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Krásné prozářené Vánoce
a nadějné výhledy v novém roce 2020
přejí starosta, místostarostka
a zastupitelé obce Vlčnov.

Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížil vánoční čas s koncem
roku, ke kterému patří i bilancování uplynulého roku. Věřím, že ten letošní byl pro Vás hojný
a dobrý a že ten nastávající bude ještě lepší
a hojnější. Avšak co si přát nejvíce do nového roku, je zdraví. Člověk může být bohatý,
zabezpečený, ale jak mu chybí zdraví, jdou
materiální statky bokem. Letošní rok proběhl
celkem v poklidu. V rámci obce jsme vyměnili
okna na staré škole, upravili vnitřní interiér,
okna u zahrádkářů také s vnitřními úpravami, vysadili alej Boří, provedli mnoho úprav
a oprav na dětských hřištích po celé obci, opravu některých chodníků, cest a kanálových
vpustí. Dále se nám podařilo upravit čtyři třídy
ZŠ, ve kterých praskaly stěny, vybavit počítačovou učebnu novými počítači a dokončit
bezbariérovost školy. Ve škole došlo i k výměně
na postu vedení školy, kdy byla odvolána ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Petra Mlýnková a na její
místo nastoupil na základě konkursního řízení
Mgr. Libor Trtek. Odstupující paní ředitelce
bychom chtěli poděkovat za její dlouholetou
práci ve vedení školy a novému vedení popřát
mnoho úspěchů v jejich práci.

Pomalu se nám daří dotáhnout do konce
kompletní dokumentaci k víceúčelovému hřišti nad ZŠ a tím se přiblížit ke stavebnímu povolení. Na mrtvém bodě nezůstává ani projekt
„polyfunkčního domu“, kde s projekční firmou
Archico dolaďujeme poslední detaily. V současné době probíhá výstavba a přeložka trafostanice u koupaliště, která nám zajistí dostatek el. energie pro tuto část obce. Dále máme
v plánu v tomto úseku vybudovat nový chodník
včetně osvětlení. Velmi se nám osvědčila deponie suti, kterou občané neustále zásobují cihlami a betonem tak, že v brzké době budeme
volat firmu na drcení suti. Budiž nám útěchou,
že opět ubývá černých skládek a závozů suti
na polní cesty.
Jelikož tento zpravodaj je v tomto roce
poslední, dovolte mi popřát Vám všem šťastné
a veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí do nového roku a příjemné prožití vánočních svátků.

Alej Boří

Alej Boří

Jiří Matušík,
starosta obce Vlčnov
Chodník Vala-Rybáře, průběh rekonstrukce

Chodník Vala-Rybáře, po rekonstrukci

Milí čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
jubilejní, 60. číslo Vlčnovského zpravodaje se kryje s 30. výročím naší novodobé historie. Přestože díky sametové revoluci žijeme v demokratické společnosti, musíme
se řídit příslušnými zákony a nařízeními.
A to i při vydávání Vlčnovského zpravodaje.
Základním právním předpisem je Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon). Kromě něj je nutné
dodržet ještě dalších 10 různých právních
předpisů, např. zákon o obcích, o zpracování
osobních údajů, o regulaci reklamy, o právu
autorském, o volbách, o svobodném přístustrana 2

pu k informacím, Občanský zákoník, Listinu
základních práv a svobod. Vlčnovský zpravodaj, stejně jako jiné tiskoviny, musí být registrován na ministerstvu kultury a má kromě
názvu své evidenční číslo a podtitul „periodický tisk územního samosprávného celku“ – viz
tiráž na poslední straně. Za obsah zpravodaje vždy odpovídá vydavatel, v našem případě
obec Vlčnov.
V současném vydání se zaměřujeme především na období blížícího se konce roku,
ale bohužel není možné uvést všechny akce,
které se s obdobím adventu, Vánoc a Nového

roku uskuteční. Z důvodu náporu v tiskárnách
v posledním měsíci roku musí být podklady
pro tisk dodány v předstihu. Ale určitě nebudete o dění ošizeni, informace a fotky připravíme
do příštího vydání. A taky zveme, abyste krásné adventní a vánoční pořady v obci vyzkoušeli na „vlastní kůži“. Vychutnali si atmosféru,
setkali se s přáteli a užili si rodinnou pohodu.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
a členka redakční rady
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Informace z obce
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
I v roce 2020 bude provádět svoz komunálního odpadu a evidenci nádob v naší obci
fi Rumpold UHB, s.r.o., na základě veřejné
zakázky. Svoz popelnic bude probíhat jako
dosud 1× za 2 týdny, tříděný odpad v pytlích
bude od domů odvážen 1× za měsíc dle časového harmonogramu, který bude zveřejněn.
Pytle se budou vydávat v průběhu měsíce
ledna. Budeme pokračovat v kódování pytlů
s tříděným odpadem. Kódy je možné dle potřeby vyzvednout na podatelně obecního úřadu.
Pokud jste se zatím nezaregistrovali do systému www.mojeodpadky.cz, stále máte možnost. Díky registraci můžete sledovat svoz
nádob a pytlů od svého domu a zdokonalovat se v třídění odpadu. Připravujeme ocenění občanů, kteří nejlépe hospodaří se svým
odpadem na základě vyhodnocení v uvedeném systému.

Dřevo můžete ukládat do kontejneru, který
je zatím volně přístupný u sběrného dvora.
Prosím jen, aby se zde nábytek ukládal rozložený, ne celé skříně apod. Stále je možné bezplatně zapůjčit štěpkovač na ořezané větve.
Připomínám otvírací dobu sběrného dvora
v zimních měsících (prosinec, leden, únor) – je
otevřeno každou 1. sobotu v měsíci od 10 do
11 hodin. Skládka suti bude v zimě uzavřena.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci na rok 2020 je
navržen ve výši 450 Kč. Poplatníkem je fyzická
osoba přihlášená v obci a fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které
není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek ani zdaleka nepokryje náklady na
odpadové hospodářství, ale záleží jen na nás
všech, jakým způsobem budeme k hospodaře-

ní s odpady přistupovat a jakou částkou budou
z obecního rozpočtu odpady dofinancovány.
ZIMNÍ ÚDRŽBA
Údržbu komunikací bude zajišťovat Ing. Jan
Ondrůšek dle priorit sjízdnosti:
primárně se jedná o příjezdové komunikace k ZŠ a MŠ a zásobovací rampě kuchyně,
dále svážné komunikace a ty, které vyúsťují na krajské silnice, poslední v pořadí jsou
rovné úseky a komunikace lokálního významu. Chodníky a pochůzné plochy udržují ve
schůdnosti terénní zaměstnanci obce rovněž
podle zavedeného plánu údržby.
VANDALISMUS
Bohužel ani Vlčnovu se občas nevyhne.
Naposledy se tak stalo pod okny obecního
úřadu, kde byly vyvráceny stojany na kola
(viz foto). Díky kamerovému systému, který
je v obci instalován, byli s pomoci policie ČR
pachatelé vypátráni a na jejich náklady byla
provedena oprava.
KOUPALIŠTĚ
Předkládáme konečné vyúčtování provozu
koupaliště i bufetu, jak bylo slíbeno v minulém
vydání Vlčnovského zpravodaje poté, co byly
zaplaceny faktury za energii a vodu.
Koupaliště: příjmy 394 877, 68 Kč, výdaje 820 671,09 Kč, výsledek hospodaření
-425 793,41 Kč; Bufet: příjmy 583 200,89 Kč,
výdaje 589 094,18 Kč, výsledek hospodaření
-7 054,69 Kč
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

Zvonky zvoní, andělé zpívají…
V neděli 24. listopadu v 17 hodin proběhla
v Galerii na Měšťance vernisáž vánoční výstavy s názvem Zvonky zvoní, andělé zpívají…
Každý rok se snažíme vánoční výstavu
uspořádat na určité téma. Letos jsme si zvolili téma zvonů. Oslovili jsme jak občany
Vlčnova, tak například zvonařské dílny s prosbou o zapůjčení zvonů. Sešla se nám řádka
exponátů, které nám byly zapůjčeny buď jako
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jednotlivé kusy nebo i jako celé sběratelské
kolekce. Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám zvony a zvonky na výstavu zapůjčili,
vyrobili či jinak pomohli zajistit.
Na vernisáži proběhl minikoncert souboru
Zvonky dobré zprávy z Kateřinic a Ratiboře. Je
to soubor hrající různá hudební díla na ruční
zvonky. Vystoupení bylo všemi návštěvníky
hodnoceno jako neuvěřitelný zážitek.

