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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ 

ROK 2022 
 

 

 
 

Vážení spoluobčané,  

 

přeji Vám klidné vánoční svátky mezi svými nejbližšími. V 

roce 2022 Vám přeji především pevné zdraví, štěstí, 

hodně úspěchů a rodinné pohody. 

 

Bc. Pavel Mana, starosta obce 

 
 

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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PROVOZ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH: 

 

Obecní úřad Dolní Bečva: 
 
Pokladní hodiny:  
Pondělí 20. 12. 2021 do 16,00 hodin  
Provoz úřadu i pokladny uzavřen:   
22. 12. – 31. 12. 2021 

 

 Praktická lékařka: 

Čerpání dovolené: 28. 12. – 31. 12. 2021, zástup MUDr. Janík na 
Horní Bečvě 
 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE 29. 9. 2021 

 

 
 
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního 
výboru Jiřího Dědiče o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO 
za III. čtvrtletí 2021 o činnosti kontrolního výboru za toto období v 

předneseném znění a bere na vědomí:  informaci místostarostky 
obce Ing. Pavly Novosadové k bodu 6.4. z 11 usnesení ZO ze dne 
21.12.2020 ve věci výkupu pozemku par. č. 241 v obci a k.ú. Dolní 

Bečva (lokalita „Do Štrčku“)  informaci starosty Bc. Pavla Many a 
místostarostky Ing. Pavly Novosadové k bodu 1.1 z 30. usnesení ZO 
– k žádosti občanů o zřízení přechodu pro chodce proti lipové aleji - 

bude řešeno v další etapě projektu „Zklidnění dopravy v obci“  
informaci místostarostky Ing. Pavly Novosadové k bodu 1.3 z 37. 
usnesení RO ze dne 8. 4. 2013 k žádosti občanů o rozšíření 
veřejného osvětlení – bude řešeno projekční přípravou z rozpočtu 
obce roku 2022. 
 
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního 
výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru od 
posledního zasedání ZO – zejména doporučující stanovisko k návrhu 
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rozpočtového opatření č. 03/2021, zprávě o veřejnosprávní kontrole 
poskytnutých příspěvků spolkům pro činnosti v roce 2020, informaci 
o dílčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Bečva za rok 2021 
kontrolora pověřeného řízením přezkoumání – Ing. Antonína Putaly 
ze dne 9. 9. 2021, informaci o dopisu MF ČR ze dne 21. 9. 2021 ve 
věci rozpočtové odpovědnosti v důsledku překročení dluhu k 
rozvahovému dni nad 60% průměru příjmů obce a plánované 
kontrole ZŠ a MŠ – dále dle důvodové zprávy.  
 
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce Bc. 
Pavla Many ke stavbě „Prodloužení splaškové kanalizace v obci 
Dolní Bečva“ dle přílohy. Zodpovídá: Bc. Mana, Ing. Novosadová 
Termín: 30. 9. 2021  
 
4. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu Obce Dolní Bečva 
č. 3 na rok 2021 se zvýšením příjmů o 6.162.455,13 Kč, zvýšením 
výdajů o 9.619.089,00 Kč, příjmy po úpravě 52.008.012,67, výdaje 
po úpravě 69.336.962,54 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě -
17.328.949,87 Kč, financování po úpravě 17.328.949,87 Kč podle 
důvodové zprávy.  
 
5. Smlouvy  
5.1. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost FC Dolní Bečva, spolek, Dolní Bečva 340 ve výši 
320.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v termínu 
do 30. 9. 2021.  
 
5.2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost SH ČMS – sboru dobrovolných hasičů Dolní Bečva 
340 ve výši 180.000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy 
v termínu do 30. 9. 2021.  
 
5.3. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost LK Radhošť, z.s. Dolní Bečva 340 ve výši 80.000,- 
Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v termínu do 30. 9. 
2021.  
 
