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Přejeme všem čtenářům
klidné podzimní dny.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás letos už potřetí pozdravil z úvodníku našeho zpravodaje. Prázdniny
skončily a děti se po dlouhém čase vrací do
školy. Léto uběhlo poměrně hekticky s velkými výkyvy počasí. Doufejme, že podzim k nám
bude vlídnější a dovolí nám provést sběr ovoce
a zeleniny z našich zahrádek a vinohradů.
V neděli 30. srpna proběhlo „Loučení
s prázdninami“ na Pepčíně pořádané pěti
starosty okolních obcí. Akce proběhla klidně
a byla velmi dobře hodnocena jak účastníky,
tak i pořadateli.
Za uplynulé období od vydání posledního
čísla zpravodaje byla naše obec díky výskytu
koronaviru COVID-19 dokonale propírána,
jak v televizi, tak v rozhlase i tisku. Všechna
média nás vykreslila tak, že ani já jsem nevěděl, jestli to, co vidím, čtu a slyším, je fakt
o našem Vlčnově. Nechci se dál o tomto rozepisovat, protože já osobně jsem velice rád, že

virus odezněl, nikdo z našich občanů neměl
tak těžký průběh nemoci, že by musel být hospitalizován na ARO v nemocnici nebo dokonce
zemřel. Nyní se obec vrací zpět do zaběhlých
kolejí a život v obci zase plyne jako dřív.
Pozemkové úpravy jsou v plném proudu.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří
nabídli a odprodali obci pozemky, které potřebujeme v pozemkových úpravách na výsadbu nových remízků, obslužných cest, vodních mokřadů a zelených alejí v katastru obce
Vlčnov a zároveň vyzvat další občany, kteří
by byli ochotni odprodat své pozemky, aby se
přihlásili na obecním úřadě.
Z investičních akcí byla provedena kolaudace chodníku kolem bytovek k družstvu, dále
proběhla kolaudace „Zelené třídy“ ve škole
a byla osazena nová lávka přes potok u hasičské zbrojnice v Rybářích, navazující na nově
zrekonstruovaný chodník na Valu.

Jako další akce je zahájení prací na chodníku
z obce na koupaliště, včetně veřejného osvětlení. Chodník začne u posledního domu směrem
na Hluk a skončí u pěší lávky naproti pálenice.
V současné době se rozbíhá výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce Klubu sportu
a kultury a stavební povolení na cyklostezku
do Uherského Brodu. Dále bude v obci zřízen
bankovní automat, který bude stát před obecním úřadem a elektronická úřední deska, která
nahradí stávající vývěsku.
Bylo provedeno rozšíření sběrného dvora
a proběhla zde kontrola z odboru životního
prostředí.
Úplně na konec bych chtěl poděkovat všem
Vlčnovjanům, kteří nám pomáhají jakýmkoli
způsobem zkrášlovat a udržovat naši obec.

Zelená třída v zahradě ZŠ

Opravená cesta ve vinohradech k lesu

Rozšíření sběrného dvora – při realizaci

Jiří Matušík,
starosta obce Vlčnov

Rozšíření sběrného dvora – po realizaci

Obsah zpravodaje
Vážení čtenáři, přestože ze známých „koronavirových“ důvodů nemůžeme prezentovat
ve zpravodaji aktivity, které musely být zrušeny, naopak se k nám i díky stávající situaci
dostaly příspěvky, na které dosud nebyl čas je
zpracovat, jak se svěřil ve svém e-mailu autor
článku „Mé vzpomínky na Slovácko“, astrofyzik Jiří Grygar. O historii spojené s Vlčnovem
se dovíme i od pravidelného přispěvatele Pavla
strana 2

Bravence. Seznámíte se zahájením nového
školního roku v ZŠ Vlčnov prostřednictvím
ředitele školy. Budete informováni o omezených aktivitách Klubu sportu a kultury.
Zajímavé je i vyprávění o dlouhodobém vlčnovském faráři P. Ladislavu Kuncovi, který
se s Vlčnovem v červenci rozloučil. Letní sezóna je neodmyslitelná s provozem koupaliště,
předkládáme přehled tržeb koupaliště v prů-

běhu prázdnin. Zástupce vlčnovských šachistů zaslal obsáhlý příspěvek, který bude mít
pokračování v příštím vydání. A podělíme se
s Vámi o velmi potěšující zprávu, což je vynikající umístění Vlčnovského zpravodaje v soutěži
„Radniční listy roku 2020“.
Přeji Vám příjemné počtení.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

Doba roušková II.
Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje, když
jsem v minulém čísle nazvala jeden z článků
„Doba roušková“, netušila jsem, že bude mít
pokračování. Ohnisko koronaviru se objevilo v naší obci. Proto bylo od 18. července
od 16.00 hod. uvedeno v platnost na území
obce Vlčnov „Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje“. Toto mimořádné opatření bylo nařízeno k zamezení dalšího šíření epidemie COVID19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2. Co uvedené Nařízení znamenalo, jsme
si měli možnost všichni vyzkoušet, protože
trvalo až do 11. srpna. V souvislosti s epidemií ve Vlčnově onemocnělo 34 osob, poslední
případ byl zaznamenán 4. srpna. Počet lidí

Dezinfekce na ruce
v rozprašovačích

v karanténě se pohyboval více než v desítkách,
ale přesný počet je nezjistitelný. K dnešnímu
dni nebylo žádné další ohnisko na území obce
Vlčnov evidováno (to ovšem neznamená, že
není nikdo pozitivně testovaný v souvislosti
s jiným ohniskem).
Jak již bylo prezentováno, Vlčnov se stal na
několik dnů hlavním bodem televizních i rozhlasových zpráv, aniž bychom o toto prvenství
jakkoli usilovali...
Ve stejnou dobu jsme na obci přijímali
nabídky pomoci v boji s koronavirem a některé
byly využity. Touto cestou si dovoluji poděkovat fi H2O Cool z Opatovic u Rajhradu, která
nám poskytla za symbolickou 1 Kč 1000 l dezinfekčního roztoku, ten byl předáván zdarma

Dezinfekční roztok byl
rozdáván občanům

všem zájemcům (je možné i nyní ještě dodat).
Občanům s nařízenou karanténou a nemocným byl námi dodávám do domu. Další dezinfekci dodaly Sběrné suroviny Uh. Hradiště,
60 ks rozprašovačů s dezinfekcí jsme získali
od fi Mediskont. Měli jsme možnost vyzkoušet
UVC zářiče na likvidaci bakterií, virů a plísní
od fi Vimpex group s.r.o. Všem dárcům moc
děkujeme. Stejně tak děkuji všem občanům,
kteří dodržovali nařízená opatření a svým
odpovědným chováním přispěli k relativně
brzkému ukončení mimořádného opatření.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
a členka redakční rady

Při přebírání 1 000 l dezinfekce byly přítomny i televizní štáby

UVC zářič zapůjčila
fi. Vimpex group

Ocenění pro Vlčnovský zpravodaj

ik

át

k va l

ity k
o

mu

n

K valikom

e

ce

ac

rt

ik

RADNIČNÍ LISTY ROKU 2020
ZÁZNAM HODNOCENÍ

if

V roce 2020 jsme uspořádali první ročník soutěže Radniční listy roku. Porovnávali jsme mezi sebou více jak 160 periodik. Soutěž byla rozdělena
na jednotlivé kraje, okresy a dále na 3 kategorie podle počtu obyvatel.
kvalikom.cz/radnicni-listy-roku

www.kvalikom.cz

VLČNOVSKÝ ZPRAVODAJ
Obec Vlčnov

Zlínský kraj

1. MÍSTO
V OKRESE
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
1. MÍSTO
VE ZLÍNSKÉM KRAJI
16. MÍSTO
V CELOSTÁTNÍM KOLE
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

Okres Uherské Hradiště

kategorie od 2 do 10 tis. obyvatel

UMÍSTĚNÍ
Periodikum
se umístilo na 16. místě ze 69
1. místo v okrese Uherské Hradiště
účastníků soutěže v této kategorii, jedná se
tedy o kvalitní
a výborně
hodnocený
zpravo1. místo
ve Zlínském
kraji
daj.
16. místo
v celostátním
kole
Zpravodaj
přináší
výrazně nadprůměrné
množství informací týkajících se činnosti radnice. Přináší ekonomické přehledy rozpočtu,
rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání s městským majetkem, informace o výběrových řízeních, o plánovaných investicích
a podobně. To zdaleka není vždy a všude
automatické. Některé zpravodaje sklouzávají
do podoby lehkých zpráv o tom, kde se konala kulturní či sportovní akce, omezují se na
zprávy o činnosti místních spolků či školských
zařízení, což sice může být považováno za čte-

44 bodů

nářsky atraktivní, ale z hlediska transparentnosti činnosti politického vedení města i úřednického aparátu to příliš hodnotné informace
nejsou. Hodnocené periodikum naopak informace o činnosti radnice považuje za důležité,
což je pozitivní a obyvatelům města to dává
možnost mít zejména o hospodařením města
dostatek aktuálních informací. Ty jsou navíc
předkládány v přehledné formě.
I když se nejedná o primární funkci radničních zpravodajů, není na škodu, když je periodikum oživeno a zatraktivněno zábavním
obsahem, jako jsou křížovka, sudoku, hádanky, soutěže, recepty a podobně. Můžeme to
sice považovat za obsah zbytný a nedůležitý,
nicméně čistě z hlediska zatraktivnění zpravostrana 3

protože je samozřejmě časově náročné je takto
zpracovávat, ale tomuto zpravodaji se to daří
a výsledek za to opravdu stojí, protože obsah
působí jednotně. Stejně tak i zveřejňovaná
data jsou zajímavá, informační přehledy jsou
zajímavým zpestřením obsahu.
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Obálka zpravodaje je magazínového typu,
s jednou ústřední fotografií, která většinou
vystihuje hlavní téma zpravodaje, případně
jde o aktuální reportážní snímek. Tím, že jsou
fotografie umísťované na obálku zpravidla
velmi kvalitní, ostré a celkově velmi vydařené, jsou obálky velmi vydařené a dokáží upoutat na první pohled. Dojem umocňuje moderní a decentní záhlaví. Fonty jsou zde volené
vhodně, městský znak je zakomponován citlivě. Barvy záhlaví jsou na pohled příjemné
a jsou dobře volené i vzhledem k papíru, na
který je magazín tištěn.
Grafická úprava zpravodaje je velmi moderní a příjemná, jsou voleny příjemné odstíny
barev grafickým prvků i samotného záhlaví
obálky, která též působí velice vkusně.
Skvěle zpracované jsou tabulky a různé
informační přehledy. Obvykle v jiných zpravodajích vídáme tabulky “každý pes jiná ves”,

ik

daji v silné konkurenci komerčních periodik to
porota za vhodné považuje.
On-line archiv zpravodaje je kvalitní
a funkční.
Zpravodaj obsahuje praktické informace,
které mají přehledný a čistý zlom. Ve zpravodaji je díky tomu vše potřebné, co obyvatel
města potřebuje vědět (poplatky, důležité termíny, změny atd.), a nemusí proto tak bedlivě
sledovat například web města či úřední desku
- ve zpravodaji najde vše na jednom místě.
Zpravodaj není zneužívaný k propagaci
politických představitelů. Zveřejňované fotografie je nezachycují nikterak často, nejsou
zneužívány úvodníky k zabrání titulní strany.
Grafické zpracování je přehledné a čisté.
Z hlediska textů jsou noviny nadprůměrné, články jsou po stránce stylistické dobře
zpracované, volba témat je velmi rozmanitá,
titulky upoutávají.

