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Červen 2022

Vlachovicko-Vrbětický
zpravodaj

Vážení a milí spoluobčané,
v tomto měsíci nás čeká několik společenských akcí.
V pozvánkách uvidíte, kdo a co si pro nás připravili. Konečně
se pro nás všechny uvolnily podmínky a můžeme se potkávat
na společenských akcích. Už jsem byl pozván a přítomen
hasičské soutěže ve Vrběticích. Když jsem při nástupu
soutěžících viděl velké zastoupení těch nejmenších, byl jsem
velmi potěšen. Musím poděkovat všem pořadatelům, ale
vůbec všem, kteří se starají o ty nejmenší až po ty největší.
Protože měli ve stejný den naši myslivci mši svatou na
Hradišťku, kde jsem byl také pozván, tak jsem se přesunul
z Vrbětic do Vlachovic. Tam jsem strávil krásné chvíle
s myslivci v čele s otcem Františkem. V areálu Hradišťka
právě díky myslivcům a nápadu otce Františka vyrostl stánek
svatého Huberta, kde se už po několikáté sloužila mše svatá.
Myslivcům patří také velké poděkování.
A protože ve stejný den naši fotbalisté sehrávali mistrovské
utkání, tak jsem se přesunul ještě na fotbalové hřiště. To
byla ta sladká tečka toho dne, protože naši hoši vyhráli nad
soupeřem 2:0. Fotbalistům, trenérům, pořadatelům a dalším
také moc děkuji za tento zážitek.

A tak, jak jsem psal v úvodu, si další pořádající pro nás
připravili různé společenské akce, přeji všem, ať si je užijí
alespoň tak, jako já. I těmto pořádajícím patří velký dík.
Možná by stálo za to uspořádat společně jednu velkou
společenskou akci.
S pozdravem a přáním krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

Červnové akce
4. 6. SELSKÝ DEŇ VE VRBĚTICÍCH
4. 6. KÁCENÍ MÁJA U KULTURNÍHO DOMU
5. 6. ŽIVÁ NEDĚLNÍ VLACHOVSKÁ MUZEA
25. 6. SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI NA HRADIŠŤKU
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Zápis z RO ze 3. 5. 2022
•

•

•

RO souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy o
poskytnutí právních služeb ve prospěch třetí osoby
s Tycová & partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Obec
Vlachovice poskytne jednorázovou částku 50 000 Kč
za již poskytnuté právní služby a dále 15 000 Kč za
každého žadatele o odškodnění. Jedná se o občany,
kteří zde neměli trvalý pobyt v době výbuchů
muničních skladů, ale v rozhodném období v obci
Vlachovice bydleli.
RO souhlasí se zadáním znaleckého posudku na
pozemky v lokalitě Nivy, které budou nabízeny
k prodeji. Dále souhlasí s oslovením advokátní
kanceláře za účelem zpracování podmínek pro
výběr žadatelů o stavební pozemky.

Usnesení ze ZO z 16. 5. 2022
•
•

•
•

•

•
RO souhlasí s výsledkem výběrového řízení na
rekonstrukci památníku obětem 1. a 2. světové
války ve Vrběticích. Vítězem výběrového řízení je
HaServices, s.r.o. Huštěnovice.

•

RO souhlasí s účetní závěrkou ZŠ Vlachovice.

•

RO souhlasí s účetní závěrkou MŠ Vlachovice.

•

•

Práce v obci v květnu 2022
V měsíci květnu jsme sekli travnaté plochy, stříhali okrasné
keře a prováděli další úklidové práce.
Správa silnic zahájila opravy místních komunikací.

•

Firma LOKOV zprostředkovala pracovníky z Ukrajiny na
výsadbu stromků v obecních lesích, bylo vysazeno celkem 5
500 dubových stromků, a to v části Bližní, Starý háj a Hrbov.

