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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic
Fašanky, fašanky aj pod obušky…

www.vlachovice.cz

ÚNOR 2015

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
V minulém čísle jsem Vám přál ještě krásné svátky vánoční. Čas
pokročil a já si Vám dovolím touto cestou popřát v tomto roce co
nejvíce šťastných chvil. Ať tyto chvíle prožijete ve zdraví v kruhu
přátel.
Čas pokročil i v některých událostech. Těsně před Vánocemi byl
odvezen z muničních skladů poslední kamion s municí. Dokonce toto
auto přijel vyprovodit premiér Bohuslav Sobotka. Tím, že se vyvezla
poslední převozu schopná munice, pominulo to největší nebezpečí.
Neznamená to však, že ještě nemůže zaznít nějaký výbuch. Budou se
ještě ohledávat obě epicentra výbuchů, bude se prohledávat prostor
v blízkosti vybuchlých skladů. Při těchto dalších činnostech se může
najít narušená munice, která nebude schopna převozu a bude se
muset likvidovat na místě. Doufejme, že takových případů bude co
nejméně. Ale kdyby se snad něco takového objevilo, budeme včas
informováni. A protože nám už takové nebezpečí nehrozí, změní se i
částečně hlídaný perimetr a ostraha. Přibude více strážní techniky a
příslušníky armády nahradí jejich kolegové z vojenských lesů a
statků. Tyto pracovníky doplní ještě civilisté. Respektujte prosím
zákaz vstupu do vymezeného prostoru. Při průzkumu se totiž našla
nevybuchlá munice. Děkuji.

PRÁCE V OBCI
V prosinci a lednu jsme prováděli úklidové práce v obci, koncem
ledna i odklízení sněhu a posyp chodníků
V obecních lesích jsme natírali mladé stromky proti okusu zvěří.
Prořezávali jsme nežádoucí dřeviny podél lesních cest ve Vrběticích
směrem k Surovcům a ke Krpenským. Před Vánocemi probíhalo
řezání vánočních stromků a jejich prodej.
V rámci dotací se nám podařilo zrekonstruovat sociální zařízení
v hasičské zbrojnici ve Vlachovicích. Současně proběhla i instalace
nových vstupních vrat,které jsou zabudovány zvnitřní strany,takže
z venkovního pohledu ještě nejsou vidět. Dále došlo k výměně
topení a osvětlení.
V KD na sále jsme zadali broušení parket a impregnaci olejovým
nátěrem. V části „pekla“ jsme zhotovili nový bar.
Ladislav Obadal

A protože jsme na začátku roku, rád bych Vás seznámil s tím, co
všechno plánujeme v tomto roce a v blízkém budoucnu. Budeme
pokračovat s rekonstrukcí kulturního domu. Začali jsme zpracovávat
projekt na odkanalizování naší obce. Připravujeme rekonstrukci
mateřské školy ve Vrběticích nebo výstavbu nového objektu.
Budeme pokračovat s výstavbou inženýrských sítí v nové stavební
lokalitě. Podali jsme už několik žádostí o dotace na dětské hřiště, na
opravu komunikací, na opravu kaple. Připravujeme další žádosti o
dotace na rekonstrukci rozhlasu, veřejného osvětlení, na vybudování
sběrného dvora. Musíme také dokončit rekonstrukci budov v areálu
služeb. Rádi bychom vybudovali ještě několik parkovacích míst. Také
chceme pokračovat v úpravách hřbitova... Je před námi ještě velký
kus práce. Jak praví jedno přísloví: „Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chcešli dojít daleko, pojďme spolu“
Budu se těšit na další spolupráci. S přáním krásných dnů
Zdeněk Hověžák - starosta obce

Při dětském maškarním karnevalu již „děcka“ mohla dovádět na
vybroušených a ošetřených parketách

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 2. 12. 2015.








Před několika týdny nás přišel navštívit ze ZŠ Vlachovice i Svatý Mikuláš s čerty

RO byla seznámena se situací zabezpečení prostoru
hlídaného perimetru muničních skladů, prostřednictvím
dočasného oplocení formou oplocenky, dle návrhu
ministerstva obrany.
RO byla seznámena o možných záměrech - vodními díly
Vlachovice 1. a Vlachovice 2. Ohledně vodního díla
Vlachovice 2, se jedná jen o dlouhodobý výhled. Vodní dílo
Vlachovice 2 by se mělo nacházet za rovnicemi směrem
k Mirošovu a Křekovu podél toku Smolinky.
RO navrhla Zastupitelstvu obce rozpočtové provizorium na
rok 2016.
RO schválila termín veřejné schůze ZO na 18. 12. 2015
v 18:00 hod.
Program schůze ZO Vlachovice
1. Zahájení, 2. Kontrola plnění usnesení, 3. Zpráva starosty
4. Rozpočtové změny, 5. Rozpočtové provizorium, 6.
Půjčka pro obec na předfinancování projektů, 7. Žádosti
8. Diskuze, 9. Závěr

