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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
tak jsem si konečně představoval, jak v předvánočním čase
společně rozsvítíme vánoční stromek, poslechneme si nějaké
písně, zazpíváme, podebatujeme, příjemně se naladíme,
pozastavíme to celoroční tempo, a zase NE. ALE, škoda, že se
nesejdeme společně u stromku, děti nám nezazpívají,
DOKOPYJÁNCI nás nepobaví a neposedíme u punče, co však
můžeme? Rozsvítit vánoční stromek podle dobrého nápadu
Mirky Zoubkové jako vloni. Jestli si na to ještě vzpomínáte,
tak jsme společně rozsvěcovali vánoční stromek, sice ne u
stromku před kulturním domem, ale každý se mohl ve stejný
čas připojit, rozsvícením doma třeba stromku, svíčky, svícnu
nebo co vás napadne. Tento nápad se mi tak zalíbil, že jsem
jej poslal i mezi kolegy u nás i do zahraničí. Já jsem k tomu
přidal i společný zpěv. Dokážete si představit, že se v jeden
okamžik rozsvítí stromky a domácnosti v celé republice,
možná v celé Evropě a možná na celém světě? Já ANO a
určitě by se mi to líbilo víc než nějaké ohňostroje.
Než vás k tomu vyzvu, seznámím Vás s takovým „KULOVÝM
BLESKEM“, který se týká našeho úřadu a hasičské zbrojnice.

www.vlachovice.cz
přestavbu prostor lékaře, kanceláříwww.vlachovice.cz
obecního úřadu, prostor
hasičské zbrojnice a bývalé hasičské zbojnice (Radiany). Na
tyto prostory žádáme o dotaci asi pět let. Konečně jsme
uspěli, ale jenom částečně. S velkým politováním se museli
dočasně přestěhovat hasiči do náhradních prostor. Za jejich
pomoci se nám to však podařilo. I když se jim to moc
nezamlouvalo. Pochopitelně. Komu by se chtělo stěhovat.
Přesto pomohli a já jim za to moc děkuji. Jsou to hasiči a je
na ně spolehnutí. A konečně co to vlastně KULOVÝ BLESK je?
Prostory lékaře se předělají na společenskou místnost a
učebnu pro školku, ať nemusí pacienti k lékaři po schodech.
Kanceláře úřadu budou sloužit lékaři, prostory zbrojnice
budou kanceláře úřadu a konečně bývalý objekt RADIANY
bude sloužit hasičům. Na tento objekt jsme však dotaci
nedostali. Ale s čím se musím pochválit, tak je získání
výrazné částky i pro obec za vybuchlé sklady. Určitě budu
prosazovat, aby první projekt v příštím roce, který by byl
financován ze získaných peněz, bude zbrojnice. Nových
projektů máme naplánováno sice víc, např. rekonstrukci
DOMU SLUŽEB, rekonstrukci prostor ve škole i s novou
střechou a fotovoltaikou, ve Vrběticích budeme
rekonstruovat zakoupený domek na bydlení, dostali jsme
dotaci na památník padlých a konečně se dostaneme na
bývalou školu a další a další.
Teď se vrátím na začátek a rád bych vás pozval k zajímavému
nápadu na rozsvěcování vánočního stromku a společné písni.
Tu ještě vybereme a přitom pustíme do rozhlasu.
Stromek budeme rozsvěcovat v předvánočním čase adventu.
Advent (z lat. Adventus příchod) je začátek liturgického roku,
období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba
radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy
na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Zkusme proto
dobrým skutkem někoho potěšit a možná to bude ten
nejkrásnější dárek v době Vánoc. A Vánoce nám bude
připomínat rozsvícený stromek.
A já i s kolegy z úřadu a zastupiteli nám všem přeji Vánoce
prožité v klidu, v pohodě, ve zdraví, v kruhu rodiny a přátel.
S pozdravem a přáním krásných svátečních dnů

Protože jsme toto připravovali již několik let, a letos jsme
konečně uspěli s podporou dotace, tak jsme se do toho
pustili. Nic však není dokonalé a já musím přiznat, že i nám
se zatím nepodařilo získat podporu na celý projekt
KULOVÉHO BLESKU. A co to vlastně má být? Jedná se o

Zdeněk Hověžák – starosta obce
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PŘÁNÍ K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 2021

VÁNOČNÍ STROMKY SE BUDOU LETOS PRODÁVAT
PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE

Drazí občané všech obcí naší farnosti
Vlachovice,

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Vánoční stromky (smrkové) si
můžete objednat:

prožíváme všichni, včetně mne, období nelehké,
pandemie, které nese s sebou různá omezení, nejsou
mnohdy příjemná, možná budou i jiná ...

