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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Říjen když blýská, zima plíská

Říjen 2016
íjen2016

Čí sú hody? Naše hody!

www.vlachovice.cz
Obec
Vlachovice Vás srdečně zve na:

PRÁCE V OBCI
V měsíci září jsme prováděli sečení obecních pozemků, úklidové
práce, čištění chodníků od plevele. Za kulturním domem dokončil
Marek Hrabica pokládku žulových kostek v nové části cesty.
Provádíme opravu chodníku ve směru na Vlachovu Lhotu. V lesích v
lokalitách Bojatín a Mladý háj jsme vyžínali trávu mezi mladými
stromky. Ve středu obce, v části mezi obchodem Ščuglíkové Zdenky
a rodinným domem Švehlákových, jsme zahájili práce na výstavbě
tematického dětského hřiště a „parčíku“ - proběhly terénní úpravy a
vybudování mlatového chodníku. Ve Vrběticích v části nad domem
Műnsterových naši zaměstnanci vyřezávají nežádoucí dřeviny podél
cesty. Během krátké doby zde proběhne výstavba nové části
kanalizace v úseku 200 metrů. Restaurátorská firma pana Ing.
Habáně z Babic dokončila opravu kapličky ve Vlachovicích a vrátila jí
původní vzhled. Přestože na první pohled kaplička před opravou
nevypadala ve zlém stavu, po odkrytí fasády a perlinky, která kryla
praskliny, musela firma použít technologii a vhodné materiály, které
stavbu dlouhodobě zabezpečí tak, aby nadále nedocházelo
k degradaci zdiva vlhkostí.
Ladislav Obadal, Radek Fryzelka

Z vítání prvňáčků na slavnostním zahájení školního roku v KD Vlachovice

www.vlachovice.cz
ZPRÁVY Z RO VLACHOVICE


RO Vlachovice souhlasila s udělením licence pro obchodní
jméno ČSAD Vsetín pro autobusové linky 820385 Slavičín –
Vlachovice – Valašské Klobouky, dále 820325 Slavičín Újezd – Vlachovice – Slavičín.



RO souhlasila s rozpočtovými změnami č. 3/2016 –
převody mezi položkami.



RO souhlasila s uzavřením smlouvy o společném postupu
zadavatelů na zadání územní studie středu Vrbětic a
centrální části Vlachovic.



RO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Foresta o
poskytnutí příležitosti 16-75-01 (prodej obecního dřeva
formou aukce).



RO souhlasí s udělením výjimky ve zvýšení počtu dětí v MŠ
Vlachovice.



RO souhlasí se žádostí farnosti Vlachovice - se stavbou
pomníčku sv. Huberta na Hradišťku.



RO doporučuje ZO Vlachovice schválení rozpočtové změny
č. 4/2016.



RO Vlachovice doporučuje ZO prodej části obecního
pozemku č. p. 2747 – předzahrádky, žadatelé XY.
Radek Fryzelka

ZPRÁVY Z OBCE
Ve čtvrtek 15. září od 15:00 hod. se v obci Vlachovice uskutečnila
část praktického celostátního semináře k problematice lidového
stavitelství. Do Vlachovic a Vrbětic se sjely tři autobusy architektů,
musejních pracovníků a památkářů z celé ČR. Několikadenní
konference probíhala ve Valašských Kloboukách, přičemž architekti
z valašsko - klobuckých obcí navštívili kromě Vlachovic i Vysoké Pole.
U nás navštívili usedlost vlachovského muzea, vybrané
zrekonstruované sušírny ovoce, společné dvory, starou zástavbu
Vrbětic a mlýn ve Vrběticích. Tato vzácná návštěva byla překvapená
a nadšená nejen z vlachovské musejní usedlosti či z unikátních
sušíren ovoce. Upozorňovali ovšem na potřebu chránit a citlivě
rekonstruovat starou zástavbu v naší obci a u nových staveb se
částečně inspirovat původním jihovalašským charakterem staveb,
aby se zlepšoval a sjednocoval harmonický vzhled v obci a
nedocházelo k problematickým výstavbám, které vzhled naší obce
výrazně narušují.
Od 9. do 11. září se
ve
Vlachovicích
a
Vrběticích
pohyboval štáb České televize,
který u nás natáčel dokumentární
film s pracovním názvem Vlachovské sušírny. Snímek by se
měl objevit ve vysílání ČT
nejpozději do poloviny roku 2017.
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Otec František za doprovodu členů Dokopy, s panem starostou,
místostarosty obce a návštěvníky požehnal sušírnu. Pěkné, mladé
„robky“ - vedoucí z Dokopykánku po této slavnostní chvíli zazpívaly
staré místní písně a ogaři Strouhalovi s harmonikou i ozembuchem
vytvářeli dobrou náladu při prohlídkách sušírnou a debatami nad
sušeným ovocem.

