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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré valašské přísloví: „Dobré svědomí, nad všecko jmění!“

Listopad 2017

www.vlachovice.cz

Vážení a milí spoluobčané,
v minulém
vydání
Vlachovických listů jsem
zmiňoval různé akce v obci a
v závěru svého příspěvku
jsem psal i o volbách do
poslanecké sněmovny. Žádal
jsem vás o účast v těchto
volbách z důvodu zachování svobody a demokracie v naší zemi.
Musím se přiznat, že po zhlédnutí výsledků voleb jsem byl
přinejmenším překvapený. Teď už můžu zmínit, že i já jsem byl na
jedné z kandidátek společně se starostkou z Valašských Klobouk.
Výsledky voleb však ukázaly, že jsme se velké důvěry od voličů
nedočkali. Naopak, důvěru získalo hnutí s vládou jednoho muže a
extremisté. Když se podívám zpátky, trochu mi to připomíná
předválečná léta z minulého století, ale třeba se mýlím. Ukáže čas,
co to pro naši zemi bude znamenat. Už je to docela blízko a čekají
nás další neméně důležité volby, a to prezidentské. Znovu si budu
přát, abychom si zachovali co největší míru svobody a demokracie.
Ona svoboda a demokracie je o komunikaci a kompromisu, ne o
diktátu.
Teď mě napadá, že když se zmiňuji o svobodě a demokracii, mohli
bychom změnit i název našich listů na VLACHOVICKO-VRBĚCKÉ
LISTY. V letošním roce jsme si připomněli 50 let od sloučení obou
obcí. Tehdy to rozhodnutí bylo snad svobodné a dobrovolné. Určitě
by stálo také za úvahu vrátit naší obci název, který doposud vidíme
při vjezdu do obce ze všech stran, a to VLACHOVICE – VRBĚTICE.
V nadcházejících dnech vám přeji všechno jenom to dobré.
Zdeněk Hověžák – starosta obce

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Celkové výsledky Vlachovice + Vrbětice:

Výsledky v části Vrbětice:

PRÁCE V OBCI V MĚSÍCI ZÁŘÍ
V měsíci říjnu jsme prováděli sečení travnatých ploch, čištění
chodníků od plevele a úklid listí z komunikací. Na muzeu v horní
části nad stodolou jsme dokončili vybudování dřevěného oplocení.
V úterý 24. 10. 2017 proběhla plánovaná odstávka elektrické
energie. Tento den jsme využili k ořezávání větví ze stromů v
blízkosti elektrických drátů v místech u kostela a na Stržích.
Firma RASSO provedla zpevnění části komunikace směrem k
čističce odpadních vod pod ZŠ.
Proběhla montáž nového
rozhlasového zařízení a nových reproduktorů veřejného rozhlasu v
obou obcích, tyto práce provedla firma VOX – VAROVNÉ SYSTÉMY.
V lesích v části Mladý háj a ve Vrběticích v části Lések jsme natírali
mladé stromky proti okusu zvěří.
V KD probíhá plánovaná rekonstrukce, Stružka L. dokončuje
instalaci vzduchotechniky, firma Podlahářství Řepa provedla
pokládku dřevěné mozaikovité podlahy v knihovně, obřadní
místnosti a na balkóně. Příští týden zahájí pokládku dřevěných
parket na sále.
Firma Václav Tománek, zahradnické a kamenické práce, pokračuje
na pracích úpravy veřejného prostranství mezi KD a OÚ.
Pokračovaly práce na vodním prvku, úpravě zpevněné plochy a
nové dřevěné terase před KD. Dále proběhla výsadba stromů a
keřů.

Výsledky v části Vlachovice:

Firma WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. nainstalovala cvičící prvky pro
mládež a dospělé na Hřišti ve Vrběticích, zbylé fitness prvky a
dětské hrací prvky by měly být firmou naistalovány v nejbližších
dnech.
Ladislav Obadal, Radek Fryzelka

ZPRÁVY Z RADY OBCE VLACHOVICE


RO Vlachovice schválila termín ZO Vlachovice na 30. 10.
2017 v 18:00 na OV Vrbětice.
Program jednání: 1) Zahájení 2) Kontrola plnění usnesení
3) Rozpočtová změna č. 4/2017 4) Změna stanov
mikroregionů 5) Dotace 6) Žádost o převod pozemků od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 7)
Účast v dražbě 7) Výkup pozemků 8) Diskuze 8) Závěr
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RO schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě digitálně technické mapy
obce se ZK.
RO schvaluje započetí sběru informací a přípravných
pracích na změně Územního plánu obce Vlachovice.



