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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré valašské přísloví: „Aj starý pes je pěkný, gdyž sa přistrójí“

Říjen 2017

www.vlachovice.cz

Vážení a milí spoluobčané,

PRÁCE V OBCI V MĚSÍCI ZÁŘÍ

v září jsme společně zahájili nový školní rok a popřáli
především dětem, aby načerpali co nejvíce vědomostí a
zkušeností. Ty je budou provázet a taky i živit po celou dobu
jejich produktivního života.

V minulém měsíci jsme prováděli sečení travnatých ploch, stříhání a
ořezávání okrasných keřů, čištění chodníků od plevele. Ve
Vrběticích v části pod Košelíkama jsme vyřezávali nežádoucí dřeviny
podél komunikace. Taktéž ve Vrběticích provádíme opravy
chodníků, předlažďujeme úseky s největšími nerovnostmi.

Proběhly i zajímavé akce. Dokopy společně s majiteli sušíren
uspořádalo Putování po sušírnách. Ti, kteří měli možnost se
podívat po sušírnách, jistě uznají, že to byla velmi vydařená
akce. Hned na začátku října, jako každý rok, slavíme hody,
kdy si připomínáme svatého archanděla Michaela, patrona
našeho kostela. I počasí nám přálo, tak si každý snad užil
hody po svém.
Dovolím si zmínit ne tolik akcí, ale důležitou věc, a to volby
do poslanecké sněmovny. Dá se říct, že máme každý rok
nějaké volby. Možná by stálo za úvahu celý systém voleb
zjednodušit. Rád bych vás ale požádal, abyste nepodceňovali
ani tyto volby, ani žádné jiné. Svou účastí můžeme pořád
ovlivňovat svobodu a demokracii v naší zemi.

Dokončujeme rekonstrukci místnosti KRBOVNY na Domě služeb.
Hrabica Marek zde „položil“ novou dlažbu, provedl montáž
sádrokartonového stropu a výměnu okna. Starý krb bude nahrazen
krbovými kamny.
Z boční strany KD pan Tománek z Vysokého Pole provádí práce
spojené s vybudováním venkovního posezení a další práce na
úpravě této části veřejného prostranství
Na muzeu připravujeme dubové kůly a latě na zhotovení dřevěného
plotu.
V KD započaly práce na další etapě rekonstrukce, kterou provádí
firma Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o.
Ladislav Obadal

USNESENÍ ZO OBCE VLACHOVICE

V nadcházejícím čase vám přeji všechno jenom to dobré.
Zdeněk Hověžák – starosta obce

1. 10. 2017 - Vlachovické hody 2017

Usnesení ze schůze ZO č. 21 ze dne 28. 8. 2017


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje přijetí dotace Ministerstva zemědělství „Oprava oplocení hřbitova
v obci Vlachovice.“



Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami čj. ÚZSVM/BZL/5607/2017BZLM.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 3/2017 .



Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku smlouvy o
prodloužení čerpání úvěru v KB.



Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace –
Smlouva o právu provést změnu stavby „Silnice II/494:
Valašské Klobouky – Vlachovice.“



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku 2784/1 v kú Vrbětice za cenu 20
Kč/m2 pro Hodulíka Stanislava a Jarmilu, Vrbětice 66.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje směnu obecních
pozemků p.č 1973/2 a části pozemků p.č. 2814/2 a 2753
v kú Vrbětice za pozemky p.č 2814/30, 2814/29, 2814/28
v kú Vrbětice. Rozdíl výměry pozemků je za cenu 5 Kč/m2.
Kupující Soukup Martin, Vrbětice 72.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku p.č. 3829/1 (oplocené části náležející
k domu č.p. 23) v kú Vlachovice za cenu 20 Kč/m2.
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Podmínkou je:
1)

2)





Zakoupení a zabudování nadzemního hydrantu žadatelem
před uzavřením kupní smlouvy a zajištění údržby a servisu
nadzemního hydrantu.
Zřízení věcného břemene v případě potřeby inženýrských
sítí vedoucí pod nově zbudovaným plotem Bronislava
Ščuglíka, bez případné finanční spoluúčasti obce při
jakékoliv manipulaci.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odkoupení části
pozemku 110/3 a st. 228 v kú Vlachovice (pozemky u
muzea) od Miroslava Janků, Vlachovice č. p. 9 za cenu 100
Kč/m2 .
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odkoupení ¼
podílu pozemků č. 2767 a č. 2843 v kú. Vrbětice za cenu
25 Kč/m2 od Marie Žákové, Petrůvka č.p. 109. Náklady
spojené s vyhotovením příslušné smlouvy, správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.

