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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic
ČERVENEC 2015

Červenec, úrody blíženec

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,

PRÁCE V OBCI

konec měsíce června je zejména oblíbený mezi školáky. Končí
jim školní rok a začínají prázdniny. I mnohým dospělým začíná
doba dovolených. Krátce před koncem června u nás pořádalo
místní sdružení Dokopy již tradičně Svatojánské slavnosti.
Jako každý rok měli připravený pestrý program a příjemnou
zábavu. V tomto roce je strašilo špatné deštivé a chladné
počasí, ale naštěstí to nebylo tak zlé. Svatojánské slavnosti se
dle reakcí návštěvníků opět povedly. S potěšením jsme rovněž
mohli zhlédnout pěknou stavbu plánované vlachovské sušírny
na ovoce, kterou sdružení Dokopy staví.
Nesmím rovněž zapomenout na Dětský den pořádaný naším
mysliveckým sdružením společně s kulturní komisí, který
navštívilo hodně dětí.
Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na organizování všech
akcí v naší obci.
Všem školákům přeji úspěšné zakončení školního roku, krásné
prázdniny plné zábavy, všem občanům pěkné počasí na
dovolených a dobrou náladu.

V měsíci červnu naši zaměstnanci prováděli sečení obecních
pozemků, úklidové práce, čištění chodníků a komunikací od
plevele. V lesích jsme vyžínali porosty, ve Vlachovicích
v lokalitě Bojatín a ve Vrběticích v lokalitě Lések. Pokračovaly
rovněž práce v plánované nové stavební lokalitě na Nivách.
Na koupališti jsme vyměnili nevyhovující vstupní žaluzie do
části bufetu. Tyto jsme nahradili prosklenými dveřmi.
Proběhly nejnutnější opravy a vymalování bufetu, vyčistili
jsme bazén a napustili ho vodou. Zjistili jsme závadu na dně
dětského bazénu, která by měla být tento týden odstraněna.
V KD proběhly následující práce:





Zdeněk Hověžák


Kompletní výměna vodovodního potrubí a též
odpadů splaškové vody do kanalizace. Tyto práce
vykonává Bureš Ladislav a Hrbáček Josef.
Firma JASTR provádí rozvody nové elektroinstalace
na celém KD.
Firma
KLIMASTAV
připravuje
rozvody
vzduchotechniky tak, aby v budoucnu nemusely
probíhat další stavební práce. Dokončení a nákup
klimatizačních jednotek bude realizován v pozdějším
termínu z důvodu velké finanční náročnosti.
Stavební firma HANÁČEK dokončuje venkovní fasádu
KD po zateplení celého objektu.

Staňkově usedlosti, budoucímu muzeu, se postupně navrací
její jihovalašský vzhled z počátku 20. stol, tak jak byla
zachycena na nejstarších fotografiích Vlachovic. Firma Fojtů
v měsíci červnu dokončila statické zabezpečení stodoly. Dřevo
bylo ošetřeno a znovu položena krytina. Dokončily se tesařské
práce a na chalupu se dal nový šindel ve dvojím krytí.
Pokračují restaurátorské, kamenické a zednické práce
v interiéru a dává se nová elektroinstalace. Restaurátorské
práce v podkroví jsou již z velké části hotovy a to i v patrové
části komory.
Obadal Ladislav a Radek Fryzelka

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze RO Vlachovice ze dne 10. 6. 2015

Vystoupení malého Dokopyjánku na Svatojánských slavnostech a atmosféra
při zapalování „ohňa“.



RO bere na vědomí účetní uzávěrku obce za rok 2014
a závěrečný účet obce a účetní uzávěrku a závěrečný
účet mikroregionu Ploština sdružení obcí Jižního
Valašska. RO schvaluje účetní uzávěrky MŠ.



RO jednala o zákazu podomního prodeje a
pochůzkového prodeje a služeb. Starosta informoval
o legislativě a možnostech.
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RO bere na vědomí informace sdělené panem
Martinem Pavelkou ohledně jeho a obecních
pozemků v nové stavební lokalitě Nivy. Bude s ním
dále jednáno a spolupracováno, aby došlo ke
vzájemné shodě a spokojenosti.
RO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
koupaliště



Rada obce jednala ohledně zákazu podomního
prodeje, pochůzkového prodeje a služeb.



RO doporučuje ZO schválit dodatek smlouvy o
dopravní obslužnosti.



Rada obce souhlasí s příspěvkem na pořízení
automobilu pro Charitu ve Slavičíně ve výši 5000 Kč.



