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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Sníh v máji – hodně trávy

www.vlachovice.cz

KVĚTEN 2016

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
právě se dívám na zprávu od Policie ČR. Ve zprávě se píše o úpravě
hlídaného perimetru muničních skladů. Asi jste si mnozí všimli
pohybu vojáků v naší obci nebo spíše mimo obec, kolem hlídaného
plotu. Tito vojáci byli povoláni k průzkumu terénu, asanaci terénu.
Díky jejich práci a spolupráci složek IZS se hlídaný okruh zmenšuje.
Podle zpráv velitele zásahu by měl být prostor, který je označený
páskou a vymezený plotem, v nejbližších dnech prohledán a
postupně zpřístupněn. Současně prohledávají prostory uvnitř skladů
pyrotechnici z řad Policie ČR. Dělají všechno pro to, aby do konce
tohoto roku skončili všechny práce spojené s prohledáním,
hloubkovým průzkumem a zabezpečením celého prostoru. Budeme
si přát a pomáhat tomu, aby se to podařilo.
V minulém čísle jsem se vyjadřoval k vyplácení odškodného. Jsem
rád, že můžu konstatovat, že máme vyplaceno více než devadesát
procent „poškozených“. V průběhu vyplácení jste se někteří
dotazovali, proč na odškodné mají někteří nárok a jiní ne. Podmínky
pro vyplácení odškodného jsme nestanovili my, ale Ministerstvo
vnitra ČR. My jsme s podmínkami ministerstva nesouhlasili. Jedna
z jejich podmínek bylo trvalé bydliště poškozeného. Jsou mezi námi
však takoví, kteří celou událost prožívali společně s námi, ale nejsou
v naší obci trvale hlášeni. Protože se nám to zdá nespravedlivé,
pracujeme ještě se seznamem poškozených. Rád bych vyzval
všechny ty, kteří se zde po celou dobu zdržovali, a v té době neměli,
nebo nemají v obci trvalý pobyt, aby se hlásili na obci. Budeme
jednat s Ministerstvem vnitra ČR o přehodnocení stanovených
podmínek.
Rád bych Vás pozval na různé akce, které nás v blízké době čekají.
V květnu, a především pak v červnu, jich bude v naší obci požehnaně.
K těm nejbližším patří společná návštěva s našimi hasiči na Svatém
Hostýně. Znovu k nám zavítá na kole pan Zimovčák i s pelotonem
lidí, kteří vytvořili nebo podporují tuto akci pro onkologicky nemocné
děti. Budeme také slavnostně otevírat naše muzeum a další… Vše
najdete na pozvánkách na konci Vlachovických listů, ale také na
internetových stránkách obce a plakátech… Za pořadatele si Vás
dovolím na tyto akce pozvat a popřát pěkný zážitek.

kanalizační vpusti s částečnou úpravou povrchu parkoviště. V obou
obcích provádí pan Martinec prořezávání lip a zabezpečení stromů
proti pádu větví. U muzea se odstranil nevhodný starý plot a
nachystaly kůly pro nový dřevěný plot. V polovině dubna skončili
pracovat pro obec 2 pracovníci a jedna pracovnice veřejně
prospěšných prací. Od začátku května je nahradily nové tři
pracovnice.
Ladislav Obadal

17. dubna se v KD uskutečnilo představení loutkového divadla Povidlo z Otrokovic

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze RO Vlachovice zde dne 7. 4. 2016

Z důvodu, že hrobník již nemá o službu hrobníka zájem, RO
doporučuje uzavřít smlouvu na službu hrobníka s panem
Františkem Saňákem, za předpokladu zajištění pojištění
činnosti hrobníka.


RO souhlasí s podepsáním dodatku všech smluv na
hrobová místa na zajištění pohřbívání.



RO souhlasí se finančně vyrovnat za činnost hrobníka za
minulá období.



RO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu koupaliště.

Informace ze schůze RO Vlachovice zde dne 20. 4. 2016

RO souhlasí se zpevněním komunikace k nemovitostem
v lokalitě Záhumení Vrbětice a s prodloužením kanalizace
od obce do této lokality.


Obec Vlachovice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem
venkovního posezení (zahrádky) u Kulturního domu ve
Vlachovicích na období léto 2016.



RO souhlasí s uzavřením smlouvy o technickém dozoru
kanalizace a vodovodu v obci s Ing. Veronikou Kašparovou.



RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje části
pozemku 3870/1 v kú Vlachovice (za účelem koupi
předzahrádky).



Obec Vlachovice se dověděla výsledky žádostí o dotace, o
které žádala v rámci vyhlášených výzev z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Byla nám schválena dotace na
vybudování tématické a odpočinkové hrací plochy na
nevyužité travní ploše naproti KD (přes cestu) - název
projektu Po stopách legendy o založení Vlachovic, jehož
součástí je i rozšíření dětského hřiště u ZŠ Vlachovice.
Realizace projektu se bude provádět v létě 2016 a výsadba
stromů a zeleně na podzim 2016. Další naše žádosti o

S pozdravem a přáním krásných dnů,
Zdeněk Hověžák - starosta obce

PRÁCE V OBCI
V měsíci dubnu naši pracovníci uklízeli chodníky a cesty od
posypového materiálu. Později prováděli sečení trávy na obecních
pozemcích. V lese v Mladém háji se dosazovaly dubové stromky a na
Podlípí se prováděly prořezávky od nežádoucích dřevin. Důchodcům
se rozváželo palivové dříví. Na parkovišti za kostelem jsme opravovali
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dotaci - Opravu Kaple Nejsvětější Trojice, Vybudování
cesty ve Vrběticích v Záhumení a na vybavení muzea
expozicemi, bohužel nebyly přiznány a podpořeny.



