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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Červenec 2019

www.vlachovice.cz

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, MILÉ DĚTI
žákům začaly prázdniny a mnozí z pracujících si budou vybírat
dovolené. Proto dnes nebudu psát o pracovních záležitostech, ale
budu vám přát pěkné chvíle na dovolené. Ať už budete trávit čas
dovolených kdekoli, hlavně si jej užijte podle vašich představ. Žáci
jistě toužebně čekali na velké prázdniny. A když už začaly, tak i jim
přeji krásné chvíle, plné bohatých zážitků a radostí.

bezpečnosti, přesto této žádosti občanů vyhoví a provede
odstranění prahu.

PROVOZ KOUPALIŠTĚ
Místní koupaliště je otevřeno denně:

10:00 – 19:00

Provozní doba bufetu:

10:00 – 21:00
10:00 – 22:00

S pozdravem a přáním krásných prázdninových a dovolenkových
dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

VSTUPNÉ
Celodenní (10:00 – 21:00)

dospělí
děti do 18 let

50,- Kč
25,- Kč

od 15:00

dospělí
děti do 18 let

30,- Kč
15,- Kč

večerní koupání (19:00 – 21:00)

dospělí
děti do 18 let

20,- Kč
10,- Kč

Slunečník
Plážový volejbal

PRÁCE V OBCI V ČERVNU 2019
V minulém měsíci jsme sekli travnaté plochy, sestříhávali okrasné
keře a „živé ploty“. Na koupališti jsme provedli vyčištění obou
bazénů, u plaveckého bazénu firma KOLÁŘ opravila fólii a následně
byly oba bazény napuštěny. Bylo upraveno hřiště na plážový
volejbal a proběhly další práce spojené se spuštěním provozu.
V lesích v lokalitě Starý háj naši zaměstnanci káceli stromy
napadené kůrovcem. Správa silnic opravila místní komunikace v
obou obcích, a to směsí asfaltu s drtí.
Firma RASSO zpevnila plochu pro parkování automobilů v části pod
domem Paciorků st.
Ladislav Obadal – místostarosta

USNESENÍ RO VLACHOVICE
➢
➢

➢
➢

RO souhlasí s připojením se k žádosti o dotaci na
vybudování cyklotrasy Vlachovice – Vrbětice (Brtě). Žádost
bude podána mikroregionem Klobucko
RO souhlasí se změnou žádosti o dotaci, a to na budovu
„Radiany“, za účelem umístění techniky SDH Vlachovice.
(původní žádost na umístění techniky SDH byla na budovu
SLUŽEB)
RO souhlasí s finanční podporou pro pořádání
aktivizačního pobytu pro osoby se zdravotním postižením,
kterého se zúčastní náš spoluobčan, ve výši 6 900 Kč
RO reagovala na žádost občanů Vrbětic o odstranění
zpomalovacího prahu; obec Vlachovice nechala
nainstalovat zpomalovací práh z důvodu vyšší

Ne – Čt
Pa – So

20,- Kč/den
60,- Kč/hod

Provozovatel
koupaliště plánuje
během léta letní
kino v areálu
koupaliště a také
akce typu grilování,
diskotéka.
Pro bližší
informace
sledujete FB
koupaliště:
https://www.facebook.com/Koupaliště-Vlachovice-453293281371858/

ZPRÁVY Z MATRIKY
Přihlášeno: 3, odhlášeno: 4, narození: 1, úmrtí: 0
Z důvodu oznamovacích 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
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kraslic, pletení tatarů, připraveno bylo též občerstvení. Jednalo se o
hezké nedělní odpoledne, ze kterého si všichni kromě zážitků
odnesli také drobný prezent.
Členové spolku Dokopy
dále přišli s nápadem,
že by se ve
Vlachovicích
mohl