Na výstavě jsou k vidění zvony, zvonky
a zvonečky z různých materiálů, kovové, skleněné, keramické, papírové, voskové, perníkové, slaměné, dřevěné, textilní, háčkované
a ještě i jiné.
Přijďte se podívat a inspirovat. Výstava
potrvá do 12. ledna 2020.
Petra Kučerová Brandysová, ředitelka KSK
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Vánoční těšení v mateřské škole
„Hvězdička stříbrná nám zase po roce přináší
stromeček, přináší Vánoce.“
Na Vánoce se těšíme všichni. Dospělí mají
radost z obdarovávání, příprav, ale hlavně
z rozzářených dětských očí ze zázraku Vánoc.
Děti, ty se radují z každé písničky, z výrobku,
co vytvoří či nakreslí, co připomíná blížící se
nadělování a stromeček. Mateřskou školou se
nese vánoční atmosféra po celý měsíc prosinec. Dokonce už od poloviny listopadu připravujeme program k rozsvěcování vánočního stromečku ve vesnici. Jako první vánoční
těšení zazvonilo již 24. listopadu, kdy jsme
tvořili s nejstaršími dětmi z keramické hlíny
zvonečky pro výstavu „Zvonky zvoní, andělé

zpívají“. Děti si také vyrobily krásné svícínky v podobě vánočních stromečků. Při čertovských hrách si i ti nejmenší vyzkoušely
házet brambory do kotle, aby uvařily čertům
polívčičku. Naše děti se naučily písničku, ve
které se zpívá: „kdo má jiné lidi rád, kdo umí
být kamarád, nemusí se čertů bát“. A protože
jsme kamarádi a všichni se máme rádi, tak se
čertů nikdo nebál. Nadílka byla bohatá. Pod
školkovým stromečkem našly děti nové hračky
a nechyběly také nějaké ty sladkosti. A co Vy,
čtenáři svátečního vydání Vlčnovského zpravodaje? Jak vy se těšíte na ty letošní Vánoce?
Návod, jak si je užít, Vám společně zazpívaly
děti u rozsvěcování vánočního stromečku ve

vesnici. „Maminky, tátové, babičky, dědové,
s námi dnes radujte se. Pro nás i pro vás teď
nastává krásný čas, Ježíšek lásku nese.“
Nezbývá než popřát Vám dospělým a Vašim
dětem ty nejkrásnější Vánoce v rodinném
kruhu. K Vánocům patří i prázdniny, které
nabízí mnoho příležitostí, jak si to s dětmi
užít, když přes rok je takový shon a my dospělí
nemáme stále čas. Do nového roku Vám všem
a Vašim rodinám přeji zdraví, co nejvíce pohody a velikánskou kopu radosti z Vašich dětí.
Markéta Píšková, mateřská škola

Mikulášská besídka
Mikuláš, anděl a čert si dovolují pozdravit
všechny děti a jejich doprovod, kteří přišli
v neděli 24. listopadu do Klubu sportu a kultury na tradiční dílničky. Děkujeme děvčatům
z tanečního kroužku základní školy a paní učitelce Kateřině Knotkové za jejich vystoupení.
Děkujeme i dobrovolníkům na stanovištích
za jejich práci. Dále si poděkování zaslouží
Pekařství Javor, Linea Nivnice, Obec Vlčnov,
Klub sportu a kultury a paní Tykalová. Ta pro
nás všechny upekla a krásně nazdobila výborné perníky.
Milé děti, věřím, že Mikuláše ještě letos
potkáte. Pokud ne, určitě se sejdeme zase za
rok v klubu.
Vaši Mikuláš, anděl a čert
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Oslavenkyně Marie Kubíčková
V létě letošního roku oslavila 97. narozeniny Vlčnovjanka paní Marie Kubíčková.
V současné době bydlí v domově pro seniory
v Pačlavicích na Kroměřížsku. Jejím velkým
přáním k narozeninám byla návštěva zástupců
rodné obce. Velmi rádi jsme s panem starostou
její přání vyplnili a strávili jsme vzácné chvíle
v její přítomnosti. Paní Kubíčková je i přes svůj
požehnaný věk velmi čilá a má neuvěřitelný
přehled o dění nejen v minulosti, ale i současnosti. V domově je pro svou veselou povahu
velmi oblíbená. Na Vlčnov však stále vzpomíná a pozdravuje všechny, kteří ji znali.
Marta Moštková, místostarostka obce

Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov
Hasičsko akrobatické cvičení mladých hasičů v KSK Vlčnov
Po mnoha a mnoha letech se sbor rozhodl
23.3.2019, že pro 18 mladých hasičů uspořádá
Hasičsko-akrobatické cvičení v KSK Vlčnov.
Jedná se o sborovou osvědčenou formu zimní
přípravy mladých hasičů ve vnitřním prostoru za použití jednoduchých prostředků PO
a základního cvičebního nářadí. Po startu
závodník projede („proletí“) kozu, na žíněnce spojí dvě požární hadice, překoná lavičku,
přenese hasicí přístroj na podložku a překoná
švédskou bednu. Na zpáteční cestě opět překoná švédskou bednu, přenese hasicí přístroj,
překoná lavičku, rozpojí hadice a opět projede
kozou a je v cíli.
Za přítomnosti členů a členek družstev,
kteří zajišťovali zdárný průběh soutěže, přišli povzbudit svého syna, dceru, téměř všichni rodiče, a i další rodinní příslušníci. Soutěž
probíhala dvoukolově v závodě jednotlivců, a to v kategorii mladší žáci (11 závodníků) a v kategorii starší žáci (7 závodníků).
Kategorii mladších žáků vyhrála Romana
Mošťková před Šimonem Hlůškem a Editou
Mikuškovou. Kategorii starších vyhrál Ondřej
Mikulec před Michalem Kubátem a Davidem
Kubátem. První tři závodníci získali krásné
poháry a každý závodník pamětní medaili.
Všichni zúčastnění, a především rodiče,
mohli na vlastní oči vidět svého potomka nejenom při samotném závodě, ale i při rozcvičování, způsobu překonávání jednotlivých překážek, jejich šikovnost při plnění hasičských
úkolů. Věřím, že mnozí byli překvapeni nejenom z výsledků, z průběhu, ale i ze způsobu
vystupování svých dětí. Děkuji mladým hasičům za přístup, dosažené výsledky, rodičům
za účast a povzbuzování a členům sboru za
pomoc při zorganizování a průběhu soutěže.

Michal Knotek při spojování požární hadice
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HAC – mladší žáci s vedoucím a hlavním rozhodčím po vyhlášení výsledků

HAC – starší žáci s vedoucím a hlavním rozhodčím po vyhlášení výsledků

Edita Mikušková přenáší hasící přístroj

Sabina Hlůšková překonala (proletěla) překážku
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Soustředění mladých hasičů a dětský den sboru v myslivecké chatě
Soustředění mladých hasičů s následným dětským dnem proběhlo 23. a 24. srpna v myslivecké chatě. Dvacet mladých hasičů, vedoucí
a dva instruktoři v pátek začali již tradičním
programem, který spočívá v přípravě neznámého prostředí a plnění daného programu.
Nejoblíbenější hrou se stal tzv. „dekovat“.
Program večerních hodin směřoval nezadržitelně k vrcholu celého dne, tedy k tradiční
stezce odvahy. V neznámém lesním prostředí, za úplné tmy, za přítomnosti neviditelných strašidel a různých neznámých zvuků
zvládnout tento těžký úkol není vůbec pro

žáka jednoduché. Rád dodávám, že všichni
účastníci stezku odvahy zvládli. Většina bez
pomoci a někteří za vydatného přemlouvání
a pomoci. Následné posezení u ohně se neslo
v duchu uvolnění napětí (písničky, příběhy,
hry) a seznámení se s těmi, kteří stezku odvahy pomáhali uskutečnit. Druhý den, sobota, je
určena i pro rodiče žáků, členy sboru a jejich
rodinné příslušníky. Role našich mladých
hasičů se podstatně obrátila. Pro ostatní děti
organizovali hru hledání pokladu, šipky, stolní
tenis a sami pro ně prezentovali to, co prováděli den předtím – dekovat. Výborná limoná-

Soustředění na myslivecké chatě – mladí hasiči s vedoucím a instruktory

da, zmrzlina, špičkový nenapodobitelný guláš
a závěrečné ocenění téměř pro všechny završilo příjemně a účelně prožité dva dny v krásném
přírodním prostředí myslivecké chaty.
Děkuji Mysliveckému sdružení Dřínek
Vlčnov za možnost uskutečnit akci v jejich
prostorách, Antonínu Pavlušovi za dodání
výborných jídel, členům sboru za pomoc při
zajištění této akce a rodičům mladých hasičů
za pomoc a vstřícnost. Rovněž děkuji za účinnou pomoc svým mladým kolegům Liborovi
Blahoňovskému a Martinu Vlkovi.

