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PRÁCE V OBCI
V měsíci lednu jsme prováděli odklízení sněhu z cest a chodníků
v obou obcích. Při intenzivním sněžení nám s prohrnováním
komunikací pomáhal Častulík Fr. a Lysák P. z firmy Zemědělci
Vlachovice a Petrů T. od Ing. Šeligy Pavla s dalšími dvěma traktory.
Dále jsme zabezpečovali posyp komunikací a chodníky proti
uklouznutí. Jelikož čtyři naši zaměstnanci jsou nemocní, zbylí tři
zaměstnanci se zaměřili hlavně na údržbu cest a strojů.
Důrazně žádáme občany, aby nenechávali své automobily na
komunikacích, komplikují nám zimní údržbu. Děkujeme.
Ladislav Obadal

ZPRÁVY ZE SCHŮZÍ RO VLACHOVICE


RO schvaluje žádost sboru dobrovolných hasičů Vlachovice
a navrhne vyčlenění finančních prostředků do rozpočtu
obce na rok 2017 dle žádosti.



RO schvaluje žádost MS Valašsko Vlachovice ohledně
zproštění nájmu v KD Vlachovice při pořádání kulturních
akcí v roce 2017. XIV mysliveckého plesu, výroční schůze,
dále 31. 3. až 1. 4. Sběr a hodnocení trofejí a od 6. - 9.
května 2017 - Chovatelská přehlídka okresu Zlín.



RO Vlachovice schvaluje uzavření smlouvy o provedení
stavby s Římskokatolickou farností Vlachovice na pozemku
48/1 v k.ú. Vlachovice (komunikace k nové stavební
lokalitě Nivy).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE LETOS POVEDLA
Také letos dne 7. ledna 2017 se ve Vlachovicích rozezněly hlasy
mladých tří králů. Přestože venkovní teplota ukazovala až - 25° C,
koledníci se svými vedoucími ochotně vyšli do ulic obce, aby svou
koledou předali obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili je
zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. Přestože počasí
jejich koledě příliš nepřálo, čekalo je takřka ve všech domech vlídné
přijetí. A to i přesto, že byl na internetovém serveru Regionu
Valašsko zveřejněn před Vánoci článek, kde se autor mimo jiné i
nevybíravě a zkresleně „pouštěl“ do Tříkrálové sbírky, ochotných
koledníků a jejich vedoucích.
Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto cestou poděkovat všem,
kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky 2017.
Poděkování patří především koledníkům a jejich vedoucím za jejich
ochotu jít koledovat i v tomto mrazivém počasí a snahu udělat něco
pro druhé. Velké díky pak patří všem dárcům, kteří svým finančním
obnosem přispěli do pokladniček. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 za
farnosti Slavičín, Štítná nad Vláří, Újezd a Vlachovice poprvé v historii
přesáhl krásnou částku půl milionu 522 540,00 Kč. Většina bude
využita v uvedených farnostech pro pomoc rodinám, matkám v tísni,
starým a nemocným lidem, lidem v nouzi, na humanitární pomoc a
podporu charitního díla Charity sv. Vojtěcha Slavičín. Většina
vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.
Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne i na rozvojové
projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání),
případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Ve Vlachovicích činila vybraná částka 34612 Kč, ve Vrběticích 12095
Kč. Ve Vlachově Lhotě 8837 Kč. V Křekově 4838 Kč a v Haluzicích
1350 Kč.

Radek Fryzelka

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZO VLACHOVICE
Z důvodu nemoci zveřejňujeme usnesení ze schůze Zastupitelstva
obce Vlachovice č. 16 až v únorovém čísle:


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Vlachovice č. 1/2017 o místních
poplatcích.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce Vlachovice č. 2/2017 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtové
změny č. 7/2016.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtové
provizorium pro rok 2017.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje odpis pohledávky
firmy EUTRAS.

