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Vážení spoluobčané,
jako každoročně jsou v závěru kalendářního roku vydány Vlachovické listy. Vycházejí v čase,
který by měl být plný očekávání, radosti , lásky. V čase, ve kterém i hodnotíme a bilancujeme uplynulý
rok . Podařilo se nám vše, co jsme si předsevzali? Uměli jsme se radovat třeba i z maličkostí? Dovedli
jsme překonat těžkosti? Každý má jistě na tyto otázky svou odpověď. Společné je však to, že rok 2010
byl i rokem volebním, rokem, ve kterém se udála řada změn.
Zastupitelé obce byli tentokrát zvoleni ze tří kandidátek a bude proto nutné dohodnout se, které
body volebních programů získají prioritu. Zastupitelstvo obce se ke svému jednání sešlo doposud
dvakrát, na ustavující schůzi dne 15.listopadu a 13.prosince, kdy byli mimo jiné zvoleni členové
kontrolního a finančního výboru. V novém složení bude pracovat i kulturní komise, na jejíž činnosti se
mohou podílet i ostatní občané. Nás všechny čeká řada úkolů, jejichž plnění by mělo přispět k Vaší
spokojenosti .
Těm, kteří pracovali ve vedení obce, v zastupitelstvu, v kulturní komisi i ostatních složkách v
minulém volebním období patří díky za odvedenou práci. Těm, kteří budou pracovat v období
nadcházejícím přeji hodně úspěchů.

Vážení spoluobčané,
vám všem přeji radostné a spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hlavně zdraví,
vzájemnou úctu a osobní pohodu.
Ludmila Nejedlá – starostka obce
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Vaše O. s. Dokopy – co sa nám podařilo, nepodařilo a co sa dál chystá
Vitajte všeci!
Předem nám dovolte, abychom sa Vám, kdo nás ešče nezná, alespoň trošku představili. Občanské sdružení
Dokopy původně vzniklo na základě podobných myšlenek a vizí několika mladých ludí z Vlachovic, koncem
dubna 2010. Jsme dobrovolné neziskové sdružení, keré sa snaží dat Dokopy co najvíc aktivních ludí a postupně
sa snažit zlepšovat to, co sa u nás a v okolí moc nedaří, chybí, je ve špatném stavu, či enem pomoct tam, kde je
potřeba. Konkrétními stanovenými cíly Dokopy je našú možnú silú a prostředky pomáhat a snažit sa zlepšit
celkový stav přírody, kultury, tradic, udržitelného rozvoja a duchovních hodnot na Valašsku. Podporovat a
vytvářat projekty pro trvale udržitelný rozvoj, dlúhodobě ochraňovat a obnovovat zdejší přírodu a krajinu,
ekologicky vychovávat a navázat na zdejší kulturní a valašské lidové dědictví, podporovat staré tradice a řemesla
a snažit sa oživit pospolitost a duchovní spokojenost občanů a to především na Vlachovsku a v okolních dědinách
na Valašskoklobucku. Bez Vás to ale půjde těžko.V dnešní době je nás zatým víc než 25 členů, přičemž najvíc
z nás je z Vlachovic, dál z Valašských Klobúk, Poteče nebo aj Slavičína.
Během našeho víca než půlročního působení jsme kromě vnitřních záležitostí (registraca, internetové stránky,
znak, struktura, apd.) vytvořili nebo sa podílali na různých akcách a projektoch. Pokusíme sa Vám jich alespoň
velmi stručně naznačit či připomenút.

Hlavním, prvním a zároveň našim najnáročnějším projektem je Tradiční zpracování ovoce na Valašsku –
Výstavba typově „tradiční“ sušárny na ovoce s možností vaření kotlovin. Vycházala by z místního typu sušárny,
avšak s tým rozdílem, že ju rozšíříme aj o prostor na vaření trnek - kotlovin a prostor přebíračky, by sa navrhl a
upravil aj pro využití malé společenské místnosti, aby sa mohla sušárňa využívať aj na jiné aktivity, než je sušení.
Během doby jsme sa pokúšali předběžně zajistit financování stavby, vyřešit konstrukcu a najít vhodný pozemek.
V tejto době je tento projekt v útlumu, lebo hledáme nový, náhradní pozemek. Sušení ovoca bylo pro náš region
typické a proslavilo ho po celej naší vlasti, aj proto sa u nás na valašskoklobucku a částečně aj vizovicku
dochovalo výrazně najvětší počet sušíreň z celéj dnešní republiky. Sú to stavby na keré možú byt Vlachovjané
pyšní a měli byme sa pokusit jich alespoň nekeré zachránit, lebo sa jedná o lidové, regionálně technické unikáty
vypovídajúcí o životě našich předků. V ČR je v celkovém měřítku vzácnosť na nejakú z nich narazit, ale ve
Vlachovicích, Vrběticích a přilehlých pasekách, jich můžeme najít dokonce ešče sedm, bohužel, už ve velmi
špatném stavu. Je škoda, že o nich nigdo neví, a to často ani my Vlachovjané.

