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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Staré valašské přísloví: „Gdo si zmýšlá v jídle, rokú sa nedožije!

Leden 2018

www.vlachovice.cz

www.vlachovice.cz
PRÁCE V OBCI V PROSINCI
2017

íjen2016
Vážení a milí spoluobčané,
jsme na začátku nového roku, roku 2018. V tomto roce si
www.vlachovice.cz
připomeneme 100 let od založení samostatného Československa a
25 let od vzniku České republiky. Rád bych vám popřál tak, jak
v každém roce hodně štěstí, pevné zdraví, splnění vysněných přání,
osobní i pracovní úspěchy a spoustu dobrých přátel.
Vánoce i Silvestra jsem trávil jinde, než ve Vlachovicích. Ne proto,
že bych chtěl, ale proto, že nás v rodině potkala nepříjemná
událost. O Vánocích jsem našel spoustu dárků pod stromečkem,
které mě potěšily, ale neuměl jsem ani odpovědět, co všechno jsem
vlastně dostal. Co mě však potěšilo nejvíce, byla podaná pomocná
ruka od přátel a kamarádů. To byl ten nejkrásnější dárek. A právě
to bych vám rád popřál ještě jednou. Spoustu přátel, kamarádů,
jejich přízně a pomoci po celý rok.

V prosinci jsme prováděli v obou obcích úklid sněhu a údržbu
komunikací a chodníků. Opravovali jsme chodníky mezi
Vlachovicemi a Vrběticemi.
Po velkém větru naše pracovnice uklízely hřbitov, kde bylo velké
množství rozbitého skla. Před vánočními svátky jsme vyřezávali
mladé stromky v obecních lesích a následně prodávali našim
občanům.
Na závěr bych chtěl společně s kolegou, Radkem Fryzelkou, všem
občanům popřát do nového roku hodně radosti v pracovním i
osobním životě a hlavně pevné zdraví!
Ladislav Obadal

USNESENÍ ZE SCHŮZE ZO VLACHOVICE
Usnesení ze schůze ZO č. 23 ze dne 15. 12. 2017

Zdeněk Hověžák – starosta obce


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje přijetí dotace na
lesní hospodářství:

 44562,- Kč podpora nákupu prostředků na hubení a
monitoring lýkožrouta
 2520,- Kč přibližování dříví koněm
 78220,- Kč obnova, zajištění a výchova lesních porostů
 18000,- Kč obnova, zajištění a výchova lesních porostů
 Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje rozpočtovou
změnu č. 5/2017 (více na úřední desce).


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Rozpočtové
provizorium pro rok 2018 (více na úřední desce).



Zastupitelstvo
smlouvu:

Drazí farníci a občané z Vlachovic a okolí,

Prožili jsme každý svým originálním
způsobem vánoční svátky - Svátky
Boží lásky k člověku, byli jsme
obdarování mnohými dary…





Vlachovice

schvaluje

darovací

 SDH Vlachovice ve výši 80000,- Kč
 SDH Vrbětice ve výši 80000,- Kč


Do nového roku 2018 Vám i sobě přeji, abychom v tomto roce:


obce

předávali lásku, i když nám láska někdy nebude
opětována
odpouštěli i tomu, kdo nás zranil nebo zraní
rozdávali úsměv naděje, i když se bude na nás někdo
mračit
nabízeli druhému pomoc, od koho se mnozí budou
odvracet…

 p.č. 1173/2 –Drgová Jaroslava, Otrokovice a Fiedorová
Jarmila, Vlachovice, část Vrbětice 92 za cenu 20,- Kč/m2.
Náklady spojené
s vyhotovením příslušné smlouvy,
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující
 p.č. 1170/1 – Žáková Marie, Petrůvka za cenu 20,- Kč/m2


Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku p.č. 3233/2 v k.ú. Vlachovice za cenu
5,- Kč pro Lubomíra Míčů, Vlachovice 372.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej části
obecního pozemku p.č. 3257/30 v k.ú. Vlachovice za cenu
20,- Kč pro Dagmar Gbelcovou, Vlachovice 251.



Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny pozemků k.ú. Vlachovice p.č. 3829/12 a
3829/13 za obecní pozemek p.č. 3870/36 rovněž k.ú.
Vlachovice.

K tomu všemu se za vás denně modlím a ze srdce žehná…
Váš otec František Cinciala

Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje výkup pozemků
v katastrálním území Vrbětice:
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KRÁTCE Z OBCE


Z důvodů navýšení ceny vody od dodavatele Moravské
vodárenské a.s., RO Vlachovice souhlasila s navýšením
ceny vodného na rok 2018 o 1 Kč. Cena vodného na rok
2018 tedy činí 46 Kč/m³.



