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Přejeme všem klidné a ve zdraví prožité Velikonoce.

č.
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Vážení spoluobčané,
měsíce plynou jeden za druhým jako voda
a nám nastal čas vydání prvního čísla zpravodaje v letošním roce, to je v roce 2021. Počasí
nás mile překvapilo množstvím sněhu a silou
mrazu. Doufám, že mrazivé noci sahající k -15
stupňům a níž pomohly přírodě zregulovat
přemnožené množství klíšťat, berušek, myší
a jiných hlodavců.
My si musíme zvyknout na další opatření
vyhlášené vládou k epidemii COVID-19.
Jelikož se v těch ledových dnech venku moc
dělat nedalo, zpracovali jsme výběrové řízení
na zateplení a opravu KSK. Do tohoto tendru
se nám přihlásilo celkem 17 firem. Nyní probíhá vyhodnocení nabídek, jejich správnost
a po ukončení tohoto úkonu bude vyhlášena
firma s nejlepší nabídkou k provedení celé akce
na KSK.
Dále jsme oslovili 3 firmy na zaměření skutečného stavu základní školy a zpracování projektové dokumentace až po stavební povolení
opravy základní školy Vlčnov.
S současné době se bude jednat o největší
investiční akci obce Vlčnov.
Na stavbu cyklostezky z Vlčnova do
Uherského Brodu zadáváme výběrové říze-

ní a s její stavbou počítáme v druhé polovině
letošního roku. Další připravovanou akcí je
chodník směrem na Uherský Brod, i zde je
zpracována výkresová dokumentace a vše je
momentálně na vyjadřovačkách na městském
úřadě v Uherském Brodě. K tomu novému
chodníku nám zde vznikne ještě asi 12 parkovacích míst souběžných se silnici II. třídy č.
495. Parkovací místa vzniknou zatrubněním
příkopy mezi silnicí a chodníkem.
Již několik týdnů slouží našim občanům
elektronická úřední deska, umístěna před
budovou obecního úřadu. Postupně se do ní
zadávají veškeré informace o obci, dění v obci,
úředních aktivitách i volnočasové aktivity.
Doufáme, že tato úřední deska usnadní vyhledávání požadovaných informací jak občanům
Vlčnova, tak návštěvníkům naší obce.
Závěrem bych vás chtěl požádat o dodržování všech nařízení vlády ČR, týkajících se
COVIDU-19, nošení respirátorů a dodržování
hygieny, aby se nám co nejdřív podařilo porazit COVID a vrátit se zpět do normálního života. Vzhledem k tomu, že různá nařízení a zákazy trvají již poměrně dlouhou dobu, odráží se
toto i v chování občanů. Proto bych vás chtěl

požádat, abychom zanechali tzv. „žabomyších válek“ a věnovali co nejvíc sil a energie
na poražení COVID-19.
Takže ještě jednou bych vám chtěl popřát
co nejvíce zdraví, ať tuto nelehkou dobu přežijeme ve zdraví.

ni v centrálním registru jsou již minimálně
jedenkrát naočkováni. V okrese Uh. Hradiště
jsou dvě očkovací centra: nemocnice v Uh.
Hradišti a Medical plus, s.r.o. Uh. Hradiště.
Společnost Medical Plus, s.r.o. zastoupená MUDr. Dokoupilovou očkovala seniory
v Podolí a Popovicích přímo v domácím proVakcína v hlavních
středí (což jste mnozí zaregistrovali
zprávách ČT1 již 17. ledna).Comirnaty
Obec Vlčnov se
snažila zajistit stejnou službu i svým občanům,
ale bohužel ze Zlínského kraje
jsme obdrželi
AstraZeneca
informaci, že očkování v Popovicích a Podolí
byl pilotní projekt, který se nebude
opakovat.
Moderna
Tuto informaci adresuji především vám, kteří
jste se předběžně do tohoto způsobu očková-

ní přihlásili a zároveň se omlouvám, že z výše
uvedených důvodů nemohlo proběhnout.
Další možnost očkování je u praktických lékařů. Jejich seznam je na webových stránkách
ministerstva zdravotnictví – pro celou ČR
a Zlínského
kraje – pro kraj. Můžete se rovněž
5,81%
informovat v ordinacích praktických lékařů,
14,75%
kde jste registrováni. Od 1. března se můžou
očkovat i senioři nad 70 let. Zároveň nabízíme
možnost pomoci s registrací v centrálním systému, pokud by občané projevili zájem.

Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Doba covidová
O aktuálních nařízeních v souvislosti s coronavirem slyšíte denně ze sdělovacích prostředků. Vzhledem k tomu, že se neustále mění
a aktualizují, dá se předpokládat, že nařízení,
5,81% zpravodaje při vydákterá platí při zpracování
ní už nebudou 14,75%
platit, proto je zde neuvádíme.
Vakcína
Velmi
však žádáme, aby se všechna nařízení
Comirnaty
dodržovala pro ochranu vlastní i z ohleduplAstraZeneca
nosti
vůči ostatním!!!
Před rokem jsme byli vděční za amatérsky
Moderna
šité roušky, dnes potřebujeme respirátory.
79,44%
Co však bude aktuální ještě měsíce a možná
i roky,
bude očkování proti Covidu. Od 15.
Věková
skupina
ledna
jsou přednostně1,38%
očkováni senioři nad
80+
3,99%
40,08%
80 let. Většina těch,
4% kteří byli zaregistrová5,58%

75-79

6,21%
Comirnaty

5,6%

45-49

5,8…

60-64

6,21%
6,4%

40-44

Věková
skupina vakcín ve dnech
Počet
podaných
1,38%

40-44
1/2021

6,41%

2/2021

9,09%

702
904
894
1 140
1 236

1 193
1 099

841
639
702

2 tis.
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80
60

489
607
799
847
1 053

Počet podaných vakcín ve dnech

163

6,21%
6,4%

1 049
1 076
1 046
810
552

5,8…

60
66

1

60-64
0 tis.

5,6%

45-49

257
343
365
376
327
99
103
432
420
652
596
611
153
149
518
215
135

1 tis.

943
1 104

55-59

4%

5,58%

61
66

75-79

9,09%

6,41%

1 011
1 190
1 013
1 368
1 079

80+aplikovaných vakcín
Počty
3,99%po jednotlivých dnech
40,08%

3/2021

Grafy průběhu očkování ve Zlínském kraji
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1 tis.

1 049

79,44%

401
312

Moderna

2 tis.

40,08%

5,58%

55-59

9,09%

6,41%

1,38%

943
1 104

6,4%

AstraZeneca

3,99%
4%

1 440
1 532
1 788
1 955
1 472

40-44

80+

14,75%

222
185

60-64

5,8…

1 332
1 262
1 747
1 884
1 523

Vakcína

Věková skupina

5,81%

5,6%

45-49

2
6
1

55-59

63
83

75-79

Marta Moštková,
místostarostka
obce Vlčnov
79,44%
a členka redakční rady

Statistika obyvatel za rok 2020
V roce 2020 se narodilo 35 dětí (16 dívek, 19
chlapců). Manželství uzavřelo ve Vlčnově 12
párů (3 v římskokatolickém kostele, 4 v obřadní síni, 5 na jiném místě). Zemřelo 43 osob.
Z obce se odhlásilo 43 osob a 33 osob se do
obce přistěhovalo.

Obec Vlčnov měla k 31. 12. 2020 celkem
3008 obyvatel (z toho 31 cizinců).
V roce 2021 se uskuteční vítání občánků
v těchto termínech: 20.6.2021, 26.9.2021
a 12.12.2021. Vítání probíhá vždy v neděli ve
14 hodin v obřadní síni.

Prosíme rodiče, aby se nahlásili na matrice.
Pokud nebude epidemická situace příznivá,
bude vítání probíhat pouze individuálně.
Lenka Chvilíčková

Hospodaření obce v roce 2020
Příjmy
pěstební činnost
odpadní vody a kaly
činnosti knihovnické
rozhlas a televize
záležitost kultury, církví
sportovní zařízení – koupaliště
daňové příjmy
volný čas dětí a mládeže
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
základní školy
pohřebnictví
komunální služby
svoz komunálních odpadů
svoz ostatních odpadů
zneškodňování odpadů
činnost místní správy
příjmy z finančních operací
vratky za energie
převod z hospodářské činnosti
Příjmy celkem

239 634,00 Kč
2 881 265,00 Kč
6 058,00 Kč
3 565,00 Kč
100 993,00 Kč
290 004,00 Kč
52 291 898,74 Kč
4 225,00 Kč
323 388,00 Kč
470 326,21 Kč
133 204,00 Kč
52 014,00 Kč
374 562,00 Kč
379 314,00 Kč
91 407,00 Kč
3 531,00 Kč
21 399,00 Kč
32 002,77 Kč
441 279,00 Kč
167 369,53 Kč
58 307 439,25 Kč

Výdaje
zemědělství, lesní hospodářství
finanční operace
doprava
vodní hospodářství
vzdělávání a školy
kultura, církve a sděl.prostředky
tělovýchova
finanční vypořádání minulých let
bydlení, komunální služby
ochrana životního prostředí
sociální služby
krizová opatření
požární ochrana
územní samospráva

Výdaje celkem

530 042,11 Kč
1 001 254,91 Kč
3 658 746,88 Kč
2 690 447,61 Kč
9 662 639,98 Kč
6 279 525,61 Kč
1 254 748,80 Kč
2 780,32 Kč
6 589 096,65 Kč
5 916 583,76 Kč
18 161,20 Kč
132 128,62 Kč
503 868,01 Kč
6 260 657,76 Kč

44 500 682,22 Kč
Ing. Marie Dacíková, účetní

Získané dotace pro obec Vlčnov v roce 2020
ÚZ
15011
14004
14004
98193
34070
00150
33063
29014
29030
91628
98024

Název dotace
Alej Boří
Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
Zásahy SDH mimo územní obvod
Volby do senátu a zastupitelstev krajů
Jízda králů 2020
Dílny do základní školy
Operační program výzkum, vývoj – ZŠ
Les – umělá obnova sadbou
Kůrovcová kalamita
Rekonstrukce chodníku v obci
Kompenzační bonus
Zaměstnání v mikroregionu Východní Slovácko

Dotace z rozpočtu obce
Poskytování dotací se řídí obecně závaznými
předpisy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oba ve znění pozdějších předpisů a rozhodnutím Zastupitelstva
a Rady obce. Dotace lze poskytnout na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce a lze ji použít pouze na účel, na který
byla poskytnuta.
V lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021

Každý žadatel má po schválení dotace
povinnosti, které je potřeba dodržet dle uzavřené dotační smlouvy, zejména:
1. Vyúčtování: Dodat faktury tak, aby odpovídaly žádosti o dotaci a to nejpozději do
15. ledna následujícího kalendářního roku.
2. Publicita: Zveřejnění této podpory (sociální
sítě, plakát) a doložit k vyúčtování.
V případě, že nejsou tyto dvě podmínky spl-

Částka
19 747,20 Kč
150 000,00 Kč
73 740,00 Kč
94 000,00 Kč
62 599,00 Kč
5 600,00 Kč
907 013,00 Kč
25 980,00 Kč
194 433,00 Kč
1 259 632,00 Kč
3 748 750,00 Kč
155 878,00 Kč
6 697 372,20 Kč

něny, je obec povinna požadovat navrácení
dotace v plné výši.
Je dobře, že patříme mezi obce s velkým
počtem spolků, kroužků a obec ráda podpoří
všechny zájmové skupiny, nicméně je potřeba
vždy dodržovat daná pravidla.
Petr Zemek,
předseda dotační komise
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Dotace poskytnuté obcí Vlčnov v roce 2020
Broučci
MS Dřínek
Mažoretky Emča
TADY A TEĎ
ZO ČSV (Včelaři)
Kynologický klub
SRPŠ
Spolek pro vlčnovské děti
SPCCH

žádost
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
6 500,00 Kč
5 000,00 Kč
7 000,00 Kč
20 000,00 Kč
13 000,00 Kč
17 000,00 Kč
17 000,00 Kč

poskytnutá dotace
2 000,00 Kč
7 000,00 Kč
2 000,00 Kč
4 000,00 Kč
3 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Moštková Kateřina
Moštková Jitka
Aneta Širučková
Chaloupka Bedřich;

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
15 000,00 Kč

2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

Mgr Kateřina Tykalová

20 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Charita UB
MS Dřínek
TJ Vlčnov

89 592,00 Kč
207 000,00 Kč
560 000,00 Kč

70 000,00 Kč
120 000,00 Kč
560 000,00 Kč

Farnost

246 000,00 Kč

200 000,00 Kč

13 100,00 Kč
8 000,00 Kč
neuvedeno
1 500,00 Kč
4 000,00 Kč
6 000,00 Kč
neuvedeno
3 000,00 Kč
-

2 000,00 Kč
4 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 500,00 Kč
4 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč
4 000,00 Kč

NADĚJE Otrokovice
Návojná
Nezdenice
Nedoslýchaví Slovácka
Sociální služby UH
Centrum pro dětský sluch
ČSOP Buchlovice
Diakonie Broumov
ZŠ a MŠ UH
Malovaný kraj
Chráněné bydlení UB

využití
hračky do klubovny, hrací podložka
ceny do závodu a pro vítěze
punčochy
notebook + myš
průmyslový vysavač
domácí potřeby, klíče, nářadí, benzín, křovinořez, reflektor
stůl na stolní tenis, vánoční osvětlení
žádost odvolána (Pohádkové búdy)
žádost odvolána (Projekt aktivní stáří)
nedodáno
nedodáno
materiál
brokové náboje
4× kemp PRTM, 2× Lekcovné, 4× ledová plocha,
2× super summer camp
zajištění provozu
chladící skříň, stoly, židle, lavice
činnost oddílů, zajištění provozu
farní zeď, zabezpečovací zařízení, čalounění lavic,
informační panely, práce s mládeží

Odpadové hospodářství – Zákon o odpadech
Vážení občané, 1. 1. 2021 vstoupil v platnost
dlouho očekávaný nový Zákon o odpadech
č.541/2020 sb., který nám naši zákonodárci
nadělili přímo pod stromeček (byl schválen
23. 12.). Jednou z hlavní idejí zákona je snižování množství odpadů na skládkách a důraz
na třídění. Motivací ke snížení ukládaní na
skládkách pro obce je finanční poplatek, který
se ze stávajících 500 Kč/ tunu bude podle
množství zvyšovat až na 1 800 Kč!!! Proto
více než dříve budou obce hledat další cesty
k třídění.
Obec Vlčnov má již v této oblasti „náskok“
tím, že máme možnost třídění všech druhů
odpadu, máme zavedený motivační a evidenční systém (MESOH) a letos poprvé máte
všichni, kteří jste se do něj zapojili poznat
finanční ohodnocení za získané EKO-body,
které se odpočítávají z poplatku, který byl
na rok 2021 stanoven na 650 Kč za občana
nebo nemovitost, kde není nikdo přihlášen
k bydlení.
Dá se předpokládat, že se i v následujících letech bude poplatek zvyšovat proto
bych vás chtěla požádat, abyste se každý,
i ve svém zájmu, dodržovali následujících
doporučení:
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• do popelnic ukládejte jen odpad, který nelze
vytřídit – pracovníci svozové firmy dokumentují odpad, který zde nemá být uložený
a nejsou takový povinni vyvést
• ke svozu dávejte jen naplněné popelnice (to
neznamená, že před svozem se naplní čímkoli, jen aby byla plná, ale třídit tak odpad,
aby byl odpad dokonale vytříděn a stačil
svoz např. 1× za měsíc)
• pytle s plastem a papírem dávejte ke svozu
jen naplněné
• do kontejnerů na plast a papír ukládejte
pouze odpad, který se nedá uložit do pytlů
pro větší objem, krabice vkládejte rozložené
• pokud máte více popelnic a nepotřebujete
je, vraťte na obec – budete zvýhodněni na
EKO-bodech (nádoby jsou kódované a tudíž
zůstávají v sytému i pokud je nepoužíváte)
• na sběrný dvůr do velkoobjemových kontejnerů ukládejte pouze objemný odpad, který
se nedá uložit do popelnic (obsluha sběrného dvora je poučena)
• ukládání odpadu mimo sběrný dvůr (i před
vjezdem do sběrného dvora) je dle zákona
hodnoceno jako černá skládka. Sběrný dvůr
i jeho okolí je monitorováno kamerovým
systémem

