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Velikonoce 2015 ve Vlčnově

Krásné jarní dny se sluncem nejen na obloze, ale i v srdci
přejí Jan Pijáček, Marta Moštková a zastupitelé obce Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015

strana 1

Vážení čtenáři,
na prahu jara se setkáváme u 42. čísla
Vlčnovského zpravodaje. Jeho obsahem jsou
částečně informace z obce a o obci Vlčnov
z roku 2014, ale i výhledy do roku letošního, především týkající se investičních aktivit. Předchozí období zhodnotíme z pohledu
matriky, hospodaření v obecních lesích, tra-

dičně nezapomeneme ani na odpadové hospodářství.
Ohlédneme se do historie, seznámíme se
s dalšími nadějnými Vlčnovjany. Nabízíme
i informace z Nového občanského zákoníku,
vysvětlíme pojmy „legalizace a vidimace“,
nepřehlédněte ani sdělení knihovny a účtárny

a v neposlední řadě Vás snad potěšíme informací o poskytování darů občanům Vlčnova.
Součástí zpravodaje je tradičně i fotodokumentace dění v obci a další drobné postřehy.
Hezké počtení přeje

Zastupitelstvo rozhodlo o vytvoření koordinační skupiny, která bude připravovat zadání pro
zpracování projektové dokumentace a bude připravovat tuto investiční akci. Největší investiční
akce letošního roku bude rekonstrukce tří místních komunikací. V ulici Starohorské zůstane
jako povrch žulová kostka a komunikace bude
rozšířena tak, aby se zvýšila bezpečnost míjejících se vozidel. V ulici Kaunicova bude provedena rekonstrukce povrchu vozovky, obrub,
kanalizačních vpustí a v novém provedení bude
i chodník přiléhající k této komunikaci. V ulici
Tyršova bude proveden nový povrch, osazeny
nové obruby, kanalizační vpustě budou umístěny do okraje vozovky a při pohledu od hasičské zbrojnice směrem k Sokolovně na levé
straně bude nově vybudován chodník. V této
době bylo zahájeno otevřené výběrové řízení a budeme soutěžit o dodavatele s nejlepší
cenou. Předpokládané zahájení rekonstrukce ulice Starohorská a Kaunicova je v šestém
měsíci letošního roku a ulice Tyršova v devátém
měsíci tohoto roku. Do konce roku předpokládáme, že zahájíme projekční přípravu na rekonstrukci komunikací Vinohradská až po křižovatku navazující na ulici Záhumní, toto bude
součástí projektové dokumentace a stejným
způsobem se bude připravovat rekonstrukce
ulice Hranička.
Významnou událostí a to nejen letošního
roku je zahájení přípravy pozemkových úprav.
V našem okolí jsme poslední katastr, který
ještě nezahájil pozemkové úpravy. Vlastníky
pozemků bych chtěl ujistit, že nebudou omezena jejich vlastnická práva, ale naopak při
individuálním jednání Pozemkového úřadu,
pracoviště Uherské Hradiště, můžou vlastníci požádat, pokud budou mít zájem, o scelení
pozemků v případě bezpodílového vlastnictví
dvou a více osob můžou požádat o rozdělení
pozemků a za všechny tyto úkony nebudou
muset platit, protože veškeré tyto náklady
hradí stát. Pozemkové úpravy mají i význam-

ný vliv na tvorbu a ochranu krajiny. V současné
době se spousta vlastníků nemůže dostat ke
svému pozemku. V rámci pozemkových úprav
vznikne síť polních cest tak, aby se každý vlastník mohl po cestě dostat ke svému pozemku.
A díky tomuto opatření se zvyšuje atraktivita pozemků, ke kterým je možný přístup.
Vznikne síť takzvaných páteřních polních cest,
které budou zpevněny a toto zpevnění hradí
stát po ukončení pozemkových úprav. Na
našem katastru by mohly vzniknout zpevněné
polní cesty, které budou sloužit nejenom zemědělcům, ale i cyklistům. V rámci pozemkových
úprav se řeší protierozní opatření. Hodnota
půdy není jenom v její výměře, ale především
v její kvalitě. V dávných dobách před kolektivizací se každý vlastník půdy snažil o to, aby
ji neodplavovala voda nebo neodfoukával vítr.
Chtěl bych Vás vlastníky požádat, abyste nenaslouchali jenom těm, kteří tvrdí, že pozemkové úpravy nic nepřinesou anebo dokonce,
že Vás jako vlastníka poškodí. Vy všichni jste
zdědili půdu od svých předků. Byli to moudří
lidé a snažili se ji zachovat v co nejlepší kvalitě
pro příští generace. Vaše půda je při každém
jarním tání vidět v příkopech kolem silnice
a pozemkové úpravy jsou mezi jiným nástrojem jak chránit kvalitu půdy Vašich předků.
Zvažte, prosím, s ohledem na všechny skutečnosti, které jsem uvedl, zda podepíšete či
nepodepíšete souhlas se zahájením pozemkových úprav. Je to Vaše půda a Vy ji budete
předávat svým dětem a vnukům. Záleží jenom
na Vás v jakém stavu se bude půda nacházet.
Ve všech okolních katastrech především velcí
vlastníci pozemků podepsali žádost o zahájení
pozemkových úprav a bylo to jistě moudré rozhodnutí. Rozhodněte se, prosím, i Vy moudře.
Je to ve Vašem zájmu a v zájmu všech generací,
kteří na této půdě budou v budoucnu hospodařit až my tu nebudeme.

Marta Moštková, místostarostka obce

Vážení občané,
v prvním čísle letošního zpravodaje bych
Vás rád seznámil s tím, co budeme v letošním roce realizovat. Společně s našimi včelaři pokračujeme v rekonstrukci včelařského
domečku.
Dokončuje se nové sociální zařízení, které
zkvalitní užívání tohoto objektu. Naproti dolního obchodu Jednoty probíhá demolice rodinného domku ve vlastnictví obce a na jeho místě
by mělo vzniknout malé parkoviště, které bude
sloužit zákazníkům obchodu, ale především by
mělo zlepšit parkování obyvatel v lokalitě Dolní
chaloupky. Ve vinohradech bude pokračovat
projekt dřevěné sochy muzikantů, které budou
umístěny u osmi laviček. Na Ministerstvo životního prostředí jsme podali žádost na dotaci na
zateplení a výměnu oken v hasičské zbrojnici
a na Ministerstvu kultury jsme podali žádost na
dotaci rekonstrukce kapličky nad Sokolovnou.
V rámci rekonstrukce bude vyměněna střešní krytina a položena dlažba v interiéru kapličky. Je to pokračování projektu údržba
a rekonstrukce drobné sakrální architektury.
Zahajujeme přípravu projektů na výměnu oken
v budově obecního úřadu a v budově bývalých
zahrádkářů, kde celé jedno horní patro využívá
klub dětí Broučci.
Další projekt, který se bude připravovat je
rekonstrukce obecního rozhlasu. Přenos signálu už nebude po drátu, v novém provedení
se bude přenášet vzduchem a postupně by tak
měly být odstraněny vzdušné kabelové rozvody. V zimním období byla provedena plánovaná
těžba dřeva v lokalitě Boří a v současné době se
dokončuje výsadba nových stromů. Požádali
jsme o souhlas se zpevněním polní cesty v lokalitě „žleb – horňanský most“, v tomto případě
opět využijeme pro zpevnění polní cesty recyklovanou stavební suť z naší skládky stavební
suti. Zadali jsme zpracování projektu na vybudování komunikace na zasíťování první etapy
v lokalitě Panské IV. V nejbližších dnech bude
rozhodnuto jak v letošním roce s koupalištěm.

