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VLACHOVICKÉ LISTY
Občanů Vlachovic a Vrbětic
Červenec 2020

www.vlachovice.cz
do 30. 4. 2020 v souvislosti s opatřením vydaným v
www.vlachovice.cz
souvislosti se zamezením šíření COVID-19 Vládou ČR

íjen2016

www.vlachovice.cz

PRÁCE V OBCI V ČERVNU 2020

▪

RO souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s XY od
1. 7. 2020 a dále s pracovnicí XY na zkrácený úvazek
v rámci Mikroregionálního projektu

▪

RO souhlasí s předáním právnímu zástupci řešení
případu dlužníka XY týkající se neplnění plateb
splátkového kalendáře

▪

RO schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště

▪

RO souhlasí s finančním příspěvkem 2 000 Kč na
provoz pro Linku bezpečí, z. s.

V měsíci červnu jsme sekali travnaté plochy, stříhali okrasné
keře a „živé ploty“. Dále jsme čistili komunikace a kanalizační
vpusti po velkém přívalu deště.
Na koupališti jsme prováděli čištění obou bazénů, následné
napuštění a práce spojené se spuštěním provozu.
Lukáš Ocelík v obecních lesích těžil smrkové stromy
napadené kůrovcem, a to v lokalitách SEČ, Mladý háj a
RUBANISKA. Deštivé počasí nám nedovolilo provést
přibližování a odvoz kulatiny z lesa. V Seči naši zaměstnanci
pálili větve po těžbě.
Správa silnic zahájila opravu komunikací v obou obcích.

USNESENÍ ZO VLACHOVICE

▪

ZO schvaluje pro rok 2020 uzavření pracovně
právního vztahu se zastupiteli nad rámec
vykonávaných povinností

▪

ZO schvaluje zařazení území obce Vlachovice do
území působnosti MAS Ploština, z.s. na
programové období 2021 – 2027

▪

ZO bere na vědomí závěrený účet a účetní závěrku
Mikroregionu Poloština a Mikroregionu Valašské
Klobucko za rok 2019

▪

ZO schvaluje závěrečný účet obce Vlachovice za rok
2019 a řádnou účetní závěrku obce Vlachovice
sestavenou k 31. 12. 2019, a to bez výhrad

▪

ZO schvaluje přijetí dotace

Ladislav Obadal – místostarosta

USNESENÍ RO VLACHOVICE z 5. 6. a 15. 6. 2020
▪

RO navrhuje ZO schválení závěrečného účtu Obce
Vlachovice za rok 2019

▪

RO souhlasí s prázdninovým provozem MŠ
Vlachovice jako v jiných letech, a to uzavření
provozu 3 týdny v červenci a 2 týdny v srpnu

▪

▪

RO souhlasí uzavřením Dohody o uložení odpadu a
odběru pitné vody v termínu od 4. 7. do 2. 8. 2020 s
Junák – český skaut
RO souhlasí s prominutím nájmu nebytových
prostor v Domě služeb, č. p. 36, v termínu od 12. 3.

o

„na rekonstrukci koupaliště“

o

„parkovací plocha u č. 375“

▪

ZO schvaluje rozpočtové opatření – zvýšení
výdajové položky

▪

ZO schvaluje:
o

zveřejnění záměru směny části pozemku č.
1277/1 v k. ú. Vlachovice ve vlastnictví občana
za část obecního pozemku č. 3827/2 v k. ú.
Vlachovice
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▪

o

zveřejnění záměru směny části pozemku č.
1276/1 v k. ú. Vlachovice ve vlastnictví občana
za část obecního pozemku č. 3827/2 za obecní
pozemek č. 1058/2 v k. ú. Vlachovice

o

směnu pozemku č. 2809 v k. ú. Vrbětice ve
vlastnictví občana za částku 20 Kč/m2 za část
obecního pozemku č. 2784/1 v k. ú. Vrbětice, za
částku 20 Kč/m2; ZO současně schvaluje zapsání
věcného břemene u tohoto pozemku pro
budování a opravu kanalizace či vodovodního
řadu