Barborka
JEMELKOVÁ

VZPOMÍNÁME

uspořádat
košt
slivovice, ve kterém by
„poměřili síly“ občané
Vlachovic a okolních
obcí. Dle mého názoru,
a
z ohlasů
všech
zúčastněných,
se
jednalo
o
velmi
povedenou
akci,
kterou nám ve večerních hodinách zpříjemnila cimbálová muzika
Dokopyjan. Dohromady bylo pořadatelům odevzdáno 53 vzorků a
odhadem se akce zúčastnilo více než 100 návštěvníků, většina z
nich koštujících. Koštující svými hlasy rozhodli, že nejlepší slivovici
do koštu poskytla Miriam Kozáková ze Strží. Nejlepších 5 vzorků
bylo oceněno tematickými věcnými dary (demižony). Ačkoliv se
jednalo teprve o první ročník koštu, mám pocit, že po organizační
stránce jsme akci zvládli, za což patří velký dík zejména panu Luďku
Rakovi, který se o akci staral od začátku do konce. Pokud někdo z
Vás na akci našel nedostatky, věříme, že se nám je podaří do
příštího ročníku odstranit, a hlavně doufáme, že se zapojíte více i vy
a budeme mít k dispozici více vzorků.

Z ČINNOSTI SPOLKU DOKOPY
V lednu tohoto roku jsem se stal statutárním orgánem (jednatelem)
spolku Dokopy, poté co Radek Fryzelka oznámil svůj záměr z této
funkce odstoupit. Také touto cestou bych mu chtěl za všechny
členy spolku, ale i za všechny občany Vlachovic, poděkovat za jeho
obětavou práci, kterou pro spolek ve svém volném čase vykonával
po dobu téměř deseti let.
A nyní bych se chtěl zaměřit na činnost spolku Dokopy v prvním
pololetí letošního roku. Na začátku roku pořádal spolek Dokopy ve
spolupráci s Přáteli historie Vlachovska přednášku s názvem
„Československé legie – 100 let“, kterou nám přijel odpřednášet
Mgr. Miroslav Maňas z Valašských Klobouk.
Dále, jako již tradičně v postním období, členové spolku Dokopy pro
občany uspořádali dvě divadelní představení. Nutno podotknout, že
obě divadelní hry slavily velký úspěch a vlachovský kulturní dům byl
v obou případech zcela zaplněn. V březnu přijeli ochotníci z Ubla
zahrát svou komedii s názvem „Zabijačka“, přičemž pořadatelé
nezaváhali a pro lidi připravili mimo jiné i ochutnávku zabíjačkových
dobrot. V dubnu se u nás představila divadelní společnost Debřa se
svou komedií „Sázka o barana“ a musím říct, že jsme měli co dělat,
abychom všem přítomným našli místo v hledišti.
Před divadelním představení „Sázka o barana“ jsme se v muzeu ve
Vlachovicích podíleli na organizaci akce „Vítání jara a vynášání
Moreny“. Za hlavní organizaci této akce bych však chtěl poděkovat
Dokopyjánku a Vrběčankám. K vidění byla ukázka techniky zdobení

Vrcholem naší činnosti
jsou již každoročně
Svatojánské slavnosti,
které se konají v
areálu na Hradišťku.
Troufám si tvrdit, že se
jedná o největší a
nejnavštěvovanější
venkovní kulturní akci,
která se v průběhu roku ve Vlachovicích koná. Letos proběhl již 10.
ročník slavností a opět se ukázalo, že tato akce má svůj zvuk.
Program byl velice pestrý, za jeho zahájení děkujeme dětskému
folklórnímu souboru Dokopyjánek a jeho vedoucím, velký dík patří
také cimbálové muzice Dokopyjan. Následně se představila
dechová hudba Straňanská Švitorka ze Slovenska a kapela Hluchý
dovrat. Symbolem Svatojánských slavností je bezesporu zapálení
svatojánského ohně za účasti „našich krojovaných cérek“. Součástí
programu byla také ohňová show, která byla zcela jistě zážitkem
pro všechny zúčastněné.
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Hlavní hvězdou Svatojánské
noci se stal David Stypka s
kapelou Bandjeez, zpěvák
roku, držitel ceny Anděl 2017.
Jednalo se o velmi vydařený
koncert, kdy zazněly největší
hity kapely, avšak David Stypka
nezapomněl zmínit, a za
přispění jedné z dobrovolnic
také zazpívat, skladbu „Dobré
ráno, milá“, kterou v originále
nazpíval s Ewou Farnou a která
se stala velmi hranou a
populární na české hudební
scéně. Na závěr programu se
představila nadějná slovenská rocková kapela Svieca vo vetre. Za
členy spolku Dokopy mohu konstatovat, že to byla akce jako již
tradičně organizačně náročná, ale také velmi vydařená, a doufám,
že ji lidé budou hodnotit jen pozitivně.
Na závěr svého
bilancování
bych
chtěl
uvést, že jsem
se
vedení
spolku Dokopy

