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Vážení spoluobčané, milí přátelé, milé děti.
Trochu jsme si zaplesali, pobavili se, i v maskách jsme si
zatancovali, jak děti, tak dospělí. Tuto dobu uzavřeli hasiči ve
Vlachovicích i ve Vrběticích fašankovým průvodem. Ve
Vrběticích jsme společně tradičně pochovali basu. Jsem
tomu rád, že se dokážeme v tak složité době společně
pobavit.

Snažme se společně vytvářet takové prostředí v naší obci,
aby se nám tady krásně žilo. Děkuji.
Zdeněk Hověžák – starosta

Ale teď se vrátím k tomu pořád složitému a důležitému bodu
a to jsou sklady ve Vrběticích. Podle posledních událostí se
nad Zlínským krajem snad vznáší nějaký černý mrak. Nejdříve
to byla metanolová aféra, potom sklady ve Vrběticích a
nakonec aktuálně střelba v Uherském Brodě. Snad nás už nic
takového nečeká a naopak se dočkáme veselejších chvil.
Vrátím se k naší situaci do skladů. Znovu jsem byl pozván
místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Gazdíkem
k jednání na půdu parlamentu. Tentokrát se naši poslanci
dostali trochu dál, ale ne tak daleko, jak bychom si všichni
představovali. Po všeobecné rozpravě se poslanci dostali
k možnosti navrhovat konkrétní usnesení. K tomu se
konečně dostal i poslanec Gazdík, který za nás požadoval,
aby veškerou zodpovědnost nad vzniklou situací i s jeho
důsledky převzal stát. Nebylo vyhověno jemu ani dalším,
kteří usnesení navrhovali, protože se jednání sněmovny opět
přerušilo. Toto jednání bude pokračovat v březnu. Musím se
přiznat, že jsem z jednání nejvyššího orgánu našeho státu
zklamán. I přesto však není možné ustávat. Musíme se
společně snažit dostát svým požadavkům. Ve Vlachovicích se
konala schůzka s místopředsedou Poslanecké sněmovny
Petrem Gazdíkem na návrh petičního výboru „Za zdravé
Valašsko“. Na této schůzce jsme společně hledali možnosti,
jak dostát našich požadavků. Všem za to děkuji. Protože mně
jednání Poslanecké sněmovny přijde minimálně zdlouhavé,
požádal jsem europoslance a bývalého občana Vysokého
Pole Stanislava Polčáka, aby přenesl tuto problematiku na
jednání Evropského parlamentu. Podařilo se. Evropský
parlament se začal naší situací zabývat. Jedině, když se
budeme společně snažit dosáhnout našich požadavků, pak
můžeme očekávat kladný výsledek.
Aktuální stav ve skladech je takový, že se munice konečně
odváží. Bude to trvat delší dobu, protože zároveň probíhá
kontrola veškerého odváženého materiálu. Buďme za to
rádi, že se v tomto areálu pohybují odborníci, kteří se takto o
nás starají. Legislativa na takovéto situace není moc
připravena. Proběhla schůzka v naší obci se zástupcem státu
a Zlínského kraje z důvodu náhrad způsobených situací ve
skladech. Formulář, který nám nabídli je nedostačující a
neuspokojivý. Není o něho ani velký zájem z řad fyzických ani
právnických osob. My vytvoříme ještě jeden jednoduchý
formulář, do kterého budete moct vpisovat vaše postřehy a
požadavky.

