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Úvodní slovo starostky obce
Vážení občané,
jsme na sklonku roku 2019 a zanedlouho budeme vítat rok 2020.
Proto bych se chtěla poohlédnout za rokem 2019, zavzpomínat co všechno se nám
podařilo uskutečnit a co na nás čeká v nacházejícím roce 2020.
Ve zpravodaji si tyto události roku 2019 připomeneme.
Ladislava Vlachynská
Starostka obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

5. ledna

Z

ahájena byla v 9.00 hodin mší
svatou v kapli, pak následovala
obchůzka vesnicí složená ze čtyř

DĚTSKÝ KARNEVAL

skupinek koledníků. Občerstvení bylo
zajištěno na obecním úřadě. Výtěžek
sbírky 24 171 Kč. V letošním roce

2. února

D

ěti z vesnice a mateřské školy se
mohly vyřádit v sále obecního
úřadu pod vedením Milana Kury
a učitelek z mateřské školy.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

25. ledna

K

onalo se v sále obecního úřadu
pod vedením lektorky
Mgr. Aleny Babíkové. Velmi poučné
a naučné, jen škoda, že účast občanů
byla malá.
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obec zakoupila 12 ks převleků pro
koledníky, takže v lednu 2020 budou
koledníci již v novém oblečení.

POSEZENÍ
S DŮCHODCI

23. února

V

sále obecního úřadu k tanci
a poslechu zahrál pan Šubík
z Halenkovic. Moc příjemné odpoledne, strávené v kruhu seniorů.

KOŠT SLIVOVICE

23. března

P

řihlášeno 30 vzorků.
Vítězové:
1. místo Mietas Edward
2. místo Rudžik Petr
3. místo Korábečný Tomáš

DEN MATEK

11. května

V

ystoupení dětí z mateřské školy
pro své maminky, babičky atd.

VELIKONOČNÍ
DÍLNIČKY PRO DĚTI

V

13. dubna

sále obecního úřadu děti s rodiči tvořili velikonoční ozdoby,
vajíčka, pomlázku v duchu tradic

FAŠANK

2. března

P

ořadatelem Sbor dobrovolných
hasičů Sušice, obchůzka masek
vesnicí. Pokračujeme v dodržování
tradic.

27. dubna
STAVĚNÍ MÁJE
A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

K

onalo se na hřišti. Za doprovodu
Milana Kury se mohly děti vydovádět v soutěžích i v tanci. Na závěr
bylo opékání špekáčků. Se stavěním
máje pomáhali přítomní pánové.
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ZÁJEZD NA SVATÝ
HOSTÝN

11. června

Ú

častnili se občané Sušic a přilehlých obcí. Byla sloužena mše
svatá za všechny poutníky a při zpáteční cestě jsme se zastavili s prohlídkou
kostela ve Štípě u Zlína.

BIGBÍT
NA HŘIŠTI

3. srpna

U

nás na hřišti jsme přivítali skupinu Halogen. Všichni milovníci
bigbítu si přišli na své.

SLAVNOSTI VÍNA

V

7. 9. – 8. 9.

Uherském Hradišti proběhly
tradiční Slavnosti vína. Bohužel
naše obec se letos neprezentovala,
neboť hodová chasa v tu dobu byla
zaneprázdněna.

DĚTSKÝ DEN

15. června

D

ětský den pomohli uspořádat
místní hasiči. Uskutečnil se
na hřišti. Den byl plný her, soutěží
a zábavy, jízda na koních, malování
na obličej a nakonec si děti opékaly
špekáčky.

UZENÉ MAKRELY

10. srpna

H

odová chasa uspořádala na hřišti
tradiční uzené makrely a k tomu
zahrála sušická kapela.

ZÁJEZD DO MILOTIC

B

28.9.

ěhem zájezdu jsme navštívili zámek Milotice, čajovnu Sonnentor
s přednáškou a ochutnávkou. Na závěr
krásné zakončení u Osičků v Lanžhotě
při dobrém burčáku, jídle ale taky
překrásném vystoupení manželů
Osičkových.
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SUŠICKÁ POUŤ

7. července

T

radiční sušická pouť se mší svatou
před kapličkou.

