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Letošní tradiční jízda králů se konala po loňské „covidové“ pauze netradičně. Jela se především pro Vlčnovjany a ti tuto variantu ocenili.
Stalo se tak v roce, kdy si připomínáme 10. výročí zapsání na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, které připadá
na sobotu 27. listopadu.

Vážení spoluobčané,
rok 2021 se nám pomalu přesouvá do druhé
poloviny, ale na počasí to zatím není nijak
poznat. Je konec května a v domácnostech se
ještě stále topí. Jízda králů, až na malé excesy, proběhla v poklidu a velmi dobře. Chtěl
bych touto cestou velmi poděkovat Policii ČR
a hlavně hasičům z SDH Vlčnov za perfektní
práci při zajišťování průvodu jezdců a hlavně
při projíždění křižovatkami v obci. Díky jim
vše proběhlo v klidu a bez závad.
Rozjela se výstavba naší části cyklostezky směrem na Uherský Brod. Současně s ní
chceme upravit „Hraběcí cestu“ po rozhlednu a tím propojit procházkovou trasu z obce
přes vinohrady k rozhledně po „Hraběcí“ dolů
a přes cyklostezku zpět do obce (celá trasa má
délku cca 4 km). V současné době je rozhledna
pro veřejnost uzavřena a čekáme na vyjádření
statika, které prvky je třeba na rozhledně opravit a které zcela vyměnit. Toto bude probíhat
u všech šesti rozhleden Východního Slovácka.

V nejbližší době se nám rozjede celková
rekonstrukce Klubu sportu a kultury, kde bude
provedena výměna střechy, oken, zateplení
fasády, oprava interiéru, topení atd. Tento projekt bude dotován z Operačního programu
životního prostředí.
Dále rada obce rozhodla o zadání pro
vypracování projektu „Chodník Sokolovna
– horní konec“. Realizaci projektu budeme
chtít co nejdřív uskutečnit. Bude se jednat
o předláždění chodníku a výměny povrchu za
zámkovou dlažbu, včetně úpravy některých
nájezdů.
Pro návštěvníky obce bylo rozhodnuto
vybudování parkování pro (zatím) 6 karavanů
u koupaliště vedle koupalištního parkoviště.
Zde musíme připravit rozvod elektrické energie k přípojným místům a celkové zasíťování.
K vybudování chodníku směr Uh. Brod
zatím čekáme, až projektant dořeší drobné
problémy s ŘSZK. Po vyřešení tohoto budeme

okamžitě zadávat výběrové řízení na zhotovitele chodníku.
Co se týká základní školy a její opravy,
čekáme na dokončení zpracování celého
projektu a výši ceny opravy, abychom mohli
začít vyjednávat o dofinancování s krajem
a Ministerstvem školství a Ministerstvem pro
místní rozvoj a jinými státními institucemi.
Velmi dobrou zprávou je, že jsme na akci
Sportovní areál ZŠ a MŠ získali dotaci ve výši
6 mil. korun a okamžitě zahajujeme výběrové
řízení na zhotovitele této akce.
V dohledné době bude na parkovišti před
Hruškou instalován výdejní stojan Zásilkovny.
Na závěr, jelikož se blíží čas dovolených
a táborů pro děti, bych chtěl všem popřát
krásné prožití této doby a abychom se všichni
vraceli domů zdraví a odpočinutí, plni síly do
dalších měsíců.

hodla rada obce o zapojení do dvou dotačních
projektů:
1. klimatický program SLEDUJEME/
SNIŽUJEME CO2 , CI2, o.p.s., v rámci kterého bude vysázeno 47 stromů (viz podrobný popis níže)
2. Nadační fond ZET, který přispěje na výsadbu 26 stromů.

Třetí možností výsadby ovocných stromů
z dotací je EKOFOND Východního Slovácka.
Příjemcem dotace jsou fyzické osoby starší 18
let, které mají trvalý pobyt na území mikroregionu VS a musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem pozemku určeného pro výsadbu
(zahrada nebo sad). Max. výše dotace 2 000,Kč a současně max. 100 % celkových nákladů na jednu žádost; max. 200 Kč za nákup
a výsadbu 1 ks ovocného stromu. Žádosti se
přijímají od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 na obecním úřadě.
Podrobné informace jsou zveřejněny na
webu obce nebo je poskytnou pracovníci obecního úřadu.

Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Zeleň v obci
V průběhu letošního roku nás ve Vlčnově čeká
realizace několika významných změn v obecní
zeleni, které by měly nejen zlepšit vizualizaci,
ale měly by přispět ke snižování CO2 a rovněž
posílit komunitní život v obci.
Rozsahem největší je projekt „Revitalizace
zeleně v obci – 2. etapa“, o kterém jste byli předběžně informování v loňském letním vydání
Vlčnovského zpravodaje. V současné době je
vysoutěžena realizační firma a realizace bude
probíhat v období od srpna 2021 do dubna
2022. Projekt bude dotován z Operačního
programu životní prostředí. Projekt zasahuje
5 lokalit v obci: v ul. Masarykově, Sportovní,
Pod Bočky, Podedvorské a v areálu základní
školy.
Dalším projektem je výsadba aleje podél
v současné době budované cyklostezky v k.ú.
Vlčnov směr Uh. Brod. V tomto případě roz-

U obou projektů je podmínka zapojení
komunity obce. Proto už v předstihu si dovoluji
oslovit občany, spolky, rodiny, děti ze základní
školy, že mají možnost si vysadit „svůj“ strom,
o který můžou pečovat a v případě ovocných
odrůd i získávat plody. Většina stromů je dlouhověkých a je možné, že přesáhnou několik
generací. Přesný termín výsadby a možnost
zapojení bude ještě upřesněn, předpokládaný
termín je září – říjen letošního roku.

Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
a členka redakční rady

Stromořadí podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami
POPIS LOKALITY / ÚZEMÍ
Řešené území pro výsadbu aleje se nachází
v extravilánu obce Vlčnov v okrese Uherské
Hradiště ve Zlínském kraji, na dohled Bílých
Karpat. Jedná se o plochu podél nově realizované cyklostezky směr Uherský Brod, na
pozemcích parcel č. 4575/194, 4575/263
a 4575/306 v k.ú. Vlčnov. Řešená lokalita je ve
vizuálním kontaktu s vesnickou památkovou
rezervací vinohradnických staveb – Vlčnovské
búdy.
Smyslem realizace na ploše v návaznosti na
zástavbu obce a její kulturně-rekreační areál
je zvýšit biodiverzitu a estetickou hodnotu,
pozitivně ovlivnit mikroklima, zadržovat vodu
v území. Využití plochy a výsadba stromů je
v souladu s platným územním plánem obce.
Lokalitu tvoří přibližně 6 m široký pás podél
800 m dlouhé cyklostezky vedoucí ke staré
„hráběcí cestě“, na straně do polí na mírném
svahu s výhledy na Vlčnovské búdy. Koncepce
řešení vytváří jednotný návrh zeleně typický
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pro venkovské prostředí s použitím původních domácích i zdomácnělých druhů dřevin.
Vysázená zeleň bude veřejně přístupná a povede ke zlepšení kvality života lidí v extravilánu
obce.
SPECIFIKACE VÝSADBY
Podél cyklostezky bude ze severní strany vysazeno stromořadí typických ovocných a listnatých stromů. Stromořadí je vysazeno po
určitých segmentech a mezi těmito segmenty
je ponechána širší mezera pro zajištění volnějších průhledů na búdy. Předkládaný návrh
zohledňuje parametry prostoru, vedení technické infrastruktury, estetická a historická
hlediska a klimatická hlediska daného území.
Offsetový projekt řeší střední úsek v délce asi
600 metrů.
Pro novou výsadbu byly vybrány dlouhověké dřeviny na základě potenciální přirozené vegetace, aby byly schopny prosperovat
ve zdejším prostředí. Celkem bude vysáze-

no 47 kusů stromů, z toho 20 kusů lip srdčitých (Tilia cordata), 10 kusů habrů obecných
(Carpinus betulus) a 17 ks ořešáků (Juglans
regia ´Mars´), které jsou v této lokalitě typické.
Stromy budou vysázeny s dvanáctimetrovým
rozestupem, kvůli dostatečnému prostoru pro
jejich budoucí růst. Celá výsadba se uskuteční
za přítomnosti odborného dozoru svépomocí komunity obce (občané, spolky, žáci školy,
pracovníci obce a další zájemci).
Investor: obec Vlčnov
Rok realizace: podzim 2021
Doba trvání: 70 let
Poloha: 49°0‘38.642“N,
17°35‘24.057“E
(začátek stezky),
49°0‘47.736“N,
17°36‘1.715“E
(vyústění stezky
na starou hráběcí cestu)
V lčnovský zpravodaj – číslo 66 – 6/2 021

Informace z obce
Pozemkové úpravy: v současné době jsou sborem zástupců odsouhlaseny obslužné komunikace. Aby se mohly realizovat v celém rozsahu,
je nutno nakoupit pozemky. Proto se obracíme opakovaně na vlastníky pozemků, kteří
zvažují prodej, s prosbou, aby je nabídli obci
k odkoupení. Obecní pozemky budou využity na tzv. Společná zařízení, což jsou nejen
obslužné komunikace, ale i remízky, větrolamy, vodní plochy.
V této souvislosti doporučuji navštívit kteroukoliv z okolních obcí, kde již pozemkové
úpravy proběhly, aby jste se přesvědčili o prospěšnosti úprav.
Odpadové hospodářství: opakovaně upozorňujeme, že do popelnic se ukládá pouze
odpad, který nelze vytřídit. Není možné svá-

Otevřeno pro veřejnost
žet popelnice naplněné stavebním odpadem,
nádoby se tím ničí.
V průběhu celého roku probíhá údržba
vzrostlých stromů v obci odborníky z arboristické firmy. V současné době se ořezují nebo
připravují k ořezu proschlé lípy podél potoka
a za sokolovnou, suché větve bříz v parcích
a vrby u potoka.
Obec nabízí k odprodeji železné sloupy
demontované z bývalých rozhlasů.
Novou zprávou je pozastavení části stavby
cyklostezky směr Uh. Brod z důvodu významného archeologického nálezu, na dobu kolem
5 týdnů. Veškeré náklady související s výzkumem musí zaplatit obec!!
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov, čl. redakční rady

Obecní úřad
pondělí:
úřední den 07.30–16.30
úterý:
neúřední den
středa:
úřední den 7.30–16.30
čtvrtek:
0 7.30–14.30
pátek:
0 7.30–13.30
polední přestávka: 		 11.30–12.00
Pošta
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

13.00–18.00
08.00–12.00, 13.00–14.00
13.00–18.00
08.00–12.00, 13.00–14.00
08.00–12.00

Kontakt: 954 268 761

Místní poplatky v obci Vlčnov pro rok 2021
Do 30. 6. 2021 jsou splatné tyto poplatky
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Platí všechny fyzické osoby, které mají v obci
trvalý pobyt včetně cizinců, kteří mají na
území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. Platí fyzické
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu. Osvobozeny jsou fyzické osoby, které žijí celoročně v zahraničí, dále
osoby, které jsou v obci přihlášeny k trvalému
pobytu, ale nezdržují se zde a není možné zjistit jejich adresu pobytu a děti narozené v příslušném kalendářním roce.

