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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic
Krásné Vánoce Vám přeje Obec Vlachovice
VÁNOCE 2014, LEDEN 2015

Vážení spoluobčané, vážení přátelé, milé děti,
pomalu jsme se ocitli na prahu svátků vánočních.
Všichni jsme netrpělivě očekávali, že tyto svátky prožijeme
v klidu, v pohodě, ve vzájemné úctě a lásce. Ano, budeme
se snažit, aby i letošní Vánoce takové byly. Že budeme
pošilhávat s jakousi obavou po složkách armády či policie,
co se to zase děje, je však nesporné. O to více se proto
zkusme vzájemně podporovat, pomáhat si a mezi sebou ve
svornosti šířit dobrou a vánoční náladu. Tato slova chci
zdůraznit s velkou naléhavostí. Právě svornost totiž
potřebujeme také v našem společném úsilí. Mrzí mě, jak
málo svornosti čiší z posledního prohlášení autorů petiční
akce zaměřené na vyklizení muničního skladu. Přesto jsem
hluboce přesvědčen, že jsme všichni názorově velmi blízko a
že slůvka svornost a pospolitost se postupně stanou naším
krédem.
Často se rovněž setkávám s výtkou o nedostatku
informací. Požádal jsem proto osobu nejpovolanější,
místopředsedu Poslanecké sněmovny Petra Gazdíka, aby
nám zde ve Vlachovických listech svými slovy objasnil
všechny krkolomnosti, které se kolem našeho muničního
skladu děly na té nejvyšší úrovni.
Právě na pozvání Petra Gazdíka jsem měl možnost
zúčastnit se jednání sněmovny k bodu muničních skladů u
nás. Čeho jsem byl svědkem, se dá vyjádřit snad jen slovy
knihy knih – Bible: „Marnost nad marnost, všechno je
marnost...“ A jaký byl výsledek poslaneckého rokování?
Přerušení schůze. Jménem občanů naší obce jsem vznesl
řadu požadavků, které snad ani nemusím opakovat.
Očekával jsem, že se k nim zákonodárci postaví čelem a já
budu moci přivézt zpět sérii dobrých zpráv. Požadoval jsem
proto zejména výpověď smluv všem nájemním firmám,
dočasné zajištění veškeré munice státem, delaboraci
nejnebezpečnější munice a odvoz veškeré zbylé. Výsledek
asi dobře znáte.
Vraťme se však k tomu, co plní naše domovy snad
ještě více, než smutné zprávy okolo muničních skladů. Tím
je atmosféra příchodu Narození Páně. Velmi bych si přál,
aby právě tento svátek prosytil naši mysl klidem a pokojem,
který nám ne naší vinou tolik schází.
Zdeněk Hověžák – starosta obce Vlachovice

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
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VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
Doba adventu se zvolna naplňuje a vánoční svátky
už klepou na dveře. Pak se překulí Nový rok a budeme si
muset nacvičit prstoklad na psaní 2015. Je už obvyklé, že
při přechodu z roku do roku bilancujeme a hodnotíme to,
co se nám podařilo, z toho se radujeme, ale i to, co mohlo
být lepší a z toho si chceme vzít ponaučení.
Jaký byl ten končící rok? Myslím, že byl docela
úspěšný. Největší událostí bylo jistě biřmování s otcem
arcibiskupem; svátost přijalo 23 biřmovanců. Tato velká
událost byla podnětem k tomu, že jsme se rozhodli
vymalovat kostel, už to moc potřeboval. Při té příležitosti
byl pořízen nový mobiliář do presbytáře, čímž se vybavení
kostela stylově sjednotilo. Další změnou prošlo i okolí
kostela. Velkou změnou bylo stržení lávky přes hlubokou
cestu. Bylo to už nutné, protože lávka byla v havarijním
stavu. Místo ní byl vybudován bezbariérový přístup na faru.
Staré stromy musely ustoupit stavbě, místo nich bylo
vysazeno 24 nových stromů a několik keřů. Pozemek byl
opět oplocen. Byly také obnoveny nátěry na hospodářských
budovách a natřená byla i stodola. Původně jsem myslel, že
vyjmenuji všechny, kdo se na těchto pracích podíleli, ale
hrozí nebezpečí, že na někoho zapomenu a malér je na
světě. Proto všem, kdo se ochotně podíleli na všech těch
činnostech, děkuji anonymně a vyprošuji všem hojnost
Božího požehnání.
Nyní, moji drazí, se už ponořme do rozjímavé
atmosféry adventu a připravme se k prožití příchodu
Spasitele. Myslím, že každý souhlasí s tím, že jsou to ty
nejkrásnější (ne nejvýznamnější) svátky v roce. Zdá se, že
letos nebude jiskřivý sníh, který křupe pod nohama při
cestě na půlnoční. Ale to nic neubere na tom, abychom se
těšili z toho, že Pán Ježíš „nic nedbal na to, že je rovný
Bohu, ale stal se jedním z lidí“. Sestoupil mezi nás proto,
aby nám ukázal cestu k Otci a je na každém z nás, zda tou
cestou budeme kráčet v Jeho stopách.
Při slavnostních mších svatých letos vyslechneme
oblíbenou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Myslíme
také na ty, kdo jsou z okolních obcí, i na ty, kdo do kostela
o Vánocích nemohou přijít, nebo kdo by si rádi zážitek
zopakovali a proto bude Rybova mše provedena
v koncertním provedení v neděli 4. ledna, kdy budeme
slavit slavnost Zjevení Páně. Přesný čas koncertu
oznámíme.
Přeji vám všem požehnaný čas vánoční, radost
z příchodu Spasitele a Boží provázení v nadcházejícím roce.
P. Vavřinec
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VYJÁDŘENÍ PETRA GAZDÍKA
Vážení občané Vlachovic,
mnozí z Vás, včetně pana starosty, se mně ptají,
proč jsem při prvním hlasování o zařazení bodu k situaci po
1. výbuchu ve Vaší obci hlasoval proti. Dovolte tedy, abych
to vysvětlil.
Ti, kdo moje počínání kolem situace ve Vlachovicích
sledují pozorně, jistě vědí, že situaci v muničním skladu
nepodceňuji, právě naopak. Jsem ale přesvědčený,
že v kritických situacích má mít vždy přednost věcné a rychlé
řešení problému před snahou věc zpolitizovat a získat na ní
„politické body“. Ihned po výbuchu jsem jednal s Vaším
panem
starostou
i
s ministrem
obrany
o faktickém rychlém řešení a pomoci. Pan ministr byl přes
počáteční neznalost problému již druhý den velmi
vstřícný, slíbil osobní angažovanost a následně skutečně
začal konat a ve Sněmovně on i ministra vnitra vše, co
v danou chvíli věděli, vysvětlili i bez zařazení bodu na
jednání. V takové situaci bych vynucování zařazení
speciálního bodu na program jednání sněmovny považoval
za snahu o lacinou popularitu, která by fakticky nic
nepřinesla, protože informace, které ministři v tu chvíli měli,
již ve sněmovně zazněly...
Snaha o „vytřískání politických bodů“ z Vaší nelehké
situace namísto úsilí o věcná a konkrétní řešení bohužel
pokračuje. Ukázala se v plné síle na mimořádné schůzi
Sněmovny, kterou jsme už se znalostí jasných pochybení a
odpovědnosti státu svolali a která bohužel k ničemu
konkrétnímu
nevedla. Způsobili
to paradoxně
právě
ti, kteří hned po prvním výbuchu nejvíce křičeli: svým hlasem
pro přerušení schůze způsobili odklad konkrétních úkolů pro
vládu. Škoda. Promarnili jsme tak šanci, že vláda dostane
přímo od parlamentu úkoly, které nebude moci ignorovat a
bude muset konat. Neznamená to ale, že bychom se situací
ve Vlachovicích-Vrběticích přestali zabývat a zajímat se o ni
méně než dosud. Právě naopak.
Přeji Vám pokojné Vánoce.
S úctou Váš poslanec Petr Gazdík

PROČ VZNIKLA PETICE A CO NÁSLEDOVALO
Milí spoluobčané,
velmi vítáme Vlachovické listy v nové podobě! Jsme
přesvědčeni, že je to správný krok ke zlepšení vzájemné
informovanosti nás občanů. Rádi bychom využili této
příležitosti a sdělili Vám i náš postoj na tyto mimořádné
události, které započaly 16. říjnem 2014.
Proč vznikla petice?
Petice vznikla 25.10.2014. Již v té době jsme vnímali situaci,
ve které jsme se my, občané, ocitli, jako velmi vážnou. Věděli
jsme, že probíhají jednání krizového štábu ve Val.
Kloboukách, ale stále nám chybělo řešení této mimořádné
události na vyšších místech. Původně jsme plánovali vytvořit
pouze dopis, který bude adresován příslušným institucím.
Obavy z toho, aby se nejednalo o list, který pouze někdo
přečte a uloží do šuplíku, nás vedly k přeformulování na
petici. Jsme přesvědčeni, že právě tato petice měla
významný podíl na dalších událostech, které se daly do
pohybu po téměř dvou týdnech od první exploze. 27.10.2014

