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íjen2016 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
možná si někteří
z Vás všimli, že v měsíci říjnu byla oceněna
www.vlachovice.cz
knihovna ve Vlachovicích v sídle Zlínského kraje. Za přítomnosti
hejtmana Jiřího Čunka, jeho náměstků i některých radních a dalších
významných zástupců a organizátorů Krajské knihovny Františka
Bartoše, proběhl tento ceremoniál. Byl jsem pozván a zúčastnil
jsem se tohoto ocenění. Největší podíl na ocenění však má naše
knihovnice Dana Lišková. Touto cestou bych jí rád poděkoval za
obětavou a přínosnou práci v knihovně. Za její prací je vidět
nejenom půjčování knih, ale i to, jak ta knihovna vypadá, že do té
knihovny rádi chodí čtenáři i ostatní. Ona totiž mimo provoz
knihovny také pravidelně organizuje přednášky, výlety a různé akce.
Za to všechno jí patří velké poděkování a ocenění.
Zdeněk Hověžák, starosta

USNESENÍ RO Vlachovice ze 7. www.vlachovice.cz
10. a 21. 10. 2019














RO souhlasí dle doporučení výběrové komise s výběrem
uchazeče Karla Hlavici – Drobná provozovna na
prodloužení vodovodního řádu a kanalizace v lokalitě
Drahy a Háj a sepsání smlouvy
RO souhlasí s přijetím do zaměstnaneckého poměru jako
účetní Pavlu Jeřábkovou na dobu určitou
RO souhlasí s přijetím finančního příspěvku ve výši 198
020 Kč do lesního hospodářství (obnova, zajištění a
výchova lesních porostů do 40 let věku)
RO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s firmou HBH
projekt s.r.o. Brno na projektovou dokumentaci na stavbu
komunikace v obci, související se stavbou komunikace
II/494 (Valašské Klobouky – Slavičín) dle cenové nabídky
RO souhlasí se vstupem na obecní pozemky pro Povodí
Moravy, s. p. a provádění inženýrsko-geologických vrtů
RO souhlasí s uzavřením smlouvy na pozici kronikáře s
Danou Liškovou, Vlachovice 233
RO souhlasí s finanční podporou pro mobilní hospic
Andělé Stromu života, p. s. ve výši 5 000 Kč
RO souhlasí se zveřejněním PACHTU na obecní pozemky,
u kterých končí pachtovní smlouvy (nájem pozemků za
účelem zemědělské činnosti) koncem roku 2019
RO souhlasí se schválením výjimky z nejnižšího počtu žáků
v ZŠ Vlachovice

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
PRÁCE V OBCI V ŘÍNU 2019
V měsíci říjnu jsme prováděli úklidové práce, zvláště úklid listí
spadeného ze stromů. Nejvíce času jsme opět byli nuceni věnovat
pracím v lese. V Mladém háji stále probíhá kácení stromů
napadených kůrovcem a pálení větví po těžbě. Ve Vrběticích v
3
lokalitě Rubaniska vytěžil Lukáš Ocelík dalších 160 m napadeného
dříví. V obou lokalitách naši zaměstnanci také natírali mladé
stromky proti okusu zvěře.

v neděli 3. 11. 2019 od 14.15 hod
v kostele sv. Michaela
a následně na místním hřbitově

ZPRÁVY Z MATRIKY – ZÁŘÍ 2019

Ladislav Obadal – místostarosta
Přihlášeno: 1, odhlášeno: 1, narození: 2, úmrtí: 1
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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NARODILI SE V ZÁŘÍ