• využívejte nádoby na tříděný odpad v obci:
na sklo, kovy, textil, elektro
• použitelné věci odevzdejte při sbírkách
Diakonie
• využívejte Mini-bazar k ukládání i odebrání
věcí (otvírací doba koresponduje s provozem sběrného dvora
• na Bio-odpad používejte kompostéry
• na likvidaci větví stále nabízíme zdarma
k zapůjčení štěpkovače
• skládka suti bude otevřena v průběhu března, v současné době probíhá drcení
• pokud chcete ušetřit za poplatky za odpad
a nevyužíváte zatím zavedený systém
MESOH, přihlaste se
Jako každoročně, přikládám pro ilustraci
tabulku s odpadovým hospodářstvím za uplynulý rok.
Bohužel odpadů přibylo: v roce 2019 připadalo na osobu 154 kg komunálního odpadu,
v roce 2020 již 175 kg. Jednou z příčin může
být i tzv. Covidový rok, kdy se lidé více zdržovali ve svých domovech...
Marta Moštková,
místostarostka
V lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021

Odpadové hospodářství v obci Vlčnov za rok 2020
SPECIFIKACE ODPADŮ
Směsný komunální odpad
– popelnice (175 kg na 1 občana)
Objemný odpad
Papír
Plasty + Nápojové kartony
Sklo
Kovy
Biologicky nerozložitelný odpad – hřbitov
Biologicky rozložitelný odpad
Nebezpečný odpad
Dřevo
Stavební odpad
Textil a oděvy
celkové množství odpadů

MNOŽSTVÍ ODPADU

Zpracovaly: Marta Moštková, místostarostka,
Ing. Marie Dacíková, účetní

526,597 t
177,360 t
54,663 t
46,987 t
40,160 t
36,280 t
17,740 t
29,420 t
8,264 t
102,570 t
2 723,000 t
8,557 t
3 771,598 t

PŘÍJMY ZA ROK 2020 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané + rekreační objekty
1 543 169 Kč
Kovy + zpětný odběr elektro
94 518 Kč
EKO-KOM
379 314 Kč
příjmy celkem
2 017 001 Kč
NÁKLADY ZA ROK 2020 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Úklid veř. prostranství, černé skládky
47 000 Kč
Směsný komunální odpad – popelnice
1 319 616 Kč
Objemný odpad
454 699 Kč
Nebezpečný odpad
121 586 Kč
Tříděný odpad
745 603 Kč
Biologicky rozložitelný odpad
200 485 Kč
Biologicky nerozložitelný odpad – hřbitov
46 216 Kč
Dřevo
222 627 Kč
Stavební odpad
162 453 Kč
Motivační systém
90 256 Kč
náklady celkem
3 410 541 Kč
rozdíl nákladů a příjmů
1 393 540 Kč

Jarní úklid
S prvními jarními slunečními paprsky se
odhaluje mnohý nepořádek, který se během
zimy nahromadil. Zaměstnanci obce zajišťují
nejen úklid veřejného prostranství a pochůzných i pojízdných ploch, v současné době
připravují i prostory obecních lesů na novou
výsadbu společně s odborným lesním hospodářem panem Straňákem. Připravuje se
výsadba v prostoru „Boří“. Název lesa už bude
jen symbolický, protože se budou vysazovat
pouze listnaté stromy.
Samostatnou kapitolou úklidu a údržby jsou
parky a zelené plochy na veřejných prostranstvích. Tady máme neustále problém s neukázněnými majiteli psů. Chtěla bych tímto požádat všechny majitele psů, aby byli ohleduplní
vůči ostatním a důkladně uklízeli psí exkrementy. Občané platící poplatek za psi, dostávají zdarma sáčky na úklid. Využívejte je, prosím! Za znečišťování veřejného prostranství
lze uložit postih dle přestupkového zákona.
Jarní úklid komunikací se začíná v závislosti na počasí většinou v březnu. Úklidová
technika, kterou na čištění komunikací po
zimní údržbě objednáváme, bývá dispozici až po ukončení zimního období, nejdříve
koncem března, zpravidla až v dubnu. Do
té doby se snažíme s vlastními zaměstnanci

úklid provádět, ale větší plochy bez techniky
nejsou možné dokonale uklidit. Prosím proto
o pochopení.
V souvislosti s jarním úklidem je nutné upozornit i na skládky stavebních a jiných materiálů a nepojízdných vozidel a vraků v obci.
Vozidla řeší zákon č. 13/1997 Sb.
O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, skládky na veřejném pro-

stranství jsou ošetřeny zákonem o odpadech.
Žádáme tímto občany, kterých se uvedené
nedostatky týkají, aby zajistili úklid a nemuselo se přistoupit k řešení dle uvedených zákonů.
O to víc si vážíme všech občanů, kteří si umí
před svými domy uklidit a udržovat pořádek.
Upřímně jim za to děkuji.
Marta Moštková, místostarostka

Bibliobox
Před Místní knihovnou (budovou bývalé
Měšťanky) bude v nejbližších dnech nainstalován Bibliobox na vracení knih a časopisů
zapůjčených v místní knihovně. Bibliobox
bude přístupný v kteroukoliv denní i noční
hodinu. V nynějším nouzovém stavu knihovna půjčuje knihy a časopisy pouze bezkontaktně nebo přes Výdejní okénko. Oba způsoby
jsou podmíněny předchozí telefonní (572 675
042, 602 274 121) nebo mailovou (knihovna@
vlcnov.cz) domluvou. Knihovnice vám knihy
a časopisy nachystá v domluvený čas do knihobudky v dolní chodbě budovy.
V lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021
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Vlčnovský hřbitov
Vážení spoluobčané, rád bych se s vámi podělil o několik informací důležitých pro provoz
našeho hřbitova. Při úmrtí v rodině je důležité kontaktovat nejen pohřební službu a příslušný úřad, ale i správce hřbitova a to jak při
konání obřadu ve smuteční obřadní síni, tak
při obřadu v kostele a následném uložení do
hrobu nebo zpopelnění. Správce je ze zákona
povinný zapsat do hřbitovní knihy každé uložení (i urny) do hrobu. Dále bych rád připomněl, že uložení krycích desek v prostorech
hřbitova je možné jen v naprosto výjimečných
případech a to z důvodu omezené kapacity
a rizika jejich poškození. Pro transport desek

v rámci hřbitova je možné zapůjčit speciální
vozík. Na hřbitově je možnost využít chladicí
box. Pokud o tuto službu budete mít zájem,
sdělte to pohřební službě.
Podle hřbitovního řádu je zakázáno provádět jakoukoliv výsadbu mimo hroby a to
zvláště různými stromy a keři. Ty, které jsou
vysazeny, by měly být odstraněny. Při brance
u obřadní síně obec nainstalovala kontejner na
sklo, chtěl bych proto poprosit, abyste jej pro
skleněný odpad používali. Bohužel velká většina skla končí stále v popelnicích nebo velkých
hřbitovních kontejnerech.
Pokud má někdo zájem o pronájem hrobo-

vého místa, i když tam zatím nebude nikoho
pochovávat, může využít opuštěné hrobové
místa ve stávajícím prostoru hřbitova.
V neposlední řadě připomínám všem, aby
důsledně dodržovali při pohřbech a návštěvách hřbitova platná opatření a nařízení platná
v rámci pandemie koronaviru.
Závěrem děkuji všem, kteří se o své hroby
pečlivě starají, když i jejich zásluhou náš hřbitov vypadá důstojně. Kontaktovat mě můžete
na telefonním čísle 721 355 374.
S pozdravem a přáním, abyste mé služby
ještě dlouho nepotřebovali.
Roman Pešl, správce hřbitova

Klub sportu a kultury Vlčnov
Co se děje v Klubu sportu a kultury? I v tomto
období pracujeme na postupných textových
úpravách a aktualizování našich obou webů,
nadále spravujeme dva facebookové kanály
a dva instagramové účty. Pravidelně zásobujeme tyto účty aktualizacemi a informacemi
a provádíme analytiku a výkonnostní měření na stránkách a sociálních sítích. Byť tedy

nejsou výstupy na první pohled znatelné, naše
práce přerušena nebyla, logicky se změnila
jen její struktura. Vypracováváme postupnou
digitalizaci a evidenci fotografií a dokumentů, které jsou zde v archivu. V Oblasti turismu a cestovního ruchu pracujeme na propagaci Vlčnova a okolí, před nadcházející sezónou spolupracujeme jako vždy s Regionem

Slovácko, Mikroregionem Východní Slovácko,
Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy
ve Zlíně a dalšími subjekty. I když se v letošním
roce v této oblasti nekonají žádné veletrhy či
propagační akce, vše je na bázi on-line prostředí. Spolupracujeme s agenturou Na kole
i pěšky a vytváříme na letní období výlety, stezky, nápady – kam v našem okolí jít a co uvidět.

Kvůli nemožnosti uspořádat společenské akce normálně pro veřejnost a s veřejností, naplánovali jsme několik akcí on-line.
Především velký úspěch měl Karneval pro
děti z obýváků, kdy se nám sešlo přes padesát
masek. Tři nejúspěšnější dostaly krásné ceny
a malým dárečkem byly odměněny i všechny
ostatní děti. Všem moc děkujeme!
Podobnou akci jsme zorganizovali i pro
dospělé, ale Masopustu z obýváku se zúčastnilo pouze pět odvážlivců. Všichni dostali
za odvahu a jako poděkování „dospěláckou“
odměnu.
Před fašankovým masopustním obdobím
jsme připravili tři videorecepty na fašankové
pochutiny. Čerpali a inspirovali jsme se v tradičních pokrmech pocházejících z Vlčnova,
konkrétně z Kuchařky tradičních pokrmů na
Slovácku. Oba díly oblíbené kuchařky jsou
momentálně vyprodány, ale v září budou
znova na trhu, můžete si je k nám do TIC přijít
objednat nebo koupit. Recepty jsme připravili
strana 6
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na Boží milosti a Bezlepkové boží milosti, a na
Trubičky z koblihového těsta. Videa je možné
zhlédnout na našem FB kanálu – Klub sportu
a kultury Vlčnov a You-Tube kanálu – Klub
sportu a kultury.
Staň se malířem! Je další on-line akce pro
děti. Mohou namalovat obrázek, přinést nám
jej do Klubu sportu a kultury a my všechny obrázky vystavíme na dveřích v novém
vchodu (krčku) a také ve virtuální galerii na
Facebooku a webu. Malovat a nosit obrázky mohou děti po celý měsíc březen. Poté je
věnujeme babičkám a dědečkům do charitních domů.

Začátkem léta je plánovaná rekonstrukce
budovy KSK, ale ne vnitřních prostor. Proto
v tomto období provádíme některé menší
úpravy. Zrekonstruovali jsme oboje sprchy
sousedící se šatnami. Vyměnili jsme již nesloužící baterie a sprchové hlavice a baterie také na
umyvadlech. Vyměnili lavičku za stylové židle
na odkládání věcí a pořídili věšáky. Bohužel
celková rekonstrukce sprch by vyžadovala
velký stavební zásah i finance, toto budeme
řešit až někdy v budoucnu.

Věříme, že se sprchy budou líbit sportovcům a cvičencům,
kteří si po nouzovém
stavu opět přijdou
zacvičit a trénovat.
V lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021
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Jízda králů Vlčnov 2021 – jak to letos bude?
Všichni, kterých se jízda králů osobně dotýká – převážně legrúti a jejich rodiny, rodina královská a organizátoři /Obec Vlčnov
a KSK/ – chtějí a dělají vše pro to, aby jízda
králů v letošním roce proběhla, a to v tradičním řádném termínu 28. – 30. května. Aby se
uskutečnila především, a hlavně objížďka legrútů s králem, protože jízda králů jako taková
je to opravdu nejdůležitější, co v této složité
době musíme zachovat a předat další generaci.
V tomto jarním období tetičky chystají růže
a zdobení, připravují se kroje, kluci trénují
jízdu na koni. Ve fázi přípravy jsou také doprovodné programy. Pokud je ovšem bude možné
uskutečnit se zatím stále s určitostí neví, vše
záleží na vývoji epidemiologické situace a případných nařízení Vlády ČR. S největší pravděpodobností se pořady budou konat pouze ve
venkovním prostředí – v amfiteátru V Jamě,
popř. volně v obci. Hlavní a nejdůležitější je
ale objížďka koní a věřme a udělejme vše pro
to, aby se tato podařila. Bude to jízda králů
pro Vlčnovjany a o Vlčnovjanech, naše místní
pro nás a o nás. Tak jak to bývalo v minulosti, kdysi, kdy se ještě jezdívalo ve svatodušní
pondělí…
Jízda králů zapsaná podle prvního kronikáře Františka Mikušky (domkař z čp. 403):
„Vznik tohoto zvyku není znám ani podle
pověsti, ale spadá do dob velmi starých.
U nás to provádějí odvedení chlapci, a to na
svatodušní pondělí. Všechnu okrasu a růže,
jím k tomuto udělají děvčata, jímž se chlapci
odmění nějakou sladkou kořalkou. Předem si
vyvolí nějaké mladšího chlapce za krále – ze
zámožnější rodiny, aby jim pak po všem mohli

připravit slušnou večeři i s nějakým tím pitím.
Kromě krále ještě najdou dva chlapce o něco
mladší, co pobočníky. Tato trojice má bílé
koně, svázané uzdami u sebe, vprostřed mají
krále, jehož koně řídí, poněvadž král má ruce
podepříté v bok. Jsou spraveni do ženských
šatů, na hlavě mají klobouky, které jsou ověnčeny hedvábnými stuhami, takže skorem přes
ně ani nevidí. Koně jsou rovněž ověnčeni pentlema a růží z papíru, mezi nimiž jsou vpleteny
i pentle hedvábné.
Ve svatodušní pondělí po obědě, jím děvčata
ještě ověnčí koně a pak se všichni po sv. požehnání sjedou ke královi, od něhož pak společně
vyjedou. Vpředu jede hlasatel. Ten vyvolává:
Poslúchajte horní dolní, domácí aj přespolní, co vám budu povídati v svatodušní pondělí.
Máme krála chudobného, ale velmi poctivého, vijé! Hýlom, hýlom,… atd.
Za ním po obou stranách jedou vyvolávači.
Ti vyvolávají:
Matičko, na krála. Matičko milá, kdybys tak
dobrá byla a našému královi něco darovala.
Máme krála chudobného, ale velmi poctivého, vjé.
Okradli nám ho na horách, na dolách, na
zelených pustinách.
Ukradli mu tři sta volů z prázdných dvorů,
tři sta koní z prázdných stájí.
Ukradli by mu ještě víc, ale už neměl sám
nic.
Když jsme jeli přes Slovensko, lupiči nás
přepadli a našého krála nám okradli.
Zlatou korunu mu vzali a papírovou mu dali.
Proto prosím pány a dámy, aby tak dobří byli
a našému králi něco darovali.
Dávejte matičko, přece, aspoň to svinské

plece, alebo tú klobásu, co sa s ňú třikrát opášu
a po čtvrtej svého koníčka vraného podpášu.
Dávejte matičko, chcete-li nám dáti, ať já
tu nemusím s mým koníčkem státi, než vám
začnu střechu nad hlavou bráti a pod mojého
koníčka vraného stláti.
Dybyste vy matičko, věděla, co tak dlúhá
cesta nadělá, od okénečka byste stala a našém
královi malučkém a pěkném něco darovala.
Matičko, na krála!
V jízdě po vesnici před každým domem
(obzvláště, kde je nějaké děvče) vyvolávají.
Těchto vyvolávání je mnoho. Např.:
1. Před tímto domem je růža červená, že
v tomto domě je dívka, která je svému milenci věrná.
2. Do tohoto domu jasné slunko svítí, že je tam
děvče jako kvítí.
3. Na tomto domě je modré obrovnání, že je
v něm Boží požehnání.
Zároveň s tímto říkáním jezdí dům od domu
králi (rozuměj: jezdci) s koši a pokladničkou,
do nichž jim dávají podle možnosti, nějaká
vajíčka nebo peněžitý dar. Jak projedou vesnici
opětně doprovodí krále do jeho domu a pak se
rozjedou domů opatřit koně, aby se zase brzy
u krále sešli ke společné večeři.“
Aktuální informace o Jízdě králů Vlčnov
2021 včas zveřejníme na vývěskách v obci
a našich Facebookových profilech /Jízda králů
Vlčnov, Klub sportu a kultury Vlčnov/ a webových stránkách: jizdakralu.cz, kskvlcnov.cz.
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK Vlčnov

