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Občanů Vlachovic a Vrbětic
květen 2019
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www.vlachovice.cz
USNESENÍ Z RO VLACHOVICE

íjen2016 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
minule jsem psal o solidaritě a
www.vlachovice.cz

spolupráci a vyzýval jsem Vás k
nějakým reakcím či nápadům.
Dostalo se mi jediné reakce, a to
jestli jsem se nezbláznil. Zatím díky
Bohu nezbláznil. Jenom mě
napadlo, že nikdo z nás neví, kdy
bude potřebovat pomoc od
druhých. Zrovna tento měsíc
půjdeme k volebním urnám a budeme volit zástupce do Evropského
parlamentu. To je zrovna jedno velké společenství několika národů.
Můžeme na to mít různé názory, ale přece jenom je to jedno z
největších společenství na světě. Zde musí hledat společnou řeč
několik národů, několik rozdílných kultur, tradic, zvyklostí…
Není jistě lehké v tak velkém společenství najít společnou řeč, ale
vidíte, že to jde. I u nás v obci máme několik spolků, které vyvíjí
spoustu aktivit a umí se domluvit. Tak si myslím, že když to jde v
Evropě, proč by to nešlo ve Vlachovicích – Vrběticích.
Evropský parlament má celkem 751 poslanců. Našich poslanců v
tomto parlamentu je pouze 21 a i oni se umí domluvit s tak velkou
přesilou a prosadit mnohé nápady.
Tak, jak jsem vás vyzýval minule, tak vás vyzývám i teď k solidaritě a
spolupráci. Stejně tak vás vyzývám k účasti u voleb do Evropského
parlamentu. Byť je to tak velké společenství, netěší se tyto volby
zrovna velké účasti. Ukažme, že umíme být společenští a umíme se
domlouvat a půjdeme k volbám do Evropy. Přeji vám šťastnou ruku.

-

RO souhlasí s podstoupením seznamu dlužníků právnímu
zástupci obce k řešení pohledávek
RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na vícemístné
hasičské vozidlo
RO souhlasí s finanční podporou ve výši 5 000 Kč pro
spolek ONKA, z. S. (Jedná se o spolek podporující rodiny
s dětmi s onkologickým onemocněním).

INFORMACE Z MATRIKY – BŘEZEN 2019
Přihlášeno: 4, odhlášeno: 1, narození: 0, úmrtí: 2
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 (na matrice) a současně
předložili i příslušný matriční doklad. Fotografie narozených dětí
nebo informace do rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete
odevzdávat v kanceláři OÚ Vlachovice nebo posílejte na e-mail:
obec@vlachovice.cz nebo zpravodajvlachovice@seznam.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

S pozdravem a přáním krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

PRÁCE V OBCI V DUNU 2019
V minulém měsíci jsme prováděli úklidové práce a terénní úpravy
travnatých ploch, které byly poškozeny zimní údržbou. Naši
zaměstnanci společně s místními myslivci v lokalitě SEČ vysázeli
3000 bukových stromků a ve Vrběticích v lokalitě RUBANISKA bylo
brigádnicky vysázeno 2000 dubových stromků. Dále jsme prováděli
kácení smrkových stromů napadených kůrovcem, většinu dřeva
jsme poté rozváželi našim důchodcům jako palivové dříví. Koncem
měsíce jsme zahájili sečení travnatých ploch v obci. Firma RASSO
provedla terénní úpravy v části za „Cigánovým mostem“.
Ladislav Obadal, místostarosta
.
.

