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GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM  
 

Ať růže na cestu sypou se Vám, 
ať každé přání splní se Vám. 
Ať Vaše srdce nepocítí klam, 

to je naše přání k narozeninám. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

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.     

 

http://www.dolnibecva.cz/
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Praktický lékař oznamuje změnu 
telefonního čísla ordinace Dolní 

Bečva: 

777 574 318 
 

 

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    
                   
 

 

LETNÍ PROVOZ MÍSTNÍ 

KNIHOVNY 

                                                                               
 

 
 
V ČERVENCI A SRPNU BUDE 
MÍSTNÍ KNIHOVNA DOLNÍ 
BEČVA  OTEVŘENA VŽDY V 
 PONDĚLÍ  17.00 - 19.00 
HODIN  
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PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 

 
 

 
 
 

Naši prvňáčci mají téměř za sebou svůj první, školní rok. 
Přesto, že nebyl úplně ideální a kladl jim pod nohy mnoho překážek, 
zdárně došli do cíle plní nových zkušeností a hlavně znalostí. Naučili 
se psát, počítat a číst, což jsou nelehké činnosti, které ovšem 
bravurně zvládli. Aby byl jejich um náležitě prověřen a oceněn, 
čekalo je 16. 6. v místní knihovně, již tradiční "pasování na čtenáře". 
Paní knihovnice pro děti připravily velmi milé přivítání, následovalo 
krátké divadélko, nechybělo prověření čtenářských schopností dětí 
a na závěr přišlo pasování na "rytíře a rytířský krásného slova" a 
nechybělo ani pasování paní učitelky �. Děti obdržely krásné knížky, 
pamětní listy, nějakou tu dobrotu a samozřejmě čtenářskou 
průkazku, kterou se staly plnohodnotnými členy knihovny. Tímto 
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moc děkuji všem členům knihovny, kteří toto milé dopoledne 
připravili a budeme se těšit na další akce. 

 
 
Mgr. Kateřina Juříčková 
třídní učitelka 1. třídy 

 

SVOZ ODPADU 

 
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek  
Termíny svozu odpadu pro rok 2021 jsou uvedeny na webu obce 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 
 

Popelnice:   1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8.  
 
 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD – POUZE V URČENÉ DNY PRO 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU: 

9. 7., 8. 10., VŽDY OD 13-16,00 HODIN 

 
 
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 v 
popelnicích, za jehož odstranění a ukládání na skládku musí 
obec platit čím dál více peněz. Od 1. 1. 2021 podle zákona 
č. 541/2020 Sb. o odpadech se zvyšuje sazba za uložení 1 
tuny odpadu na skládku z 500,- Kč na 800,- Kč v případě, 
že občan vyprodukuje za rok více než 200 kg odpadu 
velkoobjemového + směsného („popelnicového“). Za rok 
2020 vyprodukoval každý občan v obci 274 kg tohoto 
odpadu. Cena skládkovného se každý rok bude zvyšovat 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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až na 1850,- Kč/1 tunu v roce 2029 přičemž limit pro vyšší 
zpoplatnění z 200 kg/rok/občana bude klesat na 120 kg 
v roce 2029. Toto opatření má nutit občany k důslednému 
třídění odpadů a k snižování především odpadu 
v popelnicích, který končí na skládce. 

- 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 roztřídí a 
tím přímo ovlivňuje cenu poplatku za odpad!!! 

 
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, mimo nebezpečného 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 – POUZE V URČENÉ DNY PRO SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU (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.) 
 

 

Upozorňujeme občany, že ve 

sběrném místě přijímáme odpady 

pouze roztříděné. Velkoobjemové 

odpady např. typu nábytku, sedacích 

souprav apod. v rozloženém a 

zmenšeném stavu z důvodu omezené kapacity kontejnerů 

pro ukládání odpadu a snížení finanční náročnosti odvozu. 
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Informace k stavbě Prodloužení 

splaškové kanalizace  

 
 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 31. 5. 2021 zveřejnilo 
seznam akcí doporučených k poskytnutí dotace na obnovu 
místních komunikací v rámci podprogramu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova. Obci byla doporučena dotace ve výši 
2.435.801,- Kč na rekonstrukci části místní komunikace Na 
Rovni v úseku silnice I/35 - dům č. p. 623.  Rozpočtové 
náklady rekonstrukce komunikace činí 5,989.012,- Kč bez DPH 
(7,246.704,- vč. DPH). Rekonstrukci předchází přeložka 
sdělovacích kabelů ve správě CETIN v červenci 2021. V rámci 
stavby bude provedena přeložka domovní přípojky STL plynu 
a zatrubnění dešťové kanalizace.  Celoplošná oprava povrchu 
komunikace, je plánována v srpnu - září 2021.  

