
1
2 0 0 9

Vážení spoluobčané, 
čas neúprosně běží... Ještě nedávno 

jsme slavili Vánoce a už jsou zde svát-
ky jara. V dnešní moderní době plné 
informačních technologií je více než 
důležité si uvědomit poselství lidových 
tradic. Je třeba udržovat a tlumočit je-
jich význam mladším generacím, 
a proto mi dovolte osvětlit podstatu 
velikonočních svátků v obecné rovině 
i projevy jejich oslav v naší obci. 

Ačkoli mnoho nenáboženských tra-
dic má své kořeny v křesťanské symbo-
lice, některé velikonoční symboly mů-
žeme vystopovat až z předkřesťanské 
doby. Například zajíček má zřejmě 
původ v pohanských rituálech oslavu-
jící příchod jara.

Obyčejný člověk si však Velikonoce 
představí především jako den, kdy při 
pohledu z okna vidí děti s pomlázkou. 
Chodí od domu k domu a koledují 
malovaná vajíčka, sladkosti a další 
dobroty. Proč právě malovaná vajíčka? 
Vajíčko je jeden z velikonočních sym-
bolů, je to symbol nového života, ne-
boť samo zárodek života obsahuje. 
V mnoha kulturách je vejce symbolem 
plodnosti, života a vzkříšení. V souvis-
lostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato 
vejce malovat. I důvodem pojídání 
vajec o Velikonocích byla zřejmě sku-
tečnost, že vejce se nesměla jíst 
v postní době. V křesťanství se vejce 
vykládá jako symbol zavřeného hrobu, 
z něhož vstal Kristus, jako symbol ne-

smrtelnosti. Velikonoce jsou tedy vý-
znamným svátkem křesťanů, jímž osla-
vují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
I dnes je tento svátek velice populární 
a v České republice ho slaví mnoho 
rodin. 

Prastarou tradicí je zde také hodová-
ní a pomlázka (mrskačka). Na Veliko-
noční pondělí ráno muži a chlapci 
chodí po domácnostech svých zná-
mých a šlehají ženy a dívky ručně vy-
robenou pomlázkou z vrbového prou-
tí. Podle tradice muži při hodování 
pronášejí koledy. Jestli dojde dříve na 
pomlázku nebo koledy záleží na situa-
ci. Ačkoli může být vyšlehání bolesti-
vé, není cílem způsobovat příkoří. 
Spíše je pomlázka symbolem zájmu 

Jaro je tady! 
Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Pastelkami barev
rozkreslila se příroda,
slepičky vejce
ostošest snáší, 
chlapci pomlázkou
děvčata straší,
návrat slunce
radost do života vnáší.

Proč oslavy Velikonoc a jak se slaví ve Veselé?

Jaro je tady! 
Upletl jsem pomlázku, 
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Pastelkami barev
rozkreslila se příroda,
slepičky vejce
ostošest snáší, 
chlapci pomlázkou
děvčata straší,
návrat slunce
radost do života vnáší.
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O B E C   V E S E L Á

 Obecně závazná vyhláška obce VESELÁ č. 3 / 2009 
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Veselá

Zastupitelstvo obce Veselá se na svém 
zasedání dne 8. 12. 2008 usnesením č. 
08c/13/08 usneslo vydat na základě § 
50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění poz-
dějších předpisů, a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší 

před vnášením znečišťujících látek sta-
noví obec podmínky pro spalování su-
chých rostlinných materiálů, které lze 
spalovat v otevřených ohništích, za-
hradních krbech nebo v otevřených 
grilovacích zařízeních.

Článek 2
Podmínky spalování suchých 

rostlinných materiálů
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 

lze spalovat ve dnech středa, pátek od 
10 hodin do 20 hodin. 

(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 
nelze spalovat v období celého roku 
v neděli a státem uznaných svátcích. 

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabý-
vá účinnosti 1. 1. 2009.

