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Přejeme všem barevné
a rozkvetlé léto plné pohody

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil a popřál Vám
hlavně hodně zdraví v této celkem nelehké
době. Všichni věříme, že zákeřný koronavirus je již na ústupu a náš život se zase vrátí do
starých kolejí.
S velkým povděkem můžeme konstatovat,
že se naší obci vyhnul, protože mi není známo,
že by občan naší obce byl nakažen tímto virem.
I přes nesnáze, které nám díky různým opatřením vznikly, obec pracovala dál.
Do závěrečné fáze se dostala stavba „Zelené
třídy“ ve škole, je dodělaný nový chodník
kolem bytovek u družstva, plně se rozjela příprava výstavby cyklostezky na Uh. Brod. Zde
již čekáme na poslední „vyjadřovačky“, abychom mohli zahájit výběrové řízení na zhotovitele.

Dále připravujeme s pomocí dopravního
experta úpravu silničního značení v celé obci
a sesouladění značení s „Pasportem místních
a účelových komunikací a dopravního značení
obce Vlčnov“ ze dne 15. 3. 2018.
Byla zpracována „Územní studie sídelní
zeleně obce Vlčnov“, na základě které můžeme žádat o dotaci na druhou etapu revitalizace
zeleně v obci.
Úspěšně pokračují i pozemkové úpravy.
V souvislosti s nimi bych chtěl požádat občany Vlčnova, kteří by byli ochotni prodat nějaké
pozemky obci, aby se přihlásili na obecním
úřadě. Obec potřebuje sehnat pozemky na
směnu, aby mohla zajistit přístup a obslužnost
ke všem pozemkům v rámci katastru a aby tyto
obslužné cesty byly v majetku obce.

Závěrem bych chtěl poděkovat členům spolků, kteří se zúčastnili brigády na koupališti.
Podařilo se provést velké množství práce při
přípravě koupaliště na sezónu 2020.
Rada obce rozhodla o vyhlášení záměru
na pronájem bufetu na koupališti, kterého
se zúčastnili tři zájemci. Vítězně vyšla firma
Krajčaj, s. r. o. z Uherského Brodu, která bude
zajišťovat občerstvení návštěvníkům našeho
koupaliště.
Úplně nakonec bych chtěl poděkovat všem
Vlčnovjanům, kteří byli nápomocni jakýmkoli způsobem při zkrášlování a zvelebování
naší obce..

Chodník před rekonstrukcí

Chodník po rekonstrukci

Obnovená výsadba v parku u kostela

kteří nabídli svou pomoc především při šití
roušek. Zapojily se ženy všech věkových kategorií i profesí: studentky, maminky na rodičovské dovolené, důchodkyně, podnikatelky.
Některé šily, jiné dodávaly materiál, další předávaly sousedům a známým ve Vlčnově i blízkém a dalekém okolí. Obec Vlčnov v první fázi
objednala 1000 ks roušek u fi Luiz, sídlící ve
Vlčnově. Za vstřícné jednání a brzké dodání roušek patří majitelům velký dík. Ostatní
roušky již našim občanům dodávaly zdarma

ochotné dobrovolnice. Všem bych chtěla touto
cestou upřímně a z celého srdce poděkovat.
Bez jejich pomoci bychom nemohli předávat
roušky všem potřebným. Ze státních zdrojů
bylo dodáno pouze 100 ks jednorázových roušek zásahové jednotce hasičů, 20 litrů dezinfekce a po urgenci 1 ks obličejové masky pro
obsluhu čistírny odpadních vod (bez dalších
náhradních filtrů) – vše s velkým časovým
odstupem od vyhlášení mimořádných opatření. Všechny ostatní ochranné pomůcky pro

Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Doba roušková
Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje, pravidelně se na stránkách našeho čtvrtletníku dočtete o tom, co se za poslední čtvrtrok
uskutečnilo a co nás v následujícím období
čeká. Tentokrát je obsah zpravodaje ochuzen
o reportáže z akcí, které sice byly plánované,
ale ze známých důvodů se nemohly uskutečnit. Náš neviditelný nepřítel způsobil období,
které výstižně nazýváme „Doba roušková“.
Doba, která nám hodně vzala, ale také hodně
dala. Poznali jsme spoustu ochotných občanů,

Vylidněný Vlčnov v době mimořádných opatření
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provoz obce a ochranu zaměstnanců i občanů
byly nakoupeny z rozpočtu obce – viz tabulka
Výdaje. Zdarma byla poskytnuta dezinfekce
od fi Sběrné suroviny UH.
Mimořádné opatření se odrazilo i při organizaci práce v příspěvkových organizací obce
– Základní a mateřské školy a Klubu sportu
a kultury, o čemž svědčí příspěvky ředitelů,
dále budete ve zpravodaji seznámeni s projektem o teplotním komfortu v obcích, setkáte se s významnými jubilanty obce, přinášíme informace od myslivců i rady sadařům.

Zavzpomínáme na dobu před 30 lety, ale
i podstatně vzdálenější, nezapomínáme ani na
kuchařské recepty, tentokrát zaměřené na prevenci koronaviru a tradičně sdělíme novinky
v odpadovém hospodářství. Poprvé otvíráme
také společenskou kroniku, kde zveřejňujeme
životní jubilea našich občanů.
Přeji všem příjemné „bezrouškové“ počtení.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
a členka redakční rady

Výdaje na boj proti koronaviru

Materiál
desinfekce na ruce
desinfekce na podlahy
roušky
respirátory
jednorázové rukavice
ochranné štíty
ochranné přepážky
Celkem

Cena v Kč
6100
5128
46366
17937
1258
2790
18442
98021

Nakoupené roušky

Roušky na obecním úřadě

Roušky domácí výroby

V době mimořádných opatření...

První mše po otevření kostelů 17. 5.

Nařízení ovlivnilo všechny aspekty života

Zasedání zastupitelstva obce

Roznáška zpravodaje a roušek
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Zaměstnanci obce

3

Zaměstnanci obce

4

Revitalizace
zeleně v obci –
2. etapa

1

5

2

Obec Vlčnov má zpracovanou „Územní studii
sídelní zeleně obce Vlčnov“.
Cílem studie je mimo jiné:
• evidence, zhodnocení a návrh obnovy
a tvorby zeleně sídla k zajištění zlepšení
kvality prostředí a jeho ekologické stability
• vytvoření návrhu zeleně jako funkčně a prostorově spojitého systému ploch zeleně
zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na krajinnou
zeleň
• návrh etapizace realizace opatření a dalších
úprav zeleně.
Díky tomuto dokumetu může obec požádat o dotaci na 2. etapu revitalizace zeleně v obci ve výši 85% uznatelných nákladů
z Operačního programu Životní prostředí,
kterou v současné době na základě smlouvy
připravují manažeři MAS Východní Slovácko,
z.s. Projekt 2. etapy revitalizace je zpracován
ateliérem List na šest lokalit obce: zahrada
základní školy, prostor mezi pavilony školy,
prostor u kovárny – ul. Podedvorská, ul. Pod
Bočky, ul. Sportovní, park ul. Masarykova.
Realizace projektu bude zahájena na základě podmínek poskytovatele dotace. Občané
budou před zahájením informováni.
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov
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Klub sportu a kultury Vlčnov informuje
Tak jako všechny, i naši organizaci postihl
kvůli Covidu-19 a nařízení Vlády ČR zákaz
činnosti a zrušení všech akcí, takže od 12.
března jsme museli zastavit veškerý provoz, zavřít Informační centrum i Galerii na

Měšťance. Zaměstnanci prováděli postupně
úklid a další práce, na které není v běžném
provozu čas. V době nejvyšší potřeby roušek
jsme se také zapojili do této aktivity, koordinovali pomoc s materiálem a někteří šili rouš-

ky doma. Pro všechny potřebné občany jsme
roušky zdarma poskytovali ve vestibulu KSK.
Tímto děkujeme všem ženám, které nám roušky ušily a darovaly.

Plánujeme a připravujeme v nejbližším
období opět kulturní akce. Výstavu Svět fantazie (7. 6. – 30. 8.), Povídání o kvásku II.
(16. 6.), tradiční Hodové zpívání v búdách
(25. 7.), promítání letního kina v amfiteátru
(27. 7. a 22. 8.) a promítání starších záznamů
z jízd králů (konec léta).
V Galerii na Měšťance je do konce srpna
instalována jedinečná výstava „Svět fantazie
aneb fašankové kostýmy Aničky Chovánkové“.
Uvidíte množství masopustních a karnevalových masek a fotografií, které paní
Chovánková vytvořila především na tradiční
fašankovou obchůzku nebo na další dětské
či společenské akce, např. Pohádkové búdy,
mikulášské obchůzky, dětské karnevaly apod.
Na slavnostním otevření výstavy v neděli
7. června vystoupili s muzikálovými melodiemi mladí a talentovaní vlčnovští interpreti
Valerie Šabršulová a Ondřej Moštěk, v doprovodu paní učitelky ZUŠ Lenky Frantové.
Galerie je otevřena vždy v neděli od 14 do
17 hodin nebo kdykoliv na požádání v KSK
či knihovně.
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK Vlčnov
KSK VLČNOV VÁS ZVE NA VÝSTAVU

SVĚT FANTAZIE
ANEB FAŠANKOVÉ KOSTÝMY ANNY CHOVÁNKOVÉ
VERNISÁŽ VÝSTAVY

7. ČERVNA 2020 V 16.00 HODIN
GALERIE NA MĚŠŤANCE, VLČNOV
VÝSTAVA POTRVÁ DO 30. 8. 2020
GALERIE JE OTEVŘENA VŽDY V NEDĚLI OD 14 DO 17 HODIN
NEBO NA POŽÁDÁNÍ V KNIHOVNĚ
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Jízda králů Vlčnov 2020
V době, kdy začínaly intenzivní jízdokrálové přípravy, zaskočila všechny pandemie
Coronaviru. Protože nikdo netušil, jak se
situace vyvine, kdy a jestli vůbec bude možné
konání velkých kulturních a společenských
akcí, vydali jsme ve spolupráci s Obcí Vlčnov,

rodinou krále a rodinami ročníku 2002 po
Velikonocích první prohlášení o tom, že Jízdu
králů Vlčnov nebude možno realizovat v řádném květnovém termínu a s doprovodnými
programy tak, jako jiné roky. Později se jednalo o tom, zda nějakou formu objížďky přece

jenom neuskutečnit. Legrúti se nakonec rozhodli svoji jízdu králů odložit na příští rok a
s ročníkem 2003 vytvořit poslední květnovou
neděli 2021 při objížďce obcí společnou královskou družinu. Organizátoři a Obec Vlčnov
jejich rozhodnutí plně respektují.

…aneb ani Covid nás nezastaví
Protože jsme příznivce této tradice nechtěli
ochudit, rozhodli jsme se na sobotu 30. 5. připravit on-line pořad „Jízda králů Vlčnov 2020
aneb ani Covid nás nezastaví“. V sedm hodin
večer začal na YouTube kanálu Klub sportu
a kultury pořad, ve kterém se diváci seznámili s tajemstvím původu jízdy králů, s její
minulostí, současností a případnou budoucností. Zmíněn byl, mimo jiné, také malíř Joža
Uprka, který má lví podíl na rozšíření slávy
vlčnovské jízdy králů. Kromě živých vstupů
viděli diváci také autentické záběry z minulosti, vlčnovské kroje a spoustu dalších zají-
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mavostí. Na závěr streamovaného pořadu
z vlčnovských búd zahrála cimbálová muzika
Mladí Burčáci. Programem provázelo moderátorské duo Jakub Šustr a Jiří Jilík, novinář
a autor několika knih s folklorní tematikou
ze Slovácka. Pokud jste nestihli či nemohli pořad sledovat živě, můžete si jej pustit
na YouTube kanálu Klub sportu a kultury.
Děkujeme týmu Smedoma, za pořadatelskou
službu Mužskému sboru Vlčnov a souboru
Vlčnovjan, účinkujícím a všem ostatním.
Jízdě králů se kromě sobotního pořadu věnovala také rádiová stanice Český rozhlas Zlín.