jsme seznámili s naší peticí starosty okolních obcí. Ve stejný
den zasedla i bezpečnostní rada Zlínského kraje a z úst
hejtmana Mišáka poprvé zaznělo, že žádá odvoz veškeré
munice. Starostové obcí z okolí Vlachovic - Vrbětic napsali
dne 19.10.2014 dopis ministrovi obrany ČR. O této iniciativě
jsme se však dozvěděli až 27.10.2014, kdy byl dopis
zveřejněn pouze na webových stránkách STAN.
Co se doposud povedlo/nepovedlo?
Jak už jsme zmínili, situaci po 16.10.2014 jsme vnímali jako
mimořádně vážnou, a proto jsme již 29.10.2014 využili
možnosti oficiálně předat tuto petici v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR. Rozjeli jsme se tedy do Poslanecké
sněmovny, kde se ve stejný den rovněž hlasovalo o tom, aby
byl zařazen mimořádný bod ohledně situace ve Vrběticích.
K našemu zklamání byl tento návrh zamítnut. Velkým
překvapením pro nás také bylo, kdo hlasoval pro a kdo proti.
31.10.2014 navštívili Vlachovice ministři Chovanec a
Stropnický. Jednalo se také o vůbec první návštěvu hejtmana
Mišáka (14 dnů po první explozi)! 8.11.2014 následovala
návštěva premiéra Sobotky. Považovali jsme za důležité, aby
se tohoto jednání zúčastnili také občané, a tak jsme neváhali
a požádali o schůzku přímo kancelář premiéra. Ve stručnosti
jsme nejen mu, ale i všem ostatním sdělili, proč petice
vznikla a jaké jsou naše hlavní obavy. Před panem
premiérem jsme také poprvé vyslovili náš požadavek na
převedení muničního areálu do vlastnictví obce VlachoviceVrbětice, abychom v budoucnu zabránili podobné situaci,
jakou dnes zažíváme. Byli jsme velmi mile překvapeni
prostorem, který nám byl v rámci této návštěvy poskytnut.
Kéž bychom se dočkali podobného přijetí také na úrovni naší
obce o den dříve, na ustavující veřejné schůzi našeho
zastupitelstva.
Pleteme hrušky s jabkama, když zmiňujeme v petici rovněž
společnost Bochemii?
9.12.2014 www.aktualne.cz (rozhovor s ministrem
Stropnickým)
A.cz: Jedno mi ale přesto vysvětlete. Ve Vrběticích se skladují
desítky tun velmi výbušného a na otřes citlivého chloristanu
amonného, jako produktu recyklovaného raketového paliva.
Přitom jsou prakticky hned vedle shromážděny stovky tun
munice - dělostřeleckých granátů či leteckých pum. Asi nejde
o moc standardní situaci. Dokonce bych řekl, že jde o velmi
nebezpečný mix. Kdo jej namíchal?
Ministr Stropnický: To určitě v pořádku není. Režim
muničního skladu zkrátka v pořádku nebyl a já vylučuji, že se
o tom ve vedení kraje nevědělo. Na druhé straně firma
Bochemie, která zpracovává raketové palivo, neudělala nic
špatně. Postavila tam jedinečnou moderní technologii...
jenomže munice se do jejího okolí začala navážet až po
několika letech od spuštění provozu. Tohle jim musel někdo z
kraje povolit……
Společnost Bochemii jsme do naší petice zahrnuli z několika
důvodů. Přestože se linka na zpracování exspirovaného
raketového paliva nachází na začátku tohoto areálu,
Bochemie si rovněž pronajímá objekty, kde skladuje vstupní
surovinu-raketové palivo a výstupní surovinu-chloristan
amonný. Sklady č.5 a 6, které si Bochemie pronajímá, jsou
vzdáleny přibližně 500 m od skladu č. 16, který explodoval
16.10.2014. V současné době se v areálu nachází necelých 30
tun chloristanu amonného, které se již nestihly expedovat
před první explozí (maximální roční kapacita je 1 600 t). Ve
schvalovacích dokumentech k Bochemii nenajdete informaci
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o tom, že recyklace může probíhat v areálu, kde se skladují
tisíce tun munice. Tento areál je v dokumentech, které
máme k dispozici, označován jako průmyslový, popř. areál
bývalých muničních skladů. Bochemie spustila provoz v
červenci 2012, smlouvy s ostatními nájemci byly uzavřeny
dříve. Jsme tedy přesvědčeni, stejně jako náš starosta, že
munice se začala do těchto skladů navážet ještě před
zahájením provozu Bochemie. „Protože raketové palivo patří
mezi explozivní materiály, byla volba Slavičínu jednoznačná“.
Toto jsou slova společnosti Bochemie. Ano, Bochemie
splňuje veškeré bezpečnostní předpisy a jako jediná byla
napojena na IZS Zlínského kraje. Je ale možné provozovat
tuto recyklační linku ve stejném areálu, kde se skladují
letecké pumy a dělostřelecké granáty? Jaké riziko nám
občanům hrozilo v případě, že by byl zasažen objekt, kde
jsou nyní uskladněny desítky tun chloristanu amonného?
Ministr Chovanec uvedl, že vyšetřování se bude mimo jiné
zabývat i tím, jak probíhal tento schvalovací proces.
Kolik lidí tuto petici podepsalo?
Petici podepsalo 4 721 občanů, z toho 603 občanů Vlachovic
a 117 Vrbětic (jedná se o podpisy osob starších 18 let).
Pokud jste stále neměli možnost petici podepsat a máte
zájem, je k dispozici na Obecním úřadě.
Co nás čeká?
13.1.2015 proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
veřejné projednávání jednotlivých bodů této petice.
Předpokládáme, že do té doby také obdržíme písemné
stanovisko všech adresátů této petice, tedy i naší obce.
Pevně věříme, že v této odpovědi bude také vysvětleno, na
základě jakých odborných posudků bylo starostou obce dne
17.12.2009 vydáno bezvýhradné souhlasné stanovisko
k předložené dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru
„Výstavba zařízení pro recyklaci chloristanu amonného z
exspirovaného raketového paliva“. Zajímá nás také postoj
tehdejší rady a zastupitelstva naší obce.
Měl být vyhlášen stav nebezpečí?
Odpověď přenecháme odborníkům a znalcům příslušných
zákonů. My se domníváme, že tato mimořádná událost,
která zasáhla životy nás všech, vyžadovala ze strany
hejtmana Mišáka nasazení nad rámec jeho nezbytných
povinností. Ať už je areál vojenský či nevojenský, stále
řešíme problém na území Zlínského kraje! Také vedení naší
obce by mělo v daleko větší míře informovat nás občany o
krocích, které podniká, a to nejen při této mimořádné
události. Například usnesení rady, o kterém se dovídáme
prostřednictvím veřejnoprávních médií, by mělo být ze
všeho nejdříve zveřejněno na webu naší obce. Stejně jako
dopis okolních starostů ministrovi obrany ze dne 19.10.2014,
který byl zveřejněn pouze na webových stránkách STAN.
DĚKUJEME VŠEM, kterým není lhostejné dění okolo nás a
nebojí se vyjádřit svůj názor!
Rádi bychom občany ubezpečili, že nikdo z nás nemá
jakékoliv politické či jiné ambice. Tím, že se logicky ptáme a
požadujeme, aby byla některá rozhodnutí, kterým
nerozumíme vysvětlena, se nevymezujeme proti současnému
vedení obce. Naopak, jsme připraveni společně diskutovat a
usilovat o to, aby se Vlachovice - Vrbětice staly opět
bezpečným místem pro nás a naše rodiny.
PŘEJEME KLIDNÉ PROŽITÍ POSLEDNÍCH ADVENTNÍCH DNŮ A
POŽEHNANÉ VÁNOCE!

spolek „za zdravé Valašsko“ (Rostislav Kašša, Jaroslava
Mikesková, Monika Ševčíková, Jan Strouhal)

ZPRÁVY Z OBCE
Rada Obce Vlachovice na své 2. a 3. schůzi mimo jiné
schválila:
Termín schůze zastupitelstva na 19. 12. 2014,
v 17:00 hod, v K.D. Vlachovice
Vytvoření žádosti na všechny okolní obce a města o
nepoužívání zábavné pyrotechniky
Podepsání Smlouvy s Ekokomem, zajišťující třídění,
recyklaci a odvoz odpadu z obalů.
Uzavření dodatku smlouvy na dopravní obslužnost
se Zlínským krajem na rok 2015
Složení inventarizačních komisí
Souhlasí s navýšením ceny vody z 38 Kč na 40 Kč za
mᶾ od 1. 1. 2015
Finanční příspěvek Nemocnici Slavičín ve výši 20000
Kč.
Podepsání smlouvy se Zlínským Krajem o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace ve výši 4000 Kč pro
naše jednotky dobrovolných hasičů ve Vlachovicích
a Vrběticích. R.F.

ROZBĚHLÉ PROJEKTY OBCE
SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI ZE ZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ
V OBCI VLACHOVICE
Příprava projektu započala v únoru 2014 s tím, že
poradenskou činnost a celkově projekt vedla a vede
poradenská firma Innova ze Zlína. Předmětem projektu je
řešení problematiky snižování zátěže prachu na území naší
obce. V rámci projektu se již zakoupil zametací stroj –
komunální malotraktor KIOTI se zametací nástavbou, který
bude využit nejen při úklidu místních silničních komunikací.
Navržená technologie bude umožňovat smetání posypového
materiálu a kropení ošetřovaných povrchů. Cena
malotraktoru činila 972 416 Kč a byl zakoupen v Agro
Smetana ve Vizovicích. Projekt je financován z fondů EU a
státního fondu životního prostředí. Spoluúčast Obce
Vlachovice je přibližně 20 %. V této době je projekt v
poslední fázi administrování. R.F.
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ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN KULTURNÍHO DOMU
VLACHOVICE
První práce na těchto věcech začaly již v polovině roku 2013.
V lednu 2014 byla podána žádost o podporu ze Státního
fondu životního prostředí ČR, která byla v dubnu 2014
zamítnuta. Další žádost o podporu byla podána v květnu
2015, opět ze SFŽP ČR, přičemž v červenci byla tato žádost
schválena. Předmětem podpory je realizace úspor energie
v KD. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových
stěn, výměně výplní a zateplení střešních konstrukcí.
Projektovou stavební dokumentaci zpracovával a vede Ing.
Jindřich Sporek. Ihned po našem nástupu bylo nutné ihned
začít vyřizovat stavební povolení a další nutné dokumenty,
aby se stihly požadované termíny. V této době rovněž
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrové
řízení vede a administruje firma MCI servis ze Zlína. Bylo
podáno celkem 8 nabídek. Podle zákona musí zakázku získat
ta firma, která nabídne nejnižší cenu a zároveň splní všechny
podmínky výběrového řízení. Výsledek výběrového řízení
bude zveřejněn na internetových stránkách a samozřejmě i
v dalších Vlachovických listech. Datum dokončení stavebních
prací je naplánován do 30. 6. 2015.
V lednu 2015, již mimo tento projekt, začneme s prvními
nejnutnějšími vnitřními stavebními úpravami KD Bude se
jednat o bourací práce prostoru skladů za hospodou. V této
době již hledáme možnosti, jak zafinancovat celkovou vnitřní
rekonstrukci KD a budeme hledat řešení a vize rekonstrukce.
Celková vize již bude muset vycházet z navrženého
stavebního řešení projektu Zateplení a výměna oken
kulturního domu Vlachovice. O dalším vývoji Vás budeme
postupně informovat. R.F.

