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GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝCH
V MĚSÍCI KVĚTNU A ČERVNU 2019
Rozkvetené jsou zahrady
veselo je v lese, v háji.
Veselte se také vy,
jenž zrození jste v máji.

Červen už je měsíc letní,
i ten má plno jubilantů.
Pospícháme, ať jsme první,
v té dlouhé řadě gratulantů.

Radost, štěstí, plno lásky
žádný stres a žádné vrásky.
Dělejte vše, co Vás baví,
k tomu přejeme pevné zdraví.

Přejeme všem dětem dny plné pohody a radosti, hodně sil a vůle při
plnění svých povinností ve škole,
doma i ve svých zájmových
aktivitách.
Malým
dětem
přejeme hodně radostných dnů
provázených rodičovskou láskou
a péčí. Také Vám přejeme hodně
hezké a zasloužené prázdniny,
prožité hlavně v přírodě. Rovněž
přejeme Vašim učitelkám, učitelům a vychovatelkám hezké
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prázdniny a poděkování za jejich odbornou a psychicky náročnou
práci, bezbřehou míru trpělivosti a lásky k Vám. Všem ostatním
pracovníkům školy co nejvíce odpočinku a spravedlivé docenění
jejich náročné práce.
A nakonec Vám všem přejeme hodně sil, optimistu a společné
úspěchy v následujícím školním roce v naší krásné škole a školce.

Organizace KSČM – Dolní Bečva

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

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK

Kdy:
Kde:

sobota 4. 5. 2019
11,00 – Obecní úřad
12,00 – Dolní Rozpité – bývalá
Jednota
13,00 – Horní Rozpité – obchod

Očkovací průkaz vezměte sebou. Poplatek za očkování 150,- Kč,
vystavení nového průkazu 5,- Kč.
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BĚH OSVOBOZENÍ
Termín: 3. 5. 2019
Kde: Alej Hynka Tošenovského Dolní Bečva
MŠ
Prezentace 9:00 hod.
Start 9:15 hod.
ZŠ
Prezentace 10:00 hod.
Start 10:15 hod.
Kategorie: dívky, chlapci
MŠ: mladší - do 5 let, starší – do 7 let
1. - 2. třída
3. - 4. třída
5. - 6. třída
7. - 8. - 9. třída
Pro závodníky umístěných na 1. – 3. místě bude připraven diplom,
medaile a cena.
Hlavní sponzor – Obec Dolní Bečva
Organizační zajištění KŠKS, SVČ Rožnov p. Radh.
Péče o závodníky – pedagogové MŠ a ZŠ Dolní Bečva


OSLAVA SVÁTKU MATEK


MO KDU - ČSL Dolní Bečva ve
spolupráci s KŠKS při radě obce zvou
všechny maminky a babičky na oslavu

SVÁTKU MATEK
která se koná v neděli 12. května ve sportovním areálu. V programu
vystoupí děti MŠ a ZŠ, taneční skupina, cimbálová muzika Poštár.
Začátek je ve 14,00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé
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DEN DĚTÍ

UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU U
BEČVY

Obec Dolní Bečva je vlastníkem sportovního
areálu u Bečvy. Tento areál je určen k plnění
sportovních, kulturních, relaxačních a rekreačních
potřeb občanů, neziskových organizací působících v obci,
návštěvníků obce a ostatních zájemců.
Jelikož v poslední době došlo ke zvýšenému zájmu o konání
soukromých akcí v areálu, zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
25. 3. 2019 rozhodlo, že veřejné prostranství ve sportovním areálu
nebude nadále sloužit pro soukromé akce a oslavy. K tomuto
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rozhodnutí vedly zastupitele tyto důvody: maximální užívání
sportovního areálu veřejností bez omezení, nezvyšování další zátěže
okolí areálu rušením nočního klidu, omezení rizika poškození
vybavení areálu, upřednostnění obecného užívání sportovního
areálu před komerčním využitím.
Návštěvníci areálu mohou tak bez omezení využívat dětské
hřiště s pískovištěm, sportovní hřiště, minigolf, venkovní posilovací
stroje nebo jen posezení pod krytým přístřeškem. K občerstvení
mohou využít příležitostný stánkový prodej.
Eva Vašková
správce sportovního areálu

SVOZ ODPADU
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek
Popelnice: 2. 5., 16. 5., 30. 5.
13. 6., 26. 6.
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
Sběr komunálního a jiného odpadu, který lze občany odložit ve
sběrném místě (v areálu bývalé drobné provozovny v centru obce u
toku Dolní Rozpitý) v jeho provozní době od úterý 9. 4. 2019.
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a jiného
odpadu:

ÚTERÝ, ČTVRTEK

12 - 16 HODIN

Sběr nebezpečného odpadu pouze v termínu:
26. 4. 2019
27. 7. 2019
25. 10. 2019

pátek
sobota
pátek

16 -18 hod.
8 -10 hod.
16 -18 hod.