Ve středu, 27. 5. v 19 hodin, proběhl na zmíněné stanici pořad Na pěknú notečku, který
se věnoval Vlčnovu a písním z této vesnice.
Zástupci a organizátoři jízd králů z Vlčnova,
Hluku a Kunovic v pátek 29. 5. v 11 hodin
vystoupili coby hosté také v pořadu Apetýt na
Českém rozhlase Zlín.
Jakub Šustr, autor pořadu
Martin Štecher, autor fotografií
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK Vlčnov
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Druhé pololetí… tak „trochu“ jinak!
Jsou to již zhruba 4 měsíce, co nám začalo
2. pololetí. Začátek února, pořádná zima
v nedohlednu, počasí pod psa – klasika posledních let. Děti vesměs usměvavé, mladší ještě
s nadšením, starší to mají na háku, prostě
škola. U některých v posledním ročníku začíná být patrná první nervozita z přijímaček.
Z většiny pedagogů vyzařuje pohoda a chuť do
práce. Série různých kontrol různých státních
orgánů za námi. Vypadá to, že druhé pololetí
by mohlo být trochu poklidnější než to první.
Na první poradě představuji plán na následujících 5 měsíců. Zahrnuje rozjezd určitých
projektů, do kterých bych chtěl, aby se škola
zapojila, plán akcí, větší kooperaci lidí a pracovišť v rámci organizace, vyzkoušení nových
postupů při výuce, kompletní úklid školy
a školních pozemků a následné využití vyklizených prostor, větší zapojení informačních
technologií do výuky a další. Při vášnivé debatě je vidět, že jsme si vědomi našeho potenciálu a máme chuť věci měnit. Mám radost,
takto by to mělo fungovat. Zároveň je jasné,
že něco nebude na pololetí nebo na dvě, ale
jednou se zkrátka začít musí. S panem zástupcem Rudou Korábkem tak začínáme brát školu
místnost po místnosti, od sklepa až na střechu,
a nacházíme věci dlouho nenalezené a objevujeme místa dlouho neobjevená. Počáteční
humor nás docela rychle přechází a začínáme
reálně uvažovat o dobrovolných brigádnických sobotách nebo vyhrazení určitého času
pro vystěhovávání a úklid o velkých prázdninách. No, na obzoru posledního únorového
týdne se objevují jarní prázdniny, tak se hoďme
zase do klidu a po nich můžeme pomalu začít.
Bohužel, na obzoru nezáří jenom týden volna,
ale začíná se tam objevovat taky něco nového,
něco jménem koronavirus.
Začínají padat první návrhy na uzavření hranic, uzavření škol, uzavření všeho.
Přehnaná panika? První jsem si to i já myslel
a nevěřil, že je to tak kritické, ale zprávy, které
začínají proudit během prázdnin, zejména od

italských úřadů, dávají za pravdu, že zas tak
přehnané ty obavy nejsou. Co bude po prázdninách, nikdo neví, ale i tak se škola 9. března
rozebíhá podle zvyklostí a žáci sedí v 8 ráno
v lavicích. Již ten den ale začínají prosakovat
informace z ministerstva, že by mohlo dojít
k uzavírce škol. Nevěřím tomu! Bum, další den
vystupuje ministr zdravotnictví a oznamuje
uzavření škol. Ještě, že nevsázím, prohrál bych
i kalhoty. Na 14.00 svolávám videokonferenci
všech pedagogů a asistentů. První videokonferenci v dějinách školy. To jsme s tím zapojením
informačních technologií do fungování školy
začali dříve, než jsem myslel. Kolegy informuji o situaci a postupech během následujících dnů. Z Kraje a Ministerstva zdravotnictví
mám nepotvrzené informace, že daná uzavírka může trvat klidně měsíc, což mnohé překvapí. Je rozhodnuto, že výuka bude zajištěna
pomocí školních webových stránek a domlouváme se, jak zabránit počátečnímu chaosu.
To se daří a začínáme s žáky chatovat, vkládat jim materiály do třídních složek na stránkách, streamovat, posílat jim videa. Pořád
se ale objevuje řada komplikací. Obvolávám
rodiče, konzultujeme s kolegy, ptáme se dětí.
Každý z učitelů zvolil trochu rozdílný přístup
pro zajištění učiva. Chce to fungovat nějak
jednotně, a tak po konzultacích s několika IT
odborníky rozhoduji, že jako škola přistoupíme k používání prostředí Microsoft Teams.
Pecka!!! To je přesně ono, škola se tak dostává na úplně jinou úroveň, co se informačních
technologií týče. Pro nás, mladší pedagogy,
je to skok o kus dál, pro ty starší skok do jiného vesmíru (o to větší respekt k tomu, s jakou
chutí do toho šli). S tím, jak se nám začala zabíhat výuka, se začal objevovat i určitý časový
prostor. Tak, že bychom i s tím úklidem trochu
hnuli? No jasně! Kdy jindy. Začaly se tedy dělat
„brigády“ – kácelo se, řezalo a sekalo. Někteří
jsme odpracovali desítky hodin na školním
pozemku a je to znát. Do akcí se zapojila školka (o tom více paní Píšková v dalším článku).

Jenom z atria mezi budovami I. a II. stupně
bylo větví, malých stromků a keřů na vagóny, 2 dni se to štěpkovalo. Prořezaly se stromy
před vchodem školy, vyhrabalo jehličí, zasadil
trávník. Velkým krokem vpřed bylo i to, že se
nám podařilo školu zaregistrovat do programu
Evropské komise eTwinning, konkrétně pak
do projektu s názvem Share and learn about
European cultures, tedy projektu, který má za
cíl sdílet a poznávat různé evropské kultury,
jejich zvyky, tradice a další. Projekt zastřešuje jedna francouzská škola a v rámci něj s ní
a dalšími evropskými školami budeme komunikovat a spolupracovat. Dalším programem,
jehož spuštění nám sice trochu zdržel koronavirus, je Erasmus+. Program, kde je možné
získat finance na vycestování a pobyty žáků
i učitelů v zahraničí. Mimo navazování prvních zahraničních kontaktů se taky stihlo
natočit pár hudební videí pro děti na malé rozveselení domácího pobytu, které doteď kolují
po Facebooku a jsou ke shlédnutí na Youtube.
I přes uzavření školy to tak byl docela frmol,
ale bylo to pořád s úsměvem a hlavně … bylo
to všechno v POHODĚ.
Teď už máme školu otevřenou pro první stupeň, poslední ročník se chodí připravovat na
přijímací zkoušku, školka je v provozu také.
Je to momentálně sice takový trochu vojenský
režim, ale jinak to nejde. Musím tak opravdu
pochválit žáky za to, jak spolupracují, a velmi
poděkovat všem zaměstnancům za to, jak jsou
přesní v dodržování všech možných i nemožných nařízení.
Velké díky patří také většině rodičů za to,
jak se ke vzniklé situaci postavili a jak s námi
spolupracovali. Děkuji také Vám všem, kteří
si v této době na školu třeba jenom vzpomněli.
Jak prý praví jedno japonské přísloví: „Na
jihu je vždycky lépe,“ doufejme tedy, že sever je
již za námi, a hlavně děti směřují k jihu.
Mgr. Libor Trtek, ředitel ZŠ

Jak prožíváme jaro v mateřské škole
Myslím, že nikdo z nás na začátku března
netušil, že na letošní jaro snad nikdo nezapomene. Ve školce bylo o jarních prázdninách
veselo a všichni jsme se těšili na maňáskové
divadlo, které k nám mělo přijet s pohádkami
hned brzy po prázdninách. Ale jako mávnutím
zlého proutku, byla 18. března školka prázdná.
Abychom zahnali smutek z ticha kolem nás,
začali jsme s úklidem. Nejdřív jsme všechny
hračky, stavebnice, všechny předměty, se kte-
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rými si děti hrají, začali důkladně dezinfikovat. Potom následovaly prostory všech tříd.
Následovala zahrada a sklad zahradních hraček. Až nám bylo líto, že to nikdo nevidí, že se
děti nemůžou hrát a běhat po zahradě. To už
jsme ale věděli, že se brzy společně nesejdeme.
A tak jsme začali. Umývárna, dětské toalety
a sprchy u zahrady byly v plánu až o velkých
prázdninách. Ale nechtěli jsme nečinně zahálet a pustili jsme se do rekonstrukce.

Po měsíci usilovné práce bylo dílo hotovo.
Přidružily se jako vždy nějaké komplikace, ale
šikovní a spolehliví řemeslníci zvládli v termínu i rekonstrukci dospělé toalety a výměnu topných těles ve vestibulu MŠ. Po výmalbě všech prostor, kde se bouralo, přišel opět
na řadu úklid. Tentokrát ještě důkladnější,
i s okny. Pohled na zahradu značil, že je třeba
posekat trávu, sestříhat keře a upravit prostor před MŠ. Se sekáním trávy nám pomoh-
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la ochotně mužská část ZŠ. A ostatní práce
zvládli zaměstnanci mateřské školy. Nikdo
nezahálel a ve školce se do znovuotevření
udělal velký kus práce. Myslím, že si všichni
zaslouží velkou pochvalu. Rázem bylo téměř
půl května a byli jsme připraveni přivítat po
dlouhé době naše děti. Rodiče nám přihlásili
50 dětí a po znovuotevření 18. května počet
postupně narůstá. Děti se na školku, a hlavně
kamarády, moc těšily. My dospělí se snažíme

dodržovat všechny podmínky, jak hygienické,
tak provozní, které nám byly doporučeny. Děti
jsou po celou dobu pobytu ve svých třídních
skupinách. Nesoustřeďujeme děti jiných tříd
ani ráno, ani odpoledne. I na pobyt venku jsme
si určili organizační pravidla. Dezinfekce ve
zvýšené míře je samozřejmostí.
Na začátku května také proběhl zápis dětí
do MŠ na příští školní rok. Bohužel, i zde jsme
museli dodržet doporučení MŠMT a zápis

uskutečnit bez dětí a rodičů. Do mateřské
školy se pro školní rok 2020/2021 zapsalo 30
dětí. Už se moc těšíme, ale ještě nás čeká konec
školního roku a prázdniny. My si teď s dětmi
společně užijeme měsíc červen a budeme se
radovat z konce jara. Všem přeji hodně zdraví,
pohody a krásné léto.
Markéta Píšková, MŠ

Fotografie stavu před úklidem

...po úklidu
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Stanislav Moštěk
V letošním roce se dožívá významného
životního jubilea pan Stanislav Moštěk.
Stanislav je velmi skromný a nesmírně obětavý, ale také zásadový člověk, jehož celoživotním posláním je dobrovolná práce pro vlčnovské hasiče. Do řad jejích členů vstoupil už jako
devítiletý chlapec.
Za průběhu let se z člena dobrovolných hasičů postupně stal vedoucím kolektivů mladých
hasičů, velitelem družstva, velitelem sboru
a starostou sboru (funkci vykonává doposud).
Je 28 let vedoucím kolektivů mladých hasičů (žáků), byl vedoucím dorostenců, dorostenek, mužů i žen v požárním sportu a je
vedoucím kolektivů v mezinárodních disciplinách CTIF (Světová organizace pro prevenci a hašení požárů). Je členem nejstaršího
kolektivu v CTIF, v družstvu M3. Více jak 20
let byl členem Okresní odborné rady mládeže
Uherské Hradiště a členem Výkonného výboru
Okresního sdružení hasičů Uherské Hradiště
a to v letech 2000-2006.
Pod jeho vedením se družstva vlčnovských
hasičů úspěšně zúčastňovala a zúčastňují
mistrovství ČR (Mistrovství České republiky).
S žáky se dokázal probojovat na mistrovství

ČR Hry Plamen – 2003, 2011 a 2013. Na mistrovství ČR družstev dorostenců naši chlapci
získali historicky první titul mistra ČR v roce
2003 v Ostravě a tento obhájili v roce 2004
v Praze. Kolektiv dorostenek vybojoval titul
v roce 2006 v Liberci. S kolektivy mužů a žen
v požárním sportu získali řadu vynikajících
výsledků, jimž vévodí dvě čtvrtá místa našich
žen a hlavně národní rekord v požárním útoku,
vytvořený v Praze 2010. V disciplinách CTIF
kolektivy pod jeho vedením doposud dosáhly
titul mistryň republiky v roce 2011, 2012, 2016
a muži titul mistrů republiky v roce 2014 a to
vždy ve Dvoře Králové nad Labem.
Vrcholné mezníky jeho sportovně hasičské
činnosti tvoří účast na světových hasičských
olympiádách CTIF. V roce 2009 v Ostravě
muži a ženy stříbrné ocenění, v roce 2013 ve
Francii muži M1 zlaté ocenění, muži M3 stříbrné ocenění a ženy a muži M2 oba bronzové
ocenění. V roce 2017 na olympiádě v Rakousku
muži M1, muži M2, muži M3 a ženy shodně
stříbrné ocenění.
Za svou dlouholetou aktivní činnost, která
trvá 40 let získal řadu ocenění: např. čestné
uznání SDH Vlčnov (Sbor dobrovolných hasi-

Při přebírání medaile od ministra vnitra Langera v Trójském zámku

čů Vlčnov), OSH UH (Okresní sdružení hasičů
Uherské Hradiště), KSH ZLK (Krajské sdružení hasičů Zlínského kraje), ústředí SH ČMS
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska),
obdržel medaili za příkladnou práci, medaili za zásluhy, medaili sv. Floriána, věrnostní
medaili, medaili za zásluhu o výchovu (která
je velmi vzácná a je jen málo jejích držitelů).
Hejtmanen Zlínského kraje byl oceněn cenou
Salvator.
Významného ocenění dosáhl Stanislav
Moštěk za práci při výchově mládeže a v oblasti
požární ochrany, když mu v Praze ministr vnitra v roce 2009 udělil medaili HZS ČR (Hasičský
záchranný sbor České republiky) a to Za zásluhy
o bezpečnost.
Kromě uvedeného výčtu, který zdaleka není
konečný, ale zmíněný jen v bodech, vykonával
4 volební období, tzn. 16 let, funkci zastupitele
obce Vlčnov.
A přitom jeho hlavní pracovní činností
je velmi zodpovědná práce bezpečnostního
a požárního technika, kterou provádí i pro
obec.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

