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Vlachovicko-Vrbětický
zpravodaj

Zápis z RO ze dní 10. 1. a 24. 1. 2022
•
•

•
•
•

RO souhlasí s ceníkem nájmu restaurace a KD na rok
2022.
RO souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 20 000,Kč pro Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice, který
bude zahrnut do rozpočtu roku 2022.
RO bere na vědomí poděkování Linky bezpečí, z. s.,
za finanční podporu.
RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na výsadbu
listnatých stromků v katastru obcí.
RO souhlasí s žádostí MŠ Vlachovice o rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2021, a to část do
rezervního fondu a část do fondu odměn.

Práce v obci v lednu 2022
V minulém měsíci jsme odklízeli sníh z komunikací, chodníků
a prováděli posyp drtí. Dále jsme se věnovali ořezu větví
stromů zasahujících do komunikací a chodníků v obou
obcích. Ve Vrběticích ve směru na RZAVOU jsme vyřezávali
nežádoucí dřeviny, které zasahovaly do komunikace.
V lesích bylo nutné provést „nahodilou“ těžbu především
smrkového porostu poškozeného větrem, a to v lokalitě
BLIŽNÍ, PLÁŇAVY a ve Vrběticích v RUBANISKÁCH o celkovém
množství 320 m3 kulatiny.
Firma Zlínské stavby, a.s., pokračuje v rekonstrukci obecního
úřadu.

Žádáme občany, aby v zimním období neparkovali své
automobily na obecních komunikacích, brání tím
v odklízení sněhu a údržbě. Z téhož důvodu žádáme,
aby v den svozu komunálního odpadu a plastů
nedávali popelnice na chodníky.

Stránka |2

Zajímavosti z matriky v roce 2021
Počet obyvatel k 31. 12. 2021

Valašskokloboucké služby, a. s., upozorňují
občany, že z důvodu zautomatizování odvozu
odpadů je NUTNÉ mít odpadní nádoby – popelnice (na
směsný komunální odpad i na platy) opatřeny QR KÓDEM
(štítkem).

1497

V roce 2021:
bylo přihlášeno
bylo odhlášeno
narodilo se
zemřelo

20 občanů
19 občanů
21 občanů
19 občanů

Pokud nebude
VYVEZEN.

popelnice

označena,

odpad

NEBUDE

Občané mají možnost do konce února nahlásit skutečnost, že
NEMAJÍ popelnice označenou, buď na sběrném dvoře nebo
v kanceláři obecního úřadu. Štítek si následně budou moci
vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.

V roce 2021 bylo uzavřeno 11 sňatků
• z toho 4 občanské.
Zápis do knihy manželství
Zápis do knihy narození
Zápis do knihy úmrtí:
• Vlachovice
• Vlachova Lhota
• Haluzice

Odpadové hospodářství

11 sňatků
1 porod doma

ZKONTROLUJTE SI, PROSÍM, POPELNICE, ZDA NA
NICH MÁTE ŠTÍTKY NALEPENÉ.

5 občanů
1 občan
1 občan

Byla provedena 2x změna příjmení na žádost.

Statistika nejčastějších jmen a příjmení:
Josef
Pavel
František
Petr
Tomáš

48
34
32
32
29

Marie
Jana
Ludmila
Anna
Jarmila

78
30
27
27
23

Rak
Gbelec
Hověžák
Míča
Obadal

31
19
18
16
15

Raková
Gbelcová
Hověžáková
Míčová
Obadalová

24
16
10
8
12

50-59
60-69
70-79
80-89
90-91

212
192
122
55
11

Věkové složení obce
0-5
6-17
18-29
20-39
40-49

99
182
210
184
230

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 (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. 577 324 026