Kolektiv mladých hasičů, rodičů, členů a členek sboru s rodinnými příslušníky

Soutěžní rok družstva SDH Vlčnov v požárním sportu
Muži začali svoji cestu v PS ve Vlčnově v okrskovém kole ve Strání, kde jako již tradičně,
skončili na druhém místě.
V minulých letech se na okresních kolech
vynechávala štafeta s překážkami 4 × 100
metrů a závod tak probíhal jen v disciplině požární útok a v závodě na 100 m s překážkami. Naše družstva byla tímto opatřením
do jisté míry znevýhodněna, a proto se sbor
rozhodl, že uspořádá okresní kolo ve Vlčnově
v areálu TJ Vlčnov, a to ve všech disciplinách.
Okresní kolo proběhlo 23. 6. 2019 a do jeho
průběhu byl zařazen i požární útok pro družstva soutěžící ve Velké ceně UH - 20 družstev.
Naši muži vyhráli závod na 100 m s překáž-

kami, vyhráli štafetu s překážkami a rovněž
i požární útok, když především první pokus
měl vysokou kvalitu. Tímto chlapci postoupili na krajské kolo v PS, kde je doprovodilo
družstvo z Kněžpole. Děkuji za spolupráci TJ
Vlčnov, především členům a členkám sboru,
kteří dokázali připravit a zorganizovat tuto
nelehkou soutěž.
Krajské kolo tentokrát probíhalo 27.7.2019
na stadionu TJ Jiskra Otrokovice, a to za velmi
nepříznivého deštivého počasí. Vzhledem
k nedokončení v 1. kole v závodě na 100 m
s překážkami, tato disciplína musela být
zrušena, a tak celkový výsledek družstev se
sestával jen ze štafety a požárního útoku. Ve

štafetě naši skončili na 6. místě. V královské
disciplíně se muži vytáhli a obsadili výborné 2. místo těsně za favoritem z Oznice (VS).
Celkově to stačilo na pěkné třetí místo za
první Oznicí a druhým Hovězím (VS). Pro mě
osobně, možná cennější než samotné umístění a výsledky družstva je skutečnost, že se
muži snažili pracovat sami, a hlavně udržovali kolektivní duch. Když si družstvo udrží
chuť do práce, do soutěžení, když se kolektiv
neuzavře a bude se přirozeně doplňovat, má
určitě budoucnost a nejenom v PS, ale hlavně
v disciplínách CTIF.

Matouš Mičulka sbíhá kladinu v závodě na 100 m
s překážkami – Krajské kolo v PS, Otrokovice

Petr Lekeš na kladině v závodě na 100 m
s překážkami – Krajské kolo v PS, Otrokovice

3. místo družstva SDH Vlčnov muži na Krajském
kole družstev v pož. sportu 27. 7. 2019, Otrokovice
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Muži SDH Vlčnov vytvářejí útočné vedení
požárního útoku na Krajském kole družstev v PS
v Otrokovicích, 2. místo

Soutěžní rok družstev SDH Vlčnov M2 a M3 v disciplínách CTIF
První závodní vystoupení našich družstev
proběhlo doma 13. dubna 2019 na již 11.
ročníku Vlčnovském poháru CTIF. Soutěž,
která je zařazena do tzv. Litovel ligy CTIF,
pořádá sbor, a to pod záštitou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Do Vlčnova se
sjelo osm družstev, a to včetně závodníků ze
Spišské Nové Vsi (Slovensko). Přes nepřízeň počasí závod měl úroveň, spád a některé dosažené výsledky družstev měly vysokou
kvalitu. V kategorii žen si Vlčnovský pohár
CTIF odvezly ženy z SDH Nová Paka a v kategorii muži HZS Královéhradeckého kraje,
mj. poslední olympijští vítězové. Naše nově
seskládané družstvo muži M2 a muži M3
shodně obsadili 2. místa ve svých kategoriích.
Zajištění, průběh soutěže, závěrečné vyhlášení i posezení po soutěži s rozhodčími i se
soutěžícími potvrdilo skutečnost, že družstva
i rozhodčí do Vlčnova jezdí velmi rádi.
V rámci seriálu Litovel ligy CTIF se družstvo M3 (družstvo mladíků s věkovým průmě-

rem 59 let) začátkem září zúčastnilo soutěže
O pohár Velkého Meziříčí. Svojí účastí jsme
podpořili naše kamarády z Meziříčí a zároveň jsme se tzv. sladili s rozhodčími ve vztahu
k mistrovství ČR. Na této soutěži jsme dosáhli
na druhé místo ve své kategorii, a to i za výpomoci Marka Dacíka z bývalého družstva muži
M1.
Příprava na samotné mistrovství České
republiky neproběhla v ideálním duchu. Byla
snaha, aby se mistrovství zúčastnili muži M3
a muži M2. Pracovní zaneprázdnění některých členů vyřadilo celé družstvo M2 a družstvo M3, ze stejných důvodů muselo zařadit do
družstva i Dušana Vráblíka z bývalého družstva muži M1.
Na samotném Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF, které se
konalo na sv. Václava 28. září 2019 ve Dvoře
Králové nad Labem, Vlčnov tak reprezentovalo jen družstvo M3, tedy naši „mladíci“.
Dosažené třetí místo ve své kategorii plně

Družstvo SDH Vlčnov muži M3 na Vlčnovském poháru CTIF
před startem požárního útoku CTIF

Jiří Polášek a Stanislav Moštěk
po slavnostním vyhlášení výsledků na MČR v CTIF
ve Dvoře Králové nad Labem, 28. 9. 2019
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odpovídá stávající možné výkonnosti a trénovanosti. Myslím si, že Em trojka vzhledem ke
svému věkovému průměru, bojuje především
ve své vlastní kategorii. Naší snahou, bez ohledů na výkony soupeřů, je pokusit se možná
někdy pokořit hranici 400 bodů. Je to výzva,
ale daleko důležitější, než tato sportovní meta,
je skutečnost, že přes rozdílnosti jsme dobrým kolektivem, který vystupuje a reprezentuje Vlčnov způsobem, který uznávají soupeři, rozhodčí, organizátoři soutěže a samotné
SH ČMS.
Na závěr bych chtěl poděkovat členům a členkám Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov za
dosavadní práci. Přeji Vám všem klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně
zdraví, štěstí, pohody a elánu.
Stanislav Moštěk,
starosta sboru a vedoucí mladých hasičů

Družstvo SDH Vlčnov muži M2 na Vlčnovském poháru CTIF
při vytvoření sacího vedení

Druhé místo družstva SDH Vlčnov muži M3
na Vlčnovském poháru CTIF, 13. 4. 2019

Družstvo SDH Vlčnov muži M3
před vyhlášením výsledků na MČR v CTIF
ve Dvoře Králové nad Labem, 28. 9. 2019
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Akce vlčnovských včelařů pro veřejnost v roce 2019
V uplynulém roce 2019 vlčnovští včelaři uspořádali pro veřejnost dvě osvětové akce. V pátek
17. května proběhl DEN VČEL, který byl
zaměřen na osvětu a vzdělávání dětí v oblasti
včelařství, domácí zpracování ovoce a divoké zeleniny. V klubovně včelařů, moštárně
a na zahradě byla připravena čtyři stanoviště
s lektorem a krátkým výukovým programem.
Na stanovištích se děti střídaly ve skupinách
a dověděly se mnohé o včelách, včelaření, zpracování ovoce a jedlých plevelů. Na každém stanovišti také děti něco ochutnaly – plástový

med, marmeládu a tvarohovou pomazánku,
kterou si samy vyrobily. V průběhu dne se
ve včelařské klubovně vystřídalo na 80 dětí
ze základních škol z Vlčnova a Popovic. Na
programu s včelaři spolupracovali a jednotlivá stanoviště vedli: Aleš a Monika Cimalovi
(zpracování ovoce) a Lenka Pavelčíková
s Pavlou Ketmanovou z Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uh. Hradiště (včelařství
a divoká zelenina).
Další akce pro veřejnost proběhla v neděli
29. září. Tento den byl ve včelařské klubovně

Den otevřených dveří spojený s ochutnávkou
medu vlčnovských včelařů. Od 13 do 17 hodiny
se do včelařské klubovny přišlo podívat několik desítek návštěvníků. Kromě ochutnávky
medu si zájemci mohli prohlédnout také malou
výstavu starých medometů a úlů připravenou
na dvoře klubovny a nahlédnout do historických včelařských kronik. K ochutnávce bylo
připraveno 25 různých vzorků letošních medů.
Obě akce včelaři uspořádali ve spolupráci
s Obcí Vlčnov, která nás v tomto roce podpořila částkou 10 000 Kč.

Spolek rodičů a přátel školy ve Vlčnově
V září 2014 byl založen při ZŠ Vlčnov Spolek
rodičů a přátel školy, jehož účelem je zlepšení podmínek našich dětí ve škole. Jedná se
o organizaci, která je prostředníkem mezi
rodiči a vedením ZŠ Vlčnov. Cílem spolku je
organizační a finanční podpora při školních
i mimoškolních aktivitách ZŠ.
Ve školním roce 2018/2019 máme již 85
členů, kdy se vybralo 8.500 Kč, ale dalších 63
rodičů poslalo příspěvek bez členství, takže
celkový výběr byl 14.800 Kč. Aktivních členů
je 9.
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Výtěžek z plesu byl 37.579 Kč a z bufetu ze
školní akademie se utržilo 2.745 Kč.
Z těchto peněz jsme přispěli dětem na mikulášskou nadílku pro žáky 1. stupně, na pastelky
k zápisu do 1. třídy, na volejbalový turnaj, na
kino pro žáky ze školní družiny a závěrečný
oběd pro deváťáky. Dále se zakoupil stůl na
stolní tenis, který děti nadšeně využívají.
Od obce jsme dostali dotaci ve výši
10.000 Kč. Z přijaté dotace, jsme přispěli
dětem v ZŠ a MŠ na den dětí, kdy mohly vidět
ukázku dravých ptáků.

