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Vážení spoluobčané,
začalo jaro a s tím i spojené činnosti na zahrádce. Přiblížilo se také období, ve kterém každoročně hasiči
evidují velký nárůst počtu výjezdů jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů k požárům travních a
lesních porostů. Tradičně je s událostmi spojeno pálení rostlinných materiálů. Proto mě hasiči
Zlínského kraje poprosili, abych na tuto problematiku upozornila občany, tak aby se předešlo
případným požárům nebo v některých případech i ke zbytečným výjezdům hasičů. Proto je každý
občan dle zákona o požární ochraně povinen nahlásit pálení. Ohlásit pálení můžete do evidence pálení
nahlásit telefonicky či využít odkaz na webových stránkách obce www.velkalhota.cz ►Ohlášení pálení
a nahlásit toto pálení elektronicky. Nahlášení pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno
Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranné sboru Zlínského kraje. Evidence slouží
také pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Další bližší informace k dané
problematice naleznete na níže uvedeném odkazu: http://www.hzscr.cz/clanek/spalovani-horlavych-latekna-volnem-prostranstvi-evidence-paleni-413754.aspx.

Dále mě dovolte, abych Vás informovala, že Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické
osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace).
Tato aktuální výzva Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje svými podmínkami
převážně odpovídá výzvě, jež byla vyhlášena Zlínským krajem na přelomu let 2015 a 2016. Novinkami
jsou pak zejména:
-

omezení výčtu podporovaných zdrojů tepla pouze na obnovitelné zdroje energie, tj. na tepelná
čerpadla nebo kotle na pevná paliva – výhradně biomasa (dřevo, pelety, dř. brikety, apod.);

-

změna způsobu předkládání žádostí, kdy je žádost vyplňována a odeslána prostřednictvím
elektronického formuláře a následně je žádost do 10 kalendářních dnů doručena Zlínskému kraji
v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky.

Celková předpokládaná finanční alokace vyhlášené výzvy je 34,4 mil. Kč. Příjem elektronických
formulářů žádostí o dotaci bude zahájen 19. 4. 2017 v 8:00 hod. a ukončen bude 21. 4. 2017 ve 13.00
hod. Příjem elektronických formulářů žádosti může býti ukončen i dříve, a to v případě, že budou
přijaty elektronické formuláře s celkovou požadovanou výší dotace dosahující alespoň 150 % finanční
alokace.
V případě jakýchkoli dotazů k dotacím na podporu výměny zdrojů tepla mohou zájemci o informace
kontaktovat pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje:
-

Ing. Petr Hasala, tel.: 577 043 825,

-

Ing. Barbora Kubernátová, 577 043 843,

-

Ing. Ludmila Vaňková, 577 043 833,

případně lze využít kontaktní e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.
V závěru mě prosím dovolte popřát hezké velikonoční svátky plné sluníčka a rodinné pohody.
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Obecní knihovna informuje občany
Obecní knihovna pořádá velikonoční tvoření, které
se koná ve středu 12. 4. 2017 v knihovně 15:00 –
18:00 hod. Přijďte si nazdobit květináče, zdobit
budeme ubrousky, barvami, krajkou a jinými
ozdobami.
Miroslava Dobšová, knihovnice

Farní sbory - velikonoce 2017
CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ EVANGELICKÁ – VELKÁ LHOTA
Sborový program ve velikonočním období 2017
BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
* 13. 4. 2017 Zelený čtvrtek v 18.00 – bohoslužby v sále na faře se sv. večeří Páně
* 14. 4. 2017 Velký pátek v 18.00 – bohoslužby ve sborovém sále
* 16. 4. 2017 Neděle velikonoční v 9.30 - rodinné bohoslužby se sv. večeří Páně v kostele
CÍRKEV BRATRSKÁ - VELKÁ LHOTA
Zveme vás na setkání Církve bratrské ve Velké Lhotě
14. 4. 2017 Velký pátek
16. 4. 2017 Neděle velikonoční

16:00 hod.
9:30 hod.