ROZLOUČILI JSME SE
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P. VLADIMÍR ČERMÁK
P. Vladimír Čermák byl vyslýchán v Uherském Hradišti a v Brně, aby
byl záhy, stejně jako tisíce jiných odbojářů, odvlečen do
koncentračního tábora Mauthausen. Z tohoto tábora smrti,
speciálně zaměřeného na likvidaci českých vlastenců, byl 30. května
1942 přemístěn jako vězeň pod číslem 30243 do koncentračního
tábora Dachau. Zde se nad ním náš nebeský Otec smiloval a povolal
jej na věčnost 7. října roku 1942. V Otci Vladimíru Čermákovi odešel
člověk, který za čtyři roky u nás vykonal obdivuhodné množství práce, muž příkladného vlastenectví, kněz, jehož vlastnosti a
mimořádné schopnosti nemohly být plně rozvinuty pro blaho
farníků i obcí naší farnosti. Památka oblíbeného kněze P. Vladimíra
Čermáka je trvale připomínána od roku 1946, kdy byla na
vlachovské faře umístěna pamětní deska na jeho počest. Také na
budově obecního úřadu ve Vlachovicích je jeho jméno vzpomenuto
spolu s dalšími občany, kteří položili své životy za naši svobodu.
Občané a obecní zastupitelstvo obce Vlachova Lhota se rozhodli pro
trvale připomenutí památky důstojného pana faráře Vladimíra
Čermáka udělením Čestného občanství obce dne 1. května roku
2019.
ČEST JEHO PAMÁTCE
Dne 7. října 1942, ve věku
jednačtyřiceti let, zemřel
vyčerpán hladem a trýzněním
v nacistickém koncentračním
táboře Dachau P. Vladimír
Čermák, duchovní Otec naší
farnosti. Ve své smrti
následoval příkladu Krista, kdy
dobrý pastýř obětuje svůj
život za své ovce.
P. Vladimír Čermák se narodil
5. dubna 1901 jako první dítě
Augustinu Čermákovi a jeho
manželce
Marii,
rozené
Varmužové. Rodina žila v
chudých poměrech-otec byl
chalupníkem a nádeníkem- v
obci Tupesy čp. 170.
P. Vladimír Čermák byl
vysvěcen na kněze 3. března
1928. V roce 1932 nastoupil
jako kaplan v Novém Hrozenkově. Díky neobyčejně
širokým
zájmům,
mimořádným organizačním
schopnostem a touze mladého kněze být co nejvíce prospěšný
svým bližním se zanedlouho stal předsedou Československé strany
lidové okresu Vsetín a místopředsedou krajské lidové rady v
Moravské Ostravě. Miloval sport a bylo jen logickým vyústěním
jeho temperamentní osobnosti, že se záhy uplatnil v roli
okrskového starosty Orla.
Kaplan Vladimír Čermák byl v roce 1935 iniciátorem položení
základního kamene pro cyrilometodějskou kapli na hřebenech
Javorníků. Na tato místa pak se na svátek Cyrila a Metoděje konaly
pod jeho vedením pěší poutě, v nichž se do dnešních dnů úspěšně v
Novém Hrozenkově pokračuje.
P. Vladimír Čermák se v očích valašského lidu stal známým a
uznávaným národním buditelem a horoucím vlastencem. Po
příchodu do Nového Hrozenkova se zejména za jeho značného
přičinění započalo s budováním Lidového domu, v němž byl velký
kulturní sál, restaurace, hotel a kino. Budova měla sloužit orelské

