číslo 49

březen 2017

40 let slouží (nejen) občanům Vlčnova – Klub sportu a kultury
V lčnovský zpravodaj – číslo 49 – březen 2 017

strana 1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
teprve před pár týdny se začal psát rok
2017 a s ním přišla i změna ve vedení místní radnice. Odstoupil bývalý starosta Jan
Pijáček, který se ujal funkce krajského radního na krajském úřadě ve Zlíně a na uvolněné
místo starosty obce Vlčnov jsem byl zvolen já.
Většina Vás, občanů Vlčnova, mě zná, ale
pro ty, kteří ne, se zkráceně představím.
Mé jméno je Jiří Matušík. Po ukončení
základní školy zde ve Vlčnově jsem nastoupil
do středního odborného učiliště Zbrojovky
v Uherském Brodě. Ve Zbrojovce jsem byl do

roku 1980 a odtud jsem přešel pracovat jako
mistr odborného výcviku na střední odborné
učiliště, kde jsem působil do roku 1995. Po
tomto roce jsem se osamostatnil a začal podnikat v oboru zámečnictví, což jsem dělal až
do 23. ledna 2017, kdy jsem byl zvolen starostou obce.
Po minulém starostovi jsem zdědil i velké
množství rozpracovaných projektů jako je silnice Hranička, Záhumní, Vinohradská, dále
rekreační areál Vlčnovského koupaliště, spojovací krček KSK a mnoho dalších, které se
pokusím s pomocí všech zastupitelů a s Vaší

pomocí dotáhnout do zdárného konce. O tom
jak a kolik se toho podaří realizovat do příštích
komunálních voleb si momentálně nedovolím
diskutovat. Cílem je určit priority jednotlivých
projektů pro obec a tak je taky postupně realizovat. Mým přáním je budovat naši obec tak,
aby se nám zde dobře žilo, aby v obci bylo bezpečno jak pro naše starší spoluobčany, tak pro
naše děti a školáky. K tomu bych Vás, občany,
rád vyzval, abyste mi byli nápomocni, za což
Vám předem děkuji..
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Jan Pijáček symbolicky předává funkci starosty Jiřímu Matušíkovi

Poděkování
S nastupujícím jarním počasím jsme už
téměř zapomněli, že letošní zima se nám předvedla v plné kráse: užili jsme si sněhu, ledu
i mrazu. Naposledy jsme si užili tak bohaté
nadílky před 11 lety, kdy se udržela sněhová
pokrývka téměř do konce března. Vzhledem
k tomu, že při silném sněžení není možné
najednou zajistit odhrnutí všech pochůzných
a pojízdných ploch na území obce zaměstnanci
obce, chtěla bych moc poděkovat všem občanům, kteří nám nezištně pomáhali s úklidem
sněhu na chodnících před domy. Byla jsem za
tuto pomoc velmi vděčná.
Dále je potřeba poděkovat všem koledníkům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky
v nezvykle těžkých klimatických podmínkách, i dárcům, kteří věnovali rekordní finanční částku – viz tabulka na 14. straně. Všem
upřímné díky.

Z matriky
V roce 2016 se narodilo 34 dětí (16
dívek, 18 chlapců). Zemřelo celkem 24 osob.
Ve Vlčnově bylo uzavřeno 10 manželství (6
v římskokatolickém kostele, 1 v obřadní síni,
3 na jiném místě). Z obce se odhlásilo 40
osob a 46 osob se do obce přistěhovalo. Obec
Vlčnov měla k 31. 12. 2016 celkem 3022 obyvatel. V obci je hlášeno celkem 30 cizinců a
žije zde 18 obyvatel, kteří mají více než 90 let.
Lenka Chvilíčková
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Informace ze základní a mateřské školy
Zpráva kynologů
Vyhodnocení Tříkrálové sbírky
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Marta Moštková, místostarostka
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Co ve Vlčnově připravujeme v nejbližším období
Letošní největší investiční akcí bude
rekonstrukce koupaliště. Celá bude financována z obecního rozpočtu. V nejbližších dnech
bude vyhodnoceno výběrové řízení na hlavního zhotovitele 1. etapy rekonstrukce, při níž
budou opraveny bazény, vybudováno nové
zázemí, vč. sociálního zařízení, kabinek, plavčíkárny, bufetu a technického zázemí bazénu.
Samostatně bude vybudována nová kanalizace, která dosud v areálu chyběla. Práce by měly
být započaty v měsíci květnu.
Další, pro obec významná akce, která již
probíhá, je rekonstrukce krčku KSK na nový
vstupní prostor. Zde by měly být práce ukončeny a prostor zpřístupněn do jízdy králů.

Z dotace ve výši 70 % způsobilých výdajů,
kterou obec získala z ministerstva zemědělství, se bude opravovat jižní část zídky kolem
hřbitova (za obřadní síní), která je ve špatném
technickém stavu a dále je připraven návrh na
novou hlavní vstupní bránu na hřbitov.
Dotace ve výši 3 mil. korun (2,5 mil.
z ministerstva vnitra +0,5 mil. ze zlínského
kraje) je určena na nákup nového zásahového
vozidla pro naše hasiče. Cena vozidla je však
podstatně vyšší, takže obec se na financování
bude rovněž spolupodílet.
Obec uzavřela dohodu s úřadem práce na
zaměstnání 3 osob v rámci Veřejně prospěšných prací. Jejich mzda je rovněž dotovaná.

V závěrečné fázi je projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací v ul. Hranička,
Záhumní a Vinohradská, připravujeme úpravu prostoru vedle autobusové zastávky u dolního obchodu.
Dále nás čeká oprava části komunikace při
vjezdu do ul. Nivnická.
Do jízdy králů by měly být obnoveny mlatové chodníky v parku naproti kostela, úprava povrchu v amfiteátru a osazena nová lávka
přes potok z Jamy do Rybář.
Jiří Matušík, starosta
Marta Moštková, místostarostka

Stávající zídka hřbitova

Vizualizace nové brány na hřbitově

Pomůžete
psát kroniku?

Krček KSK, původní stav po převzetí
a začátek rekonstrukce (vpravo)

Možnosti úhrady
• platba prostřednictvím SIPO
• platba v hotovosti
• platba na účet obce č. 1543058369/0800
v.s. číslo domu

Jako kronikářka obce bych ráda objektivně a pravdivě zapsala do kroniky obce všechny
události roku. Ale není v silách jednoho člověka
všechny akce zaznamenat, navštívit, zapsat
nebo nafotit. Spousta menších akcí pořádaných pro užší okruh lidí se nemusí promítnout
do veřejného života, ale za zaznamenání do
kroniky určitě stojí – ať si naši potomci kdysi
přečtou, že jsme byli aktivní a činorodí. Nebo
různé události (významné či kuriózní) z rodiny či okolí můžou zpestřit kronikářský zápis.
Uvítám a budu vděčná za každou zprávu, neslíbím, že se každá do kroniky dostane, ale třeba
Vás osloví fakt, že se na obsahu kroniky můžete
taky podílet.
Zprávy posílejte na mail: knihovna@
vlcnov.cz nebo kolajova@vlcnov.cz nebo předejte v knihovně či na obecním úřadě.
Moc se těším na případnou spolupráci
a předem za ni děkuji.

Anna Pešlová, účetní obce Vlčnov

Marie Kolajová, kronikářka obce Vlčnov

Místní poplatky obce Vlčnov
Informace k poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku za odpad pro rok 2017
činí 250 Kč na osobu
mající trvalé bydliště ve Vlčnově.
Osvobozeny od poplatku jsou
• osoby starší 85 let
• děti narozené v roce 2017
• osoby žijící dlouhodobě v zahraničí
(na základě žádosti)
Dalším poplatníkem je fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hláV lčnovský zpravodaj – číslo 49 – březen 2 017

šena k pobytu žádná osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu tj.
250 Kč. Jedná se o majitele prázdných domků
ve Vlčnově, kteří mají trvalé bydliště mimo
Vlčnov.
Informace k poplatku za psa
Výše poplatku za psa pro rok 2017 činí
50 Kč/pes a za každého dalšího 100 Kč
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Odpadové hospodářství v obci Vlčnov za rok 2016
Každoročně vyhodnocujeme množství a druhy odpadů svezených z naší obce.
Oproti roku 2015 bylo vyprodukováno o téměř
200 t odpadů méně!!! Snížilo se množství
odpadů v popelnicích, naopak přibylo velkoobjemového a nebezpečného odpadu, což se projevilo v navýšení nákladů o 40 000 Kč oproti
předchozímu roku. Rezervy určitě máme v třídění odpadů – papír, plast, sklo, kovy, dřevo,
textil, drobné elektro. Na všechny uvedené
komodity máme samostatné nádoby, papír
a plasty ukládejte do pytlů a připravte před
svými domy v uvedených termínech ke svozu.
Opakovaně žádám, aby pytle nebyly
používány k jinému účelu! Neukládat do
nich ani jiné odpady. A aby naplněné pytle
nebyly vkládány do kontejnerů u sběrného
dvora! Kontejnery slouží pro plasty a papíry,
které se svým rozměrem do pytlů nevejdou!
Textil je možné ukládat do speciálních
kontejnerů rozmístěných v obci nebo darovat
při humanitární sbírce, která se uskuteční po
Velikonocích od 19. do 22. dubna.
Zatím je v řešení náhradní prostor pro
skládku stavební suti. Stávající umístění za
stadionem bude zrušeno z důvodu rekonstrukce koupaliště. Přes pozemek bude vedena kanalizace, následně nový vstup do areálu
koupaliště a parkoviště. V současné době probíhají jednání na pronájem náhradní plochy
pro skládku suti, protože obec žádný vhodný
pozemek nevlastní.
Větve ze stromů je možné uložit do
vyhrazeného prostoru ze pálenicí, kde budou
postupně štěpkovány. Suché rostlinné zbytky
je možné pálit za podmínek uvedených v článku Spalování hořlavých látek... na jiném místě
zpravodaje.
Na další kompostéry na bioodpad byla
podána žádost na dotaci v rámci mikroregionu Východní Slovácko. Výsledek bude znám
snad v polovině roku.
Marta Moštková,
místostarostka

