Stránka |1

VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic
„V srpnu slunko parné, ovocu aj vínu dobré“

www.vlachovice.cz

SRPEN 2015

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
v tento čas si děti užívají prázdnin a dospělí dovolené. Snad se
každému daří trávit volný čas podle svých představ. My se společně
se složkami v obci i s kulturní komisí snažíme organizovat
prázdninové akce, které by měly zpestřit tento čas. V areálu
koupaliště proběhlo promítání filmů, které pro nás připravila kulturní
komise ve spolupráci s provozovatelem Karlem Ptáčkem. Taky jsem
se byl podívat a zaznamenal jsem slova chvály. Toto promítání bude
pokračovat také ve Vrběticích na hřišti. Na tomto sportovišti
zorganizovali 4. 8. vrbětičtí hasiči soutěž Zlínské ligy. Hasiči
z Vlachovic za pomoci hasičů z Vrbětic zde uspořádali také hasičskou
soutěž pro děti. Jednalo se o první ročník soutěže O pohár starosty
obce. Měli jsme to štěstí, že první ročník této soutěže s námi
společně zahajoval i generální ředitel HZS brig. Gen. Ing. Ryba. Všem
organizátorům a pomocníkům děkujeme za to, že si našli čas a pro
nás uspořádali takové akce.
Teď z jiného soudku. Dostali jsme výsledky a následné vyhodnocení
zkoumaných vzorků vody a půdy z muničních skladů i z částí obce.
Vzorky nám posuzovala laboratoř, která je odebírala, a také jsme
požádali o posudek pyrotechnika, který zajišťuje veškeré práce
v areálu. Na základě těchto posudků lze konstatovat, že u
zkoumaných chemických látek nedošlo k překročení běžných limitů
a není tedy, díky Bohu, nijak ohroženo životní prostředí v okolí
muničního areálu v souvislosti s výbuchy muničních skladů.
V naší farnosti došlo ke změně duchovních správců. V neděli jsme se
rozloučili s naším dosavadním farářem Vavřincem Černým a ve
středu 22. července jsme mezi sebou přivítali nového faráře
Františka Cincialu. Tímto ho ještě jednou mezi námi vítáme a velice
se těšíme na budoucí spolupráci s ním.

práce. V části bývalého Kasína, v prostorách WC a šaten je dán nový
obklad a dlažba. Obkladačské práce prováděl Krpenský E. Firma
Hanáček dokončila práce na venkovní fasádě.
Firma Fojtů pokračuje na pracích v budoucím muzeu. Podkroví je již
kompletně zrekonstruováno. Dále se pokračovalo se v truhlářských
a elektroinstalačních pracích, dokončují se práce kamenické a
hliněná podlaha v komoře. V nejbližších dnech započnou práce
malířské a výstavba původní pece.
Proběhlo důkladné zmapování nevyhovující rozhlasové sítě ve
Vlachovicích a Vrběticích, a to ve všech ulicích obce. Toto zmapování
mohlo být pro Vás až nepříjemné, neboť bylo nutné, aby se jednalo
o mluvené slovo. Potřebovali jsme i dostatečné množství času na
řádnou kontrolu a zmapování různých problémů. Následně proběhla
oprava hlásícího zařízení a všech částí rozhlasu, které jsou řešeny
bezdrátově. Některá místa v obci, která jsou napojena pomocí drátu,
mají ještě poruchu nebo nevhodnou hlasitost, což by mělo být
řešeno odbornou firmou v nejbližších dnech. Dostali jsme i spoustu
podnětů na doplnění rozhlasové sítě. Tyto záležitosti se budeme
snažit řešit v blízké budoucnosti. Předem Vám děkujeme za
trpělivost.
Podél cesty v Brtích jsme vyrobili a umístili dvě velmi jednoduché
přírodní lavičky. Okolí lavičky, která se nachází v blízkosti koupaliště,
bude doplněno i jednoduchým košem a okolí vyčištěno a upraveno.
Přejeme Vám příjemné odpočinutí na Vašich procházkách.
Obadal Ladislav a Radek Fryzelka

Přeji Vám všem, i za celé vedení obce, krásný zbytek léta.
Zdeněk Hověžák, starosta

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze RO Vlachovice ze dne 26. 6. 2015
Z hasičské soutěže pro děti ve Vrběticích - O pohár starosty.