jednotě k tělovýchovným i vzdělávacím účelům a jako zázemí pro
ochotnické divadlo. Když P. Vladimír v roce 1937 odcházel do
vlachovské farnosti, zanechal po sobě tuto náročnou stavbu plně
dokončenou a bez dluhů.
Především však, podle pamětníků, zanechal P. Vladimír Čermák v
duších a srdcích zdejších obyvatel mimořádně výraznou stopu.
Svědčí o tom mimo jiné, že během jeho příkladného působení bylo
v Novém Hrozenkově nebývale mnoho chlapců pokřtěno jménem
Vladimír.
Na vlachovskou faru nastoupil 9. prosince 1937 a farářem se stal v
listopadu 1938. První dny mu v jeho osamocení hodně pomáhal
kostelník pan Alois Kubíček a pan Augustin Šimoník.
Jakmile se jen trochu zabydlel, hned začal s elánem přemýšlet, jak
vhodně přestavět kostel a rozšířit hřbitov.
Před Vánoci roku 1938 se zasloužil o přivedení elektřiny do obce,
alespoň pro několik usedlostí včetně kostela, když obecní
zastupitelstvo jeho myšlenku nepodpořilo.
Protože byl výmluvný a strhující kazatel, hned od počátku svého
působení v naší farnosti svou pozornost velmi úspěšně zaměřoval
zejména na mladou generaci, neboť v ní oprávněně viděl
budoucnost. Snažil se zde co nejvíce rozvinout bohatý společenský,
spolkový a kulturní život. Sám šel příkladem, ať už jako režisér
divadelních ochotníků nebo zakladatel charitativního kina či
sportovního klubu - kopané.
Pro nejširší veřejnost zpřístupnil vysílání československého
rozhlasu, když umísťoval rozhlasový přijímač do okna fary.
Neopomínal ani tištěné informace, vydával „Věstník farnosti
vlachovské“, což byl v době okupace velmi nebezpečný počin.
Díky mimořádné osobnosti, jíž nepochybně P. Vladimír Čermák byl,
rovněž tak i narůstajícím okupačním útlakem, se zvyšoval počet lidí
toužících po slově Božím. Kostel svou velikostí nestačil, což Otce
Vladimíra vedlo k aktivitě směřující k přístavbě kostela ze severní
strany chrámové lodi., Velkou bolestí farnosti se také čím dál více
jevil kapacitně nevyhovující hřbitov. Proto se svými představenými
projednal darování poloviny farního pozemku pro založení nového
hřbitova. Ten byl P. Vladimírem Čermákem dne 28. srpna 1941
slavnostně posvěcen.
Ve škole vynikaly katecheze tohoto kněze srdečností a pamětníci se
shodují, že do té doby to bylo pravděpodobně nejdokonalejší
vyučování náboženství v naší farnosti vůbec.
Otec Vladimír zavedl v našem chrámu sv. Michala také půlnoční mši
svatou. Dříve museli věřící docházet na tuto mši až do vzdálených
Valašských Klobouk.
Nacistická okupace a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava byly
události, které velice těžce zranily vlastenecké cítění tohoto
obrozeneckého kněze. Při výuce náboženství ve škole na Vlachové
Lhotě se velmi sblížil se stejně horlivým vlastencem, jakým byl on
sám. Byl jim řídící učitel Stanislav Janeček, kapitán v záloze, okresní
velitel vojenské odbojové organizace Obrana národa, zodpovídající
mimo jiné i za vybudování převaděčské sítě z Moravy na Slovensko.
Otec Vladimír poskytoval na své faře ubytování odbojářům
prchajícím z protektorátu na jejich cestě do čs. zahraniční armády
až do poloviny listopadu 1941. Místní vlachovský četník, Číhal, který
zradil český národ, horlivě spolupracoval s gestapem a P. Vladimíra
Čermáka mu udal. Gestapo zatklo jeho místní spolupracovníky,
hajného Josefa Svechu a jeho syna Jana. Aby nebylo pobouřeno
veřejné mínění, nebyl spolu s nimi náš kněz odvezen. Byl však
vyzván, aby se v sobotu 22. listopadu 1941 dostavil na služebnu
gestapa do Uherského Hradiště. Ve zlé předtuše nastoupil ráno v
Bohuslavicích nad Vláří do vlaku, jímž se už ke stejnému cíli vydal
pan Rudolf Hnaníček ze Štítné nad Vláří, taktéž jeden ze
spolupracovníků kpt. Stanislava Janečka.
Zdroj: P. F. Matýsek, Kronika farnosti Vlachovice I., r. 1955
http://www.novyhrozenkov.cz/
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Píšu, píšeš, píšeme

Noc s Andersenem 2019

Dne 5. 4. 2019 byl vyhodnocen 3. ročník Literárně - výtvarné
soutěže Píšu, píšeš, píšeme. Obecní knihovna tuto soutěž pořádá
pro žáky 2.–4. ročníku Základní školy Vlachovice. Soutěžním
tématem na podporu dětského psaní a kreslení, rozvoj fantazie a
představivosti, byla ZIMA. Sešlo se nám celkem 27 různorodých
literárních prací spolu s jejich výtvarným ztvárněním. Vyhodnocení
všech prací je vždy těžkým úkolem, všichni „malí spisovatelé a
malíři“ se hodně snažili být nejlepší. Cenila se originalita a
samostatná práce žáka. Nejlepší práce byly díky finanční podpoře
Obecního úřadu odměněny knihou a jako malý bonus dostal každý
účastník malý dárek. Děkuji za podporu soutěže učitelskému sboru
z 1. stupně, spolupráce s nimi je na jedničku s hvězdičkou, a už
těším se na další ročník, co zajímavého opět děti vytvoří.

