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GRATULACE
GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH
V MĚSÍCI BŘEZNU A DUBNU 2019
První sněženky, poslední sníh. Jaro už stojí
ve dveřích. Žežulka zakuká v lese. Všem
oslavencům pozdrav nese.
My pro Vás máme upřímné přání. Hodně
radosti, štěstí a zdraví.
Dobré přátelé v celé dědině a pohodu
doma v rodině.

K Mezinárodnímu dni žen,
přejeme všem ženám jen to nejlepší,
hodně lásky svých nejbližších a
především pevné zdraví. Při plnění svých
profesionálních i rodinných povinností
hodně sil a vytrvalosti. Přejeme Vám
také další úspěchy v odstranění všech
forem
diskriminace
žen.
Jsme
přesvědčení, že si zasloužíte nejen svůj den, ale i respekt, pozornost
a lásku po celý rok. Děkujeme a přejeme všem ženám, které se
aktivizují a pracují za rovnoprávnost žen, stále více pevné vůle,
optimismu a hodně dalších úspěchů v budoucnosti, v níž budou
lidské vztahy spravedlivě formovány v úctě a solidaritě.
Organizace 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.




ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA ZIMNÍ
OBDOBÍ

V měsíci dubnu se
uskuteční
odpočet
spotřeby vody za zimní
období roku 2018/2019.
Žádáme odběratelé vody,
aby zabezpečili přístup k
vodoměrům a umožnili
pověřenému pracovníkovi vstup za účelem odečtu a kontroly
vodoměrů.
Děkujeme za spolupráci
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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 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
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SVOZ ODPADU
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek
Popelnice: 7. 3., 21. 3.
4. 4., 18. 4.
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 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.
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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
dubna
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).
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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Upozornění pro provozovatele jímek na
vyvážení

Vodoprávní úřad - MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního
prostředí, Palackého 480, Rožnov p/R upozorňuje všechny
provozovatele jímek na vyvážení pro akumulaci splaškových vod na
ustanovení novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
platné od 1. 1. 2019 ve svém spádovém území (obce Dolní,
Prostřední, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Rožnov p/R,
Valašská Bystřice, Zubří, Vidče). Dle § 38 odst. 8 vodního zákona
ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen
zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod.
V bezodtokové jímce se akumulují všechny odpadní vody
z domácnosti - z kuchyní, koupelen, prádelen, WC apod., není
přípustné vypouštění splašků např. z kuchyní do trativodu mimo
jímku na vyvážení nebo na pozemky bez předchozího čištění.
Každý, kdo v současné době vypouští odpadní vody do vod
povrchových nebo podzemních musí mít platné povolení
vodoprávního úřadu. Na konci roku 2007 skončila platnost všech
vydaných povolení pravomocných před 31. 12. 2001. Od 1. 1. 2021
je provozovatel jímek povinen na výzvu kontrolního orgánu (ČIŽP,
vodoprávní úřad) předložit ke kontrole doklady o vývozu za období
posledních dvou kalendářních let (tedy za roky 2019 a 2020),
přičemž na dokladech o vývozu musí být uvedeno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody, lokalizace jímky, množství odvezené
odpadní vody, název osoby, která jímku vyvezla a název čistírny
odpadních vod, na které budou vody zneškodněny.
Doporučujeme proto provozovatelům jímek na vyvážení, kteří mají
možnost přepojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci,
aby tak učinili (k povolení kanalizační přípojky od nemovitosti ke
kanalizačnímu řadu je příslušný obecný stavební úřad - MěÚ Rožnov
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pod Radhoštěm, Letenská 1918, Rožnov p/R na základě projektové
dokumentace).
Ing. Věra Šulová
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Informace Obecního úřadu

