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íjen2016 VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

www.vlachovice.cz

tuto zprávu začnu hodně netradičně. Omlouvám se za to, ale můj
pohár trpělivosti přetekl. Za celou dobu mého veřejného působení
jsem sklidil nejen hodně kritiky, ale také hloupých řečí, vulgarismů,
urážek i pomluv. Kritiku jsem se snažil vždy pochopit a poučit se z
ní, hloupé řeči jsem se snažil ignorovat, ale vulgarismů, urážek a
pomluv už mám dost. Ještě jsem zapomněl na anonymy…
V případě těch posledních, předvolebních, už jsem dal podnět k
šetření orgánům činným v trestním řízení. Zbytečně to zdržuje od
práce, a proto tato řešení nemám rád. Raději takové názory
projednám osobně. V poslední době se mi totiž dostalo právě
hodně urážek, vulgarismů a pomluv. Myslím si, že všeobecně práce
veřejných funkcionářů není lehká. Kdo by si to totiž vyzkoušel, věděl
by, o čem píšu. Žijeme v demokratickém svobodném systému a
tento systém má i svá zákonná pravidla. Každý musíme být
zodpovědný za své skutky a činy. Proto jsem se rozhodl bránit sebe
i ostatní veřejné funkcionáře všemi možnými zákonnými
prostředky. Není přece možné, aby mohl kdokoli a kohokoli urážet
a pomlouvat bez vlastní zodpovědnosti. Podívejme se, kolik máme v
obci spolků, jejichž členové se starají o různé sportovní, kulturní a
společenské dění. Všichni si přece zaslouží pochvalu a poděkování,
a ne, aby někteří ještě čelili urážkám a pomluvám.

Měsíc květen byl bohatý na srážky, převážnou část měsíce jsme
sekli travní plochy v obou obcích. Dále jsme na hřbitově srovnávali
a poté podsévali travním semenem prostory podél plotu, který byl v
loňském roce nově vybudován. Koncem měsíce, po velkém dešti,
jsme čistili propusty a rošty přes komunikace zanesené blátem. V
obecních lesích v lokalitě Vrbětice RUBANISKA vysadili brigádníci
dalších 1500 dubových stromků.
Ladislav Obadal – místostarosta

USNESENÍ RO VLACHOVICE ze dne 29. 4. 2019
➢

➢

➢
➢
➢

Teď budu konečně psát
o dění v naší obci. V
uplynulém
měsíci
oslavily matky svátek a
děti z našich školských
zařízení si pro ně
připravily
krásný
program a tím krásný
dárek. Každá matka mi
asi dá za pravdu, že děti jsou tím nejkrásnějším darem. Spolek
Dokopy uspořádal krásnou akci, po tak úrodném roku, spojenou s
koštem slivovice a bohatým programem. Ve Vrběticích proběhla
hasičská okrsková soutěž. Naši myslivci, pod taktovkou našeho
kněze Františka Cinciali, zahájili loveckou sezonu na Hradišťku, kde
postavili stánek zasvěcený svatému Hubertovi. Ve Vlachovicích
hasiči uspořádali kácení máje a další a další. Před námi je svátek
dětí, jimž tímto přeji veselé dětství a spoustu kamarádů. Ve
Vrběticích na farmě bude na jejich svátek tradiční Selský den. Za
všechny tyto krásné akce vděčíme právě všem veřejným
funkcionářům, a proto jim právem patří velká úcta a poděkování.
S pozdravem a přáním krásných a veselých jarních dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce

➢

RO souhlasí s přijetím 1 pracovníka od 1. 5. 2019 do
pracovního poměru formou veřejně prospěšných prací,
přijetím 1 pracovnice od 1. 6. 2019 formou veřejně
prospěšných prací a přijetím 1 pracovníka od 1. 6. 2019
do 31. 5. 2020 do pracovního poměru s úvazkem 24
hod/týden
RO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci
budovy SLUŽEB, kde by v budoucnu byla umístěna
technika SDH Vlachovice
RO schvaluje knihovní řád Knihovny Vlachovice i Knihovny
Vrbětice
RO souhlasí s finančním příspěvkem pro ZUŠ Valašské
Klobouky ve výši 10 000 Kč
RO souhlasí s finančním darem ve výši 4 000 Kč pro Dům
sociálních služeb Návojná
RO souhlasí s finanční podporou ve výši 20 000 Kč pro
SDH Vlachovice na podporu výchovy a vzdělávání
mládeže v oblasti hasičského sportu