Poplatek za psa
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců, platí držitel psa. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 50 Kč za jednoho psa, 100 Kč za
druhého a každého dalšího psa.
Osvobozeny jsou nevidomé osoby, osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod, členové
záchranné kynologické brigády.
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Aktuální slevu zjistíte po přihlášení na
www.mojeodpadky.cz nebo dotazem na obec
Vlčnov
650 Kč/osobu
(mínus sleva za třídění, až 350 Kč)

Rekreační poplatek – prázdný dům
650 Kč/osobu
(mínus sleva za třídění, až 350 Kč)
Poplatek za psa 50 Kč
Jak lze tyto poplatky uhradit?
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu
Vlčnov, Vlčnov 124;
• bankovním převodem na číslo účtu
1543058369/0800, jako variabilní symbol
uveďte číslo domu;
• po domluvě lze zaslat QR kód formou SMS
do mobilu pro použití v internetovém bankovnictví.
Marie Dacíková
Tel.: 572 675 112, 777 537 208

Klub sportu a kultury Vlčnov
Před zahájením letní sezóny, pro děti i dospělé, kteří se chtějí nejenom projít, ale i se
něco dozvědět a pobavit se, jsme vytvořili
Vlčnovskou hledačku. Jedná se o venkovní
hru, kde jsou různé úkoly a zastavení. Trasa
tvoří okruh, lemovaný sochami muzikantů,
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vede kolem búd k rozhledně, dále až do lesa
k Pepčínu (místu, kde stával zámeček) a poté
zpět z lesa, kolem pumpy, hřiště a opět ke
kapličce u búd. Hledačka je volně ke stažení na stránkách www.kskvlcnov.cz – v sekci
Informační centrum nebo je k dispozici vytiš-

těná na knihobudce před KSK. Až půjdete
„hledat“, můžete nám zaslat foto, rádi zveřejníme. Všichni úspěšní hledači, kteří vyluští
tajenku si mohou přijít k nám do Turistického
informačního centra (přízemí KSK) pro
malou odměnu.
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V sobotu 27. 3. jsme učinili první krůček
z mnoha a mnoha dalších, které budou následovat, k opravám památkových usedlostí.
Začali jsme usedlostí čp. 65 a pozvali zkušené
a znalé odborníky, kteří se podobnými opra-

vami zabývají již dlouho – Vlčkovi (Hliněný
dům). Jejich úkolem bylo zjistit aktuální stav
venkovního zdiva a návrh řešení pro citlivou
rekonstrukci s využitím původních materiálů
a tradičních postupů. S vyhotoveným posou-

zením pak můžeme jít dál, žádat finanční prostředky a řešit postupnou rekonstrukci památkové usedlosti.

Roh domu bude nutné nově podezdít na kámen a vápenotrasovou
maltu, nově vyzdít stěny a spojit se současným zdravým zdivem

Takto degraduje dřevo, když přijde do kontaktu
s cementovou maltou

V březnu proběhla opět akce Ukliďme Česko
– ukliďme Vlčnov, do které jsme zapojili. Kvůli
opatřením nešlo tentokrát uklízet hromadně,
proto děkujeme všem, kdo neváhali a pomohli
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uklidit části naší obce a její okolí. Víme, že
mnoho z vás uklízí i kdykoliv jindy, proto všem
moc děkujeme, že pomáháte přírodě, která
sama tento odpad nezlikviduje. Pro zájemce

o pytle – jsou stále k dispozici ve vestibulu KSK
v tzv. Pytlomatu.
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Na oslavu Mezinárodního dne dětí jsme před KSK postavili skákací hrad a děti se mohly dosyta vyřádit, zaskákat si nebo projevit svou kreativitu v malování na chodníku.

Ve dnech 5. – 6. 6. proběhla víkendová akce, do které se tradičně zapojujeme – Víkend památkových domků. V sobotu se v usedlosti čp. 65
vyráběly růže a v neděli se peklo a smažilo, pralo prádlo, zametalo…

Plánované akce
17. 7.
24. 7.
14. 8.
20. 8.

Letní kino – film Šarlatán
Hodové zpívání v búdách
Koncert skupiny The Beatles revival
Letní kino

9. 9.
11. 9.

Spisovatel Jan Janča – beseda
s J. Jilíkem o životě a díle
Slavnosti vína a otevřených
památek, Uh. Hradiště

18. 9.

Košt vdolečků
s minijarmarkem a večerním
koncertem country kapely
„Čuchaband“

Petra Kučerová Brandysová, ředitelka KSK
V lčnovský zpravodaj – číslo 66 – 6/2 021
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Jízda králů Vlčnov 2021
Letošní jízda králů proběhla velmi netradičně, komorně a nikdo jsme
netušili, jak to vlastně v neděli celé dopadne… Podle reakcí občanů
i samotných aktérů ovšem byla nejlepší za posledních několik let.
Nebudu se zde rozepisovat, jak všechny letošní přípravy probíhaly
a co vše se řešilo. Myslím, že nejlépe to popsali rodiče krále Pepíka,
a proto přikládám jejich článek, ať si všechno, co tomu předbíhalo,
můžete sami přečíst.
Jenom mi dovolte jménem organizátorů poděkovat:
Největší poděkování patří bezesporu královské rodině a rodinám
legrútů a družic. Děkujeme všem občanům, že podpořili v neděli jízdu
králů, přivítali a pohostili legrúty s králem a vyšli do ulic Vlčnova.
Velmi děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov a Policii ČR za
pomoc s organizací dopravy. Také všem ostatním, kteří se zapojili do
příprav, technického i programového zajištění a organizaci letošní jízdy
králů. Děkujeme i žákům ZŠ Vlčnov za krásné obrázky, vyzdobení obce
a trasy jízdy králů.
Děkujeme oficiálním i náhodným účinkujícím a také návštěvníkům.
Vytvořili jsme společně krásnou atmosféru naší jedinečné tradici,
a proto ještě jednou všem velké díky.
Petra Kučerová Brandysová, ředitelka KSK
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Významní vlčnovští jubilanti
Josef Kadlčík

Akademický sochař Josef Kadlčík je
významným zástupcem sochařského směru
otevřené formy, milovníkem historie, vlčnovským rodákem.
Narodil se 1. 2. 1941 ve Vlčnově do rodiny Josefa a Marie Kadlčíkových jako druhý
nejstarší ze čtyř dětí. Nyní je jediným žijícím ze svých sourozenců, kterými byli sestra Marta, bratr Ladislav, vysvěcený na kněze
a bratr František, horolezec, jenž v 80. letech
emigroval do Západního Německa. S první
ženou má dceru Kateřinu, která je lektorkou
francouzského a anglického jazyka. S druhou
ženou syna Josefa, který se věnuje architektuře. V posledních deseti letech žije na důchodu
ve své rodné chalupě ve Vlčnově. Je členem
místního Mužského sboru Vlčnov.
Ve své tvorbě se opírá o národní historii a přírodní principy. Jeho hlavními tématy jsou postavy Cyrila a Metoděje, Jan Amos
Komenský a čeští hudební skladatelé. Má
velkorysý osobitý styl tvorby a do svých
děl zakomponovává abstraktní symboliku. Většinu svého profesního života působil
v Praze.
Již jako malý začal projevovat nadání a cit
pro uměleckou tvorbu. Vystudoval Střední
uměleckoprůmyslovou školu v Uherském
Hradišti, obor kamenosochařství. Zde získal výborné základy práce s kamenem, které
byly později nosné v jeho tvorbě. Studium na
Akademii výtvarných umění v Praze započal
roku 1962. Nastoupil zde do ateliéru významného sochaře Vincence Makovského a pod
jeho taktovkou si začal osvojovat sochařskou
techniku tzv. otevřené formy. Významným
počinem na studiích byla jeho diplomová
práce z roku 1968. V sádrové podobě vytvořil
sousoší Cyrila a Metoděje v životní velikosti.
Za toto dílo získal cenu akademie za nejlepší
diplomovou práci. Po studiích zůstal v Praze.
Mimo jiné vytvořil např. v roce 1975 bustu
Jana Amose Komenského, která je umístěná v nádvoří muzea J. A. Komenského
v Uherském Brodě. Roku 1977 se zúčastnil mezinárodního sochařského sympozia v Bulharsku. Vytvořil zde dílo s názvem
Portál, kdy inspirací mu bylo čerstvé ustano-

vení charty 77. Dílo má v sobě zakódovanou
protirežimovou symboliku a získal za něj 3.
cenu. V rodné obci pak vytvořil betonovou
Hřbitovní plastiku a před Charitním domem
Tři reliéfy, materiál je pískovec.
Do rodného kraje se roku 1980 vrátil jako
učitel na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti a vyučoval zde tři roky.
Poté se vrátil opět do Prahy, kde působil jako
profesor na Střední umělecké škole Václava
Hollara, později v letech 1989 až 1997 zastával
funkci ředitele Střední uměleckoprůmyslové
školy v Praze na Žižkově.
Spolu se sochařem Janem Bartošem v roce
1988 vytvořil sousoší s názvem Kosmonauti.
Originál sochy je umístěný v atriu Policejní
akademie a je ztvárněn v nadživotní velikosti
v bronzu. Má symbolizovat pokrok v technice ve 20. století. V následujících letech tvořil
hlavně portréty a busty do soukromých sbírek.
Koncem devadesátých let vedl práce na restaurování a kopírování soch od Matiáše Bernarda
Brauna ve Vrtbovské zahradě v Praze. Sám je
autorem kopie sochy Atlase, která je umístěna
nad vstupní branou.
Za svůj život ovlivnil bezpočet studentů
a nechal za sebou tuny kamene a bronzu, kterému vtiskl duši.
K významnému životnímu jubileu Josefa
Kadlčíka – 80 let, jsme uspořádali v Galerii
na Měšťance výstavu s názvem Zkamenělé
věky. Výstava je otevřena vždy v neděli od 14
do 17 hodin nebo kdykoli na požádání v KSK či
knihovně. Potrvá do konce září 2021.

sochařská expozice

ZKAMENĚLÉ
VĚKY

Jubilejní výstava
životního díla
vlčnovského rodáka

ak. soch.