Lesy České republiky s.p. vyzývají vlastníky lesů, u kterých
provádějí výkon odborné správy lesa, aby neprodleně
zjistili stav lesních porostů na svém majetku a zahájili
přednostně zpracování jehličnaté nahodilé těžby,
zejména u všech komunikací, dále v místech, kde
poškozené stromy ohrožují bezpečnost osob a majetku.
Množství těžby nahlaste a v případě nutných dotazů
volejte na telefon 725 257 615.



Pokud bydlíte v domě, kde bydlí 2 rodiny, ale máte jen
jednu poštovní schránku a potřebovali byste 2 výtisky
Vlachovických listů, označte poštovní schránku nápisem
anebo nálepkou „2 ks zpravodaje“. Případně si můžete
zpravodaj vyzvednout v kanceláři na OÚ Vlachovice.
Radek Fryzelka

ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ
Myslivecký
spolek
Valašsko
Vlachovice hospodaří v pronajaté
honitbě Honebního společenstva
Vlachovice-Vrbětice o výměře
2039 ha honební plochy a
sdružuje myslivce z Vlachovic,
Vrbětic a okolí. V současné době
má MS 32 členů, v měsíci květnu
rozšířila naše řady Veronika
Bolčo, která po vykonání zkoušek
z myslivosti následuje v myslivosti
svého manžela, ale i své předky a prapředky z rodu vlachovských
Kulíšků. Myslivecký spolek pracuje pod vedením výboru a jeho
předsedou je Ondrej Šamaj, místopředsedou 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.

nyní rozebírat, to jsem popsal již v letním čísle zpravodaje,
připomenu pouze, že při slavnostním zahájení byl slavnostně
požehnán náš spolkový prapor a dřevořezba Sv. Huberta, kterou
zhotovil náš člen Karel Kořenek a základní kámen Svatohubertského
posezení. Toto posezení vybudujeme ve spolupráci s Obcí a Farností
Vlachovice na Hradíšťku a do budoucna plánujeme na tomto místě
pořádat akci, která obohatí kulturní a společenský život v obci.

Po skončení přehlídky jsme úspěšně začali novou loveckou sezonu,
od května jsme lovili srnce a divočáky, kterých jsme v mysliveckém
roce 2016 – 2017 ulovili 128, což bylo nejvíc v celém okrese Zlín.
Dne 27. 6. však přišla pohroma v podobě Afrického moru prasat, a
tak jsme celý měsíc červenec prasata nesměli lovit. Po vybavení
svozového místa a proškolení myslivců jsme mohli od srpna lovit,
ale všechny ulovené kusy končí v kafilerii. Od 1. dubna do 3.
července jsme ulovili a spotřebovali 35 divočáků, od 1. srpna do
konce roku 2017 jsme ulovili a odevzdali 99 kusů černé zvěře. Do
konce mysliveckého roku nám zbývají ještě tři měsíce a už máme
uloveno 134 kusů černé, takže letošní rok bude opět rekordní.
Podle posledních zpráv byly nalezeny uhynulé pozitivní kusy černé
mimo takzvanou červenou zónu, a tak se nedá v nejbližší době
očekávat, že nám povolí konzumaci ulovených divočáků.
V měsíci únoru jsme pořádali již XIV. myslivecký ples, který měl již
tradičně velký úspěch a úroveň. Dobrou úroveň bychom chtěli
udržet také při pořádání XV. Mysliveckého plesu, který se uskuteční
v pátek 9. února 2018. K poslechu i tanci bude hrát již z loňska
prověřená kapela TAMDEM z Prostějova a již tradičně cimbálová
muzika Zálesí z Luhačovic. Na plese budou připraveny také chutné
zvěřinové speciality a 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 vlachovských
myslivců do nového roku 2018 popřál hodně zdraví, štěstí a
pohody.
Ing. Václav Obadal - Myslivecký hospodář MS VALAŠSKO Vlachovice

OKÉNKO DO MÍSTNÍHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
VE VLACHOVICÍCH

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.
Nejvýznamnější akcí roku 2017 bylo však bezesporu pořádání
Chovatelské přehlídky zvěře ulovené ve zlínském okrese v lovecké
sezoně 2016- 2017. Byla to akce, která pro nás znamenala obrovské
množství práce, ale přispěla k oživení kulturního, odborného a
společenského dění v obci, regionu i okrese. Podrobnosti nebudu

