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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic
ČERVEN 2015

www.vlachovice.cz

Vážení a milí spoluobčané,
rád bych svoje zprávy začínal jinak, než situací v muničních
skladech a dnes tak učiním. I když je u nás situace pořád
stejná, podělím se s Vámi o zážitek z Vrbětické farmy Pavla
Šeligy, kde se konal Selský deň. Byl jsem požádán, abych
pomohl s organizací, a v průběhu dne jsem Vás seznamoval
s programem. Ti, kdo se zúčastnili této akce, mi dají snad za
pravdu, že to byla akce velmi podařená. Byl jsem rád, že je
spousta lidí, kteří mají kladný vztah k venkovu. Takových a
podobných akcí si budeme přát co nejvíce.

Tímto Vás srdečně zvu na setkání a samozřejmě na projížďku
na kole. Svoji přítomností můžete podpořit nadační fond Na
kole dětem – podporující onkologicky nemocné děti z celé ČR,
včetně dětí z našeho regionu. Více na www.nakoledetem.cz
Do nadcházejících dnů všem přeji klidné a šťastné chvíle.
Zdeněk Hověžák - starosta

Při Radě obce byla ustanovena kulturní komise, která bude
organizovat, koordinovat a také pomáhat při různých akcích.
Moc jim za jejich zájem děkuji. Již dnes je zpracován přehled
akcí do konce roku 2015.
Mimo jiné bych Vás rád seznámil s akcí, která
se bude týkat naší obce a to celorepubliková
cyklotour v čele s Josefem Zimovčákem. Na
začátku června 2015 startuje již 6. ročník
veřejné cyklotour „ Na kole dětem“. Peloton
cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazí na desetidenní
cyklojízdu napříč Českou republikou. Jedná se o sportovní
projekt na podporu onkologicky nemocných dětí.
Přidat se může každý na část etapy, jednu etapu nebo celou
trasu. Během jízdy cyklisté navštíví takřka všechny kraje České
republiky, zastaví se v partnerských městech a osobním
příkladem, formou osvěty a propagace předají široké
veřejnosti odkaz „ My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví,
musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně.“ Osmá a devátá
etapa vede naším regionem. Peloton bude projíždět obcí
Vlachovice dne 11. června, následně cíl bude ve Valašských
Kloboukách. Ve Vlachovicích se peloton zastaví a setká se
s představiteli obce, proběhne setkání s veřejností.
Ti, kdo budou mít zájem, mohou se stát součástí pelotonu a
dojet do cíle ve Valašských Kloboukách.

Z průběhu Selského dňa ve Vrběticích.

PODĚKOVÁNÍ
V NEDĚLI P. VAVŘINEC OZNÁMIL, ŽE NA VLASTNÍ ŽÁDOST
ODCHÁZÍ Z NAŠÍ FARNOSTI. MRZÍ NÁS, A URČITĚ NEJSME
SAMI, ŽE OD NÁS FARNÍKŮ NEDOSTÁVAL VĚTŠÍ POZITIVNÍ
ODEZVU, ŽE SI JEHO PŮSOBENÍ V NAŠI FARNOSTI VÁŽÍME.
JEŠTĚ SPOLU STRÁVÍME NĚJAKÝ ČAS. TÍMTO BYCHOM MU
RÁDI PODĚKOVALI ZA PŮSOBENÍ A PRÁCI PRO NAŠI
FARNOST A FARNÍKY. PŘEJEME MU PEVNÉ ZDRAVÍ A
SPOKOJENOST V NOVÉM PŮSOBIŠTI.
Vedení obce
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PRÁCE V OBCI
V měsíci květnu jsme prováděli následující práce:





Sečení obecních pozemků,
Úklidové práce,
Čištění chodníků od plevele,
Sběr odpadků podél koryt potoků a podél polních
cest.

V obecních lesích jsme dosazovali stromky a vyžínali
v lokalitách Mladý háj a Bojatíny.

Informace ze schůze RO Vlachovice ze dne 12. 5. 2015


Rada obce zasedla s předsedou rady školy Ing.
Pavlem Šimoníkem. Na návrh rady školy se zvolí noví
zástupci zřizovatele školy.



Rada obce se usnesla, že do 27/5/2015 zástupci
kulturní komise si zvolí formu a vedení kulturní
komise, návrh harmonogramu akcí na rok 2015 a
návrh rozpočtu za účasti hostů.