•
•

Zlínské stavby, a. s. pokračují v rekonstrukci obecního úřadu.
•
Ve Vrběticích na Záhumení společnost STRABAG, a. s.
provedla pokládku asfaltového povrchu pro plánovanou
CYKLOTRASU a pokračuje v terénních úpravách.

•

Na NIVÁCH společnost EKOSTAVBY Brno, a. s. dokončuje
výstavbu kanalizace a vodovodního řad a připravuje podklad
pro komunikaci v této části.

•

Ladislav Obadal, místostarosta

•

ZO bere na vědomí dosavadní postup projednání
změny č. 2 Územního plánu Vlachovice
ZO souhlasí s návrhem rozhodnutí pořizovatele o
dalším postupu pořizování změny č. 2 Územního
plánu Vlachovice. Další postup bude spočívat
v opakovaném veřejném projednání změny
úředního plánu.
ZO schvaluje uzavření smlouvy s Českou počtou od
1. 1. 2023
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/2022 –
dotaci pro Zahrádkářský svaz Vlachovice – 50 000,Kč.
ZO souhlasí s nákupem ½ podílu pozemku p. č.
2791/4 v KÚ Vlachovice o celkové výměře 450 m2 za
částku 10,- Kč/m2 od XY.
ZO souhlasí s nákupem části pozemku p. č. 3290/3
v KÚ Vlachovice o celkové výměře 109 m2 za částku
80,- Kč/m2 od XY.
ZO souhlasí se směnou části obecního pozemku p. č.
3870/17 za částku 100,- Kč/m2 za část stavebního
pozemku p. č. 404/1 v KÚ Vlachovice ve vlastnictví
XY za částku 100,- Kč/m2. ZO současně schvaluje
zapsání věcného břemene u části pozemku p. č.
3870/17 v KÚ Vlachovice pro kanalizační a
vodovodní síť.
ZO souhlasí se směnou části obecního pozemku p. č.
3870/17 za částku 100,- Kč/m2 za části pozemků
3870/31, 100/3 a 3870/32 (2/3 vlastnictví) v KÚ
Vlachovice ve vlastnictví XY za částku 100,- Kč/m2.
ZO současně schvaluje zapsání věcného břemene u
části pozemku p. č. 3870/17 v KÚ Vlachovice pro
kanalizační a vodovodní síť. Tato směna proběhne
za podmínky, že p. č. 3870/32 v KÚ Vlachovice bude
ve 100% vlastnictví XY.
ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny části
obecního pozemku p. č. 1702/1 v KÚ Vlachovice.
ZO souhlasí s prodejem části obecního pozemku č.
3222/2 v KÚ Vlachovice za částku 100,- Kč/m2 XY.
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje či
směny části obecního pozemku p. č. 573/1 v KÚ
Vrbětice.
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje či
směny části obecního pozemku p. č. 2784/1 v KÚ
Vrbětice.
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje či
směny části obecního pozemku p. č. 3822/1 a části
pozemku p. č. 3870/15 v KÚ Vlachovice.
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje či
směny části obecního pozemku p. č. 1319 v KÚ
Vlachovice.
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje či
směny části obecního pozemku p. č. 3870/17 v KÚ
Vlachovice.
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„Život ve škole“

s aktuálními tématy – Bezpečně na internetu, Trestná
činnost páchaná mládeží atd.

Letošní jaro se ve škole neslo v duchu návratu do
„normálního“ stavu. Konečně jsme odložili roušky, v hudební
výchově jsme mohli začít zpívat, ve škole se volně potkávat a
podnikat různé aktivity.
MAS Ploština, z. s. zajistila 15. 2. 2022 přednášku pro 7. třídu
s lektory ze ZOO Zlín. Žáci se seznámili s fungováním ZOO
Lešná a se způsobem chovu vybraných druhů živočichů.
Lektoři se zaměřili na popis nejzajímavějších skupin
živočichů. Žáci měli možnost prohlédnout si exponát rejnoka
a aligátora, porovnat velikost slepičího a pštrosího vejce,
prohlédnout si lebku tygra, poměřit svou ruku s rukou gorily,
potěžkat si roh z nosorožce za několik milionů a také se
dozvědět spoustu zajímavostí ze života divokých a exotických
zvířat.
Přednáška Policie ČR