RO schvaluje žádost o pronájem prostoru
občerstvení koupaliště a přilehlých prostor z důvodu
rozloučení žáků s učiteli a to dne 25. 6. 2015



RO rozhodne o prodeji pozemku 3289/1 v kú
Vlachovice až po posouzení daného místa. Bude
řešeno se žadatelem Bronislavem Ščuglíkem.



RO schvaluje sponzorský příspěvek Filipu Fryzelkovi
na nahrání a vydání jeho autorského hudebního alba
ve výši 4000 Kč.



RO bere na vědomí žádost Dagmary a Radomila
Műnstera ohledně špatného stavu komunikace před
jejich domem. Obec Vlachovice bude v letošním roce
základně opravovat všechny komunikace v obci.



RO posoudí žádost o prodej části obecního pozemku
v k.ú. Vlachovice p.č. 3870/27 přímo na místě a se
žadatelem Oldřichem Sáblíkem.



Rada obce souhlasí s výší finančního příspěvku pro
domov v Loučce dle schváleného rozpočtu



RO žádost Josefa Hořáka o vybudování kanalizace a
příjezdové komunikace s odvodněním k parcele číslo
1961, v katastrálním území Vrbětice, řeší komplexně
pro celou lokalitu. Hledá se vhodná varianta řešení.
Žádost bude znovu „otevřena“ a řešena na nejbližší
další schůzi RO.







Otázky v žádosti pana Josefa Hořáka budou
zodpovězeny na základě zákona o svobodném
přístupu k informacím (106/1999 Sb). Odpovědi jsou
podle zákona zveřejněny i na úřední desce.
Rada obce doporučuje ZO prodej části pozemku
3870/1, panu Oldřichu Žáčkovi (přístupový chodník k
parcele žadatele p.č. 90/1).
Rada obce schvaluje žádosti o prodloužení nájemní
smlouvy na obecní byty pro: Magdu Havlíkovou,

Petra Míču, Zdeňku Mikovou, Raka Romana,
Burešovou Hanu


RO doporučuje ZO uzavření veřejnoprávní smlouvy
na hospodaření v lesích



RO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru



RO bere na vědomí přístavbu RD a
truhlářské dílny Mariána Kašše.

rozšíření

Informace ze schůze Zastupitelstva obce ze dne 15. 6. 2015


ZO projednalo závěrečný účet Sdružení obcí
mikroregionu Ploština za rok 2014 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zároveň projednalo řádnou účetní závěrku Sdružení
obcí mikroregionu Ploština sestavenou k 31. 12.
2014 a schvaluje ji bez výhrad. Podklady předložené
v rámci procesu schvalování: Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty, Příloha FIN 2-12, Zápis z přezkoumání
hospodaření. Rovněž schvaluje převod kladného
výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 23 050,28
Kč na účet výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.



ZO projednalo závěrečný účet Sdružení obcí
mikroregionu Jižní Valašsko za rok 2014 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zároveň projednalo řádnou účetní závěrku Sdružení
obcí mikroregionu Jižní Valašsko sestavenou k 31.
12. 2014 a schvaluje ji bez výhrad.
Podklady předložené v rámci procesu schvalování:
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha FIN 2-12, Zápis
z přezkoumání hospodaření. Rovněž schvaluje
převod kladného výsledku hospodaření za rok 2014
ve výši 46281,81 Kč na účet výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.



Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu
č.283/2014 o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Vlachovice za rok 2014 a schvaluje Závěrečný
účet obce Vlachovice za rok 2014 bez výhrad.



Zastupitelstvo obce konstatuje ověření ve smyslu
s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu
Vlachovice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu



Zastupitelstvo obce schvaluje nový Územní plán
Obce Vlachovice.



Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 se
Zlínským krajem na dopravní obslužnost
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Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ve výši
21000 Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy se
Zlínským Krajem.



Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace
„Rozšíření
systému
separace
biologicky
rozložitelných odpadů v obci Vlachovice“



Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního
pozemku v katastrálním území Vlachovice – p.č. 67/3
a p.č. 67/6 – cena 20,- Kč/m2 pro p. Veroniku Bolčo,
Vlachovice 74.



Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části
obecního pozemku v katastrálním území Vlachovice
pro Manovou Evu a Rostislava, 121 – část p.č.
3870/1 – cena 5,-Kč/m2. Prodej se uskuteční po
dohodě s ing. Žáčkem O. a Slávikem T.



Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části
obecního pozemku v katastrálním území Vlachovice
pro p. Slávika Tomáše (Vlachovice 111 a 112), Rožnov
pod Radhoštěm – část p. č. 3869/1 – cena 5,- Kč/m2
– po zaměření.



Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje obecního pozemku v katastrálním území
– p.č. 3257/43, část 3257/31 a část p.č. 3257/30
Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE
Novým vlachovickým panem farářem by se měl stát pan
fařář Cinciala František. Nyní měl na starosti farnost ve
Vyškově. Našemu panu faráři Vavřinci Černému ještě jednou
moc děkujeme za působení v naší farnosti i obci a doufáme,
že bude na zdejší působení v dobrém vzpomínat.
……………………………………………………………………………………………..
Naše Žádost o dotaci z operačního programu Životního
prostředí s názvem Rozšíření systému separace biologicky
rozložitelných odpadů v obci Vlachovice již byla schválena.
Při otevírání obálek nejlepší cenu nabídla firma JRK Bio Waste
Management s.r.o. Jednalo se o cenovou nabídku 1573000, Kč. Těšit se můžeme na dodávku 640 ks kompostérů, které by
měly obci pomoci snížit velké finanční výlohy na odpadové
hospodářství v obci a to ekologickým řešením. Dotace
z Fondu životního prostředí a z Fondu soudržnosti činí celkem
90% této částky. Zbylých 10% nákladů bude hradit Obec
Vlachovice.
……………………………………………………………………………………………..
11. 6. 2015 proběhlo ve Vlachovicích a Vrběticích měření vody
a půdy. Měření prováděla analytická laboratoř Vodní zdroje
Holešov a.s.. Vzorky vody byly odebrány z potoka u Ševčíků,
v muničním areálu skladů z rybníku a dále u Vodárny. Vzorky
zeminy byly odebrány z louky u Ševčíků, v areálu skladů (z
okolí příjezdové cesty) a z centra Vrbětic. Výsledky již nám
byly doručeny, ovšem bez odborného posouzení. V nejbližších
dnech bychom tyto výstupy mohli mít a zveřejnit na
internetové stránce a následně ve Vlachovických listech.
Celková cena za toto měření činila 12971 Kč.
Radek Fryzelka

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU OBCE TÝKAJÍCÍ SE
MINULOSTI A BUDOUCNOSTI AREÁLU
MUNIČNÍCH SKLADŮ
Bylo odevzdáno 116 dotazníků, které doplnilo 124 lidí (rodiny,
manželé..) „Jiné názory“ byly přeformulovány tak, aby je bylo
možné sloučit s odpověďmi ostatních.
1) Jaký je Váš názor na skladování munice v areálu ve
Vrběticích v minulých letech do roku 2006.
a) souhlasil jsem
28 hlasů
b) nesouhlasil jsem
23 hlasů
c) nezajímalo mě to
50 hlasů
d) jiný názor:
 Areál byl dříve střežený a bezpečný, 25
hlasů
 Nesouhlasil/a jsem, že muniční sklady
přešly do rukou soukromníků, 3 hlasy
 Nebyla možnost vyjádřit se, 2 hlasy
 Neměl/a jsem o areálu informace, 9 hlasů
 Měla by se řešit budoucnost, ne minulost, 1
hlas
 Odpovědnost za areál měla armáda, 4 hlasy
 Měl/a jsem obavy, 1 hlas
2) Jaký je Váš názor na stav v areálu v letech 2006 –
2014.
a) souhlasil jsem, 2 hlasy
b) nesouhlasil jsem, 67 hlasů
c) nezajímalo mě to, 24 hlasů
d) jiný názor:
 Nesouhlasil/a jsem hlavně s firmou
Bochemie, 13 hlasů
 Nesouhlasil/a jsem, že sklady přešly do
rukou soukromníků, 1 hlas
 Neměl/a jsem informace, co se v areálu děje
a skladuje, 25 hlasů
 Měla by se řešit minulost, ne budoucnost, 1
hlas
 Nelíbilo se mi špatné zabezpečení areálu, 11
hlasů
 Domníval/a jsem se, že jde stále o vojenský
prostor, 1 hlas
3) Jaký je Váš názor na budoucí využití areálu po
sanačních pracích
a) souhlasím se skladováním munice, 12 hlasů
b) nesouhlasím se skladováním munice, 93 hlasů
c) souhlasím s provozem firmy Bochemie, 13 hlasů
d) nesouhlasím s provozem firmy Bochemie, 88
hlasů
e) souhlasím s převodem areálu do vlastnictví
obce, 54 hlasů
f) nesouhlasím s převodem areálu do vlastnictví
obce, 14 hlasů
g) jiný názor:
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Vybudovat v areálu rekreační středisko,
penzion, domov důchodců, 1 hlas
 Souhlasím s převodem areálu do vlastnictví
obce, pokud tam nebude firma Bochemie, 2
hlasy
 V areálu by opět měli zabezpečovat ostrahu
vojáci, 1 hlas
 Nesouhlasím s jakýmkoli provozem, který
by ohrožoval nebo omezoval občany, 2
hlasy
 Vybudovat v areálu podnikatelské centrum,
5 hlasů
4) Požadovali byste nějakou formu odškodnění
a) odškodnění za poškození osobního majetku, 38
hlasů
b) paušální odškodnění na osobu (1000 – 100000
Kč), 59 hlasů
c) za psychickou újmu , 5 hlasů
a v jaké formě:
rehabilitační pobyty, 2 hlasy
peněžní náhrady, 9 hlasů
d) odškodnění obce formou poskytnutých dotací
na vybudování kanalizace, rekonstrukce KD,
rekonstrukce MŠ Vrbětice, Služby, Sběrný dvůr,
sportoviště.., 72 hlasů
e)

