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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
V lednu mráz - těší nás, v lednu voda - věčná škoda…

www.vlachovice.cz

Leden 2017

Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
rok s rokem se sešel a my se ocitáme na prahu nového roku 2017.
Pro nás to bude snad rok, kdy se ukončí práce v muničních skladech
a už nikdy nás nepotká podobná událost. Rád bych všem popřál
v tomto roce co nejvíce potěšujících zpráv. Ať se každému podaří, co
si předsevzal a v tomto roce přál. K tomu vám přeji štěstí, pevné
zdraví, pracovní i osobní úspěchy, vzájemné pochopení a lásku.

Kašša Josef dokončil výstavbu kanalizace ve Vrběticích nad domem
Münsterových. Firma Klempířství Sucháček vyměnila střešní krytinu
u kapličky nad základní školou, stávající plech bych nahrazen
krytinou - bobrovka.
Ladislav Obadal

ZPRÁVY ZE SCHŮZÍ RO VLACHOVICE


RO souhlasí dle schváleného rozpočtu obce se zakoupením
částečného vybavení nové kuchyně KD Vlachovice. Doba
dodání začátkem roku 2017.



RO souhlasí s poskytnutím daru Nemocnici Slavičín ve výši
daném v rozpočtu obce na rok 2016.



RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje části
pozemku 2749 v k. ú. Vrbětice.



RO doporučuje ZO přijetí OZV o místních poplatcích a
odpadech.



RO schvaluje zrušení a vyhlášení nového zadávacího řízení
zpracování územních studií obcí Valašskokloboucka.



RO doporučuje ZO Vlachovice schválení rozpočtového
provizoria pro rok 2017 a rozpočtovou změnu č. 6 (převody
mezi položkami) a rozpočtovou změnu č. 7.



Žádost sboru dobrovolných hasičů Vrbětice bude zahrnuta
do rozpočtu obce.



RO Vlachovice projednala žádost místní organizace ČSSD
ohledně zřízení informační nástěnky. Obec Vlachovice
vybere ve středu obce vhodné místo a v roce 2017 pořídí
vhodnou informační nástěnku. Bude rozdělena na několik
částí pro různé politické strany. Do té doby, než bude
informační nástěnka zřízena, mohou politické strany využít
obecní nástěnky u infostánku.



RO Vlachovice schvaluje žádost Domova pro seniory
Loučka o finanční příspěvek, který by pomohl ke zvyšování
kvality poskytovaných sociálních služeb. Finanční
příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce Vlachovice na
rok 2017.

Zdeněk Hověžák - starosta obce
Z následného programu v sále KD Vlachovice při rozsvícení Vánočního
stromu v neděli 18. 12.2016

Z následného programu v sále KD Vlachovice při rozsvícení vánočního
stromu v neděli 18. 12.2016

PRÁCE V OBCI
V minulém měsíci jsme prováděli údržbu cest a chodníků, zvláště
posypávali komunikace drtí proti podklouznutí. Dále jsme ořezávali
větve stromů kolem obecních cest, které bránily jejich bezpečné
údržbě v zimním období. V polovině měsíce jsme vydávali popelnice
na plasty. Důchodcům, kteří neměli možnost dopravy, jsme
popelnice rozváželi domů. V lesích v Mladém háji jsme opravovali
oplocenku pro mladé stromky. Koncem roku jsme řezali vánoční
stromky a následně pak prodávali našim občanům.
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RO schvaluje žádost Charity sv. Vojtěcha Slavičín o
příspěvek na provozování sociálních služeb. Finanční
příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce Vlachovice na
rok 2017.



