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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
A načiž saně, gdyž sněhu néni!
Prosinec 2016

www.vlachovice.cz
dárky mají ten jeho veliký dar připomenout
– napodobit Boží
www.vlachovice.cz
dobrotu a naše láska má být odleskem jeho veliké lásky k nám.

íjen2016a milí spoluobčané,
Vážení
zapálili jsme první svíčku na adventním věnci a tím jsme se ocitli na
www.vlachovice.cz
začátku adventu.
Advent je obdobím příprav, očekávání, dobou
rozjímání a časem dobrých skutků. V západní tradici je advent také
dobou zklidnění. V dřívějších dobách v tomto čase přestaly intenzivní
práce. V dnešní době neustálého shonu se ale nedá říct, že jsme
práce ubrali. Rád bych nám všem ale popřál alespoň zklidnění. K
adventním nedělím patřilo také přání. K té první se přálo v rodinách,
přátelům a známým. Lidé si v adventní čas přáli podle staré
křesťanské tradice především pohodu, klid a mír. V této nelehké
době bych nám všem rád popřál nejvíce klid a mír, ať nás provází
celým předvánočním časem.
Po adventu přijde čas vánoční. I když se s mnohými potkáme při
různých předvánočních i vánočních akcích, rád bych Vám touto
cestou popřál i krásný čas Vánoc. Rád bych všem popřál především
Vánoce veselé, šťastné a prožité v kruhu přátel.
S přáním krásných předvánočních i vánočních dnů,
Zdeněk Hověžák - starosta obce

Prožijme Vánoce jako vyvrcholení adventní přípravy. Nechme se
Kristem obdarovat a tím nám Bůh nejen odežene strach a všechny
deprese, ale naplní nás jistotou a radostí. Dá nám pocítit, že náš život
má smysl a naplnění… V této radosti a naději spolu s vámi zůstává a
žehná,
Váš otec František

PRÁCE V OBCI V LISTOPADU
V měsíci listopadu jsme prováděli úklid chodníků, hrabání a odvoz
listí v obou obcích. Proběhly nejnutnější opravy chodníků směr
Drahy a před domem Šmotkových - směr Finské domky. V lesích
v lokalitě Ml. Háj, Bojatín a Lések naši zaměstnanci natírali stromky
proti okusu. V druhé polovině měsíce jsme v Ml. háji vysazovali
dubové stromky. Kašša Josef pokračuje na výstavbě kanalizace ve
Vrběticích nad domem Münsterových. Na chystaném novém
dětském hřišti v centru obce se vytvářela skalka a pokračovalo
s terénními úpravami. Dále jsme sdemontovali střechu na kapličce a
nachystali na pokládku bobrovky, kterou prováděla firma Klempířství
Sucháček.
Ladislav Obadal

ZPRÁVY ZE SCHŮZÍ RO VLACHOVICE


Na základě doporučení generálního krizového štábu stále
v obci trvá zákaz používání zábavné pyrotechniky.



Rada obce schvaluje termín další schůze ZO Vlachovice na
16. 12. 2016.



RO bere žádost XY na vědomí. Obec Vlachovice zatím
s žádným volným bytem nedisponuje, žadatel bude zapsán
do pořadníku žadatelů.



Ro schvaluje žádost hasiček SDH Vlachovice, týkající se
bezplatného užívání místnosti spinningu v prostorách
koupaliště přes zimní období.



RO schvaluje žádost SDH Vrbětice. Požadovanou částku
62200 Kč na doplnění materiálu pro zajištění
akceschopnosti na rok 2017 se zahrne do připravovaného
rozpočtu.



RO doporučuje ZO prodej části pozemku p. č. 3274 v k. ú.
Vlachovice, žadateli XY.
Radek Fryzelka

MOJI MILÍ FARNÍCI Z VLACHOVIC A OKOLÍ,
začnu veršem, který jsem četl na vánočním přání a chci jej předat i
Vám:
„Hořící svíce na adventním věnci odhání strach a všechny deprese.
Nemusí se bát, kdo je věrný!!! Narodí se Vykupitel – On klid svým
věrným do srdcí přinese.“
Adventní doba bude brzy vrcholit a vánoční doba si žádá, aby byla
prožita svátečně. Správné Vánoce přinášejí radost a pokoj. Abychom
ji mohli společně prožívat a vzájemně se obohatit, promýšlejme si ve
svém nitru onu tajemnou hloubku tajemství Vánoc...
Co je zdrojem radosti a bez čeho nelze slavit Vánoce? Každý, kdo je
člověkem a je lidský, snaží se někomu o Vánocích udělat radost.
Rodiče dětem, děti rodičům, přítel příteli, člověk člověku.
Ten první člověk, který přišel na myšlenku dát někomu o Vánocích
dárek, vystihl velmi přesně, co je smyslem Vánoc. Nebyly by Vánoce,
kdyby nám Bůh neposlal veliký dar, svého Syna Ježíše Krista. Ty naše

Vrbětice – Záhumení v zimě
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KRÁTCE Z OBCE
Tematické dětské hřiště s názvem Po stopách legendy o založení
Vlachovic je již z hlavní části dokončeno. Některé herní prvky a
krajinářské úpravy budou provedeny ihned po zimě, před otevřením.
Žádáme občany, aby svá vozidla parkovali v zimním období tak, aby
nebránila našim vozidlům provádět silniční údržbu.
Prodej vánočních stromků se uskuteční 16 prosince. Čas bude
upřesněn.
Radek Fryzelka

