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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.   
 
 
 

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 pro rodinnou rekreaci, ve 

které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území 
obce. Místní poplatek můžete 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  

http://www.dolnibecva.cz/
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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 
 

 

VÝPIS Z USNESENÍ ZO 19. 12. 2022 

 
 
1. Zpráva finančního výboru  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního 
výboru JUDr. Milana Matuly o činnosti finančního výboru za měsíce 
listopad a prosinec 2022 a schvaluje plán činnosti finančního výboru 
zastupitelstva obce pro rok 2023 podle důvodové zprávy. 
 
2. Rozpočtové opatření č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 podle 
důvodové zprávy přednesené ing. Blankou Urbanovskou se 
zvýšením příjmů o Kč 4.937.602,64, příjmy po úpravě Kč 
45.279.772,62, snížením výdajů o – 3.016.550,36 Kč, výdaji po 
úpravě Kč 38.822.105,62 Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč – 
6.457.667,-. financování po úpravě Kč 6.457.667,- Kč, z toho: -1.800 
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tis. Kč - splátka úvěru KB a.s. – multifunkční budova, 1.200 tis. Kč – 
splátka úvěru – prodloužení splaškové kanalizace, - 3.457.667,-Kč 
změna stavu na bankovních účtech (přírůstek finančních 
prostředků) stav finanční prostředků na účtech činil k 1.1.2022  
21.193.767,06 Kč z toho fond obnovy majetku 3.229.761,- Kč.                                                                                                                                               
 
3. Rozpočet obce na rok 2023 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2023 podle 
důvodové zprávy s daňovými příjmy ve výši 50.585 tis. Kč a výdaji ve 
výši 44.671 tis. Kč, se saldem příjmů a výdajů 5.914 tis. Kč, 
financováním – 5.914 tis. Kč včetně rozpočtu fondu obnovy 
vodovodu na rok 2023 a rozpočtu sociálního fondu na rok 2023 
podle důvodové zprávy a písemného komentáře k těmto 
dokumentům. 
 
4. Smlouvy 
4.1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IE-12-8007637 mezi ČEZ Distribuce a.s. se sídlem 405 
02 Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8 zastoupenou projekční 
kanceláří Arpex Morava, s.r.o. se sídlem Teslova 873/2, 702 00 
Ostrava Přívoz jako oprávněnou z věcného břemene a obcí Dolní 
Bečva jako povinnou z věcného břemene s obsahem věcného 
břemene – právem oprávněné umístit, provozovat, opravovat a 
udržovat zařízení distribuční soustavu na pozemku par. č. 2701/1 v 
k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví obce podle důvodové zprávy za 
jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + DPH. Náklady, spojené s 
vyhotovením smlouvy a vkladem práva do katastru nemovitostí, 
hradí oprávněná z věcného břemene. Zastupitelstvo obce pověřuje 
starostu obce k podpisu této smlouvy v termínu do 31. 12. 2022.                                                                                                                                            
 
4. 2. Smlouva o budoucím zřízení věcného břemene 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucím zřízení věcného 
břemene mezi obcí Dolní Bečva jako budoucí oprávněnou z věcného 
břemene  – služebnosti vedení inženýrské sítě na pozemku par. č. 
1508/7 v k.ú. Dolní Bečva ve vlastnictví povinných – t.j. uložení a 
vedení vodovodního řadu na tomto pozemku včetně práva tuto IS 
provozovat, opravovat a udržovat  , provádět jeho obnovu, výměnu 
a modernizaci a právem vstupovat na služebný pozemek v 
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souvislosti výkonu práva této služebnosti. Příslušná budoucí 
smlouvy bude uzavřena ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne nabytí 
vlastnického práva k vodovodnímu řadu uloženému na tomto 
pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. Náklady spojené 
s právními službami a vkladem práva do katastru ponese oprávněná 
z věcného břemene – obec Dolní Bečva.  Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy v termínu do 31. 12. 
2022.                                                                                                                                                          
 
4. 3. Záměr na koupi spoluvlastnického podílu na pozemku  
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na koupi 
spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ k celku na pozemku par. č. 
18/6 v obci a k.ú. Dolní Bečva za kupní cenu ve výši 65.000,- Kč. 
Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí.                                                                                                       
 
5.  Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce, členů 
výborů a komisí 
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů 
zastupitelstva obce obce, členů výborů a komisí podle důvodové 
zprávy, jejichž výše je uvedena v příloze tohoto usnesení s účinností 
od 1. 1. 2023.                                                                                                                             
 