ZO Vlachovice schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce pro
Obec Vlachovice na předfinancování projektů s Komeční
bankou a.s Zlín.

prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím
způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a
čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace,
telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní
místo podle mapy. Odesláním vyplněného formuláře je pálení
zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS
Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ,
že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit,
že hasiči pálení nepovolují! Pro občany platí, že jim hlášení důrazně
doporučujeme, pro firmy je to povinnost.
HZS Zlínského kraje



ZO Vlachovice schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace
ze SR „ Dotační program Vrbětice“ – 4544600 Kč

JARO VE ŠKOLE



ZO Vlachovice schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace
ze Zlínského kraje - „hospodaření v lesích“ – 1344 Kč
Radek Fryzelka

Usnesení ze schůze Zastupitelstva Obce Vlachovice zde dne 20. 4.
2016

Upozorňujeme občany, kteří ještě nemají
podepsány smlouvy na kompostéry, ať tak
učiní co nejdříve v kanceláři OÚ Vlachovice.
VYJÁDŘENÍ OBCE K ANKETĚ V OBCHODNÍM
DOMĚ COOP OHLEDNĚ PARKOVACÍCH MÍST
Jistě jste si mnozí všimli ankety umístěné na obchodním domě COOP,
která vyzývá občany k podpisu a vyjádření nesouhlasu Obci
Vlachovice, týkající se návrhu parkovacích míst u obchodního domu.
Vedení společnosti COOP v anketě zmiňuje jenom poloviční pravdu.
Neuvádí zde návrh Obce Vlachovice, a to rozšíření parkovacích míst
vedle a za obchodním domem a celkové úpravě těchto ploch. Obec
již v minulosti vybudovala nájezdovou rampu, aby každý mohl
s nákupním vozíkem přejet s nákupem až ke svému automobilu.
Navrhované rozšíření parkování před obchodním domem, které
vypracovala společnost COOP, by nebylo možné zbudovat z důvodu
bezpečného vytáčení aut z tohoto místa a celkového narušení pěší
zóny před obchodním domem a ohrožení pohybujících se lidí i dětí
na této ploše.
Zdeněk Hověžák - starosta obce

S přáním hezkého jarního období Vás chci informovat o dění v naší
škole. V tomto období proběhla řada akcí a soutěží, ve kterých jsme
dosáhli i vynikajících výsledků. Soutěže byly zaměřeny téměř na
všechny výukové oblasti – přírodověda, ekologie, matematika,
recitace, zpěv, sport, dopravní výchova. Dále se žáci zúčastnili mnoha
preventivních programů.
Největších úspěchů dosáhli žáci v přírodovědné a ekologické soutěži
„Poznej a chraň“. Školu reprezentovala družstva z 1. i 2. stupně. Filip
Jemelka, Kryštof Kašša a Štěpán Rak (7., 6. třída) v okresním kole
obsadili 1. místo a v krajském kole 8. místo z 27 škol. Blanka
Motúzová, Zuzana Havlíková a Martin Kadlec (5. třída) získali
v okresním kole 2. místo a v krajském kole prokázali vysokou úroveň
znalostí a dovedností a s náskokem deseti bodů zaslouženě zvítězili
v konkurenci 25 škol Zlínského kraje. O jejich úspěchu jste se mohli
dočíst i ve Zlínském deníku.

SDĚLENÍ OBČANŮM OD SPOLEČNOSTI EON
Vážení občané, společnost E.ON každoročně navyšuje objem
finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení
elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí
požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně
způsobem šetrným k životnímu prostředí. I ve Vaší obci - v části
Paseky realizujeme nyní rozsáhlou investiční akci v hodnotě 2 mil.
Kč, která se týká obnovy sítě nízkého napětí. Vzhledem k tomu, že
s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické
energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o
pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci
nezbytné. O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme
informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým
v součinnosti s vaším obecním úřadem např. vyvěšením na úřední
desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování
plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím
bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22 případně
webové stránky www.eon-distribuce.cz.
E.ON

HLÁŠENÍ KONTROLOVANÉHO PÁLENÍ
HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou
aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit
občanům i firmám pálení klestí a nezávadného ekologického odpadu

Vynikajícího úspěchu dosáhla
Zdislava Pavlůsková z deváté
třídy, která v literární soutěži
opět
excelovala.
V konkurenci 60 účastníků
z 15 základních a středních
škol Moravy a Slovenska
získala 3. místo.
Žáci 9. třídy se v letošním
školním
roce
účastnili
ekologické soutěže CO2 Liga.
Tato soutěž je zaměřena na
ochranu klimatu naší planety
Země. Je určena pro žáky
druhého stupně základních
škol a víceletých gymnázií.
Soutěž
zprostředkovává
žákům informace o globální změně klimatu a o změnách, které
můžeme očekávat v České republice. Poutavou a neotřelou formou,
prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení prožitkem“ si
soutěžící vyzkoušeli a dozvěděli se, že naši krajinu i společnost čekají
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vlivem měnícího se klimatu změny. Celá komunikace probíhala
online v prostředí Google aplikací. Žáci zpracovávali postupně
zadaná témata – Klimatická změna, Voda, Doprava, Jídlo, Energie.
Několik měsíců usilovné práce v této soutěži je u konce. Náš tým byl
velmi dobře ohodnocen, dostali jsme se mezi 6 nejlepších z 50 - ti
škol celé republiky. Ovšem konečné výsledky a výherní tým ještě
organizátoři tají. Umístění se dozvíme až v Brně 25. května 2016, kde
se naše družstvo společně s ostatními žáky školy zúčastní závěrečné
slavnostní konference. O této akci jste se mohli i dozvědět ve vysílání
Českého rozhlasu, ve kterém proběhl rozhovor s hlavní
koordinátorkou z řad žáků Michaelou Komůrkovou. Za práci a
výsledky v této soutěži jí patří obrovské uznání a dík.

