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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Bouřky v dubnu slibují pěkné léto

www.vlachovice.cz

Duben 2017

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
rozloučili jsme se zimou a přehoupli se do jara. I počasí tomu
odpovídá, i když jsou zrána ještě mrazíky. U nás přivítáme jaro
slovanským lidovým zvykem pálením Moreny s programem a
tradicemi na obecním muzeu. Potom přijdou svátky Velikonoc,
které máme prodloužené o Velký pátek. Rád bych vám popřál, po
čase odříkání, ať prožijete tyto svátky vesele a se spoustou sluníčka.

PRÁCE V OBCI
V minulém měsíci jsme prováděli úklid posypové drti z chodníků a
komunikací. Cesty a široké chodníky jsme uklízeli zametacím
kartáčem a zbylou část naši zaměstnanci uklízeli ručně pomocí
košťat a lopat. Dále jsme čistili rošty a propusty přes komunikace. V
lesích v lokalitách Mladý háj a Lések jsme pálili klest po těžbě tak,
aby prostory byly připraveny k výsadbě nových stromků.
Ladislav Obadal

A teď něco o tom co plánujeme v tomto roce. Rozpočet napovídá
tomu, že jsme toho naplánovali docela dost. Máme v rozpočtu
naplánovány akce, které by mohly být podpořeny dotacemi. Ty jsou
v objemu dvanácti milionů. Pokud nám dotace nebudou přiděleny,
nebudeme tyto investice realizovat. Máme totiž naplánováno
dalších jedenáct milionů investovat tzv. z vlastních. Zde je
naplánována největší investice do zasíťování stavební lokality na
Nivách. Dále musíme pokračovat na přípravných pracích spojených
s odkanalizováním obce. V následujících letech se má upravovat
komunikace z Valašských Klobouk do Slavičína. Zde se musíme
spolupodílet na úpravách místních komunikací a chodníků.
V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Z dalších
plánovaných akcí to je oprava učitelské bytovky, oprava budovy
vodojemu, vnitřní úpravy kulturního domu, úprava budov Služeb,
oprava sociálních zařízení v základní škole, přípravné práce spojené
s rekonstrukcí či přestavbou budovy bývalé školy ve Vrběticích atd.
Ne všechny investice se nám podaří zrealizovat z jakéhokoli
důvodu. V loňském roce jsme měli naplánovány investice se saldem
mínus osm a půl milionu a skončili jsme na konci roku s přebytkem
čtyř a půl milionu. Na účtech máme v současné době cca dvacet
jeden milion.
Kromě investic máme naplánovány různé akce pořádané kulturní
komisí. O další akce se nám vzorně starají další spolky, ať už to jsou
hasiči, myslivci, sportovci, sdružení DOKOPY a další. V letošním roce
si připomeneme půl století sloučení obou obcí. Napadají nás různé
formy a nápady připomenutí si tohoto data. Kdo by měl nějaký
nápad, jak si připomenout tento akt, napište nám, nebo se za námi
zastavte. Budeme rádi za každý nápad. Mělo by to jistě přispět
k soudržnosti obou částí obcí. Budeme se těšit.
S pozdravem a přáním krásných dnů,

ZPRÁVY Z RADY OBCE VLACHOVICE Z BŘEZNA


Pan ředitel ZŠ nás přišel seznámit s hospodařením ZŠ
Vlachovice a plány na rok 2017. Žádal o opravu záchodů
ve staré škole, která mu byla již dříve přislíbena a
postupnou opravu elektroinstalace. RO schválila účetní
závěrku ZŠ Vlachovice ke dni 31. 12. 2016 a schvaluje
převod vzniklého hospodářského výsledku ZŠ Vlachovice
za rok 2016 dle návrhu ZŠ Vlachovice.



Starosta informoval o schůzce s ředitelem VTU Slavičín,
který sdělil, že všechny smlouvy pronájmu dobíhají do
konce tohoto roku. Započaly práce po zimní přestávce.