SLOVÁCKÉ HODY

31. 8. – 1. 9.

Z

a krásného slunného počasí proběhly Slovácké hody s právem.
I když letos stárci nebyli, tak hody
byly veselé.

DRAKIÁDA
S OPÉKÁNÍM
ŠPEKÁČKŮ

N

3. 10.

a hřišti děti pouštěly barevné
draky různých velikostí a tvarů.
Po aktivní zábavě pak u ohně opékaly
špekáčky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
DO ŽIVOTA

29. září

S

tarostka obce přivítala 6 nových
občánků obce Sušice za účasti
rodičů a rodinných příslušníků.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
U KAPLIČKY

30. 11.

B

yl pořízen nový slámový betlém,
které nazdobil okolí kaple. Vystoupily děti z mateřské školy, hudecká
muzika Petra Zálešáka a pěvecký sbor
ze Stříbrnic.

VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH
VĚNCŮ A DÍLNIČKY PRO
DĚTI

V

23. 11.

sále obecního úřadu pod vedením Veroniky Hejdové. Děti
i dospělí si mohli namalovat, nazdobit
krásné a voňavé dekorace na vánoce.

POSEZENÍ
S DŮCHODCI

16. 11.

V

sále obecního úřadu bylo posezení spojeno s koštem vína
a hudbou. K tanci i poslechu zahrál pan
Šubík z Halenkovic. Překrásně strávené
odpoledne v kruhu sušických seniorů.

TURNAJ VE STOLNÍM
TENISU

MISIE

21. – 26. října

V

obci proběhl misijní týden,
kde byly pravidelně každý den
slouženy mše svaté pro děti a dospělé.
V sobotu 26. října byl misijní týden
ukončen postavením misijní kříže
a mší svatou.

28. 12.

T

urnaj se bude konat v sále obecního úřadu. Hrát se bude o pohár
starostky obce.

LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD

28. 10.

L

ampiónový průvod byl zahájen
starostkou obce vzpomínkou
a položením kytice k pomníku padlých. Průvod byl zakončen na hřišti
barevným ohňostrojem a dobrým
svařákem.

ZABÍJAČKOVÝ GULÁŠ

7. 12.

N

a hřišti mohli přítomní občané
ochutnat zabíjačkový guláš a přitom poslouchat cimbálovou muziku
Pozdní sběr pod vedením Petra Tučka.
Toto bylo ohlédnutí za akcemi, které
proběhly v průběhu roku 2019.
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V roce 2020 připravujeme níže uvedené akce. Jelikož se připravují hodně s předstihem, může být termín
nebo čas dodatečně pozměněn. Občany informujeme o každé akci formou plakátů, kde jsou termíny již
přesně uvedeny.
LEDEN
4. 1. Tříkrálová sbírka
25. 1. Dětský karneval

ČERVEN
13. 6. Dětský den
16. 6. Zájezd na Svatý Hostýn

ÚNOR
8. 2. Košt slivovice
22. 2. Fašank

ČERVENEC
12. 7. Sušičská pouť

BŘEZEN
21. 3. Beseda s důchodci

SRPEN
1. 8. Bigbít
15. 8. Makrely

DUBEN
4. 4. Velikonoční dílničky pro děti
25. 4. Stavění máje
a pálení čarodějnic

ZÁŘÍ
5.–6. 9. Hody
12. 9. Slovácké slavnosti vína
28. 9. Zájezd

KVĚTEN
9. 5. Den matek

ŘÍJEN
2. 10. Drakiáda

28. 10. Lampionový průvod
LISTOPAD
14. 11. Posezení s důchodci
21. 11. Vázání adventních věnců
a dětské dílničky
PROSINEC
5. 12. Rozsvícení vánočního 		
stromu
31. 12. Novoroční setkání na hřišti
s opékáním špekáčků
Pondělky: cvičení jógy Úterky, středy
v zimním období: stolní tenis