5.4. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na 
celoroční činnost Českému svazu včelařů, z.s., Okresní výbor Vsetín, 
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základní organizace Horní Bečva, Horní Bečva 680 ve výši 10.000,- Kč 
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy v termínu do 30. 9. 
2021.  
 
6. Různé 
6.1. Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem bezúplatného 
převodu části pozemků par. č. 2654, 2814, 2656 v k.ú. Dolní Bečva 
do vlastnictví obce v rozsahu jejich zastavěné části tělesem obecní 
komunikace, případně vedení splaškové kanalizace v této lokalitě. 
Náklady související s geometrickým zaměřením, vyhotovením 
příslušných smluv, znaleckých posudků a za správní poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí uhradí obec.  
 
6.2. Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi obce – Ing. Pavle 
Novosadové projednat s vlastníky pozemků par. č. 241/3, 241/4, 
242/2, 2736/2, 281/15, 278/22 a 278/4 v k.ú. Dolní Bečva způsob 
majetkoprávního vypořádání části pozemků zastavěných stavbou 
obecní komunikace a na kterých je plánované realizovat prodloužení 
splaškové kanalizace.  
 
6.3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty obce o 
konzultaci se Státním fondem dopravní infrastruktury týkající se 
akce „Zklidnění dopravy na silnicí I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva“ 
včetně stavu připravenosti akce a dále stavu připravenosti akcí 
„Rozšíření hřbitova v Dolní 4 Bečvě, 2. etapa“, “Dolní Bečva, 
autobusová zastávka u ZŠ“ a „Dolní Bečva, návrh zpomalovacích 
prahů na místních komunikacích“ a způsobu financování těchto akcí.  
 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022 

 
Oznámení OÚ Dolní Bečva: 
 
Vážení občané, 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů („poplatek za 
odpad“) pro rok 2022 můžete platit již od ledna 2022 v hotovosti na 
pokladně OÚ nebo bankovním převodem na účet obce Dolní Bečva:  
3523851/0100, pod stejným variabilním symbolem jako v roce 
2021.  
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Sazbu poplatku pro rok 2022 stanovilo zastupitelstvo obce obecně 
závaznou vyhláškou o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Výše poplatku je 600,-/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 2022 je splatný do 30.4.2022. 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 2022 se stejným 
variabilním symbolem jako v loňském roce, splatnost poplatku je  
31. 3. 2022. Výše poplatku se nemění. 
 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
 

 za jednoho psa      300,- Kč 

 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    600,- Kč 

 za psa jehož držitelem je osoba starší 65 let   100,- Kč 

 (pozn. osoba starší 65 let je od následujícího roku po dosažení 
věku 65 let) 

 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba 

starší 65 let       200,- Kč 

 
Číslo vašeho poplatku – Variabilní symbol můžete zjistit na OÚ Dolní 

Bečva. 

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 OÚ, tel. 571 647 168 
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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    

TISKOPIS ŽÁDOSTI O ZŘÍZENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY A 
POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ A 
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍ VODY SE SPOLEČNOSTÍ VODOVODY 
A KANALIZACE VSETÍN JE K DISPOZICI NA OBECNÍM 
ÚŘADĚ, NEBO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE.  
 
TECHNICKOU KONTROLU PROVEDENÍ PŘÍPOJKY JE 
NUTNÉ OBJEDNAT NA TEL: 739 341 819 – PAN HOLUŠA          

INFORMACE K STAVBĚ PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ 

KANALIZACE V OBCI DOLNÍ BEČVA 
 

        