Josefa Kadlčíka
od 30.5.2021 do konce září
v prostoru Galerie na Měšťance
otevřeno každou neděli od 14:00 do 17:00
nebo na požádání v KSK či knihovně

Mír, Josef Kadlčík

Antonín Pavelčík
V historii každé obce jsou lidé, kteří v ní
zanechají nesmazatelný otisk. Mezi ty, kteří
dlouhá desetiletí propagovali Vlčnov a naši
jízdu králů a tím si zaslouží, abychom si jich
vážili a připomínali si je, patří určitě Antonín
Pavelčík.
Během svého působení v Klubu sportu
a kultury a ve Společnosti Jízdy králů inicioval
a se svými spolupracovníky přímo organizoval
celou řadu akcí, které se postupně staly tradicí. Svým nadšením a energií dokázal pro své
nápady získat spoustu lidí kolem sebe a díky
tomu jsme mohli být v létech 1982, 2000
a 2018 svědky Setkání vlčnovských králů,
v roce 1999 Přehlídky variant vlčnovských
krojů, ze které byl vydán krásný nástěnný
kalendář a ten byl jedním z impulsů k pozvání Vlčnovjanů a jízdy králů na EXPO 2000 do
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Hannoveru. A to je jen pár střípků z mozaiky
jeho činností, které pomáhaly vytvářet pestrý
obraz našich tradic.
Významná je také jeho publikační činnost, zejména poslední kniha KRÁLOVSKÉ
OZVĚNY Z VLČNOVA, ve které shrnul své
celoživotní zkušenosti a postřehy o jízdě
králů a doplnil je vzpomínkami a příběhy
Vlčnovjanů.
V dubnu letošního roku oslavil Antonín
Pavelčík krásné životní jubileum – 85let,
a proto bychom mu touto malou vzpomínkou
chtěli poděkovat za vše, co pro Vlčnov udělal a popřát mnoho dalších let ve zdraví, při
zaslouženém odpočinku v kruhu jeho rodiny.
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK

Antonín Pavelčík při letošní jízdě králů se svým
synovcem, Josefem Pavelčíkem, otcem krále Pepíka
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Jízda králů Vlčnov 2021 – návrat ke kořenům tradice
Na konci března minulého roku se projednávaly možné varianty jízdy králů 2020.
Kromě strachu z neznámé nemoci se našlo
mnoho dalších organizačních důvodů, proč
by se tehdy nemělo do takového dobrodružství
vůbec pouštět. Jakákoliv připravená akce by
stejně mohla být z hodiny na hodinu odvolána, pokud by se nákaza ve Vlčnově prokázala.
Nebo naopak, pokud by ji k nám donesl nějaký
třeba i nepozvaný host, mohla by odpovědnost
za následky padnout na organizátora takové
akce. A co se týká názoru ročníku samotného, jasně se vyjádřili, že ono to pro ně není
jen o tom posledním květnovém víkendu. Je
to o velikonocích, ročníkové zábavě v dubnu,
stavění a hlídání máje celý květen. Zkrátka
o mnoha společných setkáních a zážitcích, na
které pak budou celý život vzpomínat. A jízda
králů u nás je taky o propojení generací v rodinách legrútů a družic, protože rodiny si při přípravách často pomáhají a předávají si potřebné zkušenosti. Takže ani samotné přípravy,
strojení koní a příprava krojů se bez účasti těch
nejzkušenějších neobejde. A bohužel světem
letěla viróza, která nejvíce ohrožuje právě lidi
vyššího věku. Tradice jsou pro náš život důležité, a zejména u nás ve Vlčnově. Ale to, co se
tu v březnu a dubnu 2020 dělo, nikdo od války,
nebo možná od srpna 1968, nezažil. Bez diskuzí se zavřely hranice, rušilo se všechno včetně
olympiády a lidem se dokonce omezila osobní
svoboda scházet se s ostatními. Domnívám
se, že jsme tehdy neměli právo povýšit naši
vlčnovskou hrdost nad zdraví našich bližních,
které bychom neuváženým jednáním mohli
ohrozit. I když cílem nás všech je tradici ctít,
udržovat, a předávat dalším generacím. Právě
od ročníku poprvé zazněl návrh odložit jízdu
králů na rok 2021 a spojit tak ročník 2002
a 2003. Protože nebylo možné se osobně sejít,
hlavní organizátor koncem března rozeslal
rodičům ročníku dopis, aby se k situaci písemně vyjádřili. Protože ve Vlčnově je to právě na
rodinách legrútů a družic, kteří jsou nositelé a hlavní aktéři této prastaré tradice. Takže
to nemůže dotčeným rodinám vlastně nikdo
nařídit, ale ani zakázat. Ještě v polovině dubna
nebylo možné vůbec odhadovat vývoj situace
a s tím související rozvolňování vládních opatření. Proto je celkem logické, že rodiny ročníku odhlasovaly odložení jízdy králů. Na konci
dubna se situace ohledně zákazů setkávání
začala vcelku neočekávaně obracet k lepšímu
a tak jsme ročníku alespoň nabídli, že by si
u našeho domu mohli postavit svůj symbolický máj. Tuto nabídku přijali a zodpovědně svůj
máj celý květen dle možností i hlídali. Poslední
květnovou sobotu se pak máj pokácel. Všichni
jsme tehdy věřili, že za rok bude situace příznivější a jízda králů proběhne jako obvykle se
vší slávou.
Bohužel od podzimu byla situace s denními
nárůsty onemocnění ještě mnohem horší, než
tomu bylo na začátku roku 2020. Na druhou
stranu už se začalo s očkováním nejohroženějších skupin a spousta lidí už si nemocí také
prošla. Proto jsme se na začátku roku 2021
rozhodli společně s KSK napsat rodinám legrútů a družic dopis, v kterém jsme vyjádřili
náš zájem a podporu realizace letošní odložené jízdy králů. Jako místní totiž vidíme tuto
naši tradici určitě jinak, než třeba přespolní
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návštěvníci. Za každým legrútem a družicí
stojí rodina, pro kterou je poslední květnová neděle vyvrcholením často týdnů starostí
a příprav. Tyto rodiny většinou ani nemají příliš moc času na radovánky, jako jsou kolotoče,
prodejní stánky nebo doprovodné programy,
které jsou naopak důležité pro návštěvníky.
Pro rodiny hlavních aktérů jsou to desítky
hodin strávených nad výrobou papírových
růží a jejich přípravou k ozdobení koně. Také
výběr spolehlivého vodiče, kterého si vybírá
rodina nebo sám legrút, je důležitou záležitostí. Zpravidla je to někdo z rodiny nebo blízký
kamarád. Vodič musí mít důvěru rodičů legrúta, protože v jeho rukou může být zdraví
a třeba i život mladého jezdce. Vodič musí být
schopen, například při splašení koně zasáhnout i za cenu vlastní újmy na zdraví. Mladý
jezdec musí absolvovat několik tréninků na
svém koni, aby při samotné jízdě králů byl
kůň i jezdec co nejklidnější. A v neposlední
řadě je potřeba zajistit kroj se všemi doplňky,
které k legrútovi a družici patří. Právě doplňky kroje jsou často největším oříškem, protože
se jedná o nejslavnostnější formu kroje, který
má právo každý nosit jenom párkrát v životě.
Takže nezbytné doplňky jsou historicky v rodinách jen v omezeném množství a často se mezi
rodinami půjčují k této slavnostní příležitosti.
Kroje jsou v dnešní době dosti hodnotná záležitost a půjčování mimo rodinu se podaří jen
opravdu výjimečně. Další starostí každé rodiny legrúta je najít zkušeného zdobiče, který
vlastníma rukama zajistí, aby byl kůň ozdoben, jak se patří a že růže na koni zůstanou
na svém místě po celou dobu. Strojení koně je
samostatná vlčnovská disciplína a tito strojiči se domlouvají i roky dopředu. Největší starostí pro všechny zúčastněné je určitě počasí,
které nikdo naplánovat nedokáže. A tak můžeme jen doufat a snažit se zavděčit například
svým předkům, aby nám pěkné počasí tam
nahoře pomohli ovlivnit. My jsme zanesli mojí
mamince na Den matek na hrob novou vázu
s kyticí. Taťkovi jsme na hrob také dali to, co
měl vždycky hodně rád a to je lahev domácí
vlčnovské slivovice. A jestli si ji nevezme do
jízdy králů k sobě, vezmeme ji domů a s rodinou ji vypijeme na jeho vzpomínku. Z výše
uvedeného je patrné, že starostí je s přípravami dost a výsledkem toho všeho snažení je
právě nedělní jízda králů ve Vlčnově.
Odezva na náš dopis ze začátku února byla
pozitivní a už v polovině února byl na světě
předběžný seznam legrútů a družic, kteří se
letošní jízdy králů chtějí zúčastnit více méně
za každých podmínek. Je potřeba si totiž uvědomit, že vlčnovská jízda králů není jen nějaké
divadelní vystoupení, které každý rok předvádí stejní aktéři. Takže byly jen dvě možnosti a to, že se jako zúčastněné rodiny společně domluvíme a jízda králů letos bude. Nebo
že se neodmluvíme a prostě to nebude. Další
odkládání o rok už nepřicházelo moc v úvahu.
Proto jsme byli velmi rádi, že rodiny se k rozhodnutí postavily čelem a v této nepříznivé
době v sobě našly dostatek síly a optimismu.
Věřím, že pro Vlčnovjany je to něco víc, co tu
bylo dlouho před námi a snad tady bude ještě
dlouho po nás. Jakmile jízdu králů odjedeme,
staneme se jen malým kamínkem na cestě, po
které už staletí kráčí vlčnovská jízda králů. Ale

