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Vážení a milí spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku 2011, který budou jistě
mnozí hodnotit před začátkem roku nového.
Co přinesl? Prožili jsme více radostí či starostí a bolestí?
Na tyto otázky je možné odpovídat hned, po kratší či delší
úvaze, ale také z různých úhlů pohledu, podle
momentálního dění, zdraví či nálady. Najdou se jistě i ti,
kteří hodnotit nebudou, nechtějí. „Na co? Stejně se nic
nezmění,“ zněla by možná jejich odpověď. Život každého
z nás je ale cesta, na které se můžeme ohlédnout zpět,
můžeme si představit, co nás čeká. K tomu je dobré, chvíli
se zastavit. Ale kdy, když čas tak rychle pádí, utíká a
hlavně chybí? A možná právě proto, že nám chybí čas, se
mluví o „blbých“ náladách, stresech, krizích. Slyšíme o
tom, čteme, mluvíme, stěžujeme si. Jak by se ale na náš
život, na náš uplynulý rok, dívali třeba naši předkové?
Neptali by se: „ Na co si stěžujete? Máte plné obchody,
pohodlné bydlení, auta, svobodu, mír,... . To my jsme
museli …“ A jsme zpět u toho, jak kdo hodnotí. Troufám
si tvrdit, že vždy byly, jsou a budou chvíle radosti i
smutku. Prožíváme je my, prožívali je naši předkové a
zcela jistě je budou prožívat i budoucí generace. Je však
na nás, jak se dokážeme radovat, jak se dokážeme
vyrovnat se strastmi a podat pomocnou ruku potřebným.
Je na každém z nás, jak budeme hospodařit s časem, jak
ho dokážeme naplnit pro sebe i své okolí.
Vážení spoluobčané, na začátku adventní doby jsme
společně rozsvítili vánoční strom a již za několik chvil se
rozsvítí menší stromečky v našich domácnostech. Proto mi
dovolte, abych Vám všem v podvečer vánočních svátků
popřála chvíle plné radosti, prožité v kruhu svých
nejdražších. Do nového roku pak hodně zdraví, lásky a
blízkost těch, kteří i ve chvílích obtížných dovedou
povzbudit a budou stát po Vašem boku.
Přeji Vám všem krásné Vánoce a spokojený rok 2012.
Ludmila Nejedlá - starostka

Vánoce v naší farnosti

Myslím, že už je to zase tady. Když musím
jít nakoupit ty nezbytné věci, které kupuji týden co
týden, tak opět vidím plné obchody lidí a všichni
nakupují. Nejlepší zboží, nejdokonalejší výrobky,
všechno za bezkonkurenční ceny, tři kusy za cenu
dvou, ba dokonce mnozí nakupují docela zadarmo…
Až se člověku tají dech nad tím, jak je to všechno
výhodné a kolik bych prodělal, kdybych si snad
některé věci dokonce vůbec nekoupil.
Je ale něco, co si nekoupíme v žádném
obchodním řetězci, protože to NĚCO je skutečně
zdarma! A každý toho může mít tolik, kolik chce,
když ovšem bude opravdu chtít. Je to Boží láska,
kterou Bůh rozdává po plných náručích. A zvláště
v této době. Protože doba, kterou prožíváme v těchto
dnech, patří k těm nejkrásnějším obdobím roku. Je to
doba očekávání, doba milosti. Je to doba, kdy se
vracíme do dětských let a čekáme, až On přijde. Ale
protože už jsme velcí, víme už, že až se to očekávání
naplní, že nesestoupí po zlaté šňůře, ani na sáňkách
ani na ničem jiném, protože Ten, na kterého čekáme,
nepřijde, aby byl mezi námi, ale aby byl v nás. Aby
ozdobil srdce těch, kdo ho tam pozvou. V našem
nitru se rozsvítí tajemná záře a zazní jemná melodie
štěstí a ta záře bude vystupovat z každého z nás a
tichounká melodie bude zníti… Období adventu je
tady proto, abychom se na tu kouzelnou chvíli
připravili, abychom se naučili vidět a naslouchat,
protože to co přijde, je velmi subtilní a kdo nebude
z něj budou ještě dlouho žít. A to vám z celého srdce

připraven, může přijít zkrátka. Zato ti, kdo se připraví dobře, budou to štěstí moci rozdávat a sami z něj budou ještě
dlouho žít. A to vám z celého srdce přeji.
K vánocům neodmyslitelně patří také vánoční mše svatá. Pro někoho, žel, je tou jedinou v roce, ale věřím,
že i tito „jednoročáci“ prožijí při té mši něco výjimečného, neopakovatelného, něco co jim usedne do srdce a přitom
je povznese a naplní štěstím. Při letošní vánoční liturgii bude, v podání našeho chrámového sboru, znít Valašská mše
vánoční od Arnošta Borovičky. A budeme při tom myslet i na všechny ty, kdo mezi nás přijít nemohou, protože jim
to už stáří nebo nemoc nedovolí. Budeme myslet na ty, kdo jsou někde daleko i na ty, kteří odešli navždycky…