· na OÚ Vlachovice
· telefonicky: 577 324 026
· email: obec@vlachovice.cz

Přesto prožijme ve svém nitru v době adventní to, že o
Vánocích můžeme oslavit Narození Pána Ježíše Krista.

Den prodeje bude upřesněn
(předpoklad v týdnu od 14.
12. až 22. 12.).

On sestoupil na tuto zem, přichází mezi nás, stává se
malým dítětem, aby se dotkl našich srdcí,
přemohl nás láskou a chce zůstávat s námi i době
Covidu se všemi starostmi osobními i společenskými...
Nechť vánoční svátky budou i přes všechny starosti a
nejistoty vším.... a naplní nás vnitřním pokojem a
radostí.
K tomu vám žehná a v modlitbě doprovází ...
Váš padre František Cinciala

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.
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ODŠKODNĚNÍ ZA VÝBUCHY V
MUNIČNÍCH SKLADECH
Na základě zákona 324/201 Sb., o jednorázovém odškodnění
subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu
muničních skladů Vlachovice-Vrbětice mají nárok na
odškodnění fyzické osoby, které byly v rozhodném období
od 16. 10. 2014 do 13. října 2020:
- přihlášeny k trvalému pobytu v obci,
- byly držitelem povolení k trvalému pobytu a byly přihlášeny
k pobytu v obci.
Jde o fyzické osoby, které kdykoli v uvedeném období v obci
trvale bydlely po jakoukoli dobu (mohli se odstěhovat,
přistěhovat, narodit).
Nárok na přiznání jednorázového odškodnění nepřechází na
dědice oprávněné osoby, a to ani v případě, že oprávněná
osoba zemře po uplatnění nároku.
Nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění nemá
oprávněná osoba za tu část rozhodného období, kdy bylo
místem jejího trvalého pobytu sídlo ohlašovny. (obecní
úřad).
Každá osoba podává žádost sama za sebe, za děti podává
žádost zákonný zástupce, za osoby omezené ve svéprávnosti
podává žádost jejich opatrovník.
V žádosti není nutné uvádět, odkdy dokdy zde daná osoba
žila, Ministerstvo vnitra (dále MV) si údaje zjistí z registru
obyvatel.
Žádost musí obsahovat kromě identifikačních údajů (jméno,
adresa, datum narození, číslo OP, případně cestovního
dokladu) také způsob vyplacení (složenka, účet – číslo).
Vyplněnou žádost je nutné podat v termínu od 1. 1. 2022 do
30. 6. 2022 – musí být doručena na MV nejpozději 30. 6.
2022 (nestačí žádost 30. 6. 2022 odeslat) buď:
- poštou (doporučeně)
- datovou schránkou
- emailem se zaručeným elektronickým podpisem.
Žádosti neposílejte v letošním roce,
zákon je účinný od 1. 1. 2022.
MV nezasílá žadateli potvrzení o doručení žádosti,
doporučuje se zaslat žádost doporučeně.
MV má po přijetí žádosti 90 dní na posouzení a následně 30
dní na vyplacení peněz.

V případě, že bude žádosti vyhověno, MV nezasílá žadateli
rozhodnutí, ale rovnou vyplácí peníze.
Budou-li v žádosti chybět některé náležitosti, MV žadatele
vyzve k doplnění.
Proti rozhodnutí MV nelze podat rozklad.
S případnými dotazy je možné se obrátit na mailovou adresu
vrbetice@mvcr.cz.
Formulář je dostupný ke stažení na stránkách
https://www.mvcr.cz/clanek/jednorazove-odskodnenivrbetice.aspx.
Uspokojením nároků podle tohoto zákona zanikají
oprávněným subjektům nároky na náhradu škody
uplatňované v souladu s účelem odškodnění podle jiných
právních předpisů.
Vyplacené odškodnění nepodléhá zdanění a také se neuvádí
do příjmu v daňovém přiznání.

Otázky a odpovědi:
Přechází nárok na dědice?
Nikoli, nárok na přiznání jednorázového odškodnění
nepřechází na dědice oprávněné osoby, a to ani v případě, že
oprávněná osoba zemře po uplatnění nároku.