Vlachovské muzeum v září navštívilo mnoho významných lidí. Mimo jiné
24. 9. 2016 i Svaz letců ČR generála Janouška společně s plukovníkem RAF
Aloisem Dubcem, který pochází z Vlachovy Lhoty.
Radek Fryzelka

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Zlínského
kraje: v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Svaz letců ČR gen. Janouška-Letci Přerov.

Místem konání voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje je ve
volebním okrsku č. 1 - Vlachovice - místnost v MŠ Vlachovice, č. p.
50, ve volebním okrsku č. 2 – Vrbětice - knihovna Vrbětice, č. p. 43.
1.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a
+ plukovník
RAF Alois Dubec - rodák z Vlachové Lhoty
státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem.
2. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování
v místnosti pro hlasování je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Sušírna v tomto roce pracuje ve zkušebním provozu, aby se mohly
vychytat technické a pracovní detaily sušení a aby se do další sezóny
esteticky dokončila celá stavba. Přestože neproběhlo žádné oficiální
zveřejnění, sušírna již nasušila do dnešní doby 10 zájemcům
z různých obcí více než 700 kg ovoce.

----------------------------------------------------------------------------------------Upozorňujeme, že je již překročen termín splatnosti místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – 30. 6. 2016
(OZV č. 01/2016). Žádáme občany, kteří ještě poplatek nezaplatili,
aby tak učinili co nejdříve.
-----------------------------------------------------------------------------------------Předprodej vstupenek na koncert v KD Vlachovice - THOM
ARTWAY – Podzimní tour 2016 – v kanceláři OÚ – 1 ks/100,- Kč
Radek Fryzelka, Jarmila Zvonková

SUŠÍRŇA OVOCE DOKOPY UŽ SUŠÍ!
Takřka 6 let trvalo, než se zapsaný spolek DOKOPY společně s občany
dočkal slavnostního otevření a prvního sušení v nejnovější komunitní
sušírně na Valašsku – sušírně Dokopy. V sobotu 10. září 2016 se na
Hradišťku ve Vlachovicích sešlo přes 70 lidí, které většinou spojovala
radost nad tímto projektem a vidina dobře vykonané práce, která by
měla sloužit druhým. Byl to i oddych pro ty, kteří se na této stavbě
brigádnicky a zdarma podíleli a kterým mnozí nevěřili, či jejich úsilí
zesměšňovali a pomlouvali.

Oficiální řádný provoz začne v příštím roce. Bude sloužit prospěšné
věci pro všechny Vlachovjany i zájemce z daleka. V případě zájmu o
sušení ovoce se prozatím (ve zkušebním provozu) obraťte na Radka
Fryzelku. (tel.: 775 345 646)
Radek Fryzelka

S CHUTÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Ve čtvrtek 1. září proběhlo v kulturním domě slavnostní zahájení
školního roku 2016/2017, kde se setkali společně všichni žáci, rodiče,
přítomní hosté a zaměstnanci školy. Hlavním bodem bylo přivítání
23 nových prvňáčků, pro které byl tento den životním mezníkem.
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Přeji všem novým žákům, aby se jim u nás ve škole líbilo. Všichni
přítomní hosté – pan starosta Zdeněk Hověžák, paní ředitelka MŠ
Mgr. Hana Sporková a pan farář P. ICLic. ThLic. František Cinciala –
popřáli nejen novým, ale i ostatním žákům hodně úspěchů při plnění
školních povinností, spoustu pěkných zážitků ve škole a mnoho
kamarádů. Zaměstnancům školy popřáli hodně sil do zodpovědné a
v současné době nelehké práce.
Během prázdnin naše škola podala žádosti na dva projekty vyhlášené
Ministerstvem školství. První je zaměřen na podporu
environmentální výchovy (přírodovědné vzdělávání a ochrana
přírody), druhý je zaměřený na podporu žáků se speciálními
potřebami. Chceme být neustále aktivní školou se všeobecným
zaměřením, proto se budeme zapojovat do řady soutěží, akcí,
charitativních projektů a různých forem spolupráce s veřejností. Již
během září proběhla řada z nich.
Ve středu 14. září si žáci šesté třídy, v rámci projektového dne,
vyzkoušeli své schopnosti a dovednosti v pracovních činnostech.
Dne 20. září se žáci deváté třídy zúčastnili přednášky ve Valašských
Kloboukách na téma „ dospívání.“
Od 21. do 23. září absolvovali žáci šesté a osmé třídy adaptační a
výukový pobyt ve Fryštáku. Zde se žáci pod vedením zkušených
lektorů aktivně účastnili programu. Témata byla zvolena s ohledem
na věk žáků. Cílem kurzu bylo seznámení žáků mezi sebou, řešení
vztahů se spolužáky, výběr následujícího studia apod.

Kristýna Valčíková. Žáci z osmi okolních škol mezi sebou soupeřili
v pěkné valašské krajině ve Vrběticích. Tímto bych chtěl poděkovat
hasičům z Vrbětic a Ing. Pavlu Šeligovi za spolupráci.
K chystaným akcím patří za zmínku podzimní sběr papíru, který
proběhne v měsíci říjnu, účast starších žáků na fotbalovém turnaji
Coca-Cola Cup ve Štítné, fotbalový turnaj pro žáky 1. – 4. tříd
„O pohár Závrší“ v Nedašově a vybíjená žáků prvního stupně
v Újezdě. V měsíci říjnu bude zahájena výuka náboženství a činnost
kroužků. Žákům bylo nabídnuto 10 kroužků s různým zaměřením.
Budou otevřeny dle jejich zájmu.
Více se o naší škole můžete dozvědět na našich webových stránkách
www.zsvlachovice.cz, přímo u nás ve škole nebo na Dni otevřených
dveří, který je plánován v předvánočním čase. Na závěr Vám všem
přeji hezký a příjemný podzim.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC SRPEN 2016
„NAŠA NOVÁ VLACHOVJANKA“
Lucie Brostíková (* 23. 8. 2016)
Blahopřejeme rodičům a Lucinku
vítáme mezi námi!

ROZLOUČILI JSME SE A VZPOMÍNÁME:
Kovařík František, Vrbětice č. p. 9,

6. 8. 2016 – 58 let

Odstěhováno – 8 občanů, přistěhováni - 4 občané
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.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026
Žáci druhé třídy navštívili školní knihovnu a společně si vybrali knihu,
která je bude provázet po celý rok. Všichni žáci školy postupně
navštěvovali místní muzeum, kde se seznámili s historií obce a s
životem lidí z dob jejich babiček a dědečků.

Ve čtvrtek 22. září pořádala naše škola přespolní běh. Tato soutěž
zahájila již devatenáctý ročník Valašské sportovní ligy. Naši školu
vzorně a s nasazením reprezentovali Marek Straka, Martin Vangor,
Lukáš Hlavica, Mirek Kudela, Natálie Trčková, Ilona Tvarůžková a