současně schvaluje zapsání věcného břemene u
části tohoto pozemku a nově vzniklého
pozemku 2747/3 pro budování a opravu
kanalizace či vodovodního řadu
o

prodej části obecního pozemku č. 3870/1 v k. ú.
Vlachovice občanovi za částku 20 Kč/m2; ZO
současně schvaluje zapsání věcného břemene u
tohoto pozemku pro budování a opravu
kanalizace či vodovodního řadu

o

prodej části obecního pozemku č. 3870/1 v k. ú.
Vlachovice občanovi za částku 20 Kč/m2; ZO
současně schvaluje zapsání věcného břemene u
tohoto pozemku pro budování a opravu
kanalizace či vodovodního řadu

o

prodej části obecního pozemku č. 3870/1 v k. ú.
Vlachovice občanovi za částku 40 Kč/m2 pod
budovou a 20 Kč/m2 za zbývající část; ZO
současně schvaluje zapsání věcného břemene u
tohoto pozemku pro budování a opravu
kanalizace či vodovodního řadu

o

prodej pozemků č. 3259/ 2, č. 3259/4 a č.
3259/5 v k. ú. Vlachovice občanovi za částku 5
Kč/m2

o

zveřejnění záměru prodeje či směny části
pozemku č. 110/1 v k. ú. Vlachovice
(respektování plotu); ZO současně schvaluje
zapsání věcného břemene u části pozemku č.
3870/17 v k. ú. Vlachovice pro budování a
opravu kanalizace či vodovodního řadu

o

schvaluje zveřejnění záměru prodeje či směny
části pozemků č. 131/4, č. 131/5, č. 131/13 a
část pozemku č. 3829/1 v k. ú. Vlachovice

o

zveřejnění záměru prodeje či směny části
pozemku č. 177 v k. ú. Vrbětice

ZO schvaluje:
o

o

o

o

prodej části obecního pozemku č. 2784/1 v k. ú.
Vrbětice občanovi za částku 20 Kč/m2; ZO
současně schvaluje zapsání věcného břemene u
tohoto pozemku pro budování a opravu
kanalizace či vodovodního řadu
prodej části obecního pozemku č. 2784/1 v k. ú.
Vrbětice za částku 20 Kč/m2; ZO současně
schvaluje zapsání věcného břemene u tohoto
pozemku pro budování a opravu kanalizace či
vodovodního řadu
prodej části obecního pozemku č. 2784/1 v k. ú.
Vrbětice občanovi za částku 20 Kč/m2; ZO
současně schvaluje zapsání věcného břemene u
tohoto pozemku pro budování a opravu
kanalizace či vodovodního řadu
prodej části obecního pozemku č. 2784/1 v k. ú.
Vrbětice občanovi za částku 20 Kč/m2; ZO
současně schvaluje zapsání věcného břemene u
tohoto pozemku pro budování a opravu
kanalizace či vodovodního řadu

o

prodej části obecního pozemku č. 2784/1 v k. ú.
Vrbětice občanovi za částku 20 Kč/m2; ZO
současně schvaluje zapsání věcného břemene u
tohoto pozemku pro budování a opravu
kanalizace či vodovodního řadu

o

prodej části pozemku č. 84/3 v k. ú. Vrbětice
občanovi za částku 20 Kč/m2; ZO současně
schvaluje zapsání věcného břemene u tohoto
pozemku pro budování a opravu kanalizace či
vodovodního řadu

o

prodej části obecního pozemku č. 3257/1 v k. ú.
Vlachovice občanovi za částku 5 Kč/m2

o

prodej části obecního pozemku č. 2784/1 v k. ú.
Vrbětice občanovi za částku 20 Kč/m2; ZO

S trá nk a |3
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VLACHOVICE ZA ROK 2019

sjednaného na částku 5 000 000,00 Kč činí k 31. 12. 2019:
261 500,-- Kč.