ODBĚR ODPADŮ VE SBĚRNÉM MÍSTĚ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ,
STAVEBNÍCH ODPADŮ, ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
I. KOMUNÁLNÍ ODPADY
I. 1. Tříděné odpady
I. 1. 1. Papír a lepenka
I. 1. 2. Nápojový karton (tetrapack, od krabicového mléka, džusů)
I. 1. 3. Sklo bílé a barevné
I. 1. 4. Kovy
I. 2. Objemný odpad (koberce, linolea aj. podlahové krytiny,
matrace, rozložený nábytek, umývadla, výlevky, záchodové mísy)
I. 3. Nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, lepidla, chemikálie,
motorové, převodové a mazací oleje, kyseliny, pryskyřice, obaly od
nebezpečných látek)
I. 4. Biologicky rozložitelný odpad (BRO)
I. 4. 1. BRO rostlinného původu (tráva, listí, ořezy keřů a stromů do
20 cm, větve stromů do průměru 7 cm)
1.4.2. Jedlé oleje a tuky (uzavřená plastová nádoba)
I. 5. Oděvy, obuv, textil
I. 6. Elektroodpad, který nepodléhá zpětnému odběru (např. el.
transformátory)
I.7. Směsný odpad (zbylý komunální odpad po vytřídění dle bodů
I. 1. - I. 6.)
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II. ELEKTROODPAD, KTERÝ PODLÉHÁ ZPĚTNÉMU ODBĚRU
II.1.Zařízení pro tepelnou výměnu (chladničky, mrazničky,
klimatizační a odvlhčovací zařízení, tepelná čerpadla, olejové
radiátory)
II.2.Obrazovky, monitory, a zařízení obsahující monitory o ploše
větší než 100 cm2 (obrazovky, televize, monitory, notebooky)
II.3.Světelné zdroje (zářivky, výbojky, LED lampy, žárovky)
II.4.Velká zařízení, jejíž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm,
kromě zařízení náležejících do skup. 1,2,3,5 (pračky, sušičky, myčky,
pečící trouby, elektrické sporáky, el. varné desky, svítidla, el.
hudební nástroje, reprobedny)
II.5.Malá zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm,
kromě zařízení náležejících do skup.1,2,3,6 (vysavače, el. šicí stroje,
el. konvice, žehličky, el. hodiny, video výrobky, el. holící strojky,
mikrovlnky, el. hudební nástroje, el. hračky, kalkulačky, kulmy, fény,
vrtačky, brusky, el. žačky)
II.6.Malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních
zařízení, jejíž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm (mobily, GPS
navigace, tiskárny, osobní počítače, telefony)
II.7.Solární panely
III. STAVEBNÍ ODPAD
III. 1. Stavební odpad A (cihly, beton, tašky a keramické výrobky,
cemento - vápenné omítky, cemento - vápenné pojivo zdícího
materiálu, apod. bez nebezpečných látek), 3m3/rok/nemovitost
III. 2. Stavební odpad B (asfaltové a dehtové lepenky, sádrokarton,
tepelné a izolační materiály), 1m3/rok/nemovitost
IV. PNEUMATIKY

SBĚRNÉ MÍSTO NEODEBÍRÁ VÝROBKY S AZBESTEM!
(např. ETERNIT apod.)
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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.

