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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Slunce ještě hřeje, školák si ho neužije.

www.vlachovice.cz

Září 2016

Vážení awww.vlachovice.cz
milí spoluobčané,
Dětem skončily prázdniny a mnohým dospělým dovolené. Snad si
všichni užili času volna po svém a také využili akcí pořádaných o
prázdninách. Dětem začal školní rok. V mateřské školce se nám
objeví nové děti a nejstarší děti z mateřské školy nastoupí jako
nováčci ve škole základní. Těm nejmenším, jak ve škole, tak ve
školce, bych rád popřál šťastný, veselý a radostný vstup do nového
prostředí. Ne všichni si hned na nové prostředí zvyknou. Těm starším
a zkušenějším bych rád popřál co nejúspěšnější školní rok a aby ty
nováčky přijali mezi sebe jako kamarády. Všem pracovníkům školky
a školy přeji také šťastný, klidný a veselý rok práce s dětmi.

Nás všechny i v době prázdnin však provázely práce v muničních
skladech. Mnozí z nás zaznamenali i nějaké výbuchy. Jsou to sice
řízené výbuchy, které řídí pyrotechnici, ale určitě v nás zvýší
pozornost. Snad se to všechno pomalu blíží k ukončení prací ve
skladech a nás tady v budoucnu už nic takového nepřekvapí.
I po dovolených bych Vás rád všechny pozval na další kulturní akce
v obci. 10. září na požehnání a první sušení v nové komunitní
vlachovické sušírně ovoce, kterou pro nás staví členové a kamarádi
Občanského sdružení Dokopy. Bude sloužit nám občanům, ale i
zájemcům ze širokého okolí. Bude turisticky nejen zajímavá, ale
hlavně v době úrody ovoce i užitečná a inspirující se původní
vlachovickou tradicí, zaměstnáním a zdravou stravou obyvatel.
První víkend v říjnu si vyhraďte na Vlachovické hody a pozvěte i Vaši
rodinu. V rámci Vlachovických hodů bude hodová zábava, divadelní
představení či otevřené „vlachovské“ muzeum s posezením.
Z důvodu výstavby „dětského“ hřiště na zelené ploše vedle malého
obchodu, budou kolotoče pro tento rok umístěny před velkým
obchodním domem. Vlachovické hody vyvrcholí nedělní krojovanou
mší svatou v 10:00. V 9:40 bude sraz u obecního úřadu a za
doprovodu dechové kapely Lidečanka se společně všichni vydáme na
slavnostní mši svatou. Kdo má doma kroj, ať si ho určitě nezapomene
vzít. Po mši se před kostelem příjemně naladíme vystoupením
souboru Dokopyjánek a CM Dokopyjan. Jak už je zvykem, pokud
budete chtít, vězměte si pro známé a přátele i něco malého na
zakousnutí či na zdraví. Těšíme se na společné shledání.
S pozdravem a přáním krásných dnů

27. srpna se od 14:00 až do večera uskutečnil ve Vlachovicích úspěšný Farní den.
Příjemné chvíle zde strávilo přes 200 návštěvníků.

PRÁCE V OBCI
V prázdninových měsících jsme prováděli úklidové práce, zvláště
čištění chodníků od plevele, dále sečení obecních pozemků a úpravu
okrasných keřů v obou obcích. U Kulturního domu naši zaměstnanci
položili novou zámkovou dlažbu. Hrabica M. začal pracovat na nové
cestě za Kulturním domem, na pokládku cesty používáme původní
žulové kostky. Provádíme opravu chodníku ve směru na Vlachovou
Lhotu. V Základní škole jsme odbourali horní část komínu na „nové“
škole. Komín byl ve špatném stavu a v budoucnu by mohl ohrožovat
bezpečnost. Zachovali jsme spodní část komínu, který splňuje
požadavky k topení plynovými kotli.
Odborná restaurátorská firma Ing. Zdeňka Habáně, zahájila opravu
kapličky Nejsvětější Trojice ve Vlachovicích. V lesích v lokalitě Starý
háj a Lések jsme prováděli vyžínání trávy mezi mladými stromky
v oplocenkách, dále proběhla oprava těchto oplocenek.
Ladislav Obadal

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůzí Rady obce Vlachovice:


Zdeněk Hověžák, starosta obce

RO schválila dotaci ve výši 3000 Kč pro Dům sociálních
služeb Návojná.
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RO nesouhlasí s návrhem občana ohledně zřízení veřejné
lednice v Obci Vlachovice.



