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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic
Přejeme Vám krásné Velikonoce!

www.vlachovice.cz

BŘEZEN 2016

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
dnes se budu snažit Vás co nejvíce informovat o dění kolem
muničních skladů. To, že tady přestala působit složka Armády ČR, to
už asi každý zaznamenal. Tato složka byla nahrazena složkou
Ministerstva obrany ČR – Vojenské lesy a statky. Ta dnes hlídávc
areál za pomoci civilních pracovníků. Těm pomáhají příslušníci
Policie ČR. Celý areál funguje v režimu integrovaného záchranného
systému (IZS) pod velením velitele zásahu. Tento režim umožňuje
veliteli docela velké pravomoci. Je to i logické, když má někdo
zabezpečit tak složitý úkol. Nese to pro některé mnohá omezení. Jak
dlouho to bude, to ukáže čas, bude záležet na tom, jak budou
probíhat práce spojené s vyšetřováním, ohledáním prostoru a
asanováním celého prostoru. My se snažíme být maximálně
informovaní o dění ve skladech a okolí. Ne všechny informace nám
poskytnou, nebo dovolí zveřejnit z bezpečnostních důvodů, některé
z obchodních důvodů… To je jen na veliteli zásahu, jak s nimi naloží.
Určitě také každého zajímá odškodnění, když nám slibovali vyplacení
už v lednu. Ne všechno je možné politikům, byť tak vysokých funkcí,
vždy věřit. Celý proces příprav a schvalování má určité termíny.
Protože je toho již hodně připraveného, věřím, že v průběhu měsíce
března budeme odškodné vyplácet. Bude ještě otázkou, jestli se
všem výše odškodného zamlouvá. Vyplacení bude mít jistě svá
pravidla, která ještě neznáme.
A co dalšího a důležitého proběhlo na jednání vlády. „O nás, bez
nás“ jednala vláda o budoucnosti areálu. Rovněž nám slibovali různí
politici, jak s námi budou jednat, co s areálem a ejhle, vláda jedná
bez nás. Na základě této skutečnosti jsem oslovil místopředsedu
Poslanecké sněmovny PČR a objednal se s ostatními kolegy u
premiéra. O všech jednáních a jejich výsledcích vás budu informovat.
S přáním krásných dnů.
Zdeněk Hověžák - starosta obce

ZPRÁVY Z OBCE
V minulém měsíci jsme prováděli úklid v obci, posyp chodníků drtí
proti uklouznutí. Ve Vrběticích směrem k Surovcům jsme prořezávali
cestu od nežádoucích dřevin. Na hřbitově jsme pokáceli čtyři vzrostlé
túje, které by v budoucnu mohly ohrozit kolemjdoucí i hroby
v blízkém okolí. V základní škole - ve staré budově naši zaměstnanci
opravovali sklepní prostory. Odstraňovali vlhkou omítku ze stěn a po
vyschnutí znovu nanášeli novou. V připravovaném muzeu se
v půdním prostoru nad chlévy izolovala podlaha vlněnou izolací a
pokládala masivní dřevěná podlaha. Velké poděkování si zaslouží
Pavel Šeliga, který muzeu vlněnou izolaci daroval.
Ladislav Obadal a Radek Fryzelka

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 3. 2. 2016.


RO souhlasí s podáním žádosti na Krajské ředitelství Policie
Zlínského Kraje o co nejpodrobnější informace o provozu
Bochemie v aktuálním režimu.



Termín dalšího plesu KRPŠ na rok 2017 bude předán
kulturní komisi, která bude akce na rok 2017 koordinovat.
RO souhlasí s prominutím nájmu a energií.



RO souhlasí s žádostí mysliveckého sdružení Valašsko
Vlachovice ohledně uspořádání akcí v KD Vlachovice.



RO schvaluje žádost MŠ Vlachovice. Z hospodářského
výsledku 95794,51 Kč, se přesune do fondu odměn 20000
Kč a do rezervního fondu 75749,51 Kč.



RO navrhuje ZO zveřejnění záměru prodeje p. č. 2794 a
části pozemku 2784/1 v katastru obce Vrbětice.



RO souhlasí s podáním výpovědi všem dodavatelům na
telekomunikační smlouvy a po uplynutí smlouvy se
provede průzkum trhu.

Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 17. 2. 2016.


RO navrhuje ZO zveřejnění záměru prodeje části pozemku
č. 3274 v k.ú. Vlachovice.



RO navrhuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemku č.
3870/9 a části pozemku 3870/27 v k.ú. Vlachovice.



RO navrhuje ZO zveřejnění záměru prodeje části pozemku
č. 2784/1 v k.ú. Vrbětice.

Informace z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Vlachovice ze
dne 17. 2. 2016.


