Stránka |1

VLACHOVICKÉ LISTY
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„Září, na léto jde stáří“
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Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
minule jsem psal ještě o prázdninách a dovolených. Předpokládám,
že mnozí mají dovolené za sebou. Jisté je, že skončily velké prázdniny
školákům. Věřím, že mnozí tento čas prožili po svém, odpočinuli si a
nabrali nových sil k další práci. I my jsme se snažili pro Vás připravit
několik prázdninových akcí a zpříjemnit Vám tento čas. Doufám, že
se Vám akce líbily a že jste se u nich pobavili. Poděkování za pořádání
patří všem, kteří se jakkoli podíleli na těchto akcích. Nyní jsme na
začátku školního roku. Všem dětem, rodičům, učitelům a
pracovníkům školy přeji vše nejlepší v tomto školním roce, ať se cítí
v naší škole jako ve svém domově.
Musím se také zmínit o tom, jak pokračovaly práce i v prázdninový
čas v muničních skladech. Stálo při nás štěstí, že i v době takového
sucha a vysokých teplot se nic mimořádného nestalo. Pyrotechnici
museli pracovat ve stejných ochranných pomůckách jako jindy. Jistě
chápete, že to bylo pro ně o to horší. Patří jim za to všem velké
poděkování. Majitelé lesů v hlídaném prostoru kolem skladů mohou
zažádat o vstup na tel.: 606 070 326.
Ještě se na chvilku vrátím k prázdninám. Mnohé potěšilo pěkné,
slunečné počasí. Když už ale takové počasí trvalo delší dobu, neslo to
i mnohá opatření. Bylo vydáno několik výstrah, poučení a omezení.
Podle meteorologů to nebylo nic až tak výjimečného. Určitě by ale
stálo za úvahu, být připraveni na taková období. Voda je jistě jedna
z nejdůležitějších surovin. I v naší obci bývaly rybníky, které plnily
několik funkcí. Možná by plnily tyto funkce i dnes. S přáním dalších
krásných dnů,
Zdeněk Hověžák – starosta obce

Šimoník Pavel – Zámečnictví, dokončil kovové výtvarné dílo určené
do čela KD. Bylo vytvářeno dle původního návrhu a pod dozorem
akademického malíře Lojzy Baránka.
V lese ve Vlachovicích na Bojatíně a ve Vrběticích v lokalitě Lések
jsme vyřezávali v porostech nežádoucí dřeviny.
Stavební práce se na našem chystaném Muzeu lidové kultury a tradic
Vlachovska postupně blíží ke zdárnému konci. V srpnu se položily
nové deskové a cihelné podlahy v „izbě“ a kuchyni. Dokončuje se
elektroinstalace v celé usedlosti včetně hromosvodu, který vzhled
chalupy trochu narušuje, ale jednalo se o požadavek stavebního
úřadu. Stodola je již zrekonstruovaná jak zevnitř, tak i zvenku. Do
jizby a kuchyně se navrátila již dávno zbořená kachlová pec.
V bývalém chlévě se rozmístily originální dřevěné vitríny. Chalupě se
vrátila původní typická místní barevnost fasády – jemně světle
modrá. Přesně tato barva byla skryta pod novější omítkou, a to snad
i v dvacítce nánosů. Dle doporučení památkového ústavu i na
základě našeho vlastního terénního výzkumu na Vlachovsku se u
starých zděných chalup na jihu Valašska vyskytovaly na přelomu 19.
a začátku 20. stol. dvě vápenné barvy. Velmi jemná světlemodrá
nebo čistá bílá. I část vlachovských dřevěných chalup bývaly koncem
19. stol. omítlé tzv. „do kožucha“ v těchto barvách. V rámci tohoto
projektu vzniká turistická stezka po vlachovických sušírnách na
ovoce. V blízkosti všech vlachovických a vrbětických sušíren se
umístilo celkem 9 dřevěných informačních tabulí. Během zimních
měsíců na nich přibudou zajímavosti, historie a příběhy o každé
z nich. Vyznačení krajinářsky a tématicky zajímavé i na výhledy
hodnotné turistické stezky po sušírnách je naplánováno během zimy,
už nyní se po její trase rozmístilo 11 kusů dřevěných laviček.
Ladislav Obadal a Radek Fryzelka

Od tohoto čísla proběhnou nutné změny v této sekci. Týkají se
zveřejňování usnesení ze schůzí RO. Doposud jsme zveřejňovali ve
zpravodaji úplně všechny usnesení, kterými se RO musela zabývat.

Z fotbalového utkání – HORNÍ KONEC – DOLNÍ KONEC

Přední část KD Vlachovice s dokončeným výtvarným dílem

PRÁCE V OBCI

ZPRÁVY Z OBCE

V srpnu naši zaměstnanci prováděli úklidové práce, čistění chodníků
od plevele, sečení obecních pozemků.

Chtěli jsme splnit přání části občanů, kteří se na nás s těmito
požadavky po našem zvolení obraceli. Po několikaměsíčních
zkušenostech jsme ovšem změnili názor na vhodnost zveřejňování
všech informací ze schůzí RO. Občas se zde projednávají záležitosti
některých občanů, které by se pro správné pochopení museli velmi
složitě a zdlouhavě vysvětlovat anebo věci citlivějšího osobního rázu.
Několik občanů si na zveřejňování všech usnesení ze zasedání Rady
obce stěžovalo. Proto jsme se rozhodli, že se budou zveřejňovat jen
informace, které se nebudou dotýkat citlivějších záležitostí, které by

V kulturním domě dokončujeme zednické práce v částech vestibul,
přísálí a restaurace, kde jsme současně pokládali novou dlažbu.
Taktéž je nová dlažba a obklad v záchodech v části restaurace i
v záchodech vedle přísálí. Rak Petr zahájil výmalbu sálu. V přísálí,
restauraci a chodbách zhotovuje sádrokartonové stropy Drábik
Vladimír.
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mohly některému z našich občanů nějak uškodit. Předem Vám
děkujeme za pochopení.
Usnesení z mimořádné schůze ZO č. 6 ze dne 20. 8. 2015






Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na
úpravu zázemí SDH Vlachovice a kofinancování z rozpočtu
obce ve výši 200000,- Kč

Vlachovské hody se po dohodě s farností
uskuteční 4. 10. 2015. Program hodů bude brzy zveřejněn. Hody
samozřejmě vyvrcholí krojovanou nedělní mší svatou.
………………………………………………………………………………………………………..
Otevře se v tomto roce ještě vlachovské muzeum?