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.
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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
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
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prostředí ČR prostřednictvím Národního programu Životního
prostředí.
V únoru-květnu 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.
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 na pozemku veřejně přístupném) 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 oslovila
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
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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 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
25. 3. 2019
1. Zpráva KV
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle
přílohy.
2. Zpráva FV
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru dle
přílohy.
3. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1:
Zvýšení příjmů o Kč 2.017.076,57 Kč
Příjmy po úpravě 34.304.076, 57 Kč
Zvýšení výdajů o Kč 6. 158.279,- Kč
Výdaje po úpravě 29. 772.279,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč 4.531.797,57 Kč
Financování po úpravě Kč – 4. 531.797,57 Kč z toho:
- 62tis. Kč splátka jistin úvěru ze SFRB- půjčky občanům na bydlení
-1.800 tis. Kč – splátka úvěru KB- multifunkční budova
- 2.669.797, 57 Kč - změna stavu na bankovních účtech (přírůstek
finančních prostředků)
Stav k 1.1.20196 činil Kč 20.094.468,69 Kč.
4. Smlouvy
4.1. Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti IE - 128005429/001
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti
č. IE-12-8005429/001 mezi obcí Dolní Bečva a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV- Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě písemně
udělené plné moci společností ENPRO Energo s. r. o., se sídlem
Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí.
Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční soustavy na p. č. 802 a 2686/7 ve
vlastnictví obce. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu
ve výši 5 000,- Kč, k této částce bude připočtena DPH. Náklady
spojené se zřízením věcného břemene - za vklad do katastru
nemovitostí nese oprávněná z věcného břemene. ZO pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2019. Smlouva je
přílohou usnesení.

4.2. Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti , IV - 128013239/01
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti IV-12-8013239/01Dolní Bečva, p. č. 285/15, Vaněček,
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NNK mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupené na základě
plné moci firmou Ermonta s.r.o. se sídlem Břest 79, 768 23 Břest,
která je zastoupena Ing. Martinou Mikolášikovou , Kollárova 1263.
Obsahem věcného břemene je umístění, provozování, opravování a
udržování zařízení distribuční soustavy -kabelového vedení NN na p.
č. 244/18 ve vlastnictví obce. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč bez DPH. Náklady spojené
se zřízením VB za vklad do katastru nemovitostí nese oprávněná
z věcného břemene. ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
do 15. 4. 2019. Smlouva je přílohou usnesení.
4.3. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP - 128020399/04
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti IV-12-8013239/01 Dolní Bečva, p. č. 1532, Martyčák ,
NNK mezi obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín zastoupené na základě
plné moci firmou Ermonta s.r.o. se sídlem Břest 79, 768 23 Břest,
která je zastoupena Ing. Martinou Mikolášikovou , Kollárova 1263,
753 01 Hranice.
Obsahem věcného břemene je umístění,
provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN na p. č. 244/18 ve vlastnictví obce. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč bez
DPH. Náklady spojené se zřízením VB za vklad do katastru
nemovitostí nese oprávněná z věcného břemene. ZO pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2019. Smlouva je
přílohou usnesení.
4.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP- 12 -80236085/01
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-1280236085/01 Dolní Bečva, p. č. 221/5, NNK dle přílohy mezi obcí
Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, a.s. sídlem Děčín, Teplická
874/8, 405 02 Děčín zastoupené na základě plné moci firmou
Ermonta s.r.o. se sídlem Břest 79, 768 23 Břest, která je zastoupena
Ing. Martinou Mikolášikovou , Kollárova 1263,753 01 Hranice.
Obsahem věcného břemene je umístění, provozování, opravování a
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udržování zařízení distribuční soustavy -kabelového vedení NN na p.
č. 2690/3 ve vlastnictví obce. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy do 15. 4. 2019.

