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Vážení www.vlachovice.cz
a milí spoluobčané,
ocitli jsme se na začátku adventu. Zapálili jsme první svíčku na
adventním věnci. Toto období bylo historicky obdobím postním,
dobou rozjímání a časem dobrých skutků. Co kdybychom se všichni
zamysleli nad dobrým skutkem a našli si někoho, komu bychom
udělali radost. K adventním nedělím patřilo přání. K té první se přálo
v rodinách, přátelům a známým. Lidé si v adventní čas přáli podle
staré křesťanské tradice především pohodu, klid a mír. V této
nelehké době bych nám všem přál nejvíce klid a mír, ať nás provází
celým předvánočním časem.
Po adventu přijde očekávaný čas vánoční. I když se s mnohými ještě
jistě potkáme při různých předvánočních i vánočních akcích, rád bych
Vám touto cestou popřál i krásný čas Vánoc. Rád bych všem popřál
především Vánoce veselé, šťastné a prožité v kruhu přátel.
S přáním krásných předvánočních i vánočních dnů,
Zdeněk Hověžák - starosta obce

Valašská madona na obraze ve vlachovickém kostele

sv. vystoupení před kostelem souboru Dokopyjánek a nakonec
ukončení společným, jednotným zpěvem všech generací… Děkuji!
Moji milí a drazí farníci a občané Vlachovic, dovolte mi, abych Vám
popřál klidné a ničím nerušené vánoční svátky, při kterých máme
možnost být Bohem obdarování novou jistotou, že Bůh nás miluje a
chce nás učinit nesmrtelně šťastnými.
Kéž si budeme v novém roce 2016 taktéž blízcí při všech
společenských akcích, ve kterých se budou všichni cítit jako v dobré
rodině. V modlitbě Vám vyprošuje vše dobré od Pána a žehná,
o. František Cinciala

PRÁCE V OBCI
Drazí farníci,
prožívám zde mezi Vámi ve farnosti Vlachovice první čtyři měsíce,
máme před sebou Vánoce 2015 a zároveň konec kalendářního roku.
Dovolte mi, abych se poohlédl na měsíce, které spolu prožíváme.
Upřímně děkuji za pomoc při stěhování a úprav farních prostorů k
užívání jednotlivých stávajících nebo budoucích farních společenství.
Zvlášť bych touto formou poděkoval panu starostovi Zdeňku
Hověžákovi a oběma místostarostům Radku Fryzelkovi a Ladislavu
Obadalovi za vstřícnost a pomoc při rekonstrukci místnosti klubovny
pro vzniklý skautský oddíl naší farnosti, který je otevřený pro všechny
děti i ty, které nenavštěvují bohoslužby (Boží slunce svítí na
všechny…).
Rád vzpomínám na společné prožití oslav našich narozenin – pana
starosty, P. Josefa Kuchaře a mých s Vámi, kteří jste naše pozvání
přijali a mohli tak prožít neformální vzájemné setkání nejen
v rozhovorech, ale také v doprovodu harmonikářů Karla Hlavici a
Vladimíra Gbelce. Tímto byla vytvořena úžasná jednota naší farnosti
a obce Vlachovice.
Tuto jednotu bylo možné vidět také při prožívání vlachovických
hodů, které vyvrcholily průvodem od obecního úřadu ke kostelu,
doprovázeni dechovkou k slavení hodové mše svaté.
Nezapomenutelným radostným zážitkem bylo po slavnostní mši

V listopadu jsme prováděli kromě úklidových prací, hrabání i sběr
listí, nátěry mladých lesních porostů proti okusu zvěří a dále čištění
propustí přes komunikace. Prováděla se běžná údržba strojů a
zařízení před zimou. V KD probíhají práce v části „Pekla“, kde je už i
položena nová dlažba a na balkoně je dán nový koberec. Ve
Vrběticích v části Záhumení budujeme novou kanalizaci. Pomáhali
jsme rovněž s pokládáním dřevěné podlahy a nátěrech při
rekonstrukci skautské klubovny na faře.
Ladislav Obadal

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016
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DOCHÁZKA ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA
VEŘEJNÉ SCHŮZE ZO VLACHOVICE

ZPRÁVY Z OBCE
Informace ze schůze Rady obce Vlachovice ze dne 4. 11. 2015 a 18.
11. 2015.


RO souhlasila s podáním žádosti o dotaci „Doplnění sběru
separovaných odpadů v obcích mikroregionu Jižní
Valašsko“.

Jedná se o údaje od ustanovující schůze až po poslední schůzi ZO ze
dne 27. 11. 2015. Uskutečnilo se celkem 8 schůzí.
Aleš Lysáček

7

87,5 %

Zdeněk Hověžák

8

100 %

Mgr. Hana Sporková

6

75 %

Ladislav Obadal

8

100 %

Ing. Fryzelka Radek

8

100 %

Mgr. Kateřina Gbelcová

6

75 %

Jaroslav Číž

7

87,5 %

Ing. Stanislav Maček

8

100 %

Bc. Iveta Šimonů

7

87,5 %

RO souhlasila s protokolem č. 2 o vyřazení starého
Územního plánu. Byl nahrazen novým Územním plánem
Vlachovic.

Ing. Oldřich Žáček

5

62,5%

Pavel Obadal

6

75 %



RO souhlasila s nákupem posypových zimních nádob a
posypového vozíku.

MUDr. Miroslava Manová

7

87,5 %



RO schválila dar Nemocnici Slavičín ve výši 20000 Kč.

Mgr. Ludmila Nejedlá

8

100 %



RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemků
obce č. 3235/2, 3237/1, 3237/2, 3239, 3241, 3254/1,
3409/9 a zveřejnění záměru prodeje části pozemku
3870/4.

Zdeněk Školek

1

12,5 %

Ing. Martin Pitrun

7

87,5 %



RO souhlasila se zapojením do projektu místního akčního
plánu.



RO souhlasila s podáním žádosti o dotaci na dětské hřiště.



RO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z POV na opravu
cesty Vrbětice Záhumení a Vlachovice „za starou školou“.



Ro souhlasila s podáním žádosti o dotaci na konzervaci
zrekonstruovaných sakrálních staveb.



RO stanovila dočasnou cenu pronájmu Kulturního domu
Vlachovice - svatba – 2000 Kč, oslava 1000 Kč, trachta 500
Kč. Cena se bude odvíjet i dle velikosti pronajmutých
prostor.





Obec Vlachovice navštívila ministryně pro místní rozvoj,
Ing. Karla Šlechtová, přislíbila, že se pokusí nějakým
způsobem pomoci v rámci vyrovnání po výbuších
v muničních skladech.

Informace z mimořádné veřejné schůze ZO ze dne 27. 11. 2015


ZO Vlachovice schválilo zveřejnění záměru prodeje
obecních pozemků v katastrálním území Vlachovice plánovaná nová stavební lokalita Nivy.



Zastupitelstvo obce přijalo nové stanovy Mikroregionu
Jižní Valašsko a bralo v potaz zrušení starých stanov.



Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem vodního
díla „Vlára“, a protože se současně projednávají dva další
návrhy vodních děl, požaduje vysvětlení souvislostí mezi
všemi těmito vodními díly.
Radek Fryzelka

Majitelé lesů v areálu hlídaného prostoru kolem
muničních skladů, ať se hlásí na OÚ Vlachovice
z důvodu změny v užívání lesních pozemků a
podání žádosti na úhradu zvýšených nákladů.

Jarmila Zvonková

OPRAVILI JSME VRBĚTICKOU ZVONIČKU
Naše
vrbětická
zvonička již byla ve
špatném stavu, šindel
již
potřeboval
výměnu a již nějakou
dobu
každodenně
nezvonila. Jsme rádi,
že se nám podařilo
sehnat část financí na
její opravu přes
dotace z ministerstva
kultury na obnovu
nemovité
kulturní
památky.
Účelový
příspěvek
činil
100000 Kč. Celkové
náklady
činily
171 785 Kč. Součástí
opravy byla i výměna
nevhodného řešení
automatického zvonění, za nový a především pro konstrukci zvoničky
mnohem šetrnější systém. Opravu zvoničky prováděla na základě
výběrového řízení tesařská firma Adámek z Valašských Klobouk.
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V průběhu rekonstrukce zvoničky jsme našli ve stříšce zvoničky
uložené dva kusy vzácných šindelů. První byl z roku 1835 a jednalo
se o kus z původní zvoničky. Byl na něm napsaný text: „ Postavil r.
1835 tesař Jura Vrátník, který měl na den 1 říšský rýnský za
purkmistra Josefa Vrátníka a fojta Jury Švehláka.“ Druhý byl z roku
1902. bylo na něm napsáno: „Šindel byl obnoven r. 1902 tesařem
Vaňatkou za starosty Josefa Vaňatky, prvního radního Josefa
Švehláka a obecního představenstva“ ( dále nečitelné.. ). Jedná se o
vzácně dochované staré šindele, které musíme opatrně ošetřit a
zachránit před degradací a o které ihned projevil velký zájem
Národní památkový ústav. Šindele ovšem zůstanou ve Vlachovicích
a budou uloženy a vystaveny ve Vlachovickém muzeu.