 
V červnu budou dokončeny výkopové práce na 

kanalizačních řádech a domovních přípojkách. Zhotovitel 
stavby bude následně v červenci  dokončovat povrchy stavby, 
zpravidla do asfaltobetonu.  Po rozhodnutí zastupitelstva 
obce z 31. 5. 2021 se projekčně připravuje oprava povrchu 
v celém rozsahu místní komunikace „Od odbočky 
k nákupnímu středisku - kolem pohostinství U Maléřů - kolem 
hřbitova po spojku na Čtvrtích“, kde je uložen kanalizační řád 
a souběžně vyměněn i vodovodní řád. Předpokládané náklady 
stavby opravy komunikace bez odvodnění jsou vyčísleny na 
4,5 mil. Kč bez DPH (5,4 mil. Kč vč. DPH). Předpokládané 
náklady dešťové kanalizace jsou vyčísleny na (2 mil. Kč bez 
DPH/ 2,6 mil. vč. DPH), celkové předpokládané stavby jsou 
vyčísleny na cca 8 mil. vč. DPH s tím, že neobsahují náklady na 
povrchy, které jsou součástí stavby Prodloužení splaškové 
kanalizace (cca 1 mil. Kč bez DPH).   Financování opravy 
komunikace je velmi náročné při splnění několika podmínek: 
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plnění příjmů obce podle schváleného rozpočtu na rok 2021, 
obdržení smluvně zajištěné dotace od Zlínského kraje po 
dokončení splaškové kanalizace, získání dotace na opravu 
komunikace Na Rovni a vyřízení překlenovacího úvěru na 
dočasné překlenutí nesouladu příjmů a výdajů obce. 
V současné době se situace s financováním stavby vyvíjí pro 
obec příznivě a je tak předpoklad realizace stavby od srpna do 
září tohoto roku. Pro udržitelné životní prostředí bydlících 
v této části obce z hlediska prašnosti na stavbě do doby 
provedení povrchových úprav je nutné omezit průjezd 
stavbou nákladními motorovými vozidly vyjma dopravní 
obsluhy a maximálně využívat alternativní dopravní trasu od 
státní silnice - kolem ZŠ - na Čtvrtě. 

 
Vzhledem k posunutí doby dokončení povrchů 

splaškové kanalizace je předpoklad kolaudace stavby 
Prodloužení splaškové kanalizace v říjnu 2021 z původně 
plánovaného termínu srpen 2021. Dojde tak k posunutí doby 
sjednání pachtovní smlouvy s provozovatelem kanalizace a 
následně bude možné připojování občanů na splaškovou 
kanalizaci.  Před připojením objektů k bydlení nebo rekreaci je 
nutné učinit vlastníkem objektu tyto úkony:                                                                                                     
1) vyplnit formulář Žádost o zřízení přípojky a odevzdat na OÚ                                                                                                                       
2) podepsat Smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody, 
kterou připraví provozovatel kanalizace na základě žádosti.                                                                                                                                                      
Teprve po uzavření smlouvy lze připojit domovní přípojku na 
kanalizační řád.  Stavba domovní přípojky bude před záhozem 
technicky zkontrolována provozovatelem splaškové 
kanalizace.  Bližší informace k postupu budou zveřejněny na 
webu obce a v dalším obecním zpravodaji. Žádost o zřízení 
kanalizační přípojky bude pro žadatele k dispozici od října 
2021 na webu obce nebo v tištěné verzi na podatelně 
obecního úřadu. 
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Parkování vozidel na 

