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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic

Přejeme Vám poklidný adventní čas

PROSINEC 2014
Vážení
spoluobčané,
vážení
přátelé,
milé děti
Vážení
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vážení
přátelé,
milé děti,
Zapálili jsme druhou svíčku na adventním věnci a tím jsme se
ocitli uprostřed doby adventní. Je to doba očekávání,
rozjímání, příprav...
Já se přesto vrátím kousek zpátky. V říjnu proběhly komunální
volby. Jak dopadly u nás, už asi všichni víme. Přiznám se, že
podpora mé osoby mě mile překvapila. Za takovou podporu a
důvěru Vám mnohokrát děkuji. Je to pro mě velký závazek,
odpovědnost a velká čest. Nechci komentovat ostatní, to mi
ani nepřísluší. Po volbách bylo zvoleno nové vedení obce.
Vedení minulému je potřeba poděkovat za to, co pro obec
udělali. V novém vedení jsem na postu uvolněného starosty
usedl já, o post místostarosty se dělí dva neuvolnění
místostarostové. Prvním je Ladislav Obadal a druhým je Radek
Fryzelka. Některým se toto rozhodnutí nezdá vhodné. Troufám
si tvrdit, že nějaké zkušenosti s komunální politikou a vedením
obce již mám. I v menších obcích je to stejné jako u nás. Proč u
nás toto rozdělení? Vycházelo to z podmínek, schopností,
dovedností každého z nás, kteří se na tom podílíme. Nechci
předbíhat, ale už teď, po tak krátké době, se ukazuje, že to bylo
rozhodnutí správné. Sebe posuzovat nebudu. Jak jsem už
napsal, je to pro mne velký závazek. Co se týká obou
místostarostů, pracují znamenitě. Za nějaký čas od Vás
dostaneme vysvědčení, kde naši práci ohodnotíte.
Teď bych se rád zmínil o tom nejzávažnějším, co se u nás událo
a ještě se udá, o muničních skladech. Co se událo v minulých
dnech, za to se budou zodpovídat všichni kompetentní. Zažili
jsme si dost strachu. Každým dnem jsme pořád na něco čekali.
V den, kdy to píšu, je stav v prostorách muničních skladů zase
téměř na začátku. Zase musíme čekat na tak důležitý termín, a
to odvoz munice. Snad tomu nebudou bránit žádné závažné
překážky. Ostrahu posílí vojska a monitorovací technika. Co to
všechno pomůže, když nám tyto události výrazně ovlivnily život
a minimálně znepříjemnily svátky. V tyto chvíle je pro nás
prioritou zajistit maximální bezpečný život v obci. Hned po
první nešťastné události jsem byl jedním z těch, kteří 17.10.
psali otevřený dopis ministrovi obrany Stropnickému. Pak
následovalo několik dalších významných kroků s kolegy
starosty z okolí blízkého i vzdáleného. Jsem zástupcem hnutí
Starostové a nezávislí. Od první chvíle se naše vedení ujalo této
situace a řeší je půdě Parlamentu v Evropě i u nás, na půdě
Senátu i naši zástupci na kraji. Podařilo se nám přesvědčit i
vládu, že je potřeba se touto situací zabývat na těch nejvyšších
místech. Co nám z toho vyplývá? Až bude munice odvezena, se
bude se ještě ohledávat prostor v hlídaném perimetru.
Prostory dotčené nešťastnou událostí musí být pro nás
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bezpečné. Budeme, a již jsme začali, dělat vše pro to, abychom
již nikdy nemuseli zažívat takové chvíle. Až pomine vážná
situace u nás, musí dojít ke změně legislativy tak, aby se v naší
vlasti taková situace nikdy neopakovala. K podobné události
došlo i v zahraničí. Kontaktoval jsem podobně postižené místo
na Slovensku. Vyzývám jednotlivce i různé spolky, abychom
spojili síly a vyjádřili tak výrazný odpor ke zbrojnímu průmyslu.
Není možné, abychom si v 21. století „hráli na vojáčky“. Je
každému jasné, že se tento materiál nepoužívá nijak jinak, než
proti lidem. Nejsem zastáncem řešení sporů vojenským
způsobem. Už moje babička říkávala:„Netrestaj děcka bitím.
Jednoho čerta vytlučeš, ale dva vtlučeš“. Myslím, že měla
velkou pravdu. Vnímám, že jsou různá místa naší Země, kde se
jinak myslí i koná, ale hledejme jiná, než vojenská řešení. Dalo
velké úsilí tento svět vyzbrojit, nebylo by lepší, tento svět začít
odzbrojovat? Jsem o tom hluboce přesvědčen.
Ale teď se chci vrátit na začátek a to do doby adventu. Rád
bych Vám popřál tento čas prožít v klidu a ve vzájemné úctě a
lásce. Rád bych Vám i v této nelehké chvíli popřál, abychom
dokázali žít „DOKOPY“. Rád bych Vám připomenul motto
jednoho politika : „ Úsměvů není nikdy dost. Neusmát se za
celý den na nikoho je zločin.“ Snažme se na sebe co nejvíce
usmívat. Děkuji Vám.
Zdeněk Hověžák – starosta obce Vlachovice

