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GRATULACE 

NAŠIM MILÝM JUBILANTŮM  
 

K Vašemu životnímu jubileu Vám  
upřímně blahopřejeme a do dalších  

let přejeme pevné zdraví, hodně  
radosti,  

spojenosti a životního elánu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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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Oprava silnice I/35 

 
OÚ sděluje občanům, že Ředitelství silnic a dálnic  v obci   opravuje 
silnici I/35  v termínu od 20.9.2021 do konce listopadu 2021. 
 Oprava silnice bude probíhat nejdříve v části od křižovatky k ZŠ po 
křižovatku u OÚ a poté v části od křižovatky u OÚ po křižovatku na 
Křivači.  Doprava na silnici bude řízena kyvadlově světelným 
signalizačním zařízením nebo osobami regulující dopravu.   Po 
pokládce vrchní asfaltové vrstvy bude krátkodobě zamezen vjezd 
z místní komunikace na silnici do opraveného pracovního pruhu a 
bude nutné použít objízdnou trasu. Po pokládce vrchní asfaltové 
vrstvy u křižovatky k ZŠ bude krátkodobě přerušen provoz 
autobusové dopravy Pod Hory a omezen provoz nákladní dopravy 
v Dolním Rozpité. Po pokládce vrchní asfaltové vrstvy u křižovatky 
na Křivači bude krátkodobě upraven provoz  nákladní dopravy 
v Horním Rozpité.   O nutnosti použití objízdné trasy v opravovaném 
úseku, přerušení provozu autobusové dopravy Pod Hory a omezení 
nákladní dopravy budou občané informováni zhotovitelem oprav 
firmou Colas CZ Zlín prostřednictvím obecního úřadu. Autobusové 
zastávky u OÚ budou v době opravy příslušného úseku provizorně 
posunuty. Bližší informace k opravě silnice budou zveřejněny na 
webu obce a na úřední desce před OÚ. OÚ vyzývá občany k zvýšené 
opatrnosti během oprav silnice I/35 a místních komunikací v obci po 
kanalizaci. 
 

 

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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INFORMACE K STAVBĚ PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ 

KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA 
 
Na konec září-počátek října je plánováno ukončení všech zemních 
stavebních prací na kanalizačních a vodovodních řádech včetně 
veřejných částí domovních přípojek. Celková cena stavby dosáhne 
téměř 115 mil. Kč bez DPH s dotací 53,5 mil. Kč ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. Do konce října 2021 se budou realizovat 
povrchové úpravy zbylých komunikací.  Především se jedná o 
celoplošné opravy komunikací v úseku odbočka k nákupnímu 
středisku-hřbitov-Čtvrtě (5,6 mil. Kč bez DPH), silnice I/35-Na Rovni 
mezi Rozpitými po č.p. 623 (7 mil. Kč vč. DPH s dotací z Ministerstva 
pro místní rozvoj  2,4 mil. Kč), silnice I/35- k řece Bečvě a silnice 
I/35-Horní Rozpité pod penzionem Ámos. 
V druhé polovině října bude probíhat kolaudační řízení stavby 
Prodloužení splaškové kanalizace. Ihned po kolaudaci stavby 
proběhne v říjnu t. r. uzavření pachtovní smlouvy na provozování 
splaškové kanalizace s a.s. Vodovody a Kanalizace Vsetín. Následně 
bude možné připojování občanů na splaškovou kanalizaci.  Před 
připojením objektů je nutné učinit vlastníkem objektu tyto úkony:  
 
1)Vyřídit stavební povolení na soukromou domovní přípojku.                                                                                                     
 
2) Vyplnit formulář Žádost o zřízení přípojky. Formulář Žádosti je pro 
zájemce k dispozici společně s návodem jak postupovat před 
uzavřením smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod na OÚ a na 
webu obce 
                                                                                                                                                             
