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Občanům Vlachovic a Vrbětic
„Únor bílý, pola sílí“
ÚNOR 2015

www.vlachovice.cz

Vážení a milí spoluobčané,
nejprve Vás chci informovat ohledně aktuální situace
v muničních skladech. Každý den jsem informován o aktuální
situaci v areálu. Zástupci složek IZS zde pracují nepřetržitě i
v době svátků. Tito odborníci, kteří se v prostoru pohybují,
ohledávají, hlídají a bez přestání pomáhají k tomu
nejdůležitějšímu, k odvozu munice, si zaslouží velké
poděkování. Prostor byl již k tomuto uznán způsobilý. Začaly
se odvážet zásoby firmy Bochemie.
Stanovil se
harmonogram k odvozu veškeré munice. Byla schválena
prověrka veškeré munice. Toto všechno jsou kroky důležité
k tomu, aby byl prostor bezpečný pro nás pro všechny. Toto
je pro nás nejdůležitější úkol.

informací přes sms zprávy, na další radary, které měří
rychlost vozidel...
O všem, co budeme připravovat, Vás budeme informovat.
Naopak bychom přivítali i jiné nápady, které nám můžete
předávat elektronicky a nebo vhazovat do obecních
schránek. Budu se těšit na společné nápady a rozvoj naší
obce.
Zdeněk Hověžák - starosta

Pokud přejdeme již k naší příjemnější činnosti - hned na
začátku naší práce jsme si stanovili několik prvotních úkolů.








Kromě běžných prací jsme natřeli a vyčistili
autobusové zastávky.
Ve Vrběticích v budově bývalého občanského
výboru jsme zahájili údržbářské práce venkovních i
vnitřních prostor.
Byly ořezány lípy ve Vlachovicích u kostela a ve
Vrběticích na křižovatce, aby neohrožovaly
bezpečnost občanů.
Probíhají práce na zastřešení a uzavření odpadní
jámy na hřbitově.
Byla zahájena částečná rekonstrukce KD v části
„Kasína“. Na záchodech byly odstraněny staré
obklady a proběhly výkopové práce pro novou
kanalizaci. V prostoru za výčepem jsme vybourali
veškeré příčky a celý prostor bude snížen o 1 metr
na úroveň terénu. Od února se započnou také práce
spojené s celkovým zateplením a výměnou všech
výplní.

PŘÁNÍ DĚTÍ Z MŠ OBECNÍM ZAMĚSTNANCŮM
Těsně před Vánoci navštívily obecní úřad „děcka“ z naší
mateřské školky, aby nám popřáli vše nejlepší do nového
roku a k Vánocům.

Před námi je spousta dalších nutných úkolů, do kterých jsme
se již různým způsobem pustili. V letošním roce musíme
zahájit práce spojené s odkanalizováním celé obce. V tomto
roce nám totiž končí výjimka pro nakládání s odpadními
vodami. Již dnes jsme se proto ocitli v situaci, že nám mohou
být udělovány sankce za takový stav.
Začali jsme pracovat na projektech všech budov ve
vlastnictví obce. Mezi ně patří budova bývalé školy ve
Vrběticích, budova služeb, sběrný dvůr u pálenice, spojovací
krček ve škole ve Vlachovicích, zasíťování stavební lokality
Nivy...
Vytváříme projekty a budeme podávat žádosti o dotace na
rozšíření a doplnění dětských hřišť, na rekonstrukci zvonice
ve Vrběticích, na rekonstrukci rozhlasu s doplněním

