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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré valašské přísloví: „Gdo si mála neváží, po mnohém ať nebaží.“

Červen 2017

www.vlachovice.cz

Vážení awww.vlachovice.cz
milí spoluobčané,

ZPRÁVY Z RADY OBCE VLACHOVICE

v měsíci květnu proběhlo několik akcí, za které patří poděkování
všem organizátorům. Například SDH ve Vrběticích zorganizoval
okrskovou soutěž, SDH ve Vlachovicích uspořádali kácení máje.
Tady bych rád zmínil až sportovní výkon Josefa Tvarůžka, při
získávání vlajky z májky. Zvlášť velké poděkování patří myslivcům,
kterým se podařila výstava trofejí. Dosah této akce byl
nadregionální a s velkým ohlasem.



RO schvaluje objednávku na zpracování pasportu
veřejného osvětlení u firmy EON a aktualizaci smluv na
odběr elektřiny včetně ZŠ a MŠ.



RO Vlachovice doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění
záměru prodeje části pozemku 2784/1 v k. ú. Vlachovice.



RO navrhuje ZO Vlachovice schválení veřejnoprávní
smlouvy na finanční příspěvek určený pro výměnu oken
budovy Českého svazu zahrádkářů Vlachovice (v částce
cca 80 000 Kč).



RO Vlachovice schvaluje příspěvek na akci Selský
den (3. 6. 2017), který je určený pro vystoupení
Cimbálové muziky.



RO Vlachovice doporučuje ZO Vlachovice schválení
Závěrečného účtu obce Vlachovice. Obec hospodařila v
roce 2016 v kladných číslech 4 694 987, 68 Kč.



RO Vlachovice doporučuje ZO Vlachovice schválení
střednědobého výhledu rozpočtu - návrh r. 2018 - 2020.



RO Vlachovice schvaluje další termín zasedání ZO
Vlachovice na 5. 6. 2017 v 18:00 v KD Vlachovice.



RO Vlachovice projednávala a byla seznámena s prvním
architektonickým návrhem středu obcí Vlachovice a
Vrbětice od Arch. Petra Zámečníka.



RO doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění prodeje
pozemku kolem hospodářských budov ve Finských
domcích.



RO Vlachovice souhlasí s odpuštěním nájmu a energií
Mysliveckému
sdružení
Valašsko
Vlachovice
z akce Myslivecká výstava trofejí okresu Zlín 2017.



RO souhlasí s nákupem „silničních blikaček“ pro žáky
základní a mateřské školy.

ZŠ Vlachovice uspořádala ke dni matek krásný dárek v podobě
vystoupení žáků pro maminky.
Co nás například čeká v měsíci červnu? Jedna z největších akcí bude
již 3. 6. na farmě ve Vrběticích. V rámci Selského dňa se zde bude
konat již třetí ročník mistrovství republiky ve stříhání ovcí. Toto
mistrovství bude provázet bohatý doprovodný program pro děti i
dospělé. V letošním roce si také připomínáme 50 let od sloučení
obcí Vlachovice a Vrbětice. A protože farma ve Vrběticích leží na
hranici obou katastrů, využijeme tohoto dne k připomenutí
sloučení obcí. Společně s organizátory jsme vymýšleli, co by bylo
vhodné uspořádat či zorganizovat. Jako symboliku a připomínku
společně vysadíme několik ovocných stromů. Budu se těšit na
společně prožitý den.

V neděli 12. 6. v 15:00 se ve Vrběticích slavnostně požehná nový
zvon Vrbětické zvoničky, který zakoupila obec a na který přispěli i
občané. Tradiční červnovou akcí jsou Svatojánské slavnosti na
Hradišťku, které každoročně pro nás pořádá spolek Dokopy. Během
let se staly vyhledávanou a výjimečnou kulturní akcí.
Červen je krásným obdobím v roce, přeji Vám, ať si jej užijete.

Radek Fryzelka

Zdeněk Hověžák – starosta obce

PRÁCE V OBCI V MĚSÍCI KVĚTNU
V minulém měsíci jsme hodně času strávili sečením travnatých
ploch v obou obcích. Měsíc duben byl bohatý na srážky a v květnu
tráva velmi rychle vyrostla. Dále jsme zabezpečovali úklid a čištění
chodníků. Na SLUŽBÁCH OBCE jsme zahájili rekonstrukci krbovny,
vybourali jsme starý krb, který bude nahrazen krbovými kamny.
Taktéž odstraňujeme starou dlažbu tak, aby zde mohla být
položena nová. Na koupališti provádíme nutné opravy venkovních
stěn budov, výmalbu vnitřních prostorů zabezpečuje Rak Petr, tak
aby areál byl připraven pro letní provoz.
V lesích ve Vrběticích, v lokalitě Lések, jsme sadili dubové stromky,
celkem v této lokalitě bylo posazeno 4300 stromků.
Ladislav Obadal

Ze slavnostního zahájení Chovatelské přehlídky trofejí 6. 5. 2017
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NOVÉ ÚZEMNÍ STUDIE STŘEDU OBCE
VLACHOVICE A VRBĚTICE

PODĚKOVÁNÍ MYSLIVCŮM A OÚ VLACHOVICE
ZA ORGANIZACI CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY
TROFEJÍ ZVĚŘE ULOVENÝCH V ROCE 2016

Některé obce Valašskokloboucka se zapojily do společného
projektu:
Zpracování
územních
studií
středu
obcí
Valašskokloboucka. Tento projekt je z 80 % financován dotačně.
Vlachovice v rámci tohoto projektu zpracovávají své středy obcí.
Územní studii vypracovává Ing. Arch. Petr Zámečník. Nevýhodou
tohoto projektu je poměrně malý čas na vypracování studie i se
všemi nutnými projednáváními.

