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Dobré ráno, vlachovjanko, dávaj vajca, vyplácaj sa!

www.vlachovice.cz

DUBEN 2015

Vážení a milí spoluobčané
znovu vás chci nejdříve informovat o aktuální situaci ve
skladech. Jsem téměř každý den ve spojení s velícím
důstojníkem, včetně sobot i nedělí. Každý den se prostor
ohledává a munice se vyváží. V této souvislosti areál navštívil
i další z ministrů. O závažnosti situace se přijel přesvědčit
vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Po prohlídce
areálu zjistil závažnost situace a konstatoval, že po celou dobu
ohledávání areálu bude muset stát zajistit finance a
podmínky. Na schůzce se zajímal i o firmu Bochemie. Pro nás
je důležitý bezpečný celý areál a podmínky zde platí pro
všechny stejně. Odborníci zde nechtějí nikoho vystavit
nebezpečí. S firmou Bochemie se v současné době vede řízení
o aktualizaci bezpečnostní zprávy. Po veřejné besedě a
povolání odborníka prof. Danihelky, jsme poslali stanovisko
k této aktualizaci na krajský úřad. Upozornili jsme na několik
nejasností a krajský úřad řízení zastavil. Bochemie si vyžádala
společné setkání se zástupci obcí i prof. Danihelky a chtěla
nám odpovědět na naše připomínky. Přestože se nám firma
snažila vysvětlit některé naše připomínky a odpovědět na
konkrétní obavy občanů, ani po této schůzce se naše
stanovisko nemění. Upozorňovali jsme na důležitost lepší
komunikace a veřejného setkání Bochemie s občany, kde by
firma měla odpovídat na konkrétní dotazy a obavy občanů.
Areál ještě není zdaleka celý prozkoumaný a dokonce ani
uzavřený perimetr, který hlídají armádní složky. Kromě
velícího důstojníka se pravidelně potkávám se styčným
armádním důstojníkem. Mimo běžné informace jsme spolu
řešili již opakované napadání vojáků verbálně a dokonce i
fyzicky. Jeden z příslušníků armády byl dokonce převezen, po
úskoku před projíždějícím automobilem, do nemocnice. Jak se
asi na nás dívají tito vojáci, kteří nás hlídají a jsou za to od
některých lidí napadáni. Věřím ale, že se tak neděje od našich
občanů. Přesto se připravte na to, že se určitě zpřísní pohyb
vozidel. Bude probíhat více policejních kontrol. Aby toho
nebylo málo, našel se někdo, kdo o víkendu ve večerních
hodinách použil zábavnou pyrotechniku v blízkosti hlídaného
perimetru. I když to hlídky vojenské policie a armády spatřily
a určily tak místo, muselo se toto místo důkladně prohledat i
druhý den. Tím se samozřejmě zdržely práce, které byly
naplánovány uvnitř areálu. Pro tyto případy jsme vypracovali
obecně závaznou vyhlášku o používání zábavné pyrotechniky,
která zakazuje do odvolání jakékoli její používání. O všem co
se děje, bude dít, Vás budeme informovat.

JE TU JARO!

Na smrtnou neděli 22. 3. proběhlo již tradiční Jarní tvoření a
vynášení „Moreny“ ve Vrběticích. Svoje rukodělné výrobky s
převážně jarní tématikou představila více než desítka tvůrců.
Zájemci si také mohli odnést čerstvě nebo vlastnoručně
upletený tatar z vrbového „průtí“. Děti si vyrobily jedlá
kuřátka nebo ovečku z místní vlny. Příjemnou atmosféru
doplnilo domácí občerstvení od šikovných vrbětických
hospodyňek, které bylo možné zapít již tradičně taktéž
domácím vaječným koňakem nebo něčím ostřejším. Celou
akci ukončili menší členové Dokopyjánku krátkým pásmem a
společně v průvodu jsme vynesli zimu v podobě „Moreny“ z
dědiny. Letos se jí moc nechtělo, ani hořet nechtěla a plavat
už vůbec ne. Ale počasí následujících dní ukázalo, že se dílo
povedlo a jaro je konečně tady. Za pořadatele pěkné jaro přejí
Vrbětčanky.
Marie Častulíková

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůzí RO Vlachovice konané 26. 2. 2015, 12.
3. 2015 a 18. 3. 2015. Rada obce (RO) Vlachovice mimo jiné
projednala tyto body:




Blíží se nám ale Velikonoce a my všichni Vám přejeme krásné
svátky a především klid.
Zdeněk Hověžák - starosta