jiné:
 Myslím, že se žádného odškodnění
nedočkáme, 2 hlasy
 Nepožaduji žádné odškodnění, 2 hlasy
 Soukromé firmy působící v areálu by měly
přispívat do rozpočtu obce, 5 hlasů
 Náhradu požadovat od viníka, ne od státu,
2 hlasy
 Veřejná omluva ze strany viníka, 1 hlas
 Odvoz veškerého materiálu, 1 hlas

DOTAZY OBČANŮ
Bylo by možné k cestě v Brtích, mezi Vlachovicemi a
Vrběticemi umístit lavičku?
Naše odpověď: Předem Vám děkujeme za dotaz. Tuto lokalitu
s cestou budeme muset řešit komplexněji, jsou zde
nedořešené majetkoprávní vztahy u pozemků a problémy se
zanášením „kanálů“ úrodnou půdou z polí… Dvě lavičky, od
Vrbětic a Vlachovic, zde v blízké době ale určitě umístíme.

PRÁVNÍ OKÉNKO – VADY ZBOŽÍ





Protože se množí dotazy o ohledně
uplatňování vad a následné
reklamace zboží, bude v několika
následujících vydáních listů vždy
krátké pojednání o tom, jak
v případě, že se na nové věci objeví

vada, správně postupovat a jaká máte v takovém případě
práva.
Prodej zboží mezi podnikatelem a spotřebitelem, nebo také
mezi dvěma podnikateli, pokud kupující - podnikatel
neuzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, se vždy
řídí ustanoveními o prodeji zboží v obchodě a zákazník je
(téměř) vždy zákonem před praktikami prodávajícího
chráněn. Důvodem je již tolikrát v médii zmiňovaná a neustále
omílaná „ochrana spotřebitele“.
Práva z vad (dříve „zákonná záruka“)
Platí, že věc nesmí být při převzetí kupujícím vadná a musí mít
vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, které jsou pro
danou věc obvyklé nebo je prodejce uvádí například v
reklamě. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí
nemá vady. Zejména tedy odpovídá za to, že věc má ujednané
vlastnosti, hodí se k požadovanému účelu, odpovídá jakostí,
je dodána v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
také, že vyhovuje požadavkům právních předpisů. Pokud z
těchto uvedených znaků něco chybí, jde o vadné plnění,
přičemž se rozlišuje, zda vady, které jsou na dané věci,
způsobují podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.
Práva z vadného plnění má kupující přímo ze zákona.
Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující
na výběr právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo
dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má
kupující na výběr právo:
a) na odstranění vady nebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci
odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní
ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Volba nároku je vždy
na kupujícím a jednou provedenou volbu nemůže kupující
změnit bez souhlasu prodávajícího.
Mgr. Šárka Lysáčková, právník

