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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanům Vlachovic a Vrbětic

Květen je lásky čas…

www.vlachovice.cz

KVĚTEN 2015

Vážení a milí spoluobčané,

MY JSME VALAŠI, JEDNA RODINA!

rád bych svoje zprávy začínal jinak, než situací v muničních
skladech. Že jsem každý den informován o činnosti a pohybu
ve skladech nemusím snad ani opakovat. Práce spojené
s ohledáváním prostoru výrazně pokročily. Byli povoláni
armádní pyrotechnici a společně byl ohledán prostor od plotu
areálu až po hlídaný perimetr. Někomu by se mohlo zdát, že
už to mohlo být. Je to jedině z bezpečnostních důvodů.
Skupina pyrotechniků pracující uvnitř areálu nesmí ohrozit
další skupinu, která pracuje mimo areál skladů. Na požádání
bude některým již umožněn vstup do hlídaného prostoru.

Dnes držíte v rukou již 6. číslo Vlachovických listů od prosince
2014.
Během minulých čísel procházely postupným
obsahovým i grafickým vývojem, který bude i nadále
pokračovat. „Šak to znáte, furť je co zlepšovat“. Kromě
občasných přispěvovatelů z řad školy a spolků, se k naší
radosti začínají zapojovat do obsahu našich listů i naši občané.
Od tohoto čísla začínají v rámci svých možností s námi
spolupracovat například i tři „cérky“ z osmé a sedmé třídy,
nebo naše rodačka Hanka Raková. Budeme rádi, pokud se Vás
najde více, budeme moc rádi.

Minule jsem psal o používání zábavné pyrotechniky. Protože
jsme znovu zaznamenali podezření z jejího používání, které se
však nepotvrdilo, přijali jsme novou vyhlášku obce, která
zakazuje jakékoli používání této pyrotechniky.

Naším cílem Vlachovického zpravodaje je Vás nejen
informovat o všem důležitém, co se děje a bude dít v naší obci,
ale i více vtahovat do dění a pokusit se i život v obci obohatit
a Vlachovjany a Vrbětčany více stmelovat. Proč?
Například často slýcháváme, od místních ale i z okolních obcí,
že jim hodně vadí, že ve Vlachovicích dávno neplatí, že jsme
pospolitá obec. Před pár dny jsem dokonce slyšel názor, že ve
Vlachovicích by se rozhodně neměla zpívat písnička „ My jsme
Valaši jedna rodina“, že to už není pravda…

Dne 7. 4. 2015 jsem se zúčastnil jednání Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, kde se znovu projednával bod muničních
skladů. Na minulých schůzích k tomuto bodu bylo navrženo
několik usnesení. K navrženým usnesením vypracovalo
stanovisko Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.
S některými návrhy usnesení ministerstva souhlasila, většinu
však nepodpořila ani při jednání v Poslanecké sněmovně PČR.
Při jednání sněmovny panoval zmatek a dokonce znovu padl
návrh na přerušení jednání k tomuto bodu. Konečně se však
projednávala navržená usnesení od poslanců Petra Gazdíka,
Zdeňka Soukupa, Ludvíka Hovorky, Antonína Sedi a Karla
Fiedlera. Z mnoha navržených usnesení se přijala pouze tři. Po
celou dobu prací v areálu bude hlídán celý uzavřený prostor,
bude přijata nová legislativa ke skladování munice a bude
poděkováno složkám Integrovaného záchranného systému.
To hlavní a důležité pro nás však přijato nebylo a to, že stát
nechce přebrat celou zodpovědnost nad vzniklou situací.
Nezbývá nám, než pokračovat a dostát tak našim
požadavkům. V dnešním čísle najdete dotazník, který prosím
vyplňte a doručte na obecní úřad. Děkuji.
V těchto dnes si připomínáme 70 let od osvobození naší vlasti
nacistickými vojsky. I po tolika letech se právě my musíme
zabývat něčím, co podněcuje násilí v jiných částech
zeměkoule. Je to vůbec možné v době, kdy si přejeme mír?
Do nadcházejících dnů všem přeji klidné a šťastné chvíle.
Zdeněk Hověžák - starosta