Přišel k nám Jeník Blaha, Eliška Častulíková, Ondra Zoubek,
Adrianka Vaculíková, Patrik Řehák, Nikolka Jurigová, Lucinka
Janáčková. Kromě písniček nám zhotovili andělíčky, kteří by
nás měli opatrovat. Snad budou fungovat. Moc jim
děkujeme.
R. F.
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VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ V RÁMCI
PROJEKTU - ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN
KULTURNÍHO DOMU VLACHOVICE
Samotný projekt a dotační titul již byl popisován v minulém
čísle Vlachovických listů. V době uzávěrky ale ještě nebyly
známy výsledky výběrového řízení. Výběrové řízení vedla
firma MCI SERVIS ze Zlína. Bylo podáno celkem 8 nabídek.
Jednalo se o firmy: 4PINVEST, s.r.o, INSTOP, spol.s.r.o,
FILMONT, s.r.o., Karel Hlavica, WEBEL s.r.o. ,Stavební firma
Hanáček, s.r.o., Zlínské stavby, a.s., a firmu HOKRSTAVBY
s.r.o.. Podle zákona musí zakázku získat ta firma, která
nabídne nejnižší cenu a zároveň splní všechny podmínky
výběrového řízení.
Výběrové řízení vyhrála Stavební firma Hanáček, s.r.o.
z Uherského Brodu. Její nabídková cena činí 4708715 Kč
včetně 5 % rezervy ze započitatelných výdajů a včetně DPH.
Na základě tohoto výběrového řízení byla v polovině ledna
s touto firmou uzavřena řádná smlouva. Firma dle smlouvy
začne se stavebními pracemi již zkraje jara, přičemž nejzazší
termín dokončení a převzetí díla bude 30. června 2015.
V této době se již plně pracuje na rekonstrukci záchodů
hospody a zázemí a vypracovává se stavební projekt na
celkovou rekonstrukci KD.
R. F.

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze ZO Vlachovice konané dne 19. 12. 2014
Zastupitelstvo Obce Vlachovice schválilo:








Rozpočtové změny č. 4.
Rozpočtové provizorium pro rok 2015.
Solidární příspěvek Zlínského kraje na dopravní
obslužnost r. 2015 – 100,- Kč/obyvatel.
Nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku
„Zateplení a výměna oken KD Vlachovice“ /Stavební
firma Hanáček, s.r.o. Uherský Brod/.
Výsledky průběžného auditu obce.
Odkoupení p. č. 2389/2 v k.ú. Vlachovice.

Informace ze schůzí RO Vlachovice konané 7. 1. 2015 a 14.
1.2015
Rada Obce Vlachovice:







Pověřila starostu, aby sestavil podklady týkající se
průběhu původního povolovacího řízení provozu
Bochemie.
Souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky o
zákazu nebo omezení ohňostrojů a používání
zábavné pyrotechniky v obci.
Projednala Rozvojový plán Obce Vlachovice.
Souhlasí s vypracováním nové obecně závazné
vyhlášky o odpadech.
R.F.

za jednoho psa) a poplatek za odpady (200,- a 350,- Kč za
osobu na rok). Někteří občané (již vícekrát upozorňovaní)
neplatí spotřebovanou vodu, což začneme postupně řešit.
Jednou z těch prvních, jemnějších možností je zastavit
neplatičům kohoutky a přistavit jim cisternu s vodou.
--------------------------------------------------------------------------------Žádáme občany, aby v zimním sněhovém období
nenechávali automobily na komunikacích, velice nám to
ztěžuje jejich údržbu a v těžkých úsecích hrozí poškození
nevhodně stojících automobilů. Zakázáno je rovněž házení
sněhu zpět na ohrnutou komunikaci, takové jednání
některých jedinců je nejen nelogické, ale ohrožuje
bezpečnost na komunikaci. Děkujeme za pochopení.
--------------------------------------------------------------------------------Zpracováváme projekt na doplnění dětského hřiště u staré
budovy ZŠ Vlachovice a vytvoření tématického
odpočinkového hracího chodníčku lavičkami, nejen pro
rodiče s dětmi ve středu obce, naproti KD.
--------------------------------------------------------------------------------Vytváříme projekt a jednáme s úřady ohledně zasíťování
nově plánované stavební lokality na Nivách. Již během
začátku léta, pokud nenastanou komplikace, bychom chtěli
začít s prvními terénními pracemi. Začali
jsme
rovněž
pracovat na stavebním projektu odkanalizování nové
stavební lokality ve Vrběticích – Za humny a vytvoření nové
komunikace.
R. F.