RO souhlasí s uzavřením pracovního poměru se Zdeňkem
Šimoníkem na dobu určitou do konce roku 2018.



RO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Cheport na servis
a kontrolu čističek odpadních vod v obci.



RO Vlachovice probrala další plánované investice a návrhy.
Arch. Petr Zámečník a Ing. Jindřich Sporek připravují a
dopracovávají varianty návrhového projektu řešení
rekonstrukce MŠ Vrbětice a celého středu obce Vrbětice.
Uvažovalo se nad variantami úpravy a lepšího využití
některých málo používaných prostor na koupališti a
možnostmi modernizace koupaliště.





RO Vlachovice doporučí ZO Vlachovice schválení žádosti
696/2016, odprodeje části obecního pozemku v kú
Vrbětice p.č. 2784/1.
RO Vlachovice souhlasí s příspěvkem na pohárovou soutěž
ve Vrběticích 20. 8. 2016 v požárním sportu ve formě
zakoupení cen.
Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE
Zájemci si mohou zdarma odebrat dřevní štěpku.
Informace o ní získáte na OÚ Vlachovice nebo u
místostarosty obce Ladislava Obadala (tel.
724 070 067)
Několik občanů naší obce bylo písemně
upozorněno na pobíhání jejich psů po veřejném
prostranství, silnicích či cizích pozemcích.
Majitelé byli upozorněni, že v případě
opakování, bude postoupen jejich případ
příslušnému přestupkovému odboru Městského
úřadu ve Valašských Kloboukách.
ČERNÁ SKLÁDKA POD VAŇATKOU! – Pokud se
vydáte polní cestou směrem od Vrbětic k farní
chalupě, nelze si nevšimnout (těsně po vjezdu
do lesního porostu) černé skládky, která se
nachází podél komunikace. V její blízkosti Obec
Vlachovice ukládala na svém pozemku část zeminy po výkopu
kanalizace v Záhumenní. Navezená zemina měla být následně
terénně upravena. Nyní zde již někteří naši občané začali přivážet do
různých míst bez povolení i různý druh odpadu, jako stavební suť, tak
i odpad komunální, nebo často posekanou trávu.
Je zakázáno vyvážet jakýkoliv druh odpadu do míst nepovolených
obcí. Jediné povolené místo je sběrný dvůr ve Vlachovicích. Jakýkoliv
běžný druh odpadu je možno dovézt zdarma do sběrného dvora
každou sobotu od 13 do 14 hod. Mimo tento čas na základě domluvy
na OÚ ve Vlachovicích. Prostor černé skládky pod Vaňatkou bude
nyní na náklady obce vyčištěn a zrekultivován. Porušení zákazu
skládky odpadu pod Vaňatkou i na jiných místech v obci bude
trestáno pokutou ve výši až 50000 Kč. Žádáme občany, aby si všímali
případného vzniku černých skládek a upozornili nás, pokud zpozorují
někoho, kdo vyváží jakýkoliv druh odpadu do volné přírody mimo
povolené místo sběrného dvora. Děkujeme.

Obec Vlachovice hledá na pomoc
ochotné „dopravní asistenty nebo
asistentky“, které by pomáhali ráno
školákům bezpečně přecházet přes
vozovku. Byli by odborně zaškoleni a
finančně ohodnoceni. Hlaste se, prosím, co nejdříve na OÚ
Vlachovice. Předem Vám děkujeme.
Radek Fryzelka

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC ČERVENEC
Narození - 0, Odstěhováni – 3, Přistěhováni - 0 občanů

ROZLOUČILI JSME SE A VZPOMÍNÁME
8.7.2016 - Rostislav Vráblík, 66 let, Vrbětice
26.7.2016 - František Fiedor, 83 let, Vrbětice
9.7.2016 - Kojecká Anna , 77 let, Vrbětice

Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
agendě, prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční událost,
tj. narození, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto skutečnost nahlásili
v kanceláři OÚ a současně předložili i příslušný matriční doklad.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026

PRODÁM, KÚPÍM, DARUJU A OSTATNÍ
1.