Tak tragické to snad není, ale něco na tom pravdy rozhodně
je a můžeme si za to sami. Spousta z nás je v obci s někým ve
sporu, nesnáší z různých důvodů druhého, pomlouvá, závidí,
dělá naschvály, nebo jen uvažuje a smýšlí o druhých zle.
Pokud by se tak chovali všichni, bylo by pro každého z nás
strašným utrpením v takové obci žít. Pro toho, který nechce
vyjít s ostatními, nebo začal vidět ve světě už jen to zlé, ten se
tak možná cítí už i dnes.
Naštěstí zde máme i protiváhu. Jsou to lidé nekonfliktní,
usměvaví, přinášející nám ve Vlachovicích a Vrběticích z dálky
radost. Třeba tím, že nějak pomůžou, nebo i jen běžným
upřímným pozdravem, nebo darovaným úsměvem, aniž by
někdy druhého uráželi, přestože by k tomu mohli mít i důvod.
Určitě Vás už nyní někteří napadají. Ale i oni, pokud by chtěli,
by si mohli najít něco špatného na svém sousedovi, rozhádat
se kvůli zdánlivě důležitým věcem, stále hledat i za dobrým
skutkem něco špatného a ziskového, či si hledět jen sami sebe
a vysokého plotu. Naštěstí tomu ale tak není a můžeme jim
jen potichu děkovat.
Do které skupiny ale patříme my? Děkujeme všem, kteří nám
tu obyčejnou lidskou radost bez přetvářky dávají. Jen si
představte, že by mezi námi žili jen takoví přátelští, nezištní
lidé a hlavně, že bychom se dokázali změnit i my. Stěžovat si
je zbytečné, to my musíme ustoupit a udělat první krok. Třeba
jen pozdravením někoho, kdo mně uškodil.
Nepochybuji o tom, že „my jsme Valaši, jedna rodina“, bude
u nás opět pravdivé rčení, ale může tomu být jen díky nám
všem a naší víře a snaze!
Radek Fryzelka
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PRÁCE V OBCI
V měsíci dubnu prováděli naši zaměstnanci úklid komunikací.
Po přívalových deštích začátkem měsíce bylo potřeba vyčistit
kanály a rošty přes komunikace. Po Velikonocích z důvodu
bezpečnosti byly skáceny tři starobylé lípy u kostela. Vhodné
části kmenů budou využity jako okrasné prvky do školky a
plánované dětské hřiště a pro řezbáře a včelaře. Od poloviny
měsíce probíhaly práce v lese, nejprve úklid po těžbě dřeva a
následně sázení nových stromků v lesních lokalitách nad
Drahami, Podlípí a Bojatíny.







V KD jsme vyzdívali příčky v části nové kuchyně, skladu
potravin a skladu zeleniny. Dále jsme připravili otvory pro
vzduchotechniku tak, abychom v budoucnu nemuseli
zasahovat do nové fasády. V části „kasíno“ jsme dozdili
prostory nad novými okny, které jsou oproti původním nižší o
20 centimetrů.














Firma Hanáček vyměnila okna a dveře v celém KD s výjimkou
východní strany. Bylo tak vyměněno celkem 75 oken a troje
dveře. V současné době probíhá zateplování obvodových zdí
polystyrénem.
Firma Fojtů z Horní Lidče již započala práce na rekonstrukci
Staňkovy usedlosti č. p. 115, našeho budoucího muzea. Celá
chalupa již byla „podřezána“ a zabezpečena vůči vlhkosti.
V průběhu prací se zde našly i některé zajímavé archaické
prvky, které budou zakomponovány do podoby muzea.
Ladislav Obadal









ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze Zastupitelstva obce ze dne 30. 3. 2015.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění
usnesení.
 Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV (obecně
závazné vyhlášky) č. 01/2015, kterou se zrušuje OZV
č. 1/2005 o chovu a držení zvířat, ochraně zeleně a
veřejného pořádku.
 Zastupitelstvo obce schvaluje vydání OZV č. 02/2015
o zákazu používání zábavné pyrotechniky.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí aktuální
informace o situaci v muničních skladech.



Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce
Vlachovice na rok 2015.
Zastupitelstvo obce deleguje jako zástupce na valné
hromady obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast a na zasedání Sdružení místních
samospráv ČR starostu Zdeňka Hověžáka, v případě
jeho nepřítomnosti místostarostu Ladislava Obadala,
nebo místostarostu Ing. Radka Fryzelku.
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním sídla Sboru
dobrovolných hasičů Vlachovice na adrese
Vlachovice č.p. 50, 763 24 Vlachovice.
Zastupitelstvo obce schvaluje zvěřejnění záměru
odprodeje obecního pozemku v k.ú. Vlachovice p.č.
3257/14.
Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění záměru
odprodeje obecního pozemku v k.ú. Vlachovice p.č.
131/4.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje obecního pozemku v k.ú. Vlachovice p.č.
67/3 a 67/6.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje části obecního pozemku v k.ú. Vlachovice
p.č. 3870/1
Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění záměru
odprodeje obecních pozemků v k.ú. Vlachovice p.č.
3293/2, p.č. 3296 a p.č. 3295.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje obecního pozemku v k.ú. Vrbětice p.č.
1214/9.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje části obecního pozemku v k.ú. Vlachovice
p.č. 3870/1, části p.č. 3869/1 a st. p. 100/2.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu obecního pozemku v k.ú. Vlachovice p.č.
156/2.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
odprodeje obecního pozemku v k.ú. Vlachovice p.č.
3257/23.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního
pozemku v k.ú.Vlachovice p.č. 3356 a p.č. 3358/8 za
cenu 5,- Kč/m2 - panu Karlu Ptáčkovi, Vlachovice 93.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecního
pozemku v k.ú. Vlachovice p.č. 32, za cenu 5,- Kč/m2
– paní Jarmile Čížové, Vlachovice 317.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznámení se
s projektem KD Vlachovice, návrh rozmístění
rodinných domů v lokalitě NIVY, hřiště – parčík a
pracemi na cestě ve Vrběticích
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 72 a § 84
odst. 2, zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za
výkon neuvolněného člena zastupitelstva
–
místostarosty v maximální částce dle přílohy č. 1,
nařízení vlády č 37/2003 v platném znění od 1. 4.
2015 a při každé další změně tohoto nařízení.