ROZHOVOR S THOMEM ARTWAYEM
Naše obec Vlachovice je momentálně v republice poměrně známá,
bohužel kvůli nechvalně proslulému muničnímu skladu a problémy s
ním. Krom toho je i poslední dobou rodištěm hudebních talentů a
muzikantů, kteří rovněž obec proslavují, ale již v tom pozitivním
smyslu. Určitě nejznámějším z nich je momentálně náš Tomáš
Maček, který se již hudbě věnuje na profesionální úrovni a pod
jménem Thom Artway obohacuje a překvapuje hudební scénu nejen
u nás, ale i v zahraničí. Jeho písně jsou velmi často hrány i v rádiích
nebo televizi. Poznáte jich?
Thomův talent a píle se projevily například vítězstvím v anketě
Žebřík, vy se o tom však můžete přesvědčit hned na dvanácti
koncertech aktuálního turné, jehož neodmyslitelnou součástí jsou
sympaťáci Light & Love z Nového Jičína. Na „domácí půdě" se Tom
a jeho hosté představí v sobotu 15. 10. v KD Vlachovice a v průběhu
koncertu pokřtí nové CD.
Vstupenky na koncert můžete zakoupit na obecním úřadě
ve Vlachovicích
nebo
prostřednictvím
smsticket.cz
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(https://www.smsticket.cz/vstupenky/7646-thom-artway-lightlove-podzimni-tour-2016). Neseďte doma a přijďte se podívat a
podpořit našeho Toma! Osobně se již těším. Přestože můžeme
Tomáše občas vidět i ve Vlachovicích a sami se ho můžete na

chtěl vrátit a natočit tam klip na svůj
první singl. To se bohužel nestalo,
protože mě ihned po příletu vyhostili,
kvůli špatným vízům. A tak jsem klip
natočil v Česku. Písnička se podařila
na první dobrou a začala se objevovat
v médiích. Mohli jste ji slyšet
v reklamě jedné banky a dokonce
ještě teď – rok a půl po vydání, hraje
v rádiích. Poté následoval druhý singl
“Blind Man“ a nyní vydávám své plnohodnotné album s názvem
„Hedgehog“.
Jsi známý tím, že jsi hrál a stále i občas hraješ lidem na ulicích. Co se
ti na tom líbí?

spoustu věcí zeptat - rozhovor s ním ve Vlachovických listech
samozřejmě nesmí chybět.
Tome, můžeš nám povědět, když jsi byl ještě malým „ogarú“, čím jsi
chtěl v dospělosti být a jestli jsi měl nějaký vzor?
Jestli se nepletu, tak programátorem. Práce s počítačem mě chytla
při hraní prvních počítačových her. Na střední škole mě ale začala
bavit grafika a tam jsem také zjistil, že na programování hlavu
nemám.
Každý hudebník nějak začíná. Jak jsi se k tomu, Tome, dostal a jaký
je tvůj dosavadní hudební příběh?
Všechno prý začalo ve Vlachovicích v bývalé masně. Prý jsem tam
měl svůj první koncert, říkají sourozenci. Vždycky jsem zpíval na
různých besídkách a tak. Doma mají hudbu rádi a všichni na něco
hráli, nebo zpívali. Vážně jsem se zpěvu začal věnovat až na střední
škole. V tu dobu jsem se také začal učit hrát na kytaru a zkoušet
s první kapelou Point of View. Hráli jsme pár svých, ale hlavně
převzaté písně. První kapela dokonce zvítězila nad fotbalem, který
jsem hrál 10 let. Po nějaké době jsme se přeformulovali a začali to
brát vážněji s kapelou 9 – Days Wonder. Hráli jsme po okolí a jednou
dokonce na Svatojánských slavnostech u nás doma ve Vlachovicích.
Po střední škole jsem chvilku pracoval ve firmě Střechy 92. Po vzoru
mého bratra Lukáše mě to ale lákalo do Prahy, který mi tam dohodil
práci recepčního v jednom hotelu. I přes to, že jsem úspěšně
odmaturoval z angličtiny, tak mě po prvním dnu vyhodili, právě kvůli
neschopnosti domluvit se anglicky s cizinci. Tak jsem si řekl, že pokud
chci zpívat anglicky, měl bych také anglicky umět. Měsíc jsem
pracoval v Tescu a v noci doplňoval zboží. Právě v tuto dobu jsem si
poprvé stoupnul na ulici a zkusil si něco přivydělat. Neuvěřitelně mě
to chytlo a doposud nepustilo. V témže období se mi podařilo získat
první zkušenost v hudební branži. Zvítězil jsem v internetové soutěži
„Splň si svůj hudební sen“, díky níž jsem mohl natočit svou první
písničku se špičkovým producentem. Po nahrání jsem ji dal do
šuplíku a po krátké době ji poslal Richardu Krajčovi (Kryštof), který
sháněl hudbu do chystaného filmu Karin Babinské – Křídla Vánoc.
Ihned se mi dostalo nadějné odpovědi. Věděl jsem, že se chci
pořádně naučit anglicky a tak jsem odjel na půl roku do Irska.
Pracoval jsem na farmě, dojil krávy, staral se o dobytek. Když jsem
zrovna naháněl krávy do ohrady, volal mi Richard, že tu píseň berou.
Začal jsem slavnostně bučet s dobytkem a nemohl tomu uvěřit. Po
návratu z Irska jsem nahrál 4 písničky na své EP “Still Standing In The
Unknown“. Stále více jsem hrál na ulici a v lednu 2014 odletěl do
Austrálie, kde jsem jel za dalším dobrodružstvím a za angličtinou.
Tentokrát jsem se toulal, hrál na ulici a sbíral zkušenosti. Celkem půl
roku. Po návratu z Austrálie jsem napsal píseň “I Have No
Inspiration“. Austrálie mě svou povahou ale dostala a tak jsem se