V souladu s § 42 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je
zpracován a předkládán k projednání a schválení
Zastupitelstvu obce Vlachovice Závěrečný účet obce
Vlachovice za rok 2019.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o celkovém
finančním hospodaření obce v roce 2019, o stavu majetku
obce a jeho finanční situaci k datu účetní závěrky, tj. k 31.
12. 2019.
Obec na základě zákona o obcích požádala Krajský úřad
Zlínského kraje o provedení kontroly hospodaření obce.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí
závěrečného účtu a je spolu s ním projednávána.
Přezkoumání provedla Mgr. Pavlína Štachová, zaměstnanec
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kanceláře ředitele,
oddělení kontroly ve dnech 11. 5. 2020 - 12. 5. 2020.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno 4. 11.
2019 - 7. 11. 2019.
Při přezkoumání hospodaření obce Vlachovice za rok 2019
nebyly zjištěny chyby a nedostatky / § 10 odst. 3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb./a zároveň nebyla zjištěna rizika dle §
10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření
obce za r. 2019 je zveřejněno na oficiálních stránkách obce www.vlachovice.cz, v sekci „Úřad Obce“ a „Úřední deska“.

V r. 2016 byl sjednán úvěr od Komerční banky na
profinancování investičních záměrů obce. Z tohoto úvěru
bylo k 31. 12. 2017 vyčerpáno 13 125 387,59 Kč. Od ledna
2018 obec splácí tento dlouhodobý bankovní úvěr. Zůstatek
úvěru, sjednaného na částku 13 125 387,59 Kč činí k 31. 12.
2019: 9 791 787,59 Kč.

I. Finanční hospodaření za rok 2019
Rozpočet obce Vlachovice na rok 2019 byl schválen na
veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 27. 3. 2019
usnesením č.3/2019. Obec hospodařila v souladu se
schváleným rozpočtem, v průběhu roku byla provedena
úprava rozpočtu dvěma rozpočtovými opatřeními.
Rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti a
schvalována zastupitelstvem obce.
V roce 2019 byly příjmy vyšší než výdaje o 9 065 502,84 Kč.
Největší část příjmů obce tvoří příjmy z daní, poplatků a
dotací. Nedaňové příjmy tvoří hlavně příjmy z lesní výroby,
vody, nájmů bytů a nebytových prostor, splátky půjček od
občanů.
Kapitálové příjmy tvoří příjem za prodej dlouhodobého
hmotného majetku a pozemků.
Dotace a příjmy, které nebyly na začátku roku známy, a
proto nebyly rozpočtovány, byly ve skutečné výši zahrnuty
do rozpočtu rozpočtovými opatřeními.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů/úvěrů, půjček a
prostředků fondů
Obec splácí dlouhodobý bankovní úvěr od České spořitelny
na výstavbu devíti bytových jednotek. Zůstatek úvěru,

V roce 2019 byly čerpány půjčky na opravy, rekonstrukci a
modernizaci domů z fondu rozvoje a bydlení ve výši 350
000,- Kč. Příjmy fondu rozvoje bydlení tvoří splátky z půjček
poskytnutých v minulých letech, které jsou pravidelně
spláceny.
Obec má zřízen sociální fond, ze kterého je čerpán pouze
příspěvek na stravování.
Výsledek hospodaření za rok 2019 v hlavní činnosti:
Výnosy celkem:
Náklady celkem:

Výsledek hospodaření:

39 434 111,41 Kč
30 368 608,58 Kč

9 065 502,84 Kč

/před zdaněním/

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a
ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Přehled dotací za rok 2019
Neinvestiční transfer ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu-výkon státní správy ve výši 503 200,00 Kč
Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje – JSDHO ZK ve
výši 86 483,00 Kč
Neinvestiční účelová dotace ze SR – Všeobecná pokladní
správa Volby do Evropského parlamentu ve výši 58 000,00 Kč
Investiční dotace: Veřejná prostranství v ORP Valašské
Klobouky ve výši 297 000,00 Kč
Zlínský kraj – neinvestiční dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 484 926,00 Kč
Zlínský kraj – finanční příspěvek – Odbor životního prostředí
a zemědělství ve výši 198 020,00 Kč
Finanční dar „Knihovna Zlínského kraje“ ve výši 10 000,00 Kč
Ostatní neinvestiční transfery ze SR – Veřejně prospěšné
práce 173 710,00 Kč
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Zlínský kraj – finanční příspěvek – Zmírnění dopadu
kůrovcové kalamity ve výši 446 725,00 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj – víceúčelové hřiště ve výši
1 610 117,20 Kč