komunikacích 
 

Orgány obce dlouhodobě řeší opakované stížnosti 
občanů nebo upozornění dodavatelů veřejných služeb na 
trvalé parkování vozidel na veřejných komunikacích v obci. 
Nepovolené stání vozidel komplikuje provádění zimní údržby, 
odvozu odpadů, často omezuje, či znemožňuje dopravní 
obslužnost území občanům, veřejnému autobusovému 
dopravci, zásilkovým službám, komplikuje a v některých 
případech až zamezuje vjezdu a výjezdu u domů. Pravidelně 
se opakují výzvy řidičům a vlastníkům motorových vozidel na 
upuštění stání motorových vozidel na komunikacích v obci, 
upozornění na porušení zákona o silničním provozu, kdy se 
řidič motorového vozidla dopouští přestupku a vystavuje se 
pokutě. V zimě tohoto roku bylo dokonce nutné situaci opět 
řešit i za pomoci policie. Přesto znovu a znovu dochází 
k nepovolenému dlouhodobému parkování několika občanů 
na komunikacích. Pravidelně jsou zaznamenávány problémy s 
parkováním v několika lokalitách obce, především v Dolním 
Rozpité na Blinkovém kopci, v úseku od ZŠ po točnu Pod 
horami, pod kostelem nebo kolem MŠ. Rada obce řešila na 
jaře žádost občanů na Blinkovém kopci o umožnění 
podélného parkování vozidel na komunikaci z důvodu 
omezených možností pro parkování na soukromém pozemku 
u domu ve spolupráci s projektantem. Zřízení stání a 
parkování na veřejných pro omezený počet vozidel na náklady 
obce rada i zastupitelstvo obce zamítlo jako nedůvodné 
v území se zástavbou rodinných domů, kde lze na přilehlých 
soukromých zahradách vytvořit místa pro parkování vozidel 
na náklady vlastníků nemovitostí tak, jak je to v obci obvyklé. 

 
Orgány obce upřednostňují směřovat finanční 

prostředky obce do rekonstrukcí a oprav obecních 
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komunikací, příp. do budování nových veřejných komunikací a 
do doplnění parkovišť u veřejných budov a trvají na zachování 
celoroční dopravní obslužnosti bez omezení na komunikacích 
v obci.  Kontrolu nad dodržováním zákona o silničním provozu 
v obci bude opět pravidelně provádět policie.  Je proto 
nezbytné, aby vlastníci motorových vozidel, kteří dlouhodobě 
a trvale parkují na obecních komunikacích urychleně, 
přehodnotili své jednání, upustili od tohoto konání a 
parkování vyřešili jiným způsobem. 

 
 
 
 

 

 

Sportovní areál u Bečvy:  
9. 7.  MATKY NA TAHU  začátek - 21,30 hodin 

30. 7.  ŠARLATÁN   začátek - 21,00 hodin 

 

Program letního kina Mikroregionu Rožnovsko:  

http://www.roznovsko.cz/valassky-letnak/program-2021 

 

http://www.roznovsko.cz/valassky-letnak/program-2021
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Z HISTORIE 

 
Výročí 90 let sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti 

 
Letos vzpomínáme na dobu před 90 lety, kdy bylo toto 
monumentální sousoší našich věrozvěstů postaveno. Několik 
desítek let bylo postavení sousoší veřejným přáním. Jak je známo, 

soluňští bratří byli ti, 
kteří k nám přinesli 
křesťanství, zbořili kult 
pohanského boha 
Radegasta na Radhošti 
a vztyčili tu kříž.  
Pro náš kraj bylo 
velkým štěstím, že 
přání bylo splněno 
narozením dobrého 
člověka a velkého 