POZOR! CHYSTÁ SE ZMĚNA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Od
roku
2017
bude
poupravena vyhláška, která
upravuje
nakládání
s odpady. Důvodem je velké
procento
komunálního
netříděného odpadu z obcí,
které končí přímo na skládce.
Změna legislativy a hlavně
dlouhodobě neutěšený stav
v odpadovém hospodářství
všechny nutí k maximálnímu
třídění odpadu. Kdo třídit
nebude, bude do budoucna i
více platit. Proto jsme pořídili kompostéry a každou sobotu je pro
Vás otevřen sběrný dvůr. Ten bychom chtěli v příštím roce
zrekonstruovat a rozšířit o další služby.
V tomto roce jsme se připojili s Valašskými Klobouky, s Újezdem,
s Vysokým Polem a Vlachovou Lhotou ke společnému projektu
DOPLNĚNÍ SEPAROVANÝCH ODPADŮ V OBCÍCH MIKROREGIONU
JIŽNÍ VALAŠSKO.
Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti stávajících druhů
separovaných odpadů, konkrétně papíru, plastů a skla, které nyní
končí ve směsném komunálním odpadu. Projekt řeší zavedení
separace plastů přímo u občanů a doplnění sběrných míst v obcích.
K rodinným domům budou pořízeny žluté nádoby o objemu 240 l na
plasty. Dále budou rozšířena sběrná místa o nádoby o objemu 1100
l (na sklo a papír). Svoz budou pro tyto obce zajišťovat
Valašskokloboucké služby. Od ledna 2017 se bude přecházet na
nový systém. V lednu bude ještě svoz probíhat každý týden, od
února 1x za 14 dní. Svoz plastů ale již bude od měsíce ledna
probíhat jen 1x za měsíc, stejně jako je tomu u jiných obcí. Každá
nádoba, jak nová na plasty, tak stará na komunální odpad bude
muset být opatřena čipem (QR kódem) pro identifikaci, který
obdržíte při převzetí nové žluté nádoby na plasty. Pokud nebude
QR kód na popelnici umístěn, nebude odpad svozovou společností
odvezen. Pokud budete chtít popelnici s komunálním odpadem
vyvézt, je nutné na ni umístit známku. Jako doposud je obdržíte
v kanceláři OÚ Vlachovice.
Tento čip umožní evidenci vytříděného množství odpadů. Pro
občany, kteří bydlí v bytových domech, budou sběrná místa
zachována.

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY:
Proč obec systém mění?
Stávající systém svozu a třídění přestává z hlediska budoucích nároků
vyhovovat. V naší obci se třídí zatím nedostatečně a většina našeho
odpadu končí nenávratně na skládce ve Smolině. Situace se ale
zlepšuje, věříme, že nastupující generace na tom budou v otázce
třídění lépe a budou to brát jako samozřejmost. K tomu je zapotřebí
postupně vytvořit podmínky, to znamená mít k dispozici nádoby na
třídění s dostatečným objemem. Pokud budeme mít nádoby na
třídění doma na dvoře, není opravdu nic snadnějšího, než odpad
třídit. Odpadne nepraktické skladování v pytlích, nebo odnos do
kontejnerových hnízd, která jsou často daleko. Pokud by se navýšilo
třídění ve stávajícím systému, museli bychom kontejnerová hnízda
několikanásobně rozšířit a častěji je vyvážet. O jejich vzhledu snad
ani není třeba psát.
Už takový systém někde funguje?
Ano, jedná se o rakouský model, který začaly nejdříve přejímat obce
na jižní Moravě. V současné době se takto třídí například v Mikulově
nebo blízko u nás v Luhačovicích.
Jak často se bude tříděný odpad vyvážet?
Vývoz nádob s tříděným odpadem bude zahájen v lednu 2017.
Nádoby se budou vyvážet jednou za měsíc. Pokud bude
vyhodnoceno, že frekvence svozu neodpovídá reálným potřebám,
bude ji možno upravit.
Proč se mění také svoz komunálního odpadu na jedenkrát za 14
dní?
Čtrnáctidenní svoz je zaveden také v okolních obcích a bez problému
funguje. Ušetří se nemalé prostředky. Platí velmi jednoduchá
rovnice, kterou by měl mít každý na paměti: čím více odpadu
vytřídíme, tím více společně ušetříme.
Co když ale naplním popelnici na komunální odpad častěji?
V naší obci není omezena velikost ani počet nádob. Můžete si pořídit
větší nádobu na komunální odpad nebo mít dvě, ale samozřejmě
doporučujeme raději třídit. Případně bude možné přivézt odpad na
sběrný dvůr.
Zdeněk Hověžák, Martin Janík, Radek Fryzelka

PŘIJĎTE SI PRO NOVOU NÁDOBU NA PLASTY
V SOBOTU 10. 12. 2016 OD 10 – 15 HOD. NA
SBĚRNÝ DVŮR VE VLACHOVICÍCH
Pokud Vám termín nebude vyhovovat, lze si
nádobu v prosinci vyzvednout po domluvě i přes
všední pracovní den.
Seniorům a lidem se zdravotním omezením,
pokud budou chtít, nádobu přivezeme. Můžete se
přihlásit v kanceláři na OÚ Vlachovice, nebo na
tel: 577 324 026