3) Podepsat Smlouvu o odvádění a čištění odpadní vody, kterou 
připraví provozovatel kanalizace na základě Žádosti.                                                                                                                                                      
Teprve po uzavření smlouvy lze připojit soukromou domovní 
přípojku prostřednictvím veřejné části domovní přípojky napojené 
na kanalizační řád.  Stavba soukromé domovní přípojky bude před 
záhozem technicky zkontrolována provozovatelem splaškové 
kanalizace.   
Obecní úřad ve spolupráci s provozovatelem kanalizace umožní 
žadatelům odevzdat na OÚ vyplněné formuláře Žádost o zřízení 
kanalizační přípojky aniž by museli cestovat do zákaznického centra 
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VaKu do Vsetína. Převzetí formulářů a kontrola podkladů k žádosti 
proběhne pracovníkem VaK dne 4. a 11. listopadu 2021 od 8,00 
hodin do 15,30 hodin ve velké zasedací síni OÚ. Z podkladů k žádosti 
není nutný předložit doklad Výpis z katastru nemovitostí, neboť 
kontrola bude provedena pracovníkem VaK dálkově elektronicky. 
Podpis Smlouvy o odvádění a čištění odpadní vody žadatelem 
proběhne rovněž na OÚ vždy týden po odevzdání vyplněné Žádosti. 
Pro přijatelné životní prostředí občanů bydlících v  části obce 
dotčené výstavbou splaškové kanalizace z hlediska prašnosti na 
stavbě do doby provedení povrchových úprav z asfaltobetonu 
žádáme občany omezit průjezd stavbou vozidly, případě je-li to 
možné maximálně využívat alternativní dopravní trasu a především 
snížit rychlost vozidla a být ohleduplní. 
 

STATISTIKA MÍSTNÍ KNIHOVNY 

ZA ROK 2020 

 

Výdaje (náklady) celkem                                                                           256 491 

 

Stav knihovního fondu celkem k 31. 
12. min. roku 

6 021 

 

Výpůjčky celkem  
 

5 040 

v
 t
o
m

 

naučná literatura dospělým uživatelům (knihy) 
 

642 

krásná literatura dospělým uživatelům (knihy) 
 

3 041 

naučná literatura dětem (knihy) 
 

86 

krásná literatura dětem (knihy) 
 

612 

výpůjčky periodik 
 

606 

rukopisy 
 

0 
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mikrografické dokumenty 
 

0 

kartografické dokumenty 
 

0 

tištěné hudebniny 
 

0 

zvukové 
 

11 

jiné 
 

42 

 
Registrovaní uživatelé ve sledovaném období  183 
z toho registrovaní uživatelé do 15 let   98 
Návštěvníci celkem      7 275 
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)   1 233 

 
 

Z HISTORIE MÍSTNÍ KNIHOVNY 

 

Knihovna obce Dolní Bečva letos 

slaví významné 100. výročí od jejího 

založení. 

 
Pojďme nahlédnout do její historie. 
 
Podnětem ke zřízení obecní knihovny byl 1. knihovnický zákon 
z roku 1919. Za přispění odboru Národní jednoty se podařilo získat 
subvenci od Ministerstva národní osvěty ve výši 1200 Kčs (v 
knihách). Veřejná knihovna byla otevřena slavnostní přednáškou 
dne 23. října 1921.  Nacházela se ve spodní učebně dolní školy a 
knihovníkem se stal správce školy, učitel a zároveň školní kronikář 
Ferdinand Wimmer. Po ročním působení měla knihovna 65 členů a 
bylo zapůjčeno přes 800 knih. 

 Přes bedlivé zkoumání archivních údajů se nepodařilo 
získat žádné informace o knihovně z let 1922 -1932 

V roce 1933 byly v obci 2 knihovny, obecní knihovna a 
knihovna Národní jednoty.  Pokud se týká literární hodnoty obecní 
knihovny, tak ta nebyla vysoká. Teprve když se stal v roce 1934 
knihovníkem učitel Jindřich Frankovič, úroveň obecní knihovny 
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náležitě stoupla. Knihovna Národní jednoty byla lepší. Knih 
tuctových autorů tam bylo jen mizivé procento. Kdo byl 
knihovníkem NJ a kde měla své sídlo, není v kronikách uvedeno. 