umělce Albína Poláška. Kdo byl tento vzácný krajan?  Narodil se v r. 
1879 jako sedmý syn v rodině tkalcovského mistra Josefa Poláška ve 
Frenštátě.  Když mu bylo 9 let, zemřel jim otec, a tak se musela 
maminka a jeho bratři starat o hospodářství a hostinec. Albín měl na 
starosti pasení krav. Protože měl veselou povahu, při pastvě si 
zpíval, i školu občas kvůli pasení vynechal. Od dětství měl velký 
talent - vyřezával ze dřeva panáčky, kreslil, maloval a modeloval 
z hlíny. Po ukončení školy šel studovat do Vídně a jako učeň 
vyřezával figurky do betlémů. Po vyučení pracoval v dílně na 
opravách plastik a ve své profesi dozrával. Ve svých 22 letech 
odplouvá se svým bratrem Robertem, který je knězem, do Ameriky 
do jeho farnosti. Albín tu vyřezává sochy světců, později pracuje 
jako renomovaný řezbář na výrobě plastik. Byl velmi šetrný a jeho 
snem bylo studovat na Akademii. Po úspěšné zkoušce a předložení 
kreseb byl přijat na Pensylvánskou univerzitu, obor sochařství. 
Během studia je velmi úspěšný, získává četná ocenění a diplomy 
spojené s peněžitou odměnou. Z peněz si hradí další studium a 
stipendium, kterým je cesta po evropských muzeích a památkách. 
V italských městech vidí díla největších sochařů a malířů. Jeho 
profesní dozrávání pokračuje studiem na Římské akademii, kde je 
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opět úspěšný a pracovitý. Přichází další ocenění a peněžní odměny. 
Po ukončení akademie se vrací do New Yorku, kde si zařizuje svůj 
ateliér. Spolupracuje s mnoha umělci, tvoří díla z bronzu, ze dřeva a 
řadí se mezi uznávané umělce světového jména. Rád se také vrací 
do rodného Frenštátu, kde slyšel o přání postavit na Radhošti 
sousoší sv. Cyrila a Metoděje. V r. 1927 zhotovil a vytesal z mramoru 
sousoší sv. Cyrila a Metoděje pro kostel v Minnesotě. Podle něj 
zhotovil také model a formu pro odlitek pro radhošťské sousoší. To 
bylo odlito za spolupráce a dohledu mistra Poláška v umělecké 
slévárně Václava Maška v Praze. Sousoší bylo dokončeno začátkem 
září 1930. Mistr Polášek jej chtěl ihned odvézt na Radhošť. Pro tento 
vzácný náklad vyjelo z Frenštátu auto Edvarda Parmy. Cesta do 
Prahy jim tehdy trvala 14 hodin. Druhý den 9. září 1930 se v17 h 
vydali na zpáteční cestu domů. Náklad vážil asi 6 tun, protože 
z Prahy vezli také sochu Radegasta. Ve Vysokém Mýtě však měli 
poruchu nápravy. Oprava trvala až do příštího dne, kdy se mohli 
vydat na další cestu. Do Frenštátu přijeli za 2 dny ve čtvrtek 11. 9. 
1930 ve 3 h v noci. Odpoledne vezli sousoší na Radhošť. Netušili 
však, co je cestou potká. Po Knížecí cestě vyjeli dobře, ale čekala je 
náročná cesta na Radhošť. Tehdy r. 1930 vedla cesta pod Cyrilkou 
po velkém stoupání, bez dvou zatáček, jak ji známe nyní.  Auto 
v kopci uvízlo, a tak se rozhodli pro pomoc koňskými potahy. Bylo to 
pět párů připřežených před autem. Zajímavostí bylo, že formani byli 
všichni Josefové, a tak na přímluvu jejich patrona vyjeli s nákladem 
nad Cyrilku. Na Radhošť dojeli jen za pomoci dvou párů koní. Hodně 
si vytrpěli, protože jeli za velkého lijáku. Na Radhošti se nejdříve 
osušili a posilnili v útulně. Poté bylo sousoší, obložené dřevěným 
pláštěm, vyzvednuto pomocí kladkostroje z auta a dáno na měkkou 
podložku blízko stojícího kamenného kříže. Sousoší váží 8 q a je ulito 
z bronzu.  
Během května a června 1931 byl kříž přemístěn před zvonici kaple. 
Na jeho místo byl postaven základ a podstavec ze žulových kvádrů 
pro sousoší věrozvěstů. Práce probíhaly rychle, aby bylo před 
slavností vše hotovo.  Ve dnech 4. a 5. července 1931 se na Radhošti 
pod záštitou vlády konala národní slavnost - slovanská pouť. Ve 
Frenštátě byla zahájena 4. 7. 1931 v sokolovně, kde všechny vládní 
hosty přivítal Rudolf Kalus. Předseda Pohorské jednoty Božetěch 
Parma ocenil velký význam darovaných soch od Albína Poláška, 
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který byl za to jmenován čestným členem Pohorské jednoty a 
Matice Radhošťské. 
Národní slavnost byla doprovázena bohatým kulturním programem. 
Smutnější rámec slavnosti byl v tu dobu na Radhošti. Strhla se tu 
prudká bouře s lijákem, při které přišel o život voják 8. pluku 
v Místku, který u sochy Radegasta zajišťoval telefonní spojení. 
V blízkosti kaple byli zraněni další 4 lidé, ale jednalo se o menší 
zranění. V neděli 5. července 1931 pokračovaly slavnosti na 
Radhošti za pěkného počasí. Ze všech stran se valily davy poutníků, 
kteří přijeli vlaky, autobusy, kočáry či auty. Mezi poutníky bylo i 
mnoho významných hostů. Oslavy začaly ráno v 9 h, kdy byla 
odhalena socha Radegasta. Potom se všichni odebrali na Radhošť, 
kde se konala slovanská národní pouť. Na Radhošti promluvil 
z pódia jako první páter Leopold Reček, rodák z Frenštátu. Jeho řeč 
se nesla v duchu češství a slovanství. Poté bylo odhaleno sousoší sv. 
Cyrila a Metoděje a světící biskup Jan Stavěl z Olomouce provedl 
obřad svěcení. Následovala mše sv. a Radhoštěm se rozléhal chorál 
„Ejhle oltář Hospodinův září“. Silně zapůsobila i řeč olomouckého 
starosty JUDr. Karla Fischera, který vzpomněl na slovanskou slavnost 
r. 1862, kdy na tomto místě vznikla myšlenka postavit sochy sv. 
Cyrila a Metoděje. Poté vyzval mistra Poláška, aby se z pódia ukázal 
lidu. Mraky se roztrhly a slunce osvítilo prostou tvář umělce, který 
nesměle děkoval velkému tleskajícímu davu. Starosta Olomouce 
předal mistru Poláškovi čestný diplom udělený Národní radou ČSR.  
Darovací list Albína Poláška  
Já, Albín Polášek, rodák frenštátský, daruji spolku Matice 
Radhošťská mnou zhotovené sousoší sv. Cyrila a Metoděje jen pro 
horu Radhošť na věčnou paměť všem poutníkům. V pádě, kdyby 
z jakýchkoliv důvodů Matice Radhošťská se rozešla, přeji si, by město 
Frenštát p. R. vzalo si pod ochranu toto bronzové sousoší. 
Dne 16. 7. 1931  
 