Radek Fryzelka
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Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodloužení
čerpání úvěru u KB do srpna 2017.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej obecního
pozemku č.p. 1170/4 v k.ú. Vrbětice panu Obadalovi P.,
Vlachovice, část Vrbětice 120. Cena 5,- Kč/m2. Náklady
spojené s vyhotovením příslušné smlouvy a správní
poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku č.p. 3274 v k.ú. Vlachovice manželům
Machů, Vlachovice 347. Cena 20 Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku č.p. 3274 v k.ú. Vlachovice panu
Martincovi R., Vlachovice 84. Cena 20 Kč/m2.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje části obecního pozemku v katastrálním
území Vrbětice č.p. 2749.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje směnu pozemků
ve SJM Rakových, Zlín - č.p. 2795, 217, 2910/3, 2792/2 –
½, 2792/1 – ½, 2791/7 – ½, 2790 – ½, 2789 – ½, 2796 – ½,
2797 – ½, 2798 – ½ za pozemky v majetku obce Vlachovice
p. č. 2853, 2854, 2856 a 2861/5.

PRVNÍ POLOLETÍ NA ZŠ VLACHOVICE
V pátek 20. ledna 2017 se uskutečnil ples
Klubu rodičů a přátel školy. Tradičně byl
zahájen polonézou žáků 8. a 9. třídy. Pod
vedením paní učitelky Katky Gbelcové
žáci navodili slavnostní atmosféru.
Vystoupení bylo velmi pěkné, velký
potlesk diváků byl zcela zasloužený. Tato akce je jeden z momentů,
kdy se setkávají rodiče, veřejnost, bývalí žáci a pracovníci školy. Jsem
rád, že všichni přítomní přišli podpořit tuto akci, a tím i fond KRPŠ,
který výrazně podporuje činnost ve škole během celého roku. Chtěl
bych poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Velký
dík patří organizátorům plesu – vedení a zástupcům KRPŠ.

meziškolní soutěže Valašská sportovní liga. Tyto závody proběhnou
v lyžařském areálu Újezd. Od neděle 5. února do pátku 10. února se
uskuteční lyžařský výcvik žáků sedmé třídy ve skiareálu Troják.
Chtěl bych všem pracovníkům školy poděkovat za práci v prvním
pololetí a žákům přeji co nejlepší výsledky na vysvědčení. A těm
žákům, kterým se nepodařilo dosáhnout výsledků dle vlastních
představ, přeji hodně úsilí k zlepšení.
Výroba krmítek – 3. třída

Výroba krmítek – 3. třída

Vydávání vysvědčení se uskuteční v úterý 31. ledna 2017, pololetní
prázdniny budou v pátek 3. února. Jarní prázdniny – 13. až 17. února
2017. Aktuální informace: www.zs.vlachovice.cz
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy

SPOLEK DOKOPY V ROCE 2016
Rok 2016 byl pro členy Dokopy plný radostí, ale
očekávaně ještě více i plný starostí a práce. „Tož to
víte, nic se neudělá samo, jen tak..:-)“ Mimo jiné
jsme se kvůli novým legislativním povinnostem
museli přejmenovat z Občanského sdružení
Dokopy na Zapsaný spolek Dokopy, což v sobě
skrývá spoustu nečekaného papírování.
V Dokopy je zatím 55 různě aktivních členů, přičemž více než
polovina z nich jsou ještě děti dospělých členů. Spolek musí mít svůj
výbor. Patří do něho aktuálně: Libor Rak, Pavel Šimoník, Dominik
Plšek, Martin Obadal, Jan Obadal, Radek Fryzelka, Filip Fryzelka,
Denisa Machů, Petra Tichá a od ledna 2017 i nejmladší Vojta Rak.
Pod spolek Dokopy patří i FS Dokopyjánek a Přátelé historie
Vlachovska.
První akcí, kterou jsme v roce 2016 pro Vás připravili, byly Valašské
taneční pro dospělé III. Taneční hodiny probíhaly každou neděli od
poloviny února až do pozdního jara v KD Vlachovice. Nejenom
klasické valašské lidové tance se zde v dobré náladě naučilo okolo 10
párů z Vlachovic a blízkého okolí. O vše se starala Veronika Matúšů
a Eva Vangorová společně s tanečním vedoucím Jaroslavem
Stavinohou z Valašských Klobouk.

