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"Ježíš přichází, stává se malým dítětem, aby se dotkl našich
srdcí, přemohl nás láskou a zůstává s námi ve všedních
situacích i v době pandemie."
Moji milí farníci, ze všech obcí farnosti Vlachovice, nechť i
v této pohnuté době covidu 19 vánoční svátky naplní Vaše
srdce vnitřním pokojem a radostí, že i přes všechna omezení
nás nepřestal milovat.
Nebeský otec a my si můžeme zpřítomnit o Vánocích toto
historické obdarování pro celý svět. Toto vše vkládám denně
do modliteb, vyprošuji vnitřní stabilitu a v novém roce 2021
neotřesitelnou víru v Boží blízkost.
To vám ze srdce přeje a Vám žehná
Váš padre František Cinciala
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
myslel jsem, že v prosincových listech budu psát jenom o
blížících se svátcích a o všem, co k tomu patří. Šest let jsem
psal o muničních skladech a aktualitách spojených se
záchrannými a likvidačními pracemi složek IZS
(integrovaného záchranného systému). Už skoro rok nás
ohrožuje a omezuje jakýsi čínský vir. Není přece přirozené,
že si musíme zakrývat ústa, setkávat se pouze omezeně,
vždyť právě svátky vánoční jsou o setkávání, pozastavení se
z toho každodenního shonu, prožívání radosti s blízkými…
Abychom se však co nejdříve dostali z této situace, musíme
respektovat všechna vládní a hygienická nařízení. Přes to
všechno se svátky vánoční blíží a já chci být v myšlenkách a
v náladě pozitivní.
Za chvilku bude svatého Mikuláše, který obdarovával a dělal
lidem radost. Přeji nám všem, abychom byli také obdarováni
třeba pěkným slovem anebo takovým dárkem, který nám
udělá tu největší radost. Před Vánocemi je doba adventu,
doba příprav na Vánoce. Pozastavme se v této době a v klidu
se připravme na blížící se svátky. Potom přijde doba Vánoc.
Tady bych rád všem popřál radost z narození Krista, Vánoce
plné radosti, pohody, klidu, dárků a všeho, co si přejete.

USNESENÍ RO Z 5. 10., 26. 10., 9. 11. a 23. 11. 2020
..








S pozdravem a přáním krásných dnů
Zdeněk Hověžák – starosta obce






PRÁCE V OBCI
V minulém měsíci jsme prováděli úklidové práce, zvláště sběr
listí v obou obcích. V areálu dětského hřiště v MŠ jsme
dokončili terénní úpravy a oplocení kolem nového skladu
hraček pro děti.
V úseku mezi Vlachovicemi a Vrběticemi jsme provedli
předláždění nerovností v chodníku.
Ve Vrběticích v části ZÁHUMENÍ směrem ke Košelíkovým
Karel Hlavica buduje nový úsek vodovodního řadu a
kanalizace.
Na koupališti probíhá rekonstrukce plaveckého bazénu,
kterou provádí firma GHC Invest Praha, pobočka Přerov. Naši
zaměstnanci odstranili betonovou dlažbu kolem bazénu a
dále demontovali starou bazénovou folii. Firma GHC Invest
provedla odbourání skokanských můstků a část betonu
s odtokovými žlábky po obvodu bazénu. V jarních měsících
dojde k dobetonování horní hrany bazénu a instalace
nerezových odtokových žlábků a nalepení nové bazénové
folie. Současně bude instalována nová technologie úpravy
vody, která bude sloužit pro oba bazény - dětský i plavecký.