 
Stavba „Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“ byla 
realizována od listopadu 2019 do října 2021 a zahrnuje vybudování 
11,5 km splaškové kanalizace, zřízení 338 domovních přípojek a 1,1 
km přeložek vodovodu. Součástí stavby je i celoplošná oprava místní 
komunikace v úseku Obchod Jednota - Čtvrtě.  Na stavbu navazují 
další opravy místních komunikací v různém rozsahu, prodloužení a 
přeložka vodovodního řádu. Náklady samotné stavby činí 114,8 mil. 
Kč bez daně z přidané hodnoty bez projekčních nákladů, nákladů na 
dozory stavby, nákladů na administraci projektu včetně zadávacího 
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řízení na zhotovitele stavby. Projekt je podpořen v rámci Národního 
programu životního prostředí prostřednictvím Státního fondu 
životního prostředí ČR v částce 53,518.961,- Kč a Zlínským krajem 
v částce 8,059.000,- Kč.  Zhotovitelem stavby je sdružení firem: 
Commodum, spol. s r.o., Valašská Bystřice, Linear Bau, s.r.o., 
Úhonice a Mobiko plus, a.s., Valašské Meziříčí. Provozovatelem 
splaškové kanalizace v obci je a.s. Vodovody a kanalizace Vsetín.   
 
 

MÍSTNÍ KNIHOVNA 

 
 
Kulatého výročí, a to rovných 

100 let od svého 

založení, se letos na podzim dočkala 
dolnobečvanská knihovna.  
Organizace oslavy této příležitosti se 
s radostí ujala paní knihovnice 

Helena Trefilová, která se o naši knihovnu stará už 26 let. 
Nápomocni byli další občané Dolní Bečvy, kteří se dlouhodobě 
zajímají nejen o současné dění, ale také o její historii. A právě zde 
došlo k propojení nápadů a vznikla představa toho, jakým způsobem 
bude akce pojata.  
Jedno věděli všichni jistě, a sice že stoleté výročí si zaslouží být 
oslaveno pořádně. Zahájení tak proběhlo již v pátek 22. října 
besedou v knihovně s dolnobečvanskou rodačkou, spisovatelkou 
Zuzanou Maléřovou. V rámci povídání se hosté dozvěděli, jaká cesta 
přivedla spisovatelku k její profesi, zavzpomínala na studentská léta 
a svou rodinu a také představila letos čerstvě vydanou knihu 
Kartografie srdce. Ústředním tématem knihy jsou životní cesty 
autorky v průběhu let 1989 - 2020. Období je v díle trefně 
vymezeno, a sice otevřením hranic po revoluci v roce 1989 až po 
opětovné uzavření hranic v roce 2020 z důvodu pandemie 
koronaviru. 
 
Hlavní část oslav pak proběhla v sobotu 23. října odpoledne na 
vernisáži Výstavy historických fotografií Dolní Bečvy v zasedací 
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místnosti obecního úřadu. V rámci slavnostního zahájení výstavy 
přivítali hosty paní knihovnice a pan starosta. S pásmem o knize 
vystoupili žáci 9. třídy místní základní školy a celým odpolednem pak 
hudebně provázeli sourozenci Radek a Markéta Skalíkovi.  
 

Obrovský podíl na přípravě výstavy zastal pan David 
Jurajda, který za posledních sedm let významně prohloubil svůj 
koníček a zájem o fotografie, pohlednice a další materiály, které 
sahají do historie naší obce. Při své práci strávil dlouhé desítky hodin 
vyhledáváním materiálů a mezi nejvýznamnější zdroje sám David 
zařadil Valašské muzeum v přírodě a Muzeum regionu Valašsko. 
Mnoho cenných informací a dalších podkladů sesbíral při osobním 
setkávání a povídání přímo s občany Dolní Bečvy. Pan Jaroslav 
Blinka, rodina Linhartova, Klestilova, Vaškova či Zátopkova po 
dlouhé roky fotografie uchovávali a rádi se o tyto historické poklady 
podělili.  

Shromažďování dat byla pouze jedna z částí příprav. Jelikož 
se David profesně věnuje IT oboru, dal si záležet i na této stránce 
věci. Řada fotografií namísto klasického popisku měla pod sebou ve 
štítku uvedený QR kód, který v sobě nesl informace k danému 
obrázku. Této části si sám David nejvíce považoval, jelikož znalý 
oboru věděl, že se nepouští zrovna do nejsnadnějšího úkolu a popral 
se s ním skutečně na výbornou.  