V prosinci se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády.
Úspěšnými řešiteli byli Radim Kaiser a Petr Susedík z 9. třídy. Radim
naši školu reprezentoval i v okresním kole, které proběhlo dne 18.
ledna 2017 ve Zlíně. K postupu do krajského kola Radimovi chyběl
jeden bod. Chválím za vzornou reprezentaci školy.
V rámci rozvíjení čtenářské gramotnosti si žáci páté třídy připravili
hlasité čtení pro žáky první třídy. Společně předvedli svou zdatnost
ve čtení. Ve středu 1. února se uskuteční lyžařské závody v rámci

Další akcí bylo cestovatelské promítání Napříč Himalájí. Při čaji a
svařeném víně zde s Janem Zainerem a Kristýnou Fuksovou pěšky
cestovalo po zemích pod střechou světa na 4 desítky návštěvníků.
19. března mnoho z Vás navštívilo divadelní představení Lijavec,
které nacvičilo Divadlo nahodilých umělců (DNO) z Vizovic. Akce se
opět uskutečnila za velmi početné návštěvnosti a dobré nálady při
čaji a svařeném vínu. Zimu a jaro 2016 Přátelé historie Vlachovska
strávili usilovným chystáním vlachovického muzea se vším, co s tím
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bylo spojeno. 19. června jsme s Vámi muzeum otevřeli a byla to
neuvěřitelná událost…
Hned o týden později se na Hradišťku uskutečnily tradiční
Svatojánské slavnosti, které se staly již nejvýraznější kulturní akcí ve
Vlachovicích. V roce 2016 se setkalo na Hradišťku velké množství lidí
úplně všech generací. Naštěstí počasí přálo. Vystoupil zde například
náš Dokopyjánek a CM Dokopyjan, Lidečanka, vystoupil i náš
muzikant Filip Fryzelka, který zde pokřtil své nové album. Hlavní
hvězdou byl slovenský zpěvák Pavol Kovaliček s Těrchovskou
muzikou. Zážitkem bylo i slavnostní zapálení svatojánského ohně
nebo ohňová šou. Dle pochvalných reakcí návštěvníků se jednalo o
další vydařený ročník, což nás velmi těší.

V sušírně Dokopy následně začal zkušební provoz. Překvapil nás
velký zájem lidí, přestože se v roce 2016 mnoho ovoce neurodilo.
Zájemci o sušení byli nejen z Vlachovska, ale hodně i
z Hornolidečska, které bylo na úrodu ovoce bohatší. Při zkušebním
provozu se usušilo více než 2 tuny čerstvého ovoce. Sušírnu jsme
museli uzavřít v listopadu z důvodu nedostatku suchého dřeva a z
důvodu drobných technických problémů, které vyvstanuly ze
zkušebního provozu. Během léta natočila Česká televize povedený
dokumentární film o vzácných
Vlachovických
sušírnách,
kde
jedním z hlavních témat byla i
samotná výstavba sušírny DOKOPY.
1. října jsme likvidovali následky
černých skládek po různém okolí
Hradišťka a přilehlém lese, které se
po čase obnažily z terénu. Nasbírali
jsme 8 černých pytlů obsahujících
sklo, plasty a překvapivě i spoustu
zbytků léků a čistících prostředků.
Je k neuvěření, jak jsou někteří lidé
hloupí a postupně si škodlivinami a
otravami ničí půdu, pitnou vodu,
sami sebe, ale i zdraví nás všech. A
stále je mnoho z nás nepoučitelných
a krátkozrakých…

Přes léto nás čekala spousta další práce při stavbě nové sušírny ovoce
pro veřejnost na Hradišťku. Termín otevření jsme si dali již v zimě –
10. září. Práce nás čekalo hodně. Odborné práce, jako například
postavení pece, jsme zadali odborníkům. Dostali jsme se do
problému, abychom vše stihli, neboť nejdůležitější věc, výstavba
pece řemeslníky, byla v několikaměsíčním skluzu. Vše se i díky
pomoci mnohých přece jenom stihlo. Děkujeme Vám. Den, kdy se
začalo sušit a sušírna se otevřela veřejnosti, byl pro nás velkým
oddychem a zároveň i zadostiučiněním.

