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VLACHOVICKÉ LISTY
•

Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré přísloví: „Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.“

Duben 2018

www.vlachovice.cz
Silnice mezi Valašskými Klobouky
a Slavičínem se bude
www.vlachovice.cz
rekonstruovat. Při této rekonstrukci by mělo dojít k
úpravám, které by i bezpečnost na této komunikaci měly
zlepšit. Vedení obce Vlachovice zkusí opětovně oslovit
POLICII ČR se žádostí, aby pravidelně měřili rychlost na
tomto úseku.

íjen2016
„Kuřátka

pípajú, slunéčko jásá,
jaro
už je tu, tož to bude krása!“
www.vlachovice.cz

Krásné a požehnané Velikonoce Vám přeje
Obec Vlachovice
•

RO nedoporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemku
3868/1 a části parcely 3868/14, vše v kú Vlachovice.

•

RO nedoporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemkú
3868/1 a parcel 60/2 a 59/2, vše v kú Vlachovice.

•

RO doporučuje ZO odkoupení parcely
Vlachovice.

3868/15 v kú
Radek Fryzelka

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
•

Zastupitelstvo obce Vlachovice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o spolupráci za sjednaných společných
podmínek všech obcí o zajištění výuky v MŠ i ZŠ
Vlachovice.

•

Zastupitelstvo obce Vlachovice souhlasí s uzavřením
Smlouvy o spolupráci – Vodní dílo Vlachovice

•

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Dotaci na
veřejné osvětlení (dotační titul EFEKT)

•

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočet obce
Vlachovice na rok 2018 (příloha)

•

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 1/2018 - dotaci pro Svaz včelařů – 20000,- Kč.

•

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 2/2018 - dotaci pro zapsaný spolek DOKOPY –
60000,- Kč

•

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 3/2018 - dotaci pro SK Vlachovice – 300000,Kč

•

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 4/2018 - dotaci pro Římskokatolickou farnost
Vlachovice – 250000,- Kč

•

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 5/2018 - dotaci pro MS „Valašsko“ Vlachovice
– 50000,- Kč

•

ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje parcely 2784/5 v
kú Vrbětice.

•

ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku

PRÁCE V OBCI
V minulém měsíci jsme zajišťovali práce spojené s údržbou
komunikací, chodníků a běžný úklid v obcích. V lesích v lokalitě
Mladý háj jsme prováděli těžbu dřeva poškozeného větrem a
napadeného kůrovcem. Následně jsme část kulatiny nevhodné k
prodeji rozváželi jako palivové dříví našim důchodcům. Dále naši
pracovníci vyřezávali nežádoucí dřeviny podél cesty ve směru na
Rakovy paseky. Na místním hřbitově jsme pokáceli túje, které by
bránily výstavbě nového oplocení. V KD probíhají přípravné práce
spojené s otevřením restaurace. V kuchyni firma Seveza
namontovala další nábytkové a materiální vybavení kuchyně. Firma
Jastr ELEKTRO rozšířila elektroinstalaci a provedla doplnění
osvětlení ve výčepu a restauraci. V nových prostorách připravila
elektroinstalaci pro chladící box. Firma Hlavica nábytek započala
práce na výčepu a doplnění interiéru restaurace.
Ladislav Obadal, Radek Fryzelka

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
•

RO si pozvala ředitele školy a ředitelku MŠ Vlachovice,
aby jim sdělila, že bude po 6 letech vyhlášeno výběrové
řízení na pozici ředitele školy a ředitele MŠ. Toto
výběrové řízení by mělo býti prováděno každým šestým
rokem dle zákona 561/2004 sb. o možnosti vyhlášení
konkurzu z důvodu ukončení šestiletého výkonu práce na
pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení.

•

RO souhlasí s poskytnutím daru na dětskou pěveckou
soutěž zpěváček Valašskokloboucka.

•

RO souhlasí s poskytnutí daru ve výši 5000 Kč pro Charitu
Vsetín.

•

Žádost a petice části občanů z Vrbětic. Na obec byla
předána žádost několika občanů Vrbětic, kteří žádají obec
o pomoc při úpravě rychlosti silničních vozidel na hlavní
komunikaci.
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3257/78 v katastrálním území Vlachovice.
•

ZO schvaluje směnu pozemků 3829/12 a 3829/13 vše v kú
Vlachovice, majitele Miroslava Stejskala, Vlachovice č.p.
120, za obecní pozemek 3870/36 v kú Vlachovice. Cena
směňovaných pozemků 20 Kč/m2.

