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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

SVÁTEČNÍ PROMLUVA

prožíváme Velký týden či Pašijový týden Velikonočních

Pán Ježíš po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám:
NEBOJTE SE!

svátků. Dnes už víme, že prožijeme tyto svátku v omezených
podmínkách. I loni platila podobná pravidla a omezení.

Tato slova potřebujeme dnes v této době možná více než
kdy jindy.

Možná nikoho z nás nenapadlo, že i letošní svátky Velikonoc
budeme

prožívat

netradičně.

Protože

počty

občanů

Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou
osudy tohoto pomíjivého světa,

pozitivních na COVID – 19 v naší obci nejsou příliš lichotivé,
rád bych vás i v tyto svátky vyzval k zodpovědnosti. Buďme

a ten je – Zmrtvýchvstalý Kristus, který překonal smrt a
otevřel nám nebe...

ohleduplní jeden k druhému, dodržujme omezující pravidla a
spokojeně ve zdraví tyto svátky prožijme. Sluníčko se usmívá

Víra v Něho náš život proměňuje, vysvobozuje ze strachu,
dává pevnou naději...

vesele, příroda se probouzí ze zimního spánku, tak se i my
snažme vesele pousmát a s radostí prožít Velikonoce.

Požehnané Velikonoce přeje a v modlitbě vyprošuje

Veselé Velikonoce.
Váš Padre František
Zdeněk Hověžák – starosta obce
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ZÁPIS Z RADY OBCE Z 1. 3. a 15. 3. 2021
•

•

•

•

RO souhlasí s uzavřením Smlouvy o převodu práv a
povinností stavebníka se Sdružením obcí
mikroregionu Valašské Kloboucko (cyklotrasa
Vrbětice).
RO souhlasí s žádostí Domu sociálních služeb
Návojná o poskytnutí finanční dotace a se
zahrnutím do rozpočtu na rok 2021.
RO souhlasí s žádostí Střediska rané péče EDUCO
Zlín o poskytnutí finanční dotace a se zahrnutím do
rozpočtu na rok 2021.
RO souhlasí se zpracováním pasportu od firmy NVB
LINE Kvasice na umístění zrcadel a označení
parkovišť

ZÁPIS. ZE ZASTUPITELSTVA OBCE Z 22. 3. 2021
ZO schvaluje
-

Delegování starosty obce, v případě jeho nepřítomnosti
místostarosty obce, k zastupování na valných hromadách
společností s majetkovou spoluúčastí obce (RCK, VaK
Vsetín a Zlín).
Uzavření smluv na stočné – paušální poplatek –
100Kč/osoba/rok, vyjma toho roku narozených dětí.
Dotaci z ministerstva obrany – rekonstrukce pomníku ve
Vrběticích.
Prodej obecních pozemku pro vodní dílo Vlachovice –
jedná se o 19 částí pozemků a 34 celých parcel.
Rozpočet obce na rok 2021
o příjmy
57 607 700,- Kč
o výdaje
90 460 000,- Kč
o saldo
- 32 852 300,- Kč
Veřejnoprávní smlouvy:
o č. 1
DOKOPY
o č. 2
FARNOST
o č. 3
SK VLACHOVICE
o č. 4
VČELAŘI
o č. 5
MYSLIVCI
- Nákup části pozemku p. č. 3311/3 a 3312/4 v KÚ
Vlachovice v osobním vlastnictví za částku 35,- Kč/m2.
- Prodej části obecních pozemků č. 3257/1, 3257/5 a
3257/46 v KÚ Vlachovice za částku 5,- Kč/m2.
- Zveřejnění směny části obecních pozemků p. č. 1057/19 a
p. č. 1057/20 za část pozemku p. č. 1057/3 v KÚ Vlachovice
- Zveřejnění záměru směny či prodeje části obecního
pozemku p. č. 3335/4 v KÚ Vlachovice + věcné břemeno.
- Zveřejnění záměru směny či prodeje části obecního
pozemku p. č. 3335/1 v KÚ Vlachovice + věcné břemeno.
- Zveřejnění záměru směny části obecního pozemku č.
3871/6 v KÚ Vlachovice za část pozemku p. č. 4840 v KÚ
Vlachovice + věcné břemeno.
- Zveřejnění záměru směny či prodeje části obecního
pozemků č. 3257/11 v KÚ Vlachovice + věcné břemeno.
- ZO revokuje usnesení č. 12/9b//2008.
- Zveřejnění záměru směny či prodeje části obecních
pozemků p. č. 3870/1 a p. č. 3869/1 v KÚ Vlachovice.
- Zveřejnění záměru směny či prodeje obecních pozemku č.
2784/4 a části obecního pozemku č. 2784/1 v KÚ Vrbětice +
věcné břemeno.