Stanislav Moštěk při olympiádě ve Francii

Jaroslav Tvrdoň – grafik a rytec
Od roku 1978 žije a tvoří ve Vlčnově známý
grafik a rytec pan Jaroslav Tvrdoň. Narodil
se 10. 6. 1950 ve Starém Městě u Uherského
Hradiště. Tady prožil svoje krásné mládí,
na které s láskou vzpomíná. Ve Zbrojovce
v Uherském Brodě začal svou ryteckou činnost, kde svými rytinami zdobil celou řadu
střelných zbraní. Hodně ho zavazovalo, že
před ním zde pracoval také známý brodský
rytec a velká postava české známkové tvorby
Josef Herčík. Do Vlčnovského Kovoznaku ho
zlákal jeho spoluzaměstnanec ze Zbrojovky
v Uherském Brodě, Jožka Zemek. Proto se
s rodinou odstěhoval do Vlčnova. V letech
1974–1993 pracoval na rytinách pro výrobu
odznaků, plaket a medailí, které se tady vyráběly. V této době vznikaly jeho první grafické
listy. Za výtvarný projev si zvolil dnes ojedinělou grafickou techniku - ocelorytinu, která
je používaná ponejvíce při tvorbě bankovek,
poštovních známek a cenných papírů. Jeho
talent a svědomitost, v níž hrálo hlavní roli
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samovzdělávání a soukromé studium u akademického malíře a grafika R. A. Kubíčka
staršího (1891–1983), jej posunulo na dobrou úroveň. Od roku 1993 je na „volné noze“,
a zaměřil se na tvorbu grafických listů, novoročenek, exlibris, cenných papírů a posléze
i na poštovní známky. Svými ocelorytinami
se zúčastnil souborných i autorských výstav
doma i v zahraničí. Jeho rytiny jsou součástí
galerií i soukromých sbírek u nás i po celém
světě. Jak už bylo zmíněno, zvolil si pro svou
tvorbu ocelorytinu. Je to grafická technika
pro tisk z hloubky, při němž tisknou vyryté
rýhy, opatřené barvou. Je považována za nejobtížnější grafickou techniku, jejímž základním principem je ostrá čára, kterou je potřeba
promyslet a vyrýt. Předchůdkyní ocelorytiny byla mědirytina, která byla používána už
v 15. století pro užitkovou a ilustrační grafiku.
Mědirytina (měď je měkká) však neumožňovala velké tiskové náklady. Proto po četných
pokusech o práci s tvrdším materiálem než je

měď, bylo vynalezeno Angličanem Charlesem
Heathem (1785–1848) rytí do tvrdé oceli. Lze
podotknout, že ocelorytina zůstala od svého
vzniku až dodnes převážně technikou reprodukční grafiky, protože ocel umožňuje veliké
množství otisků. Z těchto důvodů se jí nejvíce
používá při tvorbě bankovek, cenných papírů
nebo poštovních známek. Je však třeba říci,
že k tomu, aby se takové dílko podařilo a mělo
hodnotu, je třeba hodně zručnosti a uměleckého nadání. O Jaroslavovi Tvrdoňovi bylo
napsáno hodně článků, které poukazují na
jeho kvalitní uměleckou práci. Časopis Merkur
Revue-odborný časopis pro filatelii č. 4. ročník 2002 zmiňuje Vlčnovskou Jízdu králů ve
dnech 24.–26. května 2002: „ Ukázalo se, jak
šťastným byl nápad, uspořádat právě v tyto
dny ve Vlčnově soubornou výstavu miniaturní grafiky vlčnovského občana Jaroslava
Tvrdoně, grafika a rytce, který v tomto roce
vstoupil do známkové tvorby, jako rytec českých poštovních známek. Široké veřejnosstrana 9

Ambigramy „Vlčnov“ a „Jaroslav Tvrdoň“

ti se tak výrazně představil umělec, o jehož
tvorbě zatím nebylo mnoho známo“. Časopis
Knižní značka v č.1/2003 píše: „ Vedle práce
dle zadání zákazníka se Jaroslav Tvrdoň věnoval i vlastní umělecké tvorbě. Dosud vyryl 18
exlibris. Novoročenky ryje od konce 70. let,
k výročím okolních obcí a měst“. Jako jediný
v České republice se věnuje tvorbě ambigramů. Ambigram je středově symetrický nápis.
Po otočení vzhůru nohama je stále vzhledově stejný a lze jej i stejně číst. Je to jeho unikátní vlastnost. Téměř každé písmeno nápisu
je výtvarně zpracováno tak, aby po otočení
o 180° bylo jiným písmenem. K tvorbě ambigramů je třeba dostatek fantazie a znalost
mnoha druhů písmen.
I v současnosti pan Tvrdoň denně usilovně
pracuje a na svůj věk vypadá skvěle. Práce,
která ho baví, mu nedovolí lenošit.
V současnosti je 5 rytců známek v České
republice. Pan Tvrdoň byl přizván do známkové tvorby v roce 2001. Stal se tak jednadvacátým a již posledním rytcem poštovních známek od roku 1918 na našem území. Dosud spolupracoval na tvorbě 59 známek pro Českou
poštu a na jedné pro poštu Lucemburskou.
Toto má přesně zapsáno ve svých zápisech,
včetně příslušných podrobností. K některým
známkám ryje i kupóny a obálky prvního dne
vydání ( FDC – First day cover ). Z jeho rytin
bylo vytisknuto a do celého světa rozesláno
téměř 98 miliónů poštovních známek, obálkových rytin pak 416 500 kusů. Ve známkové tvorbě spolupracuje s předními našimi
výtvarnými umělci Josef Liesler, Adolf Born,
Jiří Suchý, Karel Zeman – m.j autor pamětní
medaile jízdy králů.
Ve známkové tvorbě spolupracoval i na společných vydáních naší země s Francií, Belgií,
Lucemburskem a Slovinskem. Vystavoval
na souborných výstavách drobné grafiky jak
doma, tak v zahraničí. Například ve Vyškově,
Brně, Praze, Uherském Brodě, Torontu,
Kluži, Ostrówe Wielkopolském a také v Soulu

v Korei. Samostatné autorské výstavy měl ve
Vlčnově, Letohradě, Žďáru nad Sázavou,
Uherském Hradišti, Kunovicích, Kadani,
Hodoníně, Vsetíně a v jiných místech.
Pan Tvrdoň se věnuje většinou tvorbě
regionálních míst na Moravském Slovácku.
Tento kraj nebyl na grafikách zobrazovaný.
Svůj rodný kraj má hodně rád, a proto mu
vzdává hold svou tvorbou. Často jsou u něho
vidět práce zobrazující okolní vesnice a města
Uherskohradišťského okresu. Pražané mu
vytýkali, proč netvoří pražské motivy, ale on
jim vždy odpověděl, že nejraději zůstává věrný
svému rodnému kraji. Dále vytváří drobnou
i užitkovou grafiku, exlibris, novoročenky,
pamětní listy a další. Veškeré rytiny, které
vytváří mimo Pražské tiskárny, si tiskne sám.
Grafiku si vyměňuje jak s našimi umělci, tak
i se zahraničními. Tím se prakticky dostává do
podvědomí širokého okolí. Dříve spolupracoval i se Státní tiskárnou cenin, pro kterou tvořil
různé rytiny dle jejich požadavků pro použi-

tí na cenných papírech (obligační listy a jiné
ceniny).V dnešní době se ocelorytina využívá
jen ve tvorbě známek, cenných papírů a bankovek. To proto, že při sklopném efektu je vidět,
že jde o originál, který se nedá žádným způsobem napodobit.
Že se mohl věnovat své zajímavé práci, vděčí
své manželce za vytvoření ideálních podmínek, a také Pánu Bohu, za dar zručnosti, aby
mohl tento umělecký kumšt vykonávat. Do
uměleckého nebe děkuje panu profesoru
Josefovi Lieslerovi (1912–2005) za to, že byl
na jeho doporučení přijat do známkové tvorby.
S tvorbou Jaroslava Tvrdoně se můžete
seznámit na výstavě v Galerii na Měšťance ve
Vlčnově. Vernisáž výstavy proběhne 6. září.
Antonín Zlínský
PS. U příležitosti životního jubilea pana
Tvrdoně vydává Česká pošta s.p. pamětní list
věnovaný jeho osobě!!!

Jaroslav Tvrdoň (vlevo) s akademickým malířem a grafikem Karlem Zemanem
při autogramiádě na hlavní poště v Praze

Mužský sbor Vlčnov degustovál
13. března 2020 sme měli naplánovaný sborový košt slivovice, kerým pravidelně oslavujeme
výročí založení sboru a ke kerému pravidelně zveme aj zástupce spolků fungujících při
KSK Vlčnov. Letos to byla vlastně první akce
v dědině, kerá byla kvůli koronavirové krizi
zrušená.
A protože podobně, vlastně úplně stejně
dopadla aj jízda králů, ale režim už je volnější, rozhodli sme sa náš košt uspořádat v KSK
namísto verbířské soutěže v pátek 29. května
2020. Letos sa nám podařilo shromáždit38
vzorků pálenek z modrého ovoce (1× ročník
2013, 1× ročník 2015, 1× ročník 2016, 8× ročník 2018 a 27× ročník 2019). Rozdělení do
skupin bylo jednoduché. Dvě skupiny po 19
vzorkoch a z každé skupiny postůpilo 5 vzorků
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do finále. Skupinu A hodnotilo 13 degustátorů
a skupinu B 15 degustátorů. Finálovů skupinu pak 26 degustátorů (2 degustátoři moseli nerádi odéjít). Vítězem koštu sa stala zcela
zaslůženě slivovica Jana Javora, na druhém
místě skončíl vzorek od Petra Pavelčíka a třetí
místo po rozstřelu s Rostislavem Pijáčkem
obsadila slivovica Jiřího Ulčíka. Koštu sa
letos zúčastnila jediná zástupkyňa něžnějšího
pohlaví, Olga Pešlová. Škoda, že letos nemohly dojet naše kamarádky ze spřáteleného ženského sboru Píseň z Jedovnic u Moravského
krasu.
V minulém roku Mužský sbor Vlčnov
zazpívál na 19 různých pódiách jihovýchodní Moravy. Mimo to eště pořádáme další milé
akce nebo oslavy. Scházáme sa pravidelně ve

čtvrtek v 19 hodin v salonku v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově. Sbormistrovsků taktovku si pořád poctivě drží Petr Mikulec, jeho
zástupcem je obdivuhodný a furt vitální Jan
Moštěk. O sborové a organizační záležitosti sa
starajů Otto Holeček a Jiří Ulčík, www stránky spravuje a vlastně aj dotuje Roman Zemek
a novů ,,nejdůležitější“ funkci vinného referenta bravurně zvládá Petr Chaloupka. Rádi
mezi sebů přivítáme novů krév, myslím tým
nové tváře, další chlapy – zpěváky.
Takže: ,,Chlapi nebojte sa, nekůšeme.
Dojděte si s nama zazpívat. Je to nakažlivé
v tom dobrém slova smyslu“.
Za MSV Jiří Ulčík
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Sdělení myslivců
Na základě opakovaných stížností našich
občanů, týkající se ničení úrody na zahrádkách zajíci a srnami, jsem oslovila předsedu
mysliveckého sdružení Dřínek pana Josefa
Knotka. Níže uvádíme jeho odpověď.
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov
Lov zvěře se řídí zákonem o myslivosti.
Každá zvěř má svou dobu lovu. Lov zvěře jako
je např. zajíc, srnec, srna, srnče, prase divoké,
daněk, se řídí plánem lovu. Plán lovu je stanoven na základě jarního sčítání zvěře tak, aby
byly dodrženy státem stanovené normované
stavy zvěře. Lov zvěře zaječí je stanoven od

1. listopadu do 31. prosince, a to pouze na společném lovu, na honebních pozemcích 200
metrů od trvale obydlené nemovitosti. Výjimka,
kdy se zajíc může lovit na žádost majitele celoročně, je na nehonebních pozemcích trvale
oplocených.
Lov srnčí zvěře se provádí individuálním
lovem, je rozdělen do tří skupin. Mladá zvěř do
dvou let, bez rozdílu pohlaví, se loví celoročně. Srnec se loví od 1. května do 30. září, srna
od 1. srpna do 31. prosince. Vše opět podle
plánu lovu a dodržení normovaných kmenových stavů. Pokud klesne lovem, nebo jinak,
stav zvěře pod normované stavy, hrozí od státní správy nemalé pokuty, a to i při neoprávně-

ném a nesprávném lovu. Při současné situaci,
kdy přicházejí anonymní udání, z jedné strany ochránci zvířat, z druhé ochránci přírody
a aktivisté, provádíme mysliveckou činnost
podle zákona.
Zvěř i její lov je věcí přirozenou. I naším
cílem je, aby škody způsobené zvěří byly co
nejmenší a stavy zvěře optimální. I proto se
snažíme lovit tam, kde zvěř působí největší škody. V letošní lovecké sezóně chystáme
lov hlavně v lokalitách kolem lidských obydlí
a tam, kde občané hlásí největší škody. I tady
ovšem narazíme na odpor jiných občanů, kteří
lov odsuzují.
Josef Knotek, předseda MS Dřínek Vlčnov