Kromě šindelů zde byly nalezeny staré noviny, svaté obrázky, mince
a hlavně zajímavý dopis od pátera Františka Matýska, díky němuž
zvonička ve Vrběticích stále stojí. V dopise páter Matýsek vysvětluje
situaci ve Vrběticích, při stavbě této zvoničky, neboť „originál“ byl
převezen do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Všechny tyto zajímavé věci byly znovu uschovány ve zvoničce pro
další generace.
„Čtenářům pozdrav. Na další paměť vkládám dnes 3. května L. P.
1965 do stříšky od základu nově postavené zvoničky vrbětické tento
zápis: S velkým osobním přičiněním a nákladem za naprostého
nepochopení ze strany občanů vrbětských, dal jsem zbudovati tuto
zvoničku s Boží pomocí ke cti Nejsv. Trojice – do jejíž ochrany se
Vrbětice přihlásily kdysi obnovením památky „ trojice“ zvané – zcela
nově dle původní podoby z roku 1835, protože stará již padala a
neměla ani část zdravého dřeva“…. Tak začínal překvapivý dopis od
pátera Františka Matýska.
Z dopisu jsme se mimo jiné i dozvěděli i spoustu konstrukčních
zajímavostí i podrobností, jak se někteří Vrbětčané zachovali při
stavbě zvonice. Dále například i informaci, že Obec Vrbětice požádala
o povolení zbudovat moderní zvoničku. Krajské středisko památkové
péče v Brně a ONV v Gottwaldově ovšem tuto žádost zamítlo a
požádali provisora fary F. Matýska, aby se obnovy zvoničky ujal.
Šindel připravil F. Rak a K. Míča z Vlachovic. Pro stříšku Raška
z Vrbětic., který s Bednářem zvoníkem vazbu sestavil. Plechování
provedl klempíř Josef Garaja z Valašských Klobouk.
V dnešní době jsme na tuto krásnou zvoničku hrdí a je dominantou
vrbětické návsi. O to si musíme dnes více vážit odvážných činů i slov
pátera Matýska. Před 50 lety nepřipadla již občanům ve Vrběticích
nijak zajímavá, chtěli ji zbořit a postavit novou moderní. Páter
Matýsek si ovšem byl vědom vzácnosti a důležitosti ji zachovat pro
ostatní generace vrbětčanů, přestože nenašel ve Vrběticích takřka
žádné pochopení.
V záchraně vrbětické zvoničky a v událostech, které ji doprovázely,
můžeme vidět velké ponaučení a inspiraci pro nás všechny. Je
potřeba si vážit, chránit a poctivě zrekonstruovávat naše staré
vrbětické a vlachovické lidové stavby, tradice i zvyky a navázat na ně.
Jejich záchranu, obnovu totiž asi bohužel příliš neocení dnešní
generace, ale mohou být velkou posilou a chloubou našich potomků.
Zachraňujeme totiž sami sebe a naši kulturu, která se již dlouho
postupně rozplývá ve světovém myšlenkovém, kulturním i
architechtonickém chaosu.
Radek Fryzelka

DOTAZY OBČANŮ
„Kdy se budou prodávat vánoční stromky?“
Odpověď: Prodej stromků se uskuteční 16. prosince. Čas bude ještě
upřesněn.
„Kříž u vrbětského toho mosta by sa měl
renovovat a hlavně natřít tak jak byl
dřív. Neenom že tak pěkně vypadal, ale
ta barva ho aj chránila před
zvětráváním. To samé by si zaslůžil aj
pomník na křižovatce a navíc by sa měl
aj zastřešit lebo slnko, déšč a mráz,
dělajů svoje. Dřív toto funkcu dělaly lípy,
ale ty už tam nejsů. Je tom 100 roků co
tito naši rodáci umírali v téj nesmyslnéj
válce a tak by si zaslůžili nejaků
připomínku na ludsků hlůpotu. Lidové originální zastřešení
s novýma stromama by bylo důstojné.
(ze schránky na dotazy občanů ve Vrběticích)
Odpověď: Kříž i s pomníkem je ještě v docela dobrém stavu. Přesto
ale chceme zažádat o dotaci na ošetření všech těchto památek ve
Vlachovicích a Vrběticích. Nátěr kříže, tak jak tomu bylo dříve, dle
vyjádření odborníků vhodný nebyl a není. Materiál, z kterého je kříž
zhotoven potřebuje „dýchat“ a nátěr mu to neumožňoval. Nad
prostorem centrální části Vrbětic, včetně pomníku, je potřeba se
zamýšlet komplexně a řešit i v návaznosti na nutnou rekonstrukci a
řešením vrbětické školy. Těmito věcmi se na schůzích RO pravidelně
zabýváme a nejspíše již v dalším čísle vlachovických listů se dozvíte
více podrobností…
Radek Fryzelka

ZLÍNSKÝ KRAJ BUDE POSKYTOVAT DOTACE NA
VÝMĚNU KOTLŮ V DOMÁCNOSTECH
Program na výměnu zdrojů tepla
v domácnostech Zlínského kraje
bude určen pro majitele
rodinných domů ve Zlínském
kraji (fyzické osoby vlastnící
nebo spoluvlastnicí objekt),
využívající jako hlavní zdroj tepla
kotel na pevná paliva s ručním
přikládáním. Tento starý zdroj tepla bude moci být vyměněn za:

teplé vody

Dotaci však nebude možné využít na:
1) Výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí,
ani za kotel spalující uhlí a biomasu.
2) Výměnu kotle s automatickým přikládáním paliva.
3) Výměnu zdroje tepla, který není hlavním zdrojem vytápění a není
prokazatelně v provozu. (Lze tedy vyměnit kotel v rodinném domě,
který je vytápěn dvěma zdroji, pokud se jedná o výměnu zdroje,
který je hlavním zdrojem vytápění.)
4) Výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti,
nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám,
Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu
výměny kotlů (kraje a Ministerstva životního prostředí). Ve všech
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případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního
titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších
pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.
Podporu bude možné poskytnout také na již provedenou výměnu
starého kotle, pokud bude zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) a
pokud nově instalovaný zdroj tepla bude splňovat požadavky na
ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a bude uveden v
seznamu registrovaných výrobků, zveřejněném na www.opzp.cz. V
tomto případě doporučujeme případným žadatelům, aby si při
výměně zajistili fotodokumentaci původního kotle napojeného na
otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci odstranění
starého kotle, fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla,
potvrzení o likvidaci starého kotle (ze sběrného dvora nebo
oprávněné firmy), faktury týkající se realizace výměny zdroje tepla a
doklady o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kompletní seznam
dokumentů, které budou muset být přiloženy k žádosti o dotaci a
následně s vyúčtováním poskytnuté dotace, bude zveřejněn
společně s vyhlášením Programu. Na výměnu zdroje tepla v
domácnostech Zlínského kraje bude poskytnuta v jednotlivém
případě dotace ve výši 70 % - 85 % z výdajů vynaložených na výměnu
kotle, na provedení „mikro“ energetického opatření a na související
práce. Maximální výše dotace je však dána příslušným procentem z
nejvýše 150 tis. Kč. Konkrétní procento bude odpovídat typu nově
instalovaného zdroje tepla a místu (obci) realizace výměny.

družstvo mužů umístilo na I. místě a postoupilo na „Okresní soutěž
v požárním sportu“. Na okresním kole se naše družstvo mužů
umístilo na pěkném III. místě. Sbor si váží delegování našich
sportovců na výběrovou soutěž, a to na „Soutěž v PS - O zlatý pohár
hejtmana Zlínského kraje“, tato se konala dne 19. 9. 2015 ve
Slavkově pod Hostýnem. Náš sbor dále pořádal:





4. 7. 2015 soutěž v programu „Zlínské ligy v požárním
sportu“
29. 8. 2015 soutěž v programu „Slovenskomoravské
hasičské ligy“
29 . 8. 2015 soutěž v programu „Jihovalašské ligy nočních
soutěží“
28. 11. 2015 Zimní Mikulášskou soutěž

Pouze pár postřehů k zimní soutěži, takovou soutěž pořádají v celé
republice pouze dva SDH a to SDH Český Rudolec a jako druhý SDH
Vrbětice. Tato soutěž probíhá za téměř extrémních podmínek a
všichni soutěžící se tomuto musí podrobit. O zájmu účastnit se
takové soutěže svědčí i počet přihlášených družstev a to 90.
Rezervace pořadí na tuto soutěž musela být předčasně ukončena
z důvodu časového omezení. ( viz. www.regionvalassko.cz - Do
Vrbětic přijede přes 600 hasičů ). Nakonec na tuto soutěž dorazilo
72 družstev. Z největší vzdálenosti přijeli sportovci z SDH Srch
z Pardubického kraje ( cca 250 km ).

Předpokládáme vyhlášení programu na konci roku 2015 s příjmem
žádostí od ledna 2016 (tyto termíny jsou orientační). Žádost o získání
dotace bude muset být vyplněna na předepsaném formuláři, který
bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu, a bude možné ji
předkládat osobně anebo poštou na Krajský úřad Zlínského kraje.
Aktuální informace sledujte na http://www.kr-zlinsky.cz/programvymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl3259.html.
Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz
anebo můžete využít telefonické kontakty pracovníků Oddělení
dotačních programů: 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043 833
(Ing. Kristýna Drahotůská), 577 043 826 (Ing. Petr Valášek).

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VRBĚTICE
ZA ROK 2015
Blížící se konec roku nás nabádá k tomu, abychom se poohlédli zpět
a zhodnotili tak činnost, kterou náš sbor v uplynulém období
vykonával. Dovolím si začít stavem naší členské základny. Naše
členská základna čítá celkem 52 členů, z toho 10 členů do 18-ti let, 4
členové od 18-ti let do 25-ti let, 28 členů do 60-ti let a 10 členů nad
60 let, z toho 4 členové nad 70 let. V letošním roce nás opustil náš
dlouholetý člen, bratr Josef Janoš. Na konci roku 2014 při Valné
hromadě SDH proběhly volby funkcionářů do Výboru SDH Vrbětice.
Při těchto došlo k minimálním změnám ve složení výboru.
Kulturní a společenskou akcí na začátku roku bývá již tradičně
fašankový průvod a s tím spojená večerní zábava s pochováváním
basy, která se letos konala 14. února. Družstvo našich chlapů to jako
každý rok pojalo originálně a jako pokaždé, se postarali o veselou
zábavu nejen při průvodu, ale také při večerní zábavě a pochovávání
basy. Na Velikonoce se společně s celým okrskem účastníme stráže
u Božího hrobu, 25. dubna to byla tradiční pouť na Svatý Hostýn a
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 tomto roce proběhla také řada soutěží. Jednou z prvních byla
„Okrsková soutěž v požárním sportu“ na Vlachové Lhotě, kde se naše

Za sebe bych chtěl nejen družstvu mužů, ale i všem, kteří při pořádání
těchto akcí přiloží ruku k dílu. Samozřejmě je nutno poděkovat, jak
za dobrou reprezentaci, tak i 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 ovšem patří členkám spolku žen „Vrběčanky“, bez jejichž
pomoci by se nám mnohé z akcí nepodařilo uskutečnit.