žáci se dozvěděli něco nového a pomohli svou prací ke krásnějšímu
prostředí v naší obci.

V rámci sportovních aktivit se naše škola zúčastnila soutěže volejbal dívek v Brumově, košíková chlapců v Luhačovicích,
minikopaná starších žáků v Luhačovicích, minikopaná 2. a 3. tříd ve
Štítné, minikopaná 4. a 5. tříd v Nedašově. Největšího úspěchu
dosáhlo družstvo starších žáků v minikopané – 4. místo.

Dne 15. dubna navštívili žáci 2. a 3. třídy obecní knihovnu. Děti se
seznámily s pravidly, které je nutné v knihovně dodržovat, jak knihy
vyhledávat a jak jsou v knihovně zařazeny. Na pracovním listu měly
přichystány zajímavé úkoly s detektivní tematikou. Velké poděkování
patří paní Liškové za to, že si udělala čas a umožnila všem dětem tuto
prohlídku.

Žáci druhé až deváté třídy se zúčastnili celostátní matematické
soutěže Klokan.
V recitační soutěži jsme také „zabodovali“. V okrskovém kole ve
Štítné nad Vláří obsadila 1. místo Ema Novosadová z páté třídy, která
naši školu následně reprezentovala v okresním kole v Napajedlech.

V rámci Dne Země se uskutečnil sběr papíru. Podařilo se nasbírat
téměř 8 tun. Touto výchovnou akcí škola získá prostředky na nákup
učebních potřeb a také pomáhá svým příspěvkem onkologicky
nemocným dětem v rámci projektu Na kole dětem.
Žáci 2. a 3. třídy nyní absolvují výuku plavání. Během deseti
výukových hodin si žáci zdokonalí plavecké dovednosti, které posléze
mohou vybraní žáci zúročit nejen při závodech v rámci Valašské
sportovní ligy.

Ve čtvrtek 5. května společně oslavíme Svátek matek. Srdečně Vás
zvu na školní vystoupení žáků, které se uskuteční v KD ve
Vlachovicích. ( viz. plakát)
Závěrem bych Vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na akci školy, která
proběhne ve spolupráci s kulturní komisí a Obcí Vlachovice. Jedná se
o společnou oslavu Dne dětí spojenou s významnou akcí našeho
regionu. V pátek 3. června přivítáme peloton nadačního fondu Na
kole dětem pod vedením pana Josefa Zimovčáka. Věřím, že se
zúčastníte a společně podpoříme sportovní projekt na podporu
onkologicky nemocných dětí. Více se dozvíte z textu a na plakátu
v tomto vydání Vlachovických listů.
Sledujte web školy – www.zs.vlachovice.cz, kde se více můžete
dozvědět o dění ve škole.
Mgr. Petr Daněk

CELOREPUBLIKOVÁ CYKLOTOUR V ČELE
S JOSEFEM ZIMOVČÁKEM BUDE TŘI DNY
PROJÍŽDĚT NAŠÍM REGIONEM
V rámci preventivních a výukových programů proběhly besedy R-ego
(sociopatologické jevy, slušné chování apod.), ekologický program
„ Tonda na cestách“ ( třídění a zpracování odpadů), Besip ( dopravní
výchova), program „Hasík“ - HZS z Valašských Klobouk.
V rámci vyučování páté až deváté třídy, vždy jeden den v každém
měsíci, probíhá výuka anglického jazyka pod vedením rodilého
mluvčího. Žáci tak mají příležitost si ověřit své znalosti, zlepšit se
v komunikaci a naposlouchat originální výslovnost. Vzhledem
k tomu, že vyučující neumí česky je hodina vyloženě o konverzaci
v anglickém jazyce. V této aktivitě budeme pokračovat a věřím, že
bude velkým přínosem pro žáky.
I v letošním roce proběhly v naší škole oslavy ke Dni Země. První a
druhá třída výtvarně zpracovávala téma Země na přírodní materiály.
Prvňáčci absolvovali program v indiánských kostýmech a svým
„pokřikem“ zahájili celý den. V areálu školy navštívili stanoviště žáků
deváté třídy, kteří si zde připravili zajímavé hry a aktivity. Celého
programu se zúčastnily děti z MŠ. Opékáním špekáčků byl den
příjemně zakončen. Ostatní třídy prvního stupně a sedmáci navštívili
Ekocentrum Veronika v Hostětíně. Zde se dověděli vše o
ekologickém životě, navštívili pasivní dům, kořenovou čističku
odpadních vod a ekologickou výtopnu. Žáci šestého ročníku navštívili
poradenské centrum R-ego ve Slavičíně. Zde byly připraveny dva
programy zaměřené na přátelství a kamarádství. Žáci osmé třídy
vyrazili hned ráno na čištění podél řeky směr Ďulův kopec a Vrbětice.
Posléze se k nim připojili žáci devátého ročníku. Počasí nám přálo,

