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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic
„Čí sú hody? Naše hody!“

www.vlachovice.cz

ŘÍJEN 2015

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
čas letí a my jsme se dostali z letních dnů do dnů podzimních. Oslavili
jsme státní svátek patrona naší vlasti a my v obci oslavíme našeho
patrona Michaela. V tyto dny oslav si pro nás připravila naše kulturní
komise bohatý program, který začíná už v pátek divadlem. Protože
se nám podařily zrekonstruovat hlavní prostory v kulturním domě,
většina programu proběhne právě zde. Moc děkuji všem, kteří se
jakkoli podíleli na rekonstrukci kulturního domu. Přeji všem, aby si
v době oslav „hodů“ našli čas pro sebe, pro rodinu, známé a společně
se pobavili.

hody. V KD nám zbývá ještě dokončit prostory „Pekla“, výčep
v plánované restauraci a místnosti nové kuchyně. Tuto činnost
budeme provádět již za provozu tak, aby kulturní dům mohl být
využíván pro kulturní a společenské akce.
Firma Fojtů již v plánovaném muzeu, usedlosti č. p. 115, dokončila
veškeré restaurátorské stavební práce. V říjnu proběhne kolaudace
projektu a během podzimu a zimy se bude s Přáteli historie
Vlachovska připravovat interiér, expozice a informační materiály.

S přáním dalších krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

Zaškolování dopravních asistentek

PRÁCE V OBCI
V obci probíhaly běžné úklidové práce a sečení obecních pozemků.

Ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Valašské
Klobouky a Policie ČR Valašské Klobouky se nám podařilo řádně
zaškolit několik ochotných „vlachovských“ dopravních asistentek.
Jejich úkolem je umožnit bezpečné přecházení dětem a rodičům
s dětmi, přes hlavní křižovatku. Přechodové místo je ve směru na
Valašské Klobouky naproti pohostinství Sparta, vždy od 7:15 do 8:00.
Je to řešení provizorní, prioritou je vytvoření projektu a žádosti na
celkovou úpravu této křižovatky.

Ze spodní strany „nové“ školy se odkopávala zemina a tato část byla
nově zaizolována.

Ladislav Obadal a Radek Fryzelka

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze RO ze dne 2. 9. 2015

Proběhla schůzka se žadateli o koupi stavebního pozemku
v lokalitě Nivy.

V KD byly dokončeny práce v prostorách vestibulu, přísálí, sálu,
restaurace a v sociálních zařízeních. Práce probíhaly s ohledem na
termín 26. 9, kdy zde probíhala svatba a s ohledem na vlachovské



Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
prostor v budově č. 36 (Služby – sklad), Mysliveckému
sdružení Valašsko Vlachovice. Rovněž souhlasí
s poskytnutím 10 m³ kulatiny na vybudování nových
krmelců a kazatelen.



Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce zveřejnit záměr
prodeje pozemku parcela č. 3870/17



Rada obce souhlasí se snížením chodníku před čp. 101
provedeném svépomocí, po konzultaci se zástupci obce.
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Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce zveřejnění
záměru prodeje pozemku č. 3871/4 a části pozemku č.
3871/6

hospodáře v rámci územní působnosti Obce s rozšířenou působností
Valašské Klobouky dospěl k závěru, že současný stav populační
hustoty kůrovců naplňuje ustanovení § 32 odst. 2 lesního zákona o
vzniku mimořádných okolností v lesích.



Podle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o Obcích, Rada obce
Vlachovice schvaluje dne 2. 9. 2015 smlouvu č. 15235454
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR.

Podle § 32 odst. 1 zákona je vlastník lesa povinen provádět taková
opatření, aby se předcházelo a zabránilo škodlivým činitelům na les.
Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý patří mezi kalamitní hmyzí
škůdce. Podle § 32 odst. 2 lesního zákona, při vzniku mimořádných
okolností a nepředvídatelných škod v lese (přemnožení škůdců), je
vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění
a pro zmírnění jejich následků. Podle § 32 odst. 2 písm. B) zákona,
orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit provedení
ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení
škodlivých organismů.

Informace ze schůze RO ze dne 24. 9. 2015


Rada obce neschvaluje žádost o úpravu prostranství před
obchodním domem. RO rovněž neuvažuje odkoupit část
prostorů obchodního domu pro využití obce.



RO schvaluje program a termín veřejné schůze ZO na 12.
10. 2015

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Rozpočtové změny
4. Volby členů školské rady
5. Žádosti
6. Diskuze
7. Závěr


Žádosti ohledně odkoupení pozemků 3334 a 3335/9 v k.ú.
Vlachovice budou posouzeny, zjištěny podrobnosti a až
pak bude rozhodnuto.



RO souhlasí s udělením příspěvku muzikantovi Tomáši
Mačkovi (Thom Artway) na nahrání jeho debutové desky
ve výši 5000 Kč.



Ro souhlasí s pronájmem pozemku 3409/9 za cenu sazby
pozemku s předkupním právem.



