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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 
Webové stránky obce – adresa: www.dolnibecva.cz 

 
Pokud budete mít zájem o vložení 
informací, inzerátů, fotografií a dalších 
nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: 
telefon 571647168. Informace z dění v 

obci je možno získat i z úřední desky.   
 

VÝZVA 

 
Vlastníte aktuální zajímavé fotografie obce ve čtyřech ročních 
obdobích vhodné k využití pro vydání nového kalendáře obce? 
Můžete je poskytnout bezplatně obci nejpozději do 15. 7. 2022 
zasláním v originální velikosti, bez úprav, elektronicky na obecní 
úřad: podatelna@dolnibecva.cz.  Děkujeme za spolupráci. 
 

OZNÁMENÍ 

 
Oznamujeme občanům, že na místním hřbitově bude ukončen 
nájem u hrobového místa č. C V 8 k 31. 12. 2022. Původní nájemce 
ponechá hrobové zařízení případnému zájemci bez úplaty. 
Bližší informace je možno získat na OÚ Dolní Bečva. 
 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE 23. 5. 2022 

 

 
1. Převod kanalizačního sběrače okolo Bečvy s propojkou okolo 
Solanských    
Zastupitelstvo obce Dolní Bečva, která je členem Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko (dále jen jako „SOMV“) schvaluje záměr 
SOMV vyslovený v Memorandu o vzájemné spolupráci mezi SOMV a 
společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen „VaK“), ze 

http://www.dolnibecva.cz/
mailto:podatelna@dolnibecva.cz
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dne 21. 12. 2021, které tvoří přílohu č. 1, vložit vodohospodářský 
majetek ve vlastnictví SOM vybudovaný v rámci realizace projektu 
ISPA Čistá řeka Bečva, který je specifikován v příloze č. 2, do 
společnosti VaK, IČ 476 74 625, sídlem Jasenická 1106, 755 01 
Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu společnosti VaK 
nepeněžitým vkladem. Zastupitelstvo obce Dolní Bečva zároveň 

schvaluje záměr bezúplatně nabýt akcie společnosti VaK od SOMV 

v hodnotě odpovídající nepeněžitému vkladu majetku SOMV 

vybudovaného v rámci realizace projektu ISPA Čistá Bečva, který je 

specifikován v příloze č. 2., do společnosti VaK dle Memoranda o 

vzájemné spolupráci mezi SOMV a společnosti VaK ze dne 21. 12. 

2021, který tvoří přílohu č. 1. 
 
2. Smlouvy 
2.1. Darovací smlouva s dohodou o zrušení věcného břemene 
spoluužívání s prohlášením o zániku věcného břemene a smlouvou 
o zřízení věcného břemene  
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s dohodou o zrušení 
věcného břemene spoluužívání s prohlášením o zániku věcného 
břemene  a smlouvou o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní 
Bečva jako obdarovanou a dárci pozemků par. č. 1499/4, 1454/2, 
pozemek par. č. 1466/2, pozemek par. č. 1469/3, VA & JA TABÁK, 
s.r.o.  se sídlem Dolní Bečva čp. 20 – pozemky par. č. 1515/58, 
1515/17, 1515/11 – v obci a k.ú. Dolní Bečva, a povinným z věcného 
břemene - bezúplatné zřízení věcného břemene uložení 
vodovodního řadu na pozemku par. č. 1502/3 podle GP č. 2311-
53a/2022). Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a za správní 

poplatek za návrh na vklad smlouvy do katastru nemovitost uhradí 

obec. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do 31. 5. 

2022. 
 

2.2. Smlouvu o bezúplatném převodu technické infrastruktury 
„Prodloužení vodovodního řádu – Dolní Bečva 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
technické infrastruktury „Prodloužení vodovodního řádu – Dolní 
Bečva) na pozemcích par. č. 1499/4, 1502/3, 1515/5, 1515/17, 
1515/21, 2760/1 v k.ú. a obci Dolní Bečva vybudované podle 
projektové dokumentace zhotovené pro stavební řízení Ing. Liborem 
Svobodou, Kulturní 1781, Rožnov pod Radhoštěm v souladu s 
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kolaudačním souhlasem Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm z 27. 1. 2022 sp. zn. MěÚ/OŽPV/00625/2022/VH/Čo-
231Sou z vlastnictví převodce obchodní korporace VA & JA TABÁK, 
s.r.o. se sídlem Dolní Bečva čp. 20 do vlastnictví nabyvatele Obec 
Dolní Bečva. 
 
2.3. Smlouva o zajištění kapacity č. D/1550/2022/KH 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zajištění ubytovací kapacity 
č. D/1550/2022/KH mezi Zlínským krajem a Obcí Dolní Bečva jako 
provozovatelem ubytovacího zařízení podle předloženého návrhu 
smlouvy s výhradou úpravy bodu 2.2 smlouvy, kdy doba 
poskytování ubytovací kapacity se stanovuje do 31. 5. 2022 (místo 
původního návrhu ve smlouvě – termín do 30. 6. 2022). 
 
3. Zpráva o uplatňování Územního plánu Dolní Bečva v období 
11/2016-02/2022 
ZO schvaluje podle § 84 odst. 2, bod („plnit úkoly stanovené 
zvláštním právním předpisem“) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon) a podle § 6, odst. 5, písm. b) a § 47, odst. 5 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Dolní Bečva v období 11/2016-02/2022, jejíž 
součástí jsou pokyny pro zpracování Změny č. 2 Územního plánu 
Dolní Bečva. 
 
4. Různé 
4.1. Záměr pořízení herní sestavy pro děti na návsi  
 ZO schvaluje záměr pořízení Herní sestavy pro děti na návsi s 
financováním podle důvodové zprávy a ukládá radě obce ve 
spolupráci s předsedou stavební komise vybrat vhodné herní prvky 
při předpokládaných celkových nákladech na akci do 300 tis. Kč. 
Registraci tohoto projektu provést ve lhůtě do 10. 6. 2022 podle 
podmínek stanovených MAS Rožnovsko. 
 
4.2. Studie modernizace sportovního areálu 
ZO schvaluje variantu č. 1 studie modernizace „Sportovní areál-
Dolní Bečva“ vypracované ing. Romanou Němcovou, Horní Bečva 
665 s podmínkou dopracování této studie o příjezdovou cestu bez 
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napojení z parkoviště. ZO bere na vědomí žádost o vyjádření FC 
Dolní Bečva k projektové dokumentaci „Klubovna s výdejním 
okénkem a sociálním zázemím“ vypracované ing. Romanou 
Němcovou, Horní Bečva 665 na vybudování klubovny s bufetem a s 
výdejním okénkem a sociálním zázemím vč. související 
infrastruktury ve sportovním areálu na pozemcích par. č. st. 975, 
18/3, 25/1 a 25/2 v k.ú. a obci ve vlastnictví obce. ZO bere na 
vědomí, že záměr obce smluvně zřídit právo stavby „Klubovna 
s výdejním okénkem a sociálním zázemím“ na pozemcích par. č. st. 
975, 18/3, 25/1 a 25/2 v k.ú. a obci Dolní Bečva ve vlastnictví obce 
podléhá zveřejnění ve smyslu ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
před projednáváním v příslušném orgánu obce tak, aby se zájemci 
mohli k záměru vyjádřit a předložit své nabídky. 
ZO podmiňuje vydání souhlasného stanoviska k umístění stavby 
„Klubovna s výdejním okénkem a sociálním zázemím“ pro stavební 
řízení této stavby pro žadatele FC Dolní Bečva z. s. (také je jako 
„investor“) podle předložené projektové dokumentace pro ÚŘ a SŘ  
předložením těchto dokumentů: rozpočtu stavby, finančním plánem 
stavby a předložením návrhu smlouvy o právu provést stavbu na 
pozemcích ve vlastnictví obce, včetně návrhu způsobu užívání 
stavby pro spolkovou činnost a pro veřejnost. Smlouva o právu 

provést stavbu bude obsahovat rozvazovací podmínku pro obec jako 

vlastníka dotčených pozemků, na základě které bude možno zahájit 

stavební práce na stavbě pouze na základě vydaného stavebního 

povolení a na základě prokázání finančního krytí celé akce ze strany 

investora obci. Podmínkou obce je rovněž i budoucí závazek 

investora bezúplatně převést stavbu (či její rozestavěnou část) a to i 

ještě před jejím dokončením do vlastnictví obce, včetně postoupení 

všech práv a povinnosti vyplývajících ze stavebního řízení z tohoto 

investora na obec kdykoliv na základě výzvy obce. 
 
4.3. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 
2022-2026. 
ZO stanovuje podle § 67 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích počet členů 
zastupitelstva pro nadcházející volební období 2022-2026 na 15 
členů.  
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INFORMACE 

 
Po dokončení projektu „Prodloužení splaškové kanalizace v obci“ 
v prosinci 2021 dochází v současné době k vyhodnocení stavu 
připojení občanů na splaškovou kanalizaci. Obec je povinna 
poskytovateli dotace doložit minimální připojení obyvatel na 
kanalizaci do 31. 8. 2022. Stav připojení k 31. 5. 2022 podle 
uzavřených smluv s provozovatelem splaškové kanalizace činí 320 
obyvatel, což představuje 36% z minimálního plánovaného počtu 
nově připojených obyvatel na vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
Žádáme proto občany, aby urychlili práce na připojení svých 
nemovitostí na splaškovou kanalizaci během následujících měsíců. 
Občané, kteří v dotazníkovém průzkumu v březnu-dubnu 2019 
projevili zájem realizovat domovní přípojku splaškové kanalizace  do 
31.12.2021 budou písemně osloveni  do konce června t. r. s žádostí 
o urychlení provedení přípojky ke své nemovitosti. Nesplnění 
ukazatele dostatečného připojení může vést až k vyměření 
finančního postihu obci od poskytovatele dotace.   OÚ prodlužuje 
přijímání formulářů žádostí o zřízení kanalizační přípojky do 
31.8.2022 a zajištění  dodání provozovateli kanalizace k vypracování 
smlouvy o odvádění a čištění odpadní vody tak, aby občané 
nemuseli vyřízení smlouvy osobně řešit v zákaznickém centru  
Vodovodů a kanalizací na Vsetíně.  
 

 
 

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 „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“ je 
k dispozici na OÚ nebo na webu obce.  
  
Žadatelé o přípojku mohou odevzdat na OÚ vyplněný 
formulář „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“, 
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k žádosti není nutné dokládat výpis z katastru 
nemovitostí.  Žádost musí být odevzdána včetně 
vyplněného potvrzení o provedené technické kontrole 
provedení přípojky pracovníkem VaKu Vsetín před 
záhozem zeminou přípojky. Na technickou kontrolu 
provedené přípojky je nutné se objednat na telefonu 
739 341 819 u pracovníka VaKu Vsetín – pana Holuše.          
 

Na základě formuláře připraví obchodní oddělení 
provozovatele kanalizace - VaK Vsetín „Smlouvu o 
odvádění a čištění odpadní vody“, kterou žadatel 
podepíše a zašle zpět na VaK Vsetín a.s. Jasenická 1106, 
755 01 Vsetín.  
 
 
 

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE 

 
 
MUDr. Prokešová oznamujeme klientkám, že 
ordinace na Dolní Bečvě bude mít změnu ordinační 
doby z úterý na čtvrtek od 9,30 – 14,00 hodin, a to s 
platností od 11. 7. 2022. 

 
 

OZNÁMENÍ  

 

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ BEČVA a 
sběrný dvůr 

bude od 4. 7. - 8. 7. 2022 uzavřen – 
čerpání dovolené 

 
8. 7. BUDE SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN OD 14,00 – 16,00 HODIN 

– SBĚR NEBEZPEČENÉHO ODPADU 
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77. BĚH OSVOBOZENÍ   
6. 5. 2022 – výsledková listina 

 
NEJMLADŠÍ ŠKOLKA  
1. Vendula Weingart  36:57:00 
2. Eliška Szotkowská  37:48:00 
3. Marie Daňková  38:71:00 
 
1. David Skalík  28:24:00 
2. Tomáš Krhůtek  31:60:00 
3. Šimon Maléř  32:08:00 
 
PROSTŘEDNÍ ŠKOLKA  
1. Anna Lážová  1:03:00 
2. Rozárka Šimurdová  1:04:00 
3. Natálie Kozáková  1:06:00 
 
1. Štěpán Španihel  52:00:00 
2. Oliver Pochylý  55:00:00 
3. Daniel Kretek  56:00:00 
 

STARŠÍ ŠKOLKA 
1. Tea Maléřová  46:56:00 
2. Karolína Weingart  46:56:00 
3. Adriana Daňková  52:57:00 
 
1. Jakub Novosad  45:00:00 
2. Filip Pavlica  45:59:00 
3. Adam Lušovjan  45:95:00 
 
PRVNÍ TŘÍDA   
1. Lucie Fojtášková  1:57:04 
2. Vanessa Sivková  1:57:09 
3. Barbora Martináková  2:08 
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1. Dominik Šťastný  1:47:00 
2. Richard Vašek  1:48 
3. Adam Bolcek  1:49:00 
 
ČTVRTÁ A PÁTÁ TŘÍDA  
1. Berenika Závorková  1:45:00 
2. Linda Daňková  1:46:00 
3. Tereza Vojkůvková  1:47 
 
1. Josef Bolcek  1:43:00 
2. Lukáš Závorka  1:44 
3. Tomáš Balcar  1:45:00 

 
ŠESTÁ A SEDMÁ TŘÍDA  
1. Tereza Balcarová  3:22:00 
2. Julie Kuběnová  3:23:00 
3. Vendula Fiurášková  3:32 
 
1. Matyáš Závorka  2:57:00 
2. Štěpán Vardžák  3:03 
3. Tomáš Pařenica  3:04:00 
 
OSMÁ A DEVÁTÁ TŘÍDA  
1. Vendula Dedková  3:43:00 
2. Klára Hajdová  3:49:00 
3. Michaela Juříčková  3:53 
 
1. Jan Bolcek  3:00:00 
2. Albert Bohušík  3:12 
3. Pavel Maléř  3:17:00 
 
 
 
 
 



10 

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 
 
Ve středu 15. 6. 2022 proběhlo v obecní knihovně pasování na 
čtenáře.                                             

 
Na 20 prvňáčků čekalo překvapení. V knihovně 
slyšeli hlasy lesních ptáčků a také je přivítala paní 
knihovnice s knihovníky z Rožnova, kteří se 
proměnili v paní učitelku lesní školy a Dubánka. 

Žáčci pomáhali Dubánkovi se čtením. Každý přečetl z kartičky pár 
vět, co vše lesní kluk prožíval během celého roku. Knihovníci 
prověřili čtenářské schopnosti a po složení čtenářského slibu 
jmenovitě pasovali holky i kluky na čtenáře - rytíře Řádu krásného 
slova. Děti dostaly dárečky i průkazku, na kterou si vypůjčily svou 
první knížku. Všem moc děkujeme za krásně strávený čas, dárečky a 
pěkný program. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Žáci 1. třídy a Mgr. G. Picková 

 

5. ROČNÍK SETKÁNÍ 

HARMONIKÁŘŮ 

 
Zdravíme všechny příznivce lidové muziky. Po 

nucené dvouleté covidové pauze, pro 
Vás opět připravujeme setkání 
harmonikářů Dolní Bečva. Tento se 

letos uskuteční již jako 5. ročník, který 
proběhne v sobotu 17. září od 14:00 hod. 

Vzhledem k plánované rekonstrukci restaurace U Maléřů, kde se 
prozatím všechny ročníky pořádaly, ještě není rozhodnuto, kde 
setkání proběhne. S ohledem na to, že nechceme riskovat nepřízeň 
počasí ve venkovních prostorech, máme připraveny dvě varianty. 
Buďto restaurace U Maleřů nebo společenský sál SDH Prostřední 
Bečva - Kněhyně. O místě konání budeme informovat v následujícím 
vydání zpravodaje a plakátech vyvěšených v obci. 
Za tým pořadatelů a na Vaši účast se těší                                                                                                                                                        
                                                                                            Petr Růčka ml. 
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SVOZ ODPADU 

 
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek  
Termíny svozu odpadu pro rok 2022 jsou uvedeny na webu obce 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 

Popelnice: NETŘÍDĚNÝ ODPAD - svozový den čtvrtek: 

2022 

 
 

MĚSÍC 
 

DATUM 
 

ČERVENEC 14.,28. 

SRPEN 11.,25. 

ZÁŘÍ 8.,22. 

ŘÍJEN 6.,20. 

LISTOPAD 3.,17. 

PROSINEC 1.,15.,29. 

 

TERMÍNY SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

VŽDY V PÁTEK OD 14,00-16,00 HODIN: 

 8.7., 7.10. 

 
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 každoročně zvyšuje sazba za 
uložení 1 tuny odpadu na skládku. Za rok 2021 
vyprodukoval každý obyvatel obce 273 kg směsného 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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(popelnicového) odpadu včetně velkoobjemového odpadu. 
V roce 2020 vyprodukoval každý obyvatel obce 274 kg 
tohoto odpadu.  Každoroční zvýšení sazby za ukládání 
odpadu na skládce má přimět občany k důslednému třídění 
odpadů a k snižování především odpadu v popelnicích. 

- Obec platí odvozci odpadu za každou popelnici manipulační 
cenu, je  proto nutné PŘISTAVIT K ODVOZU JEN NAPLNĚNÉ 
popelnice a NIKOLIV POPOPRÁZDNÉ POPELNICE! 

- 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)  
 
Sdělujeme občanům, že ekokontejnery (zvony) budou sloužit od 2. 
čtvrtletí 2022 pouze pro potřeby návštěvníků obce u obchodu, OÚ a 
sportovního areálu. Žádáme občany, aby zavazovali pytle pevně a 
třídili 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 
žádáme občany, aby neukládali odpad do kontejneru na hřbitově. 
Tento slouží pouze pro ukládání hřbitovního odpadu. K odkládání 
odpadu využívejte odpadové nádoby (popelnice nebo pytle) nebo 
můžete odpad uložit v provozní dobu ve sběrném dvoru. 
Občané mohou poslední pondělí v měsíci s tříděným odpadem 
odkládat v bezpečně  uzavřené plastové nádobě s šroubovacím 
uzávěrem i použitý jedlý olej z vaření. Jedlý olej z vaření nesmí být 
litý do splaškové kanalizace, kde způsobuje její omezení 
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průchodnosti!  Jedlý olej z vaření lze rovněž odevzdat ve sběrném 
dvoře v provozní době v uzavřené plastové nádobě. 
 

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, 
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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. 
 

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

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 
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MÍSTNÍ NÁZVY A PŘÍZVISKA 

V OBCI 

 

 
Při zkoumání historických dokumentů o Dolní Bečvě jsem 

našel zajímavá data o obci a jejich občanech. Tak například v roce 
1921 měla obec 1800 obyvatel ve 236 domech. O sto let později, 
v roce 2011 byl počet obyvatel jen o něco málo vyšší (1860) ale lidé  
bydleli již ve 602 domech. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že 
zatímco v roce 2011 bydlely v jednom domě 3 osoby, tak o sto let 
dříve to bylo 6 osob.  Dřívější domky měly maximálně 2 pokoje, 
většinou kuchyň a ložnici, v dnešní době má dům v průměru 3 
pokoje. Když vezmeme v úvahu ještě rozměry dřívějších pokojů 
v dřevěnicích a dnešních pokojů ve velkých zděných budovách, tak 
nám jasně vyplyne, v jakých stísněných podmínkách lidé v obci dříve 
žili.   
Když si budete prohlížet následující seznam domů a majitelů kolem 
 roku 1921 hned vás zarazí, jak se stejná příjmení majitelů tak často 
objevují. Na Dolní Bečvě bylo hodně Vojkůvků, Kulišťáků, Růčků, 
Blinků, Vavřínů, Bíllů a dalších. Proč tomu tak bylo má jednoduché 
vysvětlení. Mladí lidé většinou bydleli po celý dosavadní život jen 
přímo v obci. Když si hledali životního partnera, tak to bylo převážně 
z chlapců nebo dívek z dědiny, maximálně z té sousední dědiny.  
Znali se z práce na poli, nebo z návštěvy kostela, z vesnické 
tancovačky. Protože v každé rodině bylo více dětí, tak i proto po 
svatbě se příjmení často opakovala.  
Aby se později rozlišilo, o kterého Vojkůvku, Paprskáře nebo Blinku 
jde, přidávali lidé ke jménu osoby bydlící v daném čísle popisném 
ještě přízvisko. Tím byla určená osoba přesněji daná. Je zajímavé, že 
některá přízviska přetrvala až do dnešní doby.    

 
Čís. domu Majitel Přízvisko 

7 Josef Oblúk V Tisovém 

8 František Ondrůšek U Volků 

9 František Vašek Pod vývozem 
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10 Jan Blinka U Macečků 

13 Josef Pařenica V Pařenicovém dvoře 

14 Ludmila Solanská U Obšivačů 

16 František Vojkůvka Ve Vávrovém dvoře 

21 Rudolf Vojkůvka U holčičky 

24 Jan Roman U Struhařů 

25 Jan Adamec U Adamců 

28 Miroslav Hlucháň U Vańků 

29  František Adamec Nad Krby 

30 František Vojkůvka U Šimurdů 

31 Alois Vojkůvka U Maleňáků 

33 Rudolf Žitník U Cestářů 

34 Stanislav Solanský U Španihelů 

35 Jindřich Vojkůvka  U Jindřichů 

36 Michal Hrstka  U Šírů, na Šírově 

38 Eduard Vojkůvka U Eduardů 

39 Rudolf Vojkůvka  Na Ondrůškově 

40 Josef Turek U Kotůlků 

42 Michal Divín U Novosadů 

43 Anna Bolcková U Jurajdíků 

44 Josef Holiš U Jurajdů 

46 Ondřej Jakšík U Balcarů, Na Krbově 

47 Josef Adamec U Křištofů 

48 Jan Valchář U Machů 

49 František Pařenica U Mydlů 

51 Vincenc Blinka U Rotšildů 

53 František Vašut U Smočků 

55 Josef Kulišťák V chalupě 

56 Josef Maléř Na Pavlovej lúce 

57 Jan Kulišťák V horní 

58 Michal Krhůtek U Krhůtků 

60 Josef Vojkůvka U Vávrů, v hrubej 

61 Rozálie Kulišťáková U Polášků 

63 Vincenc Bolcek U Hajdů, U Březinů 

64 Michal Vašek U Jurů 

65 Adolf Plandor V dolinách 

66 Rudolf Vavřín Ve skalce 
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67 Josef Vojkůvka V hrubej 

71 Josef Růčka Na Tovaryškách 

72 Jan Růčka U Lučanů U Bolcků 

75 Ludvík Solanský U Klimků 

76 Josef Růčka U Edošů 

78 Ludvík Solanský U Tomků 

79 Josef Trčka U Ondrů 

83 Rudolf Divín U Boráků 

90 Josef Pařenica V Pařenicovém dvoře 

93 Marie Španihelová U Španihelů 

98 Michal Vojkůvka U Apoleny U Mikulců 

99 Josef Vojkůvka U Slížků U Polášků 

100 František Divín Na Křúpalově 

102 Josef Daněk U Hajdáčků 

105 František Růčka Na Lúčce  U Bačů 

113 Jan Vavřín U Pavelků 

114 Josef Švihel Na Žitníkově 

116 Josef Švihel Na Trčkově 

118 Jan Vojkůvka Na Daremní 

119 Veronika Billová U Valchářů 

120 František Vojkůvka Ve dvoře Na Gruníku 

123 František Šira U Vašků 

125 František Vašek Na Jurkovci 

135 Josef Šéna V dolní 

136 František Bill V Pálenici 

138 Františka Červená U Mašalů 

139 Josef Ostřanský U Vojkůvků 

140 Cyril Divín U Cyrilů 

146 Jan Vašek U Březinů U Machů 

150 Jan Bill U Vavřínů 

153 Josef Štůrala U Hajdů 

156 Jan Vojkůvka U Farčáků 

158 Jan Vojkůvka U ořecha 

161 Josef Kuběna U Jurů, V druhéj 

164 Jan Švihel U Juřínů 

165 František Slížek V novej 

167 Josef Vojkůvka Za potokem, pod grapů 
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168 Josef Vašek Na kamenci 

175 Jan Skalík V dolní 

178 Karel Roman U Běty, pod kopečkem 

182 Rudolf Španihel Na Ujmiskách 

185 František Paprskář U Juřenků 

186 Josef Mýdlo U baráků 

188 Ondřej Vojkůvka Na lúčce 

189 Marie Macourková U kolářky 

190 Michal Hrstka U Petrů 

192 Jan Hrstka U Sakryšů, Na Filipově 

200 František Štůrala U Novosadů 

203 Vladimír Žitník U židule 

204 Eduard Maléř Na ohradě, u Izidorky 

205 Vincenc Maléř U Škadroňů 

207 Jan Maléř Na palaše 

209 Josef Oblúk Na Konisku 

210 Velkostatek Rožnov U hajného, Ve kvartýře 

213 Valentýn Žitník Na ohrádce 

215 Jan Paprskář U buka, na Pavlovej lúce 

216 Josef Bolcek Na košařiskách 

220 Bohumír Hlucháň U Frňků 

221 Amálie Vašková U Karlů 

222 Robert Skalík U Zubků 

226 Jan Vašek Zpoza plota 

230 Michal Kopřiva Na Měrově 

234 Josef Martyčák U kadidlářa 

237 Vincenc Bill U Vincků U Šnajdrů 

239 Josef Poruba Na močařině 

242 Anna Vojkůvková U Horňáků 

247 Medard Solanský Ve špitále 

252 Anna Blinková Na lúkách 

253 Vincenc Mrňka Pod Štrčkem 

256 Josef Štůrala U Frolínků 

258 Josef Slížek U cestářů 

261 Josef Španihel Na lúkách 

262 Alois Blinka Baron 

263 Jan Maléř U Bukovských, U buka 
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267 Jan Vojkůvka V chalupě 

271 František Maléř Z pod Palucha 

284 Jan Divín Na holé 

286 Rudolf Vašek Pod olším 

287 Marie Holčáková  Z Radegasta 

 
  Pro Zpravodaj připravil Ing. Blinka Jaroslav 

 

 

MY ZME MUZIKANTI, SAMÍ VALAŠI 

 
 
Jistě není na Valašsku, ale ani v Čechách i na Slovensku občan, který 
by neznal tuto píseň a nezazpíval si spolu s kapelou, která ji hraje. 
Věhlas této valašské hymny se díky našim rodákům rozšířil daleko za 

hranice na různé kontinenty světa. 
Je ale již málo lidí ví, kdo jsou autoři a 
interpreti této krásné skladby.  Jejich 
jména by neměla nikdy zapadnout 
hlavně v myslích Valachů. Aby tomu 
tak nebylo, připomeňme si je i 
v našem Dolnobečvanském Zpravodaji 
 
Snad nejznámější valašský lidový 
muzikant Jan Pelár (Pellar) se narodil v 
rodině hostinského a hudebníka Pavla 
Pelára (Pellára, *1818) v Hošťálkové, 
jeho dědeček Jan Pelár (Pellar, zemřel 

r. 1943) zde byl evangelickým učitelem. Původně se měl stát 
truhlářem, pak knihařem, nakonec se vyučil řezníkem. 
Jen co poodrostl, vytvořil kapelu. Putoval s ní od vesnice k vesnici, 
hrál na muzikách, svatbách, ale také na národopisných slavnostech 
a hasičských bálech. Široko daleko byla jeho valašská kapela 
nejlepší. Její sláva začala r. 1892 během národopisné výstavy ve 
Vsetíně a její věhlas pak vyvrcholil na Národopisné výstavě 
českoslovanské v Praze r. 1895. V expozici valašské dědiny si jej do 
hospody Na posledním groši přišli poslechnout Jaroslav Vrchlický, 
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Svatopluk Čech, Ignát Hermann, malíři Mikoláš Aleš, Adolf Liebscher 
a František Ženíšek. 
Jan Pelár se považoval za posledního ze starosvětských muzikantů z 
oblasti Vsetínska. Byl výborným klarinetistou a ve své době 
nejproslulejším muzikantem Valašska. Zemřel v lednu 1907 Brňově a 
byl pochován bez hudebního doprovodu na evangelickém hřbitově v 
Pržně. V r. 1969 byl první osobností slavnostně pohřbenou na 
Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Antonín Matalík se narodil 6. 7. 1880 ve Valašském Meziříčí. Vyučil 
se prodavačem textilu. Do odvelení na frontu pracoval na dráze. Po 
válce pracoval do r. 1925 ve sklárnách a přivydělával si vyučováním 
na housle. Byl válečným invalidou. 

Na housle hrál tak dobře, že ho vzal do 
kapely Jan Pelár. Po jeho smrti si založil 
vlastní kapelu, s níž hrával na tanečních 
zábavách, výstavách, slavnostech nejčastěji 
na Meziříčsku a Rožnovsku, ale zajížděl i do 
Prahy. Účinkoval v ostravském rozhlase. 
Velký úspěch měla jeho kapela na 
zájezdech Valachů do Hradce Králové a 
Prahy v letech 1940 a 1941. Antonín 
Matalík je považován za autora písně My 
zme Valaši – nekorunovanou valašskou 
hymnu. Zemřel 28. 3. 1955 ve věku 74 ve 
Valašském Meziříčí, kde je také pochován.  

Nejznámější a taky nejvíce zpívanou část písně je refrén. Skladba má 
však více slok. Připomeňme si je a s radostí vždy zazpívejme. 
1. My jsme muzikanti, staří Valaši, 
hrajeme, zpíváme po vlasti naší. 
Hrajeme, zpíváme dycky vesele, 
nenajdeš na světě takej kapele. 

R: My zme  Valaši, jedna rodina, 
valašské hory sú naša otčina, 
my zme Valaši, chlapci jako fík 
a náš kapelník sú strýc Matalík. 
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2. Hrajeme, zpíváme, šak to každý ví, 
Že my zme sirotci po Pelárovi. 
Tata nás opustil je to řada let, 
my po něm pěsničky máme jako květ. 
 
3. Až my vám přestanem zpívať pěsničky, 
Budete zpomínať na nás lidičky. 
Až my sa budeme ubírati v dál 
Francek nám zahraje sólo na cymbál. 
 
Pro Zpravodaj připravil Ing. Blinka Jaroslav  
 

 

PEDIKÚRA DO DOMU 
 
 

Nabídka služeb v lokalitě: 
Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 

Rožnov pod Radhoštěm 
Objednávky: 

+420 608 867 513
cena: 250,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

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. 8. 2022, tel. 571647168 Tisk: 

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