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GRATULACE 

 

 

GRATULACE  

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH 

V MĚSÍCI LISTOPADU A PROSINCI 2018 
 

Barevné listí pod stromy? Tak to už listopad je tady a po něm 
chladný prosinec ujme se své vlády. 
Příroda je kouzelná, má krásu v každém období, v němž 
nejkrásnější je vždy den, když se člověk narodí. 
Ten den je pro nás svátkem, který každý rok slavíme. I teď tu 
máme jubilanty, jenž srdečně zdravíme.  
Hodně štěstí, pevné zdraví, kopu lásky, radosti. Denně humor 
se smíchem a co nejméně starostí.  
S přáteli si připijte a pozvedněte sklenici, na další šťastné roky 
v naší milé vesnici.  

Autor: Martin Poruba 
 

          
Vážení spoluobčané, 

Přejeme Vám i Vašim blízkým hezké prožití 
svátků vánočních, svátků pohody a radosti.    
Do Nového roku 2019 přejeme všem pevné 
zdraví, štěstí, lásku a šťastné vykročení do 
světa bez válek, terorismu, migračních krizí a 

ještě více optimismu na život spravedlivější, spokojenější pro nás 
všechny. Obecní samosprávě blahopřejeme ke zvolení i 
k dosaženým úspěchům v rozvoji naší krásné vesnice, zlepšování 
života našich občanů a do další náročné činnosti přejeme sílu, 
optimismus a další úspěchy.  
 

   ZO KSČM – Dolní Bečva 
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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: telefon 571647168. 
Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky.                                      


 

KALENDÁŘ 2019 

 

 

 

 
 

 
Obecní úřad oznamuje občanům, že si mohou koupit stolní 
kalendář obce Dolní Bečva na rok 2019. Cena: 85,- Kč/1ks. 
Kalendář zpracoval pan Radovan Stoklasa, vytiskla Grafia 
Nova, 14 fotografií dodal pan Vojtěch Kulišťák z Dolní Bečvy.  
 

 

http://www.dolnibecva.cz/
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VOLBY 2018 

 

Zvolení členové zastupitelstva obce ve volbách konaných 
dne 5. - 6. 10. 2018: 
Volební strana č. 1 - KDU-ČSL: 
1. Ing. Petr Bohušík    365 hlasů 
2. Petr Růčka    314 hlasů 
3. Zdeněk Poruba   307 hlasů 
4. Jiří Dědič    280 hlasů 
5. Mgr. Hana Bellová   247 hlasů 
6. Bc. Eva Lažová    282 hlasů 
 
Volební strana č. 2 -  Sdružení nezávislých kandidátů: 
1. Ing. Pavla Novosadová   455 hlasů 
2. Bc. Michal Krhůtek   451 hlasů 
3. Ing. Martin Solanský   447 hlasů 
4. Ing. Miroslav Divín   445 hlasů 
5. Bc. Pavel Mana   440 hlasů 
6. Petr Vojkůvka    440 hlasů 
7. JUDr. Milan Matula   368 hlasů 
8. Ing. Vojtěch Vojkůvka   393 hlasů 
9. Miroslav Martyčák   359 hlasů 

 

Dne 31. 10. 2018 ustavující zasedání zastupitelstva obce 
zvolilo: 
Starostu obce: Bc. Pavla Manu 
Místostarostu obce: Ing. Pavlu Novosadovou 
 
1. KONTROLNÍ VÝBOR ZO: Jiří Dědič – předseda, Jan Štůrala -  

člen, Anna Vachůnová - členka 

 
2. FINANČNÍ VÝBOR ZO:  JUDr. Milan Matula – předseda, Jana 

Martyčáková, Jana Hrubá, Květoslava Vojkůvková, Marie Divínová - 
členky 

 
3. RADA OBCE: Bc. Mana Pavel, Ing. Novosadová Pavla, Bc. 

Krhůtek Michal, Ing. Martin Solanský, Petr Růčka. 
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 UPOZORNĚNÍ 

 

Ordinace obvodního lékaře upozorňuje 
občany, že zahájila očkování proti 

chřipce. Dále upozorňuje občany, aby si 
zkontrolovali termín očkování proti 

tetanu. 
 

 
 
 

 

SVOZ ODPADU 

 

Netříděný odpad - svozový den čtvrtek   
 
Popelnice:  1. 11., 15. 11., 29. 11. 
       13. 12., 27. 12.  
  

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 
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Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíc 
 

 

 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. 
 

 

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 LISTOPAD: 
Sobota 24. 11. 2018  8,00 – 10,00 hodin 
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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. 
 

OZNÁMENÍ 

 
Oznamujeme občanům, že na místním hřbitově bude ukončen 
nájem u hrobového místa č. B II 12 k 31. 12. 2018. Původní nájemce 
ponechá hrobové zařízení případnému zájemci o toto hrobové 
místo bez úplaty. 
Bližší informace je možno získat na OÚ Dolní Bečva u paní Vaškové. 