Kolik nás
v obci bydlí
V roce 2014 se narodilo celkem 33 dětí (16
chlapců a 17 děvčat) a zemřelo 30 osob (18
mužů a 12 žen). Přistěhovalo se 33 a odstěhovalo 45 osob. K datu 31. 12. 2014 má Vlčnov
celkem 3014 obyvatel. V obci žije ještě 26 cizinců s dlouhodobým pobytem. V roce 2014 zde
bylo uzavřeno celkem 7 sňatků (2 v kostele sv.
Jakuba a 5 v obřadní síni OÚ).
Lenka Chvilíčková, matrikářka
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Jan Pijáček, starosta obce

Výběr místních poplatků
Vážení občané, jak jste jistě zaregistrovali, probíhá v těchto dnech výběr místních poplatků. Občané,
kteří platí poplatky prostřednictvím SIPO, měli tyto
platby v březnovém SIPO. Občané, kteří platí v hotovosti, by se měli dostavit do účtárny obecního úřadu
co nejdříve. Poplatky pro rok 2015 jsou následující:
Poplatek za svoz odpadu
250 Kč za osobu s trvalým pobytem ve Vlčnově
250 Kč za rekreační objekt
– hradí majitelé nemovitostí, kteří mají
trvalý pobyt mimo Vlčnov

Poplatek ze psa
50 Kč za 1 psa
100 Kč za každého dalšího psa
Nájem a služby z hrobových míst
270 Kč dvojhrob na 10 let
230 Kč jednohrob na 10 let
170 Kč urna na 10 let
270 Kč hrobka na 10 let
Anna Pešlová, účetní obce
V lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015

Poskytování
darů občanům
Vlčnova
Rada obce Vlčnov na svém zasedání 21.
ledna 2015 rozhodla o poskytování následujících darů.

Odpadové hospodářství za rok 2014
MNOŽSTVÍ
VYPRODUKOVANÉHO
ODPADU

SPECIFIKACE
ODPADŮ
Směsný komunální odpad - popelnice

589,920 t

Objemný odpad

159,030 t

Papír

40,331 t

Poskytování daru ve výši 1000 Kč každému dítěti, které nastoupí do 1. ročníku
k povinné školní docházce v Základní škole
a Mateřské škole Vlčnov, příspěvková organizace, dar bude poprvé poskytnut ve školním roce 2015/2016 za podmínek:
• trvalé bydliště školáka ve Vlčnově
• uhrazení veškerých závazků zákonných
zástupců vůči poskytovateli a jím zřízených příspěvkových organizací

Plasty + nápojové kartony

40,264 t

Navýšení daru vypláceného občanům
Vlčnova při příležitosti životního jubilea
(80, 85, 90 let a dále každý rok) na částku
1000 Kč za podmínek:
• trvalého bydliště ve Vlčnově
• uhrazení veškerých závazků vůči poskytovateli a jím zřízených příspěvkových
organizací

Zemina, kamení, beton, cihly

Navýšení daru vypláceného občanům
Vlčnova při příležitosti narození druhého
a každého dalšího dítěte na 6000 Kč za podmínek:
• trvalé bydliště dítěte i matky ve Vlčnově
jak v době narození tak v době vítání nově
narozených dětí starostou obce
• dítě narozené na území ČR
• posuzuje se pouze počet dětí s trvalým
pobytem ve Vlčnově
• uhrazení veškerých závazků vůči poskytovateli a jím zřízených příspěvkových
organizací
Marta Moštková, místostarostka obce

Textil

14,784 t

Sklo

20,300 t

Kovy

18,820 t

Pneumatiky

3,680 t

Nebezpečný odpad

2,930 t

Dřevo

27,660 t

Kaly z čištění odpadních vod

113,960 t
9,730 t

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

1 041,409 t

PŘÍJMY ZA ROK 2014 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané+rekreační objekty

1 424 811 Kč

Kovy+zpětný odběr elektro

90 800 Kč

EKO-KOM

198 063 Kč

PŘÍJMY CELKEM

1 713 674 Kč

NÁKLADY ZA ROK 2014 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Směsný komunální odpad - popelnice

1 464 141 Kč

Objemný odpad

327 248 Kč

Nebezpečný odpad

36 756 Kč

Tříděný odpad

449 074 Kč

NÁKLADY CELKEM

2 277 219 Kč

ROZDÍL NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ

563 545 Kč

Stavební suť

1526 t

Ověřování podpisů a listin – zákon č. 21/2006 Sb.
Ověřování podpisů a listin se provádí na
podatelně obecního úřadu. Při ověření podpisu (legalizace) je nutné předložit doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní doklad.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu
před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny
neodpovídá. Poplatek činí 30,- Kč/1 podpis.
Při ověření listin (vidimace) je nutné předložit originál listiny nebo ověřenou kopii, která
se bude ověřovat. Vidimací se ověřuje, že opis
nebo kopie se doslova shoduje s předloženou
listinou. Poplatek za ověření listiny činí 30,Kč/1 list.
Vidimace se neprovede:
a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahraV lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015

dit, zejména občanský průkaz, cestovní
doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz,
vojenská knížka, služební průkaz, průkaz
o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný
papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná
listina pořízena, psána v jiném než českém
nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána
a není-li současně předložena v úředně
ověřeném překladu do jazyka českého; to
neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to
na náklady žadatele,
c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným
zajišťovacím prvkem, jenž je součástí
obsahu právního významu této listiny,
například hologramem; to neplatí, je-li
kopie listiny pořízena ověřující osobou

d)
e)
f)

g)

na kopírovacím zařízení, a to na náklady
žadatele,
je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce
je uveden údaj podle § 8 písm. f),
je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým
textem nebo otiskem plastického razítka,
jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky,
vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit
její věrohodnost,
jestliže se vidimovaná listina doslovně
neshoduje s předloženou listinou, z níž
byla pořízena.

