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PRÁCE V OBCI V KVĚTNU 2020
V minulém měsíci jsme prováděli sečení travnatých ploch a
úklidové práce v obou obcích.
Opět jsme nejvíce času věnovali pracím v obecních lesích,
v lokalitě SEČ a Pod Suchým vrchem jsme pálili větve po
těžbě.
Lukáš Ocelík vytěžil Pod Suchým vrchem 100 m3 a ve
Vrběticích v Rubaniskách 50 m3 kůrovcem napadených
stromů.
Stále probíhají práce na víceúčelovém hřišti a rekonstrukce
atletické dráhy s doskočištěm podél fotbalového hřiště,
které provádí firma Zlínské stavby.
V ZŠ v budově "staré školy" firma Stavby K4 dokončuje
rekonstrukci v části bývalého učitelského bytu.
Ladislav Obadal – místostarosta

USNESENÍ RO VLACHOVICE ze dne 14. 5. 2020
 RO souhlasí se zahájením provozu MŠ Vlachovice od
18. 5. 2020 za podmínek stanovených vládou
 RO doporučuje ZO, aby Obec Vlachovice zůstala i
nadále členem MAS Ploština v období 2021-2027
 RO souhlasí s uložením kabelu NN v části Vrbětice
ZÁHUMENÍ a uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030054276/001 s E. ON Distribuce, a.s.

POHOTOVOST OPĚT V PROVOZU

Ukončením nouzového stavu zaniklo Rozhodnutí hejtmana
Zlínského kraje ze dne 20. 3. 2020, kterým bylo uloženo ZZS
ZK ode dne 21. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu
nezajišťovat LPS v Bystřici pod Hostýnem, Rožnově pod
Radhoštěm, Uherském Brodě a Valašských Kloboukách.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a po předchozím
projednání s KHS Zlínského kraje bude ZZS ZK s účinností od
soboty 30. 5. 2020 opět poskytovat LPS v původních
(nezměněných) ordinačních hodinách.
Pohotovost bude otevřená v původních ordinačních
hodinách, tedy v pracovních dnech od 17 do 20 hodin a
o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin.
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o
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40. VÝROČÍ MS VALAŠSKO VLACHOVICE
Podle direktivy ONV Gottwaldov byly od 1. 1. 1980 sloučeny
do té doby vždy samostatné Myslivecké sdružení Vlachovice
a Myslivecké sdružení Vrbětice a tím vzniklo nové Myslivecké
sdružení, které si dalo název podle tehdejšího JZD VALAŠSKO
Vlachovice.
Přes počáteční okopávání kotníků a dokazování si, kdo je
lepší a kdo bude „u moci“, jestli Vlachovjané nebo Vrběčané,
přišla za pár let stabilita. A to tím, že do čela byl zvolen člen
z pomezí, a navíc bydlící ve Slavičíně, a to Ing. Jiří Šmotek, a
mysliveckého hospodáře vykonával všemi uznávaný myslivec
pan Zdeněk Gbelec. Po revoluci počátkem devadesátých let
byla snaha honitbu a MS opět rozdělit, ale toto se díky
zdravému rozumu, a hlavně tehdejšímu předsedovi,
nepodařilo a honitba i MS zůstaly společně.

Počátkem nového tisíciletí se čela obce i MS postavila mladší
„krev“ a MS se začalo více otevírat veřejnosti. Myslivci
přestali být považováni, jak se tehdy říkalo, „ozbrojenými
brigádníky“, a začali pořádat různé kulturně společenské
akce jako Hodové a Štěpánské zábavy, Myslivecký ples,
Dětské dny a myslivecké výstavky.

V současné době je vlachovská honitba největší v bývalém
okrese Zlín a patří k těm nejlepším, stejně tak MS Valašsko
patří k nejaktivnějším v rámci OMS Zlín. V letošním roce
budou Vlachovice okresním mysliveckým centrem.
V polovině června se zde bude konat hodnocení trofejí zvěře
ulovené v minulém mysliveckém roce v okrese Zlín.

Začátkem července pak Okresní myslivecký sněm, který bude
volební a bude na něm volena nová Okresní myslivecká rada.
Další, a to největší akcí, bude ve dnech 5. až 7. září 2020
Chovatelská přehlídka zvěře ulovené v mysliveckém roce
2019 - 2020. Vlachovice se tak stanou již po třetí v krátké
době centrem myslivosti na Moravě. Tuto akci tradičně
navštíví téměř všichni myslivci nejen ze Zlínska, ale i jiných
okresů a také ze Slovenska. Ve stejném termínu proběhne
též Putování po vlachovských sušárňách, takže první zářijový
víkend bude ve Vlachovicích živo.

MS Valašsko Vlachovice v současné době sdružuje 31
myslivkyň a myslivců z Vlachovic, Vrbětic a okolí a máme dva
adepty myslivosti, kteří vykonávají povinnou adeptskou
praxi. Honitba je nejpestřejší, co do zazvěření a nejlepší, co
se lovu týká, v okrese. V minulém mysliveckém roce jsme
ulovili (do lovu se počítá i úhyn) velké množství zvěře, a to 10
srnců, 12 srn, 6 srnčat, 1 jelena, 1 laň, 5 muflonů, 1
muflonku, 2 muflončata, 7 daňků, 2 daněly, 4 daňčata a 171
kusů černé zvěře. Drobnou zvěř jsme nelovili. Dále bylo
uloveno 14 lišek, 14 kun a 2 jezevci.
I přes tak vysoký lov, hlavně u černé zvěře, se v loňském roce
vyskytly nebývalé škody způsobené zvěří, a to jak na
záhumenkách občanů, tak na ovcích ing. Šeligy. Vzniklé
škody jsme se snažili majitelům nahradit, ale pro letošní rok
upozorňujeme již teď pěstitele, že je nutné si políčka
ochránit proti případným škodám zvěří takovým způsobem,
aby se zvěř na pole nedostala. Pokud vznikne škoda na
neochráněném políčku, budeme postupovat podle zákona a
tyto škody hradit nebudeme.
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Vážení občané, vstupujeme do měsíce června a tento měsíc
byl již před mnoha lety nazván jako Červen - měsíc myslivosti
a ochrany přírody. Právě v této době vyvádí většina ptactva,
spárkatá zvěř klade mláďata, a tak je potřeba, aby byl v
přírodě klid a živočichové byli co nejméně vyrušováni.
Omezte prosím pohyb ve volné přírodě, a pokud chodíte na
procházky se svými čtyřnohými společníky, tyto mějte pod
kontrolou a choďte po cestách a ne volnou krajinou. S
přáním pěkných letních dnů a
MYSLIVOSTI ZDAR!
Ing Obadal Václav, myslivecký hospodář
MS Valašsko Vlachovice

HASIČI FOTOOBJEKTIVEM

„Mše svatá, sloužená za patrona hasičů sv.
Floriána, jenž se uskutečnila v neděli 3. 5.
2020, v omezeném počtu a za přítomnosti
zástupců hasičských sborů naší farnosti „

Zdobení slavnostní májky s neodmyslitelnou
rouškou v nouzovém stavu, v době covid - 19
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INFORMACE Z MATRIKY – DUBEN 2020

VZPOMÍNÁME

Přihlášeno: 0, odhlášeno: 1, 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

NARODILA SE V DUBNU

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ČERVEN 2020
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