USNESENÍ RO VLACHOVICE ze dne 14. 5. 2019
➢
➢

RO souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 1000 Kč
Záchranné stanici volně žijících živočichů Buchlovice
RO souhlasí s finančním darem ve výši 5 000 Kč pro
Charitu Vsetín

PODĚKOVÁNÍ
Myslivecký spolek
Valašsko
Vlachovice a
duchovní správce
místní farnosti
Otec František
děkují všem, kteří
se zúčastnili
slavnostního
svěcení posezení u
svatého Huberta
na Hradišťku a
pomohli tak založit
tradici zahájení
myslivecké sezony.
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INFORMACE Z MATRIKY – DUBEN 2019
Přihlášeno: 4, odhlášeno: 3, narození: 2, 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

NARODILY SE V DUBNU

VZPOMÍNÁME

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – květen 2019
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Výbor našeho 16. okrsku k této
příležitosti nominoval dlouholetého
člena sboru dobrovolných hasičů
Vrbětice, pana Františka Šimonů,
který je u tohoto sboru již od roku
1976, kde zastává funkci velitele
sboru. U profesionální jednotky ve
Valašských Kloboukách pracoval od
téhož roku, a to úctyhodných 33 let.

Foto – HZS ZL Kraje, Lysáček Aleš

SOUTĚŽ 16. OKRSKU VE VRBĚTICÍCH
18. 5. 2019
Za krásného slunečného sobotního odpoledne proběhla 18. 5. 2019
okrsková soutěž ve Vrběticích, kde se pořadatelství tentokrát ujal
sbor dobrovolných hasičů z Křekova.

HEJTMAN OCENIL HASIČE PŘI PŘÍLEŽITOSTI
SVÁTKU SVATÉHO FLORIANA
Práci dobrovolných i profesionálních hasičů ocenil ve středu
6.5.2019 v sídle Zlínského kraje hejtman Jiří Čunek. Celkem 36
hasičům předal pamětní medaile a 6 hasičům záslužná
vyznamenání II. stupně. Na slavnostním aktu, který se uskutečnil při
příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, byli přítomni také
ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje plk. Ing. Vít
Rušar, starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Ing. Josef Bernátík a další významní hosté.
Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje již od roku 2006. Za tu dobu
(včetně letoška) ocenil více než 600 dobrovolných a profesionálních
hasičů. Věk oceněných se pohybuje již od 12 let, kdy se jedná
především o úspěchy dosažené v požárním sportu mládeže.
Členové sborů dobrovolných hasičů (SDH) bývají oceňováni za
dlouholetou aktivní činnost ve sboru, výkon funkce starosty či
velitele zásahové jednotky, za výchovu mladých hasičů atd.

Na startovní čáru letos nastoupily 3 družstva mladších žáků, 2
družstva starších žáků, družstvo žen z Vlachovic, družstvo starších
pánů +35 z Křekova a dvě družstva mužů z Vrbětic a Křekova.
Tradičně tato soutěž odstartovala štafetami žáků, žen a mužů.
Následovala soutěž jednotlivců a poté následovaly požární útoky ve
stejném pořadí.
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KVĚTEN (nejen) HASIČSKÝM OBJEKTIVEM
POUŤ HASIČŮ NA SV. HOSTÝNĚ

Počasí se opravdu vydařilo, a proto toto sobotní odpoledne
přilákalo také velký počet diváků, pro které bylo připraveno bohaté
občerstvení.

MŠE U SV. FLORIÁNA

Soutěž zahájil velitel 16. okrsku Kamil Šmatlo a zdravice pronesli
taktéž starosta obce Vlachovice-Vrbětice pan Zdeněk Hověžák,
okrskový starosta Jaroslav Číž a starosta SDH Křekov Pavel Staník.
CELKOVÉ POŘADÍ SOUTĚŽE
Mladší žáci:

1. Vlachova Lhota
2. Křekov
3. Vlachova Lhota „B“

Starší žáci:

1. Křekov
2. Vlachovice

Ženy:

1. Vlachovice

Muži:

1. Křekov
2. Vrbětice

Starší muži +35

1. Křekov

Pořadatelský tým SDH Křekov tímto děkuje všem, kteří se na této
soutěži jakkoliv podíleli a zajistili tak její hladký průběh.
Aleš Lysáček
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STAVĚNÍ MÁJKY

KÁCENÍ MÁJE

VÍTĚZ BOJE O VLAJKU
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