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USNESENÍ RO Vlachovice ze
dne 12. 8. 2019

íjen2016 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
dnes navážu
na předchozí zprávu, která se týkala areálu skladů ve
www.vlachovice.cz
Vrběticích. Od té doby proběhlo několik jednání se zástupci kraje z
odboru zvláštních úkolů, s hejtmanem kraje, se zástupci
Ministerstva obrany ČR a nakonec s řediteli státních podniků
Vojenského technického ústavu a Vojenských lesů a statků, kteří
působí v tomto areálu a působit budou po dobu vlastnictví celých
skladů ministerstvem obrany ČR. Protože tento areál, a vůbec celá
zasažená oblast, neleží jenom na našem katastru, budou probíhat
další jednání s okolními obcemi a společně budeme hledat cestu k
dosažení požadavků všech dotčených a poškozených touto událostí.
Tímto jsme se zabývali v čase prázdnin a dovolených, a protože
prázdniny končí, rád bych popřál všem žákům a studentům šťastný
krok a vstup do dalšího školního roku. Věřím, že všichni načerpali
mnoho sil k tomu, aby se mohli plně soustředit a vzdělávat se. Bez
pedagogických a nepedagogických pracovníků by vzdělávání však
nešlo, tak stejně i jim přeji trpělivost, chuť a odhodlání předávat
vědomosti, výchovu a zkušenosti všem žákům a studentům. Šťastný
školní a studijní rok 2019 – 2020.
S pozdravem a přáním bezpečných a krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

PRÁCE V OBCI V SRPNU 2019

-

-

RO souhlasí s umístěním sídla Zapsaného spolku DOKOPY
na adresu Vlachovice 115 (muzeum)
RO souhlasí s nabídkou firmy NVB LINE na realizaci
dopravního značení v obcích s možností dalšího doplnění
nabídky
RO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s E-ON Distribuce, a. s. za
účelem umístění zemního kabelového vedení nízkého
napětí a skříně nízkého napětí v blízkosti areálu sběrného
dvoru

ZPRÁVA Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZO
Seznámení se situací v areálu muničních skladů ve Vrběticích se
zástupci správců areálu se uskutečnilo v pondělí 26. 8. 2019 v 17.00
v KD ve Vlachovicích.
Zástupce Vojenských lesů a statků ČR, s. p., ing. Jaroslav Kankia,
seznámil přítomné občany se stavem v muničních skladech. Policie
ČR předává této společnosti postupně budovy, kde již proběhl
pyrotechnický průzkum. Předána je zhruba polovina budov.
Ředitel Vojenského technického ústavu výzbroje a munice Slavičín,
ing. Ján Roman, sdělil veřejnosti plánovanou činnost VTÚ do
budoucna.
Po ukončení informativní schůzky následovala mimořádná schůze
ZO.
Přítomní členové ZO vzali poskytnuté informace na vědomí.

V měsíci srpnu jsme prováděli sečení travnatých ploch, stříhání
keřů, živých plotů a úklid v obcích. Nejvíce času jsme věnovali
pracím v lese. V lokalitě Mladý háj jsme káceli stromy napadené
kůrovcem, těžbu napadených stromů též prováděl Vlastimil Surý ze
Šanova. Celkem bylo nutno vytěžit v Mladém háji 240 m3 a v
lokalitě Bojatín 40 m3 kulatiny. Dále jsme pálili větve po těžbě.
Brigádníci vyřezávali v Mladém háji v porostech nežádoucí dřeviny.
Ve Vrběticích jsme v místní komunikaci vyhledávali a odkopávali
šachty kanalizace tak, aby mohly být zaměřeny hloubky šachet pro
budoucí nový kanalizační řád.

Ladislav Obadal – místostarosta

ZRPÁVY Z MATRIKY ČERVENEC 2019
Přihlášeno: 1, odhlášeno: 1, narození: 1, úmrtí: 0
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
ze dneprosíme
24.6.2019
agendě,
občany, u kterých nastala v rodině matriční
událost, tj. narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto
skutečnost nahlásili v kanceláři OÚ (na matrice) 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 zpravodajvlachovice@seznam.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026
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NARODILA SE V ČERVENCI