Něco málo z naší historie, místní organizace
ČZS vznikla v roce 1963, v letech 1983 se
začalo s výstavbou víceúčelového zařízení,
tj. současná budova zahrádkářů s pálenicí.
Výstavba probíhala svépomocí za podpory
všech členů, finanční prostředky se
získávaly
pořádáním
plesů,
zábav,
silvestrovských večírků, půjčkami od členů,
a dalšími prostředky poskytnutými místními
složkami obce. Kolaudace budovy proběhla
v r. 1986, v tomtéž roce byla zahájena i
činnost místní pálenice.
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V tomto roce proběhla také řada soutěží. Jednou z prvních byla
„Okrsková soutěž v požárním sportu“ ve Vrběticích za pořadatelství
SDH Vrbětice. Naše družstvo mužů se umístilo na postupovém I.
místě a „Okresní soutěže v požárním sportu“ se zúčastnilo družstvo
mužů z Křekova.
Náš sbor dále pořádal:


19. 8. 2017 - Soutěž v programu „Zlínské ligy v požárním
sportu“ a „Jihovalašské ligy nočních soutěží“



25. 11. 2017 - Zimní Mikulášskou soutěž

Sportovnímu družstvu mužů patří poděkování za výbornou
reprezentaci našeho sboru v rámci soutěží v PS a zároveň za
vybojování prvenství v obou ligách jak ZLPS tak i JLNS.

Budova se stále rekonstruuje a udržuje v dobrém stavu jak pílí
členů, tak i v neposlední řadě dotacemi od Obecního úřadu. V r.
2017 se nám podařilo za přispění obce vyměnit všechna okna na
naší budově, dále jsme zrekonstruovali venkovní sušírnu.
V současné době nás velmi mrzí, že z naší dříve velké základny
odcházejí naši zakládající členové a průkopníci, kteří nám předávali
své zkušenosti a rady v oblastech pěstování, výsadby ovocných
stromků, jejich údržby. Nyní má organizace 21 členů, jsou zde i
starší generace, ale i mladší, máme 2 členky. Pro členy pořádáme
různé akce, jako jsou přednášky, praktické ukázky, poradenství, mají
k dispozici naše vybavení jako třeba motorový postřikovač,
šrotovník a lis na ovoce, sušírnu na ovoce, prostor pro výrobu
vlastních povidel, každý rok se koná tradiční táborák.
Jelikož naše sdružení má mezi sebou členy s letitými zkušenostmi, je
škoda, že zájem o vstup nových členů není téměř žádný a tím ztrácí
organizace pokračovatele, odborníky, nové přístupy. Rádi přivítáme
v našich řadách nové členy, kterým zahrádkářská činnost není cizí,
mají zájem o získání praktických zkušeností a být součástí našeho
sdružení.
Za MO ČZS – Šimonů Iveta

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VRBĚTICE ZA ROK 2017
Naše členská základna čítá celkem 40 členů. V letošním roce nás
opustila naše dlouholetá členka, sestra Martina Šimonů.
Výbor se v uplynulém období sešel celkem 5x, na těchto schůzích se
projednávali jak organizační záležitosti sboru, tak vedení a
investování finančních prostředků. Také se zde projednávalo
organizační zabezpečení akcí pořádaných sborem, nákup a doplnění
materiálu. Jedním z velkých úkolů delegovaným VVH konanou
v roce 2016, výboru SDH byla příprava Oslav 90. Výročí založení
sboru, které se budou konat v roce 2018 a zhotovení slavnostního
praporu SDH Vrbětice k tomuto výročí.
Kulturní a společenskou akcí na začátku roku bývá již tradičně
fašankový průvod a s tím spojená večerní zábava s pochováváním
basy. Sportovní družstvo mužů se postaralo o veselou zábavu nejen
při fašankovém průvodu, ale také při večerní zábavě a pochovávání
basy.
Na velikonoce se společně s celým okrskem účastníme stráže u
Božího hrobu. Dále první květnovou neděli jsme opět s celým
okrskem uctili památku sv. Floriána ve Vlachovicích, kde proběhla
mše sv. v kostele a za hudebního doprovodu průvod ke kříži na
hřbitově a poté k soše patrona hasičů sv. Floriána. Součástí této
oslavy s hudebním doprovodem je malé posezení s občerstvením
v místní zbrojnici.