Nyní se Vám představí spolky v obci a taky mateřská škola, jak úspěšný byl pro ně rok 2019,
co se jim podařilo, co se nezdařilo a co je čeká v roce 2020.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SUŠICE

F

otbalový ročník 2018/2019 jsme
začali na podzim roku 2018
velmi špatně. Za prvních šest kol
soutěže jsme získali pouze jeden
bod, za remízu 0:0 s Kudlovicemi. Ve
Stříbrnicích jsme se dostali na vítěznou vlnu a ve zbývajících utkáních
podzimu jsme neztratili ani bod.
Přípravu na jarní sezónu fotbalového
ročníku 2018/2019 jsme již tradičně
zahájili druhý týden měsíce ledna.
Na konci měsíce února jsme zdokonalovali fyzickou přípravu na
soustředění v Pustých Žibřidovicích.
Poté se s námi rozloučil Karel
Kozelek, který z důvodu pracovních
povinností přerušil fotbalovou
kariéru v našem klubu.
V jarní sezoně jsme navázali na
dobré výkony z konce podzimu.
První dvě utkání jsme vyhráli. Poté
přišla na řadu dvě derby. Doma
s Jalubím jsme získali bod za remízu

1:1 a v Huštěnovicích jsme prohráli
1:2. Poté jsme se vrátili na vítěznou
vlnu, která byla přerušena remízovým zápasem v Kněžpoli a ukončena
porážkou v posledním kole na hřišti
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v Traplicích. Ročník 2018/2019 jsme
skončili na pěkné 4. místě.
Během roku jsme řešili i mimo
fotbalové záležitosti. Stávající nájem-

Naše
spolky
kyně odstoupila od nájemní smlouvy
a my museli řešit co dál. Bohužel se
nenašel žádný nový nájemce. Protože
si myslíme, že by dění na hřišti, bez
zázemí hospody bylo velmi omezené,
rozhodli jsme se naši hospůdku
provozovat jako klub.
V létě se nám podařilo pořídit
přenosné fotbalové branky, které
využíváme pro trénink a hojně jsou
využívány dětmi z naší obce. Při
výběru branek jsme raději volili
dražší, ale za to bezpečnou variantu,

která neumožnuje převrácení. Nákup
branek nám pomohl zafinancovat
obecní úřad a pan Štěpán Kodrla, za
což bychom jim chtěli poděkovat.
Před podzimní sezonou se do týmu
vrátil Sláva Šur a postupně se zapracovává Štěpán Novák. Naopak vypadl
kvůli zranění z jarní sezony Vašek
Šrámek a kvůli problémům se zády
nestihl začátek sezony Michal Mikulík.
Podzimní sezonu ročníku 2019/2020
se střídali horší a lepší výsledky.

Odehráli jsme 12 utkání, kdy jsme
6 krát zvítězili, 3 krát remizovali a 3
krát prohráli a sezonu jsme ukončili
na 4 místě.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SUŠICE
košt slivovice, stavění máje, pouť,
mariánské hody a další. Přidáme
pomocnou ruku k dílu, pomůžeme
nachystat a potom se pobavíme
s ostatními.

Náš sbor čítá 39 členů, z toho 7 žen.
V roce 2019 jsme oslavili 94 let trvání
Sboru dobrovolných hasičů Sušice.
V letošním roce jsme se podíleli na
tříkrálové sbírce, která je určena
potřebným lidem v naší republice.
Je pořádána neziskovou organizací
CHARITA, ve spolupráci s jednotlivými obcemi. Pomáhali jak naši
členové, tak jejich děti. Při tříkrálové
sbírce se podařilo vybrat 24.171,- Kč.
Je to o 3.000,.Kč více než loni.

