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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Když dne ubývá, horka přibývá.
www.vlachovice.cz

Červenec 2016

www.vlachovice.cz
OTEVŘELI JSME MUZEUM

PRÁCE V OBCI

V neděli 19. června v odpoledních hodinách se uskutečnilo
slavnostní otevření vlachovského muzea, na které se přišla podívat
spousta našich občanů. Hned po úvodní řeči zástupců obce, Přátel
historie Vlachovska a Muzea jihovýchodní Moravy, bylo muzeum
požehnáno naším panem farářem Františkem. Následně bylo
muzeum i celá usedlost zpřístupněna a prostory byly ihned plné. To,
jak se muzeum líbilo, musí posoudit již každý návštěvník sám. Tyto
slavnostní chvíle zdůraznilo vystoupení ryze místních hudebních
uskupení - a to CM Dokopyjan, dechová hudba Vlachovská kutálka a
Bratři Strouhalovi. Občasné přeháňky zahnaly hodně lidí zpět do
svých domovů, ale i tak se zpívalo a slavilo. Ke slávě patří přece
jenom i něco dobrého. Kdo z Vás se těšil na steaky, byl asi zklamán.
Pro návštěvníky byla podle starého receptu uvařena originální místní
slavnostní vlachovská polévka – krájankovica. V 19. stol.
k Vlachovicím patřila, nyní už ji umí vařit jen několik lidí. Někdy do
Vlachovických listů na ni přidáme recept. Uvařila ji po naší prosbě
paní Macková (rozená Raková) z vlachovských pasek. Sice pravila:„
Dnešní ludé už nejsú na takové místní staré, prosté, jídla zvyklí.
Radím ti, ulejte jim radši po slivovici, větší jim uděláte radosť.“ Přes
to jsme ji přemluvili a zajímavá smetanovo-ovocná chuť krájankovice
rozšířila gurmánské obzory nejednomu návštěvníku. Přesto vše zde
byla i zmíněná „slivovica“, nebo např. vdolečky, či výborné frgály,
které ochotně a zdarma upékla paní Miroslava Manová z Vlachovic,
za které ji moc děkujeme.

V měsíci červnu jsme prováděli sečení trávy a úklidové práce na
pozemcích v obcích, dále čištění chodníků od plevele. U Kulturního
domu jsme pokládali novou zámkovou dlažbu. V areálu koupaliště
jsme vyčistili bazén a prováděli úklidové práce tak, aby byl areál
připraven na letní provoz. Firma Hydrofol provedla rekonstrukci
dětského bazénu, byla zde nalepena nová fólie. V lesích v části
Podlípí probíhaly prořezávky od nežádoucích dřevin. V muzeu se
čistily prostory i některé předměty, sekla tráva, natíralo apd.
Ladislav Obadal

3.6.2016 – start druhé etapy dobročinné akce Na kole dětem

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůzí RO Vlachovice z června 2016

Největší díl práce vytvořili Přátelé Historie Vlachovska. Část
přípravných prací na muzeu se vytvořilo díky obecním
zaměstnancům. Přes to vše by muzeum nevzniklo bez ochotného
zapojení velkého množství našich občanů, kteří zdarma přispěli svým
dílem. Jaroslav Číž – práce na elektroinstalaci, zapojení světel apd,
Ladislav Kadič a Josef Hudek - oprava opěrné zdi před chalupou,
Josef Fryzelka – oprava předmětů, dále Lubomír Maček, Petr Mana,
Dalibor Olejník, Libor Rak, Petra Tichá, Zuzana Fryzelková, Filip
Fryzelka, Františka Fryzelková, Martin Obadal, Jan Obadal, Jiří
Obadal, Jakub Šimoník, Jaroslava Ptáčková, Jiří Janků, Miriam
Kozáková, Šimoník Pavel, Magda Havlíková, Maček Stanislav ml.,
Aleš Maček, Hlavica Martin, Jandík Pavel, Šimoník Ondřej, Adam
Šimoník, Hověžák Dominik, Zdeněk Petrů (Smolina), Tomáš Chmela
(Slavičín), František Slovák (Slavičín) a někteří členové kulturní
komise. Vyzdvihnout bychom chtěli jedenáctiletou Zuzku
Havlíkovou, která v muzeu pravidelně a s nadšením pomáhala. Byla
a je důležitým členem „týmu“. Určitě jsme na některé pomocníky
zapomněli, snad se na nás nebudou zlobit. V neposlední řadě
děkujeme spoustě občanů, kteří do muzea něco darovali, nebo
darují. Jejich seznam můžete vidět v samotném muzeu.
Radek Fryzelka



Přišlo rozhodnutí, že se bude rušit vlečka do muničních
skladů. Bude vznesen dotaz na drážní úřad proč došlo
k takovému rozhodnutí. Na premiéra se vznese dotaz, proč
došlo k rozhodnutí zrušení vlečky, když ještě neprobíhalo
se starosty jednání o budoucnosti skladů. RO Vlachovice
s tímto usnesením nesouhlasí, z důvodu znehodnocení
tohoto areálu.



RO souhlasí s uvolněním příspěvku na Domov seniorů
v Loučce. Je nutné se domluvit s ředitelem na výši a
způsobu.



