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GRATULACE 

 

      

GRATULACE  

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH 

V MĚSÍCI LEDNU A ÚNORU 2019 
 

Vánoční koleda v uších nám stále zní a už je tady čas na 
přípitek novoroční. 
Nespočet upřímných přání a podání ruky, ať ten letošní je lepší 
než minulé roky. 
Zvlášť přejeme všem, co narození slaví, hodně lásky, pohody a 
též pevné zdraví. 
Prožijte dlouhá léta, v nich plno krásných chvil, aby každý den 
šťastný a radostný vždy byl.  

Autor: Martin Poruba 
 
 
 
 
         

 
 
 
Vážení spoluobčané nadchází čas vánoční, čas klidu, pohody 
a vzájemné lásky. Přeji Vám všem jejich hezké prožití se 
svými blízkými.  Do Nového roku 2019 přeji štěstí, hodně 
pevné zdraví, co nejvíce životního optimismu a pohodu 
v mezilidských vztazích. 
 
     Bc. Pavel Mana  
     starosta obce 
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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.                                      


 

MÍSTNÍ POPLATKY ROKU 2019 

 

 
Vážení občané,  
 

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(„poplatek za odpad“) pro rok 2019 můžete platit již od ledna 2019 
v hotovosti na pokladně OÚ nebo bankovním převodem z účtu 
pod stejným variabilním symbolem jako v roce 2018. Poplatek pro 
rok 2019 se nemění a činí na osobu a rok Kč 400,-.  

Zástupce za domácnost zaplatí částku podle počtu trvale 
hlášených osob na čísle popisném a rovněž i za cizince v 
domácnosti, kteří jsou od roku 2013 povinni tento poplatek hradit, i 
když nejsou v obci k trvalému pobytu hlášeni. Poplatek ve stejné 
výši zaplatí i fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt. S účinností od 1. 1. 
2016 došlo ke změně v osvobození u místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů u některých skupin poplatníků, 
zejména u dětí do 3 let věku umístěných v dětském domově, v 
domově pro osoby se zdravotním postižením nebo osoby umístěné 

http://www.dolnibecva.cz/
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v domově pro seniory (viz obecně závazná vyhláška č.1/2015, o 
místních poplatcích).  

Poplatek pro rok 2019 je splatný do 30. 4. 2019. Po 
zaplacení poplatku si na OÚ v době pokladních hodin můžete 
vyzvednout pytle na tříděný odpad.  

Rovněž poplatek ze psů je možné hradit od ledna 2019 se 
stejným variabilním symbolem jako v loňském roce, splatnost 
poplatku je 31. 3. 2019. Výše poplatku se nemění.  
 
Pokladní hodiny: Po 7,15-10,45 a 12,30-16,00 hod.  
St 7,15-10,45 a 12,30-16,00 hod.  
 

Účet obce Dolní Bečva: 3523851/0100, KB Rožnov p/R 

 

 

SVOZ ODPADU 

 

Netříděný odpad - svozový den čtvrtek   
 
Popelnice:  10. 1., 24. 1. 
        14. 2., 28. 2.  
  

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). 
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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. 
 

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE 

 

22. 10. 2018 

 

1.1. Žádost o souhlas s parkováním  
Rada obce projednala a neschválila žádost o souhlas obce 
s dlouhodobým parkováním na parcele 720/5 z důvodu zachování 
příjezdů k rodinným domům č. p. 517 a 684 bez omezení. 
Příležitostné parkování 1 osobního vozidla vlastníka/uživatele č. e. 
116 je možné na účelové komunikaci na pozemku p. č. 720/4 u toku 
Dolní Rozpitý. 
 
1.2. Žádost o slevu za ubytování  
Rada obce projednala a neschválila žádost o slevu za ubytování ve 
sportstadionu ve výši 30% celkové částky z důvodu výskytu vos 
v prostorách klubovny v době jejich pobytu ve sportstadionu.  
Ubytování, užívání sociálního zařízení, kuchyně, kabiny, chodeb 
včetně spotřeby služeb (elektřiny, plynu, vody, splaškových vod) 
nebyly ubytovaným během pobytu omezeny. Užívání klubovny bylo 
sice dotčeno výskytem vos, ale s akceptací užívání klubovny během 
celého pobytu vedoucími ubytovaných dětí, přičemž pronajímatel 
zajistil neprodleně zásah hasičů s likvidací hmyzu z vnějšího 
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prostředí budovy a to bez požadavku ubytovaných na zrušení 
pobytu. Rada obce souhlasí se snížením ceny ubytování o 10% bez 
započtení ceny za užívání kabiny.                                                                                                                                                                        
 