 
 

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE 

 

6. 8. 2018 

 

1.Žádosti  
1.1. Žádost o zapůjčení kabelů  
Rada obce schválila zapůjčení 2 ks kabelů SHČMS Dolní Bečva na 
požární soutěž o putovní pohár Štít Radhoště dne 12. 8. 2018. 
 
1.2. Žádost o opravu komunikace   
Rada obce projednala žádost vlastníků rekreačních objektů v lokalitě 
Vaškovy skalky na opravu cesty a konstatovala, že účelová 
nezpevněná komunikace vede po pozemcích soukromých vlastníků. 
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Z uvedeného důvodu je nutno řešit údržbu komunikace s vlastníky 
pozemků na jejich náklady ve spolupráci s uživateli komunikace. 
Vlastníci účelové komunikace mohou pozemky dotčené komunikací 
rovněž nabídnout obci k majetkoprávnímu vypořádání.  
 
1.3. Nesouhlas s rekonstrukcí komunikace                                                                                                 
Rada obce projednala dopis ohledně nesouhlasu s navrženou 
rekonstrukcí MK na p. č. 2725/1. Rada obce žádá přehodnotit 
nesouhlas, neboť navržená rekonstrukce komunikace je 
vypracována v souladu se studií z roku 2003. Výstavbu dešťové i 
splaškové kanalizace lze realizovat společně pouze v případě, že 
budou vyřízeny obojí stavební povolení souběžně včetně 
financování akcí 
 
1.4. Žádost o stanovisko k odkupu pozemku 
Rada obce projednala žádost o stanovisko k odkupu pozemku 
v lokalitě Na Rovni p. č. 1131/4 od současného majitele za účelem 
pozdějšího vybudování místní komunikace. Rada obce schválila k 
dalšímu zpracování variantu č. 2 dvoupruhové komunikace 
s chodníkem. Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit záměr 
vykoupení pozemků pod komunikací, pokud budou předloženy 
písemné souhlasy s odkoupením příslušných částí jednotlivých 
pozemků z horní strany ulice na rozšíření koridoru pro  komunikací 
s chodníkem podle studie z roku 2003. 
 
 2. Smlouvy   
2.1. Smlouva na pronájem hrobového místa                        
Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobového místa č. 
117,133, 207,213, 232, 288, 368 dle přílohy.                                                                                                                                                                
             
2.2. Smlouva na dodávku vody z vodovodu   
Rada obce schválila smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 127, 
258, 299, 506 dle přílohy. 
 
 
3. Různé                                                                                           
3.1. Betlém z lipového dřeva                                         
Rada obce vzala na vědomí informaci o nepoužitelnosti lipového 
dřeva na zhotovení soch betlému na náves z důvodu vnitřní hniloby 
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a napadení dřevokazným hmyzem. Rada obce pozastavila realizaci 
zakázky a ponechává na rozhodnutí zastupitelstva, zda betlém 
realizovat z náhradního dřeva.  
 
3. 2. PD sběrný dvůr- PD pro společné povolení    
Rada obce vzala na vědomí informace o nemožnosti splnit 
podmínky k získání dotace na rekonstrukci sběrného dvoru podle 
současných pravidel OPŽP a výzev SFŽP po konzultaci 
s Envipartnerem Brno. Rada obce rozhodla pokračovat na přípravě 
projektové dokumentace pro společné povolení s tím, že rozsah 
úprav a vybavení sběrného dvoru bude minimalizován po konzultaci 
s firmou odvážející odpady v obci.   
 
3.3. Prodloužení nájmu bytu   
Rada obce schválila prodloužení nájmu bytu v zdravotním středisku 
do 31. 3. 2019. 
 
3.4. Dovybavení cukrárny-kavárny   
Rada obce vzala na vědomí orientační nacenění pořízení klimatizace 
do vnitřních prostor obecní cukrárny-kavárny na návsi (cca 100 tis. 
Kč) a rozhodla ji zaplánovat do rozpočtu na příští rok 2019. 
Dovybavení venkovním nábytkem na předzahrádku bude dořešeno 
po zjištění dodavatele původního venkovního nábytku shodného 
provedení a možnosti uskutečnění dodávky. 
 
3.5. Stavební úpravy drobné provozovny  
Rada obce schválila cenovou nabídku na doplnění projektové 
dokumentace k stavebním úpravám drobné provozovny č. p. 27 dle 
přílohy. 
 

 

 

 

10. 9. 2018 

 

1.Žádosti  
1. 1. Žádost o rozšíření veřejné WIFI sítě    
Rada obce projednala žádost předsedy spolku FC Dolní Bečva na 
rozšíření veřejné WIFI sítě ve sportovním areálu dle cenové nabídky 
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firmy INTERNEXT Vsetín dle přílohy. Rada obce neschválila žádost, 
neboť se jedná především o prostor určený k relaxaci návštěvníků 
sportovního areálu a stávající pokrytí WIFI sítí je dostatečné pro 
sezónní turistické návštěvníky areálu. 
 
