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Ježíš přichází, stává se malým dítětem, aby se
dotkl našich srdcí,
přemohl nás láskou a zůstává s námi ve všech
situacích.
Nechť vánoční svátky naplní Vaše srdce radostí a
pokojem.
Přeji všem občanům a farníkům naší farnosti
požehnané dny vánoční a rok 2020
V modlitbě pamatuje a vyprošuje
Váš o. František
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PRÁCE V OBCI V LISTOPADU 2019
V minulém měsíci jsme prováděli úklidové práce v obcích. V
Mladém háji stále probíhá těžba smrkových stromů napadených
kůrovcem a následné pálení větví po těžbě. V lokalitě Seč Lukáš
Ocelík vytěžil 150 m3 napadeného dříví. I v této lokalitě probíhalo
pálení.
Na Drahách jsme prodloužili vodovodní řád, zakázku prováděl Karel
Hlavica, drobná provozovna.
Na původním tréninkovém hřišti sportovního klubu zahájila firma
Zlínské stavby výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem o
rozměrech 35 x 57 m, které bude využíváno pro fotbal, tenis,
nohejbal a jiné sportovní aktivity.
V pátek 22. listopadu jsme řešili poruchu na vodovodním řádu na
Drahách. Závadu se nám podařilo odstranit až v neděli odpoledne.
Tímto bychom se chtěli omluvit občanům části Drahy za způsobené
komplikace a poděkovat jim za trpělivost.

ZPRÁVY Z MATRIKY – ŘÍJEN 2019
Přihlášeno: 1, odhlášeno: 0, 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

NARODILI SE V ŘÍJNU

Ladislav Obadal - místostarosta

USNESENÍ RO Vlachovice ze 4. 11. a 25. 11. 2019

ze dne 24.6.2019










RO souhlasí s uzavřením uznání pohledávky a sepsání
splátkového kalendáře s dlužníky Obce Vlachovice
RO souhlasí s uzavřením pracovní smlouvy s Pavlem
Valčíkem a Nikolou Bělaškovou na dobu určitou na dva
roky
RO souhlasí s poskytnutím finančního daru pro Nemocnici
Slavičín ve výši 20 000 Kč, tato částka bude zahrnuta do
rozpočtu Obce na rok 2020
RO souhlasí s finančním příspěvkem pro Poradenské
centrum Zebra ve výši 7500 Kč, které je součástí
Vzdělávacího, sociálního a kulturního střediska pro
Nadaci Jana Pivečky Slavičín
RO schválila program Zastupitelstva obce, které se bude
konat dne 16. 12. 2019 v 18:00 v KD Vlachovice
RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na vodojem
RO souhlasí s podáním žádosti na dotaci na sportoviště
RO schválila plán inventur a schválila složení
inventarizačních komisí

V ŘÍJNU JSME SE ROZLOUČILI …

ze dne 24.6.2019

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
proběhne poslední týden před
vánočními svátky ve
Vlachovicích na Domě služeb a
ve Vrběticích u Jarmily
Hodulíkové.
Termín prodeje bude upřesněn
na obecních stránkách a
vyhlášen obecním rozhlasem.

VZPOMÍNÁME

ze dne 24.6.2019
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ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
Každoročně dochází v prosinci ke změně jízdních řádů. Hlavní
změnou ve Zlínském kraji však bude zavedení nového tarifního
systému. Zjištění faktického stavu bylo mimo jiné náplní schůzky
zástupců Krajského předsednictva Sdružení místních samospráv
České republiky (SMS ČR) – Mgr. Elišky Olšákové, Mgr. Tomáše
Chmely a Josefa Zichy, s náměstkem hejtmana pro dopravu, Ing,
Pavlem Botkem. Náměstek Botek se zavázal, že všem obcím budou
co nejdříve zaslány platné jízdní řády, které nedoznají změn, a do
každé domácnosti by měly být doručeny přehledné letáčky se
základními informacemi.