SPECIFIKACE ODPADŮ

MNOŽSTVÍ

Směsný komunální odpad – popelnice

555,550 t

Objemný odpad

166,350 t

Papír

41,114 t

Plasty + nápojové kartony

48,417 t

Oděvy

8,200 t

Sklo

20,069 t

Kovy

28,474 t

Pneumatiky

8,26 t

Nebezpečný odpad + vyřazené elektro zařízení

8,064 t

Dřevo

39,420 t

Biologicky rozložitelný odpad

23,620 t

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

947,538 t

PŘÍJMY ZA ROK 2016 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané + rekreační objekty

725 260 Kč

Kovy + zpětný odběr elektro

57 976 Kč

EKO-KOM

218 116 Kč

PŘÍJMY CELKEM

1 001 352 Kč

NÁKLADY ZA ROK 2015 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Úklid veřejného prostranství, černé skládky

43 000 Kč

Směsný komunální odpad – popelnice

1 338 747 Kč

Objemný odpad

314 546 Kč

Nebezpečný odpad

80 786 Kč

Tříděný odpad

487 448 Kč

Biologicky rozložitelný odpad + dřevo

91 063 Kč

NÁKLADY CELKEM

2 355 590 Kč

ROZDÍL NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ

1 354 238 Kč

Kaly z čištění odpadních vod

323,87 t

Stavební suť

1858 t

Jízda králů ve Vlčnově, 26. až 28. května 2017
Král:
Pobočníci:
		
Ročník:
Zástupce
ročníku:
Chlapců:
Děvčat:

Petr Španěl
Adam Pešl
Vojtěch Ulčík
1999
Jan Procházka
12 (ze 14)
13 (z 15)

PÁTEK 26. 5.

Galerie na Měšťance
17. 00 40 let Klubu sportu
a kultury Vlčnov
Před Klubem sportu a kultury
18.30 Na celú dědinu (do 18.50 hodin)
Živá pozvánka
– Mužský sbor Vlčnov, CM Čardáš
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Klub sportu a kultury
19.00 Bez bab...
Verbíři z Uherskobrodska XII.,
regionální kolo soutěže tanečníků
verbuňku
autoři: Antonín Juriga, Boris Papp,
Petr Vozár, Ivo Mikuš
moderují: Boris Papp,
David Pavlíček
účinkují: MS Vlčnov, CM Mladí
Burčáci, verbíři a hosté
– Staroměští mládenci a pořad
Bez bab – sóloví tanečníci,
CM Bálešáci
Stadion TJ
20.00 Rocková taneční zábava
účinkují: Reflexy originál,
Gong

SOBOTA 27. 5.

Dvůr čp. 57
15.00 Gajdování a Gabriela Vermelho
autor: Pavel Popelka
Památkové usedlosti
14. 00 Oživené památky
ukázka rukodělných prací
(do 18. 00 hodin)
autorka: Olga Floriánová
čp. 65
čp. 739 – pod kostelem
čp. 57 – světnice
Park a náves
14. 00 Jarmark
Park , Za kostelem – autorka:
Petra Brandysová-Kučerová
Náves – ukázka práce řemeslníků
V lčnovský zpravodaj – číslo 49 – březen 2 017

Amfiteátr V Jamě
14.00 Zpívání po dědině
DH Vlčnovjané (do 15.00 hodin)
16. 00 Vitajte ve Vlčnově – folklorní pořad
vlčnovských souborů, sborů, muzik
autorka: Gabriela Směřičková
téma: řemesla
asistent: Antonín Juriga
moderuje: Vladimír Doskočil
účinkují: DFS Čerešničky, DFS
Vlčnovjánek, DFS Šohájek, DCM
Vlčci, FS Vlčnovjan, Mužský
sbor Vlčnov, Vlčnovské búdové
umělkyně, CM Čardáš
21. 30 Královské letní kino
Antonín Reňák, sdruženi Smedoma
krátký snímek Vdovec,
film Jízda králů
Park u čp. 65 , Park – U Kameňa
14.00 Zpívání po dědině
autoři: Petr Pančocha, Josef
Maňásek, Jiří Ulčík; účinkují: MS
Vlčnov, VBU, Čardáš, Gajdoši,
Fryštáček (do 15.30 hodin)
14. 00 U nás ve Vlčnově
velkoformátové fotografie
s tradiční tématikou
Klub sportu a kultury
19.30 Promítání – výběr fotek z pořadů
Předání vlády králů připraví
M. Kondrová
20.00 Předání vlády králů
autoři: Karel Hoffmann
inspice: Vlastislav Vlk
moderátor: Jakub Šustr
účinkují: družina legrútů ročníku
1999, děvčata ročníku 1999,
král r. 2016 – Šimon Pešl,
král r. 2017 – Petr Španěl
(do 21.00 hodin)
Vinohradnický areál – búdy
19. 00 Do bílého rána
volná zábava při cimbálových
muzikách, hrají: CM Burčáci
a CM Mladí Burčáci

NEDĚLE 28. 5.
8.00

Obec Vlčnov
Jarmark
autorka: Petra
Brandysová-Kučerová

kostel sv. Jakuba Staršího
8.00 Slavnostní mše svatá
za královskou družinu a děvčata
ročníku 1999 a za krále
Petra Španěla
10.00 Mše svatá
Náves
10.00 Zpívání po dědině
DH Boršičanka Antonína Koníčka
(do 11.00 hodin)
11.30 DH Vlčnovjanka
(do 12.30 hodin)
Park – U kameňa,
Park u čp. 65
10.00 Zpívání po dědině
volné zpívání sborů
a souborů
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Park u čp. 65
11.30 Zpívání po dědině
volné vystoupení
U obecního úřadu
10.00 Zpívání po dědině
CM Burčáci, MS Míkovjan
autoři: Petr Pančocha,
Josef Maňásek, Jiří Ulčík
9.00

9.00

9.00

9.30

Památkové usedlosti čp. 57, 65 a 739
Oživené památky
ukázka rukodělných prací
(do 16.00 hodin)

Amfiteátr V Jamě
15.00 Královský vínek
závěrečné představení královské
družiny a krále
autorka: Marta Kondrová
moderuje: Vladimír Doskočil
účinkují: král Petr Španěl,
FS Vlčnovjan, CM Čardáš
16.00 Muzikantská rozlúčka
taneční zábava (do 18.00 hodin)
účinkuje: DH Vlčnovjanka

MOKRÁ VARIANTA

Sobota
Klub sportu a kultury
Koncert dechové hudby
Vitajte ve Vlčnově
Předání vlády
Do bílého rána

Památková usedlost čp. 65
Oživené památky
zdobení vozu předlegrútů
(do 16.00 hodin)

14. 30
16.00
18.30
21.30

Památková usedlost čp. 57
Oživená usedlost
Muzeum J. A. Komenského
Uh. Brod, (do 16.00 hodin)

Neděle
11.30 Jízda králů – od krále na
křižovatku, dále ke Kuželovému,
zpět na křižovatku, ke hřbitovu
a do KSK
Klub sportu a kultury
11.00 Zpívání pro krále
15.30 Královský vínek
16.00 Zpívání po dědině
17.00 Koncert dechové hudby

Masarykova ulice
Vyhrávání u královského domu
– DH Vlčnovjané

amfiteátr V Jamě
Zpívání pro krála
10.00 Voda, země, oheň, vzduch, pořad
dětských souborů,
(do 11.00 hodin)
autorky: Petra Chlachulová,
K. Maťašová; moderuje: Martin
Jakšík; účinkují: Čerešničky,
Vlčnovjánek , Fryštáček, Studnička
z Oravské Polhory, Dolinečka
11.10 Okénko hostů
autor: Miroslav Potyka; moderuje:
Vladimír Doskočil; inspice: Jiří Jilík;
účinkují: Gajdoši z Oravy,
FS Mladina, prezentace CD VBÚ
(do 12.10 hodin)
12.20 Jdu Slováckem krásným
autoři: Jiří Jilík, Miroslav Potyka,
moderuje: Vladimír Doskočil, Jiří
Jilík, inspice: Antonín Šuranský,
účinkují: Vlčnovjan, Včelaran,
Handrlák, Velička, CM Martina
Hrbáče. (do 14.00 hodin)
Obec Vlčnov

11.30 JÍZDA KRÁLŮ

trasa se bude odvíjet od místa
královského domu
14.30 Krojovaný průvod
Na seřadišti průvodu od 13.30 hod.
vyhrává DH Vlčnovjané
trasa: Krojový průvod projde
od seřadiště u hospody U Ježků
ul. Masarykovou, přijde až na hlavní
křižovatku, zde odbočí vpravo
do ul. Brodská a z ní vzápětí do
ul. Rybáře, z Rybář pak přes mostek
vchází do prostoru amfiteátru
Pořadatelé: Kamil Gyuricsek,
Josef Kašpařík, Zdeňka Brandysová,
Josef Kužela, Olga Floriánová, ...
Moderuje: Jiří Jilík, Miroslav Potyka
účinkují: všechny soubory, spolky
a muziky (očekávaný příchod do
amfiteátru V Jamě v 15.00 hodin)

VÝSTAVY PŘI JÍZDĚ KRÁLŮ
Galerie na Měšťance
40 let Klubu sportu a kultury Vlčnov
vernisáž 29. 5. 2015 v 17. 00 hodin
Vlčnovský kroj a jeho vývoj
stálá expozice
Park naproti kostela
U nás ve Vlčnově
výstava velkoformátových fotografií v parku
Hospodářská usedlost čp. 65
Stálá expozice tradičního bydlení
Hospodářská usedlost čp. 57
Stálá expozice tradičního bydlení,
hospodářství, kovářství a včelařství
Usedlost čp. 739 (pod kostelem)
Expozice tradičního bydlení
Muzeum lidových pálenic
– stodola usedlosti čp. 65
Stálá expozice Muzeum pálenic