BUDOUCNOST VLACHOVICKÝCH LISTŮ ?
Čtete první, ještě tzv. nulté číslo Vlachovických listů v tomto
roce. Původně již mělo vyjít v prvních dnech prosince, ale
nečekané události nám změnily plány, a tak ho dostáváte do
rukou až nyní. V předchozích letech vycházely Vlachovické listy
pouze 1 x ročně, pravidelně před Vánocemi. Chtěli bychom to
změnit a naší snahou bude, aby obecní zpravodaj vycházel,
pokud možno, každý měsíc. Zpravodaje nebudou obsahově
rozsáhlé, budou jen o několika stranách, ale chceme, aby byly
co nejvíce aktuální. Rádi bychom Vás lépe informovali o tom,
co se v obci dělo, děje a bude dít. Byli bychom rádi, pokud by
zpravodaj obce byl i určitým pomocným stmelovacím
prostředkem nás všech občanů, a budeme rádi, pokud se do
něho zapojíte. Nyní hledáme a vytváříme novou strukturu a
podobu nových Vlachovických listů, budeme tudíž rádi i za
Vaše nápady. Hledáme rovněž občany, kteří by se chtěli zapojit
do vytváření nového zpravodaje a tvořili by tzv. redakční radu
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Vlachovických listů. Jestli by Vás bavilo,
se na této práci podílet, baví Vás grafika,
nebo psaní článků týkajících se různých
událostí v obci, zkuste to s námi,
budeme za Vás vděční. Další, lednové
číslo Vlachovických listů vyjde ještě
letos a to těsně před Vánocemi. (R.F.)

STRUKTURA
ZAMĚSTNANCŮ NAŠÍ OBCE
Obec Vlachovice zaměstnává celkem 7
obecních zaměstnanců, kteří pracují na
plný pracovní úvazek. Důležitými
osobami jsou starosta obce, dále
sekretářka a matrikářka obce, kterou je
již dlouhá léta Jarmila Zvonková, a
obecní účetní, paní Miroslava Žáčková.
Dále jsou to tři zaměstnanci, kteří
pracují především jako techničtí
pracovníci na Domě služeb. Obec dále
zaměstnává uklízečku, která má rovněž
na starosti Kulturní Dům. Zaměstnanci
pracující na částečný úvazek jsou dva
neuvolnění místostarostové.
Několik občanů má taky s Obcí
Vlachovice, uzavřenou dohodu o
provedení práce. Pro Obec rovněž
pracují pracovníci veřejně prospěšných
prací. Jde o podporu pracovního
uplatnění a zvýšení zaměstnanosti
uchazečů o zaměstnání, kterým je
věnována péče při zprostředkování
zaměstnání. Jedná se o časově omezené
pracovní
příležitosti
zaměřené
především na údržbu veřejného
prostranství, úklid a údržbu veřejných

budov a méně odborné práce. Nástroj
VPP realizují úřady práce, které sepisují
dohodu s obcí. Za vykonanou činnost
v rámci VPP náleží zaměstnanci mzda,
činnost
je
vykonávaná
v rámci
pracovního poměru. ÚP na tyto pracovní
činnosti
poskytuje
zaměstnavateli
příspěvky na mzdové náklady – max.
však na dobu 12 měsíců. V listopadu
2014 pracovalo pro naši Obec 7
zaměstannců VPP. V prosinci 2014 je
tento počet snížen na 3 pracovníky VPP.
(R.F.)