Ze začátku jsem byl velmi rád za svobodu, kterou mi ulice dávala. Byl
jsem rád, když můj zpěv lidem vykouzlil na tváři úsměv. Když se
atmosféra na ulici změnila v lepší, postupně jsem si uvědomoval, že
na ulici můžu pilovat zpěv, hru na kytaru, angličtinu, projev,
komunikaci s lidmi, potkávat zajímavé lidi, hudebníky, nadšence. A
když nad tím zpětně přemýšlím, tak právě ulice mě pomohla zbavit
se věčného strachu a studu. Také jsem díky ní zapracoval na
sebevědomí.
Kde se ti zatím nejlépe hrálo a kde bys naopak chtěl koncertovat?
V ulicích Melbourne, anebo letos na Colours of Ostrava. Rád bych své
písničky představil kdekoli, kde budou fajn lidé nakloněni mé muzice.
Ostatně o to jde pro navození příjemné atmosféry.
15. 10. 2016 v rámci tvého podzimního turné poprvé zavítáš i do
Vlachovic. Muzikanti říkají, že koncerty v domácím prostředí často
bývají ty nejtěžší a absurdně i nejvíc kritické. Sám jsem na to zvědavý,
jakou bude mít atmosféru. Čím bude turné a koncert ve Vlachovicích
výjimečný?
Ve Vlachovicích jsem hrál sólově tuším před 2 lety nazpět na
koupališti. Je jasné, že lidé přijdou s určitým očekáváním. Předem ale
vím, že ho všem naplnit nedokážu. Udělám všechno proto, abychom
s doprovodnou kapelou zahráli výborný koncert a udělali
posluchačům příjemný večer. Ve Vlachovicích se můžete těšit na
křest nového alba, speciálního hosta, se kterým zazpívám společnou
píseň. A také na ogary z kapely Light & Love, se kterými jedu
společnou tour. Srdečně vás tedy všechny na koncert do Vlachovic
zvu.

Jak jsi již několikrát prezentoval, tak svou píseň I Have No Inspiration
jsi napsal, dá se říci, bez „inspirace“. Co je pro tebe inspirací pro
tvorbu nových písní?
Inspirace je všude kolem nás. Když mám potřebu vypsat se z něčeho,
udělám to. Největší inspirací je cestování, poznávání nových lidí a
samozřejmě láska.
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V létě jsi měl poměrně perný program díky velkému množství
festivalů a přípravě nového alba. Jak čerpáš sílu k další práci?
Jednou za čas potřebuju vypnout. Většinou někde odjedu. Letos jsem
byl s kapelou v českém Banátu v Rumunsku. Všem doporučuju tuto
oblast navštívit!
Jsi v kontaktu i s ostatními vlachovskými muzikanty? Nepřemýšleli
jste náhodou nad nějakým společným projektem či koncertem?
V největším kontaktu jsem s bráchou, který mě ve zpěvu hojně
inspiroval. Občas se sejdu a rád pokecám s Filipem Fryzelkou. Právě
Filipovi jsem kdysi hrál na kytaru své první věci. Myslím si, že ve
Vlachovicích máme výborné muzikanty. Ať je toho příkladem
multiinstrumentalistka a zpěvačka Katka Gbelcová. Velmi si vážím i
práce a iniciativy O.s Dokopy. Udržet tradici není jednoduché, a když
se sejde parta nadšenců, která v tom, co dělá, vidí smysl, nese to
ovoce. Mám v hlavě projekt. Zatím ho ale nechávám pořádně uzrát.