VSTUPNÉ

Pátek
100 Kč
Verbíři z Uherskobrodska XII.
Sobota
150 Kč
Předání vlády, vstupenka s místenkou
Neděle – celodenní vstupné
dospělí
150 Kč
děti od 10 do 15 let, důchodci
100 Kč
děti do 10 let a držitelé ZTP/P
(po předložení průkazu)
zdarma
Změna programu vyhrazena.
strana 5

Vlčnov ve fotografii
Vánoční kocert Hradišťanu

Ples školy a obce

Hlavní účastníci plesu

Návštěvnost byla vysoká
strana 6

Ples uvedla ředitelka školy, starosta obce
a předsedkyně SRPŠ

Polonézu tancovali žáci 9. třídy
V lčnovský zpravodaj – číslo 49 – březen 2 017

Krojový ples

Hasičský ples

Myslivecký ples

V lčnovský zpravodaj – číslo 49 – březen 2 017
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Myslivecký ples

Dětský krojový ples

Ples TJ
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Karneval na ledě

Kouzelný karneval

Beseda s Jiřím Kolbabou
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Masopust
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Masopust

Pofašanková zábava
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Vernisáž výstavy 40 let KSK

Bývalý ředitel KSK Ing. A. Pavelčík a současná ředitelka Mgr. O. Floriánová

Bývalý ředitel KSK Josef Zemek

Bývalá ředitelka KSK Zdeňka Brandysová

Olympiáda VS – turnaj ve florbalu

Mladší žáci s p. učitelem Trtkem

Starší žáci obsadili ve florbalu 3. místo
V lčnovský zpravodaj – číslo 49 – březen 2 017

Mladší žáci ZŠ Vlčnov ns florbalovém turnaji v Bánově obsadili 4. místo
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Zápis do první třídy
Letošní novinkou, se kterou se rodiče budoucích prvňáčků setkají, je posunutí
termínu zápisu. Od roku 2017 budou rodiče
děti vždy přihlašovat k zápisu od 1. do 30.
dubna kalendářního roku. Zápis se letos týká
dětí narozených od 1. září 2010 do 31. srpna
2011 a dětí, které mají odklad povinné školní
docházky z loňského roku.
Letošní zápis se na vlčnovské škole uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 v době od 14.00
do 17.00 hodin ve třídách prvního stupně
v budově školy. Dítě předškolního věku bude

,,pasováno“ do role školáka. A co ho čeká?
Paní učitelka bude při přátelském rozhovoru
sledovat výslovnost dítěte, jeho grafomotorické dovednosti, poznávání barev, geometrických tvarů, počítání, i jestli již rozezná některá
písmenka. Paní učitelku by pak na závěr potěšila písnička nebo básnička. Doba rozhovoru
by neměla překročit 20 minut. Rovněž během
tohoto dne mají rodiče možnost blíže se seznámit s prostory školy.
K zápisu je nutné s sebou vzít rodný list
dítěte, občanský průkaz, vyplněný zápisní lís-

tek a žádost o přijetí. V případě odkladu školní docházky je nutné dodat žádost o odklad,
doporučení z PPP (pedagogicko-psychologická poradna), vyjádření odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Vzhledem k velké vytíženosti PPP doporučujeme řešit odklad dítěte
s časovým předstihem.
Paní učitelky se již těší na setkání s budoucími prvňáčky. Přejeme Vám i Vašemu dítěti,
abyste se v den zápisu na naší škole cítili příjemně.
Mgr. Romana Sojková

Velké změny v předškolním vzdělávání a také v naší MŠ
Jinak to ani nejde napsat nebo říci, než jak
je uvedeno právě v titulku tohoto článku. Proto
bych touto cestou chtěla s novinkami v předškolním vzdělávání seznámit jak rodiče dětí,
navštěvujících v současné době mateřskou
školu, tak širokou veřejnost, ale především
rodiče letošních a budoucích předškoláků.

•

•

•

•
•
•
•

•

CO NÁS ČEKÁ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (§ 34, § 34a, §
34b, a § 179 odst. 2 až 4 Školského zákona) pro následující školní rok. Děti, které
půjdou do mateřské školy ve školním roce
2017/2018, tak budou dopředu vědět, která
mateřská škola je pro ně spádová.
Stanovena komunikace mezi obcí a spádovou mateřskou školou (obecní úřad
poskytuje řediteli spádové MŠ seznam
dětí – s bydlištěm ve vymezeném školském obvodu – s nárokem na přijetí do této
mateřské školy).
Zavádí se zápis k předškolnímu vzdělávání pro všechny věkové kategorie dětí,
a to v jednotném termínu: 2. až 15. květen;
rodiče 5letých dětí mají povinnost nechat
děti zapsat.
CO TO ZNAMENÁ
PRO OBČANY VLČNOVA
Ve Vlčnově máme jednu mateřskou školu,
tedy vlčnovská školka, je pro Vás spádová.
Obec Vlčnov předala mateřské škole
seznam dětí – s bydlištěm ve Vlčnově, které
budou v roce 2017/2018 předškoláci.
Zápis v naší mateřské škole bude 3. května 2017.
Všichni zákonní zástupci dětí, kteří chtějí
zapsat své dítě do MŠ, přijdou v tomto termínu k zápisu, nebo si dohodnou po dohodě s vedením MŠ náhradní termín (např.
v případě nemoci nebo z jiných závažných
důvodů).
Rodiče 5letých dětí, které nenavštěvo-

•

valy mateřskou školu, mají povinnost
zapsat dítě do mateřské školy!
Jestliže vaše 5leté dítě již dochází nebo jej
chcete zapsat do jiné MŠ než je vaše spádová (tedy vlčnovská), musí to písemně oznámit vedení mateřské školy.
A CO NÁS ČEKÁ OD 1. ZÁŘÍ 2017?
Následující školní rok 2017/2018
Zavedení povinnosti předškolního
vzdělávání 5letých a starších dětí
od září 2017.

•
•
•
•
•

•

•

•

CO NÁM NAŘIZUJE VYHLÁŠKA
O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
V PRAXI A CO TO ZNAMENÁ PRO
VLČNOVSKÉ PŘEDŠKOLÁKY
A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Děti – předškoláci se budou každý den
povinně účastnit předškolního vzdělávání v MŠ.
Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin ve dnech, v nichž je
dána povinnost předškolního vzdělávání.
MŠ Vlčnov bude mít povinné předškolní
vzdělávání v době od 8.00 do 12.00 hodin.
Povinné předškolní vzdělávání není povinné v době prázdnin.
Rodiče – zákonní zástupci musí omlouvat děti písemně (nemoc dítěte: omluva
telefonicky, po ukončení nemoci písemná
omluvenka, která nemusí být potvrzena
od lékaře, písemná omluvenka rodičů je
dostačující).
V případě plánované nepřítomnosti dítěte
na předškolním vzdělávání je nutné doložit písemnou omluvenku předem (např.
dovolená, návštěva u prarodičů, ...).
Jelikož je stanovená doba předškolního
vzdělávání povinná, musí dítě – předškolák být ve stanovenou dobu, tedy nejpozději v 8.00 hod v naší MŠ!
V případě, že rodič dítě nepřivede do MŠ
ve stanovené době od 6.15 do 8.00 hodin,

•
•
•
•

•
•
•
•

jedná se o přestupek. Při opakovaných
pozdějších příchodech následuje správní řízení.
Při písemném neomluvení dítěte z předškolního vzdělávání, se rodič dopouští
přestupku.
Děti, které mají povinné předškolní vzdělávání nemusí být očkované.
Všechny ostatní mladší děti očkované
být musí!
Povinné předškolní vzdělávání ve veřejných mateřských školách od 5. roku věku
dítěte až do plnění povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 ŠZ) bude bezplatné.
PRO VLČNOVSKÉ RODIČE
Předškoláci ani děti s odloženou školní
docházkou nebudou platit úplatu za předškolní vzdělávání.
Nárokové přijetí 4letých dětí do spádové
MŠ (§34 odst. 3 ŠZ).
Všechny děti, které dovrší 4 let mají nárok
být přijaté do naší MŠ.
4leté dítě, které patří do našeho spádového
obvodu, má přednost před předškolákem
z jiné spádové mateřské školy.

Toto je výčet změn, které nás čekají v nejbližší době. Další, nemalé změny, které pak přinese rok 2018 a roky následující, zatím ponechám stranou.
Já osobně bych chtěla požádat Vás, všechny rodiče, o co nejužší spolupráci, abychom
všechny nové legislativní změny společně
zvládli. Ještě před zahájením školního roku
2017/2018 se s rodiči předškoláků setkám na
společné schůzce a připomeneme si vše podstatné, čím se budeme řídit a co musíme dodržovat.
Na závěr Vám dospělákům přeji kopu
trpělivosti a laskavosti při výchově Vašich dětí
a hlavně radosti a štěstí ze společných prožitků. A dětem, dětem přeji ty nejhodnější rodiče.
Markéta Píšková, zástupkyně MŠ

Činnost členů ZO kynologického klubu Vlčnov v r. 2016
K 1. 1. 2016 měl kynologický klub Vlčnov
celkem 17 členů, 12 mužů a 5 žen. K 1. březnu ukončila členství v KK Vlčnov Painterová
Radmila, bytem Podolí, která odešla do KK
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Březolupy. Zastoupení jednotlivých plemen
psů: 7× německý ovčák,1× belgický ovčák malinois, 3× beardet kolie, 1× labradorský retriever,
1× československý vlčák a 1× kříženec.