JAK JSME ROZSVÍTILI VÁNOČNÍ STROM A
ÚČASTNILI SE VÁNOČNÍHO KONCERTU
V neděli 21. prosince se ve Vlachovicích již tradičně
rozsvěcoval vánoční strom, kterého se i letos zúčastnil velký
počet lidí. Samozřejmě zde byla přítomná i Česká televize,
jak bylo v předvánočním čase kvůli známým událostem již
zvykem. Při čaji, svařenému vínu nebo punči jsme mohli
zhlédnout u vánočního stromu vystoupení vybraných žáků
3., 4. a 5. třídy ZŠ Vlachovice. V sále KD si pro nás dětský
folklórní soubor Dokopyjanánek a cimbálová muzika
Dokopyjan s pomocí některých členů přátelského souboru
Závršan, nachystali moc pěkné vystoupení na motivy
valašských tradic v adventu.

KRÁTCE Z OBCE
Neustále upozorňujeme občany, že je nutno platit poplatky
dle obecně závazných vyhlášek, a to jsou poplatky za
pronájem obecního pozemku, poplatek za psa (30,-, 60,- Kč

Manželé Čevelovi a Hanka Mačková , jedni z mnoha organizátorů
kulturního programu - Rozsvěcování vánočního stromu
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Folklorní soubor Dokopyjánek a cimbálová muzika Dokopyjan se
svým adventním programem

Další akcí byl Vánoční koncert dechové hudby Lidečanka 27.
prosince, tento koncert si přišli poslechnout a pokračovat
v poklidné vánoční atmosféře nejen starší, ale i část naší
mladší generace. Neboť Obec Vlachovice v té době neměla
kulturní komisi, vypomáhali k organizaci a zajištění chodu
obou dvou akcí dobrovolníci. Z největší části to byli členové
sdružení Dokopy, dále někteří zastupitelé obce, zástupci SDH
Vlachovice
a ostatní dobrovolníci. Všem patří velké
poděkování, speciálně Luboši Mačkovi za zajištění a
organizaci Vánočního koncertu.
R. F

Byl objednán autobus, před kterým se v pondělí odpoledne
sešlo přibližně 20 občanů. Nálada v autobuse byla veselá a
nechyběly ani štamprle slivovice na zahřátí. Prohlídka
mechanického betlému byla i včetně promítání filmu.
Zpracování filmu a především prohlídka celého betlému je
opravdu krásným zážitkem, a proto byli všichni naši
návštěvníci po této návštěvě, dle jejich reakcí, velmi
spokojeni a vánočně naladěni. Pro občany Vlachovic a
Vrbětic byl tento zájezd zdarma a i proto je škoda, že se
přihlásilo jen tak málo našich občanů. Určitě bychom rádi do
budoucna pořádali podobné malé obecní zájezdy, například
do divadla apd. To, jestli budou úspěšné a budou se dále
pořádat, záleží jen na Vás a Vašem zájmu. Příště se nebojte a
určitě se přihlaste. Budeme rádi.
R. F.

ZŠ VLACHOVICE – A JE TU LEDEN
Na vánoční prázdniny jsme se rozloučili vánoční besídkou.
V respiriu školy se sešli rodiče žáků, veřejnost a zaměstnanci
školy. Společně jsme se naladili vánoční atmosférou a zhlédli
pěkné vystoupení žáků. Besídka byla slavnostní tečkou Dne
otevřených dveří. Od rána byla škola přístupná veřejnosti,
návštěvníci mohli nahlédnout do výuky a podívat se na
vnitřní vybavení školy.
Přehoupl se rok a přiblížilo se nám pololetí.
Dne 20. ledna 2015 se v naší škole uskutečnil zápis žáků
k základnímu vzdělávání. K zápisu se přihlásilo 17 dětí.
Všichni se cítili příjemně a všechny děti byly statečné a
šikovné.
Tradiční ples KRPŠ se uskutečnil v pátek 16. ledna 2015.
Slavnostně byl zahájen polonézou žáků osmé a deváté třídy.
Tato akce se stává neoficiálním setkáním veřejnosti a rodičů
se zaměstnanci školy. Velký dík patří zástupcům z řad rodičů
za organizaci a přípravu plesu. Samozřejmě děkuji nejen
žákům za pěkné vystoupení, ale i všem přítomným za
podporu školy a fondu KRPŠ.