Estetickou stránku rozmístění fotografií i výtvarných a 
literárních prací žáků ZŠ měla na starost paní Hana Billová. Panely 
instaloval pan Stanislav Jurajda. Celou výstavu zdokumentoval pan 
Jaroslav Blinka. 

Výstava pak probíhala po celý následující týden až do 
neděle 31. října, a to díky dobrovolníkům zajišťujícím službu. Zájem 
o výstavu nejen mezi místními byl veliký. 

 
Všem, kteří se na přípravách a průběhu oslav podíleli, bych 

ráda poděkovala za chuť, náboj a radost, s jakými se svých úkolů 
zhostili, a pogratulovala k perfektně odvedené práci.  

 
 

Veronika Vaňková, kronikářka 

 



10 

 

 
 

 

 

SVOZ ODPADU 

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

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 

Popelnice: 16. 12., 30.12. 
 
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 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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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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VYHODNOCENÍ TURISTICKÝCH 

SEZÓN 2020-2021 

 

Stejně jako celou společnost ve všech oblastech ovlivnila pandemie 

covidu, tak měla vliv i na naše turistické akce. Neznamenala ale 

jejich celkové zastavení, ale jen částečné omezení. Túry byly 

pravidelně v úterý, nemocnost se nám vyhýbala a tak jsme mohli 

absolvovat túry ještě v listopadu. Ale vyhodnocení turistického roku 

společně v restauraci u Maléřů, podle zvyklostí z minulých let, jsme 

již nemohli uskutečnit. Proto dnes děláme vyhodnocení za dva roky. 

  

V roce 2020 se uskutečnilo celkem 29 túr o celkové délce 312 km. 

Podařilo se nám projít nejen blízké okolí ale také Javorníky, 

Hostýnské vrchy, značnou část Beskyd.  Nejvíce km si připsala 

Lidmila Linhartová – 288 km, Miluše Helie měla 257 km, třetí 

Kulišťáková Jarmila 256 km, Blinková Anežka 253 km, Blinka 

Jaroslav 252 km, Juříčková Ludmila 249 km, Divínová Jana 231 km, 

Blinková Alena 223 km, Jeřábková Hana 182 km, Hrstková Jitka 

173 km, Janáčová Olga 140 km, Gebůrková Květa 123 km, 

Dobešová Alena 114 km, Klimešová Marie 86 km Vašková Libuše 

48 km. Některé túry absolvovali i Jeřábek Libor s 19 km a 

Vavřínová Milada 14 km. Nově se do túr zapojila i Ševčíková Dana 

(22 km). Celkem se túr zúčastnilo 18 turistů. Průměrná účast bylo 9 

osob. Nejvíce – 14 jich bylo na Beneškách, 13 na Maraláku, Búřově, 

Prženských Pasekách, Kotlové, Bystřičce. To byly i v minulých 

letech naše nejoblíbenější túry. Nejdelší túra – Na Tísňavy a Malé 

Karlovice měřila 15 km, jedna byla 14 km (na Benešky) a dvě 12 km  

(na Díly a na Martiňák). Průměrná délka túr byla 10,7 km. Na rozdíl 

od minulých let nepřestala naše turistická aktivita ani v zimním 

období. Nebyla však nějak centrálně organizovaná, ale vždy po 

domluvě se některé šlapeťačky domluvily a vyrazily na krátké túry 

do blízkého okolí.  

 Vlastní organizovaná sezóna 2021 začala v dubnu túrou po DB. Pak 

následovaly další, bylo jich celkem 25. Celkem se jich zúčastnilo 15 

osob. Šlapeťácká parta již definitivně ztratila pánské zástupce, 

Dosud nejaktivnější člen Jarda Blinka kvůli nemoci ukončil 

dvacetiletou turistickou aktivní kariéru a zůstal jen u organizační 

práce s volbou túr, jejich propagací a vedením přehledu akcí. Ze 

zdravotních důvodů ukončila turistiku i Jana Divínová. Naopak 
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pravidelně se zapojila do akcí Dana Ševčíková. Nejvíce v tomto roce 

našlapala Jarka Kulišťáková – 304 km, dále naše nejstarší šlapeťačka 

– Anežka Blinková. Jejich 283 km v jejich letech je obdivuhodný 

výkon. Třetí Blinková Alena si zapsala 281 km, Lidka Juříčková 256 

km, Miluše Helie 251 km, Lidka Linhartová 198 km, Jitka Hrstková 

182 km, Olga Janáčová 166 km, Dana Ševčíková 68 km a Libuše 

Vašková 67 km.  Ještě již končící Jana Divínová a Jarda Blinka si  

zapsali 36 a 15 km.  Průměrně se túr zúčastňovalo po 9 osobách. 

Nejdelší túry měřily 15 km, byl to výšlap z Bumbálky do Vyšného 

Kelčova a zpět přes Kmínek a pak prodloužená trasa z DB do 

Rožnova, dále do Dolních Pasek a zpátky přes Rožnov na DB. 

Nejvíce se líbily túry na Myslíkovské Lurdy, Na Bobek, Vyšný 

Kelčov , Pulčínské skály a Medůvku. Průměrná délka túry se o něco 

snížila, činila 9,2 km. Stejně jako loni, tak i letos nám příjemné 

podzimní počasí umožňovalo uskutečňovat túry i v listopadu. 

Naše pravidelná turistická činnost s názvem Šlapeťáci a i se svojí 

šlapeťáckou hymnou začala v roce 200 a má tedy za sebou 22 

úspěšných let.  Za tuto dobu se do stovek našich turistických akcí 

zapojilo celkem 67 občanů. A protože byla i pečlivě vedená 

dokumentace o účasti můžeme dnes přesně říci, kdo kolik v túrách 

našlapal kilometrů. Uvedená čísla jistě zaujmou  

Blinka Jaroslav ušel  6603 km 

Blinková Anežka       5838 km 

Divínová Jana  3842 km 

Vojkůvková Milada      3006 km 

Linhartová Milada  2950 km 

 

Někteří šlapeťáci s vysokým počtem ušlých km již zemřeli 

(Hrstková Božena 3950 km, Hrstka Jan 3916 km, Porubová Matylda    

3427 km). 

Objevuje se ale i mladší generace šlapeťáků, kteří jistě se k více 

tisícovým kontům km dostanou. Patří mezi ně Miluše Helie, má již 

2072 km, Ludmila Linhartová 1955 km, Kulišťáková Jarmila 1770 

km, Juříčková Ludmila 1611 km, Blinková Alena 1501 km, 

Jeřábková Hana 1182 km. 
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Děkuji všem turistům, kteří se každý 

týden vydávají na túry po našich krásných 

Beskydech a kochají se jejich přírodními 

krásami. A přeji jim do dalších let pevné zdraví 

a tisíce ušlapaných kilometrů! Přidejte se 

k nám! Budete v dobrém kolektivu a blíže 

poznáte náš krásný kraj! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 3. 1. 2022, tel. 571647168  

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

mailto:podatelna@dolnibecva.cz
http://www.dolnibecva.cz/
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KOTLÍKOVÁ DOTACE  
na výměnu starých kotlů na pevná paliva 

Dotace až 130 tis. Kč 

Vyřízení a administrace žádosti 

 

Ulička 48 

757 01 Valašské Meziříčí 
email: info@vipoffice.cz 

tel. 777 009 251 

 

mailto:info@vipoffice.cz
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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 

 PRACOVNÍKA ÚKLIDU 

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, 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, volej na tel.: 
+420 602 222 984 nebo chatuj na Facebook  

 
 

 

http://www.nerotrade.cz/