bez těchto jednotlivých malinkých kamínků
by tady žádná cesta pro jízdu králů už nebyla.
Rodiny tak měly důvod udělat potřebné přípravy, aby se v květnu v tradičním termínu
mohlo vyjet. Také jsme doufali, že do konce
května se situace zlepší v souvislosti s probíhajícím očkováním. Tehdy ještě pořád nebylo
možné předvídat, jak to v květnu bude. Proto
jsme se zaměřili na skutečnou podstatu jízdy
králů, což je nedělní objížďka královské družiny s králem po vesnici. Tak si určitě pamatují jízdu králů naši předkové, kteří jeli tu svoji
jízdu králů třeba před 100 lety. Protože tehdy
nebyly žádné velké doprovodné programy
a další vynálezy naší moderní doby a cestovního ruchu. Tehdy šlo opravdu o tradiční obřad
předání této staleté tradice, kterou Vlčnovjani
každoročně hrdě stavili a byla pro ně samozřejmostí třeba jako Velikonoce nebo Vánoce.
S tím jsme začali pracovat a vytvořil se plán,
který měl hlavní a jediný úkol. A to bylo zachování toho nejdůležitějšího, objížďky královské družiny s králem po vesnici. Všechno
ostatní bylo jen načrtnuto v hrubých rysech,
jako možné rozšíření v případě dobré situace.
Na konci dubna se situace s pandemií začala
zlepšovat a výhled rozvolňování nám dával
velkou naději. Na druhou stranu bylo i přesto
stále velmi složité zajistit průběh jízdy králů
ve větším měřítku, protože dodržování nařízení vlády o kontrole návštěvníků venkovní
kulturní akce se dá jen těžko v takovémto rozsahu uhlídat. Na akci probíhající po celé obci
není asi myslitelné všechny příchozí zkontrolovat. A kontrolovat i místní, kteří by chtěli vyjít z domu a pozdravit legrúty nebo jim
hodit něco do boty. A ty zkontrolované navíc
nějak „označit“, aby se nekontrolovalo pořád
dokola. Z tohoto důvodu byla neustále snaha
plánovanou akci příliš nemedializovat, abychom tak nepodnítili příliš mnoho přespolních
návštěvníků k příjezdu. Zablokování příjezdových cest do Vlčnova policií v případě dopravního zmatku si nikdo nepřeje. Navíc Vlčnov
nebude letos v době jízdy králů pro dopravu
uzavřen a potřebujeme trasu pro koně udržet co nejprůchodnější. Parkující auta by tak
mohla všechno zkomplikovat. Také se neplánovalo žádné zázemí pro přespolní návštěvníky, protože jakákoliv taková příprava, ze
strany obvyklého hlavního organizátora, by
nezbytně musela zahrnovat i otázku, jak dodržet aktuální vládní nařízení. V rámci Vlčnova
pak proběhla roznáška informačních letáků do
všech domů na plánované trase. Místní spoluobčané totiž projevovali zájem o podporu
královské družiny. V rámci příprav byli osloveni také předlegrúti, kteří by měli v tradici
pokračovat zase za rok při jízdě králů 2022.
Odezva byla opět pozitivní a mladí mužové
začali pilně cvičit naše vlčnovské lidové písničky, aby na ozdobeném voze hrdě uzavírali
letošní jízdu králů. A právě tito předlegrúti
nám zase dávají naději na pokračování naší
tradice do dalších let.
Od začátku května probíhal nácvik předání vlády králů, které bylo naplánováno na
poslední květnovou sobotu. Program se připravoval s předpokladem nemožnosti účasti
diváků, a proto se mělo vše živě vysílat přes
internet. Za přípravu (nejen sobotního) programu a další pomoc patří velké poděkovástrana 9

ní hlavně Martě Kondrové a Petře Kučerové
Brandysové, které vše nezištně a obětavě organizovaly. A to v dnešní době, kdy jen s nelibostí od kohokoliv slyšíme, že máme nějakou povinnost. Protože je přece demokracie
a nikdo nám přece nemůže říkat, co máme
nebo nemáme dělat. Ona ta naše jízda králů
přece není povinnost vůči nějaké autoritě,
jakou je třeba vláda naší země nebo představitelům naší obce nebo Klubu sportu a kultury.
Ona je to povinnost vůči našim předkům, kteří
tuto tradici udržovali nejen v časech hojnosti
a radosti, ale také v časech nouze a smutku.
A jak jsme sami poznali, ve Vlčnově máme lidí
s pocitem povinnosti vůči předkům stále ještě
dostatek. Pomoc a podpora nám byla nabízena
ze všech stran a už jenom proto to mělo cenu
udělat. Protože právě to, jak se všichni kolem
nás semkli a postupovali k společnému cíli,
nám taky dodávalo sílu.
A pak už jsme jen netrpělivě čekali na
poslední neděli v květnu, jestli nás naši předkové vyslyšeli ohledně pěkného počasí. I když
je zase rozdíl mezi pohledem na počasí ze strany aktérů a návštěvníků. Pro návštěvníka je
čím tepleji a slunečněji, tím asi lépe. Ale pro
samotné jezdce a doprovod je mnohem lepší,
když je pod mrakem a teplota maximálně
20°C. Kroje byly určeny pro celoroční nošení
a v minulosti bývalo chladněji a v domech se
také méně topilo. Tak je logicky kroj poměrně
teplý. Ale hlavně nesmí v neděli pršet, protože
déšť s krojem z tradičních materiálů nejdou
vůbec dohromady. Kroj zničený deštěm je
často téměř neopravitelný a je tak nenahraditelně zničeno mnoho generací opatrování

tohoto kusu rodinného dědictví. My vděčíme
našim rodičům za to, že po desetiletí shromažďovali pro nás, naše manželky i děti vlčnovské
kroje, o které se pak maminka vždycky starostivě starala. Můžeme jim vzdát čest i tím,
že kroje budeme hrdě nosit, dobře se o ně starat a jednou je zase v pořádku předáme našim
dětem jako rodinné stříbro.
Konečně to bylo tady. Po týdnech příprav,
diskuzí a obav byl poslední květnový víkend
roku 2021. Je možná symbolické, že právě před
100 lety v roce 1921 byl vlčnovským králem
jmenovec toho letošního. A je možná i symbolické, že tehdy končila epidemie španělské
chřipky a letos snad skončí i ta nová epidemie.
Věřím, že tou letošní jízdou králů, která měla
být hlavně o Vlčnově a pro Vlčnovjany, jsme se
té před 100 lety opravdu přiblížili. Pak už u mě
i manželky Petry převládl klid, že co se stihlo
nachystat, to se nachystalo a proč se zbytečně něčím trápit. A hlavně, že už to snad nejde
zastavit a už jen vyhlížení dobrého počasí nám
dělalo vrásky na čelech. Stále jsme si opakovali, že si to chceme také užít, protože tento
víkend už se nikdy opakovat nebude. Leda
možná nějaký vnuk, třeba taky Josef. Sobotní
předání vlády bylo moc pěkné. Zkušenost a cit
Marty Kondrové je obdivuhodný. Bylo vidět,
že i na Pepíka ta důležitost okamžiku skutečně dolehla. Petra Kučerová Brandysová zase
všechno dobře organizovala až po pravidelné
testování účastníků programu. A pokud by na
nás došla kontrola, tak už jenom to množství
papírů, se všemi prohlášeními a potvrzeními, by je muselo vyhnat. Doprovod průvodu
koní pak zajišťovali místní hasiči pod vede-

ním Dušana Vráblíka ml., který na historickém kole neustále vše objížděl a koordinoval
své kolegy s hlídkami policie, dohlížející na
provoz aut na hlavních cestách. Bylo to opravdu vynikající, jak vše proběhlo bez nějakých
komplikací s pohybem koní po komunikacích za neomezeného provozu. Pomoc hasičů i policie byla neocenitelná a s domluvou
všeho nezbytného nám hodně pomohla obec
Vlčnov. Zhodnocení letošní jízdy ať si udělá
každý sám. Šli jsme do něčeho nevyzkoušeného, mimořádného, určitě i riskantního.
Snažili jsme se ale připravit na všechny eventuality. Takže určitě by se našla nějaká nedokonalost, ale bylo to zkrátka takové …… lidové.
Podpora Vlčnovjanů byla úžasná. Tolik jídla
a pití připraveného před domy po celé dědině jsem asi ještě neviděl. To se pak člověk ani
nemůže divit, že tato vlčnovská pohostinnost
může někoho až udolat. Všichni jsme z toho
byli nadšení, protože tak sami Vlčnovjané ukázali, že naši jízdu králů nedáme a že je pro nás
důležitá. V pondělí už jsem zaslechl, že dokonce proběhla i nějaká nabídka předlegrútům,
takže by na příští rok nemuseli mít s hledáním
svého krále problém. A o to vlastně šlo. Zkusit
to trochu jinak vzhledem k aktuální situaci,
protože stejně jako před rokem, nikdo z nás
neví, co bude příští rok a jestli se podobné zlé
časy nebudou zase opakovat. Anebo se všechno vrátí do původních kolejí, to se jistě uvidí
za rok. Moc všem děkujeme, a jestli podle Vás
proběhla letošní jízda králů úspěšně, tak je to
zásluhou nás všech, Vlčnovjanů.
Petra a Josef Pavelčíkovi

Vlčnov ve fotografii

Původní vstupní dveře na OÚ
strana 10

Nové elektronické vstupní dveře na OÚ
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Tak jako na všech pracovištích i na obecním úřadě se pravidelně testuje

Jako každý rok, i letos na výročí osvobození
26. dubna jsme uctili památku padlých
spoluobčanů položením věnců k pomníkům a
k pamětním deskám v obci

Původní rampa u školní kuchyně
V lčnovský zpravodaj – číslo 66 – 6/2 021

Lípa republiky zasazená v roce 2018 má pamětní desku

Rampa u školní kuchyně po opravě
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Úklid na koupališti před zahájením provozu

Vysílání pořadu České televize SeČteno z Vlčnova
Na Zelený čtvrtek 1. dubna se z Vlčnova uskutečnil přímý přenos pořadu SeČteno ze zlínského kraje. Díky až neuvěřitelně krásnému
jarnímu počasí (během jinak deštivého období) se vysílání uskutečnilo pod širým nebem
v parku naproti kostela. V přímých vstupech

se za mikrofony, před televizními kameramy a pod vedením známých redaktorů České
televize Josefa Kvasničky a Daniela Takáče
představili osobnosti zlínského kraje: hejtman krajského úřadu, Radim Holiš, rektor
Univerzity T.Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík,

ředitel Nadace T. Bati Pavel Velev, ředitel uherskohradišťské nemocnice Petr. Sládek, farář
velehradské farnosti P. Josef Čunek, etnografka Slováckého muzea v Uh. Hradišti Marta
Kondrová a další zajímaví lidé našeho kraje.