Informace ze schůze Rady obce (RO) ze dne 15. 4. 2015


RO souhlasí s vytvořením dotazníku pro občany
týkající se muničních skladů.
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RO bere na vědomí přijatý dopis od Bochemie a
opětovně ji vyzývá k veřejné debatě společně se
zástupci majitele areálu VTU Slavičín.
RO souhlasí s podáním žádosti o úhradu věcné škody
podle zákona 239/2000 Sb. V paušální výši 1000 Kč
na obyvatele Vlachovic a Vrbětic za evakuační den.
RO schvaluje doplnění vnitřní směrnice Obce
Vlachovice o cestovní náklady.
RO schvaluje věcné břemeno pro Obec Vlachovice
v rámci přípojky NN na pozemcích 3788 a 3867/1 pro
EON distribuce a.s.
RO navrhuje termín mimořádného ZO na 27. 4. 2015
z důvodu projednání bodu návrhu řešení KD
Vlachovice.
RO nesouhlasí s žádostí Marie Kosečkové o náhradu
údajné škody na jejím domě ve výši 400000 Kč, bude
se s ní opět zabývat za přítomnosti odborníků.
RO souhlasí s žádostí o přemístění dopravního
značení „konec obce“ směrem k Bohuslavicím
zhruba o 100 m. Obec postoupí žádost
kompetentním orgánům.
Žádost č.j. 160 o odkoupení obecního pozemku
3257/13 byla zaregistrována a byl zveřejněn záměr
prodeje.
Žádost č.j. 187 o odkoupení obecního pozemku
3257/13 byla zaregistrována a byl zveřejněn záměr
prodeje.
RO bere na vědomí kácení dřevin podél elektrizační
soustavy, které bude prováděno firmou Wagner
Slavičín.
Žádost č.j.182 ohledně odkoupení obecního
pozemku č.1214/9 byla zaregistrována a bude
posuzována na schůzi ZO.
RO souhlasí s žádostí ZŠ o udělení výjimky v počtu
žáků 150.
RO souhlasí se žádostí č.j.197 a zaregistrováním do
pořadníku uchazečů o zaevidování mezi uchazeče o
stavební pozemek v lokalitě Nivy.
RO bere na vědomí a zaeviduje žadatele o letní
brigádu žádosti č.j. 196, do listu žadatelů. Výběr
brigádníků bude upřesněn.
RO souhlasí se žádostí č.j.190 a zaregistrování do
pořadníku uchazečů o zaevidování mezi uchazeče o
stavební pozemek v lokalitě Nivy.
RO bere na vědomí žádost firmy Business media a
pošle jim základní informace o projektech v obci.
Rada Obce souhlasí s žádostí č.j.206 Radka Fryzelky.
Souhlasí s provedením jeho kanalizace na jeho
pozemcích 3796/1 a 3313 a souhlasí s budoucím
napojením na obecní kanalizaci a obecní vodovod.
RO schvaluje žádost č.j. 185 Jakuba Pavlůska a
zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků č.
3263, č.3263/1, 3262/1 a 3262/2 v k.ú Vlachovice.
RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje části
pozemku 3394/7
RO schvaluje žádost Lukáše Hlavici o zařazení do
pořadníku žadatelů Fondu rozvoje bydlení.
RO schvaluje žádost Zdeňka Školka o zařazení do
pořadníku žadatelů Fondu rozvoje bydlení.














RO schvaluje žádost Martina Pitruna o pronájem
prostoru občerstvení koupaliště a přilehlých prostor
z důvodu oslavy a to v termínu 15 – 16 května 2015.
RO rozhodne o žádosti č.j.200 manželů Pavelkových,
až po zaměření plánované cesty na Nivách a
projedná s nimi jejich žádost osobně.
RO doporučuje ZO schválit finanční příspěvek SK
Vlachovice ve výši 300000 Kč na činnost.
RO doporučuje ZO schválit finanční příspěvek 20000
Kč Českému svazu včelařů Vlachovice - Vrbětice, a to
na léčení včel a mezistěny.
RO doporučuje ZO schválit žádost o finanční
příspěvek pro Svaz zahrádkářů v částce 20000 Kč a
možnost získat řezivo na trámy pro opravu střechy budovy organizace.
RO doporučuje ZO schválit příspěvek O.s Dokopy, a
to na jeho kulturní aktivity a projekty, a to ve výši
45000 Kč.
RO bere připomínky a dotazy občanů na vědomí a
bude jim Zodpovězeno ve Vlachovických listech. R.F