všem dává ženu a sám žádnou nemá. Když si rodiče stěžovali na své
nezvedence, utěšoval je: „Když jde ogara vedle psa a nic si neudělají,
buď není nic po ogarovi nebo po psovi!“
Větší vyvedenci přerostli někdy faráři přes hlavu a uprošovali
dobrotivého faráře, ať počká s náboženstvím, až kopanou dohrají.
Jiříček byl nadmíru k dětem trpělivý, ale když nemohl svého
dosáhnouti, zavolal strýce Obadalového a ten bičem vzpurníky
rozehnal a největšího darebu přivřel ve vepřovém chlívku.
Farář Horáček ukončil zpovídání a vracel se do fary. Kterási ženská se
však opozdila a sháněla se, kde je „starý“, aby ji šel vyzpovídat. Farář
poznámku zaslechl a druhého dne na kázání si ulevil, že v každém
stádě se najde prašivá roba. Pasáci, kteří mu pásli nebo jiným na
jeteli, dostávali prý za pokání 50 „otčenášů“, které se navečer museli
pomodlit před sochou sv. Floriana. Klečeli prý tam nejedenkrát, i
víckrát.

Procestoval jsi již celkem kus světa. Co se ti líbí na tvých domovských
Vlachovicích, proč se tu rád vracíš? A naopak co ti tu vadí, co bys rád
změnil, pokud by to šlo?
Pár projíždějících aut a klid od ruchu velkoměsta. Čerstvý vzduch,
poctivý odpočinek a vůně poctivé práce. Jsem také rád, že pominulo
ohrožení kvůli muničním skladům. Co se týká změn, tak pokaždé,
když jsem jako malý přecházel přes cestu u školy, bál jsem se, že si
nevšimnu jedoucího auta. Když vidím, jaký je tam ve všední den
frmol a jak děti přecházejí, tak to vypadá ještě více nebezpečně.
Co mě baví, je pohostinnost Vlachovjanů. Když jsem si byl jednou
ráno půjčit kytaru od Filipa Fryzelky, šel se mnou i můj klávesák
František, který je z Prahy. Ještě před snídaní vypil dvě štamprle a byl
K.O.
Pro některé mladé lidi jsi určitě i ty vzorem – co bys jim vzkázal?
Ať dělají to, co je baví a naplňuje.

Vlachovští ministranti po prvním svatém přijímání v roce 1951

Svátek slavíval zároveň s nadučitelem Pragerem. Nejlepší školáci mu
chodili popřát a vždycky něco dobrého dostali. Kdysi poslal členy
obecního zastupitelstva, aby potají odvedli z farního chlévu vepře. Po
zabíjačce se vesele hodovalo v obecní kanceláři a radní pobízeli
faráře, aby jedl jako ze svého.

Hudební kariéra se určitě mnohem lépe dělá v Praze, než na
Valašsku. Jaké máš plány do budoucna? Kde by ses rád usadil?
Zvolil jsem si cestu, pro kterou je neodmyslitelnou součástí pobývat
v Praze. Je mi 23 a stále moc nevím, co se bude dít. Jedno je ale jisté
- doma jsem ve Vlachovicích.
Děkujeme ti za rozhovor a držíme palce, ať se ti daří!
Radek Fryzelka

Z HISTORIE VLACHOVIC ZE ZÁPISŮ PÁTERA
MATÝSKA ( Dílo: NA PASTVÁCH ZELENÝCH)
DROBNOSTI O VLACHOVSKÝCH FARÁŘÍCH
Dobrá nálada před vlachovským kostelem někdy v 50. letech 20. stol.