Veselé Velikonoce



Rada obce souhlasí s vytvořením všeobecného
formuláře pro právnické i fyzické osoby pro
shromáždění informací a požadavků fyzických a
právnických osob k vyřešení situace v muničních
skladech ve Vrběticích.
Rada obce souhlasí s oslovením advokátních
kanceláří, která by následně zastupovala obec a
fyzické i právnické osoby postižené situací
v muničních skladech.
Rada obce navrhuje zastupitelstvu obce zrušit
vyhlášku OZV č.4/2003 o místních poplatcích, OZV
č.1/2005 o chovu a držení zvířat, veřejné zeleně a
veřejného pořádku, z důvodů nesouladu s platnými
právními předpisy a zákony.
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Rada obce navrhuje zastupitelstvu upravit vyhlášku
OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Aktuální
vyhláška bude upravena o nové služby.
Rada obce navrhuje zastupitelstvu přijat novou OZV
o regulaci a používání zábavní pyrotechniky z důvodu
vzniklé situace v muničních skladech ve Vrběticích.
Rada obce souhlasí s podáním žádostí o dotaci na
rekonstrukci zvonice ve Vrběticích prostřednictvím
ORP Valašské Klobouky
Rada obce navrhuje zastupitelstvu obce schválení
záměru prodeje obecního pozemku č. 3870/1 za
domem č. p. 121.
Rada obce souhlasí s žádostí o příspěvek na činnost
Sboru dobrovolných hasičů Vlachovice a na úpravu
hasičské zbrojnice.
Rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce
zveřejnění záměru odprodeje obecních pozemků
parcely č. 3293/2, 3296, 3295 z důvodu již dřívějšího
zakoupení těchto pozemků pro účely nové stavební
lokality na Nivách.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu k zveřejnění
záměru prodeje obecních pozemků parcely č.
1214/9.
Rada obce souhlasí s podáním žádosti na
poskytovatele služeb o zřízení zastávky na znamení
mezi Vlachovicemi a Křekovem v místech „bývalého
hnojiště“.
Rada obce navrhuje zastupitelstvu schválení záměru
prodeje obecního pozemku č. 3870/1, 55/2, 3869/1.
Rada obce schvaluje žádost včelařů o finanční
příspěvek v hodnotě 20000 Kč. Částka bude přidána
do rozpočtu obce do roku 2015.
RO nesouhlasí s nabídkou R. Peška – infocentrum,
koupit jeho nábytek za částku 10000 Kč.
RO souhlasí s napojením na účelovou komunikaci
v kú Vrbětice - pozemek č. 2762 pro novostavbu
rodinného domu s ČOV, vodovodní přípojkou,
srážkovou jímkou pana Tomáše Častulíka.
RO bere na vědomí poděkování členům spolku Petice
spolku „Za zdravé Valašsko“ od Marie Častulíkové.
RO schvaluje účetní uzávěrku ZŠ Vlachovice. Do
fondu odměn se převede částka 150000 Kč, do
rezervního fondu 43137,42 Kč.
RO schvaluje žádost č.j. 59 o dofinancování
mzdových prostředků pro asistenta pedagoga. Tyto
mzdové prostředky budou použity z fondu odměn,
který bude o tuto částku navýšen.
Rada obce schvaluje podání žádosti z OPŽP na
pořízení domovních kompostérů.
RO schvaluje vypracovat územní studii pro lokalitu
Nivy
RO schvaluje podání žádosti z ministerstva kultury na
opravu dřevěné zvonice ve Vrběticích.
RO navrhuje obci OZV o regulaci zábavní
pyrotechniky.
RO souhlasí s posouzením a hodnocením nabídek na
zakázku Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska.
RO obce schválila prodej větší části lesní kulatiny
z lokality na Drahami, Klobucké lesní a část firmě







Devex , ostatní okolní pily o tuto kulatinu neměly
zájem.
RO doporučuje ZO uzavřít dodatek smlouvy na
dopravní obslužnost do roku 2017 v částce 100 Kč na
občana.
RO schvaluje pronájem pozemku č. 3257/26 za 1 Kč
O.s Dokopy za účelem výstavby tradiční vlachovské
roubené sušírny ovoce a při využívání akcí. Doba
trvání pronájmu pozemku bude po dobu existence
sdružení Dokopy, pak připadne pozemek zpět Obci
Vlachovice.
RO odkládá žádost ohledně zakoupení obecního
pozemku č. 3257/13 a rozhodne až po projednání se
žadatelem.
R.F