V měsíci Březnu se konala v naší
obci fašanková pochůzka, které se
zúčastnili naši členové, spolu s našimi
kamarády. Díky tomu se stále daří
zachovávat tradice, které založili naši
předkové a díky kterým se v naší obci
pobavíme a zasmějeme. Zázemí je
na naší hasičské zbrojnici a vzorně se
o nás starají naši kolegové.
Naši členové se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných obcí, jako je
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Tak jako loni, tak i letos jsme se
zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, kterou vyhlašuje SH
ČMS, ve spolupráci s OSH ČMS za
pomoci pořádajících SDH. V letošním roce se okrskové soutěž konala
v Traplicích. Soutěžilo 5. družstev
mužů, 1. družstvo žen, 1. družstvo
mužů nad 35. let, 1. družstvo
starších žáků a 2. družstva mladších
žáků. Soutěžilo se v disciplínách
100 m překážek, pořadová příprava
a požární útok v kategoriích muži
a ženy. Požární útok v kategorii
nad 35. let, starší žáci a mladší žáci.
Nám se podařil husarský kousek

Výsledky okrskové soutěže byly následující:
Muži
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo

SDH Sušice
SDH Košíky
SDH Traplice
SDH Jankovice
SDH Kudlovice

Ženy
1.místo

a i přes zranění některých členů
soutěžního družstva jsme vybojovali celkové vítězství.
Dětský den se opět konal na hřišti
a my jsme pro děti připravili
10 stanovišť, kde zápolili dovednosti.
Poznávali hasičskou výstroj a výzbroj, překonávali různé překážky,
přenášeli hasičské přístroje, spojovali
hadice na základně a další. Všechny
děti se ze všemi nástrahami řádně
popasovali a zasloužili za splnění
úkolu nějakou odměnu.

Nad 35. let
1.místo SDH Kudlovice

SDH Traplice

Při Sboru dobrovolných hasičů je
zřízena Jednotka sboru dobrovolných
hasičů, která zajišťuje požární ochranu
v naší obci, ve spolupráci s jednotkami
HZS ZLK a JSDH okolních obcí dle
plánu o plošném pokrytí území jednotkami HZS a JSDH. Zúčastňujeme
se pravidelných školení pořádaných
HZS ZLK, na kterých získáváme
odbornosti potřebné pro členství
v JSDH obce. V rámci JSDH jsou to
odbornosti: velitel jednotky, velitel
družstva a strojník. V pravidelných
intervalech musíme své odbornosti
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Žáci ml.
1.místo SDH Jalubí
2.místo SDH Traplice
Žáci st.
1.místo SDH Traplice

obnovovat při zkouškách. Letos
jednotka zasahovala při úklidu bláta,
které proběhlo naší obcí při bleskové
povodni těsně před pořádáním hodů.
Obec se podařilo uklidit od hrubých
nánosů bláta a poté spláchnout zbytek
cisternami. Díky dotacím od HZS ČR
a Zlínského kraje se podařil zajistit
nový dopravní automobil FORD Transit, který bude sloužit k dopravě JSDH
na místo zásahu a taktéž k případné
evakuaci osob z postižených oblastí.
Dopravní automobil byl dovybaven
dle technických podmínek schválený
HZS ČR. Je zde mobilní radiostanice,
hasící přístroje, ruční svítilny, ruční
radiostanice, bezpečnostní světelné
prvky apod.
Závěrem roku jsme se ještě naši
členové podíleli na zajištění lampionového průvodu, rozsvěcování
vánočního stromku a dalších akcí
pořádaných obcí.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
SUŠICE

Naše
spolky
Spolupracujeme i s okolními školkami, poznáváme krásy našeho kraje
(mlýn Jalubí, Jankovice, Traplice,
Kudlovská Dolina). Snažíme se zapojit do dění školky i rodiče pořádáním nejrůznějších akcí, například
Dýňování na školní zahradě, lampionový průvod, Vánoční a Velikonoční dílničky, Mikulášská nadílka,
karneval, loučení s předškoláky
s přespáním v MŠ.
Největší odměnou pro nás pak je
rozzářená dětská tvář.
„Vánoční svátky, krásné a tajemné,
Pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
Dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.