Rada obce souhlasí s předáním pohledávek obce
právnímu zástupci k posouzení.



Uchazeč o zaměstnání (VPP) pan František Kovařík
z Vrbětic bude nahrazen z důvodu nenastoupení do
zaměstnání paní Zdenkou Mikovou z Vlachovic. Na
dobu určitou od 1. 6. do 31. 10. 2015 přijmeme do
zaměstnání (VPP) pana Josefa Hudka z Vrbětic.



Žádost Jiří Obadal – žádost o odkoupení parcely
3257/43 v k.ú. Vlachovice. Rada obce doporučuje
zastupitelstvu obce zveřejnění záměru o odprodej
parcely.



Žadatelé Josef a Radka Hořákovi – žádost o stanovení
data do kdy bude vybudována příjezdová
komunikace a kanalizace k parcele. Obec zpracovává
projektovou dokumentaci na všechny sítě a
zpevněný přístup v dané lokalitě. V dané lokalitě by
měla být stávající kanalizace obce, do které je možné
připojit ještě jednu nemovitost. Do konce roku 2015
bude zpevněna komunikace tak, aby zde umožnila
příjezd k nemovitostem.

V Kulturním domě naši zaměstnanci vykonávali tyto práce:




v části pódia jsme vyzdívali příčky, byla vytvořena
místnost pro skladování hudebních nástrojů a krojů,
místnost pro vzduchotechniku a spojovací chodba do
nové společenské místnosti (bývalá kuchyně),
v částech nová kuchyně a WC – Kasíno vysekáváme
otvory ve zdech, kde probíhá instalace odpadů a
vodovodních rozvodů, tyto práce provádí Bureš L. a
Hrbáček J.

Firma Hanáček s.r.o. v měsíci květnu zateplovala obvodové
stěny Kulturního domu polystyrénem. Dále pak odstranila
starý plech na střeše budovy, proběhlo též zateplení střechy
polystyrénem a na tuto izolaci je položena gumová fólie –
Fatrafol.
Firma Fojtů pokračuje na činnostech Staňkovy usedlosti za
účelem rekonstrukce. Spárovalo se kamenné zdivo v interiéru
i exteriéru, rekonstrukce komory s novou hliněnou omítkou,
výměna vadných dřevěných prvků střešní konstrukce,
příprava elektroinstalace, nový komín a staticky se
zabezpečila stodola.
Na Nivách ve Vlachovicích probíhá terénní příprava na
rozvedení inženýrských sítí.
Ladislav Obadal

Informace ze schůze RO Vlachovice ze dne 27. 5. 2015


Starosta informoval o aktuální situaci v muničních
skladech ve Vrběticích. Proběhla schůzka za účasti
velitele IZS a velitele akce za přítomnosti zástupců
přilehlých měst a obcí.



Rada obce ustanovila kulturní komisi a její členy.
Seznam členů kulturní komise je přílohou zápisu
Rady obce č. 10. Tato komise bude koordinovat
kulturní a společenské akce ve spolupráci se všemi
spolky. Komise vypracovala předběžný plán akcí i
s návrhem rozpočtu akcí do konce roku 2015.



Rada obce schvaluje termín konání zastupitelstva
obce dne 15. 6. 2015 od 18:00 ve Vrběticích.

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze Zastupitelstva obce ze dne 30. 3. 2015.








ZO (zastupitelstvo obce) neschvaluje návrh na
umístění obslužného místa v prostoru výdeje
zmrzliny a prostor stávající kuchyně vytvořit
bezbariérový.
ZO schvaluje dispozici projektu KD Vlachovice dle
návrhu
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1 – dotaci pro
Svaz včelařů – 20000 Kč.
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2 – dotaci pro
O.s Dokopy – 45000 Kč
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3 – dotaci pro
SK Vlachovice – 300000 Kč.
ZO obce schvaluje zveřejnění záměru odprodeje
části obecního pozemku p.č. 3394/7 v k.ú.
Vlachovice

Navrhovaný program zastupitelstva:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení
3) Mikroregion Ploština
4) Závěrečný účet obce
5) Obecně závazné vyhlášky
6) Územní plán obce Vlachovice
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7)

Dodatek smlouvy se Zlínským krajem na dopravní
obslužnost
8) Žádosti
9) Diskuze
10) Závěr


Rada obce schvaluje poskytnutí půjčky z fondu
rozvoje bydlení obce pro Zdeňka Školka.



