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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré valašské přísloví: „Gdo chce, dycky teho dójde“

SRPEN 2017

www.vlachovice.cz

ł
, okraden ̋ dochtor

v sobotu 26. 8. 2017
Zahájení v 15:00 hod. před kostelem
Pokračování na farní zahradě
15. 7. 2017 – Z oslav 130. výročí založení hasičského sboru ve Vlachovicích

PRÁCE V OBCI V MĚSÍCI ČERVENEC
Vážení a milí spoluobčané,
na začátku prázdnin jsem nám všem přál pěkné dovolené, dětem
krásné prázdniny… Jsme v polovině prázdnin, někdo má dovolenou
za sebou a někdo se teprve těší na to, jak si odpočine. Naše složky
v obci nezahálí ani v době prázdnin a snaží se uspořádat různé akce.
Jsem za to velmi rád a moc jim za to děkuji. Jedno mě na tom mrzí,
že se tyto složky dočkají malé účasti. Kolikrát si dávám otázku, proč
tomu tak je. Možná se na to dívám z jiného úhlu, ale neumím si na
to odpovědět. Byl bych rád, kdybych od vás dostal odpověď nebo
možná nějaký návrh či námět. Mrzela mě i tak pěkně uspořádaná
oslava 130 let SDH ve Vlachovicích. Všichni, co se na tom podílejí,
se snaží uspořádat krásnou akci a nakonec se netěší z malé účasti.
Zkuste se zamyslet i vy ostatní a odpovědět na stejnou otázku,
kterou kladu já. Děkuji.
Poslední víkend prázdnin jsem byl společně s dospělejší částí
souboru Dokopyjánek pozván do velmi malé, ale nečekaně velmi
pěkné maďarské obce Iliny. Každoročně zde pořádají pestrou
sportovní a folklórní akci s účastníky z mnoha zemí. Akci pořádá
přímo obec za pomoci naprosté většiny obyvatel této 150 členné
obce. Jejich pohostinnost, velmi milá atmosféra i samotná obec
byla pro nás v mnohém inspirací. I přes jazykovou bariéru jsme si
rozuměli a možná navážeme spolupráci, která by mohla být
zajímavým přínosem pro obě obce.
Ještě jednou všem přeji pěkný čas prázdnin. S pozdravem a přáním
krásných dnů,
Zdeněk Hověžák – starosta obce

V minulém měsíci jsme prováděli sečení travnatých ploch, čištění
chodníků od plevele. Koncem měsíce firma EUROVIA pokládala
nový asfaltový povrch směrem na Haluzice v úseku od křižovatky po
konec obce. „Vyfrézovaný“ starý asfalt jsme využili k povrchovým
úpravám našich komunikací, zpevnili jsme plochy na parkovištích u
koupaliště, cestu na Háj, ve Vrběticích cestu na Záhumení. V brzké
době zpevníme tímto recyklátem část cesty k čističce pod školou.
Před pokládkou asfaltu firma TAS Štítná nad Vláří odstranila starou
obrubu a následně položila novou. V důsledku těchto prací jsme
museli rozebrat část dlažby v chodníku. Po položení nové obruby
v některých úsecích neodpovídá výška obruby výšce dlažby
v chodníku, proto tyto úseky musíme znovu předláždit. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat občanům z části DRAHY za
trpělivost.
V ZŠ probíhá rekonstrukce záchodů na „staré škole“ v horním i
spodním patře. Odstranili jsme starý obklad, firma FRYKASO Újezd
instalovala nové rozvody vody a Hrabica Marek provádí lepení
nových obkladů.
V lesích v lokalitě Mladý háj jsme vyřezávali nežádoucí dřeviny
z mladých porostů.
Ladislav Obadal

ZPRÁVY Z RADY OBCE VLACHOVICE


RO Vlachovice se 10. 7. 2017 zabývala výsledky dotazníků
týkající se architektonické studie obce Vlachovice. Na
architekta vznese RO další závazné požadavky.



RO souhlasí s uvolněním prostředků z fondu reprodukce
majetku na rekonstrukci elektroinstalace v budově 246
(nová škola) v 2. patře a na rekonstrukci soc. zařízení
v budově 140 (stará budova školy) v prvním a druhém
patře.



RO doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění záměru prodeje
pozemku č. 3870/3 v k.ú. Vlachovice.