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY OBČANŮ
Co bylo příčinou výbuchů, na které upozornil pan Jiří Obadal
na schůzi ZO – 30. 3. 2015?
Pan starosta informace o údajných výbuších ověřil. Velitel
zásahu absolutně vyloučil jakékoliv výbuchy pocházející
z muničního skladu, které údajně slyšeli někteří naši občané
23. 3. 2015. Pokud by se jednalo o výbuchy, ihned by byl
svolán poplach a následné ověřování. Je možné, že se jednalo
o zábavnou pyrotechniku z nějaké okolní obce.
R.F.
……………………………………………………………………………………………..
Cituji, Vlachovské listy – březen RO navrhuje ZO doplnit o
osvobození poplatku za odpady těm, kteří v obci mají trvalé
bydliště, ale v obci nebydlí. Proč jste to na schůzi ZO 30. 3.
2015 neprojednávali?
Připravuje se nová vyhláška s platností od roku 2016, kde již
tento bod bude zakomponován.
R.F.
…………………………………………………………………………………………..
Jak dopadly rozbory půdy v různých částech naší obce?
Rozbory půdy již byly objednány u odborné firmy. Výsledky
budou samozřejmě zveřejněny.
R.F.
…………………………………………………………………………………………..
K návrhu řešení KD - Kuchyně KD – berte do úvahy, že jsme
na dědině a nejsou tady zrovna velké platy. Porce jídla
z restaurace se pohybuje nejmíň kolem 150,- na osobu.
Kdežto když si sám člověk nechá uvařit, je to o polovinu
levnější. Při počtu lidí 100 (třeba na svatbě) je to už dost
peněz. Myslím, že je to pro všechny na zvážení – k nájmu sálu
je nutné mít i kuchyni, ve které se může uvařit pro víc lidí.
Mělo by se dělat to, co žádá veřejnost, ne to, co je levnější.
Také budete možná dělat svatby, abyste se někdy netloukli
do hlavy (nejde o dobrého nebo špatného obecního kuchaře)
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Je to na širší diskuzi. Otázkou je, jestli se opravdu oplatí, aby
si člověk na svatbě sám navařil. Je s tím spojeno pro oslavence
hodně práce a starostí navíc. Často se ani nic neušetří. Proto
nám připadlo, že občané budou rádi a uvítají možnost využít
služeb plánované kvalitní restaurace, samozřejmě za solidní
ceny, která by dle domluvy vše zajistila. Rovněž finanční
náklady na pořízení druhé kuchyně jsou poměrně veliké a
musíme brát v potaz i to, že prostor pro případnou druhou
kuchyni, bude zabrán za nějaký jiný prostor (sklad nebo šatna
apd.)

POZOR! Po naší obci se potuluje a na různých místech škodí,
nejspíše přemnožený „zvláštní druh divokých prasat! Jsou
odlišná tím, že nevydávají běžné chrochtavé zvuky. Určitě jste
si jejich řádění po obci všimli na více místech. Často se
vyskytují u sběrného dvora obce vedle koupaliště. Běžný
obrázek z jejich návštěvy, který můžete vidět níže, se obecním
zaměstnancům naskýtá minimálně jednou týdně. Budeme
rádi za Vaši radu, co proti nim platí. Zveřejníme ji v dalším čísle
zpravodaje a vyzkoušíme. Pokud bude rada úspěšná,
odvděčíme se půl litrem slivovice.
R.F.

Dostali jsme ale několik připomínek od občanů, kteří by si
druhou kuchyni, určenou pouze pro veřejnost přáli. Hledali
jsme možnosti, jak jim vyhovět a najít nějaké řešení. Pan Ing.
Sporek původní návrh přepracoval a kuchyni pro veřejnost
umístil do prostoru dnešní promítárny, původně plánovaného
skladu. Tento návrh padl od občanů, kteří si kuchyni přáli již
na minulém ZO. Umístění druhé kuchyně v tomto prostoru je
vhodné z důvodu přímé návaznosti na zázemí cukrárny a
kavárny a přímého vstupu na sál. Toto řešení již bylo
schváleno na schůzi ZO 27. 4. 2015. Více informací z této
schůze se dozvíte v příštím čísle Vlachovických listů. Schůze
byla v den uzávěrky zpravodaje.
R.F.
……………………………………………………………………………………………..
Dobrý den, právě jsem si přečetl nové Vlachovické listy a
nedá mi to, abych se v reakci na spolek „Za zdravé Valašsko“
nezeptal, jaké kompenzace poskytují firmy ležící na území
obce Vlachovice. Má druhá otázka směřuje jak na obec, tak
i na spolek „Za zdravé Valašsko“, jaké alternativy nabízíte za
případná ztracená pracovní místa, pokud dojde ke zrušení
muničních skladů.
Obec Vlachovice nijak nekompenzuje případná ztracená
místa. První otázce nerozumíme.
R.F.

KRÁTCE Z OBCE
POZOR! od 5.5. od 22 hod. do 6.5. 06.00 dojde k uzavření
vody (vodovodu) z technických důvodů. Naberte si proto
raději vodu na ranní kávu v předstihu ještě večer.
POZOR! Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
od EON. Z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě
bude přerušena dodávka elek. energie v celých Vlachovicích
i Vrběticích dne 6. 5. 2015 od 07:30 do 14:00 hod.
Důrazně žádáme všechny občany vlastnící své „psí miláčky“,
aby je nenechávali pobíhat po ulici a veřejných prostranstvích.
Zanechávají nám zde nevhodné dárečky ve formě psích
exkrementů. Majitelé rovněž musí zabezpečit, aby psi
nemohli utéci za plot a ohrožovat okolní chodce. Množí se
nám oprávněné stížnosti a obavy našich občanů z volně
potulujících se psů po naší obci. Prosím, uvědomte si, že
spousta dětí, ale i dospělých má z psů opravdový strach a
občas dochází i k napadání. Pokud se bude v tom v blízké
době pokračovat, budeme nuceni tento stav řešit, například
návrhem jedním z našich občanů, bez výjimek vždy volat
odchytovou službu s tím, že náklady na odchyt bude
samozřejmě platit majitel psa.
R.F.