Rada obce schvaluje poskytnutí půjčky ve výši
100000 Kč s fondu rozvoje bydlení obce pro Lukáše
Hlavicu.



RO schvaluje žádost Davida Hověžáka o zařazení
mezi uchazeče o stavební pozemky v lokalitě Nivy.



RO schvaluje opravu stěn v suterénu školy. Proběhne
po sanaci obvodových stěn školy, v budově č. 140
budou vyměněny radiátory za bezpečné.
Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE
Byla podána žádost z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, a to
o dotaci na rekonstrukci zvoničky ve Vrběticích.
Naše žádost o dotaci na rozšíření dětského hřiště u ZŠ
Vlachovice a vytvoření tématického odpočinkového hracího
chodníčku s názvem „Po stopách legendy o založení
Vlachovic“, nebyla bohužel schválena. Jednalo se o výzvu
z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova. Po příslibech z tohoto ministerstva to pro
nás bylo nepříjemné překvapení. Je škoda, že nebudeme
moci v tomto roce projekt realizovat, neboť se na něj těšilo
spousta našich dětí. Budeme sledovat a hledat další dotační
výzvy, z kterých by šlo tento projekt zafinancovat.
Obec získala od našich občanů celkem 116 ks vyplněných
dotazníků, týkajících se muničních skladů. Tato data se
vyhodnocují a budou zveřejněna v dalším čísle Vlachovických
listů.
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE – Z důvodu
plánovaných prací firma EON upozorňuje, že dne 11. 6. 2015
od 07:30 do 15:00. hod. bude přerušena dodávka elektrické
energie v lokalitě ve Vlachovicích na Drahách (kromě Fy. AGA,
MISTA a čp. 369) společně s čp. 182 a 193.
MOŽNOST VYPŮJČENÍ OBECNÍCH KOL - Venku už je krásně a
ze sedla kola je příroda ještě krásnější. Pokud byste si rádi
udělali výlet s rodinou nebo přáteli a chybí Vám kola, můžete
si vypůjčit kola obecní. Jsou již několik let zakoupena a
uložena na koupališti a těší se na vyjížďku s Vámi.  Cena za
jednodenní výpůjčku je 50 Kč, pro děti do 12 let za 30 Kč.
Zájemci, kteří nejsou z řad občanů Vlachovic a Vrbětic musí
zaplatit kauci 500 Kč.
Radek Fryzelka

NOVÁ KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané, v měsíci květnu začala v naší obci opět
fungovat kulturní komise. Její hlavní náplní je zajištění a
organizace kulturních, společenských a sportovních akcí, na
které jste byli v minulostí zvyklí, i obohacení kulturního
kalendáře naší obce o další novinky.
Nejbližší aktivitou, kterou připravujeme spolu s Mysliveckým
sdružením Valašsko, je Dětský den s pohádkovým lesem,
který se uskuteční na Ďulově kopci v sobotu 6. června 2015.
V dalším týdnu budeme pořádat bazárek dětského oblečení a
vybavení.
Na druhý srpnový týden připravujeme ve spolupráci s DDM
Valašské Klobouky Dětský vesnický tábor s detektivní
zápletkou.
Bližší informace o výše uvedených i dalších plánovaných
akcích naleznete ve zpravodaji, na internetových stránkách
obce a na veřejných informačních místech. Případné podněty
související s pořádáním kulturních akcí nebo jakékoli dotazy
spojené s činností kulturní komise můžete zasílat na
emailovou adresu kultura.vlachovice@email.cz, případně
prostřednictvím pracovníků obecního úřadu, nebo je můžete
vhazovat do obecních schránek pro dotazy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi, největší odměnou pro nás
bude hojná účast na akcích pořádaných kulturní komisí a
spokojenost s jejich průběhem.
Lubomír Maček a členové Kulturní komise obce Vlachovice