RO Vlachovice schválila žádost SDH Vlachovice o
bezplatném užívání místnosti spinningu.



RO bere na vědomí informaci ohledně konání nákupního
trhu beránků na Farmě Vrbětice 27. 10. 2017.



Obec Vlachovice dostala od Vojenských lesů a statků
opětovnou
nabídku
k majetkovému
vyrovnání
v muničních skladech. RO doporučuje ZO Vlachovice
neměnit již jednou schválené usnesení a nechat si obecní
pozemky v areálu muničních skladů a neprodávat je
Vojenským lesům a statkům ČR.

Celkové předběžné způsobilé výdaje pro všechny obce činí : 5 216
015 Kč, dotace EU: 3 651 210,50 (70%), příspěvek příjemce
dotace: 1 564 804,50 Kč (30%). Přesné vyúčtování pro jednotlivé
obce v tuto dobu ještě není známo a dokončeno. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
V obci Vlachovice byl naistalován kvalitní a moderní systém
bezdrátového typu rozhlasu, který nabízí spoustu funkcí. Mimo jiné
sleduje pomocí čidel i aktuální výšku hladiny Vláry ve Vysokém Poli
a Vlachovicích a dokáže předpovídat nebezpečné jevy povodní. Na
Vlachové Lhotě je umístěn srážkoměr, který nám bude
zaznamenávat aktuální srážky a zaznamenávat a vyhodnocovat
historii měření jak srážek, tak i výšky hladiny Vláry.
Nyní ještě nejsou firmou VOX zprovozněny všechny funkce a provoz
rozhlasu funguje ve zkušebním režimu. Rovněž všechny
reproduktory po obci jsou nastaveny na základní hlasitost, kterou je
nutné upravit podle lokálních podmínek.

Radek Fryzelka

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VLACHOVICE
Obecní úřad informuje všechny občany obce a vlastníky pozemků,
že v současné době jsou započaty přípravné práce na změně
našeho územního plánu obce.
Obecní úřad započal shromažďovat připomínky občanů, které
budou následně předány k zapracování a zákonnému projednání.
Připomínky by se měly týkat žádostí na nové stavební pozemky,
plochy pro podnikání, výrobu, ale i na zalesnění zemědělské půdy,
nových vodních ploch apod.
Aktualizace územního plánu bude započata začátkem roku 2018,
bude se projednávat zhruba 1 rok a veřejnost bude mít celkem 2x
zákonnou možnost připomínkování.
Připomínky již v předstihu odevzdávejte na obecním úřadě do
konce letošního roku.
Vzor připomínky:
Jméno, příjmení
datum narození
adresa

Žádáme Vás o spolupráci při nastavení rozhlasu. Pokud je u Vašeho
domu hlášení nepřiměřeně tiché anebo naopak hlasité, nahlaste
nám to, prosím, přímo v kanceláři Obecního úřadu nebo na tel.
č. 577 324 026.
Radek Fryzelka

INFORMACE Z MATRIKY ZA ZÁŘÍ 2017

Gratulujeme rodičům k narození děťátka!
12.9. Matyáš Kovařík, Vlachovice 293
14.9. Benedikt Melichařík, Vlachovice 124

Připomínka k Územnímu plánu Vlachovice
Žádám, aby pozemek č. XY k. ú. Vlachovice (Vrbětice) byl
v územním plánu zapracován jako plocha pro bydlení (výroba,
rekreace, plocha lesa, ….) popř. je zapotřebí popsat svůj budoucí
záměr. (mám v plánu na pozemku postavit to a to ……)

15.9. Matyáš Častulík, Vlachovice 362
19.9. Radim Kolařík, Vlachovice 54

Radek Fryzelka

BYL ZBUDOVÁN NOVÝ ROZHLAS V OBCI
V říjnu byl v obci firmou VOX nainstalován kompletně nový rozhlas,
a to včetně nového vysílacího systému a několika varovných funkcí.

ROZLOUČILI JSME SE
A S LÁSKOU VZPOMÍNÁME
9. 9. 2017 Vladimír Starý, Vrbětice 62, 81 let

Tento projekt je řešen v rámci Mikroregionu Ploština společně
s obcemi Vlachova Lhota a Vysoké pole. Jeho název byl Podpora
preventivního protipovodňového systému Mikroregionu Ploština.
Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní povodňové
ochrany na území 3 obcí v Mikroregionu Ploština - konkrétně jde o
obce Vysoké Pole, Vlachovice a Vlachova Lhota - a to
prostřednictvím vypracování digitálního povodňového plánu 2 obcí,
což umožní napojení na digitální povodňový plán ČR a Povodňový
informační systém POVIS. Největší a nejvýraznější položkou je
vybudování lokálních varovných a informačních systémů obcí
(rozhlasu), kdy dojde k jejich modernizaci a rozšíření.