Stížnost na neznámé osoby – rušení nočního klidu a
porušení závazné vyhlášky. Neznámé osoby, které v noci
dne 29. 5. 2016, nejenže rušily noční klid ve Vlachovicích,
ale hlavně porušily obecně závaznou vyhlášku 02/2015. RO
souhlasí s podmětem, daná událost se nahlásila na policii
a prošetří.



RO souhlasí s příspěvkem na projekt - Na kole dětem v částce 10000 Kč.



RO souhlasí s poskytnutím příspěvku na akci Selský deň
Vrbětice

Informace ze schůze ZO Vlachovice č. 13 ze dne 13. 6. 2016
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Zastupitelstvo obce Vlachovice souhlasí s celoročním
hospodařením obce Vlachovice a schvaluje Závěrečný
účet obce Vlachovice za rok 2015,a to bez výhrad. Zároveň
schvaluje řádnou účetní závěrku obce Vlachovice
sestavenou k 31.12.2015 a schvaluje ji bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Vlachovice projednalo závěrečný účet
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2015 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad. Zároveň projednalo řádnou účetní závěrku
Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko sestavenou
k 31.12.2015 a schvaluje ji bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schválilo veřejnoprávní
smlouvu č. 1/2016 dotaci pro Svaz včelařů – 20000,- Kč,
veřejnoprávní smlouvu č. 2/2016 dotaci pro o. s. DOKOPY
– 50000,- Kč, veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016 dotaci pro
SK Vlachovice – 300000,- Kč, veřejnoprávní smlouvu č.
4/2016 dotaci pro Římskokatolickou farnost Vlachovice 250000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje smlouvu o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č.j.
UZSVM/BZL/3404/2015-BZLM
s Úřadem
pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Vlachovice č. 01/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje přijetí dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Projekt: Po stopách
legendy o založení Vlachovic – částka celkem 539902,- Kč,
dotace 377000,- Kč



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje přijetí dotace
z Ministerstva zemědělství ČR. Dotační program č. 16 –
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, projekt:
Oprava Kaple nejsvětější trojice ve Vlachovicích – částka
celkem 496171,- Kč, dotace 347319,- Kč.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 2/2016



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej části
pozemku v kú Vlachovice p.č.2784/1 o výměře cca 160 m2
panu Obadalovi V., Vrbětice č.p. 45. Cena uvedeného
pozemku činí 20,- Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej pozemku
p.č.2794 a části pozemku p.č. 2784/1 o výměře cca 64 m2
v kú Vrbětice - Josefu Hudkovi, Vrbětice 18, na základě
dohody se sousedy a zaměření pozemku. Cena uvedených
pozemků činí 20,- Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej části
pozemku v kú Vlachovice p.č. 3274 o výměře cca 20 m2
manželům Fryzelkovým, Vlachovice 326. Cena uvedeného
pozemku činí 20,- Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej části
pozemku v kú Vlachovice p.č.3870/2 a celého pozemku
3870/9 Vladimíru Drábikovi, Vlachovice 21. Vše o celkové

výměře cca 60 m2. Cena uvedeného pozemku činí 20,Kč/m2.


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej části
pozemku v kú Vrbětice p.č. 2784/1 o výměře cca 60 m2
Jánu a Jitce Tomášovým, Vlachovice 50. Cena uvedeného
pozemku činí 20,- Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej
pozemku v kú Vlachovice p.č.3870/33 a směnu p.č.
3870/23 paní Vojtěšce Bodrogiové, Vlachovice 295. Cena
pozemku činí 20,- Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odprodej část
pozemku v kú Vlachovice p.č.3869/1 a část p.č. 3870/1 dle
aktuálního zaměření panu Tomáši Slávikovi (Vlachovice
111,112).



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku v katastrálním
území Vlachovice p.č. 3870/1.
Radek Fryzelka

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ
V MUNIČNÍCH SKLADECH
Informace velitele zásahu k aktuálnímu dění bezpečnostního
opatření v muničních skladech ve Vrběticích:
V úterý 28. 6. 2016 v 11.00 hodin zahájily složky integrovaného
záchranného systému a orgány činné v trestním řízení ohledání
místa činu a zintenzivní záchranné a likvidační práce. Od tohoto dne
bude téměř denně, zejména v odpoledních hodinách, docházet
k explozím řízeným policejními pyrotechniky při likvidaci nalezené
munice. Žádné nebezpečí obyvatelům nehrozí. Dosavadní model
střežení a zabezpečení ohraničené zóny muničních skladů
se nemění. Podle pozitivních prognóz skončí ohledání obou
epicenter explozí do konce letošního roku, nelze však vyloučit ani
prodloužení prací do první poloviny roku následujícího.
nprap. Monika Kozumplíková