RO schvaluje žádost Nemocnice Milosrdných bratří ve
Vizovicích o příspěvek na provozování sociálních služeb.
Finanční příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce
Vlachovice na rok 2017.
Radek Fryzelka

PODALI JSME ŽÁDOSTI O DOTACE NA MMR
Během prosince 2016 jsme vypracovávali a podávali žádosti o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ministerstvem byly
zveřejněny dotační možnosti na: 1) podporu zapojení generací do
komunitního života v obci, 2) podporu obnovy drobných sakrálních
staveb v obci, 3) podporu obnovy místních komunikací, 4)
prezentace úspěšně realizovaných projektů v obci. Výše podpory je
omezená, pohybuje se ve výši 70 % a to v max. výši 300000 – 400000
Kč. U podpory místních komunikací by se jednalo o výši podpory 50
% a max. výši 1 mil. Kč.
Jen malá část záměrů, které by byly pro obec přínosné a důležité,
mají reálnou šanci na úspěch. Možnosti, i když se zdají být široké,
jsou po důkladném prostudování podmínek poměrně omezené.
Vypracovávali jsme nejprve projekty, které jsme nakonec kvůli
novým podmínkám podat bohužel nemohli, neboť jejich úspěšnost
podpoření by byla nereálná (komunikace ve Vrběticích, běžecká
dráha s doskočištěm pro ZŠ Vlachovice). Budeme zkoušet jiné
možnosti.
Podali jsme na MMR celkem 3 žádosti.
První projekt se jmenoval DĚCKA, RODIČE I DĚDA, VE VRBĚTICÍCH SI
HRAJÍ A CVIČÍ ZVESELA. U hasičského areálu ve Vrběticích by vznikly
různé herní, sportovní a posilovací prvky. Hlavní myšlenkou je, aby
zde mohli v klidném prostředí trávit volný čas nejen děti, ale i rodiče,
lidé napříč generacemi a díky sportovnímu, posilovacímu vyžití i
mládež. Byly by zde osazeny různé prvky, například troj-houpačky,
převažovací houpačky, kolotoč, šplhací prvky, speciální work-out
prvky pro mládež, dále lavice na sedy lehy, běžecké lyže, bradla, surf,
lavičky, koše apod. Celkové náklady by činily 533 980 Kč, přičemž
požadovaná dotace by činila 373 000 Kč.

Druhý projekt jsme podali do výzvy - Podpora zapojení generací do
komunitního života v obci. Projekt se jmenuje KULTURNĚ A SE
ZPĚVEM. Jedná se o úpravy prostor 1. podzemního podlaží v KD
Vlachovice za účelem jejího lepšího a příjemnější využití pro
spolkovou činnost a setkávání se občanů. Výstupem projektu by byly
tři zrekonstruované prostory v 1PP pro zázemí spolkové činnosti
s velmi kvalitními akustickými vlastnostmi. Celkové předpokládané
náklady by činily 328 100 Kč, z toho požadovaná dotace z MMR by
byla 229 000 Kč.
Třetí nejmenší projekt je z vyhlášené výzvy na prezentaci úspěšných
projektů v obcích. PROJEKT VLACHOVICE – HISTORIE A
SOUČASNOST VENKOVA. V rámci projektu by se do místního muzea
pořídily dvě osvětlené solitérní skleněné vitríny, přepracovaly a

vytvořily by se nové informační panely (21 ks), vznikly by informační
brožury o obci a natočil by se archivační filmový dokument, který by
kompletně zmapoval obec, krajinu v obci, tradice a život obyvatel ve
Vlachovicích (a samozřejmě i Vrběticích) v průběhu celého roku.
Celkové náklady na projekt by činily 234 926 Kč, přičemž 70 % dotace
by činila 164 000 Kč.
To, jestli budou naše žádosti a projekty úspěšné, se dozvíme na jaře
s vy samozřejmě s námi.
Radek Fryzelka

