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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic
„studený listopad, zelený leden?“

www.vlachovice.cz

LISTOPAD 2015

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
v minulých dnech, v den státního svátku, jsme si připomněli vznik
Československa. Je již zvykem, že v tento den vyznamenává
prezident některé osobnosti státu. V letošním roce mně osobně mezi
oceněnými chyběl někdo, kdo se nejvíce zasloužil o naše bezpečí po
událostech v muničních skladech. Pan prezident nás dokonce
navštívil a zavítal do areálu skladů. Při návštěvě nejdříve sdělil, proč
nás navštívil až po roce. Tehdy nepovažoval svou přítomnost za tolik
potřebnou. Když už k nám zavítal, až po tak dlouhé době (roce) a
zajímal se o to, co nás nejvíce zajímá a trápí, žádali jsme po něm
nějakou garanci nebo záruku. Pan prezident nám slíbil, že bude
interpelovat vládu, ministry, ale že mnoho legislativních možností
nemá. My přesto budeme pořád pokračovat a žádat na všech
úrovních, až dosáhneme svého. Navštívili jsme společně s petenty za
Zdravé Valašsko jednání Petičního výboru. Jednání byli přítomni i
ministři vnitra a obrany. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem
za úsilí, snahu, práci, kteří pomáhají řešit situaci ve skladech a vám
za trpělivost při snášení celé této velmi nepříjemné situace, která je
pro nás ale zároveň příležitostí k vděčnosti, solidaritě, spolupráci a
zájmu o společný domov.

PRÁCE V OBCI
V minulém měsíci jsme prováděli úklidové práce v obci, sečení
obecních pozemků a čištění propustí přes komunikace od
naplavenin. V základní škole proběhla výměna krytiny ve spojovacím
krčku mezi školou a tělocvičnou. V části Březí jsme vytvořili 40 m
nové kanalizace. V KD probíhá rekonstrukce v „Pekle“, kde se nově
omítají stěny a brousí se podlaha, aby se zde mohla dát nová dlažba.
Na balkoně se nově vyrovnala podlaha a bude zde položen koberec.
V měsíci říjnu jsme opravili velkou část lesních cest a to směrem
k Rakům na paseky a směrem na Ďulův kopec. V obecních lesích jsme
prováděli nátěr stromků proti okusu zvěře v lokalitě Mladý Háj,
Bojatín a Lések.
Probíhaly přípravy ke kolaudaci vlachovického muzea. 23. 10. byla
chalupa zkolaudována. Nyní se finalizuje projekt „papírově“, což
bohužel vždy zabere velké množství času a často i nesmyslné práce.

V minulém čísle jsem se zmiňoval o hodech ve Vlachovicích a přál
jsem všem, aby si tento čas užili v rodinách, v kruhu přátel a
známých. Myslím, že se toho spoustu povedlo. Kulturní komise pro
nás připravila zajímavý program, za což jim patří velké poděkování.
V neděli jsme se společným průvodem s hasiči, starosty okolních
obcí, Dokopy, Dokopyjánku, všech krojovaných i nekrojovaných a
otce Františka přemístili z obce do kostela našeho patrona svatého
archanděla Michaela. Zde nás provázel duchovní otec František,
kterému patří také velké poděkování. Po hodové mši vystoupili před
kostelem děti z Dokopyjánku. Tam jsme se pobavili a někteří si i rádi
zazpívali. Velké poděkování patří i jim.
Rád bych se zmínil ještě o
jedné události, a to o
společných oslavách narozenin
otce Františka Cinciali a otce
Josefa Kuchaře a byl jsem k nim
přizván i já. Myslím, že se tato
oslava
nestala
jenom
společnou
slavností,
ale
opravdovou událostí obce.
Dovolím si poděkovat všem
gratulantům a ještě jednou otci Františkovi za jeho nápad a za
pozvání. S přáním dalších krásných dnů,
Zdeněk Hověžák - starosta obce