MUZEUM LIDOVÉ KULTURY A TRADIC VLACHOVSKA
S tímto projektem Vás chceme seznámit podrobněji, neboť
k němu vedla dlouhá cesta. Rozdílný je i v tom, že projekt
vznikal a vzniká ve velmi úzké pracovní spolupráci s Přáteli
historie Vlachovska.
Historie Vlachovic a celého Vlachovska je obrovsky bohatá a
překvapivá. První úvahy o vzniku Muzea ve Vlachovicích již
začaly v polovině 20. stol., po příchodu Pátera Františka
Matýska do zdejší farnosti. Tyto snahy se v průběhu let často
vracely a uvažovalo se nad různými prostory. Je potěšitelné
a můžeme být rádi, že historie Vlachovic nezajímá jen
odborníky, ale i velké množství našich občanů. Na velikost a
poměry naší obce zde vznikaly a vznikl celkem bohatý počet
publikací, nebo výstav na různá historická témata, týkající se
obce Vlachovice, o které mají občané vždy velký zájem.
Před několika lety se skupina našich občanů, kteří se již delší
dobu zabývají historií Vlachovska, rozhodla, že se dají
„dokopy“ a budou společně pracovat na záchraně místních
vzácných historických předmětů, sběru informací, fotografií
apod. s cílem zachovat je pro budoucí generace, tak jako
tomu zde započal a propagoval Páter František Matýsek a
na jeho bohatou práci a práci jeho následovníků, se rozhodli
navázat. Dali si název Přátelé historie Vlachovska a jsou
„odnoží“ O.s. Dokopy v aktuálním počtu 7 „přátel“, mezi

nimiž nechybí ani jeden z největších odborníků v regionu,
historik a archeolog Mgr. Tomáš Chmela. Přátelé úzce
spolupracují i s ostatními institucemi, muzei a odborníky, jak
např. s RNDr., PhDr. Janou Langovou nebo s PhDr. Blankou
Petrákovou. Podařilo se jim zachránit spoustu zajímavých
historických dokladů, tisíce fotografií a různých předmětů.
Podařilo se jim vyzkoumat další překvapivé informace o
historii Vlachovic a celkově Moravy, které byly publikovány i
v odborných časopisech. Další významnou vědeckou prací
byla např. i historická rekonstrukce tradičního lidového
oděvu na Vlachovsku. Díky velké ochotě obce Vlachovice se
získal prostor, kde se většina předmětů uschovává a
základně ošetřuje.
Hlavním cílem celé jejich práce bylo vytvoření dávného snu
velké části občanů – Muzeum Vlachovska. Přátelé
Vlachovska vytvořili v roce 2013 podrobný záměrový projekt
vzniku muzea a dále se snažili najít silného vedoucího
partnera ve formě Obce Vlachovice a společně se pokusit
získat z různých grantů většinu financí na jeho vznik. Cílem
bylo vybudovat originální venkovské muzeum, které by v
typickém místním typu domu jednak představovalo ukázku
bydlení, hospodaření a života typické rodiny z Vlachovic a
Vrbětic z přelomu 19. a 20. stol., tedy z doby, kdy zde naše
lidová jihovalašská kultura byla stále živá. Zároveň by zde
v prostoru bývalých chlévů vznikla hlavní expozice, mapující
historii celého Vlachovska s možností umístění pravidelně
měněných tématických expozic. Ve stodole i výstav na různá
témata historie Vlachovska a pořádání přednášek či
setkávání lidí.
Zastupitelstvo Obce Vlachovice nejprve nebylo příliš
nakloněno tomuto záměru, ale nebránila se diskuzi a později
i hledání řešení. Přátelé historie Vlachovska pak začali
pracovat na společném projektu s Muzeem ve Valašských
Kloboukách, Muzeem Valašska ze Vsetína a Brumovským
hradem nad společným projektem, jehož výstupem by bylo i
naše muzeum a žádalo by se z Norských fondů. Tento
společný započatý projekt byl nakonec přerušen, kvůli
přísným a náročným podmínkám výzvy a malým šancím na
získání dotace. V té době, po jednáních Přátel historie
Vlachovska a Ministerstva kultury a následných návštěvách
odborníků, Ministerstvo kultury ČR ocenilo historickou
hodnotu vlachovské sbírky a zařadilo ji do své centrální
evidence sbírek Ministerstva kultury pod názvem Sbírka
Muzea Vlachovska, a to i s náležitým osvědčením a například
i možnostmi do budoucna získat na opravu těchto sbírek
finance.

Usedlost č.p. 115
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Koncem února 2014 se naskytla možnost financovat tento
projekt z Evropských fondů, a to z regionálního operačního
programu Střední Morava. Na podání této žádosti bylo velmi
málo času, jen tři týdny, kdy bylo nutné nejen vypracovat
projektový záměr, získat podporu Obce Vlachovice, ale i
zakoupit vhodnou usedlost. Začal závod s časem, neboť u
těchto projektů je již většinou projekt předpřipraven a
budovy zakoupeny. Začala probíhat jednání s naší obcí. ZO
Vlachovice byla následně předána žádost jednak na
zakoupení vhodné usedlosti, tak žádost o předfinancování a
spolufinancování projektu, který získal oficiální název
„Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska. ZO Vlachovice
se rozhodlo, jak zakoupit vhodnou usedlost, tak
předfinancovat a spolufinancovat celý projekt. Byla vybrána
a zakoupena velmi vhodná Staňkova usedlost č. p. 115 za
cenu 250 000 Kč, kterou doporučoval i Radim Vrla
z Národního památkového ústavu.
Výslednou podobu žádosti a investičního záměru
zpracovával Ing. Stanislav Maček a Ing. Radek Fryzelka ve
spolupráci s Ing. Lubomírem Mačkem a Ing. Jindřichem
Sporkem. Všichni pracovali zdarma. Celkovou kontrolu a
vedení přípravy žádosti měla na starosti a stále má
poradenská firma BM asistent s.r.o. Žádost se podařilo podat
v termínu. V polovině dubna přišel potěšující dopis, kde bylo
sděleno, že byl projekt vybrán a schválen k dopracování.
Projekt byl schválen s částkou v předpokládané výši 2 067
499 Kč. Obec Vlachovice by se podílela na dofinancování
tohoto projektu přibližně 15 % z celkové částky. Finální
projektovou dokumentaci pak zpracovával Jaroslav Starý,
s kterým bohužel nebyla dobrá spolupráce. V této době je
podána žádost na stavební povolení. Bude probíhat
výběrové řízení na dodavatele stavby, které musí být hotové
do konce února 2015. Fyzická realizace projektu musí být
hotová do 30. 11. 2015.
Hlavním předmětem projektu je vznik živého muzea tradic a
lidové kultury ve Vlachovicích, v kterém by návštěvník měl
unikátní možnost v tradičně rekonstruované a historicky
cenné místní usedlosti poznat historii a tradiční lidovou
kulturu a tradice na jihu Valašska s hlavním zaměřením na
naše Vlachovice a Vrbětice. Originální bude rovněž i to, že
expozice a různé interaktivní prezentace budou pevně
vycházet z unikátních nevydaných zápisů a cenného
etnografického díla Pátera Františka Matýska – Na pastvách
zelených. Čímž vznikne určité originální zhmotnění celého
jeho životní díla – Lidové jihovalašské kultury a tradic. Páter
František Matýsek prováděl po celou dobu svého
sedmnáctiletého působení ve Vlachovicích a ostatních
obcích na Jižním Valašsku důkladný národopisný výzkum, na
základě něhož takřka po celý život psal obdivuhodné
rozsáhlé národopisné dílo pojmenované - Na pastvách
zelených, zaměřené na folklór jižního Valašska s hlavním
zaměřením na Vlachovicko. Toto dílo bylo po svém
„nalezení“ po roce 1990 obdivováno, ale pro svou obsáhlost
byla knižně zatím vydána jen velmi malá část. Páter Matýsek
Vlachovice a Valašsko miloval a ve Vlachovicích propagoval
vznik zdejšího muzea a hlavně záchranu místních
jihovalašských tradic a lidové kultury. Muzeum bude
vytvořeno v jedné z nejlépe dochované vlachovské usedlosti.
Jedná se usedlost č.p. 115 z konce druhé poloviny 19. stol.,
která se nachází v těsné blízkosti centra obce. Skládá se z

jizby, kuchyně, unikátně zachovalé „patrové roubené
komory“ podkroví, chlévů a stodoly. Celá usedlost se
kompletně zrekonstruuje a vrátí se jí podoba, která by
odpovídala jejímu vzhledu z konce 19. stol., kdy byl dům
postaven.
Jak již bylo naznačeno, součástí projektu muzea tradic a
lidové kultury bude představení zdejších „skrytých, pro nás
ještě málo cenných pokladů“ - staletí starých sušíren na
ovoce, jež byly dlouho zapomenuté po kopcích v sadech a
stráních. Bude řešeno turistickou, informační stezkou.
V rámci turistické stezky po sušírnách bude vytvořeno 9 ks
informačních tabulí. První bude umístěna u samotného
muzea a bude popisovat základní informace a samotnou
turistickou stezku po vlachovských sušírnách včetně mapy a
plánu trasy. Trasa povede po starých cestách pestrou
vlachovskou krajinou ke každé sušírně, kde u každé zvláště
bude informační tabule popisující historii dané sušírny, zdejší
historii sušení a místní staré tradice s tímto spojené.
V blízkosti každé informační tabule a rovněž po trase bude
umístěno celkem 11 ks jednoduchých dřevěných laviček.
Celková vize, podoba a záměr muzea by ve Vlachovických
listech zabíral několik desítek stran. Přátelé historie
Vlachovska společně s obcí Vlachovice plánují uspořádat
přednášku, kde bude tento projekt důkladně prezentován.
Při vytváření projektu muzea bylo hlavně myšleno na to, aby
muzeum bylo živé a sloužilo krom návštěvníků z řad turistů,
především našim občanům a dětem, na což se často
zapomíná. Chceme, aby plánované muzeum bylo nejen
ozdobou naší obce a zajímavým originálním turistickým cíle,
ale hlavně se díky vzniku tohoto muzea dokázala více
chránit, zachovat, prezentovat a dále rozvíjet nejen naše
vlachovická historie, ale i naše tradice a původní jihovalašská
kultura, na kterou můžeme býti hrdí a může nám mnohem
říci nejen o našich předcích, ale i o nás samotných. R.F.

ZEPTALI JSTE SE
V této sekci se Vám budeme snažit dát odpovědi na Vaše
dotazy.
Co je na tom pravdy, že sa staré lipy u kostela skácajú?
Obec Vlachovice dostala od Římskokatolické farnosti ve
Vlachovicích požadavek na skácení lip z důvodu jejich
nebezpečnosti. Obec Vlachovice si začátkem roku 2014
nechala vytvořit posudek soudním znalcem, který posoudil
každou lípu zvlášť. Další aktuální posouzení jsme si nechali
vytvořit u odborníků i tento prosinec.
Jedna z lip, která je rozdvojená a nejblíže k mostku, je již
nebezpečná. Je proto nutné ji skácet. U dalších lip dojde
k jejich ošetření a ořezu. Jsou to krásné, staleté stromy, které
jsou i určitými dominantami Vlachovic a mnoho z nás k nim
má vztah. Bylo by určitě pěkné tyto kmeny nějak využít,
určitě nad tím popřemýšlíme. Postupně je ovšem bude nutné
kvůli preventivní bezpečnosti ořezávat, zkracovat a do
budoucna nahrazovat novými stromy, které jsou v tom místě
důležité nejen z hlediska estetického a historického, tak i
kvůli zpevnění svahu. R.F.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VLACHOVICÍCH
Vážení spoluobčané,
s uplynulým rokem 2014 se mi opět dostává možnosti se
ohlédnout
zpět
a
prostřednictvím
vycházejících
Vlachovských listů Vám přiblížit činnost našeho hasičského
sboru ve Vlachovicích, společně i s jeho členským zázemím.
Hasičský sbor ve Vlachovicích tvoří k dnešnímu dni celkem
79 členů. K celkovému výčtu uvádím, že se sbor skládá z 30
mladých hasičů ve věku od 6ti do 17ti let, dále 49 členů se
statutem řádný člen ve věku od 18ti do 93 let ( nelze zde
opomenou, že tohoto zaslouženého věku 93 let dosahuje
dlouholetý člen a hasič František Častulík ).
Každoroční činnost sboru je již od svého založení za
posledních 126 let, úzce spjata s udržováním a rozvojem
tradičních a kulturních hodnot v obci a jejím nejbližším okolí,
jež byly po desetiletí předávány z jedné hasičské generace na
druhou, a kterých i my se nyní snažíme být nositeli pro další
hasičskou generaci. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, a
tak jsme se ve spolupráci s ostatními hasičskými sbory
našeho 16. okrsku ( Vrbětice, Haluzice, Křekov, Vl. Lhota ) se
ctí účastnili na zajištění nebo svou účastí podpořili tyto
události:
dne 19.04.