Připomínáme, že kromě pravidelného svozu odpadů, mohou
naši občané využít KAŽDOU SOBOTU OD 13 – 14 HOD.
OTEVŘENÝ OBECNÍ SBĚRNÝ DVŮR, KDE MOHOU ZDARMA
ODEVZDAT JAKÝKOLIV DRUH ODPADU. Mimo tuto dobu
mohou odevzdat jakýkoliv druh odpadu i v pracovní dny a to
od 6:00 – 14:30 a to po telefonické domluvě. Zahrádky se
nám již zelenají, takže samozřejmě i posekaná tráva a jiný
druh biodpadu. Z důvodu rozšíření těchto služeb
neproběhne letos velkoobjemový svoz odpadů stylem
přistavení kontejnerů po obci.
R.F.

CO NOVÉHO VE ŠKOLE ?
Vážení rodičové, občané, touto cestou Vás chci seznámit
s událostmi ve škole, které proběhly od druhého pololetí
školního roku.
Ihned po lyžařském výcviku u nás proběhla třídenní
„hloubková“ kontrola České školní inspekce ze Zlína.
Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a souvisejících a prováděcích právních
předpisů, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
Pětičlenný tým inspektorů se zaměřil na legislativní podklady
vyplývající ze školského zákona, na finanční kontrolu, kontrolu
stravování, kontrolu dodržování BOZP a v neposlední řadě na
samotnou výuku v hodinách. Kontrolní zjištění bylo pozitivní,
inspekčnímu týmu se v naší škole líbilo. Dva nejdůležitější
dokumenty školy – Školní řád a Školní vzdělávací program
základního vzdělávání „ Dobrá škola děti baví“ byly vyzdviženy
pro svůj obsah i zpracování. Dále bylo vyzdviženo vybavení
pro výuku, estetická a užitná úroveň materiálních podmínek.
Výuka ve sledovaných hodinách byla podnětná a
systematická, kladně byl vyzdvižen individuální přístup učitelů
k žákům, byly zohledňovány vzdělávací potřeby jednotlivých
žáků se zdravotním znevýhodněním a pomoc žákům při
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výběru střední školy. Školní stravování podporuje zdravý
životní styl svou skladbou jídel a naplňuje stanovené výživové
normy. Skladba jídel je pestrá. Finanční kontrola vyzdvihla
hospodárné a účelové využití přidělených finančních
prostředků. Byly použity v souladu s účelem, na který byly
poskytnuty. Vedení školy se cíleně zaměřovalo na
projektovou činnost k získávání dalších zdrojů financování
rozvoje školy, které umožňují zkvalitnění materiálně
technických podmínek. Prostřednictvím realizace aktivit
jednotlivých projektů zaměřených na cílovou skupinu žáků a
pedagogů získala škola prostředky i na vybavení učeben.
Chtěl bych pochválit ty žáky, kteří mají zájem o vzdělávání se,
systematicky se připravují na výuku a není jim lhostejné jejich
budoucí uplatnění v životě. Všichni zaměstnanci školy si
zaslouží obrovskou pochvalu za odvedenou práci a
zodpovědný přístup k rozvoji školy.
Celá zpráva o proběhlé kontrole byla Českou školní inspekcí
zaslána zřizovateli a Školské radě.
Ve škole za zmiňované období proběhla řada akcí a soutěží.
Vynikajícího výsledku dosáhli
žáci v ekologické soutěži Poznej
a
chraň.
Po
vítězství
v
oblastním
kole
v Želechovicích získalo družstvo
žáků ve složení Radim Kaiser,
Kryštof Kašša a Filip Jemelka 3.
místo v krajském kole.
Výborného výsledku dosáhli
žáci v dopravní soutěži.
V oblastním kole soutěže
Mladých cyklistů v Brumově- Bylnici soutěžila dvě družstva
z naší školy. Mladší žáci ve složení Petr Rak, Štěpán Rak,
Martina Miklasová a Kristýna Kozáková obsadili 3. místo,
družstvo starších žáků ve složení Jarek Ovesný, David
Hrbáček, Michaela Havlíková a Daniela Zichová obsadilo 1.
místo a tím žáci postupují do krajského kola v Malenovicích.
Žákyně 7. třídy Zdiška Pavlůsková sklidila obrovský úspěch
v XIX. ročníku literární soutěže pořádané Nadací Jana Pivečky
a SOŠ Slavičín. Za svou povídku „ Labyrint“ bude odměněna
na Radnici ve Slavičíně starostou města.