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ VLACHOVICE
DRUŽSTVO ŽÁKŮ ZŠ VLACHOVICE VYHRÁLO MEZINÁRODNÍ
BRANNÝ ZÁVOD
Dne 15. května 2015 se žáci 5. třídy ZŠ Vlachovice zúčastnili
Branného ,,preteku“ v ZŠ a MŠ Mikušovce na Slovensku.
Tento ,,pretek“ se každoročně pořádá pro žáky prvního
stupně. Za naši školu soutěžila dvě tříčlenná družstva.
1. družstvo – Adam Gbelec, Ilona Tvarůžková a Martin
Vangor
2. družstvo – Marek Straka, Natálie Trčková a Štěpán
Rak
Soutěžilo se v následujících disciplínách: střelba ze
vzduchovky, hod granátem na cíl, poznávání rostlin a
živočichů, topografie, překonání ,,řeky“ na laně, přechod
,,zamořeného území“ v plynových maskách, zdravověda,
poznávání dopravních značek a jízda zručnosti na koloběžce
vyznačeným úsekem.
Připravené disciplíny byly v kopcovitém terénu v okruhu
1100m, důležitý byl i čas.
Všechna soutěžní družstva byla šikovná a pohotová, prokázala
zdatnost a výborné vědomosti.
Branný den utekl rychle a začalo vyhlašování výsledků od
posledního desátého místa. Naše družstvo ve složení Adam
Gbelec, Ilona Tvarůžková a Martin Vangor celou soutěž
vyhrálo. Jásot vítězného družstva se slovy popsat nedá…hrdě
si šli pro cenu, získali krásný pohár a sladké odměny.
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Cestou nazpět si žáci povídali o soutěži, nových kamarádech,
zářilo z nich nadšení a spokojenost z prožitého dne. Do školy
jsme se všichni vrátili unavení, ale šťastní…..
Soutěžícím žákům patří velké poděkování za reprezentaci
školy, byli zdatní, akční, ale zodpovědní a féroví. Jsme rádi,
že „zúročili“ své vědomosti a dovednosti získané ve škole. Ať
se jim daří i nadále!
Mgr. Libuše Jágrová
„ŽÁCI USPĚLI V EKOLOGICKÉ SOUTĚŽI“
Žáci 6. a 7. třídy ZŠ
Vlachovice se zúčastnili
ekologické
soutěže
„Poznej
a
chraň“
v Želechovicích. Družstvo
ve složení Kryštof Kašša,
Radim Kaiser a Filip
Jemelka získali 1. místo a
postoupili do květnového
krajského kola. Zde si také
vedli výborně a ve velké
konkurenci patnácti škol
obsadili 3. místo za ZŠ Napajedla a ZŠ Štípa. Klukům
gratulujeme k dosaženému úspěchu, kterým dokázali, že ve
vědomostních soutěžích se v konkurenci velkých škol neztratí.
Mgr. Pavel Macek
SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2015
Žáci ZŠ Vlachovice se i v tomto školním roce zúčastnili soutěže
Mladých cyklistů v oblastním kole konaném v Brumově Bylnici. Družstvo starších žáků ve složení Michaela Havlíková,
Daniela Zichová, Jaroslav Ovesný a David Hrbáček suverénně
zvítězilo. Družstvo mladších žáků ve složení Martina
Miklasová, Jana Polomíková, Petr Rak a Štěpán Rak obsadilo
krásné 2. místo. Žáci staršího družstva tak postoupili do
okresního kola, které se konalo ve Zlíně – Malenovicích.
V silné konkurenci, po urputném boji na dopravním hřišti,
obsadili krásné 3. místo. Gratulujeme všem vítězům, neboť
tyto znalosti a dovednosti, které žáci získali, zcela určitě
uplatní i v praxi a přispějí ke zvýšení bezpečnosti na
komunikacích.
Mgr. Pavel Macek
Z LAVIC DO PŘÍRODY
Žákyně 4. ročníku přijely
ve čtvrtek 14. května
2015 za deštivého počasí
do Vysokého Pole, aby se
zúčastnily přírodovědné
soutěže „Z lavic do
přírody.“ Tuto oblíbenou
soutěž
začali
po
několikaleté přestávce
opět
organizovat
pracovníci
zdejšího
Envicentra. Soutěž se
stává stále oblíbenější.
Letos nastoupilo na start 14 družstev z 8 základních škol.
Čtvrťáci ze širokého okolí tak dostali možnost srovnat si
nejenom své vědomosti a dovednosti, ale také sportovní
zdatnost. Trasa vedla blízkým okolím s pěkným výhledem na

