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ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ze dne 24.6.2019
Školní rok 2020/2021 bude zahájen
v budově základní školy 1. 9. 2020 v 8:30
Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020 v 8.30 hod

Vážení a milí žáci, studenti, spoluobčané,
prázdniny, a mnohým i dovolené, utekly jako voda a my se
ocitáme na prahu nového školního roku. Prázdniny ani
dovolené neproběhly asi jako každý rok. Covid nás
pronásleduje ve všech koutech, nejen v naší vlasti. Nezbývá
nám než se chovat zodpovědně, ohleduplně a s plným
respektem. I začátek školního roku a jeho průběh bude jistě
tímto virem ovlivněn. Přesto všechno doufám a věřím, že se
všichni, kterých se to týká, zodpovědně a s plným nasazením
pustí do práce a školní rok tak, jak každý jiný, zahájíme. Budou
nás asi čekat mnohá opatření, ale společnými silami to
zvládneme. Žákům, studentům, učitelům, vychovatelům a
všem pracovníkům ve školství přeji pevné zdraví, mnoho sil,
odhodlání a úspěchů i v tomto školním roce.
Jak jsem již zmiňoval, vir, který nechce odejít, jak kdysi říkal
pan epidemiolog Roman Prymula, nás bude asi ještě nějakou
dobu pronásledovat. My budeme muset snášet a respektovat
různá opatření i omezení. Přesto jsme se rozhodli uspořádat
bohatější program na naše hody o víkendu 2.10. – 4.10. S
podrobným programem vás určitě seznámíme. Jenom ve
zkratce, začneme v pátek divadlem, v sobotu bude pokračovat
pobavení u muziky (zábava) a v neděli bude stejný dopolední
program tak jako v jiné roky. Odpoledne to bude zatím
překvapení. Budu se těšit na společná setkání a pobavení s
ostatními.
S pozdravem a přáním hezkých dnů
Zdeněk Hověžák – starosta

Vzhledem k epidemiologické situaci NEZAHÁJÍME letošní rok
v Kulturním domě ve Vlachovicích, ale v areálu škola.
V případě příznivého počasí se všichni žáci shromáždí
ve venkovních prostorách školy (travnatá plocha u altánu)
podle tříd. V případě nepříznivého počasí se všichni žáci
dostaví do školy, a pod vedením svých třídních učitelů se
přesunou do tříd (nutné vzít přezůvky). Žáky 1. třídy i s jejich
rodiči následně po zahájení přivítáme v kmenové třídě
v přízemí budovy č. 140. Žáci si přinesou přezůvky a aktovku,
aby si do ní mohli uložit sešity, knihy a ostatní pomůcky, které
ve škole obdrží. Rodiče si založí společně s p. uč. Máťou účet
v DM softwaru ve 2.třídě.
Pro rodiče

a veřejnost

je

nutné

použít

roušku.

Zahajovací den pro všechny žáky skončí kolem 9 hodiny.
Běžný provoz základní školy, školní družiny a školní jídelny
pro žáky školy bude zahájen ve středu 2. září. Žáci I. třídy
budou mít vlastní režim, žáci II. až V. třídy budou mít od středy
do pátku 4 vyučovací hodiny, žáci VI. až IX. třídy budou mít
5 vyučovacích hodin (6.,8.tř. - St – Pá – adaptační pobyt
ve Fryštáku). Ve středu bude vyučování probíhat formou
třídnických hodin. Provoz školní družiny (ranní i odpolední)
bude
zahájen
od středy
2. září
2020.
Provoz školní jídelny bude zahájen ve středu 2. září 2020.
Další informace k začátku a průběhu školního roku sdělí
rodičům třídní učitelé prostřednictvím DM softwaru.
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DOKOPY ZVE NA PUTOVÁNÍ PO 8 SUŠÍRNÁCH
ze dne 24.6.2019
V sobotu 5. září 2020 si můžete prohlédnout vlachovské a vrbětické sušírny

Zážitky, turistika, chuťovky ze sušeného ovoce, ale i kulturní
zážitky, ale hlavně oddych, na Vás čekají
v turistickozážitkovém dni ve Vlachovicích na jihu Valašska. Spolek
DOKOPY společně s majiteli početných vlachovských sušíren
a majiteli dalších významných staveb, pro Vás chystají pátý
ročník této ojedinělé akce, a to na sobotu 5. září 2020.
Zajímavé technické stavby, z nichž některé jsou i dvě století
staré, se v tento den otevřou veřejnosti a turistům.
Ve Vlachovicích a Vrběticích bylo v roce 1940 okolo 25
sušíren ovoce. Ještě dnes je posledních osm dřevěných
sušíren rozesetých po vysokých stráních a sadech. Díky
majitelům a Spolku Dokopy má obec Vlachovice nejvíce
funkčních sušíren ovoce z celé ČR i SR.
V sobotu 5. září se můžete vydat pěšky nebo na kole poznávat
jejich historii, příběhy a kouzlo i krásu jihovalašské krajiny.
Vyrazit můžete odkudkoliv, kde vede turistická trasa po
vlachovských sušírnách. Hlavním kulturním a občerstvovacím
místem je nová roubená sušírna DOKOPY, kde nejen můžete
nabrat síly do dalšího putování, ale kde uvidíte i nejnovější
tradiční sušírnu na Valašsku s některými zajímavými
technickými prvky.
Nedaleko se nachází další zajímavá stavba – Sušírna sv.
Františka rodiny Fryzelků, která byla první zachráněnou a
zrekonstruovanou sušírnou na Vlachovsku. Její majitelé v ní
sice suší i různé druhy ovoce, ale po většinu roku především
různé druhy bylin.