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Dotaz č. 1: Nedávno proběhlo vyrovnání státu s církvemi. I v naší
obci se nachází církev římskokatolická, jenž disponuje svým
majetkem, ale prakticky neznám nikoho, kdo by znal jakým. I v
květnových Vlachovických listech je psáno, že tato církev vlastní
pozemek, jenž zasahuje do nového územního plánu i to, že obec
chce přispět na opravu zdi okolo kostela, jenž zřejmě je v majetku
této církve. V obci se též nachází mnoho sakrálních staveb o jejichž
údržbu se stará obec. Kdo je ale majitelem pozemků, proč byly tyto
stavby zbudovány a kdo zodpovídá za jejich stav? Jistě by tak bylo
žádoucí, kdyby OU ujasnil, co v naší obci skutečně tato církev
vlastní, do čeho a jak zasahuje památkový úřad a jaké z toho plynou
závazky pro obec.
Petr Gbelec, Vrbětice
Odpověď: Informace, co farnosti ve Vlachovicích patří, je nutné
vznést ideálně přímo na našeho otce Františka. Věřím, že rád Vám
tuto otázku objasní. Kostel ve Vlachovicích i opevnění kostela leží na
pozemku farnosti. Ve Vlachovicích a Vrběticích vznikla díky
obětavým, zbožným občanům spousta dalších církevních staveb,
které jsou na obecních pozemcích a nejsou přímým majetkem
farnosti. Jsou to památky, které o nás něco vypovídají a o které se
vyloženě „nemusí“, ale chce obec Vlachovice postarat. Památkový
ústav zasahuje jen do těch církevních staveb, kterou jsou opravdu
uznány jako památky. Obec Vlachovice by se vždy měla snažit
pomáhat udržovat hlavní dominanty obce, mezi něž patří i církevní
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stavby v dobrém, reprezentujícím stavu a to formou pomoci nebo
finančního příspěvku. Farnost Vlachovice není samozřejmě žádný
spolek, jedná se o něco mnohem důležitějšího a hlubšího. Pokud
bychom ho ale brali něco jako „spolek“ - byl by rozhodně nejstarší,
počtem členů největší a aktivitami a kulturně určitě nejprospěšnější
v obci. Je nutné si uvědomit, že bez naší živé farnosti a víry v obci, by
naše obec kulturně a lidsky upadla, podobně jako tomu už je
v některých částech naší ČR.
Radek Fryzelka
Dotaz č.2: Velice nám vadí volně pobíhající psi po obci. Často psi
pobíhají před domy majitelů a jsou nepříjemní a nebezpeční pro
chodce i cyklisty - přestože majitel psa samozřejmě říká běžnou frázi
– náš pes nikom nic neudělá… Rovněž nám vadí, že chodí a znečišťují
náš pozemek a nebojí se přijít až na terasu. Ve Vlachovických listech
jste již na majitele psů několikrát apelovali, ale zatím bez jakéhokoli
zlepšení. Můžete prosím osobně upozornit, zpřísnit a již konečně
bez výjimek začít pokutovat majitele volně pobíhajích psů?
Myslíme si, že je to jediná možnost, jak tento bezútěšný stav
napravit.
M.L.
Odpověď: Volné pobíhání psů v naší obci je velkým problémem a
naposledy jsme ho řešili ve Vlachovických listech v březnu 2016.
Často jsme na to upozorňováni. 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 volně pobíhajícího psa či jiného zvířete, může činit až
50.000, - Kč. Ohledně znečišťování ploch exkrementy: Každý majitel
zvířete, psa nebo i slepice, jej nesmí nechat volně pobíhat mimo svůj
pozemek a musí si svoje zvířata řádně zabezpečit, případně ohradit.
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.
Nezodpovědnost majitelů a pobíhání zvířat po veřejném prostranství
nebo po pozemcích sousedů zároveň zbytečně narušuje a ničí
sousedské vztahy.
Pokud uvidíte volně pobíhajícího psa, zkuste jej vyfotografovat a
pokud i znáte majitele, doneste nám fotografii a jméno majitele na
OÚ Vlachovice. Děkujeme.
Radek Fryzelka

SOUSEDSKÉ VZTAHY
Dnes se v obecné rovině podíváme na sousedské vztahy, jejichž
problematika je vcelku obšírně upravena v novém občanském
zákoníku. Pod pojmem sousedských vztahů si můžeme představit
omezení vlastnického práva mezi sousedy (ve prospěch souseda)
neboli vzájemné ovlivňování sousedů různými způsoby, např.








kouřem,
prachem,
pachy,
světlem, stínem,
hlukem, otřesy
vnik zvířete na cizí pozemky a jinými
podobnými účinky, a to nejen konáním, ale i nekonáním (dále jen
„imise“).
Vlastník se tak musí zdržet všeho, co působí, že výše
uvedené imise vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé
užívání pozemku. Za imise se však nepovažuje to, co je běžné
chování, které je obvyklé a v rámci sousedských potřeb tolerované.
Je potřeba si také uvědomit, že vlastníci sousedících pozemků
jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup

na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to
nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících
pozemků a staveb.
V případě, že už k imisím došlo, je nejlepším řešením zajít za
sousedem, na problém ho upozornit a věc řešit pokud možno
dohodou. V naprosté většině případů jsou sousedé rozumní a
inteligentní lidé a nastalý problém imisí odstraní. V opačném případě
je pak možné se obrátit na policii ČR, zda jednání souseda
nenaplňuje znaky přestupku, za který je mu možno uložit pokutu,
popř. na soud s tzv. sousedkou žalobou.
Mgr. Šárka Hrbáčková Lysáčková, právník