4.5. Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy na celoroční činnost pro
zapsané spolky.
4.5.1. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro FC
Dolní Bečva spolek - 248 tis. Kč
4.5.2. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro SH
ČMS-SDH Dolní Bečva- 200 tis. Kč
4.5.3. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro LK
Radhošť Dolní Bečva z. s. - 80 tis. Kč
4.5.4. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost pro ČSV
Horní Bečva - 10 tis. Kč
5. Obecně závazné vyhlášky
5.1. Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dolní Bečva
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dolní Bečva v souladu
s ustanovením § 84, odst. 2) písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích v platném znění.
5.2. Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015
Zastupitelstvo obce schválilo Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2015 o místních poplatcích ze dne 14. 12. 2015 dle přílohy.
6. Projekt prodloužení splaškové kanalizace
6. 1. ZO bere na vědomí rozhodnutí ministra životního prostředí o
poskytnutí finančních prostředků obci ze Státního fondu životního
prostředí ČR na projekt Prodloužení splaškové kanalizace v obci
v rámci výzvy č. 8/2018 z Národního programu životního prostředí.
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6. 2. ZO ukládá radě obce zajistit dokončení všech zadávacích řízení
k projektu, připravit podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR, předjednat dlouhodobý úvěr na
spolufinancování projektu s bankou dle důvodové zprávy.
6. 3. ZO ukládá radě obce podat žádost o poskytnutí dotace do 3. 8.
2019 Zlínskému kraji v rámci programu Podpora vodohospodářské
infrastruktury na rok 2019, dotační titul 2 na spolufinancování
projektů vodohospodářské infrastruktury podpořených z jiných
dotačních zdrojů orientovaných na odkanalizování a čištění
odpadních vod do 10% z celkových způsobilých výdajů projektu.
7. Různé
7.1. Zákaz podomního prodeje
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválení radou obce Nařízení
obce Dolní Bečva č. 1/2019 o zákazu podomního prodeje dle
přílohy.
7.2. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu, společnosti
VaK Vsetín
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písmeno f)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění deleguje Bc. Pavla
Manu, starostu obce Dolní Bečva, jako zástupce obce Dolní Bečva
na řádnou valnou hromadu společnosti vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, která se koná 6.
6. 2019 ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2 a
pověřuje ho, aby na uvedené valné hromadě zastupoval obec při
výkonu všech jejich práv akcionáře a činil veškerá právní jednání
k nimiž je oprávněna obec jako akcionář společnosti Vak Vsetín, a.s.,
zejména účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní v souladu
se schváleným jednacím řádem a hlasovacím řádem řádné valné
hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, které jsou
předmětem jednání řádné valné hromady, podávat návrhy a
protinávrhy k projednávanému programu.
7.3. Stanovení určeného zastupitele pro územní plánování
Zastupitelstvo obce schválilo jako určeného zastupitele pro územní
plánování pro volební období 2018-2022 Ing. Pavlu Novosadovou,
místostarostu obce Dolní Bečva.
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7.4. Žádost o dotaci na sadové úpravy hřbitova
ZO bere na vědomí důvodovou zprávu rady obce ve věci rozšíření
hřbitova v obci. ZO ukládá RO podat žádost o podporu projektu
Sadové úpravy hřbitova v obci Dolní Bečva v rámci OPŽP v souladu
s podmínkami 1. výzvy OPŽP - Sídelní zeleň prostřednictvím MAS
Rožnovsko, z. s. se sídlem v Zašové 36 do 29. 5. 2019.
7.5. Užívání veřejného prostranství ve sportovním areálu obce pro
soukromé účely
1. ZO ruší rozhodnutí RO body 1.3 a 1.4 ze dne 11. 3. 2019
2. ZO výjimečně souhlasí s bezplatným využitím veřejného
prostranství ve sportovním areálu dle podaných žádostí
pana Jaroslava Kuběny, Dolní Bečva čp. 4 a paní Miroslavy
Jurečkové, Dolní Bečva čp. 470.
3. ZO neschválilo další užívání veřejného prostranství ve
sportovním areálu k soukromým akcím u žádostí podaných
po 25. 3. 2019.

ZŠ A MŠ DOLNÍ BEČVA
CO SE DĚJE VE ŠKOLCE

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019 - 2020
Zápis nových dětí do mateřské školy na příští
školní rok proběhne dne 7. května 2019
od 9.00 – do 16.00 hodin v budově mateřské školy
č. 580 v Dolní Bečvě.
Přijďte se podívat do naší školičky.
Tel: 571 647 243
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Šablony v MŠ
Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín se zapojila
do projektu