KRÁTCE Z OBCE
POZOR! OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ
ENERGIE Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy, nám firma EON nahlásila přerušení dodávky
elektrické energie. Jedná se o 8. 4. 2015 od 07:30 do 15:00
hod., bude se jednat o střed obce u obchodu, OÚ, MŠ.
Jednota, část u kostela, podkostelí.
R.F.
V rámci úprav našich internetových stránek a hlavně z důvodu
ještě větší transparentnosti a vyšší informovanosti občanů
budou od dubna nově na internetových stránkách
zveřejnovány všechny zápisy Rady obce. Dodatečně zde
budou umístěny i všechny staré zápisy z roku 2015. Naleznete
je v sekci Úřad obce a podstránce Zápisy z RO.
R.F
Výběrové řízení v rámci projektu Muzeum lidové kultury a
tradic Vlachovska - celé výběrové řízení vedla firma BM
asistent, s.r.o. Otevírání obálek proběhlo dne 23. 2. 2015 a
z tohoto jednání je sepsán samostatný protokol.
Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 8 firem. Posouzení
kvalifikace proběhlo následně po otevírání obálek. Komise
na svém jednání při kontrole kvalifikace vyřadila nabídku
uchazeče Ing. Zdeněka Habáně, protože neobsahovala
veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace. Tento
uchazeč byl zadavateli doporučen k vyloučení. Z tohoto
jednání je sepsán samostatný protokol. Nabídky, které
postoupily do hodnocení, byly nejprve posouzeny z hlediska
splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávací dokumentaci. Dále komise zkoumala,
zda některá z nabídek není nepřijatelná. Hodnotící komise
dále posoudila výši nabídkových cen v souladu
s předpokládaným rozpočtem a konstatovala, že nabídky
neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V rámci
posouzení byli všichni uchazeči vyzváni k vysvětlení nabídky,
zejména z důvodů mimořádně nízkých nabídkových cen
jednotlivých položek. Všichni uchazeči vysvětlení zaslali.
Následně proběhlo hodnocení nabídek dle výběrových
kritérií. Protože jediným hodnotícím kritériem mohla být
výše nabídkové ceny uvedená bez DPH, komise seřadila
nabídky a určila vítěze výběrového řízení.
Vítězem
výběrového řízení na základě hodnocení podle výše
nabídkové ceny vyhrála nabídka Vojtěcha Fojtů, se sídlem
Horní Lideč 280, 756 12, IČ: 42087694 s nabídkovou cenou
1 698 067,00 Kč bez DPH. V nejbližší době proběhne
uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení a v blízké
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době by se mělo začít na samotných rekonstrukčních
pracích. Přátelé historie Vlachovska a další členové
Občanské sdružení Dokopy, už v rámci brigádnických hodin
na muzeu pracují, čistili prostor a demontovali již
nevyužitelné staré zařízení.
R.F.
Za Vrběticemi u kříže vznikla skládka suti, z které se
postupně stávala velká černá skládka různé směsice
materiálů. Je smutné, že tento pěkný prostor u kříže, který
by měl sloužit především k odpočinku či modlitbám, byl
některými tak znehodnocen. V tomto měsíci jsme museli
najat firmu, která několika nákladními auty veškerou suť a
hlínu odvezla a zbylé odpady jsme roztřídili. Chceme tento
prostor dočistit a umístit zde i lavičku k odpočinku.
R.F.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Je možné udělat opravu cesty kolem Obecního domu ve
Vrběticích směrem k domu čp. 47 a vybudovat parkoviště
vedle pomníku před Obecním domem pro cca. 4 - 5 aut?
(ze schránky pro dotazy z Vrbětic)
Odpověď: Bude nutné případné úpravy centrální části Vrbětic
řešit komplexně. Nad tímto prostorem jsme se již na RO
zamýšleli a rozhodli se, že bude nutné vypracovat návrhový
projekt na celkovou, možná i větší úpravu tohoto prostoru.
Zatím je to jen ve formě úvah. Budeme rádi, před vytvořením
samotné studie, za Vaše připomínky a návrhy, jak byste si
tento prostor představovali, aby vyhovoval potřebám
funkčním, estetickým, historickým i kulturním. Pokud bude
návrh studie zpracován, budeme Vás o něm informovat a
bude samozřejmě veřejně projednán.
R.F.
……………………………………………………………………………………………..
Srdečné poděkování všem členům spolku Petice „Za Zdravé
Valašsko“, kteří stále bojují za životy, zdraví a čistou přírodu
nás všech. Ještě jednou velké díky. Častulíková Marie
s rodinou (ze schránky pro dotazy ve Vlachovicích)

NOVÁ STAVEBNÍ LOKALITA NIVY
Plánuje se zde 11 stavebních míst o společném charakteru
venkovské zástavby. Níže prezentované rozpracovanější
řešení projektu, vychází ze schváleného řešení této lokality
v roce 2012.

PRÁCE ZA MĚSÍC ÚNOR
V měsíci březnu naši zaměstnanci prováděli úklid chodníků a
obecních komunikací. Odstraňovali jsme drť po zimním
posypu. Současně probíhají práce na KD. V části kasíno za
výčepem jsme zahájili vyzdívání příček – prostor bude
rozdělen na kuchyni, sklad potravin a sklad zeleniny. V části
bývalé promítárny jsme zahájili odbourání betonu v podlaze.
Rozvržení těchto stavebních parcel vychází z charakteru
místa, sklonu pozemku a určitých břemen na pozemku
(studny, vedení potrubí atd.) Pozemky se nacházejí již
v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v blízkosti
roztroušené staré zástavby a památkově chráněného kostela
Svatého Michaela archanděla.

Tato část bude rovněž snižována asi o 1 m na stejnou úroveň
s vestibulem. Zmiňované práce zajišťujeme brigádníky (VPP).
Současně v KD probíhá výměna oken. Tyto práce provádí
firma Hanáček, která vyhrála výběrové řízení na celkové
zateplení KD. Další etapou bude zateplení obvodových stěn,
zateplení stropu a nově překrytí střechy.
Ladislav Obadal

V letošním roce se dopracovává stavební dokumentace a
vytváří se nutná Územní studie. Územní studie bude mimo
jiné řešit i základní zákonitosti budoucích domů v této lokalitě
(půdorysný tvar, sklon střechy, apd.), aby se vyhovělo
požadavkům CHKO Bílé Karpaty a hlavně, aby se jednalo o
příjemný a do zdejší podhorské krajiny hodící se venkovský
typ zástavby, který by plynule přecházel do okolní přírodně
hodnotné krajiny. V letošním roce by zde měla proběhnout
úprava terénu a rozvedení inženýrských sítí.
Cena za tyto stavební pozemky ještě nebyla stanovena.
Předběžní zájemci o tuto lokalitu se mohou informovat na
obci a mohou podat žádost o zaregistrování do pořadníku.
Tito předběžní zájemci pak budou informováni o dalších
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důležitých informacích týkajících se této lokality a prodeje i
ceny pozemků.
R.F.