Fašanky ve Vrběticích 2015

DOBA POSTU – PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE
Začněme samozřejmým konstatováním toho, že Církev je
společenství všech, kdo jsou svatým křtem napojeni na
Krista. A tato Církev se nyní ubírá s Pánem „vzhůru
k Jeruzalému“. Cítíme potřebu být s ním, mít účast na jeho
utrpení a smrti, abychom pak nakonec měli i účast na jeho
vzkříšení.
S tímto úmyslem vstupuje Církev, tedy my všichni, do
posvátné doby postní. Bože, ty nám dáváš milost, abychom
se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať
v postní době hlouběji pronikáme do tajemství
vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. To jsou
slova modlitby první postní neděle. Tím si máme uvědomit,
že teď je ta doba příhodná, teď je ten čas spásy (II. Kor 6, 2b).
Ve starém Izraeli byl každý padesátý rok rokem odpuštění:
všechny dluhy, které někdo učinil během uplynulých let, byly
odpuštěny; všichni otroci dostali svobodu; každý prodaný
majetek byl vrácen původnímu majiteli; všechna práce na
poli odpočívala, žilo se z přebytečné úrody minulého roku.
To byl rok svobody, jubilejní rok. Tím se člověku připomnělo,
že jediný Bůh je pravým pánem všech pozemských statků a
že jemu náleží s nimi hospodařit. Člověku se tak připomnělo,
že prvním zaměstnáním vyvoleného národa je žít pro Boha a
zabývat se věcmi pozemskými je něco vedlejšího.
Tento jubilejní rok je předobrazem (v dějinách spásy je
takových předobrazů celá řada) konečného vykoupení,
obnovy všech věcí. Je tady předobrazem mesiášské spásy
Nového zákona, křesťanské doby, ve které žijeme my. I
naším hlavním zaměstnáním je, že za to Bohu vzdáváme díky
a za to jej chválíme.
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Církev je si vědoma toho, že jsme v tom často nedůslední a
nedokonalí, že se nedokážeme pozvednout k tomuto ideálu.
Často žijeme světským životem, sdílíme jeho touhy, příliš nás
zaměstnávají pozemské hodnoty. A proto nám Církev dává
svatou dobu postní, dobu očišťování, čtyřicetidenní čas
postu. V této době máme obnovit čistotu naší duše, kterou
jsme získali křtem, máme ji nechat proniknout světlem Boží
přítomnosti. V těchto posvátných dnech pronikáme do
úmyslů Církve a její liturgie. Smýváme špínu a prach hříchu a
zbavujeme se příchylnosti k časným, světským věcem. Toto
zřeknutí však stojí obtíže, boj, oběť. Proto se připojíme
k odříkajícímu se, bojujícímu, trpícímu Pánu s důvěrou, že
On, Hlava Církve, v nás, v našem těle zvítězí. A čím dokonaleji
se s Ním spojíme ve společenství svaté oběti a obětní hostiny
svatého přijímání, tím jistěji budeme mít i účast na jeho
oslavení v novém životě.

•
•
•

•

•

Pokání. Pro mnohé dávno neslyšené slovo. Znamená to vidět
sebe samotného takového, jaký jsem. A abychom pronikli
očistným světlem všechna zákoutí naší duše, spoluprožíváme
život nevinně odsouzeného, potupeného, pronásledovaného
a na smrt vydaného Krista a berme na sebe zároveň s Ním
obtíže, oběti, pokořování a utrpení této postní doby.
Budeme mít k tomu příležitost i při pobožnostech křížové
cesty, kterou se budeme společně modlit každý pátek před
mší svatou a každou neděli odpoledne ve 14.15 hod.
V duchu vstupme do řad kajícníků a konejme pokání, při mši
svaté podávejme smírnou oběť za naše hříchy a nedbalosti.
Vzdalujme se světu a žijme víc než jindy v modlitbě,
usebranosti, najděme si nějakou duchovní četbu. Důležitou
povinností bude v době postní co nejčastější spoluobětování
mše svaté. Postní doba pak vyvrcholí svátostí smíření, do
které vložme všechno to, co náš kající zrak odhalil.
P. Vavřinec

•

ZPRÁVY Z OBCE

•

Informace ze schůzí RO Vlachovice konané 27. 1. 2015 a 11.
2. 2015

•

•

•

•

Rada Obce (RO) Vlachovice mimo jiné projednala tyto body:
•
•

•

Rada obce souhlasí s předáním pohledávek Obci
Vlachovice právnímu zástupci
Rada obce souhlasí s navýšením rozpočtu obce
Vlachovice na údržbu veřejné zeleně, výpočetní
techniku, kancelářský nábytek, mzdy zaměstnanců a
živnostníků.
Rada obce projednala aktualizaci Bezpečnostní
zprávy firmy Bochemie a.s. K předloženému návrhu
Bezpečnostní zprávy vyjádřila nesouhlas. Předaná
bezpečnostní dokumentace sice obsahovala
všechny předepsané části, avšak informace v nich
jsou v obecné části mnohdy jen obecné popisy
principů bez jejich konkrétního naplnění a
dokumenty nerespektují zkušenosti s přítomnými
nebezpečnými materiály na bázi chloristanu
amonného ani některé skutečnosti z provozu a jeho
umístění.
Obec
Vlachovice
žádá
o
odpovězeniÍotázek. (dokument je celý ke stažení na
www stránkách Obce Vlachovice)

