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VÝSLEDKY VOLEB NA PREZIDENTA V NAŠÍ OBCI
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V části Vlachovice:

www.vlachovice.cz
Pravděpodobně polovina z vás s naším
komentářem nebude
souhlasit, ale řadíme se mezi ty, kteří uznávají jiné hodnoty než
vítězný kandidát. Chápeme, že je těžké se vyznat v tom, co nám
určitá média a politici předkládají a kde je vůbec nějaká pravda.
Taky se ve všem nevyznáme a sami se můžeme v mnohém mýlit.
Ale chtěli bychom vás tímto požádat - zkusme jít u nás směrem
společným, pospolitým a soudržným. Začněme tady sami od sebe a
ukažme, že to jde - slušně, bez polopravd, pomluv a společně pro
dobrý, pospolitý život v našem domově – Vlachovicích, Vrběticích.
Stálo by to za to. Děkujeme Vám.
Zdeněk Hověžák – starosta obce, Ing. Radek Fryzelka –
místostarosta obce, Ladislav Obadal – místostarosta obce
PRÁCE V OBCI
V minulém měsíci jsme prováděli úklid sněhu, údržbu komunikací a
chodníků. V kulturním domě proběhly závěrečné práce po
rekonstrukci budovy, úklid všech částí, rozmístění stolů a židlí, tak
aby mohl zdárně proběhnout ples KRPŠ, který se konal 27. ledna.
V lese v lokalitě Ďulův kopec jsme odklízeli spadlé stromy po
velkém větru. Zpracované dříví jsme následně rozváželi důchodcům
na palivo. Zahájili jsme zápisy stavu vodoměrů v domácnostech.
Chtěli bychom požádat, zkontrolujte, zda máte Váš vodoměr
přístupný.
Ladislav Obadal

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
V části Vrbětice:

KRÁTKÝ KOMENTÁŘ
Výsledek volby prezidenta v ČR je obrazem celé naší společnosti a
opakující se historie. Netěší nás, že ani v naší obci nezvítězil
kandidát pravdomluvný a s lidským přístupem. Těsně zvítězil
kandidát, který nám v souvislosti s muničními sklady, přes své
populistické sliby nedokázal pomoci. Naopak pomáhal těm, kteří si
vybuchlé muniční sklady pronajali, a pozval je na zahraniční cestu.
Prezident byl odjakživa brán jako určitý vzor. Během pěti let
nedokázal lidi spojit pro dobro naší země, ale naopak, a to se naší
společnosti jen během 20. stol. několikráte smutně vymstilo.



Získali jsme koncem roku neoficiální zprávu, že byl provoz
Bochemie od velitele zásahu Kadlečka povolen za
současných podmínek na další rok 2018. Tuto informaci
jsme se snažili ověřit. Následně nám velitel zásahu sdělil
informaci, že provoz Eruca Technologies (Bochemie)
pojede v režimu předchozího roku průtokovou metodou,
po dobu prací IZDS. Provoz prodloužilo VTU Slavičín
(správce areálu) dodatkem smlouvy. Tato informace nám
byla sdělena až v lednu 2018 a to po našem dotazu. Při
našem dotazu směřovaného na velitele zásahu v prosinci
2017 nám naopak bylo sděleno, že není známá žádná
nová informace od původní oficiální zprávy – že nájemní
smlouva pro Eruca Technologies (Bochemie) bude do
konce roku 2017 ukončena.