Situační plánek

NÁVRH ŘEŠENÍ KD VLACHOVICE
Na internetových stránkách obce Vlachovice nebo u hlavního
vchodu do KD, je možnost zhlédnout prvotní půdorysný návrh
řešení interiéru KD Vlachovice. Návrh musel brát v potaz již
věci dané a neměnné, které vycházejí z nynějšího
realizovaného projektu zateplení KD. Tento projekt byl již
řešen minulým vedením obce. Návrh byl představen
i na jednání ZO 30. 3. 2015 ve Vrběticích. Nejedná
se o konečné řešení, ale o námi navrhované.
Cílem modernizace a rekonstrukce je výrazně zvýšit funkčnost
a využitelnost kulturního domu. Chceme, aby celý kulturní
dům měl na starosti šikovný obecní „správce a manažer“,
který by vedl a měl na starosti veškeré nové provozy v KD a
koordinoval termíny akcí, oslav, svateb a pomáhal při
organizaci kulturních akcí v KD. Provozovatelem nově vzniklé
kvalitní restaurace se stravováním by byla Obec, která se
prostřednictvím „obecního správce“ bude starat a dohlížet na
její kvalitu a spokojenost občanů i návštěvníků obce.
V restauraci bychom tímto pro občany mohli vytvořit i nová
pracovní místa.

pro novou vzduchotechniku. Chodbou pak bude možnost
po venkovním schodišti stěhovat aparaturu a zpřístupnit
společenskou místnost vybavenou jednoduchou kuchyňkou
pro samostatné akce (menší rodinné oslavy apod.) a možnost
samostatně využívat „peklo“ (posezení, klub apod.).
V prostoru bývalé promítárny by mohlo vzniknout zázemí
kavárny a cukrárny. Prostor vestibulu bude vybaven jako
kavárna s cukrárnou s tím, že vestibul by měl být přes den
trvale otevřen a umožňovat setkání občanů. Mohly by zde být
i umístěny informační tabule o dění v obci, nebo zde pořádat
různé malé výstavy. Ze sálu je navrženo schodiště na balkon
s proskleným zábradlím a tím zatraktivnění tohoto prostoru
při zábavách.
Tento návrh určitě dojde nějakých drobných změn, již nyní
nad některými uvažujeme. Budeme rádi za Vaše připomínky a
podněty k tomuto prostoru, z důvodu korektnosti ovšem
nebudeme brát připomínky anonymní. Vaše připomínky
a návrhy k tomuto řešení nám můžete sdělit osobně, nebo dát
do obecní schránky na dotazy, či zaslat na obecní e-mail. R.F.

KVĚT HUDBY NA NAŠEM KD ROZKVETE
V polovině března jsme navštívili autora výtvarného díla,
které visí v čele KD, pana Akademického malíře Lojzu
Baránka (* 6. února 1932 v Palanoku-Mukačevě). Spousta
domácností na Vlachovsku má doma některé z jeho děl a
obrazů. Pan Baránek v letech 1951-57 studoval na Vysoké
škole múzických umění v Bratislavě v atelieru prof. Ladislava
Vychodila. Po promoci nastoupil jako výtvarník do Armádního
divadla v Martině, později působil jako šéf výpravy Krajového
divadla v Nitře. Od roku 1934, s výjimkou doby studií a
působení na Slovensku, žije trvale v Poteči. Výtvarný obor na
zdejší lidové škole umění založil v září 1965. Ve své volné
výtvarné tvorbě se věnuje malbě, grafice, dekorativní
keramice a realizacím v architektuře.
Při výstavbě našeho KD navrhl na něj výtvarné dílo, které
pojmenoval Květ hudby a které bylo v té době realizováno.
V dnešní době většině z nás připomíná spíše holubičky. Na
konci 80. let 20. stol. byly z tohoto díla odstraněny, z důvodu
opravy kovové výtvarné prvky, které byly nedílnou součástí
tohoto díla. Nebyly již nikdy vráceny na původní místo.

Model výtvarného díla - původní návrh s kovovými prvky

1) Kavárna, cukrárna se zázemím, 2) šatna, 3) WC restaurace + šatna
zaměstnanců, 4) restaurace s návrhem salónku + kuchyně + sklady, 5) sklad,
6) sál, 7) WC, 8) vzduchotechnika, 9) předsíň + zkušebna a úložiště krojů, 10)
malá společenská místnost, 11) bezbariérový přístup do předsíně

Za prostorem kasina a budoucí restaurace vznikne kuchyně a
nutné zázemí kuchyně (sklady). V restauraci by mohl
vzniknout pomocí mobilních příček samostatný salonek.
Na pódiu, kde je nadbytek prostoru je navržena zkušebna
a sklad krojů a nástrojů. Dále je třeba vytvořit prostor

Z důvodu probíhající rekonstrukce KD, jsme začátkem března
navštívili akademického malíře Lojzu Baránka v jeho ateliéru
a hovořili o jeho díle a nutnou rekonstrukcí. Tato schůzka
byla nutná, protože se na toto dílo vztahují autorská práva a
bez souhlasu autora nemůžeme dílo upravovat. Pan Baránek
byl velmi ochotný a překvapil nás, že si mnohé pamatoval a
hlavně že nám přinesl přibližně 1,8 m veliký model tohoto díla,
který stále opatroval. Tento model byl včetně kovových
prvků, které opravdu navozují „Květ hudby“. Kovové prvky,
které byly původně umístěny na našem KD, byly jiného
výtvarného rázu a pan Baránek je musel udělat pod „nátlakem
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doby“. Pan Baránek by si moc přál, aby bylo dílo dotvořeno
podle jeho původního návrhu, jinak by raději chtěl, aby bylo
odstraněno.
Květ hudby již pevně patří k našemu KD a bylo by škoda, ale i
problém ho odstranit. Původní návrh s kovovými prvky se
nám líbil a domluvili jsme se na spolupráci a na dokončení
díla, dle jeho prvotního návrhu. Nyní tento model máme
vypůjčený na obecním úřadě a promýšlíme s odborníky jeho
realizaci. Květ hudby již máme, ale poprvé letos by nám mohl
opravdu „rozkvést“.
R.F.