Dalším naším podnikem bylo „zrekultivování“ prostoru bývalého lomu (skaly) na Stržoch na Hradišťku. Jednalo
sa o nevzhledné zarostené místo černých skládek. Protože se ale jedná o velmi zajímavý a cenný kus krajiny,
rozhodli jsme sa postupně z tohoto původně zničeného, ale pěkného místa udělat různě využitý a přírodně
cenný kút Vlachovic, přičemž sa počítalo, že by bylo dobré využit a uzpůsobit čásť tejto plochy aj pro občasné
pořádání menších kulturních akcí, lebo takové místo dosud u nás chybělo. Proběhlo zde několik brigád. Odvézl a
sesbíral sa povrchově dostupný odpad a prořezaly stromy aj keře po celém hlavním prostoru skal lomu a
srovnala sa plocha. Vytvořily sa terénní úpravy a zhotovily sa a osadily kadibudky. Na podzim sa vytvořily další
nutné výrazné terénní úpravy a vytvoření dvou výškových úrovní do oblúku, přičemž sa celý prostor odvodnil.
Zkraja jara nás postupně čeká brigáda na zpevnění výškových úrovní palisádami, dodělat odvodnění, terénní
doúpravy, vysázání trávy a zhotovení několika laviček.
První oficiální akců, kerú sme uspořádali, byl první ročník Svatojánských slavností. Proběhly na už zmiňované
ploše na Stržách u skal na Hradišťku. Aj když nám nepřálo počasí, což nám dosť zkomplikovalo, kvůli promáčené
ploše a déšti, přípravy, tak sa akca, přes naše určité nedokonalosti, dúfáme podařila. Pro děcka sme si
přichystali, různé hry, sútěže, dál svatojánský program, vystúpila Lenka Mrlinová z Liptálu, dál tu hrála

cimbálová muziga Klobučánek a později kapela Fire Rice. Po zapálení Svatojánského ohňa následovala volná
zábava. Jsme rádi, že jste v hojném počtu došli, a že sa Vám akca podle ohlasú lúbila.

Další našú akců bylo tzv. Letní promítání na Hradišťku. Po tři večery od 20. do 22. srpna byly každý večer
promítáné na plátně 3 různé snímky, jednak staré záběry z Vlachovic a pak další dva kvalitní filmy. Potěšilo nás,
že na promítání přišly snáď všecky věkové kategorie, „od malých děcek až po babičky a dědáčky s čagánkem“,
což je aj naším cílem, pořádat většinu akcí pro všecky věkové kategorie. Návštěvnost sa pohybovala denně
přibližně od 80 do 100 návštěvníků. Dúfáme, že sa Vám akca lúbila.

Dalším našim projektem bylo dat dokopy menší dětský valašský folklorní súbor pro oblast vlachovska (Křekov,
Vlachova Lhota, Vlachovice, Haluzice apd). Jsme moc rádi, že sa nám to podařilo a vděčíme za to hlavně cérkám,
keré aj když už toho měli moc, tak sa do toho s nadšením pustili. Vedúcími súboru sú bývalé členky folklorního
súboru Dúbrava - Eva Vangorová z Křekova a Veronika Bláhová z Vlachovic a dál Mgr. Leona Čevelová a Mgr.
Kateřina Milchová. Jak už asi víte, pojmenovali jsme ho Malý Dokopyjánek. Do súboru sa přihlásilo věcej než 45
děcek. V dnešní době sú v súboru spíš menší děcka, ale súbor bude postupně vyrústat s nimi, takže časem sa
rozdělí minimálně na dvě věkové kategorie. Súbor chceme postupně zaměřit tak, aby sa děcka učily hlavně
písničky nebo tance, keré sa v minulosti sesbíraly na Valašsku a hlavně ty, keré sú z Vlachovska. V dnešní době už
sú často neznámé, což je často škoda, protože vyjadřujú pocity, příběhy a historiu z našeho kraja, keré zpívávali a
tančili naši praprastaříčci. Ale to postupně, nic nejde hneď. Malý Dokopyjánek by sa do budúcna mohl stat pro
děti neenom zajímavú zájmovú činnosťú, kde by sa naučili naše pěkné lidové pěsničky a tance, keré by mohli
časem předváďat neenom u nás, ale snáď aj díky mu by sa mohli věcej dozvědět o naší lidové kultuře a kořenoch
a tým aj dostat lepší vztah a porozumnění ke svojém domovu.

Dalším naším projektem, kerý navazuje na náš vlachovský folklorní súbor, je obnova původního
typického kroja z oblasti Vlachovska (Vlachovice, Křekov, Vlachova Lhota, Haluzice). Je to úkol
těžký, protože sa z něho moc nedochovalo, protože sa u nás přestal nosit už koncem 19. století. Na
získávání potřebných informací už na něm pracujeme dlúhú dobu, spojily sme sa aj s potřebnými
odborníky, keří s nama spolupracujú. Je to úkol zdlúhavý, ale nic sa nemože uspěchat, aby sa nám ho
podařilo obnovit pravdivě, opravdu tak, jak vypadal. Týmto by jsme Vás chtěli poprosit, lesti doma
někdo našel nejakú starú část z kroja, nebo si to aspoň myslí, dajte nám to prosím vědět. Moc už s tým
nepočítáme, ale náhody sa dějú. Pokud by si aj někdo ze starších ročníku pamatoval od svých staříčků,
jak takový kroj vypadal, budeme moc rádi za každú informacu. Děkujeme.
Další najbližší akca, kerá nás čeká je netypická fotografická sútěž s následujúcí výstavú - Bůh ve
valašských farnostech, kerá navazuje na podobný první projekt, kerý probíhal minulý rok, ale byl
omezený jen na obce z vlachovskej farnosti. Nejedná sa o běžnú fotografickú sútěž a výstavu, skrytým
významem tejto sútěže je cíl, aby si lidé víc začali všímat svého okolí, přírody, ludí, věcí apd. a nedívali
sa na daný snímek – svět, enem povrchně, ale zkusili v něm najít hlubší význam a to v jakékoliv formě,
kerý by pak byl súčásťú snímku a kerým by dokázali myšlenkově obohatit druhého člověka, lebo i jen
sami sebe. Snímky je možné odevzdávat do 26.1.2011. do speciálně zhotovené schránky ve
vlachovském kostele, nebo na obecním úřadě ve Vlachovicích, nebo některým z členů O.s.Dokopy.
Vyhlášení výsledků, slavnostní vernisáž a následujúcí výstava proběhne 29.1.2011 ve večerních
hodinách v KD Vlachovice (čas a podrobnosti Vám předem upřesníme). Při úspěchu a přihlášení
dostatečně velkého množství přispěvovatelů aj z jiných farností, sa plánuje putovní výstava.Všecky
potřebné informace o podmínkách sútěže sa dozvíte na plakátoch, lebo na našich internetových
stránkách www.dokopy.cz, či na tel.č. 775 345 646 .
Další plánovanú akcú, kerú budeme během začátku února pořádat, je tzv. Mistrovství vlachovska v
zimním sjezdu na čemkoliv. Bude víc kategorií, ale už si pomalučky možete chystat Vaše všelijaké