- Zveřejnění záměru směny či prodeje obecních pozemků p.
č. 3258/2 a 3257/36 v KÚ Vlachovice.

PRÁCE V OBCI
•
•
•
•

V měsíci březnu jsme prováděli úklidové práce,
zametání chodníků.
V areálu Hradišťko jsme vyřezávali nežádoucí
dřeviny.
V lesích v lokalitě SEČ a v Mladém háji jsme pálili
větve po těžbě kůrovce.
Na koupališti firma GHC Invest Praha, pobočka
Přerov, provádí rekonstrukci bazénu. Již koncem
minulého roku firma provedla odbourání
skokanských můstků a část betonu s odtokovými
žlábky po obvodu bazénu. Došlo k instalaci nových
nerezových odtokových žlábků. V současné době
firma zahájila instalaci nové technologie úpravy
vody, která bude sloužit pro oba bazény – dětský i
plavecký. V úpravně vody naši zaměstnanci opravují
podzemní betonové nádrže na vodu. Dojde
k vyčištění, následnému nátěru betonových zdí a
provedeme výměnu dřevěných fošen, které zakryjí
nádrže a současně vytvoří podlahu úpravny vody.
Ladislav Obadal, místostarosta

STANOVENÍ CENY STOČNÉHO
Obce mají ze zákona povinnost mít uzavřené s občany
Smlouvy o odvádění odpadních vod a vybírat poplatek za
odvádění odpadních vod (stočné). Poplatek budou hradit
občané vlastnící domovní čistírny odpadních vod i vlastníci
septiků.
Od
poplatku
budou
osvobozeni
majitelé
jímek
na
vyvážení
v případě že doloží
doklad o vyvezení a
umístnění
kalů
na
centrální
čistírně
odpadních vod, jinak jsou
považováni za vlastníky
septiku.
Náklady naší obce spojené s odváděním odpadních vod
zahrnují: opravy kanalizace, platby za vzorky vypouštěných
vod z kanalizace, provoz a údržba dvou čistíren odpadních
vod.
V roce 2020 tyto náklady, které vyčíslila odborná poradkyně
pro naši obec, činily 277 Kč na osobu.
ZO dne 22. 3. 2021 na svém zasedání rozhodlo, že poplatek
za stočné na rok 2021 nebude v plné výši nákladů (277
Kč/osoba/rok), ale bude činit 100 Kč/osoba/rok. Od
poplatku budou osvobozeny děti narozené v daném roku.
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INFORMACE Z MATRIKY – ÚNOR 2021
Přihlášeno: 3, odhlášeno: 0, narození: 1, 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

VELIKONOCE
S každým příchodem jara přicházejí i tradiční svátky oslavující
nový život a všechno s ním spojené. Velikonoce. Pro věřící se
jedná o nejdůležitější svátky v roce, pro ostatní o milou
tradici, která se předává z generace na generaci. Mnoho lidí
dodržuje jednotlivé zvyky, aniž by věděli, proč vlastně. Kde se
vzala pomlázka a proč se pečou mazance? S jakými koledami
se chodí hodovat a co znamenají jednotlivé dny ve Svatém
týdnu?