6. Různé 
6. 1. Záměr pořízení traktoru s vhodným příslušenstvím pro 
potřeby obce 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení traktoru s vhodným 
příslušenstvím prostřednictvím dotačního programu PGRLF 
(Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) - „Investiční úvěry 
lesnictví“ s předpokládanou podporou v maximální výší 50% z výše 
poskytnutého úvěru dle důvodové zprávy a ukládá radě obce 
zabezpečit podání žádosti v terminu určeném vyhlašovatelem 
dotační výzvy.                                                                                                                                                     
 

6.2. Plán rozvoje sportu v obci Dolní Bečva  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený „Plán rozvoje sportu 

v obci Dolní Bečva“ a ukládá radě obce projednat návrh plánu KŠKS s 
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vedením spolků v obci v termínu do dalšího jednání zastupitelstva 

obce.                                                                                                                                   

 

6.3. Záměr opravy pomníků obětem II. sv. války v obci   

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr opravy pomníků obětem II. 

světové války v obci prostřednictvím dotačního programu 

Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o válečné hroby, a 

ukládá radě obce zabezpečit podání žádosti v terminu určeném 

vyhlašovatelem dotační výzvy.                                                                                                                                                               

 

6.4. Zastupování starosty na jednání MAS Rožnovsko  

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Bc. Michala 

Krhůtka k zastupování obce na jednáních Místní akční skupiny 

Rožnovsko, z.s., Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 27034925 a uděluje 

mu pravomoc udělovat plnou moc v případě zastupování další 

osobou.  

6. 5. Změna č. 2 územního plánu obce 
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování změny č. 2 
územního plánu obce ze strany žadatelů o jeho změnu ve výši 8 tis. 
Kč na vyřízení jedné žádosti, a to bez ohledu na výsledek vyřízení  
žádosti.                                                                                                                                                         
 
 
 

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    
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SVOZ ODPADU 

 
Netříděný odpad - svozový den čtvrtek  
Termíny svozu odpadu pro rok 2023 jsou uvedeny na webu obce 

https://dolnibecva.cz/svoz-odpadu 
 

Popelnice: NETŘÍDĚNÝ ODPAD - svozový den čtvrtek: 

2023 

 
 

 
MĚSÍC 

 
DATUM 

 

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 

- 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. 

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

PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI  8 – 11,30 HODIN 

 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
 

SVOZ: 13. 4., 14. 7., 12. 10. ČAS: 14,00 – 16,00 HODIN 
 

 

 
 
 

Tříkrálová sbírka v roce 2023 v Dolní Bečvě 
S přáním Božího požehnaní a všeho dobrého do nového roku 
navštívili Vaše domovy Tři králové. Nesli s sebou také dar radosti ze 
setkání, z lidské vzájemnosti, ze života samého, radost, že pokud se 
ocitneme ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené 
srdce, které nám pomůže obtíže překonat. Zároveň prosili o finanční 
dar na pomoc lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, dětem 
bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům. 
Dnešní doba není jednoduchá. Do našich životů zasáhla epidemie, 
válečný konflikt v blízké zemi a ekonomické problémy, které se 
dotýkají každého z nás. Někoho více, někoho méně. Na Charitu 
Valašské Meziříčí se už nyní obrací více lidí s prosbou o pomoc a 
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očekává se, že těch, kteří bez podpory druhých svoji nelehkou 
životní situaci sami nezvládnou, bude i nadále přibývat. Naše Charita 
se na tento nárůst již nyní připravuje. 
A vy nám v tom velkou měrou pomáháte. Díky vaši solidaritě a 
ochotě pomáhat se v letošním 23. ročníku Tříkrálové sbírky podařilo 
vykoledovat 3 109 723 korun.  
Částka z kasiček je 3 088 323 korun a z on-line kasičky je 21 400 
korun. V Dolní Bečvě, kde se koledovalo v sobotu 7. ledna, se 
vybralo 159 323,- Kč.  
Naší Charitě zůstává 65% z vybrané částky. Výtěžek sbírky je určen 
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc 
Charity. Z vašich darů letos podpoříme provoz Centra sociálně – 
materiální pomoci, pořídíme automobily pro 4 sociální služby 
(financování spoluúčasti projektu IROP), oplotíme náš pozemek na 
ulici Zámecká ve Valašském Meziříčí, opravíme výtah v budově 
Centra denních služeb v Rožnově p. R. a podpoříme humanitární 
projekty Arcidiecézní charity Olomouc. 
Na území naší působnosti koledovalo přes 1 500 dobrovolníků.  
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří 
se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky patří zejména všem dárcům, 
koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích, lidem v zázemí sbírky a 
všem koledníkům, kteří mohli Vaše domovy označit požehnáním 
K + M + B + 2023.   
Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem a školám za vstřícnost 
a ochotu při realizaci této sbírky. A dále také MP Krásno, a.s., Váhala 
a spol. s r.o. a Jacobs Douwe Egberts Valašské Meziříčí za materiální 
podporu Tříkrálové sbírky. 