Jsem občan Slovenské republiky a mám povolení
k pobytu na území obce, mám nárok?
Ano, pokud jste osoba, která byla v rozhodném období
držitelem povolení k trvalému pobytu a byla přihlášena
k pobytu v obci.

Mám nemovitost v obci, a fakticky tady žiju, mám
nárok?
Nikoli, pokud se nejedná o trvalý pobyt. Lze však podat
žádost, kterou MV zamítne a mohu se obrátit na soud
prostřednictvím advokátní kanceláře.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych (a určitě jménem většiny občanů naší
obce) veřejně poděkovala Zdeňkovi Hověžákovi
za to, že díky jeho usilovné práci a neúprosnému
jednání na Úřadu vlády, s premiérem, ministry a
úředníky dosáhl toho, že se stát konečně po
sedmi letech vyrovnal s občany za příkoří
způsobené výbuchy v muničních skladech.
Mirka Zoubková
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USNESENÍ RADY OBCE Z 16. 11. 2021

V ŘÍJNU SE NARODILI

Starosta obce informoval RO o budoucím chodu pošty v obci
Vlachovice. V úvahu připadají dvě varianty:
• provozování pošty obcí Vlachovice
• provozování pošty soukromým subjektem.
-

-

RO schválila plán inventur a inventarizačních komisí.
RO souhlasí s programem ZO konaného dne 20. 12.
2021 v 17:00 v KD Vlachovice.
RO souhlasí se jmenováním dvou členů školské rady
ZŠ Vlachovice na období 2021-2024.
RO souhlasí finanční podporou Občanské poradny
VKCI Vsetín, pobočka Valašské Klobouky, ve výši
2 000,- Kč a zařazením do rozpočtu obce na rok
2022.
RO souhlasí s finanční podporou SDH Vlachovice ve
výši 40 000 Kč za účelem výchovy a vzdělávání
mládeže v oblasti hasičského sportu, částka bude
použita na nákup sportovního vybavení.

Část občanů Vrbětic žádá ZO Vlachovice o schválení záměru
ustanovení osadního výboru místní části Vrbětice a schválení
členů osadního výboru. RO navrhuje ZO nezakládat osadní
výbor místní části Vrbětice z důvodu, že Vrbětice nejsou
odloučenou částí obce Vlachovice. V zastupitelstvu obce,
které je patnáctičlenné, je pět občanů Vrbětic.

V ŘÍJNU JSME SE ROZLOUČILI

VZPOMÍNÁME

PRÁCE V OBCI V LISTOPADU 2021
V minulém měsíci jsme prováděli úklidové práce, sběr listí.
Dále nejnutnější opravy chodníků.
Firma Zlínské stavby, a.s. zahájila rekonstrukci obecního
úřadu. Bylo nutné přestěhovat veškerou dokumentaci
z archivu do náhradních prostor. Dále jsme vyklízeli ordinaci
dětské doktorky a uvolňovali místnosti praktického lékaře
MUDr. Mgr. Josefa Kořenka, CSc., který bude dočasně
ordinovat
v prostorách obecního úřadu v místnostech
starosty a místostarosty. Proběhlo uvolnění hasičské
zbrojnice. Pomáhali jsme hasičům s převozem jejich techniky
a materiálu do budovy RADIANY.

ZPRÁVY Z MATRIKY – říjen 2021
Přihlášeno: 2, odhlášeno: 2, narození: 2, 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 zastupce@vlachovice.cz
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

OPĚTOVNĚ UPOZORŇUJEME NA PLATBU
HROBORÝCH MÍST

UPOZORNĚNÍ
MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc. bude dočasně
ordinovat v prostorách OÚ Vlachovice
v místnostech STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY.
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POMOC OBČANŮM DOTČENÝM ZMĚNOU
DODAVATELE ENERGIÍ
ÚŘAD PRÁCE NABÍZÍ MOŽNOST POMOCI PŘI FINANČNÍCH
POTÍŽÍCH ZPŮSOBENÝCH VYSOKÝMI ZÁLOHAMI NA
ENERGIE ZPŮSOBENÉ UKONČENÍM DODÁVKY FIRMY
BOHEMIA ENERGY

•

•

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od
Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo
napříč celou Českou republikou, bychom Vás rádi za
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) seznámili
s možnou pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). Do režimu
dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 %
všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu
občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii
ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů:

