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PRÁCE V OBCI V ZÁŘÍ 2019

RO souhlasí s vyhlášením konkurzu na pozici účetní Obce
Vlachovice na dobu určitou
RO schválila přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč pro
naši knihovnu za ocenění Zlínského kraje Knihovna roku
2019
RO souhlasí s výběrovým řízením na víceúčelové hřiště, ve
kterém zvítězila firma Zlínské stavby a.s.
RO vypíše výběrové řízení na prodloužení vodovodního
řádu a kanalizace na úseku Drahy a Háj, kdy obešle firmy
Karel Hlavica, Josef Kašša a RASSO
RO souhlasí s nákupem tašek na tříděný odpad pro
domácnosti na plast, papír a sklo

ZPRÁVY Z MATRIKY – SRPEN 2019
V minulém měsíci jsme prováděli úklidové práce, sečení travnatých
ploch. V září jsme byli většinu času nuceni věnovat pracím v lese. V
Mladém háji stále kácíme smrkové stromy napadené kůrovcem.
Těžbu „kůrovcových“ stromů nám též provádí Lukáš Ocelík, který v
lokalitě Rubaniska vytěžil 100 m3 dříví a Vlastimil Surý ze Šanova,
který vytěžil 70 m3 ve Vrběticích v Lésku. Dále jsme v Mladém háji
pálili větve po těžbě.
Koncem měsíce jsme čistili vodojem. Vypustili jsme jednu komoru,
vyčistili, vydezinfikovali a následně zpět napustili vodou. Druhý den
jsme tuto operaci opakovali u druhé komory.

Ladislav Obadal – místostarosta

Přihlášeno: 1, odhlášeno: 7, narození: 5, úmrtí: 2
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

NARODILI SE V SRPNU

ze dne 24.6.2019
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V SRPNU JSME SE ROZLOUČILI…

ze dne 24.6.2019

VZPOMÍNÁME

ze dne 24.6.2019

POSTŘEHY Z HASIČSKÉ SOUTĚŽE

„ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ – O POHÁR STAROSTY OBCE „

ze dne 24.6.2019

OBČANSKÁ PORADNA

ze dne 24.6.2019

V neděli 15. 9. 2019 uspořádali
hasiči z Vlachovic 4. ročník
pohárové
soutěže
mladých
hasičů. Soutěž proběhla za
krásného počasí ve sportovním
areálu ve Vrběticích a zúčastnilo
se jí na 160 dětí, tj. 23 týmů
mladých hasičů.
Za
Vlachovice
nastoupivší
družstvo starších žáků vybojovalo
9. příčku.
Organizátoři soutěže by rádi
poděkovali
všem,
kteří
s bezproblémovým
průběhem
soutěže pomohli, ať již z řad
hasičů z Vrbětic, tak i Přemyslu
Rakovi
za
krásný
přelet
„ čmelákem“ a přesně cíleným shozem sladkostí do dětských řad 
Za Sbor dobrovolných hasičů Vlachovice
starosta sboru - Jaroslav Číž
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POZVÁNKY
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VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ŘÍJEN 2019

ze dne 24.6.2019
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