Stránka |1

www.vlachovice.cz

Duben 2022

Vlachovicko-Vrbětický
zpravodaj

Vážení a milí spoluobčané,
tentokrát nevím, jak začít. Myslel jsem si, že tento rok
konečně uděláme tečku za celou nešťastnou událostí
spojenou s muničními sklady. Máme dostatek prostředků na
to, abychom mohli realizovat projekty, které jsme si dosud
všechny nemohli dovolit zafinancovat. Projekty, které jsme
měli spolufinancovat společně s dotacemi, můžeme
financovat z prostředků obdržených za tuto událost. To je
všechno v plánu. Čím však procházíme v současné době je
pro mě až neuvěřitelné a velmi smutné. Člověk, který pro
nás tolik udělal, je lynčován médii a dalšími mnohými, kteří
se k těm lžím připojují. Co měl být opěvován, je politicky i
lidsky zničen. Kdyby on něco způsobil nebo něco zavinil, pak
by to bylo na místě. Opak je pravdou. Hned po nešťastné
události vybuchlých skladů nám byl kdykoli nápomocen.
Neumím ani spočítat, kolik času nám věnoval. Bylo tomu tak
po celou dobu a pořád tak i je. Snahou obcí bylo pomoci i
těm, které zákon z odškodnění vyjímá, tento problém jsme
intenzivně řešili již od podzimu, ostatně i v naší obci na
veřejné debatě se většina dotazů týkala právě situace, jak
pomoci těmto opomenutým osobám. Teď se situace úplně
otočila. Na pomoci těmto osobám pracují sice další advokáti,
ale nevím, zda bude někdo ochoten tuto práci podpořit. A
protože jsem u toho byl od začátku i já, tak stejně tak
zlynčujeme i Hověžáka. Nečekal jsem žádný vděk nebo cokoli
jiného, stačilo prosté poděkování. Těm, kteří tak učinili,
DĚKUJI. Některé dokonce i napadlo, že bych si dokonce
zasloužil i nějakou odměnu, za což jim také DĚKUJI. Za osm
let práce někteří usoudili, že bych si také vděk zasloužil.

Zákon stanovuje pro peněžitou formu jasné limity. Jsou sice i
další formy. Například příspěvek na relaxační pobyt, na
sportovní či kulturní akci a další. Nikdy jsem odměnu
nežádal, jakože někteří moji kolegové odměny dostávají.
Bývá tomu po nějaké zásluze. Zastupitelstvo samozřejmě
musí o odměnách hlasovat jako o zvláštním bodu. To se
zatím logicky nestalo. V současné době a po těchto
událostech bych navrhoval, aby se takový bod vůbec
neprojednával. Je mi z celé situace velice smutno, ne tolik
vůči mně, ale především vůči S. Polčákovi, který pro nás tolik
udělal. Je sice po „bitvě“ a jak se říká, po „bitvě“ každý
generál. S plnou zodpovědností však prohlašuji, že pokud
bych věděl, že budeme procházet a čelit současným
událostem, nikdy bych odškodnění v takové formě
nevyřizoval. Peníze jsou mocná čarodějka. Opět zvítězila
zloba, závist a nenávist. Omlouvám se S. Polčákovi za to, co
pro nás musel udělat a čím si teď musí procházet.
Použil jsem sice jenom jako přirovnání slovo „bitva“.
Skutečnost je ale taková, že opravdová válka zuří nedaleko
od nás. Co bychom se měli nejvíce zabývat touto situací,
zabýváme se pomluvami.
Pevně však věřím, že i touto situací naše obec propluje, že se
dokážeme stmelit v našem cíli získat odškodnění za ta léta
stresu a uznat, že jsme byli úspěšní jak pro obec, tak i pro
občany. Naše obec se pokusí i nadále postarat se i o práva
těch, na které zákon nepamatuje.
Zdeněk Hověžák – starosta
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Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vyjádřit postoj rady obce k současné situaci
v naší obci Vlachovice – Vrbětice.
Odměnu pro pana starostu Zdeňka Hověžáka navrhla rada
obce Vlachovice, a to za celé období při řešení nelehké
situace v „muničních skladech“ už od roku 2014. Nebylo a
není snadné zastávat funkci starosty v takovém náročném
období, být neustále středem pozornosti médií, být
iniciátorem nespočetných schůzek se starosty dotčených
obcí, jednat a vystupovat na vládě ČR, v Senátu a Poslanecké
sněmovně ČR za nás a naše obce. Zatím byla výše finanční
odměny starosty pouze navržena a už se hromadí množství
negativních reakcí. Místo radosti z dosažených úspěchů
vnímáme spíš závist a poškození jména pana starosty.