Jak správně topit
Už jen 7 měsíců! Topíte pevnými palivy? A víte, že od 1. 9.
2022 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva,
které spadají do 1. a 2. emisní třídy?
Topná sezóna je v plném proudu, ale proč si nepřipomenout
několik zásadních pravidel? Při vytápění domácností kotli na
tuhá paliva je mimořádně důležité dbát na správné palivo,
které určil výrobce kotle. Palivo totiž nejvíce ovlivní to, co
vychází z komínů a co se uvolňuje do našeho životního
prostředí. Dodržte také druh dřeva nebo zrnitost uhlí. Černé
uhlí nelze volně zaměňovat za hnědé, které má jiné
parametry. Hnědé uhlí stejně jako dřevo obsahuje vysoký
podíl prchavé hořlaviny, která ke svému spálení potřebuje
dostatečný prostor, například klasické litinové prohořívací
kotle neumožňují dostatečné prohoření hnědého uhlí, a
proto do těchto zařízení nepatří. U paliv pro automatické
kotle je nutné dodržet určitou kvalitu paliva zaručenou
certifikaci. Šetření na kvalitě může vést k zablokování
podavače paliva či jeho poškození a náklady na opravu pak
zpravidla tuto úsporu převýší. Palivo správně skladujte.
Čerstvé dřevo je různě mokré; pokud je v dřevní hmotě
obsah 50 % vlhkosti, znamená to, že pokud přiložíme
do kamen jeden kilogram dřeva, dáme do ohniště půl
kilogramu dřevní hmoty a půl litru vody. Obsažená voda se
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nejdříve ohřeje a potom se začne v ohništi vypařovat, což
spotřebuje část tepla. Výsledkem je nižší teplota v ohništi
a horší kvalita spalování. Pokud necháme sušit dřevo
na zastřešeném místě, izolováno od země a aby kolem něj
proudil vzduch, za dva roky klesne obsah vody pod 20 %.
Dřevo s takovým obsahem vlhkosti již můžeme považovat
za suché a vhodné pro spalování v kamnech či kotlích. Suché
dřevo vám ušetří náklady na vytápění, protože zbytková
vlhkost musí být v kotli odpařena, což představuje ztrátu
energie pro topný systém. Používání suchého dřeva může
také prodloužit životnost vašeho zařízení. Nespalujte
ve vašem spalovacím zařízení žádný odpad (plasty, chemicky
ošetřené dřevo). Ne že by odpad neshořel, ale proces hoření
je doprovázen velkou tvorbou znečišťujících látek, které se
dostávají do ovzduší: my všichni to pak musíme dýchat,
protože kouř nerespektuje hranice pozemku. Spalování
nevhodného paliva či odpadu může způsobit zanášení
zařízení i spalinových cest dehtovými úsadami, které snižují
přenos tepla ve výměníku a mohou zúžit spalinové cesty
a narušit jejich funkci. Spalováním například plastového
odpadu může dojít k poškození zařízení v důsledku vysokých
teplot spalování nebo vyšších koncentrací chloru. Každý
z nás, kdo doma topí, může zásadně ovlivnit to, co odchází
z jeho komína. Jeden dům za topnou sezónu může
vyprodukovat cca 10 až 1000 kg prachu, který vyletí
komínem, a to je již rozdíl, který stojí za pozornost.
Od 11. 10. 2021 spustil Zlínský kraj dotazníkový průzkum
zájmu o nové kotlíkové dotace ve Zlínském kraji pro
nízkopříjmové skupiny žadatelů. Do 31. 12. 2021 bylo
vyplněno 2 595 dotazníkových formulářů, tzv. „předžádostí“,
v celkovém objemu požadované dotace 317 850 000 Kč. O
tuto částku požádá Zlínský kraj Ministerstvo životního
prostředí po vyhlášení výzvy Operačního programu Životní
prostředí v první čtvrtině letošního roku a následně
prostředky rozdělí žadatelům. O možnosti předložit žádost o
poskytnutí dotace budou předkladatelé dotazníkových
formulářů, tzv. předžádostí“, včas informováni.
PŘÍJEM
DOTAZNÍKOVÝCH
FORMULÁŘŮ,
TZV.
„PŘEDŽÁDOSTÍ“, NEKONČÍ. Vyplnění je možné na stránkách
Zlínského kraje, kde najdete také kalkulačku výpočtu příjmů
domácnosti.
Ukončení
příjmu
dotazníkových
formulářů,
tzv.
„předžádostí“, Zlínský kraj předpokládá. v červenci 2022. Na
„předžádosti“ podané od 1. 1. 2022 si Zlínský kraj požádá
finanční prostředky následně.