Na začátku června 2016 startuje již 7. ročník
veřejné cyklotour „ Na kole dětem“. Peloton
cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem a spoustou
známých osobností vyrazí na jedenáctidenní
cyklojízdu napříč Českou republikou. Jedná se o
sportovní projekt na podporu onkologicky
nemocných dětí.
Přidat se může každý na část etapy, jednu etapu nebo celou trasu.
Během jízdy cyklisté navštíví takřka všechny kraje České republiky,
zastaví se v partnerských městech a osobním příkladem, formou
osvěty a propagace předají široké veřejnosti odkaz „ My, kdo máme
štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“.
Cyklotour začíná prologem 1. června 2016 ( Bruntál – Olomouc).
1., 2. a 3. etapa vede naším regionem. Dne 2. června následuje
etapa Olomouc – Horní Lideč, která projíždí městem Zlín, Vizovice a
obcemi Loučka, Újezd, Mirošov, Lačnov. Cíl a slavnostní přivítání
účastníků je v Horní Lidči v 17. 15 hodin. V pátek 3. června se
peloton bude pohybovat celý den v našem regionu. Druhá etapa pod
názvem „ Valašské školní kritérium“ startuje ve Vlachovicích
v 8. 30 hodin
Trasa: Vlachovice – Vysoké Pole – Újezd – Loučka – Vlachovice –
Slavičín – Štítná nad Vláří – Brumov-Bylnice – Nedašov – Valašské
Klobouky – Vlachovice.
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V cíli bude probíhat Dětský den a slavnostní přivítání pelotonu.
Peloton se v obcích a městech zastaví, setká se s žáky partnerských
škol, představiteli obcí a měst, proběhne setkání s veřejností.
V sobotu 4. června v 8. 00 hodin startuje v Horní Lidči 3. etapa, která
dále vede do Luhačovic, Uherského Brodu a cílové Strážnice.
Ti, kdo budou mít zájem, mohou se stát součástí pelotonu. Všichni
jsou vítáni, i ti nejmenší. Každý z Vás se může zúčastnit celé etapy
nebo jen její části a stát se součástí pelotonu se známými
osobnostmi. Tímto Vás srdečně zvu na setkání a samozřejmě na
projížďku na kole. Svoji přítomností můžete podpořit nadační fond
Na kole dětem – podporující onkologicky nemocné děti z celé ČR,
včetně dětí z našeho regionu. Více na www.nakoledetem.cz
Petr Daněk

„Na kole dětem“. V rámci odpoledního programu proběhne i dětský
den s pestrým programem.
Již jednou jsme Vás žádali, abyste nás kontaktovali s jakýmkoliv
nápadem na kulturní či jinou akci. Tato výzva samozřejmě stále platí.
A jelikož se sliby mají plnit, už nyní pracujeme na splnění Vašich
nápadů. Proto se můžete těšit na příjemné akce, které se pro Vás
snažíme rozvrhnout do průběhu tohoto i následujícího roku. Veškeré
informace o plánovaných akcích a především pak fotky bývají
zveřejněny na webu obce nebo na facebookovém profilu kulturní
komise. Přejeme Vám mnoho jarních slunečných dnů.
Za kulturní komisi Vendula Šimoníková

KURZ PEČENÍ CHLEBA Z KVÁSKU
V pátek 8. 4. 2016 proběhl v knihovně Kurz pečení chleba z kvásku.

NOVINKY Z KULTURNÍ KOMISE
Opět je naší milou povinností v tomto příspěvku zhodnotit akce
minulé a srdečně Vás pozvat na akce následující. V měsíci dubnu
jsme pořádali hned dvě akce, které byly věnovány dětem.
8. a 9. dubna jsme uspořádali, dovoluji si říct, že již tradiční
vlachovický bazárek dětského oblečení a vybavení. O úspěchu této
akce hovoří rekordní počet jak vybraného, tak především prodaného
zboží. Jen pro Vaši představu se na letošním jarním bazárku prodalo
dvojnásobné množství zboží, než tomu bylo na podzim.

Pravdou je, že opravdu bylo z čeho vybírat. Sešlo se nám mnoho
dětského oblečení, bot a různého vybavení a nově jsme pro Vás
začali k prodeji přijímat i dámské kabelky. Zájem o tento typ akce je
s každým ročníkem větší a větší. Opravdu nás to moc těší a zároveň
nás to motivuje ke zlepšování našich služeb. Už nyní můžeme
přislíbit, že i na podzim se bude bazárek opakovat.
Loutkové divadlo Povidlo z
Otrokovic nás poctilo svou
návštěvou 17. dubna. Tento
divadelní soubor předvedl dětem
klasickou pohádku, kde nechyběl
hloupý Honza, krásná princezna,
pan král, kašpárek Všeználek, ani
zlobiví čerti. Toto nedělní
představení bylo plné srandy,
napětí
při
vysvobozování
princezny z pekla, bylo plné
písniček a co je nejdůležitější,
všechno nakonec dobře dopadlo.
Po představení mohly děti poznat
své hrdiny pěkně zblízka a vyfotit
se s oblíbenou loutkou.
A co nás čeká? Na začátku června
se
budeme
podílet
na
spolupořádání veřejné cyklotour

Kváskový chleba je lépe stravitelný a živiny z něj jsou proto lépe
využitelné. Kurz vedla paní Pechová z Valašských Klobouk, která si
pro nás připravila, předvedla a vysvětlila celý postup přípravy chleba
krok po kroku od začátku až do hotového chleba. Na ochutnání nám
nabídla upečený chleba různých příchutí např. kopřivový. Chleba
všem chutnal, a tak si účastníci spolu s kořením odnášeli i tištěný
recept na domácí přípravu chleba. Pro ty, kdo nechtějí kupovat
chleba z rozmraženého polotovaru a mít chleba doma pečený, nebo
žít zdravě, je tohle výborná inspirace. Ta radost z prvního bochníku
chleba vyváží tu trochu námahy, kterou jsme vynaložili k jeho
přípravě. Kdo by měl zájem o kvásek a recept na přípravu chleba stačí
zajít do knihovny, po domluvě obojí přinesu.
A pro ty, kdo byli na kurzu, pokračují v pečení jedna dobrá zpráva.
Na podzim kurz pečení bude pokračovat pečením ze sladkého
kvásku.
Dana Lišková, knihovnice