RO souhlasí s finančním darem pro DOKOPY, z. s. ve
výši 20 000,- Kč k 10. výročí založení spolku.
RO souhlasí s umístněním a provedením stavby
cyklotrasy na obecních parcelách č. 1968/3, 2749,
1873/4 a 2747/3 ve Vrběticích – Záhumení v úseku
od rozcestí pod domem Košelíkových k domu
Václava Obadala. Investorem stavby bude Sdružení
obcí mikroregionu Valašské Klobucko.
RO souhlasí s projektem plynové přípojky do
budovy kostela ve Vlachovicích.
RO souhlasí s finančním příspěvkem 3 000,- Kč na
provoz sociálních služeb poradenského centra Zebra
– Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci
Jana Pivečky.
RO souhlasí se stavbou SVI-TO-02 (investor Povodí
Moravy, s. p.), která je součástí připravované akce
Vlára, Vodní dílo Vlachovice. Stavba je navržena na
toku Sviborky v úseku 315 m a na levobřežním
bezejmenném přítoku Sviborky v úseku 94 m. Jedná
se o vybudování 11 příčných prahů z dřevěné
kulatiny na dně toku o výšce kolem 15 cm. Jejich
provedení se předpokládá v předstihu před
vybudováním Vodního díla Vlachovice
RO souhlasí se stavbou č. VCH-MVN-03 (investor
Povodí Moravy, s. p.). Jedná se o realizaci malé
vodní nádrže. Stavba bude umístěna na přítoku
Sviborky – bezejmenného vodního toku (Jamový
potok). Výška hráze 3,1 m a délka 59 m s objemem
vody 3 300 m3 (v místech, kde již dříve byla vodní
stavba započata bývalým zemědělských družstvem
Vlachovice). Její provedení se předpokládá
v předstihu před vybudováním Vodního díla
Vlachovice
RO souhlasí s Řádem pohřebiště Obce Vlachovice po
připomínkách.
RO souhlasí s žádostí SDH Vlachovice – ženy o
bezplatné užívání spinningu v areálu koupaliště
v zimním období.

KOTLOVNY VE VRBĚTICÍCH
Tento rok už je dovařeno a
kotloviny /trnková povidla/
jsou už uskladněny. V těchto
místech stávala ve Vrběticích
Urbaníkova kotlovna, kde si
lidi z obce kotloviny vařili.
Sem chodily děcka z celé
dědiny na lízačku chamule
/rozvařené trnky/. Ti, co právě vařili, jim rádi chamulu nalili
do společné misky a s vlastnoručně zhotovenými lžícemi ze
dřeva si je děcka namáčely a olizovaly je. Bohužel po
odcizení měděného kotle skončilo vaření kotlovin a majitel
provoz už neobnovil. V té době byly ve Vrběticích ještě další
kotlovny u Zámečníků, Řeháků, Kuchyňků.
František Hudek, Vrbětice
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PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

V ZÁŘÍ JSME SE ROZLOUČILI

VÁNOČNÍ STROMKY SE BUDOU LETOS PRODÁVAT
PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Vánoční stromky (smrkové) si
můžete objednat:
· na OÚ Vlachovice
· telefonicky: 577 324 026
· email: obec@vlachovice.cz

V ŘÍJNU JSME SE ROZLOUČILI

Den prodeje bude upřesněn
(předpoklad v týdnu od 14.
12. až 18. 12.).

Cena: 100 Kč za kus
K dispozici také budou
borovicové větvičky.

k bezplatnému

odběru

Důvod prodeje na objednávku: Obec Vlachovice
v posledních letech vysazovala ve svých lesích převážně
listnaté dřeviny (z důvodu KŮROVCE), tím ubylo ploch se
smrkovým porostem vhodných k prořezávce mladých
stromků. Proto nebude v letošním roce volný prodej, ale
pouze prodej na objednávku.

NARODILA SE V ZÁŘÍ

ZPRÁVY Z MATRIKY – ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2020
Přihlášeno: 4, odhlášeno: 5, narození: 2, úmrtí: 5
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 zastupce@vlachovice.cz

NARODIL SE V ŘÍJNU

Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026
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ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ OD 1. 1. 2021

OD 1. LEDNA 2021 DOJDE KE ZMĚNÁM
V DOPRAVĚ
Zlínský kraj dokončuje další etapu rozvoje veřejné dopravy,
tentokráte zaměřenou na autobusy, která přinese vysoký
komfort cestujícím.
Po spuštění jednotného tarifu na železnici, v prosinci
minulého roku, se jedná o druhý ucelený balíček služeb.
Některé body plánu se nepodařilo zcela naplnit. Komplikace
způsobila zejména pandemie COVID 19. Přípravný tým musel
rozvolnit nástup bezkontaktní čipové karty.