Zastupitelstvo obce Vlachovice bere na vědomí kontrolu
plnění usnesení z minulé schůze.



Zastupitelstvo obce Vlachovice souhlasí s uplatněním
nároku v žalobě o Určení vlastnického práva státu
k nemovitostem.



Zastupitelstvo obce Vlachovice souhlasí s podpisem
Souhlasného prohlášení o majiteli pozemků (p.č. 3180 a
p.č. 3181 k.ú. Vlachovice).
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace na hospodaření v lesích z rozpočtu
Zlínského kraje číslo D/0017/2016/ŽPZE .




Vrbětice - dřevěné stodoly v zimě

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č.
8/2015 (Neinvest. přij. transfery od krajů/lesní
hospodářství
63455,- Kč)
Radek Fryzelka
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KRÁTCE Z OBCE


Na internetových stránkách naší obce www.vlachovice.cz
jsme přidali novou sekci HLÁŠENÍ ROZHLASU, v které si
můžete přečíst aktuální hlášení a to i zpětně několik dní.



Pokud byste měli zájem o štěpku, můžete se přihlásit na
OÚ Vlachovice. V případě odběru menšího množství –
(běžný vozík za automobil) je štěpka pro občany Vlachovic
a Vrbětic zdarma. Jedná se o omezené množství.



Ing. arch. Petr Zámečník z Valašských Klobouk zpracovává
druhou alternativní variantu studie rekonstrukce staré
školy ve Vrběticích a návrh rekonstrukce centrální části
veřejného prostranství ve Vrběticích. Oba dva návrhy
řešení úpravy školy ve Vrběticích i návrh prostranství bude
po dokončení představen ZO Vlachovice a občanům, aby
mohli vyjádřit svůj názor a pro kterou variantu by se
přikláněli.
Radek Fryzelka

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Chtěl bych Vás seznámit s akcemi, které proběhly během poslední
doby. Důležitým momentem každé školy je zápis předškoláků do 1.
třídy. Dne 27. ledna 2016 se dostavilo 24 dětí (z tohoto počtu jsou
již 3 po odkladu). O klidnou a přátelskou atmosféru se postaraly
všechny učitelky 1. stupně. Žáci 9. třídy v podobě pohádkových
postav si s dětmi hráli, kreslili, skládali obrázky apod. Děti byly
snaživé a šikovné. Všech 24 předškoláků bylo přijato a v září se
všichni setkáme na zahájení školního roku. Problémy u budoucích
žáků však vidíme ve špatném úchopu pera a obzvlášť ve špatné
výslovnosti dětí. Naše škola pro žáky s vadou řeči nabízí logopedický
kroužek, který se rozjede od března tohoto roku. O možnosti
navštěvovat tento kroužek byli osloveni zákonní zástupci současných
žáků 1. a 2. třídy.

z New Yorku, ale žil i v Brazílii a ve Velké Británii. Začátky vyučovacích
hodin byly ostýchavé, žáci se báli komunikovat, postupně se však
uvolnili, otevřeli se a Michael je získal na svou stranu. Žáci si ověřili,
že rozumí mluvenému slovu v angličtině a umí angličtinu používat.
Výuka měla svůj smysl. Pro žáky byl tento den velmi přínosný, proto
budeme v hodinách s rodilým mluvčím pokračovat i v následujících
měsících. V rámci protidrogové prevence probíhají i nadále besedy
centra R - ego ze Slavičína.
Žáci naší školy se účastní ekologické soutěže CO2 Liga. Tato soutěž je
zaměřena na ochranu klimatu naší planety Země. Je určena pro žáky
druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií. Soutěž
zprostředkovává žákům informace o globální změně klimatu a o
změnách, které můžeme očekávat v České republice. Poutavou a
neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení
prožitkem“ si soutěžící vyzkouší a dozví se, že naši krajinu i
společnost čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou
a jak se na ně mohou připravit. Celá komunikace probíhá online
v prostředí Google aplikací. Žáci už zpracovali témata Voda a
Doprava. Druhý soutěžní úkol žáci vyhráli, protože dosáhli nejvyššího
počtu bodů. V celkovém pořadí jsou na druhém místě z celkového
počtu padesáti základních škol a víceletých gymnázií.
Od 14. do 19. února žáci 7. třídy absolvovali lyžařský výcvik ve SKI
Areálu Troják. Žáci se neučili jen praktickým dovednostem, ale
během týdne absolvovali i několik přednášek zaměřených na
teoretické znalosti v lyžování, dále měli dětský karneval, diskotéku,
scénky na dané téma, bowling.