VÝSLEDKY VOLEB VE
VLACHOVICÍCH
Do zastupitelstva Obce Vlachovice se v
říjnových volbách dostalo všech pět
kandidujících stran. Celková volební
účast činila ve Vlachovicích a Vrběticích
65,91%

USTANOVUJÍCÍCÍ SCHŮZE
NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
V pátek 7. listopadu 2014 se konalo
první
zasedání
nově
zvoleného
patnáctičlenného zastupitelstva naší
obce, kterého se zúčastnilo více než 120
desítek občanů. Hlavním bodem
zasedání byla volba orgánů obce:
starosty, místostarosty a radních. Naši
noví zastupitelé nejprve museli složit
slavnostní slib a pak se mohli pustit do
práce. Ustavující schůze se ovšem
konala v době, která byla výrazně
ovlivněná neklidnou událostí výbuchu
muničního skladu. Na základě žádosti
Občanského sdružení za zdravé

Valašsko nové Zastupitelstvo Obce
Vlachovice
schválilo
program
ustanovujícího zasedání rozšířený o bod
- Petice občanů za Odvoz veškeré
munice a nebezpečného materiálu
z areálu bývalých vojenských skladů
v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice.
Rozhodnutím všech zastupitelů se
všechna usnesení schvalovala veřejně.
S deseti hlasy se starostou naší obce stal
Zdeněk Hověžák.
VÝSLEDKY VOLBY:
Starosta (uvolněný) :
Zdeněk Hověžák (10 hlasů pro)
Místostarosta
(první
neuvolněný):
Ladislav Obadal (10 hlasů pro)
Místostarosta (druhý neuvolněný) :
Ing. Radek Fryzelka (8 hlasů pro)
Radní:
Aleš Lysáček (10 pro)
Ing. Martin Pitrun (9 pro)
Zastupitelé rovněž zvolili předsedy
výborů. Iveta Šimonů se stala
předsedkyní finančního výboru. Mudr.
Miroslava Manová se stala předsedkyní
kontrolního výboru.
Již zmiňovaným bodem byl bod Petice a
obsáhlá diskuze především na téma
Muničních skladů. Zastupitelstvo Obce
schválilo požadovat od kompetentních
institucí odpovědi na všechny otázky
uvedené v petici a doplněné o
požadavky petičního výboru.
Závěrem více než 4 hodinového rušného
zasedání poděkoval pan starosta všem
zastupitelům i všem přítomným
občanům za podporu a za jejich zájem o
aktuální dění v naší obci. (R.F.)

NA ČEM SE PRACOVALO A
PRACUJE?
Čeká
nás
společně
s obecními
zaměstnanci, a nejen s nimi, do
budoucna spousta práce a úkolů.
Nejprve jsme se pustili do nátěru všech
zastávek v obci, které již byly
v ostudném stavu. Pokračovalo se
v započatých
pracích
na
opravě
chodníku na Drahách. Nutná byla rovněž
oprava vnitřní části hasičárny ve
Vrběticích.
Pracovníci VPP, sázeli
v obecních lesích stromy, občas i za
méně příjemného počasí. Nutná byla
preventivní oprava a úprava cesty
v Brťách, kdy bylo nutné vysvahovat
krajnici, aby nedocházelo k poškození
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cesty od stojící vody a ledu. Rovněž jsme
se pustili do úpravy odpadní jámy u
Hřbitova, která byla hlavní ostudou
celého našeho hřbitovního areálu. Do
této jámy byl házen i odjinud přivezený
odpad, který byl neustále rozkutálen po
silnici a při silném jižním a západním
vichru byl lehčí odpad roznášen až do
vzdálenosti několika set metrů. Již před
dvěma lety byly Z.O. schváleny finance
na zlepšení tohoto problému. Odpadní
jáma bude uzavřená a zastřešená. Uvnitř
jámy
budou
přistaveny
dva
velkoobjemové kontejnery, zvlášť na
směsný komunální odpad a druhý na
bioodpad.
V dřevěné
konstrukci
zastřešení odpadní jámy bude od
hřbitova jednoduchý systém dvou
otvorů a dvou dvířek, sloužící pro
vyhazování odpadu přes skluzný systém
do kontejnerů. R.F.