CENÍK
Díky novému tarifnímu systému cestující výrazně ušetří. Ceník
jízdného bude určovat Zlínský kraj a bude nastaven jednotně pro
autobusovou a železniční dopravu – k pevné nástupní sazbě 9
korun se připočte za každý kilometr na trase koruna. Například za
cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí cestující 29 korun. Jelikož
v rámci kraje nebude zaveden integrovaný systém dopravy, budou
si muset cestující kupovat jízdenky zvlášť u autobusů i u vlaků.
Ceník je stanoven na úrovni IN25 – oproti současným cenám
základního jízdného u Českých drah budou ceny v rámci nového
tarifu Zlínského kraje nižší o celou čtvrtinu.

AUTOBUSY
Zůstávají zachovány dálkové spoje Valašské Klobouky – Brno.
Veřejná
osobní
linková
doprava
bude
zajištěna
následujícími dopravci:
KRODOS
BUS
a.s.
–
provozující veřejnou osobní
linkovou dopravu v provozní
oblasti Kroměříž
ČSAD BUS Uherské Hradiště
a.s. - provozující veřejnou
osobní linkovou dopravu v
provozní oblasti Uherské Hradiště
ARRIVA MORAVA a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou
dopravu červenými autobusy v provozní oblasti Valašské
Klobouky
ČSAD Vsetín a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v
provozních oblastech Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín
V autobusové dopravě bude krajský tarif platit u všech linek a
zároveň také u spojů za hranice kraje, kterých je kraj
objednavatelem. V autobusové dopravě nebudou k dispozici časové
jízdenky a ani přestupné jízdenky, tzn., že u přestupů si cestující
bude muset koupit stále dvě jízdenky jako doposud.
V autobusech bohužel nebude možné platit platebními kartami,
elektronické peněženky budou moci být stále využívány, tzn., že o
nahrané peníze na kartách cestující nepřijdou a budou je moci dále
využívat.
Výjimka je u dopravce ARRIVA MORAVA, který bude zajišťovat
dopravu červenými autobusy v oblasti Valašské Klobouky.
Z důvodu modernějšího odbavovacího zařízení u autobusového
dopravce bude třeba pořídit si ještě jednu odbavovací
elektronickou peněženku (plastovou kartu). Pokud budou cestující
používat jen a pouze autobusy ARRIVA, stačí jim pouze tato karta.
Pokud budou přestupovat na autobusy jiných dopravců (ČSAD
Vsetín, ČSAD BUS Uherské Hradiště, KRODOS BUS), budou muset
mít karty dvě. Prodej karet bude zabezpečovat ARRIVA na
infocentrech měst (např. Slavičín, V. Klobouky a Luhačovice a na
nádražích, kde má ARRIVA pokladnu, tj. Horní Lideč, BrumovBylnice a Luhačovice). Karta by měla být za zálohu 100 Kč (zahájení
prodeje se předpokládá od 9. 12. 2019).

