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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Estli sněh listopadový dlúho zostane, věcej než hnůj polom prospěje.

Listopad 2016
íjen2016a milí spoluobčané,
Vážení
v roce 2015 jsme zahájili rekonstrukci usedlosti č. 115. V létě 2016
www.vlachovice.cz
jsme otevírali
již zrekonstruovanou usedlost jako Muzeum lidové
kultury a tradic Vlachovska. Věřím, že mnozí z vás již navštívili tuto
usedlost. Zde můžete najít celý průřez našich dějin až po současnost.
Než se vůbec začalo uvažovat o zřízení muzea v naší obci, našli se
dobrovolníci, kteří mají velký zájem na uchování historie, tradic a
kultury naší obce a okolí. Aniž bychom uvažovali o muzeu, tito
dobrovolníci shromažďovali již v minulosti různé staré předměty,
fotografie, vykopávky… Mapovali různá místa, která byla v naší obci
historicky významná, a věnovali spoustu práce v této oblasti, až se
zrodila myšlenka na zbudování místa, kde by se toto všechno
shromáždilo, uchovalo a udržovalo pro další generace. Jedni z
hlavních dobrovolníků a lidí, kteří se velkou měrou zasadili o
muzeum, jsou Stanislav Maček, Radek Fryzelka a Václav Krahula.
Další, bez kterých by muzeum a další práce spojené s naší historií
nebyly, jsou dobrovolníci z řad „Dokopy“ – přátelé historie
Vlachovska a mnoho dalších dobrovolníků, kteří se jakkoliv podíleli.
Všem patří velké poděkování.
To, že se dílo podařilo, se také ukázalo v soutěži Lidová stavba roku
Zlínského kraje. 11. 10. 2016 jsme přebrali první cenu této soutěže
z rukou hejtmana Zlínského kraje. Za tuto cenu patří poděkovat
všem, kteří se jakkoli podíleli na zbudování muzea a všech materiálů
a předmětů, které v muzeu najdete. Stojí to opravdu za zhlédnutí.
S pozdravem a přáním krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

11. 10. 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení „Lidové stavby roku
Zlínského kraje", které s naší radostí www.vlachovice.cz
získala naše obec za obnovu
usedlosti č. p. 115. Kromě upomínkových předmětů a samotného
titulu získala obec Vlachovice i finanční odměnu 50 tisíc korun.

Hejtman Stanislav Mišák poděkoval všem, kteří mají odvahu a
odhodlání přispět k zachování a obnově lidových staveb na území
Zlínského kraje. V minulých letech byly ve Zlínském kraji oceněny
tyto památkové obnovy: Vinohradnická búda ve Veletinách (2008),
Usedlost č. p. 6 v Komni (2009), Soubor staveb usedlosti č. p. 18 zv.
Šenk v Karolince, Vinohradnická stavba ve Veletinách (2011), Fojtství
č. p. 60 v Jasenné (2012), Venkovská usedlost č. p. 37 ve Zlámanci a
Domek č. p. 256, ul. Říčanská ve Vizovicích (2015).
Je skvělé, že tento titul obec Vlachovice dosáhla i díky Vám všem,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při rekonstrukci usedlosti, nebo
při chystání a vybavení muzea. Ještě jednou Vám všem mnohokráte
děkujeme a uznání patří i Vám. Toto ocenění je i povzbuzením pro
naši obec a vlastníky starých chalup, stodol a ostatních drobných
lidových staveb. Má smysl si jich vážit, chránit je a s citem
rekonstruovat. A proč? Obec si tímto zachová poslední zbytky
malebného jihovalašského rázu, vlastní identitu, historii a
nenahraditelné památky, kterých si zatím třeba nevážíme.
Radek Fryzelka

PRÁCE V OBCI

Ze slavnostní hodové mše svaté 2. 10. 2016

TITUL LIDOVÁ STAVBA ROKU ZÍSKALA OBEC
VLACHOVICE
Již od roku 2008 Zlínský Kraj oceňuje vlastníky staveb, kterým se
podařilo uskutečnit příkladnou obnovu výjimečných památek lidové
architektury. Jednou z vybraných nominovaných staveb byla i
vlachovická zrekonstruovaná usedlost č. p. 115, která dnes slouží
jako Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska.

V minulém měsíci jsme prováděli běžné úklidové práce v obou
částech obce. U kostela naši zaměstnanci odstraňovali starou omítku
z památkově chráněné opěrné kamenné zídky. Firma RASSO
opravila a zpevnila cesty betonovým recyklátem ve Vlachovicích
směr Háj a ve Vrběticích na Záhumení. Kašša Josef zahájil výstavbu
nové kanalizace ve Vrběticích v části nad domem
Münsterových. Kanalizace bude sloužit pro nové rodinné domy v
části Záhumení. V lesích v lokalitě Bojatín a Mladý háj jsme natírali
mladé stromky proti okusu zvěří. Pokračovalo se i na terénních
úpravách na chystaném dětském hřišti naproti KD.
Ladislav Obadal