Ze společných oslav narozenin otce Františka Cinciali a Josefa Kuchaře

Zrekonstruovaná komora v budově chystaného muzea

Zaměstnanci Obce Vlachovice rovněž pomáhají při úpravě přízemní
budovy nacházející se vedle vlachovické fary. Vznikne zde skautská
klubovna pro čerstvě založený vlachovický skautský oddíl. Proběhlo
zde odstranění původní betonové podlahy, nyní se chystá
zaizolování podlahy a položení nové dřevěné podlahy.
Ladislav Obadal a Radek Fryzelka

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze RO ze dne 7. 10. 2015 a 21. 10. 2015


RO schvaluje uzavření smlouvy na dotaci pro projekt
rekonstrukce hasičské zbrojnice Vlachovice se Zlínským
krajem.



Obec Vlachovice se rozhodla se započetím vypracování
projektu o dotaci na nový rozhlas – 59 „hnízd“. Celkové
náklady by byly 3000000 Kč, obec by platila 30 %.



RO souhlasí s vytvořením a podáním žádosti o dotaci na
vybavení knihoven.
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RO souhlasí se zpracováním nabídky na pojištění majetku
obce.



RO schvaluje podporu a spoluúčast na projektu „Cyklotour
2016 - Na kole dětem“. Trasa bude konzultována se
starostou obce.



RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje části
pozemku č. 3335/1



RO schvaluje možnost zdarma užívat místnosti spinningu
pro ženy SDH Vlachovice, a to v době, kdy zde nebudou
nahlášeni jiní zájemci, kteří si spinning platí.



Ro schvaluje žádost Mysliveckého spolku Valašsko
Vlachovice a souhlasí s umístěním sídla spolku v místnosti
obecní budovy č. p. 36.



RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemků č.
3235/5, 3237/1, 3237/2, 3239, 3241, 3254/1



Obec Vlachovice schvaluje žádost Ing. Pavla Šeligy a
povoluje svod plemenných beranů na Farmě Vrbětice 30.
10. 2015.



RO souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy se
Zlínským krajem na hospodaření v lesích.
Radek Fryzelka

OBEC VLACHOVICE NABÍZÍ STAVEBNÍ PARCELY
V PŘÍJEMNÉ NOVÉ STAVEBNÍ LOKALITĚ NIVY
Z důvodu zvýšení daně o 21% nabízíme zájemcům
možnost koupi pozemku již do konce roku 2015.
Pozemky budou zasíťovány a cesty zpevněny během
roku 2016. Cena pozemků 300 – 320 Kč /m². Zájemci se
hlaste co nejdříve na OÚ ve Vlachovicích.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA OHLEDNĚ MOŽNÉ
VODNÍ NÁDRŽE VE VLACHOVICÍCH.
1. 10. 2015 se uskutečnila
ve
Vlachovicích
první
informativní schůzka ohledně
výstavby nové nádrže, která
by zajistila dostatek vody
pro
obce
na
jihu
Valašska. Jednali zde zástupci
Ministerstva zemědělství ČR
a Povodí Moravy, společně
se starosty okolních obcí.
Návrh postavit přehradu
na horním toku Vláry, je starý
již několik desetiletí. Na této
schůzce byla představena
přepracovaná optimalizovaná
varianta přehrady, která by oproti původnímu plánu zabírala
přibližně polovinu plochy. Dle projektantů přehrady by tato
přepracovaná varianta měla vhodněji zapadnout do krajiny (sypaná
hráz), nezasáhnout do chráněného území CHKO Bílé Karpaty
a neovlivnit žádnou trvale obydlenou výstavbu ve Vlachovicích.
Nádrž by nezasáhla do přírodně cenného údolí Sviborky a chalup
na Rakových pasekách.