Výsledky tříkrálové sbírky
Stalo se již tradicí, že je první sobota v lednu zasvěcena
Tříkrálové sbírce. Z důvodu pandemie nebylo umožněno
v minulém
roce
klasické
koledování
ve
Vašich domácnostech.
Letos 8. ledna se ve Slavičíně a okolních obcích po dvou
letech vydali koledníci do ulic, aby předali všem obyvatelům
radostné poselství Vánoc, potěšili je svým zpěvem a přáním
všeho dobrého v novém roce. Ve farnostech Slavičín, Újezd,
Vlachovice koledovalo celkem 72 skupinek – 72 dospělých a
216 koledníků.
V obcích Slavičín, Štítná nad Vláří, Rokytnice, Jestřabí,
Rudimov, Vysoké Pole, Újezd byly na veřejně přístupných
místech rozmístěny statické pokladničky.
Díky slunečnému počasí, které přispělo k nadšení koledníků,
díky vstřícnému přijetí v domácnostech a díky Vaší štědrosti
se podařilo vykoledovat vysokou částku, která je zatím
historicky nejvyšší.
Výtěžek v uvedených farnostech činil 615.826, - Kč. Finanční
prostředky, které budou přiděleny Charitě Slavičín, budou
využity pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a
nemocným lidem, lidem v nouzi, na humanitární pomoc a
podporu charitního díla Charity Slavičín.
Všem dárcům, kteří svým finančním darem přispěli do
pokladniček, patří velké díky. Charita Slavičín chce touto
cestou poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli
na přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky 2022. Děkujeme
především koledníkům a jejich vedoucím za jejich ochotu jít
koledovat a snahu udělat něco pro druhé.
(zdroj: Charita Slavičín)

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE.
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Informace o dosavadním odškodnění
Ve čtvrtek 27. 1. 2021 interpelovala poslankyně PS ČR Mgr.
Eliška Olšáková ministra vnitra Víta Rakušana ve věci
odškodnění dotčených obyvatel a subjektů v souvislosti
s výbuchem muničních skladů ve Vrběticích-Vlachovicích.
Vít Rakušan následně odpověděl že, podání písemné žádosti
o odškodnění je možné od 1. ledna do 30. června tohoto
roku. Dále konstatoval, že ke dni 26. 1. 2022 Ministerstvo
vnitra eviduje 6 430 žádostí a již 1 637 z nich bylo
posouzeno. Vnitro již dle Víta Rakušana zatím vyplatilo
oprávněným žadatelům částku v celkové výši 13 646 876 Kč.
Kompletní informace a potřebné formuláře k odškodňování
najdete na odkazu https://www.mvcr.cz/.../jednorazoveodskodneni-vrbetice.aspx.