Vánoční program v kostele:
24.12. So

15.00
24.00

25.12. Ne

8.45

26.12. Po

10.30
8.45
10.30

Vánoční mše sv.
Slavnost Narození Páně – půlnoční mše sv.
- se zpěvem chrámového sboru
Slavnost Narození Páně
– slavná mše sv. se zpěvem chrámového sboru
Slavnost Narození Páně – s lidovým zpěvem
Svátek Svatého Štěpána
Svátek Svatého Štěpána

16.00
27.12. Út

30.12. Pá
31.12. So
1.1. Ne
6.1.

Pá17.00

Koncert vánočních melodií
Účinkuje Štěpán Rak a Alfréd Strejček
17.00 Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
- Mše sv. se svěcením vína,
po mši sv. agapé a přípitek požehnaným vínem na faře
17.00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
- slavná mše sv. s obnovou manželských slibů
17.00 Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
8.45 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
10.30 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Slavnost Zjevení Páně
Požehnané, šťastné a klidné vánoční svátky vám přeje
váš duchovní správce P. Vavřinec
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Pranostiky

Vlachovský kroj

Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba
báti.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí
údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní podoba tradičních vlachovských krojů byla vědecky zrekonstruována a na jejím
základě vznikly tři nové „obecní“ páry krojů.