Stání u Božího hrobu

dne 26.04.

Hasičská pouť na sv. Hostýn

dne 27.04.

Mše sv. Vlachova Lhota

dne 04.05.
patrona hasičů

Mše sv. ve Vlachovicích, za sv. Floriánka

dne 20.- 21.06 uvítání hostů ze Slovenska v rámci
příhraniční spolupráce s obcí Lomná
dne 29.06.

Boží tělo

dne 20.07.

Oslavy 95. výročí od založení SDH Drnovice

dne 16.08.
Lhota

Oslavy 90. výročí od založení SDH Vlachova

dne 19.09.
II “

Hasičská diskotéka „ LIGHTS NIGHT PARTY

dne 27.09.
Michaela

Hodový průvod a mše svaté v kostele sv.

V oblasti kulturních akcí jsme se již každoročně, a letos to
bylo první den v březnu, chopili uskutečnění tradičního
fašankového průvodu doprovázeného po několik let
muzikanty
z kapely
Důbravanka.
V dalším
měsíci
následováno stavěním májky a s koncem měsíce května jejím
slavnostním skácením za přítomnosti Vás všech, kteří tyto
kulturní hodnoty a jejich zachování svou každoroční
návštěvou podporujete.
Vedle kulturních činností hasičského sboru v obci je však
činnost sboru primárně určována systémem k zajištění
požární ochrany v naší obci a jejím okolí, a to v úzké
spolupráci se složkami Integrovaného zásahového systému

( IZS ). V letošním roce jsme na výzvu operačního střediska
HZS Zlín vyjížděli a zasahovali u těchto událostí:
dne 24.02.
Požár
Vlárských strojíren

budovy

autobazaru

v areálu

dne 25.02.
v Hostětíně

Pomoc při pátrání po pohřešované osobě

dne 29.08.

Požár skládky ve Slavičíně

dne 26.09
Taktické cvičení 16. okrsku v prostorách
průmysl. areálu v Haluzicích
dne 16.10.

Požár muničního skladu

dne 26.11.
skladů

Technická

pomoc

v areálu

muničních

dne 06.12.
skladů

Technická

pomoc

v areálu

muničních

Přestože jsou události posledních měsíců charakterizovány
na prvním místě mimořádným děním v areálu bývalých
muničních skladů, událostmi mimořádnými pro celé naše
okolí, nás všech občanů a stejně tak pro všechny složky IZS
našeho státu, nás dobrovolné hasiče nevyjímaje…..věřím a
přeji nám všem, aby nadcházející adventní dny byly pro nás
všechny dny klidu a pohody doma, se svými rodinami, ne
jinak tomu i do dalších dnů a měsíců.
Záměrně, s cílem nezakončit tento příspěvek hodnocením
mimořádných událostí posledních týdnů, bych naopak závěr
svého příspěvku věnoval dětem, sportu a mládeži. Neboť
naše děti jsou do budoucna odrazem naší přítomnosti a
bezesporu je budoucnost naší obce odvislá od dnešní práce
s dětmi.
Druhým rokem od svého založení funguje kroužek mladých
hasičů v počtu 20ti dětí ve věku od 6 do 12 let. Kroužek je
v letních měsících organizován 1 x týdně, a to vždy ve středu.
Během letních měsíců je příprava dětí zaměřena na trénink
dovedností v disciplínách požárního sportu, především však
v disciplíně „ požárního útoku „ v kategorii mladších žáků.
V zimních měsících probíhá kroužek 1x/14 dnů v prostorách
tělocvičny ZŠ. Náplní kroužku jsou v tyto zimní dny
především pohybové aktivity prostřednictví míčových her a
překážkových drah. V listopadu se děti měly možnost
prostřednictví paní Moniky Hlavicové ( děkujeme  )
seznámit
se
základy
poskytnutí
první
pomoci.
V nadcházejících týdnech budou děti seznamovány a
připravovány na svou první znalostní zkoušku z oblasti
požární prevence s cílem dosáhnout statutu „ PREVENTISTA
JUNIOR!“
Mladí hasiči a hasičky si letos prošli svým prvním křtem na
soutěžním poli a z celkových 6ti soutěží vybojovali následující
umístění :

-

- Okrsková soutěž ve Vrběticích
1. a 2. místo v kategorii mladších žáků
Zlínská liga mladých hasičů Loučka
3. místo v kategorii přípravka

:
:
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-

Pohárová soutěž Lukov
2. místo v kategorii mladších žáků
Pohárová soutěž Tichov
2. místo v kategorii mladších žáků
Pohárová soutěž Neubuz
2. místo v kategorii mladších žáků

:
:

Tím tedy naše členská základna čítá celkem 53 členů, z toho
10 žáků do 18 ti let, 34 členů do 60 ti let a 9 členů nad 60 let,
z toho 6 nad 70 let.

:

Co se zásahů týče.

V kategorii „ žen „ byly Vlachovice letos reprezentovány
velmi zdařilou a úspěšnou sestavou s těmito výsledky :
-

Okrsková soutěž Vrbětice
1. místo
Okresní kolo Březová
6. místo
Pohárová soutěž Nevšová
2. místo
Pohárová soutěž Rokytnice
1. místo
Pohárová soutěž Kochavec
1. místo
Pohárová soutěž Vésky
2. místo
Pohárová soutěž Prlov
3. místo
Pohárová soutěž Částkov
1. místo
Pohárová soutěž Podhradní Lhota
2. x 3. místo
Pohárová soutěž Valašská Senice
2. místo

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rád bych za velmi zdařilou reprezentaci poděkoval všem
soutěžícím a jejich týmům, jež se na tak dobrých výsledcích a
prezentaci hasičského sportu letos podíleli. Rád bych jim
popřál stejně, ne-li více nadšení a úspěchů i v nadcházející
sezoně 2015.
Závěrem mé poděkování směřuji i minulému vedení obce,
stejně jako jeho zastupitelům, kteří vstřícně přistupovali a
podporovali naše žádosti o dovybavení našeho sboru
technickými prostředky, na prvém místě však pomoc při
zajištění dnes již plně hodnotného hasičského dopravního
automobilu Ford tranzit. Rád bych tímto prostřednictvím
poděkoval všem občanům a podnikatelům, kteří svou
přítomností na námi uskutečňovaných akcích či sponzorským
darem, dokáží a chtějí podpořit nás hasiče v naší činnosti.
Podpora je to nemalá, a to nejen materiální, ale i morální.
Děkuji všem členům hasičského sboru a výjezdové jednotce
obzvláště za plnou připravenost a profesionalitu, s níž
k přivolaným zásahům vyrážejí.
Sbor dobrovolných hasičů ve Vlachovicích, přeje všem
občanům krásné a klidné prožití nadcházejících svátků
vánočních!
za SDH Vlachovice :

Jaroslav Číž

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VRBĚTICE ZA ROK
2014.
Jako vždy nejdřív začnu naší členskou základnou. V letošním
roce jsme přijali dva nové členy do řad žáků, a to Jana
Jemelku a Jakuba Vizváriho, bohužel nás však opustil náš
dlouholetý člen, bratr Václav Petrů.

Do osudného 16. října, kdy vybuchl muniční sklad, nemusela
naše jednotka zasahovat u žádné mimořádné události, ke
které by nás operační středisko povolalo. V tento den jsme
byli prostřednictvím sms informováni o požáru v těchto
skladech, avšak po zjištění situace na Operačním středisku
HZS o rozsahu a nebezpečnosti této mimořádné události
jsme byli ponecháni na základně, protože všechny ostatní
jednotky, které byly s cisternami na místo povolány, byly
z této oblasti taktéž staženy. Den na to, tedy 17. října, jsme
byli požádáni o zapůjčení našeho vozidla Ford Transit
k potřebám Policie, která okolí těchto skladů střežila.
Dne 25. listopadu jsme byli opět OPISEM požádáni o pomoc
při vyklízení haly soukromé firmy v areálu skladů, kde byl
překládán materiál této firmy na nákladní vozidla a odvážen
do náhradních prostor do areálu Zbrojovky. Této akce se po
dva dny účastnily dobrovolné jednotky z nejbližšího okolí
včetně Vlachovic.
Ironií událostí je i to, že přibližně před měsícem, než k této
mimořádné události došlo, proběhlo v areálu skladů
námětové cvičení naší jednotky na firmu Bohemia, a to ve
spolupráci s Jednotkou HZS z Valašských Klobouk a Slavičína,
kdy bylo simulováno zahoření v prostoru separace, a poté
evakuace jednoho z pracovníků firmy. Cílem však bylo spíše
seznámení se s prostorami a provozem této linky, které se
zdálo být v danou chvíli bezpečné.
To, co se stalo o měsíc později v areálu muničních skladů,
ono mínění poněkud změnilo, ale nerad bych celou situaci
komentoval.
Další a asi ještě větší ranou byla událost z 3. prosince, kdy
v ranních hodinách došlo k výbuchu další haly, a to haly č.12
vzdálené podle odhadů Policie asi 1200 metrů. Toto už asi
ani komentovat nejde, protože pokud v horizontu necelých
dvou měsíců vybuchnou dvě haly muničních skladů stejné
firmy, je to na pováženou, a jak je známo z čerstvých
informací vyšetřovatelů, jde zřejmě o úmysl anebo o snahu
něco zahladit.
Součástí těchto událostí byly také dvě nepříjemné evakuace
obyvatel Vlachovic – Vrbětic ve dnech 24.10. a 6.12. Na
sobotní evakuaci jsme se malou měrou taktéž podíleli, a to
v součinnosti s policejními jednotkami, které přijely naši
obec po dobu této akce ohlídat a monitorovat. Dobrou
zprávou bylo pro všechny evakuované obyvatele to, že se ve
večerních hodinách cca v 17:30 mohli opět do svých domovů
vrátit.
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Věřím, že další podobné akce tohoto typu nebudou muset
naši občané opět zažívat, i když je jasné, že asanace
samotného areálu bude ještě nějakou dobu trvat, řekl bych
že i léta. To je tak asi všechno, co se těchto událostí týče.
Co se ale veselejších věcí týče. Kulturní a společenskou akcí
na začátku roku bývá již tradičně fašankový průvod a s tím
spojenou večerní zábavu s pochováváním basy, které se
letos konalo 1. března. Družstvo našich chlapů to tak jako
každý rok pojalo originálně, a tak jako pokaždé se postarali o
veselou zábavu nejen při průvodu, ale také při večerní
zábavě.
Na velikonoce se společně s celým okrskem účastníme stráže
u božího hrobu, 26. května to byla tradiční pouť na Svatý
Hostýn a první květnovou neděli jsme opět s celým okrskem
uctili památku sv. Floriánka ve Vlachovicích, kde proběhla
mše v kostele a za hudebního doprovodu průvod ke kříži na
hřbitově a poté k soše sv. Floriána. Součástí této oslavy pak
pokaždé probíhá za hudebního doprovodu malé posezení s
občerstvením v místní zbrojnici.
V tomto roce proběhla také řada soutěží. Jak okrsková,
zlínská liga spojena s noční soutěží a také poslední v roce a
to Mikulášská dne 29. listopadu.
Za sebe bych chtěl našim mužům samozřejmě poděkovat jak
za dobrou reprezentaci, tak za zázemí a pořadatelskou
činnost, kterou při každých soutěžích připraví a vkládají do
toho opravdu hodně ze svého volného času, a vím, že to není
pokaždé jednoduché.
Vzpomenout bych chtěl ale i účast našich mladých sportovců
z řad žáků, kteří na okrskové soutěži náš sbor pěkně
reprezentovali a umístnili se na 1. místě, za což jim patří
taktéž poděkování, a věřím, že v příštím roce nás opět
zastoupí na okrsku, který proběhne někdy v měsíci květnu.
Co se jiných akcí týče v rámci uplynulého roku.
Po dohodě s okrskovým výborem připadla povinnost
zorganizovat odbornou přípravu neboli takzvané námětové
cvičení sboru z Haluzic. Námětem byla dálková doprava vody
z vodní nádrže u zbrojnice a pomocí PPS-12 doplňování
cisterny SDH Vlachovice, která tvořila útočný proud na
budovu stolárny na místní farmě. Toto probíhalo reálně na
mokro s vodou a to na 2 B od každého stroje. Tohoto cvičení
se účastnilo všech pět sborů okrsku a cílem bylo prověřit
dojezdové časy jednotek, akceschopnost družstva a techniky
a získat tímto praktické zkušenosti. I když všechno nebylo na
sto procent, dá se říct, že cvičení proběhlo v souladu
s plánem a voda byla do cisterny doplněna v limitu.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na různých akcích našeho

