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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Červen červený, třešně se mění

www.vlachovice.cz

Červen 2016

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
podle zpráv Policie ČR to vypadá, že se zde budou pracovníci různých
složek pohybovat do konce tohoto roku. Hlídaný perimetr se bude
postupně zužovat, ale pořád zde budou platit různá omezení. Jedno
toto omezení je i v používání zábavné pyrotechniky. U nás je stále
platná vyhláška o zákazu této techniky. Možná to někomu přijde
zbytečné, ale dokud zde budou pyrotechnici monitorovat
rozházenou munici, nemůže je nic omezovat ani zdržovat. Kdo by
nechtěl respektovat tuto vyhlášku, vystavuje se riziku stíhání policií,
uložení pokuty až do výše 30000 Kč a zákaz pobytu.
V minulém čísle jsem se zmiňoval o návštěvě pana Zimovčáka, který
nás navštíví i s celým pelotonem v pátek 3. června. Je to projekt na
podporu onkologicky nemocných dětí. Peloton se u nás zdrží celý
den a zároveň kulturní komise připravila pro děti zábavné
odpoledne. Kdo by se chtěl zapojit a projet si i určitou část trasy,
může si vybrat. Start je v 8:30 od kulturního domu. Rád bych tím
požádal cyklisty, ať nepoužívají chodníky, ale silnici. Hned další den
v sobotu 4. 6. proběhne na farmě ve Vrběticích Selský deň. Obec
Vlachovice sice není pořadatelem, ale podílí se na organizaci.
Jménem pořadatelů si Vás dovolím pozvat i na tuto akci.
Dále bych se rád zmínil o plánované zástavbě na Nivách. Již
v loňském roce jsme tento projekt odstartovali. Naše představa byla
taková, že v letošním roce připravíme pozemky a přístup tak, aby se
zde mohlo začít s výstavbou. Stále nám ale význačně komplikuje
jeden sice malý, ale významný pozemek, který je ve vlastnictví státu
a zároveň předmětem církevních restitucí. Nyní se tento pozemek
řeší před soudem. Snad to dobře dopadne a už nic nebude bránit
v pokračování projektu. S pozdravem i přáním krásných dnů a dětem
vše nejlepší k jejich svátku.
Zdeněk Hověžák - starosta obce



RO posoudila dvě nabídky na zveřejněný záměr pronájmu
koupaliště ve Vlachovicích. Nabídky byly posuzovány
z hlediska finanční výhodnosti, zkušeností s provozem
areálu, pořádání akcí apd. Po posouzení obou nabídek na
pronájem koupaliště RO souhlasí s uzavřením smlouvy
se žadatelem, panem Karlem Ptáčkem na rok 2016.
S dalším zájemcem, panem Hlavicou Liborem bude
uzavřena smlouva na další dva roky provozu 2017 a 2018
za stejných podmínek.



Obec Vlachovice se dozvěděla výsledek žádosti o dotaci na
opravu kapličky ve Vlachovicích, o kterou žádala
z programu vyhlášeným Ministerstvem zemědělství. Naše
žádost byla ministerstvem schválena, a tak se můžeme
ještě v tomto roce pustit do oprav. Celkové náklady na
opravu byly spočítány projektantem na 496171 Kč. Z toho
požadovaná dotace by činila 300000 Kč.



V květnu 2016 byla Obcí Vlachovice, společně s farností
podána žádost na pokračování obnovy opevnění – ohradní
a opěrné zdi u kostela sv. Archanděla Michaela ve
Vlachovicích, ETAPA č.2. Žádost se podávala na
Ministerstvo kultury ČR – program Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností. Celková oprava byla spočítána na 177785 Kč,
přičemž výše vlastního podílu by činila 83785 Kč.
Radek Fryzelka

PRÁCE V OBCI
V měsíci květnu jsme prováděli klasické jarní úklidové práce v obcích
a sečení obecních pozemků. U Kulturního domu v části venkovního
posezení naši pracovníci pokládají novou zámkovou dlažbu. Pan
Martinec dokončil prořezání lip a preventivní zabezpečení stromů
proti pádu větví. V lesích na Podlípí probíhaly prořezávky od
nežádoucích dřevin. V chystaném muzeu naši pracovníci dokončili
část nového dřevěného plotu.
Ladislav Obadal

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůzí RO Vlachovice z května 2016

RO schvaluje poskytnutí půjčky žadatelům, z Fondu
rozvoje bydlení obce za předem zveřejněných podmínek.


RO souhlasí s pronajmutím zahrádky u KD Zdeňce
Cekierové, Vlachovice - letní provoz 2016.



RO souhlasí se schválením smlouvy o dopravní obslužnosti
se Zlínským krajem.



RO souhlasí s podáním dotazu na VTÚ Slavičín – zda má
dojít k likvidaci vlečky vedoucí do muničních skladů.