Koncem ledna proběhlo ve Zlíně okresní kolo dějepisné olympiády.
Naši školu úspěšně reprezentoval žák 8. třídy Radim Kaiser, který se
v silné konkurenci rozhodně neztratil.
Proběhla přednáška Dopravní výchovy pro žáky 3. a 4. třídy. Na ni
bude navazovat praktické cvičení. Na dopravním hřišti
v Malenovicích si na jaře žáci zopakují své získané vědomosti a obdrží
průkaz cyklisty.

Ve středu jsme využili volného půldne k vycházce do okolí. Cílem se
stala meteorologická stanice Maruška a dřevěná rozhledna. Po
večeři jsme si vyzkoušeli večerní lyžování. Zejména pro mnohé žáky
byla jízda na osvětleném svahu něčím novým a zajímavým.

Své kamarády z 1. a 2. třídy navštívily děti z MŠ, prohlédly si prostory
školní družiny, kde si společně pohrály.

Během pobytu bylo pro žáky připraveno několik soutěží (závod ve
slalomu, lyžařské dovednosti, scénky, soutěž masek, pořádek na
pokojích, skokan kurzu – největší pokrok v lyžování apod.), za které
byli odměněni diplomy a věcnými cenami.

Dne 11. února 2016 se žáci od 5. do 9. třídy zúčastnili hodiny
angličtiny s rodilým mluvčím. Do školy přijel Michael, který pochází

Lyžařský kurz splnil svůj účel. Všichni žáci zvládli dle svých možností
základy techniky sjezdového lyžování a také prospěl k utužení
třídního kolektivu. Jménem všech žáků děkuji za finanční podporu
Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Vlachovice.
V rámci Valašské sportovní ligy proběhla další soutěž – lyžování. Na
lyžařském svahu v Újezdě soupeřila družstva 8 okolních základních
škol. Za velmi těžkých, deštivých podmínek absolvovali závodníci dvě
kola slalomu. Naši žáci obsadili celkově osmou příčku. Za vzornou
reprezentaci chválím Michaelu Havlíkovou, Danielu Zichovou,
Miroslava Kudelu a Marka Háze.
Dne 17. 2. 2016 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže.
Soutěž se konala v 1. třídě, kde se sešli všichni žáci 1. – 5. ročníku.
Recitátoři byli rozděleni do dvou kategorií, I. kategorie pro 2. a 3.
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třídu a II. kategorie pro 4. a 5. třídu. 1. třída se účastnila mimo
kategorie.
Výsledky soutěže:
1.třída:
Adriana Vaculíková - 1.místo
David Ovesný – 2.místo
Nina Novosádová – 3.místo
I.kategorie:
Tereza Raková – 1.místo
Jakub Rapant – 2.místo
Eliška Chamajová – 3.místo
Matyáš Martinec - ocenění za výběr básně
II. kategorie:
Ema Novosádová – 1.místo
Natálie Čevelová – 2.místo
Lucie Raková – 3.místo
Martin Kadlec – 3.místo
Celá soutěž proběhla v přátelské atmosféře. Kromě soutěžících,
kteří byli velice pěkně připraveni, musíme ocenit i diváky, kteří svým
klidným chováním podpořili a ocenili své spolužáky a kamarády.
Postupujícím žákům – Tereze Rakové, Jakubu Rapantovi, Emě
Novosádové a Natálii Čevelové přejeme hodně úspěchů v okrskovém
kole soutěže ve Štítné nad Vláří, které se uskuteční 3. 3. 2016.
Dne 25. února pořádalo Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná
škola Slavičín 6. ročník soutěže VÍC HLAV – VÍC ROZUMU v řešení
netradičních matematických úloh pro družstva ze ZŠ a víceletých
gymnázií. Dvojice utvořená z žáků 8. a 9. třídy řešila 10 úkolů během
150 minut, a to využitím své šikovnosti, logického myšlení, dobrého
úsudku. Naši školu reprezentovali žáci: Míša Havlíková, David
Hrbáček, Honza Jemelka, Marek Ház, Vojta Rak a Mirek Kudela.
Výsledky budou vyhodnoceny v brzké době.
Každoročně probíhá ve škole výtvarná soutěž PO očima dětí, které se
účastní všichni žáci. Letošní téma je PROSTŘEDKY PRO HASEBNÍ
SITUACI. Nejlepší práce žáků postupují do okresního kola do Zlína.
Mgr. Petr Daněk