1.3. Žádost o úpravu dopravního značení a umožnění využívání 
příjezdové komunikace 
Rada obce rozhodla o doplnění značky zákaz vjezdu na p. č. 2695 a 
296/2  ostatní komunikace, ostatní plocha, která je využívaná jako 
cyklostezka tak, aby mohl žadatel využívat komunikaci k příjezdu ke 
své nemovitosti po vyřízení výjimky ze zákazu vjezdu u MěÚ Rožnov 
p/R, odbor dopravy. 
 
1.4. Žádost o souhlas zřizovatele s realizací projektu  
Rada obce schválila realizaci projektu OP VVV Výzva č. 02-18-063 
Podpora škol formou projektů Zjednodušeného vykazování – 
Šablony II s názvem projektu“ personální podpora, profesní rozvoj 
pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Dolní Bečva“ dle 
žádosti. 
 
1.5. Žádost o souhlas s převedením financí mezi fondy 
Rada obce schválila převedení financí z rezervního fondu do 
investičního fondu PO ZŠ a MŠ Dolní Bečva dle přiložené žádosti. 
      
1.6. Žádost o navýšení příspěvku na provoz PO 
Rada obce schválila navýšení příspěvku na provoz příspěvkové 
organizaci ZŠ a MŠ Dolní Bečva pro rok 2018 na platy, které nehradí 
školský úřad a to ve výši 163 766,- Kč a na odvody 58 956,- Kč, 
celkem 222.722,- Kč dle žádosti. 
 
1.7. Žádost o umístění retardérů  
Rada obce projednala žádost o umístění retardérů v lokalitě Na 
Křivači  mezi rodinnými domy pro zvýšení bezpečnosti provozu na 
místní komunikaci a obyvatel v lokalitě. Vzhledem k nejednotnému 
postoji trvale bydlících obyvatel v lokalitě rada obce žádost 
neschválila. 
 
1.8. Žádost o souhlas s umístěním zařízení staveniště  
Rada obce projednala o umístění objektu zařízení staveniště na p. č. 
185/4,5  ve výjimečné vzdálenosti 1 m od p. č. 185/1 ve vlastnictví 
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obce. Rada obce požaduje vytýčit průběh společné hranice a poté 
bude o žádosti rozhodnuto s tím, že je nutno dořešit věcné břemeno 
na obecní dešťovou kanalizaci na pozemku 185/4,5.  
 
1.9. Divadelní představení Ochotnického divadla FOOR 
Rada obce schválila úhradu divadelního představení ochotnického 
divadla FOOR  z Hustopeč u Brna dle smlouvy o provedení 
divadelního představení a úhradu poplatku DILIA, divadelní, 
literární, audiovizuální agentuře, z. s. se sídlem  Krátkého 1, Praha 9. 
 
2. Smlouvy 
2.1. Smlouvy o dodávce vody z vodovodu č. 8,131,414, 415, 508 
Rada obce schválila smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 8, 131, 
414,415, 508 dle přílohy. 
 
2.2. Smlouvy na pronájem hrobového místa č. 96, 130, 168, 252, 
378, 387, 405                                                        
Rada obce schválila smlouvy na pronájem hrobového místa č. 96, 
130, 168, 252, 378, 387, 405 dle přílohy.                                                                                                                                                       
 
2.3. Smlouva o nájmu bytu  
Rada obce souhlasí se sjednáním nájmu bytu č. 1 ve zdravotním 
středisku č. p. 577 do 31. 1. 2020 v souladu s ustanovením § 2285 z. 
č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku dle přílohy. 
 
2.4. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k 
distribuční soustavě 
Rada obce schválila smlouvu o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN mezi obcí 
Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8,m Děčín, 
Podmokly dle přílohy. 
 