kopaná prvního stupně. Dále se družstvo žáků třetí až páté
třídy zúčastnilo turnaje ve florbale ve Slavičíně.
V březnu nás navštívil pan Josef Zimovčák, který zastřešuje
projekt „Na kole dětem“. Jeho nadační fond podporuje
onkologicky nemocné děti v celé republice. Na podporu fondu
pořádá každoročně veřejnou cyklotour napříč republikou.
V letošním roce jedna z etap bude projíždět naší obcí a
peloton se zastaví u nás ve škole. Je to gesto poděkování
žákům a zaměstnancům školy, kteří tento projekt finančně
podporují v rámci sběru papíru a jiných aktivit již několik let.
Jsme partnerská škola projektu a jsem velmi rád, že osud
druhých vrstevníků není našim žákům lhostejný. Více se o této
akci, která se bude týkat školy i veřejnosti obce, zmíním
v dalším vydání Vlachovických listů. Proběhlo taky školní kolo
výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí.
Nejlepší práce byly zaslány do dalšího kola.
Nyní probíhají přednášky v rámci prevence bezpečnosti a
chování žáků pracovnicemi z R- ega ze Slavičína. Žáci páté
třídy se připravují na zdravotnickou soutěž Helfík, která
proběhne v následujícím období ve Slavičíně.
Pro žáky druhé a třetí třídy probíhá výuka plavání v Brumově
– Bylnici.
V pondělí 20. dubna jsme všichni společně oslavili Den Země.
Cílem je uvědomit si nutnost ochrany životního prostředí a
přírody vůbec. Byl připraven bohatý program, kterého se
zúčastnili i děti z MŠ. Žáci deváté třídy připravili stanoviště
s tematickými úkoly a soutěžemi. Probíhal úklid obce,
monitorování černých skládek, úklid v areálu školy. Závěr
dopoledne byl ukončen táborákem a opékáním špekáčků.
I nadále probíhá sběr víček pro postiženého kluka – Mirka
Dobrovského.
A co nás v brzké době čeká?





28. 4. 2015 – třídní schůzky – v 15. 30 hodin
29. 4. 2015 – 2-denní pobyt ve Vysokém Poli
v Envicentru ( žáci 5. třídy)
29. 4. 2015 – návštěva filmového představení – Zlín (
žáci 8.,9. tř.)
6. 5. 2015 – Den matek – začátek vystoupení je v 16.
00 hodin v areálu školy, v rámci besídky bude
prodejní burza výrobků žáků

Chtěl bych ještě jednou poděkovat žákům za vzornou
reprezentaci v soutěžích, učitelům za jejich přípravu a všem
zaměstnancům za práci pro školu.
Vám všem občanům přeji mnoho „slunečných“ dnů ve Vašem
životě a načerpání spoustu energie a elánu v jarním období.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy
Valašská sportovní liga – malá kopaná, žáci 4-5 třídy

Dále proběhlo školní kolo recitační a pěvecké soutěže,
celorepubliková matematická soutěž Klokan a Pythagoriáda.
Zúčastnili jsme se mnoha sportovních soutěží v rámci Valašské
sportovní ligy. Proběhla soutěž košíkové chlapců, volejbal
dívek, malé kopané starších chlapců, Mc Donald´s Cup –

DEN ZEMĚ
Tak jako každý rok, tak i tento se na základní škole ve
Vlachovicích slavil Den Země. Žáci 9. třídy ale také někteří z 8.
třídy si připravili různá stanoviště pro mateřskou školku a
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ostatní žáky základní školy. Letos se stanoviště zaměřovala na
kontinenty. Mezitím, co děti z mateřské školky obcházelY
stanoviště s doprovodem učitelů, žáci základní školy chodili po
obci i okolí a sbírali odpadky. Poté, co se ze třídy vrátili, mohli
si žáci i učitelé opéct špekáčky. Naše kamarádka Zdiška
Pavlůsková se nad tímto tématem hlouběji zamyslela.
Nikol a Žaneta („cérky“ z osmé třídy)
Když jsem na Dni Země čekala na svém stanovišti, napadla
mě otázka: Co je to příroda? Příroda je všechno kolem nás.
Stromy, temné lesy, tráva, malé potůčky, hluboká jezera a
mnoho dalšího. Příroda nám dává zvěř, byliny a životně
důležitou vodu a kyslík. A co my jí dáme na oplátku? Černé
skládky a znečištěné řeky. Když jsem byla malá, hrozně ráda
jsem se toulala lesem. Obzvlášť jsem si oblíbila takovou
mýtinku, kde rostly břízy, houby a lesní jahody. Pak bylo
období, kdy jsem přestala chodit do lesů. S přáteli jsem spíš
jezdila do města nebo šla na hřiště. Před několika týdny jsem
se ale vrátila ke svému obyčeji a šla jsem na svou pohádkovou
mýtinku. Co jsem našla? Plechovky od Coca-Coly, pytlíky od
brambůrků, zrezavělé pružiny a dokonce i křeslo! „ K čemu
jsou veřejné obecní sběrné dvory1, když to můžu vyhodit do
lesa? Je to blíž, aspoň ušetřím za benzín." Tohle si určitě říká
většina lidí co do lesů a potoků hážou odpadky. „Lidé,
proberte se! Myslete na to, že nejste jediní na světě! Co
zvířata, která žijí v lesích? Co ryby, které nepřežijí bez čisté
vody? A co budoucí generace? Čeho se jim dostane?“ Planety
plné techniky, špíny, asfaltových vozovek. Planety bez kousku
nedotknuté přírody. Lidé technologii vyvíjejí tak rychle, že
někdy ani nevnímají, jaký to má dopad na okolí. Přibývá
nových cest a aut, ubývá lesů a travnatých luk. Přibývá
černých skládek, což škodí Zemi. A proto říkám: „Neničte
Zemi! Naopak. Pomozte obnovit její tvář alespoň tím, že
nebudete odpad vyhazovat do potoků, lesů a krajiny.“
Zdislava Pavlůsková ( žákyně 7. třídy)