VLAKY

Ve Valašských Kloboukách dojde k uzavření pokladny Českých
drah na vlakovém nádraží a cestující si jízdenku zakoupí až ve
vlaku. Platba bude možná i kartou.
Veřejná osobní železniční doprava bude zajištěna:
ARRIVA vlaky s.r.o. - provozující veřejnou železniční dopravu na
tratích 280, 281, 282, 283, 300, 340, 341 (vlak ARRIVA EXPRESS
z Nitry do Prahy není součástí krajského tarifu)
České dráhy, a.s. - provozující veřejnou železniční dopravu na
tratích 280, 281, 300, 303, 305, 323, 330, 331, 340, 341
Tarif v rámci kraje bude platný ve všech osobních a spěšných
vlacích v kraji a třech vybraných tratích (č. 303 do stanice Kojetín, č.
330 do stanice Moravský Písek a č. 340 do stanice Veselí nad
Moravou). Zde bude jedno, jestli cestující využijí služeb Českých
drah nebo ARRIVA – jízdenka bude přestupná a platná u obou
dopravců.
Ve vlakové dopravě nebudou nově cestujícím ve vlacích ČD na
území Zlínského kraje již platit karty IN25 či IN 50. Na cestách
mimo Zlínský kraj budou však tyto karty, stejně jako karty IN 100 a
IN Business platné beze změn. Karty IN25 a IN 50 budou moci
cestující na pokladnách ČD vrátit nebo je mohou využívat mimo
hranice kraje.
Pro cesty ve vyšších třídách Českých drah (rychlíky, expresy,
InterCity aj.) nebo při cestách mimo hranice kraje budou nadále
platit pouze jízdenky Českých drah dle svého tarifu. Tzn., že pokud
cestující pojede mimo hranice kraje, bude mu prodána jízdenka
buď do posledního zastávky na trati na území Zlínského kraje, nebo
do místa, kde bude cestující přestupovat na navazující spoj.
Jízdenky na vlak se budou prodávat přímo na nádražích. Kde
pokladna nebude či bude zavřená, si cestující koupí lístek přímo u
průvodčího (bez doplatku). Jízdenky na vlak se přestanou prodávat
v obcích Halenkov, Jablůnka, Kunovice-Loučka, Lhotka nad Bečvou,
Osíčko, Valašská Polanka a na zastávce Zlín-Malenovice. Dalších
šest pokladen ČD zavřou proto, že je na některých tratích vystřídá
ARRIVA. Krajské jízdenky bude ARRIVA prodávat ve stanicích
Vsetín, Horní Lideč, Bylnice, Luhačovice, Uherský Brod, Kunovice a
Uherské Hradiště.
Cestování se společnostmi RegioJet či Leo Express a ARRIVA
EXPRESS (ve směru Nitra – Praha) se tarify Zlínského kraje nijak
nedotknou.
Pro lidi, kteří jezdí vlakem často, budou v rámci krajského tarifu k
dispozici 7denní a 30denní časové jízdenky.
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PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ ČAS
ADVENT
Adventus = přicházející. Od tohoto
latinského výrazu je odvozen název
předvánočního období zvaného advent.
Doba čtyř týdnů před Vánocemi, která
představuje období čekání na příchod
narození Božího syna Ježíše Krista. Pro středoevropské země se
současně pojí s obdobím začínající zimy.
K počátku adventu patří jeden zvyk – zažíhání adventního věnce.
Adventní věnec má čtyři svíce, každá představuje jednu neděli do
Štědrého dne. Každou neděli se rozsvěcí další a další svíčka, až o
poslední adventní neděli zazáří všechny. Tento krásný symbol má
svou doloženou historii začínající v 18. století v Německu.
SV. BARBORA
Svátek sv. Barbory je 4. prosince. V tento
den si domů neseme „Barborku“, větvičku
třešně, která ve vodě do Vánoc vykvete.
Dříve se věřilo, že pokud větvička rozkvete,
bude v domě svatba. Děvčata je proto
pečlivě opatrovala vložené do vody,
schovala je obvykle do chléva, kde byla
nejstálejší teplota. Navíc je postřikovala vodou nabranou do úst,
aby účinek byl zcela osobní a voda měla správnou teplotu. Pokud
větvička vykvetla, dívka měla v následujícím roce naději na svatbu.
MIKULÁŠ
Svátek sv. Mikuláše je 6. prosince. Mikuláš se narodil roku 280
v Řeckém Patrasu a zemřel okolo roku 342. Byl biskupem v Myře v
Lýkii na jihozápadě Malé Asie. Den jeho smrti, 6. prosinec, se stal
oslavovaným svátkem, který slaví děti i dospělí. Mikuláš byl v
legendách jako přítel dětí, ochránce
manželů, patron námořníků a vězňů.
Mikuláše na jeho pouti k dětem doprovázejí
andělé a čert. Mikuláš děti obchází a
obdarovává den předem – 5. prosince. Tento
svátek patří k vrcholům adventních zvyků.
U nás má Mikuláš podobu dobrosrdečného
patrona, který je dodnes zobrazován jako
stařec s bílým plnovousem. Doprovází ho –
anděl (zosobnění dobra) a čert (démon zla).
Mikuláš je díky legendám oblečen jako
skutečný biskup s berlou v ruce.
VÁNOCE
Vánoce jsou jedny z hlavních svátků v roce, které slaví mnohé
národy. Jsou umístěny do zimního období. Podle křesťanského
náboženství jsou to svátky narození Ježíše Krista – 24. prosince.
Jak vzniklo slovo „vánoce“? Toto slovo žije už do pradávna. Je
vlastně zkomoleninou. Naši předkové slavívali slunovrat od 21.
prosince do Nového roku – tedy 12 svátečních dnů – to byly kdysi
symboly 12 příštích měsíců. Svátkům zimního slunovratu se říkalo
„čas o 12 nocích“, později „dvanáctnoce“, „dvánnoce“ a nakonec
„vánoce“.
ŠTĚDRÝ DEN
Patří k nejvýznamnějším dnům v roce. S Vánocemi se kloubily i
pradávné zvyky, spojené s věštěním budoucnosti. Hlavním bodem
tohoto slavnostního dne byla večeře.
Štědrovečerní večeře
Dříve se na štědrovečerním stole objevovala jídla symbolická –
houby, hrách, jáhly, vánočka. Ryby dříve jedli jen v jižních Čechách a
odtud se teprve rozšířily do ostatních krajů. Za starých časů, kdy
nebyla čokoláda a jižní ovoce, podávalo se domácí ovoce, jídla s
medem – doma pečené oplatky slepené medem, krupice s medem.