Letošní již šestá pohádková
noc spojená s přespáním
proběhla 29.3.2019 a v naší
knihovně se jí zúčastnilo 27
dětí ve věku od 2.do
9.třídy. Je to opravdu
zajímavá směsice velkých i
malých nocležníků a mě
opravdu moc těší, že i ti
starší mají stále zájem o
noc v knihovně. Využili
jsme příznivého počasí a na
začátku jsme si společně
udělali táborák u KD a
opekli
špekáčky.
Následovala tak očekávaná, a zároveň i obávaná stezka odvahy.
Venku už bylo opravdu tma a to byla ta pravá chvíle na vypouštění
lampionů štěstí se vzkazy pro někoho neznámého, kdo lampiony
možná najde. Po návratu do knihovny jsme si společně četli
pohádky H. Ch. Andersena, na jehož výročí narození se noc koná.
Jen pro zajímavost, noc se mimo jiné koná v České republice,
Slovensku, Polsku, Německu a také třeba i na Novém Zélandu. Jako
vždy jsme kreslili, společně hráli hry, soutěžili a povídali a někteří
nocležníci se už nemohli dočkat tradiční módní přehlídky, na kterou
měli připraveny zajímavé převleky a úbory. Přehlídku nám všem
zajímavě komentovaly samotné účastnice Bára a Ilonka. Památkou
na noc strávenou v knihovně je speciální pohlednice vydaná pouze
k této příležitosti, která se nikde nedá koupit.

Všechny práce můžete vidět vystavené na nástěnkách u Obecní
knihovny, stejně jako fotografie z předávání cen.

Dana Lišková, knihovnice

Tak nám rychle utekl pohádkový večer, nikomu z dětí se nechtělo
spát, bylo pořád co si povídat, nezbývá se než se těšit na rok 2020 a
další noc.
Fotoreportáž najdete ve fotogalerii knihovny na obecních stránkách
či stránkách knihovny.
Dana Lišková, knihovnice
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4 Tatry zeminy
Vlachovicích ?