Výzva občanům a firmám: Vzhledem ke skutečnosti, že
od výbuchů v muničních skladech v letošním roce
uplynou tři roky, je možné, že ti, kteří byli poškozeni, by
po tříleté lhůtě mohli přijít o odškodnění. Vyzýváme
všechny podnikatelské subjekty a občany, kteří mají
zájem se připojit k obci Vlachovice, ať se přihlásí na OÚ
Vlachovice. Budeme společně hledat možnosti, jak se
společně snažit o odškodnění.
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RO Vlachovice pověřuje starostu obce na podání žádosti
na státní zastupitelství ve Zlíně ke zjištění průběhu
vyšetřování situace související s výbuchy v muničních
skladech.
27. 7. 2017 proběhlo projednání architektonické studie
s hosty Josefem Manou ze stavebního úřadu Valašské
Klobouky a s Ing. Arch. Petrem Zámečníkem,
zpracovatelem studie. Bylo diskutováno nad samotnou
studií, výsledky dotazníku, názory občanů a dalším
harmonogramem. Veřejné projednání upravených
architektonických studií je předběžně naplánováno na 4.
9. v 18:00 ve Vlachovicích.

RO Vlachovice požaduje po zpracovateli:
a) Bývalá škola ve Vrběticích bude muset být ve studii
zachována v celém svém komplexu.
b) Ve Vrběticích se vypracuje ještě jedna varianta řešící
úpravu komunikace, ale zároveň vyhovující dnešním
normám a požadavkům.
c) Ve Vlachovicích musí architekt pojat studii jednodušeji a
méně finančně náročnou.
d) Zrušit věžovitou stavbu naproti obchodnímu středisku a
pokusit se ji nahradit vhodnějším řešením.
e) Proluka mezi „malým“ obchodem a domem rodiny
Švehlákových by měla být, alespoň z části, klidovou
součástí veřejného prostoru středu obce.
f) Nový objekt před KD Vlachovice by měl být z projektu
vyjmut anebo upraven. Architekt by se měl zamyslet nad
budoucí úpravou stávajícího dřevěného objektu a
přístřešky před KD a nad jejich lepším využitím,
funkčností a vzhledem.


RO Vlachovice schvaluje optimalizaci smlouvy na odběr
energie s firmou EON.



RO souhlasí s průjezdem cyklistického závodu přes katastr
obce Vlachovice 10. 9. 2017.



Výběrové řízení na vybavení nového hřiště ve Vrběticích
vyhrála firma WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.



RO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou WORKOUT
CLUB PARKS s.r.o. na vybavení projektu: Děcka, rodiče i
děda, ve Vrběticích si hrají zvesela.

ODEVZDÁVÁNÍ ELEKTROODPADU MÁ SMYL
Obec Vlachovice elektroodpad odevzdává třem firmám, každá se
zaměřuje na jiný druh odpadu. Firmě Ecolamp odevzdává žárovky a
svítidla, firmě Elektrowin ledničky, pračky, mrazáky a některé
drobné elektrospotřebiče. S firmou Asekol máme uzavřenou
smlouvu na odběr televizí, monitorů a drobného elektra.
Firma Asekol nám poslala
detailní informace, kolik se
odevzdáním starých televizorů,
monitorů a drobného elektra
podařilo za rok 2016 uspořit
energie. Pokud bychom měli
čísla i od jiných firem, čísla by
byla mnohem vyšší.
Loni občané odevzdali k recyklaci 85 televizí, 28 monitorů a 128,00
kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí nejen
ekologicky, ale pro naši obec i ekonomicky. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci některých vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 85 televizí, 28
monitorů a 128,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
18,33 MWh elektřiny, 561,37 litrů ropy, 98,77 m3 vody a 1,23 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o
4,56 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 20,45 tun.