18. 9. 2017 Jiří Trčka, Vlachovice 96, 71 let
20. 9. 2017 Ludmila Hlavicová, Vlachovice 44, 87 let
24. 9. 2017 Josef Drga, Vlachovice 81, 78 let
Odhlášeni – 0, Přihlášeni – 6
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026
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„KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU“
1)

Spolek DOKOPY koupí dřevěný žebřík (min. délka 3,5 m).
Předem děkujeme, tel: 775 345 646

KOLEDA NA VLACHOVSKU
(VZPOMÍNKY ZE ZÁPISŮ P. MATÝSKA)
Tento zvyk byl prastarý, ještě z dob feudálních, kdy dostával farář
od farníků kromě desátků i tzv. koledu. Bylo to při svátcích
vánočních. Zároveň s ním dostávali tehdy koledu i rektor (učitel
farní školy), obecní pastýř, kostelníci apod. Koleda byl dobrovolný
dar osadníků. V letech 1715 se cenil na 100 zlatých.
Koleda rektora – Rektor vlachovské školy si vybíral svou koledu ve
Vánoční svátky v hospodě, když napekl vánoční oplatky. Vánoční
oplatky jsou známé u nás známé již v 18. století. Učitelé měli často
tuto úlohu písemně sepsanou v přijímacích smlouvách. Těmto
oplatkám se připisovaly i magické účinky. Lidé si je někdy schovávali
jako ochranu před nemocemi.

Haluzická obec měla po přifaření do Vlachovic roku 1783 zvláštní
poměr k faráři. Nedávala mu totiž desátek, zůstalo jen o koledě. Po
zrušení desátkových povinností dávali farníci svým farářům
dobrovolně koledu dále. Ovšem ne již všeobecně. Faráři pak sloužili
ve vánočním období za každou osadu mši svatou. Tuto koledu
vybírali mládenci v každé vesnici zvláště. Ponechali si jistý díl a
peníze odvedli faráři, aby odsloužil za obyvatele a mládež v obci
koledovou mši svatou. Později se faráři těchto peněz zříkali ve
prospěch kostela. P. František Matýsek za své funkce provisora
vlachovské fary (do roku 1960) z těchto nasbíraných peněz dával
přilepšení varhaníkovi, kostelníkovi a všem ostatním kostelním
zaměstnancům. Největší díl zůstával na mimořádné opravy kostela.
O posledních Vánocích (kolem roku 1960) se však stala věc nemilá.
Někdo z Vlachovic udal, že cérky sesbíraly ve Vlachovicích
nedovolenou sbírku a že farář prý přijal za jednu mši sv. 1425 Kč,
ačkoliv má plat a stát se o potřeby kostela stará. Když si okres
(ONV) věc prošetřil, byla celá záležitost likvidována. Od té doby
skončily všechny zvyky s kolední sbírkou spojené.