Do dnešních dní Matice Radhošťská plní přání Albína Poláška a o 
sousoší sv. Cyrila a Metoděje se pečlivě stará.  Před šesti lety 
nechala udělat nové betonové základy. 
Patroni naší vlasti tak na hoře Radhošť denně vítají poutníky 
z blízkých i dalekých koutů země. 
 
Jan PORUBA  



16 

 

 

NABÍDKA PRÁCE 

 

 

Nabídka zemních  prací 
bagrem 12 t a mini 
bagrem, převoz materiálu 
kontejnerem. Přistavení v 
rámci obce zdarma. 
 

Kuběna Karel, 

Dolní Bečva 

Tel: 724 471 692 
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Více informací najdete na www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 

606 796 406. 

 

http://www.solar-kerberos.cz/
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Nejefektivnější využití sluneční energie. 

Náklady na energie jsou významnou položkou našich 

domácích rozpočtů, největší položkou jsou náklady na 

vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám 

daří snižovat díky zateplování domů,  výměně oken apod.  

Druhou největší položkou je ohřev vody, který tvoří zhruba 25 

% výdajů. Často však zůstává z pohledu možných úspor 

stranou, přitom existuje ověřené, vysoce efektivní a cenově 

dostupné řešení.   

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám 

umožní ohřívat vodu od jara do podzimu prakticky 

zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii. 

Jedná se o patentované řešení vyvinuté firmou UNITES 

Systems, a.s. ve Valašském Meziříčí, která ho dodává do 

desítek zemí po celém světě.  

Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše 

přivést k bojleru dva tenké kabely. To vyžaduje minimální 

zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za jeden 

den. Princip fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, 

sluneční energie přemění na elektřinu, kterou je napájeno 

topné těleso bojleru - třeba toho, který už doma máte. 

Výhodou také je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s 

distributorem. 

Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže 

vyjde po odečtení dotace na cca 60.000,- Kč, což se Vám 

při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6 let. Jde 

o nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického systému na 

trhu, s bezúdržbovým provozem a dlouhou životností. Navíc 

při jeho realizaci můžete čerpat dotaci 35.000,- Kč 

z programu Nová zelená úsporám.  
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PORUCHY A DODÁVKY 

ELEKTŘINY JE MOŽNÉ OVĚŘIT 

NA: 

                www.bezstavy.cz 
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