Pokud se někdo ze závažného důvodu
nemůže dostavit na obecní úřad k ověření
podpisu (nemoc, úraz), je možné po domluvě
dotyčnou osobu navštívit doma a podpis ověřit přímo tam.
Veronika Hrubcová,
sekretariát starosty obce
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Dění v obci Vlčnov ve fotografii

Tradičně se setkali na Pepčíně zástupci obcí

Setkání na Pepčíně – krásné počasí vylákalo na Pepčín množství lidí

Živý betlém

Vánoční koncert Hradišťanu – zaplněný kostel
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Vánoční koncert – Hradišťan s Jiřím Pavlicou

Dětský karneval

Dětský karneval

Dětský karneval

Dětský karneval
V lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015
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Dětský krojový ples

Krojový ples
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Krojový ples

Krojový ples

Myslivecký ples

Sportovní ples

Myslivecký ples

V lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015
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Masopust na téma 50 let Večerníčka

Masopust na téma 50 let Večerníčka

Masopust na téma 50 let Večerníčka

Fašanková zábava
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Fašanková zábava

Fašanková zábava

Vernisáž výstavy Úsměvy Nepálu – Galerie při vernisáži

Autorka výstavy Šárka Starobová
V lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015

Tříkrálová sbírka
na počátku nového roku se již tradičně
konala Tříkrálová sbírka. Celkem bylo tříkrálovými koledníky vybráno 102 379 Kč.
Pro zajímavost níže uvádím výčetku sbírky, ze které je zřejmé, že nejčastěji používanou
bankovkou byla stokoruna, dále padesátikoruna a třetí v pořadí je dvacetikorunová mince.
A ještě zajímavější je skutečnost, že celý obnos
vážil 6,77 kg.
Marta Moštková,
pověřená kontrolou TKS

HODNOTA
KUSY
2000
1
1000
4
500
21
200
173
100
308
50
279
20
232
10
162
5
32
2
42
1
25
VYBRANÁ ČÁSTKA

SOUČET
2 000 Kč
4 000 Kč
10 500 Kč
34 600 Kč
30 800 Kč
13 950 Kč
4 640 Kč
1 620 Kč
160 Kč
84 Kč
25 Kč
102 379 Kč
Obsah pokladniček

Proběhl zápis do 1. třídy
Jednou z prvních zkušeností je pro každého
žáčka zápis do 1. třídy. Ten na naší škole proběhl ve čtvrtek 5. 2. 2015. Všechny děti, které se
zápisu zúčastnily, se snažily ukázat, co všechno
už umí a dovedou. A zatímco rodiče se pustili
do vyplňování dokumentace, dětem se věnovala paní učitelka, se kterou počítaly, vybarvovaly, poznávaly barvy, písmenka… Zápis
proběhl v klidu a v příjemné atmosféře. Děti
byly velmi šikovné a po splnění všech úkolů si
mohly za svoji pilnou práci vybrat zaslouženou
odměnu v podobě některého z přichystaných
dárků. Závěrem se budoucí prvňáčci měli možnost uvolnit v relaxační místnosti. Zapsáno bylo

celkem 34 dětí, z toho bude několik odkladů,
což znamená, že v příštím školním roce otevřeme jednu první třídu. Velmi nás potěšilo, že
k zápisu přišli předškoláci z Veletin.
Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby
se jim ve škole dařilo a líbilo a aby jim i jejich
rodičům přinášela škola více radostí než starostí. Budeme se snažit, abychom nezklamali
důvěru rodičů, kteří nám na 9 let svěřili své
děti, a těšíme se na spolupráci s nimi. Vždyť
jen v harmonickém prostředí rodiny a školy se
může školákům a jejich učitelkám práce dařit.
Mgr. Romana Sojková, zástupkyně ředitelky

Obecní lesy
Obec Vlčnov je vlastníkem lesa o ploše
95 ha porostní půdy a to lokalitách: Myšince,
Boří, Hájek, Oplocenka (lesík u silnice směr
Dolní Němčí) a Padělky (naproti Araveru).
Celková zásoba dřevní hmoty je 23 262
m 2 , průměrná zásoba na 1 ha je 246 m3.
Zásoba dřeva podle dřevin v procentech: dub
(29), borovice (17), jasan (16), lípa (11), smrk
(9), habr (10), ostatní (8).
Hospodaření v lesích probíhá na základě
lesního hospodářského plánu, který platí na
10 let a stanovuje závazná ustanovení. Lesní
hospodářský plán zpracovala pro obec firma
Lesoprojekt Brno v úzké spolupráci s vlastníkem lesa a schválen byl krajským úřadem ve
Zlíně, odborem životního prostředí a zemědělství.
Pro obecní lesy platí lesní hospodářský
plán na roky 2014–2023 s následujícími ukazateli:
• maximální možná výše celkové těžby
dřeva je 5 440 m3/10 let
• minimální plošný rozsah výchovných
zásahů do 40 let je 11,58 ha (prořezávky,
probírky)
V lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015

Ročně se těží přibližně 400 m3 dřeva.
Vzniklé plochy pro mýtních těžbách předsta-

vují asi 0,70 ha. Tyto plochy se musí do dvou
let zalesnit množstvím cca 7000 ks sazenic.

Přírodní rezervace Vlčnovský háj

Stahování dřeva z Hájku
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Zalesňuje se především listnatými dřevinami.
Následná péče spočívá především v ochraně
kultur proti buření (vyžínání) a proti poškozování zvěří (nátěry repelenty nebo oplocení).
Dále je potřeba v těchto porostech provádět výřezy nežádoucích náletových dřevin
a prořezávky, později probírky.
Do kategorie lesů zvláštního určení patří
přírodní rezervace Vlčnovský háj o ploše asi
30 ha. Zde probíhala změna druhové skladby
ve prospěch listnatých dřevin (duby a lípy).
Užitkové dlouhé dřevo se prodává na
základě nejvyšší předběžné nabídky. Odvoz
si zajišťuje odběratel. Palivové dřevo se prodává především občanům Vlčnova:
1. hotové palivové dříví: jedná se
o naskládané 1 m dlouhé připravené
k odvozu (měkké: cca 750 Kč, tvrdé
cca 950 Kč, dle aktuální ceny palivového dříví na trhu)
2. dříví pouze nařezané na 1 m (nutno
složit, případně naštípat – měkké:
480 Kč/m, tvrdé 630 Kč/m)
Zpracováno dle podkladů Vlastimila
Straňáka, odborného lesního hospodáře

Knihovna informuje
Má ve fondu 13557 svazků knih (4112
naučných a 9445 beletrie) a odebírá 19 titulů
časopisů. Za rok nakoupila 260 knih. Má 250
registrovaných čtenářů (z toho je 71 do 15 let).
Celkem knihovnu navštívilo 3 287 návštěvníků (2942 fyzických návštěv a 345 virtuálních).
Na webové stránky místní knihovny vstoupilo 4895 návštěvníků. 19 kulturních akcí,
určených převážně dětem, se zúčastnilo 500
osob. Internet v knihovně využilo 456 osob.
Vypůjčeno bylo 10697 knih a časopisů. Pro 15
lidí knihovnice zajistila knihu z jiné knihovny
(meziknihovní výpůjční služba) a ve výměnném fondu pro vlčnovskou knihovnu vybrala 140 knih. V knihovně se půjčuje 20 hodin
týdně ve 3 dnech. Knihovna spolupracuje se
školní družinou při akci Noc s Andersenem
i při drobnějších akcích v rámci školního
roku, v rámci Týdne knihoven uspořádala
Odpoledne plné her pro děti, amnestii poplatků a pro prvňáčky Den slabikáře.
Knihovna nabízí pro své čtenáře zajímavou novinku: PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH
HER PRO SVÉ DOSPĚLÉ ČTENÁŘE.