Šablony II. - Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity
pro děti.
Pedagogové si připravili náměty a nápady možných akcí (konaných
jak v mateřské škole, tak mimo školu formou výletů), které s dětmi
v rámci „Projektu“ realizujeme. S příchodem jara v mateřské škole
proběhly již tyto akce:
Projektový den s názvem: „ Masopust“ (11. února) byl oslavou
konce zimy a příchodu jara. Cílem bylo, aby se děti dozvěděly
elementární poznatky o lidových zvycích a tradicích v období
masopustu. Společně prožívaly radost a veselí, poznávaly humor a
vtip v lidové slovesnosti v krátkých textech, v písních i ve výtvarném
projevu. Naučily se jednoduché lidové říkadla a tradiční popěvky.
Rodiče dětem pomohli nachystat a vyrobit masky. Celý den probíhal
v radostné náladě motivované rodícím se jarem, zpestřený veselou
pohádkou, rejem masek a zábavnými soutěžemi.
V projektovém dni, který jsme nazvali: „ Zábavné učení“ (19.
března) si děti vyzkoušely prvky Hejného matematiky pro předškolní
věk s využitím metody zážitkové formy výuky.
Program byl sestaven ze dvou částí. V první části se děti
seznamovaly s formou a způsobem výuky spolu s praktickými
činnostmi v budově mateřské školy pod vedením odborníka z praxe.
V druhé části si děti zážitkové hry vyzkoušely v přírodě při pobytu
venku. Tyto nové metody výuky mají u dětí vliv na vývoj
představivosti, soustředění a paměti. Všechna zmíněná hlediska
jsou důležitá pro budoucí výuku matematiky v základní škole.
V projektovém dni: „ Děti, pozor červená“ (16. dubna) jsme se
zaměřili v rámci měsíce bezpečnosti na to, aby si děti osvojily
znalosti, dovednosti a poznatky o bezpečném chování v silničním
provozu i na stezce pro chodce a cyklisty, aby si uvědomily nutnost
obezřetnosti a pozornosti při dopravních situacích. Projektový den
byl sestaven ze dvou částí. První část se odehrávala v prostorách
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herny mateřské školy. V dramatickém příběhu: „Křižovatka a
semafor“ se děti staly součástí silniční situace. V praxi si vyzkoušely
například bezpečné přecházení přes přechod, a jiné situace.
Druhá část projektového dne probíhala za účasti Policie České
republiky v areálu školní zahrady. Děti měly možnost prohlédnout si
techniku a vybavení policejního auta. Na projektový den „Děti pozor
červená“ bude navazovat výlet do Dětského dopravního hřiště ve
Valašském Meziříčí v květnu 2019.

Poděkování za sponzorský dar
Děkujeme Komisi školské, kultury a sportu, která věnovala výtěžek
z Maškarního karnevalu dětem mateřské školy v Dolní Bečvě. Na
konci školního roku - 26. června 2019 uspořádáme pro děti k 50.
výročí založení mateřské školy v obci
„Zahradní slavnost“. Prostředky
poskytnuté touto komisí použijeme
na úhradu zábavného programu pro
děti. Děkujeme.
Zapsala: Marie Divínová
vedoucí učitelka MŠ