Ilustrační foto

Informace pro sadaře
Jsme rádi, že i ve Vlčnově máme občany, kteří
se podělí se svými zkušenostmi s ostatními.
Patří mezi ně i pan Miroslav Josefík, který
se zajímal o škůdce, které letos na jaře našel
na švestkách a duranciích a o možnosti ošetření takto postižených stromů. Odbornou
informaci, kterou mu poskytla Ing. Zuzana
Vaňková z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, předává čtenářům
Vlčnovského zpravodaje.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
Fotografie č. 1: Bejlomorka váčkotvorná
(Putoniella pruni). Obecně jsou bejlomorky
na ovocných dřevinách považovány za bezvýznamné škůdce. Fungovat by měly systémové
insekticidy, tj. např. Calypso 480 SC (pokud
nemáte starou zásobu, v malobalení jej už
nekoupíte) a Mospilan 20 SP (u většiny peckovin OL 14 dní). Ochrana není zpracována.
Vycházím-li z bionomie bejlomorky, ochrana

by se mohla udělat 2× za vegetaci, a to před
květem, což už je nyní po, a nebo po sklizni.
Další varianta, v případě, že hálek není mnoho
a strom není velký, je otrhat a spálit.
Fotografie č. 2: Mšice slívová (Brachycaudus
helichrysi). Přezimující vajíčka u báze pupenů
slivoní. Na jaře vylíhlé zelené mšice sají na bázi
květních pupenů a dospívají v nachově hnědé.
Zakladatelkami zrozené mšice jsou zelené.
Sají na rubu mladých listů. V červnu odlétají
okřídlené mšice na různé byliny, hlavně na
hvězdnicovité (pelyněk, bodlák, kopretiny,
rmeny, lopuch, slunečnici aj.), ale i na rozrazily, šťovíky, jetel. Na podzim se vracejí na slivoně.
Může to být i Mšice švestková (Hyalopterus
pruni). Vajíčka přezimují na slivoních. Od
jara se na rubu listů a na výhonech vytvářejí
kolonie mšic. Letní generace mšic žije až do
podzimu na rákosu a moliniyi modré (okrasná
tráva). Potom odlétají na slivoně.

1
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Proti mšicím lze použít např.: Decis Mega,
Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Pirimor 50
WG, SUBSTRAL Komplexní ochrana. Z uvedeného je patrné, že pokud zasáhnete proti
mšicím, podaří se vám eliminovat i bejlomorku váčkotvornou.
Kromě výše uvedených informací paní inženýrka Vaňková pro zájemce doporučuje využívat „Rostlinolékařský portál“:
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/
fytoportal/public/#rlp|domu|uvod

2
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Vlčnov z jiného pohledu
Týdny nepříjemných letních veder doprovázené suchem se staly v posledních letech téměř
pravidelně se opakujícím jevem, se kterým
se musí každý z nás osobně nějak psychicky a fyzicky vypořádat. Ke zmírnění dopadu měnících se klimatických podmínek jsou
postupně přijímána opatření na různých úrovních, od celosvětové snahy snižování skleníkových plynů v atmosféře až po praktické projekty jak udržet více vody v krajině, např. budováním nových vodních nádrží. Mohou hrát
nějakou roli v zmírňování vlny veder a zadržení vody také stromy a keře?
Každé děcko z Vlčnova ví, že jeho rodiče
vysazují stromky proto, aby bylo ovoce na
slivovici, popřípadě jiné druhy kořalky, něco
málo z toho je na zavaření a marmeládu, že
nejdůležitějším keřem je vinná réva, a že staré
stromy se pokácí na dřevo, které se dá spálit
a zahřeje skoro jako slivovice.
Jaké další funkce ale mohou mít stromy při
zadržování vody a zmírňování veder, mimo
poskytnutí stínu proti přímému oslunění, už
tak moc známo není. Přispět k odpovědím na
takové otázky, je jedním z cílů projektu, jehož
řešitelem je Ústav výzkumu globální změny
(www.czechglobe.cz) Akademie věd ČR
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Název projektu je “Teplotní komfort v obcích:
pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, úloha sídelní zeleně“ a je řešen v období
1. 1. 2019 – 31. 12. 2021.
Projekt vychází z využití dvou kategorií
dat. První tvoří data o daném území získaná nejmodernějšími technickými prostředky,
v tomto případě leteckým skenováním prováděným současně různými typy zařízení (tři
hyperspektrální skenery, LiDAR; technické
detaily viz http://olc.czechglobe.cz/flis/).
Z takových dat lze získat charakteristiky celého zájmového území i individuálních objektů (např. teplota povrchů, množství zeleně
a její obsah vody, výška stromů a budov, atd.).
Druhou kategorií vstupů jsou pak výsledky
sociologických průzkumů pocitového vnímání
teploty lidmi na daném místě a jejich názory na
roli stromů a keřů v životě člověka.
Hlavním přínosem projektu bude názorně
(obrazové mapy) a číselně doložit, jak různé
typy pokryvu území (materiál střech, silnic,
chodníků, parkoviště, různé druhy vegetace) přispívají v období déletrvajících letních
veder k pocitové teplotě, a navrhnout, jak by
tyto informace mohly být využité pro zlepšení
teplotního komfortu v obcích (rekonstrukce
cest, územní plánování, atd.). Důraz je kladen na význam zeleně z hlediska její multifunkčnosti (ochlazovací, estetická, užitková,
apod.).
Výstupem projektu budou obrazové materiály s vysvětlujícím textem pro ekologickou
výchovu žáků základních a středních škol,
běžné obyvatele a samosprávu sídel. V zájmových obcích proběhnou přednášky seznamující s výstupy projektu. Pro obce zahrnuté
do studie (Brno, České Budějovice, Vlčnov,
Šošůvka, Lišov) budou k dispozici mapy teploty, pokryvu obcí, výšková 3D struktury)
z leteckých dat nasnímaných v letních obdobích. Tyto výstupy za jednotlivá území obcí
budou volně k prohlížení přes webové stránky
obcí a mapový server ÚVGZ, pro nás Vlcnov.
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Naše obec byla zvolena řešiteli projektu s ohledem na hladkou komunikaci s vedením obce
a jeden z řešitelů je místní rodák. Aby mohly
být výstupy projektu plně využitelné pro plánování např. míst výsadby nové zeleně v obci,
ale i pro probíhající pozemkové úpravy, rádi
bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého dotazníku. Dotazník je anonymní a názor
a postoj každého občana má stejnou váhu
a může přispět k zlepšení životního prostředí
v naší obci. Vyplnění dotazníku můžete vzít
jako příležitost k rodinné diskusi se svými
partnery či dětmi a dovědět se názory na stejnou otázku od svých nejbližších.

Pro obec Vlčnov jsme data nasnímali 28.
srpna 2019. Zdrojem pro výřez búd na konci
článku jsou LiDAR data. Uvnitř zpravodaje
jsou mapy výřezů stejného území zpracované
z dat nasnímaných různými hyperspektrálními senzory, které „vidí“ i to, k čemu není
lidské oko uzpůsobeno vidět (teplota, voda ve
vegetaci, …).
Zpracoval tým řešitelů projektu z ÚVZG:
František Zemek, Jan Novotný, Miroslav Pikl

Snímek z viditelné části spektra, jak vidí krajinu lidské oči.

Snímek ze střední infračervené části spektra, co už lidské oči nevidí. Čím tmavší červená, tím více vody
v daném objektu (viz srovnání např. stromů a střech), vyjma stínů.
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Vliv zeleně na teplotní komfort v obcích
Cílem tohoto dotazníku je zjistit povědomí občanů obcí a měst o veřejné zeleni a jejích ekosystémových funkcích a službách.
Dotazník je součástí řešení výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR s názvem Teplotní komfort v obcích:
pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role zeleně. V období 2019–2021 jej řeší kolektiv z Ústavu výzkumu globální změny AV
ČR, v.v.i. a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
PROSÍME O ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU DO 31. 7. 2020
DO SCHRÁNKY V PŘÍZEMÍ OBECNÍHO ÚŘADU NEBO DO SCHRÁNKY NA MĚŠŤANCE.
Přes počítač je možné vyplnit a odeslat dotazník z internetové adresy:
forms.gle/7hZkU6RvXgtbYBbq9 nebo viz QR kód v pravo.

Co je podle Vás veřejná zeleň města/obce?

Má vaše obec dostatek veřejné zeleně?
ANO

NE

Víte, kde byste našli informace o obecní zeleni? Napište, kde jsou, nebo by měly být.
ANO

NE

Jaké zeleni dáváte přednost ve vlastní zahradě pokud zahradu máte, nebo jaké byste dali
přednost, pokud zahradu nemáte?
Vepište pořadí 1, 2, 3

stromy

keře

trávník

Vyberte jednu možnost nebo obě

užitková

okrasná

Vyberte jednu možnost nebo obě

opadavá

stále zelená

Jaké zeleni dáváte přednost na veřejných prostranstvích?
Vepište pořadí 1, 2, 3

stromy

keře

trávník

Vyberte jednu možnost nebo obě

užitková (ovocné s.)

okrasná

Vyberte jednu možnost nebo obě

opadavá

stále zelená

Jakému typu veřejné zeleně v obci dáváte přednost?
jednotlivé stromy

skupiny stromů

aleje

Myslíte si, že zelené střechy s vegetací mohou ovlivnit teplotu v obci?
ANO

NE

Chtěli byste mít zelenou střechu s vegetací na Vašem domě?
ANO

NE

parky

Co myslíte, že potřebuje strom k tomu, aby zdárně rostl?

Odhadněte, kolik stromů připadá na planetě Zemi průměrně na jednoho člověka.
1 strom

10 stromů

100 stromů

1000 stromů

Odhadněte, o kolik stupňů se sníží teplota vzduchu nad chodníkem zakrytým stínem stromů.
1°C

2°C

4°C

8°C

Odhadněte, kolik energie spotřebuje dospělý strom k výparu vody za jeden letní den.
Pro srovnání, lednice spotřebuje v průměru 0,5 kWh za den.
100 kWh

200 kWh

400 kWh

1000 kWh

Odhadněte, o kolik se sníží hluk ze silnice na chodníku odstíněném pásem keřů,
širokého 5 metrů a vysokého 2 metry.
1 dB

2 dB

4 dB

8 dB

Jak daleko je z místa vašeho bydliště do vašeho preferovaného zeleného místa pro rekreaci?
1 minuta

5 minut

15 minut

déle

Seřaďte následující funkce zeleně podle toho, jak jsou podle vás důležité pro obyvatele
měst a obcí.
Vepište čísla od 1 (nejdůležitější) do 6 (nejméně důležité)
Udržování kvality ovzduší zachytáváním prachových částic.
Zmírňování změny klimatu ukládáním oxidu uhličitého do vegetace.
Ochlazování vzduchu.
Zasakování a zpomalení odtoku srážkové vody.
Rekreace a estetika.
Snižování hluku.
Váš věk
15 až 24 let

25 až 49 let

50 až 64 let

65 a více let

Nejvyšší dosažené vzdělání
základní

středoškolské

vysokoškolské

1 až 5 let

Déle než 5 let

Jak dlouho v obci žijete?
Méně než 1 rok

Od narození

Stínovaný model povrchu obce z dat, snímaných LiDARem.
68 °C

18 °C

Mapa povrchové teploty získaná leteckým skenováním
V lčnovský zpravodaj – číslo 62 – 6/2 02 0
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Vlčnovské búdy – grafická interpretace dat LiDAR.