Knihovna nakoupila soubor společenských
her pro děti i dospělé, který půjčuje podle
daných pravidel:
půjčuje se čtenáři knihovny bez pohledávek vůči knihovně 1 desková hra na 1 měsíc,
při vrácení je zkontrolován obsah hry a v případě poškození či ztráty je čtenář povinen
uhradit vzniklou škodu.
Moderní deskové hry v posledních letech
zažily velký rozkvět a staly se populární volnočasovovou aktivitou, která umožňuje příjemně strávit čas s rodinou a přáteli a zároveň rozvíjí myšlení. Knihovna nabízí k půjčení
hry: Kaleidoskop, Osadníci z Katanu, Quixo,
Safari, Carcassonne, Citadela, Barvínek,
Černé a bílé historky, Duch!, Kde leží Uppsala,
Milostný dopis, Minutová říše, Nox, Příběhy
z kostek, Qwixx, Sedm draků, Auto Blok, IQ
Puzzle, Noemova archa, Tučňáci na ledu,
V hlavní roli, Záchranáři: Boj s ohněm,
Pirátské kostky, Umí prase létat?
Marie Kolajová, knihovnice

Vlčnovští kynologové v roce 2014
Uplynulý rok 2014 byl pro Kynologický
klub Vlčnov, co se týče výcviku a zkoušek, po
dlouhé době jeden z nejúspěšnějších.
Do našich řad vstoupily 3 nové mladé
členky a to: Hana Koníčková, Michaela
Chovánková a Petra Brulíková. Doufáme, že
budou do budoucna dobrým přínosem pro náš
kynologický klub.
V měsíci květnu se uskutečnil výcvikový
víkend, který proběhl za účasti vynikajícího
odborníka na výcvik psů – pana Karla Cvrčka
z Ostravy, a rovněž za účasti výborného figuranta. Tohoto výcviku se zúčastnilo 5 našich
členů. Výcvik byl zahájen stopami, poté následovala poslušnost na kynologickém cvičišti
a nakonec si všichni psi potrénovali zuby na
figurantovi.
18. října byly po dlouhé době na našem
cvičišti uskutečněny zkoušky z výkonu.
Těchto zkoušek se zúčastnilo 8 našich členů
a 2 cizí kynologové. Z našeho klubu to byli:
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P. Kubíček s německým ovčákem fenou Ajou,
J. Popelka s německým ovčákem psem Britem,
M. Matušík s německým ovčákem psem Fauzem, B. Hořejší se zlatým retrieverem psem
Hassanem, J. Schubertová s československým
vlčákem psem Baziliškem, R.Paintrová s boseronem psem Basilem, H. Koníčková s bearder collií fenou Feainnewed, M. Chovánková
s border collií fenou Cindy. Všichni zkoušky
úspěsně splnili. V roce 2014 se dále zúčastnili
zkoušek M. Matušík 22/11 Hodonín ZM – splnil, B. Hořejší 22/11 Brno – FPr – 1 – splnil
(stopařská) a 4/10 Zlín – BH splnil. Dále se
J. Schubertová se psem Baziliškem zúčastnila bonitace a její pes byl uznán chovným.
H. Koníčková se zúčastnila národní výstavy
v Ostravě a její pes Feainnewed byl ohodnocen
jako výborný CAC Národní vítěz.
Co se týká mimovýcvikové činnosti, tak se
všichni členové podíleli na sekání trávy v areálu, a po celý rok se věnovali údržbě klubovny

a jejího okolí. Dále jsme v minulém roce dvakrát stavěli pódium v místním amfiteátru při
příležitosti Jízdy králů a pro oslavu 750. výročí
založení obce Vlčnov.
V měsíci srpnu také proběhlo přátelské
posezení u táboráku našich členů i jejich
rodinných příslušníků, jako odměna za celoroční práci a snahu, kde jsme samozřejmě probírali naše čtyřnohé miláčky.
Všem členům K. K. Vlčnov bych chtěl za
rok 2014 poděkovat, hlavně za jejich zodpovědný přístup k výcviku a jejich práci vykonanou pro klub. Pevně věřím, že rok 2015 bude
ještě úspěšnější, protože v letošním roce máme
naplánovány dokonce dvoje zkoušky – jedny
z výkonu a druhé z mezinárodního zkušebního řádu dle IPO.
Přeji všem hodně úspěchů a ať to všem
dobře štěká a kouše.
Pavel Kubíček, předseda K. K. Vlčnov
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Mladí krasobruslaři a krasobruslařky z Vlčnova
Hned čtyři děti z Vlčnova se v barvách
Bruslařského klubu Uherský Brod věnují závodnímu krasobruslení. Nejmladším
Vlčnovjanem, který si již v této krasobruslařské sezóně vyzkoušel hned několik závodních
startů v kategorii přípravka prvky je Jakub
Tykal. Kuba ve svých pěti letech hravě zvládne
základní bruslařské dovednosti, které předvedl na závodech v Hodoníně, Uherském Brodě,
Brně či Prostějově. Ze všech závodních startů
si domů vždy dovezl zlatou medaili. V kategorii
věkově starší a i technicky náročnější nenašla
přemožitelku jeho sestra Barbora Tykalová,
když ze čtyř závodních startů vždy vystoupila
na nejvyšší stupínek. V Prostějově za sebou
rozdílem třídy nechala hned 14 závodnic.
Následně v kategorii ještě o rok vyšší reprezentují Bruslařský klub Uherský Brod sourozenci Nela a Dominik Ježkovi. Nela na závodech
předvádí vyrovnané a stabilní výkony, které
jí zaručují trvale místa v elitní desítce nejlepších závodnic. Při Velké ceně města Uherský
Brod si kromě zlaté medaile připsala i titul
Přeborníka Zlínského kraje v kategorii mladší
nováčci dívky, když za sebou nechala všechny
závodnice zlínského klubu. Její bratr Dominik
nemá tolik závodních zkušeností jako Nela, ale

i jemu se podařilo získat v téže věkové kategorii dvě bronzové medaile a druhé místo ve
Zlínském kraji. Závěrem je velmi potěšující,
že se řady dětí z Vlčnova v Bruslařském klubu
Uherský Brod rozšiřují, a už nyní se na svoje

možné závodní krasobruslení připravují šikovné sestry Anička a Maruška Kučerovy.