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 ÚNORU SE NARODIL

Velikonoce jsou největšími svátky křesťanů, spjatými
s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jejich původ
však sahá už do předkřesťanského období, kdy se jednalo o
svátky jara oslavující příchod nového života a porážku zimy.

OLDŘIŠKA KEITHOVÁ

Slovanské a germánské národy uctívaly toto období svými
pohanskými tradicemi, a tak jsou Velikonoce určitou směsicí
těchto pohanských i křesťanských zvyků.

Dne 23. února 2021 uplynulo
100 let od narození naší
občanky Oldřišky Keithové.
(1921-2003)

Dominantní kulturní vrstva Velikonoc je však spjata
s křesťanstvím. Základem křesťanských Velikonoc, které
představují výchozí a nejstarší bod i obřadní cyklus
křesťanství, je biblická zvěst o ukřižování, smrti a
zmrtvýchvstání Spasitele Ježíše Krista.

Oldřiška
Keithová
byla
malířka,
výtvarnice
a
restaurátorka, která byla
v padesátých letech souzena
a vězněna na základě
nepravdivých a smyšlených
udání
konfidentů
StB.
Narodila se ve Velké Bíteši,
ale své dětství strávila ve Vlachovicích, kde také pět let
chodila do obecné školy. Právě na toto období vzpomínala
v knize Vzpomínky na dětství.

Na tuto genezi Velikonoc poukazuje právě i název, odvozený
od veliké noci. Tak byla pojmenovaná noc, po níž vstal Ježíš
z mrtvých, noc největšího tajemství v duchovních dějinách.
Tyto svátky slavili také Židé. Židovský svátek zvaný pesach
křesťanským Velikonocům předcházel. Židé oslavovali
osvobození Izraelitů od nadvlády Egypta Mojžíšem, který je
suchou nohou převedl přes Rudé moře. Zhruba od 5. století
našeho letopočtu však bylo zakázáno pesach s Velikonocemi
spojovat a svátky se nesměly navzájem křížit.
Velikonoce patří mezi tzv. pohyblivé svátky. Nemají tedy
přesně stanovené datum, ale vypočítávají se podle prvního
úplňku, který přichází po jarní rovnodennosti.

Květná neděle
Květná neděle je dnem, kdy si křesťané připomínají příjezd
Ježíše Krista do Jeruzaléma a počátek jeho utrpení. V tento
den byl lidmi vítán a oslavován, i když jej brzy na to čekala
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útrpná smrt. Právě ono vítání dalo
tomuto dni jeho název. Lidé jej
totiž vítali palmovými ratolestmi,
respektive jejich jarními výhonky,
které mu házeli k nohám. Odtud
tedy slovo “květná” či “palmová”. V
našich končinách žádné palmy
nemáme, proto byly palmové
ratolesti nahrazeny kočičkami nebo
vrbovými proutky.

Jaké se podává hlavní jídlo na Zelený čtvrtek? Hlavně zelené.
Oblíbené jsou zelené jarní byliny, například kopřivy, špenát,
pažitka a podobně. Z kopřiv se na Zelený čtvrtek peče
velikonoční nádivka. Vaří se také zelené polévky. Recepty na
Zelený čtvrtek se tak točí hlavně kolem bylinkových pokrmů,
jelikož bylinky mají přinést člověku zdraví po celý rok.

Škaredá středa
Co znamená Škaredá středa? Svůj přívlastek získala díky
tomu, co se událo v souvislosti s Ježíšem Kristem po jeho
příjezdu do Jeruzaléma. Podle historického výkladu je
Škaredá středa dnem, kdy Jidáš zradil Ježíše. Jidáš Iškariotský
byl jedním z 12 Kristových učedníků.
V tento den měl Jidáš údajně Ježíše zradit a prodat jej za 30
stříbrných. Podle legendy se na Ježíše škaredil a odtud
pochází právě přívlastek tohoto dne.
Pověry říkají, že základem je, abyste se v tento den
nemračili, neškaredili. Jinak vám to prý zůstane. o Škaredé
středě by se měly vymést saze z komína. Odtud přízvisko
“Sazometná”.
Co by v tento den měly udělat hospodyňky? Nejlepší by bylo
upéct Jidáše. Toto sladké medové pečivo má tvar smyčky a
připomíná tak Jidášovu zradu a smyčku na jeho oprátce poté,
co se oběsil. I když se Jidáše pečou ve středu, jíst by se měly
až k snídani na Zelený čtvrtek.