www.kvalikom.cz

Obec Vlčnov

Zlínský kraj

Okres Uherské Hradiště

kategorie od 2 do 10 tis. obyvatel

44 bodů

UMÍSTĚNÍ
1. místo v okrese Uherské Hradiště
BODOVÉ
1. místo ve Zlínském kraji

HODNOCENÍ

Aritmetický průměr hocení porotců

16. místo v celostátním kole

špatné

perfektní

DTP


špatné

perfektní

Texty


nízká

vysoká

Grafické zpracování obálky/titulní strany


nízká

Kvalita fotografií

vysoká


špatné

perfektní

Zpracování on-line archivu


nízká

vysoká

Kreativita obsahu, originalita, rozmanitost


přiměřené

nepřiměřené

Přiměřené množství fotografií představitelů vedení obce


nízká

vysoká

chybí

nechybí

Praktičnost informací



Edukativní obsah


chybí

Zábavní obsah

nechybí
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Start školy – pojďme na to!!!
1. září bylo jako vždy i letos spojováno s jednou konkrétní událostí, se začátkem školního
roku. Věc víceméně jasná, běžná, věc rutinní.
Letos ovšem tato událost dostala punc jakési
nejistoty, nálepku s mnoha otázkami, které
nešlo zodpovědět. Začne škola? Za jakých
podmínek? A co náš Honzík, který jde do
1. třídy, budu s ním moci první den do školy?
I já, jako ředitel, jsem si společně s kolegy
podobné otázky kladl a čekal, jaké dojdou
instrukce z pozic úředně vyšších. Zhruba
týden před začátkem přípravného týdne
opravdu dorazily. Pár věcí bylo jasně dáno,
většina doporučena. To znamená, že většina
rozhodnutí padá na bedra ředitelů. Upřímně,
asi málokdo čekal něco jiného, ale nechci,
aby to vyznělo, že se řadím mezi ostré kritiky
postupu MŠMT a MZ. Nepatřím! Částečně
jsem daný postup uvítal. Dostalo se nám určité
svobody a šlo jenom o to, jak to všechno udělat
a zajistit, abychom případná rizika minimalizovali. Hned z počátku jsme si jasně řekli, že se
budeme snažit dodržet co nejvíce doporučení
ze strany ministerstev a hygieniků, ale je důležité k současné situaci přistupovat pragmaticky a se zdravým selským rozumem. Proto
jsem zrušil hromadné zahájení školy, které
se tradičně odehrávalo v Klubu sportu a kultury. Své třídy si učitelé přivítali v učebnách.
Výjimkou však byla nově zřízená přípravná
třída a 1. třída, které měly uvítání ve vestibulu
školy za účasti rodičů. První návštěva školy je
dle mého v životě člověka natolik významná
událost, že by si ji měl každý užít v určitém
slavnostním duchu. I pro rodiče dětí je to chvíle, na kterou se těší.
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Do školy i školky se koupil bezdotykový
dezinfekční dávkovač (děkuji panu starostovi za okamžité vyřízení požadavku), koupily
se roušky do zásoby, zajistily další hygienic-

Paní ministryně Maláčová, paní učitelka Knotková, ředitel školy pan Trtek
a starosta pan Matušík při zahájení školního roku

ké potřeby. Větší problém byl s vymýšlením
různých časových harmonogramů v družině,
v jídelně a na dalších místech. Poradili jsme
si. Ještě dva dny před zahájením školy, když
jsem v neděli pozdě večer procházel školu, tak

Nová relaxační místnost
strana 4

jsem si říkal: „Máme co dělat“. Na chodbách
se nacházel starý nábytek na vyřazení, nástěnky byly prázdné. Do toho spěla do finále domluva mezi sekretariátem ministryně

práce a sociálních věci, která vyjádřila přání
se k nám na školu 1. září podívat. No, proč ne?!
V pondělí 31. 8. však kolegové neuvěřitelně
zabrali, a když jsem procházel školu ten večer,
bylo to jako z jiného světa. Všechno nachystáno, všechno uklizeno. Smekám! Důkladných
změn doznaly i některé školní prostory. Pan
zástupce Korábek vyházel veškeré věci z místnosti rozhlasu a předělal ji na malou zasedací
místnost. Kompletně se rekonstruuje sborovna, kam se dala nová světla, podlaha, nově se
vymalovalo, pořídil se nový nábytek. Covid-19
nám trochu zdržel výrobu linolea, ale v průběhu září bychom měli mít hotovo. Největší
radost mám ovšem z nové relaxační místnosti
pro žáky, která vznikla na místě bývalé učebny informatiky, sloužící už pouze jako skladiště. Nová celoskleněná stěna místo nehezké
umakartovo-železné příčky a malby vytvořené
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

Zuzkou Tomáštíkovou a Viktorií Bartoškovou
přes prázdniny, udělaly své a myslím, že každý
musí uznat, že je to nejmodernější a nejhezčí
místnost školy. Díky SRPŠ za financování většiny nákladů spojených se vznikem relaxačky. Určitých změn doznal také učitelský sbor,
kdy jsme mezi námi přivítali 4 nové kolegyně.
Naopak s jednou paní učitelkou a asistentkou
jsme se rozloučili. V neposlední řadě se dostalo
změn i rozvrhu, kdy se zkoušíme vydat cestou
spojování hodin do učebních bloků, což je věc,
která hlavně v zahraničí poměrně dobře funguje. Jako pilotní předměty jsme vybrali příro-

dopis a zeměpis, u kterých se výuku pokusíme
dělat maličko jinak, moderněji.
Dnes, když už máme 1. září za sebou, můžu
říct, že vše klaplo tak, jak jsem si přál. Šlo to
hladce, bez větších zádrhelů. Přítomnost paní
ministryně Maláčové u vítání těch nejmladších
bylo zajímavé a nakonec i příjemné zpestření,
přišel také pan starosta, za což ještě jednou
děkuji, rodiče byli usměvaví, byli fajn. Poté, co
jsme s kolegou Korábkem po týdenním shonu
hodili v pondělí odpoledne „nohy na stůl“,
upřímně jsme si řekli, že se nám to líbilo. Co
nás čeká dál, nikdo moc neví, ale zvládli jsme

jaro, zvládneme i podzim. Jak jsem psal na
začátku, budeme se snažit danou situaci řešit
s klidem, řešit ji zdravým selským rozumem.
O totéž bych chtěl požádat i Vás, vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy. Myslím, že
jsme společně chytili docela dobrou vlnu a na
takové je fajn setrvat co nejdéle. No, a když
už takto surfařsky zakončuji, tak se s Vámi
i pozdravem tohoto krásného sportu rozloučím, takže ... Aloha, přátelé!
Libor Trtek, ředitel školy

Klub sportu a kultury Vlčnov
Kvůli pandemii, která postihla v prázdniny
naši obec, se nemohlo uskutečnit množství
různorodých akcí, které byly na léto naplánovány.
Ke konci srpna proběhla již delší dobu plánovaná rekonstrukce tzv. bufetu vzadu v sále
KSK. Obslužný pult, umyvadla i skříňky již

Ve středu 19. 8. natáčela Česká televize ve
Vlčnově pořad Karavanem po Česku, točilo se v Muzeu pálenic a v búdách, kde účin-

dlouhou dobu volaly po nějaké obnově a byly
nevyhovující z hlediska funkčního i estetického. Pořídili jsme i novou velkou lednici. Při větších akcích jako jsou plesy, oslavy či např. svatby, nevyhovoval prostor náročnosti obsluhy
ale ani návštěvníkům. Jistě nám dáte za pravdu, že se obnova povedla.

Po rekonstrukci

Před rekonstrukcí

koval soubor Vlčnovjan a cimbálová muzika
Čardáš. Atmosféra při natáčení byla velmi
uvolněná a pohodová, všichni si užili pěkný,

i když náročný, den. Pořad se bude vysílat na
jaře a uvádět jej bude Aleš Háma.

Alespoň jedno promítání letního kina se podařilo uskutečnit, a to v sobotu 22. 8.
Kvůli dešti ale bohužel muselo být přestěhováno do sálu
KSK. Skvělá parta Sdružení
Smedoma ze Strání opět
výborně vše zvládla a moc
děkujeme za profesionálně
připravené promítání české
komedie Chlap na střídačku.
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0
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V pondělí 31. 8., den před zahájením školního
roku, jsme se rozloučili s prázdninami barevným a veselým dnem – malováním věšáků.
Staré kovové věšáky si děti mohly přijít pomalovat podle vlastní fantazie a pomoct nám tak
trošku oživit a vyzdobit šatny, aby byly veselejší a barevnější. Děti originálně pomalovaly
věšáky, použily různé výtvarné styly a nápady.
Přišli malí i velcí a my jim všem moc děkujeme. V co nejbližší době věšáky přišroubujeme do šaten, ale ještě je potřeba je přelakovat, aby vydržely co nejdéle. Už se těšíme, až
si děti pověsí oblečení či pytlík s věcmi právě
na „svůj“ věšák.
V neděli 6. září se uskutečnila v Galerii na
Měšťance slavnostní vernisáž pana Jaroslava
Tvrdoně, rytce a grafika z Vlčnova. Výstava je
mimo jiné uspořádána k významnému jubileu pana Tvrdoně, kterého se v letošním roce
dožívá. Na výstavě se prezentuje široká škála
jeho celoživotního díla, kdy asi nejznámější

je jeho známková tvorba, ocelorytiny a tzv.
ambigramy, kterými se zabývá jako jediný
u nás v republice. Laicky řečeno je ambigram
výtvarně zpracované slovo či jméno tak, že
se dá číst stejně i po otočení vzhůru nohama.
Na vernisáži vystoupily v kulturním programu Vlčnovské búdové umělkyně, autora a jeho

dílo představil Ladislav Bednařík. Výstava
potrvá do 15. listopadu 2020 a je k vidění vždy
v neděli od 14 do 17 hodin nebo kdykoliv na
požádání v KSK či knihovně. Rádi Vám otevřeme a provedeme Vás touto nevšední výstavou.
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK Vlčnov

Usnesení rady obce
usnesení č.: R-324/33/18.22, ze dne: 4.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 4744/46, 4744/45, stavebník Pavel
Kučera, IČ 65817231, Vlčnov 1042, stavba
„RD s provozovnou a třemi bytovými jednotkami na parc. č. 4744/45 v k.ú. Vlčnov“ dle
předložené stavební dokumentace evidované
pod č.j. OUVL-0574/2020
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-325/33/18.22, ze dne: 4.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1040018225/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1360/1 v k.ú. Vlčnov zapsaného
na LV č. 10001 za účelem umístnění sloupu
vedení NN pod názvem „Vlčnov, Knotek, č.p.
619“ 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
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usnesení č.: R-326/33/18.22, ze dne: 4.6.2020

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, metodické vedení, zpracování žádosti o platbu, a.j. na projekt
„Revitalizace zeleně ve Vlčnově – 2.etapa“,
do výzvy č. 115 Operačního programu životní
prostředí ČR 2014 - 2020, cena 100.000,- Kč
bez DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-327/33/18.22, ze dne: 4.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
navýšení neinvestičního příspěvku Základní
školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková
organizace, o 70.000,- Kč z důvodu opravy
havarijního stavu litinového svislého a vodorovného potrubí odpadů v MŠ

1202, IČ:75022672, zadávat investiční záměry
Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, p. o.
do Strategického rámce dokumentu Místní
akční plán vzdělávání ORP Uherský Brod
usnesení č.: R-329/33/18.22, ze dne: 4.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
ZRUŠUJE
usnesení Rady obce Vlčnov č. R-318/32/1822
ze dne 25.5.2020 z důvodu odstoupení od uzavřeného dodatku smlouvy zhotovitelem, bude
dodržen temín dokončení stavby
usnesení č.: R-330/33/18.22, ze dne: 4.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
poskytnout dar pro Diakonie Broumov, sociální družstvo, IČ 49289977 Husova 319, 550 01
Broumov, ve výši 1.000,- Kč na podporu projektu svozu textilního odpadu z obce
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-331/33/18.22, ze dne: 4.6.2020

usnesení č.: R-328/33/18.22, ze dne: 4.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
ZPLNOMOCŇUJE
ředitele Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov, příspěvková organizace, Vlčnov