Koupím torza nástěnných hodin, samotné
skřínky nebo i jen strojky, zkrátka půdní
nálezy co už vypadají, že je nikdo nedá
dohromady. Jakub Pavlůsek, Vlachovice 270
nebo
i
na
email
Jakub.Pavlusek@seznam.cz. Děkuji.

2.

Budeme rádi, pokud by nám někdo daroval starý
celodřevěný stůl. Opravili bychom si ho. Děkujeme.
O.s. Dokopy. Tel:775 345 646

KNIHOVNA VLACHOVICE
„PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME“
V měsíci červnu proběhlo vyhlášení soutěže pro malé spisovatele od
2. do 5. třídy, kterou vyhlásila Obecní knihovna ve spolupráci se ZŠ
Vlachovice. Vybrat nejlepší práci bylo těžké, a jak sami uvidíte, sešly
se společně pohádky, pověst i netradiční hororový příběh. Práce
z druhé kategorie, 4. - 5. třída, si můžete přečíst v dalším vydání
Vlachovických listů. Všechny odevzdané práce dětí budou svázány a
uloženy v Obecní knihovně. Přeji Vám pěkný čtenářský zážitek a
doufám, že v dalším ročníku se zase sejde tolik malých spisovatelů.
Amálie Gbelcová 2. třída – Zvonilka a tajemství křídel
Byla jedna malá víla. Jmenovala se Zvonilka. Byla moc hodná. Měla
moc ráda zvířata a rostliny. Jednou na podzim šla s Iris k hranicím
kraje odvádět zvířátka. Jelikož byla Zvonilka zvědavá, chtěla jít do
Zimolesa . Když vešla do Zimolesa, začala jí křidélka světélkovat. Iris
jí zatáhla zpět. Druhý den šla Zvonilka do Zimolesa a zahlédla nějaký
pohyb. Najednou měla pocit, jakoby stála před zrcadlem a viděla
svoje dvojče. Zvonilka zakřičela: „Stůj!“. Rozběhla se a utíkala za ní.
Když ji Zvonilka chytla, tak se spřátelily a žily šťastně.
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Eliška Chamajová 2. třída – Ztracená princezna
Bylo jedno království a to se jmenovalo Divné království. Kvůli tomu,
že se tam vždy něco děje. Jednoho dne se tam narodila princezna
Manka. Její rodiče královna Terezie a král Dobromysl byli moc milí.
Princezna rostla jako z vody a jednoho krásného dne se princezna
rozhodla, že si vyjde na procházku. Nechtěla ani služebnictvo a tak
šla sama. Šla a šla, až došla k obrovské skále a v ní bydlela zlá
čarodějnice s pomocníkem Trpajzlem. Najednou jí zlá čarodějnice
spatřila a zavřela ji ve svém doupěti. A chtěla ji začarovat a vzít jí její
krásu. Princezna se vzpínala a volala o pomoc. Náhodou šel kolem
hodný a milý trpaslík Šikulka. A ten Šikulka uměl čarovat a rychle
přispěchal na pomoc. Zatímco princeznu zachraňoval, král a královna
se strašně báli o princeznu. A tak vyslali vojáky, aby ji našli. Hledali,
ale nic nenašli. Šikulka zachránil princeznu ze spárů zlé čarodějnice.
Dovedl do své chaloupky, pak se s ní rozloučil a ona šla ke svému
tatíčkovi a mamičce, ale čarodějnice se chtěla pomstít. A tak Trpajzla
začarovala jako zlého draka, co chrlí oheň. A chtěl zapálit celé
království. A unést princeznu. Dal jim na výběr, bud´ království nebo
princeznu. Královna byla smutná, ale naštěstí měli na rozmyšlenou
jeden celý týden. Jednoho dne dostala královna nápad. Princezno?
Jak se jmenoval ten hodný skřítek? Šikulka. A tak si ho nechaly
zavolat. Královna ho poprosila, jestli nevyčaruje nějakého pěkného
prince. A tak vyčaroval prince Jaromíra, Jirku a Jana. Princezna si
vybrala prince Jana. Princezna Manka si vzala prince Jana za manžela.
A Šikulka začaroval čarodějnici a jejího pomocníka v kámen. Všichni
žili šťastně až do smrti.
Matyáš Martinec 2. třída – Pověst o zbojníkovi
Za starých časů, kdy ještě byli zbojníci, se stal tento skutečný příběh.
V jednom starém mlýně žil mlynář s mlynářkou a starou babičkou.
Jednoho sobotního večera odešel mlynář s mlynářkou na bál a
babička zůstala doma sama. V noci babičku probudily duté rány a tak
začala pátrat, odkud rány přicházejí. Když zjistila, že zvuky jsou blízko
zápraží, neváhala a rychle vzala pušku. Jakmile spatřila zbojníka,
který lezl prokopanou dírou dovnitř, zamířila a vystřelila. To však
nevěděla, že venku před domem na něj čekal kamarád. Když
zaslechnul ránu a zjistil, že jeho kamarád je po smrti, tak ho rychle
vytáhnul a pohřbil na nedalekém kopci v lese. Do dnešního dne tam
stojí kamenný pomník a místo se jmenuje U zbojníka.
Matěj Číž 3. třída - Jeden průšvih za druhým
Jednoho dne se Simpsonovi rozhodli, že pojedou na výlet. V tom se
ale stalo něco neočekávaného! Simpsonovi vyhráli 1 000 000 a
k tomu ještě soukromý tryskáč! A představte si, že to není všechno!
Homer dostal povýšení a bude dostávat 8 000 Kč za týden. Marge si
našla práci učitelky, Bárt začal dostávat jedničky a Maggie začala
mluvit! No a Líza? Ta dostala 5! Co se s těmi Simpsony děje? Došlo
k jadernému výbuchu? Tak tedy šli k tryskáči a letěli do Paříže. A
koupili si šestihvězdičkový hotel. Jako první šli na Eiffelovu věž. Ale
moc je to nebavilo. Protože tam nebylo žádné vzrušení. Tak se šli
proletět. V tom se stalo něco hrozného! Když byli nad Tichým
oceánem, letadlo havarovalo na ostrov Oahu! Ale Simpsonovi měli
smůlu, protože na ostrově nikdo nebyl, protože tam byli jedovatí
hadi. A mezitím je vykradli a podpálili jim dům. Simpsonovi ale o tom
nevěděli. A už před měsícem se měli vrátit. A Homer dostal padáka,
protože nedošel do práce. A Marge taky dostala padáka. Ale řidič
uměl letadlo opravit, takže za rok bylo letadlo opraveno, ale co
palivo? To byl teda háček. Zkusili tedy přírodní palivo, ale udělali, že
tam dali borůvky, protože to Homer vypil. Tak to zkusili ještě jednou,
ale Homera přivázali ke stromu. Ten se cukal! To jste měli vidět!
Letadlo fungovalo a tak se vrátili domů. A to byla podívaná…celý
jejich dům byl v plamenech! Ach ti Simpsonovi jeden průšvih za
druhým!
Ivana Šmotková 2.třída – O Viliam a panence