ZO ČSV VLACHOVICE – VRBĚTICE
Základní organizace Českého svazu včelařů
Vlachovice – Vrbětice sdružuje všechny obce
naší farnosti, tedy Vlachovice, Vrbětice,
Křekov, Haluzice a Vlachovu Lhotu. Naše
organizace má 31 členů, kteří obhospodařují
280
včelstev.
Včelaří
se
převážně
v nástavkových úlech, které zvyšují pohodu včelstev a
připomínají jejich skutečné životní podmínky v přírodě.
Hlavním úkolem včelařů je opylovací služba, kterou naše
včelstva zabezpečují, a tím pomáhají všem místním
zahrádkářům k vyšším výnosům a vyšší kvalitě úrody. Bohužel,
v dnešní uspěchané době ubývá včelařů, a tím i včelstev.
Neblahým následkem nedostatku včel je zánik
hmyzosnubných rostlin a přemnožení samosprašných, tím
vzniká nerovnováha a potlačení různorodosti flóry našeho
prostředí.
Problémem ve včelařství je vysoký průměrný věk a absence
mladých začínajících včelařů. Proto bych chtěl povzbudit
mladé lidi, kteří mají zájem o včelařství, ať neváhají a začnou
včelařit. Včelařství je krásný a velmi prospěšný koníček. Naši
členové se každoročně zúčastňují včelařské poutě na sv.
Hostýně nebo Včelařské akademie v Otrokovicích. Dále
pořádáme přednášky týkající se zdraví včel, chovu matek a
nových technologií ve včelařství.
Ještě bych chtěl jménem ZO ČSV Vlachovice – Vrbětice
poděkovat Obci Vlachovice za příspěvek na činnost. S těmito
prostředky budeme moci dále rozvíjet včelařství v našem
regionu, např. nákupem léčiv pro včelky, nákupem
šlechtěných matek, voskových mezistěn apod.
Pavel Remeš

NOC S ANDERSENEM
Dne 27. 3. 2015 se naše knihovna už podruhé připojila
k celonárodní i mezinárodní akci Noc s Andersenem. To je
akce na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují
v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena. V naší knihovně letos nocovalo
16 děti různých věkových skupin. Od 18 hodin začal večer plný
zábavy, čtení pohádek, kvízů, her a malování. Než jsme se
uložili ke spánku byla i módní přehlídka v tradičních i
netradičních nočních úborech, které si děti připravily. Večer
uběhl jako voda, nikomu se spát nechtělo a bylo neustále co
si povídat. Tak tedy nezbývá než se těšit na další rok a další
noční dobrodružství mezi knihami.

Co všechno se dělo si můžete prohlédnou ve fotogalerii na
stránkách knihovny a obce.
Knihovnice, Dana Lišková

STŘÍPKY Z DĚNÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Začátkem měsíce března ve dnech zápisu na nový školní rok
byla mateřská škola otevřena veřejnosti. V těchto dnech bylo
zatím zapsáno patnáct dětí, které od 1. září 2015 nastoupí
do mateřské školy.
V první polovině měsíce jsme navštívili divadlo SemtamFór ve
Slavičíně a zúčastnili se hudební pohádky „Smetišťák Tom“
s ekologickým námětem.
Neušlo nám ani „Stříhání
oveček“ u pana Ing. Pavla
Šeligy. Tyto návštěvy máme
moc rádi. Využíváme každou
možnost
setkání
dětí
s tradicí a běžným životem
naší obce.
V druhé polovině měsíce
nás v mateřské škole
navštívili vojáci, kteří jsou
v současné době stále živým
tématem i pro naše děti.
Kromě ukázky výstroje,
kterou si děti mohly vyzkoušet přímo „na tělo“ je nejvíce
zaujala možnost „řídit“ vojenské auto. Setkání bylo velmi
přátelské a spontánní.
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tvořivost a vzájemné setkávání. Spolupráce s rodiči a přáteli
mateřské školy si moc vážíme.