8. října 2016 se konal první ročník turisticko - zážitkové akce Putování po vlachovských sušírnách. Děkujeme mockrát všem
majitelům sušíren, kteří se zapojili a sušírny otevřeli. Někteří byli
skvělí. U některých sušíren byla veselá atmosféra. V sušírnách se
hrálo, zpívalo i tančilo. V některých se sušily různé druhy ovoce,
byliny. Zkusit jste mohli různé speciality. Kdo se vydal putovat, určitě
nelitoval. Většina návštěvníků nebyla zdejší, ale z celé ČR.
Nejvzdálenější se ubytovali po blízkých ubytovacích zařízeních.
Návštěvníci byli například i z Olomouce nebo až z Kladna a Klatov. A
není se čemu divit. Na Vizovicku a Valašskokloboucku je nejvíce
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dochovaných sušíren v ČR. A ve Vlachovicích jich máme nejvíce
opravených, funkčních a navíc i s turistickou stezkou a již se dnem
otevřených dveří. Tento „dar“ bychom měli dále rozvíjet, skrývá
velký potenciál. Druhý ročník chystáme v září a snad ještě ve větším
a lepším duchu.

Samozřejmě chystáme i drobnější kulturní a vzdělávací akce.
Budeme je zveřejňovat postupně během roku, sami ještě všechny
neznáme. Nejbližší bude zajímavá přednáška 24. února - na téma
Pohled na narození a dětství před nemnoha desetiletími na
Valašskokloboucku, (s hlavním zaměřením na Vlachovice). Věřte,
bude se jednat často i o překvapivé, ale i poučné informace,
poměrně z naší nedávné historie. Zajetou akcí jsou již Svatojánské
Slavnosti, kdy letošní program bude opět velmi pestrý a plný
překvapení. Program již máme takřka hotový. Uskuteční se 24 června
2017. O zářijovém putování po vlachovických sušírnách jsme se již
zmínili. Budeme rádi, pokud se k této akci zapojí i ostatní spolky
v obci. Věříme, že něco pořádného společně vymyslíme.
Závěrem chceme poděkovat všem našim aktivním členům Dokopy.
Často ani nejsou vidět a nevíte o nich. Vše dělají zdarma. Není to tím,
že by se nudili, často mají mnohem více povinností než jiní. Kdo chce,
ten si trošičku času najde. Někteří se starají o areálek na Hradištku,
jiní pracují pro muzeum, další dělají na stavbě či pomáhají a chystají
kulturní akce. Dále děkujeme skvělým cérkám, plných energie a
nápadů – vedoucím folklorního souboru Dokopyjánek. Všem
mnohokráte díky.
Budeme moc rádi, pokud nám nadále budete fandit, držet palce a
podporovat nás, třeba tím, že chodíte na naše akce. Naši energii
nevkládáme pro vlastní obohacení, ale pro náš společný jihovalašský
kus domova a lidi v něm. Má to smysl. Přidejte se k nám:-).
Za členy sdružení Dokopy, Radek Fryzelka

PŘÁTELÉ HISTORIE VLACHOVSKA
V roce 2016 se Přátelé historie Vlachovska (tedy skupinka nadšenců
do místní historie), kteří jsou součástí spolku DOKOPY, účastnili
mnohých aktivit, a to jak ve Vlachovicích, tak také mimo náš region.
Po otevření našeho muzea jsme se začali opět více věnovat
badatelské, zejména archeologické, činnosti.
Již několik let se podílíme na archeologických pracích na „hoře
bohů“, Klášťově, který vévodí i naší obci, hlavně pokud přijíždíme od
Vrbětic k Vlachovicím. Archeologický průzkum zde probíhá pod
záštitou archeologů Dr. Jany Langové a Mgr. Tomáše Chmely. Přátelé
historie Vlachovska vás budou informovat o historii a současném
dění na Klášťově formou přednášky, která se brzy uskuteční ve
Vlachovicích.