1.2. Žádost o podání dotace  
Rada obce projednala návrh velitele jednotky SDH obce na podání 
žádosti o dotaci ZK pro jednotku  SDH obce na nákup nových 
věcných prostředků požární ochrany v roce 2019. Rada obce 
doporučuje ZO podání žádosti ZK o dotaci se spolufinancováním 
obce v rozsahu 6 zásahových oděvů (kabát + kalhoty) s reflexním 
nažehlovacím nápisem Hasiči Dolní Bečva a 6 párů zásahové obuvi 
v termínu dle výzvy ZK a dle přílohy. 
 
1.3. Žádost o výměnu vložky vodovodního filtru  
Rada obce projednala žádost o instalaci nové vložky filtru do 
vodovodní přípojky. Rada obce žádost neschválila, neboť pořízení 
filtru bylo realizováno obcí jednorázově s tím, že výměnu vložky 
filtru a její údržbu si bude dále zajišťovat odběratel vody na své 
náklady. 
 
1.4. Žádost o umístění reklamní tabule  
Rada obce projednala žádost o povolební umístění reklamní tabule 
na sloup  VO naproti OÚ. Rada obce požaduje doložit k žádosti 
stanovisko DI Policie ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR vzhledem 
k umístění v ochranném pásmu silnice I/35 a po předložení 
vyjádření se k žádosti opět vrátí. 
 
1.5. Žádost o změnu územního plánu obce 
Rada obce projednala žádost o změnu územního plánu na části p. č. 
1226/9 z plochy sídelní zeleně do plochy výroby a skladování 
v rozsahu zrealizovaného přístřešku na skladování štěpky pro 
vytápění výrobního objektu. Rada obce před projednáním změny ÚP 
obce v zastupitelstvu obce požaduje doložit stanovisko sousedů 
k předložené žádosti. 
   
1.7. Žádost o prodloužení vodovodního řádu   
Rada obce odsouhlasila cenovou nabídku Vodoprojekt, s.ro., 
Havlíčkova 1/234, Valašské Meziříčí dle přílohy na zpracování 
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projektové dokumentace pro společné povolení prodloužení 
vodovodního řádu Na Rovni mezi Rozpitými k pozemku p. č. 1141/7  
s tím, že finanční náklad bude zaplánován do rozpočtu obce na rok 
2019.  
 
1.8. Žádost o povolení převodu financí   
Rada obce schválila žádost Základní a mateřské školy Dolní Bečva o 
převod financí z rezervního fondu do investičního fondu PO dle 
přílohy. 
 
1.9. Žádost Valašského golfového klubu o řešení dopravy  
Rada obce projednala žádost Valašského golfového klubu o řešení 
kritické dopravní situace na silnici I/35 u mostu a autobusové 
zastávky na Pile. Valašský golfový klub žádá o zahájení jednání 
s policií ohledně snížení povolené rychlosti na 50km/ hodinu a 
instalaci radaru, který by dodržování rychlosti vynutil. RO ukládá 
starostovi projednat v rámci mikroregionu Rožnovsko pořízení 
radarů v obcích a vymáhání pokut z přestupků na úseku 
nedodržování rychlosti MěÚ Rožnov p/R.   
 
1.10. Žádost o pořízení kuchyňského robotu  
Rada obce schválila pořízení nového kuchyňského robotu do 
cukrárny, jelikož původní robot z vybavení cukrárny je již dle 
servisního protokolu neopravitelný.  
 
1.11. Žádost o zakoupení nových stolů a křesel 
Rada obce schválila zakoupení 4 ks nových venkovních stolů od 
dodavatele TON Bystřice pod Hostýnem a OK WERZALIT podle 
přiložené cenové nabídky na rozšíření předzahrádky kavárny-
cukrárny na návsi dle žádosti nájemce obecní cukrárny - viz příloha. 
Nákup 16 ks ratanových křesel k venkovním stolům bude 
zaplánován do rozpočtu roku 2019.  
 
1.12. Oznámení o změně provozu v mateřské škole  
Rada obce vzala na vědomí oznámení PO ZŠ a MŠ o změně provozu 
v mateřské škole Dolní Bečva od 1. 9. 2018 dle přílohy. 
2. Smlouvy                                                                                                                                                              
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2.1. Smlouva o nájmu bytu               
Rada obce schválila smlouvu o nájmu bytu v zdravotním středisku 
dle přílohy.                                                                                     
 
2.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu ve 
zdravotním středisku dle přílohy. 
 