sboru a do příštího roku popřál Všem pevné zdraví a mnoho
úspěchů, jak v osobním tak i v pracovním životě.
Lysáček Aleš

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2014
Konec roku se pomalu přibližuje a s ním nastává čas na
malou bilanci, co všechno letošní rok přinesl.
Vrátím se ještě dále, na podzim minulého roku, kdy se
knihovna přestěhovala do nových prostor v Kulturním domě.
Větší prostor se přímo nabízel k pořádání naučných akcí,
dílniček nebo besed, které nešlo v bývalé knihovně
uskutečnit. Začneme tedy výčtem toho, co všechno se událo.
Byla to tvořivá
dílnička
určená
dětem z Mateřské
školy
Vlachovice,
dále naše historicky
první
cestopisná
beseda o Africe
s panem
Jiřím
Márou
a
jeho
synem,
jenž
společně zcestovali
všechny obydlené
světadíly.
Jeho
vyprávění
a
fotografie
byly
velice poutavé. V
tradici cestopisných
přednášek bychom
rádi pokračovali i v příštím roce. Další novou aktivitou
v knihovně určenou dětem, byla celorepubliková Noc
s Andersenem, do které se letos poprvé zapojila i naše
knihovna. Byl to večer plný čtení, kreslení, her a dokonce
nám, než jsme se uložili ke spánku, vyšel čas i na malou
módní přehlídku v pyžamech. V dobrodružných výpravách
spojených s přenocováním v knihovně budeme jistě
pokračovat v dalším ročníku. Dále navštívili knihovnu na
naučných besedách o Knihovnickém minimu žáci 1. stupně
ZŠ Vlachovice, žáci se naučili orientovat v knihovně,
vyhledat si knihu a ve spolupráci s jejich vyučujícími si svoje
znalosti vyzkoušeli v křížovce a testu literatury. Čas utekl
jako voda a byl tu prosinec a již tradiční Mikulášská nadílka
knih, kdy v daný den byla v naší knihovně při návštěvě
Mikuláše a čerta největší koncentrace hodných dětí v naší
obci. Za přispění Obecního úřadu děti dostaly i malý balíček
sladkostí za odměnu. Po nadílce jsme s dětmi v Malé
předvánoční dílničce zdobili perníčky a vyráběli vánoční
přáníčka.
A ještě malá zmínka k tomu, co všechno naše knihovna může
nabídnout pro návštěvníky a čtenáře. Je to knižní fond
stávající z 6 385 knižních jednotek, knih z oblasti krásné a
naučné literatury, detektivních románů, cestopisů, dále jsou
to čtyři okruhy výměnných souborů, zapůjčených Krajskou
knihovnou, které dohromady mají 350 knih, dále jsou to
časopisy pro děti a mládež stejně jako dětská beletrie a
naučná literatura. Každý rok je knihovní fond díky dotaci
Obecního úřadu obnovován o více než 100 nových knižních
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novinek i knih z povinné četby, určené především
studentům. Nadále je zde možnost vypůjčení knih z jiných
knihoven a reprografické služby kopírování a tisku
dokumentů. Samozřejmostí je bezplatné připojení
k internetu na dvou počítačích, stejně jako wifi, které lze
využít při návštěvě knihovny stejně jako virtuálně navštívit
on-line katalog a z pohodlí domova si najít jestli knihu, co
potřebuji, má knihovna k dispozici nebo je vypůjčená. Do
Obecní knihovny letos přišlo 1740 čtenářů a návštěvníků
všech věkových kategorií, nejvíce je stejně jako v jiných
letech čtenářská obec zastoupena dětmi, ať mladšími nebo
staršími, a celkem si všichni společně vypůjčili celkem 4 955
knih a časopisů. I nadále veškeré služby občanům, mimo
reprografických, jsou poskytovány zdarma.
Půjčovní doba:

doskočiště u fotbalového hřiště, bezpečnou „umělku“
(povrch a oplocení), aby žáci mohli trénovat atletiku na
různé sportovní akce.
V rámci rozšíření výuky anglického jazyka a zvýšení motivace
žáků probíhaly mezinárodní projekty. V červnu působili ve
škole na týdenní stáži čtyři zahraniční studenti z exotických
zemí – Brazílie, Indie, Číny a Malajsie. V rámci Projektu
Edison přiblížili žákům život, kulturu a zajímavosti svých
zemí. Ve škole se jim líbilo, k žákům byli kamarádští, a když
naši školu porovnávali s jejich návštěvou jiných škol
v regionu, hodnotili nás velmi kladně. O prázdninách byl
ukončen mezinárodní projekt Comenius – partnerství
evropských škol. V budoucnu se opět budeme chtít do
podobných projektů zapojit.

středa 15- 19 hodin, sobota 9 -11 hodin

Na internetu nás najdete na www.vlachovice.cz nebo na
www.vlachovice.knihovna.cz.
Fotogalerie ze všech akcí knihovny
http://knihovnavlachovice.rajce.idnes.cz/

naleznete

na

Za Obecní knihovnu přeji všem občanům klidné, pohodové
prožití vánočních svátků se svými blízkými a ve společnosti
knihy….nejlépe z naší knihovny.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Lišková

ZVEME VÁS DO ŠKOLY……………….
Dovolte mi, abych Vám přiblížil
dění ve škole. V letošním roce se
naše škola zkrášlila i z vnějšku.
Pěkné prostředí nejen uvnitř je
základem příjemného pocitu.
Proběhla revitalizace areálu před školou. Byly vysazeny nové
rostliny, vybudován nový přístupový chodník, vytvořeny
skalky a zákoutí. Velkou změnu zaznamenala stará budova.
Během prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Výměna
oken, zateplení budovy, nová střecha, odvodnění vlhkých
přízemních prostor a nová fasáda zcela „omladily“ budovu
z roku 1925. Svým vzhledem se naše škola stala dominantou
obce. Už při příjezdu do Vlachovic je nepřehlédnutelným
objektem. Tímto bych chtěl poděkovat vedení obce,
zaměstnancům obce i správním zaměstnancům školy za
práci odvedenou při realizaci rekonstrukce budovy a
stavebních úprav v areálu. A nesmím zapomenout ani na
učitele a žáky, kteří přiložili ruku k dílu při přípravě skalek a
osázení zeleně.
Dokončili jsme i altán před hlavní budovou, který bude
sloužit jako venkovní učebna pro žáky a místo odpočinku o
přestávkách.
V rámci ještě většího zabezpečení budovy staré školy jsme se
rozhodli pořídit nové přepážkové dveře v obou poschodích,
dále bude u vchodu namontováno bezpečnostní zařízení,
které zajistí bezpečný příchod cizích lidí na základě
videokamery a otisku prstu.
Do budoucna bychom si přáli zlepšit podmínky pro výuku
tělesné výchovy. Mám na mysli rekonstrukci běžecké dráhy,

Projekt Edison – pobyt zahraničních studentů u nás ve škole

V rámci průřezových témat školního vzdělávacího programu,
chování za mimořádných situací, jsme v červnu zorganizovali
ve spolupráci s profesionálními hasiči z Valašských Klobouk a
hasiči z Vlachovic námětové cvičení. Proběhl nácvik evakuace
budovy, námětové vyhledávání pohřešovaného žáka
v budově školy a vyproštění osoby z havarovaného auta.
Pěknou ukázkou byly „útoky“ mladých hasičů z Vlachovic
pod vedením Jaroslava Číže.
V červnu se s námi rozloučili deváťáci, kteří po prázdninách
nastoupili na střední školy. Jsem rád, že se jim ve školách
daří a nemají problémy s učivem zejména v hlavních
předmětech. Těší mě, že naši učitelé se nemusejí stydět za
svou práci a dobře připravují žáky na tyto školy.
V září jsme přivítali do naší školy sedmnáct prvňáčků. Pro ně
a vlastně i pro rodiče nastala další významná etapa života.
Přeji si, aby se jim ve škole líbilo, cítili se zde velmi dobře a
dosahovali co nejlepších výsledků.
V září jsme mohli opět přivítat naše dvě učitelky, které se
k nám vrátily po mateřské dovolené. Po komunálních
volbách se do našeho sboru vrací i p. Nejedlá.
Od září jsme se opět zapojili do projektů. Proběhl
mezinárodní projekt se slovenskou školou „Záložka do knihy
spája školy.“ Partnerskou školou se stala Základná škola
Hlinné. Úkolem pro žáky prvního stupně bylo vyrobit co
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nejoriginálnější záložky. Cílem projektu byla výměna záložek
mezi oběma školami.
V rámci zlepšení počítačových dovedností a zavádění
počítačové techniky do výuky realizujeme projekt „Dotkněte
se inovací“, kdy zakoupíme z dotačních financí patnáct
tabletů. Budou sloužit nejenom pro žáky, ale i pro učitele.
V měsíci říjnu většina zaměstnanců absolvovala kurz první
pomoci.
Na jaře a na podzim jsme organizovali sběr papíru. Tato
výchovná akce má již na naší škole tradici. Finanční částka je
věnována na nákup cen pro žáky, na příspěvek žákům do
třídních fondů, na financování školních soutěží a akcí. Již
několik let přispíváme na fond pro onkologicky nemocné děti
pod názvem Na kole dětem pod záštitou pana Josefa
Zimovčáka. Svým přičiněním tak žáci pomáhají druhým
dětem, které nemají to štěstí na světě být „zdravé“ a většinu
času tráví v nemocnici. Při této příležitosti bych chtěl zmínit,
že v příštím roce bude obcí projíždět hlavní cyklistický
peloton v čele se slavnými osobnostmi, kteří jsou garanty
projektu. Ti také navštíví naši školu. Jedná se o 6. ročník
veřejné cyklotour napříč Českou republikou. V měsíci březnu
naše škola hodlá zorganizovat pro žáky a veřejnost
přednášku pana Zimovčáka, zaměřená nejen na jeho úžasné
sportovní výkony na historickém kole ( Tour de France, Giro
de Italia apod.).