Atmosféra na Vánočním koncertu Lidečanky

PŘEDVÁNOČNÍ „ZÁJEZD VLACHOVJANŮ“ NA
MECHANICKÝ BETLÉM

Výsledky práce žáků za první pololetí budou zhodnoceny ve
čtvrtek 29. ledna 2015, kdy se vydává vysvědčení.
V dopoledních hodinách proběhne také maškarní karneval
pro žáky prvního stupně.

Těsně před Vánoci, 22. prosince, Obec Vlachovice
naplánovala předvánoční zájezd pro naše občany, na
mechanický betlém v Horní Lidči.

Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům školy za
odvedenou práci v prvním pololetí školního roku, žákům
přeji co nejlepší výsledky v dalším období a rodičům radost
z výsledků svých dětí.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy
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ZPRÁVA SPOLKU ZA ZDRAVÉ VALAŠSKO:

PETICE DORAZILA DO PRAHY

Iniciátoři Petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného
materiálu z areálu bývalých vojenských skladů v katastru
obcí Vlachovice a Vrbětice se vydali do Poslanecké sněmovny
PČR. Cílem této cesty bylo projednání jednotlivých bodů
petice. Schůze petičního výboru, která trvala téměř tři
hodiny, poukázala na celou řadu nejasností okolo fungování
vrbětického areálu. Připomínáme, že zápis a zvukový záznam
z celé schůze je k dispozici na webu Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3906&ido=1117&td=22&
cu=12
Přestože zástupci jednotlivých resortů neodpověděli na řadu
našich otázek, byla naše občanská iniciativa a osobní
angažovanost velmi pozitivně hodnocena. Jsme velmi rádi,
že jsme mohli nejen naše podněty, ale i otázky přednést na
půdě Poslanecké sněmovny PČR.

společnému jednání se zastupitelstvem naší obce. Také
kdokoliv z občanů nás může oslovit, rádi mu vše vysvětlíme.
Odpovědnost nás občanů nekončí odevzdáním hlasovacího
lístku, nespoléhejme proto pouze na naše politické
představitele. Zajímejme se o veřejné dění a dostatečně včas
upozorňujme na nekalé jednání okolo nás! Máme
jedinečnou možnost s věcmi, které nám nevyhovují, něco
konkrétně udělat. Nespokojme se pouze s debatami uvnitř
našich domácností a nadáváním u večerních zpráv, to vše
ukončené konstatováním, že vlastně nic neovlivníme.
Ovlivníme! Když budeme chtít a budeme se aktivně podílet
na veřejném životě okolo nás. Nejde totiž jen o naše osobní
bezpečí a zdravé životní prostředí, ale i o to, aby se nic
podobného nemohlo opakovat na jiném místě v ČR.
Pavel Obadal, člen zastupitelstva obce Vlachovice
„13.1.2015 jsem se zúčastnil jednání petičního výboru PS
PČR, kde se projednávala petice občanů "Za zdravé Valašsko"
z Vlachovic a Vrbětic. Z mého pohledu petiční výbor PS PČR
byl velmi vstřícn k projednávání petičních bodů, avšak
odpovědi Ministerstva obrany, vnitra a Báňského úřadu byly
vyhýbavé, ať už po stránce muničních skladů, tak ohledně
Bochemie. Přesto jsem rád, že jsem u toho mohl být a
podpořit tak naše občany, kteří bojují za dobrou věc.“
Josef Polomík, Vrbětice 65 (zúčastnil se celého jednání
petičního výboru PSP ČR) „Jsem opravdu rád za to, co dělá
spolek „Za zdravé Valašsko.“ Není jim lhostejné, co se děje
v našem okolí a díky tomu, že upozorňují na spoustu věcí
snad nebude celá tato kauza zametena pod koberec.“
Ing. Bohuslav Chalupa (poslanec ANO 2011) člen petičního
výboru PSP ČR „Závěrem tohoto zamyšlení chci upřímně
poděkovat iniciátorům petice za jejich občanskou aktivitu a
osobní angažovanost. Je to i při všech závažných zjištěních
dobrá zpráva pro nás všechny.“
Ing. Vladimír Valenta, Csc. (zúčastnil se celého jednání
petičního výboru PSP ČR) „Děkuji Vám za Váš výborný
dokument pro Petiční výbor PSP. Jednání PV PSP bylo pro
mne velice poučné. Poodkrytí podivných transakcí
netransparentních společností a zájmových skupin je
úděsné. Obávám se, že kauza Vrbětice je jenom jeden
vyhřezlý vřed „morbus socialis letalis" smrtelné nemoci naší
společnosti, která nedojde-li k radikální operaci nebude mít
šťastné a veselé zítřky. S upřímným obdivem k Vaší
občanské statečnosti Váš Vladimír Valenta“