V uplynulém roce jsme už poněkolikáté zajišťovali občerstvení při
auto moto burze.
Za sebe bych chtěl poděkovat nejen družstvu mužů, ale i všem,
kteří při pořádání těchto akcí přiloží ruku k dílu. Je nutno poděkovat
všem pořadatelům za nachystání zázemí, které při každé pořádané
akci připraví a vkládají do toho opravdu hodně ze svého volného
času a vím, že to není pokaždé jednoduché. Zvláštní poděkování
patří členkám spolku žen „Vrběčanky“, bez jejichž pomoci si
nedokážeme představit uskutečnění těchto akcí.
Co se jiných akcí týká v rámci uplynulého roku: Po dohodě
s okrskovým výborem připadla povinnost zorganizovat odbornou
přípravu neboli takzvané námětové cvičení. Námětem byla kontrola
hydrantové sítě (funkčnost hydrantů). Tohoto cvičení se účastnily
čtyři sbory okrsku a cílem bylo prověřit dojezdové časy jednotek,
akceschopnost družstva a techniky a získat tímto praktické
zkušenosti.
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Nemalé poděkování patří pochopitelně také zástupcům Obce
Vlachovice, kteří nás v těchto pracích podpořili, jak materiálně tak i
osobní podporou.

Muži („B“) V minulé sezóně se „B mužstvo umístilo na 5. místě se
ziskem 41 bodů.

Závěrem bych rád popřál všem členům SDH a Vám všem hodně
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů jak v osobním tak i pracovním životě
v následujícím roce 2018.
Jan Ambrůz - starosta SDH Vrbětice

SK VLACHOVICE
Hodnocení týmu žáků: Mladší i starší žáky i v této sezóně trénují
Pepa Gbelec a Roman Zoubek. Oba týmy
hrají krajskou soutěž. Po velkém úspěchu
v minulé sezóně 2016/2017, kdy starší
žáci skončili na druhém místě (což se nám
v historii ještě nestalo), nám deset
starších hráčů odešlo do dorostu. Do
dorostu také přešel nejlepší střelec týmu,
Dan Stružka, který nastřílel 33 gólů a
skončil na 2. místě v tabulce střelců. I
přesto se jejich nástupci snaží bojovat o každý gól a po podzimu
skončil tým na 6. místě tabulky s 8 body. Nejlepším střelcem týmu
je Marek Straka se 7 góly, s nimiž je na 6. místě v tabulce střelců.
Mladší žáci jsou v půlce soutěže na 7. místě se 6 body. Nejvíce gólů,
a to 15, nastřílel Kuba Rapant a umístil se na 3. místě tabulky
střelců.
Oba týmy se potýkají s nedostatkem hráčů, hrají nám tady hráči ze
Slavičína, Divnic, Bohuslavic a jeden až z Francovy Lhoty.
Od nové sezóny hrajeme v nových dresech, které jsme dostali
sponzorským darem od Milana Slavíčka, za což mu patří obrovský
dík.
Pro začátek nové sezóny nás oslovili noví fotbaloví nadšenci, kteří
jsou ochotni vést tréninky přípravky, a proto jsme je po roce
obnovili. Setkali jsme se s velkým nadšením, na tréninky pro
nejmenší fotbalisty chodí až dvacet dětí od čtyř do osmi let. Díky
trenérům – Martinu Obadalovi z Vlachovic a Pepovi Vlčkovi, Staňovi
Marcaníkovi a Staňovi Machů z Drnovic – se přípravka schází
v úterý a ve čtvrtek. Tým přípravy se také účastní různých turnajů,
na turnaji v Poteči v srpnu skončili na krásném 2. místě. Pokud bude
dětí zájem trvat, přihlásíme přípravku jako soutěžní tým do
odpovídající soutěže.
Chceme tímto také oslovit rodiče dětí všech věkových kategorií, aby
své děti přivedli do našich týmů.
Rodičům stávajících fotbalistů děkujeme za podporu svých dětí a
tím i celého týmu.
Do druhé půlky sezóny přejeme hráčům radost ze hry a hodně
vstřelených gólů.
Roman Zoubek

Hodnocení týmu dorostenců: V sezóně 2017/2018 nastoupili na
místa trenérů Stružka Kamil a Hověžák Přemysl. V podzimní části
dorostenci skončili na 14. místě se ziskem 4 bodů a nejlepšími
střelci týmu se stali Rak Pavel a Stružka Daniel shodně se 6 góly.
Bývalí hráči družstva žáků Bursa David, Stružka Daniel, Hlavica
Lukáš, Rak Vojtěch, Rak Roman, Ház Marek, Maniš Stanislav, Míča
Tomáš posílili tým dorostu. Občasnou výpomocí byli mladí hráči
Straka Marek a Vizvári Martin. Trenéři se shodují, že v mnoha
zápasech nám k bodovému zisku chyběla lepší koncovka a
bojovnost hráčů. Doufáme, že do jarní části sezony vstoupíme
vyrovnanějšími výkony a lepším bodovým ziskem.
Kamil Stružka, Přemysl Hověžák

