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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré valašské přísloví: „Veselá mysel, okradený dochtor“

ČERVENEC 2017

www.vlachovice.cz

ł
 RO ̋ schvaluje
podání žádosti na úřad v zastupování státu
, okraden
dochtor
ve věcech majetkových o pozemky: 3411/48, 3783/2,
3411/49, 3411/14, 63, v k. ú. Vlachovice.

Přejeme Vám krásné a pohodové
„VLACHOVSKÉ LÉTO“.



RO souhlasí s podáním dotační žádosti na nové
architektonické studie sportoviště - koupaliště ve
Vlachovicích a sportoviště ve Vrběticích.



RO souhlasí se zhotovením odsávání kuchyní u sociálních
bytů budovy č. p. 50 a vytvoření rekuperace u severního
problematického bytu č. 1. Dále výměny některých
vadných střešních oken.



Obec Vlachovice vydá veřejnou výzvu určenou všem
poškozeným následky výbuchu muničních skladů v obci.
Poškození se mohou připojit k Obci Vlachovice a společně
tak vyžadovat pohledávky po pachateli.



RO Vlachovice navrhuje zastupitelstvu obce Vlachovice
schválení rozpočtové změny č. 2/2017 (viz úřední deska
obce).



RO doporučuje ZO přijetí dotací na lesní cesty, dotaci na
rekonstrukci KD a dotaci na počítačové vybavení
knihoven.



RO schvaluje program a termín dalšího veřejného
zasedání ZO Vlachovice a to 10. 7. 2017 ve Vrběticích na
OV.
Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení
3) Dotace
4) Rozpočtová změna č. 2/2017
5) Žádosti
6) Diskuze
7) Závěr



RO schvaluje udělení půjček z obecního fondu rozvoje a
bydlení všem žadatelům, dle seznamu, v celkové výši 540
000 Kč.



RO doporučuje ZO odkup části pozemku st 228 v k. ú.
Vlachovice (nad muzeem).
Radek Fryzelka

PRÁCE V OBCI V MĚSÍCI ČERVNU
V měsíci červnu jsme prováděli sečení všech travních ploch a úklid
v obou obcích. Pracovníci ZLÍNSKÝCH SILNIC nám po objednávce
opravují místní komunikace poškozené po zimním období, opravy
prováděli směsí asfaltu s drtí. Dále jsme připravovali koupaliště na
letní provoz, vyčistili jsme bazén a napustili do něj čistou vodu. Do
provozu jsme spustili i dětský bazén.
Mezi KD a OÚ zahájila firma Václava Tománka z Vysokého Pole
práce na realizaci projektu: Pohoda a odpočinek u KD Vlachovice
(více na str. 2). V lesích – v Mladém háji jsme vyžínali trávu a
vyřezávali nežádoucí dřeviny z porostu. Na základní škole ve „staré
budově“ jsme zahájili rekonstrukci záchodů v horním i spodním
patře. Provedli jsme demontáž stávajícího zařízení a nyní
odstraňujeme starý obklad ze stěn místností.
Ladislav Obadal

ZPRÁVY Z RADY OBCE VLACHOVICE


RO schvaluje podání žádosti o převod nepotřebných
státních pozemků v k. ú. Vlachovice a v k. ú. Vrbětice na
Obec Vlachovice. Žádosti budou podány na Lesy ČR, a
dále na Úřad pro zastupování státu a Agenturu ochrany
přírody a krajiny.

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZO VLACHOVICE
(VLACHOVICE
Ze dne 5. 6. 2017


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje přijetí těchto
dotací: Ministerstvo místního rozvoje – KD – Kulturně a
se zpěvem (peklo), Pohoda a odpočinek u KD, Zlínský
kraj - KD - Komplexní úprava veřejného prostranství obce
Vlachovice, Ministerstvo místního rozvoje – hřiště
Vrbětice – Děcka, rodiče i děda, ve Vrběticích si hrají a
cvičí zvesela, Ministerstvo kultury – WISK 3 – Obnova
technického vybavení knihoven,
Sdružení místních
samospráv – Podpora aktivit živého venkova v roce 2017.
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Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Závěrečný účet
obce Vlachovice za rok 2016 (příloha).

ty, jež jsou schválené a které i ZO Vlachovice v červnovém zasedání
přijalo, naleznete na str. 1.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Účetní závěrku
obce Vlachovice k 31. 12. 2016 (příloha).



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Střednědobý
výhled rozpočtu na rok 2018-2020 (více na úřední desce).



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 1/2017 (více na úřední desce).