PRÁCE V OBCI
V měsíci červenci jsme prováděli úklidové práce - sečení obecních
pozemků, čištění chodníků od plevele. V lese ve Vrběticích v lokalitě
Lések jsme vyřezávali nežádoucí dřeviny v porostu. V KD probíhá
stále rekonstrukce vnitřních prostorů. Dokončili jsme bourací práce
a vyzdívali jsme nové příčky v prostorách KD dle projektu. Bureš L. a
Hrbáček J. dokončují topenářské práce, Stružka L. zabudovává
rozvody vzduchotechniky. Dále firma JASTR provádí elektroinstalační



RO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu koupaliště
s Karlem Ptáčkem, Vlachovice 93.

Informace ze schůze RO Vlachovice ze dne 1. 7. 2015




RO bere na vědomí žádost Jakuba Pavlůska ohledně jeho
žádosti o koupi obecních pozemků č. 3263/1 3262/1
3262/2 v k.ú. Vlachovice. Bude zjištěn stav ohledně
minulosti těchto pozemků a jejich možném budoucím
využití. Bude projednáno na některé další schůzi RO.
RO schvaluje žádost manželů Kolínkových - zřízení
věcného břemene kvůli odkupu plynové přípojky domu
Vlachovice č. p. 403.
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RO schvaluje žádost manželů Charvátových, vypouštět
odpadní vody z jejich domovní ČOV do obecní kanalizace a
to za podmínky dodržení platných norem a předpisů.



RO bere na vědomí ohlášení Radky Hořákové a Josefa
Hořáka, ohledně provedení průzkumného provedení
hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku 1961
v k.ú Vrbětice.



RO povoluje konání letního tábora pro děti pro oddíl
Světlov Bojkovice ve dnech 31.7 -16. 8. 2015 v trati Hajnica
v k.ú. Obce Vlachovice.



RO posoudí žádost manželů Trchalíkových ohledně
prodeje části obecního pozemku 1702/1 v k.ú Vlachovice,
za účelem pastvy slepic, přímo na místě se žadatelem.



RO schvaluje žádost Krahuly Václava a Marie Krahulové a
souhlasí s opravou poškozeného soklu na jejich hrobě po
detailnější ústní dohodě se zástupci obce.





Rada obce souhlasí s žádostí č.j. 379 Faldíkové Dagmar
ohledně prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č.2 s
podmínkou dodržení splátek dluhu.

Žádost Jitky Wallachové ohledně odkoupení části
obecního pozemku před jejím domem č.p. 304 (finské
domky) bude řešena komplexně pro celou lokalitu ve
spojitosti s okolními majiteli. S prodejem ostatních
žádaných pozemků v této lokalitě RO nesouhlasí z důvodu
problematického přístupu ostatních majitelů.



RO schvaluje a doporučuje ZO odprodej části obecního
pozemku 3870/27 (pouze předzahrádka žadatele Oldřicha
Sáblíka, Vlachovice č.p.20). Zároveň schvaluje pronájem
části obecního pozemku 3870/27 žadateli a to do
vzdálenosti 2 m od jeho domu.



RO prozatím nedoporučuje ZO prodej obecního pozemku
v k.ú. Vlachovice 3870/27, manželům Ščuglíkovým,
Vlachovice 312, a to z důvodu, že pozemek bude prodán až
případnému budoucímu stavebníkovi navazující stavební
parcely. Žadatelům, v případě jejich zájmu, může být část
pozemku 3870/27, před jejich pozemkem pronajata.



Bude vydáno upozornění: Místo za školkou ve Vrběticích
slouží jen pro sběr nebezpečného odpadu. Prostor bude
opatřen a monitorován kamerou. Při porušení bude
udělena pokuta ve výši až 50000 Kč.



RO souhlasí s podáním žádosti o převod parcel, které
vlastní ZK o převod do vlastnictví Obce Vlachovice. Jedná
se o pozemky 3830/8 a 3831/50.



