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GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM, NAROZENÝM 

V MĚSÍCI KVĚTNU A ČERVNU 
 

Rozkvetlé jsou zahrady, veselo je v lese, v háji.  

Veselte se také vy.  

Radost, štěstí, plno lásky, žádný stres a žádné vrásky. 

Dělejte vše, co Vás baví.  

K tomu přejeme pevné zdraví.  

 

 

 
 

 
 
 

Poděkování a úcta všem 
 

Lidé se snaží vyrovnat se současným děním. Stav, 
který nikdo nečekal, nás neochromil. Naopak probudil ty 
dobré lidské vlastnosti. Obrovská ochota pomoci a obětavost 
umožňují zachovat chod státu, nikdo by neměl zůstat bez 
pomoci, a to se většinově daří. Každý, kdo v této hektické 
době pracuje, ať už v jakémkoli oboru, si zaslouží velkou úctu. 
Ten, kdo odvádí svou zdánlivě běžnou práci, je pro nás 
důležitý, poděkování jim právem náleží. Patří i těm, kteří 
pomáhají z domova lidem, kteří nezapomínají na jiné. V této 
těžké době je jasně vidět, že dovedeme zmobilizovat své síly, 
nepočítat hodiny a přes svou vlastní nelehkou situaci 

pomáhat. Koronavirus nás sjednotil a tato solidarita 
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předčila všechny prognózy. Jen je důležité vytrvat a věřit, že 
dokážeme tuto pandemii zvládnout. 

Děkujeme všem, kteří denně nastupují do práce a 
snaží se i v tomto čase život nám všem usnadnit. Zmizely ve 
většině případů spory, jsme k sobě tolerantnější, více 
všímavější k potřebám druhých. 

Tak tedy ještě jednou velké poděkování vám všem. 
Každá práce má v této době obrovský význam, byť malá 
pomoc je důležitá. Pomůže i laskavé slovo, vědomí, že člověk 
není sám ani v této době.  
 

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.     

 

 
 

 
Praktický lékař oznamuje změnu 
telefonního čísla ordinace Dolní 

Bečva: 

777 574 318 

 

 

http://www.dolnibecva.cz/
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SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBCI 

 

 

Splašková kanalizace v obci 

V prosinci 2019 byla zahájena 3. etapa dostavby splaškové 
kanalizace s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace v obci 
Dolní Bečva“. Po výstavbě splaškové kanalizace v centru obce 
z 80. let minulého století (1. etapa) s jejím zprovozněním po 
vybudování kanalizačního sběrače podél Rožnovské Bečvy (2. 
etapa) v roce 2006 dochází v 3. etapě k vybudování 11420 m 
kanalizací, k odkanalizování 298 nemovitostí převážně 
určených k bydlení s 890 obyvateli obce.   Projekt Prodloužení 
splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva zahrnuje výstavbu 
splaškové kanalizace včetně odbočení domovních přípojek 
splaškové kanalizace a přeložky vodovodu v délce 1089 m a je 
spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR 
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí, 
Zlínským krajem prostřednictvím programu Podpora 
vodohospodářské infrastruktury a obcí. Rozsah projektu je 
limitován splněním požadavků poskytovatele dotace a 
finančními možnostmi obce a z uvedeného důvodu nebylo 
možné rozšíření projektu do dalších částí obce. V následujícím 
období se bude moci podle finančních možností obce, 
případně soukromých investorů a nabídky dotací pokračovat 
v dalším odkanalizování. Celkové výdaje projektu Prodloužení 
splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva činí 112,741.653,- Kč 
bez DPH a zahrnují veškeré uznatelné i neuznatelné výdaje. 
Výše příspěvku (dotace) z uznatelných výdajů projektu od 
SFŽP ČR činí 53,518.964,- Kč, od Zlínského kraje 8,059.000,- Kč 
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a spoluúčast obce činí 51,163.6890,- Kč, kterou financuje obec 
z vlastních rozpočtových prostředků včetně Fondu obnovy 
vodovodu a z dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč 
poskytnutého Komerční bankou. Stavbu realizuje sdružení 
firem COMMODUM Valašská Bystřice,  LINEAR BAU Úhonice a 
MOBIKO Plus Valašské Meziříčí. Výstavba kanalizací se 
uskuteční v tomto roce, konečné povrchové úpravy po 
výkopech jsou plánovány realizovat nejpozději v létě 2021, 
zahájení provozu po kolaudaci na podzim příštího roku. 
Vzhledem k finanční náročnosti projektu a vývoji současné 
nepříznivé ekonomické situace v ČR a ve světě v souvislosti 
s pandemií nelze provést asfaltové úpravy povrchů cest 
dotčených kanalizací v celé šířce v příštím roce, generální 
opravy povrchů cest budou rovněž odvislé od dokončování 
výměn vodovodních řádů v cestách v budoucích letech.   