Proběhla diskuze nad investičními akcemi na rok 2018.
Mimo jiné i nad možnými opravami mostů a ohledně
výstavby nových parkovacích míst u KD.
RO Vlachovice schvaluje žádost SDH Vrbětice ohledně
zahrnutí finanční částky 56000 Kč do rozpočtu obce na
rok 2018 na doplnění materiálu pro zajištění
akceschopnosti pro rok 2018.
RO souhlasí s darem do tomboly na ples KRPŠ.
RO schvaluje finanční příspěvek nemocnici milosrdných
bratří ve Vizovicích pro rok 2018 a to ve výši obvyklé
v rozpočtu obce Vlachovice.
RO doporučuje ZO Vlachovice změnu vyhlášky ve věci
výstavby hrobek na hřbitově ve Vlachovicích.
RO doporučuje ZO uzavření dohody mezi obcí Vlachovice
a obcí Vlachova Lhota ohledně schválení dohody o
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spolupráci pro přijímání dětí i z obce Vlachova Lhota do
MŠ Vlachovice.
RO doporučuje ZO vykoupení části pozemku st 164 v kú
Vrbětice a části parcely 523/3 v kú Vrbětice.
RO se rozhodla pro navýšení cen: Zabíjačková místnost:
500 Kč, Krbovna: 200 Kč, Cena traktoru + 1 zaměstnanec:
550 Kč.
Radek Fryzelka

KRÁTCE Z OBCE


V knihovně ve Vlachovicích a Vrběticích byly
namontovány nové počítače a tiskárny. Celková částka
činila 55700 Kč, z toho dotace z Ministerstva kultury činila
30000 Kč.
Obec Vlachovice zakoupila v centrální části
Vrbětic menší rodinný dům č.p. 33, který
postupně chátral a to za částku 150000 Kč.
Naší snahou je získat na rekonstrukci
dotaci a řádně ho opravit za účelem
bydlení.



Most u splavu ve Vlachovicích musel být provizorně
opraven, v blízké budoucnosti nás nejspíše čeká celková
rekonstrukce všech obecních mostů v obci.



Tříkrálová sbírka vynesla ve Vlachovicích 39867 Kč a ve
Vrběticích 12040 Kč. Celkem se v naší obci vybralo 51927
Kč.
Radek Fryzelka

DOKONČUJEME POSLEDNÍ FÁZI REKONSTRUKCE
KD VLACHOVICE


Kdo z Vás navštívil v sobotu 27.1. Rodičovský ples, mohl poprvé
zhlédnout již takřka dokončenou celkovou rekonstrukci našeho
kulturního domu. Byli bychom rádi, pokud by byl neustále využíván
REKONSTRUKCI
KDa svatby. Je takřka celý
jak pro kulturní akce, tak
i pro různé oslavy
„nový“, proto se musíme nastavením pravidel snažit, aby nám
dlouho vydržel v krásném stavu a jeho provoz nebyl ztrátový.
Doufáme, že se Vám bude KD líbit a že bude dělat dobré jméno celé
naší obci.
PODMÍNKY PRONÁJMU:
Podmínky pro ty, kteří již mají zamluvený KD:
V době pronájmu musí být v KD vždy zodpovědný pověřený člověk
(zaměstnanec obce, restaurace apod.), který by měl KD na starosti
(je již v ceně nájmu):
1. varianta: Pronájemce využije služeb obecní restaurace
2. varianta: Pronájemce nebude chtít využít služeb obecní
restaurace – budou mu stačit prostory malé kuchyně a navazujícího
prostoru budoucí cukrárny.
3. varianta: Pokud pronájemce nechce využít obecní restaurace, ale
chce využít prostory kuchyně na mytí nádobí, musí být v kuchyni 1
zodpovědný zaměstnanec obecní restaurace.
Pronájemce může využít odkoupení všech alkoholických i
nealkoholických nápojů (pivo, limo).

Nový zájemci o pronájem KD Vlachovice do konce roku 2018:
Mohou i nemusí využít služeb restaurace ve Vlachovicích.
V případě, že restauraci využít nechtějí, budou moci využít jen
malou kuchyni.
CENY PRONÁJMU V KD VLACHOVICE:
1. varianta: celý KD, včetně prostoru restaurace, cena 10000 Kč +
spotřebovaná elektřina + otop, mimořádná cena pro naše občany
6000 Kč + elektřina + otop
2. varianta: KD, bez prostoru restaurace, cena 8000 Kč + elektřina
+ otop, mimořádná cena pro naše občany 4000 Kč + elektřina +
otop
3. varianta: přísálí + kuchyňka, cena 4000 Kč + elektřina + otop,
mimořádná cena pro naše občany 2000 Kč + elektřina + otop
4. varianta: samostatné Peklo, cena 2000 Kč + elektřina + otop,
mimořádná cena pro naše občany 1000 Kč + elektřina + otop
Trachta: 50% ceny z normálního nájmu u všech tří variant
V případě využití služeb obecní restaurace – sleva z pronájmu 25
%.