V měsíci březnu začínáme první jarní brigádou. Tato je zaměřena na celkový úklid areálu kynologického klubu. Je zapotřebí vyhrabat
suchou trávu a šišky z jehličnatých stromů,
V lčnovský zpravodaj – číslo 49 – březen 2 017

aby pak při samotném sečení trávy sekačkou
nedošlo k jejímu poškození. V tomto měsíci je
rovněž třeba zavézt sekačku a křovinořez do
servisu k pravidelné prohlídce, aby byly oba
stroje připraveny na sezonu.
V měsíci květnu 2016, tak jako každý rok,
provedli členové KK Vlčnov stavění podia
v amfiteátru. Toto podium se staví u příležitosti
tradiční jízdy králů. V měsíci červnu byla provedena brigáda na doplnění palivového dříví na
zimní měsíce. Od dubna do konce října provádí
členové KK Vlčnov sečení trávy v celém areálu
KK. Tráva se seče 3 až 4x za měsíc. Kolem oplocení pak dle potřeby křovinořezem. Kolem příjezdové cesty se rovněž po obou stranách seče
tráva a to už od domu Benešových.
V měsíci srpnu jsme uspořádali posezení u táboráku. Tato akce je pro všechny členy
KK a jejich rodinné příslušníky. Opéká se
maso a různé uzeniny. Samozřejmě nechybí
ani občerstvení a nějaká sladkost pro děti se
taky najde.
V prosinci, tak jako každý rok, si společně ozdobíme stromeček v klubovně KK. Děti
našich členů navěší na stromeček sladkosti a
v teple klubovny si povídáme o tom, co končící rok komu přinesl. Je zde již i vánoční cukroví různých druhů a samozřejmě se hodnotí,
které je lepší. Touto akcí prakticky končíme
rok na cvičáku.
Do teď jsem popsal jen tu ne příliš oblíbenou činnost členů KK Vlčnov, kterou je údržba cvičiště a zajišťování provozu KK Vlčnov.
Hlavní náplní členů KK je především výcvik
psů a to v různých oblastech jejich upotřebitelnosti. Pak se zúčastňují různých zkoušek
a závodů, výstav a dalších kynologických akcí.
ČLENOVÉ KK VLČNOV
SE V ROCE 2016 ZÚČASTNILI
SE SVÝMI PSY
NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ
MVDr. Ťoková Hana
fenka Fasinnewedd Emiel ragis,
beardet kolie
16. 1. 2016, Mezinárodní výstava psů
Nitra. Ocenění – výborná 1, CAC resp. CACIB.
17. 1. 2016, Mezinárodní výstava psů
Nitra. Ocenění výborná 1, CAC. Resp. CACIB.
V roce 2016 získala tato fenka dva tituly:
Šampion Slovenska a Mezinárodní šampion.

pes Gardik Emiek Regis,
plemeno beardet kolie
16. 1. 2016, Mezinárodní výstava psů
Nitra. Ocenění CAC. Resp. CACIB. Výborný 1.
17. 1. 2016, Mezinárodní výstava psů
Nitra. Ocenění – Výborný 1, CAC.

nehodě mu to nedovolilo. Všichni jsme však
nesmírně rádi, že takřka po třech letech opustil
nemocniční lůžko a vrátil se mezi nás a to i se
svým psem Audax ragina Canina (Akim). Do
roku 2017 mu přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů při kynologických akcích.

Ing. Schubertová Jana
pes Bazilišek z Březovské samoty,
plemeno Československý vlčák
25.–28. 3. 2016, Výcvikový tábor Jevišovice,
pod vedením zkušených výcvikářů a figurantů
se zde provádí nácvik stop, poslušnosti a obrany. Lektoři pomáhají psovodům řešit jejich problémy se psy tak, aby tito byli schopni úspěšně
splnit jednotlivé druhy zkoušek.

Chovánková Michaela
fena Ballantine Daff Fun Dog,
plemeno Beardet kolie
24. 9. 2016, Moravská národní výstava psů
Brno, ocenění: Výborná 2.

Matušík Miroslav
pes: Fauzi z Klemova dvora,
Německý ovčák
9. 4. 2016, Stopařský závod Holešov. Psovi
zapsána zkouška FPr 1.
V měsíci červenci pořádal Obecní úřad ve
Vlčnově, ve spolupráci s občanským sdružením Broučci ve Vlčnově akci nazvanou: Skákal
pes nejen přes oves. Akce proběhla v amfiteátru a v parčíku nad ním. Členové KK provedli
ukázku výcviku psů. Byla provedena krátká
ukázka cviků poslušnosti, aporty volné i přes
překážky, cviky obrany, kdy figurant vydráždil psy v kruhu a po té jim dal kousnout do
ochranného rukávu. Na ukončení obran bylo
atraktivní zadržení figuranta dvěma psy, které
provedli Matušík Miroslav a Kyrych Jaromír
se svými psy ( německý ovčák a rottweiler).
Jedná se o ojedinělou ukázku, která je náročná
jak pro figuranta, tak pro oba psy. Figurant má
ochranný rukáv na obou rukách. Nejdřív zadrží figuranta zákusem do ochranného rukávu
první pes a poté následuje zadržení stejným
způsobem druhým psem na druhou ruku.
Tento cvik není součástí žádného zkušebního
řádu. Tímto cvikem si psovodi ověřují ovladatelnost svých psů v extrémních situacích.
Švestka Miroslav
9.–11. 9. 2016, Mistrovství záchranných
psů Integrovaného záchranného systému ČR.
Ostrava. Jmenovaný byl pozván jako čestný
host soutěže. Je potřeba říct, že pan Švestka
měl v plánu na rok 2016 několik akcí, kterých se
chtěl zúčastnit. Bohužel léčení po těžké auto-

V měsíci říjnu se naši členové Zapletal
Vlastimil se psem Byrem NO a Matušík
Miroslav se psem Fauzi NO zúčastnili tzv.
kousacího dne v Kynologickém klubu Nivnice.
Akce proběhla od 8.00 do 14.00 hod. Přítomno
bylo celkem 24 psů a výcvik byl zaměřen pouze
na nácvik obran. Výcvik zajišťovali dva figuranti 1. tř. Moravskoslezského kynologického
svazu.
Od druhé poloviny října do konce prosince se naši členové Zapletal Vlastimil, Matušík
Miroslav a Chvílíček Dušan zúčastňovali kousacích dnů v KK Uh. Hradiště. Akce zajišťoval
KK Uh. Hradiště s pomocí figuranta MSKS
1. tř. Finanční naklady těchto akcí si hradili
psovodi z vlastních zdrojů. Tyto akce byly velkým přínosem pro teprve osmiměsíčního labradora Akyma Dušana Chvílíčka.
Švestka Miroslav
pes Audax Regina canina (Akium)
BO Malinois
2.–3. 12. 2016, Soutěž záchranných psů
Brněnec u Svitav. Psovod se svým psem obsadili celkové čtvrté místo.
Členové KK Vlčnov odpracovali ve výcvikovém roce 2016 celkem 315 brigádníckých
hodin.
Obec Vlčnov poskytla na činnost KK
Vlčnov pro rok 2016 finanční dotaci. Z této
dotace byly zakoupeny ochranné pomůcky
pro figuranta, výcvikové pomůcky pro vlastní výcvik psů, protiskluzovou podložku na
překážku typu A. Zaplacena oprava benzínové sekačky a křovinořezu. KK Vlčnov děkuje tímto Obci Vlčnov za poskytnutí finanční
dotace v roce 2016.
Zapletal Vlastimil,
Kynologický klub Vlčnov

Šachový turnaj – Východního Slovácka
8. 4. 2017 od 13 hodin
kulturní sál v Suché Lozi
Pořadatel Obec Suchá Loz
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Tříkrálová sbírka 2017
Organizace
Bánov
Bojkovice
Březová
Bystřice p/L.
Dolní Němčí
Drslavice
Horní Němčí
Hostětín
Hradčovice
Komňa
Korytná
Lhotka

Aktuální výnos
64 561 Kč
79 233 Kč
23 001 Kč
19 180 Kč
84 662 Kč
20 870 Kč
25 039 Kč
7 420 Kč
27 015 Kč
13 270 Kč
12 793 Kč
15 700 Kč

Organizace
Lopeník
Nezdenice
Nivnice
Pašovice
Pitín
Prakšice
Přečkovice
Rudice
Šanov
Slavkov
Starý Hrozenkov
Strání

Aktuální výnos
10 451 Kč
17 408 Kč
104 409 Kč
19 672 Kč
23 479 Kč
24 642 Kč
3 530 Kč
12 790 Kč
12 297 Kč
26 696 Kč
8 131 Kč
112 525 Kč

Organizace
Suchá Loz
Šumice
Uherský Brod
Uh.Brod - Újezdec
Vápenice
Veletiny
Vlčnov
Záhorovice
Žítková
Koleda celkem

Aktuální výnos
39 300 Kč
36 555 Kč
223 133 Kč
66 638 Kč
6 820 Kč
21 793 Kč
105 650 Kč
25 769 Kč
11 771 Kč
1 306 203 Kč

Rozpečetěno 315 z 315 (100%)
úředně zapečetěných pokladniček.

Koledníci tříkrálové sbírky ve Vlčnově

Košt vín nadšenců pro vlčnovská vína
Chtěl bych přiblížit důvody, proč se pokouším udržet Košt vín ve Vlčnově. Lidé se mě na
to totiž ptají.
Přicházím do věku, kdy začínám jinak
chápat hodnotu tradic a odkazu našich otců
a dědů. Vinohradnictví má ve Vlčnově dlouhou tradici a určitě by bylo škoda, kdyby nebyla možnost porovnat vína, která ve Vlčnově
pěstujeme. Jsme jedna z nejsevernějších vinných tratí na Moravě a tak srovnávat naše vína
s víny pěstovanými na jižní Moravě je často
zavádějící. Proto se mi před 5 lety zalíbila
právě myšlenka Koštu vín pocházejících jen
z Vlčnova. Protože by se ale nemuselo vybrat
dosti vzorků, prezentují se na Koštu i vína
přespolní.
Vlčnovská vína jsou hodnocena ve vlastní
kategorii. Náš Košt dává možnost srovnání
místním vinařům, a proto je vždy zveme do
hodnotící komise. I když jsem si vinohrad pořídil teprve v roce 2008, už teď vím, že pěstovat
víno je koníček časově náročný, ale na druhou
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stranu přináší hodně zadostiučinění, pokud se
výsledek podaří.
Určitě někdo namítne, že ten a ten nemá
dost hlav, aby měl takové víno a že to musí být
z koupených přespolních hroznů. Vína rozdělujeme do kategorie Vlčnov a Přespolní podle
údajů, které dostaneme od vystavovatelů.
Nemáme možnost prověřovat, jestli hrozny
pochází opravdu z Vlčnova. Toto necháváme
na každém vystavovateli, aby se k vínu náležitě přihlásil.
Komerční vinaři umí udělat víno i z vody,
aniž by to laik poznal. Pěstování vína klasickým způsobem je mnohem větší dobrodružství, a tak se snažím poslouchat rady ze všech
stran. Proto si velmi vážím každého, kdo se
touto zálibou poctivě zabývá a má tu odvahu jít s „kůží na trh“ ve smyslu poskytnutí
vzorku na Košt vín, protože i přes veškerou