Koleda konopná – Dokud se u nás hodně pěstoval len a konopí a
zároveň i doma přadl, dávaly osady farní koledu konopnou, a to
„hotové konopí na zvony“ pěkně stočené a vyčesané. Říkalo se
tomu „řemínky“ nebo „kočka“. Tuto koledu vždy sbíral vlachovský
kostelník. Pravilo se jí „ na provazy ke zvonům svatému Michalovi“,
žertem také „svatému Michalu na gatě“. Současně dávali i konopné
semeno, z kterého se pak u Tahařů ve Vrběticích vytlačil olej a
sloužil jako mazadlo zvonových čepů. Ve 20. stol. již dávaly farní
obce peněžitý příspěvek.
Koleda kostelních zaměstnanců (kostelník, měchošlap, ministranti)
– Vybírali si ji hned po vánočních svátcích. Dali si ji vyhlásit ve
Vlachovicích i po okolních obcích. Přišli do hospody a osadníci jim
koledu donesli. Z gruntu se dávalo obilí, domkáři dávali většinou
peníze. Koleda se vybírala naposledy v roce 1951 -1952.
Například ve Vlachové Lhotě dávali kostelníkovi slaměnku pšenice
(5kg). Aby dávali všichni stejně, kolovala Saňákova slaměnka dům
od domu. Měchošlapovi dávali slaměnku ječmene (3kg) a přitom i
peníze. Obyčejně však sypali pšenici nebo rež. Všem dohromady
dali z každého domu ve vesnici 10 -20 Kč (před měnovou reformou)
a z celkového obnosu dostal kostelník 2/3, měchošlap 1/3 a
ministranti skromný zbytek. Ve Vrběticích si ministranti chodili pro
svou koledu samostatně po domech a byli plně spokojeni.
V Křekově vynášela koleda od dávných dob nejméně. Poslední
koleda v době po 2. světové válce dávala tušiti, že se při ní
stavovské zájmy ministrantské projeví silně revolučně. Tak se také
stalo! V Křekově totiž ministranti pozorovali, že jejich příjem
nebude ani na sodovku, proto se krátce poradili a nechali kostelníka
s měchošlapem i vozíkem v hospodě a přešli k samostatné akci do
Haluzic. Pochodili Haluzice a vybrali si koledu pro sebe
s podotknutím, že jak kostelník, tak měchošlap si pro koledu také
přijdou. Celá tato příhoda vypadala tíživěji, než ve skutečnosti byla
a poměrně snadno se vyřešila. Bylo to vlastně poprvé v celých
dějinách vlachovské farnosti, kde ministranti se domohli
spravedlivějšího podílu, ale bylo to i naposled. Protože orgány
národní bezpečnosti zle vybírání koledy stíhaly a také zvýšené
dodávky předepsané státem rolníkům, sypání koledy silně
znesnadňovaly.
Koledová mše sv. – V letech 1715 se cenila na 100 zlatých. Když si
však vlachovský farář přibíral pomocného kněze k pohodlí farníků,
aby mohly býti v neděle a svátky dvě mše svaté, musel tohoto
kněze sám vyživovati a dával mu také jistý obnos, tehdy se farníci
zavázali ke dvojnásobné koledě. Za faráře Tománka se tato koleda
dávala v naturáliích: zemáky, sušené ovoce, pohančená kaše.

Po koledě chodívaly v polovině 20. stol. převážně cérky, vešly do
domu a řekly: „Vinšujeme Vám šťastné a veselé svátky, Krista pána
narození, co jste si od milého pána Boha vyžádali, menší hněvy,
větší radost a po smrti království nebeské. P.b.J.K.“. Hospodyně
vzala buchtu, aby si ukrojily dokola, aby se na poli rodilo kolem
dokola. Košem nesměly dát. Ukrajovaly si tedy lístečky. Zatímco
vinšovaly, sedávala si domácí děvčata na mužskou čepici, „aby to
koledníci popletli nebo řekli koktavě“. Až do roku 1960 se tak dělo
např. ve Vlachové Lhotě.
Koledu si vybíral v Haluzicích, kde měl několik rodin svého vyznání, i
evangelický farář z Jasenné u Vizovic. Přijížděl na saních nebo na
voze do 3 - 4 evangelických haluzických rodin. Dostával obilí, ovoce
nebo peníze. Uspořádali mu hostinu a věnovali mu 1 – 2q obilí.
Za německé okupace (1939 -1945) byly tyto kolední sbírky rovněž
zakázány.
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PEČENÍ VÁNOČNÍCH OPLATKŮ VE
VLACHOVSKÉM MUZEU
Rodina Častulíkova (č.p.193)
darovala v tomto roce do
vlachovického muzea původní
starobylé vlachovické kleště na
pečení oplatků s krásnou rytinou.
Původně s nimi za starých dob
pékávali vlachovičtí učitelé a
později krátkou dobu kostelníci,
až
se
dostaly
postupně
k Častulíkům, kde se rovněž
krátce pro občany pekly vánoční
oplatky.
Babička
Milada
Častulíková a paní Alena
Hověžáková byly velmi ochotné
nás pečení oplatků naučit. První
pečení se uskutečnilo pro ukázku
souboru Dokopyjánek v pondělí
30. 10. 2017 v ohništi kamen na muzeu. Vůně oplatků, praskání
kamen a venkovní sněhové vločky jako by již hodně brzy přivolávaly
předvánoční atmosféru. Stálo by zato vlachovské kleště opět začít
využívat, je to na dobré cestě…

Radek Fryzelka

AKCE V LISTOPADU 2017

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: Upozorňujeme nejmenované
občany, kteří nemají zaplaceny pohledávky – vyrovnání vody,
odpady…
Nezaplacené pohledávky do konce listopadu se budou řešit
platebním výměrem a následně pohledávky předány
právníkovi.
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