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC KVĚTEN
- za měsíc květen roku 2016
ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU VZPOMÍNÁME
7. 5. 2016 Žáčková Stanislava, Vlachovice 79 let

Narození - 0 dětí, Odstěhováni – 3, přistěhováni - 0 občanů.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026

CELOREPUBLIKOVÁ CYKLOTOUR ZAVÍTALA DO
NAŠEHO REGIONU
Od čtvrtku 2. června do soboty 4. června 2016 projížděl peloton
v čele s panem Zimovčákem naším regionem. Posláním této akce je
podpora nadačního fondu Na kole dětem, který je zaměřený na
pomoc onkologicky nemocným dětem. Všichni zúčastnění šířili
myšlenku vzájemně si pomáhat a nebýt lhostejný k osudu druhých,
zejména dětí, které jsou naší budoucností, naší radostí a pýchou.
Základní škola ve spolupráci s obcí Vlachovice se zasloužila o
uskutečnění jedné etapy pod názvem „Valašské školní kritérium“. V
pátek 3. června 2016, za přítomnosti žáků ZŠ Vlachovice, MŠ
Vlachovice a spousty přítomných, slavnostně odstartoval peloton
starosta obce Vlachovice pan Zdeněk Hověžák. Vytyčená trasa
zavedla peloton do obcí a měst Újezd, Slavičín, Štítná nad Vláří,
Brumov –Bylnice, Nedašov, Valašské Klobouky a zpět do Vlachovic.
Během jízdy se přidávali další cyklisté, žáci a učitelé z partnerských
škol, představitelé měst a obcí. Jízdu v pelotonu si tak průběžně
vyzkoušelo téměř tři sta lidí. V průběhu všech naplánovaných
zastavení panovala nádherná, srdečná atmosféra. Na vřelé přivítání
pelotonu na celé řadě míst navazovala kulturní vystoupení dětí. V
odpoledních hodinách peloton dorazil do cíle – do Vlachovic. Zde
probíhal velmi pěkně připravený „ Dětský den“, na kterém se
podílely všechny složky obce, kulturní komise a místní základní škola.
Děti si mohly zasoutěžit na připravených stanovištích, zhlédnout
ukázky výcviku psů, ukázky hasičské techniky z Valašských Klobouk,
ukázky mladých hasičů z Vlachovic apod.. Slavnostní příjezd cyklistů
přilákal i spoustu dospělých. Pan Josef Zimovčák se nejdříve přivítal
s dětmi, které již díky dlouhodobé spolupráci velmi dobře zná. Po
hudebním vystoupení žáků oficiálně přivítal pana Zimovčáka starosta
obce pan Zdeněk Hověžák. Tak jako i v navštívených městech a
obcích byly i ve Vlachovicích předány certifikáty na finanční podporu
nadačního fondu. Obec Vlachovice přispěla částkou 10 000,- Kč,
farnost Vlachovice částkou 5 000,- Kč, ZŠ Vlachovice částkou 5 000,Kč. Velký dík patří firmám z Vlachovic a okolí, které přispěly
dohromady částkou 58 500,- Kč. Partnerské firmy : STAVBY K4
Vrbětice, STŘECHY 92 s.r.o., AVENA s.r.o. Divnice, 2K – BOL s.r.o.
Vrbětice, ZEUMETAL s.r.o. Vlachovice, EKO farma Vlachovice – p.
Šánek, Ing. Pavel ŠELIGA – farma Vrbětice, HASEO, v.o.s. – Bělotín,
Pavel ŠIMONÍK ocelové konstrukce Vlachovice, Petr MĚRKA
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ELEKTROMONTÁŽE Lipová, INTEC s.r.o., Hlavica Luděk – kuchyně,
nábytek Divnice, Dušan a Iveta KOVÁŘÍKOVI Vlachovice, MPHARMA-CZ s.r.o. Horní Lhota, ŘEZNICTVÍ SÚKUP, s.r.o. Lipina,
JASTR ELEKTRO s.r.o. Vlachovice, , AUTO PNEU SERVIS VLACHOVICE
Libor HLAVICA,WASTEX spol. s.r.o. Valašské Klobouky, Kamil
ŠČUGLÍK – malířství a natěračství Petrůvka, Pavel MISAŘ – malířství
a natěračství Slopné, Karel HLAVICA – Drobná provozovna
Vlachovice, ZLÍNSKÉ STAVBY a.s., David VYSKOČIL – malířství a
natěračství Vlachovice, Marián KAŠŠA – truhlářství Vlachovice,
Pohostinství SPARTA – Vlachovice, Ing. Pavel RAŠKA – Vsetín,
Ladislav Stružka – Vlachovice, Fryzelková Helena Vlachovice, Devex
Vlachovice, Tradix Slavičín, COOP Jednota Vlachovice, KRPŠ při ZŠ
Vlachovice.