V neděli 29. května se ve vlachovickém kostele uskutečnilo slavnostní První
svaté přijímání 12 dětí z vlachovické farnosti a následně tradiční Slavnost
Božího těla
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PROBLEMATIKA PODOMNÍHO PRODEJE
Podomním prodejem se rozumí zejména prodej mimo obvyklé
obchodní prostory, tedy pouliční prodej. Nicméně zákonná úprava
dopadá také na problematiku „prodejních zájezdů“ a „šmejdů“.
Pokud už u Vašich dveří někdo zaklepe a bude Vám nabízet cokoliv,
v poslední době se jedná hlavně o nabídky levnějších tarifů na
elektřinu, plyn, či změny mobilních operátorů, nejlépe bude pokud
na to upozorníte Obecní úřad Vlachovice. Pouliční prodej je v naší
obci zakázán a to nařízením obce Vlachovice č. 1/2015 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje z prosince roku 2015.

nacházejí v obchodních centrech, na
úřadech a v řadě firem. Více informací o
rozmístění sběrných nádob a správné
likvidaci úsporných žárovek se dovíte na
www.ekolamp.cz.
Obec Vlachovice má malou sběrnou nádobu
umístěnou přímo u vchodu do Obecního
úřadu.
Sběrný dvůr je ve Vlachovicích
otevřen každou sobotu od 13 - 14 hod.
Radek Fryzelka

Pokud by v naší obci nebylo nařízení o zákazu podomního prodeje,
pamatujte na to, že jako spotřebitel musíte mít dostatek
relevantních informací ještě před uzavřením smlouvy – především
kdo je prodejce, kontakt na něj, kde zboží reklamovat, lhůta pro
odstoupení od smlouvy. U předváděček ještě navíc platí, že
informace musí být písemné, tedy na papíře. Pokud by se stalo, že
podnikatel naslibuje hory doly a do smlouvy by pak dal něco jiného,
bude vždy platit to, co je pro spotřebitele příznivější.
Dále pamatujte, že lhůta pro odstoupení je 14 dnů od uzavření
smlouvy, v téže lhůtě byste také měli vrátit prodejci koupené zboží.
Pokud však podnikatel zboží doveze spotřebiteli domů a povaha
zboží neumožňuje jeho odeslání obvyklou poštovní cestou,
spotřebitel nemusí po odstoupení od smlouvy na své náklady nic
vracet, ale může počkat, až si podnikatel zboží sám vyzvedne a
dopravu zaplatí. Týkat se to bude zejména velkých a křehkých
výrobků.
V případě, že Vás doma někdo z prodejců navštíví, kontaktujte ihned
obecní úřad, popř. Policii ČR.
Mgr. Šárka Hrbáčková Lysáčková, právník

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC DUBEN
„VÍTÁME NOVÚ CÉREČKU A GRATULUJEME RODIČOM“
Rozálie Měřičková, narozená 17. 4. 2016

VYSLOUŽILÉ ÚSPORNÉ ŽÁROVKY PATŘÍ DO
SBĚRNÝCH NÁDOB, ABY NEZAMOŘOVALY
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované
sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé
množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách
desítky kilogramů.
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše.
V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné
zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale
obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a
spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale
doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy
zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na
skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu.
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší
prodejny elektra, či do takzvaných malých sběrných nádob, které se

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU VZPOMÍNÁME
1. 4. 2016 Maček Lubomír, Vlachovice, 56 let
Odstěhováni - 2 občané, přistěhováni - 2 občané
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.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026