•

RO souhlasí s finančním příspěvkem pro Domov pro
seniory Nezdenice ve výši 10 000,- Kč, který bude
zahrnut do rozpočtu obce na rok 2022.

•

RO souhlasí s finančním příspěvkem pro
Československou obec legionářskou – Valašské
Klobouky ve výši 5 000,- Kč, který bude zahrnut do
rozpočtu obce na rok 2022.

•

RO souhlasí s odhlučněním tělocvičny a respiria ZŠ
Vlachovice a úhradou z fondu reprodukce ZŠ
Vlachovice ve výši 450 000,- Kč.

Zápis z RO ze 28. 3. 2022
•

RO pověřila provozní p. Doležalovou vytvořením
návrhu na provoz restaurace v dalších měsících i
s víkendovým provozem.

•

RO souhlasí s oslovením advokátní kanceláře
TYCOVÁ & partneři, která již zahájila právní pomoc
pro občany, kteří neměli v obci trvalý pobyt v době
výbuchů muničních skladů, ale v rozhodném období
v obci Vlachovice bydleli.

Oceňujeme především snahu starosty o rozvoj naší obce a
snahu o spokojenost občanů.

•

RO souhlasí s posouzením Smlouvy o zajištění
služeb pro Českou poštu advokátní kanceláří.

Hana Sporková, Ladislav Obadal, Aleš Lysáček, Pavel Šimoník
členové rady obce

•

RO souhlasí s konáním ŠKODA srazu, který se
uskuteční 30. 8. 2022 na hřišti ve Vrběticích, a to po
dohodě s SDH Vrbětice.

Současné finanční možnosti obce a též vysoké finanční
odškodnění každého z Vás, na které měl starosta obce
nemalý podíl, by nás mělo spíše sbližovat a vyjádřit uznání a
vděk starostovi za práci pro obec a Vás občany. Plánovaný
rozpočet na rok 2022 umožnil poskytnout daleko více
finančních možností pro rozvoj obce a činnost našich spolků
a organizací, které to určitě časem ocení.

Zápis z RO ze 7. 3. 2022
•

RO doporučuje ZO schválení odměny starostovi
Zdeňkovi Hověžákovi ve výši 1 % z částky získané
obcí Vlachovice za odškodnění v souvislosti
s výbuchy v roce 2014 a zařazení této odměny do
rozpočtu obce na rok 2022.

•

RO doporučuje ZO schválení rozpočtu
Vlachovice na rok 2022.

•

RO navrhuje ZO uzavření veřejnoprávních smluv
s SK Vlachovice, ČSV Vlachovice-Vrbětice, Spolek
DOKOPY, Český svaz zahrádkářů.

•

obce

RO souhlasí s finančním příspěvkem pro Středisko
rané péče EDUCO Zlín, z. s., ve výši 3 000,- Kč, který
bude zahrnut do rozpočtu obce na rok 2022.

Zápis z ZO ze 14. 3. 2022
ZO schvaluje:
•
•

•
•
•

Veřejnoprávní
smlouvu
s
mikroregionem
Luhačovské Zálesí
Zastupitelstvo obce Vlachovice pověřuje starostu
obce, v případě nepřítomnosti místostarostu obce,
k zastupování na valných hromadách společností
s majetkovou spoluúčastí obce
Uzavření pracovněprávního vztahu se zastupiteli
Smlouvu na advokátní služby
Rozpočet obce na rok 2022
o Příjmy
160 867 700,- Kč
o Výdaje
128 611 000,- Kč
o Přebytek
32 257 700,- Kč
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•

•
•
•

•
•

Veřejnoprávní smlouvy
o Dokopy
650 000,- Kč
o Farnost
500 000,- Kč
o SK Vlachovice
1 000 000,- Kč
o Včelaři
50 000,- Kč
o Myslivci
1 000 000,- Kč
směnu části obecního pozemku p. č. 3868/1 za část
st. p. č. 95 – cena 100,- Kč/m2 v KÚ Vlachovice
zveřejnění záměru směny části obecního pozemku
3870/17 za část st. p. č. 404/1 v KÚ Vlachovice
zveřejnění záměru směny části obecního pozemku
3870/17 za části p. č. 3870/31, 3870/32, p. č. 100/3
v KÚ Vlachovice
zveřejnění záměru směny 1702/4, 1703, 3813/4 za
část p. č. 1702/5 v KÚ Vlachovice
zveřejnění záměru prodeje či směny části ob.
pozemku p. č. 3222/2 v KÚ Vlachovice.