K večeři se mohlo zasednout, až když ponocný zatroubil na
pastýřský roh pěknou koledu.
Na Valašsku se začalo večeřet, až když na nebi vyšla první hvězda.
Na Štědrý den se myslelo i na dobytek, drůbež, psa i kočku. V tento
vánoční den prý zvířata rozumí lidské řeči a stěžují si na špatné
zacházení. Proto i dnes někteří lidé věší pro zvířátka v lese na
stromy jablka, mrkve, oříšky. Dnes – rybí polévka, smažená ryba a
bramborový salát.
Vánočka – poprvé se o ní
dozvídáme od Petra Chelčického
pod názvem „calta“. Její původní
chlebový tvar byl hněten na
„húsky“,
„štědrovnice“,
„pletence“, „vrkoče“ a zejména
„vánočky“ napodobující dítě v
peřince.
Největší vánočku upekli v roce 1867 v Krásné Lípě u Rumburka.
Vážila 4 metráky. Spotřebovalo se na ni 2 metráky mouky, 4 kg
droždí, 4 kg hrozinek, 35 kg cukru, 300 ks vajec a různá voňavá
koření.
SYMBOLY VÁNOC
Nyní je symbolem Vánoc stromeček, ale dříve to byly jesličky nebo
také říkáme betlém. Lidé si jesličky vyráběli ze dřeva, z hlíny, vosku,
ze sádry, malovali je na dřevo i na papír. Vždy ale představovaly ten
známý výjev svaté rodiny s děťátkem v chlévě, v pozadí město
Betlém
a
zářící
kometa.
Mezi
nejkrásnější
betlémy svého druhu
patří
vyřezávaný
třebechovický betlém
ve
východních
Čechách se
400
pohyblivými
figurkami. Vznikl na přelomu 19. a 20. století. Ve francouzském
městě (Les Baux) zase mají zvláštní živý betlém. Lidé představují
Josefa a Marii, živé děťátko hraje Ježíška, ostatní andělíčky a další
postavy. Jezdí sem z mnoha míst lidé, aby se podívali na hezký živý
betlém.
Tradici jesliček začala vytlačovat tradice nová – vánoční stromeček.
Zvyk zdobit vánoční stromeček k nám
přišel někdy v polovině 19. století
z německých měst. Dnes si bez vonícího
stromku vánoce nedovedeme představit.
Vánoční dárky
V české vánoční tradici v představách dětí
naděluje malý Ježíšek, tajně. V průběhu
Štědrého dne či večera obvykle přinese
nejen dárky, ale i ozdobený vánoční
stromek. Zvoněním pak oznámí nadílku.
Rozšíření vánočních darů dětem na
našem území a jejich spojení s
představou božského dítěte Ježíška souvisí zřejmě s německým
vlivem. Prvním písemně doloženým dárkem v Čechách je
modlitební kniha, kterou králi Jiřímu z Poděbrad věnovala na Štědrý
den roku 1466 jeho druhá manželka Johana z Rožmitálu.
Vánoční pohlednice
První vánoční přání se objevilo v roce 1841 ve skotském Edinburgu.
Koledy
Koleda je píseň, ale i dar, který koledník dostává. V koledách se
vzpomíná na narození Ježíška, ale také se v nich vyslovují přání
všeho dobrého v nastávajícím roce. Koledovat se chodilo na druhý
svátek vánoční – na Štěpána (26. prosince). První zprávy o koledách
a jejich názvy v Čechách pocházejí z roku 1462.
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Jmelí
Jmelí je symbolem štěstí v novém roce. Roste v korunách stromů.
Lidé si ho doma zavěšují ke stropu, aby pod ním mohli procházet
nebo se líbat.
NOVÝ ROK
Novodobé symboly budoucího štěstí jsou kominíček, čtyřlístek,
prasátko. Na Nový rok se nemá jíst maso opeřenců – aby s ním
neuletělo štěstí.
SV. TŘÍ KRÁLŮ
Tímto svátkem – 6. ledna –
končil čas Vánoc. Tento den
se koná mše, kterou se
otvírá další roční epocha. Tři
králové
jsou
patroni
poutníků a hříšníků. Byli to
jistí mudrci z východu, kteří
následovali
betlémskou
hvězdu a poklonili se
Ježíškovi. Tři krále z nich
udělal až věhlasný italský
malíř Giotto. Na jedné fresce
je ztvárnil s korunami a od té
doby jsou z nich králové.
V pozdějších legendách
(patrně až v 7. století)
dostali i jména – Kašpar,
Melichar a Baltazar - a každému z nich byly připsány i dary, které
měli Ježíškovi přinést:
Kašpar zlato (znak královské důstojnosti),
Melichar kadidlo (užívané při obětech a modlitbách) a
Baltazar myrhu (rovněž vonnou pryskyřici jako znak Ježíšova
člověčenství).
Obchůzka – tři chlapci převlečeni do královských převleků, na hlavě
mají královskou čepici z papíru. V rukou nesli papírovou hvězdu –
kometa a doma vyrobenou kadidelnici, kterou vykuřovali
navštěvovaná stavení a čerstvě posvěcenou křídu, kterou psali nade
dveře datum obchůzky a své žehnající iniciály – K + M + B (Kašpar,
Melichar, Baltazar).