POZDRAV Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VLACHOVICE
Vážení a milí spoluobčané, rok 2016 se kvapem blíží ke svému
závěru. Zdá se, že každý rok běží stále rychleji a rychleji. Než jsme
se nadáli, už je čas ohlédnout se, jaké změny a události ovlivnily
činnost naší mateřské školy.
Správně umístěný čip ze zadní pravé strany popelnice
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V letošním školním roce 2016/2017 je celý pedagogický kolektiv
složen z občanů naší vesnice Vlachovice a Vrbětice - Mgr. Hany
Sporkové, Ivany Šimoníkové, Mgr. Michaely Řehákové, Šárky Fojtů,
Kláry Šmatlové a Bc. Marka Kořenka. Ostatní kolektiv pracovníků je
stálý a neměnný - paní školnice Jarmila Drábiková a paní kuchařky
Anna Vašičková a Jarmila Šánková.
Na školní rok 2016/2017 bylo přihlášeno 72 dětí. V září nám do
mateřské školy přibylo 26 dětí, v lednu nastoupí další 4 děti. Jsou to
převážně děti ve věku 3-4 let, ale z důvodu volné kapacity jsme mohli
přijat i děti mladší 3 let. V současné době je kapacita mateřské školy
naplněna. Upřednostněny byly žádosti rodičů z Vlachovic a Vrbětic.
Mateřská škola je vyhledávána i rodiči z okolních vesnic – z Křekova,
Lipiny, Haluzic, Lipové, Bohuslavic nad Vláří, Vlachové Lhoty a
v současné době i Smoliny.
Nový školní rok začíná vždy postupnou adaptací nově přijatých dětí.
Snažíme se o to, aby si děti co nejdříve zvykly na odloučení od rodičů,
na novou společnost dětí, na paní učitelky a pana učitele. Třídy
Rybiček a Sluníček jsou naplňovány do počtu 28 dětí a nejmladší
třídu Berušek tvoří skupina 18 dětí.
Novinkou v mateřském školství bude povinnost předškolního
vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy, a to už od 1. září
2017 a zároveň postupné zařazování dětí mladších 3 let podle
kapacity školy. Od 1. 9. 2020 by měla být mateřská škola přístupná
ke vzdělávání dětem již od 2 let. Vzhledem k těmto plánovaným
změnám musí být pedagogický tým postupně proškolen v oblasti
vzdělávání dětí od 2 let. Uvažujeme o možnosti zřízení pracovní
pozice – chůva, která by prozatím v roce 2017 mohla být financována
z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvou č.
02_16_022 „ tzv. „Šablony“ s předpokládaným datem zahájení od 1.
1. 2017. V současné době je projekt ve schvalovacím řízení. Bohužel
MŠMT zatím možnost zřízení této pozice v mateřských školách
finančně neřeší.
A jaký byl poslední sled událostí, které ovlivnily chod mateřské školy?
V září proběhlo první setkání s rodiči dětí mateřské školy. Cílem
tohoto setkání je upozornit rodiče na to, aby si uvědomili, jaké
změny přechodem dítěte do mateřské školy nastanou. Jakým
„řádem a pravidly“ se řídí nejen personál školy a děti, ale i jejich
rodiče, jaká mají práva, ale i povinnosti. Byli stručně seznámeni se
školním vzdělávacím programem „Svět očima dětí“, a nástinem
společných akcí, které nás v průběhu roku čekají. A že jich nebývá
málo! První akcí s rodiči byla Drakiáda, a to jsme se na ni letos
načekali. Další byla Martinská slavnost.
Máme radost z velkého zájmu dětí a rodičů. Je to pro nás další výzva
k tomu, abychom tyto naše již tradiční akce ani v budoucnu
nevynechali.
„Tenhle dráček papíráček létá nebem do zatáček, létá s větrem o
závod a dětem to přijde vhod!“

Autem, ale i pěšky jsme se od mateřské školy odebrali na náš známý
kopec u chaty pana Zdeňka Gbelce.
Děti si mohly přinést vlastnoručně vyrobeného draka, ale pravda je
taková, že daly přednost spíše zakoupenému. Přicházely s nadšením,
že právě ten jejich vzlétne co nejvýš. Na pomoc dětem přišli nejen
rodiče, ale i jejich starší sourozenci a další členové rodiny. A tak draci
vzlétli. Někteří až do nebe, jiní o trochu níž, další jen na chviličku a
pak střemhlav k zemi. A tak jsme se dívali a pozorovali pobíhající
rodiče, spokojené a rozesmáté děti. Za snahu jsme děti odměnili
diplomem, medailí a malou sladkostí. A jak už bývá zvykem, pěkně
strávené odpoledne jsme zakončili společným posezením u
táboráku. Tato společná setkávání s rodiči mají velký význam nejen
pro svou neformálnost při navazování kontaktů s rodiči, ale
především proto, že jsme věnovali volný čas právě dětem.
Jako vždy velké díky patří našim hostitelům paní Alence Gbelcové a
panu Zdeňku Gbelcovi za každoroční poskytnutí chaty s ohništěm.

„Jak jsme v naší mateřské škole slavili svátek svatého Martina?“
Dny se krátí, noci přibývá, příchod zimy vyhlížíme každým dnem, ale
počasí spíše připomíná začátek jara, než blížící se Vánoce. Letos si
zima opravdu dává na čas a ani svátek svatého Martina její příchod
neuspíšil.
Zimní období je bohaté na lidové pranostiky a tradice. Proto jsme se
rozhodli přiblížit našim dětem a rodičům některé zvyky, které se váží
k tomuto svátku.
Přípravy začaly již o několik dní dříve. Pekli jsme martinské koně a
tradiční pečivo, vařila se „kyselica“, zdobili jsme perníkové
podkovičky. Děti jsme seznamovali s říkadly, pranostikami, písněmi i
hrami k tomuto tradičnímu přivítání zimy. Těšili jsme se na společné
setkání. To se uskutečnilo v pátek 11. 11. 2016 právě na svátek
svatého Martina. Od mateřské školy jsme všichni společně s rodiči,
prarodiči, sourozenci, kamarády vyšli průvodem přes Vlachovice
na Hradišťko. Po kratičké chvilce napětí a přivolání písničkou „Na
svatého Martina“ jsme spatřili z lesa přijíždějícího Martina na koni.
Před očima dětí se odehrála veršovaná scénka setkání Martina se
žebrákem, který neváhá a rozdělí se o ním svůj červený plášť.
S odvážnými dětmi se pak Martin podělil i o „zlaťáky“ ze své torby.
Za to mu děti posvítily na cestu vesnicí až ke školní zahradě, kde se
s námi rozloučil. A to už byla úplná tma, lucerničky krásně zářily a
vítala nás nejen tajemně osvětlená zahrada, ale i lákavá vůně
kyselice, perníkových koní a martinských preclíků.
Velké poděkování patří paní Marii Rakové, Monice Ševčíkové, panu
Miroslavu Ševčíkovi, slečně Šárce Manové, panu Ladislavu Stružkovi
a Martinu Lysákovi, našim šikovným kuchařkám a všem ostatním,
kteří přispěli svým dílem k uskutečnění již tradiční akce. Máme
radost z krásně prožitého pozdního odpoledne. Poděkování rodičů
bylo pro nás tou nejlepší odměnou. Na cestu domů jsme do každé
rodiny darovali perníkovou podkovičku – tu pro štěstí!