KRÁTCE Z OBCE
 Obecní úřad informuje, že zahájil projednávání
aktualizace územního plánu. Výsledkem zákonné
aktualizace bude změna územního plánu. Tímto
opakovaně žádáme veřejnost, aby podávala své
připomínky k územnímu plánu nejpozději do 30. 4. 2018,
tak jak je uvedeno na úřední desce obce. Na pozdější
žádosti o změnu územního plánu již nebude brán ohled.
 Valašskokloboucké služby s.r.o. nás požádaly o změnu
termínu svozu komunálního odpadu, z důvodu
dlouhodobé
poruchy
svozového
automobilu.
Aktualizovaný kalendář naleznete na poslední stránce.
 Pošta ve Vlachovicích má nové tel číslo 954 276 324.
Radek Fryzelka

OBECNÍ RESTAURACE NA VLACHOVSKÉM MÝTĚ
29. dubna 2018 je naplánováno slavnostní otevření obecní
vlachovské restaurace. Po mnoha desetiletích se ve Vlachovicích
otevře podnik, kde se bude moci host i najíst. Vize naší restaurace
je ale mnohem širší, od prvopočátku se snažíme vybudovat v rámci
našeho regionu nadstandartní restauraci, která by výrazně
obohatila a rozšířila nabídku služeb kulturního domu i v celé obci.
Restauraci, na kterou byste mohli být hrdí, dělala Vám radost a
stala se postupně vyhlášenou v celém regionu. Myšlenka odvážná,
náročná, ale věříme, že možná a reálná.
Kvalitní čerstvé suroviny, podpora a spolupráce s okolními farmáři,
malými výrobci a dodavateli – bude jeden z pilířů naší kuchyně.
Můžete se těšit na obměňovanou nabídku jídelního lístku 4x ročně
dle ročního období a sezónní nabídky regionálních surovin i
tematického zaměření. Obměňované speciality české, evropské i
regionální valašské, vlachovské kuchyně. Od září chystáme jeden
víkend v měsíci pravidelné akce s rozšířenou tematickou nabídkou a
speciálními pivy. Přes všední den bude pro hosty nachystána i
obědová nabídka ze tří „meníček“ v cenové kategorii od 75 – 105 Kč
(dle druhu). Na vaše oslavy, svatby, firemní akce apod. Vám
navaříme a nachystáme to, co si budete přát, s možností i výzdoby
sálu. Restaurace bude otevřena každý den. Kromě pondělí
s možností stravování až do večerních hodin.

Šéfkuchařem jen pan Michal Kročil z nedalekého Šanova. Po
vyučení vařil na Hotelu Ogar, pak byl několik let vedoucím
kuchařem v Restauraci u sv. Jana. Před 7 lety odešel pracovat do
zahraničí, kde nabral další cenné zkušenosti ve velmi kvalitních
provozech. Nejprve na hotelu Sonec v Německu, dále v Hotelu
Meiser a v hotelu Praemontan v Rakousku. Druhým, neméně
kvalitním kuchařem je pan Dušan Holan, do budoucna snad i občan
Vlachovic, který byl mimo jiné šéfkuchařem v restauraci Maxima
v Otrokovicích, nebo aktuálně vaří ve vyhlášené zlínské restauraci
zaměřené na zdravou stravu FIT FOODIE. Obsluhovat Vás budou
vlachovské číšnice - Radka Machů a Veronika Turzová (Štachová),
společně s externisty. Další součástí týmu jsou pomocné kuchařky,
které se ale ještě upřesňují.
Důležitým člověkem, aby silně rozšířený provoz kulturního domu a
restaurace do budoucna fungoval, je provozní. Bude jí Lenka
Míčová z Vlachovic, která bude mít po zaučení a postupném
předání na starosti vše, co se týká kulturního domu - Rezervaci
termínů v KD i restauraci, předávání, řešení požadavků a postupně i
provoz restaurace. Od května 2018 se již na ni můžete obracet se
všemi dotazy a požadavky týkající se KD.
Pro provoz restaurace a KD chystáme internetové stránky a brzy se
aktuální informace můžete dozvědět i z facebooku.
Doufáme, že se Vám bude restaurace líbit.

Radek Fryzelka

OBEC VLACHOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO KD VLACHOVICE A
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU OBECNÍ RESTAURACE

NEDĚLE 29. 4. 2018
Program:
14:00 - 15:00 hod – možnost nahlédnout do všech zrekonstruovaných
prostor v KD Vlachovice
15:00 - oficiální zahájení provozu KD a obecní restaurace
Od 15:15 - k poslechu zahraje CM DOKOPYJAN

RÁDI PODPOŘÍME MALOPĚSTITELE ZELENINY A OVOCE
Pokud budete mít na Vaší zahradě větší přebytky nebo byste nám chtěli
pravidelně pěstovat a dodávat zeleninu, případně ovoce do naší
restaurace, moc rádi od Vás budeme odebírat. Více informací na tel č.
775 345 646

CHCEME BÝT LOKÁLNÍ, EKOLOGIČTÍ A ZÁLEŽÍ NÁM, CO OPRAVDU U
NÁS BUDETE JÍST A JAKÝ TO BUDE MÍT DOPAD NA VAŠE ZDRAVÍ I
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jsme moc rádi, že se nám s různou pomocí podařilo sehnat velmi
kvalitní základní pracovní tým, který je „naladěn na stejnou notu“.