Nádrž za téměř 2 miliardy korun by dle projektantů plnila hned
několik významných funkcí. Kromě samotného zásobování pitnou
vodou by ochránila obce při povodních, za sucha by naopak
nadlepšovala průtoky pod přehradou. Jako další využití by nádrž
nabízela například i rekreaci nebo sportovní rybaření.
„Oblast u Vlachovic je pro výstavbu nádrže optimální. V zájmovém
území je navíc nedostatek prostor pro akumulaci vody," upřesnil
generální ředitel státního podniku Povodí Moravy RNDr. Jan
Hodovský. Do konce roku má být zpracovaná studie proveditelnosti,
která by měla lépe zvážit plusy, mínusy, příležitosti a náročnost
předběžně plánované vodní nádrže ve Vlachovicích. Výstavba nádrže
o celkovém objemu 20 - 30 mil. m3 by navíc nemusela představovat
složité majetkové vyrovnávání, v oblasti je jen osm neobydlených
objektů, které by musely nádrži ustoupit. Starostové dotčených obcí
ve většině případů výstavbu nádrže podpořili. Povodí Moravy, s.p.,
přislíbilo všem obcím podporu jak pro jejich infrastrukturu, tak
při řešení stávající problémů např. s likvidací odpadních vod.
Obec Vlachovice se zatím k přehradě oficiálně nevyjadřovala a počká
na více informací, další schůzky a vypracovanou studii
proveditelnosti.
Radek Fryzelka

INFORMACE K PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU
OD 1. 1. 2016
Sdělujeme klientům, že podle zákona č. 329/2011
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání
příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl
přiznán příspěvek na mobilitu rozhodnutím v letech
2012 až 2013 (jedná se o většinu klientů). Tito klienti
si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek
na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou
dotčení klienti informování úřadem práce formou dopisu zaslaného
obyčejnou poštou a součástí tohoto dopisu bude i formulář žádosti
o příspěvek na mobilitu. Tento dopis bude rozesílán klientům na
přelomu měsíců listopad a prosinec 2015. Novou vyplněnou žádost
o příspěvek na mobilitu bude nutné podat po 1. 1. 2016 a nejpozději
do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna
2016. Nemá smysl podávat žádost dříve než v lednu 2016, úřad práce
by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem
ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu.
K nové žádosti o příspěvek na mobilitu bude třeba předložit platný
průkaz OZP (tj. ZTP nebo ZTP/P - nově vyměněný) a občanský
průkaz. Klienti, kteří požádali o příspěvek na mobilitu v roce 2013,
ale rozhodnuto ve věci bylo až v roce 2014 a byl jim přiznán příspěvek
na mobilitu podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, nemusí o
příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je
povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci
úřední. Tito klienti obdrží od úřadu práce v prosinci 2015 oznámení
o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu.
V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P (a
budou mít průkaz i fakticky řádně do konce roku 2015 vyzvednutý),
bude jim příspěvek na mobilitu v lednu 2016 přiznán bez zbytečných
odkladů. Pokud tito klienti nebudou mít vystaven průkaz ZTP nebo
ZTP/P, budou vyzváni k tomu, aby si o průkaz OZP přišli znovu řádně
požádat a dle posouzení jejich zdravotního stavu pro nárok na průkaz
jim bude následně vydáno rozhodnutí o nároku na příspěvek na
mobilitu. Pokud se klient nedostaví a o průkaz OZP si znovu
nepožádá, bude zahájené řízení ukončeno zamítnutím nároku na
příspěvek na mobilitu pro nesplnění zákonných podmínek.
Krajská pobočka Úřadu práce ve Zlíně
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MUNICE A BOCHEMIE: KDE BYL SELSKÝ
ROZUM?