Pan Zimovčák a celý peloton podporující nadační fond zasílají velmi
srdečný pozdrav a váží si hezkého přivítání v našem regionu. Ze srdce
všem děkují za finanční podporu určenou pro děti. Rádi vzpomínají
na pobyt na Valašsku, cítili se zde velmi dobře. Zdejší prostředí členy
pelotonu natolik zaujalo, že plánují navštívit náš kraj i ve vlastním
volnu.
Komentáře a foto z celé cyklotour můžete zhlédnout na webových
stránkách: www.nakoledetem.cz
http://zsvlachovice.rajce.idnes.cz/Sportovni_den_spojeny_s_navst
evou_pana_Zimovcaka_a_celeho_pelotonu/
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečnění
této akce, všem, kteří jakoukoliv formou podpořili celorepublikový
projekt.
Mgr. Petr Daněk
Petr DaněkZÁVĚR

ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLE
Vážení rodičové, občané, touto cestou Vás
chci seznámit s událostmi ve škole, které
proběhly v závěru školního roku.

Proběhla řada akcí a soutěží. Vynikajícího
výsledku dosáhli žáci v celorepublikové
ekologické soutěži CO2 Liga. Tato soutěž byla zaměřena na ochranu
klimatu naší planety Země. V konkurenci 50 -ti škol jsme získali
vynikající 1. místo. Ocenění a pohár byl našemu družstvu předán na
slavnostní závěrečné konferenci v Brně. Zde hlavní koordinátorka
z řad našeho družstva Míša Komůrková z deváté třídy přednesla
velmi zajímavou prezentaci celoroční práce. Za její aktivitu a celkový
výsledek jí patří obrovská pochvala a uznání.
Vynikajících výsledků naši žáci dosáhli v další ekologické soutěži Poznej a chraň, kde družstvo získalo 1. místo v krajském kole. Dále
se naše škola zapojila do soutěže recyklohraní, kde jsme získali
„Certifikát environmentálního vyúčtování“, tím že jsme přispěli
k ochraně životního prostředí recyklací použitých elektrozařízení.

Proběhla výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí.
V okresním kole se umístily na stupních vítězů Kristýna a Miriam
Kozákovy a Jiří Gášek. V krajském kole se umístil Honza Jemelka.
Žáci páté třídy se zúčastnili zdravotnické soutěže Helfík, která
proběhla ve Slavičíně. V konkurenci 37 trojčlenných hlídek se naše
družstva umístila na 7., 15., 16. a 19. místě.
V květnu se žáci deváté třídy zúčastnili dvoudenní exkurze do Prahy.
Navštívili spoustu zajímavých míst, o kterých se učili v hodinách
dějepisu a zeměpisu.
Svátek matek jsme oslavili prvním ročníkem školní akademie. Pěkné
vystoupení žáků bylo zaslouženě oceněno obrovským potleskem
v místním Kulturním domě.

Ve čtvrtek 30. června ukončíme školní rok 2015/16. Rozloučíme se s
deváťáky a budeme se těšit na nové spolužáky, které přivítáme v
úterý 1. září. Po rozdání vysvědčení bude sedm žáků za jejich
úspěchy, reprezentaci školy a obce slavnostně oceněno na Obecním
úřadě ve Vlachovicích. Jsou to:
Zdiška Pavlůsková (9. třída) – literární soutěž
Míša Komůrková (9. třída) – ekologická soutěž CO2 liga
Zuzana Havlíková, Blanka Motúzová, Martin Kadlec (5. třída) –
vítězové krajského kola soutěže Poznej a chraň
Míša Havlíková, David Hrbáček (9. třída) – matematické a
přírodovědné soutěže, vynikající prospěch
Chtěl bych pochválit ty žáky, kteří mají zájem o vzdělávání se,
systematicky se připravují na výuku a není jim lhostejné jejich
budoucí uplatnění v životě.
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy za vynikající práci
během letošního školního roku. Děkuji KRPŠ, který podporuje
činnost školy. Bez jeho pomoci by se žáci nemohli zúčastnit spousty
akcí a soutěží. Dále děkuji Obci Vlachovice a místním firmám za jejich
náklonnost ke škole.
Všem Vám přeji mnoho pěkných chvil během letních prázdnin a
načerpání energie a elánu.
Mgr. Petr Daněk, ředitel školy