ROZBĚHLÉ PROJEKTY OBCE
Obec Vlachovice nyní pracuje na 4
hlavních rozběhlých projektech, se
kterými
Vás
budeme
postupně
seznamovat. S jedním z nich Vás
seznámíme již dnes, s dalšími Vás
seznámíme v dalším čísle Vlachovických
listů.
Projekt Rozšíření systému separace
odpadů v Obci Vlachovice začal vznikat
v dubnu 2014, je financován z fondů EU
a Státního fondu životního prostředí.
Celková hodnota projektu je přibližně
2,7 milionu Kč. Spoluúčast Obce
Vlachovice bude mezi 10 - 15% celkové
částky. Cílem projektu je zintenzivnění
systému již v současnosti separovaných
využitelných a nebezpečných složek
z komunálního odpadu, které umožní
vyšší materiálové využití odpadu.
V rámci projektu budou Obcí Vlachovice
pořízeny sklolaminátové nádoby pro
tříděné složky komunálního odpadu
(papír, sklo, plast), největší položkou je
nový univerzální svozový prostředek
MULTICAR s hákovým nakladačem pro
mobilní sběr velkoobjemového odpadu
a vytříděných složek komunálního
odpadu, dále velkoobjemové kontejnery
pro odpad z údržby zeleně a štěpkovač
na jejich zpracování. R.F.

„SVĚTLA NESVÍTÍJA,
ROZHLAS NENI ČUT!“

„KÚPÍM, PRODÁM,
DARUJU“

Na základě připomínek občanů jsme
provedli kontrolu osvětlení v obci a byla
provedena oprava všech zjištěných
nefunkčních světel za pomoci odborné
firmy
s vysokozdvižnou
plošinou.
Protože ale dochází k postupnému
„odcházení“ světel, a těžko bychom na
všechny ihned přišli, žádáme Vás o
spolupráci a Vaše sdělení o zjištění
nefunkčního
osvětlení
na
Obci
Vlachovice.
Oprava
světel
bude
z pochopitelných ekonomických důvodů
prováděna většinou až při několika
zjištěných kusech vadných lamp.
Velkým problémem je na některých
místech v naší obci kvalita zvuku z
veřejného rozhlasu. Veřejný rozhlas
potřebuje celkovou výměnu a nové
řešení. Díky členitosti a rozmístění
zástavby dochází ke zkreslování zvuku a
špatné slyšitelnosti a jsou tudíž místa,
kdy nedovoluje současné technické
vybavení rozhlasu kvalitní poslech
z každého místa, které bychom si přáli, a
ne vždy můžeme tento dlouhodobý
problém úspěšně vyřešit. Budeme ale
rádi
za
Vaše
nahlášení
nejproblémovějších míst a pokusíme se
najít rozumné řešení tohoto problému.
R.F.

Každý z nás by se občas rád zbavil věcí,
které je mu zároveň líto vyhodit,
protože by druhému ještě mohly
posloužit. Či jen klasicky něco prodal
nebo koupil. Proto i ve Vlachovických
listech chceme dát prostor těmto
věcem. Inzerát ale mohou podávat
pouze občané naší obce, neboť by se
mělo jednat především o službu pro nás
občany. Zveřejnění inzerce bude
,prozatím, na zkoušku, zcela zdarma.
Inzerci si můžete už nyní podávat na
Obci Vlachovice, u paní Zvonkové, a to
již do dalšího čísla Vlachovických listů a
to nejpozději do 16. Prosince. R.F.