PRÁVNÍ OKÉNKO
Na závěr tohoto jednání přijal Sněmovní petiční výbor
usnesení, kde má vážné pochyby o dodržování zákonů a
podzákonných norem při správě a provozování areálu
muničního skladu Vrbětice, včetně povolovacích řízení. Žádá
vládu, aby mimo jiné sdělila odpovědi na otázky petentů,
vyplývající ze souhrnné zprávy spolku „Za zdravé Valašsko“.
Souhrnná zpráva je rovněž k dispozici na webu PSP ČR.
V případě zájmu je možné si ji také vyzvednout v tištěné
podobě v obchodě paní Kulíškové.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a stále podporují. Jsme
přesvědčeni, že bojujeme za správnou věc a Vaše podpora
nám dává naději, že naše snaha není marná. Jsme otevřeni

Dotazy do právního okénka směřujte na e-mail
zastupce@centrum.cz a nebo můžete dát svůj dotaz do
schránky dotazů, která je umístěna u hlavních dveří OÚ
Vlachovice.
Dotaz:
Dobrý den, dne 15. 12. 2014 jsem od zaměstnavatele obdržel
výpověď z pracovního poměru, a to z důvodu nadbytečnosti
dle § 52 písm. c) zákoníku práce. S výpovědí však příliš
nesouhlasím. Navíc mi není zcela jasné, jaké mám ze zákona
nároky a možnosti obrany. Děkuji za odpověď. (Anonym)
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PROVOZ – RELAX CENTRUM VLACHOVICE

Odpověď:
Dobrý den, především je třeba konstatovat, že pracovní
poměr lze ukončit několika způsoby. Jedná se o dohodu,
výpověď, okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době.
Výpověď musí být udělena písemně, jinak se k ní nepřihlíží a
musí v ní být vymezen důvod výpovědi, a to nejen
v paragrafovém znění, ale především skutkově, tzn.
konkrétně slovy popsat důvod pro ukončení pracovního
poměru. V opačném případě toto může být důvod pro
vyslovení neplatnosti výpovědi soudem. V neposlední řadě
je potřeba zdůraznit, že na Vaše místo nesmí zaměstnavatel
přijmout jiného zaměstnance a pracovní místo musí být
zrušeno.

Bylo zřízeno na koupališti ve Vlachovicích již před 6 lety.
Můžete zde využít služeb sauny, vířivé vany a fitcentra se
spinningem. „Dojděte sa podívat, odpočinút a relaxovat,
nebojte sa . “

Pokud není v pracovní smlouvě sjednáno jinak, běží
zaměstnanci dvou měsíční výpovědní lhůta, a to od prvního
dne následujícího kalendářního měsíce po doručení
výpovědi. V případě udělení výpovědi pro nadbytečnost, ale
taktéž v případě, kdy je z tohoto důvodu uzavřena dohoda o
ukončení pracovního poměru, náleží zaměstnanci též
odstupné ve výši stanovené zákonem, odstupňované podle
odpracovaných let u zaměstnavatele. Dále má zaměstnanec
nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, stejně jako
proplacení případných cestovních náhrad, diet apod.
V případě, že máte pochybnosti o platnosti udělené
výpovědi, lze se do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní
poměr skončit, obrátit na příslušný soud, aby o platnosti či
neplatnosti rozhodl. V takovém případě však doporučuji
obrátit se na advokátní kancelář, která věc kvalifikovaně
posoudí. V žádném případě věc neřešte sám.