RO doporučila ZO schválení rozpočtu obce Vlachovice na
rok 2017.



RO doporučila ZO bezúplatný převod akcie VaK Zlín na
základě privatizačního projektu.



RO doporučuje ZO schválení nového rozvojového plánu
obce.



RO schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise,
výběr nejvhodnější nabídky - Ing Arch. Petra Zámečníka
na projekt zpracování územních studií obcí
Valašskokloboucka - středy obcí Vlachovice, Vrbětice a
uzavření smlouvy na tuto zakázku.



RO doporučuje ZO Vlachovice přijetí vyhlášky 3/2017,
kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové
formě. ( pro občany se nic nemění)



RO doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění záměru prodeje
pozemku par. č. 3852/4 o výměře 165 m2.



RO schvaluje zakoupení nového, řádného zvonu pro
zvoničku ve Vrběticích.



RO schvaluje podání dotace na SMS, která by financovala
kulturní projekt oslavy 50 let připojení Vrbětic
k Vlachovicím.



RO doporučuje ZO koupi pozemku 3290/3 v k. ú.
Vlachovice.



RO Vlachovice doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění
záměru prodeje části pozemku 3306/1 v k. ú. Vlachovice.

Zdeněk Hověžák - starosta obce

Fašanky 2017 ve Vrběticích

Radek Fryzelka
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USNESENÍ ZE SCHŮZE ZO VLACHOVICE
Ze dne 27. 3 .2017




Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje přijetí akcie VaK
Zlín a podepsání Smlouvy o bezúplatném převodu
listinných akcií.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Vlachovice č. 3/2017 – úhrada
vodného ve dvousložkové formě.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Program rozvoje
obce Vlachovice na období 2017- 2022.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočet na rok
2017.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 1/2017 - dotaci pro Svaz včelařů – 20 000 Kč.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 2/2017 - dotaci pro Zapsaný spolek DOKOPY –
60 000 Kč.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 3/2017 - dotaci pro SK Vlachovice –
300 000 Kč.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 4/2017 - dotaci pro Římskokatolickou farnost
Vlachovice – 250 000 Kč.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 5/2017 - dotaci pro MS Valašsko Vlachovice –
40 000 Kč.





Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje obecního pozemku v katastrálním území
Vlachovice p. č. 3852/4.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku v katastrálním
území Vlachovice p. č. 3306/1.

ROZPOČET OBCE 2017 - KOMENTÁŘ
Rozpočet
na rok
2017 je
odrazem rozpočtu 2016 mandatorních
výdajů,
plánovaných
investičních
dotačních i investičních akcí
bez dotací.
Předpokládaný
příjem
je
24911300
Kč.
Schválené možné výdaje jsou až
ve výši 45628412 Kč. V návrhu se objevuje deficit cca 20 mil Kč. 1)
Je to způsobeno tím, že na straně výdajů se musí objevit plánované
výdaje, i když se nemusí realizovat (především dotační). 2)
Na straně příjmů se nesmí účtovat dotační příjmy, které nejsou
schválené. V roce 2016 jsme měli schválený rozpočet s deficitem –
8,5 mil. a na konci roku jsme hospodařili s výsledkem + 4,5 mil.
V návrhu rozpočtu 2017 je počítáno s investicemi podpořenými
dotacemi v objemu 12 110 000 Kč. Jsou to hlavně projekty
na sběrný dvůr, opravu oplocení hřbitova, hřiště ve Vrběticích, nový
rozhlas, venkovní úpravy u kulturního domu, část vnitřních úprav
KD, lesní cesty a lesní hospodářský plán.