Vzpomenout bych chtěl taky účast našich mladých sportovců z řad
žáků, kteří na okrskové soutěži náš sbor pěkně reprezentovali a
umístili se na 1. místě, za což jim patří taktéž poděkování.
Co se jiných akcí týká v rámci uplynulého roku. Po dohodě
s okrskovým výborem připadla povinnost zorganizovat odbornou

Stránka |5
přípravu neboli takzvané námětové cvičení sboru z Vlachové Lhoty.
Námětem byla kontrola hydrantové sítě ( funkčnost hydrantů).
Tohoto cvičení se účastnilo všech pět sborů okrsku a cílem bylo
prověřit dojezdové časy jednotek, akceschopnost družstva a
techniky a získat tímto praktické zkušenosti.
Nemohu opomenout práce na hřišti počínaje vybudováním nové
startovní plochy (jedna z podmínek pořadatelství SMHL ), dále
stavbu přístřešku a zastřešené pergoly na hřišti určeného pro
uskladnění sekačky a objemného materiálu sboru. Výčet prací při
tomto je nepřeberný, a to provedení výkopů, zabetonování patek a
obrubníků, pokládka dlažby, hoblování, broušení, natírání trámů a
desek a v neposlední řadě celková stavba tohoto. A to vše
svépomocí, brigádně a ve svém volném čase. Za to patří všem
zúčastněným velký dík. Nemalé poděkování patří pochopitelně také
zástupcům Obce Vlachovice, kteří nás v těchto pracích podpořili, jak
materiálně tak i osobní podporou. 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 2016.
Jan Ambrůz, starosta SDH Vrbětice

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH VLACHOVICE
ZA ROK 2015
Vážení spoluobčané, jak již tomu v tyto adventní dny bývá zvykem,
dostává se mi prostřednictvím prosincového vydání Vlachovických
listů možnosti seznámit Vás s naší letošní činností a alespoň částečně
Vám tak umožnit nahlédnout do chodu našeho sboru.

08 /2015 – technická pomoc / kanalizace ( asistence CAS 25 )
08 / 2015 – technická pomoc / ZD Vlachovice ( asistence CAS 25)
09 / 2015 – pátrání po pohřešované osobě ve Slavičíně ( asistence
DA-tranzit )
10 / 2015 – taktické cvičení 16. okrsku / kontrola hydrantové sítě Vl.
Lhota ( asistence DA- tranzit )
Nevyžadují-li si nás situace k zásahovým výjezdům, můžeme náš čas
věnovat tradičním a kulturním akcím. V neposlední řadě i výchově
mladých hasičů v hasičském kroužku, který dnes čítá přes 20 dětí ve
věku 7 – 13 let. S těmito dětmi a s našimi hasičkami-ženami, jsme
letos navštívili přes 23 hasičských soutěží, počínaje postupovými koly
v požárním sportu, letos pořádané okrskové kolo na Vlachové Lhotě,
kde si mladší žáci vybojovali 1. místo. Starší žáci skončili ve své
kategorii druzí. Ženy, jakožto jediné družstvo žen v našem 16. okrsku,
postoupily do okresního kola, kde si vybojovaly 7. umístění. Všem
mladým hasičům bych chtěl do nadcházející sezony 2016 popřát
hodně elánu, sportovního nadšení a zasloužených úspěchů. Rovněž
jim patří nemalé díky, za zdařilou prezenci „ vlachovských hasičů“
v širokém okolí!
Z oblasti hasičského sportu, bych zde rád zmínil letos námi
uspořádaný prvý ročník soutěže mladých hasičů pod názvem „O
pohár starosty obce“, který jsme za podpory hasičů z Vrbětic
uspořádali dne 26. 7., místem tamtéž. Soutěže se zúčastnilo 7
družstev mladších a 7 družstev starších žáků z celého okolí.
Slavnostního zahájení našeho prvního ročníku pro ty „ nejmladší“
z řad hasičů, se zúčastnil a svou účastí i věcnými dary podpořil brig.
gen. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, garantem celé
soutěže se stala obec Vlachovice. Oběma patří velké poděkování za
podporu materiální i morální při výchově mladých hasičů, v našem
nejbližším okolí.

zleva Rak P., Lysák P., Číž J., Hrabica M., Gen.ředitel ing. Ryba Drahoslav,
npor. Mgr. Jiří Ovesný, Šmatlo K.

Náš sbor v těchto dnech čítá celkem 79 členů, z nichž 29 mladých
hasičů s věkem do 18 ti let. Je velmi potěšující a pro vedení sboru
povzbuzující, že zájem o činnost v hasičském sboru neklesá, ba
naopak u těch nejmladších roste. Věříme a rádi bychom tak v dalších
letech tomuto zájmu vycházeli vstříc, prostřednictvím hasičského
sportu a nadále postupným zapojováním a seznamováním mládeže
s hasičskou tématikou.
Jak jsem již dříve přednesl, je každoroční činnost našeho sboru
vedena s cílem předcházet a bránit případným škodám na majetku,
nedej bůh na životech, v důsledku ohně či jiných živelných pohrom.
Letošní rok byl v tomto ohledu k nám dobrovolným hasičům velmi
nakloněn, neboť našich výjezdů v našem nejbližším okolí bylo velmi
málo zapotřebí. Konkrétně jsme zasahovali a pomáhali v těchto
případech:
08/2015 – technická pomoc / hlídka při pálení úlů (asistence CAS 25)
08/2015 - požár travnatého porostu ve Vrběticích (asistence CAS 25)

mladé hasičky, zleva Míša Burdová, Adélka Mikulková

Z popředí kulturního dění, bych zde rád zmínil několik dalších akcí,
jež jsme zajišťovali či svou účastí podpořili. Jak již každoročně se
členové našeho sboru chopili uspořádání tradičního fašankového
průvodu v celkovém počtu chasy čítající na 28 masek. K pohodě i
do kroku všem zúčastněným po celý den hrála kapela Důbravanka.
Na Velikonoce jsme společně s ostatními sbory 16. okrsku zajistili
stráže u Božího hrobu v místním kostele sv. Michaela. Dne 25. 4.
následováno hasičskou poutí na sv. Hostýn a první květnovou
neděli 1.5. mší svatou za patrona hasičů sv. Floriána konanou
v místním kostele sv. Michalela. Květen jsme již tradičně završili
kácením májky.
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Ohlédneme-li se ještě zpět, dostalo se nám v dubnu velké cti a
několik členů SDH Vlachovic a SDH Vrbětic, mělo možnost na
pozvání
paní Mgr. Bradáčové, garantky projektu Zlatý
záchranářský kříž, navštívit dne 15. 4. v Praze slavnostní Zlatý
záchranářský kříž. Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit
hrdinské činy profesionálů všech složek integrovaného záchranného
systému i laické veřejnosti. Z našeho nejbližšího okolí zde byl
nominován npor. Mgr. Jiří Ovesný z HZS Zlínského kraje ze stanice
Valašské Klobouky. Z rukou prezidenta republiky mu bylo uděleno
Čestné uznání za rozhodnutí, které zachránilo životy.
16. října 2014 byl ohlášen požár skladu munice v areálu Vojenského
technického ústavu a na toto místo byly vyslány jednotky požární
ochrany. Velitel zásahu npor. Mgr. Jiří Ovesný po provedení prvotního
průzkumu vyhlásil nejprve III. stupeň požárního poplachu a poté
zvláštní stupeň požárního poplachu. O dalších 12 minut později npor.
Ovesný rozhodl o přerušení zásahu a ústupu do bezpečné vzdálenosti
od zasaženého objektu. Za dalších 16 minut došlo v areálu skladů
k obrovské explozi se silnou rázovou vlnou. Npor. Mgr. Jiří Ovesný
svým včasným a rezolutním rozhodnutím zachránil život všem
zasahujícím. ( zdroj www.hzscr.cz )
„Všeci sa nás teďka ptáte, co že to ve zbrojnici koncem roku
děláme?“ Tak bychom tu rádi sdělili, že za velkého snažení a úsilí
vedení obce, se jí podařilo získat finanční prostředky ze Zlínského
kraje na rekonstrukci hasičské zbrojnice, a to v celkové výši přes 480
tis.Kč. V souladu s touto získanou dotací nyní probíhají stavební
práce v prostorách zbrojnice. Získané finanční prostředky mají
pokrýt
výměnu
stávajících plechových
vrat garáží zbrojnice za
nová rolovací, dále
rekonstrukci sociálního
zařízení, toalet, snížení
podhledů v kuchyňce,
výměnu topných těles,
dlažbu ve společenské
místnosti,
výměnu
svítidel
v garážích,
malby
a
další
související práce.
Věříme, že po ukončení
všech nynějších prací tak budeme schopni spoluobčanům představit
zrekonstruované prostory našeho „ hasičského stánku“, a to ku
příležitosti 130. výročí od založení hasičského sboru ve Vlachovicích,
které se budou konat v roce 2017, na které si Vás spoluobčané.
dovoluji již nyní s předstihem pozvat .