Stávající korunovaný vlčnovský král David Chaloupka
strana 8

V lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021

Balboa…. Rocky Balboa
V minulém příspěvku jsem psal, že každého
čekají různé výzvy a myslím, že většina z nás
už je v jejich zdolávání někde na úrovni zřejmě nejznámějšího filmového boxera. Stokrát
padl, stokrát vstal. A tak je to i u nás na ZŠ
Vlčnov. Často se nám stává, že máme něco
připravené téměř do dokonalosti, a najednou
přijde nařízení „shora“ nebo selže technika
a jsme namydlení. Ale myslet si, že je to boj
s větrnými mlýny, je cesta do pekel. Běh proti
větru jde zkrátka blbě. Ostatně, jako každá
jiná činnost proti větru. A jak zpívá Bob Dylan
v jedné ze svých písní - časy se mění, je důležité plavat, a ne klesat ke dnu. Tak to prostě je.
Pár změn tedy na škole proběhlo i v posledních
měsících. Novou podobu získala keramická
dílnička pro školku zbudovaná loni, a to díky
Leoně Fibichrové, která ji v rámci praxí vymalovala. Došlo k výmalbě herny školní družiny,
což zvládl pan zástupce Korábek. Odstranila
se také rozpadající se příčka mezi hernou
stolního tenisu a chodbou. Vznikl tak úžasný
prostor, který bude dále upravovaný, tak, aby
sloužil jako multifunkční plácek se stolním
tenisem, šachy, dámou, posezením, kytarou a
v případě potřeby i jako místo, kde se dá uspo-

řádat přednáška. Podařilo se nám také po splnění asi 15 kritérií získat certifikát Rodiče vítáni, který nás zavazuje k určitému standardu ve
spolupráci s rodiči. Velkým oříškem byla také
záležitost, které se do budoucna míním velmi
věnovat, a to je práce s nadanými žáky. Práce
s žáky slabými či s žáky s různými poruchami
učení je na škole zvládnutá, troufám si tvrdit,
skvěle. Takovému žáku dokážeme zajistit asistenta, vymyslet individuální vzdělávací plán,
zajistit techniku potřebnou k učení. Ostatně,
naši práci oceňují i lidé z poraden, se kterými
spolupracujeme. Práce s žáky nadanými za
tím výrazně pokulhává. Dva z mých kolegů –
Šárka Lukášová a Zdeněk Stašek, tak dostali
zhruba dva měsíce na to, aby zjistili možnosti, přístupy a vše další okolo tohoto tématu.
Společně jsme si pak sedli a dali dohromady
systém práce s takovými žáky, který nám přijde jako nejvhodnější pro školu našeho typu
a možností. Daná věc byla pak představena na
poradě ostatním kolegům a dále diskutována.
A takových plánů je víc. Máme je v hlavách,
některé i na papíře. Plaveme, to je důležité.
Jako vždy bych Vám chtěl závěrem svých
řádků popřát něco pěkného. A jelikož jaro

klepe na dveře, vypůjčím si slova známého
a oblíbeného meteorologa Jána Zákopčaníka.
Takže, běžte si pustit Eye of the tiger a „slunce v duši.“
Mějte se, přátelé.
Mgr. Libor Trtek, ředitel ZŠ a MŠ Vlčnov

Nahlédněte po roce do mateřské školy
Nezdá se nám to nikomu. Pravdou je, že se
nezastavil čas, ale stále všichni žijeme v obavách z nákazy COVID 19. Po roce je tu březen
a školka zase bez dětí. Je to velmi nezvyklé
a smutné, ticho bez radostného pokřikování a her dětí. Stále jsme věřili, že k uzavření
školek nedojde. U nás ve Vlčnově, nic nenasvědčovalo tomu, že děti budou muset zůstat
doma. Od Vánoc jsme měli stále vysoké stavy
a nejzajímavější bylo, že letošní zimu byly děti
naprosto zdravé. Bez příznaků nachlazení,
rýmy či jiných respiračních onemocnění. A co
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se děje teď v prázdné školce? Není prázdná.
Opět jsme začali s úklidem, jako v loňském
březnu. Zaměstnanci spolu hovoří přes respirátory, všude je vůně po dezinfekčních prostředcích, a kam se podíváte, jsou rozložené
stavebnice a hračky. Nezapomínáme ani na
důkladný úklid všech prostor. Zimní výzdoba
mizí z oken a nahrazuje ji jaro. Jarní výzdoba
prostor tříd a chodeb bude vítat děti, jakmile to
bude jenom trochu možné. Z budovy se přesuneme na zahradu, která nás brzy přivolá k jarní
údržbě. A co děti doma? Pro předškoláky, kte-

rých je v letošním roce 32, připravily jejich učitelky distanční výuku. Ta je pro děti rok před
nástupem do 1. ročníku ZŠ povinná. Rodiče
si složky s úkoly vyzvedli a společně s dětmi
si budou povídat a vypracovávat dle pokynů
a individuálních možností jednotlivých dětí.
Mladší děti mají ještě čas na plnění náročnějších úkolů, které je čekají třeba od nového školního roku. Věřme, že bude klidnější a veselejší.
Přeji Vám všem a Vašim rodinám zdraví, klid
a hezké zážitky v této nelehké době.
Markéta Píšková, MŠ
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Usnesení rady obce
usnesení č.: R-406/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
v případě nabytí vlastnictví k pozemkům získaným do vlastnictví obce v souvislosti s KPÚ,
které jsou zatíženy smlouvou o užívání třetí
osobou (pacht, nájem, výprosa, aj.)
a. uzavřené na dobu neurčitou, podat výpověď
dle podmínek konkrétní smlouvy
b. uzavřených na dobu určitou, uzavření
dodatku smlouvy o změně vlastníka
II. POVĚŘUJE
podáním výpovědí nebo uzavřením dodatků
smluv a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-407/39/18.22, ze dne: 19. 11. 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 omezujicích opatření v souvislosti
Usnesením Vlády ČR č. 407 ze dne 12.10.2020
o přijetí krizového opatření a souvisejícími opatřeními; nájemné se promíjí ode dne
14.10.2020 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-408/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ZRUŠUJE
usnesení č. R-246/25/18.22, ze dne 16.01.2020
II. ROZHODLA
poskytnout zaměstnancům a uvolněným
zastupitelům obce Vlčnov, příspěvek zaměstnavatele ve výši 35,- Kč/oběd s účinností od
roku 2021
usnesení č.: R-409/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním zpevněné plochy a rozšíření
nájezdu na části parc. č. 3857 u domu č.p. 904
stojícím na parc. č. 3857 v k.ú. Vlčnov ve vlastnictví žadatele, dle předloženého návrhu č.j.
OUVL-1202/2020, za podmínky nestékání
srážkové vody na přilehlou komunikaci označenou v pasportu komunikací jako u48
usnesení č.: R-410/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby odstavná a manipulační
plocha v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 4728,
4729 a 4737, stavebník MS Dřínek Vlčnov, dle
předložené dokumentace „Odstavná a manipulační plocha“ evidované pod č.j. OUVL1189/2020
II. SOUHLASÍ
s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa
III. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-411/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby (vrtaná studna) v k.ú.
Vlčnov na pozemku parc. č. 4740/2, stavebník
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František Knotek, Vlčnov xxxxx, dle předložené stavební dokumentace „ Vlčnov – šachtová studna na p.č. 4740/2“ evidované pod č.j.
OUVL-1126/2020
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-412/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 4744/78, 4572/3, 4553/1, 4572/64
a 4740/31, stavebník Chvilíček Dušan
a Alžběta, Záhumenická xxxxx, Dolní Němčí,
dle předložené stavební dokumentace „Stavba
rodinného domu – Vlčnov, parc. č. 4744/78,
4572/3, 4553/1, 4572/64, 4740/31“ evidované
pod č.j. OUVL-1219/2020
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení

II. SCHVALUJE
návrh rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace, IČ 75022672 na rok
2021 v oblasti výnosů a nákladů, příspěvek zřizovatele bude doplněn přebytkem z roku 2020
III. SCHVALUJE
střednědobý výhled na rok 2022 a 2023
Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace IČ 75022672
usnesení č.: R-416/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar ve výši 1.000,- Kč
občanskému sdružení Malovaný kraj, se sídlem 17. listopadu 1a, Břeclav, IČ 27010511 na
vydávání národopisného časopisu v roce 2021
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-417/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

usnesení č.: R-413/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby pod názvem
„Modernizace farmy skotu Vlčnov“ v k.ú.
Vlčnov na pozemcích stavebníka Vlčnovská
zemědělská a.s., Vlčnov 1234, IČ 26217074,
dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-1090/2020
II. ROZHODLA
při vydání stanoviska obce Vlčnov bude vznesena námitka k neúměrné dopravní zatíženosti místních účelových komnikací označených
v pasportu komunikací u40 a u42 v souvislosti
s plánovanou stavbou a následným provozem
farmy a požaduje vybudování nové přístupové komunikace (tzv. nákladní brány), mimo
zastavěné území obce s napojením na komunikaci II/495, jako součást stavby pod názvem
„Modernizace farmy skotu Vlčnov“
III. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-414/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. DOPORUČUJE
zastupitelstvu schválit příspěvek na provoz
na rok 2021 pro Klub sportu a kultury Vlčnov,
příspěvková organizace, IČ 60371587 ve výši
3.329.000,- Kč,
II. SCHVALUJE
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Klub
sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace IČ 60371587 na rok 2021 v oblasti výnosů
a nákladů, příspěvek zřizovatele bude doplněn
přebytkem z roku 2020
III. SCHVALUJE
střednědobý výhled na rok 2022 a 2023 Klubu
sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace IČ 60371587
usnesení č.: R-415/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
příspěvek na provoz na rok 2021 pro Základní
školu a Mateřskou školu Vlčnov, příspěvková
organizace IČ 75022672 ve výši 4.050.000,Kč,

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001030064348/001-SITL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4553/1, 4572/64
a 4740/31 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č.
10001 za účelem umístnění kabelového vedení NN, pod názvem „Vlčnov, Chvilíček, kab.
smyčka NN“, za úplatu ve výši 2.900,- 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-418/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
15/2020, uzavřít smlouvu na pronájem části
stavby občanského vybavení Vlčnov č.p 477,1.
NP vlevo, která se nachází na pozemku parc.
č. 1697 v k.ú. Vlčnov, prostor pro podnikání
o výměře cca 66 m2 , s firmou Kuchyňnamíru.
eu s.r.o., sídlo Nademlejnská 600/1, 198
00 Praha, IČ 07020953, doručovací adresa
Vlčnov č.p. 1185, 687 61 Vlčnov za podmínek:
• doba nájmu neurčitá
• využití prostor jako ateliér
• cena 13.600,- Kč/rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-419/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLO
uzavřít dodatek Přílohu č. 1/5 Smlouvy
o odběru obalových a dalších druhů odpadů č.
2/95/2001 mezi obcí Vlčnov jako dodavatelem
a firmou Sběrné suroviny UH, s.r.o., se sídlem
Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ:25599895 jako odběratelem
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
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usnesení č.: R-420/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
doporučuje zastupitelstvu obce schválit
výkup pozemků zaslaných nabídek dle dotazníků k prováděným KPÚ v k.ú. Vlčnov
usnesení č.: R-421/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
složení inventárních komisí pro inventarizaci
majetku a peněžních prostředků obce Vlčnov
k 31.12.2020, dle č.j. OUVL-1246/2020
usnesení č.: R-422/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
vyhlásit záměr v souvislosti s darováním
majetku TJ Vlčnov do vlastnictví obce Vlčnov
na následné bezplatné užívání tak nabytých
nemovitostí třetí osobou
II. POVĚŘUJE
starostu obce vyhlášením záměru dle předloženého návrhu Darovací smlouvy a následných Dohod o užívání nemovitých věcí

• doba nájmu do 31.12.2022 s možností prodloužení, dle dohody
• využití prostor jako sklad
• cena 16.001,- Kč/rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

RADA OBCE VLČNOV
UDĚLUJE
mimořádnou odměnu řediteli Základní školy
a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace, ve výši xxxxx,- Kč

kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi
a příslušenstvím,
II. ROZHODLO
současně vykoupit zbývající část pozemku
parc. č. 4700/68 (orná půda) o zbývající výměře 2.186 m2 , zapsaného 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, za doplatek ve výši 54.650,- Kč
III. STANOVUJE
• cena určena dohodou stran a je v místě
a čase obvyklá,
• pozemky jsou vykupovány ve veřejném
zájmu k využití v rámci prováděných KPÚ
• náklady spojené s prodejem hradí obec
Vlčnov
IV. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č.: R-430/40/18.22, ze dne: 10. 12. 2020

usnesení č.: Z-090/11/1822, ze dne: 17. 12. 2020

usnesení č.: R-428/40/18.22, ze dne: 10. 12. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
odpisový plán Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace na rok
2020, změna (nákup traktoru) pod č.j. OUVL1251/2020
usnesení č.: R-429/40/18.22, ze dne: 10. 12. 2020

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce schválit rozšíření současného bytu školníka při ZŠ Vlčnov, Vlčnov
1202, parc. č. 1715/2 na dva malometrážní
byty v rámci rekonstrukce

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
se zařazením vedoucího místa ředitele Základní školy a Mateřské školy Vlčnov,
příspěvková organizace do 13. platové třídy
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle § 5 odst. 4 nařízení vlády č.
341/2017 Sb., v platném znění