Další investice, které nejsou podpořeny dotacemi v rozpočtu, jsou
v objemu 11 570 000 Kč. Jsou to projekty na inženýrské sítě
v lokalitě NIVY, oprava bytovky č. 245, plynofikace a úprava šaten
koupaliště za účelem zázemí pro pracovníky sběrného dvora, další
úpravy v kulturním domě, kanalizace a další drobné projekty.
Zdeněk Hověžák, Radek Fryzelka

LESNÍ DOTACE
V měsíci březnu
jsme chystali a
podávali nové
žádosti
o
dotace. Žádali
jsme
z Fondu
Zlínského kraje, z programu Podpory zmírnění následků sucha
v lesích. Byly zveřejněny dotační podprogramy zaměřené na hmyzí
škůdce a program na úpravu cest. První podávaná žádost byla
s názvem Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring
lýkožrouta v obecních lesích. V rámci projektu by byly zakoupeny
lapače, feromonové návnady a provedeno mechanické ošetření
lapáků. Požadovaná výše dotace činí 48 200 Kč. Dotace by činila 90
%.
Dalším podaným projektem byla Rekonstrukce lesních
přibližovacích linek v lokalitě mladý Háj. Hlavním účelem je
pomoci této rekonstrukce zadržet lépe vodu v krajině v lokalitě
Mladý Háj. Dále zabránit nekontrolovanému odtoku vody po
svážecích linkách a částečně je v některých místech zpevnit. Jednalo
by se o přibližovací linku v délce 2,5 km. V rámci projektu by došlo k
úpravě pláně cesty, zabudování svodnic vody a úpravu výtoků. Dále
vybudování příkopů, trubní propusti, trativodů a rygolů. Celkové
náklady by činily 367 234 Kč. Přičemž dotace ze Zlínského kraje by
činila 70 %.
Radek Fryzelka

PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI NA NOVÝ
SBĚRNÝ DVŮR
Ve Vlachovicích v nynější době nemáme oficiálně sběrný dvůr, ale
jen sběrné místo. Sběrný dvůr musí mít svoje rozměry, zákonitosti a
vybavení, které vlachovickému sběrnému místu zdaleka chybí.
Nakládat řádně s odpady by měla být jedna z priorit obce. I proto
jsme vytvořili projekt sběrného dvora, který pomáhá řešit mnohé
problémy občanů týkající se odpadového hospodářství a do
budoucna by měl snížit velkou finanční náročnost likvidace
komunálního odpadu a riziko černých skládek. Je nepochopitelné,
že černé skládky v naší obci stále vznikají, přestože jsme již pro
občany vytvořili službu a možnost odevzdat zdarma různé komodity
odpadu na sběrném místě ve Vlachovicích. Černé skládky by měly
být mnohem tvrději postihovány.
Vytvořený projekt se uchází o finance ze strukturálních fondů –
operační program Životní prostředí v prioritní ose 3., oblast
podpory 3.2. Sběrný dvůr by se nacházel v prostoru současného
sběrného místa. V rámci výstavby bude vybudován nový oplocený
areál, napojení na místní komunikaci, přípojka NN, hlavní provozní
budova i kamerový systém. Projekt předpokládá pořízení
následujícího vybavení: 7x velkoobjemový kontejner na bioodpad,
2x velkoobjemový kontejner na objemný odpad, dále kontejnery na
dřevo, kovy, pneumatiky a plasty. Dále sběrna nebezpečného
odpadu včetně vybavení a váhy určené pro nebezpečné odpady.
Dále vybudování skladovacího objektu pro zpětný odběr
elektrozařízení. Součástí projektu je i zakoupení hardwaru a
softwaru pro evidenci odpadů. Celkové náklady projektu by
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činily 5 429 618 Kč, přičemž dotace by činila 90 %. Projekt by se
v roce 2017 a 2018 vytvářel, jen pokud by byla žádost o dotaci
úspěšná.
Radek Fryzelka