beránky, zdobí vajíčka, pletou tatary atd. Klepáči ve
Vlachovicích rovněž patří mezi nedílnou součást svátků. Je
škoda, že některé jejich zvyky už se postupně odložily a
zapomněly a ztratily tak na své bohatosti. Stále jsou ale pěkné
a třeba se některé opět obnoví. Letos chodil za klepáče ve
Vlachovicích Pavel Rak, Tomáš Mňaček, David Hrbáček,
Ondřej Kašša, Mirek Kudela, Petr Miklas a Viktor Trčka.
Tento rok byl pánem David Hrbáček, u kterého klepáči
přespávali. Na Velikonoční pondělí chodí mrskáči, docela se
na ně těšíme. Někteří si nesli tašku plnou sladkostí a jiní
malovaná vajíčka, nebo ovoce.
Nikol a Žaneta

DOKOPYJÁNEK VYSTOUPIL NA REGIONÁLNÍ
PŘEHLÍDCE DĚTSKÝCH SOUBORŮ
V neděli 19. dubna se do KD Klobučan ve Valašských
Kloboukách sjelo 12 dětských folklórních souborů. Mezi nimi
i střední a starší Dokopyjánek. V téměř tříhodinovém
programu se představilo na 300 dětí, tanečníků a muzikantů.
Střední Dokopyjánek měl připraven pásmo „Ševci“ pod
vedením Evy Vangorové. Starší Dokopyjánek si nacvičil pásmo
složené z místních valašských tanců zvaných „točených“, pod
vedením Veroniky Matúšů. Obě pásma doprovodila CM
Dokopyjan. Dokopyjánek má za sebou již mnoho vystoupení,
jak na domácí půdě, či jinde v okolí, však toto nedělní
odpoledne bylo pro děti a CM Dokopyjan novou zkušeností.
Vystupovali jsme POPRVÉ před odbornou porotou ve složení
odborníků v jevištním provádění folklórních vystoupení. A to
manžele Libuše a Jiří Peroutkovi ze Zlína, Hana Sluštíková a
Lucie Uhlíková ze Zlína a Pavel Tomeček ze Vsetína. Mezi
zkušenými soubory jsme si jistě neudělali žádnou ostudu.
Naopak všichni vystupovali s jistotou a nadšením ukázat jen
to nejlepší, co v nás je. Porota v závěrečném hodnocení
poděkovala všem vedoucím souborů a učitelům za jejich práci
s dětmi a za udržování tradic.
Kateřina Gbelcová

VELIKONOCE V TOMTO ROCE
V dubnovém čísle jsme si přečetli, jak se u nás slavily
Velikonoce před 100 lety. Dostali jsme za úkol zjistit, jak tomu
bylo ve Vlachovicích letos. Ptali jsme se našich učitelů,
babičky, známých i kamarádů. Hned zpočátku nás zaujalo, že
jsou mezi námi i ti, kteří museli trávit velikonoční svátky
v práci. Je to škoda, že nemohli slavit s ostatními. Byly jsme
taky překvapeny, že i tady někteří Velikonoce neslaví.

ROZHOVOR S OTCEM VAVŘINCEM

Hodně lidí tráví Velikonoce v klidu s rodinou. Někteří dodržují
staré zvyky, drží v pátek půst a nehýbou se ze zemí, pečou

Ve večerních hodinách
v pondělí 20. 4. 2015,
jsme
navštívili
s Radkem Fryzelkou
našeho P. Vavřince
Černého s prosbou
udělat s ním krátký
rozhovor do našich
Vlachovickýchlistů.
Byli jsme rádi, že si na
nás udělal čas.
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1. Kde a kdy jste se narodil a kde se cítíte jako doma?
Narodil jsem se 24. 5. 1947 v Chomutově, ale záhy jsme se
přestěhovali do Ostravy. Za svůj domov tedy považuji
Ostravu, tam jsem rostl a rozum bral. Kolem 30 let jsem se ale
přestěhoval do Prahy, která mě lákala hlavně kvůli kulturnímu
vyžití. Toužil jsem po „velkém životě“ v pražské společnosti. A
to přání velkého života se mi splnilo, i když jinak, než jsem si
představoval.

mladé lidi. Potřeboval bych k tomu nějakého pomocníka,
protože já už pro ty mladé v mnohém nejsem partnerem.
5. K 65. narozeninám jste dostal včely. Jak se Vám daří se
včelařstvím? Pomáhal Vám někdo v začátcích?
V té době jsem byl po operaci omezený v pohybu a opravdu
hodně mi se včelami pomáhal Roman z pasek. Včely jsem si
přál a byl to tedy dárek vítaný. Kolem fary je také vysázený
nový sad s ovocnými stromy, takže včely budou mít co jíst.