Na novou sezónu 2017/ 2018 se „béčko“ poprvé sešlo až na první
mistrovské utkání a taky to bylo polovinu soutěže znát, když získalo
pouze 3 body za výhru po penaltách 1:0 na Vlčkové, o kterou po
vyloučení soupeře ze soutěže stejně přišlo, a domácí prohru po
penaltách 3:4 s Lutoninou. Dále prohrálo doma 2:3 s Lipovou, 5:2
v Dobrkovicích, doma 1:4 s Jestřabím, 2:1 v Mirošově. První výhru
za 3 body získalo až v 7. kole, u posledního Hřivinového Újezdu. I s
velkou pomocí hráčů „A“ mužstva a hlavně dorostu patřila 2.
polovina soutěže mezi velmi vydařené. Pouze jedna prohra 4:3
s týmem z popředí, v Zádveřicích. Doma porazilo první Petrůvku
2:1, Tichov 4:2 a v posledních dvou venkovních zápasech získalo
plný počet bodů. Po přesvědčivých výkonech zvítězilo 5:1 v Horní
Lhotě a po výměně pořadatelství, z důvodu špatné hrací plochy u
nás, vyhrálo 5:2 ve Smolině. Podzim zakončilo na 8. místě s 16
body, skóre 30:28.
Nutno podotknout, že důvod, proč bylo „B“ založeno, nebyl
naplněn. Kromě 4-5 stabilních hráčů se muselo mužstvo doplňovat
hlavně dorostenci, kteří tak prakticky hráli 2 zápasy za víkend, a
taky hráči „A“ mužstva. Bude potřeba tedy po jarní sezóně
zhodnotit, zda má cenu takto pokračovat.
Nejlepším střelcem se s 5 brankami stal dorostenec Daniel
Stružka. Jarní sezónu začne z důvodu volna v prvním kole až o týden
později, tj. v sobotu 31. 3. nebo v neděli 1. 4., v Lipové.
Hráči: Macháč Patrik, Grček Dalibor, Urbaník Jaroslav, Pekárek
Jakub, Tlušťák Kamil, Gbelec Josef, Fusek Viktor, Pavlůsek Michal,
Trčka Marián, Jandík Pavel, Hověžák Jaroslav, Drábík Pavel, Hlavica
David, Charvát Pavel, Burda Petr, Vizvári Jakub, Stružka Kamil,
Kovařík František, Obadal Martin, Obadal Jan, Doruška Miroslav,
Obadal Pavel, Chovanec Roman, Fojtík Daniel, Kudela Miroslav,
Stružka Daniel, Hlavica Lukáš, Ovesný Vojtěch, Rak Pavel, Bursa
David, Míča Tomáš, Rak Vojtěch, Horáček Tomáš, Grček Tomáš,
Gášek Jiří, Olejník Tomáš, Šimoník Ondřej, Kováč Martin, Vavrys
Ondřej
Vedoucí mužstva: Vavrys Ondřej
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Muži (,,A“) V sezóně 2016/2017 se muži „A“ umístili na 10. místě se
ziskem 38 bodů.

pestrá. Tímto děkuji všem kolegům za jejich organizaci a realizaci.
Nejen učitelé, ale i deváťáci se aktivně podíleli na řadě z nich. Více
můžete shlédnout v následujících příspěvcích učitelů nebo na
webových stránkách školy (www.zsvlachovice.cz).
Za všechny zaměstnance školy Vám přeji v roce 2018 pevné zdraví,
spokojenost a hodně úspěchů.
Mgr. Petr Daněk

