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GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM V MĚSÍCI
LEDNU A ÚNORU

Ať láska vaše srdce naplní
a vydrží vám tam mnoho dní,
ať štěstí a zdraví máte,
celý příští rok si užíváte.

Krásné VÁNOCE
Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho
zdraví, štěstí a úspěch v novém
roce.
Bc. Pavel Mana
starosta obce

2

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám i vašim dětem hezké a
klidné prožití svátků vánočních,
svátků plné pohody a radostí. Do
Nového roku 2020 přejeme všem
pevné
zdraví,
štěstí,
lásku,
optimismus a co nejvíce osobních i
pracovních úspěchů. Věříme, že příští
rok bude dalším krokem ke zlepšení
života občanů a stále zůstane posvátné krédo práce a mír.
Naši obecní samosprávě přejeme další úspěchy v rozvoji naší
krásné obce a zlepšování života občanů a k tomu také hodně
sil a vytrvalost.
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.
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OZNÁMENÍ
Vážení občané,
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („poplatek za
odpad“) pro rok 2020 můžete platit již od ledna 2020 v hotovosti na
pokladně OÚ nebo bankovním převodem na účet obce Dolní Bečva:
3523851/0100, pod stejným variabilním symbolem jako v roce
2019.
Sazbu poplatku pro rok 2020 určí zastupitelstvo obce dne
16. 12. 2019 novou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Ve výši poplatku
může od 1. 1. 2020 nastat změna, proto je nutné částku před
zaplacením ověřit např. telefonicky na OÚ, na webových stránkách
obce, na úřední desce před OÚ. O případné změně budeme občany
informovat také hlášením v obecním rozhlase. 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. Poplatek pro rok 2020 je splatný do 30. 4. 2020. 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 2020 se
stejným variabilním symbolem jako v loňském roce, splatnost
poplatku je 31. 3. 2020. Výši poplatku ověřte rovněž na OÚ.
Číslo vašeho poplatku – Variabilní symbol (pro platbu za odpad i
psa) můžete zjistit na OÚ Dolní Bečva.
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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Za OÚ Dolní Bečva:
 Ing. Urbanovská Blanka, správce poplatku, tel. 571 620 211
 Vašková Eva, správce poplatku, tel. 571 620 212
 Vavřínová Jana, referentka, tel. 571 647 168

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
ČLOVĚK V TÍSNI
Nabídka komplexní péče lidem v rámci dluhového poradenství:






řešení příčiny vzniku předlužení
zajištění podpory v komunikaci s věřiteli a exekutory
podání návrhu na zastavení neplatných exekucí
podání insolvenčních návrhů
pomoc v procesu oddlužení

V případě zájmu obraťte se na dluhového poradce Mgr. Jiřího Janka:
kontakt – jirijanko@clovekvtisni.cz, tel: 777 499 477
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SVOZ ODPADU
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek
Popelnice: 9. 1., 23. 1.
6. 2., 20. 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 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.
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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.

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
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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)
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,
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tepelné a izolační materiály), 1m3/rok/nemovitost
IV. PNEUMATIKY

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

KLUB SENIORŮ DOLNÍ BEČVA
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
Chceme se s vámi podělit o pár informací z našeho klubu seniorů.
Průměrný věk se zvyšuje, zvyšuje se i věk naší členské základny. I to
je jedním z důvodů, proč rádi mezi sebe přijmeme další. Členský
jednorázový příspěvek je pouhých 50Kč. Nuda a samota vám u nás
nehrozí.
Každý čtvrtek plaveme a užíváme si masáže vodními tryskami.
Každé úterý od března do listopadu vyrážíme s šéfem Jardou Blinkou
na turistiku po blízkém i vzdálenějším okolí (dokud máme levnou
dopravu).
Každé úterý od prosince do začátku března připravujeme klubová
odpoledne s programem dle přání členů a s promítáním z akcí
našeho klubu.
Nejzdařilejší akce v roce 2019
Besedy o cestách do zahraničí
Turnaje – bowling, šipky, stolní hry, petanque
Zájezdy – Lešná (zámek se ZOO)
Kroměříž (zámek, Květná zahrada)
Adventní Olomouc
Společná posezení – v pivovaru, u Maléřů s programem a
specialitami, v klubovně s gulášem, zabíjačkou, smaženicí, vánočním
cukrovím.
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Marmeládo-džemový cup – 23 vzorků

1. Jana Kantorová
2. Jana Kulišťáková
3. Věra Křenková

Další oblíbené aktivity
Předsilvestr s tombolou
Mikulášská nadílka her
Účast na Dnech Zlínského kraje, v Polsku na nákupech, na
ostravskoslezském hradě s výstavou betlémů ve spolupráci
s klubem z Horní Bečvy
Sportovní odpoledne na hřišti s klubem seniorů z Krmelína
Den žen s dětmi z MŠ
Loni jsme oslavili 30 let od založení klubu. V roce 1988 zahajovalo
činnost 69 žen a 32 mužů. V současné době je nás 77, z toho pouze
19 mužů.
Co nového chystáme na rok 2020?
Tvořivé dílny – práce s hlínou, zdravá výživa, zdobení
perníčků a vajíček
Soutěže – zábavné, znalostní, postřehové, pohybové
Turistika – rozšíříme o turistiku na kolech, běžkách
O zajišťování aktivit a přenos informací se stará výbor s úsekovými
důvěrníky. Průběžně můžete sledovat naši nabídku akcí ve skříňce
v centru obce. Náš klub je otevřeným klubem, věříme, že se za námi
přijdete podívat.
Přejeme vám pohodové Vánoce, vše dobré
v novém roce, mnoho zdraví a ať máte nejen
sebe rádi.
Za klub seniorů, Lída Linhartová
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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.

MÍSTNÍ KNIHOVNA

V pondělí 23. 12. 2019
a 30. 12. 2019
bude v knihovně otevřeno
od 17,00 do 19,00 hod.
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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.

12

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: 14. 2. 2020, tel. 571647168
Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450
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Upozorňujeme pacienty, že
od 2. 1. 2020 se mění ordinační
hodiny
NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí: 7:00 – 11:00
Úterý: 7:00 – 11:00 akutní
11:00 – 13:30 objednaní, prevence,
návštěvní služba
Středa: 7:00 – 11:00 akutní
11:00 – 13:30 objednaní, prevence,
návštěvní služba
Čtvrtek: 12:00 – 16:00 akutní
16:00 – 18:00 objednaní, prevence
Pátek: 7:00 – 12:00

V pondělí a ve čtvrtek ordinuje MUDr. Ivo
Chromek, ostatní dny MUDr. Eva
Novosadová
Odběry krve: úterý a pátek 7.00 – 7:30
Upozorňujeme pacienty, že objednat se musí
minimálně týden předem
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