Nejdéle ve Vlachovicích působili: Petr Jan Tománek 45 roků, Ignác
Nivard Wallon 25 roků, František Vlk 24 roky, Jan Josef Šimoník 20
let, František Müller 20 roků.
Matěj Znojil získal akademický titul „Philosophia Magister“, s.
Theologia Baccalaureus.“ Petr Jan Tománek vynikl jako úspěšný
stavebník a ovocnář. V bylinoléčbě se dobře vyznal Alois Kritzner,
racionální hospodářství propagoval Jan Horáček a Adolf Kučera.
Finanční spolky vedl Antonín Solař, kulturní a tělovýchovné spolky
František Svačina; jemný literát a odborník přírodovědy Bedřich
Jiříček, nejpopulárnějším byl a největší obliby došel Vladimír Čermák.
Farář Bedřich Jiříček rád žertoval. Říkával, že mezi největší blázny
patří hajný, neboť stále chodí po lese a ještě tam nic nenašel; potom
malíř, protože maluje čerta a žádného neviděl; konečně farář, protože

Vlachovský farář Kučera byl člověk velmi pobožný. Vykonal sice
pobožnost doma u Božího hrobu, ale chtěl získat větší zásluhu a tak
se vypravil do Božího hrobu ještě do Val. Klobouk. Tam se chystali k
odpolednímu průvodu a kostelník si vzpomněl, že také farář Kučera
má i doma průvod vykonati. Přišel proto k němu, aby mu pozdní
hodinu připomenul, ale zjistil, že dobrý farář v Božím hrobu usnul.
Farář Kučera měl čeledína Gustu. Ten se velmi bál a snadno ho
vystrašil; na koně však byl prudký a úvozovou cestou do fary je bil a
klnul na ně. To se duchovnímu správci nelíbilo a napomínal ho. Gusta
však faráři odsekl: „To jsem měl být farářem a nemusel bych koně
bít!“ Když se farář Kučera stěhoval z Vlachovic, rozprodával část
hospodářského zařízení. Něco se prodalo a ostatní si lidé svorně
rozebírali sami. Farář div neplakal a četník Sadil měl toho dne plné
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ruce práce; až vše vyšetřil a viníky faráři představil, dobromyslný kněz
nechtěl pohnati zloděje k soudu a všem odpustil. To však bylo
přespříliš na dbalého strážce pořádku a vylil si zlost alespoň na
jednoho zloděje z Hrádku, který si nabral plný vůz lopat a domácího
nářadí; musel dát služebné 20 Kč odškodného za to, že se schvátila,
když za ním běžela až do Vrbětic.
Kaplan Chovanec byl kněz úzkostlivě upřímný. Protože ho vystihli,
dělali mu lidé při práci na faře ledacos naschvál. Opakovával si
polohlasitě svůj dobrý úminek: „Chci být čistý aji svatý!“ Potahovali
to po něm hlavně, když se dali do pití a nová sklenička byla již zřejmě
navíc.
Farář Horák pozoroval, jak agrárníci kupují hlasy k volbám, a
říkal: !Ježíšek nemá papučů a svetrů, ba y jimi pro sebe lidi
kupoval/koupil!“

Páter Čermák s dětmi

Faráře Čermáka však nikdo nepřevezl. Byl slovačisko /Z Mor. Slovácka
– pozn. B. H./ a jeho otec býval koňským handlířem. Kdysi potřeboval
rychle půjčku na úhradu faktury. Vzpomněl si na starého A. z Vrbětic,
který tvrdil, že má doma vždycky několik tisícovek. Vypravil se proto
do Vrbětic. Sotva však vcházel do stavení, zpozoroval, že ochotný
človíček zmizel úkradkem do chléva. Farář nedal ničeho najevo a
pozdravil, jak se patří. Řeč se točila kolem domácích záležitostí, až
farář uhodil do živého, kde že je hospodář a že mu jako slíbil peníze.
Řeč nevedla k ničemu a tak Čermák se slušně rozloučil, ale než
odešel, nahlédl do komory, poptal se na všelijaké haraburdí a potom
vešel do chléva. Dobytku rozuměl, polaskal jej a nakonec nahlédl pod
žlab, kolik se tam krčí selátek. Selátka se tam sice nekrčila, ale ležel
tam nadmíru řečný hospodář, který v tom okamžiku nevěděl kudy
kam.