NA NÁVŠTĚVĚ V HONITBĚ MS VALAŠSKO
VLACHOVICE
V tomto roce si pro Vás nenachystalo MS Valašsko Vlachovice
tradiční zprávu o její činnosti v tomto roce, ale poskytla
Vlachovickým Listům zajímavý článek, který aktuálně, tento měsíc
vyšel v časopise Myslivost. Děkujeme jim za jeho poskytnutí. Určitě
se Vám bude líbit.:-)
Téměř přesně rok po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích jsem se
vypravila na návštěvu do honitby Mysliveckého spolku Valašsko
Vlachovice na povídání o tom, jak zmíněná událost ovlivnila jejich
myslivecké hospodaření. Na doporučení jsem si předtím přečetla
několik povídek od Jiřího Šmotka z knihy Lovy nelovy a Lovy po
Vlachovsku, abych nasála atmosféru dřívějších časů, kdy bez placatky
slivovice nikdo na lov nechodil, a o veselé historky nebyla nouze.
Rozhovoru se účastnil předseda MS Valašsko Vlachovice Ondrej
Šamaj, Ing. Václav Obadal, myslivecký hospodář MS a Karel Kulíšek,
místopředseda MS a jeden z hlavních aktérů povídek Jiřího Šmotka.

Povězte mi, prosím, nejdříve základní údaje o Mysliveckém spolku
Valašsko Vlachovice – kdy byl založen, kolik máte členů a jaká je
výměra honitby?
Myslivecké sdružení bylo ve Vlachovicích založeno v roce 1980, od
roku 2015 se přetransformovalo na Myslivecký spolek Valašsko
Vlachovice. V současné době máme 31 členů, osm z nich patřilo mezi
zakládající členy. Věkový průměr je přibližně 50 let. Výměra honitby
je 2039 ha, jsme největší honitba na Zlínsku. Z toho je 930 ha lesní
půda. Od výbuchu skladu máme 200 ha za páskou a nemůžeme na
nich lovit, pokud chceme jít zakrmit, musíme jít beze zbraně a
předem dát hlášení příslušnému útvaru policie.
S jakými stavy zvěře hospodaříte? Má zde zvěř dobré podmínky pro
život?
Jsme jedna z nejlepších honiteb na Zlínsku, co se týče kvality zvěře,
máme každý rok medailové trofeje na chovatelské přehlídce, i když
v jednom roce to bylo „jen“ za lišku. Ze spárkaté zvěře máme v
honitbě srnčí, mufloní, vysokou, daňčí zvěř lovíme ze zákona, černou
také.
Daňčí tu ještě před deseti lety nebyla, v roce 2005 jsme ulovili jedno
daňče, pak v roce 2008 dva daňky. Byli vysazeni ještě za komunistů
v areálu skladů, odtud se postupně rozšířili do volnosti. Mufloní zvěř
se u nás objevila o tři roky dříve než daňci, v roce 2002 jsme ulovili
poprvé dvě muflončata, v roce 2005 už tři muflony, muflonku a
muflonče. Naše honitba spadá pod oblast chovu jelení zvěře Vlára,
jejíž chovatelské zásady respektujeme.

Vážení spoluobčané, vážení hasiči, přeji Vám, abyste tyto sváteční
dny, prožili v míru a pohodě v kruhu vašich nejbližších!
Jaroslav Číž

Vyskytuje se u vás i drobná zvěř?
Zajíce a bažantí zvěř máme akorát v počtech, aby děti vůbec viděly,
jak vypadají. Do 80. let tu byli všude králíci, hlavně v areálu skladů,
ale jejich stavy zdecimovala myxomatóza a pak predátoři. Byla snaha
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vypouštět bažanty i zajíce, ale vždy se rozutekli, naopak se sem stáhli
predátoři a ve finále to odnesla i původní divoká zvěř, takže umělý
odchov u nás skončil fiaskem a usnesli jsme se, že už ho nebudeme
do budoucna zkoušet. Pro drobnou není snadné tu přežít, máme
hodně černé zvěře a predátorů. Za poslední myslivecký rok jsme
ulovili 26 lišek, 21 kun, jezevce ulovíme většinou jednoho až dva
ročně a začíná se objevovat i psík mývalovitý. Lovíme také toulavé
kočky, protože kocour je schopný zakousnout i malé srnče.
Rozmáhají se i volavky a krkavci, kteří páchají obrovské škody nejen
nám myslivcům, ale i hospodářům chovajícím ovce či krávy. Krkavci
bez problémů uklovají srnu, nebo i narozené tele. Dokonce jednomu
hospodáři uklovali při bahnění 48 jehňat.
Jaká zvěř žije na zapáskované části honitby?
V této části honitby se vyskytuje hlavně srnčí a černá zvěř. Srnčího
jsme ulovili v minulém mysliveckém roce 69 kusů, s odlovem jsme
klesli o dvacet kusů oproti loňsku právě tím, že nemůžeme lovit za
páskou. Dalo by se říci, že tato zabraná lokalita bývala vždy
myslivecky nejlukrativnější. Nyní tam má zvěř klid, černá zvěř se
v těch místech stává znovu zvěří denní. Ještě k tomu byl letošní rok
bohatý na žaludy, takže se nedají divočáci ani vylákat na vnadiště.
Uklidňujeme se tím, že až bude tato lokalita znovu přístupná, bude
v ní komora zvěře pro celou honitbu.
Máte nějakou představu, jak dlouho bude zábor trvat?
Zprávy máme takové, že do prosince bude vyvezeno ven vše, co ve
skladu ještě zbývá, pak se bude čistit a ohledávat místo výbuchu.
Pokud bude čištění provádět soukromá firma, bude to
pravděpodobně rychlejší, pokud to bude v režii státu, asi budeme
čekat déle. Obáváme se, že to bude ještě několik let. Zasaženo je
celkem sedm honiteb, které mají pozemky v blízkosti skladů.
Majitelé pozemků okolo skladu by byli rádi, kdyby je stát od nich
odkoupil, nemohou tam hospodařit, rozrůstá se kůrovec, nám se
zase množí škody zvěří, protože v té lokalitě nemůžeme lovit, ale
vzhledem k tomu, že jsou nyní pozemky ve zvláštním režimu,
nemůžeme vlastníkům vyhovět. Také v těch místech máme
myslivecké políčko, už máme povolení ho obdělávat, ale lovit tam
nesmíme. Pokaždé, když jdeme do honitby, musíme hlásit, kam
přesně jdeme, po výstřelu musíme hlásit, kdo, kde a na co střílel.
Když padne rána, hospodáři volají i dvakrát za noc. Stávají se tu
úsměvné situace. Jednou třeba přistál v ohrazeném prostoru
paraglidista, pak zase zabloudil mladík z diskotéky, přiletěl kvůli
tomu vrtulník až z Brna, asi to stálo dost peněz.

Tradice dodržujeme pečlivě, hony máme s troubením, náš nejmladší
člen troubí na lesnici. Ve Valašských Kloboukách na Základní
umělecké škole troubení vyučují, tak se tam naučil hrát. Na hlavním
honu míváme myslivecký soud. Také při něm probíhá pasování na
lovce a přijímání mezi myslivce.
Rozdělujete zvěřinu z uloveného kusu mezi členy nebo patří
ulovený kus lovci?
Zvěřinu si rozdělujeme – u
černé zvěře do 30 kg je celý kus
lovce, při hmotnosti 30-50 kg
je polovina lovce, nad 50 kg
zadní kýta, z vodicí bachyně
nic. Někteří mají na selata větší
štěstí než většina ostatních
členů, jedním z nich je
předseda MS Ondrej Šamaj,
který střelil čtyři selata při
jedné čekané. U ostatní zvěře se zvěřina použije při akcích nebo se
rozděluje mezi členy.
Jaké převažuje v honitbě hospodaření? Máte problémy se škodami
zvěří na plodinách?
Hospodaří se tu převážně pastevecky, z pěstovaných plodin máme
60-80 ha obilovin. Škody na plodinách zvěř nepůsobí, naopak jsou
spíše škody na zvěři – při sečích se občas stane, že posečou srnče, i
když nám dopředu dávají vědět, nepodaří se někdy všechna srnčata
najít, pak zjistíme, že jsou posekaná podle toho, že do 15 minut jsou
u nich krkavci. Škody na lesních porostech vždy řešíme domluvou,
pozvánkami na lovy, nebo brigádami. Nemáme moc pozemků Lesů
ČR a s místními vlastníky se nám vždy podaří nějak dohodnout.
Mluvili jsme o jednom zvěřním políčku za páskou – máte políček
více? Čerpali jste na jejich založení dotace?
Založili jsme více políček po celé honitbě o rozloze 0,15–0,35 ha.
Dotace na políčka čerpáme. Pro zpestření úživnosti honitby
vysazujeme také plodonosné dřeviny. Každý rok vysadíme zhruba
stovku těchto stromů. Zrovna jsme měli domluvený se zemědělci
další kus pozemku na políčko nedaleko druhého skladu a několik dní
nato vybuchl, tak už k jeho založení nedošlo. Také jsme založili
několik napajedel pro zvěř, jedno přibližně na pět hektarů. Dokonce
u nás jednou natáčela Česká televize stavbu krmelce.

Pořádáte společné lovy na spárkatou zvěř nebo lovíte hlavně
individuálně?

Setkáváte se s nemocemi u zvěře? Předkládáte medikované
krmivo?

Ročně organizujeme čtyři až pět naháněk. Máme problém sehnat
honce, tak chodí manželky, domluvily se jednou na Štěpána a už
chodí pravidelně. Oproti minulosti jsme společné lovy zredukovali a
raději se věnujeme individuálnímu lovu, protože dnes už to se zvěří
není, co bývalo, zaprvé je chytřejší a není snadné ji vyhnat a také se
stane, že ji úplně vyženeme z honitby. Také vidíme snížení stavů,
vloni jsme touto dobou měli ulovených 70 prasat, letos jen 32. O
zvěři máme čím dál lepší přehled, nainstalovali jsme do honitby
sedm fotopastí a sdělujeme si, co se v nich objevilo. Díky fotopasti
zachránil jeden člen čtyři selata, na fotopasti viděl, že najednou chodí
bez bachyně, když se neukázala několik dní, vzal je k sobě a vypiplal
je. Věnujeme se pečlivě i lovu predátorů. Pro dokreslení loveckého
nasazení je třeba uvést, že místopředseda a dřívější myslivecký
hospodář Karel Kulíšek, přezdívaný v knihách pana Šmotka Kulda, má
nebývalé lovecké zásluhy, například chytil lišku v přehradě holýma
rukama. Jinak máme v honitbě pět umělých nor, lov v nich je dost
úspěšný.