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE
VLACHOVICE
Když se dětí na konci školního roku zeptáme: „ Na co budete nejvíc
vzpomínat z mateřské školy?“ Většinou jmenují poslední školní akce
– na Skřítkovou noc, na Indiánskou stezku, na Cyklozávody, na
sportovní olympiádu, na výlet do ZOO… S pomocí paní učitelky si
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vzpomenou i na akce jarních dnů – velikonoční dílny, čistění
studánek u Surovcovy chaty, u „Dvou přátel“, u Lesní studánky na
Stržích… Ovšem jedna nejkrásnější z dětských odpovědí: „Na tebe
paní učitelko“, vás zahřeje na duši.
A jak to vidí naši rodiče? (úryvek z proslovu rodičů na rozlučce dětí
s MŠ v pátek 24. 6. 2016)
….. Odchod z MŠ je důležitým krokem v životě nejen našich dětí, ale
vlastně celé rodiny. Chci Vám jménem všech rodičů poděkovat za
Vaši obětavou práci v průběhu třech, nebo čtyřech let, kdy naše děti
toto zařízení navštěvovaly. Velké poděkování patří paní učitelce Ivě
Šimoníkové, která připravila naše děti k zápisu do 1. třídy a také za
její lekce logopedie, kdy většinu našich dětí naučila správné
výslovnosti a nám rodičům ušetřila spoustu času s dojížděním na
specializovaná pracoviště do okolních měst. Samozřejmě velmi
oceňujeme práci všech učitelek a pana učitele a děkujeme za
profesionální přístup k dětem, který jsme my rodiče mohli vidět při
veškerých školních akcích, které jste s dětmi připravili a nacvičovali
pro nás rodiče. A nebylo jich málo… Tímto Vám chci poděkovat za
příjemné zážitky strávené na všech těchto společných akcích. U paní
ředitelky jsme vždy viděli, jak ji práce s dětmi baví, měla vždy dobrou
náladu a dokázala naše děti nadchnout. Děkujeme za Vaši
nápaditost a práci při vyrábění dárků pro nás rodiče, ať již ke Dni
matek, nebo na Vánoce a při jiných příležitostech. Velmi také
děkujeme paní školnici Drábikové, která se starala nejen o čisté
prostředí, ale také zvláště prvním rokem v Beruškách pomáhala
nemotorným dětem s oblékáním a obouváním. Mnoho díků skvělým
kuchařkám paní Vašičkové a paní Šánkové za přípravu chutného a
pestrého jídelníčku pro naše zlatíčka. …… Díky za Vaši trpělivost,
citlivý a kamarádský přístup k našim dětem, za pochopení dětské
duše. Naše děti díky Vám chodily do školky rády a bez zbytečného
stresu. Přejeme Vám všechno nejlepší v profesním i osobním životě,
ať Vás Vaše práce stále naplňuje, pevné zdraví a pevné nervy, stálý
úsměv na tváři a super prázdniny!“
za rodiče předškoláků Dita Orlitová
A co dodat? Moc děkujeme a těšíme se na super prázdniny!!!

Indiánské dopoledne
V pátek 17. června se ze zahrady naší školky za doprovodu bubnů
linul indiánský pokřik. Pro děti bylo připraveno hravé indiánské
dopoledne plné aktivit - výroba indiánských náramků, malování na
obličej, proplétání se v lanové síti, „lov bizona“ (hod šiškou do
kruhu), indiánský tanec a zpěv. Po indiánském výcviku a osvěžení
v podobě „mražené živé vody“ jsme se společně vydali hledat
ztracený poklad. Mapa nás dovedla až na skalický vrch (Hradišťko),
kde se malým indiánům podařilo najít celkem tři poklady.

Letní olympidáda - Den dětí
Ve středu 1. června dopoledne jsme pro děti připravili sportovní
soutěže a hry právě při příležitosti DNE DĚTÍ. Každá třída si
nachystala několik sportovních aktivit: Rybičky soutěžily v běhu ve
dvojicích na 20 metrů, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky a ve
vytrvalostním běhu. Sluníčka závodila ve sprintu jednotlivců i dvojic,
dále v hodu tenisovým míčkem, zdolání slalomu z variocrossu a
závěrečném vytrvalostním běhu. Nejmladší děti z Berušek si své síly
porovnaly ve skocích v pytli, hodu do dálky a na cíl a pozornost si
procvičily při přenášení míčku na lžičce. Po vyhodnocení jednotlivých
disciplín děti obdržely medaile, diplomy, ceny a také sladkosti.
Za kolektiv MŠ Vlachovice Mgr. Hana Sporková

PÍŠU, PÍŠEŠ, PÍŠEME
Dne 28.6.2016 byla vyhodnocena literární soutěž Píšu, píšeš, píšeme
vypsaná Obecní knihovnou Vlachovice spolu se ZŠ Vlachovice.
Soutěž na podporu dětského psaní , rozvoj fantazie a představivosti
byla určena žákům 2. -5.třídy na libovolné téma. Sešlo se nám 24
různorodých literárních prací od pohádek, fantazy a dobrodružných
příběhů, dokonce i básně. Vyhodnocení všech prací bylo těžkým
úkolem, všichni „malí spisovatelé“, psali se zápalem a zaujetím.
Nejlepší práce byly díky finanční podpoře Obecního úřadu
Vlachovice odměněny diplomem a knihou. Budou postupně otištěny
ve Vlachovických listech, aby si je i široká veřejnost naší obce mohla
přečíst. A zde máme výsledné pořadí.

1. kategorie 2.-3. třída
1. místo: Amálie Gbelcová – Pohádka o Zvonilce
2. místo: Eliška Chamajová – Pohádka o ztracená princezně
3. místo: Matyáš Martinec – Pověst o zbojníkovi
4. místo: Matěj Číž – Simpsonovi
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5. místo: Ivana Šmotková – Pohádka o Viliam a panence

zúčastní memoriálu Josefa Šuráně ve Štítné. První mistrovské utkání
se odehraje 6.-7. 8. 2016.
Hráči: Bodlák Milan, Dulík Milan, Polášek Marek, Maček Lubomír,
Kolouch Tomáš, Olejník Tomáš, Jandík Pavel, Kořenek Marek, Míča
Zbyněk, Nedavaška Jiří, Hověžák Jaroslav, Chovanec Roman, Doruška
Miroslav, Macek Filip, Šimoník Ondřej, Hověžák Přemysl, Rak Petr,
Hlavica David, Trčka Viktor, Trčka Šimon, Trčka Marián, Pekárek
Jakub, Maček Aleš, Drábík Pavel, Mikeska Jan, Vavrys Ondřej
Trenér: Straka Vladislav, Vedoucí mužstva: Kolouch Stanislav, Vavrys
Ondřej
Muži („B“)
Od sezóny 2016/2017 je přihlášeno do IV. třídy „B“ mužstvo mužů.
Dorost

