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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré valašské přísloví: „Gdo moc číce, ten sa přepočíce!

Prosinec 2017

www.vlachovice.cz
V rámci výstavby bude vybudován oplocený areál s malou provozní
www.vlachovice.cz

íjen2016

www.vlachovice.cz

Vážení a milí spoluobčané,
v letošním roce máme nejkratší předvánoční adventní čas. Je to čas
příprav, očekávání, rozjímání a také čas dobrých skutků.
Rád bych Vám popřál v tomto předvánočním čase co nejvíce klidu,
pohody a míru. V době vánoční Vám přeji šťastné prožití Vánoc
v kruhu rodiny a přátel. S přáním krásných dnů,
Zdeněk Hověžák – starosta obce

PRÁCE V OBCI V LISTOPADU 2017

budovou, nové zpevněné plochy, silniční váha, přístřešky pro
odpadové hospodářství, dešťová kanalizace, přípojka NN,
kamerový systém a dále nové vybavení (velkoobjemový kontejner,
nádoby, skladovací objekt na elektrozařízení, sběrna pro
nebezpečné odpady a hardware a software pro evidenci odpadů.
Předběžné náklady projektu činí 5,4 mil. Kč. Přičemž spoluúčast
obce by činila cca 800 000 Kč.
V minulém měsíci byly firmou Václav Tománek, zahradnické a
kamenické práce, dokončeny všechny základní práce na
rekonstrukci veřejného prostranství mezi objekty KD a OÚ. Byl
zhotoven nový osvětlený vodní prvek s posezením, zbudována
dřevěná terasa/podium, zakoupeny nové lavice, odpadkové koše
nerezové stojany, dřevěné květináče, hrací prvky, dřevník, výsadba
nových dřevin apd. Dodavatelská firma nám bohužel neposkytla
dřevěné pódium a některé ostatní dodané prvky v požadované
kvalitě. Dílo jsme reklamovali. Domluvili jsme se s dodavatelem na
nápravě a odstranění všech nedostatků co nejdříve, aby hned zkraje
jara mohl být prostor Vámi plně využíván a sloužil k odpočinku i k
obecním účelům.

V minulém měsíci jsme prováděli čištění chodníků, úklid listí
z komunikací a kolem místního kostela. Dále jsme ořezávali větve
stromů, které zasahovaly do komunikací, a tím bránily průjezdu
techniky při zimní údržbě. Naši zaměstnanci prováděli opravy
chodníků, předláždili úseky s největšími nerovnostmi. V obecních
lesích, v části Mladý háj a Bojatín, jsme natírali mladé stromky proti
okusu zvěře.
V KD probíhá plánovaná rekonstrukce. Celé práce zajišťuje firma
Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o, která vyhrála
výběrové řízení. Podlahářství ŘEPA provedla pokládku parket na
sále a palubek na pódiu. Firma JASTR instalovala nové okrasné
osvětlení na sále. Dále bylo naistalováno akustické řešení ve všech
hlavních prostorách KD a zakoupeno profesionální gastro vybavení
do cukrárny a kuchyně.
Ladislav Obadal

Žádáme Vás o spolupráci při nastavení rozhlasu.
Pokud je u vašeho domu hlášení nepřiměřeně tiché
anebo hlasité, nahlaste nám to, prosím, přímo v
kanceláři Obecního úřadu, nebo na tel. č. 577 324 026.
Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE
Žádáme občany, aby svá vozidla parkovali
v zimním období tak, aby nebránila našim
vozidlům provádět zimní údržbu.

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZO VLACHOVICE
Usnesení ze schůze ZO č. 22 ze dne 30. 10. 2017

Prodej vánočních stromků se uskuteční 18. a 19.
12 na Domě služeb. Čas bude upřesněn.
Ve Vrběticích na hřišti jsou již v rámci projektu
Děcka, rodiče i děda, ve Vrběticích si hrají
zvesela, naistalovány nové herní a hlavně cvičící
a posilovací prvky. Bohužel nám firma Workout
Club parks s.r.o prvky dodala a nainstalovala až
na podzim, takže nutné terénní úpravy a
výsadba trávy nás čekají ještě zkraje jara. Snad bude toto hřiště a
sportovní prvky oblíbené a bohatě využíváno, jak z řad dětí,
mládeže a třeba i dospělých.
Podařilo se nám získat další dotaci ze
strukturálních fondů z operačního programu
Životní prostředí a to na nový moderní sběrný
dvůr. Projekt se začne realizovat v roce 2018.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 4/2017 (viz internetové stránky obce).