Zelený čtvrtek
Podle historických pramenů byl Zelený čtvrtek velice
významným dnem. Po Ježíšově příchodu do Jeruzaléma a
Jidášově zradě o Škaredé středě se v tento den staly hned
dvě důležité události.
Tou první byla Ježíšova poslední večeře. Jednalo se o
takzvanou eucharistii, což je poděkování Bohu. Kristus chtěl
při této příležitosti shrnout svůj dosavadní život a vyzval své
učedníky, aby pokračovali v jeho stopách a pořádali mše. Při
večeři Ježíš posvětil víno a chléb a řekl, že chléb je jeho tělo a
víno jeho krev. Pohár vína společně s chlebem pak podal
svým učedníkům. Těm také při poslední večeři umyl nohy.
Druhou událostí Zeleného čtvrtka bylo Ježíšovo zajetí, před
nímž se ještě stihl pomodlit v Getsemanské zahradě.
Tak, jako Ježíš umyl nohy svým učedníkům, tak se lidé na
Zelený čtvrtek v minulosti omývali ranní rosou. Ke snídani se
podávají Jidáše napečené o Škaredé středě a seje se len a
hrách.

V tento den také naposledy doznívají kostelní zvony, které
tak symbolicky přecházejí do Říma. Znovu se zase ozvou až o
Bílé sobotě.

Velký pátek
Velký pátek připomíná utrpení Ježíše Krista, jeho cestu na
vrch Golgota, ukřižování a také jeho pohřeb. O Ježíšově
osudu rozhodl Pilát Pontský, který byl římským prefektem.
Kristus dostal na hlavu trnovou korunu a kříž, na němž byl
ukřižován, musel sám odnést na Golgotu. Odtud pochází i
Křížová cesta, která je symbolickou upomínkou na tuto
útrpnou část Ježíšovy popravy. Křížová cesta má 14
zastavení, která připomínají jednotlivé události během
nesení kříže. Na konci své cesty byl Ježíš ukřižován – přibit
hřeby a přivázán provazy ke kříži. Po smrti byl uložen do
hrobu. Z kříže sundali Ježíše jeho blízcí, zavinuli jej do plátna
a vložili do skalního hrobu. Hrobku poté zavalili kamenem.
Bohoslužby tento den probíhají od tří hodiny odpoledne,
protože to je dle historických pramenů čas, kdy byl Ježíš
ukřižován. Na Velký pátek se rovněž drží půst, nemělo by se
tedy jíst žádné maso.
Nesmělo se nijak pracovat se zemí, například orat, kypřit
půdu nebo ji okopávat. Také se nemělo nic půjčovat, aby
půjčenou věc neomámily magické síly vystupující tento den
na povrch, a nesmělo se ani prát. Proč? Protože by se prý
pralo v Ježíšově krvi.
Na Velký pátek bylo také zvykem, že se lidé po probuzení šli
umýt do potoka, aby tak očistili své tělo před nemocemi.
V tento den hospodyňky ani nepekly a nezametaly.
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Bílá sobota

Boží hod velikonoční

Bílá sobota byla v Ježíšově příběhu druhým dnem, kdy ležel
ve skalním hrobě poté, co byl ukřižován na vrchu Golgota a
jeho mrtvé tělo bylo sundáno z kříže. Ježíš ležel ve skalním
hrobě zavinut v plátně a vchod do hrobu byl zavalen
kamenem. V noci ze soboty na neděli však bylo po příchodu
k hrobu zjištěno, že kámen, který zakrýval vchod, byl odvalen
a Ježíš Kristus v hrobě neležel. Vstal z mrtvých.
Bílá sobota, které se rovněž přezdívá Svatá nebo Světelná, je
druhým dnem velikonočního tridua.
Je to den ticha a rozjímání, je tichým předznamenáním
nejdůležitější části Velikonoc – Zmrtvýchvstání Páně.

