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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu nese.

www.vlachovice.cz

Březen 2017

www.vlachovice.cz
Vážení a milí spoluobčané,
síla zimy je pomaličku na ústupu a někteří si přejí, aby už konečně
ustoupila úplně. Už dlouho jsme takovou vcelku normální zimu
nezažili. Někteří si toto roční období užívají, jiní by byli rádi, kdyby
ani nebylo. Všem nám přináší starosti a jenom některým i radosti. O
její důležitosti ale není pochyb. Ale proč o tom vlastně píši? Na obci
je ta největší zodpovědnost, která je spojena se zimní údržbou. Není
možné být v jednom okamžiku na všech místech v obci. Rád bych
proto touto cestou poděkoval všem těm, kteří nespoléhali jenom na
obecní techniku a zaměstnance a sami pomáhali při zimní údržbě
s odklízením sněhu.

PRÁCE V OBCI ZA MĚSÍC ÚNOR
V minulém měsíci jsme odklízeli sníh z komunikací a chodníků v obou
obcích. Dále pak prováděli posyp chodníků proti uklouznutí. Koncem
měsíce jsme čistili rošty a propusty přes komunikace. Naši
zaměstnanci zapisovali stavy vodoměrů pro výpočet spotřeby vody
u jednotlivých domácností.
Začátkem roku pokročily práce na budoucí nové kuchyni v KD
Vlachovice. V lednu Krpenský E. a Mana M. nalepili obklad a položili
dlažbu. V měsíci únoru Drábík Vl. ml. instaloval sádrokartonový strop
a Rak Petr provedl výmalbu celého prostoru.
Ladislav Obadal

Ještě nějaký čas nás zima bude provázet, ale sluníčko už začíná být
silnější a silnější. Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji krásné dny.
S úctou,

ZPRÁVY ZE SCHŮZÍ RO VLACHOVICE


RO Vlachovice schvaluje hospodářský výsledek MŠ
Vlachovice za rok 2016 v hodnotě 72707,34 Kč.



RO Vlachovice schvaluje přesunutí hospodářského
výsledku MŠ Vlachovice za rok 2016 (v hodnotě 72707,34
Kč): 20000 Kč do fondu odměn a 52707,34 Kč do
rezervního fondu a schvaluje odpisový plán dlouhodobého
majetku pro rok 2017.



RO Vlachovice schvaluje individuální dotaci z rozpočtu
obce Vlachovice pro Dům sociálních služeb Návojná příspěvková organizace ve výši 3000 Kč.



RO navrhuje ZO aktualizovat strategický plán obce
Vlachovice.



RO schvaluje KRPŠ Vlachovice pronájem KD Vlachovice na
26. 1. 2018 z důvodu konání plesu KRPŠ a úhradu
pronájmu i energií.

Zdeněk Hověžák - starosta

FOTOGRAFIE Z MAŠKARNÍHO KARNEVALU
Všechny fotografie z maškarního karnevalu naleznete na
internetových stránkách obce na „Rajčeti“ v sekci fotogalerie obce.

Radek Fryzelka

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZO VLACHOVICE


Financování dotací

a) Zastupitelstvo obce souhlasí s financováním projektu Veřejné
prostranství – pohoda a odpočinek u KD ve výši až 1.000.000,- Kč
z rozpočtu 2017. Tento projekt je v souladu s rozvojovou strategií
obce schválenou v roce 2009.
b) Zastupitelstvo obce souhlasí s financováním projektu
Rekonstrukce hřbitova ve výši až 1.000.000,- Kč z rozpočtu 2017.
Tento projekt je v souladu s rozvojovou strategií obce schválenou
v roce 2009.


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 8/2016.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku p. č. 2749 v k. ú. Vrbětice, manželům
Hudkovým, Vlachovice, část Vrbětice 97. Cena 20,- Kč/m2.
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Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku p. č. 2749 v k. ú. Vrbětice, panu Janu
Gbelcovi, Vlachovice, část Vrbětice 26. Cena 20,- Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku p. č. 2784/1 v k. ú. Vrbětice, paní
Štěpánce Liškové, Štítná nad Vláří-Popov, Štítná nad Vláří
456. Cena 20,- Kč/m2.