aby se aktivně zapojovali i do veřejného dění. Zvukový záznam je
k dispozici na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu
bývalých vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice,
byla 13. 10. 2015 opět na programu 24. schůze petičního výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jednalo se o pokračování
z ledna 2015 a my všichni jsme byli za toto pozvání rádi, protože i
nadále nás zajímá celkové dění okolo muničního areálu. Jednání se
zúčastnili také ministři obrany a vnitra. Diskutovalo se nejen o
munici, ale také o společnosti Bochemie. Na tomto jednání jsme se
dozvěděli, že trestní řízení vedou dva policejní orgány: Krajské
ředitelství Zlín pod dozorem Krajského státního zastupitelství Zlín
pro obecné ohrožení s formou zavinění úmyslnou a také Útvar na
odhalování organizovaného zločinu. Mimo jiné zde z úst ministra
vnitra M. Chovance zaznělo k Bochemii následující: „Postavit
takovouto výrobu vedle takto nebezpečného areálu – selským
rozumem - já tomu nerozumím, nechápu a je potřeba zjistit, jestli
dotčené orgány v té době, když o tom rozhodovaly, jestli
rozhodovaly se znalostí věci, nebo jestli byly uvedeny v omyl. Prostě
to jsou věci, na které odpovědi potřebujeme“. Oceňujeme, že
konečně z úst našich vládních představitelů zaznělo to, na co jsme
upozorňovali již při prvním jednání petičního výboru v lednu 2015, a
sice, že schvalovací proces společnosti Bochemie nebyl v pořádku.
V původní i aktualizované bezpečnostní zprávě společnosti
Bochemie se vždy mluvilo o bývalém muničním areálu. Ve
skutečnosti však její výroba probíhala pouhých 450 m od skladů
napěchovaných municí.

http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3906&ido=1117&td=22&cu=24
(PeticnivyborII.MP3 – dokument 48MB) Děkujeme za Vaši podporu!

Níže uvádíme další body z tohoto jednání:

A tak hledám slova, kterými bych svému synkovi, ale i sobě zkusil
popsat, jaké to asi musí být, žíti v zemi, kde banda zfanatizovaných
zabijáků chce vytvořit vlastní stát a pojmenovat ho podle prastarého
náboženství, jenž vyrostlo na identických zákonech a hodnotách jako
křesťanství, bez potřeby zabíjet, nebo násilně vnucovat svou víru,
jako se to nyní děje ve jménu islámu. Že to slovo islám bylo odporně
zneužito a ukradeno miliónům věřících lidí, kteří v něm vidí učení a
moudrost proroka Mohameda, jenž ve své podstatě vyznávalo
podobné hodnoty, jako učení Kristovo. Že ti, kteří ve jménu
ukradeného slova islám, manipulují s obyvateli zemí tak, aby mohli
vytvořit svět s nesmyslně krutými zákony, díky nimiž si zajistí
absolutní moc nad místním obyvatelstvem. Hledám slova, jak
vysvětlit, že ti lidé co nechtějí podstoupit takové zotročení, nemají
jinou možnost, než odtud utéci a na svém útěku uvěří zkazkám
překupníků lidí, že tady v Evropě létají pečení holubi do úst.
A těžko se mi hledají slova, kterými nechci strašit, jen podnítit
obezřetnost, že mezi těmito uprchlíky mohou být i ti, kteří se budou
snažit jejich zrůdné zákony prosadit i u nás v Evropě. Před tím
bychom se měli mít na pozoru a naučit se správně vnímat dění a lidi
kolem nás. Tím, že se staneme vnímavější jeden k druhému, naučíme
se naslouchat a rozumět tomu, co se děje kolem nás. A toho docílíme
tak, že spolu budeme hovořit. A proto mluvme a hovořme o tom, co
nás trápí a zajímá a pěstujme v sobě schopnost komunikovat, jelikož
bude ceněna čím dál tím více, už jenom pro to, abychom si rozuměli
a byli schopni se dohodnout o závažných věcech.