•

•

•
•
•

RO souhlasí s rozhodnutím o pokácení dřeviny na
pozemku p.č. 178, k.ú Vrbětice.
RO souhlasí s pronájmem KD zdarma KRPŠ
Vlachovice, a to na termín 15. 1. 2016 za účelem
Rodičovského plesu.
RO souhlasí s hospodářským výsledkem MŠ
Vlachovice za rok 2014 v hodnotě 11 503,64 Kč a s
vedením prostředků do fondu odměn ve výši 5000
Kč a do rezervního fondu 6503,64 Kč.
RO nedoporučuje do majetkového vypořádání
odprodej obecního pozemku. č. 131/4. Je nutné
řešit v návaznosti na okolní pozemky a budoucnost
lokality.
RO předala žádost o revizi chráněné lípy u panského
dvora správci lípy – CHKO Bílé Karpaty a opakovaně
je v prosinci 2014 a v lednu 2015 žádala o provedení
revize, která byla přislíbena co nejdříve.
RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje
parcel 67/3 a 67/6 v katastru obce Vlachovice.
RO souhlasí s termíny uspořádání kulturních akcí
našeho Mysliveckého sdružení Valašsko Vlachovice,
které jsou uvedené v žádosti, a to včetně zproštění
nájmu a ostatních poplatků. Schválit termín výstavy
v červnu zatím nelze potvrdit, záleží na pracích v KD.
Rovněž souhlasí s vrácením systému střídání
Štěpanských zábav mezi SK Vlachovice a myslivci.
RO schválila žádost o zakomponování do rozpočtu
obce pro Svaz zahrádkářů Vlachovice, v částce
20000 Kč a možnost získat řezivo od Obce
Vlachovice na trámy pro opravu střechy - budovy
organizace.
RO souhlasí se žádostí SDH Vrbětice o doplnění
rozpočtu na rok 2015, o materiál pro zajištění
akceschopnosti a zapracuje vše do rozpočtu Obce
Vlachovice na rok 2015.
RO schvaluje žádost o doplnění rozpočtu o
příspěvek ve výši 10000 Kč pro Nemocnici
milosrdných bratří ve Vizovicíh.
Rada Obce schvaluje žádost o úpravy cesty – od
Strží až k Rakovým pasekám a bude zahrnuta do
rozpočtu obce.
RO souhlasí s podáním doplňující žádosti k žádosti
k vojenskému technickému ústavu o době uzavření
nájemních smluv o všechny nájemní smlouvy od
roku 2006, kdy areál muničních skladů ve Vrběticích
opustila armáda ČR.
Do rozpočtu budou zahrnuty následující projekty a
návrhy pro vytvoření projektů: zateplení KD + jeho
rekonstrukce, úprava křižovatky i s komunikací a
osvětlením na koupaliště, úprava veřejných ploch
na parkoviště, úprava středu obce ve Vrběticích.
RO souhlasí s vypovězením smlouvy na svoz odpadů
s firmou Joga Luhačovice s.r.o. z důvodu nového
výběrového řízení.
RO navrhuje ZO doplnit o osvobození poplatku za
odpady těm, kteří v obci mají trvalé bydliště, ale
v obci nebydlí.
RO obce doporučuje poptat se firmy, která
vytvořila webové stránky obce, na možnosti jejich
zjednodušení a zpřehlednění.
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RO souhlasí s žádostí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Vlachovice E.on distrubuce a.s. – č.
břemene OT-014330031208/002.
RO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy parcely
3258/2 a 3257/36 – sazba nájmu je 0,10 Kč/m2/rok,
s tím že nájemce bude zproštěn jednoletého
nájemného z důvodu vyčištění pozemku.
RO souhlasí doplnit plánovaný rozpočet obce o
příspěvek ve výši 1 000 Kč pro Stacionáře Stonožka
Ostrava na příspěvek na rehabilitační centrum pro
handicapované děti.
R.F
.

V této části jsme snižovali úroveň terénu o 1,3 m. Převážná
část prací byly ruční práce. Pro zajímavost jsme z této části
vyvezli přes 1000 koleček sutě a hlíny. Položili jsme zde
novou kanalizaci, celý prostor zhutnili a vybetonovali
základovou plochu. Nová kanalizace je položena i v prostoru
záchodů.
Ladislav Obadal

KRÁTCE Z OBCE
23. února 2015 proběhlo oficiální otevírání nabídek v rámci
projektu Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska.
Výběrového řízení se celkem zúčastnilo 8 firem. Celé
výběrové řízení a samozřejmě i otevírání obálek má na
starosti firma BM asistent s.r.o. Z celého otevírání obálek byl
sepsán protokol. Nyní firma BM asistent s.r.o. kontroluje
kompletnost nabídek. 3. 3. 2015 bude probíhat další fáze
výběrového řízení, o jehož výsledku Vás budeme dále
informovat.
R.F

Práce na rekonstruovaném prostoru za výčepem

------------------------------------------------------------------------Obec Vlachovice již podala žádost o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj na rozšíření dětského hřiště u ZŠ
Vlachovice a vytvoření klidového parčíku s herními prvky a
lavičkami nejenom pro maminky s dětmi a to na nevyužité
zelené ploše vedle malého obchodu ve Vlachovicích.
R.F
----------------------------------------------------------------------------Získané dotace na projekt Zateplení a výměnu oken
Kulturního domu Vlachovice budou v předběžné výši
3884228,10 Kč. Celkové způsobilé předběžné výdaje
projektu by měly být 4315809 Kč. Předběžná spoluúčast
Obce Vlachovice činí 431 580, 90 Kč.
R.F

ZPRÁVY SPOLKU ZA ZDRAVÉ VALAŠSKO
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ INICIÁTORŮ PETICE A VEDENÍ
NAŠÍ OBCE
Dne 15. února 2015 se uskutečnila na obecním úřadě ve
Vlachovicích společná schůzka představitelů spolku „Za
zdravé Valašsko“, starosty obce Z. Hověžáka, místostarostů
R. Fryzelky, L. Obadala a Petra Gazdíka místopředsedy
Poslanecké sněmovny PČR, zastupujícího předsedy hnutí
STAN a zastupitele Zlínského kraje.