Usnesení rady obce
usnesení č. : R-284/28/18. 22, ze dne: 16. 03. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
po dobu omezení pohybu osob, na základě
nařízení Vlády ČR, v souvislosti s omezením
šíření viru COVID-19 v obci uzavřít sběrný
dvůr a skládku suti do odvolání
usnesení č. : R-285/28/18. 22, ze dne: 16. 03. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
z důvodu omezení pohybu osob, na základě
nařízení Vlády ČR, v souvislosti s omezením
šíření viru COVID-19 v obci zrušit zasedání
zastupitelstva obce svolané na den 18. 3. 2020
usnesení č. : R-286/28/18. 22, ze dne: 16. 03. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
z důvodu omezení pohybu osob, na základě
nařízení Vlády ČR, v souvislosti s omezením
šíření viru COVID-19 v obci uzavřít provoz
Mateřské školy Vlčnov s platností od středy
18. 03. 2020 do odvolání

usnesení č. : R-290/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
odepsat pohledávku za společností Energie
pod kontrolou, obecně prospěšná společnost (v konkurzu) IČ:29283272 se sídlem
Brněnská 3883/48, 69501 Hodonín, ve výši
48.467,- Kč a účetních případů s tím souvisejících, u příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková
organizace, IČ 75022672

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
rozpočet příspěvkové organizace Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace IČ 60371587 na rok 2020 v oblasti výnosů
a nákladů (pod č. j. OUVL-0297/2020)
usnesení č. : R-288/28/18. 22, ze dne: 16. 03. 2020

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. 04/2020
usnesení č. : R-289/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
rozpočet příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková
organizace, IČ 75022672 na rok 2020 v oblasti výnosů a nákladů pod č. j. OUVL-0366/
2020
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RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov a firmou Ing. Jan Štěpaník, sídlo Sladské 815,756
61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70741975 jako
zhotovitelem, na zpracování „Plánu odpadového hospodářství obce Vlčnov“, cena celkem
20.000,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č. : R-291/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
odepsat pohledávku za společností Energie
pod kontrolou, obecně prospěšná společnost (v konkurzu) IČ:29283272 se sídlem
Brněnská 3883/48, 69501 Hodonín, v celkové výši 142.590,- Kč a účetních případů s tím
souvisejících, u příspěvkové organizace Klub
sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace, IČ 60371587
usnesení č. : R-292/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

usnesení č. : R-287/28/18. 22, ze dne: 16. 03. 2020

usnesení č. : R-294/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o dílo č. 2020/3 mezi obcí Vlčnov
a Ladislav Horák – ZAMKO, sídlo Vlčnov
1130, IČ 10100580, jako zhotovitelem na
vyrobení a montáž lávky pro pěší, cena díla
309.462,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : R-293/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov a firmou
PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.,
sídlo Přemysla Otakara II. 2476,688 01
Uherský Brod, IČ 07821654 jako zhotovitelem na projektová dokumentace „KSK Vlčnov
– Komplexní řešení energetické náročnosti
budovy“, cena celkem 444.433,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č. : R-295/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
prominout, na základě odůvodněných žádostí,
úhradu nájmu za pronájem prostor k podnikání v objektech ve vlastnictví obce Vlčnov,
po dobu omezujících opatření v souvislosti
Usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020
o vyhlášení nouzového stavu a souvisejícími
opatřeními; nájemné se promíjí ode dne 12. 3.
2020 s odkazem na existenci důležitého zájmu
obce dle § 38 odst. 1 zákona o obcích, kterým
je podpora podnikání v obci a zachování dobrých mravů ve smluvním vztahu ve smyslu
§ 2 odst. 3 občanského zákoníku
usnesení č. : R-296/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o provozování služeb bankomatu mezi obcí Vlčnov jako klientem a firmou Euronet Services, spol. s r. o., se sídlem
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 25608452
jako poskytovatelem, cena provozu 5.000,Kč/ měsíc bez DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
s instalací starostu obce
usnesení č. : R-297/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov a firmou Vít Orlovský, se sídlem Dr. Kachníka
1104, 687 51 Nivnice, IČO: 72432977, DIČ:
CZ608114591 jako zhotovitelem, na projekt
Řešení zeleně v parku, (nad amfiteátrem) cena
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161.869,- Kč vč. DPH, provede se pouze výsadba dřevin
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : R-298/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem provozu bufetu
na koupališti Vlčnov pro sezonu 2020, který
se nachází na pozemku parc. č. 4876/12 v k.
ú. Vlčnov.
Předmět nabídky:
• prostor pro podnikání o výměře 60 m2, na
adrese Vlčnov č. p. 13, využití jako bufet
(gastro provoz)včetně vybavení provozu
Podmínky pro zájemce:
• minimální navrhovaná cena nájmu 10.000,Kč/měsíc
• uzavření smlouvy po dobu provozu koupaliště, min. měsíce červenec a srpen
• živnostenské oprávnění
Nabídky v zalepené obálce s označením
„BUFET KOUPALIŠTĚ “, žadatel uvede:
• návrh ceny za nájem/měsíc
• reference
usnesení č. : R-299/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
vyhlásit výběrové řízení na stavbu chodníku
ke koupališti
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : R-300/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
vyhlásit výběrové řízení na stavbu vodovod
a kanalizace Panské IV
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : R-301/29/18. 22, ze dne: 02. 04. 2020

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. 05/2020
usnesení č. : R-302/30/18. 22, ze dne: 30. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
změnu odpisového plánu Základní školy
a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace na rok 2020, evidováno pod č. j. OUVL0423/2020
usnesení č. : R-303/30/18. 22, ze dne: 30. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zřídit, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve školním roce 2020/2021 přípravnou třídu základní školy
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících
úkonů

V lčnovský zpravodaj – číslo 62 – 6/2 02 0

usnesení č. : R-304/30/18. 22, ze dne: 30. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout finanční dar ZO ČSOP Buchlovice,
se sídlem Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, IČ
70967318 ve výši 1.000,- Kč
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č. : R-305/30/18. 22, ze dne: 30. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření dodatku smlouvy o dílo ze dne 31.
1. 2020 mezi obcí Vlčnov a firmou SILAMO
s. r. o., sídlo U Porážky 2337, 688 01 Uherský
Brod, IČ 49970020, projekt „ Vlčnov, rekonstrukce chodníku v obci“ změna termínu
z důvodu mimořádných opatření
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením dodatku smlouvy
a souvisejícími úkony
usnesení č. : R-306/30/18. 22, ze dne: 30. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov a firmou SILAMO s. r. o., sídlo U Porážky 2337,
688 01 Uherský Brod, IČ 49970020, projekt
„Rekonstrukce chodníku ke koupališti v obci
Vlčnov“ cena 1.509.767,93 Kč s DPH,
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č. : R-307/30/18. 22, ze dne: 30. 04. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ZRUŠUJE
s platností od 4. 5. 2020, usnesení Rady obce
č. R-284/28/1822 (otevření sběrného dvoru
za dodržení podmínek opatření k zamezení
šíření nákazy)
usnesení č. : R-308/30/18. 22, ze dne: 30. 04. 2020

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. 06/2020
usnesení č. : R-310/31/18. 22, ze dne: 07. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi
obcí Vlčnov jako objednatelem a Ing. Alenou
Vránovou, IČ 71763384, sídlo Zástřizly 41,
768 05 Koryčany, jako dodavatelem díla zpracování projektových prací („Územní studie
sídelní zeleně Obce Vlčnov“,změna termínu
dokončení)
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : R-311/31/18. 22, ze dne: 07. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí
Vlčnov jako objednatelem a firmou TUFÍR,
spol. S r. o. Kunovice, IČ 26263718 jako zhotovitelem, na projekt „Modernizace počítačové
a přírodovědné učebny v ZŠ Vlčnov – stavební
práce“, změna cena díla - vícepráce 146.843,Kč s DPH

II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením dodatku smlouvy
a souvisejícími úkony
usnesení č. : R-312/31/18. 22, ze dne: 07. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ZRUŠUJE
usnesení Rady obce Vlčnov č. R-286/28/1822
ze dne 16. 03. 2020 s platností od 18. 05. 2020
II. NAŘIZUJE
důsledné dodržování stanovených opatření k zamezení šíření nákazy viru COVID-19
v mateřských školách
usnesení č. : R-313/31/18. 22, ze dne: 07. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím daru pro Základní školu a Mateřskou
školu Vlčnov, příspěvková organizace, dle
žádosti vedené pod č. j. OUVL-0485/2020
usnesení č. : R-314/31/18. 22, ze dne: 07. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
STANOVUJE
s platností od 1. 6. 2020 osobní ohodnocení
řediteli organizace Základní škola a Mateř
ská škola Vlčnov, příspěvková organizace,
IČ: 75022672
usnesení č. : R-315/31/18. 22, ze dne: 07. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
STANOVUJE
Komisi dotační provedení vyhodnocení
žádostí o dotace z rozpočtu obce Vlčnov na
rok 2020:
• zejména řádné vyúčtování předchozí dotace
dle smlouvy
• finanční částka uvedená v žádosti
• návrh na poskytnutí finanční částky a její
zdůvodnění
usnesení č. : R-316/31/18. 22, ze dne: 07. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
zadat zpracování projektu na opravu havarijního stavu bytu školníka v budově základní
školy na základě statického posudku vypracovaného Ing. Milanem Petrů
usnesení č. : R-317/31/18. 22, ze dne: 07. 05. 2020

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.
07/2020
usnesení č. : R-318/32/18. 22, ze dne: 25. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo mezi obcí
Vlčnov jako objednatelem a firmou TUFÍR,
spol. s r. o., se sídlem Na Drahách 881, PSČ
686 04 Kunovice, IČ 26263718 jako zhotovitelem, na projekt „Modernizace počítačové a přírodovědné učebny v ZŠ Vlčnov – stavební práce“, změna termínu plnění z důvodu
opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti
s nákazou COVID-19 (karanténa pracovníků
zhotovitele)
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením dodatku smlouvy
a souvisejícími úkony
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usnesení č. : R-319/32/18. 22, ze dne: 25. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1040018273/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1503/1 v k. ú. Vlčnov zapsaného
na LV č. 10001 za účelem umístnění betonového sloupu NN a kabelové skříně pod
názvem „Vlčnov, Jančářová č. p. 104, příp.
NN“, za úplatu ve výši 11.000,- 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. : Z-061/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. NESCHVALUJE
položení gabionových košů na pozemku parc.
č. 213 v k. ú. Vlčnov, ve vlastnictví obce, před
domem č. p. 33, dle žádosti pod č. j. OUVL0497/2020
II. DOPORUČUJE A SOUHLASÍ
s vysázením živého plotu v místě plánovaného
umístění košů

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit pozemky
• parc. č. 4775/128 o výměře 705 m2 – ostatní plocha,
• parc. č. 4775/163 o výměře 656 m2 – ostatní plocha,
• parc. č. 4775/116 o výměře 841 m2 – ostatní plocha,
• parc. č. 4768/10 o výměře 60 m2 – ostatní
plocha,
• parc. č. 4782/427 o výměře 68 m2 – ostatní plocha,
zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov
na LV č. 18
II. STANOVUJE
• cena stanovena dohodou stran ve výši 349.
500,- Kč bez DPH a je v místě obvyklá
• 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. : R-321/32/18. 22, ze dne: 25. 05. 2020