Zastupitelstvo obce Vlachovice schválilo rozpočtové
změny č. 2/2015 (možné zhlédnout na internetových
stránkách obce v zápisu schůze ZO č. 6)
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru odprodeje
částí p. č. 3870/27 v katastrálním území Vlachovice

Informace ze schůze RO ze dne 12. 8. 2015


RO schválila podání žádosti na úpravu hasičské zbrojnice
Vlachovice



RO navrhuje ZO rozpočtovou změnu č.1/2015 pro úpravu
hasičské zbrojnice a pro KD Vlachovice



Kdy v tomto roce budú vlachovské hody?

Žádost na odkoupení části parcely č. 2784/1 v kú Vrbětice
již byla podávána žadatelem dříve, bylo jí vyhověno a
usnesení je i dnes tím pádem stále platné.
Radek Fryzelka

DOTAZY OBČANŮ
Musím reagovat na e-mail zaslaný nám občankou z Vlachovic. Cituji
část e-mailu: … Co se týká Bochemie a muničních skladů - přesně jak
si přejete - potichu do vytracena... Bochemie mohla mít dle
schvalovacích protokolů na skladě pouze určité množství hotových
výrobků. Nevyrábí od výbuchů 16. 10. 2014 - to už bude bezmála
rok, ale přesto od března 2015 přebaluje a vyskladňuje to málo, co
měla vyrobené a uložené - vyrábět nesmí - není ti to divné?
Zaměstnanci chodí do práce, firma jede... Ptám se - jak je to možné?
Jak to, že nikdo nikde neinformuje o tom, že firma smí vyrábět?…
Několikrát jsme zveřejnili informaci, kterou jsme obdrželi od POLICIE
ČR, kde bylo uvedeno: „Z areálu muničních skladů bylo vyvezeno
veškeré raketové palivo. Po dobu prací pyrotechniků zde nebude
spuštěn žádný plný provoz, budou probíhat pouze práce spojené
s vyskladněním chloristanu amonného.
Z e-mailu je patrné, že občanka nám (vedení obce) nevěří. Z toho
důvodu jsme požádali o vyjádření plukovníka Indru – z POLICIE ČR.
Jeho oficiální aktuální vyjádření ze dne 1. 9. 2015 zní : „U společnosti
Bochemie a.s. probíhají činnosti vedoucí k cílenému vyskladnění
chloristanu amonného z jejich skladu. Z areálu muničních skladů
bylo již dříve vyvezeno veškeré raketové palivo“.

Nyní se dokončuje hlavní stavební
rekonstrukce celé usedlosti, která by měla býti
hotová v polovině září. Pak začnou Přátelé
historie Vlachovska s ostatními dobrovolníky a
společně s obcí chystat původní tvář interiéru
vybaveného lidovými historickými předměty z Vlachovic a Vrbětic.
Dále se budou připravovat tématické expozice o historii Vlachovic a
expozice o starých vlachovských tradicích a zvycích. Bude to ještě
velké množství nezištné práce, které budou z největší části chystat
místní dobrovolníci a historici. Slavnostní otevření se plánuje na jaře.
Termín se upřesní v zimě.
…………………………………………………………………………………………………….....
Chtěl bych se zeptat, jaké varianty případně
kombinace vytápění v nově zrestaurovaném
KD jsou plánovány. Zdali by zde občany
mohla obec provizorně ubytovat a
poskytnout
jim
teplo
v
případě
dlouhodobých odstávek zemního plynu či
velkoplošném výpadku elektřiny na pár dnů či týdnů, kdy by si
určitá část občanů neměla čím zatopit, nebo nemohli použít kotel
na tuhá paliva z důvodů nefunkčnosti elektrického oběhového
čerpadla. „Black aut“ zažilo část Slovinska v zimě loňského roku na
dobu delší než měsíc, kde se ocitlo bez elektřiny 200 000 lidi,
protože těžká námraza potrhala dráty VVN. (viz. ČR 2 pořad
Kupředu do minulosti ze dne 27.2. 2014 a 6.3. 2014, které jsou ke
stažení na stránkách Českého rozhlasu 2 v audioarchivu)
Nechci spoluobčany vytrhávat v období prázdnin a dovolených z
příjemného rozpoložení s rodinou, přáteli, či na koupališti, jen jsem
se dozvěděl, že podobná situace nastala v Evropě za posledních pár
let vícekrát … a nikde na to nebyli připraveni. A co my? Jsme schopni
skutečnost, že by se to (doufejme, že ne) mohlo stát i u nás, brát
vůbec v úvahu?
S přáním pěkného prožití krásných letních dnů. V. D.
Předem děkujeme za zajímavý dotaz. V kulturním domě se plánuje
zanechat dosavadní, ale zrekonstruované plynové topení. Kulturní
dům by mohl být brán jako evakuační prostor při různých krizích a
katastrofách. Tento účel by nejspíše mohl dobře plnit v průběhu
celého roku. Pokud by ovšem došlo v zimě k dlouhodobému
nadregionálnímu výpadku elektřiny a plynu a kulturní dům by přesto
musel být evakuačním prostorem, byl by to určitě problém. Vytopit
tak obrovský objekt pomocí pevných paliv bez elektrických oběhových
čerpadel je hodně složité. Finanční vynálohy na pořízení těchto
záložních zdrojů by byly velmi vysoké. Kulturní domy tyto speciální
situace neřeší.