Velkopáteční bohoslužba
Velikonoční nedělní bohoslužby

CÍRKEV KATOLICKÁ - ZAŠOVÁ
MŠE SVATÉ:
9. 4. 2017 Květná neděle:
13. 4. 2017 Zelený čtvrtek
14. 4. 2017 Velký pátek

9:00 Veselá, 7:30, 10:30 Zašová
16:00 Veselá, 18:00 Zašová
16:00 Veselá (15:15 – křížová cesta)
18:00 Zašová )14:00 – křížová cesta)
15. 4. 2017 Bílá sobota
18:00 Veselá, 20:30 Zašová (vigilie)
16. 4. 2017 Neděle velikonoční - Zmrtvýchvstání Páně
9:00 Veselá, 7:30, 10:30 Zašová
17. 4. 2017 Pondělí velikonoční
7:30 Zašová, 9:00 Veselá
23. 4. 2017 Neděle - Milosrdenství 9:00 Veselá, 7:30, 10:30 Zašová
(14:00 Zašová – zpověď; 14:00 – 15:00 – Adorace s Korunkou k Božímu milosrdenství)
Velikonoční zpověď:
čtvrtek 6. 4. 2017
15:30 - 17:00 Veselá
sobota 8. 4. 2017
13:00 - 15:00 Zašová

Nový občanský zákoník a psi - informace jak postupovat
Jelikož opakovaně dostávám oznámení od občanů o volně pobíhajících psů bez majitele, tak mě nedá,
abych na tuto situaci nereagovala. Jistě jste již zaznamenali v tisku některý z mnoha článků,
vysvětlujících ustanovení nového občanského zákoníku (tento občanský zákoník je v platnosti více jak
dva roky), a to i ve vztahu ke zvířatům. Nebudu proto uvádět čísla jednotlivých paragrafů, ale shrnu
z této problematiky to nejdůležitější.
Pes přestává být z pohledu zákona věcí, neboť se jedná o živého tvora nadaného smysly. Ustanovení
zákoníku o věcech se na něj použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.
Nové znění zákona mění praxi především v případě, kdy občan najde volně pobíhajícího psa. Pokud se
občan takovéhoto psa ujme, je především povinen vrátit jej původnímu majiteli. Za tím účelem je
povinen ověřit si, zda pes není některým způsobem označen (známka, tel. číslo nebo adresa na obojku,
atp.). Nelze-li nalezené zvíře (psa), u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, vrátit, tj. nelze z okolností
poznat, komu má být vráceno, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci. Nicméně obec
pouze zveřejní způsobem v místě obvyklém (tj. například na stránkách www.velkalhota.cz) . Nálezce o
nalezené zvíře řádně pečuje, dokud se jej neujme vlastník. Nepřihlásí-li se nikdo do dvou měsíců od
vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce po uplynutí 2 měsíců
obci, že zvíře nabýt nechce, obec svěří zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata.
Tato osoba může se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nepřihlásí nikdo do 4 měsíců ode dne, kdy
jí bylo zvíře svěřeno. Totéž platí pro kočky či jiná doma chovaná zvířata.
Prakticky stejné povinnosti vyplývají obci ze znění zákona o veterinární péči v případě odchytu
toulavých a opuštěných psů a koček, který se provádí v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, případně
v jiném veřejném zájmu.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro majitele psa nyní bude opravdu důležité mít psa řádně označeného
tak, aby bylo možné majitele či chovatele bez problémů identifikovat, protože v případě, že se pes
ocitne na území jiné obce, nemusí se mu podařit ho v dané lhůtě 2 měsíců dohledat.
Ještě jednou upozorňujeme, že pokud někdo psa najde, musí sice jeho nález oznámit obci, ale bude i
nadále o něj pečovat. V žádném případě nebude Policie ČR, Městská policie Valašské Meziříčí ani Obec
Velká Lhota od osob přebírat nalezené zvíře (s výjimkou výše uvedeného zákonného postupu).
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datum
16. 4. 2017
22. 4. 2017
30. 4. 2017
7. 5. 2017
14. 5. 2017
21. 5. 2017
28. 5. 2017
4. 6. 2017
11. 6. 2017
18. 6. 2017

Rozpis utkání TJ Velká Lhota – jaro 2017
den
místo utkání
ne
Velká Lhota - Leskovec
so
Krhová B – Velká Lhota
ne
Velká Lhota – FC Vsetín B
ne
Liptál – Velká Lhota
ne
Velká Lhota - Zděchov
ne
Mikulůvka – Velká Lhota
ne
Velká Lhota - Police
ne
Študlov – Velká Lhota
ne
Velká Lhota – Valašská Polanka B
ne
Velká Lhota – Ratiboř B

