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GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM V MĚSÍCI
LISTOPADU A PROSINCI
Pestrou barvu podzimu zima brzo vytlačí, ona si po čas
své vlády pouze s bílou vystačí.
Předně Vám jubilanti, chceme s upřímností přát, pevné
zdraví, trochu štěstí a peněz tak akorát.
Ať za rokem prožitým vděčně pohlédnete zpět,
vykročte tou správnou nohou,
do těch dalších krásných let.

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.
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KALENDÁŘ 2020
Obecní úřad oznamuje občanům, že si mohou koupit stolní kalendář
obce Dolní Bečva na rok 2020. Cena: 85,- Kč/1ks. Kalendář zpracoval
pan Radovan Stoklasa, vytiskla Grafia Nova, fotografie dodal pan
Stoklasa a pan Vojtěch Kulišťák z Dolní Bečvy.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI
Zpracování projektové dokumentace a vyřízení
územního souhlasu kanalizační přípojky
k rodinnému domu je možné objednat u:

Ing. Vojtěcha Vojkůvky, Dolní Bečva čp. 37,
tel: 773 977 654
INFORMACE O PROJEKTECH OBCE
1) Projekt - Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

Doklady pro uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP byly v
07-08/2019
průběžně
předávány
SFŽP
prostřednictvím
administrátora projektu firmy Alatere profi se sídlem v Praze. Podle
aktuálního vyjádření projektového manažera SFŽP, který má náš
projekt v kompetenci nelze v současné době sdělit obci časový
harmonogram předpokladu uzavření smlouvy o poskytnutí podpory
a to i vzhledem k tomu, že financování projektů z Národního
programu ŽP je počáteční a nejsou zkušenosti s rychlostí jeho
administrace. Z uvedeného důvodu je pravděpodobné zahájení
projektu se zpožděním na jaře 2020.
Souběžně s projektem Prodloužení splaškové kanalizace budou
realizovány projekty: a) přeložky vodovodního řádu v kolizním
souběhu se spl. kanalizací z financováním z fondu obnovy ve výši
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6,865.778,- Kč (očekávaný KZ FOV k 31.12.2019 6,658.000,- Kč), b)
přeložka vodovodního řádu v úseku před MŠ ze soukromých zahrad
do MK ve výši 2,101.013 ,- Kč v rozpočtové ceně s financováním z
rozpočtu obce, c) prodloužení vodovodního řádu v úseku obchod H.
Rozpité - Ostřanský 638 (realizace požadavku za umožnění vedení
spl. kanalizace v komunikaci s majetkově nevypořádaným
pozemkem) ve výši 726.665,- Kč v rozpočtové ceně s financováním z
rozpočtu obce.
2) Projekt - Zklidnění dopravy na silnici I/35 v průtahu obcí Dolní
Bečva
Z důvodu zdravotního kolapsu a vážného onemocnění projektanta
byla dokončena projektová dokumentace pro společné územní a
stavební povolení se zpožděním v 08/2019, získání všech vyjádření
dotčených orgánů se předpokládá do konce 10/2019, vyřízení
společného územního a stavebního povolení je plánováno do konce
11/2019. V průběhu 01-02/2020 se předpokládá dokončení PD pro
realizaci stavby. Spolufinancování projektu se předpokládá v rámci
IROP (Integrovaný regionální operační program)-Udržitelná
doprava-Integrované projekty CLLD (Komunitně vedený místní
rozvoj) prostřednictvím MAS (Místní akční skupina) ve výši cca 50%,
max. 1,865.536,- Kč. Odhadované rozpočtové náklady akce činí 3,5
mil. Kč. V 11/2019 předpokládá Místní akční skupina Rožnovsko se
sídlem v Zašové vyhlášení další výzvy na bezpečnost dopravy a
cyklodopravu. Hodnocení přijatelnosti projektu se očekává v
průběhu roku 2020, v případě akceptace projektu jeho realizace pak
v roce 2021.
3) Projekt - Rozšíření hřbitova v Dolní Bečvě
Je provedena 1. část 1. etapy rozšíření hřbitova, která zahrnuje
hrubou výstavbu a rekonstrukci chodníků, rozvody sítí (osvětlení,
ozvučení, rozvody NN, vody), hrobová místa v realizační ceně
2,154.779,- Kč. Obec v 09/2019 obnovila jednání se zástupcem
rodiny Polanských o podmínkách přesunu hrobového místa na
rozšířený hřbitov tak, aby mohlo dojít k propojení hřbitovů naproti
centrálnímu kříži. 2. část 1. etapy rozšíření hřbitova je plánována na
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jaře v roce 2020, zahrnuje povrchové úpravy chodníků, rozptylovou
loučku, kolumbárium v realizační ceně 1,150.000,- Kč. Souběžně s 2.
částí 1. etapy jsou plánovány sadové úpravy hřbitova v obci Dolní
Bečva se spolufinancováním v rámci OPŽP (Operační program
životního prostředí)-Realizace sídelní zeleně-Integrované projekty
CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) prostřednictvím MAS
(Místní akční skupina). V současné době probíhá kontrola projektu
poskytovatelem dotace, vyjádření o akceptaci lze očekávat
počátkem roku 2020. Celkové výdaje projektu v rozpočtových
cenách činí 1,032.929,- Kč, dotace 567.811,- Kč, vlastní prostředky
465.118,- Kč. Součástí nákladů je nejen zeleň, ale také mobiliář
(lavičky, pitko), projektová příprava, dozory a 3 - letá rozvojová
péče. 2. etapa se předpokládá v roce 2022 a zahrnuje rozšíření
parkoviště, manipulační a skladovací plochy ve východní části
rozšířeného hřbitova a přístavbu provozní budovy (veřejné WC,
provozní místnost, kanal. přípojka) v rozpočtové ceně 1,899.934,Kč. Rozšíření hřbitova a rekonstrukce stávajícího hřbitova bude činit
celkem 6,237.642,- Kč.
Bc. Pavel Mana, starosta obce