Adventní čas je pro někoho dobou
shonu, pro jiného časem rozjímání.
Pro děti jsou to čtyři týdny očekávání nejkrásnějších svátků v roce.
Jelikož se blíží konec dalšího roku,
rádi bychom se s Vámi podělili o dění
v mateřské škole. MŠ navštěvuje 24
dětí, z toho 11 chlapců a 13 dívek.
Pracují zde dva pedagogičtí pracovníci, dvouletým dětem se věnuje
chůvička, dalším personálem je paní
kuchařka a paní uklízečka. Během
letních prázdnin proběhla, za dobré
spolupráce s obcí v MŠ rekonstrukce
třídy a částečně kuchyně. Herna byla
zvětšena o prostory obecního úřadu,
dále se snižovaly stropy a zmodernizovalo osvětlení tříd, které dodalo
prodyšnost a prosvětlení. Vyměnily
se i podlahy, koberce v herně i spací
části, výmalba prostoru ve třídách
a sociálních zařízeních. Kuchyň byla
obměněna novým nábytkem s uzavřenými policemi tak, aby byly splněny hygienické požadavky. Na jaře
se také zahájila rekonstrukce školní
zahrady tzv. „živá zahrada“, máme
zde výsadbu bylinkové zahrádky,
ovocné stromky, záhonky k sázení
ovoce a zeleniny, kterou používá

paní kuchařka k dochucování jídel.
Dominantou naší zahrady se stal
velký dřevěný altán, který jsme na
podzim využívaly v nepříznivém počasí např. ke hrám, zpívání, tancování, nebo jen pro společné posezení.
Část plochy zabírá pískoviště, houpačky pro nejmenší děti, skluzavka
z nerezu, lanové prolézačky. Provoz
na školní zahradě byl zahájen již
v září.
V naší mateřské škole se snažíme
vést děti k návratu k lidovým tradicím a zvykům, které podporujeme
folklorním kroužkem Slunéčka. Prvním vystoupením dětí bylo pásmo
„Ševčovské“ na obecní akci posezení s důchodci. Dalším kroužkem je
angličtina, kterou vede paní učitelka
Dáša, plavání v Uherském Hradišti.
S dětmi vyjíždíme za kulturou do
Uherského Hradiště, například muzeum, naposled jsme si prohlédli
krásnou výstavu modrotisku, divadelní představení v kině Hvězda,
Slovácké divadlo, akce konané na
náměstí – Den s modrým majákem.
Děti jsou zapojeny do výstavy výtvarných prací na Redutě, letošním
tématem je Písnička očima dětí.
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Děti a stromeček, oči jak korálky –
copak nám Ježíšek přinese za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.“
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála krásné vánoční svátky, s nimiž
se vydáte do pohádky, ať jste v ní
nejen teď, ale už navždy a nikdy zpět.
Žaneta Slobodová
a kolektiv MŠ.

Nyní bych Vás chtěla seznámit s budováním, které probíhalo v roce 2019
a na které projekty byly dány dotace v roce 2020.

N

a jaře se začala budovat zahrada
v mateřské škole v přírodním
stylu. Dokončení realizace byl červen
2019. Na tento projekt obec dostala
dotaci ve výši 490.000 Kč, zbytek do
konečné částky byl dofinancován obcí.

Z

ároveň v té době probíhala
rekonstrukce obecního úřadu,
kdy z části knihovny vznikla kancelář
obecního úřadu a zbývající část
zůstala prostorem pro knihovnu.
Z původní kanceláře starostky obecního úřadu vznikl prostor pro děti
mateřská školy, kde se zvětšila plocha
na hraní o 25 m2.
Mateřská škola Sušice prošla uvnitř
celkovou rekonstrukci, ve vnitřních
prostorách školy byly dány nové
podlahy, koberce, malba, nátěry, nové
kazetové stropy a elektřina. Taktéž
kuchyň mateřské školy prošla změnou,