předškoláky, kteří se připravují na vstup do základní školy.
V loňském roce odešlo celkem 28 dětí do prvních tříd ZŠ. Po
přípravách na zápis do prvních tříd jsme se pustili do
masopustních oslav a tradičního dětského karnevalu.
V jarním čase nás čekalo mnoho dalších nových aktivit. Ve
spolupráci s knihovnicí paní Danou Liškovou jsme pro děti
s rodiči připravili program „Malované čtení“ v nové místní
knihovně. Prvního dubna na Den ptactva jsme se odpoledne
vydali k ptačí pozorovatelně na Ďulovém kopci. Znalosti
tatínků a dědečků myslivců zaručovaly kvalitu a úspěch při
vyprávění a pozorování přímo v přírodě. Naše tradiční
velikonoční dílny byly nejen přehlídkou nápadů, ale
především tvořením a pracovním nasazením dětí a rodičů.
Jako každoročně jsme připravili pro děti cyklozávody na hřišti
ve Vrběticích. Pohyb a zdravou soutěživost podporujeme
během celého roku, nejenom při „letní olympiádě“ na školní
zahradě. Po delší době nám počasí a prostory školní zahrady
dovolily uskutečnit „zahradní slavnost“, která se stala
přehlídkou všech tříd mateřské školy. Úspěch z vystoupení
pocítily děti i při Svatojánských slavnostech na setkání
s občany z Lomné v kulturním domě. Den otevřených dveří a
přátelská návštěva občanů z Lomné povzbudila i celý
personál mateřské školy. Školní rok končil pro děti odměnou
– „Skřítkovou nocí“ a „Rozlúčkou s předškoláky“, kterou
připravili naši starostliví rodiče.

Škola pomáhá druhým i v rámci jiných projektů a sbírek.
Sbíráme plastová víčka pro Mirka Dobrovského, který bydlí
v Bohuslavicích a za plastová víčka absolvuje speciální
rehabilitaci, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Dále
přispíváme na projekt Šance a fond Sidus.
A co bychom si přáli do budoucna ........ Dokončení oplocení
a výsadba další zeleně v areálu školy, mít vhodné podmínky
pro výuku tělesné výchovy a potkávat stále pozitivní žáky a
spokojenější rodiče.
Zřídili jsme nové webové stránky školy, kde si sami můžete
zjistit i ty nejaktuálnější informace, ve fotogalerii shlédnout
své děti při školních akcích a taky můžete prostřednictvím emailu psát Vaše připomínky, dotazy, postřehy…
Podívejte se na www.zs.vlachovice.cz.
Také jsme společně vytvořili školní kalendář. Je čtrnáctidenní
a je sestaven ze školních akcí, které jsou doplněny fotkami
žáků. Na rok 2015 máme naplánováno velké množství akcí a
soutěží, ale o tom se dočtete v dalším vydání.

V novém školním roce 2014/2015 jsme organizovali naše
tradiční podzimní akce „Drakiádu“, „Martinské slavnosti“,
„vánoční dílny“. Snad se nám alespoň trochu podařilo
zpříjemnit chvíle a odpoutat pozornost dětí a rodičů od
podzimních událostí v muničním skladu. Nyní nás čekají
vánoční přípravy, besídky a vánoční koncert. Věřím, že je s
dětmi prožijeme ve větším klidu a radostné atmosféře.

Jménem svým a jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji
klidné vánoční svátky a šťastný a úspěšný rok 2015.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Vážení a milí spoluobčané,
tak jako každý rok, v tomto předvánočním čase, se ohlížíme
za událostmi, které ovlivnily nás a náš život nejen v mateřské
škole. První týdny nového roku jsou důležité pro naše

Závěrem bych chtěla poděkovat obci za jejich podporu,
rodičům a přátelům mateřské školy za jejich celoroční
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spolupráci. Za celý kolektiv mateřské školy Vám, vážení
spoluobčané, přeji hodně zdraví, klidu a pokojnou mysl.
Mgr. Hana Sporková, ředitelka MŠ.

ČINNOST SK VLACHOVICE
Muži „A“
Po jarní části mužstvo skončilo na 9. místě s 31 body. Po
odchodu na hostování Plška D. do Slavičína a Horáčka D. do
Brumova se podařilo trenéru Hověžákovi K. zapracovat do
týmu hráče z „B“ mužstva a dorostu.
Do nové sezóny vstoupili naši hráči hodně oslabení. Začátek
mistrovských zápasů nestihli kvůli zranění Vavrys O. a
Šimoník O. Postupem času se marodka vyprázdnila a dále
tým posílil Plšek D., který se vrátil ze zahraničí. V úvodních
zápasech i v oslabené sestavě hráči dokázali, jak soudržný
jsou tým. Zpočátku vítězili více bojovností, ale postupem
času naši hoši začali soupeře přehrávat fotbalovostí a diváci
v posledních zápasech s radostí sledovali, jak náš tým
přehrává soupeře doma i venku. Po posledním podzimním
kole vedoucí Slušovice prohrály a naše mužstvo se vyhouplo
na první příčku tabulky.
Hráči: Bodlák M., Hověžák T., Horáček H., Kolouch T., Kupčík
Z., Olejník T., Jandík P., Jemelka M., Doruška M., Kořenek M.,
Plšek D., Nedavaška J., Vlček J., Tománek J., Trčka M.,
Chovanec, Hověžák J., Vavrys O., Šimoník O.
Trenér: Hověžák K., vedoucí mužstva: Kolouch S.
Dorost
U dorostu dochází k výměně generací. V minulé sezóně byl
Krajský přebor nad síly mužstva a po sezóně skončili
dorostenci na předposledním místě se ziskem 12 bodů, a tím
sestoupili do Krajské soutěže.
Náš dorost vedený pod taktovkou hráčů z A-mužstva:
Kolouch T., Kupčík Z. a Vavrys O. se po podzimní části
pohybuje na 11. místě se ziskem 13 bodů. Naši dorostenci ze
14 zápasů dokázali třikrát zvítězit, jednou zvítězit na penalty,
jednou remizovat a zbylých 8 zápasů prohrálo. Výsledkově
tak po podzimu na tom nejsou hoši zrovna dobře, i když v
mnoha zápasech netahali za kratší konec, ale byli naopak
lepší než soupeř nebo se soupeři tvořili vyrovnanou partii.
Hráči tak musí v zimní přípravě zapracovat na sobě a v jarní
části sezóny se pokusit stoupat tabulkou vzhůru.
Hráči: Ovesný J., Dulík M., Hlavica D., Honek V., Horáček T.,
Hověžák P., Chovanec R., Jemelka M., Pekárek J., Rak P.,
Stránský A., Tománek D., Trčka M., Trčka V., Trčka Š., Vizvári
J.
Ze žáků nám pomohli: Jemelka J., Kašša O., Rak P.
Žáci
Umístění žáků po sezóně:
Starší - 6. místo se ziskem 30
bodů
Mladší - 11. místo se ziskem 3 bodů
Do podzimní části žáci vstoupili s handicapem, který se nedá
dohnat tréninkem, a to s malým počtem hráčů. I přes toto
oslabení nastupovali kluci ke každému zápasu s odhodláním
předvést co nejlepší výkon. Kádr starších žáků byl při
utkáních doplněn až pěti mladšími žáky bez možnosti
střídání. Tito hráči pak ještě odehráli utkání ve své kategorii.
Je škoda, že na rozdíl od jiných týmů nám chybí podpora
dvanáctého hráče na hřišti: diváci a fanoušci, kteří by nutili
kluky k lepším výkonům.

Mladší žáci: Stružka D. (Danouš CZ), Maniš S., Trčková N.
(Betka), Straka M. (Messi), Bursa D. (Dejv), Ház M. (Cement),
Vizvári M. (Zombík), Vangor M., Vangor F., Rak V. (Čočka),
Častulík V., Hlavica L. (Luke)
Starší žáci: Kudela M., Kašša O., Hrbáček D., Jemelka J.,
Gbelec J., Ovesný V., Rak P., Mňaček T., Jemelka F.
Trenér: Horáčková M., která po sezóně skončila. Tímto
bychom jí chtěli poděkovat za obětavou práci.
Mužstva se nově ujmou Gbelec J., Zoubek R. a Častulík V.
Muži „B“
Po sezóně „rezerva“ skončila na 9. místě se ziskem 32 bodů.
U obou mužstev mužů se potýkáme s úzkým kádrem. Oba
týmy se navzájem doplňují a pomáhají i dorostenci. Po
podzimní části „B“ muži skončili na 11. místě se ziskem 11
bodů.
Hráči: Hověžák T., Maček L., Polášek M., Jandík P., Mikeska
J., Maček A., Vlček J., Floreš B., Obadal P., Zoubek R., Hodulík
R., Obadal J., Lysák M., Častulík P., Častulík J., Olejník D.,
Daniel P., Gbelec J., Obadal P. st., Doruška J., Novosad A.,
Drábík P. Hlavica L., Milch J.
Velký dík patří všem, kteří přispívají na naši činnost, zvláště
pak Obci Vlachovice, firmě AGA a dalším sponzorům.
Poděkování dále patří trenérům, vedoucím mužstev a
všem, kteří se podílí na chodu oddílu. V závěru bych chtěl
popřát příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
pevné zdraví a spokojenost. Budeme rádi, pokud nám
fanoušci zachovají i nadále svou přízeň.
Ladislav Obadal

ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ
Myslivecké sdružení Valašsko Vlachovice hospodaří
v pronajaté honitbě Honebního společenstva Vlachovice Vrbětice o výměře 2039 ha honební plochy. Sdružuje
myslivce z Vlachovic, Vrbětic a okolí. V současné době má
MS 30 členů.