Zprávy z matriky 1-3/2022
Přihlášeno: 3, odhlášeno: 0, narození: 3, úmrtí: 4
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a
evidenční agendě, prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost, tj. narození dítěte, uzavření
manželství, úmrtí, aby tuto skutečnost nahlásili v kanceláři
OÚ (na matrice) a současně předložili i příslušný matriční
doklad. Fotografie narozených dětí nebo informace do
rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete odevzdávat v kanceláři
OÚ Vlachovice nebo posílejte na e-mail: obec@vlachovice.cz
nebo zpravodajvlachovice@seznam.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

V I. čtvrtletí se narodili

Práce v obci v březnu 2022
•

•

•
•
•

V měsíci březnu jsme vyřezávali nežádoucí dřeviny
zasahující do komunikací ve směru na Křekov pod
kapličkou. Ořezávali jsme větve stromů kolem
dětského hřiště v areálu SDH Vrbětice a na
Hradišťku. Dále provádíme úklid obcí a zametání
chodníků.
V lesích směrem k Újezdu proběhla mýtní těžba,
bylo vytěženo u Hrabicových 30 m3 dubové kulatiny
a za Rakovým domem 170 m3 borové kulatiny.
Zlínské stavby, a. s., pokračují v rekonstrukci
obecního úřadu.
V lokalitě NIVY probíhá výstavba nové kanalizace,
kterou provádí EKOSTAVBY Brno a. s.
Hlavica Karel zahájil práce taktéž na výstavbě
kanalizace a vodovodního řadu, a to ve Vrběticích
na Záhumení.

V I. čtvrtletí nás opustili

Ladislav Obadal – místostarosta

Upozornění pro občany
▪

▪
▪
▪

Platba místního poplatku za odpad r. 2022 byla
splatná do konce února (500,-/dospělou osobu,
250,-/dítě, student, senior, ZTP)
Někteří občané stále ještě nemají uzavřeny
smlouvy na hrobové místo
Zkontrolujte, zda máte zaplaceny všechny poplatky
za minulé období (odpady, vodné)
Zkontrolujte, zda máte na popelnici štítek s QR
kódem, popř. si štítek objednejte a následně
vyzvedněte na OÚ

Vzpomínáme
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Tradice o Velikonocích
Víte, proč malujeme vajíčka a pleteme pomlázku? Co
znamenají velikonoční tradice?
Každý ze symbolů Velikonoc – pomlázka, kraslice, beránek,
zajíček, kočičky – má své opodstatnění. Některé jsou
křesťanské, mnohé mnohem starší a vycházejí z různých
pohanských zvyků.
Každý rok na Velikonoce barvíme vajíčka, pleteme pomlázky
a pečeme beránka, ale kdo z vás ví, co tyto zvyky
symbolizují? Pojďme si připomenout pár základních faktů o
těch nejčastějších symbolech Velikonoc.

Velikonoční vajíčka
Malovaná vajíčka či kraslice jsou jedním z nejznámějších
symbolů Velikonoc a existují důkazy o tom, že
v předkřesťanských dobách byly symbolem oslav příchodu
jara. Existuje mnoho výkladů, proč tomu tak je. Jeden z nich
mluví o tom, že vejce obsahuje nový život a už odpradávna
bylo symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení.
Možná zvyk jíst vejce souvisel i s postním obdobím, kdy šlo o
zakázanou potravinu. A protože vajíčka byla pro naše předky
velmi důležitou součástí jídelníčku, zařadili jej zpět, co
nejdříve mohli. Vejce je tajemné, je jako zamčený hrob, ve
kterém se schovává život, a křesťané zde vidí symbolické
spojení se zmrtvýchvstáním Ježíše.
Jako první zřejmě obdarovávali vajíčky staří Egypťané, a to
v období rovnodennosti, a zatímco jejich civilizace vymizela,
tento zvyk nikoliv. Nejstarší nalezená kraslice je prý stará
2300 let. V Českých zemích dávaly dívky vajíčka chlapcům
jako odměnu za vyšlehání a koledu, vajíčka musela být plná a
barevná. Vyfouknutá vejce sloužila především jako dekorace.

z přírodních zdrojů. Červená barva ochraňovala podle pověr
před démony a zároveň symbolizovala lásku a život. A právě
červeně obarvená vejce se původně označovala za kraslice.