Do podzimní sezóny 2017/2018 vstoupilo mužstvo bez Tomáše
Koloucha, který odešel do Brumova a Tomáše Olejníka. Mužstvo
vedené trenérem Vladislavem Strakou se jako každoročně
zúčastnilo memoriálu Josefa Šuráně, kde po prohře s domácí
Štítnou nad Vláří a Valašskými Klobouky skončilo na 4. místě. Dále
se zapojilo do poháru hejtmana, ale po prohře 3:1 vypadlo v 1. kole
na Březnici. Generálkou na mistrovské utkání bylo vítězné domácí
utkání s mužstvem Nedašovy Lhoty hrající okresní přebor.
Hlavní část sezóny zahájili muži „A“ na výbornou. V prvních 2 kolech
zvítězili a získali plný počet bodů. Porazili doma Zubří 3:2, ovšem
kaňkou na tomto utkání bylo zranění Marka Kořenka. A taky zvítězili
ve Vidči, 2:1. Poté vinou zranění (Kupčík Zdeněk, Mana Jaroslav,
Nedavaška Jiří) a hlavně slabé tréninkové docházky v následných
osmi zápasech získalo jediný bod za domácí prohru 2:3 po pen.
s Kateřinicemi. Prohry doma 0:4 se Slušovicemi, 5:0 venku
s Brumovem „B“, 1:2 a 1:6 doma s Podlesím, resp. s Kelčí, 10:1 u
ambiciózního nováčka z Nevšové, 1:3 doma s Val. Meziříčím „B“ a
5:2 ve Valašských kloboukách odsunulo mužstvo do spodní části
tabulky. Šnůru proher přerušilo „A“ domácí výhrou 3:2 po pen.
s Valašskými Příkazy. Ovšem po výsledku 3:0 ve Viganticích a prohře
5:0 v dohrávaném utkání v Nedašově, spadlo až na samý chvost
tabulky při skóre 15:50 a zisku 9 bodů.
Nejvíce branek (7) vstřelil Jaroslav Hověžák. Na jarní sezónu se
začnou muži „A“ připravovat v polovině ledna a od února sehrají
několik přátelských zápasů. Mistrovské zápasy začnou o víkendu 24.
– 25. 3. 2017 venkovním zápasem v Zubří.

V listopadu navštívili žáci 1. stupně představení Tučňáci na arše
v Městském divadle ve Zlíně.

Na středu 29. listopadu se prvňáčci velmi těšili. Vydali se společně
strastiplnou cestou za záchranou princezny a pomocí různých úkolů
získali pět klíčů, aby mohli princezně uvězněné v hradu pomoci.
Jelikož jsou to ale šikovné děti, bylo pro ně splnění úkolů hračkou.
Odměnou jim byly nové slabikáře. Dosáhly tedy velkého cíle
a od teď už si s sebou budou do školy nosit každý svůj krásný
slabikář. Nadšení a radost dětem úplně zářily z očí.

Hráči: Bodlák Milan, Macháč Patrik, Pekárek Jakub, Kupčík Zdeněk,
Kováč Martin, Fojtík Daniel, Míča Zbyněk, Milch Jaromír, Nedavaška
Jiří, Hověžák Jaroslav, Šimoník Ondřej, Hlavica David, Trčka Marián,
Jandík Pavel, Gbelec Josef, Obadal Pavel, Pavlůsek Michal, Hověžák
Přemysl, Doruška Miroslav, Kořenek Marek, Olejník Tomáš, Vizvári
Jakub, Drábík Pavel, Zoubek Roman, Urbaník Jaroslav, Kudela
Miroslav, Fusek Viktor, Rak Pavel, Bursa David, Stružka Daniel,
Jemelka Jan, Horáček Tomáš, Milo Michal, Vavrys Ondřej
Trenér: Straka Vladislav, Vedoucí mužstva: Kolouch Stanislav,
Vavrys Ondřej
Sportovní klub Vlachovice, z.s. děkuje hráčům, trenérům,
funkcionářům, fanouškům a v neposlední řadě sponzorům. Všem
občanům přeje úspěšný nový rok 2018.

DĚNÍ VE ŠKOLE
Dovolte mi, abych Vám přiblížil proběhlé akce v měsíci listopadu a
prosinci. Do aktivit byli zapojeni všichni žáci školy, nabídka byla

Foto č.3: V úterý 5. prosince naši školu navštívil Mikuláš se svými
věrnými pomocníky. Zavítal do všech tříd a chválil hodné děti.
Některá jména však našel i ve své knize hříchů. Děti jeho připomínky
přijaly a za odměnu si pro Mikuláše nacvičily básničku nebo
písničku. Andělé se snesli do tříd a obdarovali děti perníčky
a bonbóny. Pro odvážné se za dveřmi schovávali a řádili čerti. Žáci
projevili zvědavost i statečnost a na rohaté kamarády se šli podívat.
Ze školy Mikuláš pokračoval ve své dlouhé pouti dál a vydal
se směrem do obce. Již cestou potkával děti s rodiči a občany
Vlachovic. Se zájmem mikulášský průvod pozorovaly děti z mateřské

Stránka |6
školy, kam poslal pouze své spolehlivé pomocníky, aby udělali
dětem radost. Nakonec Mikuláš se svou skupinou obešel firmy
ve Vlachovicích.

kreativním způsobem si ověřili, jak se děti učí a zvládají počty.