V letošním roce jsme jako obvykle pořádali kulturní akce pro
spoluobčany, ale i lidi z blízkého okolí, mezi ně patří již
XI. ročník Mysliveckého plesu nebo hodová zábava.
Nejvýznamnější akcí tohoto druhu bylo uspořádání výstavky
k červnu, měsíci myslivosti a ochrany přírody, která proběhla
ve dnech 20. až 22. června. Výstavka byla jako součást
programu pro družební projekt s obcí Lomná na Slovensku.
Chtěli jsme na ní ukázat to nejlepší, co bylo v naší honitbě
uloveno a prezentovat naši činnost, jak před návštěvníky ze
Slovenska, tak před občany. Výstavku navštívily také děti
z Mateřské školy a ze Základní školy ve Vlachovicích. Při
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jejich návštěvě je provázeli naši členové výkladem, kterým
jsme dětem chtěli říci, že myslivost není jen zabíjení zvířátek,
ale je to především péče o zvěř a její životní prostředí a
vlastní lov je až zúročení naší práce. To, že se máme čím
pochlubit, bylo vidět také na Chovatelské přehlídce zvěře
ulovené v lovecké sezoně 2013-2014, která se konala
v květnu v Dolní Lhotě. Na této přehlídce byly z naší honitby
krom jiných vystaveny také trofeje, které byly při hodnocení
oceněny medailemi. Byl to jedem zlatý a jeden bronzový
muflon, jeden stříbrný a jeden bronzový srnec. Kvalita zvěře
se díky naší péči neustále zvyšuje a naše honitba patří mezi
největší a nejkvalitnější honitby Zlínska.
Během roku jsme odpracovali jak pro myslivost, tak pro obec
a zemědělské družstvo stovky brigádnických hodin. Pečovali
jsme o zvěř a její životní prostředí, zakládali a udržovali
políčka pro zvěř a snažili jsme se o dobré jméno při veškeré
naší činnosti.

Vysokou úroveň bychom si chtěli udržet také při
uskutečňování akcí v příštím roce, první bude již tradiční XII.
Myslivecký ples, na který vás srdečně zvou vlachovští
myslivci.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem všech myslivců
popřál radostné, klidné a ničím nerušené prožití svátků
vánočních a do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí a
pohody.
Ing. Václav Obadal, předseda MS

O.S DOKOPY – JAK SA NÁM VŠECKÝM DAŘILO?
Vaše Občanské sdružení Dokopy bude na jaře roku 2015
„slavit“ již 5 let své existence. To, jestli jsme byli přínosem a
jestli se nám v rámci svých skromných možností a volného
času dařilo naplňovat naše cíle, již musí posoudit jiní a
hlavně čas. Čtvrtý rok svého působení má rovněž náš
folklórní soubor Dokopyjánek, nyní i s cimbálovou muzikou
Dokopyjan. Nejmladší „odnoží“ O.s. Dokopy je spolek Přátel
historie Vlachovska, kteří se snaží co nejvíce zachovat a ve
spolupráci s historiky a archeology zjistit co nejvíce o historii
a lidové kultuře Vlachovska, a tedy i nás samotných.
O.s. Dokopy má včetně dětí 50 různě aktivních
registrovaných členů, z nichž velká část jsou „jen“ tzv.
příznivci. Naprostá většina členů je z Vlachovic. Zajímavé a
inspirativní pro nás všechny může být skutečnost, že velká
část nejvíce aktivních členů není z Vlachovic, a přesto věnují
spoustu svého volného času a energie Vlachovicím. Nutné je

rovněž podotknout, že všechny prospěšné aktivity O.s.
Dokopy dělají všichni členové naprosto zdarma, režijní
náklady a spoustu jiných věcí si dokonce obvykle platíme
z „vlastních kapes“. Díky tomu jsou získané a našetřené
finance využity maximálně potřebně a správně.

Svatojánské slavnosti 2014

V roce 2014 jsme spoustu energie dali do vytváření dvou
našich hlavních projektů, tato práce často není vidět, ale dala
nám v tomto roce opravdu zabrat. Naším stěžejním
projektem, je projekt Tradiční zpracování ovoce na
Valašsku, jejíž hlavním výstupem je stavba nové inovativní
roubené vlachovské sušírny na ovoce, která bude sloužit
zájemcům o sušení ovoce nejen z Vlachovic a Vrbětic, ale i ze
širšího okolí.
V této době je projekt ve fázi, kdy již od konce léta 2014
máme podanou žádost o stavební povolení. Projekt jsme
museli upravovat, aby vyhovoval podmínkám orgánů, neboť
se jedná o stavbu, která ve svém principu vychází z
osvědčených principů sušení původních vlachovských
sušíren, ale implementované do kvalitní novodobé
konstrukce roubené stavby. Poslední prosincové jednání a
úpravy již snad byly úspěšné a věříme v brzké získání
stavebního povolení. Řezivo na stavbu sušírny bylo za velké
pomoci našeho kamaráda Pavla Šeligy a ostatních převezeno
již na místo stavby na Strže, na náš Kulturní přírodní areálek
Hradišťko. Původní podoba tohoto projektu byla jiná a
celkové náklady by činily okolo 700000 Kč. V dnešní době je
ale již takřka nemožné dosáhnout na dotaci, která by nám
finančně pokryla naprostou většinu financí nutných pro tuto
stavbu, proto jsme byli nuceni tento projekt rovněž
technologicky zjednodušit a zlevnit, abychom ho mohli
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vytvořit i bez velkých dotací. V roce 2014 jsme začali hledat
silné partnery – kmotry sušírny, kteří by nám pomohli
zafinacovat pro naše sdružení nadměrně finančně náročnou
stavbu. Jsme moc rádi, že máme od některých již pomoc
přislíbenou, zdaleka to sice ještě nestačí, ale silně věříme, že
když nám budete držet palce, již toto jaro začneme. Slyšíme
názory některých lidí, kteří nejsou spokojení s naší činností,
někteří jsou špatně informováni a nemohou za to, ale
bohužel je dost těch, kteří nevidí „dále než za svůj plot a
vlastní cíle“ či přímo překrucují skutečnosti a šíři o nás lži.
Stále nedokážeme pochopit proč, protože se vše snažíme
dělat v rámci našeho nejlepšího svědomí a vědomí v rámci
našeho omezeného času. Vše totiž děláme ve volném čase a
zdarma. Máme z naší práce jediný příjem - a tím jsou chvíle
radosti, pokud se nám práce daří a pokud podaří se udělat
radost Vám. Mají pravdu v jediné důležité věci, za kterou
jsem se již za nás všechny členy mým jménem již omlouval a i
dnes omlouvám. Jedná se o řádné přikrytí řeziva na sušírnu.
Mělo být od nás mnohem lepší.
Již minulý rok jsme vytvořili projekt na opravu památkově
chráněné Vaňatkovy sušírny ve Vrběticích, kdy jsme žádali o
dotace ze Zlínského kraje, minulý rok se nám to nepodařilo,
letos jsme již byli úspěšní. Velké poděkování patří majitelům
sušírny, že se rozhodli tuto krásnou stavbu opravit, protože
samozřejmě museli přispět i z vlastních prostředků. Více o
této krásné sušírně se dozvíte z některých dalších čísel
Vlachovických listů.
Dalším důležitým projektem, který jsme vytvářeli, je projekt
Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska. Více o tomto
projektu ve Vlachovických Listech je v sekci ROZBĚHLÉ
PROJEKTY OBCE. Chtěli bychom zde jen velmi poděkovat
minulému zastupitelstvu a vedení naší obce za jejich
rozhodnutí vytvořit zde do budoucna ve Vlachovicích toto
zajímavé muzeum a za věnování času tomuto projektu i
celkově za podporu našeho sdružení. Děkujeme jim.

11.10.2014 Historická přednáška + staré filmové záběry v KD
Vlachovice
14.11.2014 Divadelní představení – Posel z Liptákova

Likvidace černých skládek kolem potoka ve Vlachovicích
Závěrem děkujeme všem, kdo nám drží palce a podporuje
nás, třeba tím, že chodí na naše kulturní akce. Pokud byste
se chtěli mezi nás přidat, budeme za Vás šťastní.
Za členy O.s. Dokopy, Radek Fryzelka

NÁŠ DOKOPYJÁNEK V ROCE 2014
Náš folklórní soubor Dokopyjánek měl v tomto roce 2014
pestrý a nabytý program. Již začátkem roku v únoru se děti
zúčastnily projektu Dokopy za kulturou, remeslami a
tradíciami obcí Lomná a Vlachovice, kdy jsme v hojném
počtu odcestovali na Fašanky dva dny na Slovensko.
V Lomné nám místní, velmi přátelští obyvatelé představili
zajímavosti obce. Druhý den byly děti součástí fašankového
průvodu, během kterého si prohlédly velkou část této hezké
obce. Poté Dokopyjánek a CM Dokopyjan vystoupili
s přichystaným programem a shlédli jsme také ostatní
vystupující. Z této akce si děti odnesly hezké a silné zážitky.

A co dalšího jsme během roku vytvářeli?
Valašské taneční pro dospělé – Kurz začal od začátku února
2014 a přihlásilo se do něho více než 50 zájemců. Kurz vedl
pan Jaroslav Stavinoha z Valašských Klobouk. Během asi tří
měsíců se účastníci kurzu naučili pevné základy různých
starých valašských tanců. Závěrečná akce společně
s cimbálovou muzikou Klobučan se uskutečnila na Kolibě ve
Valašských Kloboukách. Pro velký úspěch a žádosti o
pokračování i v roce 2015 bude další kurz Valašských
tanečních pro dospělé. První zkouška se uskuteční již
v neděli 4. ledna 2014 od 18:00 hod. v KD Vlachovice.
Přihlašovat se mohou i úplní nováčci. Přihlásit se můžete u
Evy Vangorové, tel:.605 948 829 Tož, neváhajte.:-)
7.3.2014 Přednáška – Tajuplná Afrika – Expedice rodiny
Márových, společně s knihovnou ve Vlachovicích.
29.3.2014 Divadelní představení – Rock na vsi
17.4.2014 Likvidace černých skládek kolem potoka ve
Vlachovicích
23.5.2014 Veřejné závěrečné valašské taneční s cimbálovkou
na Kolibě ve Valašských Kloboukách
21.6. 2014 Svatojánské slavnosti – Dokopyjánek, Skaláci,
HUP, Trombitáši + Valašští portáši, FLERET, 12 PIET

Na jaro 6. dubna jsme pomohli vynést lidem ve Vrběticích
zimu v podobě Moreny a hodili ji spálenou do potoka za
zpěvu původních písní Smrtná neděla, O Mařeno, Mařeno,
Je-li tu kde mládenec. A podařilo se nám to. Zima odešla,
propuklo jaro a nás čekala spousta nové práce. 12.dubna
zpívaly všechny tři skupiny dětí ve Val. Kloboukách na
velikonočním jarmárku. V květnu se velcí ogaři zúčastnili
celodenního kurzu odzemku na Vsetíně. 31. května děti
zazpívaly a zatancovaly v Rudimově na Dětském dni. Také
jsme se s některými cérkami vydali přást na dřevěnici do
Nedašova, kde nám místní tetička zpívala písničky zpívané
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při přadení a vykládala o tom, jaké to bylo za jejího mládí.
Cérky s kolovrátkama se zúčastnily také Ovčáckého dne na
Kolibě.
Již za tři týdny poté si děti přichystaly zcela nový program,
který představily na Svatojánských slavnostech na Hradišťku.
Zpívaly písně o ptáčcích, písničky jak obecně známé
(Motovidlo, Čížečku, V zahradě na hrušce), tak písně ryze
místního původu (Létala si laštověnka, Kdybych byla
vtáčkem, Kukulenko, kde jsi byla).

