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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
www.vlachovice.cz

DUBEN 2016

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
poprvé jsme si užili svátky Velikonoc i s Velkým pátkem, coby státním
svátkem. Snad každý z nás využil den volna navíc, dle svých představ.
Sledoval jsem dodržování a udržování tradic spojených
s Velikonocemi v Rakousku a v porovnání s pohybem „mrskáčů“ u
nás v ČR, by Rakušané vítězili. I u nás ve Vlachovicích se s
překvapením počet mrskáčů zmenšuje, ty však, které jsem v pondělí
potkával, jsem chválil a povzbuzoval je tím, že další léta vyhlásíme
soutěž o nejlepšího „mrskáča“. Máme mezi námi takové vzorné
koledníky, kteří si nejenom umí uplést „tatar“, ale umí se i tradičně
obléct.
Teď se, jako obvykle, vyjádřím několika slovy k muničním skladům.
Mnozí by si přáli znát datum vyplácení odškodného. Rád bych již
konstatoval, že máme peníze na účtu a už hledáme systém vyplácení,
ale zatím tomu tak není. V tomto okamžiku (30. 3. 2016) je to tak, že
zatím čekáme každou chvíli na převod financí. Jakmile se objeví
finanční částka na našem účtu, budeme vás informovat, kdo a kdy se
má dostavit podepsat dohodu a převzít finanční obnos. Protože už
toho kolem odškodného z úst významných politiků padlo mnoho,
požádali jsme prostřednictvím místopředsedy sněmovny Petra
Gazdíka o schůzku s premiérem. Navštívila nás v této souvislosti i
poslankyně Jana Hnyková a vznesla několik dotazů na pana
premiéra, ministra obrany i ministra vnitra. Patří jí za to velké
poděkování. Co se týká činnosti ve skladech, probíhají nepřetržitě
práce spojené s ohledáváním prostoru, s vyšetřováním a
průzkumem. Každý den jsme o každé činnosti informováni. Když
nám a hlavně složkám IZS bude přát, pak tyto práce skončí
v dohledném termínu. Snad i výsledky vyšetřování nám budou co
nejdříve známy.
S pozdravem a přáním krásných dnů.

Toto bude provádět správa silnic, která má tuto činnost v
kompetenci. V obecních lesích, v lokalitě Mladý háj, jsme uklízeli
větve po probírkové těžbě. Dále jsme rozváželi palivové dříví našim
důchodcům. V základní škole – ve staré budově naši zaměstnanci
dokončili opravu omítek ve sklepních prostorách budovy.
V připravovaném muzeu se dokončilo zaizolování podlahy v půdním
prostoru nad chlévy a položení masivní dřevěné podlahy.
Ladislav Obadal

Vynášání Moreny s Dokopyjánkem ve Vlachovicích v březnu 2016

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 2. 3. 2016.


RO navrhuje podat dotaz na VTÚ Praha - jestli jsou
ukončeny všechny nájemní smlouvy a jestliže nejsou, jestli
budou nájemní smlouvy prodlouženy.



RO souhlasí s výsledkem výběrového řízení na vypracování
projektové dokumentace Odkanalizování Vlachovic a
Vrbětic. Vyhrála firma AREKO, spol. s r.o. Zároveň souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo a vypracování projektové
dokumentace.



RO se zabývala pasportem místních kanalizací i pasportem
místních komunikací.



Ro souhlasí s podáním žádosti na úřad práce o pracovníky
„veřejně prospěšných prací“.



RO doporučuje vypovězení všech pojistných smluv a
uzavřením smluv na pojištění majetku, aut, odpovědnosti
s vybranými společnostmi OK Group Brno.



RO schvaluje nabídku firmy EKO-KOM a zažádat o
kontejnery na tříděný odpad



RO Vlachovice schválila podpoření žádosti o podporu pana
plk. Aloise Dubce, který pochází z Vlachovy Lhoty,
k udělení státního vyznamenání Za zásluhy. Byl napsán
dopis adresovaný prezidentu ČR.

Zdeněk Hověžák - starosta obce

Letošní klepáči z Vlachovic. Pánem byl Pavel Rak, dalšími klepáči byli Vojtěch Rak, David
Hrbáček, Tomáš Mňaček, Petr Miklas, Mirek Kudela, Jakub Gbelec, Ondřej Kašša

PRÁCE V OBCI
V měsíci březnu jsme prováděli vyřezání nežádoucích dřevin podél
cesty, a to ve Vrběticích v části pod Košelíky. Naši zaměstnanci
uklízeli chodníky a cesty v obcích od posypového materiálu. Kolem
hlavních cest by mělo dojít k úklidu v krátké době.
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Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 22. 3. 2016.