snahu se někdy víno nepodaří. Na druhou stranu je to stále výsledek celoročního snažení,
a tak nezbývá, než ochutnávat a diskutovat
s ostatními vinaři, co a proč se stalo, abych si
dal v dalším roce pozor. A právě v tom vidím
jeden z hlavních smyslů Koštu vín. Sám jsem
vždy nedopadl na Koštu úplně nejlépe, ale beru
to jako podnět ke zkoušení nových postupů.
Protože pokud celý rok popíjím jen své vlastní
víno, nemůžu posoudit, jaké má kvality a slabiny oproti vínům jiných vinařů. A minulé ročníky Koštů ukázaly, že i ve Vlčnově je možné
vypěstovat vynikající víno.
Košt vín, který pořádáme, nemá v žádném
případě za cíl zesměšňovat práci poctivého
vinaře, který i třeba v rámci tradice nepoužívá veškeré vymoženosti dnešního komerčního
vinařství - a to zejména co se týká už vylisovaných hroznů. Chemickou ochranu rostlin

a plodů při růstu považuji za přijatelnou, protože tyto postřiky nemají ovlivňovat výslednou
chuť vína, ale pouze chrání rostlinu, aby měl
hrozen vůbec šanci narůst a dozrát.
Dokud budou vinaři z Vlčnova ochotni
poskytovat vzorky svých vín, budu se snažit
o udržení Koštu, abychom se mohli alespoň
jednou za rok sejít a diskutovat/degustovat
výsledky našeho snažení. Tato setkání mají
velký význam právě pro začínající vinaře, kteří
by mohli převzít vinohrady, jichž ve Vlčnově
bohužel stále ubývá.
Předem moc děkuji všem vystavovatelům
za podporu poskytnutím vzorků a nejen je chci
tímto srdečně pozvat na Košt vín, který se
koná 1.4.2017 od 14:00 v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
Josef Pavelčík, Vlčnov 1065 (Vinohrady 77)

Spalování hořlavých látek na volném prostranství
Evidence pálení

Požárům a planým poplachům lze předejít dodržováním stanovených pravidel.
Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze
zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům
travních a lesních porostů nebo na místa, kde
nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo.
V těchto případech se jedná o výjezdy, které
blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.
Jen za poslední dva týdny evidují krajští
hasiči 11 událostí při kterých došlo k požárům
travních porostů nebo k pálení klestu a dřevních materiálů bez ohlášení.
K tomu, aby se předešlo požárům nebo
zbytečným výjezdům hasičů, stačí dodržet
legislativou stanovené podmínky a obecná
pravidla požární bezpečnosti.
Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je
mimo jiného stanoveno, že fyzická osoba je
povinna počínat si tak aby nedocházelo ke
vzniku požáru, zejména při používání tepel-

ných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či
jiným zdrojem zapálení (§ 17, odst.1, písm.a).
Dále fyzická osoba nesmí provádět vypalování
porostů (§ 17, odst.3, písm.f).
U povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob je v § 5 odst. 2 zákona o požární ochraně uvedeno, že právnické
osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na
volném prostranství jsou povinny, se zřetelem
na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může
takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
Další normou, která tuto problematiku
řeší je Nařízení Zlínského kraje č. 3 ze dne
28. 11. 2011, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýše-

ného nebezpečí vzniku požáru (viz. přiložený
dokument).
Při pálení na otevřených ohništích je
nutné také respektovat ustanovení speciálních právních předpisů. Jedná se o zákon
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší.
185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů
§ 22
1. Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny
podmínky stanovené právními předpisy
o ochraně ovzduší a o hospodaření energií
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
§ 16 Povinnosti osob
4. V otevřeném ohništi lze spalovat jen
suché rostlinné materiály neznečištěné
chemickými látkami.
5. Obec může vyhláškou stanovit podmínky
pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho
odstranění nebo jeho spalování zakázat,
pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstra-

Požár v lese nad búdama
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nění podle jiného právního předpisu13).
Při stanovení podmínek nebo zákazu obec
přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním
obvodu, vegetačnímu období a hustotě
zástavby.
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
vyplývá, že spalování odpadů je možné
pouze za splnění kritérií daných zákonem č.
201/2012 o ochraně ovzduší. Tento právní
předpis povoluje na otevřených ohništích spalovat pouze suchý rostlinný materiál. V uzavřených topeništích pak pouze palivo určené
výrobcem.
Odpady lze pouze energeticky využívat,
a to pouze v zařízeních kde spalování odpadů
za účelem výroby energie je povoleno (spalovny, pece cementáren/spalováno je TAP – tuhé
alternativní palivo vyrobené z odpadů)
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají dle § 16 zákona o odpadech povinnost veškeré odpady, které jim při
jejich podnikatelské činnosti vzniknou, předat
pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady
(prioritně k využití). Proto i odpady u údržby
areálu podniků (klest, tráva…) musí předávat
osobě oprávněné.
Mezi speciální právní předpisy lze zahrnout i zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

§ 20 Zákaz některých činností v lesích
V lesích je zakázáno:
1. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
2. rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od
okraje lesa.
3. Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se
nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese.
Ohlašování pálení
Jak bylo uvedeno výše, zákon o požární ochraně, stanovuje právnickým osobám
a podnikajícím fyzickým osobám tzv. ohlašovací povinnost. Tato povinnost se v konkrétních případech vztahuje i na fyzické osoby
(Nařízení Zlínského kraje č. 3 ze dne 28. 11.
2011).
Pro splnění této povinnosti lze využít
aplikaci EVIDENCE PÁLENÍ na webových
stránkách HZS Zlínského kraje (http://paleni.
hzszlk.eu).Využití této aplikace profesionální hasiči preferují před oznamováním pálení telefonicky, což ale tuto možnost nikterak
nevylučuje.
Nahlášením pálení nedochází k jeho
schválení, je pouze evidováno Operačním
a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence

slouží jen pro možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru.
Aplikace umožňuje i registraci uživatele, kterou ale doporučujeme pouze pro časté,
opakované hlášení pálení. Registrací můžete
jednoduše zadávat více pálení v různých Vámi
spravovaných lokalitách a přitom o nich mít
kompletní přehled. Navíc pokud by v letních
měsících bylo vyhlášeno období mimořádných klimatických podmínek z důvodů sucha
budete o zákazu pálení na Váš kontaktní email
informováni.
Samotné vyplnění ohlašovacího formuláře
je velmi jednoduché a srozumitelné. V přiloženém odkazu pod formulářem také najdete
další doplňující údaje.
por. Bc. Libor Netopil,
tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje
•

•

Podklady
Ing. Miriam Kubišová, Městský úřad
Uherský Brod, Odbor životního prostředí
a zemědělství, státní správa odpadového
hospodářství Ing. Veronika Gajdůšková
referent státní správy lesů, odbor městské
zeleně, Magistrát města Zlína
© 2017 Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR, všechna práva
vyhrazena

Čtení na pokračování

Povídání paní Knotkové z Chicaga o návštěvě ve Vlčnově

Paní Kašpaříková mně půjčila povídání paní Marie Knotkové o její návštěvě ve Vlčnově v roce 1929. Toto bylo napsáno pro časopis České ženy.
Tento časopis vycházel v Chicagu v USA a vydávala ho velká česká komunita a rozšiřovala ho do Československa. Paní Knotková nepocházela z Vlčnova,
byla tady pouze jedenkrát, a proto je třeba na článek nahlížet i z tohoto hlediska. Ona to tak viděla, poznala a tak to napsala.
Antonín Zlínský

Svatba ve Vlčnově
Ve svatební ráno scházejí se družbové
a mládenci u ženicha. První družba bývá ženatý muž, obyčejně kmotr ženichův od biřmování. Mládenci jsou všichni ženichovi i nevěstiny bratranci a také ženichovi dobří kamarádi. Bývá jih na velké svatbě přes dvacet. Jsou
všichni ve stejných krásných krojích, pouze
ženich se liší od nich tibetovým šátkem, pestře růžové barvy, tištěným, s dlouhými třásněmi, který má zastrčený v kapsičce korduly.
Na klobouku má později vonici (až ji dostane
od nevěsty), asi čtrnáct coulů dlouhého prutu
rozmarýnu zpestřeného umělými květy všech
barev. A tak, když se všichni sešli, dostává
ženich požehnání od rodičů a s hudbou v čele
nastupují cestu k nevěstě.
Když se průvod blíží, zavřou tam přítomné
kmotry a tetky dveře. Na zabouchání staršího družby odpovídají, že nevěstu nevydají, až
ženich o ní třikrát poprosí. Je k tomu případné
říkání ze strany kmoter a tetek, na ně starší
družba odpovídá za ženicha a konečně po třetí
prosbě otvírají se dveře a vydávají nevěstu. Teď
ona ženichovi špendlí onu zmíněnou vonici na
klobouk. Starší družička špendlí vonici staršímu družbovi, mladší pak mladšímu. Družičky
potom špendlí vonice mládencům. Družičky
jsou také sestřenice nevěstiny a ženichovy.
Nevěsta prosí svoje rodiče o požehnání pro
sebe i pro ženicha. Průvod se mezitím řadí,
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v čele jdou hudebníci, následují mládenci, za
nimi ženich mezi starším a mladším družbou.
Nevěsta jde hned za ženichem, mezi starší a mladší družicí. Za nimi jdou hned ostatní
družičky a průvod uzavírají příbuzní. V kostele potom mládenci jdou až ke stupním oltáře,
zůstanou stát na straně, a družbové odvedou
ženicha dopředu. Ženská družina jde v témž
pořádku a družice přivedou nevěstu k ženichovi. Vše je tak zajímavé, krásné a pestré.
Po oddavkách a mši svaté jde ženich
k nevěstě na snídani. Vše se rozchází, děvčata se jdou převléci do starších krojů. Já jsem
šla k mamince Knotkové ke snídani.
Co tak sedím, přijde jedna nevěsta se
ženichem a hned druhá nevěsta se ženichem.
Nevěsty nesou ženichově mamince snídani.
V jedné ruce asi dvoulitrový hrnek, bílý, polévaný a malovaný s uchem přes vrch, plný bílé
kávy. V druhé ruce šátkem svázanou bábovku.
Ženich nese láhev vína a nevěsta říká: „Vítám
Vás, maměnko milá, nesu Vám snídani a litr
vína, abyste mě měli rádi tak, jak svého syna.“
A políbí maměnce ruku. Maměnka jí žehná
a tak ji přijímá za dceru. Velmi dojemný okamžik.
Nevěděla jsem o tomto originálním zvyku,
tedy tím na mě hlouběji působil. Přitom kmotřenka Kovářka, taková hezká, rázovitá žena,
podobná obličejem Boženě Němcové, povídá,