Z VLACHOVSKÉ HISTORIE – ANEB, JAK SA NA
VLACHOVSKU ZA STARA RODILY DĚCKA
(ZE ZÁPISŮ P. FRANTIŠKA MATÝSKA)
Dětí bývalo v manželství hodně. Až 50 % jich však umíralo
nedostatkem odborné péče, nebo vlivem některých starých
zvyklostí. Tradiční zvyklosti při narození (pokud byly pro dítě
neblahé) ustoupily v roce 1940, kdy zahájila svou činnost porodní
asistentka Marie Fojtová z Vlachovic č. 1.
Případů zbavení se dítěte bylo poskrovnu. Byly pouze ojedinělé a
veřejně odsuzovány. V prospěch narození dítěte mluvila náboženská
pohnutka a radost z četného potomstva. Potrat byl někdy vyvoláván
skákáním z fůr apod. K různým čarovným kouzlům se z Vlachovic
obraceli k „bohyním“ na Žitkovou a do Rudimova.
Pro lehčí porod – „pro měkčí kosti matky“ konalo se často
napařování v sedací koupeli.
K rodičce se volaly všechny „súsedy“ a každá radila. Ošetření rodičky
a novorozeněte bylo primitivní a často škodlivé. Lékaře vyhledávali
jen v těžkých případech, ostatně neměli k tomu ani peněz, ani dosti
možností.
Pod rodičku nakladli pytlů (později často i od umělých hnojiv),
„plachty bylo škoda“. Po porodu se pod ni dalo „v čem sa poklúzalo“.
„Škoda dat čistého.“ - Dávali ji čichat jalovcový olej (jalovčinky –
bobulky v oleji). Děcko zabalili do deky nahřáté na hřebcovi
(chlapca), na kobyle („cérku“), aby nemělo „pchaní“. Děcko se
položilo na břicho, přes ně se dal „modrý papír“ jehlou dírkovaný a
deka s koně. „Modrý papír“ se obvykle vzal z obalu písanek, hlavní a
důležitá byla barva.
Do vany položili pod dítě znečištěné plenky, „aby to netlačilo“. Do
první koupele se dávalo sladké podojené mléko, aby bylo dítě pěkně
bílé. Děvčata byla často považována za druhořadá. Do první koupele
házel šťastný otec nebo „dědáček“ porodní babce mince, když přišel
na svět chlapec, samozřejmě přidal.
Za dvě hodiny porodu zavolali matku, která měla dítě staré 6 měsícú,
aby dítě nakrmila. Vlastní matka měla v mléce totiž jen vodu. Když
cizí žena přišla, hostili ji. „Ta tě první nakrmila, bez ní bys umřel“,
říkávali i později. Tato žena se dostala tak trochu do rodiny a děti jí
byly povinny úctou.
První den chodily k rodičce návštěvy. Donesli jí „do kúta“ kohouta
(nebo slepici) na polévku, vdolky, koblihy. Hlavně kmotřenka, co
půjde na křest. Matka musela jíst zasmaženici, slepičí „lokšovú“
polévku, aby měla mléko. Dávali jí pivnou polévku s vajíčkem.
Nesměla dostati vepřové maso. Hlavně musela pít gořalku, obvykle
kmínku doma dělanou. Pod hlavou měla tři flaše gořalky, aby se lepší
vyčistila, aby spala. Na matku a dítě chodila „míra“. Proto musela
šestinedělka ležeti „za plachtů“. (Travná plachta se zavěsila před
postel). Nesměla ležeti bez šátku na hlavě. Musela zůstati jen pod
střechou, pokud nebyla „na úvodě“. Jinak „by ji něco potahalo“.
Kdyby jela před křtem dítěte polem, „krúpy by ju potlúkly.“ Teprve
ve 30 - 40 letech 20. stol. se vykořenily poslední zbytky této pověry
důkazem, že ta či ona matka jela z porodnice autem a kroupy
nepřišly. Dítě zabalili na pevno, „aby narovnali ruce a nohy,“ vložili je
do „kolébky na tle“ (V kruzích na roštu – hlavní trám stropu ve
světnici, tu byla zavěšena plachta). Dítě bylo v kolébce stlačené.
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Později je kladli do dřevěných kolébek, vlňáček přehodili dítěti přes
hlavu. Na poli je kladli do „kolebadla“. Postavili tři tyče u hrotů
svázané a mezi nimi visela plachta. Při převazování se dětem dávala
na hlavu čepička s velkou mašlí, obšitá „baránčinou“. Dítě vypadalo
jako eskymák. Na čepici byly našity růžičky z tkaniček, bývala často
celá umaštěná.

dvojitého obrázku /nebo složeného/. Před měnovou reformou v r.
1953 bylo to 500 až 1.000 Kčs. Kmotr platil zápis, maličkost
kostelníkova a ministrantům. Chudým se do kostela nesl balík
buchet. Po křtu se kmotři zastavili v hospodě ve Vlachovicích. Otec
dítěte jim poplatil. Počastoval je vínem, salámem. Z nouze křtila jen
výjimečně porodní babička.