Jak určitě víte, více než rok se pod záštitou O.s. Dokopy pracovalo s mnoha odborníky na rekonstrukci podoby původních krojů z
naší oblasti Vlachovska, které se dříve nosily ve Vlachovicích, Vrběticích, Křekově, Vlachově Lhotě i Haluzicích. To, jak naše
vlachovské kroje dříve vypadaly, si mohou naši nejstarší spoluobčané pamatovat bohužel jedině z mládí, od vyprávění svých babiček a
dědečků. Cílem této vědecké práce bylo zjistit a zachovat jeden z nejzajímavějších prvků zdejší lidové kultury, který z různých důvodů
jako jeden z posledních zůstal řádně nepopsán a upadal u nás naprosto v zapomnění.
Co si vlastně správně představit pod pojmem vlachovský kroj? Můžeme říci, že se jedná o místní typ oblečení, který naši předkové až
do jeho zániku běžně nosili po celý rok, přičemž jeho střih, materiál, výzdoba a výšivka vychází od způsobu života svých nositelů –
Vlachovjanů, Vrbětčanů apod. Kromě důležitých zdejších přírodních a klimatických podmínek, ovlivňoval podobu vlachovského kroje,
způsob obživy, místní kulturní tradice, členění území, příslušnost k církevní správě a sociální poměry. To ale vůbec neznamená, že
všichni lidé chodili v „tom samém“. To vůbec ne, poněkud jinak se oblékal mladík a jinak stařík, jinak muž jdoucí na pole a jinak muž
jdoucí do kostela, jinak dvacetiletá „cérka“ a jinak už vdaná dvacetiletá žena, či bohatěji například vrbětský sedlák s velkým gruntem a
chuději třeba hofer z vlachovských Strží atd. Přes tyto určité rozdíly, spojovaly tento krojový okrsek jasné, typologické znaky a
pravidla (materiálové, střihové, zdobné apod.), které zdejší velice konzervativní lidé přirozeně a důsledně dodržovali a které se
kolektivně měnily jen velmi pozvolna. Bylo to něco, co je všechny stmelovalo, vyjadřovalo jejich identitu a protože oděv vycházel
vyloženě z místních podmínek, byl tento typ oblečení pro ně zároveň i ten nejpraktičtější. Z těchto důvodů je i obnova a zachování
kroje tak důležitá, jedná se totiž o obrovský kus našeho cenného dědictví po našich Vlachovjanech, Vrbětčanech, našich staříčcích,
díky jemuž se můžeme o nich a tím vlastně i sobě dozvědět více a můžeme být na něho právem hrdí, protože nalezené věci jsou
opravdu krásné a některé zjištěné detaily, především místních výšívaček, poměrně unikátní a starobylé.
Kromě našeho pátrání nám s touto vědeckou prací pomáhalo více odborníků a několik muzeí, přičemž začátkem roku 2011 jsme
oslovili PhDr. Blanku Petrákovou, kurátorku sbírky textilu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a vedoucí Muzea luhačovického
Zálesí, jenž má s rekonstrukcemi krojů bohaté zkušenosti a která pak celou tuto vědeckou práci vedla, za což jí patří velké poděkování.
Paní PhDr. Petráková průběžné výsledky rekonstrukce přednesla i ke příležitosti letošních oslav, k příležitosti první zmínky o
Vlachovicích. Od té doby se nám podařilo najít další zajímavé krojované součástky z Vlachovska, které jsou pro rekonstrukci důležité,
z nichž aktuálně jedna z nich – úvodnica z Vlachovic, je uložena v Národním Muzeu v Praze a pochází dokonce z 18. stol.
Při rekonstrukci kroje se vycházelo především z velkého množství různých útržkovitých písemných historických a etnografických
zdrojů, výzkumem terénním a samozřejmě nejdůležitější byly pro nás muzejní sběry a původní dochované krojované součástky
z Vlachovic z 19. stol., z nichž byla obrovsky cenná především sbírka z Muzea v Uherském Hradišti, zachráněna a zde uložena prof.
Václavíkem ve 40. letech 20. stol.
Tradiční každodenní nošení krojů zaniklo u nás na Vlachovsku z různých důvodů již koncem 19. stol. Původní podoba kroje během 20.
stol. postupně úplně upadla z různých důvodů v zapomnění a to až do takového dnešního stavu, že se někteří mylně domnívali, že se ve
Vlachovicích v kroji nikdy běžně nechodilo. Jihovalašské obce z vlachovské farnosti již patří do oblasti, kde se v pozdější době do
místního valašského horského typu kroje mísili už i některé rovinné slovácké prvky. Dle významných badatelů Josefa Klvani a
Antonína Václavíka patřila tato část Vlachovska pod nejsevernější oblast tzv. slavicko-bojkovského kroje, který patří mezi kroje
valaško-slovácké, ale zde se silně převažujícími valašskými prvky.
Rekonstrukce byla rozdělena do tří fází. V první fázi proběhla snaha o rekonstrukci podoby ženského a mužského svátečního kroje
z Vlachovic z první poloviny 19. století, přičemž hlavním východiskem byl popis kroje ze dříve krojově velmi blízkého Hrádku a
Divnic, ze souboru kvašů z roku 1814. Pro druhou fázi rekonstrukce byl zvolen ženský sváteční kroj z poloviny 19. století, jehož
podoba vychází především ze sbírkového souboru dochovaných krojovaných součástek, doplněný o Klvaňúv popis vzniklý z počátku
20. stol. Třetí fáze se zaměřila na rekonstrukci podoby zimní i letní varianty všedního, pracovního, ženského a mužského kroje z druhé
poloviny 19. století.
Výsledky výzkumu budou ve stručnější, několikastránkové podobě poprvé odborně zveřejněny ve Vlastivědných kapitolách
z Valašskoklobucka, které vyjdou začátkem roku 2012. Ovšem kompletní výsledky výzkumu tradičního kroje z oblasti
Vlachovska, včetně fotografií všech významných dochovaných součástek, detailů a spousty zajímavých informací, by snad měly
vyjít, pokud se najdou finanční prostředky, v plánované „knížečce“, která by měla vyjít v průběhu roku 2012. Bylo by krásné,
kdybychom navázali na naše tradice a obnovených krojů na Vlachovsku postupně přibývalo. Jen tak se mohou alespoň o svátcích
obnovit a jejich krása a naše místní lidová kultura a zajímavé typické detaily zůstanou zachovány.
Tři varianty krojů (jednotlivých vývojových fází) šila během podzimu pod neustálým vedením paní PhDr. Blanky Petrákové paní Eva
Kašparová z Valašské Senice. Ty pak byly slavnostně požehnány spolu s dětskými kroji Dokopyjánku dne 2. října 2012. O první tři
páry zrekonstruovaných krojů se již od prvopočátku výroby staralo sdružení Dokopy, přičemž mohly vzniknout jen díky finančnímu
přispění obce Vlachovice. Během příštího roku se snad zhotoví zbylé chybějící „zimní“ součástky.
Zrekonstruované kroje budou sloužit jako obecní kroje pro různé příležitosti a reprezentaci, přičemž cílem je, aby si je mohli i
občané a různé místní organizace vypůjčovat pro svoje akce a potřebu. Poplatek za údržbu je pro slavnostní a kulturní akce
pořádané obcí, farností a místními organizacemi dle domluvy zdarma, pro občany pro soukromé užití, je výpůjční poplatek – 100 Kč.
Informace naleznete ve výpůjčním řádu na stránkách www.dokopy.cz nebo na stránkách obce Vlachovice. Kroje má na starosti O.s.
Dokopy, prozatím konkrétně Radek Fryzelka, tel. 775 345 646, na něhož se, prosím, kdykoliv obracejte ohledně vypůjčení, či
jakéhokoliv dotazu, či rady týkající se krojů z oblasti Vlachovska. Byli bychom rádi, kdyby by se tyto první tři páry zrekonstruovaných
krojů opravdu často využívaly a měli jste z nich radost a snad budou opravdu mezi námi i přibývat. Nyní jsou uloženy v Obřadní
místnosti K.D. Vlachovice, tak snad tam nebudou bývat moc často:-) /Ing.Radek Fryzelka/