zjížďadla. Bude sa hodnotit hlavně nápad a vtip. Celá akca bude enem o srandě. Termín a víc o tejto
akci, Vám ešče upřesníme.
Závěrem by jsme chtěli poděkovat všeckým našim členom, keří sa aktivně podílali na brigádách a
akcách. Zároveň velice děkujem bývalém, ale aj dnešním vedení obce Vlachovice, za výbornú
spoluprácu a pomoc. Bez jejich pomoci, by jsme nebyli schopni někeré akce řádně uskutečnit.
Děkujeme aj všeckým tým, keří nás podporujú, nebo chodíja na naše akce. Budeme strašně moc rádi,
když sa k nám přidáte a budeme dokopy každý, tak jak bude zvládat a chtět, snažit dělat na tom, aby sa
nám v našem kraju lepší žilo a to nenenom dneskaj, tak aj v budúcnu. To, do čeho sa pustíme, bude
záležet aj na Vás. Bez Vás to moc nepůjde.
Radek Fryzelka

Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku a s ním přichází čas na bilancování.
Rok 2010 byl rokem pracovním a doufám, že úspěšným. Pro zlepšení podmínek se nám letos podařilo
vybavit novým nábytkem třídu berušek opět z osvědčené dílny místního stolaře pana Mariana Kašši.
V době letních prázdnin pak proběhla rekonstrukce podlahy v jídelně a výdejně MŠ a zároveň výměna
zařízení školní výdejny.
S radostí jsme uvítali schválení dotací na zateplení budovy. Přestože bylo nutné začít s výměnou oken
za provozu a na začátku školního roku, s pochopením rodičů a zvýšeným úsilím jsme to zvládli.
A teď v tyto zimní dny oceňujeme nejen energetickou úsporu a příjemně vytopené prostory,
ale i „hřejivý pocit“, že prostředí MŠ získalo zase vyšší kvalitu. Vkusné a výchovně stimulující prostředí
ovlivňuje nejen estetické cítění, ale pěkné prostředí motivuje děti i k pěknému chování.
V letošním školním roce mateřskou školu navštěvuje celkem 68 dětí. Z tohoto počtu jsou to
převážně děti z Vlachovic (36), z Vrbětic (8), z Křekova (7), z Bohuslavic nad Vláří (6 ),
z Lipiny (3), z Haluzic (1) a z Vlachové Lhoty (2). Jsme rádi, že naše mateřská škola má v okolí dobré
jméno, a že si ji vybrali rodiče i ze vzdálenějších obcí (5). Výrazně se změnilo věkové složení dětí. U
zápisu přibývá stále více dětí ve věku tří let.
Důležitou podmínkou ve vzdělání je i dobrá spolupráce s rodiči. Vysoký počet dětí a rodičů na
společných akcích je důkazem toho, že rodiče mají zájem o společně prožité chvíle. Některé akce se
v programu mateřské školy staly již tradicí.
Rádi vzpomínáme na Tvořivé dílny ať už s tématikou velikonoční nebo vánoční, na Čistění studánek,
Drakiádu, Martinské slavnosti , Den matek, na společné Vánoční zvonkování aj.
Spolupráce všech je podmínkou každé úspěšné práce. Chtěla bych poděkovat spolupracovnicím za
pomoc, ochotu, vstřícnost a aktivní přístup při plnění pracovních i mimopracovních činností.
Jménem celé mateřské školy bych chtěla poděkovat za výbornou spolupráci s bývalým vedením
obce Vlachovice s panem Zdeňkem Hověžákem a s panem Janem Ambrůzem
a s ostatními členy zastupitelstva obce. Během jejich působení na obci jsme cítili jejich podporu nejen
v oblasti finanční (dostavba 3.třídy, postupná výměna nábytku ve všech třídách, úprava školní kuchyně,
školní jídelny a výdejny, vybudování nové školní zahrady, zateplení budovy aj.) ale i lidské. Měli zájem
o naši práci, sledovali ji a podporovali. A je to vidět.
V lednu 2011 si připomeneme 55.výročí založení naší mateřské školy. Myslím si, že se máme čím
pochlubit.
Do nového roku přeji všem hodně zdraví a spokojenosti a věřím v dobrou spolupráci s novým vedením
obce.
Mgr.Hana Sporková,ředitelka MŠ

STŘÍPKY z dění mateřské školy
Na svatého Martina, kouřívá se z komína…, a nejen to, v dávných dobách odcházívali pacholci a
děvečky ze služby, hledali si novou, ale také dostávali plat za celoroční službu u hospodáře. To se
samozřejmě neobešlo bez oslav, veselí a lidových tancovaček.
Také my u nás ve školce se snažíme dětem zprostředkovat a přibližovat tradice z Valašska. Vyprávíme
jim o životě našich babiček a prababiček a rádi bychom některé tradice společně obnovili.

