Stránka |1

VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Říjen 2021

www.vlachovice.cz
www.vlachovice.cz

íjen2016

www.vlachovice.cz
O PRVNÍM ŘÍJNOVÉM VÍKENDU OSLAVÍME TRADIČNÍ MICHALSKÉ HODY

PŘIJĎTE SE VŠICHNI POBAVIT

Stránka |2

Vážení a milí spoluobčané,
V souvislosti s muničními sklady jsme si „užili“, napsali a prožili
mnoho. Bylo to všechno od začátku velice vážné, složité,
bezprecedentní…
Jedna kapitola konečně skončila. Záchranné
ze dne 24.6.2019
a likvidační práce složek Integrovaného záchranného systému
(IZS). Bylo to pro všechny nebezpečné, nové, nevídané, složité
a náročné po všech stránkách. Nikdy v minulosti se nic
takového v naší republice nestalo, ani neřešilo. O to to bylo
složitější a náročnější. Nikdo s tím neměl žádné zkušenosti, a
proto jsme se učili postupně a za pochodu. Určitě se něco
nepodařilo, ale mnohé se podařilo. Ani stát a jeho nejvyšší
političtí představitelé si nevěděli mnohdy rady. Sám jsem
svolal mnoho jednání na různých, i těch nejvyšších úrovních.
V dolní i horní komoře parlamentu jsem byl přítomen
několikrát, také na úřadu vlády, na různých jednáních
s premiéry, ministry, hejtmany a dalšími významnými politiky.
Všechno se nedá popsat do takovéto zprávy. Minimálně by
z toho všeho byla celovečerní beseda nebo soubor povídek.
Ale k tomu ještě jistě dojde, protože by to bylo nejen
zajímavé, ale především velmi poučné. Není tomu všemu
ještě úplný konec. Čeká nás ještě výsledek vyšetřování. Po
všech těch zprávách, které jsme slyšeli, to bude jistě zajímavé.
V této souvislosti přišli dva lidé o to nejcennější, o svoje životy.
Je to velice smutné. Už nikdy se nesmí nic takového opakovat
a my všichni se musíme společně postarat, ať se u nás, ani
kdekoli jinde, nic takového nestane.
Když však skončila jedna významná etapa celé této události,
byl to pro mě další impulz k dalším jednáním. Protože tento
areál provozuje státní podnik, musí stát také nést
zodpovědnost za to, co a jakým způsobem se v areálu
provozuje. O to víc, když se zde nakládá s municí. Jak sice
jeden z politiků řekl, že peníze ještě nikdy nikoho neudělali
šťastnými, řekl jsem si, že všichni nejbližší postižení touto
nešťastnou událostí musí být odškodněni. Tuto formu také
umožňuje zákon. To všechno, co to obnášelo, se opět nedá
napsat do krátké zprávy. Byla to spousta práce, jednání,
přesvědčování…

Teď budu stručný, ale někdy o tom budu vyprávět. Nakonec
jsem u toho nebyl sám. Postupně se k tomu přidávali třeba
kolegové starostové dotčených obcí a mnozí další, ale jedno
jméno musím zmínit, a to europoslance Stanislava Polčáka,
rodáka z Vysokého Pole. Známe se a spolupracujeme spolu
skoro dvacet let. Patří mu velké poděkování a nejen to. Co se
nám podařilo? V příštím roce podle již schváleného zákona
bude Ministerstvo vnitra vyplácet postiženým lidem
odškodnění a Ministerstvo financí bude podle tohoto zákona
vyplácet odškodnění postiženým obcím. Pro obec VlachoviceVrbětice to bude znamenat, že každý z občanů, včetně dětí, si
přijde na skoro devadesát tisíc korun a obec dostane víc než
sto milionů korun. Kdybych si však mohl vybrat já, raději než
peníze, bych si přál, aby se tady nic takového nestalo a my
jsme nebyli vystaveni takovému nebezpečí.
Ať však nepíšu jenom o skladech, čekají nás na začátku měsíce
října HODY. Připomeneme si, jako každý rok, našeho patrona
archanděla Michaela, který zvítězil nad zlem. Budeme si přát,
ať nás tento archanděl chrání ode všeho zlého. I když nás
pořád sužuje virus, čeká nás v tomto víkendu ještě i nějaký
doprovodný program. 1. 10. v pátek to bude beseda
v knihovně ve Vlachovicích, potom bude následovat divadlo.
Divadlo bude na programu i v sobotu. V neděli se společně
odebereme průvodem do kostela archanděla Michaela. Po
mši svaté nás čeká další doprovodný program. Budu se těšit.
S pozdravem a přáním bezpečných a krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