Ladislav Obadal

U Vrbětic

Pokud by nastala taková krize, jsou zde od toho složky IZDS, které
disponují vhodnými prostředky. Objekt by šel částečně vytopit díky
elektrocentrálám, nebo tepelným plynovým hořákům. Samozřejmě
vhodnější bude, pokud budou sami domácnosti myslet na tyto krizové
scénáře při rekonstrukcích a výstavbě svých domů, kdy vytopení
alespoň části rodinného domu pevnými palivy, není tak náročné. Byl
bych rád, pokud by nikoho z nás tyto situace nepotkaly.
Radek Fryzelka
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KOMPOSTÉRY PRO NAŠE OBČANY
Obec Vlachovice uspěla s žádostí o dotaci z operačního programu
Životního prostředí s názvem Rozšíření systému separace biologicky
rozložitelných odpadů v obci Vlachovice. Jednalo se o dodávku
kompostérů, které by měly obci pomoci snížit velké finanční
vynálohy na odpadové hospodářství v obci a to ekologickým
řešením. Jak už víte z minulého zpravodaje, kompostéry nám již byly
doručeny. Pro každý rodinný dům je určen jeden kus. Kdo z Vás si
ještě kompostér nevyzvedl, může tak učinit každou sobotu v září
mezi 13 - 14 hod. a to ve Vlachovicích u sběrného dvoru a ve
Vrběticích u Aleše Lysáčka.
Novelizací zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, byla s platností od 1. 1. 2015 všem městům a obcím
v České republice mimo jiné uložena povinnost řešit nakládání s
biologicky rozložitelnými komunálními odpady. Tato povinnost se
kromě obcí, jako veřejnoprávních korporací, týká i jednotlivých
domácností, které produkují biologicky rozložitelné komunální
odpady rostlinného původu.
Kompostéry jsou určeny výhradně pro vlastníky rodinných domků ve
Vlachovicích a Vrběticích. Pro každý bytový dům (bytovku) jsou
učeny dva kompostéry. Kompostéry musí být umístěny na volné
nezastavěné ploše, aby uložený biologicky rozložitelný materiál měl
zajištěný přímý kontakt z propustným půdním podložím.
Kompostéry byly občanům BEZPLATNĚ předány na základě podpisu
o odběru. Nyní musí majitelé kompostérů podepsat Smlouvu o
výpůjčce a darovací. Od 7. 9. 2015 ji můžete přijít podepsat do
kanceláře OÚ ve Vlachovicích.
Ve smlouvě je mimo jiné uvedeno, že po dobu udržitelnosti projektu
(cca 5 let), je povinností uživatele kompostér využívat ke
sjednanému účelu, tj. ke kompostování biologicky rozložitelných
domovních odpadů vzniklých při provozu domácnosti, při údržbě
trvalých travních porostů a při hospodaření na zemědělské půdě. Po
dobu udržitelnosti projektu je nepřípustné kompostér umísťovat
mimo pozemek specifikovaný ve smlouvě o výpůjčce a rovněž je
nepřípustné kompostér využívat pro jiný účel, než pro který je určen
na základě údajů uvedených v technickém listu (návodu) výrobce.
Kompostér nesmí být po dobu platnosti smlouvy o výpůjčce
předmětem dalšího prodeje, zástavy nebo pronájmu třetím osobám.
Do doby ukončení udržitelnosti projektu budou kompostéry v
majetku Obce Vlachovice. V případě poškození nebo zničení
kompostéru umísťováním odpadů, které nejsou pro kompostování
určeny, nebo při vzniku jiných závad, vzniklých nedodržením
technologického postupu určeného výrobcem, nese po dobu
platnosti smlouvy zodpovědnost za odstranění závad nebo za
náhradu vzniklé škody vypůjčitel.

Pro jaké druhy odpadů jsou kompostéry určeny?
Kompostéry jsou primárně určeny pro organický kompostovatelný
odpad, který se sestává z odpadů rostlinného původu, vzniklých při
přípravě pokrmů a poživatin v domácnostech, jako jsou např. slupky
ze všech odrůd zelenin (plodoviny, kořenoviny, listoviny, luskoviny,
cibuloviny, košťáloviny, víceleté zeleniny, mořské zeleniny), z odrůd
ovoce (jádroviny, peckoviny, bobuloviny). Do kompostu je možné
přidávat také kompostovatelný odpad z údržby zeleně, jako