KUCHYNĚ V KD VLACHOVICE
Zakoupili jsme do chystané kuchyně v KD Vlachovice první část
nového nerezového vybavení od firmy Seveza v hodnotě 194 000
Kč. Dodávka, mimo jiné, obsahuje i automatický změkčovač vody,
profesionální myčku, pracovní stoly, regály a výčepní zařízení.
Kuchyni s restaurací bychom chtěli mít kompletně vybavenou a
nachystanou ke spuštění zkušebního provozu do konce tohoto
roku.
Radek Fryzelka

DOTAZY OBČANŮ
DOTAZ: Je něco nového ohledně výstavby inženýrských sítí
v lokalitě Nivy? Kdy započnou práce?
Práce i prodej pozemků v nově chystané stavební lokalitě NIVY byl
zastaven na začátku minulého roku stavebním úřadem, který
vyžadoval mít dořešený pozemek, který do této lokality okrajově
zasahoval (nájezd) a který je ve vlastnictví státu a měl by být vrácen
církvi. Zprvu jsme se snažili vyřešit problematický pozemek
dohodou s církví, která se nám snažila vyjít vstříc a poslala státu
oficiální vyjádření, že se tohoto pozemku vzdává ve prospěch obce
Vlachovice. K ničemu to ale nevedlo, neboť státní úřad nemá, nebo
neměl zájem mít legislativní možnosti, jak něco takového provést.
Rozhodli jsme hledat alternativní řešení a problematický pozemek
obejít. Něco takového ovšem vyžadovalo přepracování projektu a
diskuzi a schválení od příslušných úřadů. Rovněž jsme museli najít
nový přístup pro vedení hlavních inženýrských sítí.

Vlachovice. Proběhlo několik schůzek a jednání, na nichž nám bylo
od Povodí Moravy a Ministerstva životního prostředí doporučeno
zastavit rozjeté výběrové řízení a počkat na další informace, které
vzejdou z připravované studie proveditelnosti Přehrady Vlachovice
a pokynů, které dostaneme od ministerstva. Ovšem uběhl již rok a
zatím jsme se dozvěděli staronovou informaci, že máme počkat a
vydržet.
Kanalizace a „nové“ cesty i chodníky jsou vzájemně „propojené
nádoby“. Je nelogické a neekonomické řádně opravit komunikaci či
chodníky a následně je další rok zase „rozkopat“ kvůli pracím na
kanalizaci. Cena nového asfaltového povrchu je velmi drahá. Tyto
věci bychom tedy prováděli až po kanalizaci.
Dokud se nezačne s kanalizací (což může být nejdříve v roce 2018,
nebo i trvat nějaký ten rok), tak se budou opravovat nejhorší úseky
cest a chodníků.
Nás samotné tato situace netěší a komplikuje mnoho věcí, ale zatím
nám nezbývá nic jiného než urgovat a čekat. Předem i Vám
děkujeme za pochopení.
Radek Fryzelka

EVIDENCE PÁLENÍ
Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním
stanovených pravidel.
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím
spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních
porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek
profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních
porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru
nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy, které blokují naše
jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.

V této době je již snad z té projektové a schvalovací části to nejhorší
za námi. Rovněž jsme již uzavřeli s vlastníky pozemků smlouvy o
vedení inženýrských sítí přes jejich pozemky. Za což jim mnohokrát
děkujeme.
Nyní probíhá v této lokalitě archeologický průzkum. Po obdržení
stavebního povolení bychom rádi nejpozději začátkem léta započali
se samotnou stavbou. E.O.N by pokračoval po osazení obrubníků a
základním zpevnění cesty.
Radek Fryzelka