Radek Fryzelka

PLÁNUJEME NA JARO 2018 OTEVŘENÍ KVALITNÍ
OBECNÍ RESTAURACE V KD VLACHOVICE
Nad myšlenkou otevřít v prostorách KD Vlachovice nějaký typ
gastronomického provozu se již uvažuje hodně let. Zatím se ji
z různých důvodů nikdy nepodařilo zrealizovat. Nově
zrekonstruovaný KD nyní nabízí velký potenciál a využití služeb
restaurace při všech oslavách i svatbách uspořádaných v našem KD.
Nabízelo se několik možností, jak by tento gastronomický provoz
mohl fungovat. Byla vypracovaná návrhová studie provozu nové
restaurace, která byla projednávána s povolanými odborníky a
několikráte důkladně prodiskutována na RO Vlachovice. Naší vizí je
vytvořit svou koncepcí originální moderní restauraci s příjemným
interiérem a obsluhou, zaměřenou na kvalitní gastronomii za
slušnou cenu. Chceme ve velkém využívat místní suroviny od
místních farmářů i malopěstitelů v obci, inspirovat se regionální
valašskou kuchyní, klasikou i novými trendy.
Cílem je vytvořit vyhlášenou prosperující restauraci, která se bude
odkazovat na naši obec, kde se budou hosté rádi vracet a která
bude dělat naší obci a regionu dobré jméno. Kéž byste ji přijali za
svou a líbila se Vám.
Restauraci chceme otevřít v průběhu dubna 2018 (bude ještě
upřesněno). Nyní se dokončil projekt designu interiéru restaurace a
výčepní části, dle požadavků šéfkuchaře proběhne úprava
skladovacích prostor a dokupuje se postupně dovybavení kuchyně.
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Na internetových stránkách obce můžete do 4.2.2018 hlasovat a
vybrat jméno naší obecní restaurace.

Pokud Vás oslovuje naše vize a chcete se dozvědět více informací,
ozvěte se nám co nejdříve u kontaktní osoby: Ing. Radek Fryzelka,
tel.: 725 931 050, zastupce@vlachovice.cz

STŘEŽENÝ PERIMETR OKOLO MUNIČNÍCH SKLADŮ
SE ZMENŠIL

HLEDÁME KUCHAŘE (KUCHAŘKU) DO NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ
VLACHOVICKÉ RESTAURACE V KD VLACHOVICE Hledáme aktivního
kuchaře, který má zájem zapojit se do nového týmu a společně
budovat nový, moderní gastronomický provoz, zaměřený na kvalitní
stravu. Společně chceme vybudovat tým lidí, které bude jejich
práce bavit a uvidí v ní smysl. Naším cílem je vytvořit v regionu
nadstandartní podnik, v příjemných prostorech, kde bude vždy
perfektní servis za slušnou cenu.
Požadavky: vyučení v oboru, chuť a schopnosti vařit kvalitně a
chutně, zájem o gastronomii, kladný vztah jak k poctivé české
kuchyni, tak moderní světové gastronomii, ocení kvalitní suroviny,
spolehlivost, pozitivní přátelský přístup, čistý trestní rejstřík
Nabízené výhody a benefity: zajímavou práci bez stereotypu, trvalý
pracovní poměr, solidní finanční ohodnocení + motivační finanční
odměnu, nové pracovní prostředí, malé množství přesčasů, férové
jednání, ostatní dle domluvy, nástup jaro 2018
HLEDÁME POMOCNÉ KUCHAŘE (POMOCNOU SÍLU DO KUCHYNĚ)
DO NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ VLACHOVICKÉ RESTAURACE V KD
VLACHOVICE Hledáme pomocné kuchaře, který(á) má zájem
zapojit se do nového týmu v moderním gastronomickém provozu,
zaměřeného na kvalitní stravu. Společně chceme vybudovat tým
lidí, které bude jejich práce bavit a uvidí v ní smysl. Naším cílem je
vytvořit v regionu nadstandartní podnik, v příjemných prostorech,
kde bude vždy perfektní servis za slušnou cenu. Vaší prací bude
pomoc při vaření, příprava zeleniny, salátů, mytí nádobí, úklid
kuchyně.