V listopadu 2016 se rozjely Valašské taneční pro dospělé IV. O vše se
stále stará Veronika Matúšú a Eva Vangorová společně s tanečním
vedoucím Jaroslavem Stavinohou z Valašských Klobouk.
Mnohokráte děkujeme Obci Vlachovice za finanční příspěvek 50000
Kč a Rostislavu Hrbáčkovi za finanční dar. Dále děkujeme za dotaci
15000 Kč Nadaci Synot. Všechny finanční prostředky jsme využili při
stavbě sušírny. I tak jsme na začátku roku 2017 díky finančně
náročnému roku ve finančním mínusu. Vždyť jen samotná pec a
komín nás vyšly na 88600 Kč a celkové náklady na stavbu v roce 2016
činily více než 120000 Kč.
V roce 2017 plánujeme především pokračovat na pracích na sušírně
- dořešit důležité detaily, vzhled a její okolí. Pokud bychom měli
finanční prostředky, rádi bychom zde zabudovali i kotel na vaření
kotloviny a vše, co s tím souvisí a je potřebné. Rádi bychom, aby
sušírna byla Vámi hodně využívaná a Vlachovicím dělala čest a dobré
jméno - podobně jako je tomu například u vlachovického muzea.

V uplynulých letech se nám podařilo „zaostřit“ anebo dokonce najít
tři významné lokality přímo v našem katastru. Všichni z vás určitě
znáte velký význam archeologického naleziště „Ďulův Kopec“.
Toto rozsáhlé pohřebiště z období lužických popelnicových polí je
částečně představeno v našem muzeu. Přátelé historie se zabývají
otázkou, kde se nachází sídliště našich předků z tohoto období.
Již dnes máme určité nálezy formou povrchové sběru. Jedná se o tři
významné lokality, kde byly nalezeny artefakty v podobě keramiky a
štípané industrie z období staršího pravěku. Jde řádově o stovky
drobných nálezů, které byly předběžně odborníky posouzeny jako
velmi významné.
V současné době pracujeme přednostně v lokalitě „Nivy“. Tady byly
v loňském roce zahájeny částečné archeologické práce, které budou
dokončeny letos na jaře. Dále se věnujeme všem významným
objektům ve Vlachovicích a to především „Kaštýlu, Hradisku, kostelu
sv. Michaela, Ďuláčku“. Taktéž získávání starých předmětů,
fotografií, dokumentů a všeho, co souvisí s naší historií.
Za zmínku ještě stojí nález v lokalitě zaniklé tvrze „Rybník“- Hajdůj
hrad - Doruškovy břehy. Zde byly nalezeny při povrchovém sběru
keramické střepy z období 13. až 14. století. Nález byl posléze
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zrestaurován do celkové podoby středověkého hrnce. V tomto stavu
byl odevzdán na registraci do muzea ve Zlíně, kde bude
dokumentován a posléze zapůjčen zpět do Vlachovic – (naplnění
litery zákona) a od podzimu 2016 vystaven ve vlachovickém muzeu.
Musíme se také zmínit o nálezech v rámci povrchového sběru na
lokalitě „Kaštýl a Hrbáčkovo pole.“ Dle jednotlivých artefaktů ze
sběrů tak mohla být lokalita využívána již v neolitu - několik kusů