Vážení rodičové, spoluobčané a příznivci školy,
konec kalendářního roku je časem bilancování. Dovolte mi, abych Vás
seznámil s tím, co se nového událo ve škole, s interními podmínkami školy a
čím škola přispěla k aktivnímu dění v obci.
Od září roku 2010 jsme odstartovali dvou a půl letý projekt podporovaný EU
a MŠMT pod názvem EU – peníze školám. Tento projekt je zaměřený na
zkvalitnění výuky a využívání moderních pomůcek. Učitelé se podílejí na
plnění výstupů projektu, tj. na tvorbě výukových materiálů. V rámci projektu
jsme mohli zmodernizovat interiér školy a zakoupit řadu pomůcek, aby se
výuka stala zajímavější a přínosnější pro žáky, tak aby se zvýšila její úroveň.
Konkrétně jsme školu dovybavili dvěma interaktivními tabulemi, notebooky,
počítači, vizualizérem, multifunkční tiskárnou, odbornými učebnicemi,
mikroskopy a jiné. I v následujícím období nás čeká spoustu práce na plnění
projektu.
Přesto si naši učitelé uvědomují, že pouze samotná pomůcka není zárukou
vynikající vyučovací hodiny, ale že jen kvalitní učitel a vůbec zodpovědný
přístup, správná motivace žáků, přínáší kýžené ovoce.
Vedle vlastní výuky se žáci a učitelé zapojili do řady školních a mimoškolních
akcí ( soutěže, olympiády, vystoupení ). Také jsme podpořili několik
charitativních projektů. Mimo jiné se naše škola stala partnerem projektu
Na kole dětem. Všechny aktivity školy můžete sledovat na našich webových
stránkách ( www.zs.vlachovice.cz ).
Co se týče personálního obsazení, došlo k drobným změnám. Od letošního
školního roku jsme na zástup přijali mezi sebe učitelku 1. třídy a vyučující
matematiky.
V rámci spolupráce se ZUŠ a DDM Valašské Klobouky probíhá na naší škole
výuka hry na klavír a několik kroužků. Žáci využívají kroužek florbalu,
sportovních her, výtvarné kroužky, kroužek výuky hry na kytaru a na flétnu.
Veřejnosti umožňujeme využívat tělocvičnu a poskytli jsme také prostor pro
setkávání maminek s dětmi.
Chceme, aby naše škola byla aktivní, pro veřejnost otevřenou. Cílem je
udržovat přátelskou, rodinnou atmosféru, založenou na důvěře a
porozumění. Protože jen v takovém prostředí mohou žáci a zaměstnanci
podávat nejlepší výkony.
V zájmu všech pracovníků školy je, aby škola jako taková byla vnímána celou
veřejností za neodmyslitelnou součást života v obci. V současné době, kdy
učitelské povolání ztrácí prestiž ve společnosti, je tento úkol mnohdy složitý
a ztěžuje hlavní pedagogické poslání – vzdělávat, a mnohdy se škola musí
více zaměřit na řešení výchovných problémů žáků. I nadále se snažíme
budovat dobré jméno školy na veřejnosti, vytvářet kvalitní sociální klima,
nezavírat oči před negativními jevy, ale řešit je a působit i na žáky tak, aby si
sami uvědomovali, že jsou rovněž součástí školy a mají svůj podíl na tom, jak
bude škola svým okolím vnímána. Veřejnost umí být v tomto směru velmi
kritická a často se k chování dětí na veřejném prostranství staví tak, jako
bychom my byli rodiči těchto dětí a nesli plnou zodpovědnost za jejich
chování.
Jsem rád, že v mnoha případech se rodiče stávají našimi partnery a spojuje
nás společný cíl a zájem – dobře vzdělávat a vychovávat mladší generaci.
Chtěl bych poděkovat učitelům, zaměstnancům školy za výborně odvedenou
práci v nelehkém a pracovně náročném školním roce, zřizovateli, KRPŠ,
místním firmám za příkladnou spolupráci.
Jménem všech pracovníků školy Vám přeji klid a rodinnou pohodu během
vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v roce 2012.
Mgr. Petr Daněk
ředitel školy