NOC S ANDERSENEM
Noc s Andersenem, mimochodem už její 16. ročník, je jednou z akcí,
kterou české knihovny budí zájem dětí o knihy a dětské čtenářství. I
naše knihovna chce dětské čtenáře zaujmout a pobavit, zájem dětí
o přespání je vždy velký, počet nocovníků omezený. Letošní
pohádková noc proběhla 1. 4. 2016 a v naší knihovně se jí zúčastnilo
24 dětí. Od 18 hodin jsme si společně četli pohádku Malá mořská
víla, která byla letošním andersenovským motivem, který spojoval
malé nocležníky ze všech koutů republiky i světa. Dále jsme kreslili
mořskou vílu a jiné zajímavé momenty z přečtené pohádky. Večer
pokračoval hraním společenských her, andersenovou školou
portrétování tj. kreslením portrétů svých kamarádů se zavázanýma
očima. Všechna malířská díla najdete na nástěnce u knihovny.
Malým překvapením pro děti byla stezka odvahy, kdo se nebál
vykročil sám do neznáma a tmy, ti méně odvážní šli ve dvojicích a
trojicích. Následovala tradiční soutěž o zajímavý noční úbor nebo
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Život se nezastaví, jde dál, jen vzpomínky
zůstaly nám.
Dne 7. května 2016 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí maminky, paní Boženy Měřičkové, roz.
Struhařové, Vrbětice č.p. 21
S láskou vzpomíná syn Josef s rodinou

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA NA VLACHOVSKU
(ZE ZÁPISŮ PÁTERA MATÝSKA, NA PASTVÁCH
ZELENÝCH)

masku, nejlepší byli odměněni sladkou odměnou za nápad a
originalitu.
Tak nám rychle utekl pohádkový večer, nikomu z dětí se nechtělo
spát, bylo pořád co si povídat, přesto nezbývá se než se těšit na další
andersonovskou noc. Tak zase za rok milí nocovníci! Foto najdete ve
fotogalerii knihovny, najdete ji na obecních stránkách či stránkách
knihovny.
S organizací letošní Noci s Andersenem mi pomáhala Vendula
Šimoníková, její kamarádi a Martina Gbelcová, bez jejich pomoci by
stezka odvahy nebyla možná. Všem velké díky.
Dana Lišková, knihovnice

„KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU“
Prodám plynový sporák s elektrickou troubou ve výborném stavu.
Cena 1000 Kč. Tel.: 777 316 371

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC ÚNOR A
BŘEZEN 2016
VÍTÁME NOVÚ CÉREČKU V NAŠÍ OBCI

Průvod Božího těla ve Vlachovicích vždy strhoval svou okázalostí.
Vesnice byla řádně vymetena, po stranách Vlachovic stály svěží
břízky a zem voněla trávou. Zvony, hudba, v dřívějších dobách lidé
v slavnostním místním kroji, křehounké družičky, rozsívajícíc tisíce
drobounkých květních lístků, hasičské sbory z přifařených obcí ,
výrazné oltáře, dým kadidla, to všechno nábožensky citově
uchvacovalo. Obecní policajt si rozdělal na Mýtě oheň a připravil
hmoždíře. Průvod pomalu míjel čtyři oltáře. Policajt naplnil
hmoždíře prachem a vsypal trochu prachu na malou pánvičku, z níž
vedla dírka do nitra hmoždíře. Hmoždíře doplnil řezinami, shora
natloukl sekerou dubový klín a jakmile dostal znamení, že kněz dává
monstrancí u oltáře požehnání, přiložil k pánvičkám rozžhavenou
tyč, klíny vyrazily a okna se otřásla 5 salvami.
Za starých dob dostával farář od vlachovských osadníků, u jejichž
usedlostí byly oltáře (již od dob faráře Zelinky v roce 1689) 4 sýry,
jeden měl tehdá cenu 2 krejcary, v letech 1805 od každého čtvrtku
přepouštěného másla.
V posledních letech (začátek 50 let) stávaly oltáře u Bednářů, Míčů
(obchod), Trčků, Jadavanů a někdy u Častulíků na Zábraní. Střílení
bylo zrušeno za nacistické okupace. Hmoždíře se povalovaly na
národním výboru, a když měly skončit ve sběru, zachránil je Páter
František Matýsek a uložil do Valašskoklobuckého muzea.

Anežka Mačková, narozená 25. 2. 2016
Úmrtí 0, odstěhováni – 3 občané, přistěhováni - 0
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
agendě, prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční událost,
tj. narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto skutečnost
nahlásili v kanceláři OÚ a současně předložili i příslušný matriční
doklad. V kanceláři OÚ ve Vlachovicích můžete zdarma do
Vlachovických listů podat blahopřání k narozeninám, jubileu, výročí
úmrtí apod., a to včetně fotografie.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026

VZPOMÍNÁME
Josef Janoš * 20. 12. 1939, ᵻ 7. 5. 2015
Dne 7. 5. 2015 si připomeneme první výročí
úmrtí p. Josefa Janoše. S láskou vzpomíná
manželka, synové s rodinami a ostatní
příbuzenstvo.

V letech 1953 byl průvod městečkem zakázán a slavnost se již konala
v prostoru starého hřbitova. Po průvodě lámou si farníci větvičky a
dávají je doma na trám (proti ohni), dříve jimi nakuřovali dobytek.