----------------------------------------------------------------------------V únoru 2015 byly zakoupeny nové vstupní dveře do
obecního objektu malého obchodu ve Vlachovicích a nová
dřevěná dvířka u informačních tabulí u hasičské zbrojnice.R.F
----------------------------------------------------------------------------Velmi se omlouváme za uvedení špatné e-mailové adresy u
kontaktů v minulých číslech zpravodaje. Správná adresa
nejen pro dotazy a připomínky pro Vlachovické listy je
zastupce@vlachovice.cz. Pokud Vám na připomínky nebylo
odpovězeno, prosíme, pošlete je znovu na správnou adresu.
Děkujeme.
R.F

Během minulého měsíce nás hodně zaměstnal úklid sněhu a
posypové práce na komunikacích v obci.

O tuto schůzku požádal spolek „Za zdravé Valašsko“. Cílem
této schůzky bylo vyslechnout názor pana Gazdíka na
události kolem muničního skladu ve Vrběticích a také na
činnost spolku „Za zdravé Valašsko“. Jsme rádi, že pan
poslanec Gazdík vnímá naši aktivitu pozitivně a naší obci
poskytl několik cenných rad. Mimo to jsme na této schůzce
zdůraznili, že jak obec Vlachovice, tak i náš spolek, usiluje o
stejný cíl a dohodli jsme se na společné podpoře.

Probíhají další práce na rekonstrukci KD v části Kasína.
V prostoru za výčepem, kde byla naplánovaná nová kuchyně,
jsme odstranili starý beton a začali odvážet suť a navážku.

Diskutovali jsme také o společnosti Bochemie a požádali
pana starostu o zveřejňovaní všech důležitých informací
týkajících se nejen muničních skladů, ale i naší obce. Pan

PRÁCE ZA MĚSÍC ÚNOR
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starosta na této schůzce také potvrdil, že naší obci nebyla
nikdy předložena nabídka společnosti Bochemie, která by
zahrnovala finanční kompenzace ať už do školství či kultury.
Stejně tak potvrdil, že naše obec nebude platit jakékoliv
sankce v souvislosti se společností Bochemie. Domluvili
jsme se, že v těchto schůzkách budeme v případě potřeby
pokračovat, abychom se vzájemně informovali o nových
skutečnostech.
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU VLACHOVICE
Z našeho pohledu se jedná o velmi významný projekt, který
by měl být řešen s ohledem na maximální využití pro místní
občany. Bylo by dobré, aby se v rámci celkové rekonstrukce
myslelo na využití pro všechny spolky, které v obci působí
(maminky s dětmi, senioři, farnost, pořádání oslav,
svateb,..atd.). Záleží nám také na tom, aby celková
rekonstrukce byla provedena v takové kvalitě, aby nám všem
sloužila po dlouhá léta bez nutnosti dodatečných oprav či
rekonstrukcí. Spolek „za zdravé Valašsko“ požádal naši obec,
aby pan Jaroslav Kašša, který má dostatečné stavební
zkušenosti, byl součástí pracovní skupiny, která se zabývá
celkovou rekonstrukcí kulturního domu Vlachovice. Pan
Jaroslav Kašša je ochoten tuto práci vykonávat bez nároku na
jakékoliv finanční ohodnocení. Velmi si této nabídky
aktivního spolupodílení se na dění v obci vážíme a
podporujeme ji. Navrhujeme, aby působil jako nezávislý
stavební dozor jak při vnitřní rekonstrukci kulturního domu
tak i celkovém vnějším zateplení a výměně oken.
Jsme přesvědčeni, že tento krok napomůže tomu, aby se
z našeho kulturního domu stalo kvalitní kulturní zázemí pro
všechny naše občany. V naší obci není jiné místo, které by
sloužilo ke společnému setkávání občanů, a proto budeme
opravdu velmi rádi, pokud se nám společně podaří kulturní
dům zrekonstruovat ke spokojenosti nás všech.
Věříme, že obec uvítá aktivní zapojení nás občanů do dění
v obci a žádost plně podpoří.