Poté, co byl Ježíš Kristus ukřižován a položen do hrobu, přišel
velký zvrat. Když přišla Marie z Magdaly (Máří Magdaléna)
k jeho hrobu brzy ráno ze soboty na neděli, spatřila jen
odvalený kámen ze vchodu do hrobky a bílá plátna, do nichž
byl Ježíš zavinut. Myslela si, že někdo tělo z hrobu odnesl a
běžela to říci Ježíšovým učedníkům – Janu a Petrovi. Ti se šli
přesvědčit na vlastní oči, načež si vzpomněli na to, co jim
Ježíš před svou smrtí řekl. Uvedl, že vstane z mrtvých, tak se
také dle náboženského výkladu stalo. Později se zjevili Marii,
která si stále myslela, že tělo někdo vzal. Marie tak byla
svědkem toho, že byl Ježíš vzkříšen. Později se ukázal také
svým apoštolům.

Už večer se opět rozeznívají v kostelích zvony a přicházejí
oslavy Velikonoční vigilie, což je noc ze soboty na neděli, kdy
vstal Ježíš z hrobu. K oslavám Zmrtvýchvstání Páně
docházelo po západu slunce o Bílé sobotě. Před kostely se
zapalovaly ohně, které se světily, a z něho se poté zapalovaly
svíce.

V kostelích se narozdíl od Bílé soboty slaví mše
svaté. Připomíná se vzkříšení, výhra života nad smrtí a to, že
smrtí život nekončí. Lidé nosí do kostela beránky a mazance,
které si nechávají posvětit. Přinášejí se také obřadní koláče
nebo košíky s masovými pokrmy – například klobásami a
jitrnicemi, které už se po skončení půstu mohou jíst.

Už ráno bylo zvykem, že se děvčata chodila ještě před
prvními ranními slunečními paprsky opláchnout vodou
z potoka, aby jim nenaskákaly pihy. Také se vymetaly domy
novými košťaty a někde se i bílilo, aby bylo všude čisto a
čistota se domu držela po celý rok.

V kostelích hoří paškál (velikonoční svíce), který byl zapálen
o Bílé sobotě, respektive o noční vigilii. Bylo zvykem, že lidé
chodili na tyto mše v novém, svátečním oblečení, aby tak
přivítali onen nový život, který symbolizuje Kristovo
vzkříšení.
V neděli by hospodyňky neměly uklízet – zametat, prát, mýt
nádobí, vyklízet chlévy a tak dále. Protože bylo zvykem se
v tento den bavit, pořádaly se různé taneční zábavy, zpívalo
se a hodovalo, dívky barvily vajíčka, a to už od východu
slunce.

V sobotu se také pečou beránci či mazance a chlapci pletou
pomlázky.
Co se jedlo na Bílou sobotu? Než zapadlo slunce, ještě platil
půst. Proto se k obědu jedly například polévky z jarních
bylinek, ale po západu slunce už se zase mohlo jíst maso
a krájel se také velikonoční beránek.
Někteří hospodáři třásli ovocnými stromy v sadech, což mělo
přinést dobrou úrodu. Také se z domů odnášela polínka
k ohňům na noční vigilie, která se poté vracela žhavá do
stavení a zapaloval se s nimi oheň v kamnech.

Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí už nepatří mezi křesťanské dny, a tak se
v tento den vykonávají ryze světské tradice. Chlapci chodí
s pomlázkami koledovat, aby vyšlehali děvčata a vyhnali
lenost a zajistili mládí děvčatům i po další rok. Děvčata jim
dávají za pomlázku malovaná vajíčka. V některých oblastech
chlapci dívky také polévají vodou.
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VELIKONOČNÍ RECEPTY
2. Poté přidejte 1 kg hladké mouky, 4 žloutky, 4 dcl

BOŽÍ MILOSTI
Na 25-30 ks potřebujeme: 300 g hladké mouky, lžička prášku
do pečiva, špetka soli, lžíce moučkového cukru, lžička
strouhané citronové kůry, 40 g rozpuštěného másla, 4 lžíce
mléka, 2 lžíce rumu, 1-2 žloutky.