Doposud byla odvezena munice z 26 skladů, zbývá
vyskladnit 14 skladů (z toho jsou 2 s chloristanem
amonným v celkovém množství 81 t).
Od 1. 1. 2017 by měly nabýt účinnosti legislativní změny
týkající se nakládání s municí.
Společnost Bochemie se od 1. 10. 2015 rozdělila na dvě
s.r.o. Nástupnická firma se jmenuje Eruca Technologies a
ta nyní v areálu přepracovává již vyrobený chloristan
amonný (rozpouští se a suší do požadované krystalizace).
Doposud není rozhodnuto o tom, že by se výbušnina
(raketové palivo) navážela zpátky do areálu, přestože o to
nyní už společnost Eruca Technologies opakovaně žádá.
Schvalovací proces Bochemie je součástí policejního
prošetřování, které není doposud uzavřeno.
Budoucnost areálu je nejistá, kontaminace municí je tak
silná, že dekontaminace bude trvat roky a bude strašně
drahá. Policie bude muset s obcemi řešit, jak areál chránit
a zabezpečit ho proti zvědavcům. Problémem je kapacita
firem, které dekontaminace provádí (policie má omezené
kapacity a armáda je vázána v Brdech).

Na půdě petičního výboru zaznělo z úst paní předsedkyně, že
smyslem petice je upozornit na problém, který veřejnost vnímá ať už
lokálně, nebo celospolečensky a upozornit na to ty, kteří mají
možnost nějak to řešení ovlivnit. Jsme velmi rádi, že jsme měli tuto
možnost a jsme také velmi vděční za velkou podporu panu poslanci
Karlu Fiedlerovi (Ústiv – Národní Koalice) a panu poslanci Ludvíku
Hovorkovi (KDU-ČSL). Oba nás na obou jednáních podpořili a nebáli
se společně s námi diskutovat a klást nepříjemné dotazy.
Vyšetřování doposud nebylo uzavřeno, přesto jsme přesvědčeni, že
jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom upozornili na to,
co jsme považovali za důležité a jsme rádi, že toto naše jednání a
snaha bylo na půdě PSP ČR oceněno. Je občanskou povinností nás
všech zajímat se o dění okolo nás, přestože to mnohdy není vůbec
jednoduché a často jsou nám kladeny překážky na místech, kde
bychom to vůbec nečekali. Nevzdávejme to! Jde o budoucnost nás
všech a především našich dětí, kterým je rovněž důležité předat to,

Za spolek „Za zdravé Valašsko“ Rostislav Kašša, Monika Ševčíková,
Jaroslava Mikesková

SLOVA…
Děti se nás stále na něco ptají, jsou jako studnice vědění, jenž svým
obsahem skoro přetéká, ale jelikož je bezedná, potřebuje stále
doplňovat z pramene toho vědění. A tím pramenem jsme my rodiče,
tedy dokud jsou děti malé a jsou ještě ochotni se nás stále na něco
ptát, využívajíce pramen vědění svých rodičů.
Nedávno mě můj syn udivil svým dotazem: „Potřeboval bych vědět
něco víc o těch uprchlících, a kdo jsou?“ Pohlédl jsem na něj a málem
se mi vedraly slzy do očí. Ten 8-letý človíček, který si tady má
bezstarostně hrát „potřebuje vědět něco víc...“. O tom, co opakovaně
slyší z médií, čemu nerozumí, ale jasně cítí, že se mluví o něčem
závažném a možná se toho i bojí, aniž by si to vůbec uvědomoval.
Pokud se něčeho bojíme, jsme ve stresu a stres nás dokáže zničit.
Strachu se zbavíme tak, že budeme o tom, čeho se bojíme hovořit
(účinnější, než mluvit). Ostatně to je první, co bychom měli dělat, než
začneme řešit jakýkoliv větší problém - hovořit o věcech.

