Příloha Duben 2015
Sluchově postižení řidiči, kteří mají jen znak ucha, si musí
zakoupit dálniční známku
Prezident ASNEP Petr Vysuček na webových stránkách
ASNEP informuje o dálničních známkách pro rok 2015. Hodně
neslyšících lidí nemá přesné informace o tom, jestli sluchově postižení jsou
osvobozeni od poplatku za dálniční známku či nikoliv. Informace, které ve videu
říká, jsou ověřené předsedou Národní rady zdravotně postižených panem
Václavem Krásou. Podle slov Petra Vysučka osvobození od poplatku za dálniční
známku mají jen osoby s označením vozidla pro tělesně postižené – tedy znak
vozíku – ne znak ucha. Kdo z neslyšících má znak vozíku, stejně jako v minulosti,
je osvobozen od poplatku za dálniční známku. Kdo používá znak ucha, musí si
dálniční známku zakoupit. Situace je stejná jako v minulých letech.
Osvobození od zpoplatnění je upraveno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích v platném znění:
1. Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním
motorovým vozidlem
a) vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu,
pokud se jedná o vozidlo:
1) Vězeňské služby České republiky,
2) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné
péče a zdravotnické dopravní služby,
3) složky integrovaného záchranného systému neuvedené v bodech 1 až 2,
b) Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem
„POLICIE“,
c) ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou
policií a opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ a vozidel ozbrojených sil
jiného státu na základě vzájemnosti,
d) celních orgánů opatřeným nápisem „CELNÍ SPRÁVA“,
e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených
nápisem „HASIČI“,
f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo
„MĚSTSKÁ POLICIE“,
g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a
označením podle zvláštního právního předpisu,
h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního
právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo
praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního
motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká,
i) přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným

nádorem nebo hemoblastosou,
j) vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise,
k) provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k
přepravě osob se zdravotním postižením,
l) při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva,
m) Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných
rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle zvláštního
právního předpisu,
n) správce zpoplatněné pozemní komunikace.
2 Je-li nutno při uzavírce podle § 24 výše uvedeného zákona, užít pro vedení
objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez
zpoplatnění.
Zdroj: asnep.cz, dalnicni-znamky.com
_________________________________________________________________

VELIKONOCE
Pašijový týden - Poslední týden dlouhého postního období
připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má své pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely
Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo
každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha
apod.), aby byl člověk zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až
do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači.
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a
ukřižován. V některých městech se hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se
v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se
prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly
se obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky,
zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého
liturgického roku. Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do
domácnosti přišel, musel být takovým jídlem obdarován.
Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V
tento den se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý
rok zdravá.
Zdroj: http://svatky.centrum.cz/clanek/velikonoce/60/