DVOJČATA - FANTASY PŘÍBĚH ZDISLAVY
PAVLŮSKOVÉ
Zdislava Pavlůsková z Vlachovic v literární soutěži v konkurenci 60
účastníků z 15 základních a středních škol Moravy a Slovenska získala
za příběh Dvojčata 3. místo. Píše ráda a již za své příběhy získala
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několik ocenění. Rádi nové krátké dílko otiskneme i ve Vlachovických
listech. Do dalšího psaní ji povzbuzujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů.
Radek Fryzelka

DVOJČATA

Kdysi na dalekém severu bylo jedno království.
Bylo
veliké,
dobře zásobené
a
s dobrými
obchodními
styky. Vládl tam
ale krutý král, co
si hleděl jen
peněz. Tento
panovník začal toužit po čím dál větší moci a bohatství a ty mu
nakonec zatemnily mysl. Začal uchvacovat okolní menší království.
Jeho moc rostla a ostatní králové a baroni už měli dost těchto útoků.
Vymysleli taktiku, kde se několik dalších silných států spojí, a zaútočí
na severního nepřítele. Pokud se jim ho nepodaří zničit hned v první
velké bitvě, seberou se ostatní menší království, co nepřátelské
oslabené vojsko jistojistě zničí nadobro. Plán to byl jednoduchý, ale
účinný. Hned v první bitvě zničili králové západních a jižních
království skoro celé vojsko ze severu. Sami přitom ale utrpěli veliké
ztráty. Proto se raději stáhli a jejich místa zastoupila vojska menších
království. Severský král sledoval, jak se mu jeho plán hroutí před
očima. Jeho vojsko bylo vyčerpané a oslabené. Potřeboval zvýšit jeho
počet, a to velice rychle. Vstal ze svého trůnu a povolal nejvyššího
generála. „Vyhlašte do všech koutů mé země,“ rozkázal, „že všichni
chlapci od třinácti a muži do padesáti let budou bez vyjímek vzati do
armády.“
Po celé zemi se ozýval nářek žen a dětí, kterým odcházeli jejich
milovaní manželé, otcové i synové do armády na jistou smrt. Vždyť
nepřítel byl tak silný, byla to jasná porážka kdysi nepřemožitelného
severního království. Proč se nevzdát rovnou? Verbíři už obešli skoro
všechny vesnice a města. Když už byli u poslední nejzapadlejší
vesničky, společně si oddechli úlevou. Nenáviděli svou práci, sami
měli doma manželky a děti, od kterých museli také odejít. Už obešli
poslední dům. „Tak, můžeme se vrátit.“ prohlásil vůdce skupinky a
obrátil se k nedobrovolným odvedeným mužům a dětem. „Promiňte
chlapi,“ dodal, „věřte mi, že být to všecko na mě, nechal bych vás
doma a hospodařte si! Jenže já králem nejsem. Tak pojďme. Čím dřív
to všecko vybojujeme, tím dřív se vrátíme k našim starým a dětem.“
Vykročil ven z brány vesnice. „Počkej Werre,“ zastavil ho jeden
z verbířů. Když se na něj jeho druh otočil s otázkou v očích,
pokračoval. „ Víš, tohle je moje rodná vesnice.“ „No a Haralde? Chceš
nám tu povyprávět svoje dojemné příběhy z dětství nebo co?“
zavrčel Werr nepřívětivě. Nikdy neměl Haralda v lásce. Všechnu
špinavou práci dělal s nadšením a nijak na něj nepůsobily nářky žen,
když jim odváděl manžely a syny. Spíš na ně hleděl s opovržením a
tím nejhlubším pohrdáním. Byl jako bezduchá loutka armády. Werr
a ostatní alespoň pokaždé prokázali soucit. „Chci jen říct, že kousek
za vesnicí v lese je ještě jedna chalupa. Když jsem tu ještě žil, v té
chalupě žila bylinkářka se svými dvěma syny. Zajdeme si pro ně,
protože pokud správně počítám, tak jim je právě třináct let. Jsou zralí
na vojnu, službu naší zemi a králi.“ Werr otráveně vzdechl a nijak
neodpověděl. „Nechceš snad sloužit naší zemi? Vzpíráš se rozkazům
krále?“ zeptal se ostře Harald. „Pojďme pro ně, Werre.“ Prohlásil
další z verbířů a útěšně poplácal svého vůdce po rameni. „Půjdeme
pro ně a pak už to všecko skončí. A tenhle blbec tady by to rozmazal
někde nahoře u vůdců, kdybys ty dva kluky vynechal. Byly by
problémy.“ Werr se zhluboka nadechl a vyrazil do kopce k lesu. Za
chůze na sobě cítil vítězné pohledy Haralda, který jim ukazoval cestu.
„Aby tě mor schvátil, blázne jeden vojenská.“ mumlal hněvivě. Jak
krásný by byl svět, kdyby válka neexistovala.
„Wulfe, kde jsi s tou vodou! S takovou ten oběd nikdy neuvařím!“
zakřičel mladík od stolu, kde čistil ryby a krájel zeleninu. „Už běžím,
Wolfe!“ do místnosti vtrhl druhý chlapec se škopkem po kraj