2.3. Smlouva o dodávce vody z vodovodu 
Rada obce schválila smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 444, 
482, 507 dle přílohy. 
 
2.4. Smlouva o nájmu hrobového místa    
Rada obce schválila smlouvy o nájmu hrobového místa č. 11, 59, 80, 
238 dle přílohy. 
 
3. Zpráva kontrolního výboru          
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit zprávu 
kontrolního výboru o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za 
III. čtvrtletí 2018 a o činnosti KV za toto období dle přílohy.            
      
4. Program ZO dne 24. 9. 2018 
Rada obce schválila program zasedání zastupitelstva obce konaného 
dne 24. 9. 2018: 
1. Zpráva KV 
2. Zpráva FV 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Smlouvy  
5. Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu Dolní  
     Bečva 
 
 
 
6. Různé - návrh úprav na silnici I/35 
                - žádost o změnu územního plánu Dolní Bečva 
                - podání žádosti o dotaci na splaškovou kanalizaci 
                - podání žádosti o dotaci na dovybavení jednotky SDH   
                  Dolní Bečva  
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                - záměr vypořádání pozemků na rozšíření komunikace  
                   budoucí MK na p. č. 1131/4 
  
5. Informace Státního fondu životního prostředí ČR 
Rada obce vzala na vědomí dopis ředitele SFŽP o vyhlášení výzvy č. 
8/2018 z Národního programu Životního prostředí, která je určena 
pro projekty splaškové kanalizace, které byly podány a splnily 
podmínky přijatelnosti a věcného hodnocení v rámci 71. výzvy OPŽP  
a zároveň byly zařazeny do zásobníku projektů OPŽP, tedy i projekt 
obce „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“. Žádosti 
o podporu přijímá Státní fond životního prostředí od 1. 9. do 1. 10. 
2018.  Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce podat žádost o 
finanční podporu projektu Prodloužení splaškové kanalizace v obci 
Dolní Bečva do 1. 10. 2018.     
                                                                                                                                    
6. Různé   
 
6.1. Protokol o výsledku kontroly PO ZŠ a MŠ  
Rada obce vzala na vědomí Protokol o výsledku veřejnoprávní 
kontroly u PO MŠ a ZŠ Dolní Bečva za rok 2017 provedené 
Finančním výborem dne 16. 7. 2018 dle přílohy. 
 
6.2. Oznámení PO ZŠ a MŠ 
Rada obce vzala na vědomí oznámení vedení ZŠ a MŠ o zvýšení ceny 
díla „Zateplení budovy C“ ZŠ dle přílohy. 
 
6.3. Zadávací řízení na veřejnou zakázku            
Rada obce schválila zadávací dokumentaci na VZ „Energetické 
úspory -Sportstadion Dolní Bečva“ dle návrhu.  
 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 
24. 9. 2018  
 
1.Zpráva kontrolního výboru  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního 
výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO 
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za III. čtvrtletí 2018 a o činnosti kontrolního výboru za toto období v 
předneseném znění.  
 
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 opatření č. 3 a k závěrům vyplývajícím ze zápisu č. 
107/2018/EKO z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva 
za rok 2018 provedeného kontroly Krajského úřadu Zlínského kraje 
dne 12. 9. 2018.  
 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 - 
úprava rozpočtu na rok 2018 se zvýšením příjmů o 236.449,60 Kč, 
zvýšením výdajů o 1.384.449,60,- Kč, příjmy po úpravě 
34.199.961,40, výdaji po úpravě 36.907.424,- Kč, rozdíl příjmů a 
výdajů po úpravě 2.707.462,60 Kč, financování po úpravě 
2.707.462,60 Kč – dále podle důvodové zprávy. 
 
4.  Smlouvy 
4.1. Smlouvu o zřízení věcného břemene  
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IP-12-8021037 Dolní Bečva mezi ČEZ Distribuce a.s. 
Děčín zastoupenou společností Arpex Morava s.r.o., Teslova 873/2, 
Ostrava jako oprávněnou a Obcí Dolní Bečva jako povinnou, na 
základě které se zřizuje věcné břemeno spočívající v právu 
provozování elektrické přípojky NN vedené v zemním i nadzemním 
kabelu, provádění jejich oprav, údržby a rekonstrukce spolu se 
vstupem a vjezdem na pozemek par. č. 2668 a 2662 v obci a k.ú. 
Dolní Bečva – vše v rozsahu geometrického plánu č. 2048-257/2018. 
Věcné břemeno je zřizováno úplatně za jednorázovou úhradu ve 
výši 1.210,- Kč včetně DPH. Náklady spojené se zřízením věcného 
břemene a na vklad do katastru nemovitostí nese oprávněná z 
věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce k podpisu příslušné 
smlouvy v termínu do 30. 9. 2018. 
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4.2. Kupní smlouva  
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu, na základě které obec 
převádí kupující pozemek par. č. 2682/2 o vým. 65 m2 vzniklý na 
základě GP č. 2071-136/2018 za kupní cenu zjištěnou znaleckým 
posudkem vypracovaným znalcem dne 30. 8. 2018 pod č. 44-
3717/18 ve výši 5.880,- Kč. Náklady spojené s geometrickým 
zaměřením pozemku hradí prodávající, náklady spojené se sepsáním 
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující. ZO 
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy ve lhůtě do 30. 9. 2018. 
 