Daniel Juřík  Ing. Pavel Křížka
starosta  místostarosta

mužů o ženy. Nenavštívené dívky se 
mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná 
žena dává muži barevné vajíčko jako 
symbol jejích díků a prominutí. Pověst 
praví, že dívky mají být na Velikonoce 
vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé 
a uchovaly si plodnost. Jiný výklad po-
mlázky – odvozeno od pomlazení, tj 
omlazení. Proto muži používají mladé 
proutí s největším podílem „životní sí-
ly“, kterou jakoby předávají vyšlehané 
osobě. V některých oblastech ženy mo-
hou pomlázku oplatit odpoledne, kdy 
vylívají na muže a chlapce kbelíky stu-
dené vody. Zvyk se napříč českými ze-
měmi mírně mění.

Ve Veselé (stejně jako v mnoha dal-
ších obcích) jsou Velikonoce spjaty také 
s tradičním klabáním, kdy chlapci před-
školního a školního věku chodí od Ze-
leného čtvrtku do Bílé soboty v pravi-
delných časových intervalech po obci 
s řehtačkami, klabačkami a ostatními 
rachodidly, a nahrazují tak zvony, které 
„ulétly do Říma“. Při předposlední ob-
chůzce obce (v sobotu dopoledne) pak 
„vyklabávají“ po domech sladkou po-
mlázku a drobné mince, za které ná-
sledně děkují tzv. „zaklabáváním“.

Na závěr bych proto rád zdvořile po-
žádal, zejména naše nové spoluobčany, 
aby místní tradice a intenzivní zvuk 
klabaček přijali s porozuměním...

Přeji Vám všem příjemné svátky veli-
konoční a jaro plné nové energie a slu-
níčka!

Daniel Juřík

Rozpočet na r. 2009 pro obec Veselou
• PŘÍJMY

Daňové příjmy 6.161.100 Kč
daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
daň z příjmu fyz. osob z podnikání
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
správní poplatky
daň z nemovitosti
popl. za vypouštění škodlivých látek
poplatek ze psa
poplatek za likvidaci komunál. odpadu
poplatek za VHP
daň z příjmu za obec
odvod výtěžku z VHP

Nedaňové příjmy 611.000 Kč
příjmy z lesního hospodářství
pronájem nemovitostí
úroky
poplatek kabelové televize

Dotace na vnitřní správu 100.000 Kč

CELKEM PŘÍJMY 6.872.100 Kč

• VÝDAJE

Lesní hospodářství 87.000 Kč
Veřejné osvětlení 130.000 Kč
Silnice, chodníky, 
zimní údržba 1.166.100 Kč

Sběr komunálního odpadu 485.000 Kč
Provoz kabelové televize 596.000 Kč
Péče o vzhled obce 150.000 Kč
Neinvestiční transfery 
– autobus HOUSACAR 37.200 Kč
Kultura 124.500 Kč
knihovna
kronika
tisk novin
posezení s důchodci, vítání občánků
Školství 717.000 Kč
mateřská škola
základní škola
školní jídelna
školní družina
neinvestiční platby jiným školám 
Činnost místní správy 
a zastupitelský orgán 3.041.400 Kč
elektrická energie, plyn
poštovné, telefony, spotřební materiál
pojištění majetku, mzdy, školení, ces-
tovné
příspěvky TJ Sokol, včelaři, SDH
opravy budovy OÚ
příspěvky mikroregionu
Restaurace „Veselanka“ 337.900 Kč
úroky, zařízení

CELKEM VÝDAJE 6.872.100 Kč

Ve Veselé dne 23. 3. 2009 
Daniel Juřík

UPOZORNĚNÍ ve smyslu § 15 zák. č. 273/2008 Sb.

Na základě vlastního šetření Policie ČR bylo zjištěno, že občané obce nemají 
řádně označené své rodinné domy číslem popisným, kdy v případě potřeby toto 
pak činí velký problém složkám integrovaného záchranného systému. 

V daném případě se tímto majitelé domů dopouští přestupku dle § 47b odst. 
1 písm. c) zák. č. 200/90 Sb., kdy za takovéto jednání lze uložit pokutu až do 
výše 10.000,00 Kč.