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Účetní závěrku a
závěrečný účet Mikroregionu Ploština (více na úřední
desce).



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Účetní závěrku a
závěrečný účet Mikroregionu Jižní Valašsko.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. 6/2017 dotaci pro Český zahrádkářský svaz
Vlachovice – 80 000 Kč.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Kupní smlouvu
(RD č. p. 33 – k. ú. Vrbětice, částka 150 000 Kč). Náklady
spojené s vyhotovením příslušné smlouvy a správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny pozemků.

a)
b)
c)

k. ú. Vlachovice p. č. 4847 za p. č. 2
k. ú. Vrbětice část p .č.2784/1 za p .č. 2809
k. ú. Vrbětice p .č. 2814/30, 2814/29 a p. č. 2814/28
za p. č. 1973/2, části p .č. 1973/1 a 2753

Schváleným projektem je i úprava nevhodného prostoru mezi OÚ
a KD (POHODA A ODPOČINEK U KD). 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 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 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), nová světla, nové gabionové zídky, vodní prvek
s osvětlením, nový mobiliář (lavičky, koše, květináče, stojany na
kola), zahradní prvky a nová zeleň. Celkový rozpočet akce je
stanoven na 880 753 Kč. Přičemž dotace ze Zlínského kraje činí cca
50 %. Výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála firma Václava
Tománka z Vysokého Pole, který má s těmito stavbami zkušenosti.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej obecních
pozemků v katastru obce Vlachovice p. č. 3262/2 a části
pozemku p. č. 3262/1 a 3257/31 za cenu 40 Kč /m2. Dále
část pozemků 3261/1, 3263 a 3264/1 za cenu 20 Kč/m2
pro Jakuba Pavlůska, Vlachovice 270. Přesnou výměru
určí geometrický plán na rozdělení pozemků.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej obecního
pozemku p. č. 3852/4 o výměře 165 m2 v katastrálním
území Vlachovice pro Josefa Manu, Vlachovice 42. Cena
20,- Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku 3306 v k. ú. Vlachovice Ladislavu
Juráňovi, Valašské Klobouky za částku 20 Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku v katastrálním
území Vrbětice p. č. 2784/1.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku v katastrálním
území Vlachovice p. č. 3829/1.
Radek Fryzelka

PODAŘILO SE NÁM ZÍSKAT DALŠÍ DŮLEŽITÉ
DOTACE NA PROJEKTY V OBCI
Během měsíce června jsme obdrželi vyrozumění o schválení dalších
námi nachystaných dotačních projektů v obci. O jejich vypracování,
obsahu a podání, jsme se již v minulých číslech zmiňovali. Všechny

KULTURNĚ A SE ZPĚVEM - Dotační projekt, který jsme podávali na
MMR. 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.
Výstupem
projektu budou tři zrekonstruované prostory v 1PP pro zázemí
spolkové činnosti s velmi kvalitními akustickými vlastnostmi.
Celkové předpokládané náklady by činily 328 100 Kč, z toho
požadovaná dotace z MMR by byla 229 000 Kč. Projekt se začne
realizovat na podzim tohoto roku.
Významným schváleným projektem je i DĚCKA, RODIČE I DĚDA, VE
VRBĚTICÍCH SI HRAJÍ A CVIČÍ ZVESELA. U hasičského areálu ve
Vrběticích vzniknou herní, sportovní a posilovací prvky. Hlavní
myšlenkou je, aby zde mohli v klidném prostředí trávit volný čas
nejen děti, ale i rodiče, lidé napříč generacemi a díky sportovnímu,
posilovacímu vyžití i mládež. Budou zde v tomto roce osazeny různé
prvky, například troj-houpačky, převažovací houpačky, kolotoč,
šplhací prvky, speciální work-out prvky pro mládež, dále lavice na
sedy lehy, běžecké lyže, bradla, surf, lavičky, koše apod. Celkové
náklady činí 533 980 Kč, přičemž schválená dotace z MMR je
373 000 Kč.
Poslední potvrzená dotace je zároveň i ta nejvýznamnější. Po
delším úsilí se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva financí na
celkové dokončení rekonstrukce a všech úprav kulturního domu
Vlachovice. Celkové náklady na dokončení rekonstrukce činí
1 147 700 Kč, přičemž vyřízená dotace činí 8 034 000 Kč. Nyní nám
odborná firma chystá výběrové řízení. Všechny práce musí být
hotovy do konce roku, s pracemi tedy začneme v září.
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V letošním roce je před námi ještě více práce než v minulém roce,
snad se nám vše podaří úspěšně a kvalitně dokončit. Bude toho
hodně, ale věříme, že to bude stát za to.
Radek Fryzelka