RO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s paní Jitkou
Kalíkovou pro místnost č. 4 v budově Domu služeb ke dni
30. 6. 2015.



RO souhlasí se žádostí Michala Pecla a Adriany Šimonů.
Budou zaevidováni mezi vážné uchazeče o stavební
pozemek v lokalitě Nivy Vlachovice a být informováni o
dalším dění v této oblasti.



RO schvaluje řádnou odměnu ředitelce MŠ Vlachovice ve
výši 10000 Kč.



RO souhlasí se žádostí Oldřicha Staňka a bude mu vrácena
částka 525 Kč za zaplacení daně z nemovitosti č.p. 115,
dnešní rekonstruované muzeum.

Informace ze schůze RO Vlachovice ze dne 10. 7. 2015




RO uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím Ondřejem
Štěpančíkem, Částkov 11 a Obcí Vlachovice ohledně
zakoupení kompostérů.
RO svolá na 12. 8. 2015 všechny registrované žadatele,
kteří mají zájem o stavební pozemky na Nivách na
společnou schůzku.



RO bere na vědomí žádost Františka Kovaříka a zařazuje ho
do registru žadatelů o stavební pozemek v lokalitě Nivy.



RO bere na vědomí žádost o půjčku manželů Pavlůskových,
bude dále projednáváno s dotčenými



RO bere na vědomí žádost Ing. Františka Kolaříka a Mgr.
Lenky Kolaříkové ohledně upřesnění jejich žádosti o koupi
stavebního pozemku na Nivách, kde preferují vybrané
stavební parcely.



RO bere na vědomí žádost JUNÁKu Štítná nad Vláří
ohledně pořádání letního tábora na našem k.ú. ve dnech
od 18.7 - 29.7.2015.



Na základě žádosti občanů ohledně rušení nočního klidu
majitelů chalupy č. 151, bude problémovým majitelům
domluveno. V případě dalšího rušení nočního klidu budou
povolány složky Policie.



Žádosti Ivoše Gbelce, ohledně pronájmu obecního bytu
nemůže RO vyhovět, neboť všechny obecní byty jsou nyní
využity.

Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE
Kompostéry do domácností, (v rámci projektu dotace Rozšíření
systému separace biologicky rozložitelných odpadů v obci
Vlachovice) nám již byly doručeny. Během měsíce srpna Vám
rozhlasem a na internetu sdělíme, od kdy a kde si je již můžete začít
zdarma vyzvedávat. S občany bude uzavřena smlouva. Více
informací se dozvíte i v dalších Vlachovických listech.

………………………………………………………………………………………………………..
Na základě upozornění řidičů Správy a údržby silnic Zlínska, opětovně
upozorňujeme občany ohledně zákazu vyvážení jakéhokoliv odpadu
podél silnic, polních cest, potoků i jinde do přírody. To se týká i
biologického odpadu, trávy apod. Občané mají možnost jakýkoliv
jejich odpad odvézt každou sobotu mezi 13. – 14. hod. na obecní
sběrný dvůr za koupalištěm. Po domluvě i kdykoliv v pracovní dobu
zaměstnanců obce. V případě přistižení viníků budou následovat
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nekompromisní finanční pokuty. Předem Vám děkujeme za
pochopení i za upozornění na znečišťovatele naší obce a přírody.
………………………………………………………………………………………………………..
Bylo zjištěno, že plastový povrch na dětském bazénu na
vlachovickém koupališti je již neopravitelný. Zjištěná cena výměny
plastového povrchu je překvapivě hodně vysoká. Po sezóně musíme
zvážit, jestli nebude vhodnější a do budoucna i finančně výhodnější
zakoupit nový dětský bazén.
Radek Fryzelka