Provozní doba
Pondělí – Neděle
Dle dohody (10 - 22 hod)
Ceník
Sauna – 250 Kč (cyklus 90 min., celková cena pro 1 - 6 osob)
Vířivka – 300 Kč (cyklus 30 min, celková cena pro 1 - 3
osoby)

Mgr. Šárka Lysáčková, právník

NABÍDKA ČASOPISU D – TEST - NAŠIM OBČANŮM

Spinning – 50 Kč za 1 osobu ( minimální počet 2 osob)
V případě zájmu volejte tel.: +420 605 048 116 – p. Kučerová

Na naši obec se obrátil zástupce právního oddělení
spotřebitelského časopisu D - Test s nabídkou spolupráce.
Tento časopis nám a všem našim občanům nabízí bezplatně:










Poradenství v oblasti spotřebitelského práva na
telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 9-17
hodin, běžný telefonní tarif).
Průběžné
informování
o
nejaktuálnějších
spotřebitelských problémech a tématech v podobě
tiskových zpráv.
Možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a
podnikateli
prostřednictvím
naší
služby
VašeStížnosti.cz
na
webové
adrese
www.vasestiznosti.cz.
Populární tištěnou brožuru „jak nespadnout do
pasti“ zaměřenou na předváděcí akce a podomní
prodej a mnoho dalších publikací v tištěné podobě
pojednávajících o důležitých spotřebitelských
tématech, např. triky obchodníků.
Samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „prodejci
nezvoňte určené k volné distribuci.

Chystáme se do budoucna navázat s touto redakcí
spolupráci. Pokud budete mít problém, nebo dotaz,
určitě neváhejte využít této nabídky rady a pomoci. R.F

R.F.

KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU
Inzerce je zdarma pro všechny občany Vlachovic a Vrbětic. Do dalšího čísla
Vlachovických listů ji můžete podávat do 23. února 2015.

1.
Prodám bubnovů sekačku PANTER + hrabačku na
seno, cena – 15000 Kč. Tel:+420 607143174
2.

Kúpím vlečku za traktor. Tel.:775 345 646
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ŽEBŘÍČEK ČETNOSTI PŘÍJMENÍ A JMEN
V NAŠÍ DĚDINĚ

S LÁSKOU VZPOMÍNÁME
Tato sekce je zdarma pro všechny občany Vlachovic a Vrbětic. Do dalšího
čísla Vlachovických listů ji můžete podávat do 23. února 2015.

Petrů Václav 28. 8. 1939 – 20. 2. 2014
Žádná smrt není zlá, předchází-li život
dobrý.

Žebříček četnosti příjmení ve Vlachovicích a Vrběticích
jednoznačně vyhráli Rakovi, kterým samozřejmě za
mnohagenerační výkon gratulujeme a jsou nám ostatním na
konci žebříčku, příkladem. Na druhém, velmi pěkném místě
se umístili Šimoníkovi, kteří mají ještě dostatečný náskok
před Obadalovými. Další místa jsou už poměrně vyrovnaná.
To, jak se Váš rod a příjmení umístí příští rok, záleží i na Vás.
:-)
1.

Rak, Raková:

62

V ROCE 2014 JSME SE ROZLOUČILI S TĚMITO
NAŠIMI OBČANY – VZPOMÍNÁME NA NĚ

2.

Šimoník, Šimoníková:

43

3.

Obadal, Obadalová:

33

S láskou vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany:

4.