Natáčení probíhalo v parku naproti kostela
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Hejtman zlínského kraje se zástupci obce

Televizní moderátoři ve Vlčnově

P. Čunek a Marta Kondrová

Rektor Univerzity T. Bati

Ředitel nemocnice P. Sládek a hejtman R. Holiš

Usnesení rady obce
usnesení č.: R-463/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
dodatek č. 4 Dohody o úpravě vzájemných
práv a povinností mezi obcí Vlčnov a firmou
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem
Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 49453866, ze dne 19.1.2018, úhrada nákladů za provoz ČOV v roce 2021 bude činit
2.000.000,- Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku dohody a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č.: R-464/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
Dodatek příkazní smlouvy 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, navýšení
ceny za obsloužení nádob
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-465/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
uplatňovat „slevu“ na všechna povolená
katalogová čísla 200301 (směsný komunálV lčnovský zpravodaj – číslo 66 – 6/2 021

ní odpad), 200302 (odpady z tržišť), 200303
(uliční smetky) a 200307 (objemný odpad)
u firmy RUMPOLD UHB, s.r.o., se sídlem
Předbranská 415, PSČ 68801 Uherský Brod,
IČ 60704756
usnesení č.: R-466/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001040018561/009-MPEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemku parc. č. 4557 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění
kabelového vedení NN pod názvem „Vlčnov,
Soviš, kabel NN“, za úplatu ve výši 2.600,- 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-467/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
poskytnout dar pro Dům sociálních služeb Návojná, Příspěvková organizace, IČ
70850852, Návojná 100, 763 32 Nedašov, ve
výši 9.000,- Kč, na účel – „úhrada nákladů spojených s poskytováním služeb občanům obce
Vlčnov v Domě sociálních služeb Návojná“.
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

usnesení č.: R-468/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar občanskému sdružení
Nedoslýchaví Slovácka, se sídlem Mašovy 275,
Uherský Ostroh, IČ 27033911, ve výši 1.500,Kč (provoz kontaktního místa Vlčnov)
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-469/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
pořídit pevné a mobilní informační sloupy
a směrovky na VO dle nabídky firmy Urbania,
s.r.o., Hlavní, Moravany, IČ 26242826, celková
cena 187.528,- Kč s DPH
usnesení č.: R-470/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
umístění přístřešku na infekční odpad u budovy Charitního domu Vlčnov, Vlčnov č.p. 1251,
na pozemku parc. č. 1336 v k.ú. Vlčnov před
garáží u zdi
usnesení č.: R-471/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
provedení stavebních úprav pronajatých prostor 1.NP vlevo budovy č.p. 477 ve Vlčnově,
ve vlastnictví obce, žadatelem – nájemcem
Kuchyňnamíru.eu, na náklady žadatele, dle
žádosti vedené pod č.j. OUVL-0253/2021
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usnesení č.: R-472/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
uhradit výměnu osvětlení vnitřních hodin na
kostelní věži kostela sv. Jakuba Staršího ve
Vlčnově, napojeno na veřejné osvětlení jako
jeho součást, cena 48.018,- Kč bez DPH
usnesení č.: R-473/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace, IČ
75022672 za rok 2020
II. SCHVALUJE
převedení prostředků zlepšeného hospodaření
za rok 2020 ve výši 114.348,- Kč do rezervního fondu
usnesení č.: R-474/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov, příspěvková organizace na rok 2021,
evidováno pod č.j. ZŠMŠVL 49/2021
usnesení č.: R-475/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SCHVÁLILA
vyřazení majetku Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace ve výši
255.203,54,- Kč dle seznamu evidovaného
pod č.j. OUVL-0287/2021, k č.j. ZŠMŠVL
60/2021
usnesení č.: R-476/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Rodinný dům
Vlčnov“ v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č.
4740/1, 4740/2 a 4740/119, stavebník/investor František Knotek, Vlčnov 491, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j.
OUVL-0279/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-477/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001030064719/001-MPEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1074/11, 1074/32
a 4740/117 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č.
10001 za účelem umístnění kabelového vedení
NN pod názvem „Vlčnov, Moštěk, kab. smyčka NN“, za úplatu ve výši 8.500,- 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-478/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Stavba rodinného domu – Vlčnov “ v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 802, 804 a 3624, stavebník/investor Dušan Zábrana, Vlčnov 1072 a Radka
Trtková, Vlčnov 1177, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL0277/2021
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II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-479/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Vodovodní
přípojka objektu RD č. 591 – Vlčnov “ v k.ú.
Vlčnov na pozemku parc. č. 2379 a 3245/1,
stavebník/investor František Koníček, Vlčnov
1186, dle předložené stavební dokumentace
evidované pod č.j. OUVL-0274/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-480/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Vodovodní
přípojka objektu RD č. 103 – Vlčnov “ v
k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 1543,
1503/1, 4554/1, stavebník/investor Jan
Kašpařík, Vlčnov 1213, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j.
OUVL-0275/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-481/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Plynoinstalace
RD-Vlčnov“ v k.ú. Vlčnov na pozemku parc.
č. 220/8, 220/7, 220/29, 220/30, 210, 211/3,
4557 a 1836, investor Tomáš Kavka, Vlčnov
18, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-0276/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-482/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Demolice RD
č. 190 – Vlčnov“ v k.ú. Vlčnov na pozemku
parc. č. 161, investor Pavelčík Josef, Vlčnov
1065, dle předložené stavební dokumentace
evidované pod č.j. OUVL-0206/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-483/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením zemědělské stavby označené „
Novostavba sušárny ovoce“ v k.ú. Vlčnov na
pozemku parc. č. 4758/79 a 4758/81, investor Mgr. Svatava Šnajdarová, Jižní 1823, Uh.
Hradiště-Mařatice, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL0218/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení

Celá strana A4 5.000,- Kč
Půl strana A5 3.000,- Kč
Čtvrt strana A6 1.500,- Kč
Osmina strany A7 500,- Kč
Ostatní formáty dohodou.
Inzeráty typu: hledám, pronajmu, prodám,
koupím, děkuji, společenská kronika
- pro občany obce Vlčnov zdarma
- pro cizí občany 500,- Kč
Úhrada se vybírá předem. Komerční inzerce církví, politických stran a hnutí se neposkytuje.
usnesení č.: R-485/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem provozu bufetu
na koupališti Vlčnov pro sezonu 2021, který
se nachází na pozemku parc. č. 4876/12 v k.ú.
Vlčnov.
Předmět nabídky:
- prostor pro podnikání o výměře 60 m2 , na
adrese Vlčnov č.p. 13, využití jako bufet (gastro provoz)včetně vybavení provozu
Podmínky pro zájemce:
- minimální navrhovaná cena nájmu 10.000,Kč/měsíc + energie
- uzavření smlouvy po dobu provozu koupaliště, min. měsíce červenec a srpen
- živnostenské oprávnění
Nabídky v zalepené obálce s označením odesílatele a nápisem „BUFET KOUPALIŠTĚ
2021“, žadatel dále uvede:
- návrh ceny za nájem/měsíc
- reference „
usnesení č.: R-486/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem stavby občanského vybavení č.p 769, která se nachází na
pozemku parc. č. 1334 a přilehlého dvoru
parc. č. 1335 v k.ú. Vlčnov následovně:
Předmět nabídky:
Nebytové prostory, vhodné pro skladovací
prostory o celkové ploše cca 181 m2
Podmínky pro zájemce:
- minimální navrhovaná cena nájmu 200,- Kč/
m2 /rok
- nájem možný ihned
- uzavření smlouvy do 7 dnů od předložení
návrhu pronajímatelem
Nabídky v zalepené obálce s označením odesílatele a nápisem „NÁJEM 769“, žadatel dále
uvede:
- návrh ceny za nájem
- návrh doby nájmu
- předpokládané využití
(kopie živnostenského oprávnění v případě
podnikatelského záměru využití)
usnesení č.: R-487/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

usnesení č.: R-484/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
STANOVUJE
Ceník inzerce ve Vlčnovském zpravodaji s platností od 2021

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce schválit usnesení
ve znění

V lčnovský zpravodaj – číslo 66 – 6/2 021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. rozhodlo
vyhlásit záměr na prodej pozemků ve vlastnictví obce Vlčnov parc. č. 1348 o výměře
24 m2 (zahrada) a parc. č. 1346 o výměře 29
m2 (zahrada) v k.ú. Vlčnov zapsané pro obec
a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním
pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi a příslušenstvím
II. stanovuje
- prodejní cena stanovená dohodu stran v místě
obvyklá, při prodeji obdobných pozemků činí
- náklady spojené s prodejem a převodem
hradí kupující
III. pověřuje
vyhlášením záměru, uzavřením smlouvy
a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-488/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro
období 2021–2025
- Věru Pěchovou, bytem Vlčnov 19
- Bc. Ladu Maňákovou Mikulcovou, DiS.,
bytem Vlčnov 264
- Bc. Silvii Janišovou, bytem Vlčnov 122
- Mgr. Kateřinu Tykalovou, bytem Vlčnov
1284
- Bc. Dušana Mikulce, bytem Vlčnov 441
usnesení č.: R-489/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat provedení výběrového řízení na stavbu
„Výstavba cyklostezky podél silnice II/495 v
k.ú. Vlčnov“
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-490/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat provedení výběrového řízení na akci
„Revitalizace zeleně ve Vlčnov – 2.etapa“,
předpokládaná cena cca 4,77 mil. Kč, z toho
dotačně 4,05 mil
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-491/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
realizovat opravu nákladové rampy u kuchyně
ZŠ Vlčnov, formou poptávky
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-492/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o dílo č. 21-3865 na vyhotovení projekčních prací a výkon inženýrské činnosti pro
akci „Odstranění havarijního stavu kanalizace
na ZŠ Vlčnov“ mezi obcí Vlčnov jako objednatelem a společností GG ARCHICO a.s., se sídlem Zelené náměstí 1291, PSČ 686 01 Uherské
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Hradiště, IČ 46994432, jako zhotovitelem, celková cena díla 1.949.500,- Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-493/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat vypracování projektové dokumentace, po stavební povolení včetně, na rozšíření
počtu tříd MŠ Vlčnov, formou poptávky
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony „

k pozemku parc. č. 4557 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění
kabelového vedení NN pod názvem „Vlčnov,
Sušenka, kabel NN“, za úplatu ve výši 3.900,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-499/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

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.
01/2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Vestavba
obytného podkroví v rodinném domě Vlčnov
č.p. 697“ v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č.
2253, stavebník/investor Bc. Hana Plačková
a Mgr. Marcela Plačková, bytem Vlčnov 697,
dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-0370/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení

usnesení č.: R-495/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

usnesení č.: R-500/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

usnesení č.: R-496/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

usnesení č.: R-501/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

usnesení č.: R-494/43/18. 22, ze dne: 02. 25. 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
TDS a koordinátora BZPstavby „KSK Vlčnov
– Komplexní řešení energetické náročnosti
budovy“, cena celkem 180.000,- Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce „
RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o autorském dozoru mezi obcí Vlčnov
a firmou PROJEKTY STAVEB Czech Republic
s.r.o., sídlo Přemysla Otakara II. 2476,688 01
Uherský Brod, IČ 07821654 jako zhotovitelem
na projektové dokumentace „KSK Vlčnov –
Komplexní řešení energeticé náročnosti budovy“, cena celkem 100.000,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-497/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 9900106215_1/VB o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4561 v k.ú.
Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem
zřízení a provozování plynárenského zařízení
a práva vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v rozsahu cca 9 m délky vedení, za úplatu
ve výši 1.900,- Kč bez DPH, pro oprávněného
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, (investor Ing. Martin Zemek, Vlčnov 537)
II. POVĚŘUJE
podpisem smlouvy a dalších souvisejících
úkonů starostu obce
usnesení č.: R-498/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001030064883/001-MOEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Nádstavba
rodinného domu na ulici Hranička č.p. 851,
Vlčnov, parc. č. 3238, k.ú. Vlčnov 783897 “ v
k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 3238, stavebník/investor Tomáš a Darina Kučerovi, Vlčnov
851, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-0336/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
umožňovat pořízení a pronájem nového hrobového místa občanům na hřbitově ve Vlčnově
i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny
II. STANOVUJE
poplatek, na dobu předcházející pohřbení
nebo uložení urny, ve výši 1,- Kč/m 2 /den za
takto zřízené hrobové místo
usnesení č.: R-502/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

