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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Srpen 2019
íjen2016

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
www.vlachovice.cz

je sice čas dovolených a prázdnin, přesto budu psát o
důležité události. Jsou to opět sklady ve VlachovicíchVrběticích. Protože se nám na stůl dostal takzvaný „
BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM“ rekolaudovaného provozu ve
čtyřech objektech skladů ve vlastnictví VTÚ (Vojenský
technický ústav) Slavičín, máme možnost se k tomuto
dokumentu vyjádřit. Co to ale pro nás znamená? Je to ryze
odborný dokument, který musí mít firmy nakládající a pracují
s municí. K tomuto dokumentu se máme možnost vyjádřit
písemnou formou do 19. 8. 2019. Občané se s tímto
dokumentem mohou seznámit v elektronické podobě na
našich
webových
stránkách
v
tomto
odkazu
http://www.vlachovice.cz/urad-obce/urednideska/bezpecnostniprogram-vojenskytechnicky-ustavoz-vtumprovozovny-vrbeticeverejnost-se-muze-ktomuto-dokumentuvyjadrovat-pisemnouformou-prostrednictvimobecniho-uradu-vlachovicedo-1982019-681.html
ve
formě papírové přímo
v kanceláři obecního úřadu.
Obec si nechala zpracovat
posudek
„BEZPEČNOSTNÍHO
PROGRAMU“ u odborné
firmy. Celé toto řízení
vedou pracovníci krajského
úřadu z odboru

www.vlachovice.cz

www.vlachovice.cz
zvláštních úkolů, které jsem tedy navštívil. Oni, stejně jako i
my, se však mohou „jen“ odborně vyjádřit k tomuto
dokumentu. Jenom pro představu, jak se můžeme vyjádřit k
tomuto dokumentu. Připomínka, že s tímto provozem a
dokumentem nesouhlasíme, není relevantní. Relevantní
připomínka je například nedostatečné zabezpečení tohoto
provozu, nedostatečně popsaná rizika atd.… Toto nám bude
prověřovat odborná firma. Aby byl provoz povolen, musí ho
mít firma v pořádku. My se dostáváme však pouze
k informacím uvedeným v dokumentu. Nejdůležitější by pro
nás bylo to, kdybychom se stali účastníky celého stavebního
řízení. K tomu se my ale nedostaneme, protože je celý areál
ve vlastnictví Ministerstva obrany a pro ně celé řízení vede
vojenský stavební úřad v Olomouci. To už jsme u nás zažili v
jiném řízení s jinou firmou. Proto jsem domluvil schůzku s
hejtmanem našeho kraje a obrátil jsem se také na premiéra.
Premiér mě již kontaktoval a domluvili jsme si schůzku s
ministrem obrany, který nás navštíví. Možná si mnozí z vás
vzpomínají na slova některých významných politiků, kteří
nám po sérii výbuchů slibovali, že se už nikdy u nás nic
takového dít nebude. Já jim hodlám neustále připomínat,
aby svých slibů dostáli. Proto také plánujeme veřejnou
schůzku na 23. 8. 2019 v kulturním domě za účasti těchto
zodpovědných politiků.
S pozdravem a přáním bezpečných a krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce
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PRÁCE V OBCI V ČERVENCI 2019
➢ v minulém měsíci jsme sekali a upravovali travnaté
plochy v obou obcích
➢ v lokalitě Starý háj jsme káceli stromy napadené
kůrovcem
➢ v Mladém háji brigádníci vyřezávali v porostech
nežádoucí dřeviny
➢ firma RASSO provedla opravu a zpevnění části lesní
cesty nad domem Kováříkových
➢ byla zpevněna plocha směrem na Haluzice, která
bude sloužit jako skládka dříví

Ladislav Obadal – místostarosta

USNESENÍ RO Vlachovice ze dne 8. 7. 2019
➢ RO
souhlasí
se
zadáním
posudku
na
„BEZPEČNOSTNÍ
PROGRAM“
Vojenského
technického ústavu Slavičín pro areál muničních
skladů. Následně bude svoláno veřejné projednání s
občany (předpokládaný termín 23. 8. 2019). Poté
bude svoláno ZO.
➢ RO souhlasí s odběrem pitné vody pro spolek JUNÁK
– český skaut Štítná nad Vláří v termínu od 13. 7. do
24. 7. 2019 za stejných finančních podmínek jako
pro drobné odběratele.
➢ RO souhlasí s poskytnutím prostoru hřiště ve
Vrběticích pro SDH Vrbětice dne 21. 7. 2019 za
účelem pořádání auto-moto burzy.
➢ RO schvaluje umístění sídla SH ČMS – okrsku č. 16
Vlachovice (sdružující sbory dobrovolných hasičů ve
Vlachovicích, Vrběticích, Křekově, Vlachově Lhotě a
Haluzicích) na adresu Vlachovice 50, 763 24
Vlachovice.