3. Program ZO 
Rada obce schválila program ustavujícího zastupitelstva obce dne 
31. 10. 2018                                                  
1. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZO 
2. Počet členů rady obce 
3. Volba orgánů obce 
4. Odměny neuvolněných členů ZO 
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5. Cestovní náhrady členů ZO                                                                                                                         
 
4. Výběrové řízení ke stavbě  Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618 - 
energetické úspory     
Rada obce schválila jako nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby  
Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618 - energetické úspory nabídku 
firmy Jaroslav Lušovský, Dolní Bečva č. p. 506 dle doporučení 
hodnotící komise dle přílohy a ukládá starostovi obce podepsat 
SOD. Rada obce schválila příkazní smlouvu na AD a TDI na stavbu  
Sportstadion Dolní Bečva č. p. 618 -energetické úspory dle přílohy.  
 
5. Proces projednávání a schválení rozpočtu na rok 2019 
Rada obce schválila proces projednávání a schválení rozpočtu na rok 
2019 dle přílohy. 
 
6. Různé  
6.1. Akceptace žádosti o podporu ze Státního fondu životního 
prostředí ČR 
Rada obce vzala na vědomí akceptaci žádosti o podporu ze Státního 
fondu životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 1 na 
akci: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva. 
 
 
 

 KŠKS PŘI RADĚ OBCE ZVE NA: 

 

 
 
TERMÍN:  
17.2.2019, neděle od 15,00 hodin 
 
MÍSTO: Hala ZŠ Dolní Bečva 
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SDH DOLNÍ BEČVA 

 

 

Blíží se závěr roku 2018 a rád bych shrnul úspěchy našich mladých 

hasičů. Na Dolní Bečvě máme dvě družsva mladších a jedno 

družstvo starších žáků. Za mladší žáky nás reprezentuje 9 děvčat a 6 

chlapců ve věkovém rozmezí 6 až 11 let. V letošním roce jsme měli 

pouze dvě žákyně a jednoho žáka v kategorii starší ve věkovém 

rozmezí 12 až 15 let. Dále se snažíme připravovat i nejmenší děti ve 

věkové kategorii od 3 do 6 let, v této chvíli nás reprezentuje 6 dětí. S 

dětmi se scházíme každý pátek, v letním období ve sportovním 

areálu a v zimním období ve sportovní hale Základní školy.  

První závod v letošním kalendářním roce proběhl v neděli 14. 1. v 

Ostravě-Michálkovicích. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to v 

uzlové štafetě a motání hadic. V uzlové štafetě se mladší žáci 

umístili na třetím a druhém místě, starší na desátém místě. V 

motání hadic se bečvanští hasiči ukázali jako favorité. Mladší žáci 

obsadili první dvě příčky a starší žáci druhou nejvyšší příčku.  

V únoru jsme se s žáky zúčastnili XXIX. ročníku halové pohárové 
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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. Mladší 

žáci zde obhájili nepopulární 4. místo z předešlého roku a starší žáci 

skončili devátí.  

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 opět dvě družstva, která nenašla v 

soutěži přemožitele, a tak se první i druhé družstvo v celkovém 

hodnocení umístilo na prvních dvou příčkách. Starší žáci také 

nezaháleli a obsadili druhé místo. Po soutěži družstev nastala soutěž 

jednotlivců ve vázání uzlů. V mladší kategorii jsme získali opět zlato, 

a to díky Tereze Němcové.  

Následující dva víkendy byly pro nás opět náročné. V sobotu 17. 3. 

proběhl 1. závod Českého halového poháru v běhu na 60 m s 

překážkami v Ostravě, kde naši obec reprezentovalo jedenáct 

závodníků. Následující víkend jsme se sedmi dětmi zúčastnili 2. 

závodu ČHP v běhu na 60 m s překážkami v dalekém Jablonci nad 

Nisou.  

V dubnu proběhl pouze jeden závod a tím byl Závod požárnické 

všestrannosti ve Štípě u Zlína. Na trať dlouhou 2 km vyběhly dvě 

hlídky mladších žáků. První hlídka obsadila páté místo a druhá hlídka 

osmé místo. Po soutěži jsme s dětmi zašli do nedaleké ZOO, kde 

jsme si prohlídku všichni užili.  