Upozorňujeme proto občany, že od května 2009 budou majitelé neoznače-
ných domů nekompromisně oznamování a následně pokutování za porušení 
uvedeného zákona.

Žádost pro občany
Vážení spoluobčané, chtěli bychom 

Vás poprosit, abyste případné zjištěné 
poruchy na kabelové televizi, veřejném 
osvětlení a místním rozhlase oznámili 
na obecní úřad: telefon - 577 983 285, 
 mobil - 602 694 480, 

 e-mail: ou@veselauzlina.cz.
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Změny v živnostenském podnikání
Od 1. 7. 2008 vstoupila v platnost velká novela živnostenského zákona, která 

velmi ulehčila čas, peníze i práci podnikatelům, ale ztížila práci úředníků.
Z původních 125 volných živností vznikla jedna živnost, která má 80 oborů 

činností. Místo ozdobných živnostenských listů a koncesních listin se vydává pouhý 
výpis z živnostenského rejstříku. V tomto rejstříku jsou uvedeny všechny platné 
živnosti. Pracovnici úřadu musí postupně transformovat živnosti a vydat výpisy, 
které nahradí původní živnostenské listy, transformace se provádí při oznámené 
změně nebo na žádost podnikatele.

Podnikatel má nyní možnost vybrat si i úřad, na kterém učiní podání. U sankč-
ních řízení a řešení stížností zůstává příslušný úřad podle místa podnikání u fyzic-
kých osob a podle sídla u právnických osob. Podnikatelé, kteří mají trvalé bydliště 
na ohlašovně úřadu musí doložit souhlas obce s umístěním místa podnikání na 
adrese úřadu. Důkladně zvážit, zda takový souhlas obec udělí, protože není možné 
bez oznámení podnikatele adresu místa podnikání zrušit nebo změnit.

Od 1. 7. 2008 nabíráme podání převážně elektronicky. Podnikatel může zaslat 
podání elektronický i ze svého počítače z domu nebo z kanceláře, musí mít však 
zaručený elektronický podpis. Problém je se zaplacením poplatku a dokládáním 
odborné způsobilosti. Podání může podnikatel učinit i přes CzechPOINT. Za celý 
kraj bylo podáno takto pouze jedno podání. Při podání přes Czech PONIT je opět 
problém určit jakou výši správního poplatku nutno zaplatit a předložení správné 
odborné způsobilosti.

Tím, že vypisujme podání elektronický předávají se data na FÚ, OSSZ, zdravotní 
pojišťovny. Máme napojení na výpis z RT, evidenci obyvatel a na ústřední infor-
mační registr adres, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 MěÚ Vizovice, živnostenský úřad

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Veselá

V Y H L A Š U J E

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže

 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční 15. – 16. května 2009
15. 5.: 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod., 16. 5.: 9.00 – 12.00 hod.

OÚ Veselá – hasičská zbrojnice

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC.

Pobíhající psi
V poslední době se množí stížnos-

ti od občanů na volně pobíhají psy, 
kteří znečišťují nejen chodníky, ale i 
soukromý majetek občanů. 

Upozorňujeme majitele psů, aby 
své psí miláčky nepouštěli volně po 
obci a zabezpečili je proti svévolné-
mu opuštění ze svých pozemků.

Pokud se situace nezlepší, bude-
me nuceni zajistit odchyt volně po-
bíhajících psů. Pro majitele to zna-
mená, že veškeré náklady s odchy-
tem budou muset uhradit.

Také prosíme důsledně o úklid 
psích exkrementů.

UPOZORNĚNÍ 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvkové organizace

Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá 
silniční vegetace (především dřeviny – 
stromy a keře) a který sousedí se silnicí, 
je dle občanského zákoníku povinen 
provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. 
ořezávání větví či vykácení starých po-
škozených stromů tak, aby nedocházelo 
ke škodám na životě, zdraví či majetku 
fyzických či právnických osob.