Hodnocení činnosti SK Vlachovice
„A“ mužstvo mužů - I.A.tř
V sezóně 2010-2011 mužstvo skončilo na 12. místě se ziskem 30 bodů. Vydařená byla zejména jarní část, kdy hráči získali 20 bodů a tím se
udrželi v I. A třídě. Po sezóně od týmu odešel trenér Ladislav Straka do Vsetína a s ním i obránce Olejník Tomáš. Mužstva se ujal Charvát
Pavel. V letní přípravě se kádr rozšířil o Milcha Jaromíra, Hlavicu Ladislava z „B“ mužstva a talentované dorostence. Během přípravy tým
sehrál několik přátelských utkání a zapojil se i do poháru hejtmana Zlínského kraje. Hned v 1. mistrovském utkání navázali na úspěšné jarní
zápasy, stínem utkání bylo zranění Marka Váni a Františka Kovaříka, kteří už v podzimní části nenastoupili, se zdravotními potížemi se
potýkal i Ondra Vavrys. Mužstvo muselo být doplněno mladými hráči z dorostu, kteří okamžitě zapadli do kádru a byli pro všechny
příjemným překvapením. Ve vítězném zápase u vedoucího mužstva tabulky v Hutisku (2:1) v základní sestavě nastoupilo dokonce 5
dorostenců. Hodně omlazené mužstvo doplácelo v některých utkáních na svou nevyzrálost, když dobře rozehrané utkání se jim nepodařilo
dovést do vítězného konce. Celkové hodnocení podzimní části je příznivé, i přes několik nepodařených zápasů se náš tým i umístil na
pěkném 5. místě se ziskem 21 bodů. Jarní sezóna začíná v neděli 1. 4. 2012 zápasem v Podkopné Lhotě.
Do podzimních bojů nastoupili za „A“ mužstvo tito hráči: Fojtík Roman, Bodlák Milan, Hodulík Roman, Milch Jaromír, Kovařík František,
Hlavica Ladislav, Kupčík Zdeněk, Faldík Libor, Míča Zbyněk, Šuráň Michal, Váňa Marek, Horáček Jan, Urbaník Jaroslav, Obadal Pavel, Vavrys
Ondřej, Šimoník Ondřej a z dorostu nastoupili: Kolouch Tomáš, Horáček Daniel, Hověžák Jaroslav, Plšek Dominik, Hověžák Dominik.
Trenér: Charvát Pavel
Vedoucí mužstva: Kolouch Stanislav
Dorost – Krajský přebor
V sezóně 2010-2011 nám naši dorostenci udělali velkou radost a skončili v krajské soutěži na 1. místě. Vedení klubu se rozhodovalo, zda
dorost postoupí do Krajského přeboru, či zůstane hrát krajskou soutěž. Došlo k dohodě o postupu dorostenců do vyšší soutěže. Po
skončené sezóně odešlo 5 hráčů do mužské kategorie, naopak se vrátili hráči z hostování z Drnovic a z Nevšové. Většina dorostenců
absolvovala letní přípravu s A mužstvem, takže si na nedostatek tréninků nikdo nemohl stěžovat. Dorostenci odjeli na svůj první zápas
v K.P. do Uherského Brodu kde se střetli s tamějším družstvem. Na to, že to byl jejich první zápas v téhle prestižní soutěži, byli trenéři
s předvedeným výkonem spokojeni, ne však s výsledkem 5:2. S přibývajícími zápasy se mužstvo stále více sehrávalo a nakonec podzimní
část zakončilo na naprosto nečekaném 2. místě se ziskem 31 bodů a se skórem 44:29. Ve většině domácích zápasů diváci viděli pohledný
fotbal okořeněný hezkými góly. Přejeme našim dorostencům, aby se jim i v jarní části dařilo jako na podzim.
Nastoupili: Kořenek Jakub, Bodlák Milan, Kolouch Tomáš, Červenka Michal, Fojtů Adam, Plšek Dominik, Horáček Martin, Bartoš Lukáš,
Kozubík Radim, Hověžák Jaroslav, Horáček Daniel, Hověžák Dominik, Struhař Lukáš, Olejník Martin, Jemelka Matouš, Rak Petr, Trčka Petr,
Trčka Marian, Pekárek Jakub, Maček Tomáš, Hlavica David, Faldík Jindřich.
Trenéři: Horáček Jan, Plšek Vlastimil
Vedoucí mužstva: Pavlůsek Jaroslav,
Asistenti: Faldík František, Kolouch Stanislav
Žáci – Krajská soutěž
Starší žáci Vlachovic skončili v uplynulé sezóně 2010-2011 na 11. místě se ziskem 20 bodů. Po sezóně přešli do mužstva dorostu 3 hráči. Po
podzimu jsou starší žáci na 7. místě se ziskem 16 bodů.
Do zápasů se zapojili tito hráči: Ovesný Jakub, Trčka Šimon, Trčka Petr, Trčka Viktor, Trčka Marián, Bednářová Sarah, Rak Petr, Pekárek
Jakub, Hověžák Přemysl, Stružka Kamil, Horáček Tomáš, Krahula Petr, Vizvári Jakub, Hlavica David, Rak Pavel.
Trenérem starších žáků je Karel Hověžák.
Mladší žáci skončili v uplynulé sezóně 2010-2011 na 7. místě se ziskem 32 bodů. Mladší žáci obsadili po podzimní části sezóny 9. místo se
ziskem 7 bodů.
Do zápasů se zapojili tito hráči: Dulík Milan, Trčka Viktor, Bednářová Sarah, Horáček Tomáš, Krahula Petr, Vizvári Jakub, Rak Pavel, Kudela
Miroslav, Hrbáček David, Straka Marek, Ovesný Vojtěch, Vizvári Martin, Susedík Petr, Kašša Ondřej, Jemelka Jan, Stružka Daniel, Maniš
Stanislav, Gbelec Jakub, , Sucháček Jan, Rak Lukáš.
Trenérem mladších žáků je Zdeněk Kupčík.
Přípravku vedl jak v jarní tak v podzimní části roku 2011 Zdeněk Hověžák a přestože jsme nehráli soutěž, někteří z hráčů přípravky se již
zapojili do soutěžních zápasů mužstva mladších žáků.
Muži „B“ – III. tř.
V sezóně 2010-2011 skončilo „béčko“ na 9. místě tabulky. Do podzimní části naše „rezerva“ vedená Častulíkem Jiřím vstoupila s poměrně
stabilizovaným kádrem. Herní projev nebyl špatný, mužstvo však doplácelo na individuální chyby jednotlivců a také na nedisciplinovanost.
Určitá dobře rozehraná utkání tudíž mužstvo nedokázalo dotáhnout k vítězství. Umístění na 11. místě tabulky se ziskem 15 bodů
neodpovídá kvalitě kádru.
Nastoupili : Hověžák Tomáš, Bodlák Milan, Jandík Pavel, Šimoník Adam, Mikeska Jan, Urbaník Jaroslav, Doruška Jaroslav, Kupčík Zdeněk,
Gbelec Josef, Pavlůsek Michal, Kořenek Marek, Doruška Miroslav, Floreš Barnabáš, Obadal Pavel st., Obadal Pavel ml., Olejník Dalibor,
Drábík Pavel, Maček Aleš, Hověžák Dominik, Horáček Martin
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na naši činnost, zvláště pak Obci Vlachovice a firmě AGA. Velký dík patří též
trenérům a vedoucím všech mužstev.
Na závěr bychom chtěli popřát příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti. Věříme, že fanoušci SK
Vlachovice nám zachovají svou přízeň, my naopak se budeme snažit svou hrou jim přinášet radost.
Obadal Ladislav – předseda, Horáček Jan – sekretář