posečenou trávu, seno, slámu, obiloviny, výhony z křovin a dřevin o
síle menší než 10 mm. Zbytky jídla rostlinného původu jako pečivo z
obilovin (žitné, pšeničné, ovesné, ječné, špaldové, rýžové,
pohankové, prosné, kukuřičné, sójové mouky) lze kompostovat za
předpokladu, že není napadeno plísní nebo cizopasníky. Dalším
materiálem vhodným ke kompostování jsou papírové ubrousky,
papírové kapesníky, kávové a čajové zbytky, skořápky z vajíček a
ořechů, podestýlka domácích býložravých zvířat. Kompostovat lze
také plevele před vykvetením, piliny, hobliny, kůru, popel ze dřeva,
trus býložravých hospodářských zvířat, slepičí a drůbeží trus, listí,
spadené ovoce, natě brambor, peří, chlupy a vlasy.
Ideální poměr uhlíkatého materiálu „C“ k dusíkatému materiálu „N“
je 30: 1.
Ke kompostování nelze použít žádné anorganické materiály, které
nepodléhají přirozenému organickému rozkladu a nejsou
rostlinného původu (stavební odpady, směsné komunální odpady,
plasty, sklo, kovy, kameny, chemicky upravený papír, stolní oleje a
tuky, objemné odpady, nebezpečné odpady, zbytky barev, laků,
prachové sáčky z vysavačů, reklamní letáky, časopisy, obaly od
spotřebního zboží, popel z uhlí, cigaret, cigaretové nedopalky aj.).
Nevhodné jsou i některé organické materiály, které sice
organickému rozkladu podléhají, ale mohou ohrozit fyzikální,
chemické nebo biologické vlastnosti půdy při výluhu silážních šťáv
vsakujících do půdy při tlení, hnití a rozpadu odpadu. Jedná se
například o kosti, odřezky masa, kůže, zbytky tepelně upravených
jídel, rostliny napadené chorobami, stolní oleje a tuky, použité pleny
a hygienické prostředky, které sice lze kompostovat, avšak za
podmínky předchozí hygienizace, která zajistí usmrcení škodlivých
bakterií, virů, plísní a choroboplodných zárodků. Posledně uvádíme
také rostliny napadené chorobami (jako jsou např. spála růžovitých,
šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová
hniloba salátu, plísně pokojových rostlin aj.), které nelze umísťovat
do kompostéru, neboť není zaručena nezávadnost vzniklého
kompostu.
Jaká jsou základní pravidla kompostování?
Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní
provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však
chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené
větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté
stonky květin apod.). Čím pestřejší je skladba materiálu ke
kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře
promícháme: vlhké se suchým, porézní materiál z hutným, „hnědé
se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým - čím starší, tmavší a dřevnatější
materiál máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku. Čím je materiál
čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho
plyne vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná se o
dusíkatou, málo strukturní složku. Na kompostu pak dochází ke hnití
a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní
štěpkou nebo listím z předchozího roku. K rychlejšímu nastartování
tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj.
Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály,
čímž vzniká vysoce kvalitní humus. Pravidelně kontrolujeme
správnou vlhkost kompostu. Správně založený kompost se začne do
dvou dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50 °C, což je
způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze
může trvat několik dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k
hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků
chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k
hygienizaci došlo, je potřeba na kompost přidávat větší množství
materiálu najednou.
Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun
vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu
promícháme. Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců,
vyzrálý kompost za 6 - 12 měsíců. Základní pravidla jako je různorodá
skladba materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba
dodržet ve všech typech kompostérů.
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Při kompostování sledujeme hned několik ukazatelů:
Vlhkost - Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte
kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to
jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. Při
otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě
„knedlíku“. Pokud je kompost příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a
přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je
vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.
Vzduch - Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. Pro
dostatečný přísun vzduchu je kompost vhodné po 4 – 8 týdnech po
jeho založení přehodit.
Teplota - Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení
kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování. Skutečnost,
že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do kompostu. Pokud
se materiál nezahřívá, pak je pravděpodobně hodně suchý, nemá
vyhovující složení nebo ho není dostatečné množství.

problémy s chlazením piva tuto akci vydrželi až do konce a mohli si
poslechnout i rock-metalovou kapelu Patriot ze Střelné, jejímž
lídrem je Jirka Janků z Vlachovic.

7. a 8. srpna jsme uspořádali další filmové představení, tentokrát na
hřišti ve Vrběticích. Připravili jsme opět animovaný film pro děti a
českou komedii. Tuto akci hodnotíme velmi pozitivně, jelikož dětský
film trhl rekord v návštěvnosti.

Průměrná doba zkompostování v kvalitních, uzavřených, plastových
kompostérech je přibližně půl roku. Využití je všude tam, kde
bychom použili i kupovaný půdní substrát - okolo dřevin na zahradě,
na trávník, případně na pokojové a užitkové rostliny. Hotový
kompost se dá také použít na rekultivaci půdy a drobné terénní
úpravy. Proces kompostování má svoje základní pravidla, která jejich
dodržením celý proces nejen zkvalitní, ale hlavně urychlí.
Jsme přesvědčeni, že oceníte výhodu kompostování a přispějete tak
k historicky osvědčenému a dnes navíc opět modernímu a
přínosnému využití biologicky rozložitelných odpadů.
Radek Fryzelka

ZPRÁVA KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise v naší obci pracuje několik měsíců. Jednoho dne se
sešlo pár lidí různých věkových skupin a zájmů, kteří však měli něco
společného – touhu podílet se na pořádání kulturních akcí v naší
obci. Věřím, že jste mnohé z nich již navštívili. Toto léto jsme pro Vás
uspořádali letní filmové promítání, fotbalový zápas a příměstský
tábor pro děti.
První letní kino se konalo na koupališti ve Vlachovicích 17. a 18.
července. Při organizaci této akce jsme mysleli i na menší
spoluobčany, pro které jsme promítali animovaný dobrodružný film.
Samozřejmě nechyběl ani film pro dospělé, pro které jsme vybrali
americkou akční komedii. Byli jsme velmi mile překvapeni Vaším
zájmem a hojná účast na této akci nám udělala velkou radost.
Na přelomu prázdnin jsme uspořádali ve spolupráci s SK Vlachovice
tradiční fotbalové utkání mezi mužstvy Dolního a Horního konce. Pro
děti byl připraven doprovodný program, předzápas sehráli žáci. Při
velmi příjemném počasí skončil zápas tradiční remízou a rozhodnout
o výsledku musely až pokutové kopy a zábavné dovednostní soutěže.
Opět musíme poděkovat všem, kteří s námi i přes technické