Po dvou letech opět proběhla recitační soutěž. Ze školního
kola bylo vybráno celkem 8 žáků napříč ročníky, kteří
postoupili do okrskového kola, které se konalo ve Valašských
Kloboukách. Tady získal 1. místo ve své kategorii Josef
Sebastian Orlita, který postoupil do okresního kola
v Napajedlích. I zde nás skvěle reprezentoval!

Slavnosti Slabikáře

Ve dnech 20. – 25. 2. 2022 se uskutečnil lyžařský kurz pro
žáky 7. a 8. třídy. Skiareál Bílá nabídl dobré sněhové
podmínky a vynikající dlouhé lyžařské tratě, kde jsme
využívali i sedačkovou lanovku. Žáci se zdokonalili ve svých
lyžařských dovednostech, během týdne udělali velký pokrok
a zejména Ti, kteří se s lyžováním seznamovali vůbec poprvé.
Již třetí den nebyl nikdo, kdo by nezvládl sjíždět i na velké
sjezdovce. Program byl velmi bohatý. Kromě výuky lyžování
byly připraveny přednášky vedené zábavnou formou,
karneval, diskotéka, soutěže (soutěž staveb ze sněhu, scénky
na lyžařské téma). Vyvrcholením lyžařského kurzu byl
dovednostní lyžařský závod a závod ve slalomu. Kurz
zpestřila i návštěva horské služby se zajímavou přednáškou a
praktickými ukázkami. Věříme, že se nám podařil splnit cíl
našeho kurzu, a to probudit zájem žáků k tomuto
nádhernému sportu. Nakonec si všichni domů odváželi
mnoho nových zkušeností z lyžování, zážitků a dojmů
z celého pobytu. Jménem všech žáků děkuji za finanční
podporu Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Vlachovice.
V rámci školní prevence se uskutečnilo mnoho aktivit pro
žáky naší školy. Většinu programů nám zprostředkovalo
občanské sdružení ze Slavičína R-ego, se kterým pracuje
naše škola dlouhodobě a systematicky. Každá třída
absolvovala specifický program, zaměřený právě na ně, např.
Spokojená třída; Děkuji, prosím, promiň; Dej stop šikaně;
Jsem „IN“ a vím, co mi škodí atd. V rámci školní prevence
jsme také spolupracovali s Policií ČR – žáci byli seznámeni

V měsíci březnu proběhly na naší škole i matematické
soutěže. Žáci druhých až devátých tříd soutěžili
v Matematickém klokanovi, kde měli vybrat jedno správné
řešení. Další soutěží na druhém stupni byla Pythagoriáda,
kde si žáci vyzkoušeli své logické myšlení.
V květnu se v nově odhlučněné tělocvičně odehrála dvě
divadelní představení, která sehráli herci z Hradce Králové.
Žáci prvního stupně se vydali do Afriky po stopách Emila
Holuba a žáci druhého stupně byli velmi zábavnou formou
seznámeni s dějinami Osvobozeného divadla a jeho hlavních
představitelů Jana Wericha, Jiřího Voskovce a Jaroslava
Ježka. Jak pro žáky, tak pro vyučující to bylo opravdu
obohacující.