V případě porušení této právní povin-
nosti vzniká odpovědnost vlastníka po-
zemku za vzniklou škodu, neboť dle 
výše citovaného zákona je strom sou-
částí pozemku.

Dle § 14 odst. 1 zákona č. 13/1997 
Sb. není silniční vegetace v průjezdním 
úseku obcí součástí silničního majetku. 
Povinnost provádět pravidelnou údržbu 
této vegetace není povinností vlastníka 
ani majetkového správce silnice, neboť 
tato silniční vegetace neplní v průjezd-
ním úseku funkci dopravní, ale plní 
funkci tvorby životního prostředí 
a vzhledu obce. Pečovat o ně musí fy-
zická osoba, která je vlastníkem pozem-
ku.

Z jednání zastupitelstva obce Veselá 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob pořízení nádobí 

a příborů v Restauraci Veselanka.
ZO schvaluje příspěvek na stravování důchodců.
ZO schvaluje výměnu osvětlení a postupnou obměnu pod-

lah. krytin v budově Základní školy a Mateřské školy Veselá 
a projednalo vyčlenění částky 125.000,00 Kč z rozpočtu 
obce na spolufinancování projektu vyhlášeného Zlínským 
krajem PF02-09 Podprogram na odporu obnovy venkova na 
výměnu osvětlení a podlahových krytin v ZŠ a MŠ Veselá.

ZO bylo seznámeno s výší procentního odvodu z VHP za 
období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 od firmy ILEX HRAMAT 
ALFA s.r.o.– celková částka 23.732,00 Kč. Tato částka bude 
použita na pořízení vybavení školní zahrady.

ZO projednalo nákup přídavného zařízení na riedra na 
zimní a letní údržbu chodníků – radlice – 35.000,00 Kč, kar-
táč – 55.000,00 Kč, sněhová fréza – 5.000,00 Kč (bonus), 
celková částka 95.000,00 Kč.

ZO projednalo postupný odkup pozemků na cyklotrasy 
a cyklostezky, místní komunikace. 

ZO schvaluje rozpočet obce Veselá na rok 2009.
Zamítá výstavbu bioplynové stanice v katastru obce.
ZO schvaluje dosázení stromků v obci a provedení postři-

ku stromků.
Schvaluje zakoupení programu NOE do vysílání KTV obce 

a slevu na nové přípojky v měsíci dubnu 2009.
 DJ



4

Nahlédnutí do kroniky obce Veselá /rok 1978/ první část
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dovolte mi, abych využil první letoš-

ní veselský zpravodaj k informování 
o činnosti našeho sboru. Informace 
jsou určeny jak našim členům, tak celé 
veselské veřejnosti.

V prosinci minulého roku se nám 
podařilo upravit klubovnu novým dře-
věným obložením, které nahradilo starý 
olejový nátěr. Akci si vzala na starost 
mladá garda sboru pod vedením Jiřího 
Juliny a Marka Gerycha. Za tuto akci jim 
a dalším nejmenovaným patří od výbo-
ru sboru velké poděkování. Vážíme si 
jejich aktivity. Mladí hasiči odvedli dob-
rou práci, na kterou jsme vynaložili 
částku přibližně 13 tisíc korun. 

Průběžně jsme navštěvovali závěreč-
né roční schůze okolních sborů našeho 
okrsku. Náš sbor rovněž uspořádal val-
nou hromadu, která se konala 11. ledna 
2009. Účast členů nebyla na takové 
úrovni, jak jsme předpokládali přesto, 
že každý člen byl písemně pozván. 

V restauraci Veselanka jsme na konci 
ledna pořádali slavnostní valnou hro-
madu slušovického okrsku za účasti 
všech sborů. Využili jsme skutečnosti, 
že sál restaurace má dostatečnou kapa-
citu pro pořádání podobných akcí. 
Všichni účastníci byli velmi spokojeni 
a již se těší na příští setkání. 

V měsíci únoru jsme uspořádali roz-
loučení s minulým rokem. Při této příle-
žitosti jsme si pochutnali na dobrotách 
ze zabijačky.