SVOZ ODPADU
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek
Popelnice: 14. 11., 28. 11.,
12. 12., 26. 12., 9. 1.
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
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-

za každý kg vytříděného odpadu obdrží obec finanční
částku od společnosti EKO-KOM a.s.
každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další
znovupoužití odpadu v případě, že ho správně
roztřídíme

Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci






Plasty (žlutý pytel)
Sklo (bílý pytel)
Papír (modrý pytel)
Nápojové kartony (modrý pytel)
Kovy (bílý pytel)

Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných
případech, především využívali pytle na tříděný odpad a pokud
budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte odpad vedle
plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel.
571647168. Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu.
Děkujeme.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad a
nepotřebné věci dovnitř, ani vedle
kontejnerů u základní školy, tyto jsou
určeny pouze pro potřebu školy. Kolem
kontejnerů vzniká nepořádek s nepříjemným zápachem. Rovněž
prosíme občany, aby neukládali odpad do kontejneru na hřbitově.
Tento slouží pouze pro ukládání hřbitovního odpadu. K odkládání
odpadu využívejte odpadové nádoby ve svém vlastnictví nebo
můžete odpad uložit v provozní dobu ve sběrném dvoru.
Děkujeme za pochopení.
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a
jiného odpadu celoročně:
ÚTERÝ, ČTVRTEK