Obec Dolní Bečva připravila v letech 2017-2018 projekt
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“, jehož
součástí jsou i přeložky vodovodních řádů včetně veřejných částí
vodovodních přípojek v kolizních úsecích s budoucí kanalizací.
Jedná se o vybudování 11,42 km kanalizací, odstranění znečištěné
vody od 891 obyvatel, napojení 300 nemovitostí, přeložky vodovodu
v délce 1,15 km. Na počátku ledna 2019 obdržela obec rozhodnutí
ministra životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši 53,5 mil. Kč
na realizaci splaškové kanalizace ze Státního fondu životního
prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního
prostředí.
V únoru-dubnu 2019 proběhne řízení na výběr
dodavatele stavby a dozorů stavby, poté kontrola výběrových řízení
poskytovatelem dotace a jednání s bankami o poskytnutí úvěru na
spolufinancování akce (hodnota akce se předpokládá ve výši 83,9
mil. Kč bez DPH). Předpoklad zahájení stavebních prací je
naplánován v měsíci červen-červenec 2019. Stavba je rozdělena do
3 etap:
1. etapa: Dolní Rozpité (od vodojemu přes centrum obce po místní
komunikaci vedoucí od Bečvy na Roveň mezi Rozpitými s novou
zástavbou domů) s realizací červen-říjen 2019
2. etapa:
Horní Rozpité + úpravy povrchů komunikací do
asfaltobetonu a dlažeb stavby z 1. etapy s realizací květen-září 2020
3. etapa: úpravy povrchů komunikací do asfaltobetonu a dlažeb
stavby z 2. etapy s realizací v květnu 2021.
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Předpoklad kolaudace celého díla je plánována v červnu-červenci
2021. Pro zdárné provedení ekologické stavby, která má výrazně
zlepšit životní prostředí v obci a je největší investicí obce v její
dosavadní historii, je nezbytná součinnost občanů s vedením obce a
dodavatelem stavby. Většina staveb v trase kanalizačních sběračů
má v minulosti povolené bezodtokové jímky na vyvážení, které
mohou být již netěsné. Úspěšnost akce spočívá v připojení
nemovitostí na kanalizační řád. Připojení nemovitostí (od domu přes
pozemek vlastníka domu po kontrolní šachtu kanalizačního
odbočení z řádu) je možné provést po kolaudaci kanalizačních řádů,
nejpozději však do konce roku 2021. Pro připojení je potřebné, aby
si vlastník nemovitosti na své náklady nejdříve zajistil vypracování
projektové dokumentace domovní kanalizační přípojky a vyřídil
stavební povolení (nejlépe již v tomto roce). Před zahájením stavby
kanalizačních řádů osloví obec občany a vlastníky nemovitostí
formou dotazníku-návratky s cílem zjistit potřebu rozsahu
jednorázové pomoci vlastníkům nemovitosti, které lze připojit na
řád během výstavby (se zajištěním vypracování projektové
dokumentace domovní přípojky splaškové kanalizace, s vyřízením
územního souhlasu kanalizační přípojky na stavebním úřadu, se
zajištěním realizace stavby, s uzavřením smlouvy o odvádění a
čištění odpadních vod). Věřím, že se společnými silami podaří dílo
postavit, provozovat a užívat k prospěchu nás všech.
Provozovatelem splaškové kanalizace se předpokládá VaK Vsetín.
Cena stočného je kalkulována stejná jako v regionu, kde splaškovou
kanalizaci provozuje VaK Vsetína, v roce 2019 činí 36,57 Kč vč.
DPH/1m3 a je splatná měsíčně zálohově podle měřené spotřeby
pitné vody např. bezhotovostně prostřednictvím SIPO. Např. cena
obce Horní Bečvy za jednorázovou likvidaci splaškových vod na
čistírně odpadních vod na Prostřední Bečvě fekálním vozem činí
190,- Kč vč. DPH/1m3, přičemž obsah fekálního vozu je cca
3m3+dopravní náklady 35,- Kč vč. DPH/1km+manipulační náklady
120,- Kč vč. DPH /15 minut. Jednorázová likvidace splašků fekálním
vozem činí průměrně 1335,- Kč, tj. 445,- vč. DPH Kč/1 m3.
Individuální spotřeba pitné vody na osobu a rok je různá, dle
Vyhlášky č. 120/2011 Sb. např. v rodinných domech s max. 3 byty a
zavedenou tekoucí teplou vodou je stanoveno směrné číslo roční
spotřeby pitné vody na 1 obyvatele bytu 36 m3/rok (pokud není
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měřena spotřeba pitné vody vodoměrem), v tomto případě by cena
vývozu splašků fekálem činila 16020,-Kč/osobu/rok, v případě
likvidace splašků prostřednictvím kanalizace by cena činila 1317,Kč/osobu/rok (tj. max. 110,- Kč/osobu/měsíc při zálohové platbě).
Likvidace splaškových vod z domácnosti prostřednictvím
vybudované splaškové kanalizace se jednoznačně vyplatí.