USNESENÍ RO ze 30. 8. a 24. 9. 2021

PRÁCE V OBCI V ZÁŘÍ 2021

030

V minulém měsíci jsme prováděli sečení travnatých ploch,
stříhání okrasných keřů, „živých“ plotů a úklidové práce
ze dne
24.6.2019
v obou
obcích.
Dále jsme opravovali chodník v části Zábraní.

▪

RO souhlasí s přijetím do zaměstnaneckého poměru
k 1. 9. 2021 nové provozní, dvou kuchařek, dále
s přijetím do zaměstnaneckého poměru od 1. 10.
2021 další kuchařky.
▪
souhlasí s žádostí MŠ Vlachovice o povolení
ze dneRO24.6.2019
navýšení počtu dětí na školní rok 2021/2022, ve 2.
třídě o 4 dětí a ve 3. třídě taktéž o 4 děti.
▪ RO souhlasí s uspořádáním akce dne 1. 11. 2021
„Poděkování složkám IZS za odvedenou práci
v muničních skladech“.
▪ RO souhlasí s uzavřením smlouvy v projektu „Zázemí
pro kulturní činnost v obci“ (jedná se o pořízení
mobilního WC pro akce v obci).
▪ RO souhlasí s výsledkem výběrového řízení na
rekonstrukci Obecního úřadu Vlachovice, konaného
dne 24. 9. 2021. Vítězem výběrového řízení je firma
Zlínské stavby, a. s.

V lokalitách Bližní, Leč a Mladý háj probíhá těžba stromů
pokácených vichřicí, která v polovině srpna „napáchala“
škodu v našich lesích. Po těžbě jsme pálili větve v lokalitě
Bližní.
Ladislav Obadal, místostarosta
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Přihlášeno: 5, odhlášeno: 0, narození: 5, úmrtí: 0
Zze
důvodu
oznamovacích změn, které nastaly v matriční a
dne 24.6.2019
evidenční agendě, prosíme 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 02

V SRPNU SE NARODILI

ze dne 24.6.2019

STŘÍPKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na nový začátek školního roku 2021-2022 jsme se pečlivě
připravovali.

ze dne 24.6.2019
Během prázdnin se nám díky spolehlivým firmám, se kterými
již dlouhodobě spolupracujeme a máme s nimi velmi dobré
zkušenosti, podařilo zmodernizovat celou školní kuchyni.
Děkujeme za zednické a obkladačské práce panu Zbyňku
Krahulovi, za práce na rozvodech vodo – topo – plyn firmě
pana Ladislava Bureše, za práce na elektro instalacích firmě
pana Petra Měrky, za malování a natěračské práce firmě pana
Davida Vyskočila, za stolářské a truhlářské práce panu
Mariánu Kaššovi a dalším ochotným spoluobčanům, přátelům
naší mateřské školy. Velkou oporou při organizaci prací mi
byla i naše obětavá paní školnice Pavlína Obadalová.
Kuchyně sloužila mateřské škole téměř 40 let. V roce 1982
byla dokončena přestavba celé tehdejší MŠ ještě firmou OSP
Zlín. Za tuto dobu bylo potřeba vyměnit veškeré stávající
rozvody a rekonstruovat celé mycí centrum. Do varného
centra jsme díky posílení rozpočtu obce mohli pořídit nový
konvektomat. Kuchyně se navíc opticky zvětšila a je v ní
radost pracovat.

Naše paní kuchařky Jarmila Šánková a Martina Martincová již
byly zaškoleny a těší se na vaření s novými recepturami. No a
my strávníci se zase těšíme na dobré a zdravé pokrmy. Z nové
kuchyně máme velkou radost!