V obecní knihovně si vypůjčilo 47 čtenářů 405 knih, 
v knihovně NJ si 40 čtenářů vypůjčilo 500 knih. Knihy se půjčovaly za 
poplatek 20 haléřů za 1 knihu a týden. Obnos, který se takto získal, 
se použil na opravu starších knih.  
V roce 1936 Jindřicha Frankoviče vystřídal učitel Václav Tvarůžek. 
 K 31. 12. 1936 měla knihovna 229 svazků literatury zábavné i 
naučné. Během roku si vypůjčilo ve 24 půjčovních nedělích 43 
čtenářů celkem 304 svazky. Obec měla přispívat na knihovnu 
částkou 800 Kč ročně, často však příspěvek činil pouze 300 Kč.   

V roce 1937 si v obecní knihovně vypůjčilo 48 čtenářů ve 23 
půjčovních nedělích celkem 486 svazků. Čtenářů přibylo pět a 
přečteno bylo o 182 svazků více. Do obecní knihovny chodili i letní 
hosté. 
      Knihy, kterých spisovatelů byly v té době nejvyhledávanější a 
nejčtenější? Byly to spisy Čeňka Kramoliše, Vlasty Javořické, Jana  
Vrby,  Václava Kosmáka, Karla V. Raise ,  J. Š. Baara, Karla Maye, 
Metoděje Jahna a Vojtěcha Martínka.  Nejčtenějším spisovatelem 
byl populární historik valašský, rožnovský rodák Čeněk Kramoliš.  
          Zajímavé je se podívat na tehdejší složení nejpilnějších čtenářů 
v pořadí podle počtu přečtených svazků: Jaroslav Blinka č. p. 293, 
krejčí, Leopold Štůrala, holič, Kateřina Trčková, František Paprskář 
č.p. 185, Antonín Červený, klempíř, Josef Adamec, dělník, Štůrala, 
dělník, Josef Divín, dělník,  Marie Martyčáková, žákyně , Josef 
Mydlo, dělník, Bohumil Štůrala č.p. 235, dělník, Vladimír Pařenica, 
dělník,  Rozálie Blinková  rolnice.   
          Knihovníkem knihovny Národní jednoty byl v roce 1937 řídící 
učitel Bedřich Křenek. Knihovna měla 326 zábavných knih a 98 
svazků naučných knih.  

Mezi obyvateli Dolní Bečvy byli i majitelé soukromých 
knihoven. Soukromé knihovny měli pouze učitelé, místní farář, 
jeden obchodník a hajný.  Pan Antonín Černota, hajný města 
Rožnova p. R., měl celkem 170 svazků literatury zábavné i naučné. 
Z toho bylo 120 svazků literatury zábavné a 50 svazků literatury 
naučné. Pan Černota půjčoval knihy ze své knihovny lidem. Jeho 
poznatky za dobu, co knihy lidem půjčoval, jsou následující: Knihy 
půjčoval 3 roky. Za tu dobu se mu ztratilo 30 svazků a 10 svazků 
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čtenáři tak poškodili, že knihy nebyly vůbec k další potřebě. Po 
těchto smutných a pro půjčovatele bolestných zkušenostech knihy 
přestal půjčovat. Místní obchodník Stanislav Klestil měl ve své 
knihovně 100 svazků zábavné literatury a 10 různých časopisů. 
Lidem knihy nepůjčoval.  

Učitel Václav Tvarůžek vlastnil celkem 240 svazků. Z toho 
bylo 127 svazků literatury odborné (školské) a naučné, 72 svazky 
literatury zábavné a 41 svazků odborných (školských) a naučných 
časopisů.  Celková hodnota jeho knihovny činila 9 100 Kč. Literaturu 
zábavnou půjčoval pouze několika důvěryhodným a pořádným 
občanům. 