USNESENÍ ZO č. 4/2019 ze dne 24. 6. 2019

➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice

ze dne 24.6.2019
o konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54

o

odst. 2 stavebního zákona, že návrh změny
č. 1 Územního plánu Vlachovice není
v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, s výsledkem řešení rozporů, se
stanovisky
dotčených
orgánů
a
stanoviskem krajského úřadu.
vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5
písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, dále v souladu s ust. §
171 až § 174 správního řádu, ust. § 13
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně
plánovací
dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy změnu č.
1 Územního plánu Vlachovice.

➢ Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1
o Příjmy
149 035,00 Kč
o Výdaje
58 000,00 Kč
o Změna stavu krátkodobých prostředků
- 91 035,00 Kč
➢ Zastupitelstvo
obce
Vlachovice
projednalo
závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Jižní
Valašsko za rok 2018 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zároveň projednalo řádnou účetní závěrku Sdružení
obcí mikroregionu Jižní Valašsko sestavenou k 31.
12. 2018 a schvaluje ji bez výhrad.
➢ Zastupitelstvo
obce
Vlachovice
projednalo
závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Valašské
Klobucko za rok 2018 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zároveň projednalo řádnou účetní závěrku Sdružení
obcí mikroregionu Valašské Klobucko sestavenou
k 31. 12. 2018 a schvaluje ji bez výhrad.
➢ Zastupitelstvo
obce
Vlachovice
souhlasí
s celoročním hospodařením obce Vlachovice a
schvaluje Závěrečný účet obce Vlachovice za rok
2018, a to bez výhrad. Zároveň schvaluje řádnou
účetní závěrku obce Vlachovice sestavenou k 31. 12.
2018 a schvaluje ji bez výhrad.
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
směny části obecních pozemků 1874/4 a 2749 v KÚ
Vrbětice ve vlastnictví obce s pozemkem st. 1/3
v KÚ Vrbětice ve vlastnictví občana.
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje směnu
pozemku č. 3868/15 100Kč/m2 ve vlastnictví
občana, za část obecního pozemku č. 3257/11 a část
pozemku č. 3868/1 20Kč/m2 v KÚ Vlachovice.
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej
pozemku č. 3870/11 a části pozemku č. 3870/1 v KÚ
Vlachovice občanu, za částku 20 Kč/m2. Část
pozemku bude určena geometrickým zaměřením
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje prodej
části pozemku č. 3320 v KÚ Vlachovice občanovi, za
částku 5 Kč/m2. Část pozemku bude určena
geometrickým zaměřením.
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny části pozemků č. 3271/1, č. 3271/2 a
3268 ve vlastnictví občana za obecní pozemky p. č.
3295, p. č. 3296 a části pozemků p. č. 3293/2,
3284/4 a 3287 v KÚ Vlachovice.
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje či směny části obecního pozemku č.
2784/1 a pozemku č. 84/3 v KÚ Vrbětice.
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny pozemků č. 318/7, č. 318/9, č.
318/10, č. 318/11 v KÚ Vlachovice, č. 2817/13, č.
2817/14, č. 2817/15, č. 2817/16 v KÚ Vrbětice ve
vlastnictví občana za část obecního pozemku p. č.
1860/2 v KÚ Vrbětice.
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje nebo směny pozemku části p. č.
3868/1 v KÚ Vlachovice.
➢ Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny části obecních pozemků č. 3237/1 a
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č. 3237/2 za pozemek č. 3236/3 v KÚ Vlachovice ve
vlastnictví občana.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru prodeje či směny části pozemků p. č.
1968/7 a 1968/8 v KÚ Vrbětice.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje změnu
usnesení 10b/3/2019 a to tak, že prodej pozemku č.
1214/13 v KÚ Vrbětice se uskuteční po vzájemné
dohodě obou žadatelů za částku 20 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny části obecního pozemku č. 3257/1 v
KÚ Vlachovice za části pozemků č. 3312/1, č.
3312/2 a č. 3312/3 v KÚ Vlachovice ve vlastnictví
občana.
Zastupitelstvo obce Vlachovice revokuje usnesení
7a/2/2018.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje zveřejnění
záměru směny pozemku č. 876/17 v KÚ Vlachovice
ve vlastnictví občana za část obecního pozemku p.
č. 3870/15 v KÚ Vlachovice.
Zastupitelstvo obce Vlachovice požaduje zpracování
podrobného výkazu hospodaření za rok 2018 a I.
pololetí roku 2019 v KD Vlachovice.