5.  Opatření obecné povahy č. 01/2018- změna č. 1 ÚP Dolní Bečva 

 Zastupitelstvo obce Dolní Bečva, v souladu s § 84 odst. 2 písm. y) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění, podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona ve spojení s § 

54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 1 územního 

plánu Dolní Bečva není v rozporu s: 

a) Politikou územního rozvoje ČR, schválenou usnesením vlády 

č. 929 dne 20. 7. 2009, ve znění Aktualizace č. 1 schválené 

usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněné 

způsobem umožňující dálkový přístup dne 16. 4. 2015. 

b) Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, vydanými 

Zastupitelstvem   Zlínského kraje dne 10. 9. 2008, ve znění 

Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydané 

Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 

dne 12. 9. 2012 s nabytím účinnosti 5. 10. 2012 

c) výsledkem řešení rozporů 

d) stanovisky dotčených orgánů 

e) stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje 

 Zastupitelstvo obce Dolní Bečva, v souladu s § 84 odst. 2 písm. y) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění, podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 

stavebního zákona a ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů vydává opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změnu č. 

1 územního plánu Dolní Bečva v rozsahu daném OOP č. 01/2018 
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6. Různé  
6.1. Návrh úprav na silnici I/35 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vypracování studie „Zklidnění 
dopravy na silnici I/35v průtahu obcí Dolní Bečva“ a zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení úseků křižovatka I/35 
(km 329,6) u OÚ a křižovatka I/35 (km 329,2-3) k ZŠ. 
 
6.2. Žádost o změnu územního plánu  
ZO doporučuje ke schválení návrh na změnu územního plánu u 
pozemku par. č. 1226/9 v k.ú. a obci Dolní Bečva z pozemku 
určeného jako sídelní zeleň do plochy výroby a skladové a to pouze 
v rozsahu již realizovaného přístřešku na skladování štěpky pro 
vytápění výrobních objektů s tím, že souhlas je dále podmíněn 
splněním podmínky, že žadatel provede na svém pozemku par. č. 
1226/9 ochrannou izolační zeleň výsadbou tují s max. výši 3 m ve 
vzdálenosti 1,5 od hranice s pozemky par. č. 1263 a st. 544 v obci a 
k.ú. Dolní Bečva a zároveň provede na své náklady výměnu oplocení 
na společné hranici pozemků. Žádost bude zařazena do návrhu 
změny č. 2 ÚP Dolní Bečva.      
 
6.3. Podání žádosti o podporu projektu „ Prodloužení splaškové 
kanalizace v obci Dolní Bečva  
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce o podporu 
projektu „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ z 
Národního programu Životního prostředí v rámci výzvy č. 8/2018 
vyhlášené Ministerstvem ŽP prostřednictvím SFŽP ČR. ZO ukládá 
starostovi obce podat žádost o podporu s potřebnými dokumenty 
do 1. 10. 2018. 
       
6.4. Žádost obce o dotaci na nákup ochranných zásahových 
pracovních prostředků 
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti obce o dotaci na nákup 
osobních ochranných zásahových pracovních prostředků v rozsahu 
podle důvodové zprávy v roce 2019 pro potřeby Jednotky SDH obce 
z výzvy identifikační číslo RP12-19 vyhlášené Zlínským krajem. ZO 
ukládá starostovi obce podat žádost o dotaci s potřebnými 
dokumenty do 31. 10. 2018. 
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6.5. Záměr obce o vybudování obecní komunikace v lokalitě Na 
Rovni 
 Zastupitelstvo obce  schvaluje záměr vybudování obecní 
komunikace na části pozemků par. č. 1131/19, 1131/17, 1131/16, 
1131/15, 1131/13, 1131/21 a 1131/4 v obci a k.ú. Dolní Bečva  – vše 
v rozsahu budoucího geometrického plánu, který zaměří skutečný 
průběh budoucí komunikace s tím, že vlastníci pozemků par. č. 
1131/19, 1131/17, 1131/16, 1131/15, 1131/13 a 1131/21  v k.ú. a 
obci Dolní Bečva prodají části svých pozemků pod budoucí 
komunikací za cenu zjištěnou podle znaleckého posudku pořízeného 
obcí Dolní Bečva, část pozemku par. č. 1131/4 v rozsahu 
vybudované komunikace (podle GP) bude vykoupena obcí při ceně 
200,- Kč/m2 vykupované výměry tohoto pozemku. Záměr je 
podmíněn tím, že vlastníci pozemků par. č.  1131/19, 1131/17, 
1131/16, 1131/15, 1131/13 v k.ú. a obci Dolní Bečva poskytnou obci 
finanční dar ve výši rozdílu mezi cenou zjištěnou znaleckým 
posudkem za m2 vykupované plochy z pozemku par. č. 1131/4 a 
cenou 200,- Kč, za kterou obec vykoupí část pozemku par. č. 1131/4 
v k.ú. a obci Dolní Bečva pod budoucí komunikací. 
 