Třetím rokem pořádáme Martinské slavnosti. Letos se konaly 11.listopadu. Průvod dětí, rodičů a hostů
se přemístil od budovy školky na dětské hřiště na Trhovisku, kde jsme pro děti připravili drobné
soutěže a hry. Tam za námi přijel také Martin na koni a odměňoval podle tradice malé sportovce
„zlatými“dukáty. S rozsvícenýma lucerničkama nás Martin doprovodil na naši školní zahradu, kde jsme
si pochutnali na výborné kyselici našich šikovných céreček z kuchyně a perníkových koních, které si děti
samy vytvořily.
Přestože nám svatý Martin sníh z oblohy neposlal, prožili jsme s rodiči a našimi nejbližšími krásné
podzimní odpoledne, na které budeme rádi vzpomínat. A o to přeci jde. Zprostředkovat dětem pestré
zážitky, které je budou provázet, rozvíjet, přinášet jim radost, ale budou také upevňovat vzájemné
mezilidské vztahy, které se jakoby z našich životů vytrácejí.Takže za rok

nashledanou! Vždyť

spokojenost a radost našich dětí je tou nejkrásnější odměnou.
Ilona Šimoníková
Jako každý rok, tak i letos se 22.listopadu u nás v mateřské školy uskutečnily vánoční dílny. Že se jedná
o již tradiční předvánoční akci svědčí velká účast rodičů, dětí, babiček a jiných rodinných příslušníků.
Také letos jsme strávili příjemné chvíle výrobou netradičních vánočních ozdob a z každé dílničky bylo
vidět nebo cítit vůni Vánoc, které už klepou na dveře. Připraveno bylo osm dílen.
Jendou z nich byla výroba adventního věnce z přírodních materiálů, který nesmí chybět na
žádném stole. V druhé dílně jsme zhotovovali ozdoby z pedigu, dřevěných korálků a přírodního lýka.
Pod rukama vznikaly kouzelné rybičky - jako opravdové. V perníkové dílně navlékáním koleček různých
velikostí vznikaly krásné vánoční zvonečky. Nezvonily, ale o to více voněly.
Batikování polštářů vánočními motivy bylo náplní textilní dílny. Děti si je s nadšením odnášely
domů do svých postýlek. Vůně koření, mandarinky, přírodního materiálu a na světě je ovocný
stromeček - krásná a voňavá dekorace na stůl. V andělské dílně pod vedením paní Havlíkové se tvořily
sněhové vánoční ozdoby. Pastely, nůžky, lepidlo to byl hlavní materiál papírové dílny. Zde mohly pustit
uzdu fantazie hlavně děti. S radostí vyráběly již známé postavy Mikuláše, čerta a anděla. Keramickou

dílnu vedla zkušená keramička paní Hošťálková. Tvarováním hlíny vznikala andělská stvoření různých
tvarů a velikostí, zkrátka originály.
Během pracovního nadšení rodiče i děti ochutnávali vánoční punč a křehký vánoční závin, který
pro ně připravily naše šikovné paní kuchařky.
Jako každým rokem jsme si do našich dílen pozvali hosty z Valašských Klobouk a sdružení „Kosenka“.
S nimi jsme zavzpomínali na tradiční řemesla našich předků. Vyzkoušeli jsme si práci s vlněnou plstí,
předení na kolovrátku, výrobu lněného a konopného provazu. Obdivovali jsme zručnost při výrobě
slaměnek, vyřezávání holubičky ze dřeva, drátkování zvonečků a paličkování ozdob. To, že se akce
zdařila prozrazoval úsměv na tvářích dětí a dík za krásné odpoledne při odchodu.
Ivana Šimoníková
**

Svátek svatého Mikuláše patří k oblíbenému a hojně slavenému dni. Je předzvěstí Vánoc, pro děti

příslibem blížící se vánoční nadílky, ale také časem zpytování svědomí, zda byly hodné a mohou se těšit
na dárky…. Ani letošní rok to nebylo jinak! Svatý Mikuláš nás navštívil i v naší mateřské škole. Pilně
jsme trénovali písničky a básničky na jeho přivítání…„Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čertem na
guláš, Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesl nám zimní čas…“ ještě jsme nestačili tuhle písničku ani
dozpívat a už slyšíme tichounké cinkání zvonečků za okny! Konečně přišel tolik očekávaný Mikuláš
s celou svou družinou. V očích všech dětí se zablesklo. Některým strachem a jiným radostí
z nadcházející mikulášské nadílky…
Svatý Mikuláš se s dětmi přivítal a zeptal se, jak se celý rok měli a zda poslouchali své rodiče i paní
učitelku v mateřské škole. Andílek potom začal číst jména dětí z „andělské knihy“ a ti nejodvážnější si
šli pro balíčky sami. Děti svorně slibovaly, že budou hodné a polepší se. Tak doufejme, že jim ten slib co
nejdéle vydrží….