Po odpočinkovém dubnu nás v květnu čekaly dvě důležité soutěže, a 

to obvodní a okresní kolo hry Plamen. Obvodní kolo se uskutečnilo 

ve Valašské Bystřici. Zde mladší žáci obsadili krásné druhé místo a 

starší žáci šesté místo, a tím si zajistili postup na okresní kolo v Horní 

Lidči. Na okresním kole byli starší žáci doplněni mladšími žáky, i tak 

ale nezůstali pozadu a získali dvanácté místo.  
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V neděli 27. 5. jsme se poprvé s žáky zúčastnili soutěže TFA ve 

Stanovnicích. V závodě jsme měli 10 soutěžících ve věkovém 

rozmezí 10–12 let, kteří byli rozděleni na dvě družstva. První 

družstvo se umístilo na šestém místě a druhé družstvo na krásném 

třetím místě. 

V červnu nám již začaly soutěže okresní ligy v požárním útoku a 

štafetě, dvojic. Za celé tři měsíce jsme se s mladšími žáky zúčastnili 

jedenácti soutěží. V soutěžích okresní ligy jsme získali tři první místa, 

čtyři druhá místa, dvě třetí místa a dvě čtvrtá místa. Celkově se 

mladší žáci umístili v okresní lize na druhém místě a postoupili na 

krajskou soutěž O pohár ředitele HZS Zlínského kraje, která se 

konala 15. 9. v Újezdu u Zlína. Mladší žáci získali ve štafetě dvojic 

druhou nejvyšší příčku a následoval požární útok, ve kterém žákům 

nevyšel ani jeden ze dvou pokusů, a tak skončili až na osmém místě. 

V celkovém hodnocení tato umístění stačila na páté místo. 

Zúčastnili jsme se také tří závodů v běhu na 60 m s překážkami v 

Oznici, Janové a v Hutisku-Solanci. Těchto závodů se zúčastnili i ti 

nejmenší z řad mladých hasičů. Nejlepší z minipřípravky byla Sára 

Skalíková, která vyhrála dva ze tří závodů a stala se vítězkou okresní 

ligy v běhu na 60 m s překážkami. V nejvyšších hodnoceních okresní 

ligy v kategorii přípravka skončil Vojtěch Kubíček, a to na druhém 

místě a Marie Sláviková v kategorii mladší dívky na prvním místě. 

Na konci září nás čekal Závod požárnické všestrannosti v Semetíně, 

kde jsme vyjeli s jednou hlídkou mladších žáků a dvěma hlídkami 

starších žáků. V každé kategorii bylo čtyřicet hlídek, i tak jsme se ale 

nenechali zahanbit. Mladší žáci se umístili na druhém místě, starší 

žáci na sedmém a dvacátém osmém místě. Tato umístění se budou 

započítavat do nadcházející sezóny pro obvodní kolo. 

V říjnu nás čekala pouze jediná soutěž, závod v běhu na 60 m s 

překážkami v Šumperku. Celkem nás reprezentovalo osmnáct 

závodníků, z toho tři v kategorii přípravka. V kategorii přípravka se 
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nejlépe umístila Skalíková Sára, která i po pádu v druhém pokusu 

doběhla pro čtrnácté místo.  

Listopad byl ve znamení cestování. První sobotu v měsíci jsme se s 

dvanácti závodníky vydali do hlavního města naší České republiky, 

kde se konal 3. závod ČHP v běhu na 60 m s překážkami. V hlavním 

městě jsme s dětmi prošli památky, kterými byly: Národní muzeum, 

Vyšehrad, Václavské náměstí a Staroměstské náměstí. V neděli nás 

čekaly závody v multifunkční hale Otakara Jandery. Zastoupení jsme 

měli ve dvou kategoriích, a to v kategorii mladší dívky a mladší 

chlapci. V každé z kategorií bylo bezmála 200 závodníků a ani mezi 

nimi se naši reprezentanti neztratili a umisťovali se na předních 

příčkách. V mladších dívkách se nejlépe umístila Marie Sláviková, 

která obsadila patnácté místo a v kategorii mladší chlapci Tomáš 

Kretek, který obsadil osmdesáté páté místo. Odměnou za 

příkladnou reprezentaci, byla pro závodníky návštěva aquaparku, 

kterou si všichni náramně užili. 