6.6. Zastupitelstvo obce projednalo a bere a na vědomí předložený 
závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Rožnovsko se sídlem 
Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 
70238642 za rok 2017 a zprávu č. 411/2017/IAK o výsledku 
přezkoumání hospodaření SMR za rok 2017, která tvoří přílohu 
závěrečného účtu. 
 
6.7. Zhotovení vánočního betlému 
 ZO vzalo na vědomí informaci RO o stavu zhotovení betlému podle 
usnesení ZO 17/12/2017 ZO-U bod 6.3 a o skutečnosti, že nelze 
použít dřevo vytěžené v původní lipové aleji a trvá na zhotovení 
betlému v ceně podle původní nabídky z lipového neobecního 
dřeva. 
 
Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce, poděkoval členům 
zastupitelstva obce, členům výborů a komisí za činnost v 4 letém 
volebním období 2014-2018.  
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 KŠKS USPOŘÁDALA: 

 

 
Dne 15. září proběhl v naší obci již 5. ročník DOLNOBEČVANSKÉHO 
ZEMŇÁKOBRANÍ. Nespočetné množství návštěvníků zcela zaplnilo 
místní náměstí, kteří zde měli možnost okusit nejrůznější 
zemňákové dobroty. Hudební těleso obstarávaly tři kapely, a to 
dechová hudba Záhořané, Docuku a Naty & Gents. Pro návštěvníky 
byly dále připraveny soutěže o ceny a pro děti skákací hrad. Všem, 
kteří se jakkoliv podíleli na organizace i samotném pořádání, patří 
velké díky. 
 
Přesně týden po 5. ročníku ZEMŇÁKOBRANÍ jsme pro Vás připravili 
další kulturní akci, a to 3. ročník setkání harmonikářů. Tato akce se 
rovněž těšila velkému zájmu posluchačů. V sále pohostinství U 
Maléřů kde se tato akce konala, bylo od začátku veselo. Každý si 
našel tu svoji oblíbenou písničku, kterou si rád zanotoval. Letošní 
ročník přijeli se svou písničkou obohatit hosté až z dalekých Borovan 
u Českých Budějovic. P. Karel Císař (87 let), který je znám 
z heligonkářského dua VORAŘI a p. Václav Janeček - sólista opery 
Jihočeského divadla, se kterým p. Císař utvořil nové perfektně 
znějící harmonikářské duo.  Velké díky patří všem, kteří se na 
organizaci a pořádání podíleli.  
 
S koncem volebního období bych chtěl rovněž poděkovat všem 
členům komise školské kultury a sportu, za jejich ochotu a 
obětavost věnovat se ve svém volném čase aktivní činnosti v naší 
obci. Tito se v letech 2014 – 2018 starali o kulturní, sportovní a 
společenské akce, které byly pořádány pod hlavičkou obce Dolní 
Bečva.  Jmenovitě: Zdeněk Poruba, Martin Majer, Lenka Laníková, 
Zuzana Karafiátová, Michal Krhůtek, Lenka Vašková, Michal Petrla, 
Libor Mikuda, Marta Vojkůvková, Lenka Filipenská a Markéta 
Šindlerová.                                                                                                                       
                                                                                          Petr Růčka ml. 
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 KŠKS ZVE: 

 
Komise školská, kultury a 
sportu při radě obce srdečně 
zve na  
 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD  
 
V neděli 4. 11. 2018, sraz na 
návsi v 16,30 hodin. 

 

 

 

 
 

Dolní Bečva v době 1. 

světové války 
 

 
V minulém měsíci jsme oslavovali sté výročí vzniku 

Československé republiky a současně jsme vzpomínali na sté výročí 
ukončení jedné z nejkrvavějších událostí našich dějin – 1. světové 
války. Podívejme se do dostupných archivních záznamů a 
připomeňme si, jaké těžkosti a strádání tato válka přinesla již tak 
chudé valašské obci.  

Válka vypukla 28. července 1914. Obec je válkou těžce 
postižena. Tehdy měla okolo 1500 obyvatel. Můžeme předpokládat, 
že z nich byla třetina – tedy okolo pěti set – mužů. Většina z nich 
musela narukovat. Již 31. 7. je vyhlášena mobilizace mužů do 38 let, 
v polovině srpna pak do věku 42 let. V únoru 1915 je k vojsku z dolní 
školy odveden učitel Wimmer, z horní učitelé Piš a Význar. Na jejich 
místa nastupují ženy (Loukotková, Pokorná), i ty se však často 
střídají na různých školách.  