využít a otevřít občanům. Proběhlo již několik schůzek nad
prvními předloženými půdorysnými návrhy. Tyto první návrhy
budou předloženy i na nejbližším jednání zastupitelstva obce.
Upravený návrh pak bude vyvěšen na stránkách Obce
Vlachovice a umístěn k nahlédnutí na vhodném místě, aby se
k němu občané mohli vyjadřovat. Těšíme se na zapojení
všech občanů v rámci slušné konstruktivní diskuze nad
návrhy a následně vytvářeným projektem. Pokud budete
mít již nyní jakékoliv dotazy, nebo budete chtít nahlédnout
do projektu či rozpočtu zateplení KD, ukázat rozpracované
návrhy řešení interiéru KD, nebo vidět jakýkoliv obecní
projekt, který se na obci nyní vytváří, po předběžné domluvě
Vám vše vysvětlíme a ukážeme. Není co tajit.
Je samozřejmě nereálné, abychom vyhověli myšlenkovým
představám všech občanů, budeme se ale snažit se jim co
nejvíce příblížit, a to s ohledem na správné využítí a
budoucnost našeho KD.
Oficiální žádost a nabídka spolku „Za zdravé Valašsko“, byla
26. února probrána na poslední schůzi RO. Požadavkem
spolku bylo, aby pan Jaroslav Kašša byl členem pracovní
skupiny, měl přístup do celkové dokumentace, byl o všem
informován a mohl se zúčastnit pravidelných kontrolních dnů
a provádět zápis.
Usnesení RO: Rada obce se důležitostí této žádosti aktivně
zabývá a projekt rekonstrukce kulturního domu bere jako
velkou prioritu. Právě z tohoto důvodu byla ustanovena
odborná skupina projektantů, která se rekonstrukcí KD
zabývá. Pan Jaroslav Kašša může být v případě jeho zájmu
přítomen jednání, tak nahlížet do podkladů a rozpočtu této
R.F
rekonstrukce.

ZEPTALI JSTE SE
Jaké je další využití sesbíraných oděvů z kontejnerů TEXTIL
ECO?

Odpověď Obce Vlachovice ohledně KD Vlachovice :
Jsme rádi, že se členové spolku „Za zdravé Valašsko“ zajímají
i o rekonstrukci KD. Je správné, že se občané o tyto věci
zajímají. Naprosto souhlasíme se členy, že rekonstrukce KD
Vlachovice je věc významná a musí se k ní přistupovat
s rozmyslem a ohledem na potřeby občanů a spolků v obci,
a to v odpovídající kvalitě jak technické, vzhledové, tak i
finanční. To aby to nebyly jen plané řeči, již záleží především
na nás. Dosud probíhající nejzákladnější rekonstrukce
některých nutných prostor vychází již z projektu vytvořeným
minulým vedením obce. Musíme ho dodržet především kvůli
novému rozmístění oken, dveří a jiných technických prvků
naplánovaných v průběhu minulého roku pro projekt
zateplení KD Vlachovice, jedná se hlavně o prostory nové
kuchyně, umístění WC apd. Projekt na celkovou rekonstrukci
KD, ještě nebyl vytvořen. Proto byl v prosinci 2014 osloven
pan ing. Jindřich Sporek, který stavební projekt zateplení KD
Vlachovice vytvářel a který má nejbližší stavební informace o
stavbě našeho KD. Zároveň s ním byl na základě jeho
doporučení osloven i interiérový architekt pan Jaroslav
Habarta. Naše ústní zadání vycházelo na základě potřeb
obyvatel a spolků. Cílem je snažit se KD Vlachovice co nejvíce

V naší obci se kontejner pro
staré oděvy, obuv, bytový
textil a textilní hračky nachází
ze zadní části budovy OU
Vlachovice,
naproti
nákupnímu středisku.
Sběr kontejnerů a využití
těchto oděvů zajišťuje firma
TextilEco a.s. Společnost
TextilEco a.s., je významným
tradičním
evropským
sběračem použitých oděvů,
obuvi a hraček. Filosofií této
společnosti je předcházet vzniku odpadů. Dává tímto
každému občanovi dobrovolnou příležitost odevzdat
nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití.
Společně se tímto předchází vzniku odpadů a vytváří rovněž
nová pracovní místa. Společným úsilím obcí a občanů se dle
informací firmy doposud zachránilo 13 200 000 kg oděvů,
které by jinak končily jako komunální odpad. Sesbíraným
oděvům se tak dává druhý život, vrací se zpět k lidem a část
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prostředků z prodeje těchto surovin, firma dle jejich
prohlášení se snaží podporovat neziskové a charitativní
projekty nejenom v České republice.
R.F.
•

•

•
Kdy se bude schvalovat nový Územní plán naší Obce
Vlachovice?
Pokud nedojde k neplánovaným změnám, bude se
schvalovat nový ÚP na nejbližší schůzi ZO a to nejspíše 30. 3.
2015. Bude ještě upřesněno.
R.F

KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU
Inzerce je zdarma pro všechny občany Vlachovic a Vrbětic.
Do dalšího čísla Vlachovických listů ji můžete podávat do 24.
března 2015. Zdarma je i sekce Vzpomínáme.