Městský úřad Val. Klobouky, odbor životního prostředí si dovoluje
touto cestou poděkovat členům Mysliveckého spolku Vlachovice Vrbětice, organizátorům a členům hodnotitelských komisí, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu chovatelské přehlídky mysliveckých
trofejí ve Vlachovicích ve dnech 6. 5. – 9. 5.2017. Poděkování patří
zejména členům Mysliveckého spolku, členům Honebního
společenstva Vlachovice - Vrbětice, kteří se aktivně zapojili do
přípravy a organizace vlastní chovatelské přehlídky a v neposlední
řadě poděkování patří i vedení Obce Vlachovice, které poskytlo
této, v každém případě úspěšné akci reprezentující region jižního
Valašska, záštitu a podporu.

Ing. Arch. Petr Zámečník již zpracoval prvotní návrh, který
představil na zasedání RO Vlachovice 16. 5. 2017. K návrhu padalo
spousta připomínek a diskuze nad návrhem byla hodně dlouhá.
Ten samý návrh byl následně zveřejněn na obecních stránkách a
vyvěšen ve Vlachovicích a Vrběticích k nahlédnutí. Předem
několikráte avizované veřejné projednání s autorem projektu se
uskutečnilo ve Vrběticích 26. 5. 2017. Na představené návrhy
padaly z řad občanů i zastupitelů rozdílné názory.
Přílohou toho čísla je jednoduchý dotazník, ve kterém můžete
vyjádřit svůj názor a připomínky na představené prvotní návrhy.
Během příštího týdne budou aktualizované projekty vyvěšeny ve
Vlachovicích v KD (případně na OÚ) a ve Vrběticích na vývěsce.
Dále na internetových stránkách obce. Do 12. 6. 2017 můžete
odevzdávat vyplněné dotazníky na OÚ ve Vlachovicích, nebo do
schránky na dotazy občanů umístěné na OV ve Vrběticích. Případně
je zaslat e-mailem. Pokud budete potřebovat do rodiny více
dotazníků, můžete si je vyzvednout na OÚ Vlachovice nebo
v obchodě ve Vrběticích.

Výsledky dotazníku se dozvíte v dalším čísle Vlachovických listů.
Budeme rádi za Váš názor.
Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE




Myslivecký spolek Vlachovice - Vrbětice byl pořádáním chovatelské
přehlídky trofejí pověřen Okresním mysliveckým spolkem ve Zlíně,
jako zastřešující mysliveckou organizací. Výstava byla organizována
za podpory Krajského úřadu Zlínského kraje, Magistrátu Města
Zlína a Městských úřadů Otrokovice, Vizovice, Luhačovice a
Valašské Klobouky a zejména za podpory obce Vlachovice. Cílem
chovatelských přehlídek trofejí bylo a je představit široké
myslivecké i nemyslivecké veřejnosti výsledky chovu spárkaté,
drobné a jelení zvěře v honitbách jižního Valašska. Pro odbornou
mysliveckou veřejnost pak chovatelské přehlídky slouží k porovnání
a vlastnímu vyhodnocení kvality chovu a lovu v jednotlivých
honitbách, poučení a vyvození závěrů, jakým způsobem a jak dále
se v myslivosti v letech následujících v našich honitbách ubírat.
Tak, jak zaznělo na závěrečné poradě z úst předsedy myslivecké
komise Okresního mysliveckého spolku Zlín p. Ing. Václava Obadala,
svěření pořádání myslivecké výstavy Mysliveckému sdružení
Vlachovice - Vrbětice bylo dáno do správných rukou a úroveň
výstavy, vytvořené zázemí a samotný průběh výstavy nám můžou
v rámci celé České republiky mnohé myslivecké organizace jen tiše
závidět.
Městský úřad Val. Klobouky - odbor životního prostředí

Na
žádost
místní
organizace
ČSSD jsme
zřídili
novou informační
nástěnku určenou pro
politické strany. Umístili
jsme ji na boční stěnu
budovy malého obchodu.