Modelování těles v 5. třídě
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Dne 12. dubna se uskutečnil zápis do 1. třídy. Tentokrát
neproběhl online, ale jak jsme byli dříve zvyklí, ve třídě na
staré budově. K zápisu přišlo společně s rodiči 18 dětí,
nastoupí jich 17. Všichni byli stateční a moc šikovní. Letos si
žádný z rodičů nezažádal o odklad školní docházky. Každý
předškolák si za své výkony odnesl pěkný dárek se sladkou
odměnou.

poskytnutí první pomoci. Nyní se vybrané dvojice žáků
připravují na samotnou soutěž, opakují si základy první
pomoci, zdokonalují své dovednosti a prohlubují znalosti.
V sobotu dne 11. června 2022 poměří své síly s vrstevníky
z okolních škol. Doufejme, že se jim bude i letos dařit a
navážou na úspěchy našich žáků v Helfíkově kotáru
v uplynulých letech.
V měsíci březnu proběhla pro žáky 3., 4. a 5. ročníku
přednáška s panem Martinem Dřevojánkem, který seznámil
žáky s bezpečností v dopravní výchově. Přednáška byla pro
všechny velmi poučná a zároveň dětem připomněla, jak
důležité je dodržovat dopravní předpisy a značky. Praktickou
jízdu zručnosti si žáci vyzkouší 13. 6. 2022 na dopravním
hřišti v Malenovicích. Všem přejeme hodně štěstí!

Školička 2022

Ti žáci, kteří by měli v září nastoupit, jsme pozvali na malou
Školičku – vyzkoušet si, jaké to bude, sedět v lavicích a učit
se. Budoucí prvňáčci přišli se svými maminkami, tatínky,
babičkami i mladšími sourozenci. Připomněli jsme si svátek
maminek, recitovali a vystřihli srdíčko, vyprávěli si o tom, co
kdo zažil v lese, ukázali si různé druhy žabiček, se kterými
jsme potom procvičovali tělocvik i psaní. Vyučovací hodina
se dětem snad líbila a doufáme, že se budou těšit na
opravdovou školu. Zatím jim přejeme hodně radosti, sluníčka
a krásné prázdniny.
V květnu jsme se rozhodli, že opět podnítíme ekologické
myšlení žáků a uskutečníme sběr papíru. Nejenom žáci
přinesli papír, ale i veřejnost. Papír se nemusel třídit a škola
se za množstvím papíru pomalu „ztrácela“. Nasbíralo se více
než 7 tun papíru.
Od 21. března 2022 se žáci 2. a 3. ročníku účastnili
plaveckého výcviku, který probíhal v Brumově – Bylnici. Žáci
absolvovali deset lekcí, kdy se seznamovali s vodou,
odbourávali z ní strach a učili se základy plaveckých
dovedností (splývavé polohy na prsou a zádech, potápění a
orientace pod vodou, skoky do vody), dále plavecké způsoby
– znak, prsa a kraul. Své dovednosti porovnávali v poslední
10. lekci, kdy závodili o medaile a sladké odměny. Za své
výkony a snahu dostali tradiční MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.
Z vlachovické školy až do vesmíru mezi hvězdy a planety měli
možnost nahlédnout žáci naší školy v rámci oslav Dne Země
ve dnech 20. a 21. dubna 2022. Oba tyto dny ráno vyrostlo
během hodinky v tělocvičně mobilní planetárium, které
připomínalo veliké iglú. V něm se postupně vystřídaly
všechny třídy 1. i 2. stupně. Zábavnou formou jim pracovníci
vsetínské hvězdárny přiblížili tematiku astronomie
přiměřeně věku. Tento projekt žáky i pedagogy zaujal a
zejména mladší děti odcházely z planetária nadšené.
Helfíkův kotár je zdravotnická soutěž pro žáky 5. tříd
Zlínského kraje. Záchranáři Záchranné služby Zlínského kraje
páťáky proškolili a předvedli jim praktické ukázky účinného