Bedřich Křenek, řídící učitel školy „u kostela,“ měl v knihovně 
celkem 300 svazků. Z toho bylo 50 svazků literatury odborné a 
naučné a 250 svazků literatury zábavné. Knihovnu si oceňoval 
částkou 9 000 Kč. Lidem knihy nepůjčoval. Také Karel Význar, řídící 
učitel školy „horní,“ měl v knihovně řadu svazků literatury odborné 
a naučné i literatury zábavné a lidem knihy nepůjčoval. Zdeňka 
Willertová, učitelka školy „u kostela,“ měla v knihovně celkem 80 
svazků. Knihovnu si oceňovala částkou 3 300 Kč.  

Místní farář František Pelíšek měl také svoji vlastní knihovnu. 
        V roce 1938 si ve veřejné knihovně vypůjčovalo knihy celkem 46 
čtenářů. Oproti  roku 1937 ubyli 2 čtenáři. Na náladu čtenářů měly 
jistě vliv neblahé události v těchto letech.  

V roce 1942 měla veřejná obecní knihovna koncem roku 545 
svazků, z toho bylo svazků zábavných 485, naučných 44 a pro 
mládež 16. Počet osob, které si v r. 1942 půjčovaly knihy, činil 120 a 
veškerých výpůjček bylo 2 000. Počet výpůjček činil v roce 1941 
1 080, takže v roce 1942 stoupl skoro o 100 %. Svědčí to o tom, že 
v tísni, ve které se náš národ nacházel, utíkalo se k české knize. 
Obecním knihovníkem byl stále učitel Václav Tvarůžek. 

V padesátých létech Olga Štůralová, učitelka MŠ, půjčovala 
knihy v hospodě u p.Vojkůvky. V šedesátých létech knihovníci, řídící 
Miroslav Marek a jeho manželka Marie Marková, provozovali 
knihovnu už v budově MNV (dnešní OÚ) v 1. poschodí. 

Od roku 1975 byl vedoucím knihovny Svatopluk Měchura, 
který pro místní knihovnu vykonal mnoho užitečné práce.  Knihovna  
měla 5799 svazků. Celkový počet čtenářů byl 500, z toho 181 do 15 
let. Obec dostávala od ONV každoročně příspěvek ve výši kolem 
5000 Kč na nákup nových knih. Knihovna měla otevřeno každý pátek 
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od 16 do 18 hodin. Za rok bylo vypůjčeno 15 086 knih. Knihovna 
také odebírala časopisy, např. Věda a technika mládeži, Žena a 
móda, Tvorba a další. Knihovník zavedl možnost objednat knihu, o 
niž měli čtenáři zájem, z knihoven v Ostravě nebo v Olomouci. 
Vypomáhala i knihovna v Rožnově, kde si zájemci mohli v čítárně 
přečíst nebo prostudovat různé odborné knihy.  

Počet svazků se postupně zvyšoval od 5 800 po 6600.  Za rok 
bylo průměrně zapůjčeno 14100 knih. V roce 1979 po rekonstrukci 
zasedací síně MNV se knihovna přemístila do 2. poschodí.  

V roce 1985 přebírá funkci knihovníka Jaroslava Měchurová, 
dcera dosavadního knihovníka. Knihovna je v r. 1987 přestěhována 
do prostor staré školy, kde je dodnes. 

V letech 1991– 1995 vedla knihovnu ředitelka rožnovské 
knihovny Jaroslava Dvořáková. 

Od roku 1995 je knihovnicí Helena Trefilová, učitelka ZŠ. 
V rámci modernizace knihovny obec zakoupila PC s knihovnickým 
programem a skenerem, tiskárnu s kopírkou, v současnosti jsou pro 
návštěvníky k dispozici 2 PC s internetovým připojením a televizor 
nad dětským koutkem. 

K 31. 12. 2020 měla knihovna 183 registrovaných čtenářů 
(skutečný počet čtenářů je daleko vyšší), knihovní fond činil 5 905 
svazků +287 knih z cirkulačních souborů. 