USILOVNĚ PRACUJEME NA NOVÝCH
PROJEKTECH A ZÍSKÁVÁNÍ DOTACÍ PRO
ZVELEBOVÁNÍ NAŠÍ OBCE
Obec Vlachovice má v roce 2017 naplánováno velké množství
menších i větších projektů. Například jen během prosince 2016 jsme
vypracovávali a podávali tři žádosti o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR). První projekt se jmenoval DĚCKA, RODIČE I
DĚDA, VE VRBĚTICÍCH SI HRAJÍ A CVIČÍ ZVESELA. U hasičského areálu
ve Vrběticích by vznikly různé herní, sportovní a posilovací prvky.
Druhý projekt jsme podali do výzvy - Podpora zapojení generací do
komunitního života v obci. Projekt se jmenuje KULTURNĚ A SE
ZPĚVEM. Jedná se o úpravy prostor 1. podzemního podlaží v KD
Vlachovice za účelem jejího lepšího a příjemnější využití pro
spolkovou činnost a setkávání se občanů. Třetí nejmenší projekt je z
vyhlášené výzvy na prezentaci úspěšných projektů v obcích PROJEKT VLACHOVICE – HISTORIE A SOUČASNOST VENKOVA.
Podrobně jsme o těchto třech projektech psali v lednovém čísle
Vlachovického zpravodaje. Výsledky žádostí zatím nejsou známy.

plochy se lze dveřmi dostat i do centrální části kulturního domu,
s čímž se v projektu počítá – jako s propojením obou prostor.
Z projektu se pořídí demontovatelné dřevěné pódium z Thermo
Woodu, (které zároveň bude sloužit jako posezení pro venkovní
zahrádku restaurace), novými světly, novými gabionovými zídkami,
vodním prvkem s osvětlením, novým mobiliářem (lavičky, koše,
květináče stojany na kola), zahradními a hracími prvky (venkovní
kuželky a minigolf) a novou zelení. Celkový rozpočet akce je stanoven
na 880.753,- Kč. Přičemž dotace ze Zlínského kraje by činila 50 %.
OPRAVA OPLOCENÍ NA VLACHOVICKÉM HŘBITOVĚ - vypracovaný
projekt jsme se žádostí v únoru 2017 podávali do výzvy Ministerstva
zemědělství - konkrétně do programu Údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny.
Jak jste si určitě všimli, oplocení hřbitova již začíná být v dezolátním
stavu. Minimálně v posledních dvou letech neexistovala dotační
možnost, jak začít hřbitov opravovat, neboť pozemek vlachovického
hřbitova patří církvi. V letošním roce Ministerstvo zemědělství
provedlo změnu v podmínkách a konečně i umožnilo podávat žádosti
o dotaci i v těchto případech. Podaný projekt řeší rekonstrukci
kamenných zídek, obnovu betonových podezdívek za kamenné a
výměnu současného pletivového plotu za nový pletivový plot. Čelní
část oplocení hřbitova bude vytvořena z jednoduchého ozdobně
kovaného plotu a nové kované brány. Celková délka oplocení je
okolo 370 m. Celková hodnota projektu činí 1 109 795 Kč. Pokud by
byla žádost úspěšná, 70% financí bychom dostali z dotací.

V lednu a únoru jsme věnovali hodně času přípravě dalších třech
projektů a navazujících žádostí o dotaci.
POHODA A ODPOČINEK U KULTURNÍHO DOMU - Projekt, který
jsme nachystali do výzvy Zlínského kraje – do programu na podporu
obnovy venkova. Podávali jsme ho koncem února. Jeho cílem je
úprava části veřejného prostranství v centru obce Vlachovice mezi
KD a Obecním úřadem a to v prostoru bývalé zahrádky pohostinství.
Dotčená plocha je dnes funkčně i esteticky velmi zastaralá, neplní
svou funkci a není využit její velký potenciál ve středu obce mezi
zrekonstruovaným kulturním domem a obecním úřadem.