Zlínský Kraj nám schválil dotaci na projekt:
Zrekonstruovaná zbrojnice, rychlejší pomoc bližnímu.
Cílem projektu je zrekonstruovat nejhorší zastaralé místa
v požární zbrojnici ve Vlachovicích. Dále zrychlit
připravenost k výjezdu, a taky zlepšit hygienické zázemí
zbrojnice, které navštěvuje i velké množství dětí a
mládeže. Dojde k odstranění nevyhovujících a zastaralých
plechových vrat.
V sociální části zbrojnice dojde k
vybourání a posunutí části příček a novému vyzdění.
Přibydou nové záchody, umyvadla, část nové
elektroinstalace, zdravotechnika, svítidla, dlažba, obklady
a topné registry. Celkové náklady na rekonstrukci jsou
přibližně 500000 Kč, z toho přidělená dotace od Zlínského
kraje pokryje 60% této částky.
Radek Fryzelka

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE LESŮ
Městský úřad Val.
Klobouky,
odbor
životního prostředí,
orgán státní správy
lesů
na
základě
poznatků z vlastní
dozorové činnosti,
hlášení a podnětů
odborného lesního

V případě nečinnosti se každý vlastník lesa vystavuje zahájení
správního řízení o uložení pokuty dle ust. § odst. 2 písm. B zákona č.
289/1195 Sb. O lesích, tj. neplnění opatření k ochraně lesa a neplnění
povinnosti přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby
nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.

Uschlý smrk napadený silně kůrovcem

Tímto žádáme občany, aby prováděli důslednou kontrolu svých lesů,
a to hlavně smrkových porostů. V případě výskytu kůrovce toto
neprodleně oznámili lesnímu hospodáři a následně zpracovali
napadené dříví. Na výskyt kůrovce upozorněte též sousední vlastníky
lesních porostů, případně nahlaste i na obec. Suché a teplé léto
oslabilo lesní porosty a umožnilo namnožení kůrovců. Pokud nebude
napadené dříví včas zpracováno, hrozí v příštím roce velká kůrovcová
kalamita.
Ing. Obadal Václav, lesní hospodář

VODA, VODĚNKA
Voda je základním
předpokladem
pro
vznik a vývoj života na
naší planetě. To ví snad
každé malé dítě, a také
ví, že jí máme stále
méně a že hladina té
spodní vody rok od roku více klesá. (spodní voda se běžně doplňuje
z 70% ze sněhových srážek, kterých za předešlé 2 zimy mnoho
nebylo). Málokdo však ví, že množství vody, které my spotřebujeme
na jedno spláchnutí WC, musí vystačit jednomu člověku na jediný
den v těch částech naší planety, kde je jí nedostatek (a to ne všichni
si tam takového „komfortu" mohou dopřát). Jedná se převážně o
obyvatele žijící v některých zemích na jich od Itálie a na východ od
Řecka, kde mají obrovské problémy se vrátit k tradičnímu způsobu
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získávání potravy z vlastní půdy. Je snadné si představit, kam tito lidé
půjdou, až i to málo vody nebudou mít...
A nyní něco pozitivního, v naší zemi máme největší množství
rodinných bazénů v Evropě (zdroj informace neuvádí, jestli se jedná
o přepočet na množství obyvatel v zemi, ale možná i na počet nejvíc)
Takže vody tu máme více než jinde, zatím. Naštěstí díky geografické
poloze, horám a lesům naší republiky máme srážkové vody zatím
dostatek. I když na jižní Moravě o tom ví své. Naše země je právem
nazývána střechou Evropy, avšak z jejích „okapů" , díky melioračním
úpravám, regulaci říčních tokú, betonové zástavbě, asfaltu,
vykorýtkovaným příkopům, zámkové dlažbě a dalších lidských úkonů
prováděných za účelem zvýšené ekonomické prosperity společnosti,
odtéká naše voda i se splavenou úrodnou půdou do evropských
veletoků a jen malé množství se jí podaří zadržet tak, aby se vrátila
zpět do půdy. My jen doufáme, že ty praskliny způsobené suchem
jednou zacelí podzimní deště a že vůbec přijdou, aby nám tu klesající
hladinu spodní vody doplnili.
Přiznávám, že i my jsme pořídili letos dětem 3 metrový bazén, což v
těch vedrech bylo moc příjemné. Přestože jsem potom ty 3 m3 vody
přečerpal do van a „beček“ určených k zalévání zahrádky, neodvážil
bych se o tom povědět třeba těm lidem, kteří nás hostili ve svých
chudých domech v Africe. Asi bych se před nimi za ten komfort
styděl...
My se nemáme čeho bát, máme vodu z Karolinky a jiných nádrží, ale
i to potrubí bylo před časem ohroženo trhajícími se svahy pod vlivem
přívalových deštů, po kterých nám tady moc vody v půdě nezůstane.
A kdyby nám jednou, nedej Bože, ta vždy dostupná voda z kohoutku
najednou přestala téci, nebo ji bylo o dost méně (více vody nebude
to je jisté), budeme ochotni se napít vody z vlastních studní,??, do
kterých stékají všechny chemické přípravky a jedy, co si již léta
stříkáme na půdu kolem vlastního obydlí a bez nichž si už nejsme
schopni nic vypěstovat?
Jsme jenom lidi, a tak pozdě pochopíme, my i naše děti, že by bylo
lépe jim dát místo peněz a Iphonu raději kus nezničené půdy (do
které není třeba cpát další chemii, aby nám zarodila), kterou už
bohužel téměř nemáme.
Omlouvám se čtenářům tohoto listu, za publikování svých obav, ale
jsem přesvědčen o tom, že to, jak je u nás vody méně a méně, se nás
brzy dotkne více, než nám je libo. A vlastně se nás to již dotýká. Kdyby
však přece jenom chtěl někdo vědět, co se o nedostatku vody říká
více, (zatím málo nahlas ), doporučuji poslech pořadu "Kupředu do
minulosti" na Českém rozhlase 2 , každé úterý v 18:30, nebo z audio
archivu na stránkách www.cr2.cz ze dne 7.10. 2014 , kde přední čeští
vědci a odborníci (kteří ne-pochopitelně nejsou stále veřejností ani
politiky vyslyšeni), varují před tím, co nás čeká.
Přeji příjemné prožití krásného podzimního času. Mějme se dobře a
něco
pro
to
dělejme,
nikdo
jiný
to
za
nás
neudělá.
Vladimír Dvořáček