Začátkem ledna policisté zmenšili střežený prostor o téměř sto
hektarů v jihozápadní části zasaženého území. „Předpoklad dalšího
vrácení pozemků vlastníkům v jižní části zasaženého areálu
plánujeme v polovině roku 2018. Z důvodu uvolňování pozemků
plánujeme přesun dočasné trhací jámy, kde probíhá likvidace
munice, která není schopná převozu," informovala policejní mluvčí
Lenka Javorková. V letošním zimním období k úplnému přerušení
činností složek integrovaného záchranného systému kvůli
nepříznivým klimatickým podmínkám zatím nedošlo. Několikrát
však musel přerušit velitel zásahu vzhledem k nepříznivému počasí,
především k souvislé vrstvě sněhu, práce na ohledání druhého
epicentra exploze skladu č. 12, které probíhá od července loňského
roku. V době přerušení pyrotechnici připravují munici k
plánovanému ničení, dále policisté společně s hasiči provádí v
areálu další činnosti jako terénní úpravy a zpřístupnění lesní
komunikace nezbytné pro přístup složek integrovaného
záchranného systému do terénu v prostoru nad bývalý sklad č. 12.
Náročná práce všech zúčastněných na ohledání místa činu mnohdy
probíhá ve značně ztížených podmínkách, na komunikacích je velké
množství bahna, přístup je komplikovaný a terén hodně
podmáčený.
„Od 1. března předpokládáme nasazení čtyř armádních
pyrotechniků a čtyř ženistů Armády České republiky, kteří budou
provádět plošný pyrotechnický sběr ve vytipovaných zasažených
lokalitách a budou se podílet na výstavbě nové trhací jámy," řekla
mluvčí. „Za příznivého počasí předpokládáme ukončení prací k 31.
prosinci 2018, v případě, že nám počasí nebude přát, budou práce
pokračovat i v první polovině roku 2019," dodala Lenka Javorková.
tisková zpráva POLICIE ČR

SPOLEK DOKOPY V ROCE 2017
Rok 2017 byl pro členy Dokopy oproti roku 2016 rokem klidnějším a
méně náročným. (V roce 2016 finišovaly hlavní práce na muzeu a
sušírně DOKOPY)

Požadavky: zkušenosti v gastronomickém provozu, spolehlivost,
pozitivní přátelský přístup.
Nabízené výhody a benefity: trvalý pracovní poměr (nebo dle
domluvy), solidní finanční ohodnocení, nové pracovní prostředí,
malé množství přesčasů, férové jednání, ostatní dle domluvy,
nástup jaro 2018
HLEDÁME ČÍŠNÍKY/SERVÍRKY
DO NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ
VLACHOVICKÉ RESTAURACE V KD VLACHOVICE
Hledáme
číšníky/servírky, kteří mají zájem zapojit se do budování nového,
moderního gastronomického provozu zaměřeného na kvalitní
stravu. Společně chceme vybudovat tým lidí, které bude jejich
práce bavit a uvidí v ní smysl. Naším cílem je vytvořit v regionu
nadstandartní podnik, v pěkných prostorech s perfektním servisem
a příjemnou obsluhou za slušnou cenu. Jste pro nás důležití!
Požadavky: příjemné profesionální vystupování, vstřícnost
k hostům, pracovitost, pozitivní přátelská povaha, zodpovědnost a
spolehlivost

První akcí, kterou jsme v roce 2017 pro Vás připravili, byla
přednáška na téma „Pohled na narození a dětství před nemnoha
desetiletími na Valašskoklobucku" pod vedením PhDr. Aleny
Prudké. Přednáška se konala za velmi početné účasti v pátek 24.
února v KD Vlachovice.