ZEPTALI JSTE SE
V této sekci se Vám budeme snažit dát
odpovědi
na
Vaše
dotazy
Bude letos Obec Vlachovice prodávat
vánoční stromky?
Ano. Prodej je ve spolupráci s lesním
hospodářem
Václavem
Obadalem,
naplánován okolo 17. prosince. O
přesném datu Vás ještě budeme
informovat.R.F.
Proč nefunguje novinový stánek před
kulturním domem? Co s ním dále
bude? Pronájemce tohoto prostoru,
pan Pešek, se zde rozhodl ukončit
prodejní
činnost
a
dále
v ní
nepokračovat. Budeme
co nejdříve
hledat řešení, aby byl tento prostor
využitý a pokud možno dále sloužil jako
„informační a novinový stánek“. R.F.

MATRIKA
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 a úmrtí, a
ještě nebyla projednána s matrikářkou,
aby tuto skutečnost nahlásili v kanceláři
OÚ a současně předložili i příslušný
matriční doklad. Jarmila Zvonková,
matrikářka, tel. č. 577324026

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Z důvodu zákona ohledně ochrany
osobních
údajů
nemůžeme
bez
schválení
občana
zveřejnit
jeho
informace v obecních zpravodajích
(narození, výročí, úmrtí apd.). Od
začátku roku 2015 bychom chtěli
důležitou Společenskou kroniku opět
obnovit. Proto bude od začátku roku
2015 zaveden systém, kdy budete
v případě zápisu na matrice, např.
narození dítěte, žádáni o souhlas se
zveřejněním ve zpravodaji. Předem Vám
za něj děkujeme. R.F.

Z HISTORIE A TRADIC:
VLACHOVSKÝ MIKULÁŠ
Vlachovský mikuláš, byl vždy významnou
událostí v roce, na kterou se těšili
nejenom děcka s čerty a Mikulášem, ale
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často celá „dědina“. Jak vlachovský
Mikuláš vypadal před více než 100 lety,
to se můžeme dozvědět i díky zápisům
P. Františka Matýska z 50. let 20. stol.
V nedočkavém očekávání sledovaly děti
dlouho západ slunce, že „Mikulášé už
pečú perníky“ a že se v podvečer svátku
„spúščali“. Mikuláš aj anděl sa spúšťali
na zlatéj šnoře v Lázkoch, nebo na
Ďulovém kopcu, někdy také „zjéli po
řetazech“ na Hradíšťku na Kaštýli.
„Děcka sa na na Mikuláša těšily“, ale
druhým důležitým činitelem tu byl u
nich strach z pohrůžek. “Jak nebudeš
poslůchat, nic ti Mikuláš nenasype!“
„Čert si ťa vezne do řetázkú!“.

Jedna z vlachovských mikulášských skupin 2014.
Poznáte jich?“

Se soumrakem začali „Mikulášé brrkat“
a čerti vyčistili od kurážnějších ogarů
dědinu,
kteří
brzy
přestali
s pokřikováním: Svatý, svatý, máš na řiti
štyry laty!“ Ve Vlachovicích chodilo vždy
několik skupin „Mikulášů“. Po příchodu
do domu Mikuláš „zašústl metlů na
okno, zazvonil zvoncem a pozdravíl po
křesťansku“. Mikulášská larva se
kupovala, konopné vousy mu sahaly až
po pás, čepici měl z tvrdého papíru.
Oblečen byl v bílou spodnici, nadílku
nesl v uzlu pod ornátem a v ruce měl
zvonec a pořádný „březovec“. Dárky
podhazoval za okno, nebo je přinášel ze
síně. Mikuláš byl důležitou postavou a
musel působit vždy uctivě a slušně.
Někdy se ale Bohužel i Mikulášovi,
podlamovaly nohy, z čehož často
vznikaly různé problémy, ikdyž po čase
již veselé. Čerti bývali ve skupině
minimálně tři. Mikuláše museli vždy
poslouchat. Larvu měli zhotovenou
z ovčí kože, někdy i ze dřeva. Byl
oblečený v kožušinové gatě a obrácený

