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V prosinci jsme prováděli úklidové práce v obcích, v Mladém háji
stále probíhá těžba smrkových stromů napadených kůrovcem.
V lokalitě Seč Lukáš Ocelík vytěžil dalších 120 m3 napadeného dříví.
Před vánočními svátky jsme vyřezávali smrkové stromky, které jsme
následně prodávali našim občanům.
Koncem měsíci jsme odstraňovali poruchu na vodovodním řádu
v části před květinářstvím p. Kulíškové. Na opravě se podíleli naši
zaměstnanci spolu s Josefem Kaššou a Josefem Hrbáčkem.

VÁŽENÍ
A MILÍ
Tak, jako každý
začátek
rokuSPOLUOBČANÉ,
si přejeme všechno
tak jako každý začátek roku si i letos přejeme všechno nejlepší. Rok
2020 je zajímavý už jenom numerologicky. Ať je tento rok pro
každého z nás nějak zajímavý. Každý máme své cíle v osobním i
pracovním životě. Proto bych rád každému popřál co nejsnadnější
cestu ke splnění těchto cílů. Po celý rok ať každého provází pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.
My máme také spoustu cílů a úkolů, které bychom rádi postupně
plnili. Na konci loňského roku jsme přijali několik nových vyhlášek,
které vejdou v platnost právě v tomto roce. Tyto vyhlášky byly
změněny z důvodu zákonných změn. Jedna z vyhlášek nebyla
změněna, ale zrušena, a to vyhláška o zákazu používání zábavné
pyrotechniky. Přijetí a také zrušení této vyhlášky souvisí s činností
v muničních skladech ve Vrběticích. To znamená, že v tomto roce
by měly být ukončeny záchranné a likvidační práce spojené
s mimořádnou událostí v muničních skladech. Tolik ke změnám
hned na začátku roku. O tom, co nového nás bude provázet po celý
rok, vás budeme pravidelně informovat.
Ještě jednou všem přeji šťastný nový rok, plný radostných chvil,
spokojenosti a splnění všech cílů.
Zdeněk Hověžák, starosta

Žádáme občany, aby v zimním období neparkovali své
automobily na obecních komunikacích, brání tím v odklízení sněhu
a údržbě.
Z téhož důvodu žádáme, aby v den svozu komunálního odpadu a
plastů, nedávali popelnice na chodníky.
Ladislav Obadal

INFORMACE Z MATRIKY – LISTOPAD 2019
Přihlášeno: 0, odhlášeno: 0, narození: 0, 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

HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ v roce 2020
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RO 9. 12. 2019
SVOZ PLASTŮ

RO souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na obecní pozemky dle
seznamu se společností Zemědělci Vlachovice s.r.o. na období 5 let.
RO souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na obecní pozemky dle
seznamu se společností Hřebčín Vlachovice s.r.o. na období 5 let.
RO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci části
budovy ŽŠ Vlachovice (stará budova – školní byt), budou obeslány
firmy Stavby K4, s.r.o., Zlínské stavby, a.s. a Javorník – CZ s.r.o.
RO souhlasí s bezplatným využitím spinningu v areálu koupaliště
v zimním období pro ženy SDH Vlachovice.
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OBECNÍ KNIHOVNA v roce 2019

Přichází nový rok s magickým číslem 2020 a je čas na malé
ohlédnutí za rokem uplynulým.
První akcí v naší knihovně byla cestopisná přednáška
broumovského rodáka Kamila Lysáka a jeho poutavé vyprávění o
jeho pěším putování po ostrově věčného jara – Madeiře.
Další hvězdou, ba přímo stálicí na knihovnickém nebi, byla Noc
s Andersenem, které se letos zúčastnil rekordní počet 24 dětí všech
věkových kategorií, od 2. do 9. třídy. Březnové počasí bylo chladné,
ale ani to nás neodradilo, abychom si na ohništi u kulturního domu
neopekli špekáčky, první v letošním roce. Po návratu jsme si
připravili lampiony štěstí a do nich upevnili vzkazy pro případné
nálezce. Dále jsme už pokračovali čtením v teple knihovny, hráli
jsme hry a samozřejmě nechyběla oblíbená módní show všech
zúčastněných. Večer vždy ubíhá raketovou rychlostí, dlouho po
půlnoci se ještě většině dětí nechce spát, a tak si někdo povídá,
někdo už spí a ráno se nechce nikomu vstávat, přesto se už zase
těším na další noční dobrodružství a ponocování v knihovně.
Knihovna pro žáky 1. až 5. třídy základní školy opakovaně vypisuje
jednou ročně literárně-výtvarnou soutěž Píšu, píšeš, píšeme.
Letošní téma Zima bylo zpracováno různými způsoby, zúčastnilo se
celkem 39 malých spisovatelů a malířů. Bylo opravdu těžké vybrat
z tolika prací, velké ocenění a malý dáreček dostali všichni mimo
vybraných dětí, ty dostaly knižní dar za umístění.