ZPRÁVY ZE SCHŮZÍ RO VLACHOVICE



RO schvaluje program a schůzi ZO Vlachovice na 17. 10.
2016 v 18:00.
RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje parcely
1170/4.
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RO souhlasí s žádostí ZŠ Vlachovice, aby finanční
prostředky vynaložené na opravu kotelny, komínu na
budově č. p. 246 a na opravu sklepních prostor na budově
č. p. 140 byly použity z fondu reprodukce majetku.
RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje části
pozemků 3276, 3798 a 3274 v kú Vlachovice.
RO souhlasí s koupí studny v lokalitě Nivy od žadatele XY
za 5000 Kč.
RO bere na vědomí výpověď žadatele XY - z nájemního
bytu č. 7 a souhlasí s výměnou obecního bytu.
Odškodné za „komplikace při výbuchu a evakuaci kvůli
muničním skladům“ (těm, kteří odškodné od státu
nedostali). RO navrhuje ZO rozpočtovou změnu na
vyplácení odškodného těm, kteří nesplňovali podmínky
dotace, ale trvale se zdržovali, neměli trvalý pobyt. Dále:
1) V době výbuchu byly přítomni, ale do doby vyplácení se
odstěhovali.
2) Cizinci, pokud zde měli trvalé bydliště.
3) Občané, kteří tu prokazatelně bydleli, byli tu při výbuších
a neměli trvalé bydliště.
Radek Fryzelka

ZPRÁVY ZE SCHŮZE ZO VLACHOVICE
Usnesení ze schůze ZO č. 14 ze dne 26. 9. 2016
















Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání všech obecních
pozemků v muničním skladu Vrbětice ve vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje nákup
nemovitosti č. p. 33 v části obce Vrbětice za cenu 150000,Kč plus náklady spojené s převodem.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtové
změny č. 4/216 - dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny pozemku p. č. 3394/6 v katastrálním území
Vlachovice za pozemek p. č. 3789/2 v katastrálním území
Vlachovice.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej část
pozemku v kú Vlachovice p. č. 3869/1 a část p. č. 3870/1
dle aktuálního zaměření panu Tomáši Slávikovi (Vlachovice
111, 112). Cena pozemku činí 5,- Kč/m2. Pozemek p. č.
100/2 za cenu 40,- Kč/m2. Přesnou výměru určí
geometrický plán na rozdělení pozemku.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej
pozemků v kú Vlachovice p. č.3257/55, p. č. 3257/14 a část
pozemku p. č. 3257/68 za cenu 40,- Kč/m2 paní Marii
Hnilové, Vlachovice 134.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej části
pozemku v kú Vlachovice p. č. 3257/68 za cenu 40,- Kč/m2
panu Pavlu Matúšů a Veronice Matúšů Blahové,
Vlachovice 181.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku v katastrálním
území Vrbětice p. č. 2747.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku v katastrálním
území Vlachovice p. č. 3870/1.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej části
pozemku v kú Vrbětice p. č. 2784/1 za cenu 20,- Kč/m2
paní Janě Jiříčkové z Hranic a Aleně Vlkové ze Zubří.

Usnesení ze schůze ZO č. 15 ze dne 17. 10. 2016


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje uzavření směnné
smlouvy s Ing. Miroslavem Ševčíkem a Helenou
Ševčíkovou, Vlachovice 335, podle níž budou směněny
pozemky p. č. 3789/2 68 m2/20,- Kč za obecní pozemek

p. č. 3394/6 114m2/20,- Kč v katastrálním
území
Vlachovice. Rozdíl ceny ve výši 920,- Kč uhradí žadatelé
bezplatně Ing. Miroslavu Ševčíkovi. Postoupena
pohledávka na náhradu škody ve výši 10.000,- Kč za
Josefem Gbelcem, bytem Vlachovice 316, z titulu náhrady
škody za pokácený strom na pozemku p. č. 3394/6,
uzavřena dohoda o zpětvzetí žaloby v řízení vedeném u
Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 44 C 141/2016 s tím,
že každý z účastníků se vzdá práva na náhradu nákladů
řízení.








Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny pozemků p. č. 2795, 217, 2792/2 – ½,
2792/1 – ½, 2791/7 – ½, 2790 – ½, 2789 – ½, 2796 – ½,
2797 – ½, 2798 – ½ za pozemky v majetku obce Vlachovice
p. č. 2853, 2854, 2856 a 2861/5.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku v kú
Vrbětice p. č. 2784/1 za cenu 20,- Kč/m2 Nedavaškovi A. a
J., Vrbětice 86. Přesnou výměru určí geometrický plán na
rozdělení pozemku.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje obecního pozemku p. č. 1170/4 v kú
Vrbětice.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku p. č. 3798 a části
obecního pozemku p. č. 3274 v katastrálním území
Vlachovice.
Jarmila Zvonková