Bc. Pavel Mana, starosta obce 

 

SADOVÉ ÚPRAVY HŘBITOVA 

 

   
Sadové úpravy hřbitova 
 
Souběžně s první etapou rozšíření hřbitova financované pouze 
obcí, která zahrnuje vybudování rozvodů inženýrských sítí 
včetně veřejného osvětlení a zdrojů pro čerpání vody na 
zalévání hrobů, automatické závlahy rozptylové loučky, nové 
dlažby, oplocení nového hřbitova, urnovou zeď-kolumbárium, 
přesun hrobky rodiny Polanských se realizuje od března 2020 
projekt Sadové úpravy hřbitova v obci Dolní Bečva. Tento 
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projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským 
fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Předmětem podpory je zlepšení kvality 
sídelního prostředí v obci Dolní Bečva prostřednictvím 
sadových úprav hřbitova, který je umístěn v intravilánu obce. 
Realizací projektu dojde k výsadbám 39 ks stromů a 330 ks 
keřů, založení nových travnatých ploch a doplnění mobiliáře 
(10 ks parkových laviček na posezení, 1 ks  pitka) především 
v nové části hřbitova, ale také na jeho staré části a v přilehlém 
okolí. Součástí projektu je i tříletá rozvojová péče o vysázené 
stromy a keře. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 
946.352,- Kč, z toho dotace EU 567.811,- Kč, spolufinancování 
obcí činí 378.541,- Kč. Na projekt sadových úprav naváže další 
etapa rozšíření hřbitova o parkovací plochy, plochy pro 
ukládání hřbitovního odpadu a přístavba veřejných WC 
k stávající obslužné budově hřbitova v následujícím období. 
 
Bc. Pavel Mana 
starosta obce 
 

PANDEMIE V OBCI 

 
Dolní Bečva s pandemií zápasí úspěšně, v 
obci se žádný případ onemocnění COVID-
19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2  neobjevil, za což patří poděkování 

všem občanům, kteří dodržovali vyhlášená ochranná opatření 
za situace, kdy nebylo možné koupit ochranné prostředky, 
zvláště ústenky a respirátory. S nedostatkem dezinfekce na 
ruce, dezinfekčního mýdla, zásobníků na dezinfekci, ochrany 
obličeje a rukou zápasila obecní samospráva stejně jako 
občané a stát, neboť na trhu byl velký problém cokoliv 
nakoupit a státní hmotné rezervy neměly téměř nic ve svých 
skladech, co by mohlo zásobování ochrannými prostředky v 
republice nahradit. Občané si nakonec museli pomoci sami a 
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tak začali šít textilní roušky pro sebe, rodinu a spoluobčany.  S 
dezinfekcí na ruce vypomohl  Zlínský kraj, za což mu patří 
poděkování. OÚ nezaznamenal potřebu občanské výpomoci 
prostřednictvím úřadu při zajištění denních potřeb  starším 
spoluobčanům. Současná situace se nyní částečně 
stabilizovala. Obec vybavila v první vlně dezinfekcí, příp. 
jinými ochrannými pomůckami alespoň místa se 
soustředěnou návštěvností veřejnosti, které jsou pro život 
obce důležité  jako zdravotní středisko, obchod Jednotu, 
obecní úřad, poštu, sběrný dvůr nebo  jednotku hasičů obce, 
která pomáhá v řešení mimořádných a krizových stavů v obci. 
V druhé vlně bude potřebné dovybavit zbývající veřejné 
prostory bezdotykovou dezinfekcí na ruce a vytvořit 
minimální skladové zásoby ochranných pomůcek pro případ, 
že se pandemie znovu objeví ve větší nebo menší síle, ale tyto 
opatření budou ještě předmětem diskuze v orgánech obce, až 
se situace normalizuje. Poděkování patří zdravotníkům, 
pracovníkům v sociálních službách a v obchodě zvláště s 
potravinami a drogerií, doručovací službě zásilek, hasičům i 
policii. Společně to zvládneme! 
 
Bc. Pavel Mana, starosta obce Dolní Bečva            
 
  
 

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 
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SVOZ ODPADU 

 

Netříděný odpad - svozový den čtvrtek   
 
Popelnice:   14. 5., 28. 5. 
         11. 6., 25. 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 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 
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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. 
 

 

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.) 

 

Termíny odběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU ve 

sběrném místě: 25. 7. a 23. 10. 2020. 

V pátek od 16,00 -18,00 hodin, v sobotu od 

8,00 – 10,00 hodin. 

 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 

ŠKOLA 

  
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ 
ŠKOLA  

Dolní Bečva 
tel. 571 647 243 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 
 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v 
souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně 
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním 
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v 
květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  
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Zápis se uskuteční se v termínu v období od 4. května 2020 
do 15. května 2020.  
 
Podání žádosti  
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v 
elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit 
následujícími způsoby:  
1. do datové schránky školy -ID datové schránky ckbq98t  
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem- 
skola@zsdolnibecva.cz  (nelze jen poslat prostý email),  
3. poštou,  
4. osobní podání: v termínu 14. – 15. května od 12.00-16.00 
hod., v případě osobního podání žádosti zákonným 
zástupcem dítěte budou využity v současnosti běžné ICT 
nástroje pro distanční komunikaci.  

 
Doložení řádného očkování dítěte  
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o 
ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se 
stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je 
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, 
které plní povinné předškolní vzdělávání. 
Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je ke stažení 
na stránkách školy (http://zsdolnibecva.cz/ms/).  
Milí rodiče, současná situace je pro všechny strany složitější, 
ale i tak věříme, že se s Vámi a Vašimi dětmi brzy uvidíme a 
ráda bych na začátku června „Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ“ 
rodičům předávala osobně.  
 
Marie Divínová 
vedoucí učitelka MŠ 

 

http://zsdolnibecva.cz/ms/
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Paintballové hřiště v Rožnově 

pod Radhoštěm. 
 
 

 
 
 

 

 

 

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. 6. 2020, tel. 571647168  

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

 

mailto:podatelna@dolnibecva.cz
http://www.dolnibecva.cz/

