Hana
Němcová Aneta

14,92 s
16,42 s

86. místo
130. místo
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V neděli 25. 3. jsme se zúčastnili 2. závodu ČHP v běhu na
šedesát metrů s překážkami v Jablonci nad Nisou. V mladší
kategorii nás reprezentovalo 7 závodníků. Z mladších chlapců
se nejlépe umístil Tomáš Kretek na 40. místě ze 107
závodníků a v mladších dívkách Mikudová Aneta na 32. místě
ze 117 závodnic.
Mladší dívky
Mikudová Aneta
Babincová Pavlínka
Slavíková Marie
Valchářová Veronika

18,34 s
18,81 s
18,94 s
23,38 s

32. místo
37. místo
39. místo
77. místo

Mladší chlapci
Kretek Tomáš
Kubíček Vojtěch
Bok Břetislav

18,11 s
18,61 s
32,28 s

40. místo
45. místo
101. místo

Více o činnosti mládeže lze dočíst na internetových stránkách
sboru www.sdhdolnibecva.com v sekci Činnost mládeže.
Fotografie ze soutěží lze zhlédnout na internetových
stránkách: www.sdhdolnibecva.rajce.idnes.cz
Rádi bychom také poděkovali firmě ON Semiconductor Czech
Republic, s. r. o. za zakoupení dresů pro žáky. Moc si tohoto
sponzorského daru vážíme.

Vojtěch Kulišťák
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KLUB SENIORŮ
30. výročí založení Klubu seniorů