štípané radiolaritové industrie, případně též ve starší a mladší době
železné - několik kusů keramiky. Následovala etapa osídlení doby
římské - 2. století po Kristu. Nejvýrazněji byl Kaštýl formován
v období vrcholného středověku až raného novověku (tvrziště).
Uvedené fakty čerpáme především z velké kolekce povrchových
sběrů Vaška Krahuly publikované Tomášem Chmelou ve sborníku
Praehistorica XXXII/2, pod názvem: Povodí řeky Vláry v době římské
- Úvahy nad sídlištními nálezy z Vlachovic.
Závěrem si dovolím malý podotek. Mnozí z vás ani netuší, že cenné
artefakty naší historie se nalézají v depozitářích muzeí např. ve Zlíně,
ve Valašských Kloboukách, v Uherském Brodě, v Brně atd. Archiválie
zase na Klečůvce, v Brně atd. Je obdivuhodné a dojemné, že před
desítkami či stovkou let zachráněné předměty jsou v naprostém
pořádku uchovány pro další generace. Naší snahou je, ať máme
kousek naší historie u nás doma ve Vlachovicích. Ne pro sebe, ale pro
ty, kteří přijdou po nás a budou chtít poznat, jak se žilo v našich
krásných Vlachovicích za dávných, nám možná ještě dobře známých
časech…
Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.
(George Santayana).
Stanislav Maček

DOKOPYJÁNEK
V minulém roce jsme s dětmi v Dokopyjánku prožili mnoho
zajímavých zážitků. Děti svým zpěvem a tancem zpříjemnily několik
místních akcí ve Vlachovicích, Vrběticích, Křekově i na Lhotce.
„Smrtná neděla, gdes klúče děla…“ Zimu jsme s dětmi a některými
rodiči zahnali letos ve Vlachovicích a do potůčku pod kostelem jsme
společně 14. března hodili zapálenou Morenu. V květnu děti
zazpívaly a zatancovaly v Křekově na Dni matek. Na 4. června se děti
těšily do Vrbětic na Selský deň, kde za doprovodu naší skvělé
cimbálovky Dokopyjan zazpívaly v několika vstupech
.„Zahrajte ně husličky z javorovej deštičky …“ 6. června jsme odjeli do
Jestřabí, kde jsme si mohli prohlédnout houslařskou dílnu p.
Dominika Matúšú. Ten dětem velice pěkně a trpělivě vysvětlil postup
výroby houslí, děti viděly housle v různých fázích zpracování, basu,
violu a samozřejmě nám pan Matúšú na jeho housle i zahrál.
„Na brumovském zámku, hrajú na cimbálku…“ 25. června jsme již
tradičně zahajovali Svatojánské slavnosti na Hradišťku. 30. června

zakončily děti z nejstarší skupiny školní rok na chatě v Nedašově, kde
jim jejich vedoucí Veronika připravila dobrodružnou přespávačku.
„Zarodily trnky za horama a my na ně půjdem a my jich oráňěm
kameňama.“ Po prázdninách jsme se společně sešli na Lhotce, kde
jsme vystoupili na akci Setkání důchodců. V říjnu patřila pozornost
tradičně vlachovským hodům a jako v minulých letech jsme zazpívali
po mši svaté před kostelem. V sobotu 8. října se několik dětí
zúčastnilo velmi příjemného „Putování po vlachovských sušírnách“.
„Chlebová pec praví, daj nám Bože zdraví…“ Mezi nově vznikající
projekty patřila i akce Chlebové slavnosti v Kloboukách, kde jsme
vystoupili s tematicky laděnými písněmi.
K podzimu patřilo dřív pečení zemáků, takže jsme je pekli ne na poli,
ale kvůli nepřízni počasí v peci nové sušírny ovoce na Hradišťku.
Své vzpomínky na dětství ve Vlachovicích nám k této příležitosti přišli
povyprávět pan Rak Vojtěch (r. nar. 1946) a pan Plšek Oldřich (r. nar.
1930). Také jsme se podívali na průběh sušení ovoce a bylinek
v Sušírně sv. Františka.
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některé tyto písně dostaly do našeho i vašeho podvědomí a
zpíváme(te) si je, jako by byly známé již odmalička. Po několika
setkání s jinými muzikanty jsme nabyli pocitu, že hudba, zvláště pak
lidová, začíná ztrácet svou jedinečnost a přitom jednoduchost. Tomu
se chceme do budoucna vyhnout, chceme nepropadnout
komerčnosti a strhnout se davem. Lidové písničky si proto zpívejme
jednoduše s radostí, ale jak řekl knihovník a překladatel Otto
František Babler: „Kochej se krásnou melodií, ale nezapomínej
přitom, že hudba je také harmonie, kontrapunkt a rytmus.“
Příloha: Z Vlachovic, Lidové písně a tance z Valašskoklobucka, část II, Karel Vetterl