POZVÁNKA - PUTOVÁNÍ PO SUŠÍRNÁCH
Originální turisticko-zážitkový den se chystá u nás ve Vlachovicích.
Místní spolek DOKOPY společně s majiteli početných vlachovských
sušíren pro Vás chystají první ročník tzv. Putování po vlachovských
sušírnách a to na sobotu 8. října 2016. Zajímavé technické stavby roubené sušírny ovoce, z nichž některé jsou i dvě století staré
se v tento
den
otevřou
veřejnosti
a turistům.
Ve Vlachovicích již spousta sušíren zaniklo, ještě před 60 lety jich ale
ve Vlachovicích a Vrběticích bylo minimálně 25. Posledních osm
dřevěných sušíren je rozesetých po vysokých stráních a sadech.
Obec Vlachovice se může chlubit největším množstvím opravených
a funkčních historických sušíren ovoce z celé ČR i SR!
Vydejte se stezkou poznávat jejich historii, příběhy a kouzlo i krásu
naší krajiny. Vyrazit můžete odkudkoliv, kde vede nová turistická
trasa po vlachovských sušírnách. Můžete vyrazit sami, nebo
s přáteli.

Vydat se můžete na celou trasu po všech sušírnách, nebo si ji zkrátit
a navštívit jen několik sušíren. Sušírny budou otevřeny od 10 – 18
hod. Hlavním kulturním a občerstvovacím místem je nová roubená
komunitní sušírna DOKOPY, kde nejen můžete nabrat síly do dalšího
putování, ale kde uvidíte i nejnovější tradiční sušírnu na Valašsku
s některými zajímavými technickými prvky. Nedaleko se nachází
zajímavá Sušírna sv. Františka, která byla první zachráněnou a
zrekonstruovanou sušírnou na Vlachovsku. Její majitelé v ní suší
nejen různé druhy ovoce, ale po většinu roku především různé druhy
bylin, které si sami ekologickým způsobem pěstují a dále
zpracovávají do různých forem. Rozhodně si nenechte ujít krásnou
Vaňatkovu sušírnu ve Vrběticích, díky majitelům je krásně opravena
do původního stavu z doby jejího vzniku, a to včetně šindelové
střechy a starého typu pece. Suší se v ní starobylým způsobem, který
v ČR uvidíte asi jen u nejnověji zrekonstruované sušírny Raků
z vlachovských pasek. Sušírna, která se nachází v krásném
prostředí, pamatuje spoustu veselých příběhů. Je velice kvalitně
a k historii velmi citlivě opravena, je vybavena původní technologií
sušení a jen vkročit do ní znamená vstoupit do doby, kdy se
vlachovští pasekáři živili vyhlášeným sušeným ovocem. Počkejte, až
u některé z funkčních sušíren ucítíte vůni sušeného ovoce, nebo
pečených zemňáků z pece… Po trase ovšem nezapomeňte navštívit
i ostatní čtyři sušírny, nejsou sice opravené, jsou v různém, často
i velmi špatném stavu, ale jsou na nádherných místech a vypovídají
mnohé o této krajině, lidech i dobách. Jedná se o nejstarší sušírnu
Míčovu, mladou Šimoníkovu, dále Petrů a Hrabicovu.
K sušírnám odjakživa patří i zpěv a zábava. Proto v sušírnách
postupně můžete potkat zpívající šikovné cérky a mladé robky
v kroji z folklórního súboru Dokopyjan, vlachovské ogary
Strouhalovi z harmonigů a ozembuchem a taky známého
valašského gajdoša Petra Sovjáka a další. Nejen s nimi si postupně
můžete zazpívat i zasmát se. Navštívit můžete v tento den i
vlachovské muzeum.
Tak 8. října si udělejte čas a přidejte se k putování. Těšíme se.
Radek Fryzelka
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DALŠÍ POZVÁNKY NA AKCE V OBCI
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KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU
1.
2.
3.

Prodám 20 m gumového kabelu 380 W - levně
s přípojkami, (Ruman Vlachovice č. p. 201).
Koupím dřevěnou skříň i starší kuchyňskou linku v dobrém
stavu (tel.: 775 345 646).
Koupím velké zavařovací sklenice (4l) s uzavíracím víčkem
(tel.: 605 143 539).

VLACHOVSKÉ LIDOVÉ PÍSNIČKY

Příklady písní ze sbírky Moravské národní písně od Františka Sušila
z roku 1835.
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