Michaela Svárovská

****
„Přišla zima po roce, zmrzla voda v potoce“… takto začíná jedna z dětských básniček, která přináší
nejen zimu za oknem, ale i ty nejkrásnější svátky, které rozzáří všechny dětské tvářičky „Vánoce“. Tuto
kouzelnou atmosféru prožíváme i my v mateřské škole. „Vánoční zvonkování“ proběhlo ve středu
15.prosince. Dopoledne se děti seznámily se starými valašskými tradicemi, koledovaly a hodovaly u
stromečků ve svých třídách. Den pro nás ale neskončil jako každý druhý. Odpoledne jsme se sešli
s rodiči a rodinnými příslušníky dětí. Děti zpívaly, tancovaly, hrály o tom co se stalo u Betléma – prostě
vánoční atmosféra jak má být. Domů si i s rodiči odnášeli malé dárky.
V úterý 21.prosince nás čeká poslední letošní akce „Vánoční koncert“ dětí se ZUŠ, na kterém si nejen
společně zazpíváme, ale seznámíme se i s hudebními nástroji našich hostů.
Za děti a celý kolektiv školky přejeme všem hodně zdraví, spokojenost a pohodu v kruhu svých
nejbližších.
Milena Číslikovská

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Valašsko Vás zve na
VIII.Myslivecký ples
který se koná v pátek 4.2.2011 v kulturním domě ve Vlachovicích

Hudba: cimbálová muzika, hudební skupina FOKUS

Bohatá tombola a zvěřinové speciality

ŠKOLA V NOVÉM KABÁTĚ …
Zveme Vás všechny k nám, do školy, i mimo Dny otevřených dveří. Změnilo se toho spoustu, a jenom velmi těžce
bych v krátkém článku popsal vše.
Za nejdůležitější považuji rekonstrukci školy, která se skládala ze zateplení a výměny skleněných výplní „ nové
budovy “. Od této akce očekáváme úsporu energií a kvalitnější podmínky pro výuku. Doufám, a přeji si, aby se
podobného dostalo i „staré budově“, a tím se ucelil celý areál školy. Tímto velmi děkuji bývalému vedení obce.
Nejen venkovní pohled, ale i vnitřní prostory zaujmou nejednu z našich návštěv. Svou barevností, výzdobou,
čistotou zanecháváme v každém příjemný pocit. Novými skříňkami, policemi a stolky v 1. a 2. třídě jsme
dokončili barevnou řadu nábytku na prvním stupni. Veškeré kmenové učebny jsou připojeny k internetu, což je
v dnešní době samozřejmostí a napomáhá zpestřit výuku.
Dále jsme zcela obnovili interiér školní jídelny. Nový nábytek a malba dokreslují vynikající „ šmak“ a pohodu při
stravování. Tímto vedeme žáky k zásadám slušného stolování.
Plánujeme pokračovat v modernizaci školy ve všech úrovních. Již od začátku letošního školního roku realizujeme
Projekt EU- peníze školám, díky kterému máme možnost materiálně dovybavit naši školu moderními
pomůckami. Čeká nás 2,5 – letá náročná práce navíc.
Koho zajímá dění ve škole, může sledovat webové stránky: www.zs.vlachovice.cz, kde se doplňují aktuální
informace.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům školy za jejich trpělivost, vstřícnost a obětavost, zejména za jejich
kvalitně odvedenou práci.
Závěrem Vám všem chci popřát klidné prožití vánočních svátků, zdraví a optimismus v roce 2011.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy

„ Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Vlachovicích „
Vážení spoluobčané,

blížící se závěr letošního roku ve spoustě z nás budí touhu bilancovat předešlé dny. Rád bych zde využil prostoru,
jež se nabízí a prostřednictvím tohoto článku poděkoval všem spoluobčanům a podnikatelům. Tito nám byli
nápomocni v naší činnosti, ať už přispěly osobně, materiálně popř. finančně a usnadnily tak zajištění námi
pořádaných kulturních akcí či díky jejich finančním příspěvku mohlo být zakoupeno sportovní vybavení pro
začínající sportovní družstva mladých hasičů.

Poděkování sboru dobrovolných hasičů patří rovněž odcházejícímu vedení obce bývalému starostovi
Zdeňku Hověžákovi, místostarostovi Janu Ambrůzovi a stejně tak bývalému zastupitelstvu, díky jejichž
vstřícnému přístupu a samozřejmě finančnímu zastřešení  našich žádostí, byla napříč letošním rokem
financována a realizována nezbytná technická údržba a dovybavení hasičské techniky k pokud možno
plnohodnotnému zajištění zásahu - schopnosti této techniky a její osádky v případech, kdy docházelo k
ohrožení zdraví občanů či škodách na majetku.

Mé poděkování starosty SDH Vlachovice , patří všem členům sboru dobrovolných hasičů, kteří svůj
osobní čas věnovali zajištění a udržení kulturních hodnot a kulturně-společenských akcí, jejíchž je sbor
dobrovolných hasičů od svého vzniku nositelem.