usnesení č.: R-424/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

usnesení č.: R-431/40/18.22, ze dne: 10. 12. 2020

usnesení č.: R-423/39/18.22, ze dne: 19. 11. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
nevyhovět žádosti p. Bařiny Pavla, Vlčnov
xxxxx o povolení parkování na pozemcích par.
č. 1324, 1348 a 1346 dle projektu a žádosti
vedené pod č.j. OUVL-0954/2020
usnesení č.: R-425/39/18.22, ze dne: 19. 11. 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.
16/2020
usnesení č.: R-426/40/18.22, ze dne: 10. 12. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
příkazní smlouvu na „Svoz komunálního
odpadu a evidence obsloužených nádob v obci
Vlčnov - 2021“ na dobu od 1.1.-31.12.2021,
s možností prodloužení, mezi obcí Vlčnov
jako objednatelem a společností RUMPOLD
UHB, s.r.o., se sídlem Předbranská 415, PSČ
68801 Uherský Brod, IČ 60704756, jako zhotovitelem
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-427/40/18.22, ze dne: 10. 12. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
12/2020, uzavřít smlouvu na pronájem části
stavby občanského vybavení Vlčnov č.p 477,1.
NP vpravo, která se nachází na pozemku parc.
č. 1697 v k.ú. Vlčnov, prostor pro podnikání
o výměře cca 79 m2 , s Porebská Alena, bytem
Zengrova xxxxx, 703 00 Ostrava 3(jediný
zájemce), za podmínek:
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RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar ve výši 2.000,- Kč
organizaci PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., se sídlem Mariánské
nám. 78, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
04977408 na pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro domácí hospic
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-432/40/18.22, ze dne: 10. 12. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ZAMÍTÁ
provedení úpravy terénu na části pozemku parc. č. 294/1 v k.ú. Vlčnov dle žádosti
p. Ineman Jar., evidované pod č.j. OUVL0958/2020
usnesení č.: R-433/40/18.22, ze dne: 10. 12. 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.
17/2020
usnesení č.: Z-089/11/1822, ze dne: 17. 12. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
směnit pozemek parc. č. parc. č. 2516 (vinice) o výměře 89 m2 a pozemek parc. č. 2517
(vinice) o výměře 133 m2 , ve vlastnictví obce
Vlčnov za část pozemku parc. č. 4700/68 (orná
půda) o výměře 1.000 m2 vlastník Vaculíková
Antonie, Vlčnov 292, zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit pozemky následovně:
parc. č. parc. č. 4762/2 (ovocný sad)) o výměře
137 m2 a parc. č. 4764/3 (ovocný sad) o výměře
22 m2;(Moštková 1233/20)za částku 3.975,Kč; parc. č. 4810/8 (travní porost) o výměře
138 m2; (Křápek 1216/20)za částku 3.450,- Kč;
parc. č. 4582/68 (ostatní plocha) o výměře 65
m2 , parc. č. 4960/48 (ostatní plocha) o výměře
36 m2 , parc. č. 4959/113 (orná půda) o výměře
1.494 m2 , parc. č. 4959/61 (orná půda) o výměře 2.294 m2 , parc. č. 4871/203 (orná půda)
o výměře 2.960 m2 , parc. č. 4871/119 (orná
půda) o výměře 101 m2 , parc. č. 4871/56 (orná
půda) o výměře 3.087 m2 , parc. č. 4833/183
(orná půda) o výměře 4.549 m 2 , parc. č.
4595/140 (orná půda) o výměře 13 m2 , parc.
č. 4586/71 (orná půda) o výměře 2.447 m2
a parc. č. 4597/38 (lesní pozemek) o výměře
180 m2;(Söllner 1214/20) za částku 430.650,Kč; parc. č. 4852/46 (vodní plocha)) o výměře
509 m2 a parc. č. 4853/58 (trvalý travní porost)
o výměře 1 m2; (Brandysová 1327/20) za částku 12.750,- Kč; parc. č. 4817/7 (ostatní plocha)
o výměře 47 m2 (Galušková 1328/20) za částku 1.175,- Kč; parc. č. 4851/2 (ostatní plocha)
o výměře 942 m2 , parc. č. 4851/22 (ostatní plocha) o výměře 629 m2 , parc. č. 4851/69 (ostatní plocha) o výměře 74 m2 , parc. č. 4854/25
(ostatní plocha) o výměře 139 m2 , parc. č.
4854/30 (ostatní plocha) o výměře 68 m2 , parc.
č. 4851/155 (trvalý travní porost) o výměře 94
m2 , parc. č. 4851/158 (trvalý travní porost)
o výměře 303 m2 , parc. č. 4853/10 (trvalý travní porost) o výměře 937 m2 , parc. č. 4853/11
(trvalý travní porost) o výměře 341 m2 , parc.
č. 4852/20 (vodní plocha) o výměře 627 m2 ,
parc. č. 4852/21 (vodní plocha) o výměře 525
m2 , parc. č. 4843/113 (orná půda) o výměře 19
m2 a parc. č. 4871/6 (orná půda) o výměře 214
m2 , (Kadlčík 1211/20)za částku 122.800,- Kč;
Vše 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,
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II. STANOVUJE
• cena určena dohodou stran a je v místě
a čase obvyklá,
• pozemky jsou vykupovány ve veřejném
zájmu k využití v rámci prováděných KPÚ
• náklady spojené s prodejem hradí obec
Vlčnov
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-091/11/1822, ze dne: 17. 12. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit pozemek parc. č. 3933 (orná půda)
o výměře 908 m 2 za částku 45.400,- Kč,
zapsaný 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 dohodou stran, pozemky jsou
vykupovány ve veřejném zájmu k využití
v rámci vybudování obslužné komunikace v obci
• náklady spojené s prodejem hradí obec
Vlčnov
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-092/11/1822, ze dne: 17. 12. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1, § 85 písm. a) a s využitím §
84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
I. SCHVALUJE
uzavření Darovací smlouvy, evid. pod č.j.
OUVL-1289/2020, na darování nemovitého
majetku od Tělovýchovná jednota Vlčnov z.s.,
IČ 46254226, se sídlem Vlčnov č. p. 1250, 687
61 Vlčnov, pozemek p. č. 1680/2 – ostatní plocha, pozemek p. č. 1680/4 – ostatní plocha,
pozemek p. č. 1682/2 - zahrada, pozemek p.
č. 1683/5 – zahrada, pozemek p. č. 1685/2
– zahrada, pozemek p. č. 1687/2 – zahrada,
pozemek p. č. 1689/3 – zahrada, pozemek p. č.
1704/2 – zahrada, pozemek p. č. 4545 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
Vlčnov, č. p. 1250, obč. vyb., stojící na pozemku p. č. 4545, pozemek p. č. 4546 – ostatní plocha, pozemek p. č. 4547/1 – ostatní plocha,
pozemek p. č. 4547/2 – ostatní plocha, pozemek p. č. 4547/3 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,
stojící na pozemku p. č. 4547/3, pozemek p.
č. 4547/4 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., stojící na
pozemku p. č. 4547/4, a pozemek p. č. 4572/2
– vodní plocha, 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, do majetku obce Vlčnov;
II. SCHVALUJE
v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy
na převod nemovitého majetku Tělovýchovná
jednota Vlčnov z.s., IČ 46254226, se sídlem
Vlčnov č. p. 1250, 687 61 Vlčnov prospěch
obce Vlčnov dojde k bezplatnému užívání
nově nabytých nemovitostí obce Vlčnov takto:
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Smlouva o užívání nemovitých věcí ve prospěch Tělovýchovná jednota Vlčnov z.s., IČ
46254226, se sídlem Vlčnov č. p. 1250, 687
61 Vlčnov na pozemek p. č. 1680/2 – ostatní
plocha, pozemek p. č. 1680/4 – ostatní plocha, pozemek p. č. 1682/2 - zahrada, pozemek
p. č. 1683/5 – zahrada, pozemek p. č. 1685/2
– zahrada, pozemek p. č. 1687/2 – zahrada,
pozemek p. č. 1689/3 – zahrada, pozemek
p. č. 1704/2 – zahrada, pozemek p. č. 4545
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Vlčnov, č. p. 1250, obč. vyb., stojící
na pozemku p. č. 4545, pozemek p. č. 4546 –
ostatní plocha, pozemek p. č. 4547/1 – ostatní
plocha, pozemek p. č. 4547/2 – ostatní plocha, pozemek p. č. 4547/3 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
čp/če, garáž, stojící na pozemku p. č. 4547/3,
pozemek p. č. 4547/4 – zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/
če, obč. vyb., stojící na pozemku p. č. 4547/4,
to vše doposud zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Uherský Brod, na LV
č. 2296 pro okres Uherské Hradiště, obec a k.
ú. Vlčnov za podmínek :
• trvání užívání 20 let
• opakované prodloužení o 10 let
Dohoda o užívání nemovitých věcí ve prospěch
Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace, IČ 75022672, se sídlem
Vlčnov 1202, 687 61 Vlčnov a SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Vlčnov, IČ 65325290, se
sídlem Vlčnov č. p. 9, 687 61 Vlčnov na pozemek p. č. 4546 (pozemek s tribunou), a pozemku p. č. 4547/1 (jedná se o fotbalové hřiště
s o oválem, tartanovou plochou, dále o travnatý povrch – bývalé druhé fotbalové hřiště,
někdejší házenkářské hřiště, pódium, přístřešek pro opékání, a další plochu areálu), zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Uherský Brod, na LV č. 2296 pro okres
Uherské Hradiště, obec a k. ú. Vlčnov, za podmínek:
• trvání užívání 20 let
• opakované prodloužení o 10 let
III. STANOVUJE
náklady spojené se zápisem do KN hradí obec
Vlčnov
IV. POVĚŘUJE
uzavřením smluv, dohody a souvisejícími
úkony starostu obce

usnesení č.: Z-095/11/1822, ze dne: 17. 12. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b)zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích
I. SCHVALUJE
aktualizovaný rozpočtový výhled obce Vlčnov
na rok 2022 a 2023 (přílohy č. 4)
II. SCHVALUJE
rozpočtový výhled obce Vlčnov na rok 2024
(příloha č. 4)
usnesení č.: Z-096/11/1822, ze dne: 17. 12. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 18/2020

usnesení č.: R-434/41/18.22, ze dne: 29. 12. 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
„Oprava plochy u hřiště v obci Vlčnov“ cena
314.457 Kč bez DPH,
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-435/41/18.22, ze dne: 29. 12. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVÁLILA
vyřazení majetku Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace ve výši
86.294,- Kč dle seznamu pod č.j. OUVL1348/2020
usnesení č.: R-436/41/18.22, ze dne: 29. 12. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
rozpočet příspěvkové organizace Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace IČ 60371587 na rok 2021 v oblasti výnosů
a nákladů, příspěvek zřizovatele bude doplněn
přebytkem z roku 2020, příspěvek na provoz
na rok 2021 činí 3.329.000,- Kč,
usnesení č.: R-437/41/18.22, ze dne: 29. 12. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
rozpočet příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková
organizace, IČ 75022672 na rok 2021 v oblasti
výnosů a nákladů, příspěvek zřizovatele bude
doplněn přebytkem z roku 2020, příspěvek na
provoz na rok 2021 činí 4.050.000,- Kč,

usnesení č.: Z-093/11/1822, ze dne: 17. 12. 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.
2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

usnesení č.: R-438/41/18.22, ze dne: 29. 12. 2020

usnesení č.: Z-094/11/1822, ze dne: 17. 12. 2020

usnesení č.: R-439/41/18.22, ze dne: 29. 12. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b)zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích
SCHVALUJE
rozpočet obce Vlčnov na rok 2021 v oblasti
příjmů a výdajů (příloha č. 3)

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
uplatnění tzv. „slevy“ pro r. 2021 na základě přechodného ustanovení v § 157 zákona
o odpadech č. 541/2020 pro obce u
provozovatele skládky CNO Prakšická –
RUMPOLD UHB, s.r.o., IČ 60704756 IČZ:
CZZ00680
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.
19/2020

V lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021

usnesení č.: R-440/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o dílo č. 01/2021 mezi obcí
Vlčnov jako objednatelem a MgA. Lukášem
Vránou, IČ 63394511, sídlo Zástřizly 41, 768
05 Koryčany, jako dodavatelem díla („Alej
podél cyklostezky a silnice II/495 v k.ú.
Vlčnov“, cena díla 32.000,- Kč s DPH), projektové práce prováděcí dokumentace pro
potřeby dotace
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-441/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zapojit se do dotačních projektů výsadby listnatých stromů v k.ú. Vlčnov:
klimatický program SLEDUJEME/
SNIŽUJEME CO2, CI2, o.p.s.
Nadační fond ZET, Uh. Ostroh;
II. POVĚŘUJE
místostarostku obce provedením souvisejících úkonů
usnesení č.: R-442/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

NEPŘIDĚLENO

usnesení č.: R-443/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít příkazní smlouvu mezi obcí Vlčnov
jako příkazcem a firmou IS Projekt, s.r.o.,
sídlo Na Výsluní 2255,688 01 Uherský Brod,
IČ 27744442 jako příkazníkem na výkon činnosti zadavatele zakázky stavby „KSK Vlčnov
– Komplexní řešení energetické náročnosti
budovy“, cena celkem 60.500,- Kč s DPH,
zjednodušené podlimitní řízení
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-444/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako objednatelem a MAS Východní Slovácko, z.s. Suchá
Loz 72, IČ 27015777 jako dodavatelem na
zpracování žádosti o dotaci, manažerské řízení realizace a ukončení, na projekt „ Výstavba
cyklostezky podél silnice II/495 v k.ú. Vlčnov,
do programu Státního fondu dopravní infrastruktury, celková cena 110.000,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-445/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako objednatelem a MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, IČ 27015777 jako dodavatelem na zpracování žádosti o dotaci, manažerské řízení realizace a ukončení, na projekt „
Sportovní areál u ZŠ Vlčnov, do programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, celková
cena 70.000,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
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usnesení č.: R-446/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
se zadáním vypracování veškeré projektové
dokumentace k celkové rekonstrukci budovy
Vlčnov č.p. 1202 (budova ZŠ Vlčnov), havarijní stav kanalizace a elektro, pro stavební
povolení, formou poptávky
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením a souvisejícími
úkony

usnesení č.: R-452/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené názvem
„Novostavba rodinného domu na p.č. 165
a 166/2 v k.ú. Vlčnov“, investor Adéla Hampl
Nechalová, Vlčnov xxxxx, 687 61 Vlčnov, dle
předložené stavební dokumentace evidované
pod č.j. OUVL-0100/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení

usnesení č.: R-447/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
poskytnout dar pro Diakonie Broumov, sociální družstvo, IČ 49289977, Husova 319, 550
01 Broumov, ve výši 3.000,- Kč na podporu
projektu svozu textilu z obce
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-448/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar ve výši 1.000,- Kč
občanskému sdružení Malovaný kraj, se sídlem 17. listopadu 1a, Břeclav, IČ 27010511 na
vydávání národopisného časopisu
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-449/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ZRUŠUJE
usnesení č. R-408/39/1418 ze dne 19.11.2020
II. ROZHODLA
poskytnout, zaměstnancům a uvolněným
zastupitelům obce Vlčnov, příspěvek zaměstnavatele ve výši 35,- Kč/oběd s účinností od
roku 2021, ve znění platné směrnice pro rok
2021
usnesení č.: R-450/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o právu k provedení stavby označené „Oprava účelové komunikace ve
Vlčnově“ označená v pasportu komunikací
jako U10, mezi obcí Vlčnov jako vlastníkem
pozemků a stavebníkem Ing. Pavel Absolín,
Botanická xxxxx, 602 00 Brno, bezúplatně
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

usnesení č.: R-453/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením demolice stavby označené
názvem „Demolice RD č. p. 150“ v k.ú. Vlčnov
na pozemku parc. č. 206, investor Bc. Jakub
Doskočil, Na Návsi xxxxx, 686 01 Uherské
Hradiště - Jarošov, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL0116/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-454/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001040019936/002-MPEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemku parc. č. 213 a 4558/9 v k.ú. Vlčnov
zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění kabelového vedení NN a pilíře pod názvem
„Vlčnov, Doskočil, par.č. 206, kabel NN“, za
úplatu ve výši 9.500,- Kč bez DPH pro společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, PSČ 602 00 Brno, IČ 28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-455/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001030063817/001-MPEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 43, 44/1 a 4548/2 v k.ú.
Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem
umístnění kabelového vedení NN a pilíře pod
názvem „Vlčnov, Obec, par.č. 45, kabel NN“,
za úplatu ve výši 12.900,- Kč bez DPH pro společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, PSČ 602 00 Brno, IČ 28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č.: R-451/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené názvem „ZTV
pro RD Vlčnov“ v k.ú. Vlčnov na pozemcích
parc. č. 2525/1, 3102/1, 3102/2, 3102/3,
3102/5, 3102/6, 3115, stavebník Ing. Pavel
Absolín, Botanická xxxxx, 602 00 Brno, dle
předložené stavební dokumentace evidované
pod č.j. OUVL-0128/2021
II. stanovuje
že souhlas je vázán na schválení změny
Územního plánu obce Vlčnov, v místě plánované výstavby
III. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení

usnesení č.: R-456/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
na základě žádosti, ukončení nájmu prostor
k podnikání v budově č.p. 1135, místnost č.
3, stojící na parc. č. 653/2 v k.ú. Vlčnov dohodou ke dni 31.12.2020, nájemce Jan Fibichr,
IČ 08923272
II. ROZHODLA
prominout nájemné z důvodu neužívání prostor v souvislosti s nařízeními proti šíření
nákazy korona viru ve výši 1.000,- Kč
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usnesení č.: R-457/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
přílohu č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování
regionálních knihovnických služeb o oblasti
doplňování a zpracování knihovního fondu
mezi obcí Vlčnov a Knihovna Bedřicha
Beneše Buchlovana, příspěvková organizace, se sídlem Velehradská 714, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 49453866, na nákup a zpracování
knih pro rok 2021 ve výši 60.000,- Kč
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-458/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
o pořízení „Biblio boxu“ pro možnost vracení vypůjčených knih a časopisů z Knihovny
Vlčnov i mimo provozní dobu knihovny, venkovní provedení odolné povětrnostním vlivům, uzamykatelné, náklady na pořízení cca
20.000,- Kč

usnesení č.: R-459/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
04/2020, uzavřít smlouvu na pronájem části
stavby občanského vybavení Vlčnov č.p 1135,
která se nachází na pozemku parc. č. 653/2
v k.ú. Vlčnov, skladovací prostor ve sklepních prostorách, místnosti č. 07 o výměře cca
14,1 m 2 , s Marií Motykovou, bytem Vlčnov
xxxxx(jediný zájemce), za podmínek:
• doba nájmu neurčitá
• využití prostor jako sklad
• cena 200,- Kč/m2 /rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

zastupitelstvu prodej pozemku parc.č. 888/3
o výměře 552 m2 (zahrada), ve vlastnictví obce
Vlčnov v k.ú. Vlčnov
III. ROZHODLA
vyhlásit záměr na pacht pozemku ve vlastnictví obce Vlčnov v k.ú Vlčnov parc. č. 888/3
o výměře 552 m2 (zahrada), pro Radek Horák,
Vlčnov č.p. 5, pachtovní cena 1,- Kč/m 2 /rok
s DPH, doba neurčitá
usnesení č.: R-461/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
o provedení stavebních úprav vchodu do 2.NP
na Obecní úřad Vlčnov, bezpečnostní automatické bezobslužné dveře
usnesení č.: R-462/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

usnesení č.: R-460/42/1822, ze dne: 28. 01. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
nevyhlásit záměr na prodej pozemku parc. č.
888/3 o výměře 552 m2 (zahrada), ve vlastnictví obce Vlčnov v k.ú. Vlčnov
II. NEDOPORUČUJE