Přednáška o První pomoci vedenou zkušenou lektorkou p. Šulcovou
byla určena všem, které zajímá záchrana života. Praktické ukázky
na figurínách se všem líbily. Je životně důležité si takové informace
obnovovat, nikdy nevíme, kdy se nám budou hodit.
Kurz zdobení perníčků, který vedla p. Ptáčková, se setkal s velkým
zájem všech věkových kategorií od dětí počínaje. Zdobení
královskou glazurou bylo pro nás novou zkušeností s možností
srovnání oproti klasickému zdobení bílkovou polevou.
Mikuláš nás letos nenavštívil, místo něj rozdávaly drobné sladkosti
dvě paní Čertové, přesto se sešla v knihovně spousta hodných
poslušných dětiček, tak jako každý rok na Mikuláše.
Poslední akcí roku 2019 byl Den otevřených dveří a Tvořivá zimní
dílnička, která se konala u příležitosti Rozsvícení vánočního stromu.
V dílničce si děti vyráběly obrázky se zimní tématikou, sněhuláka z
polystyrenových koulí a malé betlémy a vánoční ozdoby.
Mimo kulturních akcí pro veřejnost je naší největší prioritou
půjčování knih krásné a naučné literatury pro dospělé i pro děti.
Dále zde máme dva počítače pro přístup veřejnosti na internet, je
možné si vytisknout či okopírovat dokumenty. Je zde také možnost
Meziknihovní výpůjční služby. Další službou pro naše občany je
donáška knih do domu. Veškeré služby provozujeme zdarma, mimo
tisku dokumentů. Díky vstřícnému postoji Obecního úřadu
Vlachovice čtenáři neplatí žádné registrační poplatky.
A nyní pár čísel ze statistiky. Naše knihovna má ve svém fondu
6 342 knih pro dospělé, 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 153 knih. Knižní fond je
doplňován novinkami průběžně během roku i na přání či
doporučení čtenářů.
V letošním roce bylo registrováno 180 čtenářů, z toho 61 dětí do 15
let. Do knihovny přišlo 1799 čtenářů a návštěvníků, z toho 146
využilo počítačové připojení buď na PC nebo prostřednictvím
připojení Wi-Fi. On-line služby vstupu do katalogu knih využilo 215
a na webové stránky „kliklo“ 9439 návštěvníků. A tito všichni
čtenáři si společně vypůjčili 3 234 knih a časopisů.
Na závěr bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu za vstřícný
přístup, díky kterému se letos dokončila kompletní výměna regálů
v knihovně, za velkorysý rozpočet na nákup nových knih i na
financování akcí pořádaných knihovnou i všem, kteří mi pomáhají
s organizováním akcí.
Jsme tu pro Vás: středa 15 – 19 hod.

Druhá letošní cestopisná přednáška byla o Indočíně, spíše tedy její
1. díl. Své zážitky nám vyprávěli manželé Jiří a Alena Márovi, kteří
cestují po světě již 15 let a stále pro nás mají nové zážitky, úžasné
fotografie a zajímavé příběhy. Pokračování, tedy druhá polovina
Indočíny, bude 31. 1. 2020.
U putování zůstaneme i
pochodování v Mutěnicích.
kapku přispěli. Počasí nám
putování mezi vinohrady
krásném kraji vína.

s další akcí a tou bylo Burčákové
Letos jsme i my vlachovskou stopou
stejně jako loni přálo, sluníčko hřálo,
bylo příjemnou procházkou v tom

sobota 9 – 11 hod.
Webová stránka www.vlachovice.knihovna.cz
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Lišková.
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