ZŠ VLACHOVICE – KONČÍME ŠKOLNÍ ROK
V úterý 30. června ukončíme školní rok 2015 – 16. Rozloučíme
se s deváťáky a budeme se těšit na nové spolužáky, které
přivítáme v úterý 1. září. Chtěl bych tímto stručně zhodnotit
pomalu končící školní rok. Dovolím si konstatovat, že byl velmi
zdařilý.
Žáci byli úspěšní v mnoha soutěžích. Podařilo se nám
zorganizovat řadu akcí a kontrola ze strany ČŠI dopadla
výborně. Svými výkony žáci naší školy mnohdy předčili své
soupeře z okolních škol. Především se dařilo ve vědomostních
soutěžích různého zaměření. Sklidili jsme úspěch
v matematické soutěži Pythagoriáda, kde ve Zlínském kraji
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suverénně vyhrál David Hrbáček. V literární soutěži vynikla
Zdiška Pavlůsková, která byla oceněna samotným starostou
Slavičína. Vybraní žáci čtvrté třídy uspěli v ekologické soutěži
Z lavic do přírody ve Vysokém Poli obsadili druhé místo.
Družstva z páté třídy dosáhla vynikajícího úspěchu
v mezinárodní soutěži „Branné preteky“ v obci Mikušovce na
Slovensku, kde naši žáci soupeřili se čtrnácti družstvy z Čech a
Slovenska v obtížných úkolech - střelba ze vzduchovky,
zdravověda, přírodopisné vědomosti, fyzická zdatnost,
dopravní výchova apod. a obsadili první a osmé místo.
Každoročně se také páťaci zúčastňují zdravotnické soutěže
Helfík ve Slavičíně a v konkurenci 21 družstev obsadili 3., 6. a
8. místo. Ve Valašské sportovní lize jsme obsadili osmé místo,
kde se nám v celkovém hodnocení nepodařilo překonat
ostatní žáky ze sedmi okolních škol, i když v individuálních
výsledcích jsme několikrát předčili i mnohem větší školy. Stále
nám chybí prostory, kde by se žáci mohli zdokonalovat a
zlepšovat ve svých výkonech. Zejména podmínky pro atletické
soutěže jsou špatné. Trojčlenné družstvo ve složení Havlíková,
Zichová, Hrbáček za své vědomosti a dovednosti v soutěži
mladých cyklistů získalo v okresním kole v Malenovicích
krásné třetí místo. Výrazně zviditelnila školu svými pěveckými
výkony Zuzka Havlíková a Míša Burdová, které obsadily třetí a
první místo v soutěži Zpěváčci Valašskokloboucka.
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 přeji
krásné slunné dny, hezkou dovolenou a těším se na setkání
s Vámi v dalším školním roce.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy

VLACHOVICE PODPOŘILY CELONÁRODNÍ
PROJEKT NA KOLE DĚTEM

Základní škola ve spolupráci s obcí Vlachovice podpořila
projekt Na kole dětem. Ve čtvrtek 11. června byl slavnostně
přivítán peloton pana Josefa Zimovčáka v areálu školy.
Účastníci měli již téměř za sebou devátý den veřejné
cyklotour napříč republikou. Od Aše až po moravský region se
všichni snažili upozornit na projekt 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. Žáci a zaměstnanci školy se aktivně zapojili

nejen svou účastí v pelotonu, nádherným a vřelým přijetím,
ale také finančním darem. Je třeba vyzdvihnout finanční
příspěvek Obce Vlachovice, tedy všech občanů z Vlachovic, a
také kladnou podporu firem z Vlachovic a okolí, jejichž
finanční dar a náklonost dojal k slzám nejednoho účastníka
pelotonu. Své nezapomenutelné pocity za všechny přednesl
pan Josef Zimovčák a pan Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. .
Pan Zimovčák a celý peloton podporující nadační fond ze
srdce děkují za finanční podporu určenou pro děti.
ZŠ Vlachovice přispěla částkou 5 300,- Kč, Obec Vlachovice
částkou 10 000,- Kč a firmy z Vlachovic a okolí částkou 57 000,Kč.

Firmy, které podpořily nadační fond Na kole dětem:
STAVBY K4 , s.r.o. Vrbětice 136, 763 24 Vlachovice, STŘECHY
92 s.r.o. Broučkova 406, 760 01 Zlín, AVENA s.r.o. Divnice 115,
763 21 Slavičín, 2K – BOL s.r.o. Vrbětice 140, 763 24
Vlachovice, ZEUMETAL s.r.o. 763 24 Vlachovice 81, Ing. Pavel
ŠELIGA – farma Vrbětice 763 24 Vlachovice 329, JIŘÍ RAK
RASSO 763 24 Vlachovice 277,HASEO, v.o.s. – Bělotín 753 64
Bělotín 122, Pavel ŠIMONÍK ocelové konstrukce, s.r.o. 763 24
Vlachovice 278, Petr MĚRKA ELEKTROMONTÁŽE Lipová 17,
763 21 Slavičín, INTEC s.r.o. Na Požáře 4450, 760 01 Zlín,
Dušan a Yveta KOVÁŘÍKOVI Vlachovice, M-PHARMA-CZ s.r.o.
763 23 Horní Lhota 200,ŘEZNICTVÍ SÚKUP, s.r.o. Lipina 104,
766 01 Valašské Klobouky, JASTR ELEKTRO s.r.o. 763 24
Vlachovice 346, Josef KAŠŠA – ZEMNÍ PRÁCE 763 24
Vlachovice 190, AUTO PNEU SERVIS VLACHOVICE Libor
HLAVICA,WASTEX spol. s.r.o., Cyrilometodějská 284, 766 01
Valašské Klobouky, Kamil ŠČUGLÍK – malířství a natěračství
Petrůvka, Pavel MISAŘ – malířství a natěračství Slopné, Karel
HLAVICA – Drobná provozovna, 763 24 Vlachovice 354,
ZLÍNSKÉ STAVBY a.s. K majáku 5001, 761 23 Zlín, David
VYSKOČIL – malířství a natěračství Vlachovice, Kamil KLEIN –
vodo topo Lipová 114, 763 21 Slavičín, Petr ŠIMÁČEK –
plynová zařízení, Marián KAŠŠA – truhlářství Vlachovice,
Pohostinství SPARTA – Vlachovice, Ing. Pavel RAŠKA – Vsetín,
Ladislav Stružka – Vlachovice, KRPŠ při ZŠ Vlachovice.
Komentáře a foto z celé cyklotour a přivítání pelotonu ve
škole můžete zhlédnout na webových stránkách:
www.zs.vlachovice.cz,www.vlachovice.cz,
www.nakoledetem.cz.
Mgr. Petr Daněk