2. kategorie 4.-5. třída
1. místo: Martin Kadlec – Povídka o Tomáši Baťovi
2. místo: Natálie Čevelová- Tajemný dům
3. místo: Jan Kohoutek- Skautský táborák
4. místo: Zuzana Havlíková- báseň Naše třída zlobivá
5. místo Václav Častulík- povídka Malá knihovna
Za Obecní knihovnu všem dětem děkuji za krásné práce a těším se
na další ročník.
Dana Lišková

HODNOCENÍ SK VLACHOVICE
Muži (,,A“)
Po podzimní části sezóny 2015/2016 se mužstvo nacházelo na 11.
místě se ziskem 16 bodů. Bylo tedy jasné, že bude hrát na jaře o
záchranu. Přípravu na jarní část sezóny začalo mužstvo v půli ledna.
K mužstvu se vrátil, po 3-leté pauze strávené ve Slavičíně, staronový
trenér Vladislav Straka. Úkolem bylo zachránit pro Vlachovice 1.A
třídu. Muži trénovali dle svých možností a sehráli několik přípravných
zápasů (prohra s Valašskými Kloboukami a Lidečkem, remíza se
Slavičínem B a v generálce na jarní boje výhra v Bojkovicích).
Bylo důležité jarní část bodově dobře začít, což se povedlo.
Z prvních 4 kol, získali muži 10 bodů (prohráli jediné po penaltách
3:2, a to hned v 1. kole na Juřince, porazili doma Valašské Příkazy 2:1,
Brumov B 4:0 a venku Vidče 2:1). Dá se říct, že v prostřední části
sezóny si mužstvo prošlo výsledkovou krizí. Vyhrálo vysoce doma
nad Zubřím 7:2, ale prohry 5:1 v Nedašově, 1:2 doma s Podlesím a
3:1 ve Valašských kloboukách ukázaly, že o setrvání v soutěži se bude
hrát až do poslední chvíle. Stejně jako začátek soutěže, tak i konec
vyšel mužstvu na výbornou. V důležitém souboji s Dolní Bečvou muži
doma 2:1 vyhráli a soupeře tak nechali za sebou. Poté přišla
nečekaná výhra 2:0 na hřišti lídra z Kelče. A v dalším souboji,
s týmem ze spodu tabulky Podkopnou Lhotou, vyhráli doma 2:1. Po
tomto zápase bylo již jasné, že se podařilo ve Vlachovicích udržet 1.
A třídu i pro nadcházející ročník. V posledním kole prohráli muži 4:3
po penaltách v Horní Lidči.
V celkové tabulce Vlachovice obsadily 8. místo se ziskem 39 bodů.
Na jaře získaly 23 bodů, doma prohrály jediný zápas, z venku přivezly
8
bodů
a
patřily
mezi
nejlepší
mužstva.
Za celou sezónu je potřeba hráčům, trenérovi, fanouškům,
funkcionářům a v neposlední řadě sponzorům velmi poděkovat.
Hráči se na novou sezónu 2016/2017 sejdou 15.7. O den později se