KRÁTCE Z OBCE
Pořídili jsme nové venkovní odpadkové koše. Staré
é koše již byly v dezolátním stavu. Zakoupili jsme
koše nové a doplnili je na místa, kde dříve chyběly.
Nyní se nacházejí ve Vrběticích ve středu obce, dále
u kostela, muzea a vedle chodníku směrem k ZŠ
Vlachovice. Další dva koše přibydou na jaře
v centru obce na vznikajícím „dětském hřišti a
parčíku.“ Cena za 1 ks činila 3400 Kč.
Tematické dětské hřiště s názvem Po stopách legendy o založení
Vlachovic již pomaličku vzniká. Všechny certifikované dětské prvky
vyrábí a montuje Truhlářství
MIRRO – Miroslava Struhaře
z Popova, který se snaží
specializovat
na
dřevěné
dětské akátové hřiště. Nabídl
nejlepší cenu na námi
požadovanou vysokou kvalitu a
projevil velký zájem toto zajímavé tematické hřiště vyrábět. V rámci
tohoto projektu se počítá i o rozšíření hracích prvků u ZŠ Vlachovice,
které by měly být hotové ještě do konce října. Samotné tematické
hřiště a osazení hracích prvků by mělo býti hotové do poloviny
listopadu. Přes zimu ale nejspíše bude tento prostor uzavřen, aby si
upravený „terén“ sedl a nebyl poničen čerstvě vysazený trávník. Na
podzim a zkraje jara proběhnou ještě krajinářské úpravy a doplnění
zeleně, aby mohlo být hřiště a parčík na jaře dětem a rodičům
slavnostně otevřen. Celkové náklady činí 539 902 Kč. Na tento
projekt jsme získali 75% dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Obec
Vlachovice na tento projekt ze svého rozpočtu doplácí celkově
135000 Kč.
Obec Vlachovice byla úspěšná
a pro farnost Vlachovice získala
dotaci na projekt “Opevnění
ohradní a opěrné zdi u kostela
sv. archanděla Michaela ve
Vlachovicích, ETAPA č. 2.“
Opevnění bylo zbudováno již
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v 16. stol. Kamenné zdivo bylo už v minulosti značně degradováno.
Ve snaze zabránit další degradaci bylo následně nevhodně překryto
vápenocementovou omítkou, což způsobilo ještě rychlejší rozklad
materiálu. Část opevnění již byla opravena v roce 2010, dnešní
projekt na tyto opravy navazuje. Ihned po příslibu získání dotace
z Ministerstva kultury ČR, začátkem října započaly práce. Přípravné
práce prováděla Obec Vlachovice. Samotné restaurátorské práce
provádí firma Ing. Zdeňka Habáně z Babic. V rámci akce došlo
k odstranění omítky a dočištění ocelovými kartáči, dále demontáži a
opravě krovu, úpravy podloží, doplnění zdiva, povrchové úpravy
terénu atd. Celkové náklady činí 177785 Kč, přičemž od Ministerstva
kultury byla přislíbena dotace ve výši 94000 Kč.
V říjnu dokončil restaurátor Ing. Zdeněk Habáň z Babic hlavní část
opravy kaple Nejsvětější trojice ve Vlachovicích. V průběhu prací
byl zjištěn velice špatný stav kaple, který byl
skryt za perlinkou a omítkou. Muselo dojít ke
změně plánovaných technologií a vložení
speciálních šetrných materiálů, což nečekaně
prodražilo samotnou opravu. Celková výše
uznatelných nákladů činí 496171 Kč. Výše
dotace z Ministerstva zemědělství je 70 % a
činí 347319 Kč. V nejbližších měsících by ještě
mělo dojít k výměně nevhodné plechové
krytiny za krytinu – bobrovku.
Radek Fryzelka

DOPRAVNÍ ASISTENTKY VERSUS
PŘECHOD PRO CHODCE

zaškoleného týmu dopravních asistentek byla jediná vhodná a
možná varianta. Je to v rámci obcí výjimečné řešení, neboť tuto
službu většinou řeší městská policie, kterou Obec Vlachovice
samozřejmě nedisponuje. Všechny naše dopravní asistentky jsou
odborně zaškoleny a disponují Potvrzením zastavovat vozidla a
částečně řídit dopravu.
Velice si vážíme těch žen, které nám pomáhají a zajištují bezpečný
přechod dětí přes silnici. Osobně jsem velmi rozčarovaný z toho,
pokud jejich práci někdo znevažuje či zesměšňuje. Takový člověk
by se měl hluboce stydět a omluvit se jim. Určitě by tak učinil, až
by zjistil, jak jsou pro některé maminky a malé děti tyto pomocnice
důležité, a že například není snadné kvůli hodině brzy ráno vstát a
často i za deště či silných mrazů vydržet na jednom místě. Může jich
jen hřát pocit dobře vykonané práce, protože kvůli malé finanční
odměně to samozřejmě nedělají. Dle dopravního úřadu ve
Valašských Kloboukách je toto prozatímní řešení ještě mnohem
bezpečnější než samotný přechod pro chodce. Tímto ještě jednou
děkujeme dopravním asistentkám: Marii Kovaříkové, Anně
Obadalové, Jarmile Ptáčkové, Jaroslavě Šimoníkové a Zdeňce
Mikové.
Budeme moc rádi, pokud by se tým dopravních asistentek rozrostl,
třeba i o mladé maminky. Pouvažujte nad tím, prosím. Děkujeme.
Radek Fryzelka

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB V OBCI VLACHOVICE

Proč raději slavné vedení obce neudělá klasický přechod pro chodce
místo dopravních asistentek? Proč takové složité řešení? Sú na obci
normální? Všude to ide, enom ve Vlachovicách né!
I takové povzdechy a narážky můžeme ve Vlachovicích slyšet. Ovšem
v něčem mají pravdu: Taky to stále úplně nechápeme, že jinde to
jaksi šlo, ale tady zatím stále ne.