Obci Vlachovice děkujeme za velkou finanční podporu, bez
které by se tak náročná rekonstrukce nemohla uskutečnit.
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Vážíme si zájmu o dění v mateřské škole a věříme, že naši
společnou práci ocení i rodičovská veřejnost.
I v novém školním roce 2021-2022 je kapacita MŠ opět
naplněna. Přivítali jsme celkem 28 nových dětí. Celá třída
Berušek, převážně ve věku 3 let, jsou nově přijaté děti.
Vzhledem k tomu, že děti neměly možnost navštěvovat „Hrací
pondělky“ (z důvodu epidemiologických opatření v souvislosti
s výskytem COVID) a postupně si zvykat na prostředí a
personál MŠ, je pro některé adaptační období náročnější. Na
odloučení od maminky a nové prostředí mateřské školy si
zvykají pomaleji, jejich imunita bývá oslabena. Ve třídě s nimi
pracují dvě trpělivé paní učitelky Natálie Obadalová a lic. Anna
Švachová.
Starší děti jsou rozděleny do dvou tříd po 28 dětech. Pro děti
ve věku převážně 4 let je určena třída Sluníček. S těmito dětmi
pracují dvě paní učitelky Bc. Klára Šmatlová a Denisa Belžíková
a asistentka pedagoga + školní asistentka v jedné osobě paní
Aneta Polášková. Třídě Rybiček, kterou navštěvují především
děti připravující se na vstup do ZŠ, se věnují především paní
učitelky Ivana Šimoníková a Mgr. Michaela Řeháková.
Všechny učitelky MŠ mají pro práci s předškolními dětmi
odborné pedagogické vzdělání, navíc mají všechny kurz
logopedické prevence. Tři z nich jsou vysokoškolačky a dvě si
doplňují vysokoškolské vzdělání pro předškolní věk na
Univerzitě Palackého v Olomouci.
Personál mateřské školy
je stabilní, v letošním
školním roce nejsou
žádné
personální
změny.
Od 1. 9. 2021 jsme se
zapojili a využíváme
finance z projektu EU
„Šablony III“, které pro
tentokrát
použijeme
především
na
financování
pracovní
pozice – školní asistent
v MŠ.
Celý
pedagogický
kolektiv se snaží o to, aby byly děti v MŠ spokojené a šťastné.
Připravují je nejen na začátky školní docházky, ale především
do čím dál složitějšího života.
S přáním krásných podzimních dnů Vás zdraví
Mgr. Hana Sporková, ředitelka MŠ Vlachovice

PODZIMNÍ ZAHRADA V MŠ
S příchodem nového školního roku se nám podařilo
uspořádat s velkou pomocí rodičů odpolední akci s názvem
ze dne 24.6.2019
„Podzimní
zahrada“. Tato akce byla zaměřena zejména na
úklid zahrady, zábavné tvoření z přírodnin, a hlavně na to,
abychom si všichni ten poslední letní den užili ve společenství
dětí, rodičů a přátel naší mateřské školy.