Od 10. srpna řada nejen vlachovických dětí, ale i dětí z blízkého okolí
navštěvovala Příměstský tábor s detektivní zápletkou. Tábor jsme
pořádali s podporou DDM Valašské Klobouky. Celý týden pátraly děti
po ztracené královské koruně. Vymysleli jsme napínavý program
s několika výlety. Navštívili jsme hrad v Brumově i Envicentrum ve
Vysokém Poli. Tábora se účastnilo celkem 24 dětí. Moc nás mrzí, že
se na některé zájemce již nedostalo, ale bohužel jsme nemohli
překročit danou kapacitu. Odměnou za toto úsilí při plánování a
organizaci byl nejen kladný ohlas maminek, ale rovněž skutečnost,
že děti náš tábor bavil a že vždy odcházely spokojené.
Za celou Kulturní komisi Vám děkujeme za podporu ve formě
dobrovolného vstupného nebo za Vaši účast na námi pořádaných
akcích, případně za důvěru, se kterou jste svěřili Vaše dítě do našich
rukou na příměstském táboře. Moc si toho vážíme a budeme se těšit
na další setkání.
Za kulturní komisi Vendula Šimoníková

ZÁJEMCI O STAVEBNÍ MÍSTA NA NIVÁCH SE
MOHOU PŘIHLAŠOVAT
Již v dubnovém čísle Vlachovických listů jsme zveřejnili informace
ohledně nových stavebních míst na Nivách. Od té doby se zájemci
mohou přihlašovat. V srpnu proběhla schůzka s prvními
předběžnými zájemci. Protože od příštího roku by museli případní
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kupci zaplatit oproti letošnímu roku o 21% vyšší daň, snažíme se
zájemcům umožnit koupi těchto pozemků ještě v tomto roce, aby
ušetřili. Na pozemcích ještě nejsou vybudovány inženýrské sítě, ale
obec se v kupní smlouvě zaváže, že pozemky budou zasíťovány a
cesty zpevněny nejpozději do konce roku 2016. Předběžní zájemci o
tuto lokalitu se mohou informovat více na obci a mohou podat
žádost o zaregistrování do pořadníku. Tito předběžní zájemci pak
budou informováni o dalších důležitých informacích týkajících se
této lokality a prodeje i ceny pozemků. Cena se bude pohybovat
okolo 300 - 320 Kč/m².
Plánuje se zde 11 stavebních míst o společném charakteru
venkovské zástavby. V této době zpracovává arch. Šimordová
územní studii na tuto lokalitu. Rozvržení těchto stavebních parcel
vychází z charakteru místa, sklonu pozemku a určitých břemen na
pozemku (studny, vedení potrubí atd.) Pozemky se nacházejí již
v CHKO v blízkosti staré zástavby a památkově chráněného kostela
Svatého Michaela archanděla. Územní studie bude mimo jiné řešit i
základní zákonitosti budoucích domů v této lokalitě (půdorysný tvar,
sklon střechy, barevnost, apd.), aby se vyhovělo požadavkům CHKO
Bílé Karpaty a hlavně, aby se jednalo o příjemný a do zdejší
podhorské krajiny hodící se venkovský typ zástavby, který by plynule
přecházel do okolní přírodně hodnotné krajiny.

ROZHOVOR S NAŠÍM NOVÝM PANEM
FARÁŘEM - OTCEM FRANTIŠKEM
V květnovém čísle vlachovických listů jste si mohli přečíst rozhovor
s naším, nyní už bývalým vlachovickým panem farářem P. Vavřincem
Černým. V té době, by nás určitě nenapadlo, že otec Vavřinec již
vážně uvažoval nad tím, že by na vlastní žádost, asi i kvůli „nám
farníkům“ odešel z naší farnosti… V neděli 19. července jsme se s ním
rozloučili a poděkovali mu za celé jeho působení. Ve středu 22. 7.
2015 jsme byli přítomní „předávací“ slavnostní mše svaté, kterou
vedl děkan P. Jan Můčka. Novým naším vlachovickým farářem a
duchovním otcem se stal Páter ICLic. ThLic. František Cinciala.
Hned první dojem i následující setkání bylo velmi radostné a veselé.
V tomto čísle se jsme se rozhodli požádat již našeho otce Františka
o rozhovor.
Otec František se narodil 3. října 1960. Kněžské svěcení přijal rok po
jáhenském svěcení, a to 18. 6. 1994. Po působení jako jáhen a kaplan
v Novém Jičíně, spravoval samostatně farnosti - Libhošť, Sedlnice a
kaplanoval v Hukovicích, Kunín, Šenov a v Žilině u Nového Jičína. Po
dvou letech přijal samostatné působení na Bruntálsku a to v
Břidličné, Stránské, Albrechticích u Rýmařova a v Lomnici u
Rýmařova. Dále kaplanoval v Ryžovišti, kde také bydlel a vypomáhal
panu faráři ve farnostech – Sovinec, Jiříkov, Huzová a Kněžpole.
„Když jsem po dopravní nehodě – 23. 11. 1995 skončil na střeše,
následkem této události jsem zůstal 4 měsíce na nemocenské.