12. listopadu se děti z nejstarší skupiny (Adéla Polášková, Eliška
Poláchová, Martin Vangor, František Blaha, Jirka Gášek) zúčastnili
tanečního soustředění ve Val. Kloboukách.
Na svatého Mikuláše, anděla a čertiska čekaly děti letos v muzeu.
Nejdříve si tu poslechly, jak prožívaly toto období a co dostávaly od
Mikuláše děcka v dřívějších dobách, a potom je Mikuláš obdaroval
krásnými perníčky a výbornými pečenými „pány“ z kynutého těsta.
„Vánoce, Vánoce skoro-li budete, skoro-li panenky ze služby půjdete
…“ Během podzimu jsme si připravili pásmo Advent o zvycích a
tradicích lidí na Valašsku v dobách dřívějších. S tímto zajímavým
pásmem jsme vystoupili v prosinci na Rozsvicování vánočního
stromu v Lipové a u nás ve Vlachovicích. Pod rozsvíceným vánočním
stromem jsme zazpívali adventní písničky i v Křekově. Jsme rádi, že
nás vždycky krásně doprovází naše šikovná cimbálovka Dokopyjan.

Kateřina Gbelcová – vedoucí CM

VLACHOVSKÁ „DECHOVKA“
Vážení spoluobčané, dostalo se mi příležitosti seznámit Vás na pár
řádcích s činností novodobé vlachovské dechové hudby.
Naše dechové hudební uskupení vzniklo v roce 2014 z potřeb
místního kostela. Bývalý duchovní správce řešil opakovaně problémy
s hudebním doprovodem obnovené slavnosti Božího těla. Proto

Vedoucí Dokopyjánku

Do nadcházející doby chceme s dětmi více využívat nových prostor
v místním muzeu, kde budeme s dětmi péct, tvořit ze slámy, plést
tatary, atd. a možná i přespávat. A u všeho si budeme určitě zpívat a
zpívat, protože s pěknú pěsničkú je na světě hneď veselej …
Vedoucí Dokopyjánku

CIMBÁLOVÁ MUZIKA DOKOPYJAN
Cimbálová muzika Dokopyjan se po tři a půl
letém působení ustálil ve složení prim – Ivana
Burdová, obligát – Sára Poláchová, Natálie
Čevelová, kontr – Kateřina Gbelcová, basa –
Vladimír Gbelec, cimbál – Adéla Šimoníková,
Antonín Blaha, zpěv – Eva Vangorová.
V roce 2016 se nám dostala možnost muzicírovat i mimo domovské
zázemí. Za zmínku stojí Setkání muzikantů v Bílých Karpatech a
Slavnosti chleba ve Valašských Kloboukách či Svatomartinské trhy ve
Vizovicích. Podařilo se nám sepsat velkou část písniček, které jsou
popisem zapsány do Vlachovic, Vrbětic, Haluzic, Vlachovy Lhoty,
Křekova, Lipiny a Bohuslavic nad Vláří. Velice náš těší, že se již