Vytvoření přechodu pro chodce u hlavní křižovatky je jedním
z hlavních témat, které se řeší napříč lidmi nejen před obecními
volbami, ale jsou jedním z hlavních aktuálních témat a i cílem
různých vedení obce minimálně již 10 let.
Tak kde je ten zakopaný pes? Již po našem nástupu jsme znovu
obnovili jednání a snažili se tlačit na různé úřady, aby nám zřízení
přechodu pro chodce umožnily. Jejich reakce je stále stejná - dle
nich je to zatím nemožné, neboť problém tkví v samotném
nevhodném umístění křižovatky a dnešních přísnějších normách
(rozhledové trojúhelníky apod.). Dle úřadů by zřízení přechodu bylo
nebezpečné jak pro automobily, tak hlavně i pro samotné chodce.
Jedinou možností by byla samotná úprava komunikace a celé
křižovatky. Silnice je ve správě a majetku Zlínského kraje.
Bylo nám v tomto roce přislíbeno, že hlavní křižovatka se bude v roce
2018 výrazně opravovat a měnit. Nyní se zpracovává projektová
dokumentace – naším požadavkem bylo a úkolem je, aby byly
přechody pro chodce do této úpravy zakomponovány. Budeme
kontrolovat a naléhat na to, aby tomu tak i opravdu bylo. Jednou
z variant úpravy, ale nejspíše méně reálné, je i vznik kruhového
objezdu.
Protože jsme už minulý rok zjistili, že je zatím nemožné a nereálné
rychlé prosazení vzniku přechodů pro chodce, snažili jsme se najít
prozatímní alternativní řešení, jak zabezpečit bezpečí dětí při
přecházení přes křižovatku v tu nejnáročnější hodinu. Vznik odborně

Zdroj: http://www.denik.cz/volby2016/?kraj=12&okres=7204&obec=585955
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V NAŠÍ OBCI STÁLE PLATÍ ZÁKAZ PODOMNÍHO A
POCHŮZKOVÉHO PRODEJE
OD 1. 1. 2016 platí ve
Vlachovicích nařízení o zákazu
podomního a pochůzkového
prodeje. Celé znění najdete na
našich obecních stránkách v
sekci „Vyhlášky“. Pro větší
srozumitelnost této vyhlášky
uvádíme příklady jejího znění.
Pokud u Vás někdo zazvoní na dveře a nabízí zboží nebo poskytování
služeb (např. uzavření smlouvy, změnu dodávky el. energie atd.),
porušuje naše nařízení. V tomto případě volejte na obecní úřad
(kontakty jsou v každém zpravodaji na poslední straně) nebo přímo
na POLICII. V případě, že si někdo s Vámi sjedná telefonicky schůzku
a vy s touto schůzkou souhlasíte, pak dotyčný člověk neporušuje
naše nařízení.
Dobře zvažte, s kým si schůzku sjednáváte. Může se jednat o solidní
poctivou firmu, ale i o podvodníka. Opět můžete telefonovat na
obecní úřad, zda máme informace o daném člověku či firmě a my
Vám pomůžeme informace zjistit.
Ladislav Obadal

TOPNÁ SEZÓNA ZAČALA
Říjen je měsícem, který souvisí se zahájením nové topné sezóny, což
téměř pravidelně registrují i hasiči. Na prahu nastávající sezóny si
dovolujeme připomenout alespoň základní doporučení a rady,
kterými by se měl řídit každý, kdo používá lokální topidla.







v případě, že připojujeme spotřebič do nepoužívané
spalinové cesty,
v rámci výměny spotřebiče paliv s výjimkou výměny
spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za
předpokladu, že je splněna podmínka, že způsobilost
spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a
kontroly spalinové cesty,
po požáru komínového tělesa,
při zjištění nebo při důvodném podezření na vznik trhlin ve
spalinové cestě.

Revizi spalinových cest je oprávněna provádět osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
3) Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Přestože lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW
včetně provádět svépomocí, doporučujeme spolehnout se na
odborníky!
Lhůty pro čištění spalinových cest jsou uvedeny v následující tabulce:
plk. Ing. Jan Ryšavý

Veškeré povinnosti týkající se kontrol a revizí spalinových cest jsou
stanoveny novou vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a
revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
1) Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění. Při těchto
kontrolách se posuzuje:








jestli stav a provedení spalinové cesty v době kontroly
odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla
navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
jestli je stavem a provedením zajištěno bezpečné odvedení
a rozptýlení spalin do volného ovzduší,
jestli je ke spalinové cestě a všem otvorům (vymetacím,
kontrolním atd.) zajištěn volný a bezpečný přístup,
jestli je dodržena stanovená bezpečná vzdálenost
spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot,
jestli je v souladu s požadavky provedeno zajištění
prostupů spalinové cesty jak vodorovnými, tak i svislými
stavebními konstrukcemi,
jestli nedošlo k zásadním změnám oproti stavu z minulé
kontroly nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty je oprávněna provádět osoba, která je
držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
2) Revize spalinové cesty je nutno provést:





při uvádění do provozu, resp. před jejím uvedením do
provozu,
po každé stavební úpravě komína a před znovuuvedením
do provozu,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