➢

SK VLACHOVICE
I. A třída muži Vlachovice – sezóna 2018/2019
Do sezóny vstoupili hráči „A“ mužstva pod vedením trenéra
ze dne 24.6.2019
Vladislava Straky a vedoucího týmu Stanislava Koloucha. Do týmu
přišel Pavol Straka, bratr Mariana, který měl ligové zkušenosti, a
dále se vrátil ze Vsetína Viktor Trčka.
Úvod podzimní sezóny se hráčům vydařil, když po dvou kolech měli
plný počet bodů. Pak přišlo několik zápasů, ve kterých jsme
nebodovali. Závěr sezóny ale zastihl naše hráče v dobré formě a
nakonec za podzimní sezónu získali 21 bodů a umístili se na 5.
místě.
Vstup do jarní sezóny se mužstvu vcelku vydařil, když sbíralo body
hlavně z domácích zápasů. Po získání 14 bodů a jistoty záchrany v
soutěži ale částečně zavládlo uspokojení a v posledních čtyřech
zápasech už mužstvo nebodovalo, přestože se prezentovalo celkem
solidními výkony.
Sezónu tak mužstvo zakončilo na 9. místo se ziskem 35 bodů.
Do zápasů nastupovali tito hráči
Brankáři: Macháč Patrik a Maniš Stanislav
Hráči - Trčka Marián, Trčka Viktor, Olejník Tomáš, Vavrys Ondřej,
Straka Marián, Straka Pavol, Kupčík Zdeněk, Plšek Dominik,
Hověžák Jaroslav, Míča Zbyněk, Nedavaška Jiří, Bobot Jan, Šimoník
Ondřej, Kováč Martin, Polomík Jiří, Hlavica David, Hlavica Lukáš,
Fojtů Adam, Kudela Miroslav, Rak Pavel, Stružka Kamil, Stružka
Daniel, Bursa David, Kašša Ondřej.

ZRPÁVY Z MATRIKY ČERVEN 2019
Karel Hověžák
Přihlášeno: 2, odhlášeno: 2, narození: 2, úmrtí: 0
Z ze
důvodu
dne oznamovacích
24.6.2019 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

Okresní přebor starší žáci Vlachovice – sezóna 2018/2019
V uplynulé sezóně se kvůli nedostatku hráčů mladší a starší žáci
spojili v jeden tým a hráli okresní přebor starších žáků. Pod vedením
trenérů Vlasti Plška a Romana Zoubka si tým v této soutěži vedl
velmi dobře a obsadil 2. místo s 12 výhrami a 6 prohrami, skóre
55:13. Nejlepšími střelci jsou Lukáš Rak s 18 góly a Martin Vangor
se 17 góly, dále Petr a Tomáš Hofschneiderovi po 4 gólech, Ondra
Zoubek se 3 góly, Libor Lorenc se 2 góly a Natka Trčková s jednou
vstřelenou brankou. Podařilo se nám v této sezóně získat sponzory
na zakoupení klubového oblečení. Za přispění firmy Rasso, AGA,
Zlínských staveb a Aveny pana Rostislava Hrbáčka jsme žákům
zakoupili teplákové soupravy, kraťasy a trička, ve kterých nás při
zápasech reprezentují. Všem sponzorům patří velký dík.

NARODILI SE V ČERVNU

ze dne 24.6.2019

Po skončení této sezony z týmu žáků do týmu dorostu odešlo deset
hráčů – František Filák, Adam Gbelec, Petr a Tomáš
Hofschneiderovi, Jindřich Maček, Tomáš Novosad, Jiří Pšenčík,
Lukáš Rak, Natka Trčková a Martin Vangor. Protože v týmu zůstali
převážně mladší žáci, budou v sezóně hrát soutěž okresní přebor
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mladších žáků. Starší žáci se pro následující sezónu spojili s týmem
Štítné nad Vláří a budou hrát okresní přebor žáků.
Přes prázdniny se podařilo za podpory obce zorganizovat fotbalový
třídenní „minikemp“, ve kterém hráči spojí dvoufázový trénink
s odpočinkem na místním koupališti.