okolní krajinu. Na trase bylo 8 stanovišť a na každém z nich
měli soutěžící připraveny záludné otázky. Měli poznávat
rostliny a byliny rostoucí v našem regionu nebo rozlišit různé
druhy živočichů a jejich stopy. Zajímavé a poučné bylo
poznávání historických zemědělských nástrojů. Určit, k čemu
tyto nástroje předci používali, byl další úkol.
Žákyně z naší školy, Natálie Čevelová, Blanka Motúzová a
Lucie Staníková si se všemi nástrahami poradily dobře a
hlavně si celý den hodně užily. Ve velké konkurenci získaly
pěkné 2. místo a žákům celé 4. třídy vyhrály jednodenní
program v Envicentru.
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy, všem
pracovníkům Envicentra ve Vysokém Poli za příjemné
prostředí a dobře zorganizovanou soutěž. Přijali jsme
vítěznou štafetu od našich letošních páťáků z minulého
ročníku a předáváme ji třeťákům pro rok příští.
MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
Ve středu 13. května 2015 hostila Základní škola ve Valašských
Kloboukách jako organizátorka účastníky okresního kola
Pythagoriády 5. – 8. ročníků ze sedmi okolních škol. Pořádala
tuto tradiční soutěž pro nejbližší školy, které byly zařazeny do
jednoho ze čtyř okrsků Zlínského okresu, jmenovitě ZŠ
Brumov-Bylnice, ZŠ Nedašov, ZŠ Vlára Slavičín, ZŠ Štítná nad
Vláří, ZŠ Vlachovice a Gymnázium JP Slavičín.
Výsledky, které zde uvádíme, nejsou dosud zahrnuty do
celkových výsledků okresu, které budeme znát až později.
Uvádíme individuální bodové ohodnocení žáků naší školy
v jednotlivých kategoriích. Nejúspěšnějším řešitelem ze všech
účastníků byl David Hrbáček z 8. třídy.
6. ročník:

2. místo Kašša Kryštof
3. místo Polomíková Jana

8. ročník:

1. místo Hrbáček David
4. -7. místo Jemelka Jan

Ostatní soutěžící:
Tvarůžková Ilona 5. třída
Tvarůžková Michaela 8. třída
Všem řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho hezkých chvil
při matematice.
Mgr. Hana Mačková

NOVÁ VLACHOVSKÁ SUŠÍRNA OVOCE DOKOPY
SE JIŽ STAVÍ
Zachránit místní staré sušírny na ovoce a hlavně výstavba
nové tradiční sušírny ovoce pro veřejnost, byl od prvopočátku
jeden z hlavních cílů O.s. DOKOPY. Po pětiletých peripetiích
s hledáním vhodného pozemku, čekáním na změnu Územního
plánu, povoleními, sháněním financí apod., jsme se letos na
jaře pustili do stavby. Většinu prací u nynější hrubé stavby
jsme vytvářeli odborníci.
Stavební dokumentaci vytvořil pan Zdeněk Elefant. S
výkopovými pracemi nám se slevou pomohl Josef Kašša
z Vlachovic, se základy František Obadal.
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zdařile reprezentovala družstva mladších a starších žáků ( viz
foto ).

Hlavní dřevěnou konstrukci stavby nám vytvářeli zkušení
odborníci - Pavel a Dominik Matúšú se svými spolupracovníky.
Odvedli poctivou, krásnou práci, za kterou jim musíme
poděkovat. Moc děkujeme taky všem našim členům i
nečlenům, kteří se jakýmkoliv způsobem ve svém volném čase
nezištně podíleli a budou dále podílet na této regionálně
unikátní stavbě.
Práce samozřejmě ještě zdaleka nejsou u konce. Nyní budeme
muset minimálně několik měsíců počkat, až si stavba sedne a
dřevo vyschne. Následně budeme pokračovat v osazování
oken, dveří, vnitřních příček, izolace, výstavby pece a komínu
s konstrukcí pro sušení a lése atd. Budeme moc rádi, pokud
nám pomůžete. Příští rok na podzim bychom rádi sušírnu
slavnostně otevřeli a zprovoznili.