Zpráva o činnosti SDH Vrbětice za rok 2011.
Dovolte mi, abych závěrem roku napsal něco málo o činnosti
sboru dobrovolných hasičů Vrbětice.
Nejdřív začnu naší členskou základnou. V letošním roce jsme
přijali dva nové členy, a to Soukupa Martina a Petrika Jana, který
k nám přešel z SDH Bohuslavice n/Vl. Naše členská základna tedy
k dnešnímu dni tvoří 48 členů, z toho 36 činných a 12 důchodců.
V uplynulém roce náš sbor zasahoval u dvou mimořádných
událostí a chtěl bych říct, že oba požáry byly plané. Jednalo se o
neohlášené vypalování klestí v katastru u Podláských v měsíci
lednu a koncem května požár suchého porostu v katastru
Bohuslavice, kde hořela suchá tráva.Tímto bych chtěl dodat, že
náš sbor má v tuto chvíli aktualizovanou výjezdovou jednotku,
která se skládá z členů s platným zdravotním osvědčením a která
je vedena u HZS jako způsobilá pro výjezd na základě zaslaných
sms, které jsou registrovány u HZS Zl.kraje.
Co s kulturních akcí týče, jako každý rok to byly fašanky
s pochováváním basy, na Velikonoce střáž u božího hrobu,
koncem května Svatý hostýn a sv. Floriánek ve Vlachovicích a
poté ve spolupráci se svazem žen Dechovka s programem pro
děti.
Chtěl bych také vzpomenout, že dne 27.října byli zástupci
našeho sboru pozvaní na otevření Hasičského muzea na Lhotce,
do kterého jsme zapůjčily několik našich věcí a hlavně
Motorovou stříkačku Stratílek, o kterou nás žádali. Této žádosti
bylo na základě smlouvy vyhověno takže kdo by chtěl tyto
exponáty vidět, má možnost po dohodě se starostou panem
Manou toto muzeum navštívit. Osobně se mě to velice líbilo a
opravdu o tam mají na jejich podmínky pěkné.
V tomto roce proběhla také řada soutěží. Jak okrsková, tak
Extraliga, zlínská liga, noční a nedávno také Mikulášská soutěž.
Organizačně jsou tyto soutěže velmi náročné hlavně co se týče
Extraligy ČR, protože v letošním roce se na tuto akci sjelo na 100
soutěžních družstev, kterým je třeba zajistit určité zázemí a
občerstvení. Poděkování za hladký průběh samozřejmě patří
všem členům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci těchto soutěží a také svazu žen, které nám v tomto
směru vždycky svojí pomocí vyjdou vstříc.
V letošním roce připadla povinnost zorganizovat námětové
cvičení sboru Vlachovice, jehož cílem byla kontrola a funkčnost
hydrantové sítě v jak ve Finských tak ve Vlachovicích. Tohoto
cvičení, které proběhlo v měsíci září se zúčastnili 4 sbory okrsku
a bylo zjištěno, že některé hydranty nebyly zrovna funční, takže
tímto došlo k jejich očištění a ty opravdu nefunkční byly
zakresleny do mapy a budou dále v řešení obecím úřadem.
To je v krátkosti výčet naší činnosti, kterou se nám v tomto roce
podařilo uspořádat a pokud to bude opět v našich silách, tyto
dnes již tradiční akce se budeme snažit opět zrealizovat.