zvednou hladinu spodní vody ve

To by bylo dost odvážné tvrzení, ale můžou být jedním z desítek,
nebo stovek drobných zásahů do krajiny, které by alespoň snížily
ztrátu spodních vod. Které by zvýšily schopnost půdy si vodu, která
padá nebo vyvěrá, podržet a uchovávat tak místa nevyprahlá
větrem a sluncem, ale naopak umožnit znovuvytvoření zarostlých
žlebů, kde se bude místo vysoušení jinak vlhkých míst udržovat v
křovinách a nesečené trávě vlhkost, která tu zoufale chybí a která tu
nebude, pokud jí nevytvoříme podmínky.
Pokud znovu nezačneme vytvářet meze, které jsme rozorali a které
vodu tekoucí po povrchu zadrží, vodu pod povrchem neodpaří a
nedovolí větru a slunci Zemi vysušovat, pokud nebudeme rychle
postupující klimatické změny brát vážně, budeme jen skuhrat nad
tím jaké je sucho …
A pokud si myslíme, že se to jednou vyřeší přehradou, tak
nechápeme rozdíl mezi slovy „Přehradit“ a „Zadržet“. To první může
za 6 miliard a několik mnoho let (možná desítek) zajistit vodu ve
vodovodních trubkách, to druhé v nesrovnatelně větší ploše může
zajistit vodu vysychající Zemi a jejím spodním vodám. A to za
nepoměrně nižší náklady a můžeme s tím začít ještě letos. (A na
tom závisí existence našich potomků mnohem více než např. na
výprodejích a slevových akcích nákupních středisek a je jen na nás
čemu věnujeme energii ¨peníze a čas).
Letošní jarní procházky s dětmi nesou s sebou hořkou příchuť
skutečnosti, že není, jak bylo dřív, a země je vyprahlá víc, přestože
sněhu bylo oproti minulým letům dost …
A pak si člověk všímá i toho, že louky dříve plné kropáčků a husté
trávy jsou na trávu ještě víc řídké a kvítek zase o polovinu méně než
loni. Jasně, že je to suchem, ale ty dříve vlhké louky jsou odvodněné
meliorací, a kdo ty drenážky svede v žleby, které tu byly a které by
jinak nashromážděnou vodu, a nejen v jarních měsících, nechaly
pozvolně vsakovat?
Kdo ty žleby nechá vykopat? Ten, kdo tam kdysi nechal dát ty
drenážky? Majitelé pozemků? Uživatelé pozemků? Obec? Stát?
Nebo to nechme tak, je těžké se domluvit, může za to sucho!
Nebo vysychající prameniště ve žlebu pod silnicí pod hnojištěm, kde
pšenka opravdu nikdy nepokvete, a to seno odtud dobytek nikdy
beztak nepožere, by samo od sebe se zarostlo křovinami, kdyby se
nežalo, (jasně, že jde o dotace na plochu) a hráz bývalého rybníka
pod tím, kdyby se průrva v hrázi zasypala (cca 4-mi Tatrami zeminy)
by zadržela každé jaro tisíce m3 vody, která jinak rychle proudí do
potoka. Na takových místech by se mohla voda takto postupně
vsakovat a doplňovat tolik ubývající hladinu spodní vody, která
mimo jiné ovlivňuje i to, jestli mít stromy budeme či nebudeme. A
takových drobných zásahů, kterých se s minimálními finančními
vstupy dá realizovat desítky, by zadržování vody v krajině výrazně
ovlivnily. Některé plochy mohou v jarních měsících vodu zadržovat a
později být zdrojem pícniny, byly by zelenější než jiné, a hlavně vodu
by zadržely…
Ale to by se muselo chtít, a to se zadarmo a bez dotací moc nechce.
A jak se pak budeme vymlouvat, až se nás synové a vnukové zeptají.
Co jsme pro to (ne)udělali? Nebo počkáme radši na tu přehradu …?
Pěkné jarní dny a déšť, co nám dá vláhu, přeje Vladimír Dvořáček
Pozn.
Nejsem odpůrcem výstavby přehrad a jsem si vědom že v rozpočtu
na plánované vodní dílo Vlachovice jsou i investice podporující
zadržování vody v krajině, ale nečinně čekat, co? a kdy? „se“
zrealizuje, je jako slepě doufat, že „ta“ studna nevyschne…

PŘIPOMENUTÍ

8. 5. 2019 - 74. výročí ukončení 2. světové války
Přátelé historie Vlachovska Vám se vší úctou a
respektem
připomínají naše spoluobčany, kteří obětovali své
životyza 2. světové války.
Občané z Vrbětic :
Alois Machala

31.1-1942

František Vrátník

26. 5. 1943

Občané z Vlachovic :
P.Vladimír Čermák

7.10.1942

Josef Svecha

11. 3. 1942

Vincenc Kubíček

16. 1. 1945

Jindřich Miča

16. 1. 1945

Čest jejich památce.
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U SV. HUBERTA NA HRADISKU
Myslivecký spolek Vlachovice Vás zve všechny
myslivce a lidi mající rádi přírodu z Vlachovic a
okolních obcí

v sobotu 18. května 2019
k žehnání nově zbudovaného posezení u sv. Huberta
na Hradisku a zároveň zahájení myslivecké sezony –
Jarní díkuvzdání myslivců na Valašsku.
Začátek v 15:00 hod. - venkovní mše sv. za všechny
myslivce z Valašska.
Po mši svaté bude občerstvení (zvěřinový guláš) a
poslech dechové hudby.
Těší se myslivci z Vlachovic
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