Poděkování za pomoc obcím
zasažených tornádem
„Obec obci“: Mezi obce postižené tornádem jsme i
díky vám rozdělili téměř 50 milionů korun. Děkujeme!
Jménem Sdružení místních samospráv ČR bych ráda Vám
osobně – a Vaším prostřednictvím i Vaší obci a Vašim
spoluobčanům – poděkovala za to, že jste se zapojili do
projektu finanční pomoci obcím, které v loňském roce
zasáhlo ničivé tornádo. Vlna solidarity, kterou tato kalamita
vyvolala mezi samosprávami, mile překvapila nás i
obdarované obce. Osobně musím říci, že jsem na
akceschopnost a velkorysost našich obcí, kterou v takové
chvíli projevily, nesmírně hrdá.
Obcím postiženým červnovým tornádem jsme začátkem října
předali práva k nakládání s transparentními účty, na nichž se
během léta shromažďovala finanční pomoc od stovek obcí
z celé ČR. Celkem se podařilo díky solidaritě samospráv
získat 49 837 317 Kč, které mohou obce využít na řešení
škod způsobených živelnou katastrofou dle svého vlastního
uvážení, podle priorit každé z nich.
Výše uvedená finanční pomoc byla mezi obce dle rozhodnutí
samotných dárců rozdělena následovně:
Hrušky: 8 511 600,37 Kč
Lužice: 5 673 623,37 Kč
Mikulčice: 6 233 872,32
Moravská Nová Ves: 7 070 220,32
Kryry (místní část Stebno): 3 294 703,32
Hodonín (místní části Pánov): 2 405 853,34 Kč
Hodonín (místní část Bažantnice): 2 251 789,32
Týnec: 3 252 765,32 Kč
Tvrdonice: 2 889 520,32 Kč
Na konci roku 2021 došlo i k rozdělení prostředků
z nepojmenovaného účtu, který nebyl určen konkrétně

žádné z postižených obcí. Rada SMS ČR rozhodla, že celková
částka ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena mezi pět
nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves,
Hodonín a Mikulčice. Velmi si vážíme velkorysého gesta obcí
Kryry, Týnec a Tvrdonice za to, že rozdělení a
využití nepojmenovaného
účtu
ponechaly
právě
nejpostiženějším obcím.
Všechny transparentní účty vedla bezplatně Česká
spořitelna, i jí tedy patří náš dík.
S vedením postižených obcí jsme v kontaktu a ráda bych
Vám tlumočila i jejich díky a upřímnou vděčnost. Jak si jistě
umíte představit, ve všech obcích přišly peníze vhod a již
nyní jsou vynakládány na projekty obnovy. Od všech
obdarovaných máme informace o tom, na co prostředky
z projektu využívají. Jen pár příkladů: V Hruškách finance
použili na opravu střechy a výměnu oken ZŠ, opravu střechy
tělocvičny. V roce 2022, bude pokračovat opravou fasády,
výměnou podlah ve škole, původní parkety jsou poničeny
vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby mohla fungovat
škola, opravena byla střechy kostela sv. Bartoloměje, jehož
vlastníkem je obec. Moravská Nová Ves má nyní opravené
zdravotní středisko, MŠ, jednu budovu ZŠ pro 2. stupeň,
finance byly
použity i
na
úpravu veřejného
prostranství. Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné
osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně.
Obec staví zdravotní středisko, které se na základě
rozhodnutí statika muselo zbourat. V Mikulčicích budou
peníze použity na opravu klubovny pro děti, opravu střech
ZŠ,
MŠ,
kulturního
domu
a
sportovní
haly.
V Hodoníně peníze pomohly s opravou sportovní haly, psího
útulku, ZOO, základní školy i s opravou městských bytových
domů. Tvrdonice po tornádu bývalou budovu školy přestaví
na komunitní centrum (nyní je po akutní opravě – tj.
výmalba a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem
z Hrušek). Dále finance použili na výsadbu zeleně, která
nahradí tu, jež byla ze 2/3 zničena, např. lipová alej.
V Týnci použili prostředky na opravu zdravotního střediska a
služebny městské policie. Část peněz, které dostali, navíc
rozdělili mezi postiženější obce (Hrušky, Mikulčice, Lužice,
Hodonín, Moravská Nová Ves – tam má Týnec matriční úřad,
byla tam zničena základní škola, kam chodí děti z Týnce do
školy). Ve Stebně připravují projekty obnovy místní návsi,
veřejné zeleně v centrální části obce a opravu hřbitovní zdi.
Dovolte, abych Vám závěrem ještě jednou poděkovala, že
jste se do našeho projektu „Obec obci“ zapojili. Věřím, že
solidarita mezi samosprávami – a lidmi – je něco, co nás
dokáže přenést i přes nečekané tragédie. A že naše dobré
skutky se nám – byť často oklikou – vrátí.
S úctou
Eliška Olšáková
předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR

Stránka |5

Informace z dluhové poradny
Jaké legislativní novinky přinesl rok 2022?
Občanská poradna Vsetín přináší přehled
Rok 2022 přináší řadu legislativních změn. Občanská
poradna Vsetín pro Vás připravila přehled těch
nejzásadnějších novinek, které se mohou týkat i Vás.

Změny v exekucích
S novým rokem skončí tzv. marné exekuce, které běží
bezvýsledně déle než tři roky a původní výše dluhu
nepřesáhla 1500 Kč. Nově bude také možné zastavit tzv.
mobiliární exekuce (čili zabavování majetku) v případě, že
dlužníci budou nad rámec zákonných srážek dobrovolně
hradit částku ve výši alespoň 1500 Kč měsíčně, která se bude
odvíjet od výše jejich příjmů.

Zvýší se hranice minimální mzdy
Od 1. ledna 2022 se zvýší minimální mzda o 1 000 Kč na 16
200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní
pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste
z 90,50 Kč na 96,40 Kč. Dojde také k valorizaci platových
tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních
zaměstnanců.

Novinky v nemocenském pojištění
Od Nového roku se prodlužuje doba poskytování Otcovské
z jednoho týdne na dva. Ve vztahu k Ošetřovnému se již
nevyžaduje podmínka soužití ve společné domácnosti u
některých
blízkých
příbuzných.
Podmínka
soužití
v domácnosti se nevyžaduje u příbuzných v linii přímé podle
občanského zákoníku (např. otec, matka, babička, děda, syn,
dcera, vnuk, vnučka), a dále u sourozenců, manžela,
manželky, registrovaného partnera (partnerky), rodiče
manžela (manželky) nebo registrovaného partnera
(partnerky). Ve vztahu k dlouhodobému ošetřovnému
dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako
podmínky nároku na dávku ze 7 na 4 kalendářní dny.

Zvýší se důchody
V roce 2022 porostou všechny vyplácené důchody. Základní
výměra důchodů se zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč, procentní
výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec zákonné valorizace se
důchody všem zvýší o 300 Kč. Průměrný starobní důchod
vyplácený v lednu 2022 by měl činit 16 274 Kč. Díky
valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 805 Kč.

Péče pěstounů bude lépe odměněna
Od nového roku se výrazně zvýší dávky odměny za
pěstounskou péči. Zároveň budou nově mladí dospělí, kteří
odcházejí z ústavní péče, čerpat příspěvek při studiu ve výši

15 tisíc Kč měsíčně a stát by jim měl pomoci s hledáním
bydlení a zaměstnání. Změní se také financování zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc.

Změny v příspěvku na péči
Od ledna 2022 nebude mít na výši příspěvku na péči vliv,
jaký typ péče osoba ve stupni závislosti III nebo IV využívá.
Dosud náleží osobám ve stupni závislosti III a IV, využívajícím
pobytové sociální služby, dětský domov nebo speciální
zdravotnické zařízení hospicového typu, nižší částka než těm,
kterým péči a pomoc poskytuje neformální pečující nebo
terénní či ambulantní sociální služba.

Nevíte si rady?
Obraťte se na Občanskou poradnu Vsetín, která má ve
Valašských Kloboukách v budově č. 177 na Masarykově
náměstí svoji stálou pobočku. Občanská poradna poskytuje
bezplatné odborné konzultace v oblasti rodinných,
majetkoprávních a pracovněprávních vztahů, dluhů, bydlení,
trestního práva, pojištění a spotřebitelské problematiky.
Objednat se lze na telefonním čísle 774 262 243. Více
informací najdete na www.vkci.cz.
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