Nabízené výhody a benefity: trvalý pracovní poměr, solidní
finanční ohodnocení, motivační finanční odměnu (fixní plat +
kvartální výnosové benefity), nové příjemné pracovní prostředí,
férové jednání, pracovní oblečení, malé množství přesčasů, další
výhody a benefity dle domluvy, nástup jaro 2018

Společně s přáteli historie Vlachovska jsme 17. března v KD
Vlachovice uspořádali další přednášku a to tentokráte na téma
Klášťov – hora bohů.
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2. dubna jsme pomáhali šikovným Vrbětčankám a Dokopyjánku při
Vynášání Morény ve vlachovském muzeu. Setkalo se zde hodně lidí,
kteří mohli zhlédnout i různá řemesla, jarní techniky nebo okusit
něco dobrého.
Už po osmé se v červnu uskutečnily Svatojánské slavnosti, které již
patří mezi tradičně oblíbené a originální akce na Valašsku.
V letošním roce termín Svatojánských slavností vyšel přesně na
svatého Jana, na sobotu 24. 6. 2017. Vystoupil zde Dokopyjánek,
CM Dokopyjan i Ogaři Strouhalovi. Následně pro poslech i tanec
zahrála dechová hudba Záhorovjané. Ve 20:00 vystoupila
bratislavská formace LA3NOCUBANO. Ve 22:00 vystoupil známý
pražský písničkář a skvělý textař – POKÁČ. Na závěr zahrála
originální přerovská kapela PENZISTOR.

provozu upravili pec, aby ještě lépe fungovala. Někteří členové se
starali o sečení trávy a krajinářské úpravy v kulturním areálku.
Během roku 2017 jsme nechali nutně zhotovit další vlachovské
krojované součástky, a to jak pro dospělé, tak i pro mladší.
Závěrem chceme poděkovat všem našim aktivním členům Dokopy,
Dokopyjánku a Přátelům historie Vlachovska. Často ani nejsou vidět
a nevíte o nich. Vše dělají zdarma. Všem mnohokráte díky. Budeme
moc rádi, pokud se mezi nás přidáte i Vy, nebo nám nadále budete
fandit, držet palce a podporovat nás, třeba tím, že chodíte na naše
akce. Děkujeme Vám. Za členy sdružení DOKOPY,
Radek Fryzelka

DOKOPYJÁNEK V ROCE 2017
Rok 2017 byl pro děti z Dokopyjánku plný zajímavých vystoupení,
výletů a nezapomenutelných návštěv. Jako každoročně jsme se
během roku zúčastnili tradičních akcí, jako je doprovod na slavnosti
Božího těla, vystupování na Selském dni ve Vrběticích, již tradiční
zahájení Svatojánských slavností či zpívání a tancování u kostela na
vlachovské hody. Neobvyklým způsobem jsme loni vynášeli
Morenu, a to z vlachovského muzea, ve kterém probíhalo zároveň
místní lidové tvoření. Morenu jsme tedy za pěkného počasí a hojné
účasti lidí vynesli a hodili do nedalekého potoka pod kostelem.

9. září bylo spojené již s druhým ročníkem tzv. Putování po
vlachovských sušírnách. Společně s majiteli starobylých
vlachovských sušíren jsme nachystali turisticko-zážitkovou,
pohodovou akci, která se těžko popisuje, kdo z Vás byl, určitě
nelitoval.

Během roku se uskutečnilo i několik větších brigád a to především
na Hradišťku a na sušírně. Proběhlo broušení sušírny v interiéru a
natření ochranným olejovým nátěrem. V sušící komoře jsme
dodatečně tepelně zaizolovali podlahu. Kamnáři nám po zkušebním

Velkým cílem vedoucích bylo vnést do života Dokopyjánku jednou
za měsíc nějaký zajímavý počin, ať už prohlídku práce blízkých
řemeslníků nebo přímou zkušenost z tradičního místního tvoření.
Proto jsme se v únoru sešli na muzeu při povídání o vlně, kde děti
zároveň zhlédly její zpracování.