Jarní tvoření v mateřské škole ve dnech 23.3 a 25.3.2015
…jaro, jaro, jaro už je tu. Sníh se mění na sněženky, slunce
sype z peněženky na zem tisíc zlatých dukátů… tak se ozývalo
z naší mateřské školy. Děti po dlouhé zimě přivítaly jaro nejen
veselou písničkou, ale i tradičním jarním tvořením. Také letos
jsme pozvali rodiče, abychom strávili příjemné chvíle při
společné tvorbě jarních a velikonočních dekorací.
Jako první otevřely svou tvořivou dílnu naše nejmenší děti ze
třídy Berušek, které za pomoci maminek a paní učitelky
vyráběly a zdobily velikonoční slepičku z papíru, sely řeřichu,
vytvářely papírový závěs a papírové přáníčko jednoduchou
technikou otisku ruky a prstů. Paní Hanka Mačková si
připravila pro naše nejmenší děti zdobení vajíček technikou
tisku. Děkujeme za její nápaditost a ochotu pomáhat.
Další den se pustily s chutí do práce děti ze třídy Sluníček, pro
které byly připraveny čtyři tvořivé dílny. V přírodní dílně
vyráběly ovečku s filcem a ovčím rounem. Při zdobení
slaměného věnečku děti pustily uzdu své fantazie a tak
vznikala originální díla. Vajíčka barvily barvami v kombinaci
s dekorativními písky. Paní Petra Novosadová ochotně
přispěla nápadem zdobení velikonočního vajíčka drobnými
korálky. Moc jí za to děkujeme. Výroba velkého papírového
zajíčka byla sice náročnější, ale o to větší byla radost z jeho
úspěšného dokončení. Dílny obohatila o ukázky pletení
z papíru paní Libuše Urbaníková. Obdivovali jsme její zručnost
a nápaditost. To, že se celá akce zdařila, prozrazoval úsměv na
tvářích našich dětí a spokojenost rodičů.
Třetí společné odpoledne probíhalo ve třídě Rybiček. Většinu
nápadů pro jarní tvoření připravily„ naše maminky a babičky“.
Děti tak mohly s paní Veronikou Bláhovou-Matúšú vyrábět
závěsnou dekoraci s ptáčkem ze sena, s paní Dášou
Kulíškovou velikonoční dekoraci na stůl, s Veronikou Bolčo
ovečku z popcornu, s paní Vaculíkovou z Haluzic dekoraci
větvičky ze skládaných papírových květů, s paní Petrou
Novosádovou velikonoční vajíčko zdobené drobnými korálky,
pod dohledem paní Marie Měřičkové se jim dařilo klasické
zdobení vajíček voskovou technikou. V papírových dílničkách
se děti pustily do zdobení vajíček krepovým papírem,
jednoduchou ubrouskovou technikou zdobily vajíčka z dýhy.
To, že se dá vyrobit velikonoční přání s kladivem v ruce, se
přesvědčily snad všechny děti. Paní Marie Častulíková
pomáhala v „sladké dílničce“, kde si děti připravovaly kuřátka
z piškotů, krému a čokolády. Ty, které se nezdařily, skončily v
bříšku. Děti se na dílny vždy těší. A nás zase těší zájem o

Za kolektiv pracovníků MŠ Mgr. Hana Sporková

ZPRÁVA SPOLKU „ZA ZDRAVÉ VALAŠSKO“
V minulém čísle Vlachovických listů jsme vás informovali o
společné schůzce představitelů spolku „Za zdravé Valašsko“,
starosty obce Z. Hověžáka, místostarostů R. Fryzelky, L.
Obadala a Petra Gazdíka, místopředsedy Poslanecké
sněmovny PČR. Tuto schůzku jsme vnímali jako velmi
potřebnou a po jejím skončení jsme byli přesvědčeni, že se
nám podařilo najít společnou cestu, na které se budeme
vzájemně podporovat. Na této schůzce jsme vedení naší obce
také několikrát požádali, aby nás informovala o podstatných
věcech souvisejících s vrbětickým areálem.
Vedení naší obce obdrželo již na začátku března usnesení
Zlínského kraje o přerušeném řízení Bochemie. Je nám velmi
líto, že se tyto informace dovídáme až s několikatýdenním
zpožděním. Dění okolo vrbětického areálu stále sledujeme.
Jsme překvapeni nejen obrovským množstvím uskladněného
raketového paliva, ale i tím, jaká jsou nyní nastavena
bezpečnostní opatření při jeho převozu. Nikdy jsme
nezaznamenali podobná opatření při jeho naskladnění do
vrbětického areálu.
25. 3. 2015 se na OÚ ve Vlachovicích uskutečnilo jednání
starostů postižených obcí se společností Bochemie. Jednalo
se o první schůzku od 16. 10. 2014, kdy došlo k první explozi.
Bochemie se neúčastnila veřejného projednávání
bezpečnostní zprávy ve Vlachovicích a stejně tak odmítla
účast i na veřejné besedě ve Valašských Kloboukách.
Rozumíme tomu, že se nyní jednalo o pracovní schůzku. Naši
účast obec odmítla s tím, že nás bude o průběhu jednání
informovat a tak nám nezbývá než doufat, že se tak stane.
Dále nerozumíme tomu, proč nebyl přizván rovněž pan Pala,
starosta postižené obce Lipová. Veškeré kontaktní informace,
včetně pevné linky jsou uvedeny na webových stránkách obce
Lipová (v době elektronické komunikace není nic
jednoduššího než napsat email, popř. kontaktovat přímo
obec). Znovu opakujeme, že nás tento přístup velmi mrzí.
Přijal nás premiér Sobotka, petiční výbor PSP ČR a i město
Valašské Klobouky. Ti všichni rádi vyslechli náš pohled na
danou věc a domníváme se, že jsme svým jednáním ostudu
naší obci neudělali. Pokud bychom byli o této schůzce
dostatečně včas informováni, předali bychom alespoň
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informace, které bychom chtěli, aby na této schůzce zazněly.
Za spolek "Za zdravé Valašsko" Rostislav Kašša, Monika
Ševčíková, Jaroslava Mikesková
Stručná odpověď Obce Vlachovice ohledně schůzky s
Bochemií: O tuto schůzku Obec Vlachovice zažádala firma
Bochemie. Chtěla se setkat se zvoleným zástupcem Obce
Vlachovice - starostou a starosty jiných postižených obcí a
starostkou Valašských Klobouk. Schůzka se uskutečnila ve
středu 25. 3. 2015 v dopoledních hodinách. Byl jí přítomen
starosta Zdeněk Hověžák, místostarosta Ladislav Obadal a
Radek Fryzelka, dále starostka Haluzic a Valašských Klobouk.
Pana starostu z Lipové se nepodařilo, Bohužel, kontaktovat.
To, že se schůzka uskuteční v tento termín, bylo jisté až v úterý
24. 3. 2015. V úterý ráno byla veřejnost (formou internetových
stránek) a spolek (e-mailem) informován, že by se taková
schůzka na obci měla uskutečnit. Po následném dotazu, jestli
by se mohli této schůzky účastnit, jim bylo vysvětleno, že
Bochemie žádala setkání jen s vedením obcí a my jsme
požadavek Bochemie respektovali. Pokud by nám spolek
předal některé jejich dotazy, bez problémů bychom je vznesli
a předali. Myslíme si, že pokud o to měl spolek zájem, celý
jeden den na sepsání konkrétních dotazů je doba dostatečná.
Dosavadní dotazy spolku „Za zdravé Valašsko“, ale i ostatní
dotazy a obavy občanů, jsme firmě Bochemie vznášeli a chtěli
na ně odpověď. Navrhovali jsme firmě Bochemie, aby na tyto
dotazy a obavy občanů reagovala na veřejném setkání firmy
Bochemie s občany. Bylo nám přislíbeno písemné vyjádření
firmy Bochemie vycházející ze společné schůzky.
R.F.