Léčíme každý rok, předkládáme nejvíce léčiva na okrese, i když se
nyní již nedotuje. Samozřejmě předkládáme vzorky veterinární
správě kvůli monitoringu parazitóz.

Jak jste na tom s dodržováním mysliveckých tradic při společných
lovech?

Přispíváte ke kulturnímu dění v obci?
Ano, každoročně pořádáme mysliveckou zábavu, na výzdobu sálu
padne Tatra stromků, snažíme se o nápaditost, jeden rok byla
výzdoba ve stylu liščí nory, druhý rok jako medvědí brloh. V termínu
se střídáme ob rok se sportovci, buď máme zábavu na Štěpána nebo
na Hody. Máme vždy dvě tomboly, věcnou a zvěřinovou. Máme
zajímavé zážitky z pořádání zábavy, jeden rok bylo -16 stupňů,
naštěstí máme kapelu i cimbál, protože ve 20:40 vypnuli elektriku,
mráz přetrhal dráty, všichni nosili svíčky, i starostka, atmosféra byla
perfektní. Také pravidelně připravujeme výstavku trofejí zvěře,
ulovené v naší honitbě. V roce 2005 byla výstavka poprvé, k 25.
výročí založení sdružení, pozvali jsme bývalé členy, sousedy, udělali
jsme oslavu, vystavili jsme vše, co bylo za tu dobu uloveno. Od té
doby pořádáme výstavku každé dva roky, v červnu – měsíci
myslivosti. K tomu patří dětský den, pro děti je přichystána
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poznávací stezka lesíkem, kolem umělé nory a voliéry, kde jsme
komorovali bažanty. Aby děcka něco z honitby viděla. Zázemí při
těchto akcích máme v obecním kulturním domě. Vše pořádáme ve
spolupráci s kulturní komisí obce. Na obci sice není myslivec, ale
starosta je příznivec myslivců, spolupráce s obcí byla vždycky dobrá,
ať už šlo o brigády či zábavu.
Pracujete s dětmi během roku pravidelně? Máte kroužek mladých
myslivců?
Dřív jsme mívali myslivecký kroužek, pak pro nedostatek času
zaniknul, nyní jsme na ustavující schůzi spolku řešili, že bychom ho
rádi obnovili. Nejmladší člen spolku je učitelem v mateřské školce,
studoval v Brně jako krajinář, nyní studuje dálkově na lesním
inženýrství, a ten by mohl myslivecký kroužek vést. Máme ještě
jednoho nového člena, pana faráře, otce Františka. Založil oddíl
junáka, vedle fary je klubovna, nabídl ji k využití i mysliveckému
kroužku. Pan farář přišel také s návrhem vybudovat u nás kapličku
Svatého Huberta. Ten nápad nás zaujal, určitě se brzy pustíme do
jeho realizace.
Trénujete během roku střelbu, máte dostupnou střelnici?
Každý rok organizujeme střelby pro naše členy ve Smolině u
Valašských Klobouk. Jde hlavně o to, oživit si bezpečné zacházení se
zbraní při honech, proto střelby probíhají v září, před sezonou, jsou
zakončeny přátelským posezením.
Informujete o činnosti MS veřejnost? A jak probíhá přenos
informací mezi členy spolku?
Máme webové stránky, o které se stará finanční hospodář. V rámci
sdružení si posíláme SMS, e-mail moc starších členů nemá. Už to není
jako dříve, že chodila děcka s oběžníkem. Také se mění poměry ve
spolku, dříve byli například důchodci osvobození od brigád, dnes je
třetina členů v důchodu, takže budeme muset poupravit vnitřní řád.
Změnily se i jiné věci, například ve všech povídkách Jiřího Šmotka
teče od rána slivovice a jiné nápoje proudem, jak jste si zvykli na
prohibici během lovu?
Nikdo si přes den alkohol nedá, takže to na poslední leči všichni
dohánějí, je to tedy ještě větší jízda než dříve…
Díky za rozhovor!!!
Připravila Kamila KAASOVÁ

ZŠ VLACHOVICE - VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
Podzimní čas v naší škole se nese v plnění evropských projektů, řady
školních a mimoškolních aktivit. V rámci projektu Rozvoj čtenářství,
cizích jazyků ZŠ Vlachovice vytvářejí učitelé učební materiály pro
zlepšení čtenářské gramotnosti, dovybavili jsme školní knihovnu a
kabinety přes 200 kusy publikací. Dále se žáci zúčastnili zahraničního
jazykově vzdělávacího pobytu v Anglii. V rámci profesního rozvoje
pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických
předmětů učitelé absolvovali zahraniční stáž v partnerské škole ve
Španělsku. Další projekt je zaměřen na rozvoj technických
dovedností žáků. Během projektového dne žáci vytvářeli výrobky
z různých materiálů s využitím různých technologických postupů.
V rámci tohoto projektu jsme pořídili pracovní nářadí a pomůcky do
školní dílny.
Chtěl bych se také zmínit o KRPŠ. Spolupráce rodičovské veřejnosti
se školou je v současné době velmi důležitá. Na rozvoj osobnosti
žáka nepůsobí jen škola, ale i rodina. Proto je vzájemná komunikace
velmi důležitá. Nemůžeme si naivně myslet, že pouze škola

zodpovídá za slušné chování dětí a odpovědnou přípravu na
vyučování. Pokud neexistuje podpora školy ze strany rodiny, je její
vliv na postoje dítěte velmi malý, navíc je mnohdy snižována autorita
učitele i v samotných rodinách.
Škola se snaží vycházet rodičům vstříc. Kdykoliv mohou rodiče přijít,
poradit se s vyučujícím a najít společné řešení. Jako snad jediná škola
v okolí nabízíme sešity pro žáky a to zcela zdarma. Díky spolupráci
s KRPŠ dostávají žáci finanční příspěvky na lyžařský kurz, na plavecký
výcvik ve 2. a 3. třídě a příspěvek na tematický výlet deváťáků do
Prahy apod. Dále je nutné vzpomenout velké finanční příspěvky na
dopravu na mnoho akcí, odměny pro žáky na konci roku, ceny na
jednotlivé soutěže, pomůcky do ŠD, nákup sady sportovních dresů
s logem školy apod. V letošním roce doposud činil finanční příspěvek
64 851,- Kč .Toto je možné jen díky obětavosti jednotlivců z řad
rodičů, kteří se každým rokem zapojují do pořadatelství plesu KRPŠ.
Výtěžek z plesu je hlavním zdrojem příjmu. Druhým příjmem do
pokladny KRPŠ je jednorázový příspěvek od rodičů na začátku
každého školního roku. Tímto bych se chtěl přidat k výzvě předsedy
KRPŠ Ing. Pavla Šimoníka o zapojení více rodičů do činnosti KRPŠ.
V tomto předvánočním čase Vás všechny zvu na vánoční besídku,
která se uskuteční v rámci Dne otevřených dveří ve čtvrtek 17.
prosince. Součástí bude také výstava fotografií k 90. výročí zahájení
výuky ve „staré“ budově.
Všem Vám přeji klidný předvánoční čas, hezké prožití svátků
vánočních a hodně zdraví v novém roce.
Mgr. Petr Daněk
Pobyt na Britských ostrovech
Ve dnech 14. - 19. 11.2015 se žáci naší školy zúčastnili jazykověvzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Doprava byla zajištěna
dálkovým autobusem a trajektem přes kanál La Manche.
Vyrazili jsme ráno v sobotu 14. listopadu vlakem do Pardubic, kde na
nás čekal dálkový autobus, který nás dopravil až do Londýna. Kanál
La Manche jsme přepluli na trajektu. Díky větším vlnám a houpání
lodi nebyla plavba zrovna moc příjemná.
Do Londýna jsme dorazili v ranních hodinách. Metrem jsme se
dopravili do centra, kde jsme absolvovali prohlídku všech zajímavých
míst, o kterých se žáci učí ve škole a která znají z fotografií a
pohlednic. Viděli jsme budovy Parlamentu, Trafalgarské náměstí,
sídlo královny Buckingham Palace a další památky. Potom jsme se
metrem přesunuli k Přírodovědnému muzeu, kde jsme si prohlédli
alespoň část expozic, protože muzeum je docela rozlehlé. Unaveni
po dlouhé cestě a celodenním pobytu v Londýně jsme autobusem
dorazili na předměstí, kde jsme se setkali a přivítali s rodinami, u
kterých jsme byli ubytovaní. Tam nás čekala teplá večeře a sladký
spánek…
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Další den jsme plni očekávání dorazili do školy, kde na žáky čekala
výuka anglického jazyka a příjemný pan učitel. Žáci se nejdříve
představili a pak už se zapojili do aktivit, které pro ně pan učitel
připravil. Výuka probíhala do 12.00 a následoval opět poznávací
program. Při návštěvě muzea voskových figurín Madame Tussaud’s
jsme se setkali se spoustou zajímavých osobností, které vypadaly
jako skutečné. V podvečer jsme navštívili Windsor s hradem, který je
jedním ze tří sídel královny Alžběty II., a přes most jsme přešli do
Etonu, kde sídlí prestižní střední škola, na které studovalo mnoho
známých osobností, včetně princů Williama a Harryho. Následovala
společná večeře a povídání v rodinách.
Dopoledne čtvrtého dne jsme opět strávili výukou angličtiny a poté
nás čekala cesta do univerzitního města Cambridge. To nás přivítalo
chladným větrem a dešťovými přeháňkami. Navštívili jsme King’s
College a prošli se malebným historickým centrem. Žáci se dozvěděli
spoustu zajímavých informací o studiu na školách v Cambridge.
Poslední den pobytu v Anglii opět zahájila výuka angličtiny. Po jejím
ukončení učitel žáky pochválil za pracovitost, snahu a znalosti jazyka.
Všichni žáci obdrželi certifikáty za absolvování kurzu. Poté zbylo
trochu času na nákup dárků a suvenýrů domů. Následně jsme se
vlakem vydali do centra Londýna na procházku po mostě Tower
Bridge, který je symbolem Londýna, a k pevnosti Tower, která dnes
slouží jako muzeum. Viděli jsme expozici brnění a zbraní, vystavené
královské korunovační klenoty a spoustu dalších zajímavostí týkající
se historie Velké Británie. Po důkladné prohlídce areálu jsme vlakem
zamířili do Greenwiche, kde na nás čekal autobus a dlouhá cesta
domů. Moře bylo tentokrát klidnější a taková byla i plavba trajektem.
Domů jsme dorazili ve čtvrtek pozdě večer unaveni, ale šťastni a plni
zážitků. Žákům se zahraniční pobyt líbil, protože si prakticky procvičili
svoje znalosti anglického jazyka přímo v cizojazyčném prostředí a na
vlastní oči viděli místa, která znají jen z fotografií nebo učebnic. Měli
tak doma dlouho co vyprávět…
Ing. Libor Kněžíček
Foto:http://zsvlachovice.rajce.idnes.cz/Zahranicni_zajezd_zaku_do
_Anglie/
Zahraniční stáž pedagogů
V rámci profesního rozvoje pedagogů cizích jazyků, matematiky,
přírodovědných a technických předmětů se učitelé ZŠ Vlachovice
zúčastnili zahraniční pracovní stáže ve Španělsku – Grand Canaria.
Dne 31. 10. 2015 jsme odletěli z Vídně směr Madrid a odtud směr
Las Palmas. Od pondělí do pátku jsme navštěvovali v dopoledních
hodinách partnerskou školu.