Že je to těžké vykládat svým dětem? Ale nedělejme je hloupými,
rozumí více věcem, než si připouštíme. A tak pokud se ptají,
odpovídejme a hovořme se svými dětmi. Prosím vás, je to moc
důležité pro budoucnost našeho a jejich žití. Také se o to budu snažit.
Mějme se dobře a něco pro to dělejme, nikdo jiný to za nás neudělá.
Vladimír Dvořáček

ZPRÁVA KULTURNÍ KOMISE
VLACHOVICKÉ HODY
Jako každý rok, tak i letos proběhly v naší obci hody. Snažili jsme se
pro vás připravit pestrý kulturní program a věříme, že se nám to
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povedlo. V pátek 2. 10. se v kulturním domě konalo divadelní
představení Nízkotučný život. Za toto představení můžete poděkovat
ochotnickému souboru Smotaná hadice z Křenovic. Dobrovolné
hasičky u nás vytvořily skvělou atmosféru a ukázaly nám, že nejíst
znamená nežít a nemilovat. Jejich motto se hodilo do hodové
atmosféry, v mnoha domácnostech se určitě pekla kačena,
připravovaly domácí knedlíky a zelí. I při představení jste se mohli
občerstvit svařákem, točeným pivem, popřípadě něčím ostřejším.
Velmi nás potěšila vaše účast, moc vám za ni děkujeme.
V sobotu 3. 10. jsme pro vás zvolili tradiční lidovou zábavu. K tanci a
poslechu hrála dechová hudba Lidečanka. Děkujeme za návštěvu
všem, kteří tuto akci navštívili, zatancovali si, nebo si jen poseděli a
povykládali. Před kulturním domem jste mohli ochutnat, nebo se
podívat na výrobky od místních nebo přespolních umělců. I těm patří
naše velké díky, že přijali naše pozvání. V neděli 4. 10. proběhl
krojovaný průvod od kulturního domu do našeho kostela. Celý
průvod doprovodila muzikou opět dechová hudba Lidečanka.
Po mši svaté se venku před
kostelem
odehrálo
vystoupení Dokopyjánku.
Jsme rádi za tuto tradici,
která zpestřila nedělní
hodové dopoledne.

Z MATRIKY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ
BLAHOPŘEJEME RODIČŮM K NAROZENÍ „CÉREČKY“

Klára Mikesková 9. 9. 2015
VÍTALI JSME NAŠE NOVÉ OBČÁNKY
Další letošní vítání občánků proběhlo v neděli 9. října v 10
hodin v obřadní místnosti KD Vlachovice. Mezi nás
Vlachovjany a Vrbětčany byly slavnostně přijati dvě „cérečky“
a tři „ogárci“. Přítomným rodičům gratuloval starosta Zdeněk
Hověžák a jménem obce jim a jejich dětem popřál pevné
zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti. Na fotografie z vítání
občánků se můžete podívat na internetových stránkách Obce
Vlachovice.

Doufáme, že jste letošní
hody prožili v rodinném
kruhu u plného stolu a líbil
se vám náš program.
PODZIMNÍ BAZÁREK
Od 29. do 31. října jsme uspořádali opět prodejní bazárek. Tentokrát
byl bazárek zaměřen na podzimní a zimní dětské oblečení a
vybavení. Druhý vlachovický bazárek se z našeho pohledu opět
vydařil. Jsme velmi rádi, že o bazárek byl takový zájem (jak u
prodávajících, tak u kupujících). Doufáme, že jste i vy byli spokojeni
jak s nabízeným zbožím, tak s naší organizací. Jakékoliv připomínky
či návrhy na zlepšení rádi uvítáme.
Už teď se můžete těšit na další příjemné akce, které pro vás
připravujeme na měsíc prosinec.

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI VLACHOVIC A VRBĚTIC
Tobiáš Polášek, Vlachovice 164
Magdalena Burešová, Vrbětice 57
Eliška Dorušková, Vlachovice 350
Ondřej Kudela, Vlachovice 269

Za kulturní komisi Vendula Šimoníková

Martin Machů, Vlachovice 347

KALENDÁŘ LISTOPAD

Štěpán Rak, Vlachovice 304
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