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s umístěním Alzaboxu v obci, doporučuje
umístění ve středu obce
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“

Program V – Ekofond Východního Slovácka 2021
Vážení občané, mikroregion Východní
Slovácko se snaží ve svých aktivitách zaměřovat mimo jiné i na oblast životního prostředí, a proto se rozhodl před čtyřmi roky založit
vlastní ekologický finanční fond, ze kterého
podporuje ekologické miniprojekty v území
VS. V letech 2017, 2018 a 2019 se soustředil
na problém sucha a podporoval pořízení akumulačních nádrží na dešťovou vodu o objemu
1 m3, které pro zalévání vegetace může využívat snad každý majitel domu se zahradou.
Řada z vás už nějakým způsobem dešťovku
zachytávala a používala pro zalévání, přesto byl mezi vámi velký zájem o rozšíření této
pozitivní praxe. Celkem jsme podpořili pořízení 215 ks nádrží.
V loňském roce 2020 byl Ekofond opět otevřen, ale jeho zaměření se změnilo, a to na
podporu výsadby ovocných stromků, které
vlastníci pozemků (zahrad a sadů) vysázeli
během roku 2020.
V letošním roce chceme výsadbu ovocných
stromů opět podpořit, přičemž předpoklá-

dáme i posílení finanční podpory na uvedený účel.
Předpokládaná výše dotace
• max. 2 000,- Kč a současně max. 100 % celkových nákladů na jednu žádost;
• max. 200,-Kč za nákup a výsadbu 1 ks ovocného stromu.
Příklad ideálního využití dotace
Žadatel nakoupí a vysází 10 ks stromků,
každý v hodnotě 200,-Kč. Dotace pak bude činit
200,-Kč na 1 stromek, tzn. celkem 2000,- Kč.
• Přesné podmínky budou stanoveny v dokumentu Programu V – Ekofond Východního
Slovácka 2021, který bude zveřejněný od cca
v březnu 2021 na elektronických úředních
deskách obecních úřadů obcí Východního
Slovácka a také na webových stránkách
Východního Slovácka. Zde budou uvedeny všechny informace – kdo, kdy, kde a na
co může žádat o dotaci, jakým způsobem
se žádost podává, od kdy se může výsadba

provádět, jak se nákup vyúčtuje atd.
• Žádosti o dotaci se budou podávat od
1.8.2021 do 31.8.2021 na obecních úřadech obcí VS. Podává se pouze formulář
„Žádost o poskytnutí dotace“, který je jednoduchý a částečně už před vyplněný (účel,
odůvodnění).
• Dále budou zveřejněny ještě tyto dokumenty:
1. Veřejnoprávní smlouva – vzor pro informovanost žadatelů
2. Finanční vypořádání dotace – předkládá se
až po výsadbě – nejpozději do 22.11.2021
Dotaci můžete využít i v případě, že budete
provádět jarní výsadbu stromků. Náklady na
nákup stromků jsou uznatelné od 1.1.2021 do
22.11.2021.
Informace poskytují pracovníci obecních
úřadů a projektový manažer: Milan Bauka,
Tel: 604 164 264, E-mail: milanbauka@
seznam.cz

Trail U Jericha
Zdravím čtenáře Vlčnovského zpravodaje.
V loňském roce jsme věci posunuli zase o krok
dále. Založili jsme spolek Trail U Jericha z. s.,
začali jsme s budováním nového prodloužení
trailu Roklina. Taky se nám podařilo dát do
pořádku škody po masivní těžbě dřeva, která
v lese probíhala. Malou část dřeva jsme použili na vybudování nových skoků, zpevnění
stávajících a úpravu dalších prvků. Zbytek se
po zpracování nabídl případným zájemcům.
Taktéž máme nové webové stránky: trail-u-jericha.webnode.cz
Díky situaci s pandemií, kvůli které byla
uzavřená všechna větší cyklistická centra,
jsme u nás měli velmi rušno. O víkendech jste
na Jerichu mohli potkat až třicet bikerů za den.
Někteří k nám mnohdy jezdili celou sezónu
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a rozhodně nehodlají přestat. Tento zájem
nám samozřejmě udělal velkou radost, nicméně byl vykoupen vyšší potřebou na údržbu
všech trailů.
Díky tomuto zájmu a neustálému vylepšování jsme se dostali do podvědomí veřejnosti i různých medií. Například jste se o nás
mohli dočíst v článku na webu Idnes.cz nebo
zkouknout videoreport od známého youtubera TrailHuntera. Kromě toho nás najdete
v mnoha prospektech a brožurách týkajících
se terénní cyklistiky.
Zároveň bych chtěl tímto článkem poděkovat všem mladým cyklistům z Vlčnova za
práci, kterou v lesíku naproti Araveru odvádějí. Můžu říct, že prakticky po celou dobu
nucených prázdnin navštěvují Jericho každý
týden a pracují na všem, co je potřeba. Ba co
víc, pracují a jezdí nejen kluci, ale i holky. A to
mi dělá skutečně velkou radost. Jen tak dál!
Petr Zemek, předseda spolku

Kynologický klub Vlčnov v roce 2020
Jako každý rok, tak i letos bych chtěl nějakým způsobem popsat činnost kynologického klubu Vlčnov v minulém roce. Bohužel
kromě nadpisu nic nebude stejné. Jako všechny podobně strukturované společenské organizace a zájmové skupiny i nás a naši činnost
ovlivnil koronavirus a s ním spojená hygienická opatření a restrikce, které v podstatě úplně
zastavily většinu aktivit, spojených se setkáváním většího počtu lidí. Jakkoliv by se mohlo
zdát, že kynologii se tohle opatření dotkne
jen okrajově, opak je pravdou. Kynologie je
veskrze kolektivní záležitostí. Když to shrnu,
tak v roce 2020 se nekonaly žádné zkoušky,
soutěže, ani jiné výcvikové akce a soustředění. Výcvik psů byl omezen na tu nejnutnější míru. U starších, vycvičených psů to není
až takový problém, ten pes to nezapomene.
Bohužel u štěňat je to problém zásadní, jelikož štěňata se učí všechno mnohem lépe a co
se pes nenaučí zhruba do 18 měsíců, tak pak to
jde velmi těžce. Prostě jak se říká „Starého psa
novým kouskům nenaučíš“. Přece něco kladného, co přinesl rok 2020. Já bych to nazval“
Kynologickou poradnou“. Byla to spousta
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dotazů od občanů. Ať už telefonicky, na internetu, ale i osobní návštěvou na cvičáku. Tyto
dotazy se týkaly především výchovy a výcviku
psů a věřím, že jsme se snažili jak radou, tak
i reálnými ukázkami co nejlépe poradit. To
jsem zhruba popsal výcvikovou situaci a teď
něco málo o jiných činnostech členů kynologického klubu.
Protože nejen výcvikem žije kynologický
klub. Máme na starost výcvikový areál klubu,
kde je potřeba udržovat v provozuschopném
stavu výcvikové překážky a další pomůcky
spojené s výcvikem. Tráva se musí sekat i když
se necvičí a budova klubovny potřebuje taky
údržbu. Tak jsme to řešili individuální aktivitou našich členů a musím říct, že co jsme
naplánovali v roce 2020 opravit a zrenovovat, to se nám podařilo. Jedinou částí, která
nedopadla, bylo to, že jsme neměli žádnou
brigádu, kde bychom vydělali nějaké finanční prostředky na provoz klubu. Vypadalo to
tak, že budeme hospodařit pouze s členskými příspěvky členů. Ale nakonec jsme získali
soukromého sponzora a taky z obecního úřadu
Vlčnov jsme nakonec získali žádanou dotaci.

Když už vzpomínám Obecní úřad ve Vlčnově,
tak bych chtěl napsat pár řádek o dlouhodobé spolupráci Kynologického klubu a obecního úřadu ve Vlčnově. Tato spolupráce již
trvá hodně let. Kynologický klub v rámci této
spolupráce pořádal různé dětské dny a výcvikové ukázky pro děti z mateřské a základní
školy, ale také pro občany Vlčnova. Obecní
úřad poskytoval kynologickému klubu každoročně finanční dotaci. Nijak velký finanční
obnos, ale bez těchto peněz by nebylo představitelné udržovat v provozu areál kynologického cvičiště v takovém stavu, aby smysluplně
poskytoval svým členům podmínky k výcviku psů. Největší investicí obecního úřadu
v posledních letech bylo vybudování studny,
ale i nákup sekačky na trávu, výměna střešní
krytiny na klubovně, oprava překážek atd. To
vše bylo částečně hrazeno z dotace obecního
úřadu ve Vlčnově
Tolik o Kynologii ve Vlčnově v roce 2020
a závěrem trochu optimismu a to že „bude líp“
Miroslav Švestka,
předseda Kynologického klubu Vlčnov
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V šachových ligách vítězí Covid-19!
V předchozích dvou číslech Zpravodaje obce
Vlčnov se čtenáři mohli seznámit s šachovým oddílem v obci, jeho historií i současností. Šachisté doufali, že i občané nešachisté
budou napjatě sledovat premiérové vystoupení
Vlčnova v 1. šachové lize družstev. Bohužel
od počátku října 2020 veškerý šachový život,
a nejen ten v ČR, doslova zamrznul díky koronavirové pandemii. Pravidelné turnaje se
rušily, všechna utkání družstev se odkládala. Koncem ledna 2021, kdy již ve všech stupních soutěží družstev bylo odloženo více jak
polovina kol, po konzultaci s účastníky nej-

vyšších šachových soutěží, přijal VV šach.
svazu ČR nelehké, ale zřejmě správné rozhodnutí: všechny soutěže družstev se v sezóně
2020/21 ruší.
Byla to má již 59. sezóna družstev, její zrušení jsem ale nikdy dříve nezažil. Společně
s kapitánem družstva Petrem Kapustou se
snad můžeme utěšovat stoprocentním bodovým ziskem v této podivné sezóně! Jako jediní
jsme totiž v úvodním a současně posledním
utkání Vlčnova v 1. lize dokázali zvítězit.
Vloni pandemie zapříčinila zrušení dvou
vrcholných soutěží, které jsme chtěli ve

Dočkají se šachisté zápasů v ročníku 2021?

Vlčnově uspořádat – Mistrovství ČR amatérů
v klasickém šachu (počátkem května) i v Rapid
šachu 1. 8. Aby v tom nebyl Vlčnov postižený
sám, letos stejné soutěže byly zrušeny i v Brně!
Nezbývá než věřit, že příští ročník soutěží
již proběhne jako dřív bez diktátu pandemie,
která tentokrát nad sportovním zápolením získala převahu a nenaplní se chmurné prognózy
třeba renomované agentury Bloomberg o trvání pandemie dalších 5–7 let!
IM Milan Babula,
člen ŠO TJ Vlčnov

Koncem června 2020 se splnil šachistům sen - postup do 1.ligy

Mažoretky EMČE a covidový rok 2020
Začátkem minulého roku v lednu jsme přijaly pozvání od ženského pěveckého sboru
„Tetiček z Dolněmčí“ na desátý seniorský
ples do kulturního domu Rozkvět. Na setkání s nimi jsme se těšily, známe se, jsou to ženy
naší generace, velmi aktivní, veselé, vždy mají
přichystané nějaké překvapení, zajímavosti,
ukázku něčeho. Bylo krátce po Vánocích, tak
měly výstavu betlémů. Ze všech různých materiálů od papírových, perníkových, keramických, cukrových, kovových, prostě ze všeho
možného, co se jim podařilo sehnat a zapůjčit.
V sále k tanci a poslechu vyhrávala dolněmčanská pětka se svými zpěváky a my našim
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vystoupením jsme se snažily zpestřit zábavu
a program našim vrstevníkům.
V únoru v kulturním domě v Uherském
Brodě jsme našim vstupem zahajovaly sportovní ples za starší generaci. Měly jsme naplánovaných víc akcí na další měsíce, ale kvůli
covidové situaci se vše pozastavilo a už se nic
nikde neuskutečnilo.
Ještě v září se dvě členky- Jiřka Macková
a Marie Moštková na pozvání zúčastnily krajské konference „Aktivní senioři ve Zlínském
kraji 2020“. Tato celodenní akce se konala ve Zlíně v interhotelu Moskva za přítomnosti radní Zlínského kraje – paní Michaely

Blahové. Po zhodnocení aktivit pro seniory
a jejich organizace – ukázka péče o seniory kadeřnice, zdravá výživa sociální služby
a pomoc v tíživých situacích, střední škola
oděvní předvedla módní přehlídku. Hrála
kapela „Swigband“, která taky toto setkání
zakončila.
Děkujeme všem členkám za aktivitu a snahu
při vystoupeních a zároveň taky děkujeme
našim příznivcům a sponzorům z naší obce
a KSK Vlčnov za podporu.Přejeme všem
v tomto roce pevné zdraví, hlavně vydržet
a přečkat tuto nelehkou dobu.
Antonie Vaculíková
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Spolek rodičů a přátel školy ve Vlčnově
V září 2014 byl založen při ZŠ Vlčnov Spolek
rodičů a přátel školy, jehož účelem je zlepšení podmínek našich dětí ve škole. Jedná se
o organizaci, která je prostředníkem mezi
rodiči a vedením ZŠ Vlčnov. Cílem spolku je
organizační a finanční podpora při školních
i mimoškolních aktivitách ZŠ.
V loňském školním roce se od členů i nečlenů vybralo celkem 11 400,- Kč. Výtěžek z plesu
byl 53 855,-Kč.
Z těchto peněz jsme přispěli dětem na pastelky pro nynější prvňáčky a na volejbalový turnaj. Dále jsme přispěli dětem v MŠ na
zpříjemnění pobytu ve školce. Zakoupili jsme
vánoční stromečky. Zároveň spolek přispěl na
vybudování odpočinkové místnosti ve škole,
kde absolventky školy dokázaly zpříjemnit
odpočinkovou místnost svými malbami. Za
účelem prosvětlení místnosti jsme dále uhradili skleněnou zástěnu ve výši 82 522,- Kč.
Od obce Vlčnov jsme dostali dotaci ve výši
10 000,- Kč. Z přijaté dotace byl zakoupen
stůl na stolní tenis, který ve škole čeká, až ho

děti během přestávek budou moci využít. A ze
zbytku dotace bylo dokoupeno osvětlení na
vánoční stromečky do MŠ. Jelikož v roce 2020
nebylo možné zajistit žádné akce pro všechny
děti, byla zvolena právě výše zmíněná varianta příspěvku.
Pandemická situace bohužel nedovoluje
uspořádání plesu, který zajišťuje pro spolek
největší příspěvky. Spolu se školou a s obcí
máme naplánovaný ples později, a pokud to
situace dovolí, budeme moc rádi, když se přijdete pobavit a podpořit naše školáky.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem
žákům, kteří naši školu dokáží na úrovni
reprezentovat jak ve sportu, tak i ve vědomostech.
Děkujeme obci Vlčnov za podporu našeho
spolku a již zmiňovaný příspěvek.
Světlana Kolková a Jana Švestková,
zástupkyně spolku

Mistryně ČR ve čtyřhře pro Rok 2020
Začátkem roku 2020 jsem reprezentovala ČR
na Světové olympijské kvalifikaci v Portu, kde
se nám bohužel nepodařilo kvalifikovat ženský národní tým ČR na OH. Skvělý výsledek
jsem později získala na Mistrovství ČR, kde
se nám podařilo s klubovou kolegyní Zdenou
Blaškovou získat zlatou medaili ve čtyřhře žen.
Další průběh sezóny 2020 vzhled k pandemii
COVID-19, mezinárodní turnaje byly od poloviny března zrušeny až do konce roku. Liga
byla zrušena s tím, že můj klub SK Dobré skončil na 3. příčce, podle základní části soutěže.
Play-off bylo zrušeno.