není 45 minut, ale předměty jsou rozvrženy do bloků, trvající asi dvě
vyučovací hodiny. Třídy bývají většinou otevřené, přístupné pro
kohokoli, kdo by chtěl zhlédnout vyučovací proces. Jakási volnost,
pohoda a benevolence se projevuje i na „živějším“ chování žáků.
V odpoledních hodinách nám učitelé ukázali místní krásy – sopečnou
krajinu, původní obydlí lidí vyhloubené v jeskyních obývané dodnes,
historické a kulturní zajímavosti. Nezapomenutelné vzpomínky v nás
zanechal odpolední turistický výlet na nejvyšší vrchol ostrova (Pico
de Nieves 1 949 m n. m) a nejznámější skalní útvar Rocque Nueblo,
který s námi absolvovali žáci partnerské školy. V sobotu 7. 11. 2015
jsme odlétali z Las Palmas zpět do Madridu a Vídně. Zahraniční stáž
nám přiblížila realitu vzdělávání ve Španělsku a ukázala nám v praxi
tamější vyučovací proces. Zpestřením pro místní žáky byla výuka
vedená našimi učiteli.

Na základě získaných zkušeností je možné se lépe orientovat
v problematice zahraničního vzdělávání. Celkově hodnotím stáž
v rámci profesního rozvoje pedagogů kladně – učitelé poznali novou
zemi, nové kolegy, novou kulturu. Odnesli si spoustu nových
poznatků a zkušeností načerpané pobytem na zdejší základní škole.
Foto: http://zsvlachovice.rajce.idnes.cz/Zahranicni_staz_pedagogu/

ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Advent a Vánoce patří k období, na které se děti vždy těší. Tento
předvánoční čas prožívají velmi intenzivně. V tomto čase tradičně
pořádáme společné akce s rodiči, ani letos tomu nebylo jinak.

Škola se nachází asi 30 km od ubytování ve městečku Aguimes.
Aguimes je jedno z nejzachovalejších měst na Kanárských ostrovech
s původní architekturou.
Škola má uzavřený areál s venkovním víceúčelovým hřištěm,
dopravním hřištěm a odpočinkovým zákoutím. Škola má přibližně
300 žáků a je spojená s mateřskou školou. Budovy mateřské školy a
základní školy jsou oddělené. Jako jediná ve městě a blízkém okolí
má škola vlastní jídelnu s vývařovnou. Hlavní budova má dvě podlaží,
zvláštností pro nás byly plechové dveře do jednotlivých tříd. Chodby
jsou vyzdobeny výtvory žáků, nástěnky zachycují různá témata.
Všechny třídy, které jsme navštívili, byly vybaveny interaktivními
tabulemi, dataprojektory, PC a reproduktory. Vyučovací hodiny jsou
celkově rušnější, žáci jsou bezprostřední, živí, ale pracovití.
Dorozumívacím jazykem byla angličtina. Každý učitel navštěvoval
hodiny předmětů ve své aprobaci. Ve třídě je průměrně 25 žáků, kde
každý má samostatnou, dřevěnou, poměrně malou lavici. Žáci
nemají žádné šatny, ani se nepřezouvají. V každé třídě jsou pouze
věšáky na bundy a mikiny, které se upotřebí pouze v zimě, kdy je v
nejchladnější době asi 15 stupňů C. V každé hodině se pracovalo
s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí – žáci v některých
předmětech nemají učebnice, takže učitel promítne učivo všem
žákům. V hodinách byly využívány tablety. Délka vyučovací hodiny

Martinské slavnosti, které proběhly 13. listopadu, patřily opět mezi
vydařené společné akce. Přestože Martin přijel i se svou družinou,
sníh sebou nepřivezl. I tak jsme využili tento příjemný páteční
podvečer ke společnému setkání s rodiči a jejich dětmi. Po zhlédnutí
části legendy o setkání Martina se žebrákem si děti vyzkoušely jízdu
na ponících. S rozsvícenými lucerničkami jsme Martina a jeho
družinu doprovodili z Hradišťka až na naši školní zahradu. Tady nás
už čekalo tradiční pohoštění. Ať už vynikající martinské rohlíčky a
kyselica od našich kuchařek, tak i perníkoví koně a podkovičky pro
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štěstí. Za tuto zdařilou akci bychom rádi poděkovali družině Sv.
Martina pod vedením paní Markéty Bodlákové.
Adventní tvořivé dílny zahájila v úterý 24. 11. třída našich Berušek.
Paní učitelka Bc. Jana Hasíková a Klárka Šmatlová připravily
jednoduché, ale efektní činnosti. V klidné a příjemné atmosféře naše
nejmladší děti společně se svými maminkami vytvořily první vánoční
dekorace a přání.
Středa 25. 11. patřila třídě
Sluníček. Pod vedením učitelů
Šárky Fojtů a Bc. Marka
Kořenka děti s maminkami
tvořily, pekly a zdobily. Měly
radost ze svícnu, čertíčka,
andílka,
z
perníkového
stromečku.
Paní
Mirka
Zichová přispěla s výrobou
vánočního přání. Ve čtvrtek
26. 11. odpoledne se sešla se
svými rodiči třída nejstarších
dětí
Rybiček.
Program
připravený paní učitelkou
Ivanou Šimoníkovou obohatili
hosté paní Libuše Urbaníková
a paní Dagmar Kulíšková
z Vlachovic a naše šikovné
maminky paní Veronika Bolčo,
paní Kolaříková z Křekova a
paní Vaculíková z Haluzic.
Děti vyráběly, tvořily, lepily, stříhaly, modelovaly, seznámily se
s technikou encaustiky. Jednotlivé dílničky byly nápadité, kreativní.
Zaujaly nejen děti a maminky, ale i přítomné tatínky.
Dílničky rodičů s dětmi patří mezi akce, o které je stále velký zájem.
Děkujeme všem našim hostům. Zjišťujeme, že je mezi námi spousta
šikovných rodičů, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat.
Čertovské dny již máme za sebou, těšíme se na andělské, po kterých
přijde Sv. Mikuláš, vánoční besídky a konečně ty vytoužené Vánoce.
Dovolte mi, abych Vám popřála klidné a šťastné Vánoce a do nového
roku hodně zdraví.
Mgr. Hana Sporková

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2015
Blíží se konec roku a s tím i malé shrnutí, co všechno se událo
ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
v knihovně od začátku roku. Březen byl ve znamení 15.
celorepublikové Noci s Andersenem, která se konala v pátek
27.3.2015
.