Z KULTURNÍ HISTORIE:
VELIKONOCE NA VLACHOVSKU
Na Květnú nedělu v kostele, se posvěcené kočičky těšily
zvláštní úctě. Dávaly se v domácnostech za kříž, nade dveře
chléva, zasazovaly se do polí, nakuřoval se jimi churavý
dobytek i děti.
Na zelený čtvrtek „ odletěly zvony do Říma“. Pekaři pekli
Idáše, pekaři podřezávali včely. Při Glória (část mše) sa třáslo
stromama“, aby dobře rodily. „Před svátkama sa šecko
umývalo a drhlo.“
Na velký pátek, před východem slunce se na Vlachovsku
„umývala celá dědina v potúčku“. Přitom sa modlili: „Vitaj,
voděnko čistá, kerá teče od Pána Krista. Umýváš břehy,
kořeny, umyj aj mňa, hříšné stvořéní.“ Nebo: „Vitaj, vodičko
čistá, od pána Krista, gdo sa jú umyje, ten čistý bude (Křekov).
Nohy spustili na dno říky, aby šlapy celý rok nebolely. U domu
nachystali sekyru, o kterou si každý otřel šlapy, aby „sa mu po
celý rok neodbíraly“. Na vlachovské říce odrhli lopáře,
ohřebla, válací desky. „Šecky ploty byly imi po Vlachovicích
ověšané.“ Proti proudu nabrali vody a větvičkou vykropili
stavení a chlév, vše se ometlo a pak se šlo do kostela. Také
koně pobrodili po říce, aby je nohy nebolely a aby zlý neměl
do stavení přístup.
Na Bílú sobotu bral kostelník „tekutou vodu“ pro křestní
pramen. Ke svěcení ohně „přinášali vlachovští ogaři ge kostelu

léskové paličky.“ Ve Vlachovicích na Bílú sobotu se upekla
„buchta na plechu“ a na holé peci vdolky, „ trnkama, syrem a
zástěrkú pomaščené a roztopeným máslem polété“, neboli
„vdolky – frgále“. Na Boží hod velikonoční se pekly svinuté
makovníky, zvané „baby“. V jedné „babě“ byl zapečen kus
slaniny a uzeného masa. Tato buchta byla nesena i s několika
nabarvenými vejci do kostela, ke svěcení pokrmů. Před
oběděm dostal každý díl „baby aj vajec“. Skořápky od vajec
zanesl hospodář na pole nebo do stodoly, aby tak zažehnal
pohromy nebo škody, které by mohli ten rok přijít. „Baby sa
pékli“ ve Vlachovicích ještě v 60. letech 20. stol. Po obědě „
roznášal hospodář křížky na oziminu, aby sa šlo brzy žat.“
„léskové křížky sa stavjaly spolu s kočičkovýma větévkama na
kraju , vprostředku a na koncu pola, keré sa světilo svěcenú
vodú.“ Staří říkali „Gdo šél první kropit vodú, šél první žat.“
Již na Vzkříšení“ měl každý něco nového na sobě. Při ofěře
v Pondělí velikonoční, měla každá cérka na sobě vždy něco
nového, aspoň nový šátek. Žádná nechtěla jít první „ že by sa
první vdala“. Do
rána
chodili
„ogaři zháňat
s
tatarem“.
Mládenci
dostávali
„malované
vajíčka, aby o
cérku při muzice
spěš zavadili.“ „
Vodú sa prvéj ve
Vlachovicích
neoblévalo.“
Kraslice z Vlachovic z konce 19. stol.