Ve druhé polovině roku se opět rozběhly
soutěže a soustředění v rámci ČR .
Nejvíce asi musím vyzdvihnout skvělý
úspěch s mým „staronovým“ týmem MSK
Břeclav, kde jsem přestoupila, kdy se nám
podařilo porazit dlouholetého mistra ČR
v extralize žen Hodonín jednoznačným výsledkem 6:1. Chtěla bych poděkovat za podporu
obci Vlčnov v této nelehké době, moc si toho
vážím.
Aneta Širůčková

Košt vín ve Vlčnově v roce 2021
Moc rád bych teď pozval všechny příznivce
vína na 47. Košt vín, který by se měl uskutečnit
17. dubna 2021 v sále Klubu sportu a kultury ve
Vlčnově. Bohužel aktuální situace, a výhled na
nejbližší týdny, dávají jen minimální šanci, že
se Košt vín v tomto termínu bude moct konat.
Pokud se ale situace kdykoliv později v průběhu
roku zlepší, určitě chceme letos košt ve Vlčnově
realizovat. I kdyby to měla být alespoň přehlídka více jak 300 lahví vín, které jsme od sponzorů už dostali, a leží uskladněny ve sklepě.
Rok 2020 byl skutečně neuvěřitelný, i proto,
že po celém světě se rušily nebo odkládaly nejV lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021

různější akce i se stoletou tradicí včetně olympiády. Rušení akcí se nevyhnulo ani koštům
vín, kde si s okolními vinaři navzájem porovnáváme výsledky našeho celoročního snažení. Na začátku roku proběhl pouze košt vín
v Míkovicích a Jalubí. V létě pak hodový košt
v Hluku. Na těchto koštech jsme s vlčnovskými víny uspěli následovně: 1x ohodnoceno nejvyšší známkou vynikající víno (zlatá medaile);
13x ohodnoceno známkou velmi dobré víno
(stříbrná medaile); 2x ohodnoceno známkou
dobré víno (bronzová medaile). Když nad tím
přemýšlím, tak takovýto velký zásah do osudů

lidí po celém světě, a ještě v tak krátkém čase,
by nedokázala snad ani nějaká světová válka.
Protože válečný konflikt zpravidla negativně
ovlivní jen určitou část světa.
Ještě na začátku roku 2020 se předpovídalo, že nás čeká opravdu velké sucho. A možná
právě vypuknutí celosvětové pandemie, a s tím
spojené utlumení naší lidské činnosti, mohlo
mít za následek, že se tyto předpovědi nevyplnily. Ve zprávách z celého světa se průběžně
objevovaly informace, jak se utlumení lodní,
letecké a automobilové dopravy pozitivně
odrazilo na zlepšení stavu životního prostřestrana 17

dí. Člověka může až napadnout, jestli se touto
formou příroda třeba nebrání proti civilizaci...
Negativních zpráv ale máme všichni kolem
sebe pořád dost a raději se zaměříme na víno
a vinohrady.
Co se týká úrody hroznů, byl rok 2020 na
jednu stranu štědrý, co se týká množství hroznů, ale na druhou stranu nás hodně potrápilo nezvyklé počasí. Jarní mrazy vinnou révu
téměř nepoškodily. Jaro bylo ale velmi suché
a v květnu začalo naopak deštivé počasí, které
trvalo až do srpna. I přesto hrozny pěkně
odkvetly a těšili jsme se na dobrou úrodu.

Hlavně v červenci musí vinař své vinohrady
dobře hlídat a to zejména při vlhkém počasí, jako tomu bylo vloni. Právě časté střídání
deštivých a slunečných dnů není pro vinohrad
moc dobré. V pátek 14. srpna 2020 v podvečer
nás ještě zastihly kroupy. Bouřka se přihnala
od Uherského Brodu. Kroupy padaly asi jen 5
minut a naštěstí jich nebylo moc, takže jsme
nepřišli o celou úrodu. Přesto bylo kroupami v postižených oblastech zničeno minimálně 10 % úrody. Září bylo z větší části slunečné bez deště, což bylo pro dozrávání hroznů
téměř ideální. I když asi právě kvůli deštivému

červnu a červenci hrozny dozrávaly přibližně
o 4 týdny později, než tomu bylo v roce 2019.
Kdo si počkal, mohl následně posbírat kvalitní úrodu. I přes nižší cukernatost hroznů,
v porovnání s rokem 2019, víno dobře a dlouho kvasilo. Takže trpělivý vinař měl možnost
docílit krásných vín s různým množstvím
zbytkového cukru dle jeho představ. Což byl
v roce 2019 docela problém, protože tehdy
vína prokvasila do sucha neobvykle rychle.
Výbornou kvalitu loňského mladého vlčnovského vína z místních hroznů dokazuje fakt,
že v lednu jsme už více jak dvě třetiny mého

vína stihli zkonzumovat s rodinou a přáteli. Na
konci února po skončení mrazů začaly práce ve
vinohradě. Jako první je nutno vinohrad ostřihat, poté je dobré porovnat sloupky případně
poškozené vyměnit, zkontrolovat drátěnku
a nakonec navázat tažně pro letošní úrodu.
Mohu všem vinařům jen popřát, aby jim vinohrad letos zase spravedlivě oplatil jejich starostlivost a pracovitost. Protože se říká, že co
do vinohradu dáš, to z něho dostaneš. A neplatí to myslím jen u vinohradu.

• Josef Kužela, čp.141: historické časopisy,
dírkovač na sazenice, kopál na provzdušňování, palice na zarážení kůlů, pojízdný
postřikovač na 2 řádky, síto na ruční odzrnění, kopist na míchání rmutu, šlauch na
stáčení vína (nářadí vinaře kolem roku
1960)
• Svatopluk Stojaspal, čp.1044: nálevka
vyrobená ze soudku
• František Pavelčík, čp.1097: celodřevěný
lis-malý, struhadlo na zelí-velké
• Stanislav Soviš, čp.1096: celodřevěný mlýnek na hrozny
• Marášek Jaromír, čp.1156: (pravděpodobně) rozmetadlo na hnojivo nebo postřik

• Mikulec František, čp.1223: nálevka vyrobená ze soudku, proutěný kryt na demižon

Chtěl bych ještě moc poděkovat za předměty do našeho plánovaného muzea, které
už daroval:

Dokud budou vinaři z Vlčnova ochotni
poskytovat vzorky svých vín, budu se snažit
o udržení koštu, abychom se mohli alespoň
jednou za rok sejít a diskutovat/degustovat
výsledky našeho snažení.
Děkuji všem vystavovatelům, sponzorům
a kamarádům, kteří Košty vín ve Vlčnově dlouhodobě podporují. Snad se zase brzy bez obav
sejdeme u sklenky dobrého vína.
Josef Pavelčík, Vlčnov 1065

Vzpomínka na skupinu Výbuch
Ve Vlčnově se píše konec 50. let a válečné děti se chtějí bavit. Není sice tomu doba
nijak nakloněna, ale Vlčnov byl vždy svérázná
dědina, a tak si poradil i nyní. Vznikla skupina
„Výbuch“, která bavila mladé lidi v době, kdy
si kultura hledala svoji tvář. Režim sice udával směr, kterým by se kultura měla ubírat,
ale lidem, hlavně mladým moc neporučíš. Jak
vlastně vznikl název skupiny Výbuch? Ve své
knížce „Vzpomínky z Vlčnova“ se na straně
121 dovídám prostřednictvím Rosti Stloukala,
jak to vlastně bylo s tím názvem. Hráli tehdy
v Sokolovně a náhodou přišel na pivko pan
učitel Miroslav Kapinus. Člověk umělecky
založený, který skládal básničky, režíroval
divadla, tehdy učil ve Vlčnově. Škoda, že odešel na Strání, kde pak učiteloval 30 let. Pan
učitel se ptá hostinského Doubka: „kdo to
tu hraje?“ A hostinský mu odpoví: „Ví bůh!“
a hned z toho byl název Výbuch. Tito muzikanti hrávali na kopečku „v Búdách“, v sále
Chovankovy hospody, kde mívali také zkoušstrana 18

ky. A také v Sokolovně a ve vypuštěném bazénu vlčnovského koupaliště. Kluci uměli zahrát
nejen lidovky, dechovku ale i tehdy zatracovaný džez. Několikrát jsem byl na zkoušce u Chovánku a hrozně fascinující bylo pro
mě, když zkoušeli Rokec (Rock and roll) a
„Chyťte tygra“. Když to hráli na zábavě, tak
to byl frmol. Několikrát to museli opakovat.
Kdo byli vlastně tito tehdy mladí lidé? Myslím
si, že vůdčími postavami byli Rosťa Sloukal
a Jaroš Handlíř – Hafis. Doplňovali je Jaryn
Kužela a Vašek Knotek – Vasil. Někdy je doplňovali také skvělí vlčnovští muzikanti Josef
Koníček na klarinet a Pavel Nevařil, otec dnešního kapelníka Vlčnovjanky. To bývaly různé
čajáky zástěrkové zábavy a další názvy, které
si už nepamatuji. Ke komu patřili tito mladí
muži? Rosťa Stloukal bydlel na horním konci,
jeho otec byl známý muzikant, od kterého se
Rosťa hodně naučil. Hodně se angažoval i do
vlčnovské kultury. Měl mladou cimbálovku, se
kterou vystupoval na různých akcích. Rosťa

hrával v džezbandu na džestrubku. Jaroš
Handlíř byl synem učitelky Handlířové a byl
kulturně vzdělaný. Po studiu na gymplu odešel do světa a k Vlčnovu se moc nehlásil. Jaryn
Kužela byl synem učitelů Antonína a Františky
Kuželových a bydleli vedle Chovankovy hospody. Hrával na baskřídlovku a na pozoun,
a právě v Chyťte tygra, měl vynikající sólo na
pozoun. Po svatbě se odstěhoval do Uherského
Hradiště, kde hrával s Hradišťankou a hlavně
se Stříbrňankou. Vašek Knotek byl vynikající
kamarád ze Sralí a hrával na bubny. Jeho zálibou byl i fotbal. Vašek odešel do Karlových
Varů, kde hrával v různých barech pro pobavení lázeňských hostů. Proč to vzpomínám?
Rosťa, Jaroš i Vašek byli ročník 1941 a letos
by oslavili 80 let. Bohužel, ani jeden se tohoto
jubilea nedočkali, stejně jako Jaryn Kužela,
ročník 1943.
Čest jejich památce!
Antonín Zlínský
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Tříkrálová sbírka
Obec
Bánov
Bojkovice
Březová
Bystřice p.L.
Dolní Němčí
Drslavice
Horní Němčí
Hostětín
Hradčovice
Lhotka
Komňa
Korytná
Lopeník
Nezdenice
Nivnice
Pašovice
Pitín
Prakšice
Přečkovice
Rudice
Slavkov
St. Hrozenkov
Strání
Suchá Loz
Šanov
Šumice
Uherský Brod
Újezdec u L.
Vápenice
Veletiny
Vlčnov
Vyškovec
Záhorovice
Žitková
Online Koleda
Celkem

2011
61822
76817
20704
15748
77417
21100
20013
6175
25080
14760
11490
26730
8299
13999
91335
17766
17775
22493
3000
11814
21235
13039
100230
32010
11922
36517
221277
72615
3906
15902
102204
0
24049
6796

2012
60111
68942
19125
15259
76057
20010
22501
6313
26240
16180
10974
25011
9333
13510
92155
16235
19683
22266
3220
13605
22147
14588
103345
32000
10418
36207
220976
62332
5195
19462
101053
0
24465
9395

2014
61000
66480
22483
16175
81049
19500
23788
6905
24875
12750
12829
25541
10008
13720
91748
17728
19139
23208
3060
12749
22875
10593
103860
32090
11253
36477
222721
62341
4610
17623
100051
3025
24126
9084

2015
63057
76463
22925
19319
81320
24000
24653
6552
25116
13780
12411
24817
8302
16525
98176
18780
19483
25088
3500
14865
26417
9551
107520
35140
10436
36069
235095
59279
5202
17035
102379
0
24030
12141

1 226 039 1 218 313 1 197 888 1225464

1279426

Děkuji moc vám koordinátorům,
kněžím i pracovníkům obcí, že
jste do toho letos i přes různé překážky šli a mnozí s velkým nasazením.
Letos dárci museli projevit větší

2013
62066
66184
21744
15625
76898
20050
22586
7140
24495
14400
12454
25302
10393
14645
87597
16733
18832
21055
3460
13425
22109
12639
98728
32014
11213
36657
201818
61744
4618
21237
100000
4069
26514
9444

vůli než minulé ročníky - hledali
si cestu ke kasičce sami. Výsledky,
tak jak si je já interpretuji, ukazují, že tady na Brodsku máme velkou skupinu lidí ochotných obdarovat ty, kteří jsou nějak znevý-

2016
62876
78600
20996
18618
86000
20250
24807
7590
25170
14980
10809
15447
8584
16610
103277
17973
20009
22933
4530
13276
28335
12814
106550
37000
12499
32148
246330
66230
5536
17255
104701
0
25569
12745

2017
64561
79233
23001
19180
84662
20870
25039
7420
27015
15700
13270
12793
10451
17408
104409
19672
23479
24642
3530
12790
26696
8131
112525
39300
12297
36555
223133
66638
6820
21793
105650
0
25769
11771

2018
70556
85853
25985
19312
92195
24125
25574
7816
29280
15750
13408
20562
10519
20100
117553
18645
23084
27762
3811
14932
31000
11591
112970
40100
14297
39557
262956
70905
5690
21005
108824
0
27217
11000

2019
77392
84250
27222
24026
94616
23523
27995
8444
27694
15217
14189
21613
12043
20760
119606
18955
24078
29922
3658
15387
29850
13758
112770
45320
17247
39806
243151
72625
5360
19689
115453
0
28530
13715

2020
77686
90767
25070
25022
102095
23425
30222
8892
29565
16927
14585
24829
2900
20098
114259
22004
26451
32545
4819
14255
29436
13903
121800
46500
13388
42509
267079
78640
8780
19710
119837
0
28648
12568

1301047 1306203

1423934

1447864

1509214

hodněni. A to je dobré znamení.
Moc děkujeme a přejeme vše
dobré do dalších dnů!