O. arcibiskup mne
pak ustanovil do
Zlína - Malenovic na
zkoušku
jednoho
roku, kde jsem
spravoval
Halenkovice a Lhotu
u
Malenovic.
Nakonec jsem byl ve
Zlíně Malenovicích
11 let. V té době
jsem
studoval
dálkově další studia
v Polsku – Wrocław
–ThLic. a pak na
Katolické univerzitě
v Lublinu ICLic.
Získané
vzdělání
jsem využíval 10 let u Církevního soudu v Olomouci, kde také dodnes
vykonává práci „ochránce manželského svazku“ náš děkan P. ICLic
Jan Můčka. V roce 2007 jsem přijal nové místo – Holešov s farností
Rymice, Třebětice a filiálku Zahnašovice. Po třech letech v roce 2010
dostávám nové místo Vyškov s farnostmi – Rychtářov, Dědice,
Topolany, tedy 4 farní kostely, nemocniční kapli a duchovní
pohotovost: Okresní nemocnice, Charita, Nový domov důchodců
Starý domov důchodců a Penzion. Bohu díky za kaplana, který mi
hodně pomáhal… Ve třech posledních místech, jsem vykonával službu
děkana. Proto jsem letos 2. 2. 2015, po 15 – ti letech děkanské služby
požádal o. arcibiskupa o samostatné místo a uvolnění ze služby
děkana a to z důvodů zdravotních a přijal nové místo – farnost
Vlachovice. “
Otče Františku, věřím, že tuto první otázku dostáváte hodně často.
Kdy jste se rozhodl stát knězem a co bylo pro Vás tím prvotním
impulzem?
Od 5 let ministruji, tedy letos je to 50 let, co se „točím“ kolem oltáře.
Znám celou starou latinskou liturgii a děkuji Pánu Bohu za mateřský
jazyk ve mši sv. a liturgickou změnu po II. vatikánském koncilu. Na
otázku - kdy jste se rozhodl stát se knězem, odpovím přesně, byla to
Bílá sobota a při večerní adoraci po obřadech v roce 1978 jsem prožil
3 hod. mimo prostor a čas a oslovení….. Následoval rozchod s
děvčetem, se kterou jsem již počítal v manželství. Dva roky jsem se
pak modlil, aby se dobře vdala a já měl racionální důkaz, že to, co
jsem v modlitbě mimo prostor a čas prožil, je pravda…. Po deseti
letech zaměstnání v elektronice, nastupuji v roce 1988 na oficiální
studia (jinak jsem studoval 8 let u profesorů všechny teolog.
disciplíny a měl zkoušky…) do kněžského semináře v Litoměřicích.
Ona je dnes šťastnou manželkou a babičkou, já šťastným knězem.
Na co nejraději vzpomínáte z Vašeho kněžského působení? Která
farnost Vám nejvíce přirostla k srdci a proč?
Po 22 letech od jáhenského svěcení nejraději vzpomínám na všechny
lidi, kteří mi pomáhali realizovat Boží vnuknutí a Jeho dílo, když jsme
ho ve farnosti realizovali a pak prožívali (na internetu ve vyhledavači
Google můžete dát dotaz: Den matek ve Vyškově a v seznamu jsou
další videa). Co se týče farnosti, která mi přirostla k srdci, mohu říci,
že každá je originální a všude se projevila Boží vůle a pomoc.
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Co Vás napadlo, když jste se dozvěděl, že se stanete naším
vlachovickým duchovním otcem? Znal jste obec Vlachovice,
Vrbětice již dříve?
Upřímně řečeno, byly jiné nabídky a já jsem přijal to, co mi moji
církevní představení předložili, Vlachovice a Vrbětice jsem znal z
televizních zpráv… - muniční sklady.
Jak se Vám zde líbí a naopak z čeho jste byl třeba i méně příjemně
překvapen?
Po prvním sjezdu dolů do Vlachovic mne oslovila příroda, připomíná
mi to rodný kraj Beskydy a první samostatné místo na Bruntálsku, jak
jsem už psal. Jsem obdařen pozitivním myšlením a naději v Boží
pomoc, proto vše beru, že to co bylo – je za námi a my máme žít
přítomnost - jednotu, to je známka Boha v nás. Žít a vnímat Boha a
být pro druhé svědectvím víry… Ten kdo narušuje jednotu, není
z Boha a není v něm Kristova láska. Nesmírně si vážím pana starosty
Zdeňka Hověžáka, který po mši sv. dne 22. 07. 2015, ve které jsem
byl uveden jako nový duchovní správce, zajistil, aby mi byl zalepen
defekt zadního levého kola. Chtěl bych touto formou poděkovat
oběma místostarostům, kteří mi nabídli pomoc při počátcích mého
pobytu v obci… Poděkování patří také panu Jaroslavovu Rakovi a
manželce Marii, která večer doplnila úsměvem při prováděné práci.
To vše bude zapsáno ve farní kronice. Dále byl jsem mile překvapen,
co se nestalo v žádné z minulých farností, že mi přišlo pomoc
stěhovat tolik chlapů a na druhý den obětavé ženy. Za všechny se
modlím a mám Vás nesmírně rád…. Byl jsem překvapen, jak se o náš
kostel starají ženy z farních obcí… seznam vytvářím a v zimě rodiny
navštívím a požehnám obydlí. Jsem mile překvapen vedením
obecního úřadu, které se snaží a je vidět plody námahy o spolupráci
s farním úřadem. Nemohu nevzpomenout na pozvání a prožití
atmosféry celého učitelského sboru základní školy, kterou jsem
prožil s panem ředitelem Mgr. Petrem Daňkem, zástupkyní Mgr.
Libuší Jágrovou a ostatními pedagogy. Děkuji za tyto chvíle.
Co Vám v poslední dnech nejvíce udělalo radost?
Největší radost posledních dnů byl náš farní tábor, kdy jsme mohli
při venkovní mši sv. prožít úžasnou jednotu všech generací v Duchu
Svatém…, dále táborák…, moc děkuji mládeži, která se obětovala a
vše dala dohromady, jim patří poděkování a slíbil jsem jim, že je
pozvu na pizzu. Nakonec si organizátoři zarezervovali chalupu v září,
kdy všem jim budu moci projevit vděčnost a pastýřskou lásku.
Jste zde mezi námi, jen pár týdnů. Máte asi spoustu energie a
nápady, co by snad šlo v našich farních obcích a farnosti změnit k
lepšímu, nebo ji oživit. Pokud ano, můžete se s námi o ně podělit?
To je to, o čem nikdy moc nemluvím, spíše hledám spolupracovníky,
abych realizoval Boží vnuknutí. Podařily se sobotní ranní mše sv.
s účastí ministrantů, kteří po mši sv. posnídají se mnou - farářem a
následuje ministrantská schůzka, jak tomu bylo v mých
samostatných farností. Dále jsme vyklidili skladiště, které bylo mým
předchůdcem a již zemřelým knězem P. Šenkeříkem, rodákem z
Holešova započato – skautská klubovna, a já se snažím realizovat
jeho záměr a v září začne skautský nábor a následně skautské
schůzky. Nejprve vznikne mladší dětská skupina. Už máme skautské
vedoucí. Jednotka bude patřit pod středisko Brumov – Bylnice. Kéž
Pán toto dílo požehná a chrání.