obrácena ke mně: „Vidíte, kmotřenko, takovéto snídaní jste Vy maměnce dlužna.“
Prohlížela jsem si z blízka nevěsty, nové
švagrové. Tak mně připadaly, jak dvě kytičky svěží a pestré. Na hlavách vysoké, pestré
věnce z umělých květin všech barev, jako by je
na louce někdo natrhal. Vzadu od věnce visí asi
třicet různobarevných pestrých pentlí, asi dva
coule širokých a dlouhých až po pás. Rukávce,
se širokými náramky, pracně vyšívané rukávy, varhánkovitě složené do vějíře, lomené.
Krajky kolem krku, a v záloktí asi šest coulů
široké, bohatě nabírané, a jako padlý sníh bílé
kordulky, černé, vyšívané červeně na nich červené kyty. Šorce bílé, varhánkovitě složené
z tuhého plátna. Jinak nosí ženy i dívky šorce
černé. Nevěsty a družičky mají bílé věrtůšky,
asi čtyři yardy široké z brokátového hedvábí.
Nohy mají ve vysokých botách až po kolena
z jemné kůže, říkají jim čižmy.
V kostele jsem si všimla, že měly obě
nevěsty i starší a mladší družičky plachetky
kolem boků, přes rámě pak přehozené. Je to
pruh bílého plátna asi tři čtvrtě yardu širokého a tři yardy dlouhého. Tato plachetka hraje
důležitou roli v životě mladé ženy-nevěsty.
Později, po svatbě, jsem prohlížela výbavu
mojí švagrové a pozastavila jsem se nad tou
plachetkou. Přála bych Vám všem vidět to vyšívání. Švagrová si dělala nákres sama. Byly to
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růže, ale něco tak krásného, celé větve, jako
když z keře uláme a na plátno nahodí, listy,
stonky i květy tak krásně stínované.
Jsou ty děvčice na Slovácku pravé umělkyně. V létě zapřaženy v tuhé polní práce,
ale jakmile je práce skončena a zbývá poklid
dobytka, tak zasedají k vyšívání. Toto vyšívání zmíněné plachetky trvá dobré vyšívačce
od skončení podzimní polní práce až zase do
jarního setí. A to se musí vyšívat každodenně.
Některá nevěsta si ji dělá sama, ale která je ve
vyšívání slabá, ta si ji dá udělat. Svoje přání
hlasitě vyslovuji, že bych si takový přála, a to
jak to my ženské umíme. A tu švagrová, tro-

chu zapýřená, naivně na mě hledí a povídá:
„Tuto plachetku nemožu Vám dat, s tů byla
sem v kostele a podruhé v ní děťátko ponesu
k úvodu.“ Taková nevinnost a prostota zadýchala na mě z této mladé ženy.
Prohlížím rukávce pracně vyšívané
a dostává se mi dalšího vysvětlení. Zámožná
nevěsta má těch běloučkých rukávců víc,
aspoň sedm nebo osm. Náramky jsou různě
vyšívané a pojmenované. Na „fuksie“, na
„růže“, ve Vlčnově říkají na „kule“, toto je
zvlášť krásné, a v každé růžičce je vyšito
začáteční písmeno příjmení. Na „ptáčky“, to
je rovněž jako na „růže“, to znamená, že se dá

vyšít na několik způsobů, a sice: „ ptáčci sedící na jednotlivých větvičkách, ptáčci cukrující a podobně“. Na „jatelinku“, na „kraholce“
a mnoho jiných. Když je děvče nevěstou, při
každé ohlášce nosí do kostela nové jiné rukávce, věrtůšek i šátek na hlavě. To je tam velmi
důležité. K této rukávcové záplavě má nevěsta možná až patnáct věrtůšků, různě zdobených pestrými pentličkami. Převládá barva
červená a pestrá. K tomu zrovna tolik šátků
na hlavu, tištěných, zvláště krásných v rozích.
Také i tento tisk má jméno. Samo vázání šátků
je umělecká práce, a je dosti žen, které si šátky
dávají vázat. Velice jim na tom záleží.

pamatují několik staletí. Bydleli jsme blízko,
takže kostel svojí nízkou věží se nám díval
přímo do dvora, a šepot lip ve větru bylo slyšet
až k nám. Cosi mě k nim neodolatelně táhlo.
Věděl jsem, že ony by mi toho mohly tolik říci,
kdybych se naučil rozumět jejich řeči. A porozuměl jsem jí, alespoň pro dny svého dětství.
Vzhlížel jsem k nim, když v bezvětří tiše stály,
pohrouženy ve vzpomínkách, naslouchal
jejich šepotu ve vánku, i hučení v bouři. Jak
krásné byly v plném květu. Pro mne byly tyto
květy úsměvy, které ulétly ze rtů šťastných, na
prahu kostela, do něhož nutno vstoupiti s vážnou tváří, a které usedaly ve větvích starých lip
po staletí. Po celý rok dřímají v jejich kořenech,
až čarovná moc jara vyvolá je do korun, aby
ztělesněny v květech znovu vyvolávaly radostný úsměv ve tvářích těch, kteří nejsou slepí ke
krásám světa a života. Nejen z úsměvů, nýbrž
i ze slz utkán je život. Bez počtu jich skanulo
do půdy, v níž tkví svými kořeny, vždyť stojí na
hřbitově dávno zrušeném, na němž po čtyři
staletí uléhali Vlčnovjané k věčnému odpočinku. A rosa, jiskřící za letních jiter na jejich
listech a v drobounkých kapičkách střásaná
tichým vánkem, to byly pro mne slzy, které
z půdy stoupaly kořeny lip, až ku špičkám listů,
aby ve věčném koloběhu skrápěly vždy znovu
zapadlé rovy dávno oplakaných.
Když večerní májový vánek pohrával si
s jejich listy a omamnou vůní květů sladil sny

spící dědiny, tehdy se mi zdálo, že si lípy vypravují o šťastných dnech dědiny, jichž byly svědky, a také o radostech obyvatel, které jsem si ve
své dětské obrazotvornosti jasně představoval.
Když však vichr od hor zacloumal korunami,
tu v jejich hukotu slyšel jsem dunění bouřných
dob, které se přehnaly nad vlastí, i blýskavic
nájezdů loupežných rot, jimiž náš pohraniční kraj kdysi tolik trpěl. Když pak v zimě vítr
skučel v jejich holých větvích, to byl pro mne
pláč, jehož za svého života tolik jistě také slyšely. Svištění meluzíny v jejich větvích v zimě,
to nebylo nic jiného než pláč, který se kdysi
vznášel od otevřených hrobů do jejich korun,
lkaní nad neštěstími, které postihly dědinu,
před nimiž jí jejich rozložité koruny nemohly
zaclonit.
Jsem dnes již starý chlap a život odvykl
mě snění. Mám rád celou svou rodnou dědinu
a zděděné brázdy, avšak jako drahý odkaz dětství, opatruji v duši vzpomínku na doby, kdy
rozuměl jsem šepotu lip, které mi vyprávěly
tajemné zkazky ze života těch, kteří již zetleli pod jejich korunami na zrušeném hřbitově
okolo kostela. Proto kdykoliv se vracím z pole
do dědiny, vždycky nejprve pohladím pohledem
místo mě v ní nejmilejší, starý kostelík s věncem věkovitých lip, střehoucí poslední spánek
mých předků.

Lípy u kostela
Tuto povídku napsal můj dědeček Jan
Plesl do novin „Svoboda“ pod pseudonymem
František Kučera. Byla vybrána jako nejlepší. Povídku uchovala do dnešní doby Marie
Kašpaříková Vlčnov 102.
Vážená redakce!
Na Vaši výzvu zasílám svůj příspěvek
k soutěži, co mám u nás doma nejraději. Ne
z touhy po odměně, prostě proto, že i ten největší nemluva se stává výřečným, dostane-li
se mu podnětu, aby mohl mluvit o tom, co má
rád. Tedy – chodil jsem do třetí obecné školy,
když jsme si četli některé z Jiráskových starých
pověstí českých. Velice mě mrzelo, že se u nás
nedochovala aspoň nějaká pověst o tom, kdy
a kdo založil naši dědinu. Když jsem jako malý
chlapec pozoroval rychle se měnící tvářnost
naší dědiny, měl jsem nejvroucnější přání dověděti se nějak, jak asi naše obec vypadala před
staletími. Ve svých dětských úvahách jsem si
vždy přál potkati dobrého stařečka z pohádky, který by mně zanesl zpět o několik staletí
do minulosti, ukázal mu naši dědinu, jak kdysi
vypadala, a nechal mě nahlédnout do okének
nízkých chaloupek, abych uviděl, jací byli a jak
asi žili naši dávní předkové. Ovšem stařečka
z pohádky jsem nepotkal, avšak touha zůstala.
Pokusil jsem se o její vyplnění jiným způsobem.
Uprostřed naší dědiny stojí kostelík, asi
100 roků starý, a kolem něho lípy, které též