S poděkováním se obracím také na všechny členy zásahové jednotky, především Petru Lysákovi,
Františku Častulíkovi, Oldřichovi Ščuglíkovi, Karlu Ptáčkovi ml. a další, kteří svou 100% účastí při všech letošních
náhlých událostech ať už v okolí či samotných Vlachovicích zasahovali z pozice prvně přijíždějících jednotek,
……… a že těchto výjezdů nebylo málo, posuďte sami (viz Stručný přehled). V návaznosti na tyto události se nám
v červnu letošního roku dostalo osobního poděkování z rukou hejtmana zlínského kraje pana MVDr. Stanislava
Mišáka.

Stručný přehled výjezdů zásahové jednotky SDH Vlachovice:

24.03.2010 v 13:40h – Bohuslavice n/Vláří; požár travnatého porostu
01.04.2010 v 00.10h. – zapálený kontejner na smetí poblíž dřevovýroby p.Kulíška
02.06.2010 v 11:00h. – technická pomoc, čerpání vody v bývalých vojenských skladech
29.06.2010 v 00:53h – požár rodinného domku ve Vrběticích
14.07.2010 ve 14:42h – rozsáhlý požár Pila Vlachovice
05.10.2010 – Divnice, požár v rodinné domku
25.10.2010 – požár osobního auta

Nu, od práce k radosti a tou jsou pro nás naše děti a mládež 

Našim cílem do budoucna zůstává i nadále vychovat a zajistit v našich řadách nejmenších ( i těch
odrostlejších ) spoluobčanů lepší znalosti a povědomí v oblasti požární bezpečnosti, a to nejlépe
prostřednictvím požárního sportu. Tento nabývá mezi mladými žáky stále více na oblibě. Jako jeden
z mála sportů snoubí sportovní výkony s nutností zručnosti práce s hasičskou technikou a je od
samotného počátku až do konce týmovým sportem. Realizovat se zde můžou jak kluci, tak i holky a
v případě mladších žáků i družstva smíšená.
Začneme-li od těch nejmenších, tak jako každoročně proběhla i letos pod záštitou Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska soutěž Požární ochrana očima dětí, které se účastnily žáci naší základní školy. V okresním kole
obsadila v kategorii L3 1.místo slečna Anna Obadalová, v kategorii ZŠ 1.místo slečna Veronika Obadalová.
V krajském kole potvrdila Anička Obadalová své 1.místo z okresního kola, a to skvělým 2.místem. Oběma
slečnám, ale i dalším žákům, stejně jako pedagogům, řediteli školy panu Daňkovi a jednateli SDH panu Karlu
Ptáčkovi patří díky za skvělou reprezentaci vlachovské školy a dobrovolných hasičů.
Odměnou žákům, kteří byly vybráni do okresního kola, byla návštěva jednoho z nejmodernějších
cvičebního poligonu v České republice, ve Valašských Kloboukách. Budeme se těšit na blížící se ročník soutěže
roku 2011.

Z prostředí požárních útoků a štafet, v kategorii mladších žáků nás v okrskovém kole, jež se konalo
v květnu ve Vrběticích, reprezentovali dvě smíšená družstva, která svými výkony dosáhla na skvělé 1. a 3.místo,
skvělé o to více, že se obě družstva věnují sportovnímu sportu teprve druhým rokem.

V kategorii mužů nás v seriálu zlínské ligy, ale dalších pohárových soutěží, již druhým rokem
reprezentovali Vojtěch Gajdošík, Martin Horáček, Jakub Reiter, Radek Šimoník, Dominik Hověžák, Miroslav
Fiodor, Mojmír Fiodor, Richard Číž a Josef Ruman a byť bez medailových pozicí zaujímají již druhým rokem své
působnosti 23.příčku Zlínské ligy z celkově hodnocených 49.míst.

Vážení spoluobčané, čas adventu je časem klidu a míru, časem porozumění si v rodině i mezi blízkými, časem,
kdy by žádné sváry neměly převážit nad hodnotou Vánoc. Vychutnejme si tedy kouzlo vánoc pokud možno
v klidu a pohodě a s blížícími se silvestrovskými oslavami a nezbytnými ohňostroji , mějme na paměti alespoň
trošku té požární bezpečnosti 

Krásné prožití svátků vánočních a Nového roku, přeje za dobrovolné hasiče

Jaroslav Číž, starosta SDH Vlachovice

Zpráva o činnosti SDH Vrbětice za rok 2010

Vážení bratři hasiči, vážení hosté dovolte mi abych zrekapitulovaloval co náš sbor v uplynulém období
společnými silami vykonal a jakých akcí se účastnil.
Na úvod si připomeňme současný stav naší členské základny.
K dnešnímu dni má naše základní organizace 47 členů ze kterých je 35 činných a 12 důchodců.
Z této členské základny je 42 mužů a 5 žen. Průměrný věk sboru je 45 let, což je k zamyšlení a přemýšlení o tom,
jak oslovit a čím zaujmout případné nové mladé členy.

Začátkem roku se stalo tradicí, respektive v polovině února náš sbor pořádal Fašanky doprovázené večerní
zábavou s pochováváním basy. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci zábavy a fašankového
průvodu, zvláště pak členům sportovního družstva, kteří si letos připravili „ Krkonošské pohádky .“

S velikonočním obdobím nám připadá povinnost na Velký pátek zajistit stráže u Božího hrobu, tento závazek
jsme v rámci 16.okrsku splnili. Ze společenských akcí, kterých se naši členové zúčastnili, bych chtěl ještě
vzpomenout tradiční pouť na sv.Hostýně a svátek sv.Floriána ve Vlachovicích za doprovodu dechovky
„Lačnovjanka“.