Díky střediskové MěK Rožnov p.R. probíhají v knihovně 
zajímavé besedy se žáky všech ročníků ZŠ a tradiční akcí se stalo 
Pasování prvňáčků na čtenáře nebo čtenářská soutěž Lovci perel. 
MK chce pořádat další besedy se zajímavými osobnostmi. 
Knihovní fond je průběžně obnovován, dosavadní kapacita regálů a 
prostor nestačí, proto čekáme na realizaci projektu nové knihovny, 
která bude umístěna v multifunkční budově na návsi a bude mít 
bezbariérový přístup, což ocení hlavně starší občané. 

 
 

Seznam knihovníků obecní knihovny: 
Ferdinad Wimmer        1921  -  1933  
Jindřich Frankovič         1934  - 1936  
Václav Tvarůžek                    od 1936   
Olga Štůralová               1951 – 1952 
Miroslav Marek             1964 - 1965    
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Marie  Marková             1965 – 1970 
Svatopluk Měchura       1970 – 1985 
Jaroslava Měchurová    1985  - 1991 
Jaroslava Dvořáková     1991 – 1995 
Helena Trefilová                    od 1995 

                                                                  

 Jaroslav Blinka, Helena Trefilová 
 
 

POZVÁNKA 

V rámci oslav 100 let knihovny proběhnou akce: 

 

BESEDA SE 

SPISOVATELKOU 

ZUZANOU 

MALÉŘOVOU 

 
pátek 22. října 2021 od 17.30 v knihovně 

 

VÝSTAVA HISTORICKÝCH 

FOTOGRAFIÍ DOLNÍ BEČVY 

 

zahájení v sobotu 23. října 2021 

v 15.00 v zasedací místnosti OÚ 
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SVOZ ODPADU 

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

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 

Popelnice: 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11. 

Sběr nebezpečného odpadu – 8. 10. 2021  
13,00-16,00 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 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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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 
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. 
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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)                                                                                                               
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, 
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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. 
 
 
 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a jiného 
odpadu, mimo nebezpečného odpadu celoročně: 

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 
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SBÍRKA ŠATSTVA 

 

Sociální komise při Radě obce Dolní Bečva 
vyhlašuje 

SBÍRKU ŠATSTVA 
- čisté a použitelné běžné oblečení, přikrývky, lůžkoviny, kabelky, 
obuv…  

pátek 22. října 2021 14:00 – 17:00 
sobota 23. října 2021 9:00 – 12:00 

 
multifunkční budova na návsi, vchod od tenisových kurtů  
Věci budou předány Diakonii Broumov 
 

 
 
 

ODEČET SPOTŘEBY VODY ZA LETNÍ OBDOBÍ  

 

V měsíci říjnu se uskuteční odpočet spotřeby vody 
za letní období roku 2021. 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. 
 



16 

 

 

 



17 

 

 

 

 

Dolní Bečva 604, 756 55 Dolní Bečva 

Chceš se stát součástí našeho týmu? ROSTEME a proto se přidej k 
nám! 

NERO TRADE, a.s. je výrobce interaktivních zábavních zařízení a 
hraček pro děti a provozovatel zábavní techniky, který hledá kolegy 

do pracovního party. 

Co u nás můžeš dělat:  

 ELEKTRKÁŘE NEBO JEJICH MISTRA 

 IT SPECIALISTU 

 VEDOUCÍHO KOVOVÝROBY 

 STAVBYVEDOUCÍHO  

 MANAGERA PRACOVNÍ AGENTURY 

Co ti za to dáme: 

 NÁROČNOU PRÁCI S NOVÝMI TECHNOLOGIEMI , KDE SE 
TAKY NĚCO NAUČÍŠ  

 SPRÁVNÉ PARŤÁKY, KTEŘÍ KDYŽ NĚCO NEVÍŠ POMŮŽOU 

 PRAVIDELNOU MZDU A KDYŽ BUDEŠ DOBRÝ TAK K TOMU 
ODMĚNY 

 OSTATNÍ VÝHODY, KTERÉ NAJDEŠ NA 

WWW.NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA A NABÍDKA PRÁCE 

Máš zájem? Napiš email na kariera@nerotrade.cz nebo volej na 
tel.: +420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook 

http://www.nerotrade.cz/
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Prostřední Bečva 360, 756 56 Prostřední Bečva 
Chceš se stát součástí našeho týmu? Přidejte se k nám, uvaříme z 

tebe profíka! 