•

•

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o
jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné
nouzi; informační leták zasíláme k případnému
využití v příloze. Podrobné informace lze nalézt na
https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na
domácnosti, které přešly do standardního režimu
(tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při
konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny
nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek
vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala
do stavu hmotné nouze.
MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily
vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na
zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní
oblečení atd.)
Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně
přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze
35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na
bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému
bydlení). Podrobné informace lze nalézt na:
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-nabydleni.
.
Přestože oblast energetiky nespadá
do gesce MPSV ani ÚP ČR, snažíme
se občanům zprostředkovat alespoň
základní poradenství ohledně jejich
situace, kdy čerpáme zejména
z informací od Energetického
regulačního
úřadu.
Přehledně
zpracované otázky a odpovědi,
včetně podrobnějších informací lze
nalézt na https://www.eru.cz/cs//casto-kladene-otazky-e2-80-93skoncil-vas-dodavatel-energie,
přičemž naprosto klíčové je v tuto
chvíli směrovat domácnosti na
uzavření standardní smlouvy, tj. co
nejrychlejší ukončení režimu DPI.
Pro komplexní informaci uvádíme, že
na MPSV připravujeme mimořádné
navýšení normativních nákladů na
bydlení pro rok 2022 tak, aby
umožnily zohlednit růst cen energií.
Pravidelnou zákonnou valorizací se
toto skokové navýšení cen energií do
normativů nepromítne, proto jsme
na základě predikce od MPO
připravili mimořádnou úpravu ve
formě novely zákona o státní sociální
podpoře.
(zdroj:

tisková

zpráva

MPSV)
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NOVĚ OTEVŘENÉ TESTOVACÍ MÍSTO NA COVID 19 VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH

GHC GENETICS otevřela v pondělí 22. listopadu nové
testovací centrum na COVID-19 ve městě Valašské Klobouky,
protože zde zatím byly podmínky pro testování velmi
omezené. Odběrové místo je otevřeno od pondělí do pátku
od 8:00-18:00 hodin. Na odběrovém místě bude možné si
nechat dle platných podmínek MZČR udělat PCR test zdarma
a využít jej mohou i samoplátci a osoby, jež mají
elektronickou žádanku od lékaře či krajské hygienické
stanice. Nové testovací centrum se nachází v ulici
Československé armády 254 poblíž samotného centra u
Masarykova náměstí – je to zelený dům naproti Domu na
rohu. Průchodem se dá projít po schodech k prodejně LIDL.
Odebrané PCR testy jsou analyzovány v jejich certifikované
laboratoři s garancí dodání výsledku do 48 hodin od odběru.
Výsledek v podobě laboratorní zprávy lidé obdrží emailem a
otevřou si pomocí kódu, který jim přijde formou SMS zprávy.
Pro jakékoliv dotazy k odběrovým místům mohou zákazníci
kontaktovat na COVID linku (+420) 739 500 500, která je v
provozu od 6:00-24:00, nebo na emailu covid@ghc.cz.
Kontakt přímo do testovacího centra Valašské Klobouky
v provozní dobu je +420 725 143 521.

Testy pro samoplátce jsou za poplatek PCR pro 814,- Kč
a antigenní 205,-Kč.

JAK SPRÁVNĚ TOPIT A UŠETŘIT

OPATŘENÍ K VÝSKYTU PTAČÍ CHŘIPKY

Od 1. září 2022 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3.
emisní třídy. Co to ale znamená? Jak se dozvím, jakou má
můj kotel třídu? A jak správně v kotlích na pevná paliva
topit? A proč? To jsou otázky, na které vám odpoví brožura
z dílny Ministerstva životního prostředí. Po přečtení budete
nejenom vědět, jak ušetřit finance správným vytápěním, ale
také jak chránit své zdraví a zdraví vašeho nejbližšího okolí, a
čeho se vyvarovat, abyste se vyhnuli případným pokutám ze
strany úřadů za nedodržení zákonných požadavků.
Povinnosti související s vytápěním v kotlích na pevná paliva
jsou zakotveny v zákoně o ochraně ovzduší (zákon č.
201/2012 Sb.). Následující text se tyto zákonné povinnosti
pokusí nejenom shrnout, ale také vysvětlit srozumitelnějším
jazykem a upozornit na nejdůležitější povinnosti domácností,
které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva napojeným na
ústřední topení. Brožura je ke stažení na