Dále musím též vzpomenout brigádu na stavbu přístřešku na hřišti ta proběhla v lednu za nepříznivého počasí,
dále brigáda na sázení stromků pro obec.
Všem brigádníkům patří poděkování.

Náš sbor se uspěšně zúčastnil Okrskové soutěže, kterou pořádal sbor z Vlachové Lhoty na hřišti zde ve
Vrběticích. Naše družstvo mužů „A“ skončilo na 1. místě a družstvo mužů „B“ na 3. místě. Tím SDH Vrbětice
postoupilo na Okresní kolo v PS, které se konalo dne 19.6.2010 v Hřivínovém Újezdě a náš sbor reprezentovalo
družstvo mužů „B“ z důvodu, že družstvo mužů „A“ se účastnilo Extraligových soutěží ve Štrbicích a Lhenicích
okres Litoměřice. Družstvo žáků na této okrskové soutěži skončilo na 2. místě.
Našim zástupcům na okresním kole se dařilo a prvním místem postoupili na krajské kolo do Horního Lidče, kde
skončili na osmém místě. Náš sbor jako člen Extraligy ČR pořádal v rámci sportovních aktivit 26.6. prestižní
soutěž Extraligy ČR v požárním útoku, této soutěže se účastnili sportovní družstva z celé České republiky. Dále
jsme uspořádali v srpnu pohárovou soutěž v rámci ZLPS, noční soutěž v záři a vrcholem na ukončení sezony bylo
uspořádání zimní Mikulášské soutěže 27.11. Dále nás zastupovalo družstvo mužů B na výběrové soutěži o „
Putovní pohár hejtmana Zlínského kraje “ v Mistřicích, kde se umístili na 6. místě jako nejlepší účastník ze
Zlínského okresu. Některé z těchto soutěží byly on-line vysílány internetovou hasičskou televizí TV 150. Všechny
tyto pořadatelsky náročné akce se nám podařilo uspěšně provést a z řad účastníků a diváku byly hodnoceny
kladně, o čemž svědčí neustále se zvětšující zájem sportovních družstev z širokého okolí. Nesmíme zapomenout
na celkový výsledek ZLPS, kde se mužstvo mužů A umístilo na celkovém 3. místě a družstvo mužů B na 8. místě
z celkových bodovaných účastníků v počtu 45. Družstvo mužů A se umístilo po odježdění všech soutěží
v programu Extraligy ČR, tj. 14 závodů na celkovém 14. místě z hodnocených 175 účastníků. Na základě těchto
úspěchů jsme byly i pro příští rok vybráni jako pořadatelé Extraligy a ZLPS v termínu 14.8.2011.

Z dalších akcí, které náš sbor organizoval, bylo již tradiční kácení máje, kdy ve spolupráci s místním spolkem žen
byl uspořádán taky Dětský den a pak ve večerních hodinách kácení máje s diskotékou. Začátkem července
proběhl V. ročník koncertu rockových kapel a na přelomu měsíce července a srpna jsme pořádali posezení
s dechovkou LIDEČANKA. Při těchto akcích byli pořadatelé ovšem zklamáni velmi malou účastí místních a také
přespolních, takže se bude jistě zvažovat další pořádání takovýchto koncertů.

Není všechno jenom o sportu a pořádání kulturních akcí, ale především je to ta klasická hasičina, kdy jsme
zasahovali v březnu při jarním tání, což byla asistence při ucpaní koryta řeky Vláry krama, v měsíci červnu při
povodních to bylo čerpání vody ze zaplaveného objektu v areálu bývalých vojenských skladů, za což jsme byly
vyhodnoceni a oceněni pamětním listem hejtmana Zlínského kraje MvDR. Stanislava Mišáka a pamětním listem
generálního ředitele HZS ČR genmjr. Miroslava Štěpána. K dalším zásahům čímž jako největší bych hodnotil
likvidaci požáru RD pí. Faldíkové 29.6., kde účinným a efektivním prvotním zásahem došlo k záchraně nemalých
hodnot. V zásadě se do příjezdu jednotky profesionálních hasičů z Valašských Klobouk podařilo téměř dostat
požár pod kontrolu a předat profesionálům k dohašení. Dále to byl zásah při zahoření sušky dřeva na pile ve
Vlachovicích dne 15.7. a účast při požáru motorového vozidla 26.10. V neposlední řadě je to účast na
prověřovacím cvičení sborů XVI. okrsku pořádaném na Vlachové Lhotě, kde tématem bylo zjistit dojezdové časy
jednotlivých sborů, ustrojenost, pořadovost a vedení administrativy při zásazích, což jsou zápisy Dílčí zprávy o
zásahu.

Nesmíme opomenout sponzory našeho sboru, kteří jak finanční nebo materiální pomocí nám pomáhají zvládat
úkoly, které jsme si zadali do dalšího roku a hlavně poděkovat zřizovateli našeho sboru Obecnímu úřadu ve
Vlachovicích za poskytovanou materiální a finanční pomoc a doufat v to, že i nadále se budeme moci na obecní
úřad obracet s našimi požadavky.