RADA OBCE VLČNOV
VYDÁVÁ
v souladu s vydaným souhlasem Krajského
úřadu Zlínského kraje pod č.j. KUZL
19591/2021 ze dne 22.3.2021 – Řád veřejného pohřebiště obce Vlčnov
usnesení č.: R-503/44/18. 22, ze dne: 03. 25. 2021

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.
02/2021
usnesení č.: R-504/45/18. 22, ze dne: 04. 07. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s nabídkou na dodávku elektřiny na období od 1.8.2021 do 31.12.2023, ID nabídky
CO:EEJDS-001051567 firmy E.ON Energie,
a.s. IČ: 26078201, evidované pod č.j. OUVL0458/2021
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II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-97/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit pozemky následovně:
parc. č. 4578/132 o výměře 82 m2 ostatní plocha, parc. č. 4578/51 o výměře 66 m2 ostatní plocha, parc. č. 4582/24 o výměře 43 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4585/6 o výměře 242
m2 ostatní plocha, parc. č.4588/16 o výměře
39 m 2 trvalý travní porost, parc. č. 4746/17
o výměře 59 m2 vodní plocha;(Tykal Antonín)
za částku 13.275,- Kč;
parc. č. 4746/83 o výměře 28 m 2 vodní plocha, parc. č. 4793/66 o výměře 31 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4807/62 o výměře 28 m2 vodní
plocha, parc. č. 4817/44 o výměře 38 m2 ostatní plocha; (Tykalová Eva) za částku 3.125,- Kč;
parc. č. 4614/93 o výměře 3222 m 2 trvalý
travní porost, parc. č. 4621/1 o výměře 341
m2 lesní pozemek, parc. č. 4637/30 o výměře
59 m2 lesní pozemek;(SJM Tykalovi+Pavelka)
za částku 90.550,- Kč;
parc. č. 1237 o výměře 414 m2 ostatní plocha,
parc. č. 4572/31 o výměře 131 m2 vodní plocha, parc. č. 4572/38 o výměře 79 m 2 vodní
plocha, parc. č. 4572/44 o výměře 117 m2 vodní
plocha, parc. č. 4572/45 o výměře 56 m2 vodní
plocha, parc. č. 4572/49 o výměře 69 m2 vodní
plocha, parc. č. 4574/47 o výměře 24 m2 ostatní plocha, parc. č. 4574/54 o výměře 33 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4574/55 o výměře 28
m2 ostatní plocha, parc. č. 4574/60 o výměře
26 m2 ostatní plocha, parc. č. 4574/63 o výměře 25 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4574/72
o výměře 17 m2 ostatní plocha, parc. č. 4574/73
o výměře 8 m2 ostatní plocha, parc. č. 4574/75
o výměře 11 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4578/140 o výměře 46 m2 ostatní plocha, parc.
č. 4578/147 o výměře 34 m2 ostatní plocha,
parc. č. 4578/148 o výměře 61 m2 ostatní plocha, parc. č. 4578/167 o výměře 29 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4578/48 o výměře 88 m2 ostatní plocha, parc. č. 4578/86 o výměře 78 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4580/28 o výměře 62
m2 vodní plocha, parc. č. 4593/26 o výměře
134 m2 vodní plocha, parc. č. 4593/32 o výměře 70 m2 vodní plocha, parc. č. 4593/59 o výměře 58 m2 vodní plocha, parc. č. 4593/9 o výměře 105 m2 vodní plocha, parc. č. 4594/3 o výměře 40 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4595/141
o výměře 3209 m2 orná půda, parc. č. 4595/188
o výměře 178 m2 orná půda, parc. č. 4595/189
o výměře 13 m2 orná půda, parc. č. 4595/49
o výměře 157 m2 orná půda, parc. č. 4595/61
o výměře 20 m 2 orná půda, parc. č. 4602/9
o výměře 264 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4610/6 o výměře 36 m2 lesní pozemek, parc. č.
4614/37 o výměře 388 m2 trvalý travní porost,
parc. č. 4614/38 o výměře 245 m2 trvalý travní
porost, parc. č. 4614/78 o výměře 2771 m 2
trvalý travní porost, parc. č. 4616/1 o výměře
37 m2 lesní pozemek, parc. č. 4616/2 o výměře
60 m2 lesní pozemek, parc. č. 4619/16 o výměře 19 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4619/17
o výměře 8 m2 ostatní plocha, parc. č. 4624/16
o výměře 69 m2 vodní plocha, parc. č. 4624/29
o výměře 33 m2 vodní plocha, parc. č. 4624/46
o výměře 122 m2 vodní plocha, parc. č.4625/2
o výměře 200 m 2 ostatní plocha, parc. č.
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4625/37 o výměře 47 m2 ostatní plocha, parc.
č.4625/49 o výměře 33 m2 ostatní plocha, parc.
č. 4625/65 o výměře 39 m 2 ostatní plocha,
parc. č.4625/7 o výměře 42 m2 ostatní plocha,
parc. č. 4626/87 o výměře 96 m2 orná půda,
parc. č. 4629/6 o výměře 53 m2 lesní pozemek,
parc. č. 4630/3 o výměře 330 m2 lesní pozemek, parc. č. 4631/1 o výměře 11 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4631/15 o výměře 33 m2 ostatní plocha, parc. č. 4631/26 o výměře 34 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4631/71 o výměře 28
m2 ostatní plocha, parc. č. 4631/9 o výměře 68
m2 ostatní plocha, parc. č. 4637/41 o výměře
28 m2 lesní pozemek, parc. č. 4642/7 o výměře 44 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4642/8
o výměře 216 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4644/24 o výměře 23 m2 ostatní plocha, parc.
č. 4700/269 o výměře 36 m 2 vodní plocha,
parc. č. 4704/42 o výměře 44 m2 ostatní plocha, parc. č.4704/43 o výměře 48 m2 ostatní
plocha, parc. č.4704/52 o výměře 46 m2 ostatní plocha, parc. č. 4712/40 o výměře 32 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4714/11 o výměře 141
m2 vodní plocha, parc. č. 4746/45 o výměře 63
m2 vodní plocha, parc. č. 4746/64 o výměře 179
m2 vodní plocha, parc. č. 4746/77 o výměře 174
m2 vodní plocha, parc. č. 4746/91 o výměře
295 m2 vodní plocha, parc. č. 4752/167 o výměře 1918 m 2 orná půda, parc. č. 4752/169
o výměře 1548 m2 orná půda, parc. č. 4768/119
o výměře 16 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4768/130 o výměře 33 m2 ostatní plocha, parc.
č. 4768/36 o výměře 49 m 2 ostatní plocha,
parc. č. 4768/37 o výměře 36 m2 ostatní plocha, parc. č. 4768/61 o výměře 113 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4768/72 o výměře 31 m2 ostatní plocha, parc. č. 4768/73 o výměře 36 m 2
ostatní plocha, parc. č.4768/79 o výměře 28
m2 ostatní plocha, parc. č. 4768/85 o výměře
36 m2 ostatní plocha, parc. č. 4768/91 o výměře 18 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4769/30
o výměře 78 m2 vodní plocha, parc. č. 4769/31
o výměře 9 m2 vodní plocha, parc. č.4769/56
o výměře 126 m2 vodní plocha, parc. č. 4769/57
o výměře 136 m2 vodní plocha, parc. č. 4769/61
o výměře 102 m2 vodní plocha, parc. č. 4769/71
o výměře 148 m2 vodní plocha, parc. č.4769/74
o výměře 67 m2 vodní plocha, parc. č. 4775/150
o výměře 252 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4785/101 o výměře 130 m 2 trvalý travní
porost, parc. č. 4785/102 o výměře 179 m 2
trvalý travní porost, parc. č. 4785/29 o výměře 272 m2 trvalý travní porost, parc. č. 4785/34
o výměře 855 m2 trvalý travní porost, parc. č.
4785/41 o výměře 514 m2 trvalý travní porost,
parc. č. 4785/42 o výměře 339 m2 trvalý travní
porost, parc. č. 4785/7 o výměře 48 m2 trvalý
travní porost, parc. č. 4785/72 o výměře 1389
m 2 trvalý travní porost, parc. č. 4785/86
o výměře 1233 m2 trvalý travní porost, parc.
č. 4785/89 o výměře 1185 m 2 trvalý travní
porost, parc. č. 4787/12 o výměře 23 m2 trvalý
travní porost, parc. č.4787/14 o výměře 1216
m 2 trvalý travní porost, parc. č. 4787/25
o výměře 435 m2 trvalý travní porost, parc. č.
4787/3 o výměře 1266 m2 trvalý travní porost,
parc. č. 4787/32 o výměře 108 m2 trvalý travní
porost, parc. č. 4787/36 o výměře 9 m2 trvalý
travní porost, parc. č.4787/41 o výměře 37 m2
trvalý travní porost, parc. č. 4787/45 o výměře
16 m 2 trvalý travní porost, parc. č. 4790/15
o výměře 57 m2 ostatní plocha, parc. č.4790/16
o výměře 46 m2 ostatní plocha, parc. č. 4791/1
o výměře 41 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4791/28 o výměře 51 m2 ostatní plocha, parc.