naplněným vodou. Nicméně, jak běžel, zakopl o práh a spadl i
s vodou na zem. „Wulfe, dávej přece pozor!“ zasténal Wolf a odběhl
od rozdělaného jídla, aby pomohl promáčenému bratrovi zpátky na
nohy. „Promiň, skočím pro další vodu.“ omlouval se chlapec a sebral
škopek a pomalu se vypotácel z domu. „Tentokrát už zpátky neutíkej,
dobře?“ zavolal za ním jeho bratr a zavřel dveře. Pak si povzdechl
nad potopou, co měl pod nohama, došel si pro hadr a vědro a vytřel
podlahu. Mezitím došel zpátky Wulf, rozvážným krokem přešel až
k ohništi, kde škopek opatrně položil na zem. „Já se půjdu
převléknout do suchého, jo?“ řekl a odešel do vedlejší místnosti, aby
ze sebe rychle shodil promočené oblečení, co ho už začínalo ve
chladném počasí studit. Wolf se za ním jen díval a pak se ušklíbl.
Kdokoliv jiný by mu teď rozhořčeně nadával nebo byl rozzlobený za
nepořádek, co díky své zbrklosti udělal. Ale on ne. Byl to přece jeho
bratr, jeho dvojče. Navíc věděl, že to prostě patří k jeho povaze.
Stejně moc dobře věděl, jak se za každou svou chybu Wulf stydí. To
je pro něj dostatečný trest. Zvedl se od podlahy, uklidil vědro i hadr
a konečně mohl pokračovat v rozdělaném obědě.
„Wolfe, potřebuješ ještě s něčím pomoci?“ zeptal se jeho bratr, když
vešel zpět do kuchyně. Ten se chvíli rozmýšlel, zatímco míchal
polévku, která bublala nad ohněm. „Jo. Skoč vylít to vědro a vykruť
hadr.“ Wulf, plný radosti že může nějak pomoct a zároveň nějak
odčinit svou chybu nadšeně kývl, popadl vědro a hadr a vyběhl ven.
Wolf se pousmál nad jeho novým nadšením a ochutnal polévku.
„Trochu soli.“ řekl si sám pro sebe a natáhl se pro zmiňovanou
přísadu do poličky. Najednou za sebou uslyšel kroky. „To bylo rychlé,
bráško. No, když už máš hotovo, prostři stůl, jídlo je už hotové.“
otočil se a ztuhl. Ve dveřích stáli verbíři a jeden z nich držel Wulfa za
límec, jakoby provedl nějakou nekalost. „D-dobrý den,“ vykoktal ze
sebe překvapeně, „co tu děláte?“ zeptal se, ikdyž s nepříjemným
pocitem mu pomalu docházelo, o co tu jde. Nedávno ve vesnici
vyhlašovali, že se bude verbovat do armády.
„Co tu chceme, to je snad jasné. Král dal rozkazy a rozkazy se mají
poslouchat, že ano chlapče? K nám bys měl mít úctu, ne mě
kousnout do ruky, když tě chytnu.“ řekl verbíř, co držel Wulfa za
límec a při těch slovech do něj strčil tak prudce, až Wulf spadl na
tvrdou podlahu. „Uklidni se, Fare, nejsou to zločinci a ty nejsi žádný
mistr popravčí, abys s ním tak zacházel! Chováš se, jakoby ti
přeskočilo, jsou to jen děti!“ okřikl ho rozzlobeně Werre.
„Omlouvám se, veliteli, jednal jsem bez rozmyslu.“ řekl Fare, ale
vůbec to neznělo jako omluva. „To je dobře, že to přiznáváš. A teď,
kluci,“ řekl a otočil se ke dvojčatům, „kde vězí vaše máma? Aby se
s váma stihla ještě rozloučit.“ „Naše matka nežije.“ odpověděl Wolf
a pomáhal svému bratru na nohy. „To je mi líto.“ řekl na to prostě
Werre a prohlížel si ty dva nebojácné kluky před sebou. Oba dva byli
nachlup stejní. Stejné černé vlasy, stejné jedovatě zelené oči. Stejně
úzká ramena a štíhlé tělo. Stejná výška. Dokonce i jejich postoj a
výrazy byly úplně stejné. „No, takže určitě víte, že vás vezmeme s
sebou. Asi jste teď proti tomu, ale nebojte, v armádě to není tak zlé.“
snažil se je Werre potěšit. Marně. V pohledu obou dvou mladíků se
snoubil odpor se strachem. „Veliteli, neprotahujme to. Prostě
pojďme, cesta lesem byla dlouhá a už pomalu padá tma.“ ozval se
Fare. Wolfovi najednou svitlo. „Má pravdu, za světla nedorazíme ani
na kraj vesnice. V lese je tolik medvědů a vlků, že by rozsápali tuhle
družinu vojáků jako nic, to mi věřte. Přespěme tady a zítra s vámi
půjdeme.“ navrhl a s uspokojením sledoval, že jeho nápad se uchytil.
Většina vojáků(kromě Fara) souhlasila. „Wolfe, co to provádíš?!“ sykl
jeho bratr, „nejenže nás berou do armády, ty je ještě necháš u nás
přespat! Proč, když v lese už totiž neviděli medvěda ani vlky za
poslední 2 roky?!“ „Však uvidíš. Mám totiž plán, bráško, tak neměj
starosti. Ten plán,“ pokračoval Wolf, „se rozjede, až usnou. Buď
připravený.“ Wulf kývl a usmál se. Všichni vojáci usnuli až tři hodiny
po půlnoci. Wolf jemně zatřásl bratrovým ramenem a ve slabém
měsíčním světle ho pobídl, aby vstal a šel za ním, ale, pro všechno
severské božstvo, hlavně tiše. Obratně překračovali spící na podlaze
a Wolf přešel k okenicím, které zevnitř zavřel na závoru. Wulf si
mezitím oblékl kožešinový plášť jako jeho bratr. Už byli u dveří. Wolf
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tiše otevřel dveře. Tiché cvaknutí znělo do nočního ticha jako
ohlušující výstřel. Nikdo se ale nepohnul. Otevřeli dveře.

Ale už to nebyly slzy smutku, nýbrž radosti. Jejich matka nad nimi
bděla, ikdyž už nežila.