VÁNOČNÍ ZVYKY A POVĚRY
O vánocích a zejména o Štědrém dnu se od nepaměti věří, že má
tajemnou moc, s jejímž přispěním se dá budoucnost nejen
předvídat, ale může se i ovlivnit.











Barborky – na svátek sv. Barbory (4. 12.) se utrhnou
třešňové větvičky, kterými se vyzdobí pokoje. Dříve dívky
dávaly větvičkám jména chlapců a věřily, že se vdají za
toho, čí větvička rozkvete.
Věšení adventních věnců – adventní věnce mají čtyři
svíčky, které symbolizují čtyři neděle před vánocemi.
Rozkrajování jablka – komu tvoří jaderník hezkou
pravidelnou hvězdičku, bude dlouho živ a šťasten. Kdo má
křížek, brzy zemře.
Patky od vánoček – která dívka sebere o vánocích devět
patek od vánoček, do roka se vdá
Házení střevícem – dívka se zády otočí ke dveřím a hodí
střevíc přes rameno. Pokud dopadne špičkou ke dveřím,
dívka se vdá.
Lichý host – nikdy se nedávejte zvát do rodiny, kde byste
o Štědrém večeru byli lichými. Nevěstí to nic dobrého.
Louskání ořechů – když začínáte u stolu louskat ořechy,
první čtyři prozradí, jaké je vaše zdraví. Jsou-li jádra pěkná
bílá, je všechno v nejlepším pořádku. Jsou-li načernalá,
