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE – VYHODNOCENÍ
DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ
Přílohou minulého čísla byl dotazník, ve kterém jste mohli vyjádřit
svůj názor a připomínky na představené prvotní návrhy studií úprav
středu Vlachovic a Vrbětic. Jednalo se o první návrh Ing. Arch. Petra
Zámečníka, do něhož ještě nebyly zakomponovány mnohé
připomínky Obce Vlachovice, neboť jsme chtěli vědět Váš názor.
Ještě připomínáme, že se jedná jen o vize do budoucna, neznamená
to, že by se dané záměry měly ihned realizovat (kromě výjimky –
Vrbětické školy, kde se naopak budeme snažit projekt realizovat co
nejdříve, pokud se nám podaří vyřídit dotace…).
Dotazník a připomínky odevzdalo celkem 78 občanů. 58 z Vlachovic
a 20 z Vrbětic.
Architektonická studie Vlachovice:
45 občanů souhlasí s navrženým dopravním zklidněním směrem na
Vlachovu Lhotu. 59 občanů souhlasí s navýšením počtu parkovacích
míst. 51 občanů souhlasí s navrženým systémem cest pro pěší. 41
občanů souhlasí s navrhovanými sadovými úpravami, zahradními
úpravami a místy pro setkávání. Většina občanů upřednostňuje
kruhový objezd, jen 22 občanů souhlasí s optickým zkrácením návsi,
tím, že by se do ní vložily nové objekty. 10 občanů souhlasí
s dostavbou nového objektu u KD. Jen 5 občanů souhlasí
s umístěním věžové stavby u velkého obchodu.

Spousta z Vás uvedla v dotaznících spoustu zajímavých podnětů a
nápadů. Děkujeme Vám za ně. Jsou pro nás důležité a zároveň i
hodně směrodatné. Děkujeme Vrbětickým občanům i za jejich
vyjádření v petici. Vašimi názory se budeme zabývat na nejbližší
schůzi Rady obce Vlachovice a budou předány architektovi.
Radek Fryzelka

UZAVÍRKY SILNIC
Na základě rozhodnutí velitele zásahu
v muničních
skladech,
bude
od 1. 7. 2017 uzavřena komunikace č. 4932
mezi obcemi Haluzice a Lipová. A to
každodenně od od 8:30 do 12:00 a od 13:00
do 18:00 hod., s možností operativních úprav
doby uzavření. Pozemní komunikace bude uzavírána do skončení
rizikových činností v epicentru bývalého muničního skladu č. 12.
Z důvodu rekonstrukce pozemní komunikace bude ve Vlachovicích
částečně uzavřena cesta III/4941 v a to od hlavní křižovatky ve
Vlachovicích až po konec Vlachovic směrem na Haluzice (Drahy)
v termínu: 3. 7. 2017 – 13. 8. 2017.
Radek Fryzelka

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ 2017“
Dne 6. 6. 2017 se v prostorách Hasičské záchranné stanice Zlín
konalo vyhodnocení a slavnostní předání cen výhercům soutěže PO
očima dětí. Soutěž se skládá z literárních prací, výtvarných prací a
digitálních technologií.

Architektonická studie Vrbětice: Počet odevzdaných dotazníků
nejspíše ovlivnila i Petice občanů Vrbětic. Hlavní myšlenkou petice
bylo, „aby se škola nebourala, ale rekonstruovala.“ Tuto petici
podepsalo 168 dospělých občanů Vrbětic.

V rámci otázek uvedených v dotazníku se občané Vrbětic vyjádřili
tímto způsobem:
Většina nesouhlasí s navrženou úpravou průjezdné komunikace –
zúžení cesty v křižovatce u hospody. Naprostá většina souhlasí
s navrženou organizací dopravy včetně podélných parkovacích míst
a s novou zpevněnou plochou před OV Vrbětice, kterou by doplnila
nová odstavná stání pro automobily. Dále souhlasí s úpravou MK
v profilu stávajících cest s tím, že by hrany většinou doplnily
sklopené obruby. Velká většina občanů dává přednost projektu
zabývající se rekonstrukcí obou částí školy, přičemž by v tomto
objektu nejraději viděli byty pro mladé, seniory, startovací byty,
případně i využití pro děti a mládež. Plochu u nábřeží si většina
občanů dokáže představit jako plochu dětského hřiště,
odpočinkovou zónu s altánem apod.