DOTAZ: Jsme sice rádi, že se vytváří a
chystá
spousta
zajímavých
i
potřebných projektů v obci… Ovšem,
proč se nespravují cesty a chodníky,
které jsou místy ve velmi špatném
stavu?
Máte pravdu. I my samozřejmě vidíme,
že komunikace i chodníky by dávno potřebovali generální
rekonstrukci, či přímo výměnu za nové. Ale kde je „zakopaný pes“?
V kanalizaci - asi nejdůležitější projekt, se kterým se neúspěšně
potýkalo různé vedení obce již po několikáté. Nebudeme se vracet
k tomu, co se pro danou věc udělalo za minulých vedení. Ale co
jsme dělali a děláme my? Odkanalizování obce je velmi nepříjemný
a nepopulární počin v obcích, neboť obce zadluží na hodně let
dopředu. Pro nás to byl jeden z prioritních úkolů. Ihned od roku
2015 jsme začali prozkoumávat a zjišťovat nové technické a dotační
možnosti. V roce 2015 se začalo provádět zaměření kanalizace
v obci a zjišťování stavu pro nachystání projektové dokumentace.
Následně jsme s firmou, která zajišťuje výběrové řízení u takto
velkých projektů, rozjeli výběrové řízení na firmu, která by
zpracovala celkový projekt kanalizace. V té době jsme byli v KD
Vlachovice seznámeni s aktuální situací výstavby přehrady

Jen za první dva týdny března evidují krajští hasiči 11 událostí, při
kterých došlo k požárům travních porostů nebo k pálení klestu a
dřevních materiálů bez ohlášení. K tomu, aby se předešlo požárům
nebo zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet legislativou
stanovené podmínky a obecná pravidla požární bezpečnosti.
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, je mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je povinna
počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při
používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a
komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně
nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či
jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a). Dále fyzická osoba
nesmí provádět vypalování porostů (§ 17, odst.3, písm.f).
U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v
§ 5 odst. 2 zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické osoby a
podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou povinni, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
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navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může
stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou
činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou
tímto dotčena. Další normou, která tuto problematiku řeší,
je Nařízení Zlínského kraje č. 3 ze dne 28. 11. 2011, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru (viz. přiložený dokument).
Při pálení na otevřených ohništích je nutné také respektovat
ustanovení speciálních
právních
předpisů. Jedná
se
o
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů §
22 (1). Odpady lze spalovat jen tehdy, jsou-li splněny podmínky
stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření
energií 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší § 16 Povinnosti osob (4) V
otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. (5) Obec může vyhláškou
stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v
otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování
zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného
právního předpisu (13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec
přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve
svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá, že spalování
odpadů je možné pouze za splnění kritérií daných zákonem
č. 201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní předpis povoluje na
otevřených
ohništích
spalovat pouze
suchý
rostlinný
materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené
výrobcem.
Odpady lze pouze energeticky využívat, a to pouze v zařízeních, kde
spalování odpadů za účelem výroby energie je povoleno (spalovny,
pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé alternativní palivo
vyrobené z odpadů).
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle
§ 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které jim při
jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat pouze osobě
oprávněné k nakládání s odpady (prioritně k využití). Proto i
odpady u údržby areálu podniků (klest, tráva…) musí předávat
osobě oprávněné.
Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon č. 289/1995 Sb.
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
§
20
Zákaz
některých
činností
v lesích
(1)
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat
otevřené
ohně
a
tábořit
mimo
vyhrazená
místa,
(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do
vzdálenosti
50
m
od okraje
lesa.
(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti,
které jsou prováděny při hospodaření v lese.
Ohlašování pálení: Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární
ochraně, stanovuje právnickým osobám a podnikajícím fyzickým
osobám tzv. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních
případech vztahuje i na fyzické osoby (Nařízení Zlínského kraje č. 3
ze dne 28. 11. 2011).
Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na
webových stránkách HZS Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu).
Využití
této
aplikace
profesionální
hasiči preferují před

oznamováním pálení telefonicky, což ale tuto možnost nikterak
nevylučuje.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze
evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro
možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
Aplikace umožňuje i registraci uživatele, kterou ale doporučujeme
pouze pro časté, opakované hlášení pálení. Registrací můžete
jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi spravovaných
lokalitách a přitom o nich mít kompletní přehled. Navíc pokud by v
letních měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických
podmínek z důvodů sucha, budete o zákazu pálení na Váš kontaktní
email informováni.
Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře je velmi jednoduché a
srozumitelné. V přiloženém odkazu pod formulářem také najdete
další doplňující údaje.
Autor: por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