Stránka |2








RO doporučuje ZO schválení vytvoření návrhu půjčky pro
obec, která by byla určená pro předfinancování projektů
z dotací.
RO doporučila zveřejnění záměru části parcely č. 3293/2 a
část parcely 3287 a 3289/4
RO souhlasí s pronájmem volného prostoru (obchodu)
v Domě služeb na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou.
RO bere na vědomí zvýšení ceny vody od Moravské
vodárenské.
RO doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění záměru prodeje
části obecního pozemku 3870/01 o rozloze přibližně 35
m2, který se nachází mezi pozemky p. č. st. 132 a
pozemkem p. č. 3875/5.
RO bude navrhovat požadavky hasičů SDH Vrbětice do
rozpočtu obce na příští rok.

Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 30. 12. 2015.

RO souhlasí s vydáním nařízení 1/2015 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje.

RO navrhuje doplnění vyhlášky o odpadech. Osvobození
od poplatků těch, kteří se zde nezdržují v daném roce více
než 3 měsíce, tito pak mohou žádat o osvobození.

Vzhledem k tomu že Moravská vodárenská upravila cenu
vody předané, RO doporučuje ZO navýšení ceny vody na
41 Kč.

RO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
č.p. 3868/1

RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje p.č. 3241 a
p.č. 3239.

RO doporučuje uzavření veřejnoprávní smlouvy na
podporu farnosti Vlachovice s farností Vlachovice na
částku 150000 Kč. (byla již dříve schválena v rozpočtu na
rok 2015 ZO )

RO dává souhlas vlastníků sousedních pozemků, souhlasí
s výstavbou rodinného domu s garáží, kalové jímky,
oplocením a zpevněnými plochami na parcele č.1961 ve
Vrběticích.

RO navrhuje ZO revokovat rozhodnutí prodeje pozemků č.
3222/14, 3222/15, 3222/16 a části parcely č.3222/2
z důvodu nového zájemce a ztráty zájmu původního
zájemce.

RO souhlasí s umístěním sídla Základní organizace Českého
svazu včelařů Vlachovice - Vrbětice v prostorách OÚ
Vlachovice.

Žádost několika občanů o zavedení osvětlení v ulici
směrem ke družstvu, bude zapracována do projektu
nového veřejného osvětlení a do projektové žádosti.
Informace ze schůze Zastupitelstva obce Vlachovice ze dne 18. 12.
2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové změny č. 6/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium pro
rok 2016 /příloha/

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 03/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej stavebních
pozemků v lokalitě Nivy žadatelům, cena 300,- Kč/m2 –
320 Kč/ s podmínkami – do 5 let zahájení stavby po
připravenosti pozemku ke stavbě, omezení prodeje
pozemku – předkupní právo obce za stejných podmínek
jako při prodeji zájemci.

Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části obecního
pozemku v katastrálním území Vlachovice, p.č. 3870/27 –
dle dohody a zaměření – 20,- Kč/m2.
























Zastupitelstvo obce schvaluje - odprodej části obecního
pozemku v katastrálním území Vlachovice p.č. 3870/27 –
dle dohody a zaměření – 20,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku
v katastrálním území Vlachovice p.č. 3871/4 a část p.č.
3871/6 dle zaměření /přítomen zástupce obce/ za cenu
20,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku
v katastrálním území Vlachovice p.č. 3335/9 a část p.č.
3334 dle zaměření /přítomen zástupce obce/ za cenu 5,Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části obecního
pozemku p.č. 3334 v katastrálním území Vlachovice dle
zaměření /přítomen zástupce obce/ za cenu 5,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části obecního
pozemku v katastrálním území Vlachovice p.č. 3335/1 –
zhruba 128m2 – dle zaměření /přítomen zástupce obce/,
zjistit zasíťování/věcné břemeno/, cena 5,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části obecního
pozemku p.č. 3870/17 a st. 111/2, nutno zaměřit, bude se
jednat o kupní popř. směnnou smlouvu, cena 20,- Kč/m2
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
obecních pozemku v katastrálním území Vlachovice p.č.
3235/5, 3237/1, 3237/2, 3239, 3241 3254/1,3409/9 /Strže
a nad Hájem/.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části obecního pozemku v katastrálním území Vlachovice
p.č. 3870/4
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemků v katastrálním území Vlachovice (popř. směnná
smlouva – p.č. 3295 a 3296) p.č. 3293/2 a část p.č. 3287 a
3289/4
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku
v katastrálním území Vlachovice p.č. 3257/13 - cena 40,Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části obecního pozemku v katastrálním území Vlachovice
p.č. 3870/1
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části obecního pozemku v katastrálním území Vlachovice
p.č. 3868/1 a 3257/11
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje obecních pozemků v katastrálním území
Vlachovice p.č. 3222/14, 3222/15, 3222/16 a část p.č.
3222/2
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního pozemku
v katastrálním území Vrbětice p.č. 1214/9 dle dohody a
zaměření – cena 20,- Kč/m2
Zastupitelstvo obce Vlachovice z regionálního hlediska
podporuje potřebu vyřešení majetkoprávních vztahů
účelové komunikace Drnovice-Tichov a její následné
začlenění do krajské dopravní sítě. Zároveň přitom
podporuje návrh obcí Drnovice a Tichov o vyřešení
majetkoprávních vztahů formou nákupu soukromé části
komunikace přímo Zlínským krajem (nikoliv formou
poskytnuté dotace obcím) a bezúplatný převod dvou
zbylých obecních úseků do majetku Zlínského kraje.

Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 30. 12. 2015.

RO Vlachovice vybrala mezi nabídkami svozových
společností odpadů a vybrala nejlepší nabídku firmy
Valaššskokloboucké služby s.r.o. a to na dobu neurčitou
s možnou výpovědní lhůtou.

RO doporučuje ZO schválení rozpočtové změny č. 8, kvůli
přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 63455 Kč,
z rozpočtu ZK na hospodaření v lesích.
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Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 6. 1. 2016.

RO se zabývala rozpočtem na rok 2016 a investičními
akcemi. Mezi investice je plánovaná: rekonstrukce KD,
kanalizace obce, nové veřejné osvětlení, nový rozhlas,
stavební lokalita Nivy, cesta Vrbětice Záhumení, dětské
hřiště, sportoviště – koupaliště, kaple, sběrný dvůr.
Připravované: Zateplení bytovky č. 245, budova služeb č
46, MŠ Vrbětice, lesní technika a lesní cesty, ZŠ topení,
budova garáží, výkup pozemků a staveb.
Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 21. 1. 2016.

RO schvaluje zpracování možnosti legislativních nástrojů
pro obec při řešení situace v muničních skladech.

RO jednala o dalších investicích v rozpočtu.

Seznam pohledávek dlužníků Obci Vlachovice bude předán
právní službě. RO osloví právní službu pro vymáhání
pohledávek.

RO projednávala povinnost obce zpracovat finanční plán
vodovodu a kanalizací.

RO navrhuje zakoupení bednění za účelem pohřbívání.

RO souhlasí se zpracováním nabídky pojištění pro obec,
školu a školku. Zároveň se zhodnotí nabídky poskytovatelů
telekomunikačních služeb a sjednotí dodavatel pro obec,
školu a školku.

RO souhlasí s prodejem nadbytečného palivového dřeva.
Pro samostatně žijící důchodce 800 Kč za prostorový metr
dřeva, maximálně ale 3m prostorové. Důchodce bydlící
s rodinnými příslušníky 900 Kč za prostorový metr dřeva,
maximálně ale 3m prostorové. Pro ostatní zájemce za
1150 Kč za 1m³ maximálně 3 m³ (plnometry).

RO doporučuje ZO prodej části obecního pozemku 2784/1.
Radek Fryzelka

PROJEKT DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ: PO STOPÁCH
LEGENDY O VZNIKU VLACHOVIC
Projekt již byl podáván
v roce 2015, bohužel
nebyl
podpořen.
Projekt byl vystaven
pro veřejnost na jaro
2015
u
KD
ve
Vlachovicích a probírán
i s dětmi na ZŠ
Vlachovice. Upravený
projekt jsme v lednu
2016 opět podávali se
žádostí o dotaci, a to na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, program
- Podpora obnovy a rozvoje venkova. Celkové předpokládané
náklady by činily 539902 Kč, z toho požadovaná dotace by mohla býti
377000 Kč.
Cíli tohoto propojeného projektu je rozšíření a doplnění stávajícího
dětského hřiště u ZŠ Vlachovice o herní prvky a inventář. Hlavním
cílem je ale výstavba z velké části přírodně zaměřeného
odpočinkového naučného hracího chodníčku s názvem: Po stopách
legendy o založení Vlachovic. Naučný odpočinkový hrací chodníček,
inspirovaný pověstí o založení Vlachovic, by vznikl přímo v centru
obce na nevyužité travnaté ploše naproti KD Vlachovice, která
stoupá do mírného kopce a je z ní pěkný pohled na střed obce. Zde
se budou moci rodiny s dětmi scházet a děti se hrát a sportovat na
zajímavých hracích prvcích inspirovaných místní legendou o založení
Vlachovic. Zahradnické práce již nemohly být v rozpočtu zahrnuty,
obec si je vysadí sama společně s dětmi.
Radek Fryzelka