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku v k. ú.
Vlachovice p. č. 3233/2. Zastupitelstvo obce Vlachovice
schvaluje zveřejnění směny části obecního pozemku
3870/4 v katastrálním území Vlachovice za pozemek p. č.
3829/7v katastrálním území Vlachovice. Zastupitelstvo
obce Vlachovice schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části obecního pozemku v katastrálním území Vlachovice
p. č. 3257/30.



Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení stanov Sdružení
obcí mikroregionu Jižní Valašsko ze dne 29. 6. 2015.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje nové stanovy
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko.
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Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje přijetí dotace –
Ministerstvo životního prostředí „Sběrný dvůr
Vlachovice“.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje podání žádosti o
bezúplatný převod pozemků v katastrálním území
Vlachovice u Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových - p. č. 3411/49, 3411/14, 3411/48, 3783/2,
3829/5, 3830/10, 3871/11 .



RO schvaluje zakoupení nového posýpacího stroje na
údržbu komunikací v zimě. Posýpací stroj
bude vybrán dle technických požadavků a cenové
nabídky.
Byla vyhlášena výzva na možnost získání dotací na nové
veřejné osvětlení. RO schvaluje podání žádosti o dotaci
na veřejné osvětlení Efekt 2018.
RO Vlachovice schvaluje přijetí nové pracovnice VPP.
RO souhlasí s dokoupením nových vánočních ozdob na
vánoční strom.
RO schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 3000 Kč
pro babybox pro odložené děti – STATIM.
RO souhlasí s uzavřením dohody vlastníků vodovodu
provozně souvisejících s Vak Zlín.
Radek Fryzelka

ZPRÁVY Z RADY OBCE VLACHOVICE







VODNÍ DÍLO VLACHOVICE
Ve středu 8. listopadu
proběhla
z důvodu
rekonstrukce KD, v ZŠ
Vlachovice informační
schůzka
s občany
ohledně plánovaného
vodního
díla
Vlachovice. Schůzku
organizovalo Povodí
Moravy ve spolupráci s místními starosty.
Na schůzku se
dostavilo okolo 70 občanů, kterým byl nejprve prezentován
projekt přehrady a harmonogram prací. Následně byl dán prostor
na všechny dotazy občanů. Další informativní schůzka s občany by
měla být během roku 2018, kde budou zástupci Povodí Moravy
prezentovat další nové informace.
Co se zde občané mohli dozvědět? Sucho ČR trápí stále více a dle
předpokladů by se mělo stále zhoršovat. Podle koncepce vlády a
odborníků by se měly vybudovat i nové vodní nádrže. Největší z
nich by měla být ve Vlachovicích. V současnosti projekt vlachovické
přehrady dostává reálnější tvář, protože ji vláda zařadila ke svým
prioritám. Stát by prý mohla už v roce 2028. „V případě
zvažovaného vodního díla Vlachovice byla na konci roku 2015
dokončena technickoekonomická studie. Výstupy studie dokládají
nejen vysokou efektivnost vodního díla, ale také významný přínos
pro lokalitu v povodí řeky Vláry. Vláda proto odsouhlasila v
loňském roce předprojektovou přípravu,“ popisuje vývoj příprav
nové přehrady generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Již
na počátku roku 2018 bude předložen návrh přírodě blízkých
opatření v povodí této nádrže. Na tyto práce je zatím vyčleněno cca
40 mil. Kč. V rámci příprav bude postupně do konce roku 2019
zpracována podrobná technická studie řešící jak samotnou nádrž,
tak související infrastrukturní opatření, studie využití vody ze
zvažované nádrže, studie vyhodnocující vlivy záměru na životní
prostřední, bude proveden inženýrsko-geologický průzkum a
zpracováno geodetické zaměření této lokality. Nejdříve správci
toků nechají provést předprojektové přípravy. Teprve na základě
těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav
včetně harmonogramu.