Ztráty jsou těžké. Jen do 1. května 1915  13 mužů padlo, 5 
bylo zajatých, 8 nezvěstných a mnoho raněných. 20. června 1915 byl 
odveden poslední mužský učitel na horní škole D. Polanský mladší.  



20 

 

Krátce po příchodu na frontu padl 2. 9. 1915 do ruského zajetí a více 
než 3 měsíce o něm nebylo zpráv. V Rusku byl zajat také učitel 
Pokorný, bývalý správce horní školy Piš, dokonce v roce 1916 po 
zranění na frontě zemřel. Zůstala po něm vdova se šesti 
nezaopatřenými dětmi. 

Nastala nesmírná drahota, ceny potravin prudce stoupaly. 
Aby nedošlo ke spekulativnímu hromadění potravin, byl zaveden 
lístkový systém (pro 1 osobu 1,4 kg mouky na týden a 1 kg cukru na 
měsíc). Byl citelný nedostatek drobných peněz, zlaté mince z oběhu 
mizely, i stříbrných bylo poskrovnu. V obchodech nebylo čím vydat 
na dvoukorunovou bankovku. Proto bylo povoleno bankovky trhat 
na poloviny nebo čtvrtiny a tak jimi platit. Později byly vydány 
jednokorunové bankovky a železné dvacetihaléře.  

Obyvatelstvo v době války více než dříve lnulo k učitelům. 
Hledalo u nich informace o situaci na frontě, pomoc při čtení i psaní 
dopisů na frontu i radu při těžkých životních situacích. Jak se válka 
prodlužovala, situace se zhoršovala. Návštěvnost školy klesá, starší 
žáci v hospodářství nahrazují otce a bratry, dostávají k tomu i úlevy 
v docházce. Objevily se další nové překážky v podobě výjimečně 
špatného počasí koncem roku 1915. Pro nedostatek oděvu a obuvi 
se rozšířily epidemie příušnic, osýpek a černého kašle. Žáci 1. třídy 
Švihel Antonín a Štůrala Josef (č. p. 88) zemřeli na tuberkulózu, 
Trabura Josef na zánět plic. 

Úředně bylo nařízeno, že v každé obci se musí konat 
vojenská cvičení dospívající mládeže pod dozorem některého 
učitele. Protože na Dolní Bečvě zbyl z učitelů jen Dionýsius Polanský 
vedl cvičení on a pak jej předal Stanislavu Polanskému, který se 
vrátil z války jako invalida. 

Učitelům bylo nařízeno organizovat se žáky různé sbírky 
(peníze, šatstvo, kovy, vlnu, kaučuk ale taky kopřivy - z nich se dělaly 
látky na stejnokroje – dále jahodové a ostružinové listí) pro potřebu 
války.  Uzavíraly se válečné půjčky. Zbídačené obyvatelstvo nemá co 
dávat. V roce 1917 docházelo k rekvírování již tak bídných životních 
potřeb (zrní, slámy, sena, zemáků) pro potřeby vojska. Rekvírování 
neunikly ani kostelní zvony. 9. 5. 1917 byl neuctivě shozen z věže 
západním oknem zvon „Panna Maria“ a po schodech byl snesen 
„Svatý Cyril“. Došlo i na třetí zvon „Svatý Metoděj“, který byl sebrán 
8. září 1917. 
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Velkým dobrodiním pro žáky bylo zřízení polévkového 
ústavu při školách. Z peněžitých darů dobrodinců (rožnovské 
panství, sirotčí spolek, firma Brill, revírník Orság) se vybralo pro 
každou školu kolem 270 korun. Vařilo se v kuchyních správců škol. 
Místní školní radou určení nejchudší žáci dostávali polévky a chleba 
zdarma, ostatní platili symbolických 6 haléřů. Kronikářka z horní 
školy k tomu uvádí: 

„V mnohých chaloupkách ani těch suchých placků (ocásků) 
nebylo a děti přestávaly chodit do školy. Sotva se však ve škole 
několik obědů uvařilo, hned se návštěva školy zlepšila. Děti se na 
obědy těšily, chutnalo jim, třeba to byla denně zemáková 
polévka s trochou krup. Radost bylo se na ně podívat, když 
všichni se svými šálky nebo hrnky zasedli k obědu ve třídě nebo 
v teplých dnech na trávníku před školou.“ 

Zeslabené a podvyživené obyvatelstvo a hlavně děti byly 
snadnou kořistí zhoubné chřipky, která v obci řádila od září až do 
konce listopadu 1917. Podlehly jí také učitelky, takže školy musely 
být uzavřeny.  