Pomlázka
Tato tradice není tak stará jako ostatní, objevila se „teprve“
ve středověku. Jde o svazek vrbových proutků, kterými je
možné šlehat dívky i ženy. Do pomlázky se vplétala červená
stuha či alespoň nit a dělaly se různě velké – od té nejmenší,
která se vešla do kapsy, až po dvoumetrové, obřadní
šlehačky. Má také spoustu názvů, které se liší podle krajů,
zmíníme například mrskút, tatar, žíla...
Šleháním se předávala mladost a svěžest obsažená ve
vrbových proutcích. Děvčata se šlehala, aby jim mládí
vydrželo, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý rok.
Hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se
brzy otelila, i ovocné stromy, aby se probudily ze zimního
spánku. Vdané ženy dostaly pomlázkou, aby nebyly drzé.

Krásnou tradicí, která už bohužel téměř zanikla, bylo
odplatné úterý. Tedy den, kdy se něžnější pohlaví mohlo
pomstít za násilnosti z předchozího dne.

Kříž
Ač si to mnoho lidí myslí, symbol kříže nevznikl
s křesťanstvím. Je mnohem starší, objevuje se ve všech
starověkých kulturách, ale jeho význam je stejný. Kříž byl
chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a
lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem
věčnosti. V křesťanství ale patří k nejdůležitějším symbolům,
protože na něm našel smrt Kristus, Syn boží.

Velikonoční beránek
Tradiční velikonoční barvy jsou červená, žlutá, zelená, hnědá
a černá – tedy takové barvy, které je možné získat

Když se řekne velikonoční beránek, většina lidí si představí
sladkou buchtu, která se peče právě ve formě beránka. Pak
se pocukruje, kolem krku se uváže mašle a může se slavit.
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Jenomže má to svůj důvod, proč se na Velikonoce peče
zrovna beránek.

Kočičky
Když Ježíš přijížděl do Jeruzaléma, vítali ho lidé palmovými
větvemi. Protože palmy u nás nerostou, nahradily je vrbové
větvičky a hlavně kočičky – pučící pruty z jív. O Květné neděli
se vysvětily v kostele, lidé si je odnášeli domů, aby je chránily
před zlými duchy a nemocemi. Kočičky se spalovaly
následující rok o Popeleční středě a z jejich popela
v katolických kostelích kněz udílí popelec, tedy křížek na
čelo.

Tento symbol byl rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé
středomořské civilizaci, kde pastevci měli po tisíce let své
důležité místo ve společnosti. Židovský Bůh je označován za
pastýře a věřící za ovečky. V křesťanské církvi se beránek stal
symbolem Božího beránka, Krista, a znázorňuje se
s praporem vítězství. Křesťané také vidí spojení s původně
židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zabíjel na
památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví.

Zajíček
Oheň
Dnešní děti znají jen čokoládového zajíčka a je nutné říct, že
tento zvyk je převzatý ze západních zemí. Zajíc měl odedávna
své místo v mytologii některých zemí – řecké, egyptské i
čínské. Někde je dodnes brán jako ten, který nosí vajíčka. Jak
tato představa vznikla, to se dnes neví – zřejmě ale proto, že
se zajíci v období Velikonoc častěji objevovali v blízkosti
lidských obydlí a jakmile spatřili člověka, bázlivě prchali. I
proto jej lidé vnímali jako tajemného posla Velikonoc.

Na Bílou sobotu se před dveřmi kostela zapaluje oheň, který
je požehnán. Od něj se zapálila velká svíce zvaná paškál, od
kterého si pak zapalovali své svíčky věřící. Nebo si vzali
polínko z posvěceného ohně a tím pak doma opět zažehli
svůj oheň. Z ohořelých dřívek lidé dělali křížky a zapichovali
je do pole, aby bylo úrodné. Popelem z ohně pak hospodář
posypal louku, aby na ní bylo vždy dostatek zelené trávy pro
dobytek.

Svíce
Svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, protože
světlo je bráno jako znamení života. Nejinak je tomu u
velikonoční svíce, která symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista,
který zvítězil nad smrtí. Na vysoké svíci je kříž a písmena
řecké abecedy – alfa a omega. Tato písmena symbolizují, že
Kristus je začátek a konec. Do kříže jsou vepsána jednotlivá
číslice letopočtu – symbol toho, že Kristus vládne dějinám.
Do kříže je také vsazeno pět kadidlových zrn, které
představují pět ran Kristových na kříži.