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. 09/2020
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usnesení č.: R-332/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1040018655/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 940, 938, 998, 837/1, 997 v k.ú. Vlčnov
zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění
kabel NN, pilíř, uzemění pod názvem „Vlčnov,
Fibichr, kabel NN“ za úplatu ve výši 16.400,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-333/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1040018754/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 213, 4558/3, 4558/5 a 123/1 v k.ú.
Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem
umístnění kabelová kříň a kabelové vedení
NN, pod názvem „Vlčnov, Moštěk, č.p. 164,
příp. NN“ za úplatu ve výši 6.600,- 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-334/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 1615/6, 1615/8, dotčené pozemky
parc. č. 1615/7, 1616, 4555/1, stavebník Pešl
Josef, Vlčnov 1345, Pešl Miroslav, Vlčnov 424,
stavba „Stavba pro sušení a zpracování ovoce“
dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-0561/2020
II. ROZHODLA
podání žádosti o vynětí parc. č. 1616 v k.ú.
Vlčnov ze ZPF
III. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-335/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

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“ pro občana Vlčnova
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-336/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
účetní závěrku Klubu sportu a kultury Vlčnov,
příspěvková organizace, IČ 60371587 za rok
2018
II. SCHVALUJE
pokrytí ztráty z hlavní činnosti ve výši
145.073,43 Kč výnosem z hospodářské činnosti ve výši 384.213,43 Kč a rozdíl ve výši
239.140,- Kč převést do rezervního fondu
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usnesení č.: R-337/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
NEPOVOLUJE
účelové zábory veřeného prostranství v obci
k propagaci volebních kandidátů, politických
stran, hnutí, náboženských uskupení či církví
usnesení č.: R-338/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné parkovací zpevněné
plochy a příjezdu k nemovitosti na části parc.
č. 4561 ve vlastnictví obce u domu č.p. 977 stojícím na parc. č. 608 ve Vlčnově v k.ú. Vlčnov,
dle předloženého návrhu (OUVL-0656/2020),
na náklady žadatele, max. v šíři domu č.p. 977,
za podmínky vsakování srážkové vody do podloží plochy

usnesení č.: R-346/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov
a firmou Marek Dacík, VODO-TOPO montáže opravy, Vlčnov 1296, IČ 87034549, projekt „Panské IV – rozšíření vodovodu“ cena
384.828,- Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-347/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
projekt Revitalizace zeleně ve Vlčnově –
2.etapa, dle předložené projektové dokumentace vedené pod č.j. OUVL-0572/2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
09/2019, uzavřít pachtovní smlouvu na část
pozemku parc č. 3571 o výměře cca 1.000 m²
nacházející se v k.ú. Vlčnov s Boček David,
bytem Vlčnov č.p. 1037 za podmínek: – doba
nájmu neurčitá – cena 1,00 Kč/m²/rok s DPH
- využití, klidová a odpočinková zóna
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

usnesení č.: R-340/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

usnesení č.: R-348/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

usnesení č.: R-339/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
ukončením nájemní smlouvy uzavřené dne
11.5.1995, na nájem prostor v budově č.p. 477
stojící na parc. č. 1697 v k.ú. Vlčnov, ve znění
pozdějších dodatků s Marcelou Slintákovou,
IČ 46192734, dohodou k 31.8.2020
usnesení č.: R-341/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
v rámci zahájení provozu koupaliště, umožnit
vstup na koupaliště dne 30.06.2020 zdarma
pro všechny děti a studenty
usnesení č.: R-342/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

RADA OBCE VLČNOV
VYHLAŠUJE
záměr na pacht části pozemku parc. č. 3571
o rozloze cca 1.000 m² v k.ú. Vlčnov - doba
neurčitá - cena 1,- Kč/m²/rok - využití, klidová
a odpočinková zóna
usnesení č.: R-343/34/18.22, ze dne: 29.6.2020

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. 10/2020
usnesení č.: R-344/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVÁLILA
vyřazení majetku Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace, ve výši
275.771,61 Kč, dle seznamu pod č.j. OUVL0708/2020 (č.j. ZŠMŠVL 412/2020)

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 9900096122_1/VB o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č.
4555/1 a 1453 v k.ú. Vlčnov zapsaného na
LV č. 10001 za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení a práva vstupovat
a vjíždět na dotčený pozemek v rozsahu cca
9 m délky vedení, za úplatu ve výši 1.900,- Kč
bez DPH, pro oprávněného GasNet, s.r.o. se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ 27295567, (investor Josef Pešl,
Vlčnov 1345)
II. POVĚŘUJE
podpisem smlouvy a dalších souvisejících
úkonů starostu obce
usnesení č.: R-349/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 9900104976_2/VB o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4561 v k.ú.
Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem
zřízení a provozování plynárenského zařízení
a práva vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v rozsahu cca 2 m délky vedení, za úplatu
ve výši 1.200,- Kč bez DPH, pro oprávněného
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (investor Eva Klabačková, Vlčnov 1167)
II. POVĚŘUJE
podpisem smlouvy a dalších souvisejících
úkonů starostu obce

usnesení č.: R-345/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o provedení služby mezi
obcí Vlčnov a firmou Milena Beňová, Vlčnov
100, 687 61 Vlčnov, IČ 72431253, odborné
zahradnické práce v k.ú. Vlčnov
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
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usnesení č.: R-350/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1040017052/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 44/1, 4548/2, st. 43, st. 45, 48, 4548/4, 820,
4549/2 a 837/1 v k.ú. Vlčnov zapsaného na
LV č. 10001 za účelem umístnění vedení NN
497 m, pilíř 7ks pod názvem „Vlčnov, Obec,
ul. Hlucká, kabel NN“, za úplatu ve výši
85.700,- 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-351/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s uzavřením Dohody o podmínkách udělení
souhlasu s úpravou stávajícího komunikačního napojení a jeho celoroční údržbě na silničním pozemku (jeho části) ve vlastnictví
Zlínského kraje číslo: SML/0447/20 mezi obcí
Vlčnov a ŘSZK, IČ 70934860
usnesení č.: R-352/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem části stavby
občanského vybavení č.p 1045, která se nachází na pozemku parc. č. 1702 v k.ú. Vlčnov (prostory bývalého kadeřnictví NIKA) Předmět
nabídky: - prostor pro podnikání o výměře
cca 59,4 m², využití jako skladovací prostory. Podmínky pro zájemce: - minimální navrhovaná cena nájmu 12.000,- Kč/rok - nájem
možný ihned - uzavření smlouvy do 7 dnů od
předložení návrhu pronajímatelem Nabídky
v zalepené obálce, s označením odesílatele a nápisem „NÁJEM 1045 NIKA“, žadatel
dále uvede: - návrh ceny za nájem - návrh doby
nájmu - předpokládané využití (kopie živnostenského oprávnění v případě podnikatelského záměru využití)
usnesení č.: R-353/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem části stavby
občanského vybavení č.p 477 která se nachází na pozemku parc. č. 1697 v k.ú. Vlčnov
následovně: Předmět nabídky: prostor pro
podnikání o výměře cca 79 m² Podmínky pro
zájemce: - minimální navrhovaná cena nájmu
16.000,- Kč/rok - nájem možný ihned - uzavření smlouvy do 7 dnů od předložení návrhu
pronajímatelem Nabídky v zalepené obálce
s označením odesílatele a nápisem „NÁJEM
477 PŘÍZEMÍ“, žadatel dále uvede: - návrh
ceny za nájem - návrh doby nájmu - předpokládané využití (kopie živnostenského oprávnění
v případě podnikatelského záměru využití)
usnesení č.: R-354/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby v k.ú. Vlčnov na pozemku
parc. č. 180, 190/1, 190/2, 191/2 a 638, stavebník Miroslav Pešl, Vlčnov 724, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j.
OUVL-0765/2020
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II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení

III. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

usnesení č.: R-355/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

usnesení č.: NESCHVÁLENO, ze dne: 20.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce schválit návrhy připomínek na zapracování do Změny č. 1 územního plánu, s tím, že takto vzniklé vícenáklady budou hrazeny připomínkujícími; podání
připomínek: - Tykal Antonín, plochy smíšené
zástavby (785/20) - Ing. Pavel Absolín, plochy
občanského bydlení (723/20)
usnesení č.: R-356/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit výběrového řízení na realizaci projektu „KSK Vlčnov – Komplexní řešení energetické náročnosti budovy“
usnesení č.: R-357/35/18.22, ze dne: 7.8.2020

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.
11/2020
usnesení č.: Z-77/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

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
466.000,- 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
IV. ZRUŠUJE
usnesení č. Z-061/08/18.22 ze dne 27.05.2020
usnesení č.: Z-78/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
o prodeji 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 na základě dohody stran ve
výši 105.000,- Kč s DPH, cena odlišná od znaleckého posudku je odůvodněna veřejným
zájmem obce na stavbě skládky stavební suti
a s tím spojených nutných výkupů pozemků náklady spojené s uzavřením smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vyhlásit záměr na prodej pozemků ve vlastnictví obce Vlčnov parc. č. 1348 o výměře
24 m² (zahrada) a parc. č. 1346 o výměře 29
m² (zahrada) v k.ú. Vlčnov zapsané pro obec
a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním
pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi a příslušenstvím
II. STANOVUJE
cena určena dle znaleckého posudku - náklady
spojené s prodejem hradí kupující
III. POVĚŘUJE
vyhlášením záměru a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: NESCHVÁLENO, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 odst. 1 a § 85 písm. a)zák. č.
128/2000 Sb., o obcích neschvaluje
prodej pozemků parc. č. 1348 o výměře
24 m² (zahrada) a parc. č. 1346 o výměře 29
m² (zahrada) v k.ú. Vlčnov ve vlastnictví obce
Vlčnov
usnesení č.: NESCHVÁLENO, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 odst. 1 a § 85 písm. a)zák. č.
128/2000 Sb., o obcích neschvaluje
prodej pozemků parc. č. 1348 o výměře 24
m² (zahrada) a parc. č. 1346 o výměře 29 m²
(zahrada) v k.ú. Vlčnov ve vlastnictví obce
Vlčnov, z důvodu plánované rekonstrukce přilehlé komunikace s jejím rozšířením pro obousměrný provoz s možností vytvoření odstavného zálivu pro využití k občasnému parkování,
např. návštěvníků Charitního domu Vlčnov
usnesení č.: Z-79/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit pozemek - parc. č. 4833/132 o výměře 3.821 m² – orná půda, v k.ú. Vlčnov
II. ROZHODLO
vykoupit pozemek - parc. č. 4185/3 o výměře
253 m² – orná půda, v k.ú. Vlčnov
III. ROZHODLO
vykoupit pozemky - parc. č. 4608/14 o výměře 93
m² – lesní pozemek a 4804/15 o výměře 196 m² –
lesní pozemek, v k.ú. Vlčnov IV. rozhodlo vykoupit pozemky - parc. č. 4799/63 o výměře 5.160
m² – orná půda, 4758/209 o výměře 2.849 m²
– orná půda, 4962/50 o výměře 5.060 m² – orná
půda a 4807/73 o výměře 30 m² – vodní plocha, v
k.ú. Vlčnov V. stanovuje - cena stanovena dohodou stran jako cena v místě obvyklá při výkupu
obdobných pozemků činí celkově 436.550,- Kč
- náklady spojené s uzavřením smluv a vkladem
vlastnického práva do katastru nemovitostí
hradí kupující
VI. POVĚŘUJE
uzavřením výkupních smluv v rámci stanovené „obvyklé ceny“ a souvisejícími úkony starostu obce
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usnesení č.: Z-80/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a dle § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích pro účely Komplexních
pozemkových úprav Vlčnov (KPÚ)
I. ZPLNOMOCŇUJE
starostu obce k jednání a podávání nabídek
vlastníkům pozemků v k.ú. Vlčnov za účelem vykoupení pozemků pro potřeby obce
(obslužné komunikace, plochy pro zadržení vody v krajině, remízky, aj.) v k.ú. Vlčnov
v rámci probíhajících KPÚ k uzavření neurčitého počtu výkupních a darovacích smluv ve
prospěch obce Vlčnov na pozemky nacházející
se v k.ú. Vlčnov a podáním návrhů na vklad
pro obec Vlčnov
II. URČUJE
„obvyklou cenou“ cenu uvedenou v důvodové
zprávě k usnesení na základě shody zastupitelů, jako dočasně neveřejné součásti usnesení,
která může být zvýšena o max. 10%
III. STANOVUJE
cena bude stanovena dohodou stran dle bodu
II. tohoto usnesení a jedná se o cenu v době
a místě obvyklou - náklady spojené s uzavřením smluv a vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí obec Vlčnov
IV. NAŘIZUJE
uzavřené výkupní a darovací smlouvy za období předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva obce k seznámení
V. VYHRAZUJE
odstoupení od zjevně pro obec nevýhodné
výkupní či darovací smlouvy uzavřené dle
bodu I. tohoto usnesení od výkupní či darovací
smlouvy uzavřené v rozporu se zmocněním
usnesení č.: Z-81/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit pozemky - parc. č. 2158 o výměře
1202 m² – zahrada, - parc. č. 2159 o výměře
261 m² – zahrada, zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov
II. STANOVUJE
cena stanovena dohodou stran ve výši 10.000,Kč - náklady spojené s uzavřením smluv a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-82/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích na základě doporučení Finančního
výboru
I. ROZHODLO
poskytnout, neinvestiční dotaci Charita
Uherský Brod, se sídlem Mariánské nám. 13,
688 01 Uherský Brod, IČ 48489336 ve výši
70.000,- Kč na „Zajištění provozu v Charitním
domě Vlčnov“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: Z-83/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. x) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích
I. SOUHLASÍ
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