Všem za pomoc při organizaci a hlavně za příspěvky do kasiček 
patří ještě jednou velký dík. 

Vše o Tříkrálové sbírce můžete najít na webových stránkách Charity 
Valašské Meziříčí (https://www.valmez.charita.cz) a jejím facebooku 
(Charita Valašské Meziříčí), nebo na webu Tříkrálové sbírky 
(https://www.trikralovasbirka.cz). 
 
S úctou 
Ing. Jiří Gavenda, ředitel 

https://www.valmez.charita.cz/
https://www.trikralovasbirka.cz)./
https://www.trikralovasbirka.cz)./
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 

Sociální komise působící při Radě obce v Dolní Bečva 
připravila na sobotní odpoledne 11. února 2023 do 
zasedací místnosti obecního úřadu malou slavnost u 
příležitosti Vítání občánků.  Šest děvčátek a jednoho 
chlapce přivítal pan starosta Bc. Michal Krhůtek, ke 

kráse okamžiku přispěly svým vystoupením děti místní mateřské 
školky. 
Děti, jenž byly zapsány do pamětní knihy naší obce: 
 
JUREČKOVÁ ROZÁLIE    20. 4. 2022 
JURAJDA JAKUB       7. 5. 2022 
PROROKOVÁ ELIŠKA    28. 5. 2022 
BLINKOVÁ KATEŘINA    27. 6. 2022 
ZÁVORKOVÁ NINA    29. 6. 2022 
VOJKŮVKOVÁ KRISTÝNA    11. 8. 2022 
VAŇKOVÁ  VIKTRORIE    19. 8. 2022 
 
Jsme rádi, že se setkáváme a pokračujeme v tradici, která patří 
k naší vesnici a k jejímu životu. 
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MAŠKARNÍ KARNEVAL 

 

Dne 12. 2. 2023 ožila tělocvična Dolní Bečvy již tradiční 
únorovou akcí – Dětským maškarním karnevalem.  

Pestrým programem, který začal v 15:00, provázel klaun 
Pepíno Prcek, který měl připraveno spoustu her, písní a tanečků. To 
se projevilo na parketu, kde se celé odpoledne bujaře tančilo a 
dovádělo, dětí přišlo požehnaně, z čehož mají organizátoři velkou 
radost. 

Na galerii, v horní části tělocvičny, byl nachystaný bufet 
s občerstvením a s výbornými zákusky. Během karnevalu si také děti 
i rodiče mohli zakoupit lístky do tomboly a vyhrát zajímavé ceny.  
V soutěži o nejkrásnější masku zvítězily úplně všechny děti, neboť 
přišly samé krásné, nápadité a zajímavé masky. 

Děkuji všem organizátorům z KŠKS, kteří se na akci podíleli 
a zároveň děkuji všem maminkám, babičkám, tatínkům, dědečkům, 
strýčkům a tetičkám, kteří se podíleli na výrobě masek. 

Doufám, že se zase za rok sejdeme, už teď se na všechny 
moc těšíme. 

Martin Majer 
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BESEDA O VALAŠSKÝCH BOŽCÍCH 

 
Ve čtvrtek 2. 2. 2023 večer přišel do knihovny rekordní 

počet návštěvníků. Přednášel pan Vojta Bajer z Hutiska-Solance o 
božcích na Valašsku. O bohyních-ženách se dočteme např. v knize 
Žítkovské bohyně, ale o mužích-božcích se toho moc neví. A právě 
v okolí Rožnova působili božci Žingor, Mandula, nejznámější Vaněk 
z Prostřední Bečvy a další. Božci vládli neuvěřitelnými, často 
magickými schopnostmi. Lidé je vyhledávali, když neměli na lékaře, 
když se jim ztratil dobytek, když nedojila kráva kvůli uřknutí, když 
bylo třeba zabránit krupobití… 
Božci byli především léčitelé, z moči dokázali určit nemoc, míchali 
bylinné směsi.  