JARO PŘICHÁZÍ DO ŠKOLY…
Škola žije aktivním životem. Proběhla
řada akcí a soutěží, žáci deváté třídy
se rozhodovali o své budoucí škole,
evropské projekty probíhají naplno.
Jsem rád, že mohu začít pěkným
úspěchem. Žákyně druhé třídy Nina
Novosádová obsadila 2. místo
v okrskovém kole recitační soutěže ve
Slavičíně a dále postoupila do
okresního kola v Napajedlích, kde
získala čestné uznání za předvedený
výkon.
Žáci 2 -9. třídy se zúčastnili celostátní
matematické soutěže Klokan.
V pátek 3. března se uskutečnila další matematická soutěž pro 5.-9.
třídu – Pythagoriáda.
V rámci Valašské sportovní ligy proběhl turnaj starších žáků
v košíkové. Kluci obsadili velmi pěkné 6. místo, před týmy škol
Újezd a Slavičín. Za vzornou reprezentaci a nasazení chválím tyto
žáky: Miroslav Kudela, Dan Stružka, Marek Ház, Lukáš Hlavica,
Staňa Maniš, Tomáš Míča, Ondra Hrabina, David Bursa, Jirka Gášek.
V pátek 10. března proběhla přednáška „Dopravní výchova“, kterou
vedl lektor BESIPu. V dubnu si žáci vyzkouší své poznatky na
dopravním hřišti v Malenovicích.
Ve spolupráci s SDH Vlachovice proběhla soutěž Požární ochrana
očima dětí. Ocenění žáci budou známi v následujícím období.
Žáci se dále připravují na soutěže: odbíjená děvčat v Brumově,
minikopaná starších žáků v Luhačovicích, florbal pro žáky prvního
stupně ve Slavičíně, ekologická soutěž Poznej a chraň
v Želechovicích.
Od druhého pololetí, v rámci projektu Šablony pro ZŠ Vlachovice,
pracuje Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, kroužek - Doučování
žáků. Dále na škole pracuje školní asistent. Další projekt „Centra
vzdělávání pro udržitelnou budoucnost“ je zaměřen na rozvoj
přírodních věd. Hlavní myšlenkou je vznik Centra kolegiální podpory
v naší škole, spolupráce s okolními školami, sdílení příkladů dobré
praxe, rozvoj badatelsky orientované výuky ve školách.

Stránka |5
Od 20. do 24. března proběhla akce „Sport s handicapem“,
konkrétně s tělesným postižením. Žákům byl představen sportovní
vozík pro osoby s tělesným postižením. Žáci byli nejprve teoreticky
seznámeni se základními druhy tělesného postižení (poranění
míchy, dětská mozková obrna, rozštěp páteře a amputace).
Následně si žáci udělali představu o sportovních pomůckách a
možnostech handicapovaných osob. Po teoretické části si žáci
zkusili základní manipulaci s vozíkem, hry na vozíku i bez něj pro
handicapované osoby. Celou akci vedla Bc. Pavlína Štěpančíková -

PŘIVÍTALI JSME NAŠE MALÉ „OBČÁNKY“
V neděli 5. března 2017 jsme v obřadní místnosti KD Vlachovice
přivítali naše nově narozené občany naší obce.
Vítání bylo
rozděleno na dvě části, kdy první vítání se uskutečnilo v 10:30 hod.
a druhé v 11:00 hod.
Pozváni a přivítáni byli rodiče Brostíkovi s dcerou Lucií, rodiče
Danielovi s dcerou Nelou, rodič Josefa Kašša a maminka Staníková
Pavlína se synem Martinem, rodič Gbelec Petr a maminka Vaculová
Lucie se synem Michalem. V druhé části rodiče Drábikovy se syny
Adamem a Alešem a rodič Tomáš Pavlůsek a maminka
Hakenbergová Terézie s jejich dcerou Viktórií.