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V regionu Valašskoklobucka začala působit sociální služba
mobilního hospice Strom života, která pomáhá nevyléčitelně
nemocným lidem všech věkových kategorií prožít důstojným
způsobem závěr svého života. O své pacienty pečuje v rodinném
kruhu, v domácím prostředí, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
„Těžce nemocný potřebuje rodinu a jeho rodina potřebuje
podporu“
Hospicová a paliativní péče vytváří důstojný prostor, v němž smrt a
umírání neznamenají strach, utrpení a osamělost. Vychází z přání a
individuálních potřeb pacienta a klade důraz na tlumení bolesti,
kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.
Mobilní hospic:
-

ujal zejména z
toho důvodu,
že mě baví být
spolkově
aktivní, dělat prospěšné věci pro obec, potažmo její občany, ale
také mě neskutečně těší, když vidím, že lidé, kteří přicházejí na naše
akce, jsou spokojení a třeba někdy i poděkují za naši činnost. Je na
místě poděkovat všem členům Dokopy, kteří se aktivně podílí na
organizaci akcí v průběhu roku, jelikož bez nich by to jednoduše
nebylo uskutečnitelné. Dík patří také Obci Vlachovice, která náš
spolek podporuje a vychází nám vstříc.
Na úplný závěr bych chtěl vzpomenout, že spolek Dokopy v
letošním roce slavil své 10. výročí od založení. Nejsem členem
spolku od jeho založení, ale myslím, že mohu říct, že za tímto
spolkem jsou vidět hmatatelné věci, a slibuji, že spolek bude dále
naplňovat své cíle a bude dále vyvíjet svou činnost ve prospěch
občanů. Ostatně motto spolku zní“ „Dokopy za správnými cíli“.
Chtěl bych vyzvat ty z Vás, kteří by se chtěli stát součástí našeho
spolku, aby se nebáli přihlásit (např. na kterékoliv z našich akcí
nebo osobně u některého ze stávajících členů), zapojíme Vás do
našich aktivit a DOKOPY budeme naplňovat naše správné cíle.
Nebudete sice mít žádný materiální profit, ale budete z toho mít
dobrý pocit, což je častokrát daleko víc.
Dominik Plšek, jednatel

poskytuje specializovanou paliativní péči
respektuje lidskou důstojnost
umí účinně mírnit bolest, pečovat o rány a proleženiny
zahrnuje denní i noční pohotovost sestry i lékaře
zahrnuje návštěvy sociální pracovnice a psychoterapeuta
nabízí zapůjčení potřebných zdravotních pomůcek
nabízí oporu pečujícím v nejtěžších chvílích a doprovázení
pozůstalých
nabízí odbornou zdravotnickou pomoc
podává pacientům i jejich blízkým potřebné informace
nabízí odlehčovací služby
přispívá ke zmírnění strachu nás všech ze smrti a umírání.

Bližší informace o poskytované sociální službě najdete na
www.zivotastrom.cz.

NA LÉTO …

Stránka|4

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ČERVENEC 2019

VLACHOVICKÉ LISTY - č.7/2019
Pro občany Vlachovic a Vrbětic zdarma, vydává: Obec Vlachovice, tel.: 577 324 026, www.vlachovice.cz
Kontakty: starosta Zdeněk Hověžák, tel.: 725 121 157, místostarosta Ladislav Obadal, tel.: 724 070 067. Odpovědný redaktor a grafická úprava: Mgr.
Miroslava Zoubková, zpravodajvlachovice@seznam.cz Uzávěrka srpnového čísla je 26. 7. 2019, Budeme rádi za Vaše připomínky, náměty a spolupráci.
Barevná verze Vlachovických listů ke stažení i na www.vlachovice.cz. Náklad 520 ks.