Bc. Pavel Mana, starosta obce

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPISTELSTVA
OBCE
17. 12. 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 IV. čtvrtletí 2018 a o činnosti kontrolního
výboru za toto období, informaci starosty obce Bc. Pavla
Many ve věci pořízení náhrady za opotřebované vozidlo Opel
Movano, užívané z. s. SDH a informaci velitele jednotky SDH
pana Miroslava Martyčáka o potřebě dovybavení jednotky
novým vozidlem včetně konkrétních nabídek od prodejců. ZO
ukládá RO projednat možnost finančního zajištění nákupu
druhého vozidla pro jednotku SDH se zásobníkem na vodu se
spolufinancováním ze sponzorských darů.
2. Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci předsedy
finančního výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního
výboru za IV. čtvrtletí 2018 podle důvodové zprávy a schvaluje
plán činnosti finančního výboru ZO pro rok 2019.
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3. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 –
úprava rozpočtu na rok 2018 se zvýšením příjmů o
2.603.838,66 Kč (příjmy po úpravě 36.803.800,06 Kč),
snížením výdajů o 1.444.406,- Kč (výdaje po úpravě
35.463.018,-Kč) rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 1.340.782,06
Kč, financování po úpravě - minus 1.340.782,06 Kč podle
důvodové zprávy.
4. Rozpočet obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Dolní Bečva pro
rok 2019 podle důvodové zprávy s daňovými příjmy ve výši
32287 tis. Kč a výdaji ve výši 23614 tis. Kč se saldem 8673 tis.
Kč, financováním – 8673 tis. Kč včetně rozpočtů fondu obnovy
vodovodu na rok 2019, fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a
rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 podle důvodové
zprávy.
5. Smlouvy:
5.1. Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene- služebnosti IE-12-8004368/001 mezi společností
ČEZ Distribuce a.s., 405 02 Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8
zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o., 757 01
Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45 jako oprávněnou a Obcí
Dolní Bečva jako povinnou, na základě které se zřizuje věcné
břemeno – služebnost spočívající v právu provozování
nadzemního vedení vysokého napětí včetně trafostanice na p.
č. 2687/4 a nadzemního vedení nízkého napětí na p. č.
2687/4, 2716/2 – vše v obci a katastrální území Dolní Bečva
podle geometrického plánu č- 2094-354/2017. Smlouva i
geometrický plán je přílohou usnesení. Věcné břemeno je
zřizováno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč,
k této částce bude připočtena DPH. Náklady spojené se
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zřízením věcného břemen a za vklad do katastru nemovitostí
nese oprávněná z věcného břemene. ZO pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy do 30. 1. 2019.
5.2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(služebnosti) a dohodu o umístění stavby
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
zřízení věcného břemene (služebnosti ) a dohodu o umístění
stavby „ Dolní Bečva , p.č. 1167/12, NNK, IV-12-8016021“
mezi
společností ČEZ Distribuce a.s.,405 02 Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8 zastoupenou společností ENPRO
Energo s.r.o.,757 01 Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45 jako
oprávněnou a Obcí Dolní Bečva jako povinnou, na základě
které se zřídí věcné břemeno – služebnost spočívající v právu
provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí na
p. č. 2645/1 a 2770/4 v obci a k. ú. Dolní Bečva podle
přiložené smlouvy a situačního výkresu rozšíření elektrické
distribuční sítě NN. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč, k této částce bude
připočtena DPH. Náklady spojené se zřízením věcného
břemene a za vklad do katastru nemovitostí nese oprávněná
z věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy do 30. 1. 2019
5.3. Smlouva o zřízení věcného břemene
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti na vedení zatrubnění dešťových vod z PVC potrubí
DN 300 na p. č. 185/4 a p. č. 185/5 v k.ú. a obci Dolní Bečva
podle geometrického plánu č. 2099-293/2018 s tím, že věcné
břemeno bude zřízeno bezúplatně a náklady s vypracováním
geometrického plánu, právní služby a poplatek za návrh na
vklad uhradí obec. ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy do 30. 1. 2019.
6. Různé
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6.1. Návrh měsíčních odměn členů ZO včetně návrhu odměn
nečlenů ZO
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh měsíčních odměn členů
ZO včetně návrhu odměn nečlenů ZO pracujících ve výborech
ZO a komisích RO v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. n) z. č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění s ohledem na nařízení
vlády č. 202/2018 Sb. podle předložené důvodové zprávy a
návrhu RO s účinností od 1. 1. 2019.
6.2. Zásady hospodaření se sociálním fondem obce
Zastupitelstvo obce schvaluje „Zásady hospodaření se
sociálním fondem obce“ s účinnosti od 1. 1. 2019 dle přílohy.