PROJEKT OPRAVY KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Vypracovali jsme projekt na
opravu kaple Nejsvětější trojice
ve Vlachovicích. V lednu 2016
jsme
zažádali
o
dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, dotačního titulu – podpora
obnovy drobných sakrálních
staveb v obci. Celkové náklady
na opravu byly spočítány
projektantem na 496171 Kč.
Z toho požadovaná dotace by
činila 300000 Kč.
Kaple byla postavena kolem
roku 1715. V rámci oprav
budou odstraněny trhlinové
projevy až na smíšené zdivo
s injektáží. Odstraněním neprodyšných nátěrů a po opravě fasády
bude kaple natřena prodyšnou vápennou malbou. Sokl obvodových
stěn a pilířů bude zbaven od nátěru, očištěn a znovu vyspárován.
Okapnička bude odstraněna a nahrazena kamennou. Betonová deka
bude odstraněna a dojde tak k zachování původních prvků kamenné
dlažby, které budou restaurátorsky ošetřeny. Okapový chodník bude
nahrazen novým kamenným a dojde i k úpravě podloží. Odvod
srážkové vody z paty základu stavby bude muset býti opraven, aby
zabránil nynějšímu podmáčení objektu. Samotnou kapitolou bude i
zajištění a eliminování růstu a vniku kořenového systému okolní lípy
do prostoru základů. Okapové žlaby budou nahrazeny měděnými.
Stávající kříž bude nahrazen novým, kovářsky provedeným, dle
nejstarší podoby kaple z fotografií. V rámci další etapy se budeme
snažit o výměnu historicky a esteticky nevhodné plechové krytiny za
krytinu šindelovou.
Radek Fryzelka

PROJEKT: VLACHOVICE – HISTORIE A
SOUČASNOST
Další žádostí a projektem, který jsme podávali v lednu 2016 na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, z vyhlášeného dotačního titulu
Podpory obnovy a rozvoje venkova, byl projekt Vlachovice – historie
a současnost.
Hlavním předmětem projektu je získání prostředků na dovybavení
připravovaného vlachovického muzea. Tyto prostředky nešly
z původního stavebního projektu rekonstrukce usedlosti pořídit.
Jednalo by se o velkoformátové tisky a popisky, skleněné vitríny a
bezpečnostní skla, informační panely, LED osvětlení, výrobu repliky
historické lavice okolo pece a tisk informační brožury o muzeu a
stezce po sušírnách ovoce. Celkové náklady by činily 195 819 Kč,
přičemž z dotací by byl projekt financován ve výši 70% což, je částka
137 073 Kč.
Radek Fryzelka

PROJEKT OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE
VRBĚTICÍCH
Dalším z podaných projektů je Oprava místní komunikace ve
Vrběticích v Záhumení. Žádost byla podána do dotačního titulu
Podpora obnovy a rozvoj venkova. Projekt řeší opravu a zpevnění
velké části této komunikace. Bude obsluhovat stávající a hlavně
plánovanou výstavbu rodinných domů. Délka opravené komunikace
by měla činit 176 m. V rámci opravy je uvažováno o technologii,
která odstraní znečištěné vrstvy komunikace, které jsou tvořeny
původní štěrkodrtí s výrazným znečištěním jílovitými částicemi.
Provede se případné zlepšení pláně, konstrukce se doplní vrstvami
ze štěrkodrtě a vsypaného makadamu. Krajnice budou dosypány
štěrkodrtí a zhutněny. Součástí opravy vozovky je zajištění
povrchového odvodnění vozovky, která spočívá v zajištění
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dostatečného podélného a příčného spádu. Předpokládané náklady

na tento projekt by byly 742742 Kč. V případě úspěšně schváleného
projektu by obec získala dotaci ve výši 371371 Kč.
Radek Fryzelka

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VRAKŮ VOZIDEL
Upozorňujeme
všechny
majitele vraků vozidel - pokud
je máte na obecním nebo
státním pozemku, musí být
z nich tato „vozidla“ a vraky
neodkladně odstraněny, a to
nejpozději do konce února
2015. V případě, že se tomu tak nestane, na základě § 36 až 37 e)
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
zejména § 37 citovaného zákona jsou vlastníci vraku vozidla povinni
odstranit vrak ve stanovené lhůtě. Neučiní-li tak, odstraní
a zlikviduje vrak vlastník pozemku. Náklady na likvidaci bude
povinen obci uhradit poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený
v registru motorových vozidel.
Vlastník vraku, který neuposlechne výzvy vlastníka pozemku,
se dopustí přestupku dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) zákona
č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Za přestupek lze uložit pokutu až do
výše 50.000,-- Kč.
Radek Fryzelka

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
DOTAZ: Rád bych se dozvěděl, dle
jakých
kritérií
rozhoduje
vodohospodářství České republiky,
povodí Moravy a Zlínský kraj o tom,
jak by mohlo vypadat a jakou
rozlohu
by
mohla
zaujímat
plánovaná vodní nádrž u Vlachovic?
Jestli je prioritou zadržet pokud
možno co největší množství vody? K čemuž je dle studií tato lokalita
vhodná už proto, že by došlo k vystěhování minimálního počtu
obyvatel a dosažení maximální rozlohy vodní plochy (za předpokladu,
že na tak obrovské vodní dílo budou jednou peníze a voda jež by ho
byla schopna naplnit), nebo se zvažují i varianty menší vodní nádrže,
či systém větších rybníků, u kterých by se díky své propojenosti dalo
aktuálně reagovat na snížení průtoku v měsících sucha a naopak
zadržení vody při přívalových deštích a jako způsob
protipovodňového opatření.
Budování nových vodních ploch a zadržování vody v
krajině, by mělo být v současnosti jednou z nejdůležitějších lidských
činností. Hladiny všech vodních nádrží nám v létě dramaticky klesají,
měl jsem možnost vidět na okraji přehrad několikametrové pásy
„ničeho“ ukazující, jak vysoko byla voda před dvěma lety. Možná
právě proto je třeba se držet pravidla čím větší, tím lepší?
Možná právě proto je dokonalejší mít soustavu rybníků?