Obec
Vlachovice
vyhlašuje
výběrového
řízení
na poskytnutí půjčky na rozvoj, opravy a modernizaci
bytového fondu. Z fondu se poskytují půjčky do výše
100000 Kč. Žádosti mohou občané podávat od 1. 4.
2016 až do 30. 4. 2016. Následně budou žádosti
vyhodnoceny Radou obce Vlachovice. Podmínky jsou od
prvního dubna zveřejněny na úřední desce a na
internetových stránkách Obce Vlachovice.
RO souhlasí s účetní závěrkou ZŠ Vlachovice k 31. 12. 2015.
RO souhlasí s dofinancováním nárokových složek platu
zaměstnanců ZŠ Vlachovice, dle průběžně podaných zpráv
o financování a prokázaných chybějících finančních
prostředcích. Zároveň RO souhlasí s čerpáním 159043 Kč
z fondu odměn na doplacení mzdy na asistentku
pedagoga, správní zaměstnance a odvody.



RO souhlasí s využitím služeb hrobníka formou živnosti.



RO Vlachovice schvaluje SK Vlachovice finanční příspěvek
ve výši 300000 Kč.



RO
Vlachovice
schvaluje
finanční
příspěvek
Římskokatolické farnosti Vlachovice ve výši 250000 Kč.



RO Vlachovice schvaluje finanční příspěvek Občanskému
sdružení Dokopy ve výši 50000 Kč.



RO posoudila nabídky na koupi dříví z těžby PU z aktuálně
těžených obecních lesních porostů – Výběrové řízení
vyhrála firma Kloboucká lesní s.r.o., a to na všechny
sortimenty. Část pilařské kulatiny BOROVICE, v množství
10 m3 bude prodáno i firmě Devex, která nabídla stejnou
částku. Nabídka prodeje dříví byla poslána 8 pilařským
firmám. Obec Vlachovice obdržela jen 3 nabídky.

Informace ze schůze ZO Vlachovice ze dne 14. 3. 2016

a)
b)
c)












Zastupitelstvo obce Vlachovice:
Bere na vědomí informaci o výsledcích technickoekonomické studie zvažovaného vodního díla Vlachovice.
Podporuje realizaci opatření směřujících k eliminaci
dopadů sucha.
Souhlasí s další přípravou vodního díla Vlachovice dle
technického řešení navrženého v rámci technickoekonomické studie za předpokladu respektování
následujících podmínek.
Další příprava bude s obcí vždy v průběhu jednání
konzultována.
V rámci přípravy budou souběžně připravována,
realizována a financována kompenzační opatření zejména
v oblasti životního prostředí, likvidace odpadních vod,
dopravní obslužnosti a rekreačního využití území.
Nádrž bude připravována jako víceúčelová s vodárenským
odběrem.
Víceúčelovou nádrž bude obec Vlachovice využívat ke
všem jejím účelům ( zdroj pitné vody, regulace toku,
zavlažování, rybolov, rekreace…).
Obci Vlachovice bude zajištěna kompenzace formou
vybudování čištěné kanalizace.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schválilo Plán financování
obnovy vodovodů a kanalizací Obce Vlachovice
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet na rok 2016


a)
b)

Zastupitelstvo obce schválilo:
Návrh rozpočtu na rok 2016 mikroregionu Jižní Valašsko.
Závěrečný účet a závěrku za rok 2015 mikroregionu
Ploština.



ZO schvaluje odprodej části obecního pozemku v
katastrálním území Vlachovice p.č.3870/4, za částku 20
Kč/m2 – dle zaměření, u kterého bude přítomen zástupce
obce.



ZO schvaluje odprodej části obecního pozemku v kú
Vlachovice p.č. 3870/1, cena 20 Kč za m2 – dle zaměření, u
kterého bude přítomen zástupce obce.



ZO schvaluje odprodej části obecního pozemku 3868/1 a
části 3257/11, cena 20 Kč m2 – dle zaměření, u kterého
bude přítomen zástupce obce.



ZO schvaluje odprodej obecních pozemků v k.ú.Vlachovice
p.č. 3241 a 3239, cena 7 Kč za m2.



ZO schvaluje odprodej obecního pozemku v k.ú.Vlachovice
p.č. 3254/1, cena za 7Kč/ m2.



ZO schvaluje odprodej části obecního pozemku v
k.ú.Vlachovice p.č. 3237/1 a části p.č. 3237/2, cena 7Kč za
m2, po zaměření, u kterého bude přítomen zástupce obce.



ZO Vlachovice schvaluje prodej pozemku 3409/9 v k.ú.
Vlachovice, po zaměření bude část pozemku prodána za
40 Kč/m2 a část pozemku za částku 7 Kč/m2.



ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku v k.ú. Vlachovice p.č. 3222/14 a 3222/15.



ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku
v k.ú. Vrbětice p.č.2784/1.



ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.2794
a části pozemku p.č. 2784/1 v k.ú. Vrbětice.



ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.
3274 v kú Vlachovice.



ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku č.
3870/9 a části pozemku 3870/27 v k.ú. Vlachovice.



ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku 3870/33
v k.ú. Vlachovice



ZO schvaluje odprodej části obecního pozemku v k.ú.
Vlachovice – p.č. 3870/1 za cenu 5,- Kč/m2, dle již
provedeného zaměření.

NOVÉ INFORMACE O AKTUÁLNÍM PROVOZU
SPOLEČNOSTI „BOCHEMIE“
Dne 3. 2. 2016 se Rada obce Vlachovice rozhodla podat žádost na
Krajské ředitelství Policie Zlínského Kraje ohledně aktuálních
informací o provozu „Bochemie“ (Eruca
Technologies s.r.o.)
Žádali jsme o poskytnutí bližších, co nejpodrobnějších informací o
aktuálním stavu a provozu firmy Bochemie. Podali jsme i zároveň
tyto otázky:
1)

Dochází k přivážení raketového paliva do areálu? Pokud
ano, v jakém množství?
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2)
3)

4)

Dochází ke skladování nového raketového paliva, nebo
chloristanu amonného? Pokud ano, v jakém množství?
V jakém režimu nyní firma Bochemie vyrábí? Jedná se o
každodenní provoz? Jaké maximální množství může denně
Bochemie zpracovávat? Kdy byl tento režim zahájen?
Jak dlouho se předpokládá, že bude provoz Bochemie
pracovat v daném režimu?

Odpověď na naši žádost jsme obdrželi 8. března 2016:
Dne 17. února 2016 byla Krajskému ředitelství Policie Zlínského
kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informací k aktuálnímu
stavu provozu společnosti Eruca Technologies s.r.o. , která byla
doplněna přípisem ze dne 23. února 2016. Velitel zásahu se s žádostí
o vyjádření obrátil na společnost Eruca Technologies s.r.o. a po
sdělení jejího stanoviska uvádím následující: Dne 12. ledna 2016 byl
zahájen omezený provoz recyklačního závodu společnosti Eruca
Technologies s.r.o. s návozem vyřazeného tuhého raketového paliva
(dále jen „SRP“). Velitelem zásahu byl povolen každodenní provoz,
a to pouze v době od 16:00 do 8:00 hodin následujícího dne. SRP je
naváženo pouze v takovém množství, které lze zpracovat v rámci
jednoho pracovního cyklu (tedy do 8:00 hodin následujícího dne).
Ještě před skončením pracovního cyklu je veškeré SRP
přepracováno a výsledný produkt – chloristan amonný (dále jen
„APC“) je odvezen mimo prostor areálu Vojenského technického
ústavu, s.p., odštěpný závod VTÚVM Slavičín (dále jen „areál“).
Ke skladování SRP ani APC v areálu tedy nedochází. Omezený provoz
recyklačního závodu je velitelem zásahu povolen do 31. března
2016. Provoz může být jednostranným rozhodnutím velitele zásahu
s ohledem na aktuální vývoj záchranných a likvidačních prací
kdykoliv okamžitě ukončen. Dále dodávám, že omezený provoz
společnosti Eruca Technologies s.r.o, probíhá v souladu s veškerými
bezpečnostními, provozními a jinými předpisy, jejichž plnění bylo
společností veliteli zásahu deklarováno. Před zahájením provozu se
k němu vyjadřovaly veškeré kompetentní orgány (Český báňský úřad,
Krajský úřad Zlínského kraje, Hasičský záchranný sbor). Zpracoval:
kpt. Mgr. Tomáš Krejčí, kancelář ředitele plk. JUDr. Jaromír Tkadleček
v. r. ředitel krajského ředitelství, velitel zásahu.
Radek Fryzelka

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Už jsou známy výsledky žádostí o dotace, které byly podávány?
Především mě zajímá dětské hřiště naproti KD.
Odpověď: V tomto roce jsme zatím podávali žádosti a vypracovali
projekty na: Opravu Kaple Nejsvětější Trojice, Vybudování cesty ve
Vrběticích v Záhumenní, dále na vybavení muzea expozicemi (tisky,
vitríny, bezpečnostní skla…) a na dětské hřiště naproti KD. Výsledky
ani jedné žádosti o dotaci k datu 30. 3. 2016 zatím nejsou známé, ale
dle námi zjištěných informací by to mělo být během dubna. Tak
uvidíme… V měsíci březnu jsme podávali projekt a žádost o dotaci
ještě z vyhlášené výzvy Ministerstva zemědělství ČR, a to opět na
opravu kapličky ve Vlachovicích.
Radek
Fryzelka
Proč jsou informace z matriky zveřejňovány ve Vlachovických
listech se zpožděním?
Odpověď: Dřívější praxe byla taková, že „změnové sestavy“ zaslal
obcím úřad s rozšířenou působností. (MěÚ Valašské Klobouky zaslal
na obec změnu za měsíc x - ihned další měsíc do 2 dnů). Dnešní praxe
je taková, že obec požádá prostřednictvím elektronického formuláře
„Žádost o využití údajů z Registru obyvatel a agendového
informačního systému evidence obyvatel“ na Portálu veřejné správy.
Nejdříve až za 4 pracovní dny od data žádosti se dostává zpracovaný
soubor (bylo to až 15 dnů).