František Pavelka – učitel a profesor z Vlčnova
Úvod: Antonín Zlínský a Karel Kužela.
Když nám přibývají léta, vzpomínáme
na lidi, kteří byli pro Vlčnov pozitivní a dělali Vlčnovu velmi dobrou pověst. Pan profesor Pavelka patřil mezi občany Vlčnova,
kteří mezi tuto společnost patřili. Já mám od
mládí kamaráda Karla Kuželu, jehož matka
Růžena Kuželová byla sestrou pana profesora. Karlova rodina bydlela na Údvoří na
čísle 826. Karel je můj životní osud, bydlíme
v Hluku vedle sebe v ulici Lipová, takže tím
je zbytek našeho společného života zpečetěný. Chodili jsme do školy nejen ve Vlčnově, ale
i na průmyslovku v Uherském Hradišti a byli
jsme spolu i na vojně v Milovicích, v místě, kde
se psaly vojenské dějiny naší republiky. Pana
profesora jsme ve svých debatách několikrát
zmínili. Měl jsem pana profesora v mysli od
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doby, kdy učil v letech 1957-1960 mého bratra
Mudr. Františka Zlínského na tehdejší jedenáctileté střední škole Jana Amose Komenského.
Tehdy měla tato škola sídlo v nové budově na
sídlišti v Uherském Brodě. Spolu s bratrem
Františkem chodili do jedné třídy Vlčnovjané,
Ing. Zdeněk Kukulka, Josef Zemek a budoucí
trenér fotbalového národního mužstva z 90.
let minulého století Milan Máčala z Biskupic.
Impulsem k oslovení rodiny pana profesora,
se pak stala moje návštěva jeho žáka Josefa
Lekeše, ročník 1924, rodáka z Hluku. Ten
mně jako Vlčnovjanovi položil otázku, zda
znám profesora Pavelku. Samozřejmě jsem
mu odpovědět kladně. Pan Lekeš byl žák pana
profesora ve válečných letech. Po brodském
gymnáziu vystudoval vysokou školu Edvarda
Beneše v Brně, s titulem inženýr. Část života
strávil v Egyptě, Afganistánu a také v Sýrii, kde

pobýval s rodinou a učil v rámci mezistátních
smluv. A právě on mně vyprávěl příběh z jeho
studií na brodském gymnáziu. Pan profesor
cítil se žáky, kteří museli doma pracovat na
poli, ale škola musela mít vždy přednost. Pan
Lekeš mně vyprávěl příhodu, jak ho jednou
pan profesor vyvolal z fyziky. Žák Lekeš se mu
přiznal, že se na hodinu nepřipravil, protože
musel doma pracovat na poli, ale pan profesor mu to neomluvil a poslal ho s pětkou do
lavice. Na další hodinu byl žák Lekeš znovu
nepřipraven, ale měl v sobě určitou inteligenci
a smysl pro rozumné řešení. Dostal úkol: „vrh
tělesa v šikmém úhlu vzhůru.“ On ten vzorec
nevěděl, ale panu profesorovi řekl, že ho umí
odvodit. Když dokončil úlohu, pan profesor
řekl potom celé třídě. „Tak má vypadat uvažování žáka, žádné biflování, ale vzít rozum do
hrsti.“ Toto všechno a řada jiných pozitivních
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reakcí mě přesvědčilo o tom, že pan profesor
Pavelka patří mezi úspěšné vlčnovské rodáky,
na které by se do budoucna nemělo zapomenout. Požádal jsem svého nesmrtelného přítele a bratrance Ladíka a Evy, Karla Kuželu,
o zprostředkování vzpomínek ze strany jeho
dětí. To se povedlo a nyní je na každém čitateli,
aby si přečetli vzpomínky jeho dětí, Vladimíra
a Evy, na jednoho úspěšného Vlčnovjana, který
zanechal v mnoha lidech srdeční vzpomínky:

František Pavelka v mládí

Náš tatínek, František Pavelka, se narodil
9. 10. 1906 ve Vlčnově jako třetí dítě a druhý
syn Františka Pavelky a Kateřiny Pavelkové
rozené Pleslové. Dětství prožil ve Vlčnově
spolu se svými rodiči a sourozenci Marií,
Karlem a Růženou. Ještě jako chlapec dostal
při „dětských hrách“ kamenem do oka. Šli
s ním tedy k doktorovi a ten prohlásil, že
poranění oka je tak masivní, že nemá cenu
utrácet peníze za doktory v Hradišti, protože
oko se už nedá zachránit. Tak zůstal tatínek
do konce života prakticky slepý na jedno oko.
Rozpoznával jen stíny a siluety.
Nejhorším období v jeho dětství byla první
světová válka. Jeho otec narukoval do rakouské armády a bojoval na italské frontě. Vedení
celého, i když nevelkého hospodářství, bylo
na mamince a děti se tedy museli zapojit do
veškerých polních prací i do obhospodařování
dobytka. Hladem snad nikdy rodina netrpěla, ale žádné přebytky neměla, takže všichni
museli žít velmi skromně. Otec František byl
na italské frontě ke konci války vážně zraněn
kamenem odvrženým od dělového granátu.
Měl poškozenou páteř s ne příliš nadějnou
prognózou. Měl však tuhý kořínek a ze všeho
se vylízal. Samozřejmě strávil několik měsíců po špitálech. Když pak dostal na pár dnů
dovolenou, navštívil svoji rodinu a rozhodl se,
že se na frontu už nevrátí. Ve svém domku si
postavil tajnou komůrku skrytou za falešnou
zeď, ve které se schovával až do konce války
a vyhlášení samostatného Československa.
Otec mi vyprávěl, jak čas od času přišli do
domku žandáři a všude hledali a vyzvídali
i u dětí, ale nikdo nikdy nic neprozradil ani
se nepodřekl. Na konci války bylo tatínkovi
14 let. Normálně by ho čekal život zemědělce,
ale jeho otec dal na radu pana učitele, že syn
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František je hlava otevřená a přihlásil ho na
Zemskou vyšší reálku do Brodu a to i kvůli
tomu nemocnému oku. Po skončení reálky
se situace opakovala. Učitelé doporučili otce
na vysokou školu a přesvědčili o tom i jeho
rodiče. V roce 1927 dokončil tedy úspěšně
studium na reálce a nastoupil na Masarykovu
universitu do Brna na Přírodovědeckou
fakultu, kterou úspěšně dokončil v r. 1932.
Nutno ještě vzpomenout na to, že tatínek byl
aktivní Sokol, zúčastnil se nejméně jednoho
sokolského sletu. Jeho nejoblíbenější cvičební nástroj byla bradla. Od roku 1932 začal
učit na Slovensku postupně na měšťanských
školách v Turzovke, Trenčíne a Ilave. V roce
1937 povýšil a stal se sice pouze dočasným
profesorem na zemském reálném gymnasiu
v Holešově, potom v Dolnom Kubíně (1938),
Trenčíně (1939) a v letech 1939 až 1941 vyučoval na Státním slovenském zemském ústavu
v Štubnianských Tepliciach. Během svého
působení v Ilave se seznámil s kolegyní, učitelkou Máriou Terenovou. V r. 1939 se s ní oženil a v r. 1940 se jim narodila dcera Eva. Byla
to velmi komplikovaná doba. V samostatném
fašistickém „Slovenskom štáte“, bylo dovoleno zůstat mému otci pouze proto, že měl za
manželku Slovenku. Ale ani to nemělo dlouho vydržet. Právě v Štubnianských Tepliciach
(dnešních Turčianskych Tepliciach) se dostal
do konfliktu s velitelem místní Hlinkovy gardy,
který „brousil“ za jednou žákyní z jeho třídy.
Ta zanedbávala učení, nechodila do školy
a hrozilo jí vyloučení. Velitel Hlinkovi gardy
napsal na otce anonymní udání na státní bezpečnost a otec byl tedy vyšetřován. Nutno
říci, že policejní vyšetřování proběhlo velmi
korektně, otce podrželi jak jeho kolegové, tak
i žáci. I přesto, že udání bylo anonymní, věděla
státní bezpečnost kdo je jeho autorem, a protože zmiňovaný velitel nebyl oblíben ani u policie, skončilo vyšetřování s verdiktem neprokázáno. Přesto však byla pozice mého otce na
Slovensku oslabena. Ještě jedna epizodka ze
Slovenského štátu. Otec dostal dopis z prezidentské kanceláře od prezidenta Tisa s nabídkou, zda by nenastoupil jako učitel matematiky
a fyziky na církevní gymnasium v Bánovciach
nad Bebravou, což bylo vlastně Tisovo gymnasium. Otec se
však nechtěl angažovat pro Slovenský
štát a proto nabídku
odmítl. Brzy na to byl
vykázán ze Slovenska
a byl dán k dispozici protektorátní
vládě v Čechách. Po
návratu na Moravu
se stal zatímním
profe s or em
na
Reálném gymnasiu
v Uherském Brodě.
Z této doby nám rodiče vyprávěli, jak se do
konce války mohli
setkávat pouze na
Moravsko-slovenské
hranici, v budově
celnice, kde mohli
ve vyhrazené místnosti konverzovat
asi tak jenom hodinku. Jednou se sebou