Vyprávění to bylo velmi zajímavé, pan Bajer citoval z knih 
Chudá přadlena nebo z knihy pověstí O stodolovém mistru, vtipně 
vysvětloval původ místních názvů, zkrátka hodina a půl uběhla jako 
nic. Člověk měl pocit, že chce pokračování, třeba příště opět na 
valašské téma. 
                                                                                H. Trefilová, knihovnice 
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VYHODNOCENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 

2022 

 
Turistický oddíl klubu seniorů zvaný ŠLAPEŤÁCI vstoupil již 

do svého 23. ročníku. Je nás již stále méně, kvůli věku a zdravotním 
potížím přestali s výšlapy dva nejstarší turisté Anežka Blinková 
Jaroslav Blinka a Jana Divínová. V naší sestavě není již žádný muž, 
takže do dalších kilometrů po naší krásné valašské krajině se 
pravidelně v úterý vydávají jen ženy. Jsou však velmi pilné a podle 
předem zpracovaného plánu uskutečnily celkem 32 túr o celkové 
délce 433 km. V tomto roce jsme se zaměřili na okolní známé i nově 
otevřené rozhledny (Jurkovičovou, Zašovskou, Marušku, na Velkém i 
KeJčském Javorníku, Miloňovou, na Búřově, Súkenickou, dokonce 
jsme navštívili i unikátní rozhlednu v dolině Marušku u Ratiboře. Dvě 
túry jsme věnovali i prohlídkám městských částí a to Ostravy a 
Lipníku nad Bečvou. Do akcí se zapojilo celkem 15 žen. Již druhým 
rokem je nejaktivnější Jarka Kulišťáková. Letos ušla celkem 423 km, 
další Miluše Helie si zapsala 326 km, Alena Blinková 286 km, Hana 
Jeřábková 224 km, Lidka Juříčková 211 km. Aktivní byly i Jitka 
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Hrstková 187 km, Dana Ševčíková 177 km i Olina Janáčová 141 km. 
Nejdelší trasou byla trasa Z Bumbálky přes Třeštík, rozhlednu 
Miloňov a zpátky na Bumbálku (17 km). Průměrně se túry 
pohybovaly v délce 10 až 11 km. 
 Z pečlivě vedené dokumentace o účasti můžeme dnes přesně říci, 
kdo kolik v historii našich túr z dosud aktivních turistů našlapal. 
Uvedená čísla jistě zaujmou:  
Olina Janáčová 2467 km, Miluše Helie 2398 km, Lidka Linhartová 
2095 km, Jarka Kulišťáková 2192 km, Alena Blinková 1787 km.  

Děkuji všem turistům, kteří každý týden se vydávají na túry 
po našich krásných Beskydech a kochají se jejich přírodními krásami. 
A přeji jim do dalších let pevné zdraví a tisíce odšlapaných 
kilometrů! Přidejte se k nim! Budete v dobrém kolektivu a blíže 
poznáte náš krásný kraj! 

       
   Ing. Blinka Jaroslav 

 

 
Rozhledna Věruška u Hošťálkové     
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Na vrchu Tanečnice 
 
 

 
 

U lišky Bystroušky v Hukvaldech 
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U památníku Charlotty Masarykové V Zákopčí na Hutisku-Solanci  

 

 

1. ROČNÍK KOŠTU KYSANÉHO ZELÍ  

 

 
Dne 28. ledna proběhl v naší obci 1. ročník koštu kysaného zelí. V 
téměř zaplněném sále restaurace U Maléřů mohli zde přítomní 
okoštovat celkem 19 vzorků zelí, které se hodnotilo bodově dle 
předem daných kritérií na stupnici 1 - 5 b. Košt probíhal v dobré 
náladě, a o "odborné" komentáře k jednotlivým vzorkům nebyla 
mezi koštujícími nouze. Po sečtení všech odevzdaných hodnotících 
listů došlo na vyhlášení vítězů: 
1. místo - Zdenka Polachová 539b. 
2. místo - Martina Kuběnová 521b. 
3. místo - Andrea Maléřová 500b. 
4. místo - Miluše Solanská 488b. 
5. místo - Lukáš Růčka 486b. 
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K pohodové atmosféře rovněž přispěla cimbálová muzika Aldamáš, 
která po celou dobu hrála k tanci a poslechu. Poděkování 
sponzorům, a rovněž všem co jste se zúčastnili...         
 