Přidělené prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019

PŘÍJMY
druh příjmů

upravený rozpočet

skutečnost

plnění

Daňové příjmy

24 339 000,00 Kč

24 206 080,68 Kč

99,45

Nedaňové
příjmy

11 691 035,00 Kč

10 462 200,48 Kč

89,49

Kapitálové
příjmy

1 500 000,00 Kč

413 474,00 Kč

27,56

Přijaté transfery

4 438 181,20 Kč

4 432 356,25 Kč

99,87

Příjmy celkem
/po konsolidaci/

41 888 216,20 Kč

39 434 111,41 Kč

94,15

VÝDAJE
druh výdajů

upravený rozpočet

skutečnost

plnění %

Běžné výdaje

30 446 643,00 Kč

26 222 958,59 Kč

95,01

Kapitálové výdaje

53 674 783,00 Kč

4 225 649,98 Kč

7,95

Výdaje celkem
Po konsolidaci

84 041 426,00 Kč

30 368 608,57 Kč

37,63

Příjmy po konsolidaci celkem

39 434 111,41 Kč

Výdaje po konsolidaci celkem

30 368 608,57 Kč

------------------------------------------------------------------------Saldo příjmů a výdajů

9 065 502,84 Kč

po konsolidaci

Financování celkem
po konsolidaci

- 9 065 502,84 Kč
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II. Majetek obce Vlachovice a finanční situace k 31. 12. 2019

AKTIVA CELKEM

253 233 453,82 44 315 330,44 208 918 123,38

Stálá aktiva

204 634 482,47 44 186 986,44 160 447 496,03
1 031 167,26
381 552,91
649 126,35
246 114,91
246 114,91
785 052,35
135 438,00
649 614,35
196 778 667,84 43 805 433,53 152 973 234,31
53 567 816,25
53 567 816,25
118 024 512,46 33 293 468,96 84 731 043,50
12 969 592,17 5 706 361,80
7 264 230,37

Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál na skladě
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Základní běžný účet územních samosprávných celků
Pokladna
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Ceniny

4 954 690,77
5 989 915,90
1 272 140,29
5 246 000,00
5 246 000,00
1 578 647,37
704 141,40
874 505,97

4 806 602,77

148 088,00
5 989 915,90
1 272 140,29
5 246 000,00
5 246 000,00
1 578 647,37
704 141,40
874 505,97

48 598 971,35
125 879,19
125 879,19
2 947 748,35
806 199,56
567 775,80
83 580,00
856 800,00
30 726,79
554 645,20
48 021,00
45 525 343,81
44 958,480,19
38 897,00
522 266,62
5 700,00

128 344,00

48 470 627,35
125 879,19
125 879,19
2 819 404,35
730 129,96
567 775,80
31 305,60
856 800,00
30 726,79
554 645,20
48 021,00
45 525 343,81
44 958,480,19
38 897,00
553 857,62
5 700,00

128 344,00
76 069,60
52 274,40
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PASIVA CELKEM

208 918 123,38

202 383 998,09

Vlastní kapitál

195 325 236,86
150 786 406,81
139 892 836,84
35 507 223,81
- 23 923 763,84
- 689 890,00
1 149 285,02
1 149 285,02
43 389 545,03
8 492 882,96
34 896 662,07

186 207 052,13
150 114 359,33
139 847 493,12
34 880 520,05
-23 923 763,84
- 689 890,00
1 196 030,73
1 196 030,73
34 896 622,07
4 385 955,55
30 510 706,52

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Opravy předcházejících účetních období
Fondy účetní jednotky
Ostatní fondy
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Cizí zdroje
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Daň z přidané hodnoty
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky

13 592 886,52
16 176 945,96
10 053 287,59 12 071 087,59
10 053 287,59 12 071 087,59
3 539 598,93
4 105 858,37
196 647,58
451 599,63
684 379,94
791 136,52
410 138,00
436 554,00
28 745,00
151 918,00
23 462,00
67 919,00
63 805,00
67 505,00
130 898,74
227 270,32
1 700,00
970 193,67
45 790,50
537 925,00
572 994,00
409 980,00
394 430,00
83 424,00
897 041,40

III. Hospodaření příspěvkových organizací obce Vlachovice za rok 2019
Základní škola Vlachovice, příspěvková organizace

Mateřská škola Vlachovice, příspěvková organizace

Náklady:
z toho: stát
zřizovatel

15 565 763,64 Kč
13 415 763,64 Kč
2 150 000,00 Kč

Náklady:
z toho: stát
zřizovatel

6 174 808,36 Kč
5 414 808,36 Kč
760 000,00 Kč

Výnosy:

15 601 680.98 Kč

Výnosy:

6 175 259,77 Kč

Zisk

35 917,34 Kč

Zisk

451,41 Kč

Rozdělení zisku: rezervní fond
fond odměn

35 917, 34 Kč
0,00 Kč

Rozdělení zisku: rezervní fond

451,41 Kč

Rozdělení hospodářského výsledku bylo schváleno RO 29/2020 ze dne 23. 3. 2020
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JAK PROBÍHAL ŠKOLNÍ ROK…
Vážení rodiče, občané, touto cestou Vás chci seznámit
s událostmi ve škole, které proběhly během školního roku
2019–2020, a o existenci naší školy v době uzavření škol.
Běžný chod školy probíhal do jarních prázdnin. Do této doby
se uskutečnila řada soutěží a akcí, které jsou nedílnou
součástí vzdělávání žáků a fungování školy jako veřejné
instituce v obci. Žáci dosáhli řady úspěchů, rozvíjeli své
znalosti a dovednosti, zapojili se do veřejných akcí. Naše
škola opět byla vidět…Více se zmíním dále v článku.
Nová knihovna

Proběhlo v pátek 26. června. Každý třídní učitel v kmenové
třídě rozdal vysvědčení a rozloučil se se svými žáky. Chybělo
společné rozloučení a zhodnocení školního roku v respiriu
školy. I přesto byly uděleny pochvaly ředitele školy, pochvaly
třídního učitele. Čtyři žáci deváté třídy přijmou i ocenění od
vedení obce za úspěchy v soutěžích a reprezentaci školy
během posledních let.
Zahájení školního roku 2020–2021 proběhne v úterý 1. září
2020.

Nyní rád připomenu akce, které proběhly během školního
roku.

ZÁŘÍ
Divadélko pro školy – divadelní představení pro 1. i 2. stupeň
Adaptační pobyt v Sidonii pro žáky 6. a 8. ročníku
ŘÍJEN

Po jarních prázdninách došlo k uzavření škol. Od této doby
se musela změnit organizace výuky. Učitelé, žáci i rodiče se
museli přizpůsobit velké změně. Distanční výuka byla něčím
novým pro vzdělávání na základních školách. Učitelé a žáci
byli v kontaktu přes počítačovou techniku. Byla to práce
určitě mnohem náročnější než v běžném vzdělávacím
procesu. Škola si plně uvědomovala, že mohou přicházet
problémy, a proto se snažila co nejvíce vycházet vstříc dětem
i rodičům. Žákům, kteří doma nebyli vybaveni adekvátní
technikou, zapůjčila tablety a notebooky. Velké poděkování
patří žákům, kteří aktivně spolupracovali a plnili úkoly,
učitelům za zodpovědné vedení distanční výuky a
samozřejmě rodičům, protože tato dlouhá doba byla i pro ně
náročnou zkouškou. Po uvolnění karantény se žáci mohli
vrátit do svých lavic. Postupně se vraceli žáci 9. třídy, kteří se
především připravovali na přijímací zkoušky, dále žáci
prvního stupně a v červnu žáci druhého stupně. Možnost
navštěvovat školu pravidelně využilo přibližně osmdesát
procent žáků. Tato forma výuky opět kladla velké nároky na
její organizaci. Vše probíhalo za přísných hygienických
podmínek. Zde bych chtěl poděkovat i nepedagogickým
pracovníkům školy za vytvoření odpovídajícího prostředí,
zajištění stravování apod. Velké poděkování patří i vedení
obce za spolupráci, vstřícnost při zajištění desinfekce, roušek
a dalších pomůcek.
Ukončení školního roku bylo takové, jaké jsme ještě nezažili.