KULTURNÍ KOMISE
V sobotu 6. 6. 2015 uspořádala Kulturní komise při obci
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Vlachovice společně s Mysliveckým sdružením Valašsko
Vlachovice, Dětský den s pohádkovým lesem. Rodiče s dětmi
využili krásné sobotní odpoledne a vyrazili na Ďulák, kde byl
pro ně připraven program. Děti procházely jednotlivá
stanoviště, na kterých je čekaly různé úkoly, zábavné i
vědomostní. Mohly si vyzkoušet střelbu na terč, poznávaly
rostliny, zvěř, procházely labyrintem, navlékaly korále a jiné.
V lese mohly potkat spoustu pohádkových bytostí, které je
odměnily sladkými odměnami. Potom proběhlo vyhlášení
nejlepších soutěžících. Nejen děti, ale i rodiče se pak mohli
občerstvit. Byla možnost opéct si špekáček nebo si dát
výborný guláš. Nakonec na děti čekalo ještě jedno
překvapení, Přema Rak vyhazoval bonbony pro děti z letadla.
Další akcí Kulturní komise, která proběhla v měsíci červnu, byl
Dětský bazárek. V pátek 12. 6. probíhal sběr nabízených věcí,
kde přišlo 29 prodávajících. V sobotu pak probíhal prodej a
následně výdej neprodaného zboží. Některé maminky část
neprodaného šatstva věnovaly dětem do Dětského domova
ve Smolině. Věříme, že akce proběhla ke spokojenosti všech
prodávajících i kupujících. Další Dětský bazárek plánujeme na
podzim.

V nabídce je několik druhů piv, včetně nealkoholického a
ovocného piva.
Velký výběr točených i balených limonád je samozřejmostí.
K jídlu nabízíme kromě osvědčené klasiky v podobě hranolek,
bramboráku, langošů a párků v rohlíku i grilované steaky,
klobásky a pečeme pizzu.
Přijďte si posedět do nadstřešené zahrádky i se svými
ratolestmi, pro které je připraven velký dětský koutek.

Těšíme se na Vás…

Karel Ptáček

Z HISTORIE VLACHOVIC:
Z KONCA JARA A LÉTA NA VLACHOVSKU
(ze zápisů pátera Františka Matýska)
Na sv. Marka (25.4) se v křížové dny nesměly konat práce.
V Křižné dny se nesměly prát šaty ani péct chléb. „Jak sa zvony
zavážů, už sa pístem nepere“. Která žena by šaty prala,
přivedla „by préj búřky, dyž, by tlúkla pístem“, tradovalo se ve
Vlachovicích.“ Dyž by pékla chleba, bylo by teho roku sucho.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném
průběhu obou akcí.
Za Kulturní komisi Anna Obadalová

KOUPALIŠTĚ VLACHOVICE ZAHÁJILO PROVOZ
Od 1. července se rozjíždí plný provoz místního koupaliště.

Hasiči při svých význačných slavnostech kladli věnce ve
Vlachovicích k soše sv. Floriána. Při „dožatéj sa homola
zavěšovala“ v kostele. U křížů stojí dvě májky dodnes. ( okolo
roku 1955)
V předvečer svatodušní, několik dní před sv. Duchem do
nejsvětější Trojice (Nejsvětější Trojica JE ZA TÝDEŃ PO SV.
Duchu), „róchali pasáci tatarama dlúho do noci.“ Takéj obecní
pastýř sa ohlašovál ranami po celú noc.

Provozní doba bazénu je denně od 10 do 21 hodin.
Vstupné je rozděleno na celodenní, polodenní a večerní.