STŘÍPKY Z HISTORIE VALAŠSKA
(Posbíráno z historických archivů)
Pokračování
Situace poddaných se v polovině 18. století stále
zhoršovala. V roce 1749 poslali Rožnované s dědinskými poddanými
stížnost proti obročnímu, že nespravedlivě vybírá kontribuce (daně).
Vybíraly se 2x ročně, o svatém Jiří a o svatém Václavovi.
Jak vypadala stížnost Rožnovanů z roku 1749?
V jejím úvodu se uznává, že vrchnost má řídit a poddaní mají
poslouchat. Poukazuje na spravedlivé řízení předcházejících majitelů
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z rodu Žerotínských. Pak uvádí současný stav, který již stěží mohou
snášet:
„Žijeme v neúrodném kraji, bídu a psotu trpíme a ještě přes právo a
nemožnost utiskováni jsme při hnoje nakládání, orání, vláčení a dřev
vození. Služební čeládka z dolních dědin když na robotu v pondělí
vyjde, teprve až v sobotu domů se vrací a teplého jídla po celý týden
nemá. Úředníci vrchnostenští při každé příležitosti nechají se
častovat a činí tím nesnesitelné útraty. Od správců bití a plísněni
býváme, nejvíce od Ziaka a obročního. Též drábi karabáčem nás
trestají. Proboha prosíme, aby lidská ruka Vašich správců nad námi
nebohými tak příliš ostře a nemilosrdně nepanovala".
V příloze byl pak sepsán hlavní bod stížnosti - stížnost na
obročního, že odevzdané daně nesprávně zapisuje a pak vyžaduje
znovu placení. Vrchnost se žádala, aby odevzdala zápisy o vybírání
daně a bylo ji oznámeno, že si v obcích začnou daně sami vybírati a
vrchnosti je odváděti.
V závěru petice se píše:
„K nohám padající suplikanti a věrně poslušní poddaní společných
obcí panství rožnovského a krásenského.“
Po úpravě a opsání žádosti zemským solicitátorem Louckým
ji zástupci jednotlivých obcí podepsali. K předání žádosti hraběti byli
zvoleni Ondra Kramoliš z Rožnova, Matěj Stavinoha z Prostřední
Bečvy a Václav Chuděj z Karlovic. Ti nebyli u vrchnosti špatně
zapsáni a byla naděje, že budou vlídněji přijati.
Odpověď na memorandum v lednu podané přišla brzy. Dne
17. března 1749 vráceno bylo žadatelům se sdělením, že stížnost dle
podpisů vztahuje se na všechny obce panství rožnovského a
krásenského, ale mezi razítky obecními schází razítka devíti osad,
které jen podpisy jsou zastoupeny. Dále že není suplikátum žádným
rychtářem ani obecním přísedícím podepsáno, nadto dvěma vzadu
připojenými zvláštními stížnostmi je v nepořádek a nepatřičnou
formu uvedeno a česky celé suplikátum napsáno, což pan hrabě
nepřijímá. Dne 3. července byla vrácena znovu, že měla být podána
v německé řeči. Proti tomu se Rožnované silně ohradili. Že jsou
Moravané, že německy nepsali a psáti nebudou. A když deputanti
odevzdávali s tímto doplněním znovu memorandum hraběti,
pohrozili srocením, jestli se česky napsané žádosti nevyhoví.
Když jim byla stížnost 3x vrácena, že je nesprávně a česky
sepsaná, začali podnikat kroky, aby si mohli ztěžovat u samotné
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císařovny Marie Terezie.(1749) Kontribuční archy z let 1726 – 1748
poslali do Brna na revizi, aby dokázali, že daně platili řádně. Zvolili si
delegaci, která je měla zastupovat až u císařovny a složili se na
cestovní výdaje.
Delegaci tvořili Martin Jurčík ze Zubří, Martin Chromec
z Rožnova a Martin Vašek ze Solance. Nejprve se vydali pěšky do
Brna k revidentu Fattovi. Pracoval na městském magistrátě v Brně a
pomáhal sepsat stížnosti. Jel pak s nimi do Vídně. Ve Vídni se
delegace dostala k předsedovi českého oddělení nejvyššího
soudního dvora hraběti Ferdinandu Antonínu Kořenskému. Ten je
bral jako krajany, protože měl za manželku dceru Jana
Podstatského, majitele panství hustopečského.
Setkání s císařovnou Marií Terezií mělo jen formální ráz,
trvalo necelých pět minut. Císařovna „svým věrným Valachům“
slíbila, že nařídí vyšetření jejich žádosti.
Ale také vrchnost jednala. Zástupce vrchnosti podal 10.
července 1750 oznámení c. k. representaci do Brna aby poddané
přinutila k poslušnosti, jelikož je obava, že by se Rožnovští skutečně
znovu vzbouřili, jak již to udělali v roce 1746.
Na tuto stížnost vláda dne 11. července 1750 hraběti
nařídila, že má i na česky psanou žádost do 14 dnů odpovědět a
krajskému hejtmanu přikázala, aby se na Meziříčské panství