usnesení č. : Z-062/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

usnesení č. : R-320/32/18. 22, ze dne: 25. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce
č. 07/2020, uzavřít smlouvu na pronájem provozu bufetu (včetně vybavení)na koupališti
Vlčnov pro sezonu 2020, který se nachází na
pozemku parc. č. 4876/12 v k. ú. Vlčnov, s firmou KRAJČAJ s. r. o., sídlo 26. dubna 1213,
688 01 Uherský Brod, IČ 05755905, za podmínek:
• cena 50. 000,- Kč/sezona s DPH
• energie hradí nájemce (přeúčtování)
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č. : R-322/32/18. 22, ze dne: 25. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce neschválit
žádost p. Bařiny Pavla, zejména provedení
části stavby na pozemcích obce, evidovanou
pod č. j. OUVL–0459/2020
usnesení č. : R-323/32/18. 22, ze dne: 25. 05. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 177
odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, výjimku z počtu dětí ve třídě, který stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb. a vyhláška č.
214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání na
počet 28 dětí ve všech třídách Mateřské školy
ve Vlčnově pro školní rok 2020/2021
usnesení č. : Z-060/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. h) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích,
VYDÁVÁ
Obecně závaznou vyhlášku obce Vlčnov
č. 01/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
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ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
prodat část pozemku parc. č. 220/15 o výměře
79 m2 – zahrada, zapsaná pro obec a katastrální území Vlčnov, ze které byla geometrickým plánem č. 1721-622/2019 ze dne 22. 1.
2020 vyhotoveného firmou Geomma, s. r. o.,
U Elektrárny 760, Uherský Brod, oddělena
část o celkové výměře 4 m2 a nově označena
jako parcela č. 220/34
II. STANOVUJE
• cena stanovena dohodou stran ve výši 200,Kč/m2 a je v místě obvyklá
• 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-063/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit část pozemku parc. č. 211/3 o výměře 586 m2 – zahrada, zapsaná pro obec a katastrální území Vlčnov, ze které byla geometrickým plánem č. 1721-622/2019 ze dne 22. 1.
2020 vyhotoveného firmou Geomma, s.r.o.,
U Elektrárny 760, Uherský Brod, oddělena část o celkové výměře 3 m2 a nově označena jako parcela č. 211/4; a část pozemku
parc. č. 220/8 o výměře 383 m2 – zahrada,
zapsaná pro obec a katastrální území Vlčnov,
ze které byla geometrickým plánem č. 1721622/2019 ze dne 22. 1. 2020 vyhotoveného
firmou Geomma, s. r. o., U Elektrárny 760,
Uherský Brod, oddělena část o celkové výměře
8 m2 a nově označena jako parcela č. 220/33
II. STANOVUJE
• cena stanovena dohodou stran ve výši 200,Kč/m2 a je v místě obvyklá
• 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-064/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. SOUHLASÍ
s vyhlášením záměru na prodej pozemku parc.
č. 3673 o výměře 210 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná pro obec a katastrální území Vlčnov, kupující Výrobně obchodní družstvo Vlčnov, se sídlem Vlčnov 583,
IČ 00141291, na pozemku stojí stavba č. p.
1038 ve vlastnictví kupujícího
II. STANOVUJE
• cena stanovena znaleckým posudkem ve
výši 147. 000,- Kč
• náklady spojené s uzavřením smlouvy
a vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí kupující
III. POVĚŘUJE
starostu obce vyhlášení záměru a souvisejícími úkony
usnesení č. : Z-065/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. SOUHLASÍ
s vyhlášením záměru na prodej části pozemku parc. č. 166 – zahrada, zapsaná pro obec
a katastrální území Vlčnov,
II. STANOVUJE
• cena stanovena znaleckým posudkem
• skutečná velikost prodávaného pozemku
bude určena po provedení geometrickým
zaměřením
• veškeré náklady spojené s řízením, uzavřením smlouvy a vkladem vlastnického práva
do katastru nemovitostí hradí kupující
III. POVĚŘUJE
starostu obce vyhlášení záměru po soustředění materiálů a souvisejícími úkony
usnesení č. : Z-066/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. f) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích,
ROZHODLO
účetně odepsat pohledávku za společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná
společnost (v konkurzu) IČ:29283272 se sídlem Brněnská 3883/48, 69501 Hodonín ve výši
187.913,- Kč, včetně příslušenství
usnesení č. : Z-067/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. r) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích,
SCHVALUJE
Zařazení území obce do územní působnosti
MAS Východní Slovácko, z. s. na plánovací
období 2021-2027
usnesení č. : Z-068/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích,
I. ZRUŠUJE
Přílohu č. 1 ke Zřizovací listině Klubu sportu a kultury p. o. se sídlem Vlčnov 186,
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IČ 60371587 ze dne 18. 12. 2018
II. SCHVALUJE
znění Přílohy č. 1 ke Zřizovací listině Klubu
sportu a kultury p. o. se sídlem Vlčnov 186,
IČ 60371587 v souladu se současnou právní
úpravou k 1. 1. 2020
II. SCHVALUJE
účetní převod budovy č. p. 186 stojící na parc.
č. 50/1 v k. ú Vlčnov a změnu Přílohy č. 1 ke
Zřizovací listině Klubu sportu a kultury p. o.
se sídlem Vlčnov 186, IČ 60371587 splatností
k 1. 4. 2020
usnesení č. : Z-069/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích na základě doporučení Finančního
výboru
I. ROZHODLO
poskytnout, neinvestiční dotaci Tělovýchovná
jednota Vlčnov z. s., se sídlem Vlčnov č. p.
1250, IČ 46254226 ve výši 560.000,- Kč na
účel „Podpora sportovní činnosti“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony

poskytnout, neinvestiční dotaci Římskokato
lické farnosti Vlčnov, se sídlem Vlčnov č. p.
118, IČ 46256610 ve výši 200.000,- Kč na účel
„Výměna nevyhovujícího vybavení a zabezpečení kostela a fary, práce s mládeží, oprava zdi
od kostela ke hřbitovu“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č. : Z-071/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích na základě doporučení Finančního
výboru
I. ROZHODLO
poskytnout, neinvestiční dotaci Myslivecké
sdružení Dřínek Vlčnov z. z., se sídlem Vlčnov
č. p. 237, IČ 62832816 ve výši 120.000,- Kč na
„vylepšení vnitřního prostoru chaty, zlepšení
hygienických podmínek pro konzumaci potravin a nápojů a nové suché toalety“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č. : Z-072/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

usnesení č. : Z-070/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích na základě doporučení Finančního
výboru
I. ROZHODLO

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. x) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích
VOLÍ
Matušíka Jiřího, určeným členem Zastu
pitelstva obce Vlčnov v oblasti územního plá-

nování pro volební období 2018-2022, pro
komunikaci a spolupráci s úřadem územního
plánování
usnesení č. : Z-073/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 43 a § 84 odst. 2 písm. b) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích
PROJEDNALO A SCHVALUJE
závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2019
s výsledkem bez výhrad
usnesení č. : Z-074/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích
SCHVALUJE
účetní závěrku obce Vlčnov sestavenou k 31.
12. 2019, bez výhrad
usnesení č. : Z-075/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
NESCHVALUJE
žádost p. Bařiny Pavla, zejména provedení
části stavby na pozemcích obce, evidovanou
pod č. j. OUVL–0459/2020
usnesení č. : Z-076/08/18. 22, ze dne: 27. 05. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 08/2020

Vlčnov v roce 1990
MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR VLČNOV –
OBECNÍ ÚŘAD VLČNOV 1990
Předsedou MNV ve Vlčnově v roce 1990 byl
pan Ing. Vojtěch DOSTÁLEK až do 10. 12.
1990, kdy byl starostou obecního úřadu zvolen
pan František ZEMEK.
Tajemníkem MNV Vlčnov byl pan Jaroslav
KONÍČEK, Veletiny až do 1. 7. 1990, kdy
se Veletiny osamostatnily a tajemníkem byl
zvolen pan Jan MOŠTĚK a 10. 12 1990 byl
zvolen zástupcem starosty pan Jan PIJÁČEK.
I když došlo v roce 1990 k tolika personálním
změnám, budovatelská činnost zdárně probíhala v rámci možností finančních prostředků.
DOSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY –
ŠATNOVÝ PAVILON A BYT ŠKOLNÍKA
byla tou největší a nejdůležitější akcí, která
probíhala podle časového plánu. Současně
se intenzivně pracovalo na oplocení, komunikacích i terénních úpravách okolí Základní
i Mateřské školy.
REKONSTRUKCE ZDRAVOTNÍHO
STŘEDISKA v roce 1990 v částce 220.000,Kčs byla dokončena a předána OÚNZ do užívání.
Pro požárníky k výstavbě POŽÁRNÍ
ZBROJNICE byl zakoupen dům č. 54
od Václav Grůlíka částkou 193.000,- Kčs.
Pro potřeby pořádání vlčnovských slavnostní s příspěvkem cestovního ruchu byla zakoupena 1 buňka – WC v částce 60.000,- Kčs.
Údržba památkových objektů – kapličky,
búdy v částce 18.000,- Kčs.
Generální oprava čistící stanice u Základní
školy v částce 51.000,- Kčs.
Oprava a údržba veřejného osvětlení
a provoz v částce 196.000,- Kčs.
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Údržba hřbitova, chodníky, oprava zdiva
v částce 40.000,- Kčs.
Skládka odpadů pod Vinohrady a koupení
4 kontejnerů – 96.000,- Kčs
Z ČINNOSTI MNV A OU
Občanský výbor ve Veletinách požádal
v lednu 1990 o zrušení integrace obcí Veletiny
s Vlčnovem, která se uskutečnila v roce
1980. Bylo odsouhlaseno rozdělení střediskové obce Vlčnov na samostatný MNV Vlčnov
a MNV Veletiny. Bylo to rozhodnutím ONV
Uh. Hradiště 5. 4. 1990 ke dni 1. 7. 1990.
Vedoucí hospodářského a správního odboru
MNV pan Antonín MOŠTĚK ukončil na MNV
Vlčnov pracovní poměr k 31. 3. 1990. Na toto
uvolněné místo vedoucího HSO nastoupil
1. 7. 1990 pan Jaroslav LOUCKÝ.
Stav obyvatel k 31. 12. 1990 – 3158. Pokles
počtu obyvatel proti předešlému roku je 25.
PROVOZOVNY V ROCE 1990
MALÍŘ A NATĚRAČ
práce pro podniky i občany: Šalůšek Zdeněk,
Bánov - stálý pracovník,Moštěk Antonín,
Vlčnov - brigádník
HOLIČSTVÍ A KADEŘNICTVÍ
ulice Rybářská č. 50 Polanská Božena Vlčnov,
Konečná Věra – Uh. Brod
VZDUCHOTECHNIKA
vedoucí: LASÁK Štěpán, Vlčnov, Zemek
Miroslav, Vlčnov, Klabačka Frant., Vlčnov,
Lasák Mário, Uh. Hradiště

ZÁMEČNICTVÍ
vedoucí: KONÍČEK Jaroslav, Vlčnov,
Petrenčák Ondřej, Vlčnov, Pravda Miroslav,
Vlčnov, Knotek Václav, Vlčnov, SOLÍK
Marcel, Vlčnov
AUTODOPRAVA
dvě nákladní auta AVIA/30 + sklápěč /706
MIZERÁK Dušan, Vlčnov
KLEMPÍŘSTVÍ
KADLČÍK Josef, Vlčnov
TERACO
služby obyvatelstvu i podnikům: terasové schody, parapetní desky, zahradní stoly,
orámování hrobů Cahel František, Šobáň
Stanislav, Cahel Jaroslav, Mikulec Jiří.
STAVEBNÍ
vedoucí: MIKULEC Frant., Vlčnov, Pavelčík
Frant., Vlčnov, Koníček Frant., Vlčnov,
Koníček Jar. Vlčnov
ZASKLÍVACÍ SLUŽBA
Ul. Rybářská č. 50 Horňák Jaroslav, Vlčnov
SKLÁDKA TUHÝCH ODPADŮ
pod Vinohrady: vedoucí Kolek Jan, Vlčnov
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A ROZHLAS
Zemek Ivan, Vlčnov, Křapa Ant., Vlčnov,
Zábrana Jiří, Vlčnov
KOUPALIŠTĚ
plavčíci: Kvasnička Milan Vlčnov, Bělohlávek
Vít Vlčnov
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Ceny potravin v letech 1989 a 1990
1989 (Kčs)

1990 (Kčs)

1989 (Kčs)

1990 (Kčs)

mléko plnotučné sáčk. 1 l

3,10

4,80

domácí chléb 1,5 kg

4,10

6,-

mléko polotučné láhv. 1 l

2,-

3,80

tmavý rohlík 1 ks

0,40

0,60

máslo čerstvé 250 g

10,-

16,-

maso hovězí zad. bez kostí 1 kg

30,-

52,-

cukr krystal 1 kg

7,30

10,-

svíčková 1 kg

60,-

110,-

Ze vzpomínek babičky Mošťkové
Františka Mošťková se narodila v roce 1911
jako nejstarší z pěti dětí Metoděje a Marie
Klabačkových. Dětství prožívala v chalupě
č. 362 v dnešní ulici 28. října tzv. „Na Sralách“
Po vypuknutí I. sv. války musel jejich otec
nastoupit, tak jako spousta jiných Vlčnovjanů,
na frontu a doma zůstala jen matka s dětmi
a babičkou Annou Kolkovou. Byli tzv. domkaři, což bylo malé hospodářství.
Za války byl těžký život, kdy část úrody se
musela odevzdávat a na živobytí zůstávalo jen
to nejnutnější. Proto se obilí schovávalo do
nejrůznějších úkrytů, ať už do beček, pecí, ale
také se i ukrývalo do země. Bída a krize dolehla
na celou zemi, a navíc od jarního zasetí v roce
1915 až do 3. července bylo velké sucho, po
kterém následovaly trvalé deště. Obilí se vozilo
do stodol i mokré, jen aby se něco zachránilo. Následujícího roku byla poprvé zabavena
úroda obilí ve prospěch státu a ponechána
jen část nutná k obživě. Bylo vyměřeno pro
každou těžce pracující osobu při sklizni 500
g obilí denně, pro ostatní osoby 300 g a pro
děti 240 g. Mletí obilí na mouku bylo jen na
povolení a kdo neměl obilí, kupoval mouku
na lístky.
Na tuto nelehkou dobu často vzpomínala
i babička, kdy ji matka jako nejstarší brávala sebou na pole. Měli dvě krávy, se kterými
pole obdělávali. Obilí doma pomleli na ručním
mlýnku, na čisté plachtě přeosívali, a z toho
se pak dělaly malé nekynuté „šišky“, které
se pak rozkrájely a půlky trochu pomastily.
Jelikož jich bylo v chalupě pět, jen se po nich
zaprášilo. Chleba se nepekl příliš často, ale

napeklo se ho vždy více do zásoby. Do těsta
se přidávalo celé nemleté obilí (žito), které se
nejdříve uvařilo ve velkém hrnci. Vzpomínala,
jak jednou někdo tajně zabil krávu a prodával
maso. Tehdy její matka nabrala do košíku vajec
a šla je prodat na trh do Brodu (chodívalo se
podél búd na Havřice). Za to pak koupili kousek masa, které bylo hlavně na polévku, do
které se přidalo hodně fazolí a brambor, aby se
všichni najedli. Strava se tehdy skládala převážně z brambor, fazolí, kysaného zelí a mléka.
To vše se různě střídalo a kombinovalo, ovšem
základem zůstával chleba. Otruby při osívání
se dávaly kravám, aby lepší dojily.
Nakupovat se chodilo do malého obchůdku,
který stával v místě dnešní dolní hospody. Byla
to malá chaloupka, kde vespodu ve sklepě byl
obchod a vcházelo se z boku ze spodní strany.
Kupovalo se tu jen když se něco podařilo prodat. Kupovala se většinou jen sůl, cukr, koření
a později petrolín ke svícení. (Do té doby se
chodívalo pro petrolín až do Podolí). Nahoře
v chalupě bydleli majitelé a skládalo se tam
z povozů zboží (pivo, sodovky atd).
„Tehdy sme dostali i nové sůsedy, byli až
z Itálie z míst, kde byla fronta a oni moseli
utéct. Rozvážali jich nákladníma autama od
vlaku po dědinách. Jedni bývali nekde na horním konci, jedni v Plotoch. Ti vedléj nás neměli
nic. Byla to ženská s dvůma děckama a s matků,manžela měla ve válce. Obec jím přidělila
prázdnů chalupu, někdo dál kamna, někdo
strožoky, obec postele a bylo to. Tá mladá
chodila pomáhat po dědině s různů práců,
ať už vyházat hnůj od kráv či něco podobné-

