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PRÁCE V OBCI V LEDNU 2021
▪
▪

▪

V měsíci lednu jsme prováděli úklid sněhu, údržbu a
posyp komunikací a chodníků.
V budově Domu služeb dokončujeme rekonstrukci
místnosti kadeřnictví. V poslední části prací provedl
Martin Obadal pokládku PVC podlahy a Petr Rak
výmalbu místnosti.
Zahájili jsme zapisování spotřeby vody v
domácnostech. Tímto Vás žádáme o zpřístupnění
vodoměrů pro zápis.

OZNÁMENÍ SBĚRNÉHO DVORU

SBĚRNÝ DVŮR DO ODVOLÁNÍ
nepřijímá komunální směsný odpad v žádném
množství z důvodu omezení provozu skládky ve
Smolině
přijímá pouze tříděný odpad, čistou suť
a bioodpad

Ladislav Obadal, místostarosta

ŽÁDÁME OBČANY, ABY V ZIMNÍM OBDOBÍ NEPARKOVALI SVÉ
AUTOMOBILY NA OBECNÍCH KOMUNIKACÍCH, BRÁNÍ TÍM V
ODKLÍZENÍ SNĚHU A ÚDRŽBĚ.
Z TÉHOŽ DŮVODU ŽÁDÁME OBČANY, ABY V DEN SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU A PLASTŮ NEDÁVALI POPELNICE NA
CHODNÍKY.
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INFORMACE Z MATRIKY – ROK 2020
Do knihy manželství Vlachovice bylo zapsáno 8
sňatků, z toho jeden občanský
Z důvodu COVID – vládní nařízení byly 2 sňatky
odloženy
Do knihy manželství Vlachova Lhota byl zapsán 1
sňatek
Do knihy narození byl proveden 1 zápis / porod
doma
Do knihy úmrtí bylo provedeno 5 zápisů / úmrtí
doma

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

V roce 2021 se platí nájem hrobového
místa na období 1.1.2021 31.12.2038.
K placení
je
nutná
smlouva
z minulého období.

Ke dni 31.12.2020 čítá obec Vlachovice (včetně Vrbětic)
1473 obyvatel, z toho:
❖
❖
❖
❖

656 svobodných
651 ženatý/vdaná
81 rozvedený/á
85 vdovců/vdov

VZPOMÍNKA

Věděli jste, že?... Před 60 lety byl ve Vrběticích postaven zesilovač televizního vysílání a začala
vysílat televize pro tyto obce: Vlachovice, Vrbětice, Bohuslavice nad Vláří a Křekov.
Občané Vlachovic a okolí přispívali na postavení tohoto zesilovače částkou 50 Kčs.
Info: Dulík Milan, Vlachovice
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VLACHOVICKÉ LISTY - č. 2/2021 Pro občany Vlachovic a Vrbětic zdarma, vydává: Obec Vlachovice, tel.: 577 324 026, www.vlachovice.cz
Kontakty: starosta Zdeněk Hověžák, tel.: 725 121 157, místostarosta Ladislav Obadal, tel.: 724 070 067. Odpovědný redaktor a grafická úprava: Mgr.
Miroslava Zoubková, zpravodajvlachovice@seznam.cz Uzávěrka březnového čísla je 23. 2. 2021, Budeme rádi za Vaše připomínky, náměty a
spolupráci. Barevná verze Vlachovických listů ke stažení i na www.vlachovice.cz. Náklad 540 ks.
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OČKOVÁNÍ SENIORŮ PROTI COVID-19

Očkování proti covid-19 bylo ve Zlínském kraji zahájeno 4. ledna očkováním zdravotníků.
Přednostně budou očkováni zdravotníci podílející se na péči o covid pozitivní pacienty,
zaměstnanci a klienti pobytových sociálních služeb a zájemci ve věku 80 a více let. Předpokládá
se, že tyto skupiny budou proočkovány do konce února. Pak se teprve začnou očkovat další
skupiny obyvatel, mezi kterými budou například chroničtí pacienti, senioři nad 65 let, vojáci,
pracovníci Integrovaného záchranného systému, pečující osoby a učitelé. K očkování zdravých lidí
bez závažných onemocnění by podle odhadů ministerstva zdravotnictví mohlo dojít do léta
letošního roku.
Zájemci o očkování ve věku 80 a více let se mohou k očkování přihlásit prostřednictvím
centrálního rezervačního systému, případně se mohou obrátit na svého praktického lékaře bez
nutnosti registrace do centrálního rezervačního systému. Zlínský kraj nebude zřizovat
velkokapacitní očkovací centrum, k jeho zřízení není vzhledem k dostupnosti očkovací látky
důvod. Zájem o očkování v kraji projevilo zatím 249 praktických lékařů, kteří se do očkování
zapojí, jakmile bude dostupná vakcína. Jejich seznam najdete níže na této stránce.
https://www.kr-zlinsky.cz/seznam-praktickych-lekaru-kteri-chteji-ockovat-cl-5123.html
Centrální rezervační systém poskytne zájemcům možnost registrace a rezervace k provedení
očkování. Jde o online registrační formulář, kterým se zájemci přihlásí k očkování. Přihlásit se
můžete tady: https://registrace.mzcr.cz/. Centrální rezervační systém zajišťuje Ministerstvo
zdravotnictví. Více informací k očkování najdete také na: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovaniproti-covid-19/

KDE SE OČKUJE?
V první fázi očkovací kampaně jsou dvě možnosti – očkovací místa a ordinace praktického lékaře.
Očkovací místa jsou budována v nemocnicích. Ve Zlínském kraji se aktuálně očkuje v Krajské
nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, Kroměřížské nemocnici, Uherskohradišťské nemocnici, Vsetínské
nemocnici, Valašskomeziříčské nemocnici a EUC Klinice Zlín. Do očkování se postupně zapojí také
praktičtí lékaři. Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže. Pokud máte
pocit, že pro vás očkování v očkovacím místě (nemocnici) není vhodné, domluvte se se svým
praktickým lékařem.
Pokud nemáte termín k vakcinaci, nejezděte do očkovacího centra. Bez termínu nebudete
naočkováni.
Zlínský kraj prosí zájemce o očkování o trpělivost, očkování je závislé na dostupnosti vakcíny. Je
potřeba také znovu naočkovat již naočkované osoby.