HLAVNÍ ZMĚNY












Platit bude stále kilometrický tarif, který už jako
cestující znáte z letošního roku.
Autobusoví dopravci vyjedou v roce 2021 s více než
200 novými vozy (z celkových 350).
Cestovní
doklad
budete
moci
zaplatit
prostřednictvím mobilního telefonu, bankovní karty
nebo hotovostí a to jak v autobusech, vlacích tak v
prodejních místech.
Železniční i autobusová doprava bude ve Zlínském
kraji jezdit častěji, zvýší se také možnosti
přestupování díky lepší návazností spojů.
Začnou platit časové jízdenky na 7 a 30 dní.
Dosavadní kartičky, vydávané dopravci na
příměstskou dopravu přestanou platit.
Při přestupu mezi autobusovými linkami, nebudete
muset platit nástupní sazbu 9 Kč (při předložení
jízdenky z předchozího spoje).
V průběhu roku bude postupně probíhat výměna
dopravních značek autobusových zastávek, které
budou pro cestující přehlednější.

JAK TO BUDE V ROCE 2021 S ČIPOVÝMI KARTAMI
V RÁMCI ID ZLÍNSKÉHO KRAJE?
Pandemie
COVID
19
významně zkomplikovala
dodavatelskoodběratelské vztahy, v
jejímž důsledku postupně
přestalo
být
možné
dodržení harmonogramu
zavedení krajské čipové
karty. Od 1. 1. 2021 tak
nebude možné nakupovat časové kupony na kartu a platit
bude papírový jízdní doklad.
Výjimku tvoří cestující, kteří využívají čipové karty vydávané
dopravcem ARRIVA Morava (ODISKy). S nimi budou moci
cestovat u všech autobusových dopravců na území našeho
kraje už od 1. 1. 2021.

U vlaků je bude možné využívat v průběhu III. čtvrtletí. Po
tomto datu bude možné využívat i Zlínské karty pro
cestování vlakem/busem na území Moravskoslezského kraje.
Dočasně tak kraj zavádí zvýhodnění cestujících při přestupu
také mezi autobusy, kdy se nebude platit nástupní sazba (9
Kč pro obyčejné jízdné) při předložení jízdenky z předchozího
spoje, kterou je třeba uchovat po celou dobu přepravy.

JAK SE BUDE JEZDIT V RÁMCI IDZK OD 1. 1. 2021?
Autobusy
Od začátku roku bude platit na území kraje jen kilometrový
tarif. Nově k němu přibude možnost zvýhodněného přestupu
(autobus-autobus) pomocí papírové jízdenky, zakoupené u
řidiče, nebo pomocí čipové karty ODISKa. Ve všech
autobusech bude možné platit bankovní kartou, mobilním
telefonem nebo v hotovosti.

Vlaky
U vlakových spojů nedojde od 1. 1. 2021 oproti současnému
stavu k žádné změně. Nadále tak bude platit stejný tarif a
časově kilometrické jízdenky jako letos a přestup mezi vlakautobus (a naopak) nebude cenově zvýhodněný. Ve všech
vlacích je opět možné platit bankovní kartou, mobilním
telefonem nebo v hotovosti.

CESTOVÁNÍ DO
SOUSEDNÍCH
KRAJŮ
Zlínský kraj objednává také některé spoje v rámci
mezikrajského spojení v linkové a regionální železniční
dopravě.
V železniční dopravě je při mezikrajských cestách do
Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje možno u
dopravce České dráhy a.s. využít také tarif ČD TR 10.
K 1. 1. 2021 také pokračuje již dnes zavedený systém
uznávání dokladů IDS JMK, IDSOK a ODIS na mezikrajských
linkách.
Konkrétní platnost je uvedena na každém jízdním řádu
označením čísla zóny příslušné IDS u názvu stanice/zastávky
a také případnou poznámkou.