se zapracováním připomínky p. Antonína
Tykala, vedené pod č.j. OUVL-0785/2020
v rámci Návrhu změny č. 1 územního plánu
Vlčnov
II. SOUHLASÍ
se zapracováním připomínky Ing. Pavla
Absolína, vedené pod č.j. OUVL-0723/2020
v rámci Návrhu změny č. 1 územního plánu
Vlčnov
III. ROZHODLO
veškeré vzniklé vícenáklady pro zapracování
připomínek hradí v rámci Návrhu změny č. 1
územního plánu Vlčnov připomínkující
usnesení č.: Z-84/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích
SCHVALUJE
dokument „Program rozvoje obce Vlčnov
2020-2025“ ve znění předloženém k projednání vedený pod č.j. OUVL-0836/2020
usnesení č.: Z-85/09/18.22, ze dne: 20.8.2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
provádí rozpočtové opatření č. 12/2020
usnesení č.: R-358/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1030059698/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3245/1 v k.ú. Vlčnov zapsaného na
LV č. 10001 za účelem umístnění kabelového
vedení NN, pod názvem „Vlčnov, Dýmal, příp.
NN“, za úplatu ve výši 3.000,- 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-359/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001040017510/004-MPEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4225/29 v k.ú. Slavkov
u Uherského Brodu zapsaného na LV č. 1297
za účelem umístnění kabelového vedení NN,
pod názvem „Dolní Němčí, Padělský Mlýn, TS
a NN“, za úplatu ve výši 1.100,- 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-360/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
provést rekonstrukci vodoinstalace a odpadů
v bytu ve vlastnictví obce na adrese Vlčnov
1100 – havarijní stav
II. POVĚŘUJE
zajištěním okamžité opravy a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č.: R-361/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 2 nájemní smlouvy o nájmu
bytu pro příjmově vymezené osoby ze dne

31.8.2017 v souladu s ustanovením § 4 písm.
h) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke
krytí částí nákladů spojených s výstavbou bytů
pro příjmově vymezené osoby, na byt č. 1201/2
určený pro příjmově vymezené osoby, na adrese Vlčnov 1201, 687 61 Vlčnov s osobou Petr
Strážnický, nar. xxxxx, na dobu 2 let.
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č.: R-362/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
pokračovat v projektu pořízení bankomatu
v obci na základě usnesení č. R-296/29/1822
ze dne 2.4.2020
usnesení č.: R-363/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
VYHLAŠUJE
záměr na pronájem části pozemku parc. č.
4526 o rozloze cca 500 m² v k.ú. Vlčnov - doba
neurčitá - minimální cena nájmu 1,- Kč/m²/
rok Nabídky s uvedením ceny nájmu a využitím v zalepené obálce s uvedením odesílatele
a označením „Pozemek Pálenice“
usnesení č.: R-364/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 3429 a 3430, stavebník Vítězslav
Motyka, Vlčnov 996, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL0861/2020
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-365/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
poskytnout zdarma kontejner pro potřeby likvidace odpadu po požáru ze dne 22.8.2020
v domě č.p. 591 ve Vlčnově
usnesení č.: NESCHVÁLENO, ze dne: 27.8.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
prominout, Zdeňce Lukášové, IČ 46194711,
na základě žádosti, úhradu nájmu za pronájem
prostor k podnikání v objektech ve vlastnictví
obce Vlčnov, po dobu omezujicích opatření
v souvislosti Nařízení mimořádného opatření
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se
sídlem ve zlíně č. 1/7/2020 ze dne 17.7.2020,
účinnost nařízení od 16 hod dne 18.7. 2020;
nájemné se promíjí ode dne 18.7.2020 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-366/36/18.22, ze dne: 27.8.2020

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.
13/2020
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Nezaměstnanost v okrese Uherské Hradiště, 8/2020
Jako zajímavou statistiku a posouzení života v obci, předkládáme přehled nezaměstnanosti v jednotlivých obcích našeho okresu.
Pořadí Obec

Evidovaní
uchazeči
6

Podíl nezaměstnaných
obyvatel v obci
6,38 %

Evidovaní
uchazeči
22

Pořadí Obec

1.

Stupava

2.

Vyškovec

6

3.

Žítková

8

4.

Staré Hutě

6

4,76 %

43.

5.

Medlovice

15

4,66 %

44.

6.

Ořechov

25

4,51 %

45.

7.

Stříbrnice

11

4,00 %

46.

8.

Zlámanec

9.

Staré Město

10.

Drslavice

11.
12.
13.

Uherský Ostroh

14.

Košíky

15.
16.
17.

Komňa

18.

Uherské Hradiště

19.

Bojkovice

20.

Hostějov

21.

Modrá

22.

Tučapy

23.

Osvětimany

24.

Kudlovice

25.

Ostrožská Nová Ves

26.

Vápenice

27.

Huštěnovice

28.

Hluk

29.

Rudice

30.
31.

Podíl nezaměstnaných
obyvatel v obci
2,66 %

40.

Tupesy

5,26 %

41.

Ostrožská Lhota

28

2,62 %

5,09 %

42.

Jalubí

32

2,57 %

Podolí

16

2,53 %

Babice

31

2,51 %

Mistřice

21

2,50 %

Zlechov

26

2,49 %

9

3,92 %

47.

Topolná

30

2,43 %

169

3,71 %

48.

Záhorovice

20

2,39 %

12

3,67 %

49.

Sušice

12

2,39 %

Pitín

22

3,60 %

50.

Kostelany n.M.

15

2,37 %

Popovice

26

3,57 %

51.

Pašovice

12

2,37 %

104

3,42 %

52.

Korytná

16

2,36 %

10

3,38 %

53.

Uherský Brod

285

2,35 %

Březolupy

37

3,30 %

54.

Strání

58

2,26 %

Kunovice

126

3,30 %

55.

Hradčovice

16

2,24 %

12

3,28 %

56.

Boršice u Blatnice

16

2,22 %

582

3,23 %

57.

Vlčnov

44

2,12 %

96

3,14 %

58.

Bánov

33

2,12 %

1

3,13 %

59.

Buchlovice

31

2,07 %

16

3,13 %

60.

Kněžpole

15

2,00 %

5

3,09 %

61.

Svárov

19

3,09 %

62.

Dolní Němčí

22

3,04 %

63.

Slavkov

71

3,01 %

64.

Horní Němčí

4

3,01 %

65.

Vážany

20

2,98 %

66.

Nedakonice

88

2,96 %

67.

Březová

12

1,76 %

8

2,94 %

68.

Veletiny

6

1,70 %

Polešovice

37

2,91 %

69.

Částkov

4

1,59 %

Šumice

34

2,91 %

70.

Nivnice

41

1,54 %

32.

Bystřice p.L.

16

2,90 %

71.

Nedachlebice

9

1,53 %

33.

Boršice

44

2,88 %

72.

Hostětín

3

1,53 %

34.

Bílovice

40

2,88 %

73.

Salaš

5

1,52 %

35.

Traplice

25

2,87 %

74.

Starý Hrozenkov

10

1,51 %

36.

Jankovice

9

2,80 %

75.

Prakšice

14

1,45 %

37.

Nezdenice

12

2,78 %

76.

Suchá Loz

10

1,41 %

38.

Újezdec

4

2,76 %

77.

Lopeník

6

1,29 %

39.

Břestek

15

2,71 %

78.

Velehrad

10

1,09 %

3

1,97 %

41

1,93 %

8

1,87 %

10

1,87 %

7

1,83 %

19

1,83 %

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu
České republiky konané ve dnech 2.a 3. října 2020
Na základě ustanovení § 15 odst. 1 písm. f)
zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuji informace
o počtu a sídle volebních okrsků:
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VOLEBNÍ OKRSEK VLČNOV Č. 001
– místo konání voleb volební místnost v Klubu
sportu a kultury ve Vlčnově č.p. 186

VOLEBNÍ OKRSEK VLČNOV Č. 002
– místo konání voleb volební místnost v Klubu
sportu a kultury ve Vlčnově č.p. 186;
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

Koupaliště sezóna 2020 – přehled výnosů
Dne
30. 6. 2020

Vstupné
765,25 Kč

Dne

Vstupné

Dne

Vstupné

31. 7. 2020

4 508,86 Kč

16. 8. 2020

4 521,94 Kč

1. 7. 2020

10 413,36 Kč

1. 8. 2020

6 843,73 Kč

17. 8. 2020

382,62 Kč

2. 7. 2020

3 452,28 Kč

2. 8. 2020

6 121,95 Kč

20. 8. 2020

2 078,35 Kč

4. 7. 2020

9 204,72 Kč

6. 8. 2020

2 517,48 Kč

21. 8. 2020

11 583,07 Kč

5. 7. 2020

19 170,23 Kč

7. 8. 2020

9 378,63 Kč

22. 8. 2020

14 609,28 Kč

6. 7. 2020

14 783,20 Kč

8. 8. 2020

14 226,70 Kč

23. 8. 2020

778,28 Kč

8. 7. 2020

165,23 Kč

9. 8. 2020

16 878,90 Kč

24. 8. 2020

2 273,99 Kč

13. 7. 2020

86,96 Kč

10. 8. 2020

6 665,50 Kč

25. 8. 2020

1 178,31 Kč

14. 7. 2020

1 539,15 Kč

11. 8. 2020

5 174,09 Kč

26. 8. 2020

3 391,40 Kč

15. 7. 2020

1 852,24 Kč

12. 8. 2020

14 257,06 Kč

28. 8. 2020

2 087,05 Kč

28. 7. 2020

2 860,97 Kč

13. 8. 2020

15 457,10 Kč

30. 8. 2020

2 447,92 Kč

29. 7. 2020

3 217,47 Kč

14. 8. 2020

6 774,21 Kč

30. 7. 2020

6 004,56 Kč

15. 8. 2020

1 839,21 Kč

Celkem vstupné

229 491,25 Kč

Permanentky

4 173,92 Kč

Zapůjčení slunečníků

2 206,27 Kč

Celkové výnosy

235 871,44 Kč

18 let ve službě vlčnovké farnosti – P. Ladislav Kunc
Už je tomu opravdu dávno, kdy P. Ladislav
Kunc poprvé přijel do Vlčnova, coby svého
nového působiště, aby vystřídal ve správcovství vlčnovské farnosti P. Michaela Pořízka,
který se stal spirituálem v Kněžském semináři v Olomouci. Z pohledu historie není 18
let mnoho, ale z pohledu života člověka je to
poměrně dlouhá doba. Vždyť děti, které otec
Ladislav po svém příchodu křtil, již dokonce
dosáhly plnoletosti a mnohé z nich už stály
v zástupu při mši svaté na Jízdu králů. Otec
Ladislav se zapsal ve Vlčnově jako kněz, přítel
a osobnost, na kterou budou současné generace rády a dlouho vzpomínat.