Uplynulo již 30 let od doby, kdy na Dolní Bečvě se objevila další
dobrovolná společenská organizace – Klub důchodců.
Po postavení nové školy se pro potřeby obce uvolnily
prostory ve dvou starých školách – dolní i horní. Tehdejší předseda
MNV Josef Maléř měl dlouhodobý zámysl, který nakonec prosadil,
aby se dolní škola rekonstruovala a vytvořily se v ní prostory pro
činnost společenských organizací. Ještě v průběhu posledního roku
ve funkci předsedy MNV se panu Maléřovi podařilo zabezpečit na
rekonstrukci dolní školy částku 850 000 Kč. V přízemí budovy se
připravovala klubová místnost pro svazáckou organizaci a soukromý
byt. V prvním poschodí pak knihovna, z bývalého kabinetu a
sborovny hudebna pro přípravu místní hudební kapely a z jedné třídy
pak místnost pro starší občany, kteří by se sdružili do Klubu
důchodců, kde by se mohli scházet a besedovat. Součástí
rekonstrukce bylo také vybudování nového sociálního zařízení,
přístavba další místnosti v mezipatře a rekonstrukce ústředního
topení v budově.
Práce se naplno rozjely v roce 1987 jako akce „Z“. To již
Josef Maléř rezignoval na funkci předsedy MNV a mohl se jako
důchodce plně věnovat řízení stavby. Jako stálí pracovníci s ním
denně na stavbě pracovali pánové Štrigler a Jan Roman. Do práce se
zapojila řada občanů ze společenských organizací v rámci
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brigádnické výpomoci. Muselo se spěchat, protože přidělené peníze
na rekonstrukci a vybavení musely být vyčerpány do konce roku.
V průběhu rekonstrukce školy se již rozjela náborová akce
k získání členů Klubu důchodců. Ustavující schůze KD se konala 29.
3. 1988 v nově vybudované klubové místnosti. Zúčastnilo se ji 16
zakládajících členů za přítomnosti předsedy a tajemníka MNV.
Na ustavující schůzi byl schválen výbor, v němž byli
zástupci jednotlivých částí obce. Základem úspěšné činnosti každé
organizace je její vedení. Jestliže do výboru jsou zvoleni lidé, kteří
obětavě a nezištně pracují pro organizaci, je vyhráno. To se v celé
historii klubu potvrdilo.
První výborová schůze se konala 6. dubna 1988. Při ni došlo
k rozdělení funkcí ve výboru a jejím hlavním úkolem bylo pracovat
na rozšíření členů klubu. Byly zpracovány seznamy občanů Dolní
Bečvy v důchodovém věku a členové výboru podle svých působností
byli pověřeni projednat s nimi možnost vstupu do klubu. Bylo
odsouhlaseno, že od nových členů bude vybírán jednorázový členský
příspěvek ve výši 50 korun. Nábor se podařilo úspěšně realizovat,
v květnu 1988 měl klub již 66 členů.
První pravidelná členská schůze se uskutečnila 15. června
1988. Na schůzi byl odsouhlasen zámysl ustanovit tzv. úsekové
pracovníky, kteří budou mít na starost seznámení určených členů
v dané části obce se všemi akcemi klubu.
První společnou akcí klubu byl zájezd do Slušovic,
Luhačovic a tehdejšího Gottwaldova v červnu 1988. Zúčastnilo se
jej 43 členů. Druhého zájezdu v září do Žiliny a Rájeckých Teplic se
zúčastnilo 40 členů. Zájezdy financoval MNV, příspěvek za bývalé
pracovníky Loany poskytovalo i vedení závodu ve výši 1000 Kč. I
v dalších letech se pořádaly zájezdy na jižní Moravu, do Jeseníků, na
Slovensko. Tehdy faktura za autobus ČSAD na těchto trasách činila
1200 až 2000 Kč a platil ji již klub z vybraných peněz na zájezd po
20 Kč na osobu.
Začaly se organizovat i další akce, které se pak tradičně
opakovaly až do dnešních časů a to členská schůze k MDŽ, posezení
při vaječnici a hodové posezení.
Počet členů Klubu důchodců neustále narůstal. K 1. lednu
1991 již činil 90 osob, nejvyššího počtu klub dosáhl v roce 1998, kdy
měl 112 členů. V posledních letech počet členů kolísá kolem 80,
z toho je 2/3 žen a 1/3 mužů.
Každá solidnější organizace má zájem na tom, aby její
činnost byla dobře dokumentovaná. Nejen zápisy z výborových a
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členských schůzí, ale i kronikou, která slovně i obrazem zaznamená
život organizace. V srpnu 1993 začala další naše tradice a to
posezení při guláši. Za guláš se tehdy platilo 10 Kč, za kávu 2 Kč.
V současné době nám guláš připraví i doveze hostinský Pavel Maléř.
Mezi nejaktivnější členy klubu patřili turisté. Z počátku to
byly jen ojedinělé túry do blízkého okolí. Od roku 2000 byly
každoročně již na začátku sezóny zpracovány plány túr, začalo se
chodit od března do konce října prakticky každý týden. A nebyly to
túry jen do blízkého okolí, ale začali jsme si troufat i na vzdálenější
trasy. Navíc všechny túry jsme začali mít zdokumentované na videu,
takže jsme se mohli k ním kdykoliv v zimním období vracet.
Videozáznamy a fotografie pořizované mnou také umožnily upustit
od vedení písemné kroniky. Jsou uchovány v našem klubu a každý
má možnost při našich akcích v klubu do nich nahlédnout. Po
zakoupení staršího televizoru jsme pravidelně začali s promítáním
videa z našich zájezdů, schůzí, túr i dalších akcí. V současné době je
zpracováno celkem 10 čtyřhodinových VHS kazet a 48 hodinových
DVD nosičů, svědčících a naší bohaté činnosti.
O činnosti
turistického oddílu podáváme pravidelně každý rok nejen celé
členské základně, ale i celé obci a prostřednictvím Internetu široké
veřejnosti podrobné informace. S cílem co nejvíce rozšířit povědomí
občanů obce o činnosti našeho klubu jsme začali využívat vývěsní
skříňku u zastávky autobusu.