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

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.

Ze všech přísad vytvořte rukama hladké těsto a důkladně ho
propracujte, klidně ještě pět minut déle, než kdy už vám na
pohmat připadá hladké. Potom ho dejte do sáčku a uložte do
ledničky. Po půlhodině těsto rozválejte na tenký plát silný cca
0,5 cm a ten ostrým nožem nebo rádýlkem rozkrájejte na
čtverečky asi 6 x 6 cm či obdélníčky. V každém z nich
uprostřed ještě udělejte několik zářezů (okraje zůstanou
celé). Na pánvi nebo v litinovém kastrolu rozpalte vyšší vrstvu
sádla a jednotlivé boží milosti smažte po obou stranách,
hotové jsou, když se trochu nafouknou a lehce zrůžoví.
Hotové je vyndávejte na ubrousek a odsajte přebytečný tuk,
ať vám není těžko.
Ještě horké milosti obalujte v moučkovém cukru s vanilkou a
jezte. Jsou stejné dobré horké i jako vychladlé a nějaký čas
uleželé...

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 na Škaredou středu a sníst ráno na Zelený čtvrtek.
Věřilo se, že kdo sní Jidáše za svítání, bude se těšit pevnému
zdraví.

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

MAZANCOVÝ VĚNEC
Suroviny: 30 g droždí, 100 ml teplého mléka, hrst
krystalového cukru, 120 g tuku (máslo, sádlo), 3 žloutky,
vanilkový cukr, 200 g cukr krystal, 200 ml mléka, citronová
kůra, 600 g polohrubé mouky, špetka soli, rozinky

Z droždí, mléka a hrstky cukru necháme vykynout kvásek.
Tuk, žloutky, cukr a vanilkový cukr vyšleháme do pěny.
Přidáme kvásek, 200 ml mléka, citronovou kůru, mouku a sůl,
kdo má rád, také rozinky namočené v rumu. Vymícháme
v hladké těsto a necháme při pokojové teplotě kynout. Poté
uválíme válec, který rozdělíme na tři díly. Z každého dílu
ručně uválíme tři dlouhé části, ze kterých upleteme cop, který
potom spojíme do věnce a ten smotáme na pečicí papír
s dírou uprostřed (třeba kolem sklenice). Necháme na plechu
ještě cca 30 minut kynout. Potřeme vajíčkem a posypeme
nastrouhanými mandlemi. Pečeme v rozehřáté troubě na 170
o
C cca 25-45 minut (dle trouby) do zhnědnutí.
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PORADNA V KRIZOVÉ SITUACI

návrhů, díky kterým se 28 dlužníků může vymanit z dluhové
pasti. Taktéž se podařilo odložit 17 exekucí. „Přinášíme
pomoc nejen samotným dlužníkům, ale i jejich rodinám, na
které dluhová situace dopadá,“ dodává poradkyně Měrková.
Občanská Poradna Vsetín má svoji stálou pobočku ve
Valašských Kloboukách v době č. 177 na Masarykově
náměstí. Poradci jsou zde k dispozici každý lichý čtvrtek. Více
informací o poradně najdete na www.vkci.cz, na tel. čísle
774 262 243 nebo na facebookové stránce Občanská
poradna Vsetín.