PROVOZOVATELÉ KOTLŮ MAJÍ NOVÉ POVINOSTI
Provozovatelé kotlů mají nově povinnost zajistit co dva roky kontroly
jejich technického stavu a provozu. První by měla být hotová do
konce tohoto roku.
Odbor Životního prostředí ve Valašských Kloboukách se tímto snaží
upozornit občany, že podle zákona o ochraně ovzduší je každý
provozovatel kotle na pevná paliva (o tepelném příkonu od 10 do
300 kW) napojeného na teplovodní soustavu ústředního vytápění
povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu
technického stavu a provozu kotle. Provedení první kontroly
technického stavu a provozu kotle jsou přitom občani povinni zajistit
nejpozději do 31. prosince 2016. Napřesrok totiž po nich mohou
obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel
nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč. Podrobnější
informace podá referentka odboru životního prostředí Valašských
Klobouk Leona Vlčková na telefonu 577 311 106.
Uvedenou kontrolu vykonává výhradně odborně způsobilá osoba
proškolená výrobcem daného kotle, která má od něj udělené
oprávnění
k
jeho
instalaci,
provozu
a
údržbě.
Kontaktní údaje na oprávněné techniky jsou k dispozici v registru
Asociace podniků topenářské techniky. Dále upozorňujeme, že
provedením této kontroly stavu a provozu kotle se nijak nemění
povinnost kontrolovat a čistit spalinové cesty, jak to ukládá nařízení
vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů a kouřovodů, nebo povinnosti dané vyhláškou č. 194/2013
Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie (více viz článek výše).
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Naše vyjádření: Je nemožné, aby oprávnění technici dokázali
zvládnout zkontrolovat technický stav a provoz všech kotlů. Těchto
lidí je zatím velmi malý počet a nemají dokonce ani všechny
potřebné informace. Každý technik má zaškolení jen pro určité
výrobce kotlů. Je tedy málo nereálné, aby technici do konce roku
dokázali zkontrolovat více než 50 % kotlů v ČR. Přesto vše tento
zákon a povinnost existuje a doporučujeme si tuto povinnost splnit
alespoň v průběhu roku 2017. Obec Vlachovice nebude vyžadovat
doklad o kontrole technického stavu kotle. Pokud by došlo ke
změně, byli byste o tom včas informováni. Přesto vše doklad o
kontrole po Vás může požadovat například Odbor Životního
prostředí ve Valašských Kloboukách, a to především pokud bude
viditelné, že vaše spaliny (dým) nadměrně znečišťují ovzduší, či
dokonce bude existovat riziko, že spalujete domovní odpad, plasty,
oleje apod.
Proto Vás výrazně varujeme a
upozorňujeme, abyste v žádném
případě nespalovali to, co do kotle
nepaří. Nejen že výrazně ničíte
zdraví sebe a spoluobčanů, ale od
roku 2017 se můžete stát součástí
velmi pravděpodobného scénáře,
kdy se budete potýkat s úřady
životního prostředí a s následnými
vysokými sankcemi!
Radek Fryzelka

ZPRÁVA ZE ŠKOLY
Dovolte mi, abych Vás krátce informoval o dění ve škole. V měsíci
říjnu začala výuka nepovinného předmětu náboženství, kde
vyučujícími jsou pan farář P. ICLic. ThLic. František Cinciala a paní
Psotová. Ve spolupráci s DDM Valašské Klobouky byla zahájena
činnost zájmových kroužků dle výběru žáků. Zájem byl především ze
strany žáků prvního stupně.

Kroužek sportovních her

Pod vedením učitelů a rodičů žáci navštěvují následující kroužky:
aerobik 1, aerobik 2 (L. Kročilová), sporťáček 1, sporťáček 2 (P.
Štěpančíková), akvaristika (P. Macek), flétničky (L. Čevelová),
sportovní hry a turistika (P. Daněk).
Z důvodu zániku mandátu člena školské rady se uskutečnily
doplňovací volby. Z řad zákonných zástupců žáků byl zvolen pan
Jaroslav Kašša, který z mnoha navržených získal nejvíce hlasů (více
na web. stránkách školy).
V měsíci říjnu proběhlo v rámci školy několik akcí. Žáci čtvrté a páté
třídy nás v rámci Valašské sportovní ligy reprezentovali ve vybíjené.
Žáci osmé a deváté třídy navštívili Úřad práce ve Zlíně. Zde získali
informace k výběru svého budoucího povolání a výběru středních
škol. V úterý 25. 10. žáci čtvrté třídy pod vedením paní učitelky
Hořákové uspořádali Halloweenský den. Pro ostatní žáky prvního

stupně připravili pěkný zábavný program, ve kterém také
připomněli, že se jedná o tradiční keltský zvyk.