Dle náměstka hejtmana Josefa Zichy: „ Bude to obrovská investice a
zároveň zásah do krajiny, který pocítí zejména dotčené obce. Vodní
dílo nebude zajišťovat pouze pitnou vodu, ale bude vyžadovat i
výraznou proměnu okolí. Ať už to budou komunikace okolo nádrže,
stav čističek odpadních vod v okolních obcích nebo případná eroze
půdy. To vše musíme vzít v úvahu,“ doplnil náměstek Zicha. Podle
něj však plánovaná přehrada změní okolí Vlachovic v jedno z
nejčistějších a nejpřívětivějších míst ve Zlínském kraji z pohledu
bydlení i rozvoje cestovního ruchu,“ shrnul Zicha. „Hlavním účelem
navrhovaného vodního díla je zajištění spolehlivého zdroje
povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, případně i
pro další typy spotřeby vody pro průmysl nebo zemědělství. Dalším
zásadním účelem je ochrana před povodněmi. Dalším zásadním
účelem nádrže je nadlepšování nízkých přirozených průtoků v toku
pod nádrží v období sucha.
Uvažované jsou dvě varianty lišící se velikostí objemu nádrže a
umístěním hráze v obou případech ve stejném profilu údolí (nad
zasažením do údolí Rakovy paseky se již neuvažuje). Přehradní
profil je umístěn nad obcí Vlachovice ve vzdálenosti 550 m nad
soutokem Vláry a Sviborky. Koruna hráze je navržena na kótě
392,00 m n. m. (resp. 384,00 m n. m. v menší variantě) a má výšku
nad terénem až 40 m.
Více informací můžete získat na: www.vdvlachovice.pmo.cz
Radek Fryzelka

INFORMACE Z MATRIKY ZA ŘÍJEN 2017
“

Gratulujeme rodičům k narození „ogárkú“!
5. 10. 2017 Šimon Machala, Vlachovice 354
12. 10. 2017 František Struška, Vlachovice 245

Odhlášeni – 3, Přihlášeni – 4
.

Jarmila Zvonková

STŘÍPKY Z DĚNÍ V MŠ VLACHOVICE

Výlet k rybníku: Na začátku školního roku jely děti ze třídy Rybiček
na výlet do Slavičína k rybníku. Sraz dětí byl ráno v MŠ, kde jsme si
dovybavily batůžky chutnou svačinkou od paní kuchařek a rychle na
zastávku autobusu. Počasí nám přálo, byl krásný, sluncem
prosluněný den. Při příchodu k rybníku Slavik 1 jsme obdivovali
krásy i barvy podzimu a s chutí jsme se pustili do svačinky. A že nám
v přírodě chutná! Po občerstvení jsme společně prozkoumali
přírodní terén v okolí rybářské chaty a domluvili si organizační i
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přírodní pravidla dnešního výletu. S velkým nadšením jsme se
pustili do obchůzky rybníku. Cestou jsme nevynechali ani jednu
naučnou ceduli, a tak jsme se dozvěděli mnoho informací o
rostlinách, rybách a vodních živočiších, vyskytující se v rybníku i
jeho okolí. Velkým překvapením pro děti bylo objevení druhého
rybníku Slavík 2. Pan učitel Marek je vášnivý rybář a dětem poutavě
vyprávěl o rybářských zákonech a zásadách, seznámil je
s rybářským náčiním, poznali jsme různé druhy návnad a prakticky
si vyzkoušeli správné nahození udice do vody. Naše putování se
pomalu chýlilo ke konci, ale ještě nás čekalo opravdové rybaření.
Úkolem bylo najít živou žížalu, a to se podařilo, pak už jen zbývalo
nahodit a čekat,
jestli rybka zabere.
Všichni jsme drželi
palce
a
ani
nedutali. To bylo
jásotu a radosti.
Ulovili jsme cejna,
ale podle nám už
známých
rybářských zákonů
nesplňoval úlovek
dané
míry
a
putoval zpět do
rybníku. Příjemně
strávené
dopoledne uteklo
velmi rychle, a tak
jsme se rozloučili s
místními rybáři a
vrátili
se
plní
dojmů a zážitků
zpátky do MŚ.
Šimoníková Ivana
Drakiáda: 13. 10. naše mateřská škola pořádala každoroční
„Drakiádu“. Na tuto akci se naše děti a doufáme, že i rodiče velmi
těší. S počasím jsme malinko bojovali, ale nakonec nám vyšlo vstříc.
V pátek „třináctého“ bylo nádherně. Vše bylo připraveno a mohli
jsme vyrazit. V odpoledních hodinách jsme se sešli před budovou
mateřské školy a společně jsme vyšli s rodiči a dětmi na kopec
k chatě „U Gbelců“. Při příchodu jsme s radostí pozorovali, jak se na
obloze honí pestrobarevní draci a ve většině případů si tuto
podzimní tradici připomenuli dospělí, kteří děti učili, jak se draci
vlastně pouští. Nostalgická atmosféra byla všude kolem nás. Děti si
za účast na této akci odnesli odměnu, kterou připravily naše paní
učitelky s velkou radostí. A co rodiče? Ti si za odměnu poseděli u
ohně, opekli něco na ohni a mohli na chvíli utéct od shonu běžného
života a s dětmi prožít krásné rodinné a přátelské odpoledne. Za
celý kolektiv MŠ jsme velmi rádi za hojnou účast na „Drakiádě", za
kladné ohlasy a za pohodovou a pozitivní atmosféru, která nás
provázela celým odpolednem a děkujeme také za možnost pořád již
po několikáté tuto akci na chatě „U Gbelců“.
Klára Šmatlová
„Na svatého Martina, zima už nám začíná“ V podzimním období
sluneční paprsky pozbývají svou sílu a příroda se pomalu ukládá k
zimnímu spánku. Ale ještě než přijde opravdová zima, proběhla dne
10. listopadu 2017 v naší školce jedna z posledních venkovních akcí
v tomto kalendářním roce, a to „Svatomartinské slavnosti“.
Společné setkání chvíli před čtvrtou hodinou odpolední před
budovou MŠ zpříjemňovaly tóny harmoniky pana učitele
doprovázené zpěvem dětí. Letos velmi hojný průvod se
s lucerničkami, lampióny a dalšími světýlky vydal směrem na Strže
až do míst setkání, na „Hradišťko“. Tam jsme netrpělivě vyhlíželi
příjezd Martina. Po zpěvu popěvku „Píseň o svatém Martinovi“
opravdu zavítal mezi nás i se svou družinou – aktéry, kteří spolu
s ním odehráli legendu o Martinově dobrém skutku. Po ukázce
nabídl doprovod koní dva poníky, na kterých se děti mohly povozit
a pro štěstí pohladit Martinova „bílého“ koně. Poté se průvod právě