VÝSLEDKY NAMĚŘENÝCH HODNOT ZE
VZORKŮ PŮDY A VODY
11. 6. 2015 proběhlo ve Vlachovicích a Vrběticích měření vody a
půdy. Měření prováděla analytická laboratoř Vodní zdroje Holešov
a.s.. Vzorky vody byly odebrány z potoka u Ševčíků, v muničním
areálu skladů z rybníku a dále u Vodárny. Vzorky zeminy byly
odebrány z louky u Ševčíků, v areálu skladů (z okolí příjezdové cesty)
a z centra Vrbětic. Výsledky nám navíc odborně posoudila ing. Jitka
Růžičková, ředitelka analytické laboratoře Vodní zdroje Holešov a.s.
a o posouzení jsme požádali i kpt. Ing. Jiřího Ekrta, který je zároveň
příslušníkem Pyrotechnické služby Policie ČR.
Paní ing. Růžičková se nám písmeně vyjádřila: Vzorky vody byly
porovnány s požadavky Nařízení vlády č.61/2003 Sb (povrchové
vody) a všechny vyhověly limitům, jenom vzorek 2302 (U vodárny)
má trochu vyšší obsah fosforu, ale vzhledem k tomu, že toto není
pravá povrchová voda, ale výtok z areálu do potoka, tak se
domnívám, že je to hodnota přijatelná. Se vzorky zemin je to
složitější, dusičnany (NO3), fosfor (P), ani hliník (Al) nejsou
považovány za rizikové látky (vyskytují se v půdách běžně) a nejsou
pro ně tedy stanoveny žádné limity. Ze zkušenosti a ze srovnání s
literaturou mohu říci, že dle mého názoru, hodnoty dusičnanů a
hliníku nevybočují z obvyklých hodnot pro vzorky zemin.
Koncentrace fosforu hodnotí pouze Vyhláška č.275/1998
Sb.(zemědělské půdy) a to jako velmi vysoký (z agrochemického
hlediska). Hodnoty pH nevykazují žádné extrémní hodnoty, obsah
toluenu splňuje limity naprosto bez problémů.
Pan Ing. Jiří Ekrt nám na naměřené hodnoty zaslal tuto odpověď:
Naměřené hodnoty získané chemickou analýzou v areálu muničního
skladu korespondují s hodnotami získanými kontrolními odběry
v jiných lokalitách a nevybočují z daných rozpětí. Vyšší koncentrace
fosforu jsou nejspíše dány lokalitou a ze všech vzorků má vzorek půdy
č. 2304 tuto hodnotu nejnižší (areál muničního skladu mezi objekty č.
92 a č. 16, epicentrum č. 1). Nelze vyloučit, že tyto zvýšené hodnoty
fosforu jsou v příčinné souvislosti s intenzivním hnojením
průmyslovými hnojivy, neboť je známa nižší mobilita fosforu v půdě,
na rozdíl například od draslíku či hořčíku. Na základě provedených
chemických analýz zkoumaných vzorků lze konstatovat, že u
zkoumaných chemických látek nedošlo k překročení limitů a není
tedy ohroženo životní prostředí v okolí muničního areálu
v souvislosti s výbuchy ve skladech č. 12 a č. 16.
Radek Fryzelka

HASIČSKÉ SOUTĚŽE VE VRBĚTICÍCH
Dne 4. července 2015 proběhla v areálu ve Vrběticích tradiční
pohárová soutěž, která byla součástí seriálu soutěží v rámci Zlínské
ligy. Za krásného slunečného sobotního odpoledne se do Vrbětic
sjelo na čtyři desítky družstev, z toho deset družstev žen a asi deset
družstev dorostenců a dorostenek.
Protože tato soutěž patří mezi ty nejlepší, co se požárního sportu
týče, mohli diváci vidět opět řadu krásných a rychlých útoků v těchto
kategoriích.