Výsledková listina soutěž v PS Vlachova Lhota dne
24.5.2015
MLADŠÍ ŽÁCI – bodové hodnocení disciplín
SDH
Vlachovice A
Křekov
Vlachovice B

Štafety
1
2
3

Útok
1
3
2

Celkem
2
5
5

Pořadí
1
3
2

Celkem
3
3

Pořadí
1
2

STARŠÍ ŽÁCI – bodové hodnocení disciplín
SDH
Vrbětice
Vlachovice

Štafety
2
1

Útok
1
2

MUŽI – bodové hodnocení
SDH
Vlachova Lh.

Křekov
Vrbětice
Vlachovice
Haluzice

Poděkovat bychom chtěli Obci Vlachovice za poskytnutí
pozemku, dřevní kulatinu a finanční příspěvek na akce a
projekty našeho sdružení. Velké poděkování patří i našemu
partneru a budoucímu kmotru naší, Vaší sušírny DOKOPY firmě EUROCORP TRADE s.r.o , z Valašských Klobouk.
Hrubou stavbu sušírny můžete zhlédnout již na Svatojánských
slavnostech, na které Vás srdečně zveme. Těšíme se na Vás.
Radek Fryzelka a členové O.s. DOKOPY

KVĚTEN U SDH VLACHOVICE
Měsíc květen je pro nás hasiče jeden z nejnáročnějších, ale
zároveň nejpěknějších měsíců v roce. Níže se můžete podívat
na průřez událostí v našem sboru.
V neděli 24.5. se na Vlachově Lhotě konalo okrskové kolo
v požárním sportu. Vlachovice zde vedle družstva žen a mužů,

Štafety
4
3
1
5
2

Jednotlivec
5
3
2
4
1

Útok
4
5
1
3
2

Celkem
13
11
4
12
5

Pořadí
5
3
1
4
2

ŽENY – bodové hodnocení disciplín
SDH
Vlachovice

Štafety
1

Útok
1

Celkem
2

Pořadí
1

STAVĚNÍ MÁJKY
Jako každým rokem, tak i letos se na Svátek práce hasiči
chopili stavění májky, které předcházel pečlivý výběr
vhodného stromu. Letos za dozoru policejních pyrotechniků (
viz foto ) 

Stránka |6
…..a následné stavění májky, opět za podpory zdejších
pyrotechniků.

MŠE SVATÁ ZA HASIČE
První květnovou neděli se konala svatá mše za hasiče a jejich
patrona sv.Floriána. Slavnostního průvodu a následující mše
se v doprovodu kapely Důbravanky zúčastnilo na 40 členů
hasičských sborů z Vlachovic, Vrbětic, Haluzic, Vl.Lhoty a
Křekova.
Jaroslav Číž

ZPRÁVA SPOLKU „ZA ZDRAVÉ VALAŠSKO“
Milí spoluobčané, poslední zprávu našeho spolku Vám
přineslo dubnové číslo VL, kde jsme se pozastavili nad tím, že
jsme nebyli přizváni ke společnému jednání starostů
postižených obcí se společností Bochemie. Dne 10.4.2015
jsme adresovali dopis vedení naší obce, kde mimo jiné stálo:
Přestože o tuto schůzku požádala firma Bochemie, konala se
na OÚ ve Vlachovicích. Bylo tedy především na obci, kdo se
této schůzky zúčastní. Bochemie sice žádala setkání jen
s vedením obce, ale domníváme se, že pokud by naše obec
měla dobrou vůli, abychom se i my tohoto jednání zúčastnili,
mohlo se tak stát. Obec Vlachovice není Bochemii nijak
zavázána, a proto nerozumíme, proč by obec měla
respektovat požadavek této společnosti a ne místních
občanů. Pan starosta se zúčastnil 7.4.2015 jednání v PSP ČR,
kde se seznámil s podklady, které byly součástí tohoto
jednání, proto Vás žádáme o zodpovězení níže uvedených
dotazů.
 Jaké množství chloristanu amonného se k dnešnímu datu,
tj. 10.4.2015 nachází ve vrbětickém areálu?