znamená to nemoc a všechna čtyři jádra černá znamenají
smrt.
Šupiny z kapra – dávají se pod talíř, nebo do peněženky,
aby se tě držely v příštím roce peníze. Někde dávají i
koruny.
Čočka – večeří se čočka, aby se člověka držely peníze.
Lití olova – ze vzniklého obrazce se hádá, jaká bude
budoucnost.
Sedm hrnečků – pod každý hrneček se vloží jeden symbol.
Peníz znamená bohatství, uhlí signalizuje nemoc, prsten
svatbu nebo aspoň lásku, hřebínek varuje před
nedostatkem, šáteček věští cestu, chléb štěstí a dudlík
miminko. Pak stačí, když si zavážeme oči, zamícháme
hrnečky a jeden si zvolíme. Tímto zvykem se hádala
budoucnost.
Pouštění svíček – svíčky se pouští v ořechových
skořápkách po vodě v nějaké nádobě. Komu odepluje
svíčka ode všech
nejdál,
tak
se
dostane také od
rodiny nejdále – na
školu, odcestuje…
Zapalování františků
a purpury.
Věšení jablek, mrkví,
oříšků na stromy v lese pro zvířata.
Zlaté prasátko – pokud se drží celý den půst, uvidí člověk
večer zlaté prasátko.
Ovazování vánočního stolu – nohy vánočního stolu se
ovazovaly provazem nebo řetězem, aby rodina zůstala při
sobě.
Líbání pod vánočním jmelím.

VÁNOČNÍ RECEPTY

PRACNY
Suroviny: 350 g hladké mouky, 250 g másla, 1 vejce, 250 g cukru
krupice, 120 g najemno nastrouhaných ořechů, 30 g kakaa, špetka
skořice, sádlo na vymazání formiček, cukr krupice, moučkový cukr a
vanilkový cukr na obalení
Postup:
1. Všechny suroviny smícháme a zpracujeme v tuhé těsto,
které pevně zabalíme do potravinářské folie a necháme
přes noc odpočívat v lednici.
2. Troubu rozehřejeme na 160 oC. Formičky napoprvé
vymažeme sádlem, podruhé to již není potřeba.
3. Těstem plníme formičky: těsto do formičky vymáčkneme
palcem, nesmí ale být moc plná, pracny by se špatně
pekly. Naplněné formičky položíme na plech, vložíme do
rozehřáté trouby a pečeme 5 minut.
4. Upečené pracny necháme 2 minuty odpočinout, poté je
vyklepneme a necháme vychladnout.
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VÁNOČKA
Suroviny: 230 g hladké mouky, 100 g polohrubé mouky, 115 ml
vlažného mléka, 20 g čerstvého droždí, 70 g změklého másla, 1
vejce, 60 g cukru krupice, 1 sáček vanilkového cukru, 4 g soli, kůra
z 1 citronu, 35 g rozinek, 35 g nasekaných loupaných mandlí,
rozšlehané vejce na pomazání, mandlové lupínky na posypání.
Postup:
1. Těsto zaděláme tzv. na omládek: v míse robotu smícháme
hladkou a polohrubou mouku, uděláme v ní důlek, do něj
vlijeme dvě třetiny mléka rozdrobíme droždí. Ze stran do
něj po troškách vmícháváme mouku, dokud nevznikne
těstíčko husté asi jako na lívance. Povrch zaprášíme
hladkou moukou a necháme na teplém místě 30 minut
vzejít.
2. V rendlíku rozhřejeme máslo. Vejce v misce prošleháme
vidličkou. Do mísy s omládkem přidáme zbytek mléka,
máslo, oba druhy cukru, sůl, citronovou kůru a vejce a
v robotu během 10 minut vypracujeme hladké, nelepivé
těsto. Nakonec do těsta zapracujeme rozinky a mandle.
Těsto necháme 30 minut odpočinout na teplém místě.
3. Troubu rozehřejeme na 160 oC. Plech vyložme pečicím
papírem.
4. Odpočinuté těsto rozdělíme na 6 dílů, každý vyválíme
válečkem na placku, stočíme a rukou vyválíme na pramen
dlouhý asi 30 cm. Těsto tak pěkně utáhneme a vánočka se
nebude rozplétat. Prameny na jednom konci spojíme a
upleteme vánočku.
5. Vánočku položíme na plech vyložený pečicím papírem a
necháme hodinu kynout. Poté ji potřeme vejcem a
posypeme mandlovými lupínky, vložíme do rozehřáté
trouby a pečeme 40-50 minut.

PLETENÍ VÁNOČKY
1.

2.

3.

4.

5.