•

Sháním staré dveře, šířka 90 cm, levé (lépe venkovní). Za
odvoz, nebo koupím za symbolickou cenu. Děkuji. Tel.:737
183 317

JAK TŘÍDIT A ROZDĚLOVAT ODPAD
•

•

Nebezpečný odpad - chemikálie, oleje z vozidel,
olejové filtry, akumulátory, pneumatiky, plastové
obaly od motorových a převodových olejů, staré
barvy, staré prostředky proti škůdcům, zářivky,
výbojková svítidla, elektrotechnika jako počítače,
televize, kuchyňské spotřebiče, kabely, telefony,
gumy, zahradní hadice.
Komunální odpad - drobný směsný odpad po
vytřídění papíru, skla, plastů, nebezpečných odpadů
a komodit určených ke zpětnému odběru (např.
pneumatiky), dále sem patří popel, obaly označené
C/PAP, CD nosiče, PVC, novodurové trubky, PVC
misky se značkou 3, některé hračky, hygienické
potřeby (kapesníky pleny a dámské hygienické
potřeby), oblečení (popř. charita), papír mastný a
znečištěný, uhlový a voskovaný, keramika, porcelán

•

drátěné sklo, zrcadlo, kovové obaly, plechovky a
konzervy, hrnce, hliníková víčka, alobal. NEPATŘÍ
ZDE TEKUTÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD!
Papír - papír novinový, časopisy, reklamní letáky,
veškerý starý papír, knihy, balicí papír, rozložené
obaly z lepenky, Není vhodné zde ukládat mokrý,
mastný, nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky a hygienické
potřeby.
Plast a umělé hmoty - ŽLUTÝ PYTEL - láhve z plastů
čiré i barevné, PET lahve, láhve od aviváží, jaru,
obaly označené P, PE, PS, polystyrén, kelímky od
jogurtů, silonové nebo igelitové tašky a sáčky,
plastový obal od CD, nápojové a jiné kartony, obaly
z tetrapaku (od mléka apd.). Obaly vhazujte prázdné
a pokud možno stlačené. Neukládejte zde prosím
novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od
nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).
Sklo (láhve, sklenice, skleněné obaly) - zelené
kontejnery jsou na barevné sklo, bílé kontejnery na
bílé sklo. Nevhazujte prosím drátěné a lepené sklo,
porcelán, keramiku. Žádáme Vás o třídění skla na
barevné a čiré, které je od zpracovatelů více
žádáno.
Do sběrných nádob na sklo prosím neukládejte
zrcadla, drátěné sklo, autosklo, keramiku a
porcelán, ani skleněné lahve od chemikálií, toto
patří do velkoobjemového odpadu, respektive
odpadu nebezpečného.
Velkoobjemový odpad - veškerý objemný
komunální odpad, který se nevejde do
popelnic (části nábytku, matrace, podlahové
krytiny, sanita apod.); NE - nebezpečný odpad
(televize,
ledničky,
akumulátory,
zářivky,
pneumatiky, znečištěné plechovky a zbytky barev či
rozpouštědel, léky, olejové nečistoty), tříděný
odpad (papír, sklo, plasty, železo), kompostovatelný
odpad (pohrabky trávy, hnůj), uhynulá domácí
zvířata
Bioodpad - zbytky masa a jídla, jádřince, pecky
z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně
v domácnosti, skořápky z vajíček a ořechů, slupky
z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový
odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad,
čajové sáčky, aj.
R.F

SPOLUOBČANÉ POZOR! SBĚRNÝ DVŮR
BUDE OTEVŘEN PRO OBČANY KAŽDOU
SOBOTU OD 13 – 14 HOD.
POPRVÉ JIŽ 7. BŘEZNA
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Z důvodu zkvalitnění služeb pro občany,
usnadnění sběru a prevence vzniku černých
skládek, jsme se rozhodli otevřít sběrný dvůr
ve Vlachovicích KAŽDOU SOBOTU OD 13 – 14
HOD. V tuto dobu, zde, kromě našich
pravidelných svozů, mohou naši občané
Vlachovic a Vrbětic dovézt veškerý roztříděný
odpad, který pochází z našich obcí. Především
ovšem elektroodpad, nebezpečný odpad,
pytle s plasty, velkoobjemový odpad a
bioodpad (trávu, větve apd.) V případě, že
byste zde chtěli odevzdat velké množství
Vašeho odpadu, nebo zvláštní odpad, musíte
se telefonicky nahlásit a domluvit na OÚ
Vlachovice, aby byl Váš požadavek posouzen a
schválen.
Jedná se o jeden z prvních preventivních kroků, kterými
se budeme snažit řešit škodlivé pálení odpadů v kotlích a
velké množství černých skládek za naší obcí a jejich
postupnou likvidaci. Jsou to nevzhledná a často i zdraví
velmi škodlivá místa v naší obci, neboť uvolňují
nebezpečné látky do půdy a podzemní vody. Můžeme
se snažit mít sebekrásnější obec, pokud ovšem budeme
nacházet za obcí odpadky a černé skládky, snažení o
dobrý dojem z naší obce je tím pádem marné. Často taky
bojujeme po různých teoretických, budoucích
znečišťovatelích našeho prostředí a bojíme se o naše
zdraví a zdraví dětí. To je to určitě správně, ale první si
zameťme před vlastním prahem. Pak i naše slova mohou
mít větší váhu a pravdivost. Věříme, že všichni společně
pochopíme naléhavost řešit tento zbytečný a do
budoucna drahý problém a stále se zhoršující stav kvality
životního prostředí, Bohužel i v naší, jinak pěkné a
kulturní valašské obci. Budeme se k tomuto tématu
nejen často vracet, ale hlavně se snažit i problém řešit.
Obec Vlachovice začne tvrdě postihovat všechny, kteří
budou různými způsoby ohrožovat životní prostředí i
zdraví nás všech.
V nejbližších týdnech začnou naši noví pracovníci veřejně
prospěšných prací likvidovat alespoň část černých
skládek i rozházených odpadků okolo obce Vlachovice.
Věříme, že s Vaší pomocí se za několik let můžeme stát
čistou a postupně i zdravější obcí, která může být i
příkladem pro ostatní.
Bude záležet jen na nás všech bez výjimky. Věřím nám.
Začínáme…:-)
R.F.