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
V úterý 1. září 2015 jsme slavnostně zahájili nový školní rok
2015/2016. V pěkném prostředí areálu školy se setkali společně
všichni žáci, rodičové, přítomní hosté a zaměstnanci školy. Při této
příležitosti se nám představil a žáky pozdravil nový pan farář pan
Cinciela. Jako každým rokem i letos jsme přivítali nové prvňáčky.

Všichni přítomní hosté – pan
starosta Zdeněk Hověžák, pan
místostarosta Radek Fryzelka, paní
ředitelka MŠ Hana Sporková a již
zmíněný pan farář – popřáli nejen
novým, ale i ostatním žákům hodně
úspěchů při plnění školních povinností, spoustu pěkných zážitků ve
škole a mnoho kamarádů. Zaměstnancům školy hodně sil do
zodpovědné a v současné době nelehké práce.
Během prázdnin naše škola podala žádosti na dva projekty vyhlášené
Ministerstvem školství ČR. Oba projekty byly schváleny a nyní
začínáme s jejich realizací. V rámci těchto projektů pořídíme více než
200 tištěných knih, zakoupíme počítačovou techniku, vybavíme
školní dílnu novými sadami nářadí a stavebnicemi Merkur. Dále
v rámci těchto projektů realizujeme zahraniční jazykově – vzdělávací
pobyt pro žáky do Anglie a v rámci profesního rozvoje zahraniční
stáže pro pedagogy na partnerských školách v Evropě.
V letošním roce máme opět úbytek žáků. Do první třídy nastoupilo
pouze 12 dětí, někteří žáci změnili své bydliště a čtyři žáci odešli na
víceleté gymnázium.

Naši prvňáčci na ZŠ Vlachovice

Chceme být neustále aktivní školou se všeobecným zaměřením,
proto se budeme zapojovat do řady soutěží, akcí, charitativních
projektů a různých forem spolupráci s veřejností.
Již během září proběhla řada z nich. Žáci páté třídy navštívili
Envicentrum ve Vysokém Poli, proběhly ukázky výuky anglického
jazyka s rodilým mluvčím, proběhl nábor do oddílu místního skautu,
žáci 1. – 4. třídy se zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje
v Nedašově, žáci 9. třídy si připravili mnoho soutěží pro mladší
spolužáky během sportovního dopoledne. V rámci Valašské
sportovní ligy zorganizovala naše škola přespolní běh pro žáky
druhého stupně. Žáci z osmi okolních škol mezi sebou soupeřili
v pěkné valašské krajině ve Vrběticích. Tímto bych chtěl poděkovat
hasičům z Vrbětic a Ing. Pavlu Šeligovi za spolupráci. K chystaným
akcím patří za zmínku podzimní sběr papíru, který proběhne od 5. do
9. října, účast starších žáků na fotbalovém turnaji Coca – cola Cup a
vybíjená žáků prvního stupně v rámci Valašské sportovní ligy.
Více se o naší škole můžete dozvědět na našich webových stránkách
www.zsvlachovice.cz, přímo u nás ve škole nebo na Dni otevřených
dveří, který je plánován na podzim.
Na závěr Vám všem přeji hezký a příjemný podzim.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy
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KULTURNÍ AKCE A POZVÁNKY PRO MĚSÍC
ŘÍJEN

30. 10. 2015 – NÁKUPNÍ TRH PLEMENNÝCH
BERÁNKŮ NA FARMĚ VE VRBĚTICÍCH
PROGRAM:
10:00 hod: Zahájení
10:00 - 14:00 hod.: Nákupní trh
14:00 – 22:00 hod.: Posezení s cimbálovou muzikou

Dojděte sa podívat a vězněte aj neco dobrého, či vypáleného na okoštování.


KALENDÁŘ ŘÍJEN
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