Tříkrálová sbírka v roce 2019 v Dolní Bečvě

Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 19. ročník
tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je
vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří
se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně
znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do
koledování zapojilo celkem 394 skupinek koledníků, což
znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně
1 576 osob. V Dolní Bečvě se koledovalo v sobotu 5. ledna
2019.
Letos se počtvrté podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 328 485 Kč (tj. o 34 454 Kč více než
loni). Z toho v Dolní Bečvě 116 840 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty
Arcidiecézní charity Olomouc

13

Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou
použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou
v nečekané tíživé situaci. Dále budou použity na rekonstrukci
vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká ve Valašském
Meziříčí, ve které sídlí služby pro lidi bez domova – Terénní
služby, Denní centrum, Noclehárna a Centrum sociálně
materiální pomoci. Část výtěžku bude použita na pokrytí
provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci, jehož
úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané
poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť
naléhavých případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v
tíživé životní situaci. Posledním projektem, který bude
podpořen z financí Tříkrálové sbírky, je zakoupení
dekontaminačního přístroje pro Dům pokojného stáří ve
Valašské Bystřici. Přístroj bezpečně nakládá se zdravotnickým
odpadem, konkrétně s použitými inkontinenčními pomůckami
(jednorázové pleny, plenkové kalhotky apod.).
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje
všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž
obcím, městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří
ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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ZŠ A MŠ DOLNÍ BEČVA
CO SE DĚJE VE ŠKOLE

V měsících lednu a únoru se v naší škole událo mnoho
zajímavých akcí. Mezi ty nejvýznamnější patřilo zejména
předávání pololetního vysvědčení, pro žáčky 1. ročníku toho
úplně prvního, a pro žáky 9. ročníku zase velmi podstatného,
protože sehraje významnou roli při příjímacím řízení na
střední školy.
DIVADLA

21. ledna zavítalo do školy Divadélko z Hradce Králové, jehož
aktéři měli pro žáky 1. stupně připravenu pohádku O poklad
kapitána Baltazara a pro žáky 2. stupně program s názvem
Romantismus není jenom romantika. Žáci 6. – 9. ročníku se
zábavnou formou dozvídali mnoho nových informací o
jednom z uměleckých slohů 19. století.
V únoru zavítali žáci 8. a 9. ročníku slavnostně oblečeni do
Městského divadla ve Zlíně, aby zhlédli komedii s názvem
Drahá legrace. Věříme, že se jim představení líbilo, a že
zavítají do divadel i ve svém volném čase.
BESEDY V KNIHOVNĚ

V měsíci lednu proběhly také besedy v Obecní knihovně Dolní
Bečva určené pro čtvrťáky a páťáky, jež si perfektně připravila
paní knihovnice z MK Rožnov pod Radhoštěm.
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Přelom ledna a února byl ve znamení sněhu a ledu – hlavně
pro sedmáky, kteří absolvovali lyžařský výcvik na Radhošti.
Ubytováni byli přímo v Chatě Radhošť, která je součástí
Hotelu Radegast, což spolu s výbornými sněhovými
podmínkami a samotným lyžařským výcvikem byl pro děti
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skvělý zážitek a určitě na něj budou dlouho vzpomínat.
Vyučující pro žáky také zorganizovali poslední den výcviku
lyžařské závody. Touto formou moc děkujeme LK Dolní Bečva,
který bezplatně poskytl našim žákům užívání lyžařského vleku.

VÝUKA PLAVÁNÍ

Od února začala žákům 1. stupně výuka plavání na Krytém
bazénu v Rožnově pod Radhoštěm, kterou budou absolvovat
v celkem deseti lekcích.
SPORTOVNÍ AKCE

Mladí sportovci – chlapci ze 4. a 5. ročníku reprezentovali naši
školu v krajském kole v turnaji ve florbale ČEPS cup
v Uherském Brodu.
OLYMPIÁDY

Žákyně a žáci naší školy se zúčastnili i několika olympiád na
úrovni okresních kol. Žákyně 5. a 9. třídy (5. a 7. místo)
okresního kola matematické olympiády ve Vsetíně. Jeden
sedmák se zúčastnil okresního kola dějepisné olympiády ve
Vsetíně, kde obsadil 13. místo a jeho spolužačka spolu
s žákyní 9. ročníku absolvovaly v předposledním únorovém
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týdnu okresní kolo olympiády v anglickém jazyce ve
Valašském Meziříčí.
EXKURZE