byla vybaveny novým nábytkem, neboť
starý byl hygienou definitivně zamítnut.
Takže naší malí mají po rekonstrukci vše nové a věřím, že dětem,
kterých je zapsaný celkem 24,
se líbí. V mateřské škole se také
vyměnilo vedení, kdy odešla z mateřská školy bývalá ředitelka paní
Mgr. Hana Forstová a do funkce
nové ředitelky byla zvolena paní
Žaneta Slobodová. Vše proběhlo na
základě výběrového řízení v měsíci
květnu, neboť bývalé paní ředitelce
Mgr. Haně Forstové končil mandát
– 6leté ředitelské období.
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Rekonstrukce mateřská školy probíhala celé prázdniny. Kolem mateřské
školy vznikly nové chodníky, vstup do
mateřské školy. Ještě nás čeká zateplení
a nová fasáda budovy mateřské školy.
Veškerá přestavba jak obecního úřadu,
tak mateřské školy byla financována
z obecního rozpočtu.
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K

oncem září začíná probíhat
rekonstrukce elektřiny od domu
Lapčíkových č.p. 13 až po dům
Fojtáškových č.p. 166, kde mizí dráty,
elektrické sloupy a veškeré kabely jsou
uloženy do země.
V tomto samém úseku jsme začali
budovat nové osvětlení, které ještě
pokračuje a po Novou ulici.
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Z

ískali jsme dotaci na nové auto
pro naši složku sboru dobrovolných hasičů v částce 750.000 Kč.
Zbytek dofinancovala obec z rozpočtu obce.

PRO ROK 2020 BYLY NA ZASTUPITELSTVU OBCE DNE 14. 11. 2019
SCHVÁLENY NÁSLEDUJÍCÍ DOTAČNÍ TITULY:
• Rekonstrukce místní komunikace
v ulici Nová (žádost o dotaci)
• Dovybavení dětského hřiště na
hřišti (žádost o dotaci)

• Elektřina na hřišti – vlastní zdroje
• Chodník na Kudlovice
(žádost o dotaci)

• Bezbariérový chodník u silnice
II. etapa (žádost o dotaci)
• Novostavba zastřešení části
kulturního areálu
(žádost o dotaci)
• Rekonstrukce pomníku padlých
naproti kaple
(žádost o dotaci)
13

• Rekonstrukce tenisového kurtu
(žádost o dotaci)

Co se změnilo
v obci

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Noví občánci obce narození
v roce 2019:
Rozálie Srovnalová
Tobias Houšť
Marek Hrdlička
Tereza Fabiánová
Albert Dynka
Ema Hubáčková.
Občané obce, kteří nás
v roce 2019 opustili:
Antonína Kuchařová
Zdeněk Pokorný
Květoslava Vitásková.
Naši jubilanti
v roce 2019:
Marie Vaďurová
Františka Kolísková

František Holásek
Ludmila Hastíková
Františka Hrbáčková
Vilema Hlaváčková
Vlasta Opravilová
Josef Fusek
Marie Holásková
Miroslav Mikulík
Marie Štěpánová
Milada Škrabalová
Josef Škrabal
Jan Mikulinec
Jarmila Rudžiková
Anna Vojtíková
Cyrila Balcárková
Ludmila Fusková
Karel Škrabal
Miroslav Krsička
Vlasta Říhová

Antonín Bartys
Anna Vandová
Milada Botková
Filoména Jabůrková
Stanislava Gabrielová
Marie Malinová
Václav Gabriel
Karel Hrabal
Jindřiška Janošková
Zdenka Gabrielová
Antonín Ovsík
Věroslav Vitásek
Josefa Bartysová
František Kuchař
Zdenka Chybíková
Zuzana Štěpaníková
Marie Křivánková