ze dne 24.6.2019

V ZÁŘÍ JSME SE ROZLOUČILI …

ze dne 24.6.2019

VZPOMÍNÁME

ze dne 24.6.2019

Z NAŠÍ KNIHOVNY
Burčákový pochod v Mutěnicích

ze dne 24.6.2019
V sobotu 12. 10. 2019 jsme
se
vydali
autobusem
vypraveným z Vlachovic na
naše
druhé
Putování
slováckým vinohradem do
Mutěnic. Pochod začínáme
od rybníka v Dubňanech,
cesta lesíkem a kolem polí
není dlouhá, a už vidíme
první stánky, sklepy a
proudy lidí ze všech koutů
republiky. Letošní účast
byla odhadována na 20 000
návštěvníků. Na trase je
připraveno hodně dobrého
jídla, krajových specialit,
sladkostí a hlavně spousty
burčáku a dobrého vína.
Výběr je bohatý. A také krásné malované sklepy, tradiční zábavné
hudební představení U orloje i výborná kapela, která na počest
Karla Gotta hraje jeho známé písně. Tak cestou kolem vinohradů
vystoupáme na kopec a na rozhlednu Vyšicko, všude kde se
podíváme, samé vinice, jak řádky. Počasí nám přálo, cestou domů
nám dobrá nálada a zpěv vydržely až do Vlachovic.
Díky Obecnímu úřadu za finanční podporu. Díky všem za skvělý den.
Dana Lišková, knihovnice

ze dne 24.6.2019
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Z PŘÍSPĚVKŮ OBČANŮ
Dobrý vtip neuškodí
Sv. Františka s Bohem
zeaneb
dnekonverzace
24.6.2019

Bůh: To je přece děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké
stromy. To bylo ode mne geniální, musím se pochválit. Stromům
narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a
vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily
tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost, aby obohatily půdu.
Je to přirozený cyklus života.

Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka
Bůh: Franto, ty víš všechno o zahrádkách a přírodě, co se to tam
dole na Zemi děje? Co se stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám
a těm dalším kytkám, které jsem před věky vysázel? Měl jsem
perfektní bezúdržbový zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv
půdě, vydrželi sucho a hojně se samy množily. Nektar z
dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných
ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a
květů. Ale všechno, co vidím, jsou zelené fleky…
Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají
si Moderní lidé. Začali říkat tvým květinám "plevel", ze všech sil je
hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak ubohé! Není to barevné. Nepřitahuje to
včely, motýly ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na
teplotní změny. Chtějí tihle Moderní lidé opravdu, aby tam rostla
tráva?

Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je hrabou na velké
hromady, dávají do pytlů a platí za jejich odvoz.
Bůh: To není možné!! A co dělají, aby chránily kořeny stromů a keřů
před mrazem a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?
Sv. František: Po tom, co vyhodí listy, kupují v igelitových pytlích
něco, co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo
listů.
Bůh: A odkud ten mulč berou?
Sv. František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč
vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš
na starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?
Sv. Kateřina: „Blbý a blbější“, Pane. Je to film o …

Sv. František: Očividně Pane. Podstupují při jejím pěstování velké
utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny,
které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobují, že tráva
roste opravdu rychle. To musí být Moderní lidé velice šťastní.
Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste,
sekají ji někdy i dvakrát do týdne.
Bůh: Oni ji sekají? Suší ji jako seno?
Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich ji hrabe a dává do pytlů.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv. František: Ne, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo, a když to roste,
tak to sekají a platí za to, aby se toho zbavili?

Bůh: To je OK, vyber něco jiného. Myslím, že jsem to celé slyšel od
Františka.
PS: Naše děti dostávají ve škole na svačinku ovoce z Nového
Zélandu. Tato dokonale vypadající, krásně lesklá, chemií
nabouchaná jablíčka musela z druhé strany Zeměkoule překonat
18,5 tis km, aby je mohla jest děcka od nás z dědiny…
Toto není vtip, ale smutná realita dnešního světa. S politováním
musím konstatovat, že naše technicky dokonalá civilizace dobíhá
svého vrcholu (a následně konce). Nevím, jestli je tak dobře pro
naše děti? No, možná pro naše vnuky čím dříve, tím lépe?
Každopádně nám i těm po nás, zatím zůstávají 4 základní hodnoty:
Láska, Víra, Pravda a Naděje, a je jen na nás, kolik do nich
investujeme.
S přáním hodnotně prožitých dnů vrcholu podzimu
Vladimír Dvořáček

Sv. František: Ano, Pane.
Bůh: Hmm…? Tihle Moderní lidé musí cítit velkou úlevu v létě, když
vypínáme déšť a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy a
ušetří jim to hodně práce.
Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst
tak rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby
mohli pokračovat v sekání a odvážení.

Stránka |4

POZVÁNKY
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