Žáci čtvrté a páté třídy v rámci Valašské sportovní ligy
reprezentovali ve vybíjené
Na konci měsíce naše škola opět uskutečnila sběr papíru. Bylo
nasbíráno 10 361 kg. Nejlepší třídy a žáci získají při slavnostním
vyhlášení věcné a sladké odměny. Děkuji všem, kteří se podíleli na
této akci i vzhledem k tomu, že část financí bude odeslána do fondu
podporujícího onkologicky nemocné děti – Na kole dětem.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Nyní máte možnost si přečíst práce z literární soutěže uspořádanou
Obecní knihovnou kategorie 4. -5. třída. Celkem se zúčastnilo 16 dětí
se svými pracemi, vybrat ty nejlepší bylo nelehké, děkujeme za účast
a těšíme se na další ročník. Některá dílka bylo bohužel nutné zkrátit
v této tištěné verzi.
Dana Lišková, knihovnice.
DOBRÝ DEN, PANE TOMÁŠI BAŤO
Pane Tomáši Baťo, moc se mi líbí Zlín. Moje máma pochází ze Zlína. Zdědila
tam malý domeček, který jste nechal postavit vy. Mám ho moc rád, jezdíme
tam na víkendy. Líbí se mi celý Zlín a chtěl bych vám o něm něco povědět.
Hlavně o tom, co se v něm změnilo.
Jednou mě babička vzala na 21. budovu. Když jsme vyjeli až nahoru
páternosterem, rozhlédli jsme se a já jsem vzpomínal, co všechno mi o vás a
vaší firmě vyprávěla prababička. Pane Tomáši Baťo, měl jste vše úžasně
promyšlené. Nestavěl jste jen továrnu, myslel jste i na vaše zaměstnance.
Aby měli kde bydlet, stavěl jste malé cihlové domečky, které jsou všude, kam
jsem jen dohlédl. Kino, nemocnici, hotel, obchody a myslel jste i na dopravu
na pracoviště. Městská hromadná doprava. Vydržel bych na jednadvacítce
stát hodiny a pozorovat, jak se trolejbusy a autobusy hemží všude okolo. Vím,
že trolejbusové dopravy jste se, bohužel, nedožil a pamatujete si jenom
autobusovou. A to je ten důvod, proč vám chci o ní něco říct. Už dva roky po
vašem leteckém neštěstí začal Zlín plánovat zavedení trolejbusů. Dokonce
poslali dopis do Brna, zjišťovali náklady na zavedení trolejbusových tratí. Ale
zdálo se jim to o moc dražší ve srovnání s autobusy. Nakonec se město stejně
rozhodlo, že trolejbusy jezdit budou. Se stavbou se ale začalo až ve válku. Tu
si taky nepamatujete. Ale buďte rád, prababička vždycky povídala o
bombardování Zlína, hlavně vaší továrny, co všechno tam bylo rozbité. Na
jaře v roce 1943 se vydalo povolení ke stavbě, to se zrovna narodila moje
babička. A na podzim už první trolejbus vyjel. To byla rychlost. Jezdily tři linky,
A, B a C. Postupně k nim přibývaly další a další. Teď už má zlínská společnost
14 trolejbusových a 14 autobusových linek. Jedna z nich, linka 38, zajíždí od
vaší nemocnice až do areálu vaší továrny. Boty už tam nevyrábějí. Ale mrzet
vás to nemusí, protože značka Baťa se vyrábí pořád, ale jinde.
Pojďme se spolu raději trolejbusem svézt po vašem městě. Ukážu vám nový
Zlín. Tady je kino. To se teď bude opravovat, už ani filmový festival v něm
nebyl. Ale hotel a obchodní dům fungují pořád. A ve filmových atelierech na
Kudlově se pořád natáčí. Tam dělával můj děda, ale toho si já nepamatuju a
hned vedle bydlela máma, když byla malá. A tady je univerzita. Vypadá
pěkně, viďte? Je pojmenovaná po vás. Kongresové centrum je prý na Zlín moc
moderní, ale mně se líbí. Prababička říkala, že na tomto místě pod Domem
umění se scházeli dřív dělníci. Teď tu je travnatá plocha, na kterou si chodí
odpočinout hlavně studenti. Ale školy z vašich časů tu stojí pořád. I kostel si
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pamatujete? A tady je divadlo. Víte, že hrají o vás hru? Já vás tam příště
vezmu se podívat a vy mi pak řeknete, co z toho je pravda. Ale teď už musím
jít, aby naši neměli strach. (Martin Kadlec 5. třída)

Vedoucí nechal Mirkovi a Alešovi přišít bobříka odvahy za to, že prožili
nebezpečí a že se nebáli. A k tomu jim nechal přišít i bobříka hladu za to, že
vydrželi celý den nejíst. Ten večer udělali pořádný táborák, ale kluky už do
lesa nikdo neposlal. (Jan Kohoutek 5. třída (zkráceno))

TAJEMNÝ DŮM
NAŠE TŘÍDA ZLOBIVÁ
Kapitola 1 – Rozvod
Člověk se cítí dost nesvůj, když se jeho rodiče rozvádějí. Přesně tak se cítili i
Oliver a Aleš, když se jejich máma Klára a táta Erik rozváděli. Maminka jim
stokrát vysvětlovala, že už si s tatínkem nerozumí, ale přesto, když večer
usínali, slyšeli, jak dole v jídelně tiše vzlyká. Potom se vše řešilo u soudu a
dopadlo to tak. Vychovávat je bude maminka Klára, tatínek Erik jim bude
přispívat na jídlo, oblečení a tak dále. Jenomže soud rozhodl ještě takhle.
Dům zůstane tátovi a my Oliver a Aleš si zkrátka máme najít nový. Jenže jak
si máme koupit za těch pár korun od táty dům? Byli jsme zkrátka zoufalí.
Kapitola 2 – Nečekané dědictví
Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Taky pro nás to platilo. Dostali jsme
zprávu. Byla to sice zlá zpráva, nad kterou bychom obyčejně velice truchlili,
ale teď se nám to hodilo. Ta zpráva byla o tom, že náš dědeček Oskar, kterého
všichni považují za blázna a tajemného podivína, před pár dny zemřel. A starý
dům po něm zdědí jeho nejstarší dcera, tedy naše máma. Když tu informaci
v dopise doručili, maminka brečela asi půl hodiny, než se postavila a
řekla: „No, je to sice velká škoda, že nám dědeček Oskar odešel na věčnost,
ale dostal nás tím z velmi těžké životní situace. Protože mi Erik včera oznámil,
že když jsme se rozvedli, tak už nejsme rodina a máme se zítra odstěhovat“.
„Cože? Už zítra? Já myslel, že s tátou budeme ještě tak měsíc,“ zoufale vykřikl
Aleš. „Já jsem taky myslel, že s tátou zůstaneme dýl,“ řekl podrážděně Oliver.
„Ne, zlatíčko, když to tak Erik chce, tak pojedeme. Možná nám dědeček
nechal nějaké peníze. A vlastně už je večer. Honem kluci! Najezte se a běžte
spát. Ráno pojedeme“, řekla s úsměvem Klára. Ale kluci poznali, že šťastná
není.
Kapitola 3 – Starý dům
Druhý den ráno vyrazili Oliver, Aleš a Klára z domu na autobusovou zastávku.
Erik se ještě spokojeně díval, jak odcházejí a pak se podíval na dům a řekl:
„Bude to chtít hodně změn.“ A potom vešel dovnitř. Když kluci dojeli ke
starému domu, Aleš se zhrozil, ale Oliver jen stál a hrůzou ani nedýchal. „No,
není to sice luxus, ale stejně nemáme kde bydlet, a když to uklidíme a
opravíme, určitě se vám tu bude líbit,“ řekla Klára, i když si nevěřila ani slovo.
Jak si kluci prohlédli dům, zjistili, že i kdyby tam nalepili tisíc tapet a nějakých
zdobítek, nikdy to nebude dobré. I když se strašně báli a ani nevěděli, jak
usnuli, ještě nevěděli, co je čeká. (Natálie Čevelová 5. třída (zkráceno))