TŘÍDIT ODPAD MÁ I FINANČNÍ VÝZNAM PRO
CELOU OBEC
To, že obec a občané třídí odpad má smysl nejen z hlediska
ekologického, ale i z hlediska finančního.
Ukládání a svoz
komunálního odpadu je pro obec a tím pádem i občany velmi drahá
záležitost, poplatky za ukládaní na skládkách odpadů jsou rok od
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roku větší. Ovšem za vytříděný odpad obec získává nemalý peníz,
který pak může být použit například na zvelebování obce.
Jen za rok 2017 obec tímto způsobem utržila 190495 Kč. Na
množství a hrubý zisk z vytříděných odpadů za rok 2017 se můžete
podívat níže:
Papír
7,581 t
1498 Kč
Plast
29,040 t
130657 Kč
Sklo
18,977 t
19915 Kč
Kovy
3,952 t
335 Kč
Odměna za třídění
38090 Kč
Radek Fryzelka

INFORMACE Z MATRIKY ZA ÚNOR 2018
Gratulujeme rodičům k narození dětí
a přejeme jim pevné zdraví!
2. 2. 2018 Dan Šimoník
7. 2. 2018 Anna Černá
15. 2. 2018 Jakub Dulík
Dan Šimoník

Přihlášeni 3 občané, odhlášeno 0 občanů

Rozloučili jsme se a s láskou vzpomínáme
1. 2. 2018 František Míča, nedožitých 80 let
24. 2. 2018 Emílie Lysáková, 68 let 68 let
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční agendě,
prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční událost, tj. narození
dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto skutečnost nahlásili v kanceláři
OÚ 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
zastupce@vlachovice.cz Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY A SOŠ SLAVIČÍN
Vážení čtenáři, rodiče žáků základní školy, po kompletní
rekonstrukci a modernizaci budov SOŠ za 55 mil Kč v roce 2016 (pro
strojaře, automechaniky, elektrikáře a instalatéry) pokračují
rozsáhlé stavební práce na gymnáziu za 33 mil. Kč
(viz: http://www.gjpslavicin.cz/cz/zpravodaj_skoly/). Od
září
vznikne na gymnáziu 4. a 5. patro v půdní vestavbě - s aulou,

odbornými učebnami automatizace, robotizace, přírodovědných
předmětů, jazykovou učebnou a studijně relaxačním centrem pro
práci školní psycholožky. Nabízíme studium v minimálně stejně
kvalitních podmínkách s moderními technologiemi a pomůckami –
především v přírodních vědách, cizích jazycích (nabízíme JAn, JNě,
JFr, JRu, JŠp, Latinu jako jedno z mála gymnázií v kraji),
informačních technologiích, strojírenství. Proto také přistavujeme
4. a 5. patro, které od září již žáci prvních ročníků budou využívat.
Uvědomuji si finanční náročnost při dojíždění, ubytování a
významné ztráty času při přepravě do vzdálenějších měst za
vzděláváním. Všechen tento čas může žák mnohem rozumněji
věnovat studiu, volnočasovým aktivitám ve škole či doma. Takto
společně strávený čas s Vámi rodiči je jistě nenahraditelný. Ve
vyhodnocení soutěží a aktivit (program Excelence ministerstva
školství) patří naše škola již čtyři roky mezi nejúspěšnější střední
školy ve Zlínském kraji. Na kvalitní výuku učitelů z místní základní
školy tak může žák navázat na naší škole znovu v blízkosti bydliště.
Vážení rodiče, jsem si jistý, že hledat stejný obor, který nabízí naše
škola v mnohem vzdálenějších městech je přinejmenším zbytečné.
Těším se kdykoliv na Vaši návštěvu jak na gymnáziu nebo SOŠ,
abyste mohli získat sami představu o naší škole. Přeji Vám radostné
Velikonoční svátky prožité v kruhu svých nejmilejších a radost
z Vašich dětí.
Josef Maryáš, ředitel školy GJP a SOŠ

POZVÁNKY
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V sobotu dne 28. 4. se uskuteční mezinárodní hasičská
pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu z Vlachovic
v 7:00 h, křižovatka na „ Mýtě“.
Zájemci z řad hasičů, případně i civilních občanů se
přihlásí na telefony:
+420 731 598 051 – VLACHOVICE – JAROSLAV ČÍŽ
+420 732 172 569 – VRBĚTICE – JAN AMBRŮZ
S ohledem na kapacity autobusu budou upřednostněni
zájemci z řad hasičů!
Děkujeme za pochopení!

ROZPIS ZÁPASŮ SK VLACHOVICE

VLACHOVSKÝ KALENDÁŘ DUBEN 2018
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