V říjnu jsme si prohlédli bednářství u Fryzelků a v listopadu jsme
měli možnost vidět práci pana kováře Pavla Mačka v Loučce.
V muzeu si děti mohly samy upéct vánoční oplatky v původní
vlachovské formě a v prosinci před Mikulášem jsme tu pekli „pány“
z kynutého těsta. 16. prosince ukázaly některé cérky práci na
kolovrátku na výstavě betlémů v Neubuzi. Krásným zážitkem pro
děti ale i pro místní lidi byla 4. června krojovaná pouť na sv. Hostýn,
které jsme se také zúčastnili. Taktéž v červnu 18. měly děti
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Velmi silnou citovou záležitostí se již druhým rokem stalo putování
po otevřených sušírnách, které proběhlo 9. září a opět se velmi
vydařilo. Fotografie ze všech těchto akcí a všech následujících si
můžete prohlédnout na rajčeti: http://dokopyjanek.rajce.idnes.cz/
Doufáme, že v novém roce budeme dále poznávat nové lidi,
znovuobjevovat staré zvyky a udržovat pěkné tradice, samozřejmě
hodně zpívat a tancovat a vytvářet s našimi lidmi milé společenství,
ve kterém nám bude dobře, s úsměvem na tváři a s veselou notou
na rtech i v mysli.
Leona Čevelová

CIMBÁLOVKA DOKOPYJAN
Rok 2017 pro CM Dokopyjan byl opět naplněn mnoha
vystoupeními, ať už v domácím prostředí, či jinde v blízkém okolí a
nebo taky na Slovensku. Složení zůstalo stejné: prim – Ivana
Burdová, obligát – Sára Poláchová, Natálie Čevelová, kontr –
Kateřina Gbelcová, basa –Vladimír Gbelec, cimbál – Adéla
Šimoníková, Antonín Blaha, zpěv – Eva Vangorová.

Kromě zaběhnutých akcí, na kterých pravidelně vystupujeme, se
nám podařilo zorganizovat soustředění muziky v chatové oblasti
blízko Vranovské přehrady. Člověk by řekl, že je to od našeho kraje
daleko, ale s jakým překvapením jsme se tam setkali s lidmi, bylo i

pro nás důkazem, že svět je malý a dobrých lidí je spousta. Rozhodli
jsme se, že ve Vlachovicích budeme pravidelně hrávat při
událostech Vlachovických hodů a ve vánočních svátcích. Taktéž
velikonoční zpívání ve Vrběticích. Třeba si najdeme stálé
posluchače a budeme rádi, když si s námi přijdou nejen zazpívat, ale
i zatančit.
s cimbálovkou Dokopyjan velký úspěch při společném vystoupení
na farním dni v Opatovicích. Vedoucí Dokopyjánku s některými
staršími dětmi měly krásnou příležitost vystupovat dne 29.
července na mezinárodním setkání folklórních souborů v Maďarsku.

Díky vystupování na Selském dni ve Vrběticích jsme se spřátelili
s FKS Javorník z nedaleké pohraniční obce Lúky pod Makytú.
Společně s DFS Dokopyjánek jsme vystoupili na Bartolomějském
jarmaku. Prostřednictvím projektu obcí Vlachovice a Lomná (SK)
„DOKOPY za kulturou, remeslami a tradíciami obcí Lomná a
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Vlachovice“ jsme se v prosinci zúčastnili programu Dni Vianoc.
Společným setkáním a zpěvem vánočních písní jsme potěšili místní
obyvatele i sami navzájem.

Milou návštěvou v knihovně byli také žáci ZŠ Vlachovice, pod
vedením p. Šeligové. Proběhlo seznámení s knihovnou, s autory
dětských knih a ilustrátory, moc pěkné povídání s dětmi, co kdo čte
a jaká je jeho nejoblíbenější kniha.
Další akce ani samotný provoz knihovny už nemohl pokračovat,
přišlo září a s ním i termín pro zahájení rozsáhlé rekonstrukce
v kulturním domě a také v knihovně, což prakticky znamenalo
vystěhovat veškerý nábytek a celý knihovní fond . Byly vyměněny
podlahy v knihovně a přiléhajícím patře a bylo vymalováno.
A jako při každém bilancování pár čísel do statistiky. V minulém
roce byla obměněna další část regálů, z Grantu MK ČR byl zakoupen
počítač na půjčování spolu s barevnou laserovou tiskárnou.