Významná změna ve vedení klubu nastala v květnu 2004.
Po celých dlouhých 16 let činnosti klubu jej neúnavně vedl jeho
zakladatel Josef Maléř. Odvedl vynikající práci, zasloužil se nejen
materiální zajištění, ale i výbornou organizaci práce a společenské
uznání naší organizace v rámci obce. Od května 2004 až do podzimu
2017 pracoval výbor v novém složení, kdy do funkce předsedy klubu
byl zvolen Ing. Jaroslav Blinka, který koncem minulého roku po 13
letech ukončil práci předsedy klubu, a do čela řízení klubu byla
zvolena Lidka Linhartová. Omladilo se i celé složení výboru. I
nadále výbor dělá všechno proto, aby se členové klubu cítili
spokojeni, aby klub dával možnost společenského vyžití, přinášel
zábavu i poučení.
Stále jsme hledali další možnosti, jak zpestřit klubový život.
V roce 2006 jsme založili pěvecký soubor Senior kvintet, který nám
po několik let zpříjemňoval naše pravidelná posezení v klubu svými
pěknými písničkami, básničkami a vyprávěnými vtipy. Několikaletá
jeho činnost skončila až tím, že zdravotní stav pěti hlavních aktérů
(hlavně sluch) znemožnil úspěšnou činnost.
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Rozsah činnosti klubu se v posledních letech stále rozšiřuje.
Klubová místnost je mnohem častěji využívána, hlavně v zimním
období, kdy se vžila pravidelná úterní posezení, vyplněná
sledováním videa, besedami se zajímavými lidmi i pořádáním
různých soutěží.
Pokračujeme v organizování zájezdů do zajímavých míst
naší vlasti i sousedního Slovenska. Značně se však změnila situace
s úhradou dopravy na zájezd. Zatímco jsme v devadesátých letech za
něj zaplatili 1000-2000 Kč, dneska obdobný zájezd stojí 10000 až
12000 Kč. I když v současné době nám obec částečně přispívá na
úhradu jednoho zájezdu, tak tato částka nestačí pokrýt výdaje na
dopravu a od účastníků zájezdu je nutné vybírat po 100 – 120 Kč.
Jsme nuceni vynechávat jarní zájezdy a organizovat jen ty podzimní.
Za uplynulých 30 let jsme celkem uskutečnili 59 zájezdů.
Nejčastěji jsme navštěvovali jižní Moravu a její příjemné a útulné
vinné sklípky v Mistříně-Svatobořicích, Dolních Bojanovicích,
Petrově, Kyjově. Moc hezké byly zájezdy na Slovensko (do Vrátné
doliny, Bojnic, Piešťan, Oravskou přehradu i poslední do
Bratislavy). Navázali jsme družbu s Kluby důchodců v Krmelíně a
ve slovenské Nové Dubnici. Již jsme uskutečnili několik vzájemných
návštěv.
Díky Nadaci Děti-sport-kultura z Uherského Hradiště se
nám podařilo v letech 2011-2012 třikrát se zúčastnit týdenních
pobytů na Slovácku. Podmínky byly neskutečné – doprava na
Slovácko a zpět, ubytování ve čtyřhvězdičkových hotelech, plná
penze, každý den zájezd po památkách Slovácka, pobyt ve wellness
hotelu s masáží, večer s hudbou a ochutnávkou výborného vína – to
vše za pouhých 700 Kč na osobu. A to ještě každý dostal čestné
uznání za tento sponzorský dar! Vzhledem ke změně systému
financování nadací se již podobná možnost nevyskytne.
Od roku 2008 vystupujeme pod novým názvem Klub
seniorů, jak to doporučuje legislativa Evropské unie pro organizace
tohoto typu. Naší další činnosti nás provází i prapor, který jsme si při
této příležitosti nechali udělat. A protože nejsme žádní troškaři,
máme i svoji hymnu, kterou si zpívají hlavně naši turisté – šlapeťáci.
Ti stále patří k našim nejaktivnějším členům. Každoročně
uskuteční kolem 32 túr o délce kolem 330 – 400 km. V okruhu 40
km již není žádná turistická značka, po které by nešli. O jejich
aktivitě nejlépe vypovídá krátký souhrn jejich činnosti za posledních
17 let. Absolvovali již 547 túr o celkové délce 6638 km. Do túr se
zapojilo 79 osob. Ti nejaktivnější mají na svém turistickém kontu
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zapsáno více jak 4000 km. Ale jsou další, kteří mají tisícovky
v nohách a kteří nás přesvědčují o tom, že následující slova naší
hymny jsou pravdivá:
„Od jara až do podzimu každé úterý s ruksakem, malou
svačinou jdeme na hory. V Beskydech i Javorníkách všude nás znají,
v hospůdkách i na kolibách vždy nás vítají“.
30 let je 1/3 lidského života. Někteří naší členové je mohli
prožít v našem klubu, jehož výročí si letos připomínáme. Klub
seniorů patří v obci mezi nejaktivnější složky. Umožňuje zapojení
těch, kteří jsou již na zaslouženém odpočinku, do života obce.
Umožňuje prožít řadu společných akcí, které slouží k obohacení
jejich života.
Poděkování patří zakládajícím členům, všem členům
výboru klubu, úsekovým pracovnicím. Dále zastupitelstvu obce za
veškerou materiální i finanční pomoc v naší činnosti. Poděkování
patří také našemu stálému sponzorovi – firmě VAJA za finanční dar,
který nám pravidelně koncem roku poskytuje a který nám pomáhá
řešit finanční situaci. Dále také hostinskému panu Pavlu Maléřovi,
na kterého se vždy můžeme obrátit se žádostí o materiální zajištění
některých našich akcí a který nám vychází vstříc. A závěrečné
poděkování patří všem našim členům klubu za přízeň, kterou klubu
věnovali a za jejich obětavou činnost v něm.
Do dalších let přeji všem členům našeho Klubu seniorů
hodně příjemných zážitků z akcí, které výbor připraví, a doufám, že
se naše členská základna rozšíří o další seniory, kteří budou chtít
prožívat zasloužený důchod v příjemném kolektivu našeho klubu.

Ing. Blinka Jaroslav
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