INFORMACE NAJDETE NA:
WEB:

www.id-zk.cz

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/IDZKCZ

JIZDNI ŘÁDY:

https://www.id-zk.cz/jizdni-rady

DISPEČINK:

573 775 410, 739 219 254
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CO (NE)VÍME O VÁNOČNÍM ČASE
Z dávných lidových zvyků a tradic se některé dosud dodržují
snad ve všech rodinách. Je to především zdobení stromečku,
v mnoha případech ale i chvojí a jmelí, a pak o Štědrém
večeru třeba rozkrajování jablka nebo rybí šupina
v peněžence. Různých vánočních tradic je ale mnohem víc…

Vánoční stromeček
V českých zemích se vánoční
stromeček poprvé objevil
v roce 1812, kdy doma ozdobil
jedličku ředitel Stavovského
divadla Jan Karel Leibich.
V dalším roce už stromečky
byly
v mnoha
dalších
pražských domácnostech, ale
mimo Prahu se dostávaly
pomalu. První zmínky o
stromečku na vesnicích jsou
z počátku dvacátého století
z Valašska. Tehdy se ale
zdobily převážně jen jablky a
ořechy,
později
přibyly
perníčky a svíčky a ozdoby se postupně vyvíjely až do
současných podob. Ozdobený stromeček je neodmyslitelnou
součástí Vánoc. Je nejen dekorativní, ale má i magickou moc
a Ježíšek pod něj dává dárky. Stromeček by se podle tradice
měl zdobit až na Štědrý den a jako poslední se na jeho špičku
umísťuje hvězda.

Chvojí
Zelené větvičky jehličnanů byly svým způsobem
předchůdcem vánočních stromečků. I chvojí se zdobilo a
zdobí dodnes, protože je v mnoha domácnostech především
jako dekorační prvek. I chvojí má ale svoji symboliku –
údajně chrání před zlem a nemocemi.

Jmelí
Kdysi bývalo jmelí jen zelené, dnes je k dostání i stříbrné,
zlaté a v mnoha dalších barvách, které odpovídají
modernímu pojetí Vánoc. Jmelí má ale vždy být darované,
protože jedině darované přináší štěstí. Snítky se nejčastěji
věší pod světlo nebo do obruby dveří – podle pověry má muž
právo pod zavěšeným jmelím políbit každou ženu nebo
dívku. Podle jiné tradice – „Kdo se pod jmelím políbí,
druhému se zalíbí“ může mít tento zvyk i další vysvětlení.

Kapr a rybí šupiny
Smažený kapr nebo jiná ryba k štědrovečerní večeři nemá
dlouhou tradici. Dříve se na Štědrý den jedly především
polévky a luštěniny. Ryby se nejprve objevily u bohatých
měšťanských rodin a na vesnici si je začali připravovat až ve
20. století. Ryba je dnes ale už tradiční součástí večeře na
Štědrý den, ovšem populární kapr je často nahrazován
štikami a pstruhy, ale i lososem, mořskými rybami a plody
moře. Rybí šupina v peněžence podle tradice zaručuje, že
v ní vždy budou nějaké peníze.

Zlaté prasátko
Pokud se budete celý Štědrý den postit, uvidíte večer zlaté
prasátko, které vám zaručí bohatý další rok.

Rozkrajování jablka
Jablko se rozkrajuje
napříč po štědrovečerní
večeři. Pokud je uvnitř
hvězdička s pěti cípy a
zdravými
jadérky,
znamená to v příštím
roce zdraví a štěstí.
Červavý
jádřinec
naznačuje
možnost
nemocí a je-li uspořádán do kříže, může být další rok
poměrně nepříznivý. Osudu je ale možné trochu pomoci
výběrem hezkého velkého jablka.

Jádra vlašských ořechů
Čtyři zdravá jádra ze čtyřech rozlousknutých vlašských
ořechů znamenají zdraví po celý nový rok, s každým
vyschlým nebo zplesnivělým jádrem se tento předpoklad
snižuje. I zde se ale dá předpověď trochu ošidit správným
výběrem ořechů.