Jako v minulých letech se snažíme stále zpívat písně, které patří
našim dědinám, což mi připomnělo jeden citát: „Hudba je jako déšť,
kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej.“ Tak i my budeme
zpívat a hrát, ať pronikneme do dalších srdcí.
Kateřina Gbelcová – vedoucí CM

ROK 2017 V OBECNÍ KNIHOVNĚ
První měsíc z roku 2018 už je za námi, a tak nastal čas pro malé
ohlédnutí za minulým rokem v Obecní knihovně.
Jako každoročně se naše knihovna zúčastnila v březnu už tradiční
celostátní akce pořádané pro děti - Noci s Andersenem. Tématem
letošního ročníku byl Čtyřlístek, veselý barevný komiks plný
napínavých příběhů o čtyřech nerozlučných zvířecích přátelích.
Zúčastnilo se celkem 25 dětí různých věkových kategorií, všechny
spojovala dobrá nálada a chuť soutěžit, zažít dobrodružství. Naše
zahájení bylo netradiční od předešlých ročníků, šli jsme společně do
přírody, posedět u táboráku, opéct si něco dobrého a zahrát si
společně různé hry. S ubývajícím světlem a příchodem noci jsme se
vydali do knihovny. Nechyběla ani tradiční stezka odvahy, některé
děti se trošku bály, jiné se těšily, všichni ji nakonec zdárně prošli. V
knihovně jsme si společně přečetli pohádku O Malence a večer
pokračoval v hrách a soutěžích. Následovala tradiční módní
přehlídka, na kterou letos mimo Fifinek ze Čtyřlístku zavítala i
kapela Kiss anebo překrásné černé kočičky, celou show uváděl
veleznámý návrhář Roger se svými asistenty, všichni jsme si užili
spousty zábavy. Bylo už hodně po půlnoci, ale nikomu se ještě
nechtělo spát, ale ......Noc s Andersenem je přece jenom jednou za
rok.

V roce 2017 se zaregistrovalo 158 čtenářů, z toho je dětí 57, do
knihovny zavítalo celkem 2 903 návštěvníků, internetové připojení
na PC nebo prostřednictvím wi-fi využilo 134 čtenářů. Bylo
vypůjčeno 4145 knih a časopisů. I nadále se díky vstřícnému
přístupu OÚ Vlachovice za služby neplatí žádný čtenářský poplatek,
mimo tisku je vše zdarma, což je při dnešních vysokých cenách knih
vynikající možnost půjčit si zdarma nové knihy. Jejich doplňování do
knihovního fondu čítajícího 6128 knih probíhá průběžně celý rok. K
doplnění fondu nám také 2x ročně slouží Výměnný soubor z Krajské
knihovny Zlín. V uplynulém roce nám přibylo 102 nových knih, bylo
vyřazeno 400. Na webovou stránku kliklo celkem 9156 návštěvníků.
Samozřejmostí je služba reprografická, tisk či kopírování
dokumentů a katalog on-line, možnost pro čtenáře si najít a
případně zarezervovat žádanou knihu z pohodlí domova. Další
využívanou službou je možnost vypůjčení knih z jiných knihoven a
také donáška knih do domu. Je naší snahou přiblížit se co nejvíce
přáním čtenářů, jaké knihy nebo akce by v knihovně rádi viděli,
všechny náměty jsou vždy vítány. V současné době probíhají
poslední úklidové práce na řazení knih, pro otevření je připraveno
spousta nových knih pro děti i dospělé čtenáře.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat na zahájení provozu knihovny, od
středy 7. 2. 2018 bude knihovna fungovat v běžné půjčovní době tj.
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Středa
15-19
hod,
Sobota
Kontakt:
www.knihovna.vlachovice.cz,
knihovna.vlachovice@centrum.cz.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Lišková