Pro deváťáky byla připravena také exkurze do Osvětimi, kde
s vyučujícími absolvovali s průvodcem prohlídku bývalého
koncentračního tábora.
PODĚKOVÁNÍ

Dne 17. února se v hale základní školy konal Maškarní
karneval. Na žádost předsedy Komise školské, kultury a sportu
při radě obce Dolní Bečva vyjadřuji poděkování žákům školy,
jenž se podíleli na výtvarných pracích, které dotvářely
atmosféru karnevalového reje, paním učitelkám a paní
vychovatelce, jež s dětmi výtvarné práce zhotovily.
Poděkování patří také čtyřem deváťačkám za pomoc při
organizaci akce.
Koncem února si během jarních prázdnin žáci oddechli a
načerpali síly do dalšího vyučování, které je čeká…
Mgr. Michaela Vašutová
ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Bečva

STŘÍPKY Z HISTORIE VALAŠSKA
(Posbíráno z historických archivů)
Valašské rebelie
Valašské lesy v 16. století byly rozsáhlé a nevyužité.
Části horských a lesních strání začala vrchnost pronajímat
poddaným ze sousedních slovenských panství k pasení
valašského dobytka – ovcí a koz – za tzv. valašskou daň (každý
desátý kus dobytka). Valašský dobytek začaly chovat ve
velkém množství i vrchnosti. Čeleď zaměstnávaná při pasení
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panského valašského dobytka byla nazývána Valachy. Pastevci
a salašníci užívali privilegií valašského práva, tj. měli vlastní
samosprávné instituce a zvýhodněné postavení mezi
ostatními
poddanými
(např.
nerobotovali).
V čele
samosprávných institucí stáli vojvodové, kteří jednali
s vrchností o pronájmu pastvy a odvodu desátku ovcí,
spravovali záležitosti Valachů a všech účastníků horského
salašnictví, řídili jarní vyhánění ovcí na salaš a dvakrát ročně
svolávali valašskou hromadu, na níž se projednávaly všechny
záležitosti, a byl též volen nový valašský vojvoda.
V době pobělohorské začala katolická vrchnost čím
dál více omezovat valašská práva. V lednu 1621 se Valaši na
Vsetínsku a Rožnovsku vzbouřili, pobili císařské vojsko
v Malenovicích a Vizovicích, avšak 20. 2.1621 byli u
Valašského Meziříčí poraženi a ustoupili do hor, odkud
podnikali výpady proti císařským jednotkám v okolí a začali
přepadávat statky olomouckého biskupa. Když odbojní
stavové zabavili Valdštejnovy statky a postoupili je Janu
Adamovi z Víckova, který měl na ně dědické právo, Valaši jej
podporovali a pod jeho vedením dosáhli ve střetnutích
s císařskými vojsky významných úspěchů. Na podzim 1621
obsadili Hranice a útočili na Lipník, roku 1623 vpadli na
panství kardinála Ditrichštejna Kelč a vyrabovali zámek i
městečko, roku 1626 pomáhali Valaši dobýt Dánům Hranice.
Po pádu dánského panství v roce 1627 byla řada obyvatel
Hranic odsouzena k smrti, pokutována a zbavena privilegií.
Valaši se dále bránili, ale byli krvavě poraženi. Vsetín byl
vypálen a 20. 10. 1627 musely valašské obce podepsat
potupný revers, slib, že již nikdy nepozvednou zbraň proti
císaři a vrchnosti. Valaši se však nepodrobili úplně a roku 1639
v Rokytnici odzbrojili bez jediného výstřelu i vojenskou
trestnou expedici, která proti nim byla vyslaná. K poslednímu
rozmachu povstání došlo za vpádu Švédů na Moravu roku
1642. Po částečném stažení švédských vojsk byli Valaši
v nerovném boji před Vsetínem 24. 1. 1644 poraženi a na 200
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jich bylo ve Vsetíně dne 15. února 1644 popraveno. Řada obcí
kolem Vsetína byla vypálena. Vsetínská exekuce proslula jako
vůbec nejmasovější a nejhrůznější poprava v celé naší národní
historii.
Životní poměry Valachů byly koncem 17. a počátkem
18. století velmi těžké. Řada z nich je řešila formou útěků do
zbojnických skupin, kterých bylo na Vsetínsku a Rožnovsku
hodně. Zbojníci zneklidňovali kraj kolem Lipníka, Olomouce,
Kyjova, Kroměříže a zasahovali i do Polska. V archivech jsou
dochována svědectví o zbojnických činech Martina
