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100 LET VÝROČÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU

www.vlachovice.cz

www.vlachovice.cz

Naši včelaři si letos připomněli 100 let od svého založení. Za jejich činnost jim patří
poděkování a do dalších let přejeme všechno nejlepší a hodně včelařských úspěchů.
ze dne 24.6.2019

Dne 19. 7. 2020 oslavil Český svaz včelařů Vlachovic –
Vrbětic, sdružující včelaře i z obcí Křekov, Vlachova Lhota a
Haluzice, 100 let výročí založení.
Oslavy začaly mší svatou v kostele sv. Michaela ve
Vlachovicích, kterou sloužil otec František za všechny živé i
zemřelé včelaře v naší farnosti. Další část programu
probíhala v KD Vlachovice za účasti starostů obcí naší
farnosti. Pozvánku přijali předseda Českého svazu včelařů
okresu Zlín ing. Roman Slavík a kolegové včelaři z Valašských
Klobouk, Slavičína, Brumova-Bylnice, Štítné nad Vláří a
Újezdu.
Po zahájení a promluvách hostů následovalo udělení ocenění
VZORNÝ VČELAŘ za dlouholetou a obětavou práci
následujícím včelařům: Pavel Ambrůz, Lubomír Císař,
František Fojtů, Josef Hudek, Milan Dulík, František Machů,
ing. Martin Pavelka a František Vlček.
Poté František Fojtů přítomné seznámil s historií našeho
spolku, kdy v roce 1920 stál u zrodu našeho spolku řídící
učitel Jan Prager z Vlachovic, a to pod názvem Včelařský
spolek Vlachovic a okolí. Sdružoval včelaře nejen z naší
farnosti, ale také včelaře z Lipové, Bohuslavic, Lipiny a
Újezdu.

Zásluhou Josefa Raka z Vlachovic, který byl vynikající včelař a
současně velký sběratel historických památek, se nám
dochovalo hodně vzácných dokumentů o založení a historii
našeho spolku. Jeho bratr František Rak zapůjčil k nahlédnutí
knihy, včelařské kalendáře a různé vzácné listiny z minulého
století, které si přítomní se zájmem prohlíželi.
Součástí historické části byla i výstava starých úlů, dřevěný
medomet, dřevěný lis na vosk a další zajímavé nářadí z
minulosti. Láska ke včelám a k přírodě se dědila
z
generace na generaci a přetrvala až do dnešních dnů. Sálem
byla cítit pozitivní atmosféra a zaznívalo, jak nádhernému
koníčku se my včelaři věnujeme a spolu se včelami
pomáháme přírodě. Domů jsme se rozcházeli se vzpomínkou
na naše předchůdce, kteří nás přivedli ke včelaření a
dnešního dne se nedočkali. Těm patří náš dík.
Ladislav Obadal, člen výboru
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PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Nové víceúčelové hřiště bylo uvedeno do provozu.
ze dne 24.6.2019

Provozovatelem víceúčelového hřiště je OBEC VLACHOVICE.
Provoz se řídí pravidly uvedenými přímo na oplocení hřiště.

PROVOZNÍ DOBA

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Hřiště slouží hlavně školní tělovýchově v době vyučování,
během provozu školní družiny a pro pořádání sportovcích
akcí ZŠ a MŠ v době od 8:00-16:00 hodin v pracovní dny.

-

Doba využití pro veřejnost a sportovní oddíly:
-

pondělí–pátek:
sobota-neděle:
svátky a školní prázdniny:

16:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00

V zimních měsících (říjen–duben) je vstup na víceúčelové
hřiště bez sněhové pokrývky.
Provozní doba může být po posouzení provozovatelem
upravena dle světelných a klimatických podmínek.
Rezervace pro skupiny je možná nejméně 1 den dopředu.
Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený
čas, je povinen tuto změnu neprodleně nahlásit správci,
nejpozději však 1 hodinu předem.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo
z bezpečnostních či technických důvodů může být
rozhodnutím provozovatele – prostřednictvím správce –
provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou
S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací
sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně
seznámit.

OBJEDNÁVKY PRO VSTUP NA
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
-

p. KOLOUCH
p. PLŠEK

tel. 604 332 688
tel. 604 377 027

-

na hřiště s umělým povrchem je POVOLEN
vstup v čisté obuvi s umělou podrážkou
je ZAKÁZÁN vstup v obuvi s kolíky (kopačky,
tretry apod.), jízda na kole, kolečkových
bruslích, v motorovém vozidle apod.
nošení nápojů na hřiště je POVOLENO pouze
v plastových uzavíratelných lahvích
osobám pod vlivem alkoholu a omamných
látek je vstup ZAKÁZÁN
je ZAKÁZÁN vstup se zvířaty
v době uzavření areálu hřiště je vstup PŘÍSNĚ
ZAKÁZÁN

Při opakovaném porušení podmínek provozu je
provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu
neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny
(organizace), které toto porušování způsobují či za ně
odpovídají.
Provozovatel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz
způsobený porušením tohoto provozního řádu a nenese
zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí
návštěvníků.

UŽÍVÁNÍ HŘIŠTĚ JE NA
VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
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ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍCH FOTBALOVÝCH
SOUTĚŽÍ

V srpnu bude zahájena podzimní
ze dne 24.6.2019
fotbalová sezóna

PRÁCE V OBCI V ČERVENCI 2020

•

•

•

V minulém měsíci jsme prováděli sečení travnatých
ploch, sestříhávání okrasných a „živých“ plotů
v obou obcích. Proběhly poslední úpravy kolem
víceúčelového hřiště, které bylo uvedeno do
provozu.
V lesích stále probíhá těžba smrkových stromů
napadených kůrovcem, Lukáš Ocelík vytěžil
v Mladém háji 100 m3 napadeného dříví. Také bylo
odvezeno 120 m3 smrkové kulatiny z lokality SEČ a
RUBANISKA, která byla vytěžena již v červnu, ale
deštivé počasí zabránilo jejímu odvozu. V Seči jsme
dále pálili větve po těžbě „kůrovce“.
Ve Vrběticích firma RASSO opravila lesní cestu
směrem na RZAVOU, byla zde navezena stavební
suť, která byla rozhrnuta a následně byl celý úsek
zaválen válcem.

ZRPÁVY Z MATRIKY ČERVEN 2020
Přihlášeno: 0, odhlášeno: 4, narození: 0, úmrtí: 2
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
ze dne 24.6.2019
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

V ČERVNU JSME SE ROZLOUČILI…

ze dne 24.6.2019

VZPOMÍNÁME
USNESENÍ RO Vlachovice ze dne 20. 7. 2020
➢ RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci s ČEZ, a.s.
na výsadbu ovocných stromů v katastru obou obcí
➢ RO souhlasí uzavřením Dohody o odběru pitné vody
v termínu od 18. 7. do 29. 7. 2020 s Junák – český
skaut
➢ RO bere na vědomí poděkování Charity Vsetín za
finanční částku z rozpočtu obce na financování
služby, kterou poskytují občanům naší obce

ze dne 24.6.2019
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POZVÁNKY

ze dne 24.6.2019

RESTAURACE NA MÝTĚ JE Z DŮVODU SOUKROMÉ AKCE UZAVŘENA VE
DNECH: 8. 8., 15. 8. a 29. 8. 2020
VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ SRPEN 2020

ze dne 24.6.2019
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