Vždyť v minulosti tu byly a jsou s nimi dlouholeté zkušenosti. Dřív
téměř každá obec měla rybník, jenž mimo-jiné působil na udržení
hladiny spodní vody, zvyšování vzdušné vlhkosti, rozšíření biotopu a
obohacování krajiny ve smyslu zavodnit, ne zatopit. I s nižšími
bezpečnostními riziky, jako je úmyslné či neúmyslné porušení hráze
nebo kontaminace vody.
Každopádně je třeba o tom diskutovat, použít názory
odborníků a selský rozum, jednat rychle a rozhodnout se správně,
prší málo a vody ubývá.
Asi nejsem sám, kdo si klade tuhle otázku, a tak by mě zajímalo, do
jaké míry řeší odborníci způsob a velikost výstavby tohoto
dlouhodobě plánovaného vodního díla vzhledem k aktuálním
změnám klimatickým a bezpečnostním? Jaké stanovisko k tomu
zaujímá obec? Co si o tom myslí občané? A do jaké míry je postoj
občanů vůbec akceptován úřady rozhodujícími o projektu a výstavbě
vodní nádrže, která určitým způsobem ovlivní krajinu a život v ní nás
všech.
Vše nejlepší všem, a nejen v tomto roce, přeje Vladimír
Dvořáček.
ODPOVĚĎ: Předem děkujeme za zajímavý dotaz k zamyšlení. Na
většinu otázek by měl spíše odpovědět odborník v tomto oboru nebo
projektant této stavby. Přesto se pokusím na ně odpovědět.
Sám za sebe jsem měl ještě do nedávna velké obavy z původního až
„megalomanského“ návrhu velké přehrady, sloužící jako rezervoár
pitné vody. Proto jsem byl moc rád, když jsem se před časem mohl
společně s naším starostou a s okolními starosty zúčastnit
představení a vysvětlení přepracovaného návrhu přehrady
Vlachovice. Potěšilo mě, že by neměla zasáhnout údolí Sviborky a
mít tak jen polovinu své původně plánované rozlohy. Důležitá byla i
informace, že k přehradě by měl být volný přístup a kromě hlavních
cílů se počítá i s určitým šetrným rekreačním charakterem (rybářství
apod.). Potěšující bylo, že i samotní projektanti se snaží dle jejich slov
zakomponovat přehradu do krajiny tak, aby ji nenarušovala, ale
naopak byla jejím obohacením. Například i tím, že by hráz neměla
být viditelně betonová, ale tzv. sypaná a pokrytá vegetací. Na
hodnocení kvality tohoto projektu, jeho přínosech, je ale ještě brzy.
Zatím je zpracován jen prvotní návrh a možná už i studie
proveditelnosti. To, jestli se přehrada vůbec někdy postaví a v jakém
časovém horizontu, je již věc druhá. Je ale určitě potřebné řešit
problémy s hospodařením s vodou a její zachytávání, co nejdříve. Je
už na zvážení odborníků, jestli touto formou nebo jinou. Důležité jsou
ovšem i krajinotvorné úpravy krajiny, zvyšování podílu listnatých lesů,
vhodné typy dešťových kanalizačních soustav a zadržování vody,
regulace nevhodné výstavby, remízky a výsadby stromů na polích a
lukách, přírodní jezírka a rybníky (bez fólií) apod. – tedy staré
osvědčené systémy. Ty byly během 20 stol., ale i dneška z větší části
zničeny „moderním“ , ale často i naprosto slepým člověkem, přestože
plnily spoustu důležitých funkcí.
Hlavními kritérii, proč si toto místo „vodohospodáři“ vybrali a proč
by mělo mít tyto parametry, bylo dle jejich slov:
1) Ideální terén a podloží pro vodní stavbu dané velikosti.
2) Dle asi 70ti letého měření velmi dobré průtoky v horním
toku Vláry, které jsou ale velmi kolísavé. Přehrada by
zachytila obrovské množství vody v období tání a silných
dešťů v našich a Vizovských „horách“ a doplnila v období
sucha. ( Zajímavostí dle jejich tabulek byla skutečnost, že
průtoky a tím samozřejmě i srážky se během 70 let u nás
zmenšily přibližně o ¼!)
3) V současně plánované rozloze by prý nedošlo ke zbourání
trvale obývaných usedlostí.
4) Kvalitní, čisté životní prostředí okolo přehrady.
5) Blízkost sušších a teplejších oblastí, které by mohla tato
přehrada případně zásobovat vodou.
Pokud se jedná o velikost nádrže a o to, jestli je vhodnější soustava
rybníků nebo jedna velká nádrž - bylo nám vysvětleno, že pro účely
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zadržování pitné vody a regulace průtoku vody v potocích i v suchém
prostředí, je mnohem vhodnější zvolený typ nádrže o velkém objemu,
a to i z důvodu změny klimatu – extrémním suchům a extrémním
srážkám.
ZO Vlachovice bylo s tímto záměrem seznámeno, ale nevydalo žádné
oficiální stanovisko, je nutné znát více informací.
Radek Fryzelka
DOTAZ: Proč Obec nepokračuje s rekonstrukcí chodníku na Drahách?
Rovněž i některé boční silnice nejsou v dobrém stavu, nechystají se
jejich opravy?