Naše třída zlobivá je.
Ve třídě si každý hraje.
Hrajeme si s pravítkem,
tužkou, perem i kružítkem.
Učitele hodně štveme,
ale jsme hodní.
To mi věřte, taky řveme,
srdíčko jim z těla rveme.
Někdy si taky zacvičíme,
učitele pozlobíme.
Ve Vlastivědě glóbusem pootočíme
a celou zemi obletíme.
Taková je naše třída,
zlobivá až běda.
(Zuzana Havlíková 5. třída)

MALÁ KNIHOVNA
Za jedním potůčkem a pěti moři byla jedna malá knihovna. Děti do ní chodily
strašně rády. Nejvíce Pepík, Anička a Františka. Starala se o ní celá vesnice.
Když v tom přišla na svět počítačová hra jménem Chyt´ a skoč. Všechny děti
přestaly chodit do knihovny. Knihovna byla smutná. Maminka Pepíka byla
naštvaná, že už přestal chodit do knihovny. Když v tom přestala fungovat
počítačová hra Chyt´ a skoč. A děti zase začaly chodit do knihovny. Konec
zvonec. (Václav Častulík, 4. třída)

POHODOVÝ ŘÍJEN S KuKo :-)
Měsíc říjen patřil hned dvěma akcím Kulturní komise. Po dobu
našeho působení jsme letos poprvé připravili akci nečekaných
rozměrů, a sice hudební koncert vlachovského rodáka Tomáše
Mačka. Tom vystupuje pod svým pseudonymem Thom Artway a my
mu ze srdce děkujeme, že v rámci svého podzimního turné zavítal i
k nám do Vlachovic.

SKAUTSKÝ TÁBORÁK
Skauti chystali táborový oheň. Vedoucí poslal Mirka a Aleše pro dříví na kraj
lesa. Kluci přišli k lesu a Mirek řekl: „Pojďme dál, tady žádné dříví není.“ Šli
dál, ale našli jenom trochu haluzí. ,,Já bych dál nešel,“ řekl Aleš. ,,Prosím tě,
ty se snad bojíš?“ řekl Mirek. Pokračovali v chůzi dál, za chvíli si uvědomili, že
se ztratili a dostali strach. Za pár minut obloha začala tmavnout a začali volat
o pomoc. Potom byli z chůze unaveni a sedli si k jednomu mohutnému dubu,
tam posbírali dříví a položili si ho vedle sebe. Nakonec byli unavení tak moc,
že si lehli na mech, za půl hodiny obloha ztmavla úplně a dostali velký strach.
Jediné, co je ukliďnovalo, byla krásná lesní vůně, nemohli usnout, protože
měli strašný strach z lesní zvěře, která jim může ublížit. Za chvíli se málem
vyděsili k smrti, protože asi deset metrů od nich stála samice divočáka
s mláďaty a začala je honit, kluci začali utíkat, ale neviděli ani na krok, tak si
museli dávat pozor, aby o něco nezakopli, Mirek nahmatal strom a začal po
něm lézt, zavolal Aleše a ten tam byl za chvíli. Na stromě byli asi deset minut,
protože si nebyli jistí, jestli tam samice ještě není. Jak slezli tak dostali strach
z něčeho úplně jiného. Začalo hřmít a to byl pro ně vrchol. Schovali se pod
veliký strom a čekali, co z toho bude. Neuběhlo ani pět minut a začalo lét jak
z konve, kluci sledovali, jak blesky ozařují oblohu. Za chvíli měli obrovské
štěstí, protože jeden blesk uhodil do stromu asi dvacet metrů od nich, strom
naštěstí spadl na druhou stranu. Jak bouřka přestala, zavřeli oči a spali.
Ráno šli hledat cestu k táboru, deset minut šli na sever, deset minut na jih,
potom zas na západ a potom zas na východ, ale cestu bohužel nenašli. Měli
strach, že tu umřou hladem, než tábor najdou, asi pět hodin hledali cestu
k táboru. Nakonec už nemohli a začali podřimovat, za půl hodiny je rozrušily
hlasy, ke svému úžasu zjistili, že to jsou hlasy skautů a vedoucího. Začali na
ně volat, nakonec se úspěšně našli.