Na co se v nejbližší době těšíte?
Těším se na to, za prvé, že se konečně vybalím, vše co mám ještě
v krabicích a za druhé, na působení Ducha Svatého pro naši farnost
Vlachovice…
Prožil jste již ve svém životě i několik těžkých chvil. Můžete nám
některou prozradit a říci, co Vám tyto události vzaly a co naopak
případně i daly?
Nejtěžší životní situace byla před 19 lety, kdy jsem ležel od 10. 2.
1996 ve fakultní nemocnici s neovladatelnými dolními
končetinami…, tehdy se člověk zkušenostně posunul o 30 let
dopředu a toužil, abych si šel po vlastních na toaletu… Zde jsem
prožil Boží blízkost a nakonec, po třech a půl měsících - na Zelený
čtvrtek - při privátní mši sv. v rodném domku v Třinci, mi po přijetí
Těla a Krve Páně vstoupila síla do dolních končetin….(změnu mám
zdokumentovanou z MR). Dále se událo, že jsem na Zelený čtvrtek r.
2002 při Gloria zkolaboval vyčerpáním (srdeční blokáda)… po
dokončení mše sv. jsem byl odvezen do Baťovy nemocnice na JIP,
kde jsem prožil celé třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou
sobotu) a další dny, než mne propustili.
Jaký je Váš nejoblíbenější světec a vzor?
Můj nejoblíbenější světec je můj patron sv. František z Assisi, kde
jsem v r. 1999 studoval italštinu, františkánský život a denně
navštěvoval jeho hrob a ostatní františkánská místa….
Je o Vás známo, že máte i poměrně netypické koníčky, můžete nám
prozradit, které to jsou?
Já jsem vyrůstal vedle sportovního areálu v Třinci, proto jsem
vystřídal všechny možné sporty, v mládí jsem jezdil motokros, dále
mne přitahovalo nebe, a tak jsem si udělal všechny doklady, abych
mohl létat – tedy paragliding… před třemi lety jsem měl osobní
rekord, udržel jsem se 6,5 hod. ve vzduchu (bez motoru) a dokončil
vysněný přelet části slovinských Alp. Ze zdravotních důvodu jsem to
ukončil a mám jenom vzpomínky, videa letu a foto…
Proč jste se rozhodl stát se myslivcem? Co se Vám na tom líbí?
Od dětství jsem žil u lesa a s dědečkem jsem trávil volný čas
v přírodě…. sám mám v Třinci krmelec, kde krmím zvěř, aby v zimním
období nestrádala…., když jsem už z domu pryč, tak mne zastoupí
můj bratr Josef…, jinak se vždy těším, když přijedu na přespání, jak
ráno kolem 6:00 hod. se u krmelce „snídá“. Myslivcem jsem se stal
proto, že se mohu v přírodě v tichu setkávat s Bohem, starat se o Boží
stvoření, duchovně působit uprostřed myslivců a odpovídat na různé
dotazy, které by nebyly odpovězeny. Měl jsem možnost mít volný
vstup do vojenského prostoru Březina, mimo dopadové plochy, jako
Ornitologický průzkum… je to úžasné vidět tuto krásu v této
lokalitě...
Poslední otázka, co byste chtěl vzkázat občanům Vlachovic a
Vrbětic?
Moji milí, přišel jsem mezi Vás jako ten, kdo Vás má rád a žije Boží
přítomnost. Chci být prostředníkem mezi Bohem a Vámi, žít Víru,
Naději a Lásku – žít rodinu a jednotu v obci a farnosti… a za to, jednou
být přijat Bohem do Nebeského království… Díky…
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Moc děkujeme otci Františkovi za rozhovor a přejeme mu, ať se mu
v naší farnosti a na Valašsku líbí.
Radek Fryzelka

Z HISTORIE VLACHOVSKA
ZE ZÁPISŮ PÁTERA MATÝSKA
MLUVA ZVONŮ VE ŠKÁDLIVKÁCH
Vlachovjané prý byli odjakživa hrdí na své zvony. Vlachovjané se
chlubili, že jim zvony zní: „Syn Boží v hrobě leží, Panna Marija k němu
běží“. Dle nich zvonil samostatně první zvon „Umřel sem, umřel
sem“. Druhý: „ Kdo ti kázal?“ Třetí: „Sám Pán Bůh“. Čtvrtý: „Sviňa ňa
vyryla.“ Umíráček r. 1922 Vrátníkem „Pavlůskem“ pořízený, zvoníval
prý „Pavlůsek, Pavlůsek“. Lipinský zvonek dle lhotčanů zvonil„
Zátěrky ve mléce, v kyselej polévce“. Mirošovský: „Fafrlinky,
fafrlinky“. Křekovský: „Šindelom po řiti“, nebo „Zátěrkářé“, kterýsi
křekovský zvonek volal: Bombalom, daj volom“ (zvoníkovi přezdívali
„Bombalom“).