V prosinci k nám přijela paní lektorka z agentury Šikovní výtvarníci
a přivezla nám zábavné tvoření. Této akce se zúčastnili žáci
1. až 9. tříd. Zkusili jsme si smaltování lžiček a broušení do skleniček.

Foto č.5: Dne 12. prosince naši vybraní žáci reprezentovali školu
v další disciplíně v rámci VSL - ve florbale. Turnaj se uskutečnil v hale
ve Slavičíně.

Poslední předvánoční školní den patřil vánočním besídkám,
rozdávání dárků, mlsání, ale i vyhodnocení podzimního sběru
papíru. Podařilo se nasbírat přes 10 tun papíru. Všem patří velké
poděkování za zúčastnění se sběru, protože tak přispěli nejenom
na projekt Na kole dětem, ale i na realizaci školních soutěží, akcí,
dopravu apod. Ti nejlepší "sběratelé" byli odměněni dárkovými
poukazy.První místo s 1062 kg papíru patřilo Adéle a Matyáši
Martincovým, druhé místo s 831 kg papíru Antonínovi Urbanovi a
třetí místo s 678 kg papíru Ivaně a Ludmile Šmotkovým.

DRUHÝM NEJLEPŠÍM ŽIVNOSTNÍKEM V ČR BYL
VYHODNOCEN JOSEF FRYZELKA
– TRADIČNÍ BEDNÁŘSTVÍ
Významné ocenění získal v prosinci 2017 vlachovický občan, Josef
Fryzelka - Tradiční bednářství, v soutěži Firma a Živnostník roku
2017. Nejprve byl vyhlášen nejlepším živnostníkem ve Zlínském
kraji za rok 2017 a následně v konkurenci vítězů ze všech krajů v ČR,
získal na slavnostním vyhlášení v Praze druhé místo v celostátním
klání Živnostník roku 2017. Soutěž patří svým všeoborovým a

Foto č.6: Ve středu 13. prosince se naši deváťáci zúčastnili exkurze
firmy TVD v Rokytnici. Měli možnost nahlédnout přímo do výroby,
dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Po hodinové prohlídce
firmy každý žák dostal dáreček na památku - krásné svícínky,
klíčenky apod. Firmě TVD mockrát děkujeme. Dále jsme navštívili
Gymnázium a SOŠ ve Slavičíně. Nahlédli jsme do chemické
laboratoře, pracovali s dalekohledem a nakonec pan ředitel Maryáš
pozval všechny na Den otevřených dveří. Žáci na SOŠ prošli dílny,
sami si vytvořili kresby laiserem na propisky, pracovali s robotem
apod.
Žáci 9. třídy stali patrony našich malých prvňáčků.
Před Vánocemi si připravili pro své malé spolužáky akci s názvem:
„Prvňáčku, nezlob se!“ Jak jinak než hrou si zpříjemnit předvánoční
období? Deváťáci si ve středu přinesli - Člověče, nezlob se, a tímto
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regionálním zásahem k největším podnikatelským aktivitám v zemi.
V hodnocení se dosahuje maximální objektivity a vytváří zcela
ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za
celou Českou republiku. Do krajského finále postupuje celkem 10
živnostníků z každého kraje. Finalisty krajského kola hodnotí
odborná porota, která má 5 - 10 členů a jsou v ní zastoupeny
zástupci partnerů, zástupci vyhlašovatele, zástupci státní správy a
zástupci podporovatelů projektu – svazů, asociací a cechů. Každý
porotce ohodnotí nominované živnostníky a určí pořadí. Do
celorepublikového finále postupuje 14 vítězů krajských kol
Živnostník roku 2017. Vítěze finálového kola určí celostátní porota.
Vítězní živnostníci ze všech krajů se osobně prezentují před
odbornou porotou.
Česká spořitelna Živnostník roku 2017 Zlínského kraje:
1. Josef Fryzelka – tradiční bednářství (Vlachovice)
2. Etienne Vandame – poradenské služby a aerodynamické výpočty
výrobcům malých letadel (Uherské Hradiště)
3. Jaromír Kolárik – vývoj a výroba jednoúčelových strojů pro
montáž a kontrolu výrobků (Zlín)
Vodafone Firma roku 2017 Zlínského kraje:
1. Ray Service, a.s. – výroba kabelových svazků a
elektromechanických sestav pro letecký a vojenský průmysl (Staré
Město)
2. Retigo, s.r.o. – výroba konvektomatů (Rožnov pod Radhoštěm)
3. Austin Detonator s.r.o. – výroba důlních rozbušek (Vsetín)
Vodafone Firma roku 2017
1. místo Frentech Aerospace s.r.o. – výrobce dílů pro letecký a
vesmírný průmysl (Brno)
2. místo ERA a.s. – výroba komponentů a elektroniky pro letecký
provoz (Pardubice)
3. místo Unuodesign s.r.o. – výroba dětského oblečení (Tábor)