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA V OBCI
A NOVELIZACE STÁVAJÍCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
Od 4. 12. 2019 nabyla účinnosti
obecně závazná vyhláška obce Sušice
č. 5/2019, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů v obci. Ve vyhlášce je stanoveno, že suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami lze
spalovat v období celého roku pouze
ve dnech středa a sobota v době
od 14.00 do 18.00 hodin. Porušení
této obecně závazné vyhlášky bude

kvalifikováno jako přestupek, který
obecní úřad postoupí k projednání
a rozhodnutí Městskému úřadu
v Uherském Hradišti.
Od 1. 1. 2020 jsou účinné novelizované
obecně závazné vyhlášky č. č. 2/2019
o místním poplatku ze psů, č. 3/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-

nálních odpadů, č. 4/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Tyto obecně závazné vyhlášky
byly novelizovány v souladu s novelou
zákona č. zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů.
Výše poplatků zůstala beze změn.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
ROK 2019

SPORTOVNÍ AKTIVITY V SÁLE
OBECNÍHO ÚŘADU

Letní období březen-říjen:
Úterý:
13.00 - 16.00 hodin
Čtvrtek: 09.00 - 12.00 hodin
Sobota: 13.00 – 16.00 hodin

úterý a středa:
stolní tenis
pro děti a dospělé

Zimní období listopad-únor:
Úterý:
12.00 - 15.00 hodin
Čtvrtek: 09.00 - 12.00 hodin
Sobota: 12.00 – 15.00 hodin

V případě velkého zájmu bude
v letním období otevírací doba
prodloužena.
Odpovědná osoba:
Helena Kozáčková
Telefon: +420 728 140 351
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pondělí:
cvičení jógy.

Co se změnilo
v obci

CENÍK POPLATKŮ ROK 2020 SCHVÁLENÝ
NA ZASTUPITELSTVU OBCE DNE 14. 11. 2019
Správní poplatky
Potvrzení o trvalém pobytu osob
Ověření podpisu
Ověření listiny

Kč
50
30
30
PŘÍJMY ZA PROVEDENÉ SLUŽBY

Zapůjčení sálu OÚ na 1 den v letním období (1.5.- 30.9.)
Zapůjčení sálu OÚ na 1 den v zimním období (1.10. - 30. 4.)
Zapůjčení sálu OÚ – krátkodobě (do 2 hodin)
Zapůjčení sálu OÚ pro pozůstalé
Zapůjčení párty stanu
Zapůjčení altánku na hřišti včetně elektřiny
Firemní akce – celý sportovní areál
Hudební skupina pořadatel
Hudební produkce – disko pořadatel
Kopírování jednostranné černobílé
Kopírování oboustranné černobílé
Kopírování jednostranné barevné
Kopírování oboustranné barevné
Hlášení místním rozhlasem
Sečení trávy

500
1000
100
200
1000 + 2000 vratná záloha
350
3000
500
200
3
6
5
10
0
300/hodina

PRONÁJEM VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ -TENISOVÉ KURTY:
Dospělí (max. 4 uživatelé)
Děti do 15 let (max. 4 uživatelé)

Kolektivní sport
(5 a více uživatelů)
80/hodina
zdarma
100/hodina
600/hodina

Celodenní akce (pouze se souhlasem obce)

MÍSTNÍ POPLATKY
Ze psů (OZV č. 2/2019)- za jednoho, za dalšího + 100 Kč
Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (OZV č. 4/2019) za osobu/rok
Vdova, vdovec, dítě do 6 let, studenti ubytovaní mimo přihlášení k pobytu
sleva 200 Kč
Za užívání veřejného prostranství za každý i započaty m2 a každý i započaty den
(OZV č.4/2019):
Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
Za umístění zařízení sloužících pro poskytovatele služeb
Za umístění reklamních zařízení
Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
Za umístění skládek
Za umístění reklamního zařízení – paušální částka
15

100
600
400

10
10
25
10
2
500/měsíc

Vážení občané,
V novém roce 2020 bych Vám všem chtěla popřát pevné zdraví, pohodu, lásku,
pracovní úspěchy a hlavně, ať se rok 2020 každému z Vás vydaří.
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