12 - 16 HODIN

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 - pouze duben – listopad)
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.)
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)
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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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ZŠ a MŠ DOLNÍ BEČVA
Co se událo…
Prázdniny utekly jako voda a 2. září se všichni odpočatí a
s úsměvy na tvářích sešli v prostorách školy, kde proběhlo slavnostní
zahájení školního roku 2019/2020. Zvláště slavnostní byl tento den
pro naše prvňáčky, kteří do školních lavic usedli úplně poprvé.
Někteří s velkým očekáváním, jiní s mírnými obavami, které se však
brzy rozplynuly.
Ve čtvrtek 12. října proběhlo cvičení v přírodě. Za
slunečného počasí se všechny třídy vydaly se svými třídními učiteli
do přírody, kde plnily různé úkoly. Starší žáci navštívili Veletrh
sportovních a volnočasových aktivit v Rožnově pod Radhoštěm.
Mohli si tak vyzkoušet různé sportovní aktivity nebo si zacvičit přímo
se známými olympioniky.
Žáci 8. a 9. ročníku se ve středu 2. října zúčastnili exkurze
s názvem Technický jarmark, kde je pracovníci známých rožnovských
firem přivítali a provedli firemními budovami. Žáci získali aktuální
informace, které jim mohou být nápomocny při výběru středních
škol.
V říjnu si žáci 2. a 5. třídy vyslechli a aktivně se zapojili do
besed konaných v obecní knihovně, žáci 5. třídy a 2. stupně navštívili
projekci výchovně vzdělávacího programu o Kolumbii, který se konal
v kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm.
V květnu 2019 byl na naší škole ukončen projekt Erasmus,
který trval od roku 2017.
Během projektu s názvem "Budování evropské pospolitosti začíná u
učitelů" byli vyškoleni 4 pedagogové v oblasti ovládání a metodiky
výuky v anglickém a německém jazyce. Během 4 výjezdních mobilit
se tři pedagogové zúčastnili vzdělávání ve Velké Británii a jeden
pedagog v Německu. V rámci 14 denního pobytu byl každý pedagog
proškolen v oblasti nových metod výuky, zvýšila se úroveň
jazykových kompetencí v konkrétním jazyce. Neméně významným
přínosem pro pedagogy bylo seznámení se se specifiky daných
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jazykových a sociokulturních prostředí, v nichž se dva týdny
nacházeli.
Jednotlivé poznatky a zkušenosti z pobytů si pedagogové vzájemně
předali a dále je budou využívat ve své pedagogické praxi.
Mgr. Michaela Vašutová

SDH DOLNÍ BEČVA

SDH Dolní Bečva zve všechny své členy a
příznivce na Výroční valnou hromadu, která
se koná v sobotu 4. 1. 2020 v 15 hodin v
Pohostinství u Maléřů. Rok 2020 je rokem
volebním.

SDH Dolní Bečva zve občany na
Hasičský ples
11. 1. 2020
v pohostinství u Maléřů v 19 hodin.
K tanci a poslechu hraje ,,UNIVERSAL“.
Občerstvení a bohatá tombola.
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KŠKS ZVE:
Komise školská, kultury a sportu
při radě obce srdečně zve na

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
V pátek 8. 11. 2019, sraz na návsi
v 17,30 hodin.

VÁNOČNÍ STROM S BETLÉMEM

Zveme občany na slavnostní
rozsvícení vánočního stromku a
představení BETLÉMU na návsi,
které proběhne
v neděli 8. 12. 2019 od 15,30 hodin.
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NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA OD
1. 1. 2020
Novela veterinárního zákona přináší od příštího roku povinnost
očipovat všechny psy. Tímto bude možno zkontrolovat, zda bylo
zvíře povinně vakcinováno, popřípadě jakou vakcínou, zjistit
majitele, či chovatele a tak třeba i lépe dohledat nelegální
podnikatelské chovy. Naopak v případě, že chovatel tuto povinnost
nedodrží a jeho pes poraní člověka, bude s ním zahájeno správní
řízení, protože pokud zvíře nebude načipované, nemá platnou
vakcinaci proti vzteklině.
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Veterinární úkony včetně nově povinného čipování psů na
základě telefonní domluvy

STUDIO POHODA oznamuje novou otevírací dobu
v kosmetickém salónu.
KOSMETIKA:
Po. + Út.:
St. + ČT.:
Pá.:
So.+ Ne.:

Dle objednávky
9,00 – 17,00
Dle objednávky
Zavřeno

KADEŘNICTVÍ:
Provoz ukončen: 30. 9. 2019!

PEDIKÚRA:
Uzavřena!

Provozovna:
Prostřední Bečva 402, tel.: 608 752 805 – Kretková Ludmila

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: 2. 12. 2019, tel. 571647168
Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450
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