Byla jedna holčička a ta měla maminku Aničku. Jednoho dne
maminka onemocněla, Viliam za ní přišla a maminka jí povídá:
„Daruji ti panenku, která tě bude každý den chránit“. Na druhý den
maminka umřela, ale Viliam nebyla sama. Měla ještě dvě sestry,
které neposlouchaly a dělaly si, co si zachtěly. Jednoho dne se konal
bál a sestry říkají: „Viliam, ty tam nepůjdeš, budeš uklízet naše
pokojíčky!“. Viliam si sobě říká: „Půjdu se alespoň na chvilku
podívat.“A tak šla, najednou ji uviděly sestry, šly za ní a povídají: „Co
tu děláš? Tys tu neměla být.“ Ale panenka je začarovala ze zlých
myšlenek na dobré a už byly hodné. Najednou sestry řekly: „Pojď si
sem za námi sednout.“ V tom se Viliam podívá doprava a vidí
pěkného, chytrého chlapce, do kterého se zamiluje. Jmenoval se
Petr. Skončil bál a už se neviděli. Jednoho dne šel Petr kolem studny
a viděl Viliam a její lásku opětoval. Dají si pusu a Petr říká: „Zítra
nachystáme svatbu“. Ale Viliam říká: „Musíme nachystat jídlo!“ A
tak měli svatbu. A měli čtyři děti…Žili všichni až do smrt.
Dana Lišková

POZVÁNKY A AKCE V OBCI
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ROZPISY ZÁPASŮ PODZIM 2016 - SK VLACHOVICE

KALENDÁŘ
ZÁŘÍ 2016
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