Stručně jsem Vás seznámil s uplynu-
lým obdobím a nyní bych Vám rád na-
stínil, co nás čeká.

Následující měsíce budou v duchu 
vyšší aktivity ve sboru. Připravujeme se 
na zkoušky odbornosti Hasič III. stupně. 
V dubnu provedeme sběr starého žele-
za. Žádáme občany, aby přichystali ne-
potřebné staré železo před své domky. 
Svoz bude pořádán v sobotu 18. dub-
na. 

Pravidelná hasičská pouť na sv. Hos-
týnu se letos koná 25. dubna. Autobus 
na tento zájezd bude jako vždy přista-
ven u restaurace Veselanka a odjezd je 
plánován na 7 hodin. Zájemci o návště-
vu Hostýna se budou moci přihlásit 
a zaplatit jízdenku v místní prodejně 
potravin. Těšíme se, že možnosti navští-
vit hasičskou pouť, která je velmi slav-
nostní, využijete v hojném počtu.

I letos chceme pokračovat v propaga-
ci požární ochrany v místní škole, a to 
účastí v soutěži Požární ochrana očima 
dětí, která byla díky odpovědnému pří-
stupu učitelek v minulém roce úspěšná. 

Rádi bychom také strávili s dětmi ve 
škole jeden den a přednesli něco o pre-
venci, historii sboru a obecně o úkolu 
a poslání hasičského sboru v obci.

Druhého května proběhne ve Slušo-
vicích oslava 125. výročí založení slušo-
vického hasičského sboru. Přislíbili jsme 
pomoc při organizaci této akce. Oslavu 
založení sboru bude rovněž pořádat ve 
dnech 27. a 28. června sbor z Podkopné 
Lhoty. Tentokrát se bude jednat o 70. 

Jaro stále ještě není v plném proudu a proto jistě není pozdě upozorňovat 

na nebezpečí, spojená s jarním úklidem.Každoročně v tomto období varujeme 

před vypalováním starých suchých travin. Podle zákona je tato činnost výslov-

ně zakázána, ale stále jsou mezi námi takoví, kteří zákaz porušují. Pokud i vy 

patříte do této skupiny lidí, kteří tuto nebezpečnou činnost provozují, nepod-

ceňujte „hlavního soupeře“, a to je vítr. Ani plot nazabrání dalšímu šíření 

požáru. Pokud se stane, že se oheň začně šířit, může vám být neocenitelným 

pomocníkem lopata a písek. Pak již přicházejí na řadu hasiči. A výjezd profe-

sionálních hasičů není levnou záležitostí a pravděpodobně si jej budete muset 

zaplatit sami! Nespoléhejte na pojišťovnu!!

V posledních letech dochází ke zdokonalování topidel, přesto se mohou 

vyskytnout problémy vedoucí k požáru.Patří k nim nepořádek před topidlem, 

hořlavé látky uložené v blízkosti topidla, neznalost obsluhy topidla. Vzhledem 

k tomu, že neprobíhají organizované preventivní prohlídky, žádáme vlastníky, 

aby si sami nechali zkontrolovat od odborníků to hlavní, a to je kouřovod 

(komín). Podle statistik značnou část požárů či výjezdů zaviňují vadné nebo 

nečištěné komíny. Vadné hlavy komínů, dvířka, saze nebo praskliny Vám mů-

žou způsobit velké problémy.

Vážení občané, dovolte mi, abych Vám jménem Sboru 
dobrovolných hasičů Veselá popřál k Velikonocím hodně 
štěstí, zdraví a bohatou pomlázku. 

Osobně si přeju, aby veselští hasiči vyváželi svoji tech-
niku jenom při soutěžích.

 J. Juřík

výročí. I zde chceme být nápomocni při 
pořádání. 

Poslední sobotou v květnu se rozje-
dou požární soutěže počínaje okrsko-
vou soutěží v požárním sportu, která je 
pořádaná na Březové a je závazná pro 
všechny sbory okrsku. Přijeďte povzbu-
dit naše družstvo. 