A ani letos tomu nebylo jinak. Dlouho sledované a očekávané počasí,
dobrá nálada a obloha bez mráčku přišly vhod k uskutečnění naší již
tradiční Drakiády, na kterou se s dětmi každoročně těšíme.

„A jak oslavíme advent a přivítáme Vánoce? “
V pátek 25. 11. 2016 jsme pozvali žáky 1. , 2. a 3. třídy do Kulturního
domu ve Vlachovicích na divadýlko Kuba z Plzně na pohádkový
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příběh „Na návštěvě v pekle – aneb kam čert nemůže“ …Děkujeme
Obci Vlachovice, že nám poskytla důstojné prostory a možnost
nabídnout představení i pro další malé diváky se svými rodiči
V pondělí 28. 11. 2016 jsme s třídou Rybiček jeli do Valašských
Klobouk na vzdělávací program „Advent na Kosence“, ve kterém se
děti jako každoročně seznámily s tradičními symboly a jednotlivými
svátky adventní doby. Pekli jsme „panenky“, „šúlali“ svíčky z vosku,
uviděli „Lucu“, připomněli a vyzkoušeli si vánoční zvyklosti, na které
se již časem pozapomnělo.

dopoledne proběhnou vánoční besídky pro děti. Máme se na co
těšit!

Jak již každým rokem bývá zvykem, tak se i letos ve třídě rybiček
konají čertovské a andělské dny. Děti si za pomocí svých šikovných
maminek připravily čertovské a andělské kostýmy a vypadaly jako
z pohádky……

Děkujeme všem, kteří se rozhodli podporovat aktivity naší mateřské
školy. Vážíme si stálé podpory naší obce i obcí sousedních. Věříme,
že radostné a spokojené tváře dětí, jejich rodičů a prarodičů jim
jejich nelehkou práci a úsilí vynahradí.
Ano, nastala nám doba adventní, doba, na kterou se všichni těšíme.
Doba, kdy ve většině rodin panuje klid, pohoda, štěstí, doba kouzelná
a čarovná především pro děti.
Za kolektiv pracovníků mateřské školy Vám všem přeji klidné
prožití svátků vánočních a v novém roce 2017 hodně zdraví.
Mgr. Hana Sporková, ředitelka MŠ

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2016
Konec roku se pomalu, ale jistě blíží a přichází čas na bilancování, co
všechno se letos událo, jaké akce byly v naší knihovně. Ráda bych
také tímto využila milé příležitosti poděkovat všem, kteří knihovnu
navštěvují, pomáhají a spolupracují.
Děti ze třídy Sluníček a Rybiček proměnily své třídy ve strašidelné
peklíčko, které si čertíci samy postavili. Uprostřed třídy „klokotal“
velký čertovský kotel, ve kterém se vařily pravé čertovské brambory,
smažily pořádně spálené topinky, které se zapíjely ohnivou vodou.
Každý čertovský jazýček si přišel na své. Čertíci se za celý týden
pekelně vyřádili a zakončili čertovský týden bujarým čertovským
rejem při pekelné hudbě…
V dalších dnech se z malých čertíků stanou nebeští andělé. Třída se
ze strašidelného pekla promění v andělské nebe plné obláčků. Celý
týden je podbarven andělskou hudbou, rozzářenými světýlky a
hlavně dobrými andělskými skutky. Děti využijí svoji vynalézavost,
tvořivost a fantazii, při výrobě andělských dobrot nezapomenou na
své kamarády z jiných tříd.
Díky rodičům a učitelkám si děti tyto dny mohou prožít podle svých
čertovských či andělských představ.
V pondělí 5. 12. 2016 přivítáme verši a písničkou tolik očekávaného
svatého Mikuláše se svou družinou.
Ve dnech 13., 14. a 15. 12. 2016 se uskutečnění již po jedenácté
adventní dílny, které si pro děti jednotlivých tříd připravil personál
školy ve spolupráci s našimi rodiči. Máme nové nápady na vánoční
tvoření. Snad se nám podaří vykouzlit alespoň trochu té sváteční
atmosféry i u nás v mateřské škole. Těšíme se na společně strávené
chvíle.
Vánoční koncert dětí ZUŠ Valašské Klobouky v pátek 16. 12. 2016
nás naladí na poslední zlatou neděli. A v úterý 20. 12. 2016 během