Děvčata 9. ročníku se v předmětu „Péče o dítě“ setkala
s různými tématy týkajících se např. plánovaného
rodičovství, těhotenství a vývoje dítěte. V rámci vyučovací
hodiny přijaly pozvání dvě maminky z Vlachovic, Lidmila
Horáčková se synem Filípkem a Eva Horáčková s dcerou
Andrejkou. Nejen, že si mohly žákyně s maminkami
popovídat o mateřství, ale zkusily si i Andrejku a Filípka
přebalit. A když bylo všechno v „suchu“, Andrejka a Filípek
putovali od jedné „tety“ ke druhé, a děvčata si tak
vychutnávala krásná miminka i v náručí. Děkuji maminkám,
že ve svém volném čase mezi nás přišly. Bylo to velmi milé a
příjemné zpestření výuky.
V letošním roce se Rodičovský ples KRPŠ konal v sobotu 30.
dubna. Byl zahájen, jak je již tradicí, polonézou žáků 9.
ročníku. Plesu předcházela několikaměsíční příprava, která
zahrnovala nácvik tance, přípravu oblečení a zhotovení
výzdoby sálu. Polonézu začali žáci nacvičovat již na začátku
školního roku pod vedením Mgr. Kateřina Gbelcové. Hudbu
si žáci vybrali podle „svého“. Polonéza jako předtančení
plesu se povedla, následovaly tance s rodiči a plesání do
pozdních hodin. A jak hodnotí ples sami žáci? Jak se na
začátku báli, tak po skončení by si polonézu zatančili ještě
jednou. Všichni si odnesli nezapomenutelné zážitky.

Polonéza na plese KRPŠ

Od měsíce března navázali žáci naší školy přátelství se
dvěma děvčaty z Ukrajiny. Věříme, že se jim u nás líbí a jsou
spokojené. Ostatní žáci, zejména v jejich třídách, je přijali do
svého kolektivu velmi kamarádsky.
Pedagogičtí pracovníci ZŠ Vlachovice
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V letošním školním roce probíhaly následující kroužky, které
byly vedeny pod DDM Valašské Klobouky. Žáci mohli
navštěvovat hru na kytaru a sportovky.
Někteří žáci zdokonalovali svou zručnost ve školním kroužku
Kutil. Zde jsou názory některých účastníků kroužku:
Kroužek Kutil je velice zábavný a je to dobré využití volného
času. Děláme zde spoustu nových věcí, které někteří z nás
moc neumí, ale zvládneme to vždy. Kutil mě baví, protože
jsem se tam naučila mnoho manuálních prací, které jsem
nikdy neuměla a jsem za to moc ráda. Ještě k tomu je tady
velká zábava, není hodina, kdy by tam bylo ticho. Jsem ráda,
že mám možnost do kroužku chodit.

Návštěva dětí 1.a 2.třídy
Základní školy Vlachovice
V měsíci květnu se v naší knihovně uskutečnilo Seznámení
s knihovnou pro žáky 2. třídy vedené paní učitelkou L.
Nejedlou. V této knihovnické lekci se děti seznámily
s řazením knih v knihovně, jak se chováme k vypůjčeným
knihám, aby vydržely i pro půjčování dalším čtenářům, jak
moc je důležité knihy vracet včas a také jak se nikdy ke
knihám nemáme chovat.

Zuzana Miklasová, Julie Mikulková, Barbora Čížová

Z dílny kroužku Kutil

Kutil je zábavný, rukodělný a kreativní kroužek, ve kterém se
vyrábí výrobky ze dřeva, plastu i kovu. Tento kroužek
probíhá pod vedením pana učitele Jiřího Máti, který nás
seznamuje s různými materiály. Do Kutila chodí žáci od 5. do
7. třídy, vyrábíme např. ptačí budky, hmyzí dům, brousítka
na tužky a podobné věci ze dřeva. Kutil je přizpůsoben jak
mladším žákům, tak i starším žákům. Kroužek nás všechny
velmi baví a můžeme se v něm sebezdokonalovat. Učí nás, že
práce může být zábavná a přináší nám nejen radost, ale také
užitek.

Další akcí květnovou měsíci byla návštěva žáků z 1. třídy
vedené paní učitelkou L. Čevelovou. Účelem bylo seznámit
se s knihovnou, uspořádáním a řazením knih, jak se přihlásit
v knihovně a také jak se máme starat o knihy, doma nebo
z knihovny. Společně děti četly z knihy O ježečkovi, který se
ztratil a následně kreslily obrázek podle toho, co se jim při
čtení příběhu líbilo. Celou galerii obrázků máme vystavenou
v knihovně.