Jak již bývá zvykem, byl slavnostně zahájen polonézou žáků.
Vystoupení bylo velmi pěkné a bylo výsledkem zodpovědného
nácviku žáků pod vedením Katky Gbelcové. Atmosféra na plese byla
veselá a přátelská. Je to jeden z momentů, kdy se setkávají rodiče,
veřejnost, bývalí žáci a pracovníci školy. Jsem rád, že všichni přítomní
přišli podpořit tuto akci, a tím i fond KRPŠ, který výrazně podporuje
činnost ve škole během celého roku. Chtěl bych poděkovat všem
sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Velký dík patří organizátorům
plesu – vedení a zástupcům KRPŠ.
Mgr. Petr Daněk

ODPOVĚĎ: S rekonstrukcemi a většími opravami chodníků a cest se
nyní nepočítá. Je to z důvodu, že by se snad během 2- 3 let mělo začít
s výstavbou kanalizace v obci. (Nyní probíhá výběrové řízení na firmu,
která již vypracuje kompletní projektovou dokumentaci, více v příštím
čísle Vlachovických listů.) Při tomto velkém, ale taky ne moc vděčném
projektu, budou chodníky a cesty rozkopány a hodně poničené. Proto
bychom nebyli dobří hospodáři, pokud bychom je opravili nyní.
Celkové rekonstrukce obecních cest a chodníků budou následovat
krátce po zbudování kanalizace. Nyní budou probíhat jen nejnutnější
a nejnaléhavější opravy. Předem Vám děkujeme za pochopení.
Radek Fryzelka

PŘEHOUPL SE ROK…
Po polonéze? - Společná fotografie žáků a vedoucí Kateřiny Gbelcové

V čase vánočním a novoročním byla
hlavními akcemi vánoční vystoupení žáků
pro veřejnost a ples KRPŠ.
Ve čtvrtek před Vánocemi si naše škola
připravila vystoupení pro rodiče a
veřejnost. Ve vestibulu školy zavládla
vánoční atmosféra, kterou zdůraznili žáci svým poselstvím světla do
života nás všech. Veselé a zpěvné vystoupení přispělo k sváteční
náladě. Všichni se rozcházeli s příjemným pocitem očekávání Vánoc.
Tímto děkuji všem vystupujícím žákům a učitelům, kteří se podíleli
na přípravě besídky.

KULTURNÍ KOMISE - CO PRO NÁS CHYSTALA?
Kulturní komise naší obce se se starým kalendářním rokem rozloučila
hned dvěma akcemi. Tou první bylo divadlo pro děti, které se
uskutečnilo 6. prosince 2015. Oslovili jsme Divadlo Brod, které
s nadšením naše pozvání přijalo a všem návštěvníkům předvedlo
klasické české pohádky v interaktivní podobě. Děti tak byly aktivně
zapojeny do příběhu O Červené karkulce či Perníkové chaloupce.
Jsme velmi potěšeni zájmem o akce pořádané pro děti. I v novém
roce se můžete těšit na spoustu kulturních akcí věnovaných právě
Vašim dětem.