1. místo Jakub Tykal

1. místo Barbora Tykalová

Mgr. Kateřina Tykalová,
předsedkyně krasobruslařského klubu

89/2012 Sb. – Občanský zákoník
Vybraná ustanovení Občanského zákoníku,
týkající se problematiky ochrany zvířat.
§ 1014
1. Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc,
vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě
tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní
vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník
stíhat na cizím pozemku chované zvíře
nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu
vlastnické právo k roji, aniž je povinen
k náhradě.
2. Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon
práva podle odstavce 1 na pozemku škodu,
má vlastník pozemku právo na její náhradu.
§ 1046
1. Divoké zvíře je bez pána, dokud žije na
svobodě.
2. Zajaté zvíře se stane zvířetem bez pána,
jakmile získá svobodu a jeho vlastník je
bez prodlení a soustavně nestíhá nebo
nehledá ve snaze je znovu zajmout. Takové

zvíře se však zvířetem bez pána nestane,
je-li označeno takovým způsobem, že lze
jeho vlastníka zjistit.
§ 1047
1. Zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá
a které se ani samo k vlastníkovi v přiměřené době nevrátí, ač mu v tom nikdo
nebrání, se stává zvířetem bez pána a smí
si je přivlastnit na soukromém pozemku jeho vlastník, na veřejném statku pak
kdokoli. Platí, že přiměřenou dobou pro
návrat zvířete k vlastníkovi je doba šesti
týdnů.
2. Odstavec 1 se nepoužije, je-li zvíře označeno takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit.
§ 1048
Domácí zvíře se považuje za opuštěné, pokud
je z okolností zřejmý vlastníkův úmysl zbavit
se zvířete nebo je vyhnat. To platí i o zvířeti
v zájmovém chovu.
§ 1049
Zvíře chované v zoologické zahradě a ryba

v rybníku nebo podobném zařízení, které není
veřejným statkem, bez pána není.
NÁLEZ
§ 1058
1. Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že
mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez
zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
2. Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně
pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej
neujme vlastník.
§ 1059
1. Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do
dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude
k němu nálezce vlastnické právo.
2. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt
nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně
osobě, která provozuje útulek pro zvířata,
může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř
měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno.
Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Dřeviny a nový občanský zákoník
Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“),
který přináší také změny některých soukromoprávních pravidel ve vztahu k dřevinám rostoucím na pozemcích jednotlivých vlastníků.
Podle § 507 NOZ je součástí pozemku
rostlinstvo na něm vzešlé. Toto ustanovení vychází z obnovené právní zásady superV lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015

ficies solo cedit („povrch ustupuje půdě“ –
rostliny neoddělitelně spojené s pozemkem
patří k tomuto pozemku). Na rozdíl od staveb, které podle dosavadní právní úpravy součástí pozemku výslovně nebyly (§ 120 odst. 2
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.), nedochází u dřevin v důsledku obnovení superficiální zásady ke změně pojetí. I podle dosavadní-

ho občanského zákoníku byly dřeviny považovány za součást věci (pozemku) a vlastníkem
dřevin byl vždy vlastník pozemku, na kterém
dřeviny rostly (vycházelo se z § 120 odst. 1
„starého“ občanského zákoníku, podle kterého bylo součástí věcí vše, co k ní podle její
povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by
se tím věc znehodnotila).
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Sousedská práva
– spadlé plody a přerůstající kořeny a větve
§ 1016
1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního
pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době
poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční
době odstranit kořeny nebo větve stromu
přesahující na jeho pozemek, působí-li
mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující
zájem na nedotčeném zachování stromu.
Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.
Ke změně naopak dochází ve vztahu
k vlastnictví plodů spadlých ze stromů a keřů
na sousední pozemek. Dnes platí, že plody
patří vlastníku stromu bez ohledu na to,
zda rostou na větvi nebo zda spadly na zem.
V NOZ nově nalezneme pravidlo (§ 1016 odst.
1), že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem, tj. pozemkem určeným k obecnému užívání. Pravidlo o vlastnictví spadlých plodů se bude vztahovat nejen na
ovoce, ale například i na listí a jehličí – nově
bude jeho odstranění výlučně starostí vlastníka pozemku, na který spadlo.
Plody rostoucí na rostlinách, náleží (dokud
nespadnou na sousední pozemek) vlastníkovi
těchto rostlin a podle pravidla obsaženého v §
1014 odst. 1 NOZ musí být tomuto vlastníkovi umožněno, aby je očesal, i když je přístup
k nim možný jen ze sousedního pozemku.
Přísnější ochranu požívají podle NOZ
stromy – jejich kořeny a větve lze odstranit
jen šetrně a ve vhodné době, a to pouze v případě, kdy sousednímu vlastníkovi působí škodu
nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Soused je povinen
předem sousedního vlastníka o odstranění
přesahujících kořenů nebo větví požádat, sám
může konat až v případě, že tak jejich vlastník
v přiměřené době neučiní sám.

V souladu se zásadou, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování
práva veřejného (§ 1 odst. 1 NOZ) je třeba
připomenout, že oprávněním odstranit přesahující kořeny a větve podle NOZ nejsou
dotčeny veřejnoprávní povinnosti stanovené jinými zákony. Podle § 7 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou
všechny dřeviny chráněny před poškozováním
a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana
přísnější nebo ochrana podle zvláštních právních předpisů (např. rostlinolékařských). Tedy
i v případě, kdy sousednímu vlastníku vznikne podle NOZ oprávnění přerůstající větve
či kořeny odstranit, musí tak učinit šetrným
způsobem (jak je ostatně stanoveno i v § 1016
odst. 2 NOZ), který dřevinu samotnou nepoškodí. V opačném případě se vystavuje hrozbě
sankce ze strany orgánu ochrany přírody
Sousedská práva
– stromy u společné hranice pozemků
§ 1017
1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný
důvod, může požadovat, aby se soused
zdržel sázení stromů v těsné blízkosti
společné hranice pozemků, a vysadil-li
je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná
vzdálenost od společné hranice pozemků
3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li
na sousedním pozemku les nebo sad,
tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li
se o strom zvlášť chráněný podle jiného
právního předpisu.
Obdobně jako jiné evropské občanské
zákoníky zakládá NOZ právo souseda bránit sázení stromů v těsné blízkosti hraniční
čáry sousedících pozemků. Vlastník pozemku
může požadovat, aby se soused zdržel sázení
stromů v blízkosti společné hranice pozemků,
má-li pro to rozumný důvod. Ze stejného důvodu může požadovat, aby je odstranil, pokud je
vysadil nebo nechal vzrůst. Za rozumné důvody lze považovat například vysazování stromů
u zemědělského pozemku, které by produkč-