Nina Novosádová, Klára Kudelová

Děkuji všem kolegům a zaměstnancům školy za velmi dobře
odvedenou práci během školního roku, za práci navíc, kterou
věnují našim žákům, za trpělivost a obětavost.
Také bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili
rodičovského plesu, a tím podpořili fond KRPŠ.

Děkuji za milou návštěvu začínajících čtenářů a těším se na
další knihovnické lekce na seznámení s knihovnou.
Knihovnice Dana Lišková

Závěrem děkuji za podporu školy zřizovateli, zejména vedení
obce Vlachovice.
Mgr. Petr Daněk, ředitel ZŠ
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Vzpomínáme

Vážení spoluobčané,
v posledních několika dnech se nám v obci začíná, slovy
klasika, rozmáhat takový nešvar. Obrátilo se na mě několik
z Vás, kterým byla doručena výzva pražské společnosti
ohledně výkupu pozemků kolem plánované přehrady. V této
výzvě je mimo jiné odkazováno na případné podání žaloby
k soudu, pokud s odprodejem pozemku nebudete souhlasit,
čehož se někteří z Vás zalekli.
Jedná se o společnost, která velmi často používá nekalé
obchodní praktiky či nátlak. Zastrašování žalobou není
v současné chvíli na místě a jedná se o klasickou
manipulativní praktiku s cílem koupit nemovitost za co
nejnižší (neodpovídající) cenu.
V případě, že byste chtěli s komunikací se společností
pomoci, neváhejte se na mne kdykoliv obrátit, a to buď
přímo na telefon 777 785 490, nebo e-mail:
hrbackova.advokat@gmail.com, popř. se obraťte na obecní
úřad, který mi na Vás předá kontakt. Pokud byste přesto
uvažovali o prodeji své nemovitosti, taktéž Vám doporučuji,
abyste se na mne obrátili, a to minimálně ohledně
konzultace smluvní dokumentace, která bude nastavena
výlučně ve prospěch dané společnosti a pro Vás by mohla
skýtat velká rizika.
Mgr. Šárka Hrbáčková Lysáčková,
advokátka

Svatojánské slavnosti
"Zas je další rok za nami a blíží sa tá tajemná, svatojánská
noc, či letní slunovrat, což je deň, gdy slunko má najvětší silu
a noc má najvětší dar zvláštní moci. Přijďte sa podívat a snáď
uvidíte alespoň kúšček kúzla Svatojánskéj noci..."
Vážení spoluobčané,
jménem spolku Dokopy bychom Vás chtěli po dvouleté
pauze srdečně pozvat na tuto tradiční vlachovskou kulturní
akci, která se letos uskuteční v sobotu 25. června ve
Vlachovicích v areálu na Hradišťku. Akce se bude konat za
každého počasí (v případě deště bude areál zastřešen, ale
doufejme, že to nebude potřeba!) a můžete se těšit na
bohatý program. Ti z Vás, kteří ještě neměli možnost vidět
nově vybudované pódium na Hradišťku, musí určitě dorazit
tuto novinku zhlédnout.
V rámci kulturního programu se od 16:30 postupně
představí domácí folklórní soubor Dokopyjánek, cimbálová
muzika Dokopyjan a dechová hudba Záhorovjané. Po
setmění a zapálení svatojánského ohně vystoupí Tomáš
Kočko a Orchestr a celý program uzavře rocková kapela
Horizont. Vstupné je, jako již tradičně, dobrovolné.
Rozhodně nezapomeňte na akci vzít své děti, bude pro ně
připraven skákací hrad a další aktivity. Těšit se můžete také
na bohaté občerstvení, které si pro Vás členové spolku
přichystají.
Těšíme se na Vaši účast.

DOKOPY

Poděkování
DOKOPY děkuje všem návštěvníkům živé neděle
v muzeu a těší se na další setkání.
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