Druhá prosincová neděle roku 2015 patřila již tradičnímu Rozsvícení
vánočního stromu. Věříme, že právě tato akce Vás svátečně naladila.
O doprovodný program se postarali žáci ZŠ Vlachovice a Vlachovické
Cantatio. Všem účinkujícím patří velké díky, protože bez jejich
vystoupení bychom nezažili příjemné odpoledne u vánočního punče.
S rokem 2016 se opět můžete těšit na mnoho kulturních akcí, které
pro Vás již nyní připravujeme. Některé z nich však už proběhly, proto
mi dovolte jejich rekapitulaci.
2. ledna bylo naší velkou ctí Vám představit Hudební soubor hry na
ruční zvonky – Zvonky dobré zprávy z Kateřinic. Při tomto
novoročním koncertě jste mohli obdivovat krásné tóny, které
v našem kulturním domě navodily výjimečnou atmosféru.
V pátek 15. ledna 2016 se uskutečnil ples Klubu rodičů a přátel školy.
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Řepa. Velice si ceníme Vašich nápadů a Vaší originality při vymýšlení
masek. Už teď se těšíme na další ročník.
Všechny fotky z akcí si můžete prohlédnout na webu obce
Vlachovice, nebo na facebookovém profilu Kulturní komise. Zde
rovněž naleznete i informace k připravovaným akcím.
Máte nápad na kulturní akci? Chcete pozvat známého umělce do naší
obce? Nebojte se nás kontaktovat, ať už osobně, na našem
facebookovém profilu, nebo na email kultura.vlachovice@email.cz.
Rádi Vaše přání splníme. S přáním pěkných dnů za kulturní komisi,
Vendula Šimoníková
Naší poslední lednovou akcí byl Maškarní karneval pro malé i velké.
Tento karneval proběhl 23. ledna v prostorách KD. Odpoledne
patřilo dětským maskám, kterých se letos sešlo neuvěřitelných 83.
Moc děkujeme za tak velkou návštěvnost. Za spolupráce ZŠ a MŠ
Vlachovice byl pro děti připraven zábavný program a nechyběla ani
tombola, kreslení na obličej či modelování balónků.

ZTRÁTY A NÁLEZY, ANEB, NEHLEDÁTĚ NĚCO?
Po Obci Vlachovice byly nalezeny během posledních
měsíců několikery brýle. Pokud je postrádáte, přijďte se
podívat do kanceláře OU Vlachovice, třeba se našly zrovna
ty Vaše.
Po plese KRPŠ zůstaly v KD Vlachovice dámské hodinky
s růžovým řemínkem a dámské lodičky.

Z MATRIKY ZA MĚSÍC LISTOPAD A PROSINEC

BLAHOPŘEJEME RODIČŮM
Barbora Matúšů

26. 10. 2015

Štěpán Holan

2. 12. 2015

Terezie Šupolová

4. 12. 2015

Filip Jurča

15. 12. 2015

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU
VZPOMÍNÁME
Hověžáková Ludmila, Vlachovice 313

Statistika roku 2015
Narození – 15 občánků
Úmrtí – 8 občanů
Odhlášeno - 21 občanů
Přihlášeno - 15 občanů
Cizinci v obci – 8 osob
K 31. 12. 2015 obec Vlachovice má 1501 obyvatel.
Večerní maškarní ples pro dospělé navštívil Asterix a Obelix,
bezdomovci, mušketýři, muchomůrky s trpaslíkem a loupežníkem,
velmi aktivní spolek důchodců, z Afriky přijely domorodé ženy a ze
Springfieldu i manželé Simpsonovi, a dokonce jsme se přenesli i na
porodní sál. Tohle a mnohem víc bylo k vidění v jeden večer na
jednom místě. Celým odpolednem a večerem nás provázel DJ Vašek

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, 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
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TERMÍNY SVOZU ODPADŮ NA ROK 2016

Obec Vlachovice vybrala novou svozovou společnost
Valaššskoklobucké služby s.r.o. Během roku 2016 budou známy
výsledky žádosti o dotaci na popelnice s novým systém svozu. Pokud
by se termíny svozu změnily, budete včas informováni.
SBĚRNÝ DVŮR VE VLACHOVICÍCH JE OTEVŘEN KAŽDOU SOBOTU
OD 13:00 DO 14:00 HOD. PRO OBČANY NAŠÍ OBCE.
V tuto dobu, zde, kromě našich pravidelných svozů, mohou naši
občané Vlachovic a Vrbětic dovézt veškerý roztříděný odpad,
který pochází z našich obcí. Především ovšem elektroodpad,
nebezpečný odpad, pytle s plasty, velkoobjemový odpad a bioodpad
(trávu, větve apd.) V případě, že byste zde chtěli odevzdat velké
množství Vašeho odpadu, nebo zvláštní odpad, musíte se telefonicky
nahlásit a domluvit na OÚ Vlachovice, aby byl Váš požadavek
posouzen a schválen. Je zakázáno odpad odložit před sběrným
dvorem a znečišťovat tak tento prostor!
Svoz komunálního odpadu - Do popelnic se ukládá směsný
komunální odpad tj. složka komunálního odpadu po vytřídění skla,
plastů, železa, objemného a nebezpečného odpadu. Popelnice
nesmí obsahovat stavební suť, zeminu, kamení, větve, trávu, listí,
výbušné a hořlavé látky, žhavý popel, kapaliny a nebezpečný odpad.
Dále nesmí obsahovat druhotné suroviny jako např. železo, sklo.
Popelnice se pro svoz označuje evidenční známkou. Je třeba je
připravit a po vyprázdnění opět uklidit mimo chodník, vozovku nebo
obecní pozemek.
Svoz plastů - Žádáme občany, aby v určený svozový den zavázané
pytle s plasty uložili v ranních hodinách před domy poblíž
chodníku. Budou sbírány pouze pytle vydané obcí, tzn. ŽLUTÉ!