ním plodinám odčerpávaly vláhu, vysazování stromů, které mohou stínit, či vysazování
takových druhů stromů, které mohou svými
kořeny poškodit sousední stavbu. V důsledku
přechodného ustanovení § 3028 odst. 2 NOZ
lze požadavek na odstranění stromu vztáhnout i na případy, kdy ke vzrůstu stromu došlo
před nabytím účinnosti NOZ.
Speciální ustanovení § 1017 NOZ koresponduje s obecnou úpravou sousedských
práv – podle § 1013 odst. 1 NOZ se vlastník
se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda,
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na
pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na míru takových
vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže
se to opírá o zvláštní právní důvod.
Ani ustanovením NOZ, které umožňuje
požadovat odstranění stromů, nejsou negovány povinnosti ve vztahu k ochraně dřevin
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ke kácení dřevin rostoucích
mimo les je podle § 8 odst. 1 tohoto zákona
zásadně třeba povolení orgánu ochrany přírody (nejde-li o tzv. podlimitní dřeviny resp.
o kácení dřevin v dalších zvláštních případech). Orgán ochrany přírody vydá povolení
ke kácení ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu
dřevin. Orgán ochrany přírody není vázán
soukromoprávním požadavkem na odstranění stromů – tuto skutečnost jistě posoudí v rámci úvahy o „závažnosti“ důvodů,
nicméně shledá-li, že odstranění stromů by
bylo v rozporu se zákonnými požadavky na
ochranu dřevin, povolení nevydá a dřeviny
nebudou moci být pokáceny.
Vlastnické právo k „hraničním“ stromům
§ 1067
Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá
kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků
různých vlastníků, je strom společný.
zpracovala Mgr. Eva Mazancová,
zdroj: Verlag Dashöfer

Z historie vinohradních búd ve Vlčnově
Nejstarší písemná zpráva o vlčnovských
búdách pochází z roku 1544 při udělování privilegia vlčnovským vinohradníkům majitelem
panství Janem z Kunovic. Je to soubor nařízení a práv vinohradníkům určených pouze
pro Vlčnov zaznamenaných na osmi listinách.
Búdy jsou také vzpomínány v tzv. horenských
knihách města Uherského Brodu , kde jsou
také zaznamenány prodeje a koupě vinic ve
Vlčnově v letech 1575 až 1582.
Těžko jen můžeme dneska odhadovat
z jakého materiálu byly búdy v té době stavěny, i když není vyloučeno i používání kamene,
který se u Vlčnova poměrně hojně těžil. Ještě
počátkem 20. století se lámal nejen na Čupech
a Padělkách, ale i v Bočku. Ty dnešní, staré
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búdy pochází většinou z poloviny 19. století a jsou postaveny z hliněných cihel (kotovic). Předchůdkyně těchto búd byly stavěny
z tzv. dusanice, kdy se při stavbě hlína promíchaná s plevami sypala do bednění, které
tvořilo profil nastávající búdy a při dusání se
hmota polévala vodou. Po vyschnutí se bednění odstranilo a búda se omazala hliněnou maltou, aby se mohla obílit vápnem. Dochovaná
katastrální mapa vlčnovských búd z roku 1827
s barevným vyznačením stavebního materiálu u zaznamenaných staveb dokazuje, že
všechny tehdejší búdy byly zděné, tj. z hlíny
či snad kamene. Střechu u nich tvořil valbový krov s doškami. Modré obrovnání lemující přední část búdy se začalo objevovat až ve

20. století, jak nám dokládají staré fotografie
a začalo pravděpodobně s ústupem valbových
střech.
Podle tzv. Josefinského katastru z roku
1785 bylo ve Vlčnově tehdy celkem 149 vinohradních búd, z nichž 55 se nacházelo
v Kojinech, 54 v Bočkách a 40 ve Staré hoře.
Jejich velikost se dle těchto záznamů pohybovala velmi rozdílně a to od pěti do pětadvaceti čtverečních sáhů, což je asi 15 až 75 m2 .
Největší búdy co do rozlohy byly v Bočkách,
kdežto ve Staré hoře zase převažovaly búdy
menších rozměrů. Jednu z výjimek tvořila
široká búda Mošťkova č. 151, která stávala
v místech dnešního domu č. 577, kousek od
dřevěného kříže, který nechal Jiří Moštěk
V lčnovský zpravodaj – číslo 42 – duben 2 015

(žil 1819 až 1906) naproti své búdy postavit.
Do této búdy se podle vyprávění jeho syna
Tomáše Mošťka (žil 1855 až 1940), schoval
jeho otec při vinobraní za velké bouře v roku
1879 i s párem volů. Tehdy prý byla tak velká
úroda hroznů, že víno nebylo kam dávat
(vyprávění zaznamenala jeho vnučka Anežka
Mošťková).
Celkem nepatrný vzestup v počtu búd
v naší obci můžeme pozorovat v první třetině l9. století, kdy v roce 1827 byl tento stav
něco přes 160 vinohradních búd. Důvodem
by mohlo být i dělení gruntů, kdy si noví majitelé, většinou dědicové, stavěli na získaných
vinohradech nové búdy. Ke gruntu patřívaly
často dva, někdy i tři vinohrady a ne všechny
měly búdu. Je také zajímavé sledovat ve starých pozemkových knihách osudy některých
vinic a přiléhajících staveb. Jako např. u búdy
č. 8 kdy tento pozemek (vinohrad) po dlouhé
generace držel rod Moštků, počínaje Janem
Moštkem (žil 1648 až 1720) přes syna Jiřího,
který jej zdědil atd. až do roku 1910 kdy byl
prodán jinému majiteli. Někdy od roku 1720 se
zde uvádí i búda, i když ta dnešní už samozřejmě není původní. Podobně i vinohrad s búdů č.
14, který byl ve vlastnictví rodu Vozárů už od
roku 1755, ovšem nynější búda byla dle zjištění postavena v rozmezí let 1870 až 98, či búda
č. 13, která je podle dochované prodejní
smlouvy uváděna už v roce 1873. Z celkového počtu asi 35 vinohradních búd spadajících
do památkové péče jich několik pochází už
z 20. století. Většina z nich jsou však ty staré
původní búdy převážně z předminulého století, což dokazuje i vročení na stropních trámech
u některých těchto staveb. Např. u búdy č. 18,
kde je letopočet 1863, u č. 19 je to rok 1876 (či