V rámci podmínek této dotace nešlo žádat o nějaké nové prvky a
zároveň byla dotace omezena finanční částkou 1000000 Kč. V rámci
rekonstrukce hřbitova si necháváme vypracovat projekt na úpravu a
doplnění vhodné zeleně. Nutné bude i upravit bývalou márnici,
přivést na hřbitov elektřinu a vhodně zpevnit pochůzí plochy mezi
hroby, například zatravňovacími tvárnicemi.
Posledním novým projektem a žádostí o dotaci byl projekt na opravu
hospodářské budovy u vlachovické fary. V tomto případě ovšem
není žadatelem Obec Vlachovice, ale samotná farnost. Pomáháme
jen zachránit a najít lepší využití pro cennou drobnou stavbu z konce
18. stol., která nyní nemá využití a chátrá.
Další projekty chystáme, dozvíte se o nich v dalším čísle
Vlachovických listů.
Radek Fryzelka

Nyní se jedná o z části vydlážděnou plochu, dále plochu travnatou, a
kamenitou, bez jakéhokoliv specifického využití a bez mobiliáře.
Návrhový finální projekt byl vytvářen Ing. Oldřichem Karbanem
(zahradní a krajinářská tvorba) a Ing. Jindřichem Sporkem. Cílem je
z nevyužitého a funkčně a esteticky zastaralého místa v centru obce
vytvořit vzhledově moderní, příjemnou a kompletně řešenou
veřejnou plochu, která by především sloužila jako venkovní příjemný
prostor – zahrádka pro plánovanou restauraci v KD a zároveň i jako
místo, kde by šlo mimo jiné i vytvářet menší kulturní a společenské
akce (například venkovní vystoupení, menší koncerty). Projekt bere
v potaz technický strohý ráz zrekonstruovaného kulturního domu,
ale i zároveň blízký venkovský styl zástavby a blízkost potoka. Z této

KARNEVALOVÝ ÚNOR S KUKO 
Měsíc únor patřil všem maskám, karnevalovým kostýmům a taky
fašankám. Kulturní komise pořádala tradiční maškarní ples pro malé
i velké. V sobotu 11. února se kulturní dům proměnil v bál
nejrůznějších masek. V odpoledních hodinách zahltily taneční parket
nejrůznější dětské kostýmy od princezen, víl, zbojníků a superhrdinů.
K našemu potěšení se tu sešlo přes 90 nápaditých masek, které
prožily zábavné odpoledne plné tance, zábavy a her. O celý zábavný
program se postarali Kamarádi z Brna. Musíme přiznat, že předvedli
skutečnou karnevalovou show, ve které nechyběly převleky, zábavný
stroj na bublinky a hlavně soutěže nejen pro dětské návštěvníky, ale
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i jejich rodiče. Jsme moc rádi, že si všechny děti tento den užily a
odcházely domů nejen plni zážitků, ale každá dětská maska si
odnesla malou pozornost z naší tomboly.

Zatímco odpoledne patřilo dětem, večerní zábava probíhala v režii
dospělých. O hudební doprovod se tradičně postaral DJ Vašek Řepa.
Ve Vlachovicích byl maškarní ples vždy vyhlášenou kulturní událostí
na okolí. V posledních letech však tento druh zábavy poněkud
utichal, avšak poslední dva ročníky hovoří jasně: Karnevalové
šílenství se znovu vrací do módy. Nápaditost některých masek nás
opravdu nechala v údivu. Nápad, vtip a detail. To vše hodnotila
odporná porota při vyhlášení nejlepších masek. Mezi oceněnými byl
Střihoruký Edward, Výkupník kožek a starého nábytku, Loutkové
divadlo, Ovoce všeho druhu, Addamsova rodina a další. Za zhlédnutí
určitě stojí fotky z této akce, které najdete na obecních stránkách,
nebo na facebooku Kulturní komise.
A jaké další akce pro vás připravujeme? 24. a 25. března se bude
konat Dětský bazárek. Tato akce se stala v naší dědině velice
oblíbenou, pořádáme bazárek již popáté. S každým ročníkem nás
překvapí počet zboží na prodej, které nosí maminky i z širokého
okolí. Proto si všímejte plakátků a pozvánek, ať tuto akci roku
nezmeškáte.Na začátku dubna u nás opět přivítáme osvědčené
divadelníky z Vrchlabí. Tentokrát se nám představí v letním příběhu
o chmelu, brigádnících a lásce s názvem „Myslíme jenom na to…“
Přejeme Vám příjemné jarní dny.