jsme se začátkem roku 2014 s panem Vladimírem Gbelcem dohodli,
že zkusíme dát dohromady pár bývalých muzikantů a začneme
zkoušet. První zkoušky byly ve složení: Trchalík Josef – první trubka,
Šmotek Stanislav – první trubka, Kudela Miroslav – druhá trubka,
Častulík Václav – druhá trubka, Kořenek Karel – baryton, Gbelec
Vladimír - basa.
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Naše první veřejné hraní byl tedy hudební doprovod slavnosti Božího
těla 22. června 2014. Od tohoto data doprovázíme tuto slavnost
pravidelně. Tradičně hrajeme také na již každoroční prosincové mši
svaté v Křekově u kapličky. Od loňského roku jsme hudebně
doprovázeli také zimní pout na Hložci.
Snažíme se také o obnovu tradic hraní živé hudby, například ku
příležitosti fašanek ve Vrběticích, hraní Josefkom, troubení koled na
Vánoce.
Občas se najde i jiná událost v obci, kterou dostanemu možnost
hudebně doprovodit, v loňském roce to bylo otvírání Vlachovského
muzea. Zkoušky probíhají pravidelně jednou týdně u Trchalíků.
Podle sdělení sousedů se naše hraní zlepšuje, tímto jim velmi
děkujeme za shovívavost.
Rád bych také poděkoval všem přespolním muzikantům, kteří nám
v průběhu našich začátků vypomohli. Jmenovitě to byli Baďura
Tomáš, Častulík Zdeněk, Častulík Josef st., bratři Josef a Jakub
Častulíkovi, Mikesková Alena, Svárovský Milan, Častulík Václav ml.
Někteří z nich s námi dnes hrají pravidelně.

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC PROSINEC
BLAHOPŘEJEME RODIČŮM K NAROZENÍ „CÉREČKY“
29. 12. 2016 Viktória Pavlůsková, Vlachovice 369

29. 12. 2016 Emílie Fryzelková

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU
VZPOMÍNÁME
František Doruška, Vlachovice 200, 88 let

Odhlášeni – 3, Přihlášeni – 0
Děkuji také všem kamarádům muzikantů, kteří neváhali a přišli letos
21. 1. 2017 zahrát na Hložeckou pouť. Dík také patří našim ženám a
rodinám za pochopení a Vám všem za přízeň.

Ke konci roku 2016 je počet občanů 1481 občanů. Část Vlachovice
čítá 1127 občanů, část Vrbětice 354 občanů.
Četnost příjmení v obci:

Častulík Václav – kapelník „Vlachovské kutálky“

INFORMACE Z MATRIKY ZA MĚSÍC LISTOPAD

„Narodili sa nám noví vlachovští ogárci“

Rak, Raková

56 osob

Šimoník, Šimoníková

45 osob

Gbelec, Gbelcová

35 osob

Hlavica, Hlavicová

32 osob

Obadal, Obadalová

32 osob

Hověžák, Hověžáková

30 osob

3. 11. 2016 Aleš Drábik, Vlachovice 21
3. 11. 2016 Adam Drábik, Vlachovice 21

Četnost jména – ŽENY
Marie

83 osob

Ludmila

33 osob

Jana

32 osob
Četnost jména – MUŽI

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU
VZPOMÍNÁME
Vlasta Jandíková, Vlachovice 131, 90 let
František Kovařík, Vlachovice 293, 68 let

Odhlášeni – 4, Přihlášeni – 0

Josef

49 osob

František

39 osob

Pavel

34 osob

V roce 2016 se narodilo 9 dětí těchto jmen – 2 x Lucie, Jan, Nela,
Martin, Aleš, Adam, Viktória (Vlachovice), Michal (Vrbětice).
Od ledna 2016 do prosince 2016 zemřelo 14 občanů. Z části
Vlachovice 10 občanů, z části Vrbětice 4 občané.
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
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doklad. Fotografie narozených dětí nebo informace do sekce
Vzpomínáme, Výročí nám můžete odevzdávat v kanceláři OÚ
Vlachovice nebo posílejte na e-mail: zastupce@vlachovice.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

KULTURNÍ AKCE ÚNOR 2017

KALENDÁŘ ÚNOR 2017

24. 2. 2017
VLACHOVSKÉ FAŠANKY

KALENDÁŘ ÚNOR 2017
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