O tom, jak velký zásah měla válka na život naší malé 
vesnice, svědčí následující čísla:  Do 21. 11. 1917 bylo z Dolní Bečvy 
k vojsku povoláno 300 mužů, z nich 53 padlo a 58 bylo zajato. 
(V této souvislosti si nemohu odpustit poznámku.  Při túrách, které 
jako senioři absolvujeme, téměř nenajdeme dědinu, ve které by 
nebyl alespoň malý památník se jmény padlých ve válkách, byť by 
tam padli dva nebo tři muži. Na Dolní Bečvě se na těch 53 mrtvých 
úplně zapomnělo. Nevzpomněli si nejen radní obce v době první 
republiky, ale ani po 2. světové válce si obec na tyto muže 
nevzpomněla. Alespoň vybudovala krásný památník čtyřem 
popraveným na bývalém školním hřišti. Nešlo by si ještě 
připomenout jména padlých občanů naší obce za 1. světové války 
alespoň deskou ke stávajícímu památníku? Jména jsou k dispozici). 

Lidé v celé Evropě s úlevou a radostí přivítali konec I. 
světové války na podzim roku 1918. Zvláště pro český a slovenský 
národ to znamenalo svobodu a život v samostatném státě 
vyhlášením ČSR dne 28. 10. 1918. Na Dolní Bečvě se památný den 
osvobození oslavoval 1. listopadu. Po slavnostní mši zahráli 
hudebníci hymnu Kde domov můj a píseň Hej Slované. Za zvuku 
hudby šel průvod po dědině. V čele průvodu šly školní děti 
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s praporky v národních barvách.  Před hospodou starosty Holčáka, 
kde se průvod zastavil, promluvil k lidem starosta a správce horní 
školy Význar. 
 

       
  Ing. Blinka Jaroslav 

 

 

 

Zajímá Vás život Vašich předků? Nebo chcete darovat 

rodokmen někomu blízkému? Pokud ano, neváhejte mne 

kontaktovat. Ráda Vám sestavím Váš rodokmen! 

R O D O K M E N Y 
 

 
Vladislava Schindlerová 
Frenštát p. R. 
rodok@centrum.cz 
 605 875 230 
 

 

 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Obec Dolní Bečva, 

756 55 Dolní Bečva čp. 340, IČ: 00303747 – vychází 6x ročně je 

bezúplatný, povolení: MK ČR E 23251, zpracování příspěvků: 

podatelna@dolnibecva.cz. Zpravodaj také na www.dolnibecva.cz 

 

Uzávěrka dalšího zpravodaje obce: 3. 12. 2018, tel. 571647168  

Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450 

mailto:rodok@centrum.cz
mailto:podatelna@dolnibecva.cz
http://www.dolnibecva.cz/
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Beskydská panoramata s.r.o. hledají 
pro novou atrakci na Pustevnách  
5 pozic Pokladní 
 

 práce na nové turistické atrakci v lese, cca 200 m od 

lanovky na Pustevnách 

 práce s PC 

 pracovní doba – celoročně  

 dobrý zdravotní stav 

 zájemci ze spádové oblasti Dolní Bečva a okolí  

 nástup – cca polovina 12/2018 (termín bude ještě 

upřesněn) 

2 pozice Provozní pracovník – údržba atrakce 
 práce na nové turistické atrakci v lese, cca 200 m od 

lanovky na Pustevnách 

 pracovní doba – celoročně 

 dobrý zdravotní stav 

 v zimě úklid stezky sněžnou frézou 

 řidičský průkaz oprávnění C 

 údržba atrakce, kontroly stavu atrakce, drobné opravy, 

provozní záležitosti  

 zájemci ze spádové oblasti Dolní Bečva a okolí  

 nástup – cca polovina 12/2018 (termín bude ještě 

upřesněn) 

 
 
 
Platové podmínky 
dohodou                                                      
Kontaktní osoba: Antonín 
Soška – 602 229 011 
tonda.soska@gmail.com 
 

 

mailto:tonda.soska@gmail.com
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na Vánoční prodej ryb 

prodej od 11. 12. 2018  

na Dolní Bečvě č. p. 660, u Jardy Krby u rybníka 
 

 
 
 

 v nabídce také štika, sumec, amur a další 

 po domluvě lze rybu nachystat do „tašky“ k okamžitému 
odběru bez čekání 

 zabití, vykuchání, odšupení na počkání 

 stáhnutí kůže a filetování na objednávku (kapr a amur) 

 děti si kapra mohou vytáhnout podběrákem z kádě 
 

Příjem objednávek: 
tel. 605 463 134 

osobně na provozovně 
e-mail: jardakrba@seznam.cz 

 
 

 

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY 
 

 

www.lov-prodejryb.cz 
 

mailto:jardakrba@seznam.cz