Hlavica, Hlavicová:

31

Baláček Josef, 94 let

5.

Hověžák, Hověžáková:

30

Míča, Míčová:

30

Máčalová Anežka, 80 let
Petrů Václav, 74 let
Příleská Marie, 79 let
Kovaříková

Žebříček jmen
Stále se dá říci, že naše Vlachovice a Vrbětice jsou obcí Marií
a Josefů, přestože četnost těchto jmen poklesla.
Marie:

85

Josef :

52

Ludmila:

34

František:

42

Jana:

32

Petr:

32

Sáblík Oldřich, 62 let

Alena

25

Pavel:

31

Urbaníková Zdeňka, 85 let

Jarmila

24

Martin:

28

Švehláková Marie, 91 let
Kaššová Marie, 63 let

Pajdlová Ludmila, 83 let
Slavíčková Ludmila, 89 let
Holá Martina, 23 let
Bureš Ladislav, 83 let
Slavíček Milan, 64 let

R.F.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako každý rok, tak i letos se v naší obci uskutečnila tradiční
Tříkrálová sbírka. Tříkrálová sbírka je akce organizovaná
Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními
charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále
(tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky, jejímž
hlavním účelem je především pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
V letošním roce se ve Vlachovicích vybralo celkem 36266 Kč,
z toho v části Vrbětice 7900 Kč. Všem koledníkům,
dospělému doprovodu a samozřejmě všem dárcům – Pán
Bůh zaplať.
R.F.
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SVOZ ODPADŮ

s výbuchem munice došlo v nočních hodinách za obcí
Vlachovice k zapadnutí policejního vozidla na rozmáčené
louce. S prosbou o pomoc byl kontaktován právě Ondřej
Václavík, který během cca deseti minut dorazil na místo i
s traktorem. Profesionální pomocí vyprostil zapadlé vozidlo a
odtáhl jej na zpevněnou komunikaci. Díky jeho
profesionálnímu přístupu mohlo být vozidlo ihned využito k
dalším potřebným úkolům PČR.
Ondřeji Václavíkovi děkujeme za poskytnutou příkladnou
pomoc naší PČR.
R.F.

Z KULTURNÍ HISTORIE VLACHOVSKA:
FAŠANKY NA VLACHOVSKU

Popelnice se svážejí vždy v pátek, plasty se svážejí
v termínech v pondělí.
Velkoobjemový, nebezpečný odpad a elektroodpad bude
svážen v průběhu března a září 2015 - bude upřesněno.
Mimo tento termín po tel. dohodě 724 070 067 nebo
577 324 026. Žádáme občany, aby bez předešlé dohody
neukládali žádný odpad, tj. plasty, lednice mrazáky, televize,
pneumatiky atd. před sběrný dvůr.
Svoz komunálního odpadu. Do popelnic se ukládá směsný
komunální odpad, tj. složka komunálního odpadu
po vytřídění skla, plastů, železa, objemného a nebezpečného
odpadu. Popelnice nesmí obsahovat stavební suť, zeminu,
kamení, větve, trávu, listí, výbušné a hořlavé látky, žhavý
popel, kapaliny a nebezpečný odpad. Dále nesmí obsahovat
druhotné suroviny jako např. železo, sklo. Popelnice
se pro svoz označuje evidenční známkou. Je třeba ve svozový
den je připravit a po vyprázdnění opět uklidit mimo chodník,
vozovku nebo obecní pozemek.

