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GRATULACE
NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM V MĚSÍCI
BŘEZNU A DUBNU
První sněženky, jaro už stojí ve dveřích,
všem oslavencům pozdrav nese.
My pro Vás máme upřímné přání,
hodně radosti, štěstí a zdraví,
dobré přátelé v celé dědině a pohodu.

K Mezinárodnímu dni žen,
přejeme všem ženám hlavně hodně zdraví,
lásky a porozumění v osobním i rodinném
životě. V boji proti diskriminaci žen a za
rovnost mužů a žen hodně optimismu,
vytrvalosti, větší podporu rovných příležitostí
a další úspěchy.
Všem ženám také přejeme co nejvíce spokojených a
radostných dnů po celý rok.
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.

od 2. 1. 2020 se mění ordinační
hodiny praktického lékaře
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
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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

Praktický lékař oznamuje změnu
telefonního čísla ordinace Dolní
Bečva:

777 574 318

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 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je stanoven na 450,- Kč/osobu/rok. 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.
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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
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



ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA ZIMNÍ
OBDOBÍ
V měsíci dubnu se uskuteční odpočet spotřeby vody za zimní
období roku 2019/2020. Žádáme odběratelé
vody, aby zabezpečili přístup k vodoměrům a
umožnili pověřenému pracovníkovi vstup za
účelem odečtu a kontroly vodoměrů a dále
žádáme odběratelé vody, kteří mají vodoměr
umístěný v šachtě, aby zajistili přístup k šachtě,
dbali o její čistotu a odvodnění a vybavili šachtu
žebříkem pro bezpečný vstup do šachty podle obchodních
podmínek část IV, odstavec 8.
Děkujeme za spolupráci.
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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

SVOZ ODPADU
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek
Popelnice: 5. 3., 19. 3.
2. 4., 16. 4. , 30. 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
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-

-

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 Elektrowin
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.)
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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.)
Termíny odběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU ve sběrném
místě: 24. 4., 25. 7. a 23. 10. 2020. V pátek od 16,00
-18,00 hodin, v sobotu od 8,00 – 10,00 hodin.
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Sociální komise při radě obce
VYHLAŠUJE

SBÍRKU ŠATSTVA
- čisté a použitelné běžné oblečení, přikrývky, lůžkoviny, kabelky,
obuv…
pátek 17. dubna 14:00 – 17:00
sobota 18. dubna 9:00 – 12:00
multifunkční budova na návsi,
vchod za cukrárnou

Věci budou předány Diakonii Broumov

Komise školská, kultury a sportu při radě obce

ZVE 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
TERMÍN: sobota 21. března 2020 od 15,00 hod.
MÍSTO: hala ZŠ Dolní Bečva
PROGRAM: soutěže a zábava s šaškem Vikym,
diskotéka a další
VSTUPNÉ: masky zdarma, dospělí 20,- Kč, děti
10,- Kč. Výtěžek ze vstupného bude
věnován místní MŠ.
Na galerii na Vás čeká občerstvení zákusky a jiné pamlsky pro malé i
velké.
!!! VŠICHNI PŘEZŮVKY DO HALY SEBOU!!!
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VÝTĚŽEK V CHARITĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V LETECH 2018 - 2020

Horní Bečva
Prost. Bečva
Dolní Bečva
Hutisko- Solanec
Vigantice
Rožnov p. R.
Val. Bystřice
Malá Bystřice
Velká Lhota
Zubří
Vidče
Střítež n. B.
Zašová
Val. Meziříčí
Poličná
Jarcová
Krhová
Branky
Police
Loučka
Podolí
Kunovice
Kelč
Kladeruby
Choryně
Lešná
Celkem

rok 2018
54 737 Kč
84 980 Kč
109 287 Kč
109 191 Kč
53 327 Kč
382 560 Kč
123 598 Kč
23 205 Kč
215 262 Kč
85 525 Kč
26 217 Kč
133 573 Kč
512 040 Kč
33 432 Kč
50 989 Kč
24 333 Kč
17 682 Kč
20 856 Kč
7 698 Kč
21 172 Kč
100 164 Kč
20 248 Kč
22 510 Kč
61 445 Kč
2 294 031
Kč
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rok 2019
48 959 Kč
91 386 Kč
116 840 Kč
114 567 Kč
58 229 Kč
391 710 Kč
113 180 Kč
12 275 Kč
20 865 Kč
224 802 Kč
92 498 Kč
30 608 Kč
139 886 Kč
503 496 Kč
38 341 Kč
12 805 Kč
54 272 Kč
23 107 Kč
17 760 Kč
22 985 Kč
8 156 Kč
25 050 Kč
99 202 Kč
25 104 Kč
22 651 Kč
64 039 Kč
2 372 773
Kč