Koncert proběhl v sobotu 15. října v kulturním domě, kde Tom
představil a pokřtil své nové CD. Spolu s ním vystoupila na prknech
podia i kapela Light&Love. Celý koncert se nesl v duchu folkpopových písniček, ve kterých byste však češtinu hledali marně.
Právě angličtina je Thomova silná stránka, jak jste se určitě dočetli
v předchozím vydání zpravodaje. Návštěvníci však nemuseli mít
strach, za barem se česky mluvilo a nejen to, točilo se pivo, prodávalo
limo i párky v rohlíku. A co je nejlepší? Že jsme na koncertě mohli
přivítat tolik posluchačů. A co je ještě lepší? Sešly se tu všechny
věkové kategorie. A my tímto děkujeme všem pořadatelům,
účinkujícím a hlavně všem návštěvníkům. Hned týden po koncertě
jsme využili prostory Kulturního domu k pořádání vlastně další akce
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nečekaných rozměrů. Dětský bazárek pořádáme pravidelně dvakrát
do roka, vždy na jaře a na podzim. Nosit sem můžete veškeré dětské
oblečení, vybavení a nově i dámské kabelky. Tutu akci pořádáme
vždy s velkým očekáváním. Nikdy totiž nevíme, zda nám prostory
kulturního domu budou stačit . Co se týče množství věcí na prodej,
tak i tento bazárek byl rekordní. Jsme rádi, že se tato akce stává stále
více populární. Taktéž jsme nadšeni, že k nám vozí věci na prodej i
maminky z širokého okolí. Doufáme, že jste i letos přišli a je jedno,
jestli prodávat či kupovat. Na této akci se podílíte především vy sami
a my budeme rádi, když tomu bude tak i nadále.
A na co se od nás můžete dále těšit? Na první prosincovou neděli
chystáme dětské divadelní představení, možná bude plné zlobivých
čertů a možná přijde i Mikuláš. Nechte se překvapit  .
Přejeme Vám mnoho krásných podzimem probarvených dnů
ZA KuKo Vendula Šimoníková

kromě různých druhů sušeného ovoce i směsi čajů, nebo dozvědět
se více o pěstování bylin a jejich zpracování. Šimoníkova sušírna
zatím svému účelu neslouží. Pec již byla zbourána. Přesto v ní bylo
příjemně a díky pohostinnosti daleko lépe než v kdejaké horské
chatě. Po sušírnách z vesela hráli a střídali se „Ogaři Strouhalovi,
valašský gajdoš Petr Sovják, aj usměvavé mladé robky s cérkami a
ogarami z Dokopyjánku“. Odhadem se po vlachovských sušírnách
během dne vydalo 150 - 200 turistů, kteří převážně nebyli z naší
obce. Nejvzdálenější návštěvníci ubytovaní po blízkém okolí byli
z Klatov, Kladna a Olomouce. Hodně nadšených „putovníků“ dorazilo
z obcí od Zlína a Uheskohradišťska. První ročník se velmi vydařil, již
nyní se těšíme na další. Věříme, že ho i s Vaší pomocí a ve spolupráci
s ostatními spolky opět posuneme dále. Velké poděkování patří
všem majitelům sušíren, kteří se o tyto stavby starají a otevřeli je
ostatním.
Radek Fryzelka

POČÁTEK NOVÉ TRADICE - PUTOVÁNÍ PO
VLACHOVSKÝCH SUŠÍRNÁCH
Nenápadné a do nedávna zapomenuté vlachovské sušírny se díky
majitelům pozvolně stávají něco jako „místním fenoménem“, který
lidé stále více jezdí obdivovat z různých koutů naší země. Vlachovice
se postupně stávají nejznámější sušírenskou obcí v ČR i SR. Jen
během dvou měsíců o nich vyšlo několik článků v tisku, nebo jste o
nich mohli slyšet reportáž na českém rozhlase či rádiu Petrov.
Nedávno o nich vznikl i dokumentární film, který bude mít co nevidět
svou premiéru.

PRODÁM, KÚPÍM, DARUJU, VZPOMÍNÁME
1.
2.
3.

Obec Vlachovice koupí pískovcový kámen určený na
výstavbu suché kamenné zídky a skalky. Tel.: 775 345 646.
Daruji stromky moruší, tel.: 722 918 260.
Darujeme sedátko na klasickou vanu pro seniory nebo
osoby se zdravotním postižením. Volejte tel.: 731 584 635.
15. listopadu vzpomeneme nedožitých 70 let
Vlastimila Lysáka.
Vzpomínají spolužáci, manželka, děti a vnuci.

8. října se uskutečnil i první ročník neobyčejné a pohodové akce
Putování po vlachovských sušírnách. Pořádal ji zapsaný spolek
Dokopy, ve spolupráci s majiteli sušíren a s pomocí obce Vlachovice.
Kdo se po nich vydal, určitě nelitoval. Vycházka naší krásnou krajinou
a odpočinek a občerstvení u sušíren mohlo dát lidem spoustu
energie a zážitků do dalších dní. Ve čtyřech roztopených sušírnách se
sušilo ovoce nebo i byliny. V některých ostatních čekalo posezení a
občerstvení. Hlavní základnou byla sušírna Dokopy, zde si turisté
kromě sušeného ovoce mohli dát i vlachovskou kyselicu
s krajánkami, trnkové jednohubky a různé další speciality. Ve
Vaňatkově sušírně mohli zhlédnout unikátní starobylý způsob
sušení. Sušené ovoce bylo z takové sušírny výborné. Podobně
zajímavé je i sušení u Raků na pasekách. Jejich krásně čerstvě
opravená sušírna, má spoustu krásných detailů. Okoštovat jste
mohli celé sušené hrušky místní staré odrůdy. Krom toho jste si
mohli koupit parádní bramboráky, vdolečky, trnkovú atd. V sušírně
Sv. Františka jste mohli zhlédnout sušení různých druhů bylin a okusit

„Kdo v srdci žije, tak neumírá.“

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2016

ROZLOUČILI JSME SE A SLÁSKOU VZPOMÍNÁME

Josef Hrabica, Vlachovice č.p. 290, 27.9.2016 - 63 let
Narození – 0, odhlášeni – 3 občané, přihlášeni – 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. (Tato věta se psala již v mnoha zpravodajích, bohužel nikdo
z občanů nereaguje.)
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026
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