KŠKS a další pořadatelé 
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80. VÝROČÍ  
ZALOŽENÍ  

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
DOLNÍ BEČVA  

 
1943 – 2023 

 
 

Historie sboru 
Obecní zastupitelstvo schválilo, aby bylo dne 20. 1. 1943 požádáno 
o zřízení sboru dobrovolných hasičů. Žádosti na Zemském úřadě 
v Brně vyhověno dne 27. 3. 1943. Oficiální založení sboru se 
uskutečnilo v květnu 1943 v hospodě u Vojvodíků.  
 
Seznam zakládajících členů 
Hajda Michal    Hajda Stanislav  
Pavelka Oldřich    Hanzlík Jaroslav 
Pospíšil Bedřich    Roman Jan  
Vojkůvka Antonín   Vašek Jan 
Divín Adolf    Španihel František 
Holub Jaroslav    Roman Bohuš 
 
Vzhledem k tomu, že nebylo finančních prostředků, byl požádán 
okresní úřad o povolení sbírky mezi občany. S většími částkami 
přispěli tito občané.  
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Obecní úřad     2000 
Vojkůvka Rudolf  starosta obce  1000 
Mokroš Jindřich  hospodský  1000 
Ciganek Josef  hostinský     500 
Maléř Bohumil  řezník     500 
Štůrala František       500 
Blinka Jan  zemědělec    500 
Krhůtek Michal  zemědělec    500 
Ostřanský František dozor     500 
Blinka Alois  obchodník s dřevem   500 
Klestil Stanislav  obchod      500 
Solanský Ludvík   zeměd. podnikatel    500 
 
Členové prvního hasičského družstva 
Ciganek Josef - velitel   Pavelka Oldřich 
Vachůn Bohumír - zástupce velitele  Židek Hynek 
Pospíšil Bedřich    Kučera František 
Hajda Michal    Vojkůvka Antonín 
Hajda Stanislav    Maléř Bedřich 
Roman Jan    Roman Bohuš 
Mikunda Bohuš    Divín Adolf a další 
Španihel František      
 
Členky prvního hasičského družstva  
Skalíková Ludmila – velitelka 
Závorková Jarmila – strojnice 
Štůralová Marie 
Juříčková Božena 
Lušovská Ludmila 
Válková Vlasta 
Vojkůvková Ludmila 
Vojkůvková Božena 
 
Starostové a předsedové SDH 
Klestil Stanislav    1943 – 1951 
Žitník Vladislav    1951 – 1962 
Válek Josef    1962 – 1964 
Pařenica Jan    1964 – 1975 
Vašek Antonín    1975 – 1982 
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Hajda Petr    1982 – 1992 
Vavřín Pavel    1992 – 2003 
Vavřín Jiří    2003 – 2005 
Hajda Petr    2005 – 2012 
Mgr. Hruškovský Tomáš   2012 – 2014 
Chovancová Naděžda   2014 dosud 
 
Velitelé SDH 
Ciganek Josef    1943 – 1945 
Pospíšil Bedřich    1945 – 1948   
Vojkůvka Antonín   1948 – 1952  
Marek Jaroslav    1952 – 1972  
Bolcek Jan    1972 – 1984  
Roman Jan ml.    1984 – 1990  
Martyčák Miroslav   1990 – 2010 
Mikuda Libor    2010 – 2 020 
Bartošek Josef    2020 dosud 
 
Velitelé JSDH 
Martyčák Miroslav   2010 – 2019 
Bartošek Josef    2019 dosud 

 
Jednatelé SDH 
Ivoňák Jan    1943 – 1944  
Židek Hynek    1944 – 1945  
Grygar Oldřich    1945 – 1948  
Hlucháň Adolf    1948 – 1953  
Kulišťák Michal    1953 – 1958  
Závorka Jan    1958 – 1987  
Vaculíková Marie    1987 – 1989  
Martyčáková Jana   1989 – 1990  
Hruškovský Jiří    1990 – 1992 
Hajda Petr    1992 – 2000 
Křenková Eva    2000 – 2005 
Vavřín Jiří    2005 – 2012 
Petrla Michal    2012 dosud 
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Pokladníci SDH 
Lanča Adolf    1943 – 1945  
Lanča Adolf, Hruškovský Bohuslav  1945 – 1946  
Lanča Adolf    1946 – 1947  
Bil Jan     1947 – 1955  
Juříček Josef    1955 – 1960 
Fárek Ladislav    1960 – 1964  
Kulišťák Michal    1964 – 1968   
Hajda Michal    1968 – 1994  
Křenková Eva    1994 – 2000  
Bc. Lažová Eva    2000 až dosud 
 