Wulf na verandě uviděl dvě plné brašny. „Zamknu dveře a nikdo se
nedostane ven.“ Šeptl jeho bratr a vytáhl klíček z kapsy. V chladném
počasí se jim srážel dech a vydechovali obláčky páry. „Hotovo.
Pojďme.“ Vzali si brašny naplněny vším potřebným, co Wolf
nachystal. I když jen o malou chvilku, Wolf byl narozen dřív, proto
zastával po matčině smrti pozici ochránce. Chytil svého bratra za
ruku a vyšli do tmy. Když dorazili ke kraji lesa, nebe se zatáhlo a
začalo sněžit. „Wolfe, já mám strach.“ Zašeptal Wulf. Wolf o poznání
pevněji stiskl ruku svého mladšího bratra. „Zvládneme to. Utečeme
pryč a schováme se v nějaké vesnici. Až se všechno přežene, bude
líp.“ Usmál se. „Neboj se, jsem ti vždycky nablízku, bratříčku.
Nedovolím, aby ti kdokoliv ublížil.“ Počasí najednou přešlo v divokou
vánici. „Musíme jít.“ „Ano.“

POZVÁNKY A AKCE VE VLACHOVICÍCH

Když se ráno vojáci probrali, zjistili, že dvojčata jsou pryč. „Ne, to
prostě není pravda!“ křičel Harald. „Najděte je!“ rozkázal Werre.
„Ale nijak s tím nepospíchejte, ať mají čas utéct.“ Dodal tiše.
Ikdyž se vojáci loudali, jak mohli, stejně je našli. Našli dvě děti
schoulené těsně u sebe hluboko v lese pod starou borovicí, která jim
poskytovala částečnou ochranu před neustále padajícím sněhem.
Oba dva spali. Nebo to tak vypadalo. Jeden chlapec držel druhého
v pevném objetí a obočí měl křečovitě stažené ve starostlivém
výrazu. Přes sebe měl přehozeny jen dvě pokrývky a svůj plášť. Ten
druhý měl hlavu opřenou o jeho hruď a chlapcova tvář jako by byla
ztělesněním strachu. Přes sebe měl na rozdíl od svého bratra
přehozené nejmíň tři tlusté pokrývky i s pláštěm. Na tváři se mu
leskly zmrzlé slzy. Nejbližší voják zkoušel jejich životní funkce. Jeden
pravděpodobně zemřel. Nedýchal. Druhý ale ještě dýchal.
„Vezmeme je oba zpátky do jejich domu?“ zeptal se po chvíli těžkého
ticha. „Asi ano.“ Vzali tedy bezvládná tělíčka do náruče a vydali se
zpět.
„Jak jeden zemřel?! Potřebujeme OBA!“ vztekal se Harald, naprosto
bez sebe. To už bylo na Werra příliš. „Zmlkni, ty prašivý pse!“ zařval
na něj. „Dělá se mi z tebe špatně. Ti dva se chtěli zachránit před jistou
smrtí ve válce! A stejně,“ řekl smutně, „si je smrt našla v tom bílém
tichu.“ Většinu času strávili všichni verbíři tím, že křísili polozmrzlého
chlapce. K jejich radosti se mu vrátila trocha barvy do tváří, dýchal
pravidelněji a hluboce. Jeho postel přistrčili blíž k ohni a přikryli ho
hromadou dek a kožešin. To samé udělali i s jeho bratrem, ikdyž ani
nevěděli proč. Asi pořád doufali, že ho zubatá pustí. Že se stane
zázrak. Ale nic se na něm nezměnilo. Po několika hodinách se
chlapec, který ještě trochu dýchal, když ho našli, probral. Byl to
WulfKdyž uviděl vedle sebe svého staršího bratra, propukl v pláč a
nebyl k zadržení. Po chvilce promluvil. „On mi říkal, že mi nikdo
neublíží a že všechno bude v pořádku! Utekli jsme do lesa.. zabloudili
jsme.. já už nemohl udělat ani krok, tak si mě dal na záda, ale potom
se unavil i on. Když jsme se schovali pod strom, dal mi většinu dek a
řekl: „Všechno bude v pořádku, bráško. Neplakej.“ Ale já plakal. Ta
vánice. Byla tak zuřivá a..“ znovu začal plakat a objal bezvládné tělo
svého staršího bratra. Werre ho konejšivě pohladil po hlavě.
„Necháme ho tady.“ Prohlásil. „Cože? Vzpíráš se králi? Zákonům?!“
nevěřil svým uším Harald. „Král si může své zákony dát někam.
Tenhle kluk už by nic nezvládl. Je tak otřesený, že by se z něj na vojně
stal totální cvok. Cvoky nepotřebujem.“ Ostatní bručivě přitakávali.
Harald před takovou přesilou ustoupil a souhlasil. Dávalo to smysl.
Opustili plačícího kluka a vydali se ke králi.
Wulf stále objímal svého bratra a zabořil mu obličej do hrudi. Slzy se
mu valily po tvářích. „Proč jsi pryč? Říkals, že budeš stále se mnou,
lháři!“ vzlykal tiše. „Já.. nejsem.. lhář. Držím své sliby.“ Wulf rychle
vyskočil od postele. Wolf ho sledoval a se značným úsilím se mu
objevil na tváři úsměv. Trhavě se nadechoval. „Viděl jsem mámu..“
šeptal, „řekla, že není můj čas.“ Wulfovi začaly znovu téct slzy z očí.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:
22. 5. 2016 - Hasičská okrsková soutěž ve Vrběticích, pořádají SDH
Vlachovice
27. 5. 2016 (pátek) – Kácání mája, pořádají SDH Vlachovice
4. 6. 2016 (sobota) – Selský deň Vrbětice (bude upřesněno)
19. 6. 2016 (neděle) Slavnostní otevření Vlachovského muzea (bude
upřesněno)
25. 6. 2016 (sobota) Svatojánské slavnosti (bude upřesněno)
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Upozorňujeme občany, že v pondělí 9. května proběhne kromě svozu plastů i sběr nebezpečného odpadu. Můžete ho
nachystat v tento den před Váš dům, nebo na místo, kde odkládáte pytle s plasty. Kromě tohoto dne ho samozřejmě
můžete odevzdávat i ve sběrném dvoře a to každou sobotu od 13 – 14 hod.

KALENDÁŘ KVĚTEN 2016
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