Ladislav Kunc se narodil v Olomouci 27.
srpna roku 1974 jako jediný syn Emilie
a Ladislava Kunce. Celé své dětství i mládí prožil v krásném moravském městě Olomouc, kde
byl po mnoho let svědomitým ministrantem.
Po dokončení základního vzdělání nastoupil
na Slovanské gymnázium, a pak již jeho kroky
směřovaly do Kněžského semináře. Nultý ročník prožil v Konviktu v Litoměřicích, poté se
opět vrátil do rodné Olomouce, aby se dalších
pět let věnoval přípravě na kněžství. V pátém
ročníku započal jáhenskou službu v Přerově
a po dokončení šestileté přípravy byl 24. června roku 2000 vysvěcen v Katedrále sv. Václava
v Olomouci na kněze. Svou primiční mši svatou oslavil také v Olomouci, a to 1. července
v kostele sv. Michaela archanděla.
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

Otec arcibiskup následně poslal teď už
P. Ladislava do Uherského Brodu, kde působil
dva roky jako kaplan a v roce 2002 byl pověřen
správou vlčnovské farnosti. Zde svou službu
vykonával krásných 18 let.
K (nejen) slovácké kultuře a obzvlášť hudbě
má P. Ladislav velmi blízko. Stejně jako ho
rodiče vedli k víře, učili ho totiž i lásce k hudbě.
A tak, mimo hry na klavír a jiné nástroje,
P. Ladislav komponuje a společně jsou se svým
uměleckým kolegou P. Janem Plodrem autory
několika písní určených pro scholy a sbory.
V minulosti spolu s jinými spolubratry tvořili také kapelu “Chvály”, která koncertovala
v mnohých farnostech. Umělecké zaměření
P. Ladislava je zřejmé a své by o tom mohli
vyprávět členové a členky scholy Samuel, která
za bohatého otcova přispění pořádala několik koncertů, ať už u příležitosti farních dnů,
beneficí nebo jiných významných událostí.
P. Ladislav neváhal své schopnosti a energii věnovat pro dobro druhých a Boží chválu.
Právě díky tomu mohly vzniknout farní časopis Jákob nebo velmi důsledně spravované
webové stránky. Nelze opomenout, že většina fotografií, jak v časopise, tak na webových
stránkách, je autorským dílem P. Ladislava,
který je dlouholetým vášnivým fotografem.
Jeho kladný vztah k technice byl zřejmý také
v době „Koronaviru“, kdy byly zprostředkovávány pravidelné online mše svaté z kostela
nebo farní kaple, která byla pro tuto příležitost
speciálně upravena.
Jméno patrona vlčnovského kostela nese,
stejně jako farní časopis, i Nedělní klub Kubík,
který funguje 9. rokem a v roce 2016 pak
P. Ladislav inicioval také vznik farní kavárny. Kromě toho se vlčnovští farníci mohli pravidelně těšit z různých promítání, katechezí, přednášek či duchovních obnov. Obzvlášť
velký ohlas měly farní zájezdy. Mnozí se
tak nejen díky snaze otce Ladislava mohli
těšit například z Prahy, Olomouce, Staré
Boleslavi, Hlubokých Mašůvek, Krakova,
Čenstochové, Eggenburgu, Mariazell, Říma,

Salzburgu, Toskánska, Vatikánu či Svaté
Země a Jordánska.
Říká se „Mít práce jako na kostele…“. Bude
tomu asi proto, že se v kostele a kolem něj stále
něco opravuje a buduje. Také během posledních osmnácti let tomu nebylo jinak. Velká
proměna je znát na prostranství kolem kostela, které bylo vydlážděno. Obnovy se dočkala také zídka od silnice a horní i dolní brána.
Kostel dostal novou střechu a zvony vhodnější
pohon, aby nedocházelo k narušování statiky věže. V interiéru kostela bylo vymalováno,
koupily se nové koberce a varhany prošly celkovou rekonstrukcí. Proměnou prošla i fara
s farní zahradou. Na staré faře byla vyměněna
akumulační kamna za plynové topení a započala se řešit zhoršující se statika budovy. Na
nové faře se instalovaly nové podlahy a sociální zařízení. Farní zahrada byla zatravněna
a upravena tak, aby se na ní mohly pořádat
farní dny. Nejenže na ní vzniklo přírodní pódium se zpevněnou vydlážděnou plochou, ale
nový kabát obléklo také hřiště, které bylo opatřeno bezpečnostními sítěmi.
Ta nejvýznamnější proměna, kterou otec
Ladislav ve Vlčnově zrealizoval, je ale ta
v našich srdcích. 18 let nás provázel ve chvílích radostných, bolestných i všedních. Ze
všech sil se nám snažil být vzorem ve víře
a svými slovy i činy nás vést blíže k Bohu. Jistě
nás v mnohém ovlivnil a posunul dál. Určitě
tomu bude i naopak. Vždyť už celkem 20 let
působí a žije na Slovácku a díky přesunu do
Kunovic se z lidových tradic, krojů, krásné krajiny a typického kulturního dědictví může těšit
i nadále.
Milý otče Ladislave, z celého srdce Vám
děkujeme za všechny Vaše oběti, úsilí,
práci, trpělivost, ochotu, vlídnost a přátelství, které jste nám po dlouhá léta věnoval.
Přejeme Vám, aby se Vám na novém působišti dařilo a na Vlčnov a Vlčnovjany jste
vzpomínal v dobrém.
Děkujeme!
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Farnost za otce Ladislava „v číslech“
Otec Ladislav byl správcem vlčnovské farnosti
celkem 18 let, přesně 6 931 dnů, což je 166 344
hodin. Odučil dvojí devítiletou povinnou školní docházku a jednu celou generaci doprovodil
od jejího narození až po vstup do dospělosti.
Celkem pokřtil 302 farníků, svátost 1. svatého přijímání udělil 296 dětem, oddal 118 párů
a na věčnost doprovodil 498 bližních. Na svátost biřmování pak připravil 78 biřmovanců
a dalších 15 předal do rukou svého následníka
Otce Huberta.
Za jeho působení podnikla schola a ministranti celkem 16 soustředění, která se konala např. na Březové, v Horní Lhotě, Vyškově,
Hlubokých Mašůvkách, Jalubí, Štípě,
Prasklicích, Pačlavicích, Velkých Losinách
či v Branné u Olomouce. Asi 15× mohli
nejen farníci vyrazit na společný farní zájezd
a 12 let jsme společně s otcem putovali ke
sv. Antonínkovi.
Listovat jsme mohli již 12 ročníky farního
zpravodaje Jákob a webové stránky navštěvovat celých 18 let. Pátým rokem můžeme
obdivovat fotografický talent „farnosti“ na
instagramu a již 3 roky se duchovně nabíjet
při večerech chval. Společně se společenstvím

mladých vytvořil otec Ladislav dva videoklipy,
které byly oceněny prvním místem v soutěži
Velehradská kamera a za videoklip Kráčí získal také cenu TV Noe.
Od roku 2002 máme díky P. Ladislavovi
v naší farnosti pravidelné páteční mše svaté
pro děti a nedělní čtení můžeme slyšet z úst
lektorů. Šestnáct let adorujeme téměř každou
středu, stejně dlouho pořádáme Živé Betlémy
a již 19× (18× s otcem Ladislavem) jsme pořádali farní den. Šestým rokem se děti scházejí
při sobotních rorátech na snídani, 5 let máme
prvopáteční adorace a devátým rokem funguje
nedělní Klub Kubík.
Celých 18 let, které zde otec Ladislav strávil, je protkáno mnohými duchovními obnovami, výlety, novokněžskými požehnáními,
koncerty,… A za to vše, co díky němu mohlo
v naší farní rodině vzniknout, mu ještě jednou,
z celého srdce, děkujeme.
Napsala Martina Ingrová,
doplnila Bronislava Jakoubková
PS. Nástupcem O. Ladislava ve vlčnovské farnosti je P. Dr. Hubert Wójcik. Rozhovor s ním
připravujeme do příštího vydání zpravodaje.

P. Ladislav s panem biskupem Hrdličkou

Jiří Grygar: Mé vzpomínky na Slovácko, malovaný kraj
Můj táta působil před 2. světovou válkou jako
přednosta čs. zahraničního celního úřadu
v Německu. Tam jsem se v jeho služebním
bytě 17. března 1936 narodil, ale už v květnu 1937 jsme se museli přestěhovat do otcovy rodné Opavy. Zfanatizovaní místní Němci
by nás totiž jinak zamordovali. Podobně jsme
dopadli znovu po Mnichovu v září 1938 stejně
jako opavská rodina mého strýce. Opava se
totiž stala součástí Velkoněmecké říše, takže
všichni Češi se odtamtud museli přestěhovat
do okleštěného Československa. Jelikož strýc
pocházel z Vlčnova, tak našel útočiště v rodné
vesnici na Slovácku.
Naše rodina se usadila v Brně a v září 1944
jsem se s rodiči poprvé jako osmiletý kluk
dostal do Vlčnova za strýcem. Mám na tu
návštěvu památku v podobě fotky ve vlčnovském kroji. Kromě toho mne zaujalo vyprávění
o tradiční vlčnovské Jízdě králů, která kupodivu nebyla přerušena ani během války.
Po válce jsme se krátce vrátili do Opavy,
protože tam můj otec obnovoval čs. celní úřad.
Po jeho předčasném úmrtí jsme se znovu přestěhovali do Brna, odkud je to na Slovácko
co by dvěma kameny dohodil. Bydleli jsme
u příbuzných, kteří měli v pokoji obraz Joži
Uprky zobrazující krojované účastníky pouti
u sv. Antonínka.
Tehdy jsem už věděl, že vzdálený příbuzný
mé maminky byl moravským arcibiskupem
v Olomouci a je pochován na Velehradě, který
Antonín Stojan zvelebil v rámci uniatských
snah mezi západní a východní církví. Tak jsme
se jednou vypravili na Velehrad, jenž v té době
ovšem nevzkvétal, protože komunisté církve dusili, jak mohli. Přesto naše návštěva na
Velehradě u hrobu arcibiskupa byla pro mne
velkým povzbuzením, jak lze přežívat v době
totality.
Těsně po válce jsem byl jako podvyživené dítě poslán na dva měsíce do ozdravovny,
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Při návštěvě Vlčnova v místním kroji,
kolem roku 1944, archiv J. Grygara

kde jsem se skamarádil s Jindrou Lupačem ze
Sobůlek u Kyjova, takže jsem tam za ním pak
jezdíval na prázdniny. Ten mne naučil písničku o kyjovských mládencích, kteří se shánějí po svém stárkovi. Myslím, že v té písničce
nakonec marně hledají druhého a třetího stárka. Názorně jsem pochopil, jakou sílu má slovácké víno a slivovice. Tak jsem poznal Kyjov,
a jelikož jsem po otci Slezan, prožíval jsem
slova slezského básníka Petra Bezruče, který
mj. napsal: „Ej, ztepilí šuhaji v čižmách vy,
ej, děvčata v suknici rudé, vždy veselo bývalo
v Kyjově, vždy veselo v Kyjově bude. Tak jako
to táhne z vonných rév, tak jako ty kypíš, má
sloko, tak hoří těch ohnivých Slováků krev,
tak ret pálí a srší oko. Kdo chce nás bít, kdo
chce nás urazit? My nevíme o pánu žádném,