č. 4791/42 o výměře 17 m 2 ostatní plocha,
parc. č.4791/49 o výměře 39 m2 ostatní plocha,
parc. č. 4791/58 o výměře 37 m2 ostatní plocha, parc. č. 4791/62 o výměře 41 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4791/67 o výměře 41 m2 ostatní plocha, parc. č.4791/72 o výměře 43 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4791/73 o výměře 46
m2 ostatní plocha, parc. č. 4793/23 o výměře
41 m2 ostatní plocha, parc. č. 4793/25 o výměře 38 m 2 ostatní plocha, parc. č.4793/36
o výměře 45 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4793/44 o výměře 31 m2 ostatní plocha, parc.
č. 4793/55 o výměře 21 m 2 ostatní plocha,
parc. č. 4793/56 o výměře 16 m2 ostatní plocha, parc. č.4793/57 o výměře 47 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4793/6 o výměře 5 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4793/72 o výměře 29 m2 ostatní plocha, parc. č. 4793/91 o výměře 52 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4794/19 o výměře 24
m2 ostatní plocha, parc. č. 4794/20 o výměře
145 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4794/39
o výměře 237 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4794/40 o výměře 32 m2 ostatní plocha, parc.
č. 4794/70 o výměře 66 m 2 ostatní plocha,
parc. č. 4794/75 o výměře 212 m2 ostatní plocha, parc. č. 4794/77 o výměře 244 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4802/14 o výměře 42 m2 ostatní plocha, parc. č. 4802/2 o výměře 52 m 2
ostatní plocha, parc. č.4802/21 o výměře 43
m2 ostatní plocha, parc. č. 4802/28 o výměře
42 m2 ostatní plocha, parc. č. 4802/35 o výměře 46 m 2 ostatní plocha, parc. č.4805/15
o výměře 168 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4807/18 o výměře 93 m2 vodní plocha, parc. č.
4807/33 o výměře 47 m2 vodní plocha, parc. č.
4807/34 o výměře 57 m2 vodní plocha, parc.
č.4807/43 o výměře 502 m2 vodní plocha, parc.
č. 4807/72 o výměře 25 m2 vodní plocha, parc.
č. 4807/85 o výměře 28 m2 vodní plocha, parc.
č. 4810/1 o výměře 313 m2 trvalý travní porost,
parc. č. 4810/2 o výměře 118 m2 trvalý travní
porost, parc. č. 4812/11 o výměře 235 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4812/12 o výměře 325
m2 ostatní plocha, parc. č. 4812/13 o výměře
294 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4817/24
o výměře 22 m2 ostatní plocha, parc. č. 4817/36
o výměře 35 m2 ostatní plocha, parc. č.4817/78
o výměře 40 m2 ostatní plocha, parc. č. 4817/87
o výměře 42 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4826/13 o výměře 23 m2 vodní plocha, parc.
č.4826/37 o výměře 120 m2 vodní plocha, parc.
č.4826/8 o výměře 36 m2 vodní plocha, parc.
č. 4835/14 o výměře 41 m 2 ostatní plocha,
parc. č. 4835/46 o výměře 47 m2 ostatní plocha, parc. č.4835/58 o výměře 60 m2 ostatní
plocha, parc. č.4835/9 o výměře 29 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4851/109 o výměře 73 m 2
ostatní plocha, parc. č. 4851/11 o výměře 8 m2
ostatní plocha, parc. č. 4851/117 o výměře 71
m2 ostatní plocha, parc. č. 4851/153 o výměře
44 m2 trvalý travní porost, parc. č.4851/163
o výměře 8 m 2 trvalý travní porost, parc. č.
4851/165 o výměře 706 m 2 trvalý travní
porost, parc. č. 4851/174 o výměře 812 m 2
trvalý travní porost, parc. č. 4851/26 o výměře 336 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4851/35
o výměře 173 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4851/54 o výměře 33 m2 ostatní plocha, parc.
č. 4851/64 o výměře 72 m 2 ostatní, plocha,
parc. č. 4851/75 o výměře 70 m2 ostatní plocha, parc. č. 4851/84 o výměře 103 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4852/26 o výměře 404 m 2
vodní plocha, parc. č. 4852/35 o výměře 354
m2 vodní plocha, parc. č. 4852/8 o výměře 952
m2 vodní plocha, parc. č. 4853/22 o výměře 30
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m 2 trvalý travní porost, parc. č. 4853/23
o výměře 288 m2 trvalý travní porost, parc. č.
4853/39 o výměře 105 m2 trvalý travní porost,
parc. č. 4853/48 o výměře 240 m2 trvalý travní
porost, parc. č. 4854/22 o výměře 7 m2 ostatní
plocha, parc. č. 4854/44 o výměře 40 m2 ostatní plocha, parc. č. 4854/51 o výměře 13 m 2
ostatní plocha, parc. č.4854/66 o výměře 1 m2
ostatní plocha, parc. č. 4854/69 o výměře 27
m2 ostatní plocha, parc. č. 4854/74 o výměře
61 m2 ostatní plocha, parc. č. 4894/1 o výměře
26 m2 ostatní plocha, parc. č.4960/33 o výměře 30 m 2 ostatní plocha, parc. č. 4960/38
o výměře 32 m 2 ostatní plocha, parc. č.
4960/56 o výměře 34 m2 ostatní plocha, parc.
č. 4960/67 o výměře 39 m 2 ostatní plocha,
parc. č.4961/10 o výměře 326 m2 lesní pozemek, (SJM Tykalovi Antonín a Eva ) za částku
901.975,- 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,
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-98/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit pozemky parc. č. 3960/7 ostatní
plocha o výměře 11 m 2 , parc. č. 4091 orná
půda o výměře 308 m 2 , parc. č. 4241 orná
půda o výměře 38 m2 , parc. č. 4293 orná půda
o výměře 567 m2 , parc. č. 4793/62 ostatní plocha o výměře 28 m2 , parc. č. 4799/15 orná půda
o výměře 40 m2 , parc. č. 4806/278 orná půda
o výměře 711 m2 a parc. č. 4807/59 vodní plocha o výměře 48 m2 , zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi
a příslušenstvím,
II. STANOVUJE
- cena určena dohodou stran ve výši 43.775,Kč 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-99/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vyhlásit záměr na bezúplatnou směnu pozemků parc. č. 4775/163(ostatní plocha) o výměře
1844 m2 a parc. č. 4529(trvalý travní porost)
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o výměře 661 m2 ve vlastnictví obce Vlčnov za
pozemky parc. č. 4782/391(orná půda) o výměře 1501 m2 , parc. č. 4768/12(ostatní plocha)
o výměře 48 m2 , parc. č. 4775/149(ostatní plocha) o výměře 338 m2 , parc. č. 4782/428(orná
půda) o výměře 415 m2 , parc. č. 5134/1(ostatní
plocha) o výměře 95 m2 a parc. č. 5035/1(ostatní plocha) o výměře 60 m2 , zapsané pro obec
a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním
pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi a příslušenstvím
II. STANOVUJE
- náklady spojené se směnou hradí obec Vlčnov
III. POVĚŘUJE
vyhlášením záměru, následným uzavřením
směnné smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-100/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vyhlásit záměr na prodej pozemků ve vlastnictví obce Vlčnov parc. č. 1348 o výměře
24 m2 (zahrada) a parc. č. 1346 o výměře 29
m2 (zahrada) v k.ú. Vlčnov zapsané pro obec
a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním
pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi a příslušenstvím, panu Pavlovi
Bařinovi, nar. xxxx, bytem Vlčnov 359,
II. STANOVUJE
- prodejní cena určena dohodou stran ve výši
53.000,- Kč s odkazem na vypracovaný znalecký posudek Ing. Hlaváčka pod č. 37/2021
ke dni 25.3.2021
- náklady spojené s prodejem a převodem
hradí kupující
III. POVĚŘUJE
vyhlášením záměru, následným uzavřením
smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-101/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích a v souladu s ustanovením § 64 odst.
1 zák. č. 6/2002 Sb., zákona o soudech a soudcích
VOLÍ
do funkce přísedícího Okresního soudu
v Uherském Hradišti pro období 2021–2025
- Věru Pěchovou, bytem Vlčnov 19
- Bc. Ladu Maňákovou Mikulcovou, DiS.,
bytem Vlčnov 264
- Bc. Silvii Janišovou, bytem Vlčnov 122
- Mgr. Kateřinu Tykalovou, bytem Vlčnov
1284
- Bc. Dušana Mikulce, bytem Vlčnov 441
usnesení č.: Z-102/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích v souladu s ust. § 6 odst. 9 písm. b)
věta druhá zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ROZHODLO
s účinností od 1.5.2021 poskytovat zaměstnancům a uvolněným zastupitelům peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem
zaměstnanci na stravování za jednu směnu
podle zákoníku práce (stravenkový paušál)

usnesení č.: Z-103/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
SCHVALUJE
rozšíření současného bytu školníka v rámci
rekonstrukce ZŠ Vlčnov, Vlčnov 1202, parc.
č. 1715/2 v k.ú. Vlčnov, na dva malometrážní byty
usnesení č.: Z-104/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
na základě doporučení Finančního výboru
I. ROZHODLO
posk y tnout,
neinvestiční
dot aci
Římskokatolické farnosti Vlčnov, se sídlem
Vlčnov č.p. 118, IČ 46256610 ve výši 350.000,Kč na účel „Rekonstrukce střechy farní budovy“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: Z-105/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
na základě doporučení Finančního výboru
I. ROZHODLO
poskytnout, neinvestiční dotaci Myslivecké
sdružení Dřínek Vlčnov z.z., se sídlem Vlčnov
č.p. 237, IČ 62832816 ve výši 115.126,- Kč na
„Klubovna MS, údržba zeleně“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: Z-106/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
na základě doporučení Finančního výboru
I. ROZHODLO
poskytnout, neinvestiční dotaci Tělovýchovná
jednota Vlčnov z.s., se sídlem Vlčnov č.p.
1250, IČ 46254226 ve výši 380.000,- Kč na
účel „Podpora sportovní činnosti“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: Z-107/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
POVĚŘUJE
starostu oslovením lidí v Uprkově ulici ohledně bytové výstavby a změnou územního plánu
dle návrhu p. Bařiny Josefa předloženého na
zastupitelstvu v prosinci 2020
usnesení č.: Z-108/12/18. 22, ze dne: 21. 04. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 03/2021

usnesení č.: R-505/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
01/2021, uzavřít smlouvu na pronájem provozu bufetu (včetně vybavení)na koupališti
Vlčnov pro sezonu 2021, který se nachází na
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pozemku parc. č. 4876/12 v k.ú. Vlčnov, s firmou KRAJČAJ s.r.o., sídlo 26. dubna 1213,
688 01 Uherský Brod, IČ 05755905, (jediný
zájemce) za podmínek:
- cena 55.000,- Kč/sezona s DPH
- energie hradí nájemce (přeúčtování)
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-506/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 177
odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, výjimku z počtu dětí ve třídě, který stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb. a vyhláška č.
214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání na
počet 28 dětí ve všech třídách Mateřské školy
ve Vlčnově pro školní rok 2021/2022
usnesení č.: R-507/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 9900101826_3/VB o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4744/36
a 4744/38 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č.
10001 za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení a práva vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v rozsahu cca 10
m délky vedení, za úplatu ve výši 2.000,- Kč
bez DPH, pro oprávněného GasNet, s.r.o. se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ 27295567, (investor Ing. Martin
Tomášek, Míkovice 222 a Petra Tomášková,
Vlčnov 1308)
II. POVĚŘUJE
podpisem smlouvy a dalších souvisejících
úkonů starostu obce
usnesení č.: R-508/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemku parc. č. 3378/1, 5018/2, 5018/3
a 5018/4 v k.ú. Vlčnov zapsané na LV č. 10001
za účelem zřízení, umístnění, vedení, provozování a udržování vodovodní přípojky v rozsahu
geometrického plánu č. 1758-23/2021 vyhotoveného spol. GEOMMA s.r.o., IČ 25509535 a
v právu vstupu a vjezdu za účelem její revize,
údržby oprav a provozování, za úplatu ve výši
2.700,- Kč bez DPH, pro Petr Mikulec, bytem
Vlčnov 722,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-509/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyzvat stavebníka Josefíka Petra, Vlčnov č.
539, k doložení podkladů a náležitostí k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě k pozemku ve vlastnictví obce k již provedené stavbě „Vodovodní přípojka objektu
pálenice – Vlčnov, parc. č. 4541, 4526, 4548/1,
4828/3, 4873/18“
usnesení č.: R-510/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLO
uzavřít dodatek Přílohu č. 1/7 Smlouvy
o odběru obalových a dalších druhů odpadů č.
2/95/2001 mezi obcí Vlčnov jako dodavatelem
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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
usnesení č.: R-511/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné zpevněné plochy na
části parc. č. 4556/17 a 4557 přilehlé k domu
č.p. 582 stojícím na parc. č. 1753 v k.ú. Vlčnov,
dle předloženého návrhu (OUVL-0450/2021),
na náklady žadatele p. Pavelka, za podmínky
vsakování srážkové vody do podloží plochy
usnesení č.: R-512/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné zpevněné plochy na
části parc. č. 3576 přilehlé k domu č.p. 404 stojícím na parc. č. 3577 v k.ú. Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL-0540/2021), na náklady žadatele p. Vystrčil, za podmínky vsakování
srážkové vody do podloží plochy