dostavil, stížnost vyšetřil a klid sjednal.
Předvolaní vůdcové s měšťanem Michnou v čele se na
dvoje vyzvání na zámek nedostavili z obavy, že budou uvězněni. Do
Rožnova byli posláni portáši z Bystřice, aby Michnu s pěti jinými
předvedli. Měšťané se ale postavili na odpor a jednoho portáše
zranili. Ostatní portáši ustoupili přesile a odešli.
Krajský hejtman Záviš pod záminkou vyšetřování stížnosti
Rožnovanů a okolních dědin proti vrchnosti předvolal na den 6.
února 1751 měšťany a venkovské purkmistry do panského šenku
v Rožnově.
Toho dne ráno přijel krajský hejtman společně s hrabětem,
ale zároveň přitáhlo vojsko pěšího pluku Marschalského, vedené
podplukovníkem baronem Schvarcerem, oddíl koňáků a 30 portášů.
Obklíčili Rožnov a část se jich odebrala do panského šenku. Po
výslechu bylo z přítomných 21 deputantů zajato 9 rožnovských a 12
dědinských a odvedeno do krásenského vězení. Ze 612 vojáků a 30
portášů zůstalo v Rožnově 115 pěších, 41 jízdních a 19 portášů.
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Ostatní byli rozesláni do okolních dědin, aby svým pobytem ztrestali
obyvatelstvo, které je muselo živit.
Po dvou dnech byli na zámek předvedeni ještě další, kteří
se do Rožnova nedostavili. Z uvězněných bylo 16 mužů odvezeno na
Špilberk, kde se měl s nimi konat soud. Od 15. února do 1. května
1751 ( za pouhé dva a půl měsíce) následkem týrání a nelidských
podmínek ze 16 tvrdých Valachů jich jedenáct zemřelo – ještě před
vynesením rozsudku. Mezi mrtvými byl také Jan Maceček z Dolní
Bečvy, dále Jan Machus a Matěj Stavinoha z Prostřední Bečvy, Jan
Novosad ze Zašové, Václav Chuděj z Karlovic, Jura Košárek z Velkých
Bystřic a ještě dalších pět.
Zbylých pět bylo odsouzeno k doživotnímu vyhnanství.
Odvedeni byli do Rábu v Uhrách, kde opravovali hradby. Tam také
zemřeli a svoje Valašsko již nikdy neviděli.
Hlavní postava poslední valašské rebelie – měšťan Martin
Michna z Rožnova nebyl odeslán na Špilberk. Správce panství i
samotný hrabě měli důvodné obavy, že před soudem by svojí
výřečností a neústupností byl pro vrchnost nejnebezpečnější. Proto
jej ještě v meziřičském zámku odsoudili ke čtyřiceti ranám kyjem. Do
krve zmlácený ležel ve vězení celý týden a pak se vrátil do Rožnova.
V roce 1754 byl ale znovu uvězněn a odsouzen na 1 rok do
vyhnanství. Po atentátu na hraběte – i když byl již ve vyhnanství –
mu byl trest změněn na doživotní vyhnanství. Tam také zemřel. Dne
14. března 1755 z rozkazu krajského úřadu byl grunt Martina
Michny v Rožnově prodán z důvodu stálého protivenství a
pobuřování lidu proti vrchnosti. Podobně byly prodány grunty a
chalupy ještě osmi jiným občanům, hlavním účastníkům vzpoury
proti vrchnosti za účelem zaplacení útrat vzniklých soudy a
vojenskou výpravou.
Dalšímu z organizátorů rebelie – Jurčíkovi ze Zubří – se
podařilo před zatčením utéci do Hrozenkova a pak do Mořkova.
V obou osadách byly mnohem lepší podmínky pro poddané, Mořkov
patřil olomouckému biskupství, uprchlí z rožnovského panství měli
možnost si postavit chalupu a usídlit se tam. Jurčík často přecházel
přes veřovické kopce v noci k rodině. Jednou při noční návštěvě byl
chycen, uvězněn a odsouzen k doživotnímu vyhnanství do Uher.
Tam také zemřel.
Tak skončili ti, kteří útrapami a národním ponižováním byli
vrchností vyprovokováni a pak tak přísně potrestáni.
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Na nelítostného hraběte Františka Josefa ze Žerotína byl
v roce 1755 podniknut útok. Při jízdě kočárem z Meziříčí do Lešné
bylo na něj vystřeleno. Zasažen byl dráb, hraběti se nic nestalo.
Začal se však velice bát, nevyjížděl ze zámku. Dostal padoucnici,
usýchal na těle i na duši. 29. 12. 1755 zemřel jako svobodný bez
nástupců. Byl pohřben v rodinné hrobce v Zašové u kostela. Po
požáru kostela a fary v roce 1821 byla hrobka rozbořena a kosti
rozmetány. Až po opravě chrámu byly kosti posbírány a znovu
uloženy.
Z historických dokumentů vybral
Ing. Blinka Jaroslav

Hledáme šikovnou paní (slečnu) na
příležitostný úklid chaty Ámos v Horním
Rozpitém.
Pracovní doba dle domluvy.
Volejte prosím:
Helena Ondruchová tel: 608919211
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