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ V NAŠÍ OBCI
V poslední době se stále častěji
setkáváme v naší obci s volně
pobíhajícími psy. S ohledem na to si
Vám dovolím připomenout některá
zákonná fakta a případný postih
majitele či držitele psa. Nejedná se
totiž jen o to, že volně pobíhající pes
může způsobit dopravní nehodu, ale
zejména o to, že může na někoho
zaútočit a způsobit mu tak vážné zdravotní problémy.
Zákaz volného pobíhání psů jako takový není výslovně v zákoně
uveden, nicméně v obecné rovině je takového jednání vymezeno, a
co je důležité, je postihnutelné. Každý je totiž dle zákona povinen
mimo jiné učinit opatření proti úniku zvířat.
Únik psa, ať už k němu dojde nedostatečným zajištěním,
podhrabáním se nebo třeba zvíře vypustí nezamčenou brankou třetí
osoba, je přestupkem proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání
(z.č. 246/1992 Sb., v platném znění), který řeší obec s rozšířenou
působností, tzn. MÚ Valašské Klobouky. Pokuta za to, že psa
dostatečně nezabezpečíte proti úniku, může činit až 50.000,–Kč.
Ve výše popsaných případech odpovídá majitel za psem způsobené
škody a především – pokud se stane a pes někoho napadne, jedná se
o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti a pachatelem je vlastník
nebo držitel psa. V takovém případě hrozí pachateli až 2 roky odnětí
svobody. V méně závažných případech se může jednat i jen o
přestupek, kde je sankce pouze peněžitá, avšak v řádech několika
tisíců korun.

Pokud pes zaviní dopravní nehodu a je prokázána také příčinná
souvislost mezi ní a psem, tak majitel zodpovídá za vzniklou škodu a
musí počítat s tím, že po něm bude náhrada vzniklé škody
požadována, a to jak od majitele vozidla, tak případně od pojišťovny
jako zákonný regres. V případě napadení jiného psa či zvířete, musí
majitel uhradit náklady léčení, tak vzniklou škodu a další případné
vzniklé náklady s tím spojené. Dalším možným problémem jsou také
exkrementy. V tomto případě se jedná o přestupek proti veřejnému
pořádku, konkrétně znečištění veřejného prostranství a hrozí zde
pokuta do výše 20.000,–Kč. Veřejné prostranství jsou ulice,
chodníky, náměstí, travnaté plochy atd. bez ohledu na to, komu
patří, tj. i když jsou v soukromém vlastnictví, pokud jsou veřejně
přístupné.
S ohledem na vše výše uvedené proto apeluji na to, aby všichni
občané řádně zabezpečili své psy a vyhnuli se tak možnému postihu.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo právních problémů se
neváhejte obrátit na podatelnu obecního úřadu nebo svůj dotaz
vložte do schránky umístěné na obecním úřadu.
Mgr. Šárka Hrbáčková Lysáčková, právník

MLADISTVÍ VANDALOVÉ V NAŠÍ OBCI
Bohužel i v naší obci se začalo vyskytovat pár
mladistvých vandalů, kteří schválně ničí
obecní majetek nebo majetek Vás občanů.
Během poslední doby se jedná například o
rozbití oken u automobilu, nebo chlévů,
poničení fasády na KD Vlachovice, nebo
opětovné poničení dřevěné poštovní
schránky obecních bytů u vstupu do OÚ
Vlachovice (viz. obrázek), apod. Co k tomu
naše místní vandaly vede? Zdá se, že je to především nuda, neřízený
volný čas, někdy i zlost, občas i touha po pomstě nebo vidina
zakázaného ovoce.
Co s tímto problémem? Mnozí se budou divit, ale dle
celorepublikového odborného výzkumu, za to mohou často hlavně
rodiče a jejich nepřiměřeně benevolentní způsob výchovy a povolení
nevhodného, neřízeného trávení času svých dětí. Takže, až uvidíte
příklady vandalství nebo nepořádku v naší obci, zkuste se zamyslet,
jestli to zrovna není i Váš potomek, a co proto děláte, aby opravdu
nebyl. Problémy v rodinách, málo lásky, nedostatečné vedení,
přehlížení výchovných problémů dětí, špatné vzory a příklady od
rodičů, nebo naopak až extrémní přísnost vede k problematickému
rozvoji mladého člověka, končící někdy až s tragickým životním
osudem.
Věřím, že z naprosté většiny našich mladých „vlachovských vandalů“
by jinak mohli vyrůst (a snad i ještě vyrostou) dobří lidé a příkladní
Vlachovjané, s pěkným životem a které budou mít lidé rádi. Nestačí
jen nadávat - rodičové, záleží to velkou mírou i na Vás!
Radek Fryzelka

VZPOMÍNÁME
„Když o mně hovoříte a myslíte na mne,
žiji přece dál…“
Dne 18. 3. 2016 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí naší maminky, babičky a
prababičky, paní Františky Kadičové,
rozené Zámečníkové, Vrbětice č.p. 87.
Za tichou vzpomínku děkují děti s rodinou.
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Z LETOŠNÍCH VLACHOVSKÝCH FAŠANEK

POZVÁNKY A AKCE

KALENDÁŘ BŘEZEN 2016
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