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky H5N1 ve Zlínském kraji
vydala Státní veterinární správa (SVS) nařízení stanovující
podmínky chovu drůbeže na území České republiky. Cílem
opatření je minimalizace rizika zavlečení nákazy do chovů.
Tento druh ptačí chřipky H5N1, kterým může být nakažen i
člověk, je aktuálně významně rozšířen v populaci volně
žijícího ptactva v Evropě, a proto přímo ohrožuje drůbež
každého chovatele i ve Zlínském kraji. Subtyp H5N1 je
nebezpečný nejen pro hrabavou, ale také vodní drůbež,
z čehož plyne, že v případě zavlečení nákazy do chovu
drůbeže, veškerá drůbež rychle hyne. V případě zvýšených
úhynů, je proto potřeba kontaktovat krajskou veterinární
správu, která odebere vzorky, ale dalším úhynům již nemůže
zabránit. Při potvrzení ptačí chřipky v chovu je totiž nutno
všechnu drůbež utratit, aby nemohla být nákaza případně
dále rozvlékána. Základním preventivním opatřením je
zabránit kontaktu domácí drůbeže s volně žijícími ptáky, kdy
k přenosu nákazy dochází zejména trusem nemocných
ptáků. SVS proto doporučuje v současné situaci drůbež
vůbec nepouštět ven a mít ji umístěnou pouze ve vnitřních
prostorách, pokud to umožňují z hlediska pohody zvířat.
Není-li zbytí a drůbež musí být vypuštěna na dvorek, tak jí
nesmí být venku předkládáno krmivo a voda, protože tam
mohou přiletět volně žijící ptáci, kteří mohou být zdrojem
ptačí chřipky. Dále je důležité, aby chovatelé měli
vyčleněnou pracovní obuv, kterou používají pouze ve svém
chovu drůbeže, aby si sami do něj nezavlekli viry ptačí
chřipky na podrážkách obuvi.

https://www.valasskeklobouky.cz/assets/File.ashx?id_org=1
7631&id_dokumenty=476592 nebo na
https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste.
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DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
Advent začíná čtyři týdny před Štědrým dnem. Tradičně je
toto období dobou zklidnění, půstu a příprav na oslavy
narození Krista. Každý týden je završen nedělí, během které
se slavnostně rozsvěcí svíčky na adventním věnci.
Kromě adventních věnců se domovy dříve zdobily i
jednoduchými věnci bez svíček. Vyráběly se z různých rostlin
a měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství.
Na svátek svaté Barbory (4. prosince) se dodnes řežou tzv.
„barborky“. Uřezané větvičky stromů a keřů, které mohou
vykvést, svobodné dívky vkládají do vázy – a když do Vánoc
větvička vykvete, předpoví tak brzkou svatbu.

Na třetí (stříbrnou) adventní neděli zapalujeme růžovou
svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní
období je téměř u konce a adventní období získává
slavnostnější ráz.
Na čtvrtou (zlatou) adventní neděli zapalujeme poslední
fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a
pokoj. Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý
den.

V době adventu se domy zdobí jmelím, které má přinášet
štěstí a požehnání celému domu. V zemích s keltskou tradicí
se k adventní vánoční výzdobě přidává také cesmína a
břečťan., které domov chrání před zlými duchy.
Na začátku adventu se pečou perníčky – adventní čas totiž
odpovídá době, kterou perníčky potřebují ke svému
změknutí.
Během adventu se peče vánoční cukroví. Pečení cukroví
vychází z pohanské tradice oslav slunovratu – cukroví plnilo
obřadní a ochrannou funkci.
Od roku 1986 se v Betlémské jeskyni zapaluje plamínek,
který se díky skautům a dobrovolníkům šíří po světě jako
Betlémské světlo.
Tradičním symbolem adventu je také adventní věnec, který
má v různých oblastech odlišnou podobu. V katolických
zemích je nejčastěji zdoben čtyřmi svíčkami, z nichž jsou tři
fialové či modré a jedna růžová.
Na první (železnou) adventní neděli zapalujeme první
fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou
na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.
Na druhou (bronzovou) adventní neděli zapalujeme druhou
fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a
představuje Ježíškovy jesličky.

Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním
dnem adventu. Vrcholí Štědrým večerem, který je jakožto
předvečer slavnosti Narození Páně považován za součást
Vánoc. Se Štědrým dnem a zejména Štědrým večerem je
spojeno množství předkřesťanských i křesťanských
vánočních zvyků a pověr, například štědrovečerní večeře,
rozsvěcování vánočního stromečku a rozbalování dárků nebo
pověra, že kdo se během dne postí, uvidí večer zlaté
prasátko.
Štědrý den není církevním svátkem a připadne-li na tento
den neděle, je to čtvrtá neděle adventní. Štědrý večer se
však již liturgicky počítá k slavnosti následujícího dne (a tedy
už k Vánocům) jakožto jeho vigilie a je tak pro něj
předepsána zvláštní mše, která doplňuje tři další mše
sloužené na samotnou slavnost Narození Páně (v noci, za
svítání a ve dne).
Boží hod vánoční je tím nejvýznamnějším ze tří hodů, které
křesťanský kalendář zná. I když k tomu jeho pojmenování
láká, ve skutečnosti nemá s hodováním nic společného.
Pochází totiž z praslovanského god, což znamenalo čas nebo
také časový úsek. Později se tento význam proměnil
v označení “pravý čas” nebo také “vhodný čas” ke slavení.
Odtud už je jen krok ke slovu svátek.
O druhém svátku vánočním si připomínáme osobnost
svatého Štěpána. Podle legendy položil život za víru v Krista,
a stal se tak prvním křesťanským mučedníkem. Zejména v
minulosti se v tento den chodilo koledovat a v kostelích
kněží světili sedlákům osivo. Den je spojen i se
svatoštěpánskou koledou. Tradice také velí připravit na
Štěpána pernatou drůbež. Na stole by tak neměla chybět
husa, kachna nebo aspoň kuře.
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2021
Blíží se konec roku a je čas na malé ohlédnutí za končícím
rokem 2021. Co všechno nám tento rok přinesl
v knihovně… pokračování nouzového stavu vyhlášeného
v prosinci, a tím možnosti vypůjčit si knihy byly omezeny a
možné pouze v režimu výdejního okénka. Až 14. 4. 2021 bylo
nařízením Vlády ČR umožněno, za dodržení předepsaných
hygienických opatření, půjčovat v běžném režimu
s návštěvou knihovny a volným výběrem knih. Bohužel se
nekonala tak oblíbená Noc s Andersenem ani žádné jiné akce
pro veřejnost.

První letošní akcí bylo 22. 6. 2021 díky pandemii opožděné
předávání „Knihy pro prvňáčka“ žákům 2. třídy ZŠ ve
Vlachovicích, vedené paní učitelkou Leonou Čevelovou.
Druhou akcí byla dne 1. 10. 2021 cestopisná beseda „Ve
stopách Vikingů“. Manželé Márovi nám poutavou formou
vyprávění spolu s krásnými snímky z cest po severu Evropy,
Islandu a Grónsku umožnili nahlédnout do míst, které
navštíví jen malé množství cestovatelů. Knihy, které napsali a
vydali, si můžete vypůjčit v knihovně.
Na závěr bilancování tohoto roku malá statistika.

V letošním nelehkém
roce
bylo
registrováno
135
čtenářů, z toho 41
dětí. Počet dětských
čtenářů
je
ale
mnohem
větší,
návštěvnost
maminek a jejich dětí
je velká, malé dítě
nemusí mít registraci. Důležitý je zájem dětí o knihy a ten
opravdu je. Snažím se zaměřovat na děti a kupovat knihy,
které se jim líbí. Celková návštěvnost byla 1 026 návštěvníků.
Celkem bylo vypůjčeno 3 848 knih, nejvíce beletrie pro
dospělé a pro děti. Díky dotaci obecního úřadu na nákup
knih bylo v letošním roce nakoupeno 125 nových knih,
vedou romány a severská krimi, tolik oblíbené kuchařky a
samozřejmě knihy pro děti. Mimo pohádek a příběhů pro
děti, fantazy a komiksů je oblíbené půjčování knih určených
pro Albi tužku. Jejich počet stále roste.
Naše knihovna i nadále poskytuje Meziknihovní výpůjční
službu, možnost vypůjčení knih z jiných knihoven, také
kopírování nebo tisk dokumentů a samozřejmostí je i
donáška knih domů.
A
na
závěr
naše
adresa
webových
stránek
www.knihovna.vlachovice.cz, kde si můžete najít žádanou
knihu v on-line katalogu, e-mail nebo kontakt na telefonní
číslo. Odkaz najdete i na stránkách obce, stejně jako
fotogalerii z akcí.
Přeji všem klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2022.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Dana Lišková
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