Posledním závodem v tomto kalendářním roce byl 4. závod ČHP v 

Ostravě, na kterém se i náš sbor každý rok organizačně podílí. V 

Ostravě nás reprezentovalo třináct závodníků, v kategorii mladší 

dívky a mladší chlapci. Nejlépe se v mladších dívkách umístila 

Natálie Lažová, která ze 164 děvčat obsadila padesáté první místo. V 

mladších chlapcích zazářil Vojtěch Solanský, který ze 178 závodníků 

obsadil třicáté osmé místo. 

Na závěr bych rád poděkoval sponzorům, sboru a rodičům, kteří 

podporují činnost dětí a mládeže, buď to materiálně, nebo finančně. 

Bez jejich pomoci bychom se nemohli zúčastňovat takových 

prestižních soutěží jako doposud. Velké díky patří také dětem za 

příkladnou reprezentaci a snahu posouvat své vědomosti a 

zkušenosti dále.  

Vojtěch Kulišťák 
Trenér a instruktor MH 
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KLUB SENIORŮ 

 

Hodnocení turistické sezóny 2018 
 

 
 

Turisté z Klubu seniorů mají za sebou již devatenáctý turistický rok, 
který byl z hlediska počasí poměrně příznivý. Túry jsme zahájili hned 
druhý den v roce – 2. ledna - procházkou z Pusteven na Radhošť. Tu 
hlavní sezónu pak v polovině března a do jeho konce jsme udělali 
ještě dvě další. Vydařil se duben, kdy jsme na túry vyšlápli čtyřikrát. 
Květen byl nejúspěšnější, to jsme vyšli každé úterý a udělali 5 túr. 
Letošní konec jara a celé léto bylo z hlediska počasí výjimečné. 
Teploty se často vyšplhaly až nad 30 stupňů. Ale ani to nás 
neodradilo od toho, abychom přestali s turistikou. Volili jsme túry 
po hřebenech a tam ve větších výškách byly teploty snesitelné a 
horko snižoval příjemný vítr.  Je pravdou ale, že účast na těchto 
túrách byla nižší. Úspěšné byly měsíce září a hlavně říjen. Túry v této 
době v krásně zbarvené přírodě jsou velmi oblíbené. Již třetí rok po 
sobě máme jednu až dvě túry ještě v listopadu za krásného 
slunečného počasí. 
 Letos jsme absolvovali celkem 31 túr o celkové délce 352 
km.  Byly to již častěji túry kratší, průměrná délka činila 11,4 km. 
Nejdelší túra byla z Pusteven přes Radhošť do Ráztoky a Frenštátu -
18 km, ale to jen proto, že jsme nechtěli dlouho čekat na Eropláně 
na autobus a tak jsme si po cyklostezce přidali 4 km. Další 14-ti km 
túra byla z Hostýna přes Rusavu do Hlinska.  
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Prošli jsme zase celé široké okolí, Radhošťské Beskydy, 
Zadní hory, Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostýnské vrchy. Přestože 
máme široké okolí dobře prošlapané, našli jsme i letos několik 
nových úseků.  Prošli jsme vesnice po levém i pravém břehu Bečvy 
od Hustopeč po Teplice (Špičky, Skaličku, Ústí), trasu z Valašské 
Polanky na rozhlednu Vartovnu jsme si prodloužili až na Sirákov. 
Také z Hukvald jsme šli po jiné trase – přes Mniší do Vlčovic a na 
Čertovy skály u Lidečka jsme šli z jiné strany – z Lužné přes Vrablovy 
paseky. Často jsme chodili do blízkého okolí, ale i tam jsme našli 
místa, kde jsme ještě nabyli – na příklad z Pusteven přes Ujmiska do 
dědiny. Nebo jsme si prošli trasu kolem říčky Kněhyňky a obdivovali 
množství pěkných chat, které tam jsou.  

Letos také nikdo neabsolvoval všechny túry, tedy těch 352 
km. Nejvíce opět našlapala Anežka Blinková – 340 km.   Jarda Blinka 
měl o něco méně – 321 km. Třístovku ještě překonaly Jana Divínová 
- 305 km a Jarka Kulišťáková 300 km. Lidka Linhartová si letos 
připsala 269 km. Přes 200 km ušly ještě Alena Blinková (236 km), 
Miluše Helie (234 km), Lidka Juříčková (220 km) a Jenda Válek (207 
km). Blízko ke dvoustovce měla Hana Jeřábková (196 km). Nad 
stovku ještě našlapaly Olina Janáčová (175 km), Jitka Hrstková (135 
km), Alena Dobešová – (122 km).  Pro úplnost uvádím ještě ty, kteří 
si také zapsali desítky km: Libuše Vašková (87 km), Květa Geburková 
a Olda Paulus (73 km), Lidka Porubová (34 km), Ika Hrodski (31 km), 
Vavřínová Milada (25 km) a Vojkůvková Ludmila (20 km). 