PRÁVNÍ OKÉNKO
Dotaz:
Dobrý den, v listopadu 2014 jsem zažalovala svou známou,
která mi v termínu neuhradila dluh. Než jsem žalobu podala,
písemně jsem ji upozornila, kolik a dokdy mi má uhradit.
Soud vydal v půlce prosince 2014 platební rozkaz, který mi
byl doručen. Dlužnice však doposud dluh ani neuhradila, ani
si platební rozkaz nepřevzala, přestože na uvedené adrese
bydlí a prokazatelně se tam zdržuje. Už jsem zoufalá a
nevím, co mám dělat a co se bude dít dál. Děkuji. Eva M.
Odpověď:
Dobrý den, platební rozkaz
má tu výhodu, že je vydáván
vždy poměrně velmi rychle
od doručení žaloby na soud,
a to bez jednání a pouze na
základě listinných důkazů,
avšak má tu nevýhodu (pro
věřitele), že musí být
doručen
výhradně
do
vlastních rukou žalovaného a není možné náhradní doručení
– je to z toho důvodu, aby se dlužník dozvěděl, že je na něj
vedena žaloba, když už je rozhodnutí vydáváno bez jeho
účasti. Pokud se nepodaří doručit platební rozkaz, soud jej
zruší a nařídí klasické ústní jednání a rozsudek bude vydán
v tzv. nalézacím řízení. K tomuto jednání budete předvolaní.
Poté bude rozsudek doručován, nicméně v tomto případě je
již náhradní doručování povoleno, a pokud si dlužnice
rozsudek nevyzvedne, bude jí vhozen do schránky, čímž se
považuje za doručený. Poté je nutné vyčkat na právní moc a
nabude-li právní moci, pak je třeba podat návrh na nařízení
exekuce.
Mgr. Šárka Lysáčková, právník

ÚNOR VE ŠKOLE
První pololetí zakončili žáci maškarním karnevalem
v tělocvičně školy. Spolu s učiteli zhodnotili výsledky své
práce. Poté si odnesli vysvědčení, radovali se a zavzpomínali
na spoustu zážitků ze školních akcí.
A tak jsme vstoupili do další poloviny školního roku.
Ve druhém únorovém týdnu všichni žáci absolvovali lyžařský
výcvik na Trojáku. Skvělé lyžařské podmínky a vynikající
ubytování přispívaly k celkové pohodě během celého týdne.
Někteří se naučili lyžovat, ostatní se zdokonalili v lyžařských
dovednostech. Program byl bohatý na soutěže. Kromě
závodu ve slalomu a překážkové dráhy na lyžích proběhlo
mnoho soutěží - stavby ze sněhu, nejzajímavější maska na
karnevale, scénky, pořádek na pokoji, bowling. Každému se
dařilo různě, a tak byli diplomem a věcnými cenami
odměněni všichni žáci. Věřím, že „lyžák“ bude pěknou
vzpomínkou na školní léta a spoustu žáků přilákal k tomuto
pěknému sportu. Chtěl bych poděkovat KRPŠ za příspěvek
pro žáky a páteční jednodenní lyžování pro ostatní zájemce.
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program. Všechny děti pak odcházely s úsměvem na rtu a
dobrou náladou.
Po dětském karnevale následovala krátká pauza, po které
začal program zase pro ty starší. Nejprve přišli Shrek
s Fionou, za nimi pak následovaly včelky, které poletovaly po
sále a nasávaly lahodný nektar. Poté přicházely další a další
masky, které postupně zaplňovaly parket. Když do sálu vjela
vrcholná maska – pálenice, v celém sále se ozval smích a
také obdiv nad tak nápaditou maskou.