maminka vzala i dceru Evu, které byly asi tři
roky. Evička vůbec tatínka nepoznala a trochu
se ho i bála. No byla to podivná doba. Hned
jakmile přešla fronta a Československo bylo
opět pohromadě, vydal se otec za svojí rodinou na Slovensko do Slovenskej Ľupče. Byt
v Štubnianských Tepliciach byl během povstání vyrabován a zdevastován, takže maminka s malou dcerou Evičkou musela odejít
ke své matce do Ľupče. Tuto první poválečnou cestu absolvoval tatínek na kole, protože vlaky ani žádné jiné spoje moc nejezdily.
Později po válce se stal otec na Reálném gymnasiu v Uherském Brodě řádným profesorem,
kam se za ním přestěhovala i celá rodina, a na
škole zůstal až do roku 1963. V září roku 1963
nastoupil jako učitel na Průmyslovou školu
elektrotechnickou do Brna, kde učil až do r.
1970, kdy odešel do důchodu. V r. 1964 se
do Brna přestěhovala i celá rodina. V těchto
letech vyučoval také na částečný úvazek na
brněnském Vysokém učení technickém jako
externí profesor. Tatínek byl vždy velmi náročný učitel a vyžadoval od svých studentů dobré
znalosti a široké vědomosti. Byl sice přísný,
ale měl také pochopení pro mnohdy komplikované poměry v rodinách studentů. Často
žáci museli pracovat odpoledne až do noci na
rodinném hospodářství a na učení zůstávalo
málo prostoru. Otec jim sice nic neodpustil,
ale vždy jim dal šanci, aby si známku opravili.
Tatínek si vždy držel odstup od totalitních režimů, jak během války tak i po ní.
Nikdy nevstoupil do KSČ ani žádné jiné strany
a vždy a v každé situaci si zachoval čistý štít.
Samozřejmě to komplikovalo život celé rodiny. Dcera Eva například dostala od uličního
výboru KSČ tak negativní posudek, že nebyla
přijata na Lékařskou fakultu do Brna. Až po
odvolacím martyriu se to nakonec podařilo
a tak dcera nakonec medicínu vystudovala.
Na sklonku života žil tatínek v Brně, kde
žil a doposud žije i Ladík. Často trávil i dlouhé měsíce v Bratislavě v rodině své dcery Evy.
Těšil se ze svých čtyř vnoučat, dvou děvčat
a dvou chlapců. Devadesátiny jsme oslavili
spolu s celou vlčnovskou rodinou ve Vlčnově.
Tatínek nás opustil v létě roku 1997 ve věku
nedožitých 91 let (7. 7. 1997).

František Pavelka ve zralém věku
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Potravinovou i materiální pomoc

obdrží zájemci z regionu v Uherském Brodě
Možnost získat zdarma potravinovou
a materiální pomoc mají lidé na Uherskobrodsku. Děje se tak díky zapojení Oblastní
charity Uherský Brod do operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci (FEAD).
Tento program nese název „Potravinová
a materiální pomoc nejchudším osobám“.
„Tato pomoc je anonymní a řídí se dle pravidel našeho Centra potravinové a materiální
pomoci, tak, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití,“ vysvětlil vedoucí Centra potravinové
a materiální pomoci (CPMP) v Uherském
Brodě František Bílek.
Potravinové balíčky a další sortiment slouží klientům Oblastní charity Uherský Brod,

tedy lidem bez přístřeší, maminkám s dětmi
v uherskobrodském azylovém domě a žadatelům v krizové sociální situaci, kteří žádají
o pomoc v rámci CPMP.
„Zájemci mohou získat například trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy, těstoviny, sušené mléko, olej, a podobně. Dále také
hygienické potřeby - například holicí strojky,
mýdlo, prášek na praní, čisticí prostředky, ale
i dětské pleny či vlhčené ubrousky. Tímto bych
rád vyzval veřejnost – pokud víte o potřebných osobách ve svém okolí, kteří takovou
pomoc potřebují, neváhejte nás kontaktovat,“ podotýká František Bílek, který připomněl, že kromě zapojení CPMP do programu
FEAD se jeho centrum angažuje i v dalších

aktivitách s cílem získat pomoc pro potřebné.
„Jedná se například o organizování potravinových sbírek v obcích našeho regionu a zajišťování hmotných darů od sponzorů,“ dodal
František Bílek.
Lidé, kteří potřebují pomoc v nouzi, se
mohou obrátit na vedoucího Centra potravinové a materiální pomoci Uherský Brod Ing.
Františka Bílka, Ph.D., mob.: 724 651 321
email: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
nebo na paní Bc. Simonu Vrba - sociální pracovnici, mob.: 739 547 623, e-mail: simona.
chocholata@uhbrod.charita.cz
Více informací o projektu FEAD:
www.mpsv.cz/cs/18823

Velikonoční recepty
PERNÍKOVÝ KUSKUS K SNÍDANI
Suroviny: 40 g celozrnného kuskusu,
75 g polotučného tvarohu, 10 g strouhaného
kokosu, 5 g lískových oříšků, 5 g pšeničných
otrub, 10 g rozinek, perníkové koření, skořice,
kakao, 10 g javorového sirupu (2 lžičky)
Postup: Kuskus smíchejte s otrubami,
rozinkami, perníkovým kořením, skořicí, lžičkou sirupu, zalejte ho horkou vodou (tak, aby
mírně plaval), přiklopte pokličkou a nechte
ho změknout. Po pár minutách je hotovo. Do
tvarohu přidejte trochu vody na rozředění,
doplňte kakao, druhou lžičku sirupu a navršte ho na kuskus. Dozdobte oříšky, kokosem,
a podávejte.
ZELENINOVÁ POLÉVKA
S JARNÍMI BYLINKAMI
Suroviny: 2 mrkve, 1 pórek, 2 brambory,
1 lžička másla nebo řepkového oleje, 800 ml
vody, sůl, pepř, parmazán
Pesto: 2 plné hrnky jarních bylinek (mladé
listy pampelišek, medvědí česnek) 1 hrnek
lehce pražených ořechů, ½ hrnku olivového oleje, ½ hrnku strouhaného parmazánu,
2 stroužky česneku, sůl, pepř
Postup: Omyté a osušené bylinky,
stroužky česneku, ořechy posekejte v mixéru, postupně přilévejte olej, až vznikne zelená
pasta, ke které přimícháte parmazán, osolíte
a opepříte.
Na oleji či másle restujte cca 5 minut
kolečka mrkve a pórku s kostičkami brambor. Poté zalijte vodou, osolte, opepřete a vařte
do změknutí asi 8 minut. Polovinu polévky
rozmixujte ponorným mixérem na krém. Přidejte
2 lžíce pesta
a vše dejte
zpět do
hrnce
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k nerozmixované polévce. Podávejte se strouhaným parmazánem.
Zbylé pesto uchovejte v chladu a používejte do těstovin nebo na opečenou bagetu.
VELIKONOČNÍ
NÁDIVKOVÉ MUFFINY
Suroviny pro 10 až 16 muffinů: 8 rohlíků
(nejlépe den starých), 450 g uzeného masa,
6 vajec, 2 jarní cibulky, miska kopřiv (spařených), mléko podle potřeby, špetka pepře.
Postup: Rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme mlékem. Přidáme na kostičky nakrájené
uzené maso, nakrájené jarní cibulky, kopřivy,
žloutky a opepříme. Z bílků ušleháme sníh
a opatrně vmícháme do hmoty. Lžící nabíráme hmotu a plníme jí papírové košíčky.
Předehřejeme troubu na 180°C a pečeme si
35–40 minut. Necháme uležet, po 20 hodinách jsou krásně vláčné a jdou bez problémů
oddělit od papírových formiček.
BERÁNEK Z TVAROHU
Suroviny: 250 g polohrubé mouky,
200 g másla či rostlinného tuku, 250 g tvarohu, 200 g moučkového cukru, 3 vejce, 1 vanilkový cukr, ½ prášku do pečiva, hrst rozinek
máčených v rumu, špetka soli, tuk a mouka na
vymazání a vysypání formy, moučkový cukr
na posypání
Postup: Změklé máslo nebo tuk utřeme
spolu s tvarohem, vejcem a cukrem. Přidáme

prosátou mouku smíchanou s práškem do
pečiva a rozinky. Těsto nalijeme do tukem
vymazané a moukou vysypané formy. Pečeme
v předem vyhřáté troubě na 150–160 °C dorůžova. Beránka vytáhneme z trouby, necháme
vychladnout, vyklopíme a posypeme cukrem.
VELIKONOČNÍ
ČOKOLÁDOVÉ DORTÍČKY
Množství: 8 dortíčků
Těsto: 70 g polohrubé mouky, 100 g čokolády na vaření, 50 g másla, 3 vejce, 50 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 kypřící prášek, 3 lžíce rumu
Krém: 1 balení mascarpone (doporučuji
značku Galbani), 100 g smetany ke šlehání,
4 žloutky, 5 lžic moučkového cukru, 1 ztužovač šlehačky
Zdobení: 100 g čokoládové polevy, 50 g
tmavé čokolády na výrobu hoblinek, 50 g bílé
čokolády na výrobu hoblinek, čerstvé maliny,
dekorační vajíčka, čerstvé lístky máty
Postup: V horké lázni rozpustíme čokoládu a máslo. Žloutky, cukr, vanilkový cukr
a rum utřeme do pěny. Přidáme rozpuštěnou
a mírně vychladlou čokoládu, navrch prosejeme mouku s kypřícím práškem a promícháme. Z bílků ušleháme sníh, který opatrně
vmícháme do směsi. Vzniklou hmotou naplníme formičky (vymaštěné máslem a vysypané
moukou) a dáme péct do trouby na 175 °C.
Pečeme, dokud se nám těsto nelepí na špejli,
poté necháme vychladnout. Pak si připravíme
krém. Do připravené misky si dáme mascarpone, přidáme žloutky umíchané s cukrem do
pěny. Vše opatrně smícháme. Ušleháme smetanu se ztužovačem šlehačky a velmi opatrně
vmícháme do krému. Je velmi důležité krém
míchat pomalu a opatrně přidávat přísady, aby
nevznikly hrudky a krém nespadl (nezřídl).
Pomocí škrabky na brambory si vytvoříme
čokoládové hoblinky (bílé a tmavé). Upečené
a vychladlé dortíčky uprostřed rozkrojíme
a spodní část potřeme krémem. Poté přiklopíme vrchní část a celý dortíček polijeme čokoládovou polevou. Poté zdobíme čokoládovými
hoblinkami, filigránky, malinami, lístky máty
či jinými ozdobami podle fantazie.
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PŘEVOD FORMÁTŮ VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C

Po 40 letech definitivně skončila výroba VHS kazet. Máte doma nějaké staré
video či audio kazety a přemýšlíte, jak je za pár let přehrajete? Nabízíme Vám
jejich digitalizaci a převod na DVD nebo CD. Ideální řešení pro zachování
vzpomínek. Převedeme rychle kvalitně a levně.
Tel.: 777 845 259 – www.charvat-ub.cz
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