V okresním kole se soutěže účastnilo celkem 1217 dětí z celkových
49 zúčastněných škol okresu Zlín, mezi nimi i žáci ZŠ ve
Vlachovicích.
Krajského kola se zúčastnilo 4 317 dětí, celkem 125 škol a 40 Sborů
dobrovolných hasičů.
Velké poděkování za tuto zdařilou
prezentaci v okresním a krajském
kole tudíž patří :
Okresní kolo :
1. místo v kategorii L3 - Literární
práce, Radimovi Kaiserovi
2. místo v kategorii Z4 - Výtvarné
práce, Kristýně Kozákové
Krajské kolo :
3. místo v kategorii - Výtvarné
práce, Kristýna Kozáková
Bližší info na stránkách www.oshzlin.cz
Jaroslav Číž
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PŘIVÍTALI JSME NAŠE MALÉ SPOLUOBČÁNKY
V krásnou neděli 18. 6. 2017 jsme v dopoledních hodinách
v obřadní místnosti KD Vlachovice přivítali nově narozené děti naší
obce.
Pozváni a přivítáni byli: rodiče Mačkovy se synem Šimonem, rodiče
Rapantovy a dcera Eliška, rodiče Matocha Tomáš a Šimoníková
Ilona a jejich dcera Jasmína, rodiče Hurtovy a dcera Aneta, rodiče
Tomášovy a dcera Marie a Žilkay Patrik s Míčovou Leonou se
synem Adamem.
Po úvodním slovu pana starosty již tradičně vesele zazpívaly děti
MŠ Vlachovice. Pan starosta následně každému rodiči pogratuloval,
vyzval je k zápisu do pamětní knihy a předal věcné dary. Všechny
naše nově narozené děti byly pohoupány v obecní kolébce dětmi
z MŠ Vlachovice a proběhlo následné focení.
Ještě jednou nové děti v obci vítáme mezi námi a doufáme, že se
stanou dobrými „vlachovjany, vrbětčany“ a stane se naše obec a
valašský kraj jejich domovem natrvalo.
Radek Fryzelka
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soustružníka a svářeče. Nástupní plat 135 Kč/ hod, po
zapracování 145 Kč/ hod. Hlásit se můžete u pana
Miroslava Jelínka na tel. čísle 777 480 094.

VZPOMÍNÁME
Díky za to, čím jsi pro nás byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.

Dne 29. července vzpomeneme 5. smutné výročí
úmrtí pana Františka Saňáka. S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

OBRAZEM Z OBCE - ČERVEN 2017
SELSKÝ DEŇ VRBĚTICE A PŘIPOMÍNKA 50 ROKŮ OD SPOJENÍ
VLACHOVIC A VRBĚTIC - 3.6.2017:

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC KVĚTEN
GRATULUJEME RODIČŮM
K NAROZENÍ DÍTĚTE

7. 5. 2017

Žilkay Adam, Vlachovice 328

ROZLOUČILI JSME SE
S LÁSKOU VZPOMÍNÁME...
7. 5. 2017 Fryzelka Karel, Vlachovice 279, 74 let
ROZLOUČILI JSME SE
S LÁSKOU VZPOMÍNÁME...
25. 5. 2017 Dragónová Anežka, Vlachovice 212, 87 let
Odhlášeni – 1, Přihlášeni – 1
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

„VLACHOVSKÁ INZERCE“
1.

ZPS – MECHANIKA –TAJMAC, přijme do pracovního
poměru ve Vlachovicích na ranní směnu frézaře –
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POŽEHNÁNÍ NOVÉHO ZVONU VRBĚTICKÉ ZVONIČKY 12. 6. 2017 :
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SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI 2017:
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POZVÁNKY

KOUPALIŠTĚ VLACHOVICE
Provozní doba od 10-19 hod., večerní koupání od 19-21 hod.
Letošní rozšířená nabídka občerstvení:
pivo Radegast 10°,12°, ovocná piva, točená zmrzlina z Opočna,
francouzské palačinky (víkend)
Bufet otevřen:

DOKOPY – PŘÁTELÉ HISTORIE VLACHOVSKA
VÁS ZVOU NA TURISTICKÝ VÝŠLAP NA HORU KLÁŠŤOV
15. 7. 2017 v 10:00, sraz na hoře Klášťov. Součástí je i odborná
přednáška o historii „ Hory Bohů“ Phdr. Langové a
Mgr. Tomáše Chmely. Bližší informace podají Přátelé historie
Vlachovska.

Všední dny: od 10-22 hod.
O víkendech: od 10-24 hod.
Aktuality sledujte na:
www.facebook.com/Koupaliště-Vlachovice-453293281371858

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ČERVENEC 2017
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