ZPRÁVY Z RADY OBCE VLACHOVICE


RO schvaluje povodňovou komisi obce, která je ve
stejném složení jako krizová komise.



RO Vlachovice nemá námitek s udělením výjimky stavby
pro podnikání u rodinného domu Vlachovice č. p. 91, za
podmínek souladu s Územním plánem na parcele st. 29 a
parcele 37/1 a za udělení souhlasu sousedů,
s přihlédnutím na jejich objektivní požadavky.



RO souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí v MŠ
Vlachovice.



RO doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění záměru prodeje
části obecní parcely 3257/30, kolem parcely žadatelky
3257/39, za podmínky zachování plné šíře komunikace.



RO souhlasí s uzavřením smlouvy s Muzeem jihovýchodní
Moravy na provedení záchranných archeologických prací.



RO souhlasí s možností pronájmu nádobí z KD Vlachovice
za 10 Kč za sadu.



RO zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku 2794 a
2784/1.



RO vyzývá majitele plotu na obecním pozemku 2784/1 a
2794 v kú Vrbětice (prostor u zvonice) k jeho odstranění.



Z důvodu zimní údržby a úzké komunikace RO nesouhlasí
se žádostí pronájmu části parcely 3870/1 v kú Vlachovice.



RO vyzývá majitele k odstranění stavebního materiálu,
odpadu a vraku z obecního pozemku st. 143 v kú Vrbětice
a to do 1.1.2018.
Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE


Upozorňujeme občany, že svoz komunálního odpadu popelnic je stále beze změny. Na popelnici musí být
přilepeny štítky s kódy (komu chybí, ať se přihlásí
v kanceláři OÚ) a rovněž musí být kvůli naší kontrole
vyvážení odpadů, umístěna před vývozem na popelnici
známka.



PODOMNÍ PRODEJ - 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. V případě, že Vás doma někdo z
prodejců navštíví, kontaktujte ihned obecní úřad, popř.
Policii ČR. Výjimkou je, pokud určité osobě schválíte
termín její návštěvy – tato osoba pak naši vyhlášku
neporušuje.
Upozorňujeme nejmenované občany, že nemají na obci
zaplaceny pohledávky – vyrovnání vody a odpady.
Žádáme je o okamžitou nápravu.
Radek Fryzelka

DOTAZY OBČANŮ
Co se bude vše realizovat v rámci dotace - další etapy
rekonstrukce KD Vlachovice?
ODPOVĚĎ: V kulturním domě bude největší položkou nová výkonná
vzduchotechnika s rekuperací, dále se zde budou dělat nové
podlahy v knihovně, chodbě, obřadní místnosti, balkonu a položeny
nové dřevěné parkety v sále a nová podlaha na pódiu. V sále budou
pořízeny speciální skládací dveře mezi předsálím i restaurací. Dojde
k úpravě stropu v sále KD z důvodu lepšího akustického řešení
s doplněným osvětlením a ozvučením. Stěny v hlavních prostorech
v KD budou akusticky a esteticky upraveny. Bude zhotoveno nové
zábradlí na balkóně a zrekonstruováno schodiště. Dojde
k částečnému vybavení kuchyně zařízeními a další již drobné
realizace a úpravy.
Radek Fryzelka