nikomu z dětí se nechtělo jít spát. Spousta zajímavých fotografií je
k nahlédnutí ve fotogalerii na webových stránkách knihovny nebo na
obecních stránkách.
Rekonstrukce v kulturním domě pokračovala a bylo nutné téměř na
čtvrt roku uzavřít knihovnu, z technických důvodů nebylo možné
půjčovat. Na konci září se tedy obnovil pravidelný provoz knihovny.
Mimo kulturních akcí pro veřejnost je naší největší prioritou
půjčování knih z oblasti krásné, naučné literatury pro dospělé, děti i
mládež, beletrie pro dětské čtenáře, detektivek, časopisů. Dále zde
máme dva počítače pro přístup veřejnosti na internet, je možné si
vytisknout či okopírovat dokumenty. Je zde také možnost
Meziknihovní výpůjční služby, vypůjčíme pro Vás knihy v kterékoliv
knihovně v ČR. Zájemce platí pouze poštovné zpět do knihovny, ze
které byla kniha vypůjčena. Další službou pro naše občany je donáška
knih do domu. Veškeré služby provozujeme zdarma, mimo tisku
dokumentů. Díky vstřícnému postoji obecního úřadu čtenáři neplatí
žádné registrační poplatky.
A nyní pár čísel ze statistiky. Naše knihovna má ve svém fondu 6 342
knih jak z beletrie, naučné literatury, literatury pro děti a mládež a
k tomu dostáváme od Krajské knihovny ve Zlíně 3x ročně Výměnný
soubor, který je nám zapůjčen na jeden rok. Díky přispění obecního
úřadu na nákup nových knih je náš letošní roční přírůstek 147 knih.
Knižní fond je doplňován novinkami průběžně během roku i na přání
či doporučení čtenářů. Na Mikulášskou nadílku nových knih, která se
v knihovně stala tradicí, se těší všichni čtenáři a to, že nové knihy
přinese Mikuláš spolu s nějakou sladkou odměnou, je vždy příjemná
událost pro všechny malé i velké návštěvníky. V letošním roce bylo
registrováno 174 čtenářů, z toho 72 dětí do 15 let. Do knihovny přišlo
2533 čtenářů a návštěvníků, z toho 246 využilo počítačové připojení
buď na PC nebo prostřednictvím připojení wi-fi. On-line služby
vstupu do katalogu knih využilo 1085 a na webové stránky „ kliklo“
7052 návštěvníků. A tito všichni společně si vypůjčili 4403 knih a
časopisů. V době, kdy ubývá dětí i dospělých, kteří raději než po
počítači či tabletu nebo televizi sáhnou po knize, je potěšující nárůst
dětských čtenářů. Na webových stránkách probíhá až do konce roku
Anketa spokojenosti se službami knihovny, pokud máte zájem
projevit svůj názor, jak jste spokojeni, co by se mělo zlepšit, jaké
služby nebo knihy a časopisy postrádáte, budeme rádi za Váš
projevený názor.
Naším mottem je heslo: KNIHOVNA - MÍSTO, KAM CHODÍM RÁD.
Rok 2015 ještě nekončí, proto bych Vás chtěla pozvat na akce, které
pořádá Obecní knihovna. V sobotu 12. 12. 2015 to bude cestopisná
přednáška USA a Havajské ostrovy pana Jiřího Máry a Den
otevřených dveří, který se koná každoročně při příležitosti Rozsvícení
vánočního stromu.
A na závěr připomenutí, kde všude nás můžete najít.
Otvírací doba: středa 15 – 19 hod, sobota 9 – 11 hod.
Webová stránka knihovny www.vlachovice.knihovna.cz , e-mail
knihovna.vlachovice@centrum.cz,
fotogalerie z akcí http://knihovnavlachovice.rajce.idnes.cz.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Lišková

SDRUŽENÍ DOKOPY V ROCE 2015
I když to vypadalo, že se bude muset přespávání v knihovně kvůli
začínajícím opravám v kulturním domě odložit, nakonec vše dobře
dopadlo pro děti, které se velice těšily na andersenovskou noc.
Zájem o neobvyklé nocování v knihovně byl stejně jako loni velký.
Večer plný zábavy, čtení, malování a hraní her utekl jako voda a

Rok 2015 jsme začali pěkně po valašsky „točenú“. Od února až do
jara totiž probíhaly v KD Vlachovice každou neděli tzv. Valašské
taneční pro dospělé. Kurz vedl pan Jaroslav Stavinoha s tanečním
doprovodem Evy Vangorové a občas i Veroniky Matúšů. Tento rok již
byl zájem o něco menší, ale i tak se jednalo o příjemně strávené

S t r á n k a | 11
nedělní večery, často i s vůní slivovice. Závěrečné taneční se konalo
na Kolibě ve Valašských Kloboukách společně s Cimbálovou muzikou
Lidčan.
28. 2. 2015 jsme uspořádali cestopisnou přednášku manželů
Dvořáčkových z Vlachovic: Autem tam a stopem zpět, aneb
několikaměsíční cesta do Afriky. Zaplněná chodba KD Vlachovice se
mohla díky zážitkům a fotografiím přesunout do centrální Afriky a
putovat mezi domorodými kmeny, úchvatnou krajinou a kulturou,
která se dnes tak velmi rychle mění a zaniká.

Na jaře jsme se pustili do organizování vzniku skautského oddílu ve
Vlachovicích, který by spadal pod hlavní středisko v Brumově. Jsme
rádi, že nám přidělili velmi šikovné a zapálené mladé skautské
vedoucí, a že se nám díky otci Františkovi podařilo najít pro nově
vznikající oddíl skvělé zázemí v klubovně vedle fary.
S radostí jsme se na jaře konečně mohli pustit do stavby nové
vlachovické sušírny na ovoce, která bude sloužit zájemcům o sušení
ovoce nejen z Vlachovic a Vrbětic, ale i ze širšího okolí. Po peripetiích
na úřadech a získání i ušetření finančního základu na hrubou stavbu,
jsme se pustili do práce. Velice děkujeme především firmě
EUROCORP, a to za velký finanční příspěvek. Práce na výstavbě
probíhaly od dubna do června. Spoustu práce jsme si udělali v rámci
našich brigád. Kromě neziskové práce našich členů jsme si objednali
nutné řemeslníky na odborné práce. Josef Kašša nám vykopal
základy i základně upravil terén a pan František Obadal nám pomohl
zhotovit pevné základy. Pavel Matúšů se svým bratrem Dominikem
a s jejich kolegy nám pak
během května dokázali
zbudovat
hrubou
roubenou stavbu celé
sušírny a odvedli krásnou
kvalitní práci. Sušírnu jsme
následně
povrchově
ošetřili. Nyní je časově
nutná technologická přestávka, kdy si stavba musí tzv. „sednout“ a
vyschnout. Náklady na stavbu nás v tomto roce 2015 zatím vyšly na
196890 Kč. Hned zkraje jara začneme se stavbou pece a komína a
montáže oken i dveří. Následně nás čekají práce na elektrické
přípojce, na vnitřních příčkách, podlaze, stěnách stropu a sušící
konstrukci včetně lésí. Čeká nás ještě hodně zajímavé práce. Sušírnu
chceme s Vámi slavnostně otevřít v září. Moc se těšíme. Budeme
moc rádi za jakoukoliv finanční nebo „ruční“ pomoc při stavbě
sušírny. Předem Vám děkujeme.
20. června jsme uspořádali 6. ročník Svatojánských slavností. Letos
zde vystoupil folklórní soubor Dokopyjánek a CM Dokopyjan,
dechová kapela Polančanka, Tabásková Partyja, Schelinger Revival,
kapela Mistake a hlavní kapelou večera byla MUSICA FOKLORICA,
která vystoupila i se zpěvákem Martinem Prachařem a ženským
sborem Oskoruša a Paladranem. Akce se opět velice vydařila a
kupodivu i počasí nám přes předpověď docela vyšlo. Během léta a
jara jsme zkrášlovali a udržovali kulturní areálek na Hradišťku,
především se zpevnil svah v blízkosti pódia včetně nové výsadby.
Členové sdružení se zúčastnili rovněž brigád na chystaném muzeu.
28. listopadu jsme uspořádali v KD Vlachovice přednášku na téma
Zkušenosti z předválečné Sýrie a z pomoci uprchlíkům na hraničním

přechodu Bapska (CH). Přednášku si připravil Ing. Štěpán Jílek z
Vysočiny. Toto zajímavé téma plné zážitků nenechalo na přednášce
nikoho chladným.
Pro Přátele historie Vlachovska byl letošní rok opět plný překvapení,
zajímavých výzkumů i práce. Obrovské množství práce udělal
především Stanislav Maček a Václav Krahula. Vyčistili jsme před
rekonstrukcí stavení budoucího muzea od nepořádku a pouklízeli a
uschovali vzácnější předměty. Častá byla i asistence a pomoc při
samotné rekonstrukci. Nyní jsme například v rámci brigád, čistili,
brousili a impregnovali podlahy, schody apd. Nyní nás čeká vyčištění
a přeprava historických předmětů, příprava všech muzejních expozic
včetně popisů a interiérů. Přátelé historie Vlachovska si získali již
respekt mezi profesionálními archeology a historiky. Všechen
výzkum probíhá ve spolupráci s Mgr. Tomášem Chmelou a Muzeem
jihovýchodní Moravy. Kromě archeologických výzkumů v okolí
Vlachovic s pozoruhodnými nálezy, které budou na muzeu prvně
představeny, se zúčastňují s profesionály archeologických výzkumů
na Klášťově, ale i po celé naší republice.
Za celé naše sdružení Dokopy, včetně Přátel historie Vlachovska a
Dokopyjánku mnohokrát děkujeme Obci Vlachovice a všem, kteří
nás podporují a drží nám palce.
Radek Fryzelka
DOKOPYJÁNEK
Rok 2015 byl pro děti z Dokopyjánku zajímavý a plný příjemných
zážitků. Schůzky dětí probíhaly opět ve třech skupinách. Ani
cimbálová muzika Dokopyjan nezahálela. Pravidelné zkoušky
umožnily spolupráci a snad i úspěšnou prezentaci lidových zvyků a
písní z Vlachovicka a okolí. Společně jsme vystupovali na různých
tradičních místních akcích. První z nich bylo vynášení Moreny ve
Vrběticích 22. března, kde jsme zazpívali již známé písničky vážící se
k této události a zimu nadobro vystěhovali z naší vesnice. V dubnu se
střední a starší děti zúčastnily soutěže folklórních souborů ve
Valašských Kloboukách (pásmo Ševcovské a pásmo Točené) a starší
ogaři navštívili kurz odzemku ve Vsetíně.