jak vesele dovedem žít a pít, tak vesele na poli
padnem.“
Samozřejmě jsem věděl, že náš první prezident TGM se narodil v Hodoníně a byť po
roce 1948 dělali komunisté vše pro to, aby ho
znectili a byl zapomenut, „protože přece střílel
do dělníků“, tak v našich rodinách jsme o něm
věděli jako o velkém vzoru státníka a zakladatele Československa. Když jsem v Brně
začal chodit do gymnázia, měli jsme kupodivu stále možnost navštěvovat nepovinné
hodiny náboženství. Učil nás skvělý pedagog
a kněz Dominik Pecka, od nějž jsme se kromě
věroučných témat k mému úžasu dozvídali
též o Mendelových genetických zákonech a
o teorii Velkého třesku, o kterých se v hodinách biologie a fyziky nesmělo ani špitnout.
Prof. Pecka byl rodák z Čejkovic, vynikal inteligentním smyslem pro humor a jeho hodiny
náboženství navštěvovali i ateisté.
Když jsem v Brně začal studovat na
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity fyziku, matematiku a astronomii, stavěla
se v tomto městě, na Kraví hoře, hvězdárna.
Pomáhal jsem s její výstavbou jako brigádník.
Tak jsem se seznámil s řadou profesionálních
i amatérských hvězdářů nejenom z Brna, ale
též z jeho okolí. Hvězdárny se stavěly rovněž
ve Ždánicích a Hodoníně a početný astronomický kroužek byl také v Kyjově, kam jsem
začal občas jezdit přednášet. Přednášel jsem
pak ve všech slováckých hvězdárnách, tj. také
ve Veselí nad Moravou, kde hvězdárnu založil a vedl Rudolf Lukeš, vyučující na veselské
Střední ekonomické škole. Z těchto střípků
vzpomínek se mi pozvolna začal sestavovat
pozoruhodný obraz o kraji oplývajícím líbeznou krajinou a obývaným spontánně šťastnými, pracovitými a hluboce věřícími lidmi.
Slovácko bylo a zůstalo republikou v republice.
V roce 1984 jsme začali my astronomové
– cyklisté pořádat prázdninové spanilé jízdy
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nazvané Ebicykl, protože astronomové musejí často konat expedice za úkazy, které jsou
viditelné jen z omezené části zemského povrchu. 1. ročník (Českomoravská Pálava) jsme
končili na veselské hvězdárně a 2. ročník tam
následující rok začínal – dojeli jsme tehdy až
do Prešova. Ebicykl pokračoval od té doby až
dosud každoročně, takže současná statistika praví, že jsme celkem čtyřikrát navštívili
hvězdárnu ve Ždánicích, šestkrát hvězdárnu
v Uherském Brodě a osmkrát hvězdárnu ve
Veselí nad Moravou. Veselí se tak stalo hlavním městem Ebicyklu. V poslední době ovšem
naše etapy buď začínají, nebo končí v Blatnici
pod Svatým Antonínkem, kde jsme v 36. ročníku v roce 2019 hned v první etapě dokončili
milion ebikilometrů. Délky etap totiž násobíme počtem ebicyklistů, kteří danou etapu
odšlapali. Pak se to sečte v ročníku a nakonec
v rámci všech ročníků. V Blatnici tak večer
po jubilejní etapě vzplál neskutečně krásný
a dlouhý ohňostroj!
Po převratu v roce 1989 vznikla ještě další
astronomická akce odehrávající se většinou na
Slovácku. Od roku 1954 jsme jako velmi mladí
astronomové pořádali expedice na pozorování meteorů nejprve v Beskydech a posléze na
Slovensku, kam jsme začali jezdit do pohoří Povážský Inovec, a to kvůli lepšímu letnímu počasí a černější tmě oblohy. Vystřídala
se na nich dobrá stovka mladých pozorovatelů z celého Československa, mj. velmi aktivní skupiny z Kyjova a z Veselí. Pak nás osudy
zavály napříč světadíly, od Austrálie přes
západ Evropy až třeba do Jižní Ameriky. Brzy
po sametové revoluci jsme už jako zralí muži
a ženy obnovili přerušené kontakty a právě
kyjovští mládenci a děvčata přišli s nápadem, že bychom si mohli dát sraz v některém
kyjovském sklípku. Vznikla další tradice, kdy
se většinou scházíme jednou ročně obvykle
buď na Horňácku, či právě v Kyjově. Cílem
našich výprav pak bývá často „větřák“ nad
Kuželovem, v jehož zahradě je busta slavného cikánského primáše Jožky Kubíka, jenž
má na nebi svou planetku č. 17611, anebo
Tri kameně na hranici se Slovenskem. Měl

jsem tu čest zasadit na tomto místě v roce
2003 lípu, která mne dnes už pořádně přerostla. Navíc tam byl později na připomínku
té slávy zasazen „kameň“ čtvrtý. Díky akci
nazvané Setkání starých meteorářů jsme např.
zavítali i do Hrubé Vrbky, do rodného domu
(a v současnosti pravoslavného monastýru)
sv. Gorazda II. (Matěje Pavlíka), popraveného
za heydrichiády, protože v pražském pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje ukrýval
účastníky atentátu na Reinharda Heydricha.
V roce 1994 byla ustavena Učená společnost České republiky, náhrada za zprofanovaný sbor členů Československé akademie věd.
Společnost sdružuje významné české vědce
z oborů přírodních i společenských věd, ale má
také zahraniční členy – většinou naše krajany
v exilu, kam odcházeli po roce 1948 a další
generace po roce 1968, a ve světě vědy se znamenitě proslavili. Učená společnost už řadu let
organizuje pro své členy exkurze na zajímavá
místa v České republice. Naší výhodou je okolnost, že mezi členy máme přední odborníky na
českou historii, ale také na významné krajinné
útvary, takže jde opravdu o prvotřídní zážitky
a zasvěcené výklady. Koncem září 2016 jsme
se vydali do moravské části Bílých Karpat –
podle návrhu člena Společnosti RNDr. Jana
Květa, který je světovým odborníkem na krajinnou ekologii a zvláště na mokřady. Počasí
bylo doslova letní, a tak jsme si výpravy na
nádherné louky, háje a lesy opravdu užili.
Místní průvodkyní nám byla RNDr. Ivana
Jongepierová, dcera zakladatele hvězdárny ve
Veselí nad Moravou, již jsem znal už od svých
tamních přednášek. Kvůli značnému počtu
členů Společnosti jsme se nevešli do objednaného hotelu, a proto jsme tři přebyteční účastníci mohli nocovat v malé lesní chatě. Využil
jsem toho a v noci dlouho hleděl na tak tmavou oblohu jako asi nikde jinde u nás. Na bělokarpatských lučinách a lesích totiž není vůbec
žádné elektrické osvětlení. Vrátil jsem se tím
ve vzpomínkách do časů svého dětství, kdy
jsem za války v zatemněném Brně mohl obdivovat krásy noční oblohy přímo z velkoměsta.
Rád bych ještě na závěr připomněl, že jsem

Čtvrtý „kameň“, foto Vojtěch Urbánek

se díky četným cestám do malovaného kraje
seznámil s řadou skvělých lidí. Někteří jsou
všeobecně známi, jako třeba primáši Jura
Pavlica a Martin Hrbáč nebo cyklista Pepa
Zimovčák. K mým přátelům však patří také
rodiny Jury a Michala Cábových, kteří obdarovali vínem, Blatnickým Roháčem, několik
amerických astronautů, o nichž věděli, že
mají české a slovenské předky. Myslím také na
obětavého pracovníka charity Ing. Vladimíra
Výletu z Kyjova a nezmara Honzu Janáse
z Hrubé Vrbky, který mi připadá jako Ferda
Mravenec – práce všeho druhu. Obvykle působí v tandemu s rodinou Jana a Evy Mičkových.
A tak bych mohl dlouho pokračovat až třeba
k současnému řediteli veselské hvězdárny
Lubomírovi Kazíkovi...
Vždy, když vyrážím na Slovácko, tak vím, že
tam potkám tolik pracovitých, slušných a veselých lidí, že mi to zaručeně nabije baterky!
Jiří Grygar
Článek je převzat z Malovaného kraje 3/2020

Fojtové a pudmistři – nahlédnutí do dějin obce
V dávných dobách bývali v obci dva vedoucí
činitelé. Býval to purkmistr (pudmistr) a fojt.
První z nich zajišťoval správu obce, tedy obecního jmění, sjízdnost místních cest pro povozy, ale také obecní zaměstnance jako byli obecní pastýři, ponocní, hotaři atd. Fojt byl zase
zástupce vrchnosti v obci, kterého si do funkce
jmenovala sama vrchnost. Byl to člověk, který
byl jedním z poddaných, ale zároveň musel
vyhovět nejen vrchnosti, ale i svým spoluobčanům, proto jeho postavení nebylo vůbec lehké.
Pudmistr měl k ruce ještě čtyři pomocníky (radní). Podle urbáře uherskobrodského panství z roku 1695 byla obnova úřadů
v obcích prováděna každý rok a bývala spojena s kontrolou obecních a někdy i farních účtů.
Nejstarší dochované obecní účty Vlčnova,
i když jen útržkovitě, pochází z let 1682. Přesto
v nich nacházíme i určité zajímavosti z tehdejší obce. Příjem téhož roku tvořily nejen místní poplatky, ale hlavně prodej obecního vína,
kterého se tehdy vyšenkovalo za 46 zlatých.
Mezi výdaji jsou uváděny určité částky vojáV lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

kům zdržujících se v obci, dále jak je uvedeno
„pacholkům z šancí“, několikrát do roka také
„solařům hradišťským“ (snad obchodníci se
solí) atd. Z obecního inventáře se mimo jiné
také uvádí dva obecní býci, jedna mušketa,
víno atd.
Další obecní účty Vlčnova se dochovaly až
od roku 1849 a jsou na podobné informace již
bohatší. Informují nás již o určitých stavebních proměnách obce v té době či seznamují
s místními podnikatelskými aktivitami, ale
i různými záležitostmi týkající se obecních
kováren, cihelny atd. Tento úřad řešil záležitosti v rámci obce, ale také vyřizoval, schvaloval či zamítal žádosti či žaloby obyvatel obce.
V té době patřily mezi obecní domy škola č.
184, dvě kovárny č. 231 a 232, dále tehdy tzv.
„rathaus“ (obecní kancelář) č. 166, domek pro
vojenského oficíra č. 167 a také dvě obecní pastýrny č. 14 a č. 163.
Příjem do obecní pokladny se skládal převážně z poplatků z chalup, pasení dobytka,
z prodeje obecního klestí, slámy, ale také z pro-

deje ovocných stromků z obecní štěpnice. Jinak
obec těžila ještě z pronájmu obecního hostince,
kovárny, z pronájmu honitby atd. Mezi výdaje
patřila údržba různých zařízení v obci, opravy
a údržby mostů (tehdy dřevěných) přes potok
či žleb, který prolínal střed obce. Dále to bylo
zajištění dřeva pro školu, příspěvky pro kostel,
ale také údržba obecních budov. Jeden z největších příjmů do pokladny byl v roce 1868,
kdy tehdy ještě nezastavěné návrší v obci zvané
Vala bylo zčásti srovnáno rozparcelováno
a místa prodána zájemcům z místního obyvatelstva pro výstavbu domků. Tehdy do obecní
pokladny přibylo 2186 zlatých.
Mezi obecní zaměstnance patřil i obecní
policajt, obecní písař (tuto funkci vykonával většinou místní učitel), ale také ponocný.
V pozdější době (začátkem minulého století) již bývali dva, jeden pro dolní a druhý pro
horní konec obce. Jejich úkolem bylo dbát
v noci o bezpečnost obce, kdyby např. vznikl
požár a každou hodinu vytrubovati a hlásiti.
Svoje stanoviště měli u kostela, kde byla i malá
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dřevěná bouda pro případ špatného počasí.
Z drobných výdajů, jak se ze starých obecních účtů dovídáme, to byla i občasná finanční pomoc vesnicím v okolí, které postihla
pohroma, většinou požár. Nějakou tu zlatku
dostávali i vojáci vracející se do obce, ale třeba
i chudý student. Mezi lidi, kteří nebyli vedeni
jako obecní zaměstnanci, ale vykonávali určité práce v obci pouze občasně, patřili polní
hlídači (tzv. hotař), ale také člověk nazývaný pohrabáč, který měl za úkol udržovat tehdejší cesty v katastru obce v pořádku a pokud
možno sjízdné. Takových a podobných výdajů
bychom mohli jmenovat desítky. Za zmínku
však stojí i to, že jeden z výdajů v hodnotě pěti
zlatých patřil už v roce 1860 předplatnému
Moravských novin. Jak je vidět, patřila vlčnovská obec už v polovině předminulého století
k pravidelným odběratelům tisku a představenstvo obce tak mělo přehled o dění nejen na
Moravě ale i v celé monarchii.
Fojt měl zase na starosti dohled na plnění si
robotních povinností Vlčnovjanů, jejíž evidenci vedl a poukazoval na případné nedostatky.
Ve Vlčnově se jednalo o robotu převážně na
polích patřící vrchnostenskému dvoru, případně vození dřeva na zimu do uherskobrodského zámku.
Nejstarší záznam o vlčnovském fojtovi
pochází z roku 1543, kdy byl i se svým synem
popraven za ozbrojenou vzpouru Vlčnovjanů
proti výběrčím daní. Tehdy byl jeden z vrchnostenských úředníků zabit a druhý poraněn. Zajímavý je i popis místa, kde k události
došlo. „... od Brodu jdúce po levé straně na
roh uličky od Hluku na tom pořádí hospodu
měli ...“. Jednalo se pravděpodobně o starý
panský hostinec v místech dnešního obecního