Začneme dubnem, kdy proběhla už tradiční Noc s Andersenem. Tato
akce chce přitáhnout, zaujmout a pobavit dětské čtenáře. Zájem dětí
o nocování je každoročně velký, bohužel nejde vyhovět všem. Letos
se noci zúčastnilo 24 dětí. Téma Malá mořská víla bylo společné pro
nocležníky i knihovny v různých koutech republiky i světa.
Pohádkový večer uběhl rychle jako voda, spát se dlouho nikomu
nechtělo a už nyní se těšíme na další rok na 31. 3. 2017, kdy budeme
zase nocovat v knihovně.
Další akcí pro podporu a propagaci zdravého životního stylu byl Kurz
pečení chleba z kvásku. Kurz vedla paní Pechová z Valašských
Klobouk, která si pro nás připravila, názorně předvedla a vysvětlila
celý postup přípravy chleba krok za krokem od začátku až do
hotového chleba. Chleba všem chutnal a tak si účastníci spolu
s kváskem a kořením odnášeli i tištěný recept na domácí přípravu
chleba.
Další akci bylo Seznámení s knihovnou pro žáky 2. a 3. třídy ZŠ
Vlachovice. Děti se seznámily s uspořádáním knihovního fondu, jeho
řazením a orientací v knihovně. Následoval malý kvíz a luštění
křížovek, povídání o knihách, jaké knihy děti zajímají. V návaznosti
na 1. stupeň Základní školy byla vyhlášena literární soutěž pro dětské
spisovatele Píšu, píšeš, píšeme. Téma bylo volné, záměrem bylo
především podpořit dětské čtenářství, rozvíjet dětskou fantazii a
psaní. Soutěže se se svým dílkem zúčastnilo celkem 36 dětí, práce
těch oceněných jste si mohli přečíst na pokračování ve Vlachovických
listech. Věcné odměny – knihy, byly financovány z obdrženého
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grantu SKIP. Děkuji za podporu učitelském sboru i rodičům, a protože
v soutěži budeme pokračovat i v roce 2017, tak přemýšlejte a pište
milí spisovatelé, ať je z čeho vybírat .
Pokračováním kurzu pečení
chleba bylo Pečení ze
sladkého kvásku, který opět
vedla už osvědčená lektorka
paní Pechová. Kurz byl
zahájen
ochutnávkou
čerstvě upečené vánočky a
ovocného koláče. Příjemná
vůně vanilky nás provázela
po celou dobu, kdy jsme se
seznamovali
s postupem
pečení bílého kváskového
těsta.
V závěru
každý
obdržel recept na sváteční
těsto – beránek, mazanec,
vánočka,
návod
na
udržování kvásku i samotný
kvásek z bílé mouky.
Na závěr roku nás ještě čeká Mikulášská nadílka a Den otevřených
dveří u příležitosti rozsvícení vánočního stromu, na obě akce jste
srdečně zváni.
Kromě akcí pro veřejnost je naší prioritou půjčování knih z oblasti
naučné literatury pro dospělé, děti i mládež, beletrie pro děti, krásné
literatury, detektivek, časopisů. Dále zde máme dva počítače pro
přístup veřejnosti na internet. Je také možnost Meziknihovní
výpůjční služby, vypůjčíme pro Vás knihu v kterékoliv knihovně v ČR.
Další službou pro naše občany je donáška knih do domu. Veškeré
služby provozujeme zdarma. Náš knihovní fond nabízí více než 6000
knih a díky finanční podpoře Obecního úřadu je každý rok doplňován
o nové knihy. Letos nám přibylo 113 knih. Všechny knihy si můžete
najít z pohodlí domova díky katalogu on-line, který je umístěn na
webových stránkách knihovny. Z Krajské knihovny dostáváme 3x
ročně Výměnný soubor plný zajímavých knih. Díky financím
z rozpočtu obce máme vyměněny staré regály a při mikulášské
nadílce i něco dobrého na mlsání pro děti.
V letošním roce bylo registrováno 173 čtenářů, z toho 61 dětí do 15
let. Do knihovny přišlo 1628 čtenářů a návštěvníků, z toho 255
využilo počítačové připojení na PC nebo wi-fi. Všichni společně si
vypůjčili 5115 knih a časopisů. On-line katalog navštívilo 1228
návštěvníků. Tímto bych také chtěla poděkovat všem čtenářům, kteří
vracejí vypůjčené knihy v pořádku a včas a připomenout, že výpůjční
doba je maximálně 3 měsíce, výjimečně po domluvě lze lhůtu
prodloužit.
A na závěr připomenutí, kde a kdy knihovnu můžete najít.
Otvírací doba: středa 15 – 19 hod., sobota 9 – 11 hod. Webová
stránka
knihovny
www.vlachovice.knihovna.cz
,
e-mail
knihovna.vlachovice@centrum.cz
FB https://www.facebook.com/KnihovnaVlachovice/.
Na úplný závěr bych Vám všem chtěla popřát klidné a spokojené
prožití nejkrásnějších svátků v roce a do Nového roku 2017 hlavně
hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a pohody.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Lišková

KURZ PEČENÍ ZE SLADKÉHO KVÁSKU
Po jarním kurzu pečení chleba jsme se zase chtěli dozvědět něco
nového o pečení z kvásku, který je tak pozitivní pro naše zažívání.

Lektorkou byla už osvědčená paní Pechová z Valašských Klobouk.
Kurz byl zahájen ochutnávkou čerstvě upečené vánočky a ovocného
koláče a příjemná vůně vanilky nás provázela po celou dobu kurzu.
Paní Pechová opět předvedla názorně celý postup pomocí
prezentace se slovním výkladem. Názorně jsme si mohli sáhnout na
správně vykynuté těsto a zkusit si uplést vánočku. Pečení z kvásku
vypadá na pohled složitě, ale skutečnost je úplně jiná. Naši předkové
takto pekli běžně, proč to také nezkusit v modernější podobě, chce
to jen si všechny fáze dobře načasovat. V závěru každý obdržel
recept na sváteční i obyčejné těsto, informace o udržování kvásku a
startovací dávku bílého pšeničného kvásku. Pro ty, kdo neměli
možnost akci navštívit, stačí zajít do knihovny, kde je celá receptura
i kvásek k dispozici.
knihovnice Dana Lišková

