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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
jsou před námi svátky Velikonoc. Za normálních okolností bych nám
všem přál krásné a veselé svátky velikonoční, plné jarní radosti a
společných zážitků. I letošní svátky nám všem budu přát krásné a
veselé, ale společně prožité chvíle při různých setkáních nám
nepopřeji. Budu Vás žádat a žádám o přísné a zodpovědné
dodržování všech pokynů hygieny.
Tak, jak jsem psal už v minulém čísle několik doporučení, platí i
dnes a dokonce se zpřísnila.
Protože jsme každým dnem informováni z různých stran, zopakuji
několik zdrojů, kde získáte informace.
Jsou to zpravodajské televize. Třeba Čt24. Tato televize má i své
webové stránky: www.ct24/koronavirus.
Dalšími důležitými zdroji informací jsou: Ministerstvo zdravotnictví
a jejich webové stránky www.mzcr.cz. Státní zdravotní ústav a
jejich webové stránky www.szu.cz. Vláda ČR a jejich webové
stránky www.vlada.cz. Krajská hygienická stanice ZL kraje a jejich
webové stránky www.khszlin.cz/25304-novy-koronavirus-2019ncov.
Tady všude se dozvíte všechny podstatné informace. Kdo by i
přesto nevěděl, jak se zachovat v některých situacích, kontaktujte
obecní úřad na telefonech 777464501, 777464502, 725121157,
724070067. Rádi vám pomůžeme.
Jsme připraveni pomáhat, co bude v našich silách. Zásobili jsme se
šitými rouškami, máme určité množství dezinfekce, jsme připraveni
i finančně.
Jsem moc rád, že nám pomáháte. Patří všem velké PODĚKOVÁNÍ.
Vzájemné pomoci, pochopení, porozumění budeme ještě
potřebovat. Nouzový stav ještě nekončí a končit tak brzy nebude.
Buďme k sobě ohleduplní. Nošení roušek není jenom ochrana nás,
ale i ostatních kolem.
V nouzovém stavu platí pro všechny:
Nošení roušek na veřejných místech i všude tam, kde se můžeme s
někým potkat.
Platí omezení sdružování na více, jak dvě osoby.
Jsou uzavřeny některé provozy a služby.

USNESENÍ Z RO VLACHOVICE z 9. 3. a 23. 3. 2020











ZO č. 7/2020 ze dne 16. 3. 2020





Není to lehká situace, a protože bude trvat ještě nějaký čas, tak Vás
prosím o dodržování všech pokynů a opatření.
I přesto všechno nám všem přeji pěkné Velikonoce, hlavně hodně
sil, pevné zdraví, vzájemné pochopení a toleranci.




Zdeněk Hověžák – starosta obce

RO souhlasí s podáním dotace na pořízení vratných
kelímků a pořízení myčky na tyto kelímky
RO souhlasí s předáním podkladů u neuhrazených
plateb právnímu oddělení, který posoudí další
postup
RO souhlasí s poskytnutím dotace na podporu
činnosti pro Charitu Vsetín ve výši 5000 Kč
RO souhlasí poskytnutím dotace na činnost ve výši 4
000 Kč pro Dům sociálních služeb Návojná
RO souhlasí s výběrovým řízením na prodloužení
vodovodního řádu a kanalizace v úseku Vrbětice –
pod domem Košelíkových, ve kterém zvítězila firma
Karel Hlavica, drobná provozovna, Vlachovice
RO souhlasí s účetní závěrkou ZŠ Vlachovice za rok
2019
RO souhlasí s účetní závěrkou MŠ Vlachovice za rok
2019
RO souhlasí s organizačními opatřeními v souvislosti
s epidemií COVID-19, a to se zajištěním
dostatečného množství ochranných roušek, rukavic
a dezinfekčních prostředků pro občany








Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení § 5213 rezervy z
250 000,- Kč na 1 000 000,- Kč, který by byl použit v
souvislosti s výskytem koronaviru na zakoupení nezbytně
nutných ochranných pomůcek občanům a pomoc
občanům v tísni půjčkou
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje rozpočet obce
na rok 2020
o Příjmy
46 218 208,- Kč
o Výdaje
93 370 000,- Kč
o Saldo - 47 151 792,- Kč
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. 1/2020 - dotaci pro SK Vlachovice – 300.000,Kč
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. 2/2020 - dotaci pro Svaz včelařů – 40.000,- Kč
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. 3/2020 - dotaci pro Římskokatolickou farnost
Vlachovice – 250.000,- Kč
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. 4/2020 - dotaci pro MS „Valašsko“ Vlachovice
- 50.000,- Kč
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 5/2020 - dotaci pro zapsaný spolek DOKOPY –
100.000,- Kč
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 6/2020 - dotaci pro Zahrádkářský svaz –
40.000,- Kč
Zastupitelstvo obce Vlachovice pověřuje starostu obce
v případě
nepřítomnosti
místostarostu
obce
k zastupování na valných hromadách společností
s majetkovou spoluúčastí obce
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DRAZÍ FARNÍCI A VŠICHNI OBČANÉ NAŠICH OBCÍ,
vstoupili jsme
do
nového
měsíce,
ve
kterém
se
budou
v této
celosvětové
mimořádné
době
slavit
největší
křesťanské
svátky
–
Velikonoce.
Celý svět, jak to
sledujeme
ve
sdělovacích
prostředcích, se
dostává
do
složité situace,
kdy si lidé více
uvědomují, co je
zdraví, život a smrt… Nemoc, která ohrožuje každého člověka, nám
dává možnost se zamyslet nad relativitou pozemského života a
absolutní jistoty existence nesmrtelnosti, kterou nám Pán Ježíš
Kristus získal svým utrpením, smrtí a zpečetil svým
zmrtvýchvstáním, když zvítězil nad smrtí a ďáblem…
Ptám se, nemá si celé lidstvo uvědomit v této pandemii, která
začala v době vánoční a jsme nyní v době před velikonocemi, jaký
jsme měli a máme vztah k Bohu Otci, který poslal svého Syna
narozeného v Betlémě na seně z lásky k nám a podstoupil
dobrovolně z lásky k nám utrpení a smrt, abychom žili nesmrtelně
v Božím království? Jak člověk dnešní doby žije ve svém životě
Desatero, které je neměnné? Co neděle, je dnem mého vztahu
k Bohu s celou rodinou…? Přijímám svátosti, duchovní prostředky
k mému duchovnímu životu a mé budoucnosti?
Právě v této době, když prožíváme nejistoty, co bude, získávám
spoustu telefonátů od lidí z mých všech farností za 26 let mé
kněžské služby, kdy utišuji, radím a povzbuzuji ke změně stylu
života s Bohem a mezi sebou navzájem… Vždyť Pán Ježíš řekl: Já
jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, má život věčný… Já jsem
chléb života…., toto je moje Tělo…, toto je kalich mé Krve…, to
čiňte na mou památku…

doba. Prosím Vás, sledujte naše internetové stránky
(www.farnostvlachovice.cz), kde se nacházejí informace a budou
se aktualizovat, abychom mohli společně v této mimořádné
situaci být Bohem posilněni a vnitřně posvěceni… Jsou tam pro
všechny generace inspirační podněty…
Prosím spojte se duchovně se mnou, který bude vykonávat
kněžskou liturgickou službu v kostele dle rozpisu, v hodinu, která
bude na našich stránkách a kostelní vývěsce.
Prosím nezapomínejme se ve 20.00 hod. spojovat v modlitbě za
odvrácení epidemie, duchovní pomoc lidem v nemoci a umírající,
jak nás vybízí otec arcibiskup Jan.
Přeji vám i sobě - věrnost Bohu – a pevné zdraví, kéž nás provází
přímluva Panny Marie bolestné v této nejisté době…
V modlitbě na vás všechny pamatuje a žehná
otec (padre) František

PODĚKOVÁNÍ

OBEC VLACHOVICE DĚKUJE MÍSTNÍM
OBČANKÁM, KTERÉ DOBROVOLNĚ A BEZPLATNĚ
VE SVÉM VOLNÉM ČASE ŠIJÍ A DODÁVAJÍ ROUŠKY
PRO OBČANY OBOU OBCÍ