snad 1816). Je škoda, že takto nemáme doloženy búdy staršího data jako např. v sousedních
Veletinách, kde je vročení 1774.
V dávných dobách bývaly búdy často
navštíveny při válečných událostech nepřátelským vojskem. Mnohokrát byly vyloupeny
a také vypáleny. Jedna z největších pohrom
je potkala v roce 1707 při nájezdu uherských
povstalců (Kuruců), kteří po vydrancování
Vlčnova vypálily na 50 búd.
Ty dnešní staré búdy pochází převážně
z druhé poloviny 19. století. Jen u málokteré z těchto původních staveb najdeme sklep.
Neznamená to však, že dříve búdy sklepy
neměly, přestože se ve Vlčnově příliš nerozšířily. V letech 1790 až 1806 bylo ve vlčnovských
búdách podle starých pozemkových knih celkem sedm sklepů. Čtyři ve Staré hoře, dva
v Bočkách a jeden v Kojinech, z nichž jeden
byl vrchnostenský a jeden tzv. „děkanský.“
O těchto sklepech viz samostatný článek
Zpravodaj č. 33, 2011.
V roce 1795 se cena vinohradu průměrné
velikosti s búdů pohybovala od 25 do 30 zlatých, což tehdy byla cena asi dvou krav.
Nedílnou součástí búd byly nejen vinice, ale i lisy (presy) jak nás o tom informují staré pozemkové knihy vinic. Nacházel-li
se v búdě lis byl do těchto knih zaznamenán.
Proto také víme, že v letech 1790 až 1810 se
jich ve vlčnovských búdách nacházelo pouze
sedm. Tři v Bočkách, tři ve Staré hoře a pouze
jeden v Kojinech. Je proto možné, že vyprávění
starých lidí o tom jak se dříve hrozny vozívaly
lisovat vždy do búdy, kde byl lis, může mít své
opodstatnění.
Ve své podstatě a funkčnosti se búdy příliš
nezměnily. Jsou rozděleny na dvě místnosti,

Pět generací žen z Vlčnova

Jako zajímavost Vám představujeme praprababičku Anežku (*1922), prababičku Marii
(*1945), babičku Evu (1968), maminku Šárku (*1992) a dceru Izabelku (*2014). Gratulujeme!
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z nichž první sloužila k výrobě vína či případnému posezení, k čemuž byla také přizpůsobena a zadní místnost je určena pro uskladnění
vína. V seznamu věcí starém bezmála 200 let
nacházíme v inventáři búdy předměty, které
nám ani dneska nejsou příliš cizí, ať už různé
druhy beček, vědra, škopíky, ale i lavice, stůl,
truhla, židle, žebříky, či jakési polní lože.
Uvádí se zde i nějaký zvedák, o kterém není
nic bližšího poznamenáno a to k čemu sloužil
se můžeme jen domýšlet.
To, že se búdy někdy stávaly nouzovým
či náhradním obydlím nám dokazuje i popis
vinohradů z roku 1828, kdy bylo pod Bočky
obydleno šest búd. Ve skutečnosti se jich však
k bydlení začalo využívat až po první světové
válce, kdy vracející se vojáci měli často nouzi
o příbytek. Proto pod Bočky a později i ve
Staré hoře se začaly postupně přestavovat na
obytné chalupy.
V dnešní době se ve Vlčnově nachází kolem
čtyřiceti búd, z nichž některé jsou již přestavěné, a některé z nich slouží svému původnímu účelu, to je k výrobě a uložení vína. Často
jsou také využívány k oddechu či posezení
s přáteli. Některé jsou upravovány, modernizovány a přizpůsobeny dnešnímu životu.
Stále však mezi nimi přežívají ty staré původní vlčnovské búdy, takové jaké je znali naši
předkové.
Bravenec Pavel
Použito pozemkových vinohradních knih
1738 až 1880, Josefinský Katastr, úřední popis
vlčnovských vinic z roku 1828, vinohradnické
privilegium 1544 atd.

Zemřela nejstarší
Vlčnovjanka

Ve věku 103 let zemřela po dlouhém
a plném životě dne 7. 3. 2015 v Přerově nejstarší rodačka z Vlčnova paní Anežka Bendová,
rozená Jančová. Do jejího života zasáhly obě
světové války. V 1. svět. válce zahynul její otec
a 2. svět. válka ji připravila o tři bratry a švagra – na jejich památku je umístěna pamětní
deska na bývalé měšťance. V mládí pracovala
jako učitelka ručních prací, kterým se věnovala ještě ve svých 100 letech. Provdala se za
vdovce s dvěma dcerami a společně vychovali
ještě třetí. Po smrti manžela žila střídavě ve
Vlčnově (přes léto) a na zimu odjížděla za dcerou do Přerova. Ve Vlčnově byla naposledy po
oslavení stých narozenin v roce 2012.
zpracováno dle podkladů dcery
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Jarní bylinkové recepty
JARNÍ BYLINKOVÁ POLÉVKA
Složení: 3 hrsti jarních bylinek (baby špenát,
mladé kopřivy, jarní cibulka, jahodové a fialkové listí, řepík), 1–2 lžíce másla, 500 ml vývaru, 500 ml smetany na vaření, 2 žloutky, sůl
a pepř, sekaná petrželka a pažitka
Příprava: Opláchněte 3 hrsti jarních bylinek
(baby špenát, mladé kopřivy, jarní cibulka,
jahodové a fialkové listí, řepík), nasekejte
nadrobno a 2 minuty opékejte na 1–2 lžících
másla. Zalijte 500 ml vývaru, 5 minut povařte
a ztlumte. V 500 ml smetany na vaření rozkvedlejte 2 žloutky a za stálého míchání vlijte do
polévky a prohřejte. Osolte, opepřete a nakonec vmíchejte sekanou petrželku.
JARNÍ KEDLUBNOVÁ POLÉVKA
Složení: 4 mladé kedlubny, 1 litr vody, 4 lžíce
másla, 2 lžíce hladké mouky, 2 dcl zakysané
smetany, 4 vejce na tvrdo uvařené, sůl, kopr
Příprava: Oloupané kedlubny nastrouháme
na hrubém struhadle. Polovinu másla rozpustíme a kedlubny na něm podusíme. Zalijeme
vodou a zahustíme světlou jíškou, kterou
jsme připravili z druhé poloviny másla a hladké mouky. Osolíme, přidáme nasekaný kopr
a zjemníme smetanou. Polévku prohřejeme
a ihned podáváme ozdobenou pokrájenými na
tvrdo uvařenými vejci. Dobrou chuť!
JARNÍ OMELETA
4 porce
Složení: 2 vejce, 30 g másla, 150 g jarních
bylinek: kopřivy, libečku, pažitky, pampelišky, petrželky, špenátu, hlávkového salátu,
15 g soli, 0,5 g mletého pepře
Příprava: Směs jarních bylinek dobře opereme, necháme okapat a posekáme na hrubší
kousky. Ty dáme na polovinu rozpuštěného
másla a krátce je osmahneme. Na zbývajícím
másle zhotovíme vaječnou omeletu, necháme ji částečně ztuhnout a přidáme připravené bylinky, které osolíme a opepříme čerstvě
mletým pepřem. Omeletu přeložíme a necháme dojít barvu.