Děcka na vlachovských dožínkách

Na ptáky: Prodavač řekne každému potichu jméno ptáka. Ptáky
posadí vedle sebe do řady. „Žid“ přijde kupovat. Táže se : „Máte
krahujca?“ Prodavač: „Odletěl hore komínem“! (není) Žádá li žid
ptáka, kterého mají, musí pták utíkati. Chytne-li jej žid, „je židůj“.
Vrátí-li se na své místo, dostane opět nové jméno.
Hry na pastvě: Hledání kolíčků – Nožem vykrojí drn, podstrčí pod něj
kolíček, ostatní hledají. Nosili se rovněž rádi na „baranech a kozách.
Děcka rádi sedívaly u ohníčků na pastvě, na poli. Ani domů se jim
nechtělo. Ohníčky neudupávali. Říkali, že Panna Maria s děťátkem
sa bude v noci ohřívat.

Vlachovský kostel se stodolou, starým hřbitovem a starobylou zdí okolo.

HLEDÁNÍ HERCUKA
Hledání Hercuka se provozovalo naposledy okolo roku 1905. Slovo
Hercuk pochází z německého slova „herzichen“ – ve smyslu nevítaný
přivandrovalec a podezřelý nocležník. Protože rychtář byl ve
Vlachovicích strážcem pořádku, a to i mravního chování v obci,
připadl mu úkol, hledati takové nocležníky. Jednalo se o takovou
mravní policii. Rychtář chodíval se dvěma radními několikráte do
roka v noci po domech, zvláště když dostal nějaké upozornění.
Zabušil na dveře, muselo se mu otevřít a vykonal prohlídku. Tato
prohlídka se dála zvláště v domech, kde se stěhovali cizí „galáni“.
V noci když byla naděje na úspěch, vykonali prohlídku i někteří
občané, museli mít však povolení od obecních představených.
Obvykle měli se sebou obecního strážníka.
Když „trefili galány, co po robách létali“, pokutovali dotyčnou.
Musela se vyplatit a když platiti nechtěla, zabavili jí zhlavec nebo
peřinu. Pokutu pak svorně propili. Veřejnost na tyto případy
zahlížela a odsuzovala je.

STARÉ HRY VLACHOVSKÝCH DĚCEK
Na sochy: dva se drží za jednu ruku. Prodavač je roztočí. Jak kdo
dopadne, musí zůstati ležet. „Žid“ přijde, kupuje a prohlédá která
socha je dobrá.

První třída u staré školy ve Vlachovicích ročníku 1942 – 1943

Hra na „sviňu“: nejoblíbenější hra vlachovských a vrbětských
pasáků. Ve Vlachovicích ji ogaři hrávali ještě okolo roku 1940. byla
známá po celém jižním Valašsku. Na pastvu donesli „sviňu“ – hrubě
vysoustruhovanou dřevěnou kouli. Každý pasák si opatřil „palicu“.
Byla to jakási obdoba dnešní hokejky. K tomu účelu posloužila docela
dobře větev, na dolním konci zahnutá. Touto palicí se „sviňa“ honila.
Nejdříve vyhloubili pasáci na pastvisku „chlévec“. Byl to dolík dosti
hluboký, o průměru cca 60 cm. Potom v kruhu, tak aby hráč palicí
dosáhl až do chléva, vyhloubily se dolíky velikosti asi klobouku.
Těchto dolíků bývalo 3 – 6. Vždy však o jeden méně, než
zúčastněných hráčů. Zbývající hráč byl pasákem „svině“ (pásl sviňu).
Pasák se určil po „rozehrání“. Všichni hráči se postavili do řady, každý
opřel konec palice na špičku volné nohy, nohou rozkymácel a mrštil
palicí vpřed. Kdo dohodil nejméně, šel pást „sviňu“ první. Hra začala
tak, že položili „svini“ do „chlévca“. K němu se postavil „pasák“.
Ostatní hráči zaujali postavení nad svými dolíky. Z chlévca vyhodili
palicami „svini“. Úkolem „pasáka“ bylo dostati „svini“ co nejdříve do
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„chlévca“ zpět. Ostatní mu v tom bránili. Hra byla napínavá a
vyžadovala hojně obezřetnosti a zručnosti. V nestřeženém okamžiku
se snažil „pasák“ dotknouti náhle něčího dolíku svou palicí. Když se
mu to podařilo dříve než majiteli dolíku, byl jím vystřídán a hra
s novým pasákem pokračovala. Jinak zůstával starý „pasák“ do té
doby, než se mu podařilo dostati svini“ do „chlévca“.
Střílení karbidem – Ogaři si najdou vhodnou plechovku. Na dně
vyvrtají dírku. Palcem ji zacpou a po chvíli přiloží zápalku. Čím větší
rána, tím větší hrdinství.
Radek Fryzelka

3. Prodám kancelářskou židli viz foto. Pohyblivá výška.
Cena 500 Kč, tel.: 739056419

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

SOFIE BÁRTKOVÁ, 12. 07. 2015

PRODÁM, KÚPÍM, DARUJU
Inzerce je zdarma pro občany Vlachovic a Vrbětic

1. Prodám elektromotor 1,5 Kw, 1410 ot +
řemenice, cena 1000 Kč , tel.: 739056419.
2. Prodám PC stůl. Rozměry: výška- 77cm, délka 134 cm, hloubka - 64cm. Levá strana k
přišrubování na zeď nebo možnost dát nohu. Cena
1000 Kč, tel.: 739056419

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU
VZPOMÍNÁME

JOSEF RAK, 05. 07. 2015

Informace z matriky a evidence obyvatel za období 1. 7. 2015 – 31. 7. 2015

FOTBALOVÉ ZÁPASY SK VLACHOVICE

KALENDÁŘ ZÁŘÍ
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