POMOC RODINÁM NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÝCH
Občanská poradna Vsetín již rok pomáhá lidem během
pandemie.
Již více než rok uplynul od vyhlášení prvního nouzového
stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. Jak se kvůli tomu
změnila práce poradkyň Občanské poradny Vsetín, která má
ve Valašských Kloboukách svoji stálou pobočku? Jaká nová
témata tato doba do poradny přinesla? A jak pandemie
zkomplikovala lidem řešení jejich problémů?
„Během loňského jara jsme s klienty řešili záležitosti, které
se do té doby objevovaly jen zřídka,“ popisuje Ivana
Měrková, vedoucí Občanské poradny Vsetín. Typickým
příkladem bylo rušení zájezdů a dovolených. „Tehdy se na
nás
klienti
obraceli
ohledně
povinnosti
platit
stornopoplatky,“ upřesňuje Měrková.
Klienti poradnu často vyhledávali kvůli právům nájemníka.
„Lidé, kteří kvůli studiu či práci bydleli v jiném městě
v podnájmu, s námi řešili možnost předčasného ukončení
nájemní smlouvy nebo možnosti slev za zálohy,“ vysvětluje
vedoucí Měrková. Poradna se taktéž poměrně často zabývala
právy zaměstnanců nebo předáváním dětí během střídavé
péče.
Pandemie koronaviru s sebou přinesla zájem o systém
sociálních dávek a příspěvků pro nejrůznější skupiny
obyvatel, ve kterém se poradkyně musely rychle zorientovat.
Nejčastěji klienti hledali radu ohledně mimořádné okamžité
pomoci a ošetřovného. „Ve Zlínském okresu totiž žije více
než 29 tisíc dětí do 14 let, které nemohly chodit do školy.
S většinou z nich museli rodiče zůstat doma, dodává
Měrková.
Lidem, kteří se potýkali s problémy již před pandemií,
přinesla současná doba mnohé komplikace. Typicky jde o
dluhy. „V ORP Valašské Klobouky žije přes 800 lidí v exekuci.
Řada z nich kvůli současným opatřením přišla o část svých
příjmů,“ popisuje vedoucí poradny. Na situaci dlužníků
reagoval tzv. Lex covid. Další změnou, kterou poradci
Občanské poradny Vsetín vítají, je zavedení chráněného účtu
pro osoby v exekuci, která má platit od dubna 2021.
I přes současné obtíže se poradkyním Občanské poradny
Vsetín podařilo za poslední rok podat 28 insolvenčních

Chcete nechat své blízké,
nevyléčitelně
nemocné
v kriticky
přetížených
nemocnicích? Zákaz návštěv,
bezmoc a strach, že už se nikdy
neuvidíte a možná se ani
nestihnete rozloučit, mohou
potkat každého z nás. V dnešní pandemické době, kdy je
všechno „naruby“ a mění se ze dne na den, organizace
Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje
provoz a poskytuje vysoký standard specializovaných
zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí
pacientů. Bezplatné služby jsou určeny pacientům
s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly
vyčerpány všechny možnosti léčby, a jejich blízkým. Snažíme
se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty
s nemocí covid-19. Ostatní neakutní péče je značně
omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím
nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice
naplňuje poslední přání pacienta: zůstat do posledního
vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodiny
denně, sedm dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci
Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje.
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic
Strom života kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz
nebo zjistíte na telefonu 553 038 016.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života

ZÁPIS DO ZŠ
Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok
2021/2022
se uskuteční
v měsíci
dubnu
2021.
Epidemiologická situace neumožňuje prezenční formu
zápisu. Zápis dětí do 1. ročníku proběhne jako v loňském
roce – elektronicky od 1. do 30.dubna 2021. Přesné instrukce
a odkazy ke stažení tiskopisů zveřejníme na stránkách školy
1. 4. 2021.
Zápis k povinné školní docházce se bude týkat dětí
narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl
v minulém školním roce povolen odklad povinné školní
docházky. Více informací na http://zs.vlachovice.cz/titulnistranka/aktuality/#msg729.
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RESTAURACE NA MÝTĚ ZVE NA VELIKONOČNÍ MENU

RESTAURACE NA MÝTĚ MÁ
KAŽDÝ DEN OTEVŘENÉ
VÝDAJOVÉ OKÉNKO
Pondělí až pátek 10:30 – 13:30 hod.
Sobota–neděle 10:30 – 15:00 hod.
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