Po dvou měsících letního odpočinku jsme se opět vrhli do
práce a na farní chalupě jsme 20. září nacvičili program,
který jsme představili na vlachovských hodech před
kostelem a odpoledne v kulturáku. Děti zpívaly a tancovaly
písně na téma Řemesla. V pondělí 29. října jsme zpívali u
pana Šeligy na farmě ve Vrběticích. V neděli 16. listopadu
jsme se s naším programem zúčastnili krásného Dětského
valašského bálu v Lidečku.
A nastala doba adventní, blížily se Vánoce a Dokopyjánek
zazpíval 20. prosince koledy pod rozsvíceným stromečkem
v Křekově. Hned den poté při rozsvicování vánočního stromu
ve Vlachovicích děti, dospělí, starší generace i hosté ze
Závršanu předvedli, jak probíhala doba adventní mezi lidmi
v dobách dřívějších, kdy se lidé při svíčkách či petrolejkách
scházeli po staveních, pracovali, pomáhali si, ale i besedovali
a těšili se na příchod Ježíška. Zazněly písně staré, dlouho
opomíjené, avšak nezapomenuté jako jsou Provázky krútíme,
Ej, ráda přadu tenký len, Vánoce, Vánoce, skoro-i budete.

od prvopočátku jsou stejní a to na pozici prim – Ivana
Burdová (housle), Sára Poláchová (housle), terc – Anna
Častulíková (flétna), Jana Raková (housle), obligát – Kryštof
Kašša (flétna, klarinet), kontry – Kateřina Gbelcová (viola),
basák – Vladimír Gbelec (kontrabas), cimbál – Antonín Blaha,
Adéla Šimoníková.
První muzikantské krůčky CM Dokopyjan byly vedeny
dětským folklorním souborem Dokopyjánek, který vznikl pod
záštitou Občanského sdružení Dokopy. Soubor se od začátku
svého působení pravidelně zúčastňuje akcí v obci a dalších
přidružených dědin, přehlídek, kde čerpáme mnoho
zkušeností i do budoucnosti. DFS Dokopyjánek i CM
Dokopyjan se snaží seznamovat veřejnost, děti a mládež,
s co největším počtem lidových písní, tanců, říkadel a her
z Valašska, zvláště pak z Vlachovicka.

Hudební nástroje jsou pořízeny z projektu DOKOPY za
kulturou, remeslami a tradíciami obcí Lomná a Vlachovice.
Bez této podpory by fungování CM nebylo možné.
Během své krátké existence absolvovala muzika již několik
„snad“ kvalitních vystoupení, jak na domácí půdě
(Svatojánské slavnosti, Ovčácký den ve Vrběticích,
Vlachovické hody, rozsvicování vánočního stromu, vánoční
koncert), tak v zahraničí (Lomná na Slovensku). Za tak
krátkou dobu se nám podařilo mít i vánoční koncert se
známou cimbalistkou Zuzanou Lapčíkovou o Vánocích 2013.
CM Dokopyjan hraje k tanci i poslechu. Volíme repertoár tak,
aby oslovil co nejvíce posluchačů. Snažíme se hrát písničky,
které lidé znají, na druhou stranu se snažíme hrát i takové
písně, které jsou historií našeho regionu. Je pro nás důležité,
aby vždy byli spokojeni posluchači. Cílem cimbálky je přiblížit
lidové písně co nejširšímu okruhu dnešních posluchačů.

Na všech zmíněných akcích nás vždy doprovázela naše skvělá
cimbálová muzika Dokopyjan.
Snad se slova i melodie těchto písniček, ale i všech ostatních,
které se děti naučily během celého roku, zaryjí do paměti,
myslí a srdíček dětí pro chvíle pohody i zábavy a budou z této
studnice našeho místního folklóru čerpat i nadále.
Přejeme Všem radostné Vánoce plné lásky, pohody a klidu.
Leona Čevelová

CIMBÁLOVÁ MUZIGA DOKOPYJAN
Jak to všechno začalo?
Cimbálová muzika vznikla v květnu 2012. Její vznik byl
vyvolán potřebou oživení folklorních tradic obce Vlachovic a
okolí. Letos o Vánocích 2014 to bude rok, co cimbálová
muzika začala vystupovat pod názvem DOKOPYJAN. Členové

Výčet akcí/vysoupení CM Dokopyjan: Svatojánské slavnosti,
Vlachovické hody, Ovčácký den ve Vrběticích, Rozsvicování
vánočního stromu ve Vlachovicích, Vánoční koncert
v Ostrožské Nové Vsi, pak ve Vlachovicích se Zuzanou
Lapčíkovou, Velikonoční jarmárek ve Val. Kloboukách, Dětský
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den v Rudimově, Fašiangy a Dny obce v Lomné na Slovensku,
Dětský valašský bál v Lidečku.
Nejbližší akce je 28. prosince 2014 ve Vrběticích v hospodě
u Lysáčků. Toto vánoční setkání organizují Vrbětské ženy.
Všichni jste srdečně zváni. V roce 2015 NÁS i VÁS snad
budou čekat další příjemné společné chvilky provázené
společným zpěvem a radostí z něj.
Kateřina Gbelcová

Stromy do krajiny
Stromy do krajiny.
Tak bychom mohli
pojmenovat projekt,
který započal na
podzim roku 2012.
Do
realizace
se
pustilo O.s. Dokopy
na základě nápadu
ovocnáře
Václava
Jánoše z Vrbětic a
zapojily se do něho
společně i s Myslivci
Valašsko Vlachovice
Hlavní myšlenkou je
vytvořit
alej
především ovocných
stromů starých, tradičních odrůd, podél vybraných polních
cest, která by spojovala Vlachovice s Vrběticemi. Do
budoucna i se vznikem odpočinkové stezky.
Prvních zhruba 55 stromů vysázeli na podzim roku 2012.
Začali dle plánu pod Hrbáčem na vlachovském katastru a
postupovali postupně k lyžařskému vleku. Letos koncem
listopadu pokračovali ve výsadbě a vysadili dalších více než
50 stromů, které pan Václav Jánoš vypěstoval a zdarma
dodal. O kůly se postarali Myslivci Valašsko Vlachovice a
velké díky patří i Ladislavu Obadalovi, který věnoval spoustu
odkorků na ochranu stromů před zvěří. Samotná výsadba
byla ve vzájemné, příjemné spolupráci členů Dokopy a
myslivců, kdy se zdraví stromů zapilo „slivovicú“. R.F.

KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU
Inzerce je zdarma pro všechny občany Vlachovic a Vrbětic.
Do dalšího čísla Vlachovických listů ji můžete podávat do 23.
prosince na OÚ Vlachovice. R.F.
1. Daruji dva koberce, hnědý podklad se vzorem. Rozměry
3x4 m a 2x3m , tel.: 604 304 708

PRÁVNÍ OKÉNKO

V této rubrice budou mít občané obce vznášet své dotazy,
jež se týkají práva, popř. právních problémů či nastalých
situací, se kterými potřebují aktuálně poradit (občanské,
rodinné, pracovní, trestní právo a jiné).
Vždy v následujícím vydání Vlachovických listů bude na dotaz
odpovězeno.
Své
dotazy
směřujte
na
e-mail
zastupce@centrum.cz a nebo můžete dát svůj dotaz do
Schránky dotazů, která bude umístěna od začátku ledna
2015 u hlavních dveří Obecního úřadu Vlachovice.
V rámci právního okénka by bylo také pojednáváno o
jednotlivých institutech práva – smlouvy (kupní, darovací,
převody nemovitostí), dědictví, rozvod, úprava styku
s nezletilými před a po rozvodu, rozdělení společného jmění
manželů, vymáhání pohledávek, exekuce, insolvence, osobní
bankrot, daně, sousedské spory, domácí násilí atd.
Odpovídat na tyto dotazy bude právník, neváhejte se ho
zeptat. R.F.

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ:
Bohoslužby v době vánoční:
24.12. St

15.00 Vánoční mše sv.
24.00 Slavnost Narození Páně –
půlnoční mše sv. se zpěvem chrámového sboru

25.12. Čt

8.45 Slavnost Narození Páně
slavná mše sv. se zpěvem chrámového sboru
10.30 Slavnost Narození Páně
s lidovým zpěvem
26.12. Pá

8.45
10.30

Svátek Svatého Štěpána
Svátek Svatého Štěpána

27.12. So
17.00 Svátek sv. Jana, apoštola a
evangelisty ( Mše sv. se svěcením vína, po mši sv. agapé a
přípitek požehnaným vínem na faře)
28.12. Ne
a Josefa

8.45

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie

10.30 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie
a Josefa - slavná mše sv. s obnovou manželských
slibů
31.12. St
17.00 Poděkování a prosba o Boží
pomoc do nového roku

2. Koupím kvalitní dubovou a modřínovou kulatinu pro
bednářské účely. Děkuji. Josef Fryzelka, tel.:603 869 246

1.1. Čt

3. Prodám dřevěnou zdravotní polohovací postel. Málo
používaná. Cena 5000 Kč. tel.: 732 619 434

2.1. Pá 16.00

4. Kúpím menší traktor (např. ZETOR 25 apd.) pro prácu na
polu.:-) Tel.: 775 345 646

4.1. Ne

8.45

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
10.30 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Adorace
17.00 Mše sv. a žehnání koledníků

8.45
Slavnost Zjevení Páně
10.30 Slavnost Zjevení Páně - při mši sv.
žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů
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POZVÁNKY A AKCE V OBCI
26.12.2014 (pátek)

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA - FOCUS

27.12.2014 (sobota) VÁNOČNÍ KONCERT D.H. LIDEČANKA

v nedělu 28. 12. 2014 od 16. hod.
v pohostinství ve Vrběticích
v

4.1.2015 (neděle) KONCERT RYBOVA MŠE (KOSTEL SV.
MICHAELA)
16.1.2015 ( pátek)

PLES KRPŠ
FRK NAKONEC:
„Mamko“, ptá sa o Ščedrém dňu u stromečka ogárek: „Toťto
fšecko ně nadělil Ježíšek?“ „No baže Ježíšek, gdo inší ?“

KALENDÁŘ LEDEN 2015

„ Aha, takže vy s tatú ste mně letos zas nic nedali, že“?

VLACHOVICKÉ LISTY - ČÍSLO 1/2015 Pro Občany Vlachovic a Vrbětic zdarma, vydává: Obec Vlachovice, Vlachovice 50, tel.: 577 324 026, www.vlachovice.cz
Kontakty: starosta Zdeněk Hověžák, tel:772 512 157, místostarosta Ladislav Obadal, tel.: 724 070 067, místostarosta Ing. Radek Fryzelka, tel.: 725 931 050
Odpovědný redaktor: Ing. Radek Fryzelka, zastupce@centrum.cz, R.F. – zkratka jména v textu,
Budeme rádi za Vaše připomínky, náměty a spolupráci.
Barevná verze Vlachovických listů ke stažení na www.vlachovice.cz. Velké poděkování od Obce Vlachovice: Mgr. Leoně Čevelové a Šárce Fojtů
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