Porodní asistentku zvali v 50. letech na křestní hostinu a dávali jí
domů výslužku. V 60. letech 20. stol. již byl ve Vlachovicích gynekolog
MUDr. Špaček. V obcích byla pravidelná poradna pro matky a děti.
Těžší případy se posílali od druhé poloviny 20. stol. do nemocnice
(Gotwaldov, Vsetín). Dětská úmrtnost již byla minimální.

Karmaš - Na hostinu donesla kmotřenka slepici, suché lokše (nudle),
gořalku. Na hostině byl máz vína, maso, čtvrtka piva. Byly pozvány i
súsedky. Když něco donesly, pozvali i jejich muže. Přišly i děti. Po
večeři dali na stůl piatiku a zpívali i do půlnoci. V 60. letech se už nosil
dort.

Zaměstnané matky dostávaly mateřskou dovolenou a porodní
finanční příspěvek. Tento obnos pravidelně padne na kočárek.
Dětem se dávala v 60. letech prací košilka a přízový kabátek. Chlapci
měli modrou soupravu, děvčata růžovou.

PROSINEC 2016 VE FOTOGRAFIÍCH

Ke křtu se „neslo“ za dva až tři dny. Dnes za týden – obvykle před
požehnáním v neděli. Úvod býval za 6 týdnů, i ve všední den. Dnes je
současně se křtem (Jedna jízda a jedna hostina.)

Jako každým rokem ve Vlachovicích chodili svatý Mikuláš a čerti. Nekeré
čerty prý viděli jak sa spúšťajů po provazi na Hradišťku. Navštívili i muzeum,
kde svatý Mikuláš obdaroval děcka „pečenýma pánama“.

Za 14 dní po křtu bývala hostina zv. „karmaš“. Částečně se dodržuje
ve vesnicích, ve Vlachovicích se záhy spokojovala se křtem. Pokud
nebylo dítě pokřtěné, kladli mu do peřinky „svatý růženec“ a za
poviják obrázek (dodržuje se dodnes).
Jméno se nevolilo podle kalendáře. Dávala se prostá jména svatých,
za republiky se volívala: Věruška, Jiřinka, Vlastík, Jaroslav. Dnes se
dívčinám dávají jména exotická, leckdy nic neznamenající; kněz pak
připojuje jméno „Marie“. Od r. 1950 se dává jméno, kterým bylo dítě
zapsáno v občanské matrice. Kmotři bývají z rodiny. Kmotrovství se
leckdy využívá – volají se zámožnější, aby se na nich přiživili. Cikáni
se snažili získati bohaté kmotry pro své děti. Kmotr má značný
finanční závazek (Mikuláš, na sháňačku, při svatbě).
Než se šlo ke křtu, políbila se kmotrům ruka, kropilo se svěcenou
vodou. Při ofěře dávají kmotři za oltářem dítěti do peřinky peníze do

4. 12. 2016 se v KD Vlachovice uskutečnilo dětské divadelní představení –
Pohádky z kufru a kouzelnická show.

Stránka |4

POZVÁNKY A AKCE V OBCI

11. 2. 2017 se v KD Vlachovice uskuteční tradiční Maškarní ples
více informací se dozvíte v dalším čísle Vlachovických listů.

KALENDÁŘ LEDEN 2017

Informace z matriky v tomto čísle nejsou z důvodu nemoci paní
matrikářky. Najdete je až v únorovém čísle. Děkujeme za
pochopení.

Vtípek na konec: Dva chlapy zasypala na horách lavina. Najednou ten jeden vidí, jak se k nim blíží záchranářský pes, bernardýn se
soudkem, a tak nadšeně říká tomu druhému: „Hele, nejlepší přítel člověka.” A ten druhý: „No jo, a nese ho pes!”
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