JAK SI VEDL SK VLACHOVICE V ROCE 2016?
Muži (,,A“)
V jarní sezóně 2015/2016 se muži „A“ umístili na 8. místě se ziskem
39 bodů.
Do nové podzimní
sezóny 2016/2017
vstoupilo mužstvo
pod vedením trenéra
Vladislava
Straky
prvním tréninkem
15. července. Již
tradičně
se
zúčastnilo
memoriálu
Josefa
Šuráně ve Štítné, kde
po
prohře
s Valašskými Kloboukami a Štítnou obsadilo 4. místo. Dále se zapojilo
do poháru hejtmana, ale vypadlo v 1. kole s Veselou. Vítěznou
generálkou na mistrovské boje bylo utkání s Prlovem, který je
účastníkem 1. B třídy.
Hlavní část sezóny zahájili muži „A“ výborně. V prvních 3 kolech
zvítězili a získali plný počet bodů. Porazili venku, ještě v minulé
sezóně účastníka krajského přeboru, Slušovice 4:1, doma nováčka ze
Sehradic 3:1 a opět venku vyhráli 4:2 ve Vidči, kde se jim v posledních
letech daří. První porážka přišla ve 4. kole doma s neoblíbeným
soupeřem z Podlesí, 1:4. Tato porážka nastartovala slabší období,
kdy z možných 12 bodů získalo mužstvo jen 3 body. 3:2 na pen.
prohrálo v Jaroslavicích, prohra 0:3 doma v derby s Valašskými
Kloboukami, výhra 3:2 na pen. v dalším derby v Brumově s tamním
béčkem. Další 2 výhry a zisk 5 bodů po výhře 2:1 doma s Juřinkou a
venku 2:1 na pen. ve Valašském Meziříčí „B“ naznačoval lepší bodové
období. Jenže po nešťastném domácím utkání, kdy prohrálo naše „A“
doma 5:6 s Valašskými Příkazy, přišla i nejvyšší venkovní prohra 4:0
v Zubří. V závěrečných dvou zápasech podzimu tedy chtělo mužstvo
získat co největší počet bodů. Po přesvědčivé výhře 5:2 doma
s tradičně bojovným Nedašovem se poslední zápas „áčku“ příliš
nepovedl a v Horním Lidči prohrálo 2:0.
Po podzimní části sezóny obsadili muži „A“ 7. místo, získali 20 bodů
při skóre 29:31. Nejvíce branek (7) vstřelil Filip Macek. Na jarní
sezónu se začnou muži „A“ připravovat v polovině ledna a od února
sehrají několik přátelských zápasů. Mistrovské zápasy začnou o
víkendu 25. – 26. 3. 2017 domácím zápasem se Slušovicemi.
Hráči: Bodlák Milan, Macháč Patrik, Dulík Milan, Kolouch Tomáš,
Olejník Tomáš, Jandík Pavel, Horáček Martin, Fojtík Daniel, Mana
Jaroslav, Kořenek Marek, Míča Zbyněk, Nedavaška Jiří, Hověžák
Jaroslav, Macek Filip, Šimoník Ondřej, Hověžák Přemysl, Hlavica
David, Trčka Marián, Pavlůsek Michal, Chovanec Roman, Doruška
Miroslav, Drábík Pavel, Kašša Ondřej, Urbaník Jaroslav, Kudela
Miroslav, Fusek Viktor, Vavrys Ondřej
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Trenér: Straka Vladislav
Vedoucí mužstva: Kolouch Stanislav, Vavrys Ondřej
Muži („B“)
Po roční pauze bylo opět založeno „B“ mužstvo
mužů. Se souhlasem ze strany oddílu TJ Divnice,
který dostal nabídku spojit se s SK Vlachovice,
jsme „B“ mužstvo přihlásili do IV. třídy pod
názvem SK Vlachovice „B“. Z naší strany bylo
cílem zapracovat bývalé dorostence, kteří se po
skončení dorosteneckého věku neprosadí ihned do
„A“ mužstva, do mužského fotbalu. Umožnit jim stále působit
v našem klubu, postupně se vyhrát a prosadit se do „A“ mužstva. Což
se v určitých cílech podařilo více, v jiných méně. Zbývající počet „B“
mužstva byl doplněn našimi hráči, kteří v minulosti, ať už za „A“ nebo
„B“ hráli, současnými dorostenci, kteří měli možnost zvykat si na
mužský fotbal, a hráči z Divnic. Ze strany TJ Divnice jsme si slibovali,
že se některý z jejich hráčů může postupem sezóny stát platným
hráčem pro „A“ mužstvo. Dohoda s Divnicemi taky byla, že se
polovina domácích zápasů odehraje ve Vlachovicích a polovina
v Divnicích. Z toho po jediném odehraném zápase v Divnicích (výhra
4:1 proti Jestřabí) kvůli administrativnímu nedostatku TJ Divnice
směrem k FAČR sešlo.
V mistrovských zápasech střídalo „béčko“ povedené výsledky s těmi
horšími. Nebýt zbytečných domácích proher 0:1 s Tichovem a 1:2
s Horní Lhotou, mohlo „B“ mužstvo získat doma plný počet bodů. Na
domácí půdě tedy získalo největší množství z celkových získaných
bodů. Porazilo v derby 5:2 Bohuslavice n/Vl., 1:0 Smolinu, 3:1
Hřivinův Újezd, 2:1 v posílené sestavě Mirošov. Za to venku se „B“
trápilo a získalo jen 3 body za výhru 2:1 v Lipové. Prohrálo 3:2 na
Petrůvce, 5:2 v Dobrkovících, 3:1 na Provodově s jejich „B“ a 3:2
v Nedašově s tamním „B“, které jednoznačně ovládlo podzimní
tabulku, ale naše „B“ mužstvo tam odehrálo nejlepší venkovní
utkání.
Po polovině soutěže se SK Vlachovice „B“ umístilo na 7. místě se
ziskem 18 bodů a skóre 25:23. Nejlepšími střelci jsou se 3 brankami
Marián Trčka a Jaroslav Hověžák. „Béčko“ samostatně netrénuje, tak
se předpokládá, že se hráči zapojí v polovině ledna do přípravy s „A“
mužstvem. Mělo by sehrát před začátkem jarní části 1 až 2 přípravné
zápasy. Jarní sezónu začne 25. – 26. 3. 2017 v Bohuslavicích n/Vl.

