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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré valašské přísloví: „Čím hrnek raz navře, tým aj smrdí“.
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PRÁCE V OBCI
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www.vlachovice.cz

V měsíci únoru jsme zajišťovali úklid sněhu z komunikací, s úklidem
nám pomáhaly firmy Zemědělci Vlachovice a Ing. Pavel Šeliga. Dále
naši zaměstnanci rozváželi palivové dříví pro důchodce. Dokončili
jsme zápis stavů vodoměrů v domácnostech. Ve Vrběticích směr ke
Krpenským jsme vyřezávali nežádoucí dřeviny v blízkosti cesty. Dále
probíhaly údržbářské a servisní práce.
Ladislav Obadal

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE


RO Vlachovice schválila dar 3000 Kč pro Dům sociálních
služeb v Návojné.



RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemku
3257/78 v kú Vlachovice.



RO schvaluje prominutí platby nájmu a energií
Mysliveckému spolku Valašsko Vlachovice z konání
kulturní akce – Myslivecký ples.



RO schvaluje prominutí platby nájmu a energií
z konání kulturní akce – Rodičovský ples.



RO doporučuje ZO schválení smlouvy o spolupráci mezi
obcemi pro výuku v základní a mateřské škole.



RO doporučuje ZO přijetí dotace na veřejné osvětlení.



RO schvaluje termín další veřejné schůze ZO na 12. 3.
2018 v KD Vlachovice.



RO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled pro ZŠ
Vlachovice a MŠ Vlachovice.
Radek Fryzelka

KRPŠ

INFORMACE Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZO




Z atmosféry maškarního karnevalu pro děti a následně i dospělé, ze dne
3. 2. 2018. Obec Vlachovice děkuje všem, kteří se zapojili a pomohli při
organizaci této akce.

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje v souladu s §72
a § 84 odst.2 písm. n, zákona o obcích:
-

Měsíční odměnu členům RO ve výši 3068,- Kč

-

Měsíční odměnu členům ZO ve výši 767,- Kč.

ZO schvaluje v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n,
zákona o obcích a stanoví měsíční odměnu za výkon
neuvolněného člena zastupitelstva – místostarostů v max.
částce dle přílohy č.1, nařízení vlády č. 318/2017
v platném znění od 1.1. 2018 a při každé další změně
tohoto nařízení. Hrubá mzda činí 27613 Kč.
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před potenciálním rozšířením afrického moru prasat do dalších
lokalit.

KRÁTCE Z OBCE






Obec Vlachovice byla úspěšná v podání žádosti na
nové/zrekonstruované
veřejné
osvětlení
v obci
Vlachovice. Celkové předpokládané výdaje jsou v částce
3 444 545 Kč. Přidělená dotace činí 1 236 913 Kč.
Obec Vlachovice podala v únoru 2018 nové žádosti na
poskytnutí dotace ze Zlínského kraje. První žádost podala
na realizaci Podpory usměrňování odtoku a vsakování
vody v rámci lesních cest. Požadovaná výše dotace by
byla v částce 196 200 Kč. Druhá podaná žádost je
zaměřena na Podporu nákupu prostředků na hubení a
monitoring lýkožrouta.
Na internetových stránkách obce jsme Vás oslovili
s možností zapojit se do ankety na téma: Jak byste chtěli,
aby se jmenovala nová plánovaná obecní restaurace v KD
Vlachovice? Do ankety se zapojilo 156 hlasujících. Nejvíce
hlasů, a to celkem 83 (53%), získal název Restaurace Na
Mýtě, na druhém místě se umístil název restaurace
Káčko – 22 hlasů (14%). Restaurace Vlachovjan-ka 19
hlasů (12%), Vlachovka získala 9 hlasů, Květ hudby 7
hlasů. Ani sjedným názvem se neztotožnilo 16 hlasujících.
RO Vlachovice sebrala výsledky ankety v potaz
a
rozhodla, že název nové restaurace v KD bude
„Restaurace na Mýtě“, a v alternativní variantě
Restaurace na vlachovském Mýtě.



Plánované oficiální otevření obecní restaurace
naplánováno na 29. dubna 2018.

je

Radek Fryzelka

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ KVŮLI AFRICKÉMU MORU
PRASAT SE OPĚT ROZŠÍŘILA DO DALŠÍCH OBLASTÍ,
VLACHOVICE V NÍ NAŠTĚSTÍ NEJSOU
Nově se oblast zvětšuje o Bohuslavice u Zlína, Březůvky, Doubravy,
Horní Lhotu, Karlovice, Kvítkovice, Lhotu, Loučku, Oldřichovice,
Podhradí, Provodov, Salaš u Zlína, Sehradice, Slopné, Újezd a
Vysoké Pole.