Roman Zoubek
Krajská soutěž sk. A – dorost Vlachovice – sezona
2018/2019
V minulé sezóně hráli dorostenci pod vedením Kamila Stružky.
V konkurenci 14 týmů obsadili výborné 3. místo s 21 výhrami a 5
prohrami – skóre 89:44. Nejlepšími střelci jsou Daniel Stružka – 29
branek, Jiří Polomík – 14 branek, David Bursa – 10 branek, Marek
Straka a Mirek Kudela – 8 branek, Ondřej Kašša – 7 branek, Pavel
Rak – 4 branky, Vojtěch Rak – 3 branky, Patrik Obadal a Jan Raja – 2
branky a Tomáš Hofschneider – 1 branka.
V další sezóně dorost posílí 10 hráčů, kteří věkově přechází ze
starších žáků. Z dorostu do týmu mužů odchází Pavel Rak a Ondra
Kašša. Všem hráčům přejeme, aby se v nových týmech dobře
zapojili a aby se jim dařilo stejně dobře, jako doposud.

MS VALAŠSKO VLACHOVICE
„ Vlachovský mor“ divokých prasat
se, nejde o nové onemocnění černé zvěře! Jde o
zeNelekejte
dne 24.6.2019
zamoření Vlachovic a okolí divokými prasaty. V polovině měsíce
října už to bude dlouhých pět let, kdy vybuchl první sklad v areálu
muničáku, mediálně nazývaného Vrbětice. Divoká prasata se velmi
rychle přizpůsobila klidu, který v dané lokalitě měla, a začala se
velmi rychle rozmnožovat.
V mysliveckém roce 2014-2015 (v době výbuchů) bylo v honitbě
Vlachovice uloveno 33 kusů černé zvěře, rok na to bylo za stejné
období uloveno již 128 kusů. Spolu s honitbami Slavičín a LipováHaluzice, které s areálem přímo sousedí, bylo v mysliveckém roce
2015-2016 uloveno 283 kusů černé, což bylo rovných 10 % odlovu
celého okresu Zlín. Po výskytu AMP (afrického moru prasat) na
Zlínsku jsme měli velké obavy o rozšíření do této části okresu, vždyť
sklady jsou od místa prvního nálezu vzdáleny vzdušnou čarou
pouhých 18 km. Bohudík se podařilo udržet AMP v ohnisku a
nedošlo k jeho rozšíření. V době „moru“ bylo v honitbě Vlachovice
uloveno 148 kusů černé zvěře a její stavy byly sníženy na minimum.
V minulém roce jsme ulovili „jen“ 60 prasat.

ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍCH FOTBALOVÝCH
SOUTĚŽÍ

ze dne 24.6.2019

Zlom ve stavech nastal letos počátkem nového mysliveckého
roku. Snad každá bachyně od velikosti 40 kg metala selata a divoká
prasata začala způsobovat velké škody. Začalo to v polovině dubna,
když nám ing. Šeliga hlásil nálezy 4 kusů roztrhaných dospělých
plných ovcí na Kříbech, kde pastviny přímo sousedí se sklady.
Následně byla při “lovu“ ulovena bachyně, která toto dělala. Zhruba
měsíc byl klid, a tak jsme si mysleli, že šlo o ojedinělý případ.
V polovině května byly však další nálezy jak dospělých ovcí, tak i
jehňat. Zvýšili jsme lovecký tlak v této oblasti a ing. Šeliga učinil
také určitá opatření, ale i přesto škody na stádu byly velké.
Škody tohoto rozsahu byly neslýchané, kontaktovali jsme proto
odborníky z Mendlovy university v Brně, Lesnické fakulty, Katedry
myslivosti. Dne 1. 7. 2019 proběhlo ve Vlachovicích setkání, kterého
se zúčastnili za jmenovanou univerzitu doc. ing. Jiří Kamler Ph.D. a
ing. Radim Plhal Ph.D., za honitbu Slavičín ing. Antonín Gbelec, za
honitbu Lipová-Haluzice Jiří Tomeček, za Vlachovice předseda MS
Ondrej Šamaj a myslivecký hospodář ing. Václav Obadal, za státní
správu myslivosti Lubomír Častulík a za LČR Pavel Vápeník. V první
části jsme rozebrali problematickou situaci s černou zvěří a ve
druhé části jsme navštívili areál muničáku. Za doprovodu zástupce
KŘ PČR pana pplk. Otýpky jsme projeli zpřístupněnou část areálu.
Pracovníci university vznesli požadavky na výzkum černé zvěře
v areálu a jeho blízkosti. Za spolupráce okolních honiteb bude od
podzimu probíhat výzkum černé zvěře v této oblasti. Při příležitosti
setkání jsme vypracovali tabulky odlovu černé zvěře, a to v honitbě
Vlachovice od jejího založení v roce 1980 a dále od roku 2000 lov
v honitbách sousedících s areálem skladů. Z uvedené tabulky je
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zřejmé, jak velký vliv na stavy a odlov černé zvěře měly výbuchy a
následné uzavření areálu.