2021
36484
36528
11013
11595
67271
18165
12720
6570
24340
*
10482
12563
2490
**
97817
5807
21119
21382
**
11345
11840
18085
55359
28900
10600
26617
156410
32337
***
13890
59634
***
16624
2250
116604
956841

*
spolu s Hradčovicemi
** jen online
*** spolu se St. Hrozenkovem

Ing. František Bílek, Ph.D.,
Charita Uherský Brod

Epidemie v dějinách Vlčnova a jeho okolí
Epidemie a choroby provázely lidstvo snad
už od nepaměti. Pro naši oblast to byly převážně tzv. „morové rány“, které ve svém rozsahu
někdy dovedly z části vylidnit i celá města, a to
hlavně ve středověku.
První zprávy o moru jsou z roku 1330
a to převážně z Asie, údajně z Číny. K nám do
Evropy se dostaly zásluhou kupců a vojska,
a šířily se dále na západ. Do Itálie a jiných jihoevropských zemí se dostávaly s obchodními
loděmi s nakaženou posádkou.
Z uherskobrodského panství se nám písemných zpráv příliš nedochovalo. Zmínky o moru
z našeho kraje pochází až z pozdějších let. V nejstarší kronice města Uherského Brodu jsou
zprávy o této epidemii jen útržkovitě. Jednalo se
o léta 1523, 42, 62, 72, 80 a 1606. V roce 1679 až
81 se mor rozšířil na Moravu. Do města Brodu
se dostal z Horních Uher. Ve městě a předměstí
tehdy zemřelo 391 měšťanů a 438 židů, celkem
tedy až neskutečných 829 lidí. V okolních vesnicích nebyla úmrtí příliš vysoká, ale přesto
tam oběti nákazy byli. Nejvíce v Havřicích 52,
Těšově 14, Šumicích 7, Suché Lozi 15 atd.
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V rodinném archivu Kouniců se nachází
několik listin o moru v roce 1680. Jsou zde
uvedeny i jednotlivé vesnice panství a u každé
počet zemřelých na mor. Zajímavé však je, že
v celém seznamu se Vlčnov vůbec neobjevuje, jako by se mu tato zhoubná nemoc úplně
vyhnula. Nedokazuje to ani úmrtní matrika
z téhož roku. Není ovšem vyloučeno, že při
hromadných úmrtích nebyly záznamy do matrik prováděny. V Uherském Brodě tehdy umíralo denně 7 až 8 osob. Nákaza se do města
dostala údajně tím způsobem, že jistý Johanes
Schultz /vrchnostenský dráb/ koupil od člověka z Olomouce nakažený oděv. Na příkaz vrchnosti museli se z města také vystěhovat Židé,
a to na nedalekou Černou horu, kde přebývali
v náhradních příbytcích téměř půlku zimy.
To, zda byli zemřelí z této komunity pohřbeni
přímo na místě nebo byli převáženi k městu,
nám zprávy nedochovaly.
V roce 1705 byla pro Moravu vydána nová
úřední pravidla o ochraně před případnou
morovou nákazou. Obce musely zasílat zprávy o zdravotním stavu obyvatelstva, a to každý

týden a hlásit podezřelá onemocnění. Koledy,
poutě, procesí, tancovačky atd. byly přísně
zakázány.
Netrvalo dlouho a mor se objevil znovu,
a to v letech 1713 až 15. Tato epidemie se dříve
objevila v Polsku a v Uhrách, proto úřady uzavřely zemské hranice. Ovšem nedlouho poté
se mor objevil i v našem kraji. Do Uherského
Brodu se dostal z Olomouce ke konci června
1715 a v celém městě zanechal 416 mrtvých
ale také 132 vyléčených. O situaci ve Vlčnově
se nám opět písemné informace nedochovaly,
a tak ani nevíme jak tuto epidemii naši předkové přečkávali. Opět nenapoví ani úmrtní matrika obce z těchto let. V literatuře Vlčnova se
uvádí, že tehdy zemřelo na tento mor 45 lidí.
Jelikož se v té době důvod úmrtí v matrikách
ještě neuváděl, nemůžeme s jistotou tvrdit, že
se skutečně jednalo o osoby zemřelé na tuto
epidemii. Je to celkový počet zemřelých v obci
v daném roce, kdy počet zemřelých v předešlých letech se příliš neliší.
Zajímavou dohru mělo ukončení moru
v Uherském Brodě, kdy tehdejší primátor
strana 19

Pavel Hájek s vděčnosti za ukončení morové epidemie nechal postavit nedaleko města
v roce 1717 kapli zasvěcenou sv. Damasu.
Později byla přestavěna na kostel, kde se měšťané a lidé z okolních vesnic scházeli vždy na
pouti. Toto poutní místo bylo na nedalekém
kopci Králov, a jak popisuje brodský historik
Vilibald Růžička, bývalo zde nejen mnoho
lidí i z okolí, ale i boudy brodských perníkářů, kramáři, krčmáři atd. Toto místo zaniklo
někdy koncem 18. století v době josefínských
reforem.
V následujícím století se morové nemoci
už příliš neobjevovaly, avšak vystřídaly je jiné
neméně nebezpečné, a to hlavně cholera v roce
1831. Je to bakteriální průjmové onemocnění, jehož inkubační doba se udává i jeden
den, obvykle však 2 až 5 dnů. Doprovázejí je
horečnaté stavy, bolesti a extrémní dehydratace organismu.
Co tomu předcházelo a jaké opatření se
tehdy prováděla, nám popisuje tehdejší kronikář Josef Ševčík z Veletin.
„Dne 16. července Nassaův regiment na
hranici k Hrozenkovu za velikého deště mašíroval, na to také den ode dne a noc od noci
při každé dědině stráže byli postaveny a každého zpovídaly, kdo je, odkud jde a kam jde,
slovem bez pasu žádný nikam projíti nemohl
a což lidem nejobtížnější bylo, když v čase žní
z okoličních všech dědin, a to z každé z nich na
strážení 20 mužů se sekyrami k Hrozenkovu
na uherské hranice jíti museli a záseky a zátarasy vytvářet museli. Jakmile ale Bánov byl

obklíčen, tak už 3O mužů z každé dědiny tam
jít muselo, kde pod širým nebem ve dne v noci
v dešti stráž držet museli. Ačkoliv široko daleko hranice duplovanými strážci byla obsazena,
přece ale lidská moc slabá byla, neboť nemoc
se na Moravě i tak dál rozmohla, tu však nejen
sedlácké stráže se rozutekly, ale i vojenské,
neboť již 16., 17. a 18. října ani nikde zmínka
o žádné stráži sedlácké a ani vojenské nikde
není. A jen kerchovy při každé dědině se chystaly a narychlo zřizovaly…“.
Ve Vlčnově tehdy zemřelo /1831/ 10 lidí.
Ovšem další rok /1832/ už byl velmi tragický, kdy počet zemřelých na tuto nemoc byl až
neskutečných 68 obyvatel obce. O pár let později se situace opět opakovala a ve Vlčnově
zemřelo v roce 1836 na choleru 76 lidí. V nedalekých Drslavicích to bylo 24 lidí, ve Veletinách
20, Hradčovicích 45 lidí atd. Vesnice byly izolovány i s postiženými, a do studní bylo sypáno chlorové vápno. Zemřelí byli pohřbívání
do společných hrobů bez církevních obřadů
a všechno se pak zasypávalo chlorovým vápnem. Pohřbívalo se brzy ráno a pozdě večer až
poklesla teplota.
V té době se pravděpodobně začíná prosazovat pomalu i pokroková medicína. Kronikař
té doby totiž uvádí, že v roce 1841 se všichni
od 6 do 30 let museli nechat naočkovat, a to
proti neštovicím. Ovšem, jakým způsobem
toto očkování probíhalo, zprávy nemáme.
Poslední velkou epidemií cholery byl rok
1866. Tehdy přitáhlo do našeho kraje pruské
vojsko a s ním pravděpodobně, jak je uvádě-

no, i tato nemoc. V Uherském Brodě tehdy
zemřelo na 300 obyvatel a v jeden den bývalo až 20 pohřbů. Většinou umírali starší lidé
a děti. Ve Vlčnově tehdy na choleru zemřelo 88
lidí. V sousedních Veletinách to bylo 33 zemřelých. Tato epidemie měla velmi rychlý průběh,
a to necelé dva měsíce. Jako první zemřel 13.
srpna osmadvacetiletý Jan Podškubka z č. 63
a posledním byl 7. října Jan Zemek č. 109.
Ve Vlčnově se v lidovém podání dlouho
dochovávala opatření, která údajně někteří
lidé v roce 1866 používali. Dokonce i kněz,
který chodil narychlo zaopatřovat nemocné, prý pojídal stále česnek a zapíjel nějakou
„šedou kořalkou“.
V dalším období už se cholera v našich
oblastech neobjevila, ovšem přesto byl začátek 20. století vyplněn tehdy neznámou nemocí, která si vybrala oběti i ve Vlčnově. Byla to
tzv. „Španělská chřipka“. V naší obci na tuto
nemoc převážně v letech 1918 a 1919 zemřelo
kolem 16 lidí.
Byla to pravděpodobně poslední epidemie,
která se do dějin obce příliš výrazně nezapsala. Dokonce ani v kronice o ní nemáme žádné
zvláštní záznamy.
A to jestli ta dnešní epidemie bude opravdu ta poslední, bude stále záležet pouze na
nás všech.
Zpracováno podle archivních materiálů
a regionální literatury.
Bravenec Pavel

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v české republice
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání
je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími
osobami.
Sčítání podléhá
• každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
nebo které byl na území České republiky
udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
• každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
• každý dům (i neobydlený) a každý byt
(i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze
na cizince, kteří jsou v České republice na
dobu kratší než 90 dnů (například turisté),
a na cizince požívající diplomatické výsady
a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho
přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění
výsledků zabezpečuje Český statistický úřad
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání
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přebírá údaje z informačních systémů veřejné
správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě
a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě
obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů
před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří
budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení na
bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů
jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná
fyzická osoba podléhající sčítání. Za fyzickou
osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník,
případně jiná osoba oprávněná za ni jednat
podle občanského zákoníku. Sčítání lidu,
domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu
a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické
podobě při online sčítání od 27. března 2021
do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním
došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítací-

ho komisaře, případně na požádání povinné
osoby též svým občanským průkazem nebo
cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař
předá členu domácnosti, osobě žijící mimo
domácnost, popřípadě vlastníku zařízení,
které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné podobě v předem
oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna
2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu
prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník zařízení, které netvoří
samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný
sčítací formulář v odpovědní obálce na poště
nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo
jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. Úřad je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními předpisy. Tyto
údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s individuálními nebo
osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat
mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany,
aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.,
předseda Českého statistického úřadu
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Bezpečně, online, raz dva. Sčítání začíná 27. března 2021
PRŮBĚH SČÍTÁNÍ
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za
zvýšených hygienických požadavků.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
KONTAKTNÍ MÍSTA
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na
vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického
úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat
nebo odevzdat listinné formuláře.
OCHRANA DAT
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační
systémy.
PŘÍNOS SČÍTÁNÍ
Výsledky jsou široce využitelné například

při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST
PRO SČÍTÁNÍ 2021
PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou
pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého
statistického úřadu určená pro veřejnost
k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání
vyplněných listinných sčítacích formulářů
pro Sčítání 2021.
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p.
a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021
zobrazit ve webové prezentaci České pošty na
stránce https://scitani.ceskaposta.cz
KONTAKTNÍ MÍSTO
ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
ČSÚ Zlín
Třída Tomáše Bati 1565, 761 76, Zlín
Tel: 577 00 4932
Podrobnější informace naleznete na
www.scitani.cz

Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky
Uherské Hradiště 1
Staré Město u Uherského Hradiště
Kunovice
Boršice u Buchlovic
Bílovice u Uherského Hradiště
Uherský Ostroh
Hluk
Nivnice
Bojkovice
Uherský Brod 1
Vsetín 1
Vsetín 4
Rožnov pod Radhoštěm 1
Valašské Meziříčí 1
Zlín 1
Zlín 5
Zlín 4
Zlín 12
Vizovice
Slušovice
Slavičín
Luhačovice
Napajedla
Otrokovice 2
Valašské Klobouky
Kroměříž 1
Kroměříž 2
Koryčany
Hulín
Morkovice-Slížany
Bystřice pod Hostýnem 1
Holešov
Karolinka
Zubří
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Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Masarykovo náměstí 12, 68601, Uherské Hradiště
náměstí Hrdinů 100, 68603, Staré Město
Pekařská 1542, 68604, Kunovice
č.p. 147, 68709, Boršice
č.p. 39, 68712, Bílovice
Svobodova 146, Ostrožské Předměstí, 68724, Uherský Ostroh
Hřbitovní 140, 68725, Hluk
Sídliště 999, 68751, Nivnice
Palackého 173, 68771, Bojkovice
Bří Lužů 107, 68801, Uherský Brod
Mostecká 1144, 75501, Vsetín
Ohrada 1851, 75501, Vsetín
Náměstí Míru 1268, 75661, Rožnov pod Radhoštěm
Poláškova 122/10, 75701, Valašské Meziříčí
J. A. Bati 5648, 76001, Zlín
Okružní 4695, 76005, Zlín
Masarykova 1014, Malenovice, 76302, Zlín
Mariánské náměstí 66, Štípa, 76314, Zlín
Palackého Nám. 352, 76312, Vizovice
Dlouhá 19, 76315, Slušovice
K. Vystrčila 39, 76321, Slavičín
Dr. Veselého 468, 76326, Luhačovice
Palackého 204, 76361, Napajedla
tř. Osvobození 1210, Kvítkovice, 76502, Otrokovice
Cyrilometodějská 772, 76601, Valašské Klobouky
Spáčilova 3763/44, 76701, Kroměříž
Jánská 25/1, 76701, Kroměříž
Náměstí 153, 76805, Koryčany
Záhlinická 466, 76824, Hulín
Nádražní 701, Morkovice, 76833, Morkovice-Slížany
Meziříčská 1519, 76861, Bystřice pod Hostýnem
Masarykova 655/19, 76901, Holešov
Radniční náměstí 42, 75605, Karolinka
Hlavní 79, 75654, Zubří

Telefon
954268601
954268603
954268604
954268709
954268712
954268724
954268725
954268751
954268771
954268801
954275501
954275504
954275661
954275701
954276001
954276005
954276302
954276314
954276312
954276315
954276321
954276326
954276361
954276502
954276601
954276701
954276702
954276805
954276824
954276833
954276861
954276901
954275605
954275654
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Jak se slaví Velikonoce u nás a ve světě
ČESKÁ REPUBLIKA
Velikonoce se v České republice soustředí
na dva dny – neděli a pondělí. Velikonoční
neděle se nese ve znamení radosti a veselí nad
zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. V kostelech
se konají slavnostní bohoslužby, světí se velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, vejce,
chléb a víno) a doma se hoduje. Nechybí maso,
zejména sekané v kombinaci s vejci či různé
masové nádivky a směsi. Velikonoční pondělí
je den, ke kterému se už neváže žádná speciální církevní oslava, patří spíše k lidovým zvykům. Slavíme tzv. „Pomlázku“, kdy muži musí
vyšlehat svoje ženy vlastnoručně upletenou
vrbovou pomlázkou bohatě zdobenou stužkami. Některé regiony se drží tradic a muži
si ji upletou sami. Podle legendy je vrba první
strom, který na jaře kvete, a ohebnost a pružnost jejích proutků má zaručit plodnost žen.
V rámci tohoto zvyku však vyšlehání nemá
působit bolest, ale jde spíš o zábavu a nahánění
žen. Vyšlehání zaručí, že žena během následujícího roku neuschne, a muži se odmění kraslicí, malovaným vajíčkem, sladkostmi, penězi
anebo panákem alkoholu na vzpružení.
POLSKO
U našich sousedů jsou Velikonoce především
časem modliteb a koncem dlouhého půstu.
Posvěcené jsou tak i některé pokrmy na sváteční hostině. O Bílé sobotě míří do kostelů
věřící s koši plnými jídla, kterému po bohoslužbě farář požehná. Těla půstem vysílených strávníků potěší pečené jehněčí, pestrý
výběr klobásek i husté polévky. Dezert obstará bábovka z kynutého těsta nebo kalorický
Sekacz – nad ohněm připravovaný dezert
z množství vajec, cukru, smetany a mouky.
Méně křesťanským zvykem je polské velikonoční polévání, čili „Smingus-Dyngus“. Na
Velikonoční pondělí se chlapci a muži snaží
děvčata zmáčet vědry vody, dnes už používají i stříkací pistole. Legenda říká, že dívka,
kterou polijí, se do roka provdá. Počátky této
tradice se hledají až u křtu polského knížete
Měška, který byl pokřtěn na Velikonoční pondělí v roce 966 n. l.
SLOVENSKO
V křesťanských rodinách jsou Velikonoce
mimořádně posvátným a důležitým svátkem.
Hlavní jídlo je velice pestré a bohaté, protože na Zelený čtvrtek končí 40denní půst.
Velký pátek se slaví v rodinném kruhu a na
Velikonoční neděli chodí celá rodina do kostela na mši, kde si nechá vysvětit slavnostní
oběd. Pondělí slaví všichni muži, kteří celý den
s pomlázkou navštěvují a polévají všechny ženy
v okolí. Slováci na Velikonoční pondělí kombinují pomlázku s polským zvykem „SmingusDyngus“. Vžité je i malování vajíček, která vedle
peněz, sladkostí a alkoholu dostávají koledníci.
K jarním symbolům Velikonoc patří jídlo, kočičky a beránci, kteří symbolizují oběť.
NĚMECKO
Mnoho zemí je známých svým skrýváním vajíček, které musí děti hledat po parku či v zahradě. V Německu jsou velikonoční vajíčka právě
naopak vystavovány na stromech na ulicích
a některé stromy jsou ověšené až tisíci barevných vajíček.
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MAĎARSKO
Je známé svým poléváním. Na Velikonoční
pondělí chlapci postříkají parfémem, kolínskou nebo vodou hlavy mladých dívek a vyžádají si polibek. Lidé zvykli věřit, že voda má
uzdravující účinky.
ŘECKO
Pravoslavným Velikonocům předchází 40denní
půst, po kterém následuje týden zasvěcený
modlitbám, rozjímání, lampiónovým průvodům, rodinným sešlostem a hodování. Stoly
zdobí červeně obarvená vejce a posvěcené zelené ratolesti. Na talířích nesmí chybět kuřecí
polévka avgolemono, jehněčí či kůzlečí pečeně, špenátový koláč se sýrem, pečené brambory s citronem a oreganem, olivy, tzatziki či
hroznové listy plněné rýží. Pro šťastlivce, kterým zbude místo na dezert, je připraven sladký
řecký chléb připomínající náš mazanec.