Toto je zhruba výčet událostí, které náš sbor v letošním roce vykonal. Myslím si, že akce, které jsme měli v plánu,
se nám splnit podařilo a snad tak bude i v příštím novém roce.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na akcích našeho sboru
a do příštího roku popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v osobním tak i v pracovním životě.
starosta SDH Vrbětice
Jan Ambrůz

SK Vlachovice
,,A“ mužstvo mužů – I.A.tř
Po úspěšných ,,záchranářských“ bojích v jarní části sezony 09/10 došlo v kádru ,,A“ mužstva mužů k hodně
změnám. Ze zdravotních důvodů ukončil trenérskou činnost Petr Měrka, čímž mu za veškerou činnost pro SK
děkujeme. Vedením byli pověřeni Horáček J. a Kolouch S. Z osobních a pracovních důvodů u ,,A“ mužstva
skončili Olejník D. a J.Doruška, hostování skončilo Tománkovi a nadále nebyli k dispozici dlouhodobě zraněni
Hodulík a Šimoník O. Výhled k podzimu tedy naznačoval značnou obnovu a omlazení hráčského kádru.
Z Brumova je na hostování Fojtík a ze Slavičína Váňa, z dorostu zasáhli do většiny utkání Kolouch, Horáček J,
Horáček D. Od samého úvodu soutěže bylo vidět, že hráčům chybí zkušenosti a to především v proměňování
brankových situací, kdy ani starší zkušení hráči mužstvo nepodrželi. Herní výkony ale v průběhu sezony nebyly
špatné. Mladý, nově se rodící tým, je do budoucna velkým příslibem, nicméně v jarní části sezony budou hráči
muset velmi zabrat, aby se dostali mimo sestupová místa. Pokud se toto podaří, mohou se příznivci vlachovické
kopané těšit na umístění v tabulce, které máme rádi. V podzimní části za ,,A“ mužstvo nastoupili: Fojtík, Olejník
T, Šimoník A, Šuráň, Míča, Vavrys, Faldík, Horáček J, Váňa, Kolouch, Kovařík, Horáček D, Šimoník O, Milch,
Doruška P, Jandík, Hlavica, Horáček M, Pavlůsek, Hověžák D, Pekárek, Doruška M, Obadal, Kupčík, Doruška J,
Kořenek.
Dorost – K.S.
Po úspěšné sezoně 09/10 a minimálním oslabením kádru se očekávalo od našich dorostenců opět útok na přední
příčky tabulky. Družstvo přebral jako trenér V.Plšek. Věkově ukončili činnost Fojtík a Tlušťák, na hostování odešli
Kozubík a Trčka S. Z Brumova se vrátil Kolouch, na hostování přišel Bodlák a z žáků se posunuli Plšek, Hověžák J,
Fojtů a Struhař. Během celého podzimu naši mladíci potvrzovali vysokou herní kvalitu a to i výsledkově. Výpadky
přišli i na náš tým, ale jen ve třech utkáních. Některá utkání byla také ovlivněna neúčastí některých hráčů, kteří
nastupovali za ,,A“ mužtvo. Po podzimní části dorostenci skončili na druhém místě se ztrátou jednoho bodu na
prvního. To je velká šance na titul v krajské soutěži. V našich mládežnících je velká budoucnost. Na podzim
nastoupili: Pekárek, Bodlák, Pavlůsek, Urbaník, Kolouch, Horáček J, Kupčík, Hověžák D, Floreš, Horáček M, Plšek,
Hověžák J, Horáček D, Maček, Fojtů, Olejník, Struhař, Jemelka.
Žáci – K.S.
V kategorii žáků se každý rok rodí nový tým, obzvlášť po odchodu pěti hráčů z loňského už tak úzkého kádru. Jen
díky spolupráci s oddíly Drnovic a Vysokého Pole, ochoty rodičů vozit své děti na tréninky a utkání do Vlachovic,
bylo možné se ctí odehrát podzimní část sezony. Těchto sedm hráčů velmi pomohlo k umístění - st. žáci 11.
Místo, zisk 12 bodů a ml. žáci 4. místo na 23 bodů. Samozřejmě se o to zasloužili všichni hráči, kteří na podzim
nastoupili: Kořenek J, Trčka V, Hlavica, Hověžák, Jemelka Pekárek, Trčka M, Trčka P, Řepa Václav, Rak, Repatý,

Honek V, Stružka K, Faldík, Bednářová, Burda, Stránský, Honek B, Horáček, Řepa Víťa, Ovesný, Trčka Š, Sucháček,
Kořenek M, Milis, Rak Pavel, Míča, Stružka D. Trenéry žáků jsou Hověžák K, Kupčík Z, Kolouch T.
,,B“ mužů – III tř.
Družstvo mužů má po loňské záchraně po dlouhé době dobře rozehranou soutěž. Páté místo a zisk 20 bodů po
podzimu je dobrým příslibem do jara. Trenérského postu se u ,,béčka“ přes zimu chopí Častulík J. Na výsledcích
je vidět, že mladí hráči, kteří nastupují za rezervu na tuto soutěž, již mají výkonnost, ale musí se ,,otrkat“ mezi
muži.
Chtěli bychom poděkovat všem našim sponzorům, kteří přispívají na naši činnost, zvláště pak Obci Vlachovice a
firmě AGA Vlachovice. Dík též patří trenérům a vedoucím všech mužstev.
Na závěr všem přejeme krásné prožité vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti. Věříme, že
fanoušci SK Vlachovice nám zachovají svou přízeň i nadále.
Obadal Ladislav-předseda SK, Horáček Jan-sekretář SK