Za hlavní úkol
jsme si dali
obnovení
bylinkové
spirály, která se
díky paní
Zuzaně
Fryzelkové
rozrostla o
nové rostlinky
máty a
meduňky.
Pomocí
šikovných
pomocníků
jsme se zbavili
veškerého
plevele, sklidili
jsme květy
měsíčku
lékařského, zazimovali naše měsíční jahody a při pozorování
„hmyzího hotelu“ jsme s dětmi usoudili, že podzim a jeho
chladnější počasí klepe na dveře. Při plánování obnovy zeleně
na zahradě bychom se chtěli v jarním období zaměřit na
výsadbu okrasných keřů.
Tento den jsme ozvláštnili i zábavným tvořením z podzimních
plodů, které děti i rodiče velmi bavilo a všichni si s úsměvem
odnášeli krásné výrobky pro podzimní výzdobu. A ne nadarmo
se říká: „Po pořádné práci, pořádná odměna.“ I my jsme si za
odměnu zasedli k ohni a zakončili tak poslední příjemné letní
odpoledne.
Za celý kolektiv MŠ bychom chtěly poděkovat všem
maminkám za připravené dobroty na ochutnávku a všem
tatínkům za vynaložení svých sil při práci. Jsme rádi, že jsme
se sešli v tak hojném počtu a vážíme si vaší pomoci. Všichni
jsme si tento den užili v radosti a pohodě.
za kolektiv MŠ
Bc. Klára
Šmatlová a
Denisa
Belžíková
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OD NAŠICH SPOLUOBČANŮ
Kam kráčíme?
ze dne
24.6.2019
Během
uplynulého
1,5 roku jsme měli celou řadu příležitostí
si položit tuto otázku, byť ne za okolností, které bychom chtěli
a byly nám milé. Při hledání odpovědí zjišťujeme, že
nedokážeme ovlivnit to, co se kolem nás děje. Bortí nám to
naše jistoty, naše pohodlí, náš dosavadní nadhled a postoj,
ztrácíme se v záplavě informací, jejichž zdroje a směřování
nedokážeme pravdivě ověřit.
A tak není divu, že snadno přijímáme pojmenování
současného období jménem krize a vnímáme v něm zásadně
negativní aspekty na náš život. Ono to tak vypadá a v přepočtu
je … Bohužel nechápeme čínský překlad tohoto termínu jako
prostor pro změnu, jako možnost zabilancovat nad
dosavadním vývojem/rozvojem společnosti, jako výzvu se na
chvíli zastavit, spočnout, vyjít na okamžik z každodenního
koloběhu, podívat se jakoby zvenčí, kam vlastně běžíme. Jestli
bychom třeba nemohli zkusit volně kráčet, vnímajíce více
podněty z okolí a prostor, ve kterém jdeme. Zkusit to na chvíli
bez všech těch rad a návodů na internetu a sociálních sítích.
Prozkoumat se v sobě a se svými nejbližšími tváří v tvář.
A právě nyní můžeme naslouchat slovům moudrých předků,
ti nám mohou pomoci znovu najít směr k hodnotám, jenž
dokáží nasměrovat cestu k tomu, co povznáší lidského ducha.
Schopnost rozpoznat dobro, lásku a víru a směřování
k poznání, na rozdíl od mamonu, profesní úspěšnosti,
schopnosti „vydělat“ peníze a získání „prestiže“ ve
společnosti.
Ve své touze po tom, aby zas „bylo jako dřív“, většinou
nedokážeme pochopit výzvu k tomu hledat smysl a konání své
životní cesty jinde, než je nám určováno většinovým postojem
obyvatel, hnaným do ekonomického rozvoje společnosti. A
jsou to společnosti, disponující obrovským kapitálem, které
směřují obyvatele k tomu, aby místo práce pro vytváření
spokojenosti a smysluplnosti z lidského bytí vytvářeli prostor
pro budování iluzorního blaha na principu nákup/prodej,
sloužící pro rozvoj ekonomického růstu, jenž ve své podstatě
posiluje hlavně růst ekonomii ovládajících subjektů. Nikoliv ke
zlepšování kvality života lidí, spíše množství věcí, jenž si
můžeme koupit. Proto musíme tolik pracovat, a tak se
stáváme silou pro motor pohánějící ten „ekonomický rozvoj“
takovým způsobem, že devastuje náš životní prostor i
prostředí.
A znovu jsme ochotni uvěřit obchodním nabídkám politiků
s občany (platí to ti, co přijdou po nás), zabalené do
populistické reklamy na to, že nás „před zlem“ ochrání, a na
různé výhody a reálně neuskutečnitelné sliby (na které stejně
po volbách nedojde), úpisem za hlas pro ně s neskutečně
nevýhodnou lichvou, kterou napíšeme na své děti. A pak se
jich běžme za pár let zeptat, nakolik jsou spokojeni s tím, jak
jsme letos volili, či raději pokrytecky nešli volit správce naší
země, kteří v ní mají hospodařit a vytvářet prostor pro rozvoj
a blaho lidu. A tak když to lid nezajímá, budou „tvořit blaho“
pro sebe… Naštěstí se stále můžeme rozhodnout, jestli se

necháme vláčet ve sledu událostí, které opravdu nejsou vždy
povzbudivé, nebo to bereme jako výzvu a raději zkusíme žít
s nadějí a s radostí, kterou můžeme kolem sebe „roznášet“ a
tak v tom pomoci sobě i ostatním kolem nás.
A tak bedlivě sledujme, s jakou zátěží a kam kráčíme. Je to
velice důležité, ne pro to, co zde dokážeme, ale kudy se
vydáme a v jakém stavu za námi zůstane cesta pro ty, kteří
půjdou po nás.
Příjemně prožité dny podzimu, pevné zdraví a dobrou cestu
přeje
Vladimír Dvořáček

POZVÁNKY

ze dne 24.6.2019
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HODOVÉ POZVÁNKY

ze dne 24.6.2019

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ŘÍJEN 2021

ze dne 24.6.2019
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