PRÁCE V OBCI V BŘEZNU 2020

V minulém měsíci jsme opět nejvíce času věnovali pracím v
obecních lesích, kde jsme prováděli těžbu smrkových stromů
napadených kůrovcem, a to v lokalitě Mladý háj a ve Vrběticích v
lokalitě Podhorná. V Seči Lukáš Ocelík vytěžil dalších 200 m3
napadených stromů.
V ZŠ v budově "staré školy" firma Stavby K4 provádí rekonstrukci v
části bývalého učitelského bytu.
Firma Zlínské stavby pokračuje ve výstavbě víceúčelového hřiště.
Ladislav Obadal – místostarosta

INFORMACE Z MATRIKY – ÚNOR 2020
Kolik lidí ve světě tato jeho slova přijímají a prožívají, zvláště
v dnešní době, kdy smrt je nám vlivem epidemie tak blízká? Není
důvod se probudit, vrátit se k Bohu a dát mu 1. místo ve svém
životě a rodině? Předávat a uchovávat víru v dětech, rodinách a ve
společnosti?
Moji milí, vše to prožívám s vámi a modlím se, denně privátně
sloužím mše sv. za vás všechny, kteří patříte do mé farnosti a také
za ty, se kterými jsem se setkal při různých příležitostech, abychom
znovu přijali vnitřní rozhodnutí přijmout o těchto velikonocích
osobně Pána Ježíše Krista, prosit Boha, aby epidemie byla ukončena
a lidé mohli jednotně volat s upřímným srcem: „Otče náš…“, a
lidstvo si uvědomilo vzájemnou jednotu, bez rozdílů… Přátelé,
Květnou nedělí vstoupíme do Svatého týdne a bude to výjimečná

Přihlášeno: 2, odhlášeno: 2, narození: 2, 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
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VELIKONOCE

NAROZENÍ V ÚNORU

Velikonoce patří k vrcholům církevního roku a pro křesťany byly
vždy nejdůležitějšími svátky. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Krista po
jeho ukřižování. Noc, kdy Kristus zázračně vstal z mrtvých, se začala
označovat jako Velká noc, odtud název Velikonoce.
Oslavy ve velikonočním období mají dávnou tradici, která souvisí
s příchodem jara, slunce a tepla.
Pomlázka a vajíčka
Pomlázka a barvená nebo zdobená vajíčka jsou nejvýraznější
symboly Velikonoc.
Pomlázka by měla být vlastnoručně pletená z vrbových proutků a
ozdobená stuhami. Podle pranostik totiž mladé proutky vrby přináší
zdraví a mládí každé dívce nebo ženě, která s nimi dostane

ROZLOUČILI JSME SE

našleháno. Počet stuh označuje, kolik dívek a žen pomlázka při
koledě o velikonočním pondělí takzvaně „pomladila“. Vlastnoručně
pletené pomlázky už ale nahrazují pomlázky kupované, někteří
muži dokonce používají vařečku nebo jen svazek vrbových proutků,
které v lepším případě alespoň ozdobí nějakou barevnou stuhou…
Vajíčka jsou odměnou za vyšlehání. Chlapci a muži dostávají vajíčka
barvená, malovaná i jinak různě zdobená. Vzhled vajíček velmi
často vychází z regionálních a místních zvyklostí a svůj význam mají
i barvy.

VZPOMÍNKA

Koledování
Koleda o velikonočním pondělí patří k dosud stále dodržovaným a
oblíbeným velikonočním zvykům. Na koledu chodí zásadně jen
chlapci a muži, koledovat by se správně mělo jen od půlnoci do
půlnoci, v některých krajích se ale koleduje jen do pondělního
poledne. Koledovat domů se chodí jen k příbuzným nebo dobrým
známým, venku je ale možné pomlázkou vyšlehat každou dívku
nebo ženu. Tradiční odměnou za koledu jsou vajíčka, mohou to ale
být i sladkosti a velmi často to také je sklenička alkoholu.
Velikonoční říkanky a básničky
Říkanky a básničky patří k pomlázce stejně jako vajíčka. „Hody,
hody, doprovody…“ zná asi každý, ale existuje jich mnohem víc a
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všechny mají svůj neopakovatelný velikonoční půvab. Kdo koleduje
s nějakou jinou méně známou říkankou má v košíčku většinou i
mnohem víc vajíček…
Polévání vodou
V některých krajích muži ženy společně s vyšleháním ještě polévají
studenou vodou, ale správnější význam tohoto zvyku je, že dívky a
ženy v úterý ráno po velikonočním pondělí polévají chlapce a muže.
Někde se místo vody používá parfém, ve většině případů
samozřejmě levný, ne příliš voňavý a ve větším množství.
Vodou se polévají i hospodářská zvířata, protože podle pověr je
polití omlazuje a dodává jim sílu.