Jako
první
se
umístili borci ze
Zahnašovic
s výsledným časem
17,38 , za nimi
v těsném závěsu
Vésky ( 17,50 ) a
jako třetí Velký
Ořechov „B“ (
17,98 ). Družstvo
domácích skončilo
jako páté a je
velkou škodou, že
na pravém proudu
došlo
ke dvouvteřinovém
prostřiku, protože
jinak to byl útok
jeden
z
nejrychlejších ( L-16,45 – P-18,41 ). To ale samozřejmě k tomuto
sportu patří a od jednotlivých pozic dělí většinou pouze desetiny
vteřin.
První místo z družstev žen obsadily holky taktéž ze Zahnašovic, druhé
HUK ( pracovní název pro Hřiv. Új. a Kaňovice :-) ) a třetí místo si
odvezla děvčata jako celek z Hřivnova Újezda. V dorostenkách
skončily na prvním místě Malenovice a v dorostencích pak Sazovice.
Závěrem lze dodat, že soutěž se velmi dobře vydařila, akorát diváků
mohlo být více, ale protože byla nádherná sobota, lze usoudit, že to
většinu lákalo spíše na koupaliště.
Proto bychom tímto všechny srdečně pozvali na další soutěž, která
proběhne 29. 8. 2015 opět ve Vrběticích a bude to premiéra seriálu
soutěží zařazených do Moravsko - Slovenské hasičské ligy, která po
skončení bude navazovat na soutěž noční.
Těšíme se na Vaši účast.

SDH Vrbětice – Aleš Lysáček

RADIOSONDA Z VÍDNĚ PŘISTÁLA VE
VLACHOVICÍCH
8. července 2015 nečekaně dopadla do
Vlachovic, konkrétně do lokality Hájek (nad
kostelem) meteorologická sonda, která byla
vypuštěna vědci z Vídně. Dle jejich původních
očekávání měla dopadnout někde okolo
Trenčína a proto i meterologové ze Slovenska
byli připraveni ji hledat někde v této lokalitě.
Nakonec sonda změnila směr a ze stratosféry
se větrem dostala až nad Vlachovice, kde ji
bylo možné v dopoledních hodinách
zpozorovat, jak klesá.
Meteorologové
z Trenčína dostali ze sondy informaci o místě
dopadu a vydali se na Valašsko. Dle jejich
výpočtů měla dopadnout někde do okolí
areálu družstva. Nakonec ovšem přistála o kopec dále. Proto i
meteorologům trvalo několik hodin, než se jim ji podařilo najít.
Radiosonda slouží pro
základní měření tlaku,
teploty,
vlhkosti
a
rychlosti směru větru ve
volné
atmosféře.
Radiosondy
jsou
vypouštěny
z
meteorologických stanic
do
atmosféry
na
Nalezená sonda a meteorologové z Trenčína
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meteorologických balónech. Latexový balón napuštěný vodíkem
nebo heliem stoupá se sondou do výšky přibližně třiceti až 35
kilometrů. Sonda tedy udělá "řez" celou atmosférou
a veškerá data jsou okamžitě přenášena radiovým spojením a přes
GPS na aerologickou stanici. Ve výšce okolo třiceti kilometrů pod
vlivem tlaku pak balón praskne a sonda padá zpět na zem.
Radiosondy jsou určeny pro jednorázové použití.

POZVÁNKY A AKCE V OBCI

Radek Fryzelka

BLAHOPŘEJEME NAŠIM RODIČŮM …
Dorušková Eliška, 1. 5. 2015
Kudela Ondřej, 19. 5. 2015
Machů Martin, 29. 5. 2015
Kolaříková Markéta, 15. 6. 2015
Rak Štěpán, 17. 6. 2015

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU
VZPOMÍNÁME
Janoš Josef, 7. 5. 2015
Častulík Antonín, 25. 5. 2015

Informace z matriky a evidence obyvatel za období 1. 5. 2015 – 30. 6. 2015

29. 8. 2015, 12:00 hod. – Slovensko - Moravská Hasičská
Liga, Hasičský areál ve Vrběticích
29. 8. 2015, 21:00 hod. – Jihovalašská Liga Nočních
soutěží, Hasičský areál ve Vrběticích

VTIP NA KONEC: Babička stójí v Klobúkách před výlohú, na keré je nápis: „Pravé valašské papuče". Babička si praví:
„Kurňík, moje už mám prošúpané, gdyby měli aj levé, tož bych si ich aj kúpila!"

KALENDÁŘ SRPEN

Zdroj: http://vtipy.cyberserver.cz/duchodkyne-stoji-pred-vylohou-v-nemz-je-napis-prave-valasske/d4197.htm
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