 K jaké konkrétní činnosti má společnost Bochemie od
1.4.2015 povolení k obnovenému provozu? K jakému datu
byla nebo bude spuštěna výrobní linka společnosti
Bochemie? Jaké množství raketového paliva zde bude
zpracováváno při současné sanaci zasaženého okolí?
Budou občané nebo vedení obce informováni o zahájení
provozu?
 Může Bochemie vyrábět bez schválené aktualizované
bezpečnostní zprávy? Pokud ano, do kdy? Jaký význam má
aktualizování bezpečnostní zprávy, pokud bylo této
společnosti umožněno provozování v omezené míře? Má
Bochemie nyní povolení pouze na zkušební provoz s
omezenou dobou platnosti nebo se jedná o běžný provoz?
 Jaký typ raket a v jakém množství byl uskladněn ve skladu
č. 20, který byl pronajímán společnosti Imex Group?
 V současné době probíhají jednání VTÚ s Bochemií, jaké
množství objektů potřebuje pro svůj provoz. Na základě
tohoto jednání bude jednáno s obcemi a Zlínským krajem
o dalším využití tohoto areálu. Je možné, aby nějaký jiný
subjekt působil v areálu společně s Bochemií? Pokud ano,
jaký by měl mít charakter? Jaké by byly legislativní,
organizační a především bezpečnostní podmínky? Z našich
dostupných informací má Bochemie nájemní smlouvu s
VTU do roku 2016. Existuje Smouva o smlouvě budoucí,
popř. jiná platná dohoda?
 Dle informace MO se v rámci povolovacího řízení
společnosti Bochemie vyjadřoval nejen Český báňský
úřad, ale i místně příslušné obce a Zlínský kraj, a ty měly
informace, že se jedná o muniční sklad. Jaké je stanovisko
naší obce k tomuto sdělení? Z toho vyplývá, že se obec
nejen že se vyslovila kladně k provozu Bochemie, ale také
měla povědomí o tom, že se jedná o muniční sklad.
(tolik z dopisu - úplné znění je k dispozici na OÚ )
Na výše uvedený dopis jsme obdrželi pouze stručnou
odpověď místostarosty R.F., kde nás odkázal přímo na
společnost Bochemii. Jsme překvapeni, že nás vedení naší
obce nyní odkazuje přímo na společnost Bochemii. Když jsme
se chtěli zúčastnit jednání na obci, odmítli nás s tím, že to byla
odborná debata. S politováním musíme také konstatovat, že
k dnešnímu dni nám pan starosta nezaslal jakoukoliv
odpověď, stejně jako jsme neobdrželi jakékoliv podkladové
materiály, ke kterým ho vyzvala rada obce na základě naší
žádosti z 5.1.2015. Jednání ve Vlachovicích se uskutečnilo
25.3.2015 a až 13.4.2015 (po odvysílání reportáží o
obnoveném provozu společnosti Bochemie) byl zaslán naší
obci děkovný dopis za organizaci této schůzky, kde je mimo
jiné uvedeno, že společnost Bochemie považuje za přínosné a
nutné, aby docházelo ke včasné a nezkreslené výměně
informací souvisejících s provozem recyklačního závodu.
Opravdu získáváme včasné a nezkreslené informace?
Obdržíme prostřednictvím naší obce, která je v kontaktu se
společností Bochemie, odpověď na naše dotazy?

Stránka |7
DOTAZNÍK OBCE VLACHOVICE
Nyní již nikdo z nás neovlivní to, co se odehrávalo ve
vrbětickém areálu před první explozí. Měli bychom se
především soustředit na to, aby se život okolo nás vrátil pokud
možno do normálních kolejí a abychom se my všichni cítili
znovu bezpečně. Jakékoliv budoucí využití tohoto areálu je
silně spjato se společností Bochemie. Proto naše dotazy
směřují především k provozu této společnosti. Není možné
plánovat jakékoliv budoucí využití areálu, aniž bychom věděli,
zda bude tato společnost v tomto areálu i nadále recyklovat
raketové palivo a jaké bezpečnostní předpisy musí být v
areálu dodrženy, pokud se tam vyskytuje výroba tohoto
charakteru. Nejedná se o běžnou výrobní společnost. Pokud
by tomu tak bylo, určitě by do valašských kopců neputovalo
raketové palivo až z Německa, ale recyklovalo se přímo tam.
Tato výroba je výjimečná a nebezpečná zároveň. Ne každé
místo je pro ni vhodné! K čemu by bylo převedení tohoto
areálu na naši obec, pokud by tam i nadále působila
společnost, která výrazně omezuje činnost dalších
potenciálních investorů? Byla by to jen obrovská finanční
zátěž pro naši obec. Zcela jinak by se samozřejmě
přistupovalo k tomuto areálu jako k prázdné průmyslové
zóně, kde povaha podnikání jednoho investora výrazně
nevylučuje činnost jiného.
Přistupujme tedy velmi pečlivě ke všem budoucím debatám
o dalším možném využití vrbětického areálu. Naše obec je
jednou z dopravních tepen k tomuto areálu. My, občané,
nespoléhejme pouze na to, že věci jsou v rukou odborníků.
Mimochodem, byli to právě odborníci, kteří v minulosti
posvětili umístění recyklační linky pouhých 450 m od skladu,
kde měly být podle informací Ministerstva vnitra skladovány
rakety.
Přejeme Vám všem klidné dny a děkujeme za vaši podporu!
Spolek „Za zdravé Valašsko“ R.Kašša, M.Ševčíková,
J.Mikesková