Ve spolupráci s Armádou ČR proběhla ukázka vojenské
techniky. Na prostranství před koupalištěm bylo možno vidět
speciální vozidla využívaná pro zahraniční mise, ruční zbraně
a ukázku zdravovědy. Ve spolupráci budeme pokračovat do
konce školního roku. Vojáci si pro nás připravují přednášky,
kde nám přiblíží jejich život v armádě a na zahraničních
misích.
V březnu nás čeká řada akcí. Okrskové kolo v recitační
soutěži, kde nás budou reprezentovat nejúspěšnější žáci ze
školního kola. Dále se se všichni žáci zúčastní literární a
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, která probíhá
ve spolupráci s SDH Vlachovice. Dále nás čekají sportovní
soutěže v rámci Valašské sportovní ligy (košíková, volejbal).
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy

DĚTSKÝ A MAŠKARNÍ BÁL VE VLACHOVICÍCH
Jako již tradičně i letos se v naší obci konal karneval pro děti i
dospělé. V sobotu 7. 2. od odpoledne až do brzkých ranních
hodin se náš kulturní dům hemžil maskami. Nejprve byl
připraven program pro ty nejmenší, který si vzala na starost
naše škola a mateřská školka. Moderování se ujal ředitel
školy Mgr. Petr Daněk, který v převleku Ferdy Mravence
bavil děti i dospělé, asistovaly mu berušky - naše paní
učitelky. Pro děti byly připraveny zábavné soutěže, ve
kterých mohly získat sladké odměny. Každá maska obdržela
lístek do tomboly, po jejímž losování se všechny masky
radovaly z nějaké výhry.

O večerní zábavu se postaral DJ Řepa a všichni se skvěle
bavili. Nezávislá komise, sestavená z návštěvníků karnevalu v
civilu, pak stanovila
pořadí
masek.
Na
prvním místě se umístila
pálenice, za nimi pak
Shrek a Fiona, krásné
letušky, ovce, motýl
Emanuel
s makovou
panenkou po boku,
cikáni, včely, amorci a
další nápadité masky. Na
karnevale však není
důležité pořadí masek,
cení se každý nápad a
práce
s maskou.
Doufáme, že v dalším
ročníku bude účast ještě
větší. Stále máme v paměti masky jako postavy
z Krkonošských pohádek s živou kozou, pohádky Mrazík,
S čerty nejsou žerty a další. Těšíme se v příštím roce na další
originální masky, kterými je vlachovický karneval pověstný.
Obadal Ladislav

VÍTALI JSME NAŠE NOVÉ OBČÁNKY

Na dětském karnevale se sešlo krásných 71 masek, byli zde
například piráti, princezny, spidermani, čarodějnice, různá
zvířátka a mnoho dalších skvělých masek. O hudbu se po
celou dobu staral DJ PhDr. Anders, který přispěl k pohodové
atmosféře. Velké poděkování patří vlachovické škole a
školce, které připravily pro děti velmi bohatý a zábavný

První letošní vítání občánků proběhlo v neděli 22. února v 10
hodin a další v 10:30 hod. v obřadní místnosti KD Vlachovice.
Mezi nás Vlachovjany a Vrbětčany bylo slavnostně přijato
pět „céreček“ a tři „ogárci“.
Přítomným rodičům gratuloval starosta Zdeněk Hověžák a
jménem obce jim a jejich dětem popřál pevné zdraví, hodně
štěstí a mnoho radosti. V slavnostním programu vystoupily
s krásným pásmem valašských básniček a písniček děti z naší
mateřské školky. Po podpisu pamětní knihy si maminky
odnesly kytičku a pro děti byly již tradičně připraveny drobné
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dárečky. Poděkování za krásné kulturní zpestření patří
dětem MŠ Vlachovice, jejich učitelce Šárce Fojtů, Marku
Kořenkovi a v neposlední řadě paní Jarmile Zvonkové.
Na fotografie z Vítání občánků se můžete podívat na
internetových stránkách Obce Vlachovice.
R.F

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI VLACHOVIC A VRBĚTIC
Klára Danielová

17. 9. 2014

Magdaléna Měřičková

4. 10. 2014

Petra Chytilová

31. 10. 2014

Laura Ocelíková

3. 11. 2014

Adam Koseček

1. 12. 2014

Oldřich Ščuglík

4. 12. 2014

Marie Častulíková

5. 12. 2014

Jan Šimoník

18. 12. 2014

Vtip nakonec…
Malá Hanička sa dívá na svoju maminku, jak si obléká nový kožuch
a povidá:
„Mami, uvědomuješ si, že aby sis toto mohla obléknút, moselo to
ubohé zvířa hrozně trpět!?“
Maminka sa na ňu přísně podívá:
„Haničko, co si to dovoluješ, takto mluvit o svojém taťkovi?“

Březen
2015
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