v čele s Martinem a jeho koněm vydal přes celou vesnici zpět ke
školce. Zde jako poděkování se Martin s dětmi podělil o zlaté
dukáty. Na zahradě MŠ bylo přichystáno velké posvícení – paní
kuchařky se postaraly o výbornou kyselici, děti samy napekly a
nazdobily perníkové koníky a slané preclíky a na rodiče čekaly
podkovičky pro štěstí. I když na zem nepadal sníh, ale listí, z
„Martinské slávy“ jsme domů odcházeli s pocitem spokojenosti a
radosti a doufáme, že tomu bylo tak i u Vás.
Šárka Fojtů
Anděl nebo čert? Tak to je otázka pro děti v naší mateřské škole, na
kterou velmi těžko hledají odpověď. My jsme jim usnadnili
rozhodování a společně jsme si užili týden čertovského rejdění, na
který navazoval týden andělského zvonění. A opravdu bylo veselo.
Třída dětí se změnila na peklo, plné roztomilých čertíků. Velkou
zásluhu na tom mají i rodiče, kteří ochotně připravili svým dětem
slušivé a velmi originální kostýmy. Tvořivou hrou si děti
z molitanových stavebnic postavily peklo, do kterého se sjíždělo po
skluzavce a nesmělo chybět ohniště a pekelný kotel. A jaké bylo
rozdělení rolí? Našli byste tu čerty tanečníky, kteří roztančili svá
kopýtka při ďábelské hudbě, čertice vytvářely rohaté účesy ve svém
kadeřnickém salonu, čerti stavitelé stále vylepšovali pekelné
království a nechyběla ani pekelná kapela. Pro mlsné čertí jazýčky
jsme si uvařili brambory ve slupce a k nim kysané zelí,na opravdový
čertí škleb. Soutěžilo se o nejzdatnější pekelné družstvo. Skládáním,
stříháním a nalepováním papíru vznikaly postavičky čertíků, kterými
jsme si vyzdobili třídu. V dalším týdnu nás čekalo zklidnění,
rozjímání a vcítění se do rolí andílků. Při nebeské hudbě děti
předvedly ladnost pohybů, cvičili jsme s nebeskými polštáři,
nechyběla promenáda a soutěž o nejlepší kostým, tanec ve
dvojicích, zpěv písní s doprovodem trianglu a zvonkohry i soutěže
s peříčky. A co mlsá andělíček? No přece nadýchané sněhově bílé a
s láskou pečené andělské pusinky. Na jazýčku se jen rozplývaly!
Andělské zvonění uteklo velmi rychle a už se společně s dětmi
těšíme na návštěvu svatého Mikuláše v naší mateřské škole.
Ivana Šimoníková
Návštěva na Kosence Návštěva na Kosence ve Valašských
Kloboukách je vždy příjemným zpestřením v předvánočním čase.
Čeká na nás vždy kouzelná atmosféra ve starodávné chaloupce, kde
všichni sedíme u velkého stolu, v krbu praská oheň a děti už se těší,
až si vylezou na teplou pec. Ale všechno popořádku. Jak probíhá
celý výchovný program? Po milém přivítání jsme ochutnali voňavý,