Hráči: Macháč Patrik, Hověžák Tomáš, Grček Dalibor, Urbaník
Jaroslav ml., Mana Jaroslav, Pekárek Jakub, Mikeska Jan, Tlušťák
Kamil, Gbelec Josef, Fusek Viktor, Pavlůsek Michal, Trčka Marián, Rak
Petr, Struhař Lukáš, Fojtů Martin, Jandík Pavel, Hověžák Jaroslav,
Drábík Pavel, Kliment Michal, Fojtík Daniel, Hlavica David, Burda
Petr, Vizvári Jakub, Jemelka Matouš, Kořenek Marek, Polách Petr,
Obadal Martin, Obadal Jan, Zoubek Roman, Kolouch Tomáš, Doruška
Miroslav, Macek Filip, Fojtík Pavel ml., Fojtík Pavel st., Obadal Pavel,
Chovanec Roman, Nedavaška Jiří, Stružka Kamil, Fojtů Adam, Patka
František, Strnka Daniel
Vedoucí mužstva: Fojtík Pavel st., Urbaník Jaroslav st., Vavrys
Ondřej, Plšek Vlastimil
Dorost
V loňské sezóně se dorostenci umístili na pěkném 5. místě. Po
odchodu několika hráčů ročníku 1997 do mužů a Viktora Trčky na
Vsetín bylo otázkou, jak na tom dorost na podzim bude. Výsledky
dorostenců byly ovlivněny špatnou tréninkovou docházkou a
zraněním nebo absencí klíčových hráčů v několika zápasech.
Sezónu zahájil dorost prohrou 6:0 v Lužkovicích. Poté přišla řada 6-ti
porážek v řadě. 1:4 doma Břest, 0:4 doma Vigantice, 5:1 na
Mladcové, 1:9 doma s Valašskými Kloboukami, 5:0 v Újezdě a 3:0
kont. v Lidečku z důvodu nedostavení se k utkání. Až v 8. kole se

dorostenci sešli v kompletní sestavě a na výkonu a výsledku to bylo
znát, kdy doma porazili Bylnici 3:2 na pen. V dalším kole dorost získal
bod v Chropyni po prohře 1:0 na pen. Následující víkend odehrál 2
utkání. V sobotu prohrál 6:0 v Dolní Lhotě, ale v neděli zvládl důležitý
zápas s Velkými Karlovice a vyhrál 3:2. V posledním kole prohrál 9:2
ve Fryštáku.
Po podzimu se dorost umístil na 11. místě se ziskem 6 bodů a skóre
10:55. Nejlepšími střelci jsou Stružka Kamil a Ondřej Kašša se 2 góly.
Umístění v tabulce není lichotivé, nicméně se dorostenci nachází
mimo sestupové pozice, což je taky hlavním cílem pro jarní část.
Snažit se udržet soutěž pro mladší ročníky, které přijdou ze žáků.
Jejichž zařazování do podzimních zápasů dorostu je velkým
pozitivem do budoucna. Dorost zahájí jarní část sezóny 25. - 26. 3.
2017 doma s Lužkovicemi.
Hráči: Dulík Milan, Macháč Patrik, Trčka Šimon, Burda Petr, Vizvári
Jakub, Hlavica David, Hověžák Přemysl, Rak Pavel, Stružka Kamil,
Kašša Ondřej, Horáček Tomáš, Kudela Miroslav, Ovesný Vojtěch,
Jemelka Jan, Hrabina Jakub, Žalek Patrik, Gášek Jiří, Malaník Daniel,
Hlavica Lukáš, Rak Vojtěch, Ház Marek, Vizvári Martin, Stružka
Daniel, Bursa David, Straka Marek, Stanislav Maniš, Tomáš Míča
Trenéři: Plšek Vlastimil, Hověžák Karel
Starší žáci: bilance po podzimní části 2. místo s 19 body. Nejlepší
střelec Stružka Daniel s 13 góly.
Hodnocení trenérů:
Podzimní část dopadla nad naše očekávání a umístnění v tabulce je
toho jen důkazem. Nebudeme hodnotit jednotlivé hráče, protože si
myslíme, že fotbal je kolektivní hra a i nejlepší střelec bez
pomoci nejhoršího obránce utkání nevyhraje. Za celou sezonu jsme
v základní hrací době neprohráli, a to ani s lídrem naší soutěže Val.
Klobouky. A přejeme si, aby tato série ještě neskončila.
Hráčský kádr byl doplněn o dva nově příchozí hráče Romana Raka a
Tomáše Míču. Přestože na začátku sezóny došlo ke spojení
s mužstvem z Bohuslavic nad Vláří, přišli pouze dva mladší hráči
Martin Šmotek a Adam Urbaník. Kluky musíme pochválit za
tréninkovou morálku, kde až na výjimky bylo vše v pořádku.
Za starší žáky nastupovali: Maniš S., Maňas T., Hlavica L., Rak R., Ház
M., Vizvári M., Straka M., Míča T., Bursa D., Rak V. Stružka D, a
doplňovali je mladší žáci , Vangor M., Gbelec A., Šmotek M., Trčková
N.
Mladší žáci: bilance po podzimní části: 8. místo s 5 body nejlepší
střelec Vangor Martin 7 gólů.
Hodnocení trenérů:
Když jsme na začátku sezóny dávali tým dohromady, tak jsme měli
strach, aby nás bylo vůbec dost. Nakonec se nám podařilo doplnit
mužstvo o nové hráče z Bohuslavic a ze Slavičína. I u této kategorie,
i když tomu výsledky zatím neodpovídají, jsem spokojen s výkony
všech kluků.
Za mladší žáky nastupovali: Vangor F., Častulík V., Rapant D., Rapant
J., Saňák R., Trčková N., Gbelec A., Krahula Z., Vangor M., Urbaník
A., Šmotek A., Tarabus J., Kosečková A., Hofschneider
T.,Hofschneider P., Zoubek O., Novosad T., Lorenc L., Parrilla Ch.,
Barcůch K.
I když v této kategorii by se nemělo až tak hledět na výsledky, tak
některá mužstva hrají pravý opak. Samozřejmě, že pro kluky je
výsledek důležitý, ale není nutné, dle našeho názoru, tak činit za
každou cenu. Jinak hráčům patří poděkování za celou sezónu, za
přístup a v neposlední řadě díky rodičům za jejich podporu.
Sportovní klub Vlachovice z.s., děkuje hráčům, trenérům,
funkcionářům, fanouškům a v neposlední řadě sponzorům.
Všem občanům přeje příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný
nový rok 2017.
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ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ
Myslivecký spolek Valašsko Vlachovice hospodaří v pronajaté
honitbě Honebního společenstva Vlachovice o výměře 2039 ha
honební plochy a sdružuje myslivce z Vlachovic, Vrbětic a okolí. V
současné době má MS 31 členů a jednu adeptku myslivosti, kterou
je Renata Cíchová. Ke konci loňského roku se u nás udály změny,
které po nás požadoval zákon, a tak jsme po 35 letech působnosti
Mysliveckého sdružení jeho fungování ukončili a založili jsme
Myslivecký spolek. Prvním jeho novým členem se pak stal náš
duchovní správce Otec František Cinciala. Změnilo se také vedení,
předsedou se stal Ondra Šamaj, místopředsedou je Karel Kulíšek,
jednatelem Vojta Gbelec, funkci mysliveckého hospodáře vykonává
Václav Obadal, finančního hospodáře Lukáš Černý a dalšími členy
výboru jsou Roman Zoubek a Marek Kořenek.
Během roku jsme odpracovali jak pro myslivost, tak pro obec a
zemědělské družstvo stovky brigádnických hodin. Pečovali jsme o
zvěř a její životní prostředí. Založili jsme a obdělávali několik zvěřních
políček pro zlepšení úživnosti naší honitby, která patří mezi nejlepší
ve zlínském okrese. Toto dokládá fakt, že od roku 2009 máme jako
jediní každý rok nějakou medaili trofeje ulovené v naší honitbě. Náš
myslivecký spolek se aktivně zapojuje do celookresních činností, a
tak budeme v květnu příštího roku opět pořádat Chovatelskou
přehlídku zvěře ulovené ve zlínském okrese v lovecké sezoně 2016 2017. Je to akce, která pro nás znamená velké množství práce, ale
přispěje k oživení kulturního a společenského dění v obci. V době od
6. do 9. května příštího roku se
budou Vlachovice zelenat.
V sobotu
proběhne
svod
mladých loveckých psů a po
zahájení Svatohubertská mše,
další program Vám bude
upřesněn.
Za velké pomoci a přispění Obce Vlachovice se nám v letošním roce
podařilo vybudovat a legislativně uvést do provozu bourárnu
zvěřiny, která je druhou na okrese, ale museli jsme toto provést,
pokud chceme zvěřinu a její produkty dále šířit mezi vás občany.
V měsíci únoru jsme pořádali již XIII. myslivecký ples, který měl již
tradičně velký úspěch a úroveň. To se však nedá říci o hodové
zábavě, kde byla účast občanů tak malá, že budeme do budoucna
zvažovat její pořádání. Dobrou úroveň bychom chtěli udržet také při
pořádání XIV.. mysliveckého plesu, který se uskuteční v pátek
6. ledna 2017. K poslechu i tanci bude hrát kapela TANDEM z
Prostějova. Na plese budou připraveny také chutné zvěřinové
speciality a tradičně bohatá tombola. Již teď vás na tuto akci srdečně
zvu a věřím, že se zdaří a opět obohatí kulturní život v naší obci.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem všech myslivců popřál
radostné prožití svátků vánočních a posledních dnů tohoto roku, do
nového roku 2017 pak hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Václav Obadal - Myslivecký hospodář MS VALAŠSKO Vlachovice