Na své farmě KVĚTOMLUVA byliny pěstují v certifikované BIO
kvalitě na ploše 7000 m2. Ve své provozovně je dále
zpracovávají do různých forem výrobků. Při této akci zde
představí své nové speciální výrobky – BYLINNÉ KÁVY
KVĚTOMLUVA. Nahlédnout tak můžete nejen na jejich bylinná
políčka, ale koupit si i bylinné výrobky přímo z jejich bylinných
políček. Ochutnat zde můžete i jejich speciality – jedlé květy,
a i některé jejich výrobky. Pro děti i dospělé je zde nachystána
vědomostní bylinná soutěž. Tu nesmíte minout😊
Rozhodně si taky nenechte ujít krásnou Vaňatkovu sušírnu ve
Vrběticích, díky majitelům je krásně opravena do původního
stavu z doby jejího vzniku, a to i včetně šindelové střechy a
starého typu pece. Suší se v ní starobylým způsobem.
pokračování na str 3
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Sušírna Raků z vlachovských pasek – má svoje skryté kouzlo
a pamatuje spoustu veselých příběhů. Je velice kvalitně a
k historii velmi citlivě opravena, je stále vybavena původní
technologií sušení a jen vkročit do ní – znamená vstoupit do
doby, kdy se vlachovští pasekáři živili vyhlášeným sušeným
ovocem. Počkejte, až ucítíte vůni sušeného ovoce, nebo
pečených zemňáků z pece…Majitelé si pro Vás nachystali i
různé občerstvení a speciality.
Po trase ovšem nezapomeňte navštívit i ostatní čtyři sušírny,
nejsou sice opravené, jsou v různém, často i velmi špatném
stavu, ale jsou na nádherných místech a vypovídají mnohé o
této krajině, lidech i dobách. Jedná se o nejstarší sušírnu
Míčovu, dále Petrů a Hrabicovu. Určitě navštivte i Sušírnu
Šimoníkovu, je sice opravena, ale pec byla již zbourána a
neplní svůj účel, přesto vše stále má v sobě své kouzlo. Stojí
v krásném místě v trnkovém sadě s jezírkem vysoko nad
Vlachovicemi. Majitelé si pro Vás nachystali bohaté
občerstvení jako například skvělou slivovici, speciality
z udírny, nebo čepované pivo, které po výšlapu k sušírně
určitě přijde vhod.
Ve Vlachovicích v tento den však můžete navštívit a vidět
mnohem více. Vlachovské muzeum lidové kultury a tradic
Vlachovska – najdete ho ve vlachovské usedlosti z 19. stol.
Určitě Vás překvapí svou bohatou sbírkou a zajímavostmi.

Usedlost získala ocenění Lidová stavba roku 2016.
Navštívit můžete i místní vlachovskou pálenici. Voní to v ní
slivovicí a můžete zhlédnout pálenici v provozu a také
technické vybavení této důležité stavby v obci, včetně další,
již novější sušírny ovoce z 80. let 20. stol.
Kousek od Vaňatkovy sušírny můžete navštívit i Farmu
Vrbětice. Farma pana Pavla Šeligy chová ovce a hovězí
dobytek okolo Vrbětic. Je zajímavá a významná, citlivým a
šetrným přístupem ke krajině a chovu zvířat a i tím, že zde
mají kompletní zařízení na praní ovčí vlny. To můžete v tento
den zhlédnout.
Za návštěvu rozhodně stojí i Bednářské muzeum
BEDNÁŘSTVÍ FRYZELKA, které bylo v roce 2018 otevřeno ke
příležitosti 90 let od založení rodinné firmy. Muzeum Vám
nabídne i originální občerstvení: kotlíkový guláš, nebo tradiční
bednářskou svačinu, dále slivovicu 2 roky vyzrávanou
v dřevěném sudu, anebo i burčák. Rovněž zde proběhne křest
nové knihy bednáře pana Josefa Fryzelky, BEDNÁŘSTVÍ
VČERA, DNES I ZÍTRA.
K sušírnám patří i zpěv a lidová valašská zábava. „Proto se
mezi sušírnami, muzeem a pálenicí budou pohybovat
„šikovné cérky a robky ve vlachovském kroji z folklórního
souboru Dokopyjan a spousta dalších muzikantů.