Proto je důležité změny nahlašovat na obecním úřadě v místě
trvalého bydliště. Informace, které nejsou doloženy, se zveřejňovat
nemohou.
Jarmila Zvonková (matrikářka)

„KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU“
Budeme rádi za darování nebo koupíme za rozumnou cenu starší
šamotové cihly (až 700 ks), šamotové desky a pálené cihly
klasického rozměru. I menší množství. Děkujeme. O.s Dokopy, (tel.
Libor Rak, 732303556)

INFORMACE Z MATRIKY (za měsíc leden a únor 2016)
2156
BLAHOPŘEJEME RODIČŮM…
17. 2. 2016 Lucie Žáčková
19. 2. 2016 Jan Trchalík

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU
VZPOMÍNÁME
8. 1. 2016

František Častulík, 94 let

25. 1. 2016 Karel Koutný, 71 let
27. 1. 2016 Jarmila Slámová, 84 let
Počet obyvatel k 14. 3. 2016: 1499 (1140 z Vlachovic, 359
z Vrbětic) Odstěhováni – 2 občané, přistěhováni - 0
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, aby tuto skutečnost
nahlásili v kanceláři OÚ a současně předložili i příslušný matriční
doklad. V kanceláři na OÚ ve Vlachovicích můžete rovněž do
Vlachovických listů zdarma podat blahopřání k narozeninám, jubileu,
výročí úmrtí apod., a to včetně fotografie.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026

FILIP FRYZELKA VYDÁVÁ SVÉ PRVNÍ ALBUM
Po dvou letech usilovné práce, vydává
muzikant Filip Fryzelka, své první
plnohodnotné album s názvem SNY.
V roce 2014 začal Filip s vlastním
projektem, následně natočil studiové písně,
jako například Jaro nebo Vánoční. Na
těchto prvotních věcech se hudebně
podíleli i jiní vlachovičtí muzikanti, jako je Libor Jandík (bicí), Miroslav
Kozubík (kytara), Jakub Šimoník (basa). Rovněž v jeho videoklipech
si zahrálo mnoho našich občanů.
Nyní po dvou letech je všechna jeho práce zúročena jeho novým
albem, které obsahuje dohromady 13 písní. Na albu spolupracoval
s muzikantem a producentem Endy Moonem. „Album obsahuje jak
úplně nové věci, tak i kousky, které jsem již napsal hudebně i textově
dříve, ale jsou v nové podobě. Ke každé písničce jsme se snažili
přistupovat jinak a originálně, aby bylo album hudebně pestré a
každý si mohl na albu najít tu svou, podle jeho chuti a žánru. Zároveň
aby bylo pohodové a příjemné. Snad se nám to alespoň trochu
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podařilo.“ Prozradil Filip Fryzelka. „Všechny Vás zvu k jeho poslechu,
snad se Vám bude líbit. Budu moc rád i za Vaše názory na něj. Nyní
chystáme po velmi dlouhé době bez koncertů nový repertoár a nové
termíny koncertů. Budeme rádi i za pozvánky od pořadatelů. Křest
nového alba bude ve Vlachovicích při koncertu na Svatojánských
slavnostech 25. června. Moc se na živé hraní s naším novým
repertoárem těšíme.“ Již zve na koncerty Filip.
CD SNY si můžete objednat a koupit za 150 Kč na mailu
fryzelka.sny@email.cz Po domluvě si ho můžete samozřejmě
vyzvednout přímo u Filipa doma, nebo zakoupit na Obecním úřadu
ve Vlachovicích. Taky si můžete CD koupit v digitální podobě na
iTunes, Supraphon line, Alza Media a dalších 200 internetových
obchodech. Více informací o jeho koncertech, nejbližších počínaní a
jeho plánovaném klipu se dozvíte na jeho Facebook stránce. Filip
Fryzelka velmi děkuje i jeho sponzorům - Podlahy Řepa, Eurocorp,
Pila Liška, Obci Vlachovice a Bednářství Fryzelka za finanční podporu.
V některém z dalších čísel Vlachovických listů chystáme rozhovor
s dalším, velmi zajímavým vlachovickým muzikantem - Tomášem
Mačkem (Thom Artway).
Radek Fryzelka

POZVÁNKY A AKCE
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