KOPŘIVY
Ze sušených kopřiv se nejčastěji dělá čaj, čerstvé a mladé kopřivy ale také skvěle doplní řadu
pokrmů a vyrobit z nich můžete třeba oblíbený
velikonoční kopřivový špenát. Kopřiva mimo
jiné snižuje hladinu krevního cukru, působí
protizánětlivě a lehce močopudně, regeneruje
pokožku a byla oblíbeným středověkým lékem
proti chudokrevnosti.
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BRAMBOROVÁ POLÉVKA
S KOPŘIVAMI
4 porce
Složení: 300 g brambor, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 hrsti kopřiv, 50g másla, 3 lžíce
mouky, petrželku, sůl, pepř, kmín
Příprava: Očištěné brambory, cibuli a česnek
drobně pokrájíme a dáme vařit do 1 1/4 l osolené vody spolu s kořením. Mezitím opražíme
nasucho dorůžova mouku. Když jsou brambory téměř měkké, zahustíme polévku opraženou moukou. Povaříme a přidáme oprané
a drobně nasekané kopřivy. Necháme přejít
varem a nakonec do zhoustlé polévky přidáme máslo a petrželku. Podle chuti dokořeníme polévkovým kořením nebo směsí Vegeta.
JARNÍ KUŘE SE ZELENINOU
4 porce
Složení: 4 malá kuřátka, 200 g nízkotučného
žervé, 5 lžic tmavé strouhanky, 5 lžic nasekané
pažitky, 5 lžic nasekané petrželky, 675 g mladé
jarní zeleniny dle vlastního výběru, 1,25 dl
vařícího kuřecího vývaru, 2 lžičky škrobové
moučky, 1,5 dl suchého bílého vína, sůl, pepř
Příprava: Smíchejte strouhanku, třetinu žervé
a po 2 lžících petrželky a pažitky. Směs osolte
a opepřete a lžící tuto nádivku dejte do každého kuřete. Vložte kuřata do pekáče, potřete je
olejem, osolte a opepřete. Pečte v předehřáté
troubě při 220° C 30–35 minut, nebo dokud
z nich při vpichu jehly neteče bezbarvá šťáva.
Do mělké zapékací mísy vložte v jedné vrstvě zeleninu na kousky pokrájenou a přidejte
polovinu zbývajících bylinek a kuřecí vývar.
Nádobu přikryjte pokličkou a zapékejte 20–35
minut, dokud zelenina nezměkne. Kuřata
dejte na talíře a polijte je šťávou ze zeleniny.
Smíchejte škrobovou moučku s vínem a zbývajícím žervé. Dejte do pánvičky a míchejte,
dokud se nezačne omáčka vařit, pak přidejte
zbytek bylinek. Podle chuti osolte a opepřete. Omáčku přelijte na kuřata a podávejte se
zeleninou.
KOPŘIVOVÉ KARBANÁTKY
Nasbíráme asi 600 gramů čerstvých kopřiv,
nakrájíme nadrobno, přidáme 3 nebo 4 celá
vejce, dále dáme strouhanku, česnek podle
chuti, sůl. Podle toho, co máte doma, přidáte tavený sýr, ementál, jogurt a řádně promícháte. Před smažením obalíte ve strouhance.
Když nám nepřeje počasí a nenarostou kopřivy, nevadí, místo kopřiv se může dát zmražený špenát, který necháme rozmrazit, na
3 balíčky mraženého špenátu dáme 5 vajíček,
další variantou je nastrouhaná mrkev. Dobré
pochutnání.
JARNÍ ZELENINOVÝ SALÁT
4 porce
Složení: 1 hlávkový salát nebo 250 g mladých
pampeliškových listů, 1 svazek ředkviček,
1 salátová okurka, 2 mladé cibulky se zelenou
natí, 1 vejce natvrdo, 1 lžíce citronové šťávy,
1/2 lžičky soli, 5 lžic jogurtu, pažitka
Příprava: Všechnu zeleninu dobře omyjeme pod tekoucí vodou a necháme okapat.
Hlávkový salát nakrájíme na hrubší nudle,
ředkvičky na jemnější nudličky, okurku na
kostičky, cibulky i s natí na kolečka. Osolíme,

zakapeme citronem, přelijeme jogurtem,
povrch ozdobíme nasekaným vejcem a pažitkou. Podáváme vychlazený.
PAMPELIŠKOVÝ MED
Složení: 220 květů pampelišek, 1 l vody,
1 pomeranč, 1/2 lžičky kyseliny citrónové,
1 kg cukru
Příprava: Květy pampelišek propereme ve
vodě, dáme do hrnce a přidáme vodu, nakrájený pomeranč, kyselinu citronovou. Směs
necháme 1 den máčet. Druhý den přecedíme,
přidáme cukr a vaříme do zhoustnutí. Při jarním nachlazení je to nejlepší domácí medicína.

PAMPELIŠKA
čistí tělo od jedu, snižuje krevní tlak, podporuje trávení, zklidňuje a omlazuje pleť. Navíc
zúrodňuje kompost a urychluje zrání. Kvítky
se využívají k výrobě medu, mladé lístečky
můžete s klidem použít do oblíbeného salátu – obsahují vitamín C, skupinu vitamínů
B a provitamín A.
KAŠMÍROVÝ ČAJ
Uvařte si vynikající lektvar, který snižuje hladinu cukru i cholesterol. Prospívá cévám,
pomáhá při osteoporóze, celkově posiluje
organismus a dodává energii, rozehřívá. Ničí
bakterie v těle, má blahodárný účinek na žaludek, i při nachlazení. A upravuje funkci slinivky. Jak na to?
Přísady: 5 kuliček pepře, 5 hřebíčků, 5 koleček (tenkých) čerstvého zázvoru, 1 ks vanilky
– nemusí tam být (místo toho skořici), lžička
koriandru
Příprava: Vše smíchejte dohromady a povařte
v litru vroucí vody. Nechejte 3–4 minuty přejít
varem. Poté odstavte z plotny a 5 minut louhujte. Nakonec přeceďte. Podle chuti můžete
čaj zjemnit
MEDVĚDÍ VÍNO
Připravte čtyři hrsti nadrobno pokrájených
listů medvědího česneku na jeden litr bílého vína. Listy ve víně krátce povařte, nechte přikryté jeden den louhovat, pak přeceďte, víno oslaďte medem podle chuti, slijte do
lahve a uložte v chladu. Doporučuje se sklenka
obden po doušcích. Výborně pomáhá na trvale
zahleněné průdušky a s tím spojené těžkosti
při dýchání a dýchavičnost, což bývá problém
hlavně u starých lidí.
Dobrou chuť přeje Marie Kolajová
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Vlčnovský zpravodaj vydává Rada obce Vlčnov, náklad 700 ks, IČ: 291 561, MK ČR E 10127, prodejní cena 3,- Kč
Názory vydavatele se nemusejí ztotožňovat s názory autorů článků.
redakce: Rada obce | sazba: TRIFID KP, s.r.o., Staré Město | tisk: Hudec Print, Buchlovice | autoři fotografií: Zdeněk Koníček, Rostislav Pijáček, Jan Pijáček,
Marta Moštková, autoři článků | Uzávěrka příštího čísla je 30. června 2015. Články a fotografie k publikování posílejte na e-mail: knihovna@vlcnov.cz
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