RADA PRÁVNÍKA:
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Odpočinková
plocha
s dětskými hracími prvky,
inspirovaná legendou o
založení Vlachovic je od
27. 5.
2017
zkušebně
otevřena.
V blízké době
ještě dojde k obnovení
povrchových nátěrů u dřevěných prvků, které byly
reklamovány u dodavatele.
Radek Fryzelka

SJM je jedním z právních institutů, který je spojený se vznikem
manželství mezi mužem a ženou, a se kterým se dá smluvně
nakládat.
Do SJM spadá to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba
manželé společně za trvání manželství, a to včetně dluhů. Do SJM
spadají také částky výdělku, platu a mzdy.
Společné jmění manželů netvoří:
a) majetek:
 který nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z
manželů, ledaže dárce nebo zůstavitel projevil jiný úmysl
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který
nabyl
jeden
z
manželů
právním
jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví
který slouží osobní potřebě jednoho z manželů
který nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové
újmy na svých přirozených právech
který nabyl jeden z manželů náhradou za poškození,
zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku

b) dluhy:
 týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich
 které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého
manžela, aniž se přitom jednalo o obstarávání
každodenních nebo běžných potřeb rodiny
Co se pak týká nabývání nemovitostí, katastr nemovitostí nově
ověřuje to, zda osoba uvedená v kupní smlouvě je či není
v manželství, neboť i v případě, kdy je na kupní smlouvě uveden jen
jeden z manželů, avšak tento manžel žije v manželství, nemovitost
spadá vždy do SJM. Katastr nemovitostí, pokud tuto skutečnost
zjistí, požaduje sjednání nápravy a uvedení i druhého manžela do
smlouvy.

Hudební ceny Anděl jsou nejvýznamnější ocenění, které mohou
hudební interpreti v daném roce získat. V žánrových cenách Anděl
hlasují jen odborníci. Kdo z Vás se na udílení cen díval, musel být
nadšený z úspěchu našeho vlachovického Tomáše Mačka (Thom
Artway), který získal hned dvě hlavní hudební ceny. Na Andělech si
odnesl cenu za objev roku a také jako zpěvák roku.
Thom Artway, jenž jde ve stopách britské autorské písničkářské
generace, zaujal hitem I Have No Inspiration a vůbec celým
debutovým albem Hedgehog. Další čtyři Anděly letos vyhrála
hvězda loňského roku, zpěvačka Lenny a jeden skupina Jelen.
Tomovi gratulujeme! Přejeme mu hodně dalších úspěchů
a zároveň i spokojenosti ve své umělecké i životní cestě.
Radek Fryzelka

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC DUBEN
Narození – 0, úmrtí – 0, odhlášeni – 0, přihlášeni – 0

Mgr. Šárka Hrbáčková Lysáčková

S LÁSKOU VZPOMÍNÁME

DODRŽOVÁNÍ ŘÁDU POHŘEBIŠTĚ VLACHOVICE
Upozorňujeme na některé důležité body veřejně závazné vyhlášky:
Řád veřejného pohřebiště Vlachovice. Poslední dobou jsou některé
z nich porušovány. Žádáme o jejich dodržování:
1) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy
jen se souhlasem hrobníka a způsobem, který stanoví. Je třeba
tuto skutečnost nahlásit – zápis do hřbitovní knihy!
2. Návštěvníci pohřebiště /hřbitova/ jsou povinni zdržet se
takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo
mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně,
pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje,
omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo odpadiště
k tomu určenému a používat pohřebiště a jeho vybavení k jiným
účelům, než k jakým jsou určeny.
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám
se psy, kočkami a jinými zvířaty.

„Kdo miloval, a byl milován, není
zapomenut.“
Dne 10. 6. 2017, vzpomeneme 5. výročí úmrtí
pana Josefa Obadala z Vrbětic, č. 108. S láskou
vzpomíná manželka, děti, vnoučata a sourozenci.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

„Kdo lásku a dobro
rozdával, ten neodešel a
žije v našich srdcích dál.“
Dne 22. června vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana
Václava Obadala. S láskou a úctou vzpomíná
manželka, synové a dcera s rodinami.

4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách,
sáňkách a kolečkových bruslích.
5) Vozidla (s výjimkou invalidních vozidel) mohou na pohřebiště
vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a
při splnění jím stanovených podmínek.

TOMÁŠ MAČEK (THOM ARTWAY) SE STAL
ČERSTVÝM DRŽITELEM DALŠÍCH DVOU
HUDEBNÍCH CEN – ANDĚL 2017

„VLACHOVSKÁ INZERCE“
1.

Sháním montéry pro montáže průmyslových staveb po
Moravě. Praxe není nutná. Více info na 739 67 08 77.

2.

Sháníme šikovnou brigádnici/brigádníka/studenta, na
každodenní výpomoc při zemědělských pracích ve
Vlachovicích. Odměna dle zkušeností a domluvy. Nástup
možný ihned. Možnost i jen na několik hodin denně, nebo
týdně. Vše dle domluvy. Více info na tel: 605 143 539.

Květnová okrsková soutěž v požárním sportu ve Vrběticích
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Květnová okrskováNA
soutěž
v požárním sportu
ve Vrběticích
RESTAURACE
KOUPALIŠTI
BUDE
POPRVÉ
OTEVŘENA 17. 6. 2017

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ČERVEN 2017
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