Přednáška Policie ČR (Sociální sítě a jejich nebezpečí)
Piju mošty, což ty? (návštěva výukového programu
v Hostětíně žáků 1.a 2. třídy)
Návštěva Gymnázia a SOŠ Slavičín – 9.tř.
Návštěva SOU Valašské Klobouky – 9.tř.
Halloween 2019 – uspořádali žáci 3. a 4. třídy
Den otevřených dveří
LISTOPAD
Návštěva knihovny ve Slavičíně – 6. a 7. tř.
30 let svobody – žáci celé školy si společně připomněli 30.
výročí Sametové revoluce
Hasík – přednáška hasičů z Valašských Klobouk pro žáky 2. a
6.třídy
Nová knihovna
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PROSINEC

Pasování prvňáčků na čtenáře

Mikulášský jarmark
Mikuláš 2019
Soutěž zručnosti – Gastro a Řemesla v SOU Valašské
Klobouky
Bruslení a plavání žáků v Uherském Brodě
Vánoční den v Muzeu lidových tradic ve Vlachovicích
Přednáška Mládež a životní styl
LEDEN
Polonéza žáků 9. třídy na Rodičovském plese

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy za
vynikající práci během letošního školního roku. Děkuji KRPŠ,
který podporuje činnost školy. Bez jeho pomoci by se žáci
nemohli zúčastnit spousty akcí a soutěží. Dále děkuji vedení
obce Vlachovice a místním firmám za jejich náklonnost ke
škole.
Nový vchod k 1. a 2. třídě

ÚNOR
Zdravá pětka
Víc hlav – víc rozumu 2020
Recitační soutěž – školní kolo, okrskové kolo
Během školního roku probíhala Valašská sportovní liga osmi
základních škol regionu – přespolní běh, minikopaná,
vybíjená, florbal, plavání, lyžování.
Žáci sedmé třídy absolvovali lyžařský kurz na Trojáku.
V rámci preventivního programu probíhaly besedy a aktivity
R–ego.
Naše škola opět podpořila nadační fond Na kole dětem. V cíli
druhé etapy celorepublikové cyklotour ve Slopném byl panu
Zimovčákovi předán šek na 5000,- Kč za všechny
zaměstnance a žáky naší školy. Tradičně touto formou
podporujeme onkologicky nemocné děti.
Ve čtvrtek 25. června byli naši prvňáčci pasovaní na
„čtenáře“ a stali se tak členy Řádu čtenářského.

Všem Vám přeji mnoho pěkných chvil během letních
prázdnin a načerpání nové energie a elánu do dalšího
školního roku, protože nástup bude náročnější než v
předešlých letech.
Mgr. Petr Daněk – ředitel školy, dne 25. 6. 2020
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BOŽÍ TĚLO 2020
Otec František děkuje všem hasičům, muzikantům a občanům, kteří
se i v této nelehké době koronaviru zúčastnili Svátosti Božího těla.
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|INFORMACE Z MATRIKY – KVĚTEN 2020

NARODILA SE V KVĚTNU

Přihlášeno: 0, odhlášeno: 1, narození: 1, úmrtí: 1
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

V KVĚTNU JSME SE ROZLOUČILI

INZERCE
Prodám bubnovou sekačku, výborný stav, cena
dohodou. Tel: 739 439 747

VLACHOVICKÝ KALENDÁŘ ČERVENEC 2020
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