Záchrana přírodního dědictví

v česko-slovenském

příhraničí
Jedná se o projekt příhraniční spolupráce ČR – SR a na projektu
se podílí pět obcí a jedno občanské sdružení. Za SR jsou to obce
Lomná (vedoucí partner), Krušetnica, Hruštín a občanské
sdružení EKO – Centrum, o.z., které má sídlo v Oravském
Podzámku. Za ČR jsou to obec Bohuslavice nad Vláří (hlavní
příhraniční partner) a obec Vlachovice. Fyzická realizace
projektu musí být dokončena nejpozději do 31.8.2013.
Konkrétně pro Vlachovice je projekt financován z 85%
z rozpočtu Evropské unie (ERDF – Evropský fond pro regionální
rozvoj), 10% z rozpočtu obce a z 5% ze státního rozpočtu.
Celkové náklady projektu jsou vyčíslené na 1.047 920,- Eur, na
Vlachovice připadá 139 680 Eur.Hlavním cílem tohoto projektu
je revitalizace a ochrana přírody v česko – slovenském
příhraničí, a to především obnova a ochrana lesa s cílem snížit
emise, které jsou způsobené spalováním fosilních paliv a zvýšit
podvědomí dospívající mládeže o krajinotvorbě a ochraně
životního prostředí. Projekt také zahrnuje společný zájem obou
krajin na záchraně přírodního bohatství. Projekt zahrnuje několik
aktivit, především to je analýza území a monitoring krajiny (tato
aktivita je průběžná a na základě vyhodnocení údajů získaných
touto aktivitou bude možné plánovat činnost terénních
pracovníků a brigádníků). Hlavní aktivitou je samotné čištění
území. Zde patří odstraňování nežádoucích porostů, dřevěného
odpadu, ale i komunálního odpadu. Zpracování dřevěného
odpadu by mělo probíhat přímo na místě, a to pronajatou
technikou. Získaná štěpka by měla být použita buď jako otop pro
občany obce, anebo vrácena na vyčištěné území, kde bude
sloužit jako přírodního hnojivo. Je třeba podotknout, že
projekt nezahrnuje tvorbu cyklistických stezek, ani jiné
zpevnění naučných chodníků. Jde jen o vyčištění území tam,
kde se předpokládá, že tyto trasy jsou místními obyvateli
používány k procházkám v přírodě. Na těchto trasách budou
instalované informační body, které budou informovat o místní
krajině, způsoby ochrany atd. Součástí projektu jsou i letní
tábory, tzv. ekotábory. Tyto letní tábory budou organizované
společně na rotačním principu. Letos, přesně 14. 8. – 19. 8. 2011,
pořádala tento tábor obec Bohuslavice nad Vláří souběžně s obcí
Lomná. Příští rok se to bude týkat obcí Vlachovice a Krušetnica.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se
pořadatelsky podíleli na různých akcích našeho sboru a do
příštího roku popřál Všem pevné zdraví a mnoho úspěchů jak
v osobním, tak i v pracovním životě.
Lysáček Aleš
starosta SDH Vrbětice

Ekotábor je určen pro děti základních škol a je zcela zdarma.
Cílem je, aby děti od nás poznaly krajinu na Oravě a naopak.
Ekotábory budou učit o životě v přírodě, a jak ochraňovat
přírodu, a tím přispět k její obnově.
Koordinátorka Ing.Radka Munsterová

Kalendář svozu popelnic pro rok 2012/pátek/

Kalendář svozu plastů pro rok 2012/pondělí/

Leden

6,13,20,27

Leden

2

Únor

3,10,17,24

Únor

6

Březen

2,9,16,23,30

Březen

5

Duben

6,13,20,27

Duben

10 úterý

Květen

11,25

Květen

7,21

Červen

15,29

Červen

11,25

Červenec

13,27

Červenec

9,23

Srpen

10,24

Srpen

6,20

Září

7,21

Září

10,24

Říjen

5,12,19,26

Říjen

8,22

Listopad

2,9,16,23,30

Listopad

19

Prosinec

7,14,21,28

Prosinec

17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA
Myslivecké sdružení Valašsko Vás zve na
IX.Myslivecký ples
který se koná v pátek 3.2.2012 v kulturním domě ve Vlachovicích
Hudba: cimbálová muzika, hudební skupina FOCUS
Bohatá tombola a zvěřinové speciality
Myslivecké sdružení Valašsko Vlachovice Vám všem přeje spokojené Vánoce a hodně zdraví
v roce 2012.