speciální pedagog se zaměřením na tělesnou výchovu, která je
asistentem pedagoga a školním asistentem v naší škole.
V úterý 21. března se v naší škole poprvé konala „Školička pro
předškolní děti“. Na tuto akci se přihlásilo 9 dětí se svými rodiči.
Předškoláci si mohli vyzkoušet, jaké to bude ve skutečné 1. třídě a v
lavicích. Školička byla zaměřená na procvičení komunikace dětí s
paní učitelkou, na samostatnost při práci, na aktivitu. Děti i rodiče
odcházeli domů spokojeně a všichni se těší na příští setkání
5. dubna v 15.00 hodin opět ve staré budově v 1. třídě.
Srdečně zveme i ostatní předškoláky a rodiče, kteří neuvažují o
nástupu do naší školy, na příští „Školičku“. Přijďte si vyzkoušet
školní dovednosti formou her.
V úterý 11. dubna 2017 se uskuteční zápis dětí do 1. třídy.

Po úvodním slovu pana starosty prohloubilo milou atmosféru
povedené valašské vystoupení dětí MŠ Vlachovice. Pan starosta
následně každému rodiči pogratuloval k dětátku, vyzval je k zápisu
do pamětní knihy a předal věcné dary.
Naši noví občánci pak byli pohoupáni v naší obecní kolébce dětmi
z MŠ Vlachovice a proběhlo následné focení.

Od 3. do 7. dubna (pondělí – pátek - 8.00) proběhne sběr papíru.
Aktuální činnost v naší škole a fotografie z akcí můžete sledovat na
webových stránkách školy - www.zs.vlachovice.cz
Na závěr bych Vám chtěl všem popřát optimismus a spoustu
energie v probouzejícím se jaru a především příjemné, veselé a
pohodové velikonoční svátky.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy
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INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC ÚNOR

Gratulujeme rodičům
k narození děťátka
02.02.2017 - Machů Ondřej, Vlachovice 347
05.02.2017 - Rapantová Eliška, Vlachovice 402
14.02.2017 – Matochová Jasmína, Vlachovice 349

ROZLOUČILI JSME SE
A S LÁSKOU VZPOMÍNÁME

8. 2. 2017 Gbelcová Anna, Vrbětice 103 – 83 let
27. 2. 2017 Fojtů Marie, Vrbětice 60 – 78 let
Odhlášeni – 0, Přihlášeni – 0
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026

„KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU“

Ještě jednou nové občany vítáme mezi námi a věříme, že pro ně
bude naše obec opravdovým domovem, který budou milovat a
starat se o něho. Musíme se o to společně snažit.
Radek Fryzelka

1)

Prodám stavební místo ve Vlachovicích, naproti domu
Jaroslava Raka. Velikost pozemku 800 m2. Bližší
informace podám na telefonu: 608 825 166. Rak Jaroslav

2)

Byli bychom vděční, pokud by nám někdo daroval do
vlachovického muzea staré lidové lavice, nebo cokoliv
lidového, historického. Děkujeme. Radek Fryzelka tel.:775
345 646
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FOTOGRAFIE Z FAŠANEK
Vlachovské fašanky:

ROZPIS ZÁPASŮ SK VLACHOVICE

Fašanky z Vrbětic:
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AKCE V DUBNU 2017

DOKOPYJÁNEK ve spolupráci s VRBĚTČANKAMI a DOKOPY
si Vás dovoluje pozvat

MUZEUM VLACHOVSKA

Otevřeno od 2. 4. 2017
každou neděli od 14 – 17:00 hod.
ve všední den na požádání na
tel.775 345 646
V průběhu dubna se můžete těšit
na nové tematické expozice a
další novinky

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ DUBEN 2017
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