bylinkový čaj a posvačili jsme. Pak nám teta Radka vyprávěla o době
adventní, o zvycích a tradicích našich babiček, společně jsme si
vysvětlili pranostiky, spojené s křestními jmény, děvčátka zkoušela
kouzlit se šátkem ukrytém v ošatce nebo házet slupkou od jablíčka,
chlapci házeli papučí a společně jsme hádali, kdo že se brzy vdá
nebo odejde do světa? Pak nám teta Veronika donesla plnou mísu
kynutého těsta. Spravedlivě jsme se o těsto rozdělili a zkoušeli
vytvořit pána nebo miminko. A že nám to šlo pěkně od ruky! Než se
nám páni upečou, pustili jsme se do výroby voňavé svíčky
z medového plástu. Po práci se z ničeho nic objevila tajemná
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osůbka zahalená v bílém prostěradle. Měla tvář od mouky v ruce
husí brko a vysmejčila všechny rohy stěn, a i některé z nás. Ano byla
to Luca. Poslední vyprávění bylo o očekávaném Štědrém dni.
Společně jsme si sdělili tradice, zvyky, u nás doma. Teta Radka nás
naučila kouzlení s hrníčky, pouštěli jsme lodičky ze skořápek oříšků,
nazdobili jsme a zavěsili nad stůl vánoční stromeček. K Vánocům
patří koledy, a tak jsme si společně zazpívali. Na závěr příjemně
stráveného dopoledne zbývalo ochutnat upečené těsto a konečně
se za odměnu poválet na peci.
Ivana Šimoníková
V tomto adventním čase nás čeká řada společných zážitků
spojených s adventním časem, na které se společně s dětmi
těšíme. V úterý 5. 12. nás navštíví Mikuláš se svojí družinou, od
12. do 14. 12. proběhnou v jednotlivých třídách vánoční dílny
s rodiči, 15. 12. se uskuteční „vánoční koncert“ žáků ZUŠ
z Valašských Klobouk a 19. 12. si prožijeme s dětmi třídní vánoční
besídky.
Závěrem bych chtěla poděkovat obci za jejich stálou podporu,
rodičům a přátelům naší mateřské školy, a především celému
kolektivu zaměstnanců za jejich celoroční spolupráci.
Vážení spoluobčané, za celý kolektiv mateřské školy Vám přeji
hodně zdraví, klidu a pokojnou mysl.
Mgr. Hana Sporková, ředitelka MŠ

ČERTOVSKÁ SOUTĚŽ VE VRBĚTICÍCH

Nejvzdálenější mančaft přijel až ze slovenských, 150 km dalekých
Pavlic ( okres Trnava) který na tuto soutěž nejel nadarmo, a v
kategorie mužů, tuto soutěž také celkově vyhrál. Druhé skončila
Podhradní Lhota, třetí byla Nevšová. V kategorii žen zabodovala na
prvním místě Nedašova Lhota, druhé místo obsadily ženy Vlachovic
(blahopřejeme) a na třetím místě se umístilo družstvo žen z Vizovic.
Pořadatelé tímto děkují všem ostatním družstvům za účast v této
oblíbené soutěži a příští rok, opět na shledanou. Foto z této soutěže
můžete najít v odkazu - www.spake.rajce.idnes.cz.
Aleš Lysáček

BYL NALEZEN PES
Ve Vlachovicích v části Drahy
byl nalezen 15. 11. 2017menší
černohnědý dlouhosrstý pes,
nejspíš kříženec. I přes hledání
majitele, se nikdo neozval.
Pokud by se chtěl tohoto psa
někdo ujat, budeme velmi
rádi. Psík je velmi hodný. Pes
se momentálně
nachází
v areálu Služeb obce. Více
informací naleznete na tel.
p. Ladislav Obadal)

čísle:

724070067 (místostarosta

POZVÁNKY - PROSINEC 2017

V sobotu 25. 11. 2017 proběhl již 9. ročník oblíbené "Čertovsko Mikulášské " soutěže v požárním sportu ve Vrběticích. Tato soutěž
se stala již tradicí a v tomto klání, které je ze soutěží v tomto roce v
celé republice jednou z posledních, se zúčastnilo 49. startujících
družstev, včetně žen.
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