ovčí kožuch. Přepásaný byl povříslem.
Če mívali na hlavě baraní rohy dobře
Čerti
připevněné a zavěšovali si kolem opasku
zvonce. Mladí čerti (okolo 16 let), kteří
doprovázeli
starší
čerty,
někdy
podhazovali tzv. „čertovo hovno“
(perskou
pryskyřici,
páchnoucí
česnekem, kterou lidé kupovali dobytku
jako lék). Dupáním a vyrážením zvuků
napodobovali koně, nebo vyráželi
„Rrrrhhhaha“. Čertům se strpělo velmi
mnoho a patřilo to ke koloritu klasické
jihov
jihovalašské
vesnice. „Utěkal před nima
kdo mohl“. Neposluchy „zvazovali a
házali do bařiny“. Spadené měli taky na
svobodné cérky“. V dobách po druhé
sv
světové
válce se zvrhl tento zvyk někdy
až v týdenní řádění, především mladších
čertů po dědině. „Cérky“ za čerta chodit
čertů,
nesměly jen za anděla, který pomáhal
nesměly,
Mikulášovi. K figurám mikulášského
průvodu ve Vlachovicích patřil i Žid,
který nosil měch se střepama a každého
pobúchal. Smrt s dřevěnou kosou patřila
k úplnosti vlachovské skupiny Mikulášů.
Na sklonku 19. stol. se vloudila mezi
Mikuláše ve Vlachovicích i postava
mnicha – Františkána a nabýval v té
době tak často až podoby divadelního
průvodu satirického rázu.
Mikulášská nadílka bývala u nás, oproti
dnešku, mnohem chudobnější, ale o to
pro děti vzácnější. Dávalo se hlavně
sušené ovoce, jablka, ořechy a perníky,
nebo postavičky z tvrdého těsta s očima
z koření, které se rok od roku v době,
kdy už i ve Vlachovicích začalo být
zvykem mít vánoční stromeček (1
třetina 20. Stol.), uschovávaly na
stromeček. Po druhé
dru
světové válce
začaly bývat mezi dárky i nákladnější
hračky a hlavně součásti oděvu.
Vlachovští mikuláši a čerti, jako na
celém jižním Valašsku,
Valašsku bývali a jsou
unikátní svou pestrostí a bohatostí. I
proto Ministerstvo kultury podalo
žádost o zápis našich
naši
jihovalašských
Mikulášských obchůzek do zápisu
národního kulturního dědictví UNESCO.
Záleží i na nás, jestli se to do budoucna
podaří a jestli Vlachovice budou do
výčtu těchto obcí zahrnuty.

Můžeme být rádi, že
ž i ve Vlachovicích se
tento starodávný krásný, ikdyž velmi
rušný, zvyk
vyk stále ctí, má svoji kvalitu a
jeho podoba vychází z místních tradic. Je
trochu škoda, že v posledním desetiletí
ubylo mikulášských skupin a přestal být
zájem, především od „ogarů
„
okolo 18
věku, létat za čerty“.
čerty“ Často je musí
nahrazovat čerti již na pokraji
„důchodového
důchodového čertovského věku“,
věku
kterým se musí poděkovat, neboť to
není nic snadného. Je to výzva do
budoucna dále navazovat a prohlubovat
kvalitu
tradičních
vlachovských
Mikulášských
obchůzek,
přičemž
důležitá je samozřejmě jak kvalita našich
valašských
larev
(masek),
tak
samozřejmě i určitá mikulášská a
čertovská „slušnost a odpovědnost“.
Tož co, vlachovští a vrbětší ogaři, na co
sa možeme
žeme těšit příští rok?“☺
rok?
R.F.

POZVÁNKY A AKCE V OBCI

21.12.2014 (neděle)
ROZSVICOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VE VLACHOVICÍCH – vystoupí žáci ZŠ.
Vlachovice, DOKOPYJÁNEK + C.M.
26.12.2014 (pátek)
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA - FOCUS
27.12.2014 (sobota)
VÁNOČNÍ KONCERT D.H. LIDEČANKA
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