Řehtačky
Jelikož od Zeleného čtvrtka až do Bílé soboty mlčely zvony,
neboť odlétly do Říma, využívali lidé různé dřevěné nástroje:
různé řehtačky, klapačky, mlýnky, trakářky a všechno jiné, co
vydávalo rámus.
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Rozpis fotbalových soutěží
JARO 2022 - muži "A" - 1.A
26.3.

SO

15:00

2.4.

SO

15:30

9.4.

SO

13:00

17.4.

NE 16:00

23.4.

SO

16:00

1.5.

NE 16:30

7.5.

SO

16:30

15.5.

NE 16:30

21.5.

SO

29.5.

NE 17:00

16:30

4.6.

SO

17:00

11.6.

SO

17:00

19.6.

NE 10:00

16.4.

SO

24.4.

NE 10:15

30.4.

SO

VLACHOVICE
VIGANTICE
VLACHOVICE
HRACHOVEC
VLACHOVICE
BYLNICE
VLACHOVICE
FRANCOVA LHOTA
VLACHOVICE
PODLESÍ
VLACHOVICE
VIDČE
VAL. PŘÍKAZY

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

odj.

KATEŘINICE
VLACHOVICE
ROŽNOV p./R.
VLACHOVICE
VAL. MEZIŘÍČÍ "B"
VLACHOVICE
JUŘINKA
VLACHOVICE
HORNÍ LIDEČ
VLACHOVICE
KELČ
VLACHOVICE
VLACHOVICE

JARO 2022 – st. žáci – OP

8.5.

9:30

9:30

NE 10:00

14.5.

SO

9:30

22.5.

NE

9:30

5.6.

NE 14:00

:
:
:
:
:

VYSOKÉ POLE
VLACHOVICE
BYLNICE
VLACHOVICE
NEDAŠOV
VLACHOVICE

VYSOKÉ POLE
VLACHOVICE
BYLNICE

:
:
:

VLACHOVICE
VAL . KLOBOUKY
VLACHOVICE

SO

19.6.

NE 15:00

9.4.

SO 11:15

VLACHOVICE

:

POTEČ

23.4.

SO 14:00

30.4.

SO 11:15

7.5.

SO 11:15

12.5.

ČT 17:00

21.5.

SO 11:15

29.5.

NE 12:30

HORNÍ LHOTA
VLACHOVICE
VLACHOVICE
VAL. KLOBOUKY
VLACHOVICE
POTEČ

:
:
:
:
:
:

VLACHOVICE
VIZOVICE
ŠTÍTNÁ n./Vl.
VLACHOVICE
NEDAŠOV
VLACHOVICE

11.6.

SO 11:15

18.6.

SO

VLACHOVICE
VIZOVICE

:
:

HORNÍ LHOTA
VLACHOVICE

JARO 2022 – ml. žáci – OP

9:30

13:20

14:00

15:05

15:00

15:05

14:50
08:40

odj.

VLACHOVICE
VAL. KLOBOUKY
VLACHOVICE
ŠTÍTNÁ n./Vl.
VLACHOVICE
VIZOVICE

11.6.

9:30

Pozvánky

Aut.

Aut.

Aut.

Aut.

Aut.

odj.

Aut.

Aut.

Aut.

Aut.

Stránka |7

Stránka |8
3. Vytvarujte jidáše (uzel, šnek, provaz) na plech a
nechejte ještě 15 minut kynout

Upečte si jidášky
Jidáše jsou tradiční sladké velikonoční pečivo z kynutého
těsta, po upečení potřené medem. Jejich tvar symbolizuje
provaz, na kterém se oběsil apoštol Jidáš. Dle lidových tradic
by se měli upéct na Škaredou středu a sníst ráno na Zelený
čtvrtek. Věřilo se, že kdo sní Jidáše za svítání, bude se těšit
pevnému zdraví.

4. Potřete rozšlehaným vejcem a pečte na 200 °C
přibližně 20 minut

5. Po upečení, ještě horké, potřete medem
Dávka je cca na 4 plechy.

1. připravte si kvásek z 0,5 l vlažného mléka + 12
polévkových lžic cukru + kostka kvasnic – nechte 15
minut v teple

2. Poté přidejte 1 kg hladké mouky, 4 žloutky, 4 dcl
oleje, špetku soli, vanilkový cukr a citronovou kůru –
vše smíchejte do hladkého těsta a nechejte asi 1
hodinu vykynout v teple

Kalendář duben 2022
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