úřadu, jehož sklepení je zde ještě dochováno.
V dějinách obce se také můžeme dočíst o vlčnovském fojtovi, který za pruského vpádu, kdy
vojsko drancovalo celé okolí v roce 1741 nevyzradil úkryt vrchnostenského vína ukrytého ve
Vlčnově. Tehdy tuto funkci vykonával nějaký
Jan Mikulec.
Do dějin obce Vlčnova se také nepříliš šťastně, ale zato výrazně zapsal i známý fojt Matěj
Machač a to hlavně v případě fyzického napadení sedláka Jakuba Hýbla. O podrobnostech
této události bylo v minulosti již dost napsáno a proto snad jen stojí za zmínku, že ještě
donedávna stojící starý dřevěný kříž u rybníka připomínal tuto událost, která se tady
v roce 1834 udála. Fojt Machač a Jakub Hýbl
byli totiž sousedé (č. 87 a 88), tedy těžko předvídat co této události předcházelo. Ovšem iniciativa tohoto vrchnostenského zaměstnance
se projevovala i jinde. Např. v roce 1827 při
sporu obce Veletin s vrchností o les Hrabovec.
Uherskobrodský historik Ferdinand Prager
ve své knize Na panství knížat z Kounic věnoval těmto událostem celou kapitolu. Autor
knihy se dokonce znal s potomky zmíněného
fojta a ve svém článku nazvaném V búdě fojta
Machače (Rozkvět č. 20 rok 1931) popisuje
posezení s jeho pravnukem Ondrůškem, který
zde také vzpomíná na svého předka.
Otázku spojenou s funkcemi fojtů ve
Vlčnově také vyvolával i starý dům na horním
konci (č. 93) na jehož průčelí, jak si někteří
starší lidé ještě mohou vzpomenout, byl velký
kamenný erb pánů z Kounic. V dějinách obce
se uvádí, že se jednalo o tzv. „dědičné fojtství“.
K tomuto názoru se příliš nepřikláním už
z toho důvodu, že tato funkce nebyla dědičná,
ale jak je výše uvedeno, fojta si volila vrchnost

sama podle svých požadavků a jeho funkční období bylo různé a pokud se neosvědčil,
tak i velmi krátké s přihlédnutím k tomu, že
každý z nich měl svou vlastní usedlost (grunt).
V tomto domě ale mohli nějakou dobu také
bydlet vrchnostenští zaměstnanci. Kolem
roku 1783 bydlel na čísle 92 i s rodinou správce panského dvora nějaký Filip Kantner. Jak
nás informuje matrika z let 1760 až 84. Dům
č. 92 a č. 93 byly spojeny ve starých dobách
v jeden celek a to byl tzv. „půllán“.
Po zániku roboty v roce 1848 a zrušení
urbánních povinností vůči vrchnosti, vznikly
tzv. okresní hejtmanství a okresní soudy, čímž
zanikla funkce fojta a z pudmistrů se stali starostové. Ovšem co vzniklo po zrušení vrchnostenských poplatků nám přibližuje ve své kronice pamětník Josef Ševčík, rodák z Veletin.
„Léta Páně 1851 nastaly nám zase nové
daně, každý občan musel učiniti přiznání
kolik má světnic, kolik má polností, kolik má
zvířat, ovocného stromoví i velikosti vinohradu. Z toho byl vypočítán domácí užitek
a každý musel zaplatit daň ve výši desíti procent z vypočítaného užitku. A to chodila jedna
komise za druhou a každé se muselo zaplatit
za její činnost ...“
Jak je vidět, nebylo ani tehdy vůbec lehké
řídit s několika pomocníky celou obec, která
tehdy byla jednou z největších na celém uherskobrodském panství. V době, kdy neexistovala žádná jiná zařízení či organizace pro jednotlivé požadavky s různým zaměřením, byly
veškeré žádosti a spory obyvatel směrovány
k místním zastupitelům.
Podle archivních materiálů a regionální
literatury zpracoval Pavel Bravenec

Vlčnov ve fotografii
Červencová vichřice

Polámaná stoletá lípa
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Spoušť před zubní ambulancí

... na koupališti
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Farní den – rozloučení s O. Ladislavem Kuncem

Posezení na farní zahradě

O. Ladislav s rodinami z Živých betlémů

Děti si užívaly projížďky na koních
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Vystoupení vlčnovské scholy
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Rozloučit se přišla i DH Vlčnovjané

Z vernisáže pana Jaroslava Tvrdoně

Rozloučit se přišli i vlčnovští hasiči

strana 16

V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

Setkání na Pepčíně

Setkání se zúčastnili starostové okolních obcí

Na návštěvu přišel i pan hrabě s paní hraběnkou
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0
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Pěší pouť z Vlčnova na Antonínek

Ve Vlčnově se hrají velmi kvalitní šachy!
Za pět let svého působení v Šachovém oddíle TJ Vlčnov jsem pročetl hodně i starších
Zpravodajů obce. Je tam mnoho informací
a zajímavostí z různých oblastí, běžného života
v obci, dění v rozličných zájmových sdružestrana 18

ních, kulturních institucí i sportovních klubů
a spolků. O šachu a dění v šachovém oddíle,
který v obci působí mnoho desetiletí, ale prakticky nic! A největší článek (Zpravodaj č.61
z 3/20) Marka Kadlčíka, věnovaný zejména

MČR amatérů ve dnech 30. 4. až 3. 5., znegoval koronavir a dlouho pracně připravované Mistrovství bylo zrušeno! Mou chuť něco
většího o šachu napsat, značně zbrzdilo stanovisko Obecního zastupitelstva v červnu
V lčnovský zpravodaj – číslo 63 – 9/2 02 0

2018, kdy zamítlo mou podporu při účasti na
Mistrovství světa tělesně postižených šachistů. Že jde o soukromou akci jednotlivce, který
navíc za Vlčnov pouze hraje, ale v obci nebydlí
atp. Pak jsem si řekl, že možná zde byla na vině
i neinformovanost zastupitelů, kteří o šachu
obecně i v obci moc neví a nemají o tom ani
zdroj informací. Vzrůstající úspěchy šachistů Vlčnova si však zaslouží prezentaci mezi
občany i seznámení s historií ŠO v obci. Mladší
a zejména velmi mladí spoluhráči poukazují
na možnost se o dění v oddíle dovídat z webových stránek ŠO TJ Vlčnov, které se hlavně
v nové podobě po roce 2015 (sachyvlcnov.cz)
staly nejčtenějším šachovým webem zlínského kraje, ale možná i celé Moravy. Ne každý
je ale fandou pátrání v internetových sítích,
nešachisté asi běžně nebudou hledat na přece
jenom dost specializovaném webu. Proto vznikl tento článek, který se snad na podstatně
rozšířený rozsah Zpravodaje (od č. 57 ze 16 na
24 stran) vejde? Nebo na pokračování? Jako
rodilý Broďan, podílející se v 60. letech na vzestupu ŠO UB a jeho zařazení do TOP 10 družstev tehdejšího velkého Jihomoravského kraje,
resp. do TOP 5 bez brněnských klubů, jsem se
zajímal i o další vývoj tohoto oddílu.
Jednoznačně největším zrcadlem činnosti a úspěšnosti každého oddílu jsou výsledky jeho družstev, na které se zde proto skoro
výhradně zaměřím. V minulém století žili
šachisté Vlčnova, resp. jeho družstva, nenápadně, zpravidla v rámci okresních soutěží,
příp. nejnižší soutěže v kraji, většinou zastíněni dlouhodobě úspěšnějšími šachovými družstvy blízkého Uherského Brodu, občas i jiných
okolních obcí. Již v sezónách 2004/05 a 05/06
skončil Vlčnov v tehdejším KP Zlínského
kraje Západ poprvé těsně před Brodem, což
mu dokonce při reorganizaci soutěží v sezóně
06/07 přineslo zařazení do KP I, díky tehdy
4 místu. A družstvo Vlčnova B současně
postoupilo do KP II. Tedy dvojí radost!
Dvakrát „bum – bác“, jak lze lépe vystihnout konečné pořadí po sezóně 06/07? Áčko
skončilo v KP s jediným bodem jasně poslední,
když jedině Jiří Kolouch a Vlastimil Oharek
dokázali uhrát přes 50% možných bodů. A stejně jasně sestoupilo i B družstvo v KP II!
Sestupové rozčarování bylo tak velké, že
následující 3 sezóny byly pouze urputným
bojem vlčnovského Áčka o záchranu. V 07/08
(9. místo se 13 body) pomohl k záchraně dobrým výsledkem na první šachovnici poprvé ve
Vlčnově hostující Petr Koutný (6,5 z 9) a vzadu
Jan Javor (7 z 11), Jan Ondrušek (6 z 11) a ve
své poslední soutěži v životě Josef Oharek
(4 z 6), který nás opustil přímo za šachovnicí.
Poprvé se zde v sestavě objevil velmi talentovaný Marek Staňa (14 let).
Ještě těsnější záchrana byla v 08/09 – 10.
s 9 body, když plusový výkon předvedl pouze
Javor (7 z 10). V Regionálním přeboru okresu UH družstvo B zvítězilo, ale postupovou
pozici nevyužilo. Na dvě družstva v Krajské
soutěži si oddíl realisticky netroufnul. Radost
udělalo i družstvo žáků, jako nováček KP obsadilo skvělé druhé místo! Další velký talent,
třináctiletý Ondřej Podškubka vybojoval
8b(9).
Obdobně těžký byl boj o záchranu v KS
09/10, kdy ani slušné výsledky Ondrůška
(7 z 11), Stanislava Kunčara (4 z 5) a dalšího
mladého talentu ročníku 1993 Jana Moštka
(4,5 b) nepomohly k lepšímu, jak devátému
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místu s 10 body. V tomto ročníku suverénně
skupinu KS vyhrál Uh. Brod s 30 body v pouhých 10 hráčích. Uklidňující bylo, že i tentokrát družstvo B vyhrálo GP UH, čímž jistilo možný sestup svého Áčka. Žáci byli opět
medailoví, v KP obsadili třetí příčku.
Sezóna 2010/11 byla po letech opět veleúspěšná! Většině hráčů se dařilo a v sestavě
obdobné minulým letům družstvo A suverénně s 29 body (z 33 možných) postoupilo
do KP. Na 1. desce exceloval Staňa s 9,5b,
obdobně v zadu Oharek 9(10). I ostatní měli
plusové výsledky. A protože B družstvo potřetí v řadě vyhrálo GP UH, byla radost dvojnásobná, neboť tentokrát se již postupová šance
pochopitelně využila – v dalším ročníku opět
družstva hrála v rozdílných termínech a mohli
tak vzájemně nastupovat náhradníci. Hodně
hráčů totiž nastupovalo za dvě družstva, stejně
jako v minulých ročnících. Po loňském jistém
postupu Uh. Brodu do KP následoval letos
ještě jistější jeho sestup s jediným bodem, čímž
začala cesta po šikmé ploše až do smutného
konce po pár letech.
Po 5 letech se zopakovalo vlčnovské dvojité
„bum – bác“! Sezóna 11/12 opět znamenala
jasný sestup A družstva z KP s pouhými 3 body,
když žádný z častěji nastupujících hráčů neměl
plusový výsledek, nejlepší byli Staňa a Javor se
4,5b(11). Vlčnov B v KS nevyhrál ani zápas,
získal jenom 4 body za nerozhodné výsledky
a obsadil rovněž poslední místo. Když i Céčko
v RP UH skončilo třetí od konce a družstvo
žáků se nekvalifikovalo do KP, byla to velmi
nepodařená sezóna šachistů Vlčnova!
Celou řadu předchozích let většinu partií
v družstvech odehráli kmenoví vlčnovští hráči
pouze s občasnou výpomocí hostujících hráčů,
zpravidla z nejbližších vesnic. Jmenujme Jana
Ondrůška, Jana Javora, Josefa Oharka a jeho
syna Vlastimila, Milana Flekače, Stanislava
Kunčara, Jaroslava Vrtala, Jana Šimčíka,
Jana Esterku, později mladí Marek Staňa,
Jan Moštěk, Ondřej Podškubka a další. Bylo
po předchozích zkušenostech ale zřejmé, že
pouze místními silami nelze v KP či dokonce ve vyšších šachových soutěžích družstev
uspět. V sezóně 2012/13 bylo A družstvo v KS
páté, ale s výraznou bodovou ztrátou za postupujícím. Nejlépe si z družstva vedli mladí –
Podškubka 8,5(11), Moštěk 6(10) a Staňa
5,5(8). Béčko sice skončilo v RP UH druhé,
ale s velkou ztrátou za vítězem. Ve stejné skupině bylo Céčko mezi 11 startujícími až deváté.
V 2013/14 poněkud družstvo posílil hostováním na první šachovnici Koutný (uhrál
4,5 z 6), ale hrálo se pouze o záchranu, kterou
zajistily až výhry v závěrečných dvou kolech.
Nakonec tedy 6. místo se 14 body. B družstvo
po napínavých dostizích vyhrálo o skóre RP
UH, jako druhé družstvo v KS však jsme jej
v dalším roce nepostavili. Výborně se prezentovali Javor s 8,5 b(11), Karel Bartoš 8(10)
a Staňa 6(6). Céčko ve stejné skupině obsadilo své tradiční třetí místo od konce.
Stejně záchranářská byla i následující sezóna 2014/15. Záchrana s 11 body na 9. příčce
opět pouze díky úspěšným závěrečným kolům.
Nikdo neodvedl nadprůměrný výkon. V RP
UH Vlčnov znovu stavěl dvě družstva; B skončilo druhé s 22 b, ale daleko za vítězem. C obsadilo místo 6. se ziskem 17 b. V Béčku netradičně zazářili Petr Štefaník (7,5 z 10) a Jaroslav
Pavelčík (6,5 z 9), v Céčku Marek Kadlčík (6
z 9). Vlčnov vyslal do nově vytvořené skupiny