Areál Zavadilka je komplex skládající se z restaurace Valašský šenk, 
rekreačně sportovního a zábavního areálu a ubytovacího zařízení, 

který hledá pro rozšíření pracovního týmu spolupracovníky ve 
složitém umění gastronomie. 

Co u nás můžeš dělat:  

 TANČIT MEZI SPORÁKY A VAŘIT POŘÁDNÉ VALAŠSKÉ 
JÍDLO  

 POMÁHAT MÝT HRNCE A LOUPAT CIBULI NAŠIM 
KUCHTIKŮM, PROTOŽE VŠE NESTÍHAJÍ  

 TOČIT PIVO, ROZNÁŠET JÍDLO A OBSKAKOVAT VŠECHNY 
DOBRÉ LIDI 

Co ti za to dáme: 

 PRÁCI OD NEVIDÍM DO NEVIDÍM A DOBROU PARTU, 
KTERÁ TĚ V TOM NENECHÁ 

 MOŽNOST NAUČIT SE V GASTRU NĚCO, CO TĚ JINDE 
NENAUČÍ  

 PENÍZE A OSTATNÍ VÝHODY , KTERÉ NAJDEŠ NA 
WWW.NEROTRADE.CZ POD KARIÉRA A NABÍDKA PRÁCE  

Máš zájem? Napiš email na kariera@nerotrade.cz nebo volej na 
tel.: +420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook  

http://www.nerotrade.cz/
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Hledáme společníka nebo kooperující firmu pro rozjezd 
kovovýroby. Máme vlastní halu s kompletním novým 
vybavením (ohraňovák, nůžky, CNC, vrtačky, lakovací kabina 
apod.). Pro naší potřebu využijeme kapacitu pouze z 20%. 
Jsme schopni rovněž zajistit zaměstnance.  

V případě zájmu se ozvěte 

Tel. 602729581  
E-mail: malina@nerotrade.cz  
www.nerotrade.cz 

 

 

 

 

 

 

 

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. 11. 2021, tel. 571647168  

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

 

 

mailto:malina@nerotrade.cz
http://www.nerotrade.cz/
mailto:podatelna@dolnibecva.cz
http://www.dolnibecva.cz/
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Informovanost občanů na Rožnovsku 
 
Obce na Rožnovsku se spojily a rády by zjistily, jak kvalitně 
jsou jejich občané informováni a jak nejlépe jim předat co 
nejvíce informací o dění v obcích.  Z tohoto důvodu vznikl 
krátký dotazník a my budeme rádi za jeho vyplnění. Dotazníky 
jsou dostupné v on-line podobě na webových a 
facebookových stránkách jednotlivých obcí a Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko do konce října 2021. Dotazníky si 
můžete také na uvedených stránkách stáhnout v PDF 
formátu, vyplnit a odevzdat do schránek na obecních úřadech  
do 31. 10. 2021. Dotazníkové šetření bude probíhat také 
namátkově v terénu. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více 
než 5 minut. Zpracování odpovědí bude probíhat anonymně. 
V dotazníku je taktéž prostor pro Vaše názory. Dotazníkové 
šetření je realizováno v rámci projektu „Posílení a efektivita 
komunikace s veřejností v Mikroregionu Rožnovsko" 
registrační číslo:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016745), 
který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 
Věříme, že vytvoření kvalitní komunikační strategie povede ke 
zlepšení spokojenosti občanů obcí  
na Rožnovsku. 
 

 

ODKAZ NA ON-LINE DOTAZNÍK: 
https://forms.gle/riHu2eSN8mvKyxsYA 

https://forms.gle/riHu2eSN8mvKyxsYA