Z HISTORIE VLACHOVSKA – ÚTRŽKY Z LÉČENÍ
NEMOCÍ - ZE ZÁPISŮ NA PASTVÁCH ZELENÝCH
OD PÁTERA MATÝSKA
Nemoce ludé na Vlachovsku prožívali z hlubokým náboženským
citem. Nechávali si donésť vodu z posvátných míst: z Hostýna,
Provodova, od Vysockéj kaple a ostatních zázračných studánek.
Poslední dobú hodně aj z Turzovky u Čadce (polovina 20.stol.)
Modlili sa k Pánu Bohu a Panně Mariji Hostýnskéj, dávali na mšu
svatú za dar zdravjá. Klobucká lékárna U panny Marije Pomocnéj na
náměstí mněla dobré méno. Býl v ní aj starobylý obraz.
Potřebné byliny mňél každý doma. Rád o nich poradil klobucký
dochtor Mudr Stejskal a vlachovský farář Kritzner. Dosť dobře
obeznalí z bylinama byli, Polomík ve vlachovském Zahájí, vlachovská
Dorňačka a Ptáčková z Lipiny. Z bylin byl nejznámější Devaterník,
kerý užívaly „bohyně“ a „božci“ i baby kořenářky. Recepisy na rany
poradili stařence Mlýnkovéj z Vrbětic mniši v klášteře v Pruském na

Slovensku. U vlachovských Fryzelkú bývala celá apatéka, u Manú
v Křekově sa doposledku opatrovala stará lékařská kniha Sena
consilis medica“, nebo takéj „Zdravá rada lékařská“. Tu vytiskli
v Uherskéj Skalici v roku 1820.
Ludé kromě bylin používali aj všelijaké přídavky živočišné,
nakuřování zesílené kostelovým kvítím a zaříkáváním. Na krtice sa
užívalo neslané máslo s terpentýnem, včelím voskem, smradlúchem.
Po zaříkávání sa mňél nemocný pomodlit k pěti ranám Krista Pána.
Gdo sa leknul dobytka, teho zaříkávali:“Polekál sa svatý Juří
nedobrého draka, tem pomohl meč od něho, tobě naša straka!“
Býl – negdo uhranutý neumytým člověkem a mňél závratě a
malátnost, mňél poprosit při setkání robu, aby ho přetřela třikráť
podolkem leknice nebo rubáša (najspodnější textilná súčástka
vlachovského kroja). Takéj mu pomohlo, gdyž mu druhý člověk
znenadáňá pluvnůl mezi oči.
Zaříkávání zklamanéj lásky sa dělalo takto: Neščasnú cérku nakúřili
vlasama galána, kerú ju nechál a při tem říkali:
V méně Otca aj Syna aj Ducha svatého:
Amen nepravím,
Aby sa ně múj lék nezhatíl!
Nad všecky starosti,
Nájkrutějšá sú bolesti.
Nepřivolala ich černá kočka ani pes čérný,
Ale tvúj milý ti néni věrný.
Jeho srdénko falešné je,
Inú miluje, tebe sužuje.
Navař mu, navař, laskavca žbánek,
Pro vůňu daj tam aj marijánek.
Devatero koření zbíraj,
Dyž mněsíček je nestálý, po kapkách dávaj.
Večér, dyž podójíš kozičku,
Umývaj sa v jejím mléčku,
lebo v neceděném mléku je devatero lékú.
A umývaj sa rosú z jateliny
A vrátí sa ti zaséj tvúj milý
Ámen, ámen, třikráť ámen,
Nech faleš zapadne, jak do vody kameň!
Na boláky a vředy sa užívala „zvonová masť „ konopný olej, kerým
sa mazávaly čepy od zvonů. Byla dobrá aj při pichání na prsoch.
Halúzky po Božím těle od oltářú přinesené, chránily domácnosť proti
čarodejnicám, ve stodole aj na polu proti myšám. Švábů sa mohl
zbavit ten, gdo dál žebračce trochu múky a do šátečka jí přibalíl
jedného švába. Ostatní švábi sa z chalupy vystěhovali. Zvláštní hojivú
silu na rany mnělo mešní víno. Gdo sa chtél zbavit mrtvéj „namnéj“
kosti, mňél ju utřít nebo poklepat o kosť na hřbitově nájítú. „Namná
kosť sa sice neztratila, ale věc nerostla. Kosť mu narostla, dyž ťuknul
čelem lebo prstem na okno, gde býl umírající právě v agónyji.
Radek Fryzelka

Z bourání staré chalupy ve Vrběticích – Poradíte, která to je?
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POZVÁNKY A AKCE V OBCI

V pátek 12. 2. 2016, v 19:00 hod. v KD VLACHOVICE

V pátek 12. 2. 2016, v 19:00 hod. v KD VLACHOVICE

Přijďte se přenést do jiného světa…
Vstupné dobrovolné , čaj, svařené víno
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