Nových
oblastí
se
týkají
i nařízené
porážky
prasat
v neregistrovaných chovech. „V obcích uvnitř „zamořené oblasti“ se
nařizuje všem chovatelům domácích prasat v hospodářství porazit
zvířata do 11. března Od 12. března platí zákaz chovat domácí
prasata. Nařízené porážky se týkají 103 domácích prasat v 54
neregistrovaných chovech v nově rozšířené zamořené oblasti,“
uvedl Vorlíček. Za nesplnění nebo porušení povinností může správní
orgán uložit pokutu až 100 tisíc Kč fyzické osobě a 2 miliony Kč
podnikatelům.
(tzk)

AKTUALIZOVANÉ CENY A NOVÉ PODMÍNKY
PRONÁJMU V KD VLACHOVICE
RO Vlachovice dne 7. 2. 2018 na svém zasedání schválila upravení
nových cen a podmínek pronájmu v KD Vlachovice:
Změny jsou označeny červeně.
Podmínky pro občany, kteří již mají zamluvený KD:
V době pronájmu musí být v KD vždy zodpovědný pověřený člověk
(zaměstnanec obce, restaurace apod.), který by měl KD na starosti
(je již v ceně nájmu):
1. varianta: Pronájemce využije služeb obecní restaurace
2. varianta: Pronájemce nebude chtít využít služeb obecní
restaurace – budou mu stačit prostory malé kuchyně a navazujícího
prostoru budoucí cukrárny.
3. varianta: Pokud pronájemce nechce využít obecní restaurace, ale
chce využít prostory kuchyně na mytí nádobí, musí být v kuchyni
1 zodpovědný zaměstnanec obecní restaurace.
Pronájemce může využít odkoupení všech alkoholických
i nealkoholických nápojů (pivo, limo).
Nový zájemci o pronájem KD Vlachovice do konce roku 2018:
Mohou i nemusí využít služeb restaurace ve Vlachovicích.
V případě, že restauraci využít nechtějí, budou moci využít jen
malou kuchyni.
CENY PRONÁJMU V KD VLACHOVICE:
1. varianta: celý KD, včetně prostoru restaurace, cena 10000 Kč +
spotřebovaná elektřina + otop, mimořádná cena pro naše občany
6000 Kč + elektřina + otop
2. varianta: KD, bez prostoru restaurace, cena 8000 Kč + elektřina
+ otop, mimořádná cena pro naše občany 4000 Kč + elektřina +
otop

„Mimořádná opatření jsou reakcí na nedávné pozitivní nálezy a
odlovy divokých prasat a konzultace s Evropskou komisí, která
zvětšení zamořené oblasti také doporučila,“ vysvětlil mluvčí
veterinární správy Petr Vorlíček. Poslední pozitivní nálezy a odlovy
jsou v katastrech Želechovice, Kudlov a Lípa (vně ohradníků) a
přiblížily se k jižní hranici zamořené oblasti. Cílem je zvýšit obranu

3. varianta: přísálí + kuchyňka, cena 2000 Kč + elektřina + otop,
mimořádná cena pro naše občany 1000 Kč + elektřina + otop
4. varianta: samostatné Peklo, cena 2000 Kč + elektřina + otop,
mimořádná cena pro naše občany 1000 Kč + elektřina + otop
Trachta: 40% ceny z normálního nájmu u všech tří variant
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V ceně nájmu je již započtena teplá voda (v ceně 700 - 1200 Kč).

FOTOGRAFIE Z FAŠANEK 2018

V případě využití služeb obecní restaurace – sleva z pronájmu
70 %. Možnost další slevy na základě dohody, časového využití
prostor a aktuální situace.
Radek Fryzelka

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC LEDEN 2018
Úmrtí 0, Přihlášeno 0, odhlášeno 3

Gratulujeme rodičům
k narození cérečky!
Liliana Procházková
14. 1. 2018
Vlachovice 321

Vlachovské fašanky 2018 - DĚKUJEME ! Za rok opět na viděnou i na
slyšenou

Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
agendě, prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční
událost, tj. narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto
skutečnost nahlásili v kanceláři OÚ a současně předložili i příslušný
matriční doklad.
Fotografie narozených dětí nebo informace do rubriky Vzpomínáme,
Výročí můžete odevzdávat v kanceláři OÚ Vlachovice nebo posílejte
na e-mail: obec@vlachovice.cz nebo zastupce@vlachovice.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

BLAHOPŘEJEME

Dne 7. 2. 2018 oslavili 65. výročí svatby paní
Ludmila Fryzelková a pan Alois Fryzelka
Celá rodina srdečně gratuluje a přeje hodně
lásky a radosti do dalších společných let.

Fašanky ve Vrběticích 2018 a tradiční večerní pochovávání basy
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POZVÁNKY

VLACHOVSKÝ KALENDÁŘ BŘEZEN 2018

VLACHOVICKÉ LISTY - č.3/2018 Pro občany Vlachovic a Vrbětic zdarma, vydává: Obec Vlachovice, tel.: 577 324 026, www.vlachovice.cz
Kontakty: starosta Zdeněk Hověžák, tel.: 725 121 157, místostarosta Ladislav Obadal, tel.: 724 070 067, místostarosta Ing. Radek Fryzelka, tel.: 725 931 050
Odpovědný redaktor a grafická úprava: Ing. Radek Fryzelka, zastupce@vlachovice.cz, Budeme rádi za Vaše připomínky, náměty a spolupráci.
Barevná verze Vlachovických listů ke stažení i na www.vlachovice.cz. Náklad 520 ks.