FRANCIE
Francouzská kuchyně je považována za nejlepší na světě, a tak velikonoční tabuli ozdobí jehněčí pečínka, symbolizující Kristovu
oběť, restovaná jarní zelenina, baby brambůrky, vaječná omeleta s houbami. Samozřejmě
nesmějí chybět dobré, sladké dezerty. Hostina
by rozhodně nebyla kompletní bez sklenky
dobře vychlazeného vína.

ality z luštěnin. V žádné rodině nesmí chybět
velikonoční věnec s vejci uvařenými na tvrdo
a ukrytým panáčkem pro štěstí. Skvěle chutnají i anýzové věnečky, smažené postní koblížky nebo poněkud morbidně nazvaný dezert
Huesos de Santo, jež v překladu znamená kosti
světce. Jedná se o vynikající marcipánové trubičky, plněné krémem z vaječných žloutků,
navrch bohatě posypané cukrem.
ŠVÉDSKO
Děti si ve Švédsku užijí během svátků nejvíc
legrace. Převlečeni za čarodějnice obchází
domy v sousedství a směňují vlastnoručně
nakreslené obrázky za čokoládové dobroty.
Doma na ně čeká pokrm zvaný Påskbord, složený z masových koulí, vajec a marinovaných
mořských ryb.
NORSKO
Norové dodržují opravdu nezvyklou tradici, která se nazývá „Paaskekrim“, tedy
Velikonoční zločin. Většina lidí v tomto období
čte detektivky nebo thrillery a v televizi sleduje filmy a seriály s touto tématikou. Zvyk prý
pochází z roku 1923, kdy na titulních stránkách novin podporoval vydavatel knih prodej
svého nového krimi románu. Část norských
rodin o Velikonocích vyráží na dovolenou.
Odjíždějí na Velký pátek a vrací se v úterý po
Velikonočním pondělí. Čas zpravidla tráví na
lyžařských chatách, v horách a nedaleko lyžařských svahů.
FINSKO
V této skandinávské zemi se děti o Velikonocích
převlékají za roztomilé čarodějky. S maskami
a šálami kolem hlavy chodí ulicemi, recitují
tradiční básničky a prosí o čokoládová vejce.
Nesou při tom také svazky vrbových větví zdobených peřím. V některých částech západního
Finska se o Velikonoční neděli zapalují velké
ohně. Tato severská tradice vyplývá z přesvědčení, že plameny odhánějí zlé duchy a čarodějnice, které létají kolem na koštěti mezi Velkým
pátkem a Velikonoční nedělí.

ITÁLIE
Spousta skvělého jídla. Tak by se daly stručně
charakterizovat italské Velikonoce. Tradičně
skvělou středomořskou kuchyni obohatí během svátků jehněčí pečeně, colomba –
kynutá buchta ve tvaru holubice, čerstvé fazolky se sýrem pecorino nebo pizza di Pasqua –
slaný koláč z mouky, vajec, parmazánu a ovčího sýra pecorino.

USA
V USA slaví velikonoční svátky opravdu
zajímavě. Vajíčka se barví na řadě míst, ale
Američané spojují tuto tradici s velkolepou
událostí zvanou „Easter Egg Roll“, která se
pravidelně odehrává na trávníku před Bílým
domem. Americký prezident pozve děti a ty
na zahradě hledají ukrytá čokoládová vajíčka,
která schoval tzv. Velikonoční zajíček. Každý
rok se slavnost nese v originálním duchu.
Hledání vajíček pochází z Evropy a do Nového
světa ji s sebou přinesli osadníci ze starého
kontinentu. Samotné „Easter Egg Roll“ má
dlouho tradici a v Bílém domě se koná už roku
1878.

ŠPANĚLSKO
Španělé mají rádi oslavy všeho druhu.
Velikonoce, jakožto nejvýznamnější křesťanský svátek, jsou tu oslavovány s velkou pompou. Ulicemi měst i vesnic prochází průvody
mužů, oděných do vysokých kápí. Ženy se halí
do černé barvy, vyjadřující smutek nad ukřižováním Krista. Tradičním velikonočním pokrmem je solená treska, masové pečeně či speci-

AUSTRÁLIE
V Austrálii králička nahradil bilby. V roce 1991
spustila společnost Rabbit-Free Australia
kampaň, která nahradila klasického velikonočního zajíčka bandikutem králíkovitým,
roztomilým zvířátkem, jež je spíše známé pod
jménem velký bilby. Tento tvoreček s dlouhýma ušima králíka docela připomíná. Proč se
Australané brání běžnějším králíkům? Jsou
V lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021

tu považováni za škůdce, kteří ničí plodiny
a půdu. Bilby je naproti tomu ohrožený druh
a společnosti vyrábějící čokoládové dobroty
věnují část výtěžku z velikonočních prodejů
na jeho záchranu.
BERMUDY
Na Velký pátek se obloha na Bermudách zaplní množstvím podomácku vyrobených draků.
Tradice říká, že všechno se to začalo, když
lokální učitel z britské armády nevěděl žákům

v nedělní škole vysvětlit nanebevzetí Ježíše
Krista. Proto si vyrobil draka, který má tradičně tvar kříže, aby mohl své vyprávění lépe
demonstrovat. Obyvatelé jedí pečivo z tresky
a koláče plněné sušeným ovocem, které jsou
navrchu ozdobené křížkem.
FILIPÍNY
V této asijské zemi si z křesťanských oslav
Velikonoc vybrali opravdu jedinečnou část.
Ukřižování Ježíše. Katolické náboženství

ani kostely však tuto praxi moc nepodporují.
Místní dobrovolníci se na Velký pátek nechávají dobrovolně přibít na kříž, případně se
bičují a jinak trýzní, aby odčinili hříchy, které
prý během roku spáchali. Stát i církev tento
zvláštní rituál tvrdě odsuzují, přesto dobrovolníkům jsou rány ošetřeny bezplatně, stejně
tak je jim po sejmutí z kříže poskytnuta péče.
Zdroje: www.invia.cz,
www.eppi.cz, www.femina.cz

Zimní Vlčnov a okolí

Zimní využití amfiteátru

Velikonoční recepty
ČAJOVÁ VEJCE – ČÍNSKÁ SPECIALITA
8 vajec, 3 lžíce černého čaje,2 lžíce soli, 2 lžíce
sójové omáčka, špetka anýzu
Vejce uvaříme natvrdo, ochladíme a skořápku
po celém obvodu naklepeme, vejce ale neoloupeme. Do 500 ml vroucí vody vsypeme čaj, sůl,
anýz, sójovou omáčku a do tohoto láku dáme
na mírný oheň vařit vejce. Po 20 minutách
varu vejce vyjmeme, necháme vychladnout
a oloupeme. Podáváme je jako zpestření slavnostní tabule. Vejce mají mramorovaný bílek
a čajovou a kořenitou chuť a vůni.
Gerhard Schikora, Ostrava Zábřeh
VAJEČNÉ RAGÚ
10 vajec uvařených natvrdo, 1 lžíce nakládaného křenu, 1 lžička citronové šťávy, 250 g rajčat,
1 cibule, 200 g čerstvých žampionů, 4 lžíce
másla, 2 lžíce polohrubé mouky, 250 ml smetany
na šlehání, 250 ml zeleninového vývaru z kostky, 2 lžíce najemno nasekané pažitky, sůl, pepř
Křen promícháme s citronovou šťávou, rajčata omyjeme a rozpůlíme, cibuli nasekáme
najemno, žampiony rozčtvrtíme. V kastrůlku
na 2 lžících másla asi 5 minut za stálého obraV lčnovský zpravodaj – číslo 65 – 3/2 021

cení opečeme houby a cibuli, přidáme rajčata
a krátce je podusíme. Směs podle chuti osolíme a opepříme. Ze zbylého másla a mouky
připravíme zlatavou jíšku, vmícháme do ní
vývar a smetanu a vše krátce povaříme. Poté
vmícháme křen a na velmi mírném ohni jej
necháme ve směsi asi 5 minut prohřát – nesmí
se vařit. Přidáme rozpůlená vařená vejce, zeleninovou směs, vše prohřejeme, podle chuti
dochutíme solí a pepřem a ragú rozdělíme na
talíře. Porce ozdobíme nasekanou petrželkou
a podáváme s vařenými bramborami nebo čerstvým chlebem.
Věra Jedličková, Radonice
VEJCE V HOŘČIČNÉ OMÁČCE
6 natvrdo uvařených vajec, 4 lžíce pikantní francouzské hořčice (typ Dijon), 60 g másla, 200 ml
smetany na šlehání, 2 lžíce hladké mouky, worcesterská omáčka, sůl, celý pepř
Ve větším rendlíku připravíme z másla
a mouky světlou jíšku, přidáme k ní smetanu
a za stálého míchání necháme jíšku zhoustnout. Pak do ní zašleháme hořčici, pár kapek
worcesteru a nakonec omáčku dochutíme solí

a čerstvě mletým pepřem. Oloupaná vejce na
talířích přelijeme omáčkou a podáváme s čerstvým pečivem nebo vařenými bramborami.
Milena Novotná, Olešnice
VAJEČNÁ PAŠTIKA S PÓRKEM
A ŽAMPIÓNY
10 vajec uvařených natvrdo, 2 syrová vejce,
1 velký pórek, 200 g žampionů, 1 hrnek nasekané zelené petrželky, 3 lžíce vychladlého přepuštěného másla, 3 lžíce strouhanky, po 1 špetce
sušeného rozmarýnu a strouhaného muškátového oříšku, sůl, pepř
Oloupaná vejce nakrájíme na kostičky, dáme je
do misky a přidáme k nim nakrájené žampiony, máslo, rozšlehaná vejce, drobně nakrájený
pórek, petrželku a strouhanku (můžeme přidat i 4 lžíce strouhaného tvrdého sýra). Směs
ochutíme solí, pepřem, muškátovým oříškem,
rozmarýnem, důkladně ji promícháme a vlijeme do vymazané a vysypané formy na chlebíček. Paštiku upečeme v troubě vyhřáté na
180°C (asi 45 minut).
Marta Kocourková, Dolní Metelsko
Zdroj: www.ireceptar.cz
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Autobusová spojení
Vlčnov – Uh. Brod
4:48 – 5:00
4:57 – 5:10
5:15 – 5:32
5:52 – 6:06
5:55 – 6:10
6:29 – 6:43

(Veletiny)
4:39 – 5:04

5:02 – 5:23 (So, Ne)

7:00 – 7:28 (So, Ne)
7:09 – 7:24
7:24 – 7:45
7:30 – 7:45
9:00 – 9:10 (So, Ne)
9:34 – 9:45
10:36 – 10:55 (So, Ne)
11:01 – 11:23
12:36 – 12:55 (So, Ne)
13:02 – 13:26
13:12 – 13:23
13:34 – 13:46

13:45 – 14:08
14:16 – 14:35 (So, Ne)

14:23 – 14:32 (So, Ne)
14:36 – 14:46
15:34 – 15:44
15:37 – 15:47
17:35 – 17:45

Uh. Brod – Vlčnov
5:15 – 5:29
5:35 – 5:45
6:10 – 6:19
6:30 – 6:38
6:45 – 7:00 (So, Ne)
6:50 – 7:00
9:05 – 9:1
10:00 – 10:12
10:25 – 10:35 (So, Ne)
11:40 – 11:54
12:25 – 12:36
13:35 – 13:45
14:20 – 14:30
14:45 – 15:07
14:50 – 15:06
15:03 – 15:14
16:15 – 16:28

(Veletiny)

6:45 – 6:55 (So, Ne)
7:00 – 7:24

11:50 – 12:12 (So, Ne)

14:40 – 15:02 (So, Ne)

15:30 – 15:54
17:08 – 17:29
19:05 – 19:24 (So, Ne)

22:25 – 22:43

Centrum
denních služeb
pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti
svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete
být sami celý den doma? Anebo máte ve své
domácnosti rodiče či prarodiče a nevíte, jak
skloubit zaměstnání s péčí o ně? Pokud jste si
odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak
naše sociální zařízení Centrum denních služeb
pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60 let se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat
do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme
důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho
a snažíme se co nejvíce uživatele zapojovat do
dění v zařízení.
Služby, které centrum nabízí jsou placené
a odvíjí se od poskytovaných úkonů, které si
uživatel centra volí dle své potřeby.

16:26 – 16:45 (So, Ne)
21:01 – 21.20

Vlčnov – Uh. Hradiště
4:43 – 5:08
5:17 – 5:38 (So, Ne)
5:08 – 5:36
5:51 – 6:20
6:05 – 6:26
6:58 – 7:21 (So, Ne)
6:54 – 7:20
9:18 – 9:50
10:35 – 11:00 (So, Ne)
11:18 – 11:45
12:57 – 13:20 (So, Ne)
12:58 – 13:25
14:30 – 14:58
15:42 – 16:09
16:48 – 17:15 (So, Ne)
17:18 – 17:45
18:57 – 19:24
21:08 – 21:31

Uh. Hradiště – Vlčnov
6:20 – 6:39
6:25 – 6:48 (So, Ne)
8:35 – 9:00 (So, Ne)
9:00 – 9:34
10:45 – 11:11
11:30 – 11:54 (So, Ne)
12:00 – 12:26
13:08 – 13:34
14:00 – 14:23 (So, Ne)
14:45 – 15:14
15:05 – 15:34
16:00 – 16:25
16:15 – 16:40 (So, Ne)
16:30 – 16:57
18:15 – 18:46
19:10 – 19:33 (So, Ne)
19:30 – 19:57
22:40 – 23:10

KAMENICTVÍ ANDRYSÍK

Jsme rodinná firma, která se zabývá výrobou a montáži pomníků
a veškerými kamenickými pracemi.
• dvojhroby, jednohroby, urnové
liv styl písma přímo na hřbitově)
hroby
• hřbitovní doplňky: vázy, lampy,
• krycí desky, obruby, betonování
kříže, foto na pomníky, urny
základů
• grilovací desky z lávového kamene
• sekání písma, zlacení a stříbření,
• akční nabídka krycích desek – jarní
pískování písma (přisekáme jakýkoslevy
vzorková prodejna Uherský Brod ul. 26. dubna 1101, u Družby

w w w.kamenict v y- andr ysik.cz

tel: 733 551 777

Centrum denních služeb pro seniory, kde
uživatelé mohou trávit svůj volný čas OD
PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30
hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI
v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81.
STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší
informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz, či v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti
nebo na telefonním čísle 725 520 983.
Pokud Vás naše sociální služba zaujala
přijďte se za námi podívat. Budeme se těšit na
Vaši návštěvu.
Mgr. Radka Stuchlíková

INZERCE NEMOVITOSTÍ
Koupíme pozemek
v oblasti vlčnovských vinohradů.
Tel.: 728 471 265
Rádi bychom si pořídili dům.
Může být i k rekonstrukci.
Zahradu uvítáme,
máme dva psy.
Za jakoukoliv informaci budeme
rádi. Tel: 739 115 814
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