Informace OÚ Vlachovice
Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2012 dojde ke změnám v agendě občanských průkazů.
Mimo jiné místem podání žádosti o OP budou pouze úřady obcí s rozšířenou působností a od tohoto data se budou vydávat nové
typy občanských průkazů.
Nový typ e-OP
Nový typ občanského průkazu se bude vydávat od 1. ledna 2012 a občan si bude moci zvolit, zda bude chtít základní typ OP se
strojově čitelnými údaji a nebo občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, který bude zpoplatněn částkou 500Kč. U
základního typu dokladu není poplatek stanoven (výjimkou jsou ztráty, odcizení, poškození apod., zde je poplatek 100Kč).
Zásadní změna bude v podání žádosti o vydání OP, kdy občan již nebude vyplňovat žádost a předkládat fotografii, ale bude
fotografován úředníkem přímo na místě (stejné jako u cestovních pasů) a místem podání budou pouze úřady s rozšířenou
působností, nikoli matrika, jak tomu bylo dosud. Stejně tak převzít vyhotovený doklad si bude moci občan pouze na úřadě

s rozšířenou působností, který si určí při pořízení žádosti. U občanů imobilních bude žádost o OP i předání OP zajištěno
prostřednictvím mobilního pracoviště přímo doma, popř. v sociálním zařízení apod.
OP pro děti do 15 let
Novinkou od ledna 2012 bude možnost výdeje občanských průkazů i pro děti do 15 let, s platností na 5 let. Za tento typ dokladu
zaplatí občan 50,--Kč. V tomto případě se jedná pouze o možnost, oproti tomu i nadále bude platit povinnost vlastnit občanský
průkaz od 15 let věku. Při podání žádosti o první občanský průkaz, popř. cestovní doklad pro děti do 15 let již nebude nutné
předkládat Osvědčení o státním občanství České republiky, jako tomu bylo dosud.
Občanský průkaz pro děti do 15 let, bude dětem mimo jiné sloužit i jako doklad pro cestování po státech EU, protože od
26.06.2012 nebude možné, aby dítě cestovalo bez vlastního cestovního dokladu. Zápis dítěte v cestovním dokladu rodičů bude
pro cesty do zahraničí nedostačující.
V novém typu občanského průkazu dochází k několika změnám, nebude se již uvádět údaj o rodném příjmení, údaje o
omezení způsobilosti k právním úkonům, údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům a o opatrovníkovi. Nově se
nebudou uvádět tzv. nepovinné údaje, jakými ve stávajících OP jsou jména a příjmení, rodné čísla dětí, manžela/ky,
tituly a vědecké hodnosti. Občan si bude moci od ledna také zvolit, zda bude chtít mít v občanském průkazu uveden
osobní stav, tento údaj bude možné na základě žádosti občana vynechat.
Matrika: Jarmila Zvonková
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozor! Změna ceny vodného!
Od 1.1.2012 se mění cena vodného na 38,- Kč/m ³.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt Mikroregionu Ploština :
Víceúčelová pozorovatelna ptactva /Ďulák/
SK Vlachovice – událost roku – vítězství dorostenců v krajské soutěži

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovo závěrem
Vážení spoluobčané,
uplynul rok a měsíc od ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva. Jeho členové se k jednání na veřejné schůzi sešli 9x a
proběhla také tři pracovní jednání. Rada obce zasedala 33x. Byla dokončena administrace projektů zateplování ZŠ, OÚ a MŠ.
Začaly se realizovat projekty : příhraniční spolupráce Záchrana přírodního dědictví, projekt Mikroregionu Ploština Víceúčelové
pozorovatelny ptactva, V.etapa projektu Kola, kopyta , boty Naučný dvoreček /Vrbětice/.
Byla opravena čistírna odpadních vod a částečně kulturní dům, ve kterém nacvičují děti z Dokopjánku. Začala pracovat také
nová kulturní komise, která se podílela na přípravách oslav 750 let první písemné zmínky o Vlachovicích a na dalších kulturních
akcích.
Všem zastupitelům, členům komise, dalším pracovníkům obce i brigádníkům za jejich odvedenou práci pro obec patří
poděkování.
Osobně bych se chtěla omluvit za nedodržení vydání Vlachovických listů ve vícero termínech. Byly však před námi úkoly,
které bylo nutné upřednostnit.
Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám všem, celým rodinám i dalším přátelům přeji klidné prožití svátečních dnů a
hodně zdraví, lásky a spokojenosti v roce 2012.
Ludmila Nejedlá

Lásku , klid a mír,
vánoční kouzlo, příjemnou atmosféru,
dětem bohatého Ježíška, dárky od srdce,
milované lidi kolem sebe, teplo domácího krbu,

dobré chutnání u štědrovečerního stolu,
splněná přání a radost obdarovaných.

To vše Vám a Vašim rodinám přeje

Sbor dobrovolných hasičů Vlachovice

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