Díky zápisům pátera Matýska se můžeme dozvědět, jak se u
nás lidé připravovali na velký půst v době, před více než 100
lety zpět.
Končiny se držely v pondělí a úterý před popeleční středou
s půstem. Rodiny se navštěvovaly, školákům poskytli naši
obecní představení obce svým právem tři dny volna. Nikdo
nepracoval, neboť „by mu po celý rok odbíraly prsty“.
„Všude sa péklo“ obřadní pečivo: vdolky, koblihy a Boží
milosti. Od neděle se vařilo uzené maso a přes den se jedly
slaniny. Každý se oddával poslednímu veselí s lidovou
živelností až nevázaností. „Staří ludé praúvali“, že každým
párem v ty dny tancuje čert.
Fašanky prý ovládly naše „dědiny“ zcela. Často začala hrát
„muziga“ po nedělních nešporách a skončila až v úterý po
půlnoci. „Muziganti“ z hospody nevyšli. Před ránem se
prodřímali vsedě a když se ráno objevili první návštěvníci,
pokračovalo se znova. Děcka stála před hospodami a
obhlížela taneční rej. Na končiny musel každý hospodář
s hospodyní potancovat, „ináč by sa len a konopí
nevydařily.“ Proto museli vysoko vyskakovat. „Muzigu platili
hospodáři a chasa.“

Svoz plastů
Žádáme občany, aby v určený svozový den zavázané pytle
s plasty uložili v ranních hodinách před domy poblíž
chodníku. Budou sbírány pouze pytle vydané obcí, tzn. žluté.
V zimě plasty v pytli neutláčejte a nemačkejte, v zimě
dochází často k roztrhnutí pytle, neboť zvětšuje objem.
Děkujeme.
V lednu 2015 nám v rámci projektu - Rozšíření systému
separace odpadů v obci Vlachovice, postupně vozí nové
kontejnery, mimo jiné zde jsou nové kontejnery i na papír.
Během února budou postupně umísťovány na nová místa.
Budeme Vás o nich informovat.

PODĚKOVÁNÍ POLICIE ČR ONDŘEJI VÁCLAVÍKOVI
Obec Vlachovice dostala od Policie ČR děkovný dopis určený
vlachovickému občanu Ondřeji Václavíkovi.
Dne 26. 10. 2014 při plnění policejních úkolů v souvislosti

Ve Vlachovicích nazývali fašánkáře taky „babkovníky“. Ti
chodili po „babkování“ („baba z děckem“) Ve vlachovském
průvodu nesměla rovněž chybět maska „kominářa, policajta
a medvěda.“ Nezbytný rožeň měli s sebou. Hospodyně je
obdarovávaly hlavně „vajcama na škvařešinu“. Cikáni často
provolávali „pod šable, aj pod obušky, my všecko bereme aj
plané hrušky!“ Bylo tomu tak okolo roku 1880.
V hospodách bylo plno. Ještě ve 40. letech 20. stol. dovedli
prý „vrbětští zatancovat s verbou starobylé místní tance:
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kovářskú, ševcovskú, metlovú, mašinu, prešpurskú, točenú a
sedmikročku“. O půlnoci však veselí naráz skončilo.
Muzikanti zahráli postní píseň, ve Vlachovicích obvykle „Již
jsem dost pracoval“, a kdo z mladých nechtěl zůstat v hanbě,
vypadl z hospody co nejrychleji.
Výsměšný zvyk pochovávání basy, se nedělal v každém
období. Po 1. světové válce tento zvyk ve Vlachovicích slábl
také vzhledem k tomu, že „ potrunčeným muzigantom sa prý
ledaco přihodilo“, jako např. vlachovskému Janu Rakovi,
který do roka pochoval ženu a dvě děti.
Ráno na popelec „sa vypravil degdo“. Tu středu prý měli,
škaredí svátek. Aby „šak púst moc zrazu nezačál“, stavívali
se muži i ženy v hospodě a „dopoledňa popíjali zhřívanicu“s
páleným cukrem, skořicí, hřebíčkem a máslem maštěnou.
Proto se u nás říkalo: „Po Popelcu bolí hlava!“
Potom se už půst dodržoval velmi svědomitě. Snesli jiné
hrnce, mastilo se za stara pouze olejem lněným i
bukvicovým. Mimo neděle předříkával hospodář denně
růženec, postní píseň „zanotil“. Maso se vařilo jen v neděli.
„Ludé sa upomínali: Nehřeš, je svatý půst“!
R.F

POZVÁNKY A AKCE V OBCI

OBECNÍ KALENDÁŘ ÚNOR 2015
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