9-11

hod.
E-mail

PO STOPÁCH ZVÍŘÁTEK, ZIMNÍ AKCE MŠ
Blíž přírodě se děti s rodiči ocitly v úterý 23. ledna 2018 při zimní
akci naší mateřské školy. „Po stopách zvířátek“, která se v zimě
neukládají ke spánku, se děti vydaly po malých skupinkách
zasněženou pěšinou kolem potoka po vyznačené trase, která vedla
až na „Ďulův kopec“. Cestou na ně čekalo několik úkolů, skládanek,
sluchových hádanek, poznání různých druhů vyčiněných kožešin,
paroží, poznání odlitků sádrových stop.

Počet narozených dětí v roce 2017: 16, Počet úmrtí: 14
Četnost jmen: 80 Marií, 48 Josefů, 37 Františků, 34 Pavlů, 31
Ludmil, Jan a Petrů
Četnost příjmení:

56 Rak, Raková
45 Šimoník, Šimoníková
32 Hlavica, Hlavicová
30 Míča, Míčová
29 Hověžák, Hověžáková
29 Obadal, Obadalová

Informace z matriky za měsíc listopad a prosinec (a částečně i
říjen) roku 2017:

Gratulujeme rodičům k narození dítěte:
Hrbáčková Marie, 30. 10. 2017, Vlachovice 178
Burešová Apolena, 15. 12. 2017, Vlachovice, část Vrbětice 57
Bobot Albert, 18. 12. 2017, Vlachovice 353

Přestože počasí bylo opravdu zimní, „Ďulův kopec“ se začínal plnit
dětmi ze školky, jejich mladšími i staršími sourozenci, maminkami,
tatínky, babičkami i dědečkem a několika čtyřnohými kamarády.
Komu byla zima, mohl se u ohýnku ohřát a něco dobrého si upéct.
Albert Bobot

Jakmile dorazila poslední skupinka, vydali jsme se společně v čele
s panem učitelem Markem ke krmelci. Jakožto myslivec nám
vysvětlil, jaká potrava je pro zvířátka u krmelce nejvhodnější. Poté
začal z kapes vytahovat nejrůznější píšťalky všeho druhu, tzv.
vábničky. Nejenom děti, ale dospělí hádali, jaká zvířata láká ta či
ona vábnička. Zopakoval úkoly z trasy a upřesnil jejich správné
odpovědi. Na závěr vyloudil několik zvuků z borlice a lesnice. Poté
už se lesní zvířátka mohla jen těšit z jídla, které jim děti do krmelce
donesly.
Šárka Fojtů

ROZLOUČILI JSME SE A SLÁSKOU VZPOMÍNÍME:
Šimonů Martina, 52 let, 30.10.2017 Vlachovice, část Vrbětice 29
Pavlůsková Jaroslava, 82 let, 6.12.2017, Vlachovice 170
Hudková Anastázie, 82 let, 3.12.2017, Vlachovice, část Vrbětice 82

INFORMACE Z MATRIKY
Celkový počet občanů k 31.12.2017: 1484

Odhlášeno – 5 občanů, Přihlášeni – 0

Počet církevních sňatků ve Vlachovicích v kostele sv. Michaela
v roce 2017: 10
Počet občanských sňatků ve Vlachovicích: 1

Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577324026
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„KÚPÍM, PRODÁM, DARUJU“
Koupím parcelu vhodnou pro stavbu rodinného domu. Kontakt:
mob. 775153127.

POZVÁNKY
Přátelé historie Vlachovska Vás
zvou na
výstavu:
"Hledači ztraceného času", která se koná od 12. 1. do 8. 4. 2018 a
to ve 14. budově Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Jedná se o
výstavu velkého souboru historických artefaktů, které nalezli na
Zlínsku zájemci o historii, jak pomocí detektoru kovů, tak taky
povrchovým sběrem. Mnohé vystavené nálezy jsou zařazeny do
Evropského významu. Najdete tam i Vlachovice. Návštěvu
doporučuje Staňa Maček s Vaškem Krahulou.

FOTOGRAFIE Z RODIČOVSKÉHO PLESU
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