Tak si 5. září udělejte čas a vydejte se do Vlachovic – obce plné sušíren a zajímavostí! To jen tak nezažijete!

MS VALAŠSKO POŘÁDÁ MYSLIVECKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ

ze dne 24.6.2019
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FOTBALOVÝ KEMP 2020
Malí fotbalisté tři dny intenzivně trénovali
Druhým rokem fotbaloví trenéři Roman Zoubek a Vlasťa Plšek
uspořádali začátkem srpna krátký fotbalový kemp pro
základnu mladších a starších žáků. Zájem byl obrovský,
fotbalistů bylo 22. Ráno se scházeli na hřišti, kde proběhl první
trénink. Po obědě na Mýtě zamířili do posilovny na koupališti,
kde měli možnost vyzkoušet si trénink na běhacím pásu,
spinningových kolech a také využít relaxace ve vířivce.
Odpoledne si zařádili v bazénu a k večeru zase odběhli na
hřiště, kde byl další trénink. K sedmé večerní si je rodiče
vyzvedávali unavené, ale spokojené. V pátek fotbalisté sehráli
přátelský zápas s týmem z Poteče a potom trenéři uspořádali
spolu s rodiči malých fotbalistů na rozloučenou grilování,
které si všichni pořádně užili. Většina fotbalistů byla na kempu
již vloni a těší se tak i na příští rok. Velké poděkování patří obci
Vlachovice, která poskytla prostory posilovny na koupališti a
také se podílela na občerstvení účastníků kempu. Dále také
velký dík rodičům za podporu, bez které by tento kemp nešlo
udělat.
V nové sezóně budou mladší žáci nastupovat k domácím
zápasům v neděli. Tým starších žáků se pro tuto sezonu spojil
z důvodu malého počtu hráčů s týmem Poteče a bude
k domácím zápasům na podzim nastupovat také na místním
hřišti. Na jaře se domácí zápasy starších žáků budou hrát na
hřišti v Poteči.
Pravidelné tréninky obou kategorií probíhají v úterý a ve
čtvrtek od 17:00 na hřišti. Pokud mají rodiče malých fotbalistů
zájem, rádi je tam uvidíme. Pro informace volejte Romana
Zoubka na tel. 603 499 447.

ZPRÁVY Z MATRIKY
Přihlášeno: 1, odhlášeno: 3, narození: 2, úmrtí: 0
Z důvodu
ze dneoznamovacích
24.6.2019 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 (na matrice) a současně předložili i příslušný
matriční doklad. Fotografie narozených dětí nebo informace do
rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete odevzdávat v kanceláři OÚ
Vlachovice nebo posílejte na e-mail: obec@vlachovice.cz nebo
zpravodajvlachovice@seznam.cz.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

V ČERVNU SE NARODILI

ze dne 24.6.2019

Roman Zoubek, trenér

VZPOMÍNÁME
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA INFORMUJE

Tréninky fotbalové přípravky probíhají každé
úterý a čtvrtek od 16:30 na fotbalovém hřišti.
Trenér Martin Obadal rád uvítá další nové hráče
ve věkové kategorii 2012-2015. Rád také odpoví
na Vaše dotazy na tel. 604 146 280.

ze dne 24.6.2019
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HYGIENICKÁ OPATŘENÍ OD 1. ZÁŘÍ 2020
Od 1. září 2020 se vrací povinnost nosit roušky
ze dne 24.6.2019

•

•
•

•

•
Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany
dýchacích cest, se tedy od září nově vztahuje na některé
vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu, konkrétně se
jedná o:
•
•
•
•
•

zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice,
ambulance, polikliniky, domovy pro seniory,
stacionáře, lékárny a další zařízení),
úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností
v době, kdy slouží pro tento účel),
veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava,
taxislužby, zájezdové autobusy a další),
vnitřní hromadné akce nad 100 osob,
volební místnosti.

Přehled všech platných výjimek z mimořádného opatření:
•
•

•

děti do dvou let věku,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického
spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti
či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických

•

•

zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb, zdravotnické
pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to
potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních
služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro
osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a
v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby
v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví
poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb
nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve
zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních
služeb,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i
v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy nejsou
v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich
obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních
soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce,
tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne
soud, a to v místě a době soudního řízení,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a
v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy po
dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a
pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další
osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící
prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto
prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich
portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
včetně společné fotografie s členy domácnosti a
dalšími blízkými osobami,
pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných
bazénů.
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POZVÁNKY

ze dne 24.6.2019

RESTAURACE NA MÝTĚ JE
Z DŮVODU SOUKROMÉ AKCE
UZAVŘENA VE DNECH: 12. 9.,
19. 9. a 26.-27. 2020

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2020

ze dne 24.6.2019
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