19. ČERVNA SE SPLNÍ SEN MNOHA NAŠICH
OBČANŮ A OTEVŘEME NAŠE MUZEUM! DALŠÍ
STAVEBNÍ KÁMEN NA KTERÉM MŮŽEME STAVĚT
Již od 50. let 20. stol se v naší obci čas od času objevila a probírala
myšlenka zřízení malého obecního muzea. Prvotní nápad nejspíše
pocházel přímo od Pátera Františka Matýska, kterému se podařilo
zachránit a uchovat, pro nás již nesmírně zajímavé a vzácné
informace o historii a etnografii Vlachovska. Až do roku 2014 se
jednalo jen a pouze o sen části občanů, přičemž někteří z nich se už
začátku realizace nedočkali. V roce 2013 O.s. DOKOPY a Přátelé
historie Vlachovska, vypracovali návrhový projekt vzniku muzea,
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který byl následně představen tehdejšímu Zastupitelstvu obce.
Postupně se podařilo většinu zastupitelů přesvědčit o prospěšnosti a
důležitosti tohoto projektu pro celé Vlachovice a z Obce Vlachovice
se stal díky pochopení zastupitelů hlavní důležitý partner a článek
vzniku celého muzea.
Po důsledném vybírání vhodných chalup, byla pro projekt vybrána
Staňkova usedlost, č. p. 115 (která původně patřila rodině Janků).
Tato chalupa obsahovala spoustu zachovalých starých prvků původní
místní lidové architektury a byla i přes svůj místy chatrný stav, skvělá
za záměrem obnovy její podoby do přelomu 19. a 20 stol. a zároveň
úpravy pro účely vzniku muzea.
Obec Vlachovice v roce
2014 usedlost zakoupila
a společně s Přáteli
Vlachovska
hledala
cesty, jak projekt muzea
a rekonstrukci této
usedlosti
finančně
zrealizovat. V roce 2014
se podařilo Přátelům
historie
Vlachovska,
společně s Obcí Vlachovice vypracovat finální projekt a podat žádost
o dotaci z regionálního operačního programu. Název projektu se
jmenoval: Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska. Žádost byla
schválena, což byl nejdůležitější bod celého projektu. Usedlost
zrekonstruovala na základě výběrového řízení firma Fojtů z Horní
Lidče, a to během jara a léta 2015. Od podzimu 2015 Přátelé historie
Vlachovska evidují a čistí muzejní předměty a připravují expozice.
Vše dělají ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Předměty
se jim podařilo zachránit během 5 let své existence, a to často díky
obětavým a této myšlence nakloněným občanům. Expozice jsou
vytvářeny i ve spolupráci s Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Občas bylo a stále je i slyšet názor: „Proč by ve Vlachovicích mělo
vzniknout jakési muzeum… v okolí je různých muzeí dost a obec by
neměla dávat finance do něčeho, co nepotřebuje…“ Ano, často
vznikají muzea nebo podobné aktivity jen aby se zaplnil určitý
nevyužitý prostor, či myšlenka jednotlivce a mají tak různou kvalitu
a často malé využití pro občany. Pokud se ale do určité aktivity lidé
pustí s nadšením, vervou a dobrým nápadem, může některý projekt
nadobro oživit, zpestřit život v obci a třeba i proslavit po celém kraji,
jako tomu bylo například u menšího projektu v obci Komňa. Vytvoří
se něco mimořádného i u nás? Doufáme, že ano, a to i díky Vám a
Vaší pomoci.
Snahou připravovatelů muzea, které ve Vlachovicích vzniká, je aby
ho občané brali, jako muzeum jejich vlastní, do kterého budou rádi
přicházet sami či se svými návštěvami a vždy v něm uvidí něco
nového. Muzeum - které jim patří, je o nich samých a snad i budou
na něho hrdí.
Vznik Muzea ve Vlachovicích byla přímo nutnost. Naše historie je
obrovsky zajímavá, zároveň i Páter František Matýsek sesbíral o
Vlachovsku a zdejších lidech informace a příběhy, které jsou pro
společnost v dnešní době přímo darem a unikátem, které by bylo
hříchem postupně nezveřejňovat a nepředávat dále. Zároveň se
podařilo sesbírat či zachránit krásné a často i unikátní věci. Spousta
občanů do muzea něco darovala. Předměty, věci a dokumenty, které
se podařilo a ještě podaří nashromáždit či zachránit nám hodně poví

o nás samotných. O zručnosti a životě našich předků napříč staletími,
věci a příběhy našich předků, které nás potěší, ale které nás možná i
překvapí nebo zklamou.
Naše, Vaše muzeum nemá ale být ani tak o minulosti, přestože v něm
bude vše staré, ale mělo by se stát i dalším důležitým místem a
základním kamenem pro krásnější a pospolitější život v našich
obcích. Vzdělávání, setkávání „děcek“, ale i dospělých, zdravé
„vlachovské“ hrdosti a rozvíjení našich bohatých vlachovských tradic,
které již třeba postupně zanikly, nebo upadají a s bohatostí, zážitky
a pestrostí z minulosti již mají málo společného. Ve
vlachovickém muzeu se můžeme postupně inspirovat krásou a
poctivostí našich předků, tak i postupně jejich chybami a
nedokonalostmi, protože vyrůstáme ve stejném prostředí, často se
stejnými geny, jen v jiné době. Bude to muzeum minulé, ale
postupně i dnešní lidové kultury a tradic Vlachovjanů, Vrbětčanů,
ale i Křekovjanů či Lhotčanů, kteří pod Vlachovsko vždy patřili.
Muzeum společně slavnostně otevřeme v neděli 19. června 2016.
Nejprve bude nachystáno základní statické dělení expozic, které
bude postupně doplněno o další zajímavosti a obměňováno o
expozice na různá zajímavá témata týkajících se vlachovských
tradic, lidové kultury a historie.
Muzeum bude pro návštěvníky otevřeno každou neděli od 14 - 17
hod. Muzeum bude otevřeno i přes všední den a sobotu, a to na
požádání (zatím na tel. čísle 725 931 050) anebo na tel. čísle
uvedeném na informační tabuli u muzea. V muzeu plánujeme i malé
kulturní akce, výstavy a přednášky a hlavně setkávání se… Součástí
muzea bude i stezka po všech osmi vlachovských a vrbětských
sušírnách ovoce. Více se o ní dozvíte v dalším čísle vlachovických
listů. Těšíme se na Vás a shledání v našem - Vašem
vlachovském muzeu.
Radek Fryzelka
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3. 6. 2016 – NA KOLE DĚTEM + DĚTSKÝ DEŇ - VÍCE INFO V KVĚTNOVÉM VYDÁNÍ VLACHOVICKÝCH LISTŮ NEBO NA
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
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