Prameny rozdělíme na polovinu, tedy 3 a 3 na prameny.
Překřížíme levou ruku přes pravou a chytneme oba vnější
prameny (levou rukou držíme pravý pramen a pravou
rukou levý). Překřížené ruce vrátíme do normální polohy,
tedy vedle sebe, a potom ramen v levé ruce položíme do
vnitřní pravé strany.
Levou rukou zespodu uchopíme pravý vnější pramen a
překřížené ruce vrátíme do normální polohy, tedy vedle
sebe. Pramen v pravé ruce položíme do vnitřní levé
strany.
Pravou rukou zespodu uchopíme levý vnější pramen a
ruce vrátíme do normální polohy, tedy vedle sebe, a
pramen v levé ruce položíme do vnitřní pravé strany.
Levou rukou zespodu uchopíme pravý vnější pramen a
překřížené ruce vrátíme do normální polohy, tedy vedle
sebe. Prameny v pravé ruce položíme do vnitřní levé
strany.
Pokračujeme stejně jako v bodě 3 a postupy střídáme,
dokud nezapleteme všechny prameny.

NOVÝ INFORMAČNÍ WEB
POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. 1. 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č.
302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem.
Tato povinnost se vztahuje na všechny psy s výjimkou psů, kteří
mají čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Štěňata musí být
označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Označení psů
mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři. Za psa bez
označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty
až 20.000, - Kč, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl
platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem je Státní
veterinární správa.
Přínos je dle důvodové zprávy zejména v oblasti zjišťování identity
psa, vlastnictví psa či v možnosti zatoulaného psa rychleji vrátit
původnímu majiteli, dále pak by měl být lépe sledován chov a
prodej psů, tzv. množírny, či dodržování zoohygienických předpisů,
vakcinace a postih chovatelů v případě týrání zvířat.
Bohužel zákonodárce již nedomyslel následnou registraci
očipovaných psů do registru. Bez zápisu do registru je totiž čip
téměř bezvýznamný. Povinností je, aby v dokladu o očkování proti
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo
mikročipu, nikoliv zápis do registru. Registrů máme v ČR několik,
jsou však soukromé a tedy placené, tudíž záleží na každém z Vás,
zda možnost nepovinné registrace využijete.
Pro naplnění dikce zákona však prozatím plně postačí, abyste
nechali svého psa v řádném termínu označit mikročipem.
Zdroj: Státní veterinární správa

Mgr. Šárka Hrbáčková Lysáčková

Vánoční dárek pro občany a návštěvníky Valašského Klobucka
Mikroregion Valašské
Klobucko
připravil
nový
web,
který
představuje
zdejší
nádhernou
přírodu,
živé tradice a poutavou historii. Co a jak Vám web přináší? Na
adrese http://valasskeklobucko.cz/ najdete tipy na výlety s
atraktivními fotografiemi, informace o přírodních, historických a
architektonických zajímavostech, rozhlednách, naučných stezkách
či muzeích. Dozvíte se, jaké se na Valašském Klobucku konají akce,
a jakým sportům a dalším aktivitám se tu můžete věnovat. Web
slouží nejen místním obyvatelům, ale i návštěvníkům, jsou zde totiž
i informace o ubytovacích a restauračních zařízeních.
Webové stránky budou dále doplňovány, mj. přibydou detailnější
informace o jednotlivých obcích. Pokud máte jakýkoli podnět, dejte
vědět na níže uvedený e-mail.
Na webu se představuje nové logo mikroregionu znázorňující zdejší
oblíbenou starou odrůdu ovoce – jabloň Jaderničku moravskou.
Navrhli ho mladí výtvarníci Kristýna Fuksová a Jan Zainer, v
souvislosti s novým názvem Valašské Klobucko, který si mikroregion
zvolil v roce 2018.
Chcete vědět, co se aktuálně na Valašském Klobucku děje? Přehled
akcí v obcích a městech, novinky i fotografie najdete také na
Facebooku a Instagramu Mikroregionu Valašské Klobucko. Sledujte
nás!
Eliška Olšáková, předsedkyně mikroregionu
Web: http://valasskeklobucko.cz/ FB:
https://www.facebook.com/mikroregionvalasskeklobucko
Instagram: https://www.instagram.com/klobucko/ E-mail:
tesarova@valasskeklobucko.cz
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