Lodičky ze skořápek ořechů
Do
prázdných
skořápek
od
vlašských ořechů se
přilepí nakapaným
voskem malá svíčka a
ořechová lodička se
zapálenou svíčkou se
dá do větší nádoby
s vodou. Když vydrží
dlouho plout a svítit,
čeká vás šťastný život. Pokud pluje směrem doprostřed
nádoby, vydáte se na nějakou cestu, drží-li se u krajů, budete
spokojení doma.

Lití olova
Staročeský zvyk lití olova je poněkud náročnější na přípravu,
ale můžou se do něj zapojit najednou všichni přítomní. Nad
plamenem se roztaví kousek olova a to se pak najednou
vylije do misky s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo
ztuhne, se všichni snaží shodnout na tom, co toho, kdo olovo
roztavil a nechal ztuhnout, v příštím roce čeká. Konečný tvar
olova je také možné brát jako odpověď na předem danou
otázku.

Házení botou
Svobodné dívky mohou na Štědrý den snadno zjistit, jestli se
budou v dalším roce vdávat. Bota se hází přes hlavu, a pokud
dopadne patou směrem ke dveřím, svatba se konat nebude,
když ale směrem ven míří špička boty, dá se svatba očekávat.
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Třesení stromkem

Ježíšek

V žádném případě se nejedná o třesení nazdobeným
vánočním stromečkem, ale o třesení mladou jabloní nebo
zlatým deštěm někde venku. Tento prastarý zvyk se udržuje
většinou už jen na venkově, kde svobodná dívka po
štědrovečerní večeři vyběhne a zatřese stromkem. Z míst,
odkud se pak ozve první zaštěkání psa, by měl přijít ženich.

Ježíšek je tradiční kouzlem tajemství zahalená nejdůležitější
bytost našich Vánoc. Podle tradice právě on rozdává dárky,
které nechává pod vánočním stromečkem. Na rozdíl od
jiných podobných štědrých bytostí, jako je například Santa
Claus, nikdo nikdy našeho Ježíška ještě neviděl, a způsob,
jakým dárky pod stromeček dostává, je také stále velkým
tajemstvím. Děti – a velmi často v rámci dodržení této
půvabné tradice i dospělí – píší Ježíškovi dopisy se svými
přáními. Nechávají je za oknem, odkud psaní náhle a
nečekaně mizí a pak všichni doufají, že budou splněna.

Koledy, říkanky a koledování
Koledování je v našich zemích tradice, která má kořeny až ve
středověku a ještě v nedávné době se tento zvyk udržoval na
vesnicích. Koledníci obchází domy, zpívají písně, recitují
říkanky, přejí veselé Vánoce i vše nejlepší v novém roce, a za
to pak dostávají různé odměny. Hlavní období koledování
bylo mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů. S tradiční
vánoční říkankou je spojený svátek svatého Štěpána 26.
prosince – „Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně?
Nesu nesu koledu, upad jsem s ní na ledu…“ jsou verše, které
zná asi každý, i když už dnes koledovat nechodí, a zpívaná
koleda Tichá noc je známá snad na
celém světě…
Koledy se dnes zpívají v některých
domácnostech v podstatě jen u
vánočního stromečku, více jsou slyšet
v kostele nebo na vánočních trzích.

V našich zemích dárky původně nosil svatý Mikuláš, Ježíšek
se k nám dostal až v devatenáctém století z Německa.
Tradice Mikuláše ale zůstala také a tak především dětem
v současnosti nosí dárky 6. prosince Mikuláš a na Štědrý den
ježíšek.

Dárky
Rozdávání dárků je stará tradice, v současnosti
ale v jiné podobě. Kdysi dárky dostávali
koledníci a v rodinách se dbalo spíš na
duchovní, než na materiální rozměr Vánoc.
Postupem času se začaly dávat dárky především
dětem.
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