Mazanec a Jidáše

Řehtačky a klapačky

Mazanec symbolizuje slunce. Těsto by se správně mělo zadělávat

Řehtačky a klapačky nahrazovaly – a někde občas ještě stále

na Bílou neděli a mělo by být stejné jako těsto na vánočku.

nahrazují – zvony, které naposledy zní při mši na Zelený čtvrtek a

V dřívějších dobách mazanec nebyl sladký, připravoval se ze

znovu se rozeznívají až na Bílou sobotu. Řehtačky i klapačky jsou

strouhaného sýra a většího množství vajec, aby byl hodně žlutý.

různé – malé do ruky, ale i velké, které se vozí na trakaři. Na mnoha

Nesladké mazance se jmenovaly různě – baba, babyka, šoldr,

místech je řehtání a klapání symbolickým vyháněním Jidáše a začíná

plecovník nebo svěceník. V sladké podobě si mazanec zachoval

tak, že na Zelený čtvrtek chlapci s řehtačkami a klapačkami

původní kulatý tvar a uprostřed znamení kříže.

vyběhnou po mši z kostela a volají „Jidáše honíme, klekání zvoníme,
přitom se modlíme…“

Jidáše by měly mít tvar válečku, protože symbolizují provaz, na
kterém se Jidáš podle křesťanského výkladu oběsil. Praktičtější
vysvětlení pečení Jidášů je, že hospodyně chtěly spotřebovat zbytky
těsta. Klasické těsto na Jidáše se ale připravuje z bílé mouky a
medu.
Vysévání obilí
Vysévání obilí symbolizuje začátek jara a tím i zemědělských prací.
V současnosti se ale vysévá už před Velikonocemi spíš tráva nebo
případně nějaké obilí do nízké misky s hlínou, vzklíčené – ideálně
krátce před velikonočními svátky – se pak zdobí kraslicemi. Obilí se
vysévá i v současné době, účel je ale především dekorativní.

Beránek a zajíček
Velikonoční beránek je tradiční pečivo. Jako symbol má beránek

Kočičky a jejich svěcení

původ už v dávných pohanských dobách a svůj význam má u

Větvičky jívy – takzvané

křesťanů i u Židů – je členem křesťanského Božího stáda, o které se

kočičky – se světí na Květnou

stará pastýř, kterým je židovský Bůh. V dobách starověku i

neděli. Posvěcené kočičky se

středověku byl beran obřadním jídlem, ale protože jeho maso bylo

pak dávaly ke kříži v domácnostech nebo k svatým obrázkům.

drahé, jedlo se pečivo ve tvaru beránka a tento zvyk přežil až do

Zapichovaly se i na okraj pole, aby chránily úrodu, nebo se dávaly

dnešní doby.

do sklepa, aby ochraňovaly zásoby.
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JIDÁŠKY
Jsou tradiční sladké velikonoční pečivo z kynutého těsta, po upečení
potřené medem. Jejich tvar symbolizuje provaz, na kterém se oběsil
apoštol Jidáš. Dle lidových tradic by se měli upéct a sníst na Zelený
čtvrtek. Věřilo se, že kdo sní Jidáše za svítání, bude se těšit
pevnému zdraví.

4.

Potřete rozšlehaným vejcem a pečte na 200°C přibližně 20
minut

5.

Po upečení, ještě horké, potřete medem

Dávka je cca na 4 plechy.

Upečte si na Zelený čtvrtek jidáška také u Vás doma, ať jste zdraví
😊
1.

připravte si kvásek z 0,5 l vlažného mléka + 12
polévkových lžic cukru + kostka kvasnic – nechte 15 minut
v teple

2.

Poté přidejte 1 kg hladké mouky, 4 žloutky, 4 dcl oleje,
špetku soli, vanilkový cukr a citronovou kůru – vše
smíchejte do hladkého těsta a nechejte asi 1 hodinu
vykynout v teple

3.

Vytvarujte jidáše (uzel, šnek, provaz) na plech a nechejte
ještě 15 minut kynout
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