Firma Bochemie nám zaslala informaci o spuštění jejich
upravených webových stránek, které nyní obsahují novou
sekci, kde se mohou návštěvníci seznámit s nejčastěji
kladenými dotazy ohledně provozu Bochemie a kde mohou
vznášet jakékoliv dotazy vztahující se k tomuto provozu.
Firma Bochemie tímto nabízí našim občanům, aby se ptali
přímo na jejich stránkách. Jedná se o stránky
www.erucatechnologies.cz/cz-CZ/dotazy. Zajímáme se o
budoucnost celého areálu, který zde má osmdesátiletou
historii. Dnes je zřejmé podle plánu prací, že se bude ještě
téměř rok vyskladňovat nebezpečný materiál. Potom bude
následovat průzkum celého areálu a nakonec sanační práce
epicenter. Po těchto pracích se ukáže, v jakém stavu bude
areál a okolí vypadat. Informaci, zda existuje smlouva o
smlouvě budoucí mezi Bochemií a VTU Slavičín na období od
roku 2016, jsme neobdrželi.
Naším dotazníkem jsme chtěli doplnit Vaše názory na
minulost, přítomnost i budoucnost areálu. Připadá nám, že
spolek „Za zdravé Valašsko“, se nás snaží kritizovat za každou
činnost, kterou vykonáme. Pevně věříme, že občanů, kteří
nepochopili náš záměr s dotazníkem, nebylo více.
Zdeněk Hověžák, Radek Fryzelka, Ladislav Obadal

Z MATRIKY
Blahopřejeme rodičům a vítáme naše nové občánky…
Tobiáš Polášek, narozen 21. 1. 2015
Ondřej Nejedlý, narozen 23. 3. 2015
Magdaléna Burešová, narozena 8. 4. 2015

Rozloučili jsme se …
Františka Častulíková 12. 2. 2015
Marie Kovaříková 20.4.2015
(informace jsou od 1.1 2015 do 30. 4. 2015)

Odpověď vedení Obce Vlachovice
Co se týká schůzky s firmou Bochemie, myslíme, že je vhodné
a slušné respektovat požadavky žadatele schůzky. Vedení
obce nemá co skrývat, ba naopak vždy musí vystupovat
v zájmu obce. Co se týká provozu této firmy, tak po dobu prací
pyrotechniků zde nebude spuštěný žádný plný provoz. Po
celou dobu prací pyrotechniků je kladen nejvyšší důraz na
bezpečnost. Tuto činnost ani obec a nikdo jiný nemůže měnit.
Raketové palivo je odvezeno a sklad, ve kterém je chloristan
amonný, se balením v lince vyskladňuje. Množství
odvezeného chloristanu amonného se nám zjistit nepodařilo,
ani typ raket ve skladu č. 20. Informace nám nebyly dány.
Bochemie nemůže provozovat linku bez schválení aktualizace
bezpečnostní zprávy (odborné stanovisko), protože je platná
bezpečnostní zpráva. Bochemie potřebuje ke svému provozu
tři sklady.

------------------------------------------------------------------------------Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a
evidenční agendě, prosíme občany, u kterých nastala v rodině
matriční událost, tj. narození dítěte, uzavření manželství a
úmrtí, a ještě nebyla projednána s matrikářkou, aby tuto
skutečnost nahlásili v kanceláři OÚ a současně předložili i
příslušný matriční doklad. Jarmila Zvonková, matrikářka,
tel. č. 577324026

TERMÍNY UTKÁNÍ SK VLACHOVICE
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