Rodina Klabačkova v roce 1917
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ho. Každý jí už něco dál, trochu můky, mléko
a podobně. My jako sůsedé sme jí také pomáhali. Občas sme jí dali plnů zástěru erteplí a ona, aby nám to nejak oplatila, tož došla
vyčistit chlév, měli sme dvě krávy. Její děcka
s nama chodily do školy a spolu sme sa aj hrávali. Tych chalup tam tehdy eště nebývalo tolik
a oni chodívali brzo ráno k huckém háji na hlemýždě. Naši maměnka jím k tom daly vajca
a to oni potom jedli. Šak sem to také okusila,
dyž mně zavolali. Po válce sem dojél aj její muž
a odjeli dom spravovat chalupu. Potom dojeli pro děcka a baběnku a odjeli. Děckám sa
z odtáť nechtělo aj bečali. Byli tu asi tři roky
a dlůho nám potom ešťě psávali.“
Otec byl na frontě nejprve v Haliči a pak
na“ Štokravě“. Válečnými podmínkami (roky
v zákopech) onemocněl a Františka spolu
s matkou jej byli navštívit v polním lazaretu.
Když pak po skončení války přijel do Vlčnova,
tak mu jeho děti, které byli sami doma, nechtěli otevřít. Nepomohlo ani vysvětlování, že je
jejich otec. Když odcházel do války bylo nejstarší dceři 3 roky. Nakonec musel jít k sousedům (vedle bydleli Šenkovi), kde se převlekl do
obyčejných šatů (měl červené kalhoty a chlupatou čepici - byl u dragounů) a pak teprve šel
do Dřínku na pole za manželkou, s kterou se
pak vrátil domů.
Rodina si otce příliš dlouho neužila, neboť
v roce 1920 Metoděj Klabačka zemřel a zůstala po něm vdova s pěti dětmi. Nebyla to lehká
doba pro ženu s tolika dětmi. Františku, která
byla nejstarší, si brávala na pole s sebou, hlavně proto, že sama by nevyhodila na vůz pluh.

Část zaměstnanců firmy Hladiš velkopalírna a zpracování ovoce, někdy kolem roku
1930. (třetí zleva Františka Klabačková)
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Měli také vinohrad v Bočkách, do kterého
nemohli s vozem a kravami vyjet (Bočky tam
jsou příliš strmé) a hnůj se pak musel vynášet v putnách nebo na zvláštních dřevěných
nosítkách.
Později začala Františka docházet do
zaměstnání v Uherském Brodě nejdříve do
čokoládovny ( jednalo se o firmu Orion –
Maršner – výroba cukrovinek) a následně
k „Hladišovi“ (Velkopalírna a závod na zužitkování ovoce – později známá jako Fruta). Na
tu dobu také často vzpomínala:
„Když sem chodila do práce k Hladišovi,
byla veliká zima a stromy byly zaváté až po
spodek koruny. Chodilo sa odhazovat snih,
většinů chlapi z dědiny a nezaměstnaní a bylo
ho na dvě patra, to je, že sa proházala ulička
na dvakrát navrch (jednalo se pravděpodobně
o krutou zimu roku 1929).
Chodívali sme denně do Brodu pěšky, tam
aj zpátky. Autobus už jezdívál, ale stál jednu
korunu, a to sa nám zdálo moc. Jednu korunu
sme si vydělali za hodinu. Cestů do práce sme
si v mlékárně kůpili za 50 haléřů tvarůžky na
svačinu, a nebo ve fabrice, kde chodila a prodávala klobásky nejaká hospodská z Brodu
a stály asi také tolik. Chleba už měl každý
z domu. Nekdy sme moseli ostat dělat deléj,
když bylo dovezených moc jablek nebo jiného ovoce. Dělali sa tam marmelády, povidla,
gořala. Byli sme na tom úseku tři děvčice, dvě
z Vlčnova a jedna z Brodu. Na vozech vozilo
sa moc jablek hlavně z Drslavic a Hradčovic.
Hladiš nám furt říkávál:“ mosíte děvčice pořád
koštovat, aby nebyly moc sladké.“ Sladké nešly
dobře rozvařit. Velice dobré na výrobu byly
jabka z Drslavic celé červené, ale červené aj
vevnitřku, říkalo sa jím malinové. Dyž byla
sezona a moc ovoce, ostávali sme až do večera. Šak nám to dycky zaplatili a Hladiška nám
donésla aj večeřu, klobásku nebo guláš. Dycky
sme ale chtěly, aby s nama večér nekoho poslál
dom. V noci do Vlčnova sme se jít bály. Proto
někdo z Vlčnovjanů zostál deléj a šél s nama.
Většinů Koníček (u mlýna), byl bednář a opravoval tam bečky nebo Indra, říkali jím barvíř,
kdysi barvívali látky a bývali v dolních chalůpkách. Na Vánoce sme také každá dostaly
litr borovičky, sliovice a malinového sirupu.
U této firmy pracovala ještě nějakou dobu po
roce 1932, kdy se vdala za Josefa Mošťka. Spolu
si koupili chalupu a jelikož vyvstaly dluhy, její
manžel kromě rolnictví pracoval ještě v místní
mlékárně /dnes pekárna/. Nedlouho na to se
naskytla příležitost přivydělat si jako obchodní
agitátor s hnojivy, přesněji s přírodním vápencem u jedné slovenské firmy. Přihlásilo se tehdy
ještě několik Vlčnovjanů a ti na kolech projížděli nejen Moravu, ale i Ćechy, kde propagovali
a zapisovali zájemce o toto hnojivo. Z každého
prodaného 1 q, který stál 34 korun, dostávali
9 korun. Pouze v zimě zůstávali doma. Ale to
už je jiná kapitola. Františka Mošťková, rozená
Klabačková, zemřela ve svých 87 letech, v roce
1998.
Je to jenom část jednoho života s dřívějších
dob, kdy život vůbec nebyl lehký, ale také byl
trochu jiný než ten náš dnešní. Co člověk, to
osud. Kolik lidí tolik osudů. Zůstávají jenom
vzpomínky, které také pomalu mizí.
Podle dochovaných vzpomínek Františky
Mošťkové rozené Klabačkové zaznamenaných
v roce 1985 a rodinné kroniky Mošťků, sepsal
Bravenec Pavel.
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Společenská kronika
Blahopřání k diamantové svatbě

Před šedesáti léty, 7. května 1960, si před
Bohem i před lidmi slíbili věrnost a lásku
na celý život naši rodiče, Božena a Antonín
Pavelčíkovi.
Oba Vlčnovjané, kteří si svůj život neuměli
představit jinde než v rodné vesnici, se hned
po svatbě pustili do stavby svého nového
domova, kde se jim pak postupně narodily
dvě dcery a po delší pauze také vytoužený
syn. Maminka pracovala jako prodavačka
v Jednotě, tatínek ve výpočetním středisku VOZ v Uherském Brodě. Díky podpoře
maminky se tatínek mohl dlouhé roky věno-

vat svému největšímu zájmu – fenoménu
jízdy králů, ať už jako ředitel Klubu sportu
a kultury, nebo zakladatel Společnosti Jízdy
králů, z.s. I nás děti vedli k lásce ke krojům
a vlčnovským tradicím. Umožnili nám vystudovat vysoké školy, pomáhali při stavbách
našich rodinných domů a s výchovou vnoučat.
Chceme jim touto cestou vyjádřit naši úctu,
lásku a hluboký vděk a přejeme jim, aby tu
s námi ve zdraví prožili ještě mnoho společných let.
Dcery Miroslava Vráblíková, Jarmila
Procházková a syn Petr Pavelčík, s rodinami

Jaroslav Tvrdoň

Dne 10. 6. se dožil krásného životního jubilea pan
Jaroslav Tvrdoň. Hodně
lásky, spokojenosti, pevné
nervy i ruku při tvorbě rytin
a ryteckých prací a hlavně Boží požehnání mu ze
srdce přejí všichni, kdo ho
mají rádi.
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Odešel Jiří Pavelčík
V sobotu 25. dubna nás ve věku 86 let po dlouhé a těžké nemoci opustil PhDr. Jiří Pavelčík,
CSc., archeolog, etnograf, vysokoškolský
pedagog. Většinu svého aktivního věku působil v opavské expozituře Archeologického
ústavu ČSAV a na Opavsku a východní
Moravě jako specialista na eneolit také prováděl řadu archeologických výzkumů. Proto
jsme se s ním začali častěji setkávat až po
roce 1995, kdy se vrátil na Slovácko, do Uh.
Brodu, a do roku 1999 pracoval jako vedoucí
archeologického oddělení Slováckého muzea
v Uh. Hradišti. Jako externista přednášel na
pedagogických fakultách v Ostravě a v Brně
a na katedře historie Ostravské univerzity.
Byl zakladatelem České archeologické společnosti a dlouholetým předsedou její pobočky
pro severní Moravu. I v našem kraji se podílel na archeologických výzkumech ve Starém
Městě na Valách, na Králově stole u Modré,
v Drslavicích při objevu bronzového depotu
a řadě dalších.
Jiří byl však také nepřehlédnutelnou postavou slováckého národopisu, a to zejména jako
organizátor a publicista. V Opavě stál u zrodu

Svobodné slovácké obce Výhonek, což je
podnes činné sdružení zájemců o slovácký
folklor na Opavsku, v Uherském Brodě spoluzakládal Klub Štěpánů a byl dlouholetým
členem jeho výboru a klubovým kronikářem,
navštěvoval místa s živou lidovou tradicí a
z bohatství svých vědomostí i prožitků čerpal
ke svým statím po léta publikovaných zejména v časopise Malovaný kraj, jehož redakční
rady byl členem.
S Jiřím Pavelčíkem opustila Slovácko další
ze vzdělaných a činorodých osobností, popularizátor, který dovedl „vědu vyprávět“ jako zajímavý příběh a podněcoval tak zájem o poznávání minulosti u každého, kdo chtěl a uměl
naslouchat.
Dodejme ještě, že pocházel z významného
vlčnovského rodu. Jeho otcem byl prof. RNDr.
Jan Pavelčík CSc. (1906–1990), antropolog,
archeolog a etnograf, legendární ředitel Muzea
J. A. Komenského v Uh. Brodě, mj. tvůrce teorie jízdy králů jako pozůstatků iniciačního
zvyku. Jeho dědeček, otec Janův, Jura Pavelčík,
plukovník rakouské armády, patřil v 1. pol.
20 století ke kruhu osobností soustředěných

kolem uherskobrodského muzea a v mládí
byl blízkým přítelem malíře Joži Uprky. Otec
tohoto Jury Pavelčíka, vlčnovský sedlák Šimon
Pavelčík, pronajal v roce 1862 ve Vlčnově malíři Jožovi Uprkovi stodolu, v níž následujících
pět let vznikal nejslavnější Uprkův obraz Jízda
králů ve Vlčnově.
Jiří Jilík