Velikonoční klepání udržuje se na Vlachovsku od nepaměti.
Loňský „záprtek sa stává velkým pánem“, ten zjistí asi měsíc
před svátky kolik zůstalo starých klepáčů“. Je jich celkem osm
ve věku školní docházky. „Velký pán“ přibírá nové klepáče ve
své části Vlachovic, aby si zajistil i napříště hodnost „velkého
pána. Většinou pocházeli klepáči ze Strží nebo z Kúta.
Ustanovení klepáči musí konat asi pět zkoušek v lese „na
lovisku“, kde se učí zpívat píseň nověji zavedenou za faráře
Jiříčka (1913 - 1926). „Valcha“ domácí výroby má až 5 per.
Pochůzky, zvyklosti a způsob dělení musí být neměnné,
teprve liturgické změny obřadů si vyžádaly jisté drobné
úpravy. Poprvé se klepáči sešli na Zelený čtvrtek v poledne u
kostela a seřadili se takto: velký pán, dráb, bača, kohút, malý
pán, slépka, vajco. V roce 1953 to byli Alois Šimonú č.182,
Jaroslav Plšek č.77, Josef Kovařík č.177, Josef Pavelka č.18,
František Miča č. 146, Jindřich Jurčaga č. 106, Karel Švehlák č.
186, František Urbaník č.80. O půl dvanácté vyrazili v řadě za
sebou, obešli kostel a za klepání valchami přešli lávkou na
farský dvůr. Na dvoře v pochodu zpívali. Po zpěvu prudce
zaklepali a potom za klepání šli podél farní stodoly
chodníčkem na Strže. Zpívali jen v poledne a večer. „ Na
Hřátkách zastavili a v poledne a večer se tam modlili „anděl
Páně. Odtud pokračovali dolů „Stržemi“ dále do dědiny…
V roce 1966 byl „velký pán“ Josef Častulík z č.107 . Každý
klepáč dostal v té době 26 vajec a 70 Kč. Za klepáči chodíval
houf drobotiny. Nevítance zaháněli klepáči „záprtky“
z násadových vajec. Na závěr chodění obešli třikrát kostel. Na
závěr „ velký pán“ vystoupil z řady, pozvedl v ruce valchu a
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klepání
“zatrhl“.
Další klepání se
konalo v šest večer
na pobožnost a po
krátkém odpočinku
znova
„klepání“.
Klepáči si potom
donesli k „velkému
pánu“ slamníky a
Detail kraslice z Vlachovic z 19. stol.
zhlavce, rozložili je
na zemi a připravili deky. Na večeři od něho dostali čaj,
buchty a chléb. Kolem desáté hodiny se konečně uložili ke
spánku. Protože se sešli každý z jiného hnízda, neobešlo se to
bez „ogarských kúskú“. Jednému přivázali nohy provazem ge
stolu, druhý našél zasukované rukávy, nebo natřeli spícího po
hubě krémem na boty. Ráno o půl čtvrté na velký pátek má za
úkol vyskočit „kohút“ a budí ostatní.“ Velký pán „ začne Anděl
páně“ a za čtvrt hodiny již stáli všichni svorně u kostela, aby
klepali „na den“. V ten den se po cestě umyli v „Říce pod
Balůžky. Klepáčem nemohl být leckdo. Valcha byla těžká a
čekalo tolik pochůzek. Také druhou noc hostil klepáče „velký
pán“. A protože „ogaři už byli utahaní“, byla noc mnohem
klidnější. Na Bílou sobotu odklepali“ den „poté na obřady
v šest ráno. V novém ohni posvětili své „lésky“ a po Glória
odložili doma valchy, vzali kladívkové klepačky, košíky s
„plevama nebo ze sečkú a šlo sa vyklepávat“, aby byli k desáté
hodině hotovi. Rozdělili se po dvou. U stavení pozdravili po
křesťansku a koledovali: Tetičko, tetičko, dajte nám vajíčko,
dvě nebo tři, šak nám to patří, šak zme si to vyklepali včera
večér na klekání. Hospodyně jim naložila vajec nebo peníze, o
které se svorně dělí u „velkého pána“. Přebytečné vejce
připadají „velkému pánu“. V roce 1953 dostal každý 25 vajec
a 200 Kčs. „Narok sa stane velký pán malým pánem, pokáď
nevyjde školu.“. Záprtek sa stane „velkým pánem“. Za
vyklepané peníze si klepáči koupili ihned oděvní součástky.

Klepáči ve Vrběticích používali „valchy“ při vyklepávání
kladívkové klepače. Byli tu: pán, dráb, bača, kohút, slépka,
vajco, záprtek, ,,o kerém sa pravilo, že smrdí a ten aj proháňal
děcka.“ Klepáči spávali často na komoře u Vítků, potom u
pána. Oklepávali všecky dvory, jinak by jim hospodyně nedaly
ničeho. Sraz býval „na koncu dědiny“ u Švehláků č. 3.
Postupovaly dvěma proudy. Zvoničku a kříž u školy „obchodili
třikrát“. „Na velký pátek sa umývali v Říce pod mostem. Při
společném vyklepávání pravili u domu: „ Tetičko, prosím Vás,
dajte nám vajíčko, šak zme si ho vyklepali včera ráno o klekání.
Naši nás poslali, abyste nám neco dali, dvě vajíčka do košíčka,
dvě korunky na tabulky. (Vybráno a zkráceno z díla Na
pastvách zelených, Pátera Františka Matýska) R.F.
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