Nově zasklená a vybavená hospůdka na koupališti bude
v provozu DENNĚ bez ohledu na počasí dle návštěvnosti až do
půlnoci.

Vlachovští „ogaři“ před vyhnáním na pastvu, před zhruba 50 lety, poznáte
jich?
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Nade dveře a za svaté obrázky v 1. polovině 19. století, dávaly
v izbě na Hod svatodušní lipové ratolesti, aby sv. Duch, „kerý
sa zjevíl v podobě holubice, měl gde sednút.“
Nejokázalejší slavnost ve Vlachovicích býval dříve průvod
Božího Těla. Vlachovice bývaly vždy vymeteny a ozdobeny
alejí svěžích břízek, zem voněla trávou. Zvony, hudba,
křehounké družičky, rozsévajícíc tisíce drobných okvětních
lístků, hasičské sbory, výrazné oltáře, dým kadidla, to všechno
nábožensky uchvacovalo. „Ve Vlachovicách střílál obecní
policajt z pěti modířů, když sa dávalo požehnání u
jednotlivých oltářů.“ „Po průvodě přinášali si ludé březové
halůzky a dávali ich doma na trám proti ohňu“. Ve starších
dobách jimi nakuřovali dobytek při onemocnění. Bednář ve
Vlachovicích koupil nákladný oltář za voly, které prodal ve
Vizovicích. Také jiní zámožnější dobrodinci se snažili podpořit
božítělové průvody.
Na Jana Křtitela (24.6.), „je nájdelší deň“. O poledni sa měl
pod kapraďů hledat diamant, pod hořkým lupínkem „léčivý
uhlíků proti vředu a padůcnici. Poslední již méně výrazné
svatojánské ohně dožívaly na Vlachovsku kolem roku 1870,
kde zapalovali vracejícím se poutníkům z Hostýna na uvítanou
„svatoján“ a gdejakú starú doškovů střechu naň obětovali.
Silně se zde a v okolních obcích „svatoján“ slavil do poloviny
19. stol.
Na Petra a Pavla (29.6) „sa začaly kosit lúky“. Sekáči odchodili
na místo už v noci.

napsané, že jde o kaplu svatéj Kateřiny. O tem, jak kaplička
vznikla sa vyprávjala táto stará legenda. „ Gdysi tady vpadli
do pokojných dědin tataři a kumáni a tí pálili a vraždili. Ludé
sa jich báli a utěkali před nima do hor. Tam sa schovávali a
v húščinách, aj v zemi hledali všelijaké skrýše. Ty hordy měly
g vyčmuchání ludí aj pse, keří préj měli dva čumáky a tož préj
ucítili každého člověka. Nepřátelom sa stavjali na odpor vojáci
aj zdejší horalé.
Gdysi sa tu strhla těžká bitka. Jeden z vojáků, keří tu bránili
ludí, byl těžko raněný. Dyž vidél, že ostál sám a nemože sa
bránit, snažíl sa zachránit a tož utěkál do hložeckých hor.
Z těžkých ran mu šak tékla krev a zemdléval. Prudký vrch mu
ubíral poslední sily a nepřátelé mu už byli v patách.
V beznaději volál Matku Boží a prosíl ju o záchranu. Panna
Marija sa mu zjavila v korunách stromů a ukazovala mu starý
zpráchnivělý buk, gde sa má schovat. Buk sa zázrakem otevřél
a tož vojákovi to zachránilo život. Divoké hordy sa přihnaly na
místo. Létali po okolú, gde sa jim mohl voják ztratit. Psi
čmuchali aj okolo starého buka. Vojáka však nenašli.
Zvděčnosti za svoju záchranu po válce voják postavíl na tem
místě malů kapličku. Chtěl tým poděkovat Paně Marii za
záchranu a takéj, aby sa tu ludé mohli pomodlit za padlé
příbuzné, keří ve skrýšách v hložeckých horách smrť našli.
Legendu vyprávjala stařenka Veronika Plšková z Křekova, kerá
pocházala z Vlachovic. Slýchávala ju v dětství od svých rodičů
a jiných starých ludí. Legenda sa uchovávala ešče aj ve
Vlachovicách a Vrběticách. V Lipině sa zachovala už enom
jakási nejasná zkazka o zabití ludí ukrytých ve skrýšách, kerým
sa pravilo Ochoza. Ide o dolní kraje hor na katastrech Lipiny a
Křekova, v místech, kerým sa pravilo Rúbaný háj. V tých
skrýšách byli ludé povraždění, dyž ich prozradil pláč malého
Martínka. Temu místu začali pak pravit Porúbanisko a téj hoře
„Rúbaný háj“.
Druhú legendu využíl spisovatel Čenek Kramoliš v románě
Strážcové hor.