2.

Koupíme kvalitní dubovou, nebo modřínovou kulatinu. I
v menším množství. Předem děkujeme. Bednářství
Fryzelka, tel.:603869246

3.

Na Nový rok, dne 1. 1. 2018 byl nalezen
ve Vlachovicích u benzínky belgický ovčák. Je
vycvičen. Majitel ať se přihlásí na OÚ
Vlachovice, nebo na tel. č. 724070067

HLEDÁME ŠÉFKUCHAŘE DO PŘIPRAVOVANÉ NOVÉ
VLACHOVICKÉ RESTAURACE V KD VLACHOVICE
Hledáme aktivního a nadšeného šéfkuchaře, který má zájem již
v počátku příprav vytvářet a zapojit se do budování nového,
moderního gastronomického provozu zaměřeného na kvalitní
stravu a být i tváří celého konceptu. 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, krásných prostorech, na který bude obec
Vlachovice hrdá, kam se budou hosté pravidelně a rádi vracet a
kde bude vždy perfektní servis za slušnou cenu.
Požadavky: praxe min. 5 let v oboru, schopnost organizace a
vedení restaurace, chuť a schopnosti vařit kvalitně a chutně,
zájem o obor a trendy v gastronomii, kreativitu, samostatnost,
zodpovědnost a spolehlivost, čistý trestní rejstřík Nabízené
výhody a benefity: zajímavou práci bez stereotypu, možnost
být tváří podniku a budování kariéry, trvalý pracovní poměr,
dobré finanční ohodnocení, motivační finanční odměnu (fixní
plat + kvartální výnosové benefity), nové pracovní prostředí,
rozšiřování znalostí a umožnění dalšího profesního rozvoje,
další výhody a benefity dle domluvy, nástup jaro 2018
Pokud Vás baví vařit, oslovuje Vás naše vize a chcete se
dozvědět více informací, ozvěte se nám co nejdříve u kontaktní
osoby: Ing. Radek Fryzelka, tel.: 725 931 050

Česká spořitelna Živnostník roku 2017
1. místo Viktor Hrdina – výroba originálních dřevěných hraček
(Praha 1)
2. místo Josef Fryzelka – tradiční bednářství (Vlachovice)
3. místo Věra Vávrová – textilní výroba (Vimperk)
TZ – David Pavlát

VZPOMÍNÁME
Kdo byl milován, není zapomenut.
Před 5 lety nás opustil manžel.,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Karel Peltan.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom ze srdce poděkovali našemu duchovnímu otci
Františkovi za práci a organizaci rekonstrukce naší farní budovy.
Velké poděkování patří také všem řemeslníkům tj. zedníkům
elektrikářům, vodařům, topenářům, malířům, stolařům a všem
pomocným pracovníkům. Je to krásná práce. Všem Pán Bůh zaplať!
Rovněž chceme upřímně poděkovat otci Františkovi za adventní
mše svaté. Škoda bylo některé se nezúčastnit. Srdečné díky.
vděční farníci

FOTOGRAFIE Z PROSINCE 2017

PRODÁM, KÚPÍM, DARUJU, ZTRÁTY A NÁLEZY….
1.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ VLACHOVICE nabízí k odprodeji 70
ks luxferů v pěkném stavu za cenu 100 Kč/ks. Více
informací na tel. čísle 775985101
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Dokopyjánek - Pečení pánů z kynutého těsta a čerti na muzeu ve
Vlachovicích 4. 12. 2017

Z Rožnutí vánočního stromu – 17. 12. 2017

POZVÁNKY

Informace z matriky za měsíc prosinec nám ještě nebyly dodány,
najdete je až v únorovém čísle Vlachovických listů. Děkujeme za
pochopení. Jarmila Zvonková

VLACHOVSKÝ KALENDÁŘ LEDEN 2018
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