Javorovského ze Stříteže, sourozenců Šimurdových ze Zubří
nebo zbojnického hejtmana Ondruška z Léskovce, který byl
popravený roku 1638 v Olomouci.
V roce 1731 zemřel hrabě František Ludvík za
Žerotína. Jménem jeho nezletilých dětí spravovali panství
rožnovské a krásenské poručníci. Ti měli snahu pro sebe ze
správcovství vytěžit co nejvíce, a proto citelně zesílili
vykořisťování poddaných. To si pak zvykl dělat i hrabě
František Josef, kterému panství v roce 1745 připadlo. Zůstal
svobodný a vedl značně rozmařilý a prostopášný život. Často
zneužíval i pěkná děvčata poddaných, které pak vnutil svým
drábům nebo mužskému osazenstvu zámku za manželky.
V roce 1739 povstali v Zubří dělníci proti nelítostnému
správci zuberských hutí (hamrů), které byly založeny v roce
1712 majitelem panství Karlem Jindřichem ze Žerotína.
Povstalci byli chyceni, přijati na milost a vřazeni mezi portáše.
V roce 1745 rožnovský purkmistrovský úřad svolal
deputanty z horních dědin a když se sešli, sepsali
memorandum, v němž žádali ve 24 bodech ulehčení robot a
poplatků. K tomu se připojily i dědiny dolní z panství
Krásenského. 2. dubna 1745 šli deputanti s memorandem na
meziříčský zámek. Ale hrabě František Josef ze Žerotína, když
se nedali sliby odbýt, je zfackoval.
Po této urážce deputantů se dne 7. srpna srotilo
několik set Valachů, vedených Rožnovany (v čele s Michnou) u
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Zašové a přísahali zde, že nikdo nebude robotovat, dokud
vrchnost na memorandum neodpoví a roboty nesníží. Jakmile
se hrabě o tom dozvěděl, žádal krajský úřad o vyslání portášů
a vojska na utišení lidu, ale krajský úřad pouze vyzval obce,
aby poddaní vzpoury zanechali až do vyřízení prosby a byla
jim dána šestitýdenní lhůta.
Když poddaní horních i dolních dědin ve vzpouře
setrvali a na robotu nenastoupili, žádal hrabě 4. dubna 1746
zemskou vládu o vojenskou pomoc, jež by z hranického kraje,
jemuž velel generál pěchoty Grünschen, mohla být povolána.
Dne 8. dubna shlukl se u Zašové zástup ozbrojených
lidí, kteří chtěli táhnout na zámek vynutit si odpověď na své
memorandum, ale byli rozumnějšími uklidněni. Hrabě téhož
dne žádal krajský soud, aby ihned sem byli vysláni portáši se
svým lajtnantem a s nimi aspoň 50 mužů pěchoty. Ale když se
dozvěděl o shluknutí u Zašové, žádal o dvě kumpanie na
potlačení vzpoury.
Na den 27. dubna byli obesláni deputanti společných
dědin na zámek před krajského hejtmana, jenž přijel poddané
uklidnit. S deputanty se k zámku dostavil zástup ozbrojených
Valachů. Krajský hejtman vydal jim písemné vyzvání, aby
zanechali srocení, vrátili se domů a konali své povinnosti, že
do 14 dnů bude jejich žádost vyřízena. Zároveň slíbil, že bude
nad nimi ruku držeti. Podobný dopis téhož dne vydal také
hrabě, ale neslíbil, jak jejich žádost bude vyřízena. Poddaní
neuvěřili slibům a byli pak vojskem přinuceni k poslušnosti.
Srážka mezi Valachy a vojskem byla u Zašové, kde bývaly
schůze poddaných. Zahynulo v ní hodně Valachů.
Teprve po měsíci dne 31. května 1746 dal hrabě
odpověď na 24 bodů memoranda před rokem předloženého.
Jeden bod za druhým vyvracel jako neoprávněný.
Takový byl výsledek dalšího valašského povstání,
v němž zahynulo hodně Valachů.
Zpracoval Ing. Jaroslav Blinka
(Pokračování v dalším čísle Zpravodaje)
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Bližší informace na: www.beacharenadb.cz
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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.

Hledáme šikovnou, pracovitou paní
(důchodkyni nebo maminku na mateřské
dovolené) na občasnou výpomoc při úklidu
v PENZIONU U BLINKŮ.
Tel.: 720 196 955, 728 245 276

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. 4. 2019, tel. 571647168
Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450
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