Současný výbor pracuje ve složení 
Starostka   Chovancová Naděžda 
Místostarostka   Kulišťáková Kateřina, Dis. 
Jednatel    Petrla Michal  
Velitel SDH, JSDH   Bartošek Josef   
Zástupce velitele   Daněk Tomáš  
Strojník    Vavřín Antonín  
Referent prevence  Ing. Solanský Martin  
Referent ochrany obyvatelstva  Laža Pavel  
Hospodářský referent  Bc. Lažová Eva  
Vedoucí mládeže   Babinec Pavel  
Vedoucí družstva žen  Kulišťáková Kateřina, Dis. 
Revizor    Ing. Bartošková Viktorie  
Členové:     
Chovanec Pavel, Adámek Tomáš, Pavlica Martin, Babinec Dominik, 
Indrák Marek, Manová Jana  
 
Další informace o našem sboru budou publikovány v následujícím 
čísle obecního zpravodaje. 

 

 

BEČVANŠTÍ OCHOTNÍ DIVADELNÍCI  

 
Náš divadelní spolek BOD (Bečvanští ochotní 
divadelníci) slaví v letošním roce 20 let od 
založení. Stejně jako před deseti lety, 
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budeme toto výročí slavit společně s hasiči, a to 20. května. Za 
vznikem našeho divadla stojí především Ríša Poruba a Jura 
Hruškovský, kteří tehdy oslovili další nadšence, a tak se začala 
zkoušet naše prvotina, pohádka „O mlynářích a strašidlech“. 
Představení se hrálo na farní zahradě a během šesti představení ho 
shlédlo 900 diváků, což byl pro nás obrovský úspěch a motivace do 
dalších let. Následovaly další inscenace: Čáry báby Cotkytle, 
Pohádka o valašských horách, Ježibaby z Babína, O ševci Ondrovi a 
komtesce Jůlince, Mrazík, Sirotek z Radhošťa, Švec a černokněžník a 
Chůvičky. V roce 2005 jsme také obnovili Pochovávání basy, které 
díky velké oblibě pořádáme téměř každý rok. Loni nás však kovidová 
situace donutila udělat změnu a poprvé se uspořádal fašankový 
průvod. Našimi scénkami jsme také za ty léta bavili publikum na 
různých zdejších akcích, např. Dožínky, Zemňákobraní a jiné. Za 
úspěšný považujeme také loňský benefiční večer Martinovy hlody, 
složený ze scének Martina Poruby, na kterém se vybralo 
neuvěřitelných 14720Kč pro hospic Strom života. Děkujeme všem za 
podporu!   

Režisér Jiří Hruškovský 
 
 
 

SPORTOVNÍ PLES 

 
 

Dne 4. února proběhl tradičně v Dolní Bečvě 
sportovní ples, který pořádal FC Dolní Bečva. 
Ples proběhl, jak už tomu bylo v předešlých 
letech, ve sportovní hale základní školy.  
Že se ples opět vydařil, potvrzuje i nemalý počet 
účastníků, který patřil jistě k těm nejvyšším za 

posledních několik let.  
Parket praskal ve švech a kapela Astmatic, na kterou si návštěvníci 
velice rádi zatančili, tím potvrdila, že opravdu umí lidi zvednout ze 
židlí.  
Ti, co přišli, se mohli těšit z bohaté tomboly, kterou i letos zaplnily 
velice pěkné ceny. Nejeden člověk šel domů s velikým úsměvem na 
tváři.  
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Věříme, že i Vy, co jste letos v tombole nic nevyhráli, jste 
od nás odcházeli s úsměvem a Vy, kteří jste letos o ples přišli, se za 
námi stavíte v příštím roce.  

FC Dolní Bečva.  
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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: 6. 4. 2023, tel. 571647168 Tisk: 

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