INFORMACE Z MATRIKY – SRPEN 2017
Narození – 0, úmrtí - 0, odhlášení – 8, přihlášení – 7.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VLACHOVICE
Vážení a milí spoluobčané, v letošním školním roce se o děti stará
následující pedagogický kolektiv ve složení - ředitelka Mgr. Hana
Sporková, učitelé – Ivana Šimoníková, Mgr. Michaela Řeháková,
Šárka Fojtů, Klára Šmatlová a Bc. Marek Kořenek. Kolektiv
provozních pracovnic je stálý a neměnný - paní školnice Jarmila
Drábiková a paní kuchařky Anna Vašičková a Jarmila Šánková. Pro
letošní rok 2017 máme navíc posilu paní Anetu Poláškovou na
pozici chůva k dětem.
Začátek školního roku 2017/2018 je pro mateřské školství rokem
několika změn. Podle mého názoru ne příliš šťastnými. První velkou
změnou, která se týká nejen dětí pětiletých a starších, ale
především jejich rodičů, je povinné předškolní vzdělávání. S tím
souvisí spousta nových rodičovských povinností a pro vedení
mateřské školy další administrativní zátěž. Pro samotný průběh
předškolního vzdělávání se v podstatě nic nemění a navíc všechny
děti tohoto věku z naší obce Vlachovice-Vrbětice se již v mateřské
škole vzdělávají.
Druhou novinkou je možnost přijetí dětí od 2 let do mateřské školy.
Vzhledem k tomu, že od ledna letošního roku využíváme finanční
prostředky z projektu OPVVV „Šablon“ i na pracovní pozici chůvy,
snažíme se zapojit i tyto nejmladší děti do předškolního vzdělávání.
Tato podpora z projektu však platí pouze pro jeden rok.
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Pro práci s touto věkovou skupinou dětí platí úplně jiná pravidla a
podmínky. Pokud se v příštích letech nepodaří získat finanční
prostředky pro stálá pracovní místa chův, pokud nebudou
vytvořeny podmínky pro práci s touto věkovou skupinou dětí,
nebudou mateřské školy poskytovat těmto dětem optimální péči.
Za současných podmínek, kdy tyto děti ve většině případů nejsou
pro společné vzdělávání zralé, jedna učitelka ani dvě učitelky
nenahradí 18 dětem maminku.
Tak jako každým rokem, máme i letos naplněnou kapacitu mateřské
školy – 74 dětí. Dne 3. května 2017 proběhl zápis k předškolnímu
vzdělávání, kdy bylo zákonnými zástupci podáno 36 žádostí.
Z tohoto počtu bylo 16 žádostí odmítnuto. Byly to především
žádosti pro přijetí dětí z okolních obcí. Hlavním kriteriem pro přijetí
na školní rok 2017/2018 byl trvalý pobyt dětí v našich obcích.
Z tohoto důvodu byly přijaty děti mladší tří let z Vlachovic a Vrbětic.
Nový školní rok začíná vždy postupnou adaptací nově přijatých dětí.
Snažíme se o to, aby si děti co nejdříve zvykly na odloučení od
rodičů, na novou společnost dětí, na paní učitelky a pana učitele.

FOTOGRAFIE Z MĚSÍCE ZÁŘÍ 2017

Třídy Rybiček a Sluníček jsou naplňovány do počtu 28 dětí a
nejmladší třídu Berušek tvoří skupina 18 dětí.
V září proběhlo první setkání s rodiči dětí mateřské školy. Cílem
tohoto setkání je upozornit rodiče na to, aby si uvědomili, jaké
změny příchodem jejich dítěte do mateřské školy nastanou. Jakým
„řádem a pravidly“ se řídí nejen personál školy a děti, ale i jejich
rodiče, jaká mají práva, ale i povinnosti.
Věnovali jsme se i případným představám a požadavkům ze strany
rodičovské veřejnosti, které vyplynuly z anonymních dotazníků. Na
všechny dotazy jsme se snažili reagovat, hledali jsme společná
řešení a odpovědi.
Rodiče byli stručně seznámeni se školním vzdělávacím programem
„Svět očima dětí“ a nástinem společných akcí, které nás čekají. A že
jich nebývá málo!
Už se těšíme na společné akce, které pro děti každoročně
připravujeme ve spolupráci s rodiči, hasiči, myslivci, se základní
školou a s ostatními přáteli mateřské školy. Mezi ty nejvíc žádané
patří Drakiáda, Svatý Martin, Cyklozávody, Skřítková noc, Indiánský
den, besídky s rodiči, vánoční a velikonoční dílny, a další projektové
dny – Den dětí, Den matek, Den Země, Den stromů, Den ptactva,
Čistění studánek aj..
Děkujeme všem rodičům, kteří se vyjádřili k naší práci s dětmi a
ukázali nám svůj pohled „zvenku“.
Z celkové analýzy dotazníků jsme jako kolektiv dopadly „na
výbornou“, a to je pro naši nelehkou, ale radostnou práci velmi
zavazující.
Hana Sporková, ředitelka MŠ Vlachovice
Pro ilustraci několik fotografií ze závěru loňského školního roku:

Naši prvňáčci s paní učitelkou Leonou Čevelovou
Nikol Ščuglíková, Štěpán Lysák, Kristýna Paloušková, Alžběta Lysáková,
Adéla Martincová, Natálie Sáblíková, Pavel Gášek, Matyáš Řehák, Adam
Hověžák, Matěj Šimoník, Ela Procházková
9. 9. 2017 - Z putování po otevřených sušírnách ovoce:
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POZVÁNKY – ŘÍJEN 2017

KOMUNITNÍ SUŠÍRNA OVOCE DOKOPY STÁLE PRO VÁS SUŠÍ.
Zájemci o sušení volejte tel: 732 345 788

VLACHOVICKÝ KALNDÁŘ – ŘÍJEN 2017
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