O muže je ve šlapeťáckém sboru pořád veliká bída. 
Nepříznivé skoré 19:4 trochu vylepšili (ale jen nakrátko) Olda Paulus 
a přespolní Jenda Turek a Dalibor Jeřábek. 

  Celkově se našich letošních túr zúčastnilo 23 osob. Nejvíce 
nás bylo na túře z Frenštátu do Kunčic (15) Čtrnáct nás bylo na pěti 
túrách, hlavně na těch po blízkém okolí. Nejméně nás bylo na první 
letošní túře – hned 2. ledna z Pusteven na Radhošť (6 osob). 
Průměrná účast byla 10 osob. 
 Jsme dobrá parta, nechybí legrace, ženy si porozprávějí a 
zapomenou na domácí starosti.  Nikdo neopomene při svých 
narozeninách a svátcích pohostit ostatní nějakou sladkostí i něčím 
ostřejším k přípitku. V desítkách restaurací, kolib a penzionů nás již 
z našich návštěv k občerstvení dobře znají. 
 Prošli jsme hodně pěkných míst, ale určit nejpěknější naši 
túru je složité, protože je jich v krásných Beskydech, Javorníkách i 
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v Hostýnských kopcích hodně. Určitě k nejpěknější patří ty, při 
kterých se můžeme pokochat krásnými výhledy po okolí ( z blízkých 
túry po Kamenném, Búřově, Skalíkovém kopci, Poskli, Radhošti, ze 
vzdálenějších z Grůně na Bílý kříž, Na Kasárni, na Portáši a Kohútce, 
z kopců nad Rusavou). Krásné jsou túry na podzim, kdy příroda hýří 
barvami. 

Jako každoročně, tak i letos máme téměř všechny túry 
zaznamenány na video, v lednu a únoru si naše procházky po 
valašských horách připomeneme při promítání v našem klubu. Také 
se nám pěkně rozrostla naše  fotografická dokumentace, která 
přibližujeme naši činnost občanům obce v naši vývěsce na dědině.  
Už máme plné dva šanony a zaplňujeme třetí. Z letošních túr máme 
další 4 hodinová videa, která si jistě přehrajeme při našich zimních 
útercích v klubu. 
Podívejme se ještě na některá zajímavá čísla z činnosti turistického 
oddílu v období let 2000 – 2018: 

 Celkem se za těchto 18 roků uskutečnilo 578 túr v celkové 
délce 6990 km 

 Celkem se našich výšlapů zúčastnilo 62 osob 

 Nejaktivnějšími turisty byli:     
Blinka Jaroslav - ušel      6012 km 
Blinková Anežka             4949 km 
Hrstková Božena             3950 km 
Hrstka Jan                        3916 km  
Porubová Matylda         3427 km 
Divínová Jana                  3317 km 
Vojkůvková Milada         3006 km 
Linhartová Milada           2950 km 
Válek Jan             2895 km 
Slížková Anna             2780 km 
Vojkůvka Milan                2728 km 
Porubová Ludmila           2651 km  
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Děkujeme všem našim „šlapeťákům“ za aktivitu v tomto roce a 
přejeme jim, aby i v příštím roce byli zdraví a čilí a aby jim nic 
nebránilo se účastnit všech našich výšlapů. A budeme se těšit, že při 
našich toulkách po našich krásných Beskydech i Javorníkách se 
rozšíří naše řady o další milovníky turistiky.  