Vlčnov parc. č. 1343 o výměře 50 m2 (ostatní
plocha) v k.ú. Vlčnov zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi a příslušenstvím, paní Lence Gálové, nar.
xxxx, bytem Vlčnov 766:
- doba nájmu neurčitá, vázaná na vlastnictví
nemovitosti č.p. 766
- cena nájmu 20,- Kč/m2 /rok
II. ROZHODLA
uplatnit nárok na úhradu nájemného či odpovídající náhrady za užívání pozemku parc. č.
1343 o výměře 50 m2 (ostatní plocha) v k.ú.
Vlčnov v době před sjednáním nájmu od 15.
09. 2011 ve výši 5.000,- Kč splatné před uzavřením smlouvy
usnesení č.: R-517/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené názvem
„Novostavba zemědělského účelového objektu
p.č. 2802/2, 2801/2 a 2798/2 v k.ú. Vlčnov“,
investor Kučera Josef, Vlčnov 124, 687 61
Vlčnov, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-0530/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení

RADA OBCE VLČNOV
I. ZRUŠUJE ZÁMĚR
obce Vlčnov č. 14/2020 ze dne 30.9.2020
II. VYHLAŠUJE ZÁMĚR
na bezúplatnou směnu pozemků parc. č.
parc. č. 2516 (vinice) o výměře 89 m2 a pozemek parc. č. 2517 (vinice) o výměře 133 m 2
ve vlastnictví obce Vlčnov, za pozemek parc.
č. 4700/276 (orná půda) o výměře 1.000 m2 ,
která vznikla oddělením od parc. č. 4700/68
(geom. plánem č. 1800-164/2021 ze dne
16.4.2021 vyhotoveného firmou GEOMMA,
s.r.o. Uh. Brod), vlastník Vaculíková Antonie,
Vlčnov 292, 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,

usnesení č.: R-514/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

usnesení č.: R-518/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

usnesení č.: R-513/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě
o nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby
ze dne 26.8.2010 v souladu s ustanovením § 4
písm. h) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
ke krytí části nákladů spojených s výstavbou
bytů pro příjmově vymezené osoby, na byt č.
1201/5 určený pro příjmově vymezené osoby,
Vlčnov 1201 s Juráskovou Ivonou, nar. xxxx,
na dobu 2 let.
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smlouvy starostu obce
usnesení č.: R-515/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
03/2021, uzavřít pachtovní smlouvu na pozemek parc č. 888/3 o výměře 552 m2 nacházející
se v k.ú. Vlčnov s Horák Radek, bytem Vlčnov
č.p. 5 za podmínek:
- doba pachtu neurčitá
- cena 1,00 Kč/m2 /rok s DPH
- využití zahrada
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
prominutí vodného a stočného pro nájemce Mikulec Václav v provozovně Vinárna
U Starosty z důvodu chybného odpočtu vodoměru a to 3 roky zpětně ve výši 8.800,- Kč
usnesení č.: R-519/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí
50.000,- Kč na rekonstrukci pomníku padlých 1.světové války na místním hřbitově ve
Vlčnově s dárcem Střechostav s.r.o., Vlčnov
913,687 61 Vlčnov, IČ 26252422
II. ROZHODLA
dofinancovat opravu z prostředků obce
III. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smluv a souvisejícími úkony

usnesení č.: R-516/46/18. 22, ze dne: 29. 04. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. VYHLAŠUJE ZÁMĚR
na pronájem pozemku ve vlastnictví obce
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Netradiční recepty s jahodami
JAHODOVÝ SORBET
Na jahodový sorbet si připravíme 500 g čerstvých jahod, 150 ml vody, 150 g cukru krupice, 1 citron a 2 vejce (budeme potřebovat pouze
bílky).
Z vody a cukru si připravíme cukrový rozvar. Jahody omyjeme, zbavíme korunek a pečlivě rozmixujeme na pyré. Z citronu vymačkáme šťávu. Z bílků ušleháme tuhý sníh.
K cukrovému rozvaru přilijeme rozmixované
jahody, citronovou šťávu a promícháme. Poté
přidáme ušlehaný bílkový sníh a znovu promícháme. Pokud by se nám směs na sorbet
nechtěla spojit a byla hrudkovitá, rozmixujeme ji. Jahodový sorbet vlijeme do nerezové
mísy a vložíme do mrazáku. Sorbet každou
půlhodinu promícháme, mrazíme, dokud
nemá správnou konzistenci. Pokud máme,
použijeme zmrzlinovač. Jahodový sorbet porcujeme pomocí kopečkovače do zmrzlinových
pohárů a misek. Jahodový sorbet zdobíme čerstvými jahodami a lístkem máty nebo meduňky. Ihned podáváme.
Zdroj: recepty.cz

použít do koktejlů, bowle, dezertů nebo na
zmrzlinu) a necháme ustát, až nám sedne kal.
Opatrně přefiltrujeme (husté plátno, kávový
filtr) a naplníme do lahví.
Zdroj: recepty.cz

DOMÁCÍ JAHODOVÝ SIRUP
1 kg jahody, 4 šálky vody, 2 šálky krystalového cukru
Jahody omyjeme, očistíme a nakrájíme na
malé kousky. Vložíme je do hrnce, zalijeme
vodou tak, aby byly ponořeny, a vaříme 20
minut. Během vaření se vytvoří na povrchu
pěna, kterou je třeba odstranit. Po 20 minutách (jahody již ztratily barvu) přecedíme
barevnou vodu do druhého hrnce. Jahody
necháme pouze okapat. Do barevné vody přidáme cukr a za stálého míchání ho necháme
rozpustit. Odstavíme a necháme sirup zcela
vychladnout. Chladný sirup nalijeme do uzavíratelné lahvičky. Skladování sirupu se doporučuje po dobu 2 týdnů v chladničce. Jestli chcete
mít sirup hustější, přidejte více cukru. Tím
pádem se prodlouží doba vaření o 10–15 minut
a sirup více zhoustne.
Zdroj: nejrecept.cz

DOKONALÝ JAHODOVÝ DŽEM
S MINIMEM CUKRU
1 kg jahody, 250 g krystalového cukru,
3 g kyselina citronová
Jahody omyjeme, očistíme a nakrájíme na
menší kousky, případně, pokud spěcháme
a nechceme velké kousky, použijeme tyčový
mixér. V misce je zasypeme cukrem a necháme stát 24 hodin. Po 24 hodinách je promícháme i s kyselinou citrónovou, přendáme do
menších hrnců a vaříme do požadované konzistence. Horký džem naléváme do umytých
skleněných pohárů, dobře uzavřeme a otočíme
dnem vzhůru na hodinu. Zakryjeme ručníkem
a necháme stát. Pak je otočíme a po vychladnutí odložíme do komory.
Zdroj: nejrecept.cz

JAHODOVÝ LIKÉR
1 l rozmačkaných jahod, 450 ml vodky,
2 hrnky cukru
Do větší sklenice vkládáme vrstvy jahod
a cukru. Zalijeme alkoholem, uzavřeme a uložíme na tmavé místo při pokojové teplotě na
1 měsíc. (Po dvou týdnech převrátíme a potom
každé dva dny). Přecedíme (jahody můžeme
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JAHODOVÁ POLÉVKA MLÉČNÁ
1 l mléka, 750 g jahod, moučkový cukr
80–100 g, 1 vanilkový cukr, 3 lžíce solamylu
(bramborový škrob), čokoládové hoblinky, mandlové lupínky, jahodový likér
Mléko smícháme s cukrem a škrobovou
moučkou a za stálého míchání přivedeme
k varu. Odstavíme a dáme chladit. Než zhoustlé mléko zchladne, očistíme a rozmačkáme
(nebo jen na kousky nakrájíme - jak má kdo
rád) jahody. Vmícháme je do zahuštěného
mléka, ochutíme vanilkovým cukrem, likérem
a důkladně vychladíme. Podáváme v miskách,
které můžeme přizdobit čokoládou, mandlemi
nebo trochou ušlehané šlehačky. V létě tuto
polévku jíme jako součást lehké večeře nebo
místo svačiny. Ve vedru příjemně osvěží.
Zdroj: nejrecept.cz

JAHODOVÁ MARMELÁDA
S KOKOSEM
400 ml jahodová šťáva nebo voda,
100 g kokos, 1 kg jahody, 500 g krystalový cukr,
1 balení kyseliny citronové, 50 ml bílý rum,
1 balení Džemfix extra 2:1
Jahody omyjeme, necháme okapat a nakrájíme je na malé kousky. Jahodovou šťávu nebo
vodu spolu s kokosem dáme do hrnce vařit na
mírný oheň po dobu 5 minut. Přidáme 500
g cukru, 2 lžíce odebereme, přidáme džem fix

a odložíme stranou. Hmotu v hrnci promícháme, přidáme rum, kyselinu citronovou a promícháme. Vaříme 5 minut za stálého míchání
/ používáme dřevěnou vařečku /. Po 5 minutách přestaneme míchat, oheň snížíme a vaříme, dokud se jahody nerozvaří. Pak přidáme
džemfix a vaříme ještě za stálého míchání
3-5 minut. Pak džem vypneme a odstavíme.
Odstraníme pěnu a džem navrstvíme do sklenic, uzavřeme je a otočíme vzhůru nohama
po dobu 5 minut. Pak je otočíme a necháme
vