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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
2023 

 

 
 

Vážení spoluobčané,  

 

přeji Vám klidné vánoční svátky mezi svými 

nejbližšími. V roce 2023 Vám přeji především 

pevné zdraví, štěstí, hodně úspěchů a rodinné 

pohody.  

 

Bc. Michal Krhůtek, 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: Středa 21. 12. 2022 
do 12,00 hodin  
Provoz úřadu i pokladny uzavřen:  
22. 12. – 30. 12. 2022 

 

 

Obvodní lékař MUDr. Novosadová: 

Ordinace uzavřena: 
27. 12. – 30. 12. 2022 zástup bude provádět MUDr. Janík na Horní 
Bečvě. 

 

Výdejna léků Dolní Bečva: 

Lékárna uzavřena: 27. 12. – 30. 12. 2022 

 

 

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

 
V době uzavření obecního úřadu, budou voličské průkazy vydávány 
29. 12. a 30. 12. 2022 od 8,00 – 11,00 hodin po telefonické domluvě 
na čísle: 724 179 297. 
 
 

OZNÁMENÍ 

 

Vážení občané,   

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v obci Dolní 
Bečva (poplatek za odpad) činí v roce 2023 Kč 600,-. Poplatek platí 
osoba, která je v obci přihlášena a vlastník bytu, domu nebo stavby 
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pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a 
která se nachází na území obce.  

Místní poplatek můžete začít platit od ledna 2023 v hotovosti na 
pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet obce 
Dolní Bečva č. ú. 3523851/0100. Poplatek za odpad pro rok 2023 je 
splatný do 30. 4. 2023. Při úhradě poplatku je nutné uvést variabilní 
symbol platby a současně do poznámky k platbě uvést číslo popisné 
domu a počet osob, za které poplatek platíte. Pokud neznáte 
variabilní symbol, je nutné u platby uvést číslo popisné nebo 
evidenční a počet osob, za které poplatek platíte. Bez správného 
variabilního symbolu a neuvedení čísla popisného nebude platba 
přiřazena plátci. Po zaplacení poplatku si na obecním úřadě Dolní 
Bečva v době pokladních hodin a to v pondělí a středu můžete 
vyzvednout pytle na tříděný odpad.  

 
Poplatek ze psů je možné uhradit od ledna 2023 se stejným 
variabilním symbolem jako v loňském roce, splatnost poplatku je  
31. 3. 2023. 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  
- Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je 

osoba starší 65 let 200,- Kč 
(pozn. osoba starší 65 let je od následujícího roku po dosažení věku 
65 let) 
 
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. Blanka Urbanovská, správce poplatku, tel. 571 620 211 
Eva Vašková, správce poplatku, tel. 571 620 212 
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INFORMACE 

 
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    

 
 

 

 

HERNÍ SESTAVY PRO DĚTI NA NÁVSI 

 

 

 

 

DOLNÍ BEČVA PŘIPRAVUJE NOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI 

Obec Dolní Bečva v letošním roce zažádala prostřednictvím Místní 
akční skupiny Rožnovsko o podporu ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu na vybavení centra obce novými herními prvky 
pro děti. Na realizaci akce „Herní sestavy pro děti na návsi“ 
(registrační číslo žádosti 22/009/19210/672/217/005013) obec 
zažádala o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 187 000 Kč. 
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 408 218 Kč. Realizací této 
akce dojde k vytvoření místa pro společné setkání občanů a k 
vytvoření podmínek pro další rozvoj komunitního života v obci Dolní 
Bečva. 

 
 



6 

 

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: 

2022-2023 

 
 

 
MĚSÍC 

 
DATUM 

 

PROSINEC 2022 15., 29. 

LEDEN 12., 26. 

ÚNOR 9., 23. 

BŘEZEN 9., 23. 

DUBEN 6., 20. 

KVĚTEN 4., 18. 

ČERVEN 1., 15., 29. 

ČERVENEC 13., 27. 

SRPEN 10., 24. 

ZÁŘÍ 7., 21. 

ŘÍJEN 5., 19. 

LISTOPAD 2., 16., 30. 

PROSINEC 14., 28. 

 

 
Je několik důvodů, proč odpad třídit: 

- třídění je moderní a prospěšné, recyklací odpadů šetříme 
primární přírodní zdroje 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu
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- 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 (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 POLOPRÁZDNÉ 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. 
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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 
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 
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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, elektrické varné desky, svítidla, 
elektrické 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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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA komunálního a jiného 
odpadu, mimo nebezpečného odpadu celoročně: 

 
ÚTERÝ, ČTVRTEK    12 - 16 HODIN 

 

 

 

HAFERY 

 

 
Založením nového spolku ZO ČSOP Dolní Bečva (Základní 

organizace Českého svazu ochránců přírody Dolní Bečva) umožnilo 
vzniknout novému přírodovědnému kroužku pro děti s 
názvem Hafery. Z těchto dětí se tak stávají malí ochránci přírody. 
Učí se vážit si všeho živého i neživého, mít úctu k přírodě a chránit ji. 
 
Kroužek se věnuje ekologii, zvířatům i rostlinám. V lese, u řeky i na 
louce se děti učí poznávat různé druhy a nechybí ani důležité 
informace o jejich způsobu života, vývojové stádia a také o jejich 
nepostradatelném místě v přírodním ekosystému. Snaží se pomáhat 
zvířatům v jakémkoli období. Na jaře a v létě sbíráme bylinky, na 
podzim plody, které se suší a později slouží k výrobě čajů, zimních 
směsí nebo lojových donutů pro ptactvo, které pak v zimním období 
s velkým nadšením věší na stromy, aby pomohli ptáčkům v těžkém 
období. 
V nepříznivém počasí děti vyrábí v klubovně výrobky z různých 
materiálů, zapisují do deníků nebo hrají naučné hry.  
 
Malí ochránci přírody se zapojují do všech akcí pořádaných spolkem, 
jako jsou Pálení čarodějnic, Setkání s žabkami, Pomáháme zvířátkům 
a Ukliďme Dolní Bečvu. Naučí se komunikovat s lidmi a někdy 
mohou zde i poučit dospělé, což jim trošičku nadzvedne 
sebevědomí. 
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JEDNOTKA SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

DOLNÍ BEČVA 

 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v letošním roce do  

30. 11. 2022 byla vyslaná operačním střediskem Zlín k osmi 
událostem. Z toho čtyřikrát k požáru, jedenkrát k hledání osoby, 
která spadla při paraglaidingu do lesního porostu, dvakrát jsme byli 
požádáni o asistenci v rámci migrační vlny ukrajinských uprchlíků a 
jednou k ohlášenému požáru při pálení klestí po těžbě dřeva, což 
bylo nakonec vyhodnoceno jako tzv. „planý poplach“. 

 
Mezi nejrizikovější události řadím požár kamionu s 

nákladem v areálu bývalého JZD, kdy došlo k hrožení okolních budov 
požárem a také k úniku provozních kapalin do okolí a, bohužel, 
požár rodinného domu s přilehlou novostavbou na Dolní Bečvě, 
místní část „Příhon“, kdy došlo k vážnému zranění obyvatele domu. 
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Naše jednotka se každoročně účastní i zdobení vánočního osvětlení 
a stavění betlému na návsi. 

 
Závěrem bych apeloval na občany 

naší vesnice, aby dodržovali zásady 
manipulace s ohněm, a aby si zajistili revize 
a čištění komínů a kotlů ve svých domech.  

Rád bych poděkoval bývalému 
vedení obce za podporu jednotky a doufám, 
že nové vedení obce v tom bude nadále 
pokračovat. 

 
 Děkuji za JSDH velitel Josef Bartošek 
 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

DOLNÍ BEČVA 

 

 

SDH Dolní Bečva zve své členy na  

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,  

která se koná v sobotu 

 

7. ledna 2023 v 15:00 v restauraci U Maléřů. 

 
 

Dále zveme všechny občany na  

HASIČSKÝ PLES. 

18. února 2023 

v restauraci U Maléřů. 

Začátek v 19 hodin 

 

k poslechu a tanci vám bude hrát skupina DeParts z 

Halenkova. 
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Úspěšný rok 2022 mladých hasičů SDH 

Dolní Bečva 

 V kolektivu mladých hasičů v roce 2022 závodilo hlavně 
družstvo starších žáků a družstvo dorostenek. Opomenout však 
nesmíme i jednotlivce z řad přípravky, mladších žáků a dorostenců. 
 Tento rok byl po dvou letech již plnohodnotný a nemuseli 
jsme se obávat zrušení soutěží jako v letech předešlých. 
 První soutěží bylo neoficiální halové mistrovství Čech, 
Moravy, Slezska a Slovenska v Havířově. Zde závodili starší žáci v 
disciplíně štafety dvojic, v uzlové štafetě a štafetě 4x40 metrů. Z 
čtyřiceti tří družstev starší získali patnácté místo. 
 Za čtrnáct dní po soutěži v Havířově jsme se vydali do 
dalekého Jablonce nad Nisou na závody jednotlivců v běhu na 
šedesát metrů s překážkami. Tato soutěž je první ze čtyř závodů 
Českého halového poháru. Náš sbor reprezentovalo devět závodníků. 
V kategorii mladší dívky se nejlépe umístila na padesátém druhém 
místě Sára Skalíková, v kategorii starší dívky na dvacátém třetím 
místě Adéla Ondrůšková a v kategorii starší chlapci na třináctém 
místě Vojtěch Solanský. 
 
 

 

 Opět o čtrnáct dní později se konal druhý závod Českého 
halového poháru a to v atletické hale v Ostravě. Zde jsme měli 
dvanáct reprezentantů, a to ve všech kategoriích. V kategorii mladší 
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dívky se opět nejlépe umístila Sára Skalíková a to na sedmdesátém 
čtvrtém místě, ale opomenout nesmím ani Kláru Manovou, která 
získala osmdesáté šesté místo. V kategorii mladší chlapci závodil 
Richard Vašek a Jakub Rýpar. Ríša se umístil na šedesátém čtvrtém 
místě a Kuba na místě devadesátém pátém. Za starší dívky závodilo z 
našeho sboru čtyři závodnice. Nejlépe se umístila Tereza 
Chumchalová a to na třicátém místě. V kategorii starší chlapci závodili 
taktéž čtyři kluci. Nejlepší umístění získal Vojtěch Solanský a to 
čtrnácté místo. 
 V květnu nás čekalo obvodní kolo Hry Plamen ve Střítež nad 
Bečvou. Zde nás reprezentovali dvě družstev starších a to v 5 
disciplínách. Z důvodu velmi nepříznivého počasí byla královská 
disciplína požární útok zrušena, a tak se počítaly pouze výsledky tří 
štafet a závodu požárnické všestrannosti. Družstvo A získalo třetí 
místo a družstvo B místo osmé. 
 V letních měsících se mladí hasiči zúčastňovali závodů 
okresní ligy v požárním útoku a štafety dvojic. Z celkových devíti 
závodů starší objeli pouze čtyři závody ale i tak to stačilo na krásné 
jedenácté místo. V létě také proběhly čtyři závody v běhu na 
šedesát metrů s překážkami, kde nás reprezentovali nejen starší a 
mladší žáci ale i ti nejmenší z řad přípravky.  
 Na podzim děti čekaly již pouze tři závody v běhu na 
šedesát metrů s překážkami a to v Šumperku, v Praze a opět v 
Ostravě. Závody v Praze a Ostravě byly zařazeny do Českého halové 
poháru. 
 V tomto roce se naplno začalo připravovat družstvo 
dorostenek. Holky první závody odběhly v Kravařích a to v disciplíně 
v běhu na sto metrů s překážkami. V květnu dorostenky čekalo 
okresní kolo, kde sahaly po nejvyšší postupové příčce na krajské 
kolo. Bohužel, kvůli chybě v jedné z disciplín holky získaly 
bramborové čtvrté místo. Na okresním kole nás reprezentoval i 
Tomáš Kretek z řad jednotlivců v kategorii střední dorostenci. V silné 
konkurenci obsadil šesté místo. Holky z družstva dorostenek se od 
června do září zúčastňovaly i soutěží dospělých v požárních útocích, 
kde získávaly cenné zkušenosti a dovednosti, které jistě zúročí v 
dalších letech.  
 Na závěr bych rád poděkoval všem mladým hasičům za 
příkladnou reprezentaci našeho sboru a obce na všech závodech, 
kterých jsme se zúčastnili v roce 2022. 
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 Pokud Vás nebo Vaše děti toto malé shrnutí roku 2022 
zaujalo a rádi byste se přišli za námi podívat, uvítáme Vás na 
trénincích, které se konají každý pátek od 15 do 17 hodin v 
tělocvičně Základní školy v Dolní Bečvě, v létě pak na hřišti od 15.3O 
hodin. K mladým hasičům se mohou přidat jak chlapci, tak i dívky ve 
věku od tří do osmnácti let. Velice se na Vás těšíme. 

Vojtěch Kulišťák 
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FC DOLNÍ BEČVA 

 

Zpráva o činnosti FC 
 

FC Dolní Bečva je v obci dlouhodobě 
nejpočetnější organizací sdružující převážně 
aktivní účastníky, z řad dětí, mládeže a 
dospělých. K dnešnímu dní registrujeme 86 
sportujících dětí ve věku do 18 let a 208 
sportujících i nesportujících členů nad 18 let. Děti 

jsou rozděleny do 5 mládežnických mužstev – dorost, mladší žáci, 
starší přípravka, mladší přípravka a fotbalová školička, dále pak 
máme muže A, muže B a seniory, kteří jsou dnes výhradně složeni z 
našich odchovanců.  
Aby bylo možno udržet možnost dětem hrát fotbal na Dolní Bečvě, 
musí výbor FC a všichni trenéři zajišťovat v maximální kvalitně nejen 
tréninkový proces, ale také vytvářet maximální podmínky pro hlavní 
činnost spolku. Organizovány jsou dva tréninky v týdnu a hlavní 
náplní činností je odehrání více než 100 utkání v jednom soutěžním 
ročníků. Pokoušíme se zajistit, aby se na tomto velmi náročném 
úkolu spolupodíleli dva trenéři v každé kategorii mládeže.  
Musíme také organizovat mnoho akcí, abychom byli schopni vše 
ufinancovat a zajistit. Ve sportovním areálu se mimo akce související s 
vlastní činností koná také mnoho sportovních soustředění, turnajů a 
jiných sportovních akcí, které také přispívají k dobré pověsti obce 
Dolní Bečva. Mezi hlavní akce FC pro veřejnost v tomto roce patřil 
sportovní ples, sportovní den se soutěžemi pro děti a V. ročník 
mezinárodního turnaje ml. přípravek X-GAMES. Mimo to pořádáme 
BagoCup, ten máme v úmyslu pokusit se nějak pozvednout.  
V roce 2023 nás čeká organizace následujících akcí 
So. 04. 02. 2023 – Sportovní ples  
So. 17. 06. 2023 – Předpouťová zábava 
So. 24. 06. 2023 – BagoCup 
30.6. - 9. 7. 2023 – budeme organizovat skupinovou dovolenou v  
Chorvatsku (kemp Dole – chatky a mobilhome), podrobné 
informace zveřejníme do 20. 12. na našich webových stránkách 
O termínu sportovního dne a jeho formátu bude rozhodnuto do    
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31. 05. 2023, chtěli bychom přijít s nějakým oživením. Rádi bychom 
pořádali také nějaký větší mládežnický turnaj 
 
V So. 26. listopadu proběhla po 4 letech Valná hromada fotbalového 
klubu. Byl zvolen nový výbor v počtu 12 členů, který si rozložil 
kompetence v rámci našich hlavních i vedlejších činností. V pozici 
předsedy pokračuje Milan Matula, hospodářem zůstal Roman Hrubý. 
Sekretářem klubu se stal Filip Jurečka. Martin Tvardek se bude nově 
starat o propagaci klubu, Vojkůvka Radek bude zodpovídat za správu 
areálu. Nově jsme zřídili komisi mládeže, kde se budou snažit o 
vytvoření co nejlepších podmínek pro děti Martin Vaculín, Pavel 
Vašek a Roman Hrubý. Chceme také zlepšit kulturní a společenské 
akce za FC, rozvoj těchto činností si vzal na starosti Petr Růčka. 
Protože je našim cílem také udržet kvalitu našeho A-mužstva a 
dotáhnout postup do I. A třídy zvolili jsme si také za sportovní 
manažery Dana Vojtoviče a Radka Maléře. Ti se tedy budou starat o 
směrování našeho mužského a dorosteneckého fotbalu. Výbor 
doplňují naše stálice Zdeněk Růčka a Stavinoha Patrik. 
Jako hlavní úkoly pro následující období jsme si stanovili 
vybudování nového zázemí bufetu, klubovny a sociálního zázemí ve 
sportovním areálu.  Již jsme dokončili projekt, na který nyní ve 
spolupráci s obcí hledáme financování. Pokud se nám tento projekt 
nepodaří realizovat za přispění dotací na klíč, jsme připraveni stavět 
financováním řemeslníků z řad našich členů, kterým samozřejmě 
pomůže naše široká členská základna, což by mělo být finančně 
daleko méně náročné. To vše se samozřejmě neobejde bez finanční 
pomocí obce, žijeme v naději, že se najde nějaké rozumné řešení. 
Konec konců, projekt je navržen tak, aby nesloužil jen fotbalistům, 
ale také ostatním spolkům v obci, široké veřejnosti a jako zázemí 
pro vytížení ubytování sportovního areálu. Dále nás čeká přes zimu 
zbudování prádelny, protože paní Vojkůvková, která nám prala dresy 
více než 30 let, již s touto činností končí. Tímto bychom chtěli paní 
Vojkůvkové veřejně poděkovat za její velmi důležitou činnost 
v našem klubu, která se navždy zapsala do našich srdcí. Dokončili 
jsme také projekt zavlažování tréninkového hřiště, zkolaudovali 
studnu. Nyní čekáme, jak uspějeme se žádostí o dotaci. V létě nás 
čeká také náročná akce, kdy budeme muset provést velkou údržbu 
hrací plochy hlavního hřiště, která je nyní již ve špatném stavu a to 
v podobě komplexního provzdušnění a zapískování, tak aby se na 
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hrací ploše nedržela voda a tak nedocházelo k zahnívání kořenové 
struktury trávníku a k problémům s organizací soutěží a tréninků. 
Závěrem chci jménem výboru všem spoluobčanům popřát všechno 
nejlepší do nového roku, hlavně zdravíčko a štěstíčko v této mnohdy 
nelehké době. Také chci poděkovat obci za podporu a těším se na 
další spolupráci. 
 
Za FC Dolní Bečva, Milan Matula 
 
Fotbalová školička       
Fotbalová školička při FC funguje již více než 10 let, jako hlavní trenér 
zde působí Roman Hrubý. Tato kategorie je určená pro kluky, ale i 
holky (aktuálně pravidelně chodí 4 děvčata) ve věku od 4 let, kteří se 
rádi hýbou, mají chuť si formou zábavy ošahat míč a nebojí se ani 
dalších pohybových aktivit. Zaměřujeme se na správnou koordinaci a 
dynamiku pohybu s míčem i bez něj. Nyní se scházíme (v počtu 10-
15dětí) 1x týdně v tělocvičně při ZŠ ve středu v 15h a jak bude 
příjemnější počasí, tak se přesuneme s tréninkem do Sportovního 
areálu. 
Na trénink se můžete kdykoliv přijít podívat, sebou sportovní 
oblečení, obuv a pití. 
Kontakt:  Roman Hrubý /tel.:605170567  
mail:  roman.hruby@onsemi.com 
 
Mladší přípravka 
Mladší přípravka začala trénovat 30. 8., do 11. 11. jsme měli tréninky 
2x týdně + o víkendu turnaj. V týmu je 14 kluků-ročník 2014-2016. 
Většina kluků (8) je r. 2016. Účast na tréninku byla výborná, nejméně 
přišlo 7 hráčů. Kluci zvládli 7 turnajů, kdy odehráli 22 utkání 
(2x15minut). Vzhledem k nízkému věku většiny našich kluků oproti 
ostatním týmům jsme prohráli i některá utkání výraznějším rozdílem, 
ale i přesto se podařilo zvítězit ve dvou utkáních. V zimě trénujeme 
jen jednou týdně v úterý ve školní hale od 15:30-17:00h. Přes zimu 
proběhnou i nějaké halové turnaje + další nějaké jiné sportovní 
aktivity na stmelení kolektivu. Cílem v tomto začátku jejich 
fotbalového růstu není hrát za každou cenu na výsledek utkání, ale 
naučit kluky pohybovat se na hřišti, zdokonalovat je v práci s míčem a 
utužovat kolektiv, aby je to celkově bavilo. Pokud by se chtěl někdo 
ještě přidat z ročníku 2014-2015, je samozřejmě vítán a rádi ho 

mailto:roman.hruby@onsemi.com
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přivítáme mezi partou malých nadějných fotbalistů. Těší se na vás 
trenéři Pavel Vašek (tel.:731565832) a Zbyněk Pavlica 
 
Starší přípravka 
Po zimní části, kdy jsme se v tělocvičně věnovali především 
koordinačním cvičením se zaměřením na vršek těla, jsme se cca v 
březnu přesunuli ven, kde jsme pokračovali v tréninku se zaměřením 
na vedení míče, nahrávku a zpracování + střelbu. Na miniturnajích 
okresního přeboru kluci většinu zápasů vyhrávali, což jsme chtěli 
potvrdit i na finálovém turnaji mladších přípravek okresu Vsetín v 
Liptále. I přes 5 vítězství ze 7 zápasů jsme nakonec skončili až na 13. 
místě z 35 týmů. Systém turnaje byl v tomto pro nás krutý, přesto nás 
může těšit, že jsme odehráli vyrovnané zápasy a s budoucím vítězem 
turnaje ze Vsetína jsme po boji prohráli 2:1, kdy kluci nastřelili 10s 
před koncem břevno. Toto nás nakonec stálo postup do vyšší skupiny. 
Přesto je třeba říct, že vsetínští kluci byli fotbalovější a aspoň jsme 
viděli, v čem všem se ještě musíme zlepšovat. 
Během léta se podařilo uspořádat na hřišti 2 kempy. Prvním z nich byl 
kemp fotbalové akademie Ládi Trávníka, na který se v minulosti 
muselo dojíždět do Valmezu. Tento rok ho měli kluci z Bečvy a okolí 
doma. Kempu se zúčastnilo 10 našich dětí a každým dnem bylo vidět, 
jaký dělají pokrok. Celkem dostali 30 tréninkových hodin od trenérů s 
áčkovou profi licencí. Druhý čtyřdenní kemp byl čistě v naší režii, kdy 
jsme soutěžili v nejrůznějších nejen fotbalových disciplínách, 
uspořádali výšlap na Radhošť a vše završili společným noclehem v 
tělocvičně. 
 
Podzimní část jsme zahájili tradičním turnajem X-games, na který se 
sjely ligové týmy z Česka, Slovenska a Polska. Nepodařilo se obhájit 
krásné 3. místo z předchozího ročníku, přesto kluci ostudu neudělali a 
kromě porážky 6:1 od Sigmy Olomouc odehráli vyrovnané zápasy, 
které končily o gól ať už v náš prospěch nebo neprospěch. Od září 
jsme přešli do starších přípravek, kde si kluci zvykali na větší hřiště, na 
to že už je třeba držet si na hřišti posty a je potřeba spolupráce celé 
pětice. S přechodem do straší kategorie se kluci poprali statečně a 
zakončili podzimní část s bilancí 5 výher, 5 porážek. Co je ovšem 
důležitější než výsledky je chuť kluků hrát fotbal, učit se novým 
dovednostem, získat sebe disciplínu a samozřejmě zažít radost a 
nějakou tu srandu, která k fotbálku patří. 
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Závěrem chci popřát všem šťastné a veselé Vánoce, v Novém roce 
hlavně zdraví a klukům i trenérům elán do další práce.  
Martin Vaculín, trenér st. přípravky 
 
Dorost 
Hodnocení mužstva dorostu po podzimní části Milanem Matulou  
Poté, co konečně skončilo období Covidu, jsme se rozhodli v červnu 
zorganizovat nový nábor hráčů všech věkových kategorií. Vzhledem 
k tomu, že se přihlásilo se zájmem hrát fotbal i mnoho hráčů 
kategorie dorostu a st. žáků, mezi kterými byli i ti, kteří s fotbalem 
v minulosti skončili, rozhodli jsme se po důkladném zvážení po krátké 
letní přípravě mužstvo přihlásit do soutěže. Bohužel sled mnoha 
událostí jako bylo zranění hráčů, herní vytížení hráčů 
v dorosteneckém věku u mužstva mužů-A, způsobilo velké problémy. 
Na utkání jsme byli nuceni jezdit v nízkém počtu hráčů, mužstvu 
chyběla kvalita, tréninků se účastnil nízký počet hráčů. Přesto jsme se 
rozhodli udělat všechno proto, abychom podzimní část sezóny 
dokončili, což se nám nakonec až na jeden odložený zápas podařilo. 
Po podzimní části jsme skončili na devátém místě (třetí od konce)se 
ziskem 4 bodů. Poslední zápasy sezóny jsem ale pozoroval, že se 
starší zkušení hráči semkli k těm mladým a herní projev se rapidně 
zlepšoval. Chtěl bych tímto především poděkovat za bojovnost a 
výkony Adamovi Balánovi, Pepovi Vaškovi a Solanskému Jakubovi. 
Nesmím zapomenout také vyzdvihnout výkony těch nejmladších 
Tomáše Balána a Jakuba Karafiáta, pro které to byla úžasná zkušenost 
a zároveň se nám rodí nové hvězdičky s perspektivou do mužů, jako 
je Pavel Maléř. Doufám, že další se k němu brzy přidají. Další 
existence mužstva bude nyní závislá na zimní přípravě a zájmu těch 
starších v rámci jarní soutěže podpořit ty mladší. Každopádně 
mužstvu chybí stabilní trenér, větší počet hráčů a proto je nutné 
v nadcházejícím období hledat cesty spolupráce s mužstvy v okolí. 
 
Muži - A 
Hodnocení mužstva po podzimní části I. B. třídy trenérem Petrem 
Urbanem 
Co se týče hodnocení podzimu, tak si myslím, že to nebylo zas tak 
špatné. Zapracovali jsme na obranné činnosti a vůbec jsme tím 
nenarušili naši útočnou sílu. Nemůžu být ale spokojený s naší 
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mezihrou, kde bych chtěl, abychom více dominovali na míči a 
abychom se zlepšili v přechodu z obrany do ofenzivy. Chceme na tom 
zapracovat v zimní přípravě, která začíná 03. 01. 2023. Po podzimu 
jsme skončili na I. místě se ziskem 34 bodů, s náskokem 4 bodů na 
Lidečko, ale víme, že nás čeká těžké jaro, kdy zajíždíme k mužstvům, 
které se umístili po podzimu do pátého místa. Věřím, že kluci vezmou 
zimní přípravu zodpovědně, zlepší tréninkovou morálku a že tedy 
přes zimu dobře potrénujeme, abychom byli na jarní sezónu kvalitně 
připraveni. Nejlepšími střelci po podzimu byli Kryštof Špatný s 13 
brankami, Růčka Radek s 8 brankami, Ondryáš Radek s 6 brankami a 
Fiurášek Lukáš s 5 brankami, který ale pro zranění odehrál jen půl 
sezóny. 47 branek jsme vstřelili, 14 inkasovali, což je nejméně ze 
všech mužstev v soutěži.  
 
Muži - B 
Hodnocení mužstva po podzimní části III. třídy hrajícím trenérem 
Radkem Maléřem 
Po podzimní části jsme se umístili na 1. místě z celkového počtu 10 
týmu. Podařilo se nám neprohrát ani remizovat žádné utkání a tím 
jsme získali plný počet bodů, čili 27bodů. Máme tedy náskok před 
druhými Brankami 3 body. 
Podzimní část jsme ukončili se skorém 34:14. Mezi naše nejlepší 
střelce patřil Michal Krhůtek 8 branek), Radek Maléř (5 branek) a Jan 
Ryl (4 branky). Podzimní část tedy hodnotím kladně. 
V průběhu podzimní části jsme protočili 36 aktivních hráčů, včetně 
dorostenců, kteří dostali velkou porci času na nabrání zkušeností v 
mužské kategorii. Někteří z nás vypomohli i A-týmu když bylo potřeba 
zaskočit za některé hráče, kteří zrovna chyběli nebo byli zranění. 
Dále se budeme připravovat v zimní přípravě společně s muži A. 
Kromě toho budeme mít 2x do měsíce pronajaté umělé hřiště ve 
Viganticích na herní trénink. V plánu jsou zatím 2 přípravné zápasy. 
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Z ČINNOSTI LYŽAŘSKÉHO 

KLUBU RADHOŠŤ 

 

 
Lyžařský klub Radhošť oslavil v loňském roce úctyhodné 

výročí sedmdesáti let činnosti.  Pokračuje tak v práci svých 
předchůdců v rozvoji lyžování i udržení dolnobečvanských tradic bílé 
stopy. V současné době má celkem 66 členů starších 18 let, z toho 
23 žen. Sdružujeme také 24 dětí. Klub mimo vlastní sportovní 
činnost provozuje lyžařský vlek a sjezdovku na Radhošti, a také 
tenisový kurt ve středu obce. Veškerá údržba i provoz obou 
sportovišť je zajišťována brigádnickou činnosti členů lyžařského 
klubu. Získané finanční prostředky využíváme k údržbě našich 
zařízení, k zajištění sportovní činnosti a v neposlední řadě, zvláště 
v posledních sedmi letech, k obnově lyžařské chaty na Radhošti.  

Samotná chata se strojovnou vleku byla postavena v roce 
1969 a v 80 létech byla rozšířena do dnešního půdorysu. V letech 
1986-88 byl k chatě při stavbě nového vleku postaven objekt malé 
dílny na opravy vleku a kůlna ke skladování materiálu. Zub času, 
náročné meteorologické podmínky, jakož i tehdejší stavební 
technologie se na stavu objektu velmi negativně podepsaly. Proto 
jsme se roce 2016 rozhodli rekonstruovat kompletně 
elektroinstalaci a ke snížení energetické náročnosti zateplit celou 
chatu. Rekonstrukci provádíme na etapy, svépomocí, podle 
finančních možností a našich sil. Úpravy se také dotkly interiéru a 
jeho vybavení. Pořídili jsme nové sportovní potřeby a prvky 
zajišťující bezpečnost na sjezdovce. Obsluha vleku disponuje 
bezdrátovým ovládáním pohonu vleku s možností snížení rychlosti 
pro začátečníky. 
  Tyto práce si vyžádaly velké nasazení členů LK.  Finanční 
náročnost rekonstrukce byla nad naše možnosti. Je zásluhou 
Obecního zastupitelstva a jejího dotačního programu pro spolky na 
území obce, díky kterému to zvládáme. Využíváme také dotační 
program Zlínského kraje pro sportovní kluby v malých obcích. Ten 
nám pomáhá obnovovat sportovní materiál a také pomáhá 
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pořizovat nové prvky ke zvýšení bezpečnost na sjezdovce, 
využívanou především školními lyžařskými kurzy. 

Prostředky se také snažíme získat stánkem na Radhošťské 
pouti, nebo svojí spoluúčastí na zajištění  Zemňákobraní 
Pro sportovní činnost smluvně zajišťujeme pro lyžování úpravu trati, 
pořádáme Přebor klubu v obřím slalomu pro všechny věkové 
kategorie. Máme hodně mladých lyžařů, ale bohužel, nemáme 
závodníky, kteří by navázali na úspěchy sester Hrstkových, 
sourozenců Chrásteckých, Zuzky Romanové, Nikoly Pálová, 
sourozenců Paulusových a mnoha dalších, kteří v minulosti proslavili 
jméno našeho klubu. Silná generace našich závodních lyžařů, 
prosazujících se v závodech i na čele sjezdového lyžování v ČR, 
odešla s jejich přibývajícími léty. 

Začínáme znovu s nejmenšími. Pro všechny děti z Bečvy 
nabízíme lyžování na naší sjezdovce zdarma, pro jejich rodičovský 
doprovod pak lyžování na 1,-Kč. Děti do šesti let členů LK a jejich 
příznivců přivádíme ke sportu a pohybovému rozvoji pravidelným 
cvičením v hale. Pro všestranný rozvoj dětí jim umožňujeme také 
navštěvovat tenisový kurt za 20,- Kč, což jsou jen režijní náklady na 
údržbu a obsluhu kurtu. 

V minulých letech jsme udělali všechno pro to, aby nová 
mladá generace měla na Radhošti optimální podmínky pro svůj 
sportovní rozvoj. Chtěli bychom, aby se naše dosavadní práce 
zúročila v rozvoji lyžování podobně, jak tomu bylo po výstavbě vleku 
v roce 1988.  

Nebráníme se novým členům, nejsme uzavřená společnost. 
Preferujeme u nich zájem o spolkovou činnost, iniciativu, zájem o 
lyžování a ochotu obětovat pro klub něco ze svého volného času. 
Pro letošek bychom si přáli, jako každý rok, bohatou sněhovou 
nadílku 

Nám všem, občanům Dolní Bečvy, pak hodně zdraví 
v novém roce 2023, rodinnou i pracovní pohodu, která je tak 
důležitá pro všechny aktivity, mezi které patří rozhodně sport.  
                                           
Vlastimil Blinka st., předseda LK Radhošť 
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PRVNÍ VLEK NA RADHOŠTI 

 

HISTORIE PRVNÍHO VLEKU NA RADHOŠTI – SANĚ 

TAŽENÉ STAVEBNÍM VRÁTKEM  

 

V roce 1956 se na Radhošti stavěla sjezdovka z Radhoště do 

Krbového lesa v délce dva kilometry. Trať vyhledali a navrhli naši 

lyžaři s projektantem sjezdovek panem Krňoulem. Trať byla 

technicky velmi náročná, zvláště v dolní části, kde v místě zvaném 

Suchá Ráztoka byl prudký „padák“, v Rakousku zvaný „hank“, který 

ale končil protisvahem „Suché Ráztoky“ a nebezpečným místem pro 

závodníky. Rozhodli se, že se v tomto zlomu postaví dřevěný most. 

Byl postaven tak, že na „pních“ po odlesněných stromech byly 

položeny ocelové traverze a mostovka udělána ze smrkové 

„tyčoviny“. Mostek byl asi osmnáct metrů dlouhý o šíři deset metrů. 

Byl rychle do zimy postaven a čekalo se již jen na sníh. Na 

sjezdovku bylo tehdy z krajského svazu (tenkrát v Gottwaldově) 

uvolněno 200 tisíc korun a byl tu také plánován lyžařský kotvový 

vlek, jehož projekt ze Slovenska měl již Mirek Kulišťák doma. 

Lyžaři však uvažovali, jak by se již tuto zimu šlo na Radhošť dostat. 

Nakonec se rozhodli, že nejjednodušší by bylo použít saně tažené 
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stavebním vrátkem umístěném na Radhošti. Největším iniciátorem, 

pracovníkem i lyžařem byl Pepík Skalík, který zajistil asi sto dvacet 

metrů elektrokabelů pro vedení proudu z hotelu Radegast k pohonu 

saní. Jarinek Vojkůvka od varhaníků, bývalý fotbalista a skokan na 

lyžích, zapůjčil u Pozemních staveb v Gottwaldově velký stavební 

vrátek a lano v délce asi šest set metrů koupil lyžařský oddíl. Saně – 

dopravní prostředek k výjezdu nahoru zhotovil kovářský mistr Jan 

Pařenica. Místo pro obsluhu vrátku bylo v dřevěné budce. Trasa pro 

jízdy saní vedla nahoru od přemostění sjezdovky „plůdrem“, po 

kterém se dříve spouštělo dřevo. Na saně si mohlo sednout asi deset 

lyžařů, sedělo se zády k sobě a lyže měl každý postaveny před sebou. 

Provoz start – cíl vrátku byl pomocí dvou vojenských telefonů, které 

sehnal Pepík Skalík. Nulový vodič činily saně a druhým vodičem 

bylo tažné lano. 

 

 JAK DOPADLA PRVNÍ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ZKUŠEBNÍ 

JÍZDA    
(podle výpovědi jednoho účastníka této jízdy Jardy Dohnala z 

Rožnova, který měl tehdy 18 let) 

 

Když v prosinci 1956 napadl první sníh, asi 20 cm, a na Radhošť 

byly dovezeny železné saně, mohlo dojít k zahájení provozu. Na tuto 

chvíli lyžaři z Bečvy i Rožnova dychtivě čekali.  

Provoz vypadal takto: v budce na Radhošti byl spouštěčem vleku 

Pepík Skalík. Saně uvázané na laně vrátku obsluhoval Emil Pjatkan, 

velký turista a lyžař z Rožnova. K obsluze jízdy měl vojenský 

telefon. Pepík Skalík zapnul zpětný chod vrátku a saně samospádem 

s Emilem Pjatkanem sjížděly dolů k místu nástupu nad dřevěným 

mostkem a tam Emil vyslal signál k zastavení. Potom nasedli na saně 

tito lyžaři: Emil Pjatkan, Josef Jahoda, Karel Bradáč (Budík), Laďa 

Bolcek (hluchoněmý) a Jarda Dohnal z Rožnova. Z našich lyžařů to 

byl Tonda Adámek a Jenda Hrstka. Když všichni nasedli, zavolal a 

zazvonil Emil Pjatkan nahoru Pepíkovi Skalíkovi, že může zapnout 

vrátek. Saně se rozjely plůdrem nahoru, ale asi po sto až sto padesáti 

metrech čelně narazily na trčící pařez nebo skalu. Saně se zastavily, 

ale vrátek začal natahovat lano a za malý okamžik, když byli s lyžaři 

všichni andělé strážní a svatí, došlo k prudkému smyku saní, který je 

vytrhl z pod „zadních částí“ lyžařů a saně skočily deset až patnáct 

metrů nahoru. Celá osádka byla v šoku, ale když po chvíli pasažéři 

zjistili, že se nikomu nic nestalo a sedí na zemi ve sněhu, měli 

všichni radost. Byla to první ale také poslední jízda na těchto saních. 
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Velkou závadou bylo, že saně s nákladem lyžařů nešlo směrovat po 

správné trase. Další překážkou pro provoz sjezdovky bylo velké 

množství mokrého sněhu, které zavinilo vyvrácení dřevěného 

mostku pod velkým padákem, a tak se potom všechny lyžařské 

závody konaly na zkrácené trati nad velkým padákem a celá délka 

sjezdovky nebyla nikdy použita. Saně od vleku byly „pochovány“ 

tam, kde skončily v roce 1956, až do léta 2022. To je šedesát šest 

roků a je to již zapomenutou historií činnosti lyžařů. Tažné zařízení – 

stavební vrátek musel po zimě 1956 – 1957 Jaryn Vojkůvka vrátit a 

lano tam zůstalo ležet až do roku 1958, kdy bylo sneseno a potom 

použito na lyžařském vleku v „Pastvině“, kdy začínala svoji činnost 

nová lyžařská krev, mladí bafuňáři a závodníci z Dolní Bečvy. 

 

DODATEK 

Saně, které v létě vytáhli dřevorubci pomocí navijáku traktoru 

z lesního porostu pod svážnicí, mají být renovovány a jako památka 

někde umístěny, nejspíš na Radhošti. 

 

Jan Poruba 
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Na podatelně obecního úřadu Dolní Bečva je 

možnost zakoupit kalendář vydaný obcí na rok 

2023 za cenu 100,- Kč/ 1 ks. 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIKÚRA DO DOMU 
 
 

Nabídka služeb v lokalitě: 
Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 

Rožnov pod Radhoštěm 
Objednávky: 

+420 608 867 513
cena: 250,- Kč 
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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: 10. 2. 2023, tel. 571647168 Tisk: 

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

 

 