I přes nepřízeň počasí se stalo velmi příjemným zážitkem
vystupování všech dětí a CM na Selském dni ve Vrběticích 23. května,
kde zpívaly i nejmenší děti s novým pásmem Zvířátka. Krojované děti
byly ozdobou i na Slavnosti Božího těla v průvodu po obci. V červnu
děti hezkými písničkami a tancem uvedly již tradiční Svatojánské
slavnosti. Zde si CM Dokopyjan připomněl své 2. narozeniny. Svou
troškou do mlýna jsme k dobré náladě přispěli 5. července i v
Křekově na hasičské oslavě. Po prázdninách 12. září strávily děti
krásnou slunečnou sobotu na jednodenním soustředění na farní
chalupě.
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Na vlachovických hodech jsme se připojili ke krásnému krojovanému
průvodu, který procházel naší obcí, a po mši svaté jsme u kostela s
chutí zazpívali „ty naše pěsničky“ Zarodily trnky za horama, Jede
Valach na hody, Chlebová pec praví a další, zatancovali točené a
odzemek. Hned další den v pondělí 5. října jsme se s dětmi vydali na
úžasnou prohlídku mlýna ve Slopném, kterou nás provedl pan
Machů (moc mu za to děkujeme) a zkontrolovali raky na místním
rybníku. Naše známé písničky o ovečkách jsme zazpívali také 30. října
na ekologické farmě u pana Šeligy. Součástí našeho zájmu je i
předení na kolovrátcích, které ukazujeme při různých příležitostech
u nás, ale i jinde např. v Nedašově nebo na Ovčáckých slavnostech v
Prlově. Na Vánoce 2015 plánuje CM Dokopyjan se zpěváky z
Dokopyjánku dva koncerty. Jeden u nás v kostele sv. Michaela
Archanděla ve Vlachovicích a druhý ve spřátelené obci Lomná na
Slovensku.
K dobré náladě si lidé zazpívají. My jsme se naučili spoustu nových,
krásných, valašských písniček a chceme, aby zůstaly trvale
zakořeněny v srdíčkách našich dětí stejně jako všechny tradice, které
spojují lidi v našich vesnicích.
Do nadcházející doby vánočních svátků Vám všem přejeme pohodu,
klid a sdílenou radost a lásku v kruhu milovaných lidí.
Vedoucí Dokopyjánku a CM Dokopyjan

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI SK VLACHOVICE
Muži („A“)

ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Na konci sezóny 2014/2015 se mužstvo „A“
umístilo uprostřed tabulky na 7. místě se
ziskem 40 bodů. Po sezóně skončil u
mužstva po 2 - letém působení trenér
Hověžák Karel, který se ujal mužstva
dorostu. Za veškerou práci pro „A“ mužstvo
mu patří velký dík. Do nové sezóny 2015/2016 se nepřihlásili muži
„B“ a tak jsme mohli po dlouhé době vidět na „vlachovském“ hřišti
jen jeden mužský tým. Hlavním úkolem před podzimní částí sezóny
bylo najít nového trenéra. U mužstva dostal šanci trenér Šandor
Josef, který působil např. v Újezdě, či Vysokém Poli. I s ohledem na
ukončení mužstva „B“ se očekávalo, že se do přípravy na novou
sezónu zapojí více hráčů. Tréninky zprvu probíhaly vzájemně s
dorostem. Mužstvo před sezónou sehrálo přípravný zápas
s Újezdem, zúčastnilo se memoriálu Josefa Šuráně ve Štítné a
přihlásilo se do poháru hejtmana Zlínského kraje, kde v 1. kole doma
prohrálo s Jaroslavicemi. Sezóna nezačala ideálně. Po vysoké prohře
ve Valašském Meziříčí, kam muži odcestovali v nekompletním
složení, se k mužstvu připojili Míča Zbyněk, Šimoník Ondřej, Váňa
Marek. Jak sezóna běžela, tak se mužům dařilo bodovat víceméně
jen na domácím hřišti. Po prohře 6:1 na hřišti poslední Podkopné
Lhoty a neuspokojivém umístění skončil u mužstva trenér Šandor
Josef. Za poctivou práci a obětování času pro muže je třeba mu
poděkovat a popřát hodně štěstí v jeho dalším působení. Mužstvu
bylo potřeba dodat nový impuls. Týmu se dočasně na poslední 2
zápasy ujali společně Obadal Ladislav a opět Hověžák Karel. Pod
jejich vedením muži oba poslední zápasy vyhráli s plným bodovým
ziskem a umístili se po podzimní části na 11. místě se ziskem 16 bodů.
Do začátku zimní přípravy, tj. okolo 10. ledna, má za cíl vedení SK
Vlachovice opět najít hlavního trenéra pro muže. Týmu přejeme do
jarní části sezóny hodně zdaru.

Muži „B“
V sezóně 2014-2015 naše rezerva skončila na 11. místě se ziskem 32
bodů. Z důvodu nedostatku hráčů bylo vedení oddílu nuceno
nepřihlásit muže „B“ do další sezóny.
Dorost
V jarní části sezóny 2014-2015 mužstvo dorostu vedli Vavrys Ondřej,
Kupčík Zdeněk a Plšek Vlastimil. Dorostenci skončili na 11. místě se
ziskem 22 bodů. Po jarní části sezóny odešli do mužstva dospělých
Jemelka Matouš, Chovanec Roman a Tománek Dominik a do mužstva
dorostu přišli ze žáků Rak Pavel, Jemelka Jan, Kašša Ondřej a Dulík
Milan. Dále k zápasům nastupovali též hráči žáků Kůdela Miroslav a
Stružka Daniel. V podzimní části sezony 2015-2016 vedli dorostence
Plšek Vlastimil, Hověžák Karel a Vavrys Josef. Po rozpačitém vstupu
do podzimní sezony se mužstvu dorostu podařilo odehrát řadu
úspěšných zápasů a výsledkem je umístění na 5. místě se ziskem 27
bodů.
Hráči: Jemelka Matouš, Chovanec Roman, Tománek Dominik, Honek
Vlastimil, Burda Petr, Horáček Tomáš, Trčka Viktor, Trčka Šimon,
Trčka Petr, Hověžák Přemysl, Trčka Marián, Rak Petr, Hlavica David,
Pekárek Jakub, Stružka Kamil, Vizvári Jakub.
Žáci
Starší žáci: Bilance po podzimní části 10. místo s 8 body. Nejlepší
střelec: Stružka Daniel 4 góly.
Hodnocení trenéra:
Celkově jsem s výsledky i výkony, až na výjimky v některých
zápasech, této kategorie žáků spokojen. V této půl sezóně jsme se
potýkali s výraznější obměnou kádru, když skončili hráči ročníku
2000. Tým museli doplňovat ve většině zápasů hráči mladších žáků.
Kluky můžu pochválit za tréninkovou morálku, kde až na výjimky bylo
vše v pořádku. Občas ještě někdy musíme zvýšit hlas na větší
koncentraci v tréninku, ale to není na jejich věk nic neobvyklého.
Za starší žáky nastupovali: Ovesný J., Gášek J., Maňas T., Kůdela M.,
Maniš S., Hlavica L., Stružka D., Ház M., Ovesný V., Bursa D., Rak V.,
a doplňovali je mladší žáci Vizvári M., Straka M., Vangor M., Gbelec
A., Saňák R.
Mladší žáci: Bilance po podzimní části: 11. místo s 8 body, nejlepší
střelec Vizvári Martin 12 gólů.
Hodnocení trenéra:
I u této kategorie, i když tomu výsledky zatím neodpovídají, jsem
spokojen s výkony všech kluků. V mladších žácích se ještě mnohem
více projevuje nedostatek hráčů. V utkáních kdy vypomáhají
mužstvu starších žáků, jim následně v jejich zápasech nezbývá
mnoho sil. Také mladší kluky můžu pochválit za tréninkovou
morálku, u nichž je ještě více výrazná občasná nekoncentrovanost
v tréninku.
Za mladší žáky nastupovali: Rak L., Častulík V., Rapant D., Rapant J.,
Saňák R., Trčková N., Gbelec A., Krahula Z., Vizvári M., Straka M.,
Vangor M., Vangor F., Zoubek O., Novosad T.

Hráči: Bodlák Milan, Jandík Pavel, Kolouch Tomáš, Olejník Tomáš,
Kupčík Zdeněk, Kořenek Marek, Míča Zbyněk, Doruška Miroslav,
Nedavaška Jiří, Hověžák Jaroslav, Šimoník Ondřej, Maček Aleš, Vlček
Josef, Tománek Dominik, Trčka Marián, Trčka Viktor, Hlavica David,
Chovanec Roman, Hověžák Přemysl, Pekárek Jakub, Šandor Josef

Chtěl bych poděkovat i novému trenérovi Lukáši Mikulkovi, který
nám výrazně pomáhal v zápasech a na trénincích a doufám, že tomu
tak bude i nadále. Dále chci poděkovat rodičům, kteří nás přišli
podpořit, bohužel nutno konstatovat, že v porovnání s ostatními
oddíly, je účast rodičů na zápasech nejslabší v soutěži. Děkuji všem
hráčům za jejich výkony!
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří
podporují naši činnost, zvláště pak Obci Vlachovice a firmě AGA.
Poděkování patří také trenérům, vedoucím, hráčům a všem, kteří
se starají o chod klubu.

Trenéři: Šandor Josef, později Obadal Ladislav a Hověžák Karel

za SK Vlachovice

Vedoucí mužstva: Kolouch Stanislav, Vavrys Ondřej

Ladislav Obadal, Hověžák Karel, Vavrys Ondřej, Gbelec Josef
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Z MATRIKY ZA MĚSÍC ŘÍJEN
BLAHOPŘEJEME RODIČŮM K NAROZENÍ „OGARY“
David Gbelec, Vrbětice

5. 10. 2015

ROZLOUČILI JSME SE A S LÁSKOU
VZPOMÍNÁME
Cyril Lysák, Vlachovice 283

9. 10. 2015

Jozef Ház, Vlachovice 303

20. 10. 215

POZVÁNKY A AKCE V OBCI
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26.12. Štěpánská zábava - KD, účinkující DJ Uhřík,
pořádá MS Valašsko
29. 1. 2016 Myslivecký ples - KD, účinkující Clera,
pořádá MS Valašsko

OBECNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2015

OBECNÍ KALENDÁŘ LEDEN 2016

Svoz popelnic v měsíci Lednu bude ještě upřesněn, dojednává se svozovou společností
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