ze dne 24.6.2019

VZPOMÍNÁME

ze dne 24.6.2019

POZVÁNKY

ze dne 24.6.2019
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Vyrazit můžete od jakékoliv sušírny, muzea, od pálenice, od
Bednářství Fryzelka nebo odkudkoliv, kde vede turistická trasa po
vlachovských sušírnách. Od každé této stavby jsou rovněž
přichystány pomocné směrovky usnadňující putování.
SUŠÍRNA DOKOPY - Nachází se u kulturního areálku Hradišťko a
zároveň i u zaniklé tvrze. Je základním kulturním a občerstvovacím
místem. Uvidíte zde novou, dle starých principů postavenou sušírnu
ovoce na Valašsku, s některými zajímavými technickými prvky.
Sušírna byla postavená členy spolku DOKOPY za pomoci a přispění
mnoha ostatních.
VAŇATKOVA SUŠÍRNA - Tato krásná sušírna se nachází v části
Vrbětice. Díky majitelům je opravena do původního stavu z doby
jejího vzniku, a to i včetně šindelové střechy a starého typu pece.
Suší se v ní starobylým způsobem.
SUŠÍRNA SV. FRANTIŠKA - Je první zachráněnou a
zrekonstruovanou sušírnou na Vlachovsku. Její majitelé, Zuzana a
Radek Fryzelkovi, v ní suší nejen různé druhy ovoce, ale hlavně po
většinu roku i různé druhy bylin, které si sami certifikovaným
ekologickým způsobem pěstují na bylinných políčkách o celkové
velikosti více než 7000 m². Byliny dále zpracovávají ve své
provozovně do forem různých výrobků. Při této akci zde představí
své nové bylinné výrobky pod svou novou značkou KVĚTOMLUVA.
Podívat se můžete i na jejich bylinná pole v pozdně letním hávu,
zakoupit jejich výrobky, vyzkoušet některé jejich speciality, nebo
otestovat své znalosti z přírody a bylin. www.kvetybyliny.cz
RAKOVA SUŠÍRNA - Sušírna se nachází v přírodně bohatém a
krásném prostředí vlachovských pasek. Pamatuje spoustu veselých
příběhů. Je kvalitně, citlivě opravena a vybavena původní
technologií sušení. Vkročit do ní znamená vstoupit do doby, kdy se
vlachovští pasekáři živili vyhlášeným sušeným ovocem. Počkejte, až
ucítíte vůni sušeného ovoce nebo pečených zemňáků z pece.
Majitelé si pro Vás nachystali i pravé domácí občerstvení.

ŠIMONÍKOVA SUŠÍRNA - V sušírně se již nesuší, ale je v ovocném
sadu na krásném místě s dalekým výhledem do krajiny. Majitelé si
zde pro Vás nachystali výborné občerstvení. Tuto nesmíte
vynechat! 
Po trase navštivte i OSTATNÍ SUŠÍRNY, jsou v různém, často i
špatném stavu, ale jsou na zajímavých místech a vypovídají mnohé
o této krajině, lidech i dobách. SUŠÍRNA PETRŮ - nachází se
nedaleko od Vaňatkovy sušírny, sušit se v ní již asi nikdy nebude,
protože již delší dobu neslouží svému účelu, ale jako malá salaš pro
ovce.
Nejspíše nejstarší dochovaná vlachovská sušírna je SUŠÍRNA
MÍČOVA, stojí zde minimálně 200 let. Na vysokém kopci na
vlachovských pasekách je HRABICOVA SUŠÍRNA, je v nádherném
prostředí s neopakovatelným výhledem.
VLACHOVSKÉ MUZEUM LIDOVÉ KULTURY A TRADIC VLACHOVSKA
- najdete ho ve vlachovské usedlosti z 19. stol. Určitě Vás překvapí
svou bohatou sbírkou a zajímavostmi. Usedlost získala ocenění
Lidová stavba roku 2016.
PÁLENICA - Navštívit můžete i místní vlachovskou pálenici. Voní to
zde slivovicí a můžete zhlédnout pálenici v provozu a technické
vybavení této důležité stavby v obci, včetně další, již novější sušírny
ovoce z 80. let 20. stol.
MUZEUM BEDNÁŘSTVÍ FRYZELKA – historická expozice rodinné
firmy s více než 90 letou tradicí.
K sušírnám patří i zpěv a valašská lidová zábava. „Proto se mezi
sušírnami, muzeem a pálenicí budou na vozech a traktorech
pohybovat „šikovné cérky a robky ve vlachovském kroji z
vlachovského folklórního souboru Dokopyjan a různí muziganti.
FARMA VRBĚTICE - Farma pana ing. Pavla Šeligy chová ovce a
hovězí dobytek okolo Vrbětic. Je zajímavá a významná citlivým,
šetrným přístupem ke krajině a chovu zvířat a i tím, že zde mají
kompletní zařízení na praní ovčí vlny. To můžete v tento den
zhlédnout.
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VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2019

ze dne 24.6.2019
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