ZTRÁTY, NÁLEZY A VZPOMÍNÁME
Nalezl se větší prstýnek na hřišti s vyrytým jménem Janinka a datem.
Kdo prstýnek postrádá, ať přijde do kanceláře OÚ Vlachovice.

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2016
Blahopřejeme rodičům a vítáme naše nové spoluobčánky:

11. 10. 2016 Nela Danielová, Vlachovice 308
15. 10. 2016 Martin Kašša, Vlachovice 78
29. 10. 2016 Michal Gbelec, Vrbětice 26

Odhlášeni – 0 , Přihlášeni - 0 Úmrtí – 0, Z důvodu oznamovacích
změn, které nastaly v matriční a evidenční agendě, prosíme občany,
u kterých nastala v rodině matriční událost, tj. narození dítěte,
uzavření manželství, úmrtí, aby tuto skutečnost nahlásili v kanceláři
OÚ a současně předložili i příslušný matriční doklad. (tato věta se
psala již v mnoha zpravodajích, bohužel nikdo z občanů nereaguje)
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026

AKCE V PROSINCI 2016
A NÁSTIN AKCÍ V LEDNU 2017
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Svoz komunálního odpadu v lednu 2017 – 6.1, 13.1, 20.1, 27.1
Svoz plastů – nových nádob bude upřesněn v průběhu prosince na
internetových stránkách obce, dále rozhlasem a v lednovém čísle
Vlachovických Listů.

FILM O PÁTERU ŠENKEŘÍKOVI
29. 10. 2016 se uskutečnila ve vlachovickém kostele mše svatá na
výročí 100 let narození a života P. Josefa Metoděje Šenkyříka ve
farnosti Vlachovice. Následně se v KD Vlachovice uskutečnilo
posezení a promítnutí filmu o životě tohoto kněze, který pro
Vlachovickou farnost, ale i pro obec hodně učinil. Na tento film, ale
i na záběry ze vzpomínkového dne se můžete podívat na stránkách
farnosti Vlachovice. www.farnostvlachovice.cz

KALENDÁŘ PROSINEC 2016
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