zaměstnána. Nelze po nás proto požadovat, abychom každou noc
seděli u každého políčka ve vesnici.
V honitbě Vlachovice členové MS Valašsko Vlachovice věnují velké
úsilí ke snižování stavů černé zvěře. K lovu využíváme také klece,
které nám v době AMP daroval Zlínský kraj. Ke konci července, to
znamená za čtyři měsíce tohoto mysliveckého roku, jsme ulovili 56
kusů černé zvěře, z toho 14 selat, 35 lončáků, 2 kňoury a 5 bachyní.
Z tohoto počtu bylo 38 kusů uloveno v bezprostřední blízkosti
skladů, 12 kusů při ochraně zemědělských kultur a jen 6 kusů
v ostatních částech honitby, která má 2039 ha a patří mezi největší
honitby na Zlínsku. Věříme, že se nám podaří stavy černé zvěře
zregulovat natolik, aby se riziko škod snížilo na minimum.
ing. Václav Obadal, hospodář MS Valašsko

Počátkem června se začaly objevovat škody na záhumenkách, a to
hlavně na bramborách a později na obilí, nejen u soukromých
vlastníků, ale také na polích, které obhospodařuje ZD Vlachovice.
Místní drobní zemědělci po mysliveckém sdružení požadovali
náhradu za způsobené škody. Několik vlastníků nás obrátilo s
žádostí o uhrazení škod způsobených zvěří na zemědělských
kulturách. V rámci dobré spolupráce v obci jsme škody částečně
uhradili, případně kompenzovali přídělem zvěřiny. Také jsme dali
k dispozici několik pachových ohradníků, uhrazených z fondů
mysliveckého sdružení, které se v prevenci proti škodám osvědčily.
Podle § 52 odst. 1. zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je
uživatel honitby povinen hradit
a) škodu, která byla v honitbě způsobena při provozování
myslivosti na honebních pozemcích nebo na polních plodinách
dosud nesklizených, vinné révě nebo lesních porostech,
b) škodu, kterou v honitbě na honebních pozemcích nebo na
polních plodinách dosud nesklizených, vinné révě, ovocných
kulturách nebo na lesních porostech způsobila zvěř.
Podle § 55 tohoto zákona nárok na náhradu škody způsobené
zvěří musí poškozený u uživatele honitby uplatnit u škody na
zemědělských pozemcích, polních plodinách a zemědělských
porostech do 20 dnů ode dne, kdy škoda vznikla.
Podle § 53 výše uvedeného zákona vlastník, popřípadě nájemce
honebního pozemku činí přiměřená opatření k zabránění škod
působených zvěří, přičemž však nesmí být zvěř zraňována. Stejná
opatření může učinit se souhlasem vlastníka honebního pozemku
uživatel honitby.
Z uvedeného tedy vyplývá, že musí vlastník pozemku učinit taková
opatření, která by zabránila škodám způsobených zvěří.
V následujícím roce budeme tedy po vlastnících záhumenek
požadovat, aby si svá pole zabezpečili a informovali myslivecké
sdružení o škodách způsobených zvěří. Černá zvěř přichází na pole
zejména v nočních hodinách. Většina místních aktivních myslivců je
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ZTRÁTY A NÁLEZY
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V kanceláři obecního
úřadu si mohou majitelé
vyzvednout
nalezené
předměty. Na fotce jsou
ty, ke kterým se již dlouho
nikdo nehlásí. Nechybí
někomu z Vás?
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