Cyril Pavelka, Vlachovice č.p. 181

Na Filipa (26.5) a Jakuba (25.7) pálívali na Vlachovsku ještě
kolem roku 1860 čarodějnice. Ve Vlachovicách na „Hřátkách“.
Ve Vlachovéj Lhotě na obecním pasínku na „Plani“.
Mariánské svátky byly v konzervativním jihovalašském lidu
dříve hluboce zakořeněny. I když se jednalo o svátky
nezasvěcené, do posledních několika let nikdo nepracoval. (
okolo roku 1960). Teprve z nutnosti JZD se na poli pracovalo,
aby se přednostně zachránila neděle. Lidé si svátky hájili za
stara a vážili si jich.

HLOŽECKÁ MADONA
(ze zápisů pátera Františka Matýska)
Nad Křekovem, mezi vrškama Kubovec a Hložec stávala
dřevěná kaplička z podezdívků z kameňa, ze šindelovú stříšků
a malů věžičků. Kaplička měla vevnitřku malý oltáříček a místa
tam bylo enom tak pro jednoho člověka. Na staré mapě bylo

Děj legendy spadá do doby, gdyž Vlachovice a okolí roku 1663
plenili Tataři, nebo možná aj do doby, gdy tu zaséj vraždily a
lúpily hordy Rákociho v rokoch 1704 – 1711, kterým tu pravili
kumáni. O kumánoch sa vyprávjalo ve Vrběticích ve spojitosti
s
„pomocnú
studánkú“.
Před
kumánama sa ludé
schovávali
Na
hradíšťku na stržách,
nebo v mezipotočí
směrem k Újezdu.
Kapla na Hložci sa
porvé
připomíná
v roku 1786. V tedy
uzavřél
smlúvu
vlachovský
farář
s úřadem v Brumově,
že od téj doby
dostane farář svoje
dřevo po dva roky
z panské hory u
„křekovskéj
kaple.
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Kapla vydržala ve staréj podobě až do roku 1952. Od nepaměti
tu bývala soška Panny Marije. Nájstarší známů Madonu
vyřezál samouk Dubec z Vlachovy Lhoty a pro kaplu ju kúpila
tetička Horná z Valašských Klobouk. Gdyž zhořela súsední
hájenka, odstěhovál sa hajný Kostka do Lipiny a stařenka
Krystýna Kostková vzala sošku k sobě do chalupy. Gdyž
umřela, byla soška z dědictva po ní, odevzdaná farnímu úřadu
ve Vlachovicích a dali ju potem do zvonice v dědině. Do kaple
potem dali dřevěnů marijánsků sošku dělanů až v Tyrolsku,
kúpenů v obchodě.
Každým rokem, na svátek Nanebevzetí Panny Marije 15.
srpna, se konávala u kapličky půť. Později se předseda MNV
Karel Ovesný z č.p. 3 a sním obětaví ludé Šoman a Balúšek,
spolu se zedníky Františkem Divokým, Karlem Nedavaškú a
Pánovem pustili do přebudování kapličky, aby sa tu půtě
mohly konat za každého počasí. Celá stavba byla postavená
z darů farníků vlastníma silama, k nemaléj radosti pátera
Františka Matýska.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Společnost střechy 92, s.r.o. přijme do trvalého pracovního
poměru dělníky pro manuální práci do moderní výrobní haly
ve Vlachovicích.
Zájemci pište nebo volejte:střechy92@střechy92.cz,
Ing Hanulík Zdeněk, tel.: 603163176

POZVÁNKY A AKCE V OBCI

Vazbu dělali tesaři: František Pavelka, Raška a Janků z Vrbětic
a Ovesný z Křekova.
Potem sa ščíty ozdobily věncama a četinú a zvonek na věžičce
mohl zaséj po pěti rokoch oznámit první púť. Bylo to 17. 8.
1952, dyž sa asi osmset půtníků z okolních dědin vydalo na
Hložec. Pútní mšu svatů a kázání měl provizor vlachovskéj
fary František Matýsek, kerý v kázáňú vzpomńěl významu
pútního místa a nového zasvěcení kapličky Královně míru.
Do kaple umístili zvonek, který do té doby byl na zvoničce
v Křekově. Zvonek 30 cm vysoký má na sobě nápis: „Goss mich
Wolfgang Straub in Ollmytz 1761.“ Na plášti je zdobený reliéfy
svatého Václava a svatého Martina.
Radek Fryzelka

KALENDÁŘ ČERVENEC
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