2. Co Vás přivedlo ke kněžskému povolání?
6. Jaký je Váš názor na přítomnost dětí v kostele?
Pocházím sice z věřící rodiny, ale až v Praze mě to něco/někdo
stále více přitahovalo do kostela, konkrétně do kostela sv. Jiljí.
Rozhodnutí stát co nejblíže oltáři ve mě uzrávalo postupně,
no a přesně na Zelený čtvrtek v roce 1990 jsem se po mši svaté
odhodlal zajít do sakristie a požádal jsem tehdejšího
provinciála D. Duku, zda bych mohl vstoupit do
dominikánského noviciátu. Přijali mne. Po ročním noviciátu
jsem absolvoval studium na Teologické fakultě University
Palackého v Olomouci. Studium jsem si trochu zintenzivnil,
spojil jsem si druhý, třetí a čtvrtý ročník, udělal jsem tedy šest
semestrů za dva roky. Tím jsem si ušetřil jeden rok a v mých
49 letech jsem promoval a hned na to mě vysvětil tehdejší
nuncius J. Em. Giovanni Coppa. Stal jsem se knězem Kristovým
a tím se naplnilo mé přání „velkého života“. Ano, mám ho. Tak
jsem poznal, že Bůh nám dává nejen to, co si přejeme, on nám
vždycky dává to, co je lepší, než to, co jsme si přáli.
3. Co jste vystudoval a čím jste se živil před tím, než jste se
stal knězem? Měl jste/máte nějaké záliby?
Vystudoval jsem stavební průmyslovku a pak pracoval jako
programátor. Už během studií na průmyslovce jsem hrál
v amatérském divadelním souboru tehdejších Vítkovických
železáren Klementa Gottwalda. Byl to soubor se
sedmdesátiletou tradicí s poloprofesionálním režimem. Hráli
jsme jak pohádky pro děti, tak večerní hry pro dospělé. Kromě
hraní jsem tam zakusil i práci zvukaře, inspicienta, pokoušel
jsem se i o režii. Díky různým kontaktům v tomto uměleckém
světě jsem hrál i v několika představeních v ostravském
Divadle Petra Bezruče. V dětství jsem docházel také několik
let na hodiny klavíru, ale už toho ve mně moc nezůstalo.
Zahraji ještě tak melodii pravou rukou.
4. Jak se Vám žije ve Vlachovicích? Co Vám tady vyhovuje a
co ne? Jaké zde máte plány?
Do Vlachovic jsem přišel z Mysločovic, kde jsem strávil 11 let
opravdu intenzivní práce. Měl jsem na starost dvě farnosti,
Mysločovice, kde jsou dva kostely a spousta kaplí a k tomu
jsem dojížděl ještě do Tlumačova. Začínalo toho být na mě
moc - jak fyzicky, tak hlasově. Jsem rád, že teď mám na starost
jednu farnost a že nemusím nikam dojíždět. Je tady pěkná
příroda, ale co mi trochu chybí, je větší soudržnost mezi lidmi.
Moc bych také uvítal, kdyby mě lidé oslovovali spíš otče
Vavřinče. Přijde mi to osobnější, než oslovení pane faráři… A
jaké mám plány? Víte, já mám takovou vlastnost, že vždycky
před sebou vidím nějakou práci. Co se „budovatelských“
plánů týče, tak bych rád nechal vypracovat projekt na topení
v kostele a také je už velmi nutné opravit vnitřní schodiště na
faře a také schody vedoucí ke kostelu. Ale jako kněz musím
mít i plány pastorační a tady je velmi žádoucí nějak aktivovat

Děti do kostela samozřejmě patří. Je spousta dětí, které vydrží
být hodné a klidné celou mši. Já jsem přesvědčen o tom, že je
to nejen otázka temperamentu dětí, ale i otázka výchovy.
Pokud ale dítě začne vyrušovat, tak je vždycky lepší, aby s ním
maminka vyšla ven a tam ho uklidnila. Zvláště teď, když už je
přijatelnější počasí, než v zimě. Nad vchodem do kostela je
nainstalovaný nový výkonnější reproduktor, takže maminka
nemusí ztratit kontakt se mší svatou. Je to tak příjemnější pro
ostatní přítomné v kostele i pro mě. Je totiž opravdu dost
těžké soustředit se a udržet si souvislou myšlenku v ruchu,
který děti dovedou udělat.
7. Jaký vzkaz/přání byste rád předal Vlachovjanům?
To je nesnadná otázka. Ale už jsem na ni částečně odpověděl.
Vítal bych větší spolupráci. Když někdo něco má, ať už je to
věc positivní nebo negativní, vždycky je lepší přijít s tím za
mou, než to řešit mezi sebou. To by byl ten vzkaz. A přání?
Aby Bůh žehnal všemu, co se ve Vlachovicích děje a všem, kdo
zde žijí, aby si všichni uvědomovali, že „jestliže dům nebuduje
Pán, lopotí se marně, kdo jej staví“ (Žl 126,1).
Děkujeme za rozhovor
Hanka Jandová

Z EVIDENCE OBYVATEL A MATRIKY
Počet našich občanů k 31. 12. 2014 – 1502
Změny v roce 2014:
Úmrtí: 14
Narození: 28
Odstěhovaní: 31
Přistěhovaní: 24
Přestěhovaní: 5
Rodinné stavy:
Svobodný/svobodná: 646
Ženatý/vdaná: 659
Rozvedený / rozvedená: 85
Vdovec/vdova: 112

Jarmila Zvonková
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Z NAŠÍ HISTORIE

Vrbětice z počátku 20. stol.

ZMĚNA SVOZU POPELNIC V KVĚTNU
Kvůli svátkům proběhne svoz popelnic, mimořádně
v pondělí 4. května, dále v pátky 15. května a 29. května.
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