Žáci se neučili jen praktickým dovednostem, ale během týdne
absolvovali i několik přednášek zaměřených na teoretické znalosti v
lyžování, dále dětský karneval, diskotéku, scénky na dané téma,
soutěž „ stavby ze sněhu“, bowling. Během pobytu bylo pro žáky
připraveno několik soutěží (závod ve slalomu, lyžařské dovednosti,
scénky, soutěž masek, stavby ze sněhu, pořádek na pokojích, skokan
kurzu – největší pokrok v lyžování apod.), za které byli odměněni
diplomy a věcnými cenami.

Ve čtvrtek nás navštívil pan
farář P. ICLic. ThLic.
František Cinciala, který
pozdravil
všechny
účastníky a na chvíli zažil
atmosféru
lyžařského
kurzu. Z jeho rukou žáci
dostávali
diplomy
za
jednotlivé
soutěže.
Všechny pochválil za jejich
získané dovednosti v lyžování, za chování a aktivitu během pobytu.
Přislíbil účast i v následujícím roce. Jeho návštěvy si velmi vážíme.
Lyžařský kurz splnil svůj účel. Všichni žáci zvládli dle svých možností
základy techniky sjezdového lyžování a také prospěl k utužení
třídního kolektivu.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC LEDEN
Narození - 26. 1. 2017. Šimon Maček, Vlachovice 401

BLAHOPŘEJEME RODIČŮM K NAROZENÍ „OGÁRKA“

17. 1. 2017 Švehláková Marie
Vrbětice č.p. 30 - 96 let

Za Kulturní komisi Vendula Šimoníková

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ ZŠ VLACHOVICE
Ve dnech od 5. do 10. února 2017 se pod vedením p. Daňka a p.
Macka uskutečnil lyžařský kurz žáků naší školy. Lyžařský výcvik
probíhal ve SKI areálu Troják v Hostýnských vrších, kde se žáci sedmé
třídy učili lyžařským dovednostem. Nádherně upravená sjezdovka a
služby provozovatelů zajistily výborné podmínky pro výuku lyžování.

30. 1. 2017 Růžena Dorušková
Vlachovice 135 - 80 let.
ROZLOUČILI JSME SE A SLÁSKOU VZPOMÍNÁME
Odhlášení 0 občanů, přihlášení 2 občané
Jarmila Zvonková
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE – BŘEZEN 2017

KLÁŠŤOV – HORA BOHŮ
„Výsledky nejnovějších archeologických výzkumů"
Spolek DOKOPY – Přátelé historie Vlachovska
Vás srdečně zvou na přednášku

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY VE
VLACHOVSKÉM MUZEU VČETNĚ JARNÍCH NOVINEK
V NEDĚLI 2. 4. 2017 OD 13:30 HOD

KALENDÁŘ BŘEZEN 2017

VLACHOVICKÉ LISTY - č.3/2017 Pro občany Vlachovic a Vrbětic zdarma, vydává: Obec Vlachovice, tel.: 577 324 026, www.vlachovice.cz
Kontakty: starosta Zdeněk Hověžák, tel.: 725 121 157, místostarosta Ladislav Obadal, tel.: 724 070 067, místostarosta Ing. Radek Fryzelka, tel.: 725 931 050
Odpovědný redaktor a grafická úprava: Ing. Radek Fryzelka, zastupce@vlachovice.cz, Budeme rádi za Vaše připomínky, náměty a spolupráci.
Barevná verze Vlachovických listů ke stažení i na www.vlachovice.cz. Náklad 520 ks. Velké poděkování od Obce Vlachovice patří Vendule Šimoníkové