rok 2020
58 920 Kč
104 624 Kč
125 890 Kč
124 223 Kč
57 969 Kč
429 347 Kč
133 606 Kč
11 767 Kč
22 908 Kč
236 984 Kč
96 199 Kč
32 853 Kč
142 000 Kč
555 916 Kč
41 163 Kč
16 005 Kč
57 605 Kč
27 021 Kč
19 318 Kč
24 515 Kč
7 699 Kč
25 246 Kč
105 245 Kč
22 325 Kč
27 339 Kč
72 010 Kč
2 578 697 Kč

Tříkrálová sbírka v roce 2020 v Dolní Bečvě
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. 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 467 skupinek koledníků, což znamená, že do této
sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 868 osob. V Dolní Bečvě
se koledovalo v sobotu 4. ledna 2020.
Letos se popáté podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od
dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. o 205 924 Kč více než loni).
Z toho v Dolní Bečvě 125 890 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty
Arcidiecézní charity Olomouc. 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 peníze použity na
pořízení osobních automobilů pro terénní služby, které se věnují
seniorům a lidem se zdravotním postižením. 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. Část výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti
v projektu IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví
v naší budově v Rožnově pod Radhoštěm.
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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KLUB SENIORŮ DOLNÍ BEČVA

Vyhodnocení turistické sezóny 2019
Turisté z Klubu seniorů mají za sebou
již dvacátý turistický rok, který byl z hlediska
počasí poměrně příznivý. Absolvovali
rekordních 34 túr o celkové délce 371 km.
Byly to již častěji túry kratší, průměrná délka
činila 10,9 km. Nejdelší túra byla ze Soláně
přes Vsackou Tanečnici, Zákopčí, Hutisko a
Posklu na DB -18 km. Pak to byla 17 km túra
na Malou Prašivou. A byla ještě jedna 16 km
túra z Trojanovic na V. Javorník, a přes Bačů
vrch až do Rožnova. Ty ostatní se pohybovaly
kolem 10 -11 km.
Prošli jsme zase celé široké okolí, Radhošťské
Beskydy,
Javorníky,
Vsetínské
vrchy,
Hostýnské vrchy, vynechali jsme Zadní hory.
Široké okolí máme dobře prošlapané. Díky
slevám na jízdném jsme našli několik nových úseků.
Tím
nejvzdálenějším byla túra z Valašské Senice po hranici se
Slovenskem přes Čubův vrch do Francovy Lhoty, dále z Vizovic přes
Oškerovy Paseky na Syrákov. Také túra ze Syrákova na Všeminu byla
pro nás nová. Jednu túru jsme zahájili až v Holešově a přes Žopy a
Stiborovy boudy přešli přes Rusavu do Brusného. Poznali jsme také
krajinu kolem Žermanické přehrady, kopce mezi Lužnou a
Huslenkami, nebo obce v okolí Drahotuš jako Velká Hrabůvka,
Klokočí a Rybáře. Pěkná túra byla z Hnojníku přes Komorní Lhotu na
Malou Prašivou a dolů do Dobratic. Po několika letech jsme se po
výstupu z Vranče na Portáš vydali na Friňovské sedlo a sestoupili do
Stanovnice. Na túře z Kozlovic přes Kubalánky na Ondřejník jsme
byli šokování tím, jak jsou tamní lesy zdecimovány kůrovcem.
Podobně je tomu v lesích na Velkém Javorníku a svazích Veřovických
vrchů. A nejvíce postižené jsou Hostýnské vrchy.
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Letos jsem mohl sečítat odšlapané kilometry podle toho,
kolik jich ušla naše nejstarší šlapeťáčka Anežka Blinková. Ta totiž
nevynechala ani jednu túru a připsala si 371 km. Celkově tak
překonala hranici 5000 km. Třístovku letos vysoce překročila Jarka
Kulišťáková, která začíná být nejspolehlivější šlapeťačkou. Zdolala
359 km a odsunula tak Jardu Blinku na třetí místo s 342 km.
Skoro stejný počet km měly Alena Blinková a Jana Divínová – 274 a
272. Dvoustovku letos překonaly Hana Jeřábková – 249 km a Miluše
Helie 231 km. Následují stovkaři Alena Dobešová -189 km, Lidka
Juříčková-139 km a Jitka Hrstková 107 km. Do stovky ještě přispěly
Lidka Linhartová 94 km, Květa Gebůrková-93 km, Olina Janáčová -92
km a Libuše Vašková-82 km.
Celkově se našich letošních túr zúčastnilo jen 15 osob.
Nejvíce nás bývá v prvních měsících, pak účast postupně klesá. To
platilo i letos. Nejvíce – 13 osob – nás bylo na březnové túře od
Nové přes Kašpírky, Prostřední Bečvu a po cyklostezce na Dolní
Bečvu. Nejčastěji nás bylo 8 – 9. Na pěti túrách byli jen ti skalní – 4 –
5 osob. Průměrná účast byla 7-8 osob.
Podívejme se ještě na některá zajímavá čísla z činnosti
turistického oddílu v období let 2000 – 2019:


Celkem se za těchto 20 roků uskutečnilo 612 túr v celkové
délce 7361km
 Celkem se našich výšlapů zúčastnilo 79 osob
 Nejaktivnějšími turisty byli:
Blinka Jaroslav - ušel 6354 km
Blinková Anežka 5001 km
Hrstková Božena 3950 km (zemřela 2015)
Hrstka Jan 3916 km (zemřel 2012)
Divínová Jana 3589 km
Porubová Matylda 3427 km (zemřela 2014)
Vojkůvková Milada 3006 km
Linhartová Milada 2950 km
Válek Jan 2895 km
Slížková Anna 2780km
Vojkůvka Milan 2728 km
Porubová Ludmila 2651 km
Děkujeme všem našim „šlapeťákům“ za aktivitu v minulém
roce a přejeme jim, aby i v tomto roce byli zdraví a čilí a aby jim nic
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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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST DOLNÍ
BEČVA

16

17

STEZKA VALAŠKA CHYSTÁ
1. 5. 2020 REKORD!
První máj je
lásky čas a
proto se mnohé
páry často líbají
podle starých
tradic
pod
rozkvetlou
třešní. Tradice
praví, že tento
polibek
pod
rozkvetlým stromem zaručí dívce nebo ženě to, že v průběhu roku
neuschne. Přijďte se políbit i Vy a můžete se stát součástí rekordu
zapsaného do České knihy rekordů. Navštivte dne 1. 5. 2020 ve 12
hodin Stezku Valašku na Pustevnách a staňte se tak součástí
rekordu Největší počet líbajících se párů ve výšce 1099 m. n. m.
Tento rekord není nikterak omezen, a to ani demograficky, ani
genderově. Proto se ho může zúčastnit prakticky kdokoliv, kdo
vytvoří s někým dvojici, tedy pár. To, že neuschnete, Vám slíbit
nemůžeme, ale určitě Vám zaručíme perfektní atmosféru
z ustanovení rekordu, dále nádherné fotografie a to i z dronu, a po
celou dobu skvělou zábavu. Fotografie z akce si můžete vyžádat na
emailu: stezkavalaska@email.cz. Stezka Valaška je naučná stezka a
nabízí svým návštěvníkům nádherné výhledy do tří zemí: Slovenska,
Polska a Česka. Naleznete zde nejdelší prosklenou vyhlídku –
skywalk v délce 7 m a závěsný lanový himalajský chodník dlouhý 150
m. Celková délka stezky je 660 m a je umístěna doslova v korunách
stromů, kde se můžete projít a vychutnat si tak nádhernou vyhlídku
do okolí. Zveme Vás tedy nejen k vytvoření rekordu, ale také jsme
zde pro Vás a to v průběhu celého roku.
text: Mgr. Simona Cimmer, MBA
PR manager Stezka Valaška

18

19

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. 4. 2020, tel. 571647168
Tisk: TISKÁRNA BRÁZDA – www.tiskarnabrazda.cz, tel.: 518367450
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