Odpadové hospodářství obce Vlčnov
Již druhý rok je naše obec zapojena do systému MESOH (motivační a evidenční systém
odpadového hospodářství). Jak bylo při zavádění systému avizováno, první (loňský) rok
byl zkušebním a z občanů, kteří se do systému
zapojili, bylo vyhodnoceno 10 domácností,
které nejlépe hospodařily s odpady. Následně
již budou zvýhodňováni všichni občané, kteří
se do systému zapojí. Z toho důvodu byl na
letošní rok navýšen poplatek za svoz a likvidaci odpadů na 500 Kč (částka je srovnatelná
s výší v okolních obcích – viz tabulka). Všem
doporučuji, aby se ve vlastním zájmu zapojili do systému přihlášením na stránkách
mojeodpadky.cz. K přihlášení potřebujete
heslo a login, které najdete na archu s vytištěnými kódy na pytle s odpadem. Pokud někdo
nemá možnost pracovat s počítačem, kontaktujte obecní úřad, pomůžeme vám s přihlášením. Po přihlášení a vyplnění dotazníku vám budou podle hospodaření s odpady
přidělovány tzv. EKO-body. Jeden EKO-bod
má hodnotu 10 Kč. Podle množství získaných
EKO-bodů za rok 2020 bude odečtena částka při platbě poplatku v příštím roce. Hlavní
ideou uvedeného systému je rozumné hospodaření s odpady: možnost opakovaného využití věcí – darováním charitativním organizacím, nabídnutím na sociálních sítích, využitím v MINIbazaru v obci, kompostérů na BIOodpad v domácnostech, kontejnerů na elektroodpad, sklo, kovy v obci apod., aby se snížilo
množství netříděného odpadu v popelnicích
a na sběrném dvoře. Opakovaně se setkáváme
s dotazem, proč byla částka za svoz a likvidaci
odpadů navýšena. Jedním z důvodů je zvýhodnění občanů, kteří racionálně hospodaří
s odpady – ti se mohou dostat díky systému
MESOH i na částku loňského poplatku.

vek, pro které jsou rozmístěny šedé kontejnery na kovy na třech stanovištích: horní konec
v Chaloupkách, u obchodního domu Coop,
dolní konec u obchodu. Pro kovový odpad větších rozměrů je i nadále na sběrném dvoře velkoobjemový kontejner.
Nově byl také na hřbitově u kontejnerů
na hřbitovní odpad umístěn „zvon“ na bílé
i barevné sklo. Prosím, využívejte ho na uložení skleněného odpadu.
Velké problémy jsou v současné době s odbytem použitého textilu. Ten se téměř zastavil,
což jste mohli pozorovat s hromaděním textilu
u kontejnerů. Důvodů, dle sdělení organizací,

které textil zpracovávají, je několik: zvýšené
množství textilu, které bylo způsobeno úklidy
domácností v době pandemie, nedostatkem
pracovníků na odvoz a zpracování z důvodů
jejich nemoci, karantény či ošetřování dětí
i absence zahraničních pracovníků a v neposlední řadě nemožností odbytu přes uzavřené
hranice. Z uvedených důvodů jsme byli požádáni, abychom textil nehromadili u kontejnerů, ale zatím ponechali doma. Všichni doufáme, že se situace po čase vyřeší.
Marta Moštková, místostarostka obce

Novou informací je rozšíření možností třídění drobného kovového odpadu a plechostrana 22
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Odpadové hospodářství obcí Východního Slovácka 2019
název obce
počet obyvatel / rekreantů
platba za osobu/rok

Bánov

Bystřice p.L

Korytná

Nivnice

Suchá Loz

Vlčnov

2112 / 0
460 Kč

829 / 150

920 / 0

3331 / 0

1136 / 0

3037 / 0

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

350 Kč

339

157,32

123,20

421,32

137,27

467,78

160,5

160,5

133,91

126,48

120,84

154,03 kg

108

47,4

45,34

131,34

27,32

172,97

35

11,98

10,08

67,974

12,22

54,66

50,5

19,99

26,04

69,53

29,42

48,47

3,3

13,2

14,38

54,68

15,50

34,62

SPECIFIKACE ODPADŮ

hmotnost v t

SKO – popelnice
SKO kg / 1 obyvatel
Objemný odpad
Papír
Plasty + nápojové kartony
Sklo
Oděvy

9

2,99

0

11,828

0,88

9,96

Kovy

55

13,06

10,02

93,939

16,78

32,55

Pneumatiky

4

3,12

1,66

2,22

2,16

nebereme

Nebezpečné odpady

5

3,77

3,83

2,92

1,54

5,64

Dřevo
Biologicky rozložitelný o.
Jiný biologicky nerozložitelný
Stavební suť
Ostatní (jedlý olej a tuk)

43

5,82

96,66

30,38

75,61

0

0

115,45

0

29,88

0

0

-

0

15,12

141

397,10

1511,68

4 906,00

1 165,69

0,65

0

1,174

0

----

358 935

1.308.445

409 240

1 095 174

PŘÍJMY V Kč
Občané + objekty k rekreaci

727 244

Podnikatelé v systému

369 195

0

9 707

0

0

43 207

0

41 444

21 472

14 474

41.482

30 218

68 671

311 367

134 980

191 133

211 807

499 047

8 298

0

0

0

0

1 088 353

535 354

564 542

402.350
1.309
2.832
1.756.418

694 472

1 662 892

SKO – popelnice

827 138

334 559

281 406

898.164

276 619

1 309 588

Objemný odpad

419 238

163 457

132 300

351.400

91 324

356 284

Tříděný odpad-papír, plasty, sklo

214 986

121 914

139 831

462.484

70 935

556 179

0

0

0

190.535

0

124 907

Kovy
EKO-KOM, Asekol, Elektrowin
Ostatní
PŘÍJMY CELKEM
NÁKLADY V Kč

Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný

0

0

0

---

0

31 298

Nebezpečný odpad

43 128

45 457

21 294

37.331

23 804

109 913

Dřevo

78 011

0

12 686

136.000

14 336

139 728

255 807

2 800

110 121

233.405

105 153

106 166

28 536

100.056

33 600

77 630

Stavební sutě
Koordinace – Nevídal / Staňka

62 400

Ostatní (úklid, provoz SD, …)
NÁKLADY CELKEM
ROZDÍL PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ

0

15 367

242 000

15 500

65 000

1 900 708

683 554

905 174

2.409.375

631 271

2 876 693

-812 355

-148 200

-340 632

-652 957

+63 201

-1 213 801

Bylinkové recepty proti koronaviru

Ořechový likér

40 plodů zelených nezralých ořechů (trhaných
na sv. Jana), 1/2 litru lihu, 20-25 ks hřebíčku, 15 ks nového koření, 2-3 dobře omyté citróny nebo jen citrónová kůra (citróny bez pecek),
kousek čerstvého zázvoru, cukrový sirup
(250 g cukru a 4 dcl vody)
Omyté ořechy nakrájíme na čtvrtiny a vložíme asi do 5 litrové nádoby, přidáme pokrájené citróny nebo jen kůru, koření, zázvor
a zalijeme lihem. Necháme na slunném místě
V lčnovský zpravodaj – číslo 62 – 6/2 02 0

5-6 týdnů macerovat s tím, že čas od času
s lahví zatřepeme. Po této době likér slijeme
přes tenké plátýnko a přidáme cukrový sirup.
Tip: Čerstvé citróny můžete nahradit i pomeranči - záleží jen na vaší chuti. Vždy dbejte na
to, aby byla primární chuť ořechů a nepřebila
ji chuť citrusů!

Bylinkový nebo kořeněný med

Do letního květového tekutého medu naložíme
snítky rozkvetlých bylin nebo kousky koření,

které ho krásně navoní a med lze pak použít
jako léčivý do čaje při nachlazení.
Med zahřejeme ve vodní lázni na mírném
ohni až se rozpustí a vložíme do něho čerstvou mateřídoušku, lipové květy, levanduli,
tymián, rozmarýnu, mátu, bazalku, meduňku nebo citronově vonící pelargonii, z koření
lze použít skořici či zázvor. Necháme uležet
týden v uzavřené sklenici, aby se aroma byliny
spojilo s medem.
Zdroj: www.jedovachyse.blogspot.com
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Sirup z rýmovníku – vařený

Potřebujete: 20-30 lístků rýmovníku, citrón,
limetku nebo pomeranč – podle vlastní chuti,
vodu, cukr krupici (cca 1kg)
Postup: Den před samotným vařením sirupu je potřeba připravit odvar. Neumyté lístky rýmovníku spolu s plátky dobře očištěného citrónu (či jiného citrusu) vložte do hrnce
a zalijte horkou vodou tak, aby všechny suroviny byly zcela ponořené. Přiklopte pokličkou a nechte stát. Druhý den přeceďte přes
husté sítko nebo plátěný ubrousek a scezený
odvar přiveďte k varu. Ztlumte plamen a opatrně přisypte cukr. Vařte za občasného zamíchání na mírném stupni, dokud sirup nedostane měděný odstín a nezačne lehce houstnout. Vaření se zpočátku může zdát jako
„nekonečný příběh“, jakmile se ale vyvaří
hlavní díl vody, jde vše velmi rychle – proto
od vaření neodcházejte a hlídejte, aby sirup
nezačal pěnit a neutekl z hrnce (tzv.“hrnečku,

vař“). Správnou konzistenci sirupu vyzkoušíte jednoduše tak, že pomocí lžičky odkápnete
malé množství na čistý talířek – pokud kapička drží tvar, je nejvyšší čas sirup odstavit. Po
zchladnutí totiž poměrně dost zhoustne. Ještě
teplý sirup ihned naplňte do skleniček, pevně
uzavřete a otočte dnem vzhůru. Poté ho uchovávejte na chladném místě.

Sirup z rýmovníku – bez vaření

Výroba za studena se hodí zejména v případě, že má váš rýmovník větší množství listů,
které může postrádat. Vlastníte-li tedy víceletou a dobře rozrostlou pokojovku, kterou je
nutné zaštípnout, můžete listy využít právě
takto. Je také důležité zmínit, že ideální dobou
pro studené zpracování sirupu jsou slunečné
dny – není to ale podmínkou. Sluneční paprsky
jsou přínosem proto, že se cukr rychleji rozpouští a lépe pojí se šťávou z listů.
Potřebujete: Uzavíratelnou skleněnou nádobu,

alespoň 50 větších lístků rýmovníku – čím více,
tím lépe, cukr krupici (podle velikosti sklenice
a množství listů cca 1 kg), citrón, limetku, pomeranč – podle chuti, citrónovou šťávu
Postup: Lístky lehce propláchněte ve studené
vodě a překrájejte na půlky, aby se lépe uvolňovala šťáva. Citrón, limetku nebo pomeranč
(podle chuti) kartáčkem pečlivě omyjte a rozkrájejte na plátky. Do vypláchnuté sklenice
pak střídavě vrstvěte lístky, cukr, citrónovou
šťávu a citrusy, než je nádoba plná. Uzavřete
a nechejte stát za oknem. Během několika
týdnů byste měli pozorovat, že se cukr rozpouští, podle potřeby případně můžete zlehka
promíchat a zase upěchovat. Obsah sklenice
pravidelně kontrolujte, aby na povrchu nezačala vznikat plíseň. Jakmile je vnitřek skleněné
nádoby kompletně tekutý, přeceďte přes plátno a dobře vymačkejte. Sirup jednoduše uchováte ve skleničce v chladu a temnu, v chladničce, sklepě nebo chladné spíži.
Zdroj: www.portalprozeny.cz

Levandulový sirup

levandulové květy 100 g, bio citron 1 ks, bio třtinový želírovací cukr 200 g, kyselina citronová
1 lžička, třtinový cukr 150 g
Květy oberte ze stonků (100 g odpovídá asi
čtyřem hrstem květů) a vložte na dno hrnce.
Citron pokrájejte na tenké plátky a vyskládejte na květy. Zalijte litrem převařené zchladlé vody a nechte pod pokličkou louhovat přes
noc nebo lépe celých 24 hodin. Sceďte květy
přes plátýnko a vyždímejte je, co to půjde. Do
tekutiny přidejte cukr, želírovací cukr a kyselinu citronovou. Postupně svařte a míchejte, dokud se vše nerozpustí. Zredukujte tekutinu asi o třetinu, slijte sirup do hermeticky
uzavíratelných lahviček, otočte dnem vzhůru a nechte zchladnout.
Zdroj: www.fresh,iprima.cz

Meduňková, voňavá marmeláda

Natrhejte 30– 40 snítek meduňky před nakvetením, nakrájejte na cca 1cm kousky, přelijte
750 ml převařené vody a nechte v chladu 3 dny.
Třetí den přiveďte k varu, sceďte a přidejte šťávu i dužinu ze 4 citronů,2 hřebíčky,
200 g želírovacího cukru a vařte 1 minutu.
Poté přidejte ještě 200 g krystalového cukru
a vařte cca 7 minut. Teplé nalévejte do sklenic,
uzavřete a položte dnem vzhůru.

Lipová marmeláda
s citronem a vanilkou
100 čerstvých lipových květů (jen otrhané
květy – dávám tři vrchovaté hrsti) zalít 750 ml
převařené vody a nechat v chladu 3 dny. Třetí
den scedit, přidat šťávu ze 2 citronů, kousek
vanilkového lusku, 200 g želírovacího cukru
a vařit 1 minutu, poté přidat 200g krystalového cukru a vařit cca 7 minut. Teplé nalévat do
sklenic, uzavřít a položit dnem vzhůru.
Zdroj: www.bylinkyproradost.cz
připravila Marie Kolajová,
knihovnice a členka redakční rady
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