Dorost byl před jarní částí na 5. místě, když na podzim získal 25 bodů.
Hráčské, ani trenérské složení se před jarní částí nezměnilo.
V přípravě se dorostenci utkali s vrstevníky z Brumova, kterým
podlehli, a v Luhačovicích na umělé trávě, v posílené sestavě o
některé hráče z
mužů, porazili mužstvo z Drnovic.
V sezóně střídali dorostenci, i díky zranění a dalším okolnostem,
velice povedené zápasy s těmi méně podařenými. Za zmínku stojí
výborný výsledek 3:2 po pen. doma v derby proti Slavičínu. Dobře
zahráli naši dorostenci i přes prohru 2:1 po pen. ve Valašských
Kloboukách nebo na Mladcové, kde získali 2 body za výhru 4:3 po
pen. I proti Bylnici odehrál dorost výborný zápas a zvítězil 6:0. Taktéž
za posledním kolo, u suverénního lídra soutěže z Napajedel, si i přes
prohru 4:2 zaslouží dorostenci pochvalu. Mezi ty méně podařené
zápasy patří domácí porážka s Hulínem 0:11, domácí prohra
s Valašskou Polankou 2:3 po pen. a porážka 2:4 doma s Lidečkem.
Dále se dorost utkal ještě venku s Provodovem, kde vyhrál 2:0 a
stejný
výsledek
uhrál
i
v Újezdě.
V konečné tabulce obsadili naši dorostenci, stejně jako na podzim,
hezké 5. místo a přitom získali 42 bodů se skóre 49:48. Za odvedenou
práci v sezóně patří hráčům a všem, kteří se o chod dorostu starali,
velké díky. Chtěl bych touto cestou taky poděkovat těm hráčům,
kterým už dorostenecký věk skončilI a přesunou se k mužům. Jsou to
Rak P., Trčka M., Pekárek J. a Honek Vl.
Hráči: Dulík Milan, Trčka Šimon, Trčka Viktor, Honek Vlastimil,
Hlavica David, Pekárek Jakub, Hověžák Přemysl, Rak Petr, Trčka
Marián, Rak Pavel, Stružka Kamil, Kašša Ondřej, Burda Petr, Horáček
Tomáš, Vizvári Jakub, Kudela Miroslav, Stružka Daniel, Hlavica Lukáš,
Rak Vojtěch, Ház Marek
Trenéři: Plšek
Vlastimil, Hověžák Karel, Asistent: Vavrys Ondřej
Ondřej Vavrys
Žáci
Po ukončení fotbalové sezóny je také čas na hodnocení mužstev
žáků.
Máme tým starších a mladších žáků a také fotbalové přípravky, do
které chodí děti od pěti let. Trénujeme dvakrát týdně pod vedením
Romana Zoubka, Pepy Gbelce a občas Lukáše Mikulky, za což jsme
mu velice vděční.
Starší žáci skončili po sezoně 2015/2016 na devátém místě, dokázali
však na jaře porazit např. Zlín B, který tuto soutěž vyhrál. Nejlepším
střelcem byl Dan Stružka. Do dorostu odchází Jarda Ovesný, Vojta
Ovesný, Jirka Gášek a Mirek Kudela.
Mladší žáci skončili na desátém místě. Nejlepším střelcem byl Marek
Straka. Do starších žáků přejde Marek Straka a Martin Vizvári.
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Přípravka je nesoutěžní, jde hlavně o to, vybudovat si základnu do
budoucna. Bohužel se pořád potýkáme s nedostatkem hráčů,
zejména v mladších žácích. V této sezóně tak už hráli z přípravky za
mladší žáky Ondra Zoubek, Patrik Řehák, Kuba Rapant a Kryštof
Barcuch.
Dále nás také trápí nezájem rodičů nejen o to, aby děti vůbec
sportovaly, ale také, když už ten fotbal hrají, tak se na ně ani
nepřijdou podívat. Když přijedeme na utkání k soupeři, jsou „divácké
ochozy“ plné rodičů a také při domácích zápasech rodiče našich
soupeřů převažují. Na druhou stranu máme naštěstí pár
„zapálenců“, kteří jsou na každém domácím utkání, a hlavně za jejich
pomoci se nám podařilo udělat pro děti velmi příjemné zakončení
sezóny.
Na podzim určitě uděláme další nábor, tak doufáme, že se nám
přihlásí další děti nejenom do přípravky, ale také do ostatních týmů.
Nikdy není pozdě začít sportovat.
Všem nadšeným malým i starším fotbalistům a hlavně trenérům
patří velké poděkování.
Miroslava Zoubková

KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU, ZTRÁTY
1. PRODÁM obracečku + shrnovačku výroby TON. Dále Sekačku MF
70 + nové kosy. Možnost zhlédnutí. Cena dohodou. Tel: 732 101971
2. Po otevírání muzea se ve stodole nalezl deštník, kdo si ho
zapomněl, může si ho vyzvednout na OÚ Vlachovice.

FOTOGRAFIE Z ČERVNOVÝCH AKCÍ

Selský deň ve Vrběticích

Otevírání muzea - expozice v bývalém chlévě

Svatojánské slavnosti 25. 6. 2016 - 7 . ročník této kulturně velmi pestré a oblíbené akce,
opět navštívilo během dne spousta místních, ale i lidí z daleka. Vystoupil zde
Dokopyjánek a CM Dokopyjan, LIDEČANKA, DAREBAND a FILIP FRYZELKA. Krásným
zážitkem bylo i slavnostní zapálení svatojánského ohně, za zpěvu krojovaných žen a
„cérek“. Po zapálení ohně vystoupila hlavní hvězda večera, kterou byl Pavol Kovaliček
s kapelou. Za úplné tmy předvedla svou ohňovou svatojánskou "šú" umělecká skupina
UMBRA z Kroměříže a prohloubila pěkný zážitek ze Svatojánské noci.
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KOUPALIŠTĚ VLACHOVICE

Vlachovice usedlost č.p. 115
OTEVŘENO KAŽDOU NEDĚLI OD 14 - 17 HOD.
Ve všední den na požádání na tel. čísle: 775 345 646

Zdravotní přednáška:

O bylinkách a mastičkách na
potlačení bolesti pohybového
aparátu člověka.

Provozní doba od 10 – 19 hod
večerní koupání od 19 – 21 hod
Oproti minulému roku jsme pro Vás rozšířili
dětskou zónu, zastřešili zahrádku a na výběr
můžete mít široký sortiment piv včetně Radegast
12˚ a ovocného piva
Bufet otevřen:
Všední dny: od 10 – 22 hod.
o víkendech od 10 – 24 hod.

Přednášející lázeňský lektor a spolupracovník
farmacie BIOMEDIKA PRAHA:

aktuální informace sledujte na:
www.facebook.com/Koupaliště-Vlachovice-453293281371858

Karel Štenbauer
12. července v 18.00 hod, v KD
Vlachovice
Vstup zdarma
Vězněte si tužku a papír na poznámky

KALENDÁŘ ČERVENEC 2016
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