 
     Ing. Blinka Jaroslav 
 

 
Nabídka práce na HPP: 

 
Do provozovny „Cyklobar Bečva“ hledáme servírku 

na stálý pracovní úvazek a brigádnice na sezónu 2019. 
Pro více informací nás můžete kontaktovat na 

tel. čísle: 777 658 062 
email: cyklobarbecva@seznam.cz 

www.cyklobarbecva.cz 
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SBÍRKA NA OBNOVU LIBUŠINA 

 
 
Noc z 2. na 3. března 2014 se do novodobé historie Valašska zapsala 
jako jedna z nejčernějších. Rozsáhlý požár zachvátil a těžce poškodil 
památnou budovu Libušína, navrženou legendárním architektem 
Dušanem Jurkovičem. Spontánní vlna veřejné podpory, jež se krátce 

po neštěstí vzedmula, 
zasáhla celou Českou 
republiku. Jako jedna z 
prvních firem se zapojila 
Pražská mincovna, která 
oznámila ražbu mimořádné 
pamětní medaile ve 
prospěch obnovy Libušína. 
Zájemci tak mohou přispět 
na sbírku na obnovu objektu 
Libušín na Pustevnách a 
zároveň obdrží upomínkový 
předmět. 

  
 
Výtěžková medaile na podporu rekonstrukce Libušína je 
pozoruhodná hned v několika směrech. Nese totiž motivy 
Jurkovičových plánů rozhledny a portálu, které byly po dlouhá 
desetiletí uloženy v archivu. Uměleckou hodnotu medaile garantuje 
jméno světově proslulého medailéra akademického sochaře 
Vladimíra Oppla: autor nákresy obohatil o další stylové prvky. Obě 
strany tak tvoří harmonickou kompozici ve slovansko-karpatském 
duchu. 
  
 
Medaili můžete jednoduše objednat na internetové adrese: 
https://www.zlate-mince.cz/CRM_Dusan_Jurkovic_vytezkova_medaile.htm 
 
 
 
 

  

https://www.zlate-mince.cz/CRM_Dusan_Jurkovic_vytezkova_medaile.htm
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Čerpání dotací z programu  
 

"Zrychlujeme Česko"  
 
Až 10 000 Kč na přípojku internetu 
s rychlostí až 250 Mb/s. 

 

Volejte: 603 898 417   

konzultant T-Mobile vás navštíví 
osobně - doma. 

 

 

 

 
 

Finanční úřad pro Zlínský kraj 
Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm upozorňuje: 

 
Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-

mailem 
 
Poplatníkům se zřízenou službou „zasílání údajů pro placení daně  
z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu“ správce daně 
každoročně před splatností první splátky daně jednou zašle 
kompletní informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-
mailovou adresu, obsahující údaje o výši stanovené daně, výši 
nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, 
umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového 
bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. 
 
Žádost (PDF, interaktivní) ve věci zasílání údajů pro placení daně z 
nemovitých věcí e-mailem vč. informací o této službě: 
 
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5559_1.pdf?201
8120508 
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Finanční úřad pro Zlínský kraj 
Územní pracoviště v Rožnově pod 

Radhoštěm upozorňuje: 
 

 
31. ledna 2019 

Lhůta pro podání daňového přiznání 
k dani z nemovitých věcí 

 
 
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně v 
osobě poplatníka (např. koupí, darem, dědictvím) nebo ke změně 
okolností rozhodných pro stanovení daně (např. změně výměry 
nebo druhu pozemku, užívání zdanitelné stavby, nástavbě o další 
nadzemní podlaží, zvětšení půdorysu zdanitelné stavby 
přistavěním), je poplatník povinen podat daňové přiznání a daň 
přiznat  
do 31. ledna zdaňovacího období.  
 

Došlo-li tedy během roku 2018 ke změnám poplatníka daně 
z nemovitých věcí či okolností, rozhodných pro stanovení této 

daně, termín pro podání daňového přiznání je  
31. ledna 2019. 

 
Tiskopisy daňových přiznání  

- je možno vyplnit elektronicky na daňovém portálu 
(www.daneelektronicky.cz)  
v nabídce „Elektronické podání pro Finanční správu“   
„Elektronické formuláře“  „Daňové přiznání k dani 
z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně“)  
 

- jsou k dispozici ke stažení ve formátu Adobe PDF 
(www.financnisprava.cz) v nabídce „Daňové tiskopisy“ 
 

- lze získat na územních pracovištích finančních úřadů 

http://www.daneelektronicky.cz/
http://www.financnisprava.cz/
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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: 15. 2. 2019, tel. 571647168  

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

 

mailto:podatelna@dolnibecva.cz
http://www.dolnibecva.cz/