čas
15:30
16:00
15:30
16:30
15:30
15:00
15:30
15:30
15:30
15:30

Pozvánka na bazén
V naší obci je již tradiční, že několik roků pořádá Obec Velká Lhota bazén pro rodiče s dětmi do 15 let.
Tato akce vždy probíhala v jarním a podzimním období. Letos tomu bude stejně tak, kdy obec Velká
Lhota bude hradit koupání rodičů s dětmi v krytém bazénu ve Valašském Meziříčí. Koupání rodičů s
dětmi se uskuteční v těchto termínech:
-

20. dubna 2017 - čtvrtek – 16:30 – 17:30 hod.
25. dubna 2017 - úterý – 16:30 – 17:30 hod.
14. května 2017 – neděle – 9:30 – 10:30 hod.
23. května 2017 – úterý – 16:00 – 17:00 hod.

Podmínkou je, aby děti přišly vždy na bazén – do vstupní haly – v doprovodu rodičů, vždy alespoň 5
minut před plánovaným vstupem na bazén – z důvodu organizace. Prosíme rodiče, aby se při vyzvání
prokázali přítomným zástupcům obce občanským průkazem nebo jiným dokladem, aby bylo zřejmé, že
se jedná o občany naší obce, děkujeme za pochopení. Po ukončení plánovaného pobytu na bazéně (1
hodina + šatna) opět rodiče odevzdají čipy, popřípadě použité vstupenky, pověřené osobě obce. Při
pobytu na bazéně odpovídají za své děti rodiče. Závěrem této zprávy přejeme příjemný pobyt a zážitky
s Vašimi dětmi na bazéně

Upozornění pro hasiče a jejich příznivce
Dne 29. 4. 2017 se uskuteční na Svatém Hostýně (Bystřice pod hostýnem) dvacátá čtvrtá hasičská pouť
(pontifikální mše sv. v 10:15).

Výpis z unesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání 1. února 2017 mezi jinými body programu projednávalo
rozvojové záměry Charity a Diakonie z Valašského Meziříčí na rok 2018. Dále bylo také přispěno
z rozpočtu obce Diakonii ČCE na službu osobní asistence, kterou vykonává v naší obci.
Zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání 22. března 2017 mezi jinými body programu projednávalo
dotace spolkům z obecního rozpočtu a bylo odsouhlaseno Mysliveckému sdružení, Sdružení hasičů
Malá Lhota a Sdružení hasičů Velká Lhota každému dotace ve výši 10.000,- Kč a Tělovýchovná jednota
Velká Lhota ve výši 48.000,- Kč. Dále zastupitelé na tomto zasedání projednávali znovu také
neoprávněné užívání obecních pozemků občanů – ploty, zástavbou apod.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU, ELEKTROZAŘÍZENÍ A VELKOBJEMNÉHO
ODPADU
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat v měsíci květnu dne 20. 5. 2017 – blíže budete informováni
v dalším zpravodaji.

Podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pramínek Valašská Bystřice
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ,
Č.j.: MŠ-05/2017 ze dne 10. března 2017
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice, okres
Vsetín sděluje, že termín pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2017/2018.
Místo pro vyzvednutí žádosti: Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice 155
Termín:
17. dubna – 21. dubna 2017
Místo pro podávání žádostí:
Termín:
Doba pro podání žádosti:

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice (ředitelna)
čtvrtek 4. května 2017
od 8.00 do 15.00 hod.

Podávání žádostí do speciální logopedické třídy „Berušky“ - na školní rok 2017/2018
Rodiče dětí, kteří mají zájem, aby jejich dítě bylo zařazeno do Speciální logopedické třídy Mateřské
školy Pramínek, Valašská Bystřice, okres Vsetín, sdělí v den zápisu – ve čtvrtek 4. května 2017 tuto
skutečnost ředitelce školy. Bude jim předána k vyplnění žádost o přijetí do Speciální logopedické třídy.
Rodiče následně musí navštívit školské poradenské zařízení, které jim vyhotoví doporučení o zařazení
dítěte do logopedické třídy.
Další bližší infomace se dozvíte na webových stránkách MŠ Valašská Bystřice:
http://www.praminekskolka.cz/ .
Mgr. Věra Matoušková,
ředitelka MŠ Pramínek

4/2017 Zpravodaj obce Velká Lhota, registrace MK ČR E 20263, vydavatel: obec Velká
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