S dalšími aktivitami Vás seznámíme 
v dalším letošním zpravodaji.
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Z činnosti školní družiny
Školní družina při ZŠ a MŠ Veselá je 

zařízením pro mimoškolní výchovu 
a vzdělávání. Její činnost spočívá v sys-
tematické péči o naplňování volného 
času dětí tak, aby činnosti byly zábav-
né, ale aby zároveň navazovaly na 
znalosti a dovednosti získané během 
školní výuky.

V naší školní družině sportujeme, za-
jímáme se o kulturní dění v obci 
i v okolí, seznamujeme se s historií i li-
dovými tradicemi. Máme rádi rukoděl-
né činnosti, rádi zpíváme a tancujeme, 
pořádáme soutěže, účastníme se škol-
ních projektů. 

Začátek školního roku byl pro nás 
nejen začátkem školních povinností, ale 
také radostí. Pan starosta nás požádal, 
abychom přivítali nové občánky naší 
obce. Nejmladší veselské občany jsme 
pozdravili v krojích písničkami a taneč-
ky z Valašska.

Sportujeme nejraději na fotbalovém 
hřišti nebo školní zahradě. Při vycház-
kách se seznamujeme s přírodou v nej-
bližším okolí obce.

Na podzim jsme s družinou několi-
krát vyjeli do Zlína, abychom se zúčast-
nili podzimního jarmarku, dílen tradič-
ních řemesel, viděli jsme také slavnostní 
jízdu sv. Martina. Velmi se nám líbila 
noc ve škole. Hráli jsme si na skřítky 
Podzimníčky. Večerem nás provázela 
tvorba Zdeňka Smetany. Podrobně jsme 
se seznámili s jeho výtvarným dílem, 
které nás okouzlilo. 

Před Vánocemi jsme se věnovali ná-
cviku školního vystoupení v duchu tra-
dic Valašska. Koledy v podání Valášků 

a andílků se nám zalíbily natolik, že 
jsme je použili i v pásmu Betlém, které 
jsme předvedli těsně před Vánocemi.

A aby byla předvánoční atmosféra 
úplná, provoněli jsme školní budovu 
vlastnoručně upečenými perníčky. Kro-
mě perníčků jsme napekli také drobné 
cukroví, které jsme mohli nabídnout 
občanům, kteří se přišli podívat na živý 
betlém. 

Po Vánocích jsme se účastnili Tří-
králové sbírky. Těšilo nás, že jsme moh-
li svou účastí ve sbírce pomoci lidem, 
kteří se ocitli ve svízelné životní situaci.

Letošní zima nám dopřála hodně sně-
hu, a tak jme toho využili. Sáňkovali 
jsme, bobovali, stavěli různé stavby ze 
sněhu.

V době nepříznivého počasí rádi tvo-
říme, hrajeme hry a soutěžíme. V měsí-
ci únoru jsme uspořádali turnaj ve hře 
Člověče, nezlob se. Zapojili se do něho 
všichni žáci naší školy. Absolutním vítě-
zem se stala Terezka Čočková ze druhé 
třídy.

Měsíc březen nám nabízí celou škálu 
činností, souvisejících s nástupem jara, 
s probouzením přírody a časem mláďá-
tek. I období Velikonoc je velmi pod-
nětné, plné lidových tradic, říkanek 
a písniček.

Na začátku dubna jsme uspořádali 
velikonoční dílnu, kde nám pan František 
Divílek předvedl pletení tatarů, pan Jiří 
Chaloupek pletení košíků a babičky 
z Lukova malování na sklo, na vajíčka 
i tvorbu jarních dekorací.

Budeme rádi, když se na naše akce 
přijdete podívat, ať už ze zvědavosti 
nebo pro inspiraci.

 Zpracovaly K. Trtílková,
S. Urbanová, L. ČočkováNoc ve školní družině

Finále soutěže Člověče, nezlob se

Zdobení perníčků
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• JUBILANTI 

LEDEN
Mária Vajdová  75 let
Juliana Surovcová  75 let
Božena Krajíčková 55 let

ÚNOR
František Kocháň 75 let
Josef Válek 65 let

BŘEZEN
Alfréda Valeriánová  85 let
Jaroslav Moučka 55 let
Milena Ševců 50 let

DUBEN
Rudolf Válek  65 let
Marie Hradilová 65 let

 Všem jubilantům blahopřejeme!

• NAROZENÍ

Daniel Mazáč
Natalie Kohnová
Andrea Nicole Valk
Jakub Nevrlý
Petr Slováček

ÚMRTÍ

Stanislav Janků

UPOZORNĚNÍ:
Kdo nechce být zveřejněn ve spole-
čenské kronice, nahlaste svůj nesou-
hlas na obecním úřadě.

 starosta obce

Společenská 
 kronika 
Společenská 
 kronika 

Informace pro občany ČR
Nový cestovní pas se dvěma biomet-

rickými údaji
Od 1. dubna 2009 se budou vydávat 

cestovní pasy se strojově čitelnými úda-
ji a s nosičem dat s biometrickými údaji 
obsahujícím dva biometrické údaje.

Všechny typy cestovních pasů jsou 
platné po dobu v nich uvedenou. K ces-
tám do států EU lze kromě cestovních 
pasů používat také občanské průkazy.

Přehled matriky a evidence 
obyvatel v roce 2008

Počet obyvatel k 31. 12. 2007 749
Přistěhovalo se  12
Odstěhovalo se  4
Zemřelo  6
 - mužů / žen  2 / 4
Narození  17
 - chlapců / děvčat 8 / 9
Počet obyvatel k 31. 12. 2008 768
Počet sňatků 10

Informace odboru dopravy 
a silničního hospodářství MěÚ Vizovice

EKOLOGICKÁ DAŇ

Od 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 383/2008 Sb. ze dne 3. 9. 2008.
Tento zákon zavádí mimo jiné nově poplatky na podporu sběru, zpracování, 

využití a odstranění vybraných autogramů.
Žadatel o registraci vozidla do registru silničních vozidel je povinen zaplatit ten-

to poplatek. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfuko-
vých plynech v souladu s předpisy EU ve výši:

a) 3.000 Kč při plnění mezních hodnot EURO 2
b) 5.000 Kč při plnění mezních hodnot EURO 1
c) 10.000 Kč při nesplnění mezních hodnot podle a) nebo b).
Při plnění min. hodnot EURO 3 se poplatek neplatí.
Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v ČR na pří-

slušném obecním úřadě s rozšířenou působností. Pokud je již vozidlo v ČR regis-
trováno, platí se při první přeregistraci, která proběhne po 1. 1. 2009.

V případě převodu vozidla z dědictví nebo vývoz do zahraničí se poplatek neu-
platňuje.

AUTOVRAKY

Nově je doplněna i oblast „zániku“ vozidla – jedná se o trvalé vyřazení vozidla 
z registru silničních vozidel.

O trvalém vyřazení vozidla z registru rozhodne příslušný obecní úřad s rozšíře-
nou působností v následujících případech:

a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití – 
v tomto případě je vlastník povinen doložit způsob jeho zániku nebo jejich dalšího 
využití (sběratelské účely, využití jako doplňkových objekt na soukromém pozem-
ku apod.). Není tedy nutno dokladovat fyzický zánik od provozovatel ke sběru 
autovraků.

b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a nebyla-li ve lhůtě 14ti dnů 
od zániku pojištění uzavřena nová smlouva (netýká se vozidel dočasně vyřazených 
z registru – v depozitu)

c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystave-
né provozovatelem zařízení ke sběru autovraků 

V žádném případě nelze vyřadit vozidlo, které nemá další využití, rozprodáním 
na náhradní díly. Likvidovat vozidlo je možné výhradně cestou určeného provozo-
vatele zařízení ke sběru autogramů.

 
Ing. Emilie Klinkovská, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Naše tradice - příprava chlapců na „klabačku“Naše tradice - příprava chlapců na „klabačku“