Radek Fryzelka





USNESENÍ ZE SCHŮZE ZO VLACHOVICE
Zastupitelstvo (VLACHOVICE
obce Vlachovice schvaluje přijetí

těchto
dotací: a) Ministerstvo financí – Obec Vlachovice –
Stavební úpravy kulturního domu Vlachovice - výše dotace
8.034.000,- Kč

Zlínský kraj – 1/ Oprava lesních přibližovacích linek,
lokalita MLADÝ HÁJ - výše dotace 195.000,- Kč,
Zlínský kraj – 2/ Podpora nákupu prostředků na hubení a
monitoring lýkožrouta - výše dotace 48.200,- Kč.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 2/2017 – příloha



ZO Vlachovice schvaluje prodej obecních pozemků
v katastrálním k území Vrbětice pro A. Korčákovou, Zlín –
část. p.č. 1968/3, část p.č. 1968/4, část p.č. 1968/5, p.č.
1966 a st.p. 190 za cenu 120,-Kč/ m2.
Radek Fryzelka

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch malých, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k
ochraně životního prostředí, si zaslouží poděkování.
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Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Firma Asekol, Radek Fryzelka

AFRICKÝ MOR PRASAT
Dne 21.6.2017 byli v blízkosti Baťovy nemocnice ve Zlíně nalezeni
dva uhynulí divočáci, po vyšetření ve SVÚ v Jihlavě byl u nich
potvrzen vir Afrického moru prasat (AMP). Jedná se o onemocnění
prasat, které je rozšířeno v Africe, v Rusku, v Pobaltí a na okraji
Polska, nicméně nejbližší místo přirozeného výskytu a šíření této
nákazy je od Zlína vzdáleno asi 400 km. Toto potvrzuje, že nákaza
zde byla zavlečena uměle, jakým způsobem je věcí dalšího šetření.
V první fázi byl zakázán lov divočáků v okruhu 10 km od nálezů,
následně od 3.7.2017 byl zakázán lov v celém okrese Zlín. Takže
my, kteří jsme vzdáleni od ohniska 30 a více kilometrů lovit
nemůžeme, abychom snižovali stavy, ale ti, kteří jsou v jiném
okrese ale téměř na hranici ohniska, loví. Nic nepomohly ani mé
argumenty na několika jednáních na toto téma, kde jsem
zdůrazňoval zvýšenou koncentraci divokých prasat v areálu skladů a
okolí. Vždyť v loňském roce zde bylo uloveno v navazujících
honitbách 283 prasat, což je rovných 10 procent lovu za celý okres
Zlín. V pátek 21.7. proběhlo školení myslivců, kteří budou moci za
dodržení přísných veterinárních opaření a následném vybavení a
schválení lovit černou zvěř, která následně skončí v kafilerii.
Pro snižování stavů divočáků dělají vlachovští myslivci maximum.
V roce 2015 jsme za 12 měsíců ulovili 33 prasat, rok poté, kdy už
tito využili dobrých podmínek ve skladech, to bylo 128 kusů, no a
letos za tři měsíce máme uloveno 35 prasat.

Stavy černé zvěře jsou v této oblasti skutečně vysoké a čas ukáže,
jestli se podaří mor zastavit ve Zlíně nebo jestli se posune dál k nám
na východ, a tím i na Slovensko, nebo spíš na západ do Čech a pak
celé Evropy. Situace je velmi vážná a neohrozí jen divoká prasata,
ale i prasata ve velkých, drobných i domácích chovech.
Pokud na svých vycházkách do přírody nebo při sběru hub či práci
se dřevem objevíte uhynulého divočáka, neprodleně kontaktujte
mne na tel. 602704291 nebo někoho z myslivců anebo přímo
veterinární správu Zlín na krizové tel. číslo 720995201.
Ing. Václav Obadal - Myslivecký hospodář MS VALAŠSKO Vlachovice

INFORMACE Z MATRIKY - ČERVEN 2017
Narození – 0, úmrtí – 0 , odhlášení – 2, přihlášení – 0.

ZTRÁTY A NÁLEZY
25.7. byla nalezena slušnými nálezci ve Vlachovicích „pod kovárňú“

„power banka“. Kdo ji postrádá, ať se přihlásí v kanceláři OÚ
Vlachovice.

FOTOGRAFIE Z AKCÍ
130. výročí založení hasičského sboru ve Vlachovicích – 15. 7. 2017
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POZVÁNKY - SRPEN 2017
Den obce Iliny (Maďarsko) –– 27. 7. 2017 - Zástupci pozvaných
starostů na pódiu a vystoupení Dokopyjánku

ZÁPASY SK VLACHOVICE – PODZIM 2017

TOULAVÁ KAMERA SPECIÁL
( Valašsko – Vlachovice, Nedašov) 25. 8. 2017 v 18:25 na ČT1
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