Reg. soutěže UH družstvo D, takže ze stále
početně sílící hráčské základny ŠO TJ Vlčnov
si mohl každý v soutěžích dostatečně zahrát.
Přichází přelomový rok v historii oddílu
2015/16 spojený s přestupem Petra Koutného
do Vlčnova, který celý výbor i hráče nadchl pro
myšlenku vybudování silného družstva min.
pro KP. A k tomu postupné zainteresování
jiných hráčů v regionu, hrajících doposud za
jiné oddíly. Určitě jej, jako dlouhodobě v Uh.
Brodě žijícího, tam rmoutil postupný rozklad
dříve úspěšného oddílu. K zajištění postupu do
KP pomáhali čtyři hostující hráči ze Zlína, kde
dlouhé roky působil i Koutný. Jan Sosna i Petr
Kičmer pomohli pouze v několika utkáních,
Pavel Dubina již výrazněji (zisk 4 b v 7 partiích). Hlavní posilou byl však Emil Macura.
Ve svých 81 letech odehrál všechny partie
se skvělým výsledkem 8(11). Přispěl velkou
měrou k postupu a to nejen svým výsledkem,
ale bojovností, svou kolektivností a mobilizací
dalších hráčů. Zavedl pojmy „vlci“ a „vlčata“,
že jako oni se má vždy za družstvo Vlčnova
bojovat! Postup však nebyl vůbec snadný, i přes
zisk 29 bodů z 33 možných, rozhodl tvrdý boj
v utkání s Boršicemi a nejtěsnější vítězství,
díky kterému měl Vlčnov nakonec 2 body více.
Z kmenových hráčů nejvíce přispěli Staňa (6,5
z 10), Flekač (6 z 9), Moštěk (3 ze 4), Ondrůšek
(4 ze 7) a Libor Ficenc (3 z 3).
B družstvo jistě zvítězilo v RP s 28(30)
a postoupilo do KS. Všichni hráči měli značně
plusové výsledky, nejvíce Javor (8 z 9) a Bartoš
(7 z 8). Céčko bylo ve stejné soutěži osmé.
Pro sezónu 2016/17 ovšem bylo potřeba družstvo posílit jinými hráči, neboť hosté z předchozího roku pro souběhy termínů se svým kmenovým družstvem nastoupit již nemohli vůbec
nebo pouze značně omezeně. Podařilo se zajistit přestup nivnického Jaroslava Buráně, který
za Vlčnov již před 11 lety hostoval. Přišel i Petr
Partyš a na hostování z Pozlovic Karel Vlach.
Managerovi družstva Koutnému se povedl skvělý tah, když dokázal přesvědčit Mezinárodního
mistra (IM) Milana Babulu, který již 6 let
z vážných rodinných důvodů turnajové šachy
nehrál, k návratu k vrcholovému šachu a zabezpečil tak první šachovnici a o udržení KP pro
Vlčnov nemělo být pochyb. Babula navíc jako
rodák z Uh. Brodu, kde neustále omezeně působil a bydlel, měl k Vlčnovu velmi dobrý vztah.
Úvodní kolo KP ve Vlčnově ale skončilo porážkou po rozpačitém výkonu. Následovalo posezení v suterénní klubovně s vysvětlením, jak by
se mělo bojovat o záchranu. Stal se div! Hráči
postupně získávali sebevědomí, jejich výkony stoupaly, dostali se do euforie a výsledkem
bylo 9 vyhraných utkání v řadě a jistý postup do
2. ligy již dvě kola před koncem KP! Tedy výrazně
i nečekaně přeplněný cíl! V posledním utkání si
tak mohli zahrát i ostatní náhradníci. Z prvních
devíti hráčů osm neprohrálo ani partii! Výsledky
byly většinou skvělé – Koutný 9,5(10), Vlach
9(10), Buráň 7(10), Babula i Partyš po 6,5(9).
Béčko se udrželo v KS (9. s 11 body), když
jistota záchrany byla již po sedmém kole.
S pouhými 3 body v KS obsadil poslední místo
Uherský Brod, který již v dalších letech nenasadil žádné družstvo do soutěží a prakticky
ukončil činnost! Moc smutné u oddílu s takovou dlouhou i úspěšnou tradicí!
Družstvo C Vlčnova bylo v RP druhé, déčko
v RS páté.
IM Milan Babula, člen ŠO TJ Vlčnov
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Co s rajčaty?
Rajčatový salát s jogurtem (10 porcí)
500 dkg rajčat, 30 dkg sterilovaných okurek,
10 dkg cibule
Vše nakrájíme na nudličky a promícháme,
přidáme 2 bílé jogurty, 1,5 majolky, 1 lžičku
worchesteru. Ochutíme octem, cukrem a solí.
Kečup pečený v troubě
4 kg rajčat, 50 dkg cibule, 1 dcl jablečného octa,
40 dkg cukru, 4 bobkové listy, 10 hřebíčků,
10 černých pepřů, 10 nových koření, 2 polévkové
lžíce červené papriky, 2 polévkové lžíce soli, kousek skořice, podle chuti feferonku
Vše nakrájíme na kousky, dáme do velkého pekáče, přidáme koření a pečeme hodinu v troubě na 200°C, pak snížíme na 160°C
a pečeme do zhoustnutí. Vyndáme koření, poté
rozmixujeme ponorným mixérem, přepasírujeme a horké plníme do sklenic. Sterilujeme 20
minut na 80°C.
Lečo
2 kg rajčat, 1 kg papriky, 0,5 kg cibule, olej, sůl,
pepř podle chuti
Vše nakrájíme na kousky (rajčata můžeme
spařit horkou vodou, zchladit studenou a oloupat). Cibuli zpěníme na oleji, přidáme papriku
na proužky, chvíli dusíme, pak přidáme rajčata
a ještě chvíli dusíme. Horké plníme do nahřátých sklenic, pevně uzavřeme a sterilujeme 20
minut na 85°C.

Rajčata s česnekem a feferonkou
2 kg drobných rajčat, 6 stroužků česneku,
6 kuliček bílého pepře, 3 feferonky, lístky bazalky, voda, sůl
Rajčata omyjte, osušte a na dvou až třech místech propíchněte velkou vidličkou, stroužky
oloupaného česneku podélně rozpulte, feferonku a lístky bazalky opláchněte a osušte. Rajčata naskládejte do sklenic, proložte
4 půlkami stroužku česneku, několika lístky
bazalky, přidejte 1 feferonku a 2 kuličky bílého pepře. Zalijte vodou a sterilujte 30 minut
při 90°C

Omytá a okapaná rajčátka podélně přepulte,
naskládejte řezem nahoru na pečícím papírem
vyložený plech vedle sebe. Zastříkněte je olejem, balzamikem, posypte česnekem, suchým
i čerstvým tymiánem, cukrem. Pečte v troubě
vyhřáté na 100°C nejméně 4 hodiny, ale raději
déle. Skladujte je jen tak, dobře uzavřená ve
sklenici, nebo je můžete zalít olivovým olejem
Rajčatovo-česneková pasta
1-2 kg rajčat (můžete spařit a oloupat), 30 dkg
česneku a 5 dkg soli
Rajčata i česnek buď pomeleme nebo rozmixujeme, přidáme sůl a plníme do skleniček.
Nesterilizujeme, česnek i sůl jsou konzervanty. Používáme všude tam, kde se dává česnek
a rajčata: pizza, těstoviny, guláš, na topinky.

Domácí sušená rajčata
1 kg středně velkých nejlépe soudečkových cherry
rajčátek, 4 stroužky česneku, 2 lžičky balzamikového octa, 1 lžíci sušeného tymiánu, 1 lžíci
hnědého cukru, 1 svazek čerstvého tymiánu,
olivový olej na zastříknutí

Recepty vybrala a připravila
Marie Kolajová

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Vlčnov
ZA ROK 2019 JSTE VYTŘÍDILI 3 247,31 kg A TÍM USPOŘILI:

54,18 MWh

2,08 t

4 353,01 l

256,27 m3

213,66 kg

8,69 t

elektrické energie

ropy*

Česká salsa
80 dkg cuket, 80 dkg paprik, 50 dkg cibule, 400
dkg rajčat, 30 dkg ostrého kečupu, 30 dkg sladkého kečupu, 6 lžic worchesteru, 6 lžic sójové
omáčky, 3 lžíce cukru, 1 lžíce soli, 2 větší stroužky česneku, 1 chilli papričku
Rajčata nařízněte v horní části do kříže, pak je
spařte, zprudka ochlaďte a oloupejte a nakrájejte na kostičky. Neloupanou cuketu nakrájejte na kostičky, semínek zbavené papriky
nakrájejte na nudličky, cibuli a chilli papričky
zbavené jadýrek na drobno, česnek rozmačkejte. Zeleninu promíchejte ve větším hrnci,
přidejte obě omáčky, cukr a sůl a promíchejte.
Dejte vařit, horké naplňte do nahřátých skleniček, sterilujte 10 minut na 90°C.

SO2 ekv. = snížení
okyselování prostředí

* Úspora takového množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí
64 014,84 km v běžném osobním automobilu.

primárních surovin

vody**

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových plynů

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je spotřebováno
při 3 439,80 sprchováních.

Mgr. Jan Vrba
předseda představenstva
ASEKOL a.s.
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