Největší plánovanou akcí SRPŠ ve spolupráci se ZŠ a obcí Vlčnov, je 5. reprezentační
ples školy a obce, který se uskuteční dne 10. 1.
2020, na němž se nám, mimo jiné, polonézou
představí žáci 9. třídy. Výtěžek z plesu bude
opět sloužit k podpoře ZŠ. Již nyní Vás na ples
zveme.
Zároveň bychom chtěli poděkovat obci
Vlčnov za podporu našeho spolku.
Jana Švestková, zástupkyně SRPŠ
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Sportovní střelba ve Vlčnově
Seznámení se sportovní brokovou střelbou
ve Vlčnově v roce 2019.
V letošním roce byl stanoven cíl Bedřicha
Chaloupky pro střeleckou sezónu v roce 2019
na 115 terčů ze 125 možných. Tohoto výsledku se bohužel podařilo dosáhnout až v druhé
půlce sezóny na International Junior GP Brno
– Open, kde byl dosažen nástřel 117/125 terčů.
I když byl postup do finálové položky z prvního místa v celkovém pořadí, po odstřílení
finále to stačilo jenom na 6. místo. Takový je
sport a je potřeba to brát tak jak to je. V dalších závodech se podařilo dosáhnout úspěchu
v Brněnském poháru s nástřelem 111/125, kde

z toho bylo 1. místo. Závod OH nadějí skončil nástřelem 116/125 1. místem. Druhé kolo
ČP skončilo nástřelem 102/125 1. místem. GP
Plzeň s nástřelem 107/125 2. místem. Další
tři závody skončily neoblíbeným čtvrtým
místem. A další tři závody do šestého místa.
Hodnotím sezónu roku 2019 jako úspěšnou.
Poděkování patří obci Vlčnov za poskytnutí
individuální finanční dotace a finančního daru
na sportovní činnost mládeže a MS Dřínek
Vlčnov, z.s., za možnost individuálního tréninku na střelnici a všem ostatním co pomohli
a nechtějí být zveřejněni.
B. Chaloupka st.

Sportovní střelnice je již pět let v provozu
První terč byl na sportovní střelnici ve Vlčnově
vypuštěn takřka před pěti lety. Předcházelo
tomu velké pracovní úsilí členů mysliveckého sdružení tak, aby sportovní areál měl
vše potřebné pro bezpečný provoz. Ozývaly
se i hlasy nevěřící tomu, že sportoviště bude
náležitě využíváno. Čas ukázal: za dobu provozu využilo naši střelnici 3337 sportovních
střelců trénujících olympijské a myslivecké
disciplíny trap, sket a kulovou střelbu. Mezi
nimi byl i zpočátku nenápadný a skromný kluk
Beďa Chaloupka mladší. Jeho výkony postupně rostly a nezůstaly bez povšimnutí. Bývalá
Kometa Brno, dnešní Olymp Brno, projevil
zájem o jeho členství a reprezentaci. Beďa dnes
aktivně v tomto klubu střílí a reprezentuje jej,

ale i nás, na domácích i zahraničních závodech
v olympijském trapu.
Každoročně v areálu střelnice pořádáme
několik veřejných závodů a akcí. K nejznámějším patří závod O pohár starosty obce Vlčnov,
jehož se pravidelně zúčastňuje kolem 40 sportovních střelců z celé republiky i ze Slovenska.
Akce se pravidelně jako divák a povzbuzovatel zúčastňuje náš starosta a místostarostka a
v letošním roce převzal záštitu i Zlínský kraj.
Finanční podporu na provoz a drobné ceny pro
závodníky poskytla obec Vlčnov.
Další tradiční, zdařilou a stmelující akcí
je závod Východního Slovácka. Sejde se zde
šest družstev obcí a jejich starostové z regionu Východní Slovácko, sdružující obce Bánov,

Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice,
Suchá Loz a Vlčnov. Neformálně, hrdě a
s maximálním nasazením závodníci usilují
o medaile a poháry. Po dva roky ten nejcennější zvedají nad hlavu Vlčnovjané.
Podzimní závod, tentokrát Memoriál Fran
tiška Kováře, má taktéž svou úroveň, účast
a tradici. Letošního se zúčastnilo 36 závodníků a byl i vzpomínkou na Frantu Kováře.
Závěrem bych chtěl poděkovat občanům
Vlčnova za toleranci, zastupitelům obce
Vlčnov za podporu a panu starostovi a paní
místostarostce za vyřešení majetkoprávních
záležitostí.
Knotek Josef,
předseda MS Dřínek Vlčnov

47. Košt vín ve Vlčnově 2020
Chtěl bych pozvat všechny příznivce vína na
47. Košt vín, který se uskuteční 28. března
2020 v sále Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
Na minulém ročníku se podařilo shromáždit celkem 282 vzorků vín. Téměř polovina
z toho byla tzv. sponzorská vína, která nebyla
hodnocena a pocházejí z různých, převážně
profesionálních, vinařství z České republiky
i ze zahraničí. Zbývající hodnocené vzorky vín
pocházely zejména od malovinařů z našeho
regionu. Všechna hodnocená vína se degustovala společně a celkem 27 vystavovatelů
uvedlo u 64 vzorků původ hroznů z Vlčnova,
čímž splnili podmínky pro uvedení jako „pravé
vlčnovské“ víno. Důvodem, proč máme samostatně prezentována tato vína, je upozornění
na vína pocházejících z naší půdy, kde hrozny vyrostly a kde pěstovali vinohrady už naši
předkové před mnoha staletími.
I na dalším koštu chceme návštěvníkům nabídnout k ochutnání kolekci
SPONZORSKÝCH VÍN, která budou poskytnuta sponzory a dalšími podporovateli Koštu
vín ve Vlčnově, za což jim patří naše uznání
a poděkování.
Nejpozději na začátku března umístíme
fotky etiket všech sponzorských vín na webové
stránky www.vlcnov-vinari.eu a kolekci budeme průběžně doplňovat. Musím podotknout,
že podobná kolekce vín od profesionálních
vinařství je velmi ojedinělá na srovnatelných
místních přehlídkách vín. Osobně považuji
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jedinečnost právě v příležitosti ochutnat nejen
vína místní (vlčnovská), ale vína z mnoha
míst naší republiky i ze zahraničí. Už nyní je
nashromážděno a přislíbeno mnoho zajímavých vzorků od našich sponzorů. Můžete tak
porovnávat třeba stejné odrůdy od profesionálních vinařství až po domácí vína od skutečných malovinařů. Degustace hodnocených
vzorků proběhne opět pod zkušeným dohledem garanta ing. Libora Zlomka. Věřím, že
každý návštěvník si najde svého šampiona,

protože 100 lidí 100 chutí a ani komisí vybraní šampioni nemusí vždycky chutnat všem.
Ke zpěvu a pro radost zahraje cimbálová
muzika Burčáci v hudecké sestavě (bez cimbálu), která citlivě a zkušeně doladí příjemnou
atmosféru. Rádi bychom náš košt zachovali
v duchu kulturní nekomerční akce, kde může
každý strávit příjemné odpoledne u vynikajícího vína a v dobré společnosti dalších příznivců
tohoto lahodného moku. Uprostřed léta jsme
s Rosťou Pijáčkem fotili materiál k propaga-
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ci Koštu vín ve Vlčnově pro rok 2020. Focení
probíhalo u vlčnovských búd a ve vinohradech. Bylo opět docela těžké vybrat na plakát
jen jednu z tolika krásných fotek. Výslednou
fotku můžete sami na plakátu zhodnotit a další
fotky jsou umístěny na našich webových stránkách. V polovině října organizoval Klub sportu a kultury ve Vlčnově focení s fotografem
Daliborem Gregorem. Mělo se jednat o klasické vinobraní v pracovních krojích i s dobovým
nářadím. Manželé Pešlovi poskytli búdu č.3
pro toto focení a dále jsme zajistili nezbytné
vinařské nářadí. Fotky mají sloužit k propagaci Vlčnova.
A nyní krátce k úrodě hroznů v roce 2019.
Letošní rok nebyl pro vinaře až tak příznivý
jako rok předchozí. I když jarních mrazíků
bylo ve vinohradech málo a hroznů i dalšího
ovoce se urodilo hodně. Jaro bylo ale velmi
vlhké a několikrát nás překvapily dokonce
kroupy. Proto byla většina ovoce potlučená
a hrozny byly kroupami také poškozeny. Od
konce května se počasí trochu umoudřilo, alespoň co se dešťů a vlhka týče. Podzim se docela vydařil, takže jsme sklidili velmi pěknou
úrodu, která byla menší než vloni, ale určitě ne
horší. Věřím, že pěkná úroda vlčnovské vinaře opět motivuje, aby dali na košt co nejvíce
vzorků „pravého vlčnovského“. A tak budete moci jejich poctivou práci na koštu všichni ochutnat. U stále většího počtu vinařů je
vidět zájem o výrobu opravdu dobrého vína.
A tak upřímně věřím, že výsledky z koštů
budou toho v nadcházejícím roce důkazem.
Na pravidelném setkávání vinařů, které jsme
začali v roce 2018 svolávat, probíhá výměna
zkušeností mezi vinaři a odborně nám radí
Libor Zlomek. Jeho nezištné snahy o pomoc
vinařství v našem regionu je potřeba si vážit,
protože ne každý vinař je ochoten podělit se
s ostatními o své těžce získané zkušenosti.

Vnímavý vinař pak dokáže tyto zkušenosti
a rady proměnit ve vynikající víno. Ale není
to jen o správném přístupu k hroznům při
jejich zpracování. V létě jsem narazil na jeden
text, v kterém je mnoho pravdy: „Z mizerného hroznu dobré víno nevyrobíte. Víno se
opravdu dělá na vinici. Máte-li mizerný hrozen, pak složitou alchymií a technologickými
postupy z něj možná dokážete vyrobit pitelné
víno. Pitelné, nikoli dobré, neřku-li špičkové. To je pravda, na kterou mnozí vinaři zapomínají. Máte-li skvělý hrozen, samozřejmě,
že ho dokážete zkazit, ale máte šanci vyrobit
i skvělé víno.“
Od šikovných vlčnovských pekařek máme
přislíben další ročník ochutnávky jejich domácího pečiva. Věřím, že se vše podaří dohodnout a budeme tak moci k vínu vychutnat také
výborné domácí pečivo.
Chtěl bych poprosit každého, kdo má zájem
podpořit myšlenku vybudování muzea, které
by prezentovalo historii zpracování ovoce
v našem kraji, aby na košt přinesl nějaký
předmět z vinařského vybavení po rodičích
nebo prarodičích. Právě takové předměty
v muzeu najdou své užitečné a pěkné uplatnění. Předměty můžete přinést i kdykoliv před
koštem, dle předchozí dohody na tel. 604 284
185. Můžou to být i vinařské publikace, diplomy z výstav vín, fotky a obrazy. Stejně tak
ručně kreslené obrázky, náčrtky vlčnovských
búd, vzpomínky, historky a psané záznamy
o historii búdy, souvisejících pozemků, starousedlíků atd. Právě zaznamenané vzpomínky mají nenahraditelnou hodnotu, protože jinak jednou navždy zmizí spolu se svým
nositelem. Zanechme našim dětem a dalším
generacím připomínku krásné a bohaté historie zpracovávání ovoce ve Vlčnově! Každý
předmět označte prosím visačkou se jménem
a kontaktními údaji. Dárce od nás dostane vol-

nou vstupenku na košt vín 2020. Na koštu pak
vylosujeme 20 předmětů a dárci obdrží láhev
dobrého vína.
Díky podpoře sponzorů chceme každému
vystavovateli jako poděkování předat tzv.
„VOLNOU VSTUPENKU“ a to za každý
poskytnutý vzorek vína. Vstupenku může využít vystavovatel sám, nebo ji darovat kamarádovi či příbuznému. Myšlenka volných vstupenek má sloužit k tomu, aby každý vystavovatel mohl na Košt vín přijít a měl tak příležitost porovnat své víno s víny jiných vinařů
z Vlčnova i odjinud. Protože právě porovnávání vín mě asi nejvíce motivovalo ke snaze
lépe pochopit přirozený proces výroby vína.
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.
Předem děkuji všem vystavovatelům, sponzorům a kamarádům za podporu poskytnutím
vzorků a nejen je chci tímto srdečně pozvat na
47. Košt vín, který se koná 28. března 2020 od
14.00 v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
Josef Pavelčík, Vlčnov 1065 (Vinohrady 77)

Sluníčko rozsvítilo mysliveckou chatu
V myslivecké chatě se od pradávna svítilo buď
svíčkami nebo petrolejovou lampou. Mělo to
své kouzlo, ale i nebezpečí.
V letošním roce se nám podařilo opravit
střechu na staré chatě a instalovat na ni fotovoltaické panely vyrábějící za podpory sluníčka elektrickou energii. Přípravné práce a mon-

táž provedli členové našeho sdružení pod
odborným vedením Lukáše Mošťka a Jožky
Dacíka. Výraznou finanční podporu tomuto
projektu, hlavně na zakoupení technologie,
poskytla obec Vlčnov. Věříme, že i tato investice výrazně zkvalitní pobyt a podpoří využitelnost chaty nejen pro naše členy, ale i ostatní

spolky a veřejnost. Chatu využívají k setkání
a soustředění hasiči, a hlavně jejich dorost.
Velmi oblíbený je tradiční veřejný Mikulášský
pochod s nadílkou pro děti, ochutnávkou chatového guláše a svařeného vína. Tato tradice se
již rozvíjí dvanáct let a zakladatelem a propagátorem je pan doktor Břeťa Sváček a Maruška
Motyková. V letošním roce se uskuteční 7. 12.
se srazem 9.30 na parkovišti U Krála.
V nastávajícím roce připravujeme realizaci suchých záchodků, chladicího zařízení na
nápoje a pořízení stolů, židlí a lavic do zrekonstruované části chaty.
Další kulturní a společenská akce, Mysli
vecký ples, se uskuteční 17. ledna. Přední
organizátor, propagátor a podporovatel mysliveckých plesů byl Franta Kovář, jehož desáté výročí úmrtí jsme si v letošním roce připomněli. Franta měl rád Mistříňanku. Muzika,
jež dokáže roztančit a rozveselit celý sál, nám
opět na nastávajícím plesa zahraje. Obměnou
bude hudební skupina Kasanova a tradicí se již
stává cimbálová muzika Litera.
Na všechny akce srdečně zvou myslivci.
Knotek Josef,
předseda MS Dřínek Vlčnov
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Usnesení rady obce
Omluva: V minulém čísle Vlčnvského zpravodaje byl v tabulce Dotace a dary poskytnuté obcí omylem uveden Ing. Antonín Pavelčík,
který nebyl příjemcem dotace. Tímto se omlouváme za chybný údaj, Redakční rada.

usnesení č.: R-185/17/18.22, ze dne: 9. 9. 2019

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím účelově určeného finančního daru
pro Základní školu a Mateřskou školu Vlčnov,
příspěvková organizace v předpokládané výši
15.405,- Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
(projekt obědy pro děti)
usnesení č.: R-186/17/18.22, ze dne: 9. 9. 2019

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím věcného daru pro Základní školu
a Mateřskou školu Vlčnov, příspěvková organizace ve výši 6.135,- Kč od spol. Wastex, spol.
s r.o., Holešov, dle žádosti OUVL-0782/2019
usnesení č.: R-187/17/18.22, ze dne: 9. 9. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi
obcí Vlčnov jako objednatelem a PaPP, spol s
r.o., IČ 00207608, sídlo Za Tratí 1154, 686 01
Uherské Hradiště, jako dodavatelem stavby
Stavební úpravy pavilonu a ZŠ Vlčnov, snížení
ceny díla na 1.071.236,- Kč
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením dodatku smlouvy
a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-188/17/18.22, ze dne: 9. 9. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
schválit Dodatek č. 5 Pojistné smlouvy o pojištění hospodářských rizik č. sml.
7720846482 mezi obcí Vlčnov a pojišťovnou
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. se sídlem
Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ 47116617; účinnost od 9.9.2019
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

využít zbytkové zboží v hodnotě 1.222,- Kč,
které zůstalo po letním provozu na koupališti,
při akcích pořádaných obcí

II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

usnesení č.: R-192/17/18.22, ze dne: 9. 9. 2019

usnesení č.: R-197/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva
obce Vlčnov, pod usnesením č.Z-080/12/10.14
a Z-185/19/1418, rozpočtové opatření č.
13/2019
usnesení č.: R-193/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1030055349/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4557 v k.ú. Vlčnov zapsaného na
LV č. 10001 za účelem umístnění kabelového
vedení NN, pod názvem Vlčnov, Kavka, pč.č.
220/30, příp. NN, za úplatu ve výši 2.600,Kč bez DPH pro společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370
49 České Budějovice, IČ 28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-194/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy č. 012/2017
o dílo mezi obcí Vlčnov jako objednatelem
a firmou K PROJEKT Kročil, s.r.o. se sídlem
Uherskobrodská 984, Luhačovice, PSČ 763
26, IČ 02286424, jako zhotovitelem na dílo
Modernizace počítačové a přírodovědné učebny ZŠ Vlčnov, dokumentace pro provedení
stavby, cena díla 47.795,- Kč s DPH;
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č.: R-195/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

usnesení č.: R-189/17/18.22, ze dne: 9. 9. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
schválit pojistnou smlouvy pro pojištění
odpovědnosti zastupitelů obce - OS8 č. sml.
8603265367 mezi obcí Vlčnov a pojišťovnou
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. se sídlem
Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ 47116617; účinnost od 9.9.2019
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako objednatelem a MAS Východní Slovácko, z.s. Suchá
Loz 72, IČ 27015777 jako dodavatelem na
zpracování žádosti o dotaci, manažerské řízení realizace a ukončení, na projekt Vlčnov,
rekonstrukce chodníku v obci, do programu
Státního fondu dopravní infrastruktury 2020,
cena 95.000,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

usnesení č.: R-190/17/18.22, ze dne: 9. 9. 2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vypovědět nájemní smlouvu mezi obcí Vlčnov
a firmou František Dacík IČ 60366605 ze dne
14.05.2004 pronájem pozemku parc č. 1351 v
k.ú. Vlčnov, dohodou ke dni 31.12.2019
usnesení č.: R-191/17/18.22, ze dne: 9. 9. 2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
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RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na prodej pozemku ve vlastnictví obce Vlčnov v k.ú Vlčnov parc.č. 955
o výměře 21 m2 zahrada, za podmínek:
náklady spojené s převodem hradí kupující

usnesení č.: R-196/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
03/2019, uzavřít pachtovní smlouvu na pozemek parc č. 2996 o výměře 595 m2 nacházející
se v k.ú. Vlčnov s Hrdinová Alžběta, bytem
Vlčnov č.p. 974 za podmínek:
•• doba nájmu 7 let
•• cena 1,00 Kč/m2/rok s DPH

usnesení č.: R-198/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
změnu odpisového plánu Základní školy
a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace na rok 2019 pod č.j. OUVL-0839/
2019
usnesení č.: R-199/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
URČUJE
v souladu s § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, 2
členy konkursní komise pro konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková
organizace:
Jan Pijáček
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
usnesení č.: R-200/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
POVĚŘUJE
v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, výkonem funkce tajemníka konkursní komise pro konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková
organizace tajemníkem komise
Mgr. Tykalová Kateřina
usnesení č.: R-201/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
JMENUJE
Mgr. Kateřinu Tykalovou
Michala Kvasničku
Ing. Františka Ulčíka
členy Školské rady ZŠ Vlčnov za zřizovatele,
s okamžitou platností
usnesení č.: R-202/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
uspořádat vánoční koncert cimbálové muziky
Hradišťan dne 4.1.2020 v kostele sv. Jakuba ve
Vlčnově, cena vstupného 200 Kč
usnesení č.: R-203/18/18.22, ze dne: 09. 23. 2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
podílet se na spolupořádání akce 5. reprezentační ples Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov a obce Vlčnov dne 10.01.2020
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usnesení č.: R-204/19/18.22, ze dne: 27. 9. 2019

RADA OBCE VLČNOV
JMENUJE
v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích,
předsedu a členy konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace:
Předseda komise:
•• Jan Pijáček (dle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky)
Členové komise:
•• prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA (dle
§ 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky)
•• Mgr. Olga Vallová (dle § 2 odst. 3 písm. b)
vyhlášky)
•• Mgr. Petra Fečková (dle § 2 odst. 3 písm.
c) vyhlášky)
•• Mgr. Marek Tvrdoň (dle § 2 odst. 3 písm.
c) vyhlášky)
•• Mgr. Zdeněk Stašek (dle § 2 odst. 3 písm.
d) vyhlášky)
•• PaedDr. Jiří Ševčík (dle § 2 odst. 3 písm.
e) vyhlášky)
•• Ing.Hana Mošťková (dle § 2 odst. 3 písm.
f) vyhlášky)

usnesení č.: R-208/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLO
uzavřít smlouvu mezi obcí Vlčnov jako objednatelem a Ing. Jan Ondrůšek, sídlo Vlčnov
381, IČ 75083817 jako zhotovitelem na provádění zimní údržby komunikací v obci Vlčnov
II. STANOVUJE
•• doba trvání smlouvy 4 roky
•• cena paušál za měsíce prosinec až únor
40.000,- Kč/měsíc bez DPH
•• cena nad paušál 1.000,- Kč/MTH bez DPH
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-209/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření darovací smlouvy mezi obcí Vlčnov
jako dárcem a Centrum pro dětský sluch
Tamtam, o.p.s., sídlo Hábova 1571/22, 155
00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 00499811, ve výši
2.000,- Kč na Poskytování služby Raná péče
pro Moravu a Slezsko občanu Vlčnova
II.POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

smlouvy a vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-214/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1030055650/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4740/33 v k.ú. Vlčnov zapsaného
na LV č. 10001 za účelem umístnění kabelové
smyčky pod názvem Vlčnov, Koníček, kabelová smyčka NN, za úplatu ve výši 1.400,- Kč bez
DPH pro společnost E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370 49
České Budějovice, IČ 28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-215/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
STANOVUJE
termíny zasedání zastupitelstva obce ve dnech
18.11.2019 a 19.12.2019
usnesení č.: R-216/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

usnesení č.: R-205/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Smlouvu o zřízení a provozu mobilní
aplikace V OBRAZE mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a firmou Online-Team s.r.o., se
sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov,
IČ 04469275, cena pořizovací 12.500,- Kč bez
DPH, udržovací poplatek 3.500,- Kč/rok bez
DPH
II. POVĚŘUJE
podpisem smlouvy starostu obce
usnesení č.: R-206/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1040016503/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 3624 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č. 10001
za účelem umístnění kabelového vedení NN
a kabelové skříně pod názvem Vlčnov, Pešl,
č.p.459, kabel NN, za úplatu ve výši 2.000,Kč bez DPH pro společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370
49 České Budějovice, IČ 28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-207/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytování
služeb mezi obcí Vlčnov jako objednatelem
a firmou regiozona s.r.o., se sídlem Sokolská
3938, 760 01 Zlín, IČ03624625, jako zhotovitelem na dílo Modernizace počítačové a přírodovědné učebny ZŠ Vlčnov, zpracování zadávací dokumentace včetně organizace zadávacího/výběrového řízení, každé opakované
řízení cena 15.125,- Kč s DPH (50% z původní
ceny)
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
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usnesení č.: R-210/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné parkovací zpevněné
plochy na části parc. č. 2325 před domem č.p.
253 ve Vlčnově v k.ú. Vlčnov, dle předloženého
návrhu (OUVL-0848/2019), na náklady žadatele, max. v šíři domu č.p. 253 za podmínky
vsakování srážkové vody do podloží plochy,
nestékání na komunikaci
usnesení č.: R-211/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
NESOUHLASÍ
se snížením obrubníků chodníku na části parc.
č. 3624 před domem č.p. 445 ve Vlčnově v k.ú.
Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL0863/2019)
usnesení č.: R-212/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
předložit nominaci pro ocenění dlouhodobé
a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků
v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje 2019 – paní Dana Mikulcová,
(práce s dětmi, folklorní činnost)
II.POVĚŘUJE
shromážděním podkladů, podáním nominace a souvisejícími úkony místostarostku obce
usnesení č.: R-213/20/18.22, ze dne: 16. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
doporučuje zastupitelstvu obce přijmout
usnesení
ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
prodat pozemek parc. č. 955 (zahrada) o výměře 21 m2, ve vlastnictví obce Vlčnov zapsané
pro obec a katastrální území Vlčnov
II. STANOVUJE
•• cena stanovena na základě dohody stran a je
v místě obvyklá ve výši 2.100,- Kč
•• veškeré náklady spojené s uzavřením

RADA OBCE VLČNOV
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva
obce Vlčnov, pod usnesením č.Z-080/12/10.14
a Z-185/19/1418, rozpočtové opatření č.
14/2019
usnesení č.: R-217/21/18.22, ze dne: 30. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. JMENUJE
pana Mgr. Libora TRTKA, nar. XXX, bytem
XXX, PSČ 688 01 Uherský Brod, na vedoucí
pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vlčnov,
příspěvková organizace, Vlčnov č.p. 1202,
687 61 Vlčnov, IČ 75022672 s účinností od
2.11.2019;
II. URČUJE
plat a jeho složky v souladu se zákonem č.
262/2006 Sb., zákoník práce a podle § 5 odst.
5) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném
znění následovně:
a) s účinností od 2.11.2019 zařazení pro platovou třídu 12 stupeň 2;
b) stanovuje příplatek za vedení ve výši 20%
z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen;
c) ponechává osobní příplatek v dosavadní
výši;
III. SCHVALUJE
podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol
a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy
usnesení č.: R-218/21/18.22, ze dne: 30. 10. 2019

RADA OBCE VLČNOV
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva
obce Vlčnov, pod usnesením č.Z-080/12/10.14
a Z-185/19/1418, rozpočtové opatření č.
15/2019
usnesení č.: R-219/22/18.22, ze dne: 12. 11. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1030055662/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemV lčnovský zpravodaj – číslo 60 – 12/2 019

ku parc. č. 2370 v k.ú. Vlčnov zapsaného na
LV č. 10001 za účelem umístnění kabelového vedení NN a kabelové skříně pod názvem
Vlčnov, Rathouzský, příp. NN, za úplatu ve
výši 7.200,- Kč bez DPH pro společnost E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gestnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ
28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-220/22/18.22, ze dne: 12. 11. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi obcí Vlčnov a městem
Uherský Brod,sílo Masarykovo nám. č. 100,
Uherský Brod, IČ 00291463. Doba platnosti do 31.12.2024, výkon bude prováděn bezplatně
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

1.992.811,255 Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-222/22/18.22, ze dne: 12. 11. 2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pacht pozemků v k.ú.
Vlčnov:
•• parc. č. 2516 (vinice) o výměře 89 m2 a parc.
č. 2517 (vinice) o výměře 113 m2;
•• pachtovní doba 7 let
•• nabídky v zalepené obálce s označením
PACHT VINOHRAD I
usnesení č.: R-223/22/18.22, ze dne: 12. 11. 2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pacht pozemku v k.ú.
Vlčnov:
•• parc. č. 2325/1 (zahrada) o výměře 140 m2;
•• pachtovní doba NEURČITÁ
•• nabídky v zalepené obálce s označením
PACHT STARÁ HORA
•• kritérium (cena, využití pozemku)

usnesení č.: R-221/22/18.22, ze dne: 12. 11. 2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
Příkazní smlouvu o svozu komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob na dobu
od 1.1.-31.12.2020, s možností prodloužení, mezi obcí Vlčnov jako objednatelem a
společností RUMPOLD UHB, s.r.o., se sídlem Předbranská 415, PSČ 68801 Uherský
Brod, IČ 60704756, jako zhotovitelem, cena

usnesení č.: R-224/22/18.22, ze dne: 12. 11. 2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pacht pozemků v k.ú.
Vlčnov:
•• parc. č. 2522 (vinice) o výměře 254 m2;
•• pachtovní doba 7 let
•• nabídky v zalepené obálce s označením
PACHT VINOHRAD II

usnesení č.: R-225/22/18.22, ze dne: 12. 11. 2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
organizovat ve spolupráci s MS Dřínek Vlčnov
akci Mikulášský pochod na mysliveckou chatu
v prosinci 2019
usnesení č.: R-226/22/18.22, ze dne: 12. 11. 2019

RADA OBCE VLČNOV
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva
obce Vlčnov, pod usnesením č.Z-080/12/10.14
a Z-185/19/14.18, rozpočtové opatření č.
16/2019.
usnesení č.: Z-046/06/18.22, ze dne: 2. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
prodat pozemek parc. č. 955 (zahrada) o výměře 21 m2, ve vlastnictví obce Vlčnov zapsané
pro obec a katastrální území Vlčnov
II. STANOVUJE
•• cena stanovena na základě dohody stran a je
v místě obvyklá ve výši 2.100,- Kč
•• veškeré náklady spojené s uzavřením
smlouvy a vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-047/06/18.22, ze dne: 2. 9. 2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
provádí rozpočtové opatření č. 17/2019

Vánoce a vánoční symboly
VÁNOCE
Podle křesťanského náboženství jsou to
svátky narození Ježíše Krista – 24. prosince.
Jak vzniklo slovo „vánoce“? Je vlastně zkomoleninou. Naši předkové slavívali slunovrat od
21. prosince do Nového roku – tedy 12 svátečních dnů – to byly kdysi symboly 12 příštích
měsíců. Svátkům zimního slunovratu se říkalo „čas o 12 nocích“, později „dvanáctnoce“,
„dvánnoce“ a nakonec „vánoce“.
ŠTĚDRÝ DEN
Patří k nejvýznamnějším dnům v roce. Dříve
se na štědrovečerním stole objevovala jídla
jako houby, hrách, jáhly, vánočka. Ryby dříve
jedli jen v jižních Čechách a odtud se rozšířily
do ostatních krajů. Za starých časů se podávalo domácí ovoce, jídla s medem – doma pečené oplatky slepené medem, krupice s medem.
K večeři se mohlo zasednout, až když ponocný
zatroubil na pastýřský roh pěknou koledu. Na
Valašsku se začalo večeřet, až když na nebi
vyšla první hvězda. Na Štědrý den se myslelo i na dobytek, drůbež, psa i kočku. V tento
vánoční den prý zvířata rozumí lidské řeči.
Proto i dnes někteří lidé věší pro zvířátka v lese
na stromy jablka, mrkve, oříšky.
Dnes – rybí polévka, smažená ryba a bramborový salát.
Vánočka – poprvé se o ní dozvídáme od
Petra Chelčického pod názvem „calta“. Její
původní chlebový tvar byl hněten na „húsky“,
„štědrovnice“, „pletence“, „vrkoče“ a zejména
„vánočky“ napodobující dítě v peřince.
V lčnovský zpravodaj – číslo 60 – 12/2 019

SYMBOLY VÁNOC
Dříve byly symbolem Vánoc jesličky nebo
také říkáme betlém. Lidé je vyráběli ze dřeva,
z hlíny, vosku, ze sádry, malovali je na dřevo
i na papír. Vždy představovaly výjev svaté
rodiny s děťátkem v chlévě, v pozadí město
Betlém a zářící kometa. Mezi nejkrásnější betlémy svého druhu patří vyřezávaný třebechovický betlém ve východních Čechách se 400
pohyblivými figurkami. Vznikl na přelomu 19.
a 20. století.
Tradici jesliček začala vytlačovat tradice
nová – vánoční stromeček. Zvyk zdobit vánoční stromeček k nám přišel někdy v pol. 19. století z německých měst.
Vánoční dárky – v české vánoční tradici
dárky naděluje malý Ježíšek, tajně. V průběhu
Štědrého dne obvykle přinese nejen dárky, ale
i ozdobený vánoční stromek. Zvoněním pak
oznámí nadílku. Prvním písemně doloženým
dárkem v Čechách je modlitební kniha, kterou
králi Jiřímu z Poděbrad věnovala na Štědrý
den roku 1466 jeho druhá manželka Johana
z Rožmitálu.
Vánoční pohlednice – první vánoční přání
se objevilo v roce 1841 ve skotském Edinburgu.
Koleda je píseň, ale i dar, který koledník dostává. Koledovat se chodilo na druhý svátek vánoční
– na Štěpána (26. prosince). První zprávy o koledách v Čechách pocházejí z roku 1462.

Jmelí je symbolem štěstí v novém roce.
Roste v korunách stromů. Lidé si ho doma
zavěšují ke stropu, aby pod ním mohli procházet nebo se líbat.
NOVÝ ROK
Novodobé symboly budoucího štěstí jsou
kominíček, čtyřlístek, prasátko. Na Nový rok
se nemá jíst maso opeřenců – aby s ním neuletělo štěstí.
SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ
Tímto svátkem – 6. ledna – končil čas
Vánoc. Tři králové byli mudrci z východu,
kteří následovali betlémskou hvězdu a poklonili se Ježíškovi. Tři krále z nich udělal až italský malíř Giotto. Na jedné fresce je ztvárnil
s korunami a od té doby jsou z nich králové.
Později (patrně až v 7. století) dostali i jména
– Kašpar, Melichar a Baltazar – a každému
z nich byly připsány dary, které měli Ježíškovi
přinést: Kašpar zlato (znak královské důstojnosti), Melichar kadidlo (užívané při obětech
a modlitbách) a Baltazar myrhu (vonnou
pryskyřici jako znak Ježíšova člověčenství).
Obchůzka – tři chlapci převlečeni do královských převleků, v rukou papírovou hvězdu –
kometu a čerstvě posvěcenou křídu, kterou
psali nade dveře datum obchůzky a své žehnající iniciály – K + M + B.
Zdroj kfbz.cz,
upravila Marie Kolajová
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Zimní recepty pro zahřátí
RECEPT NA POŘÁDNÝ GROG
40 ml rumu, 200 ml vody, cukr, citrónová šťáva,
celá skořice, pár kousků hřebíčku
Do hrnce se studenou vodou přidáme skořici, hřebíček a citronovou šťávu. Obsah hrnce
přivedeme k varu a chvíli vaříme, aby koření
pustilo chuť i vůni. Poté nalijeme do sklenky
či hrnku rum. Vařící se směs opatrně scedíme
tak, že s ní současně zalijeme připravený rum.
Téměř hotový grog osladíme dle chuti a ozdobíme plátkem citrónu. Zdroj alkoholium.cz
SVAŘÁK
cukr krystal dle chuti a kvality vína, 1 ks skořice celá, 5 ks hřebíčku, 1 l červené víno nebo bílé
víno, citronová kůra, 1 ks badyán, pomerančová
kůra, kardamon několik zrnek.
Do rendlíku vsypeme cukr a na mírném ohni
připravíme světlý karamel. Zalijeme přibližně jedním deci vody, rozmícháme a vhodíme
všechno koření a kousky citronové a pomerančové kůry (bez hořké bílé části). Povaříme
a obsah necháme provonět kořením. Pak přilijeme víno a pomalu ohříváme. Jakmile se na
víně tvoří bílá pěna, ihned stáhneme z plamene
a rozlijeme do sklenic. Zdroj: recepty.cz
SIRUP NA SVAŘÁK
1 kg cukru, 1 l vody, 25 g badyánu, 20 g hřebíčku, 30 g skořice (celé), 10 g nové koření, kůra

z 1 citronu (okrájejte ji škrabkou, aby byla bez
bílého hořkého podkoří), kůra z 1 pomeranče
(dtto)
Cukr ve velkém hrnci nechte nasucho a bez
míchání rozpustit. Jakmile se cukr začne rozpouštět, ztlumte žár a vyčkejte až zezlátne,
v žádném případě nečekejte na sytě hnědou
barvu. V okamžiku, kdy má cukr správnou
barvu ho zalijte vodou. Karamel hned ztuhne, vodu s karamelem zahřívejte a přiveďte ji
k varu. Občas vařečkou promíchejte a nechte chvíli povařit, než se všechno beze zbytku
rozpustí. Do vroucího sirupu přidejte koření a kůru, 5 minut povařte a nechte přes noc
v chladu odležet. Druhý den přeceďte, nalijte do velké lahve (třeba od vína) a uložte do
tmy. Vyvařené koření můžete propláchnout
ve vodě, usušit a použít na ozdobu.
Poznámky, rady, tipy: Až budete mít chuť na
svařené víno, počítejte na jednu porci s 200 ml
horkého vína (bílého nebo červeného) a 30 ml
sirupu, což jsou dvě velké polévkové lžíce po
babičce. Bílý svařák zdobte citronem, červený
pomerančem. Zdroj: Kuchařka pro dceru
VÁNOČNÍ PUNČ
500 ml bílé víno, 130 ml hnědý rum, 140 g cukr
krystal, 500 ml voda, 1 ks citron, 1 ks pomeranč, 2 ks skořice, 5 ks hřebíček, 1 ks badyán
Z citronu a pomeranče vymačkáme šťávu, smí-

cháme s vodou a cukrem a přivedeme k varu.
Potom přidáme rum, víno a koření a opět
zahřejeme k varu. Podáváme s plátky citronu.
Recept je z Vánočního speciálu Blesk pro ženy.
VAJEČNÝ KOŇAK
1 plechovka Salko, 1 láhev rumu, 1 vanilkový
cukr, 5 ks žloutků, 1 plechovka Tatra mléko
Žloutky ušleháme s cukrem, přidáme obě
mléka a rum. Dobře promícháme. Vaječný
koňak nalijeme do láhve a necháme minimálně 1 týden odležet. Čím déle odpočívá, tím je
lepší.
GLÖGI
Základem je ovocný džus, ideálně červenější
barvy, třeba brusinkový, hroznový nebo nejlépe černorybízový. V něm je třeba vyvařit
a vyluhovat koření (badyán, hřebíček, skořice
celá, nové koření, kůra z citronu, kůra z pomeranče, můžete použít i zelené tobolky kardamomu, dodají mu skvělou chuť i vůni), pokud
nemáte sirup na svařák, viz výše. Horký džus
a sirup dořeďte vodou dle potřeby, nalijte do
hrníčku a hlavně přidejte oloupané mandle
a rozinky. Dospělý si dolije ještě červené víno
a vodku. Zdroj: Kuchařka pro dceru

Něco bez alkoholu
RELAXAČNÍ ČAJ
2 ks badyánu, 6 ks hřebíčků, 1 ks skořice, 1 lžíce
medu, 1 plátek citronu
Zmíněné ingredience dáme do sklenice
(250ml) a zalijeme vroucí vodou. Necháme
tak 10 minut odstát. Dospělí mohou přidat
i lžíci rumu. Zdroj: recepty.cz
HORKÁ ČOKOLÁDA (8 PORCÍ)
150 g čokolády s obsahem kakaa nad 60 %,
250 ml mléka, 1 zarovnaná lžička solamylu
V nádobě s dvojitým dnem anebo v obyčejném kastrůlku zvolna rozehřejte čokoládu.
Průběžně promíchávejte. Ve druhé nádobě
přiveďte k varu mléko a za stálého míchání
jím zalijte rozehřátou čokoládu. V malé trošce vody (zhruba ve dvou až třech lžících) rozpusťte solamyl, vlijte k čokoládě na zahuštění
a neustále přitom promíchávejte a dál zahřívejte na plotýnce, dokud se čokoláda a mléko
nespojí do husté směsi. Při ochutnávání byste
neměli cítit syrový škrob.
Tipy: do mléka přidejte jednu malou sušenou
čili papričku, přiveďte k varu a odstavte. Až
mléko zchladne na teplotu kolem 50 stupňů,
přes cedník ho přilijte k rozehřáté čokoládě.
Nebo můžete zkusit drcenou vanilku nebo
kousek skořice, eventuálně trochu tvrdého
alkoholu, třeba griotku. Zdroj: Kuchařka pro
dceru
NAKLÁDANÉ CITRONY
Citrony oloupeme a zbavíme i bílého podkoří. Pokud použijeme neošetřené citrony
v bio kvalitě, pak je loupat nemusíme, stačí
je důkladně umýt. Citrony nakrájíme hodně
ostrým nožem na plátky silné nanejvýš půl
centimetru. Kromě citronu můžeme přidat
strana 14

zázvor, oloupaný a nakrájený na menší kousky. Na jednu skleničku nakládaných citronů
stačí třícentimetrový kousek zázvoru. Z koření použijeme pár kousků hřebíčku nebo pár
semínek kardamomu. Vezmeme šroubovací
sklenici o objemu 300–350 ml a na dno nasypeme trochu cukru. Přidáme pár koleček citronu, pár kousků zázvoru, od každého koření
jeden kousek a opět prosypeme cukrem, zhruba polovinou lžíce. Takto postupujeme, dokud
nenaplníme sklenici. Citrony upěchujeme, je

potřeba, aby pustily šťávu. Necháme do druhého dne rozležet v lednici.
Můžeme je použít do jakéhokoli čaje, grogu,
svařáku, punče a tak podobně. Taky stačí jen
tak je zalít vroucí vodou, promíchat a nechat
chvíli vyluhovat, asi dvě minuty, přihodit pár
sušených rozinek nebo brusinek. Zdroj:
Kuchařka pro dceru
připravila Marie Kolajová,
členka redakční rady
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Vlčnov ve fotografii
Vítání občánků září 2019

Ulice 28. října oslavila 28. říjen

Lampionový průvod prošel ulicí 28.října

Lampionový průvod

Společné foto účastníků

Uctění památky padlých v 1. světové válce
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Vernisáž retrovýstavy

Sportovní střelnice

Příprava na vyhodnocení střeleckých závodů
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Tradiční Vánoce ve Vlčnově a rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 30. listopadu jako zahájení adventní doby proběhly Tradiční Vánoce ve Vlčnově.
V 15 hodin se před památkovou usedlostí čp.
65 sešli všichni účastníci spolu s návštěvníky a celou akci zahájili společnou koledou.
V památkových usedlostech – pod kostelem
čp. 739 a čp. 65 bylo možno shlédnout Vánoce
a vánoční zvyky a ochutnat tradiční jídla z dob
našich babiček a prababiček. V památkové
usedlosti čp. 57 si mohli návštěvníci připomenout, jak se v dobách adventu drávalo peří.
Během akce jste potkali malé i velké koledníky,
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tři krále, Mikuláše s čertem a andělem, Lucu,
cikány a další. V Galerii na Měšťance si mohli
návštěvníci kromě prohlídky vánoční výstavy
vlastnoručně nazdobit a ochutnat perníčky.
V místnosti v přízemí Měšťanky probíhal miniprodej, kde bylo možno zakoupit drobné zboží
či vánoční dárečky. Na závěr děti z Mateřské
školy svým milým vystoupením „rozsvítili“
vánoční strom. Celá akce proběhla ve velmi
příjemném duchu a věříme, že jsme všechny,
kteří přišli naladili na nadcházející krásný
vánoční čas.

Děkujeme všem účinkujícím – Vlčnovjánku,
Vlčnovským búdovým umělkyním, CM Liteře,
Mužskému sboru Vlčnov, Vlčnovjanu, CM
Vlčci, DH Vlčnovajné, dětem z MŠ, také
se patří poděkovat všem předvádějícím,
Mažoretkám EMČA, Mysliveckému sdružení za možnost uvařit v jejich klubovně kyselicu a všem ostatním za jejich účast, pomoc
a přípravu.
Sabina Mikulcová, KSK Vlčnov
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INFORMACE Z WEBŮ OBCÍ
A MĚST NA JEDNOM MÍSTĚ
Šikovný pomocník pro ty, kteří sledují dění v okolí a vyhledávají aktuální informace.
Zkrátka chtějí být v obraze.
Aplikace přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.
VÝHODY MOBILNÍ APLIKACE
• Automatické načítání informací z webů obcí
a měst do aplikace
• Upozornění do mobilu na nově vložené
informace na webu
• Žádná údržba mobilní aplikace ze strany
administrátora webu
• Pro operační systém Android a iOS
(98,4 % všech majitelů chytrých telefonů)
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PLESOVÁ SEZÓNA
VLČNOV 2020

10. 1.
17. 1.
25. 1.
1. 2.
8. 2.
15. 2.
29. 2.
15. 3.

Reprezentační ples Školy a obce
Myslivecký ples
Krojový ples s představením krále
Hasičský bál
sportovní ples
Dětský krojový ples
Pofašanková zábava
Dětský karneval

Klub sportu a kultury Vlčnov, tel. 572 675 130, www.kskvlcnov.cz www.jizdakralu.cz
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INZERCE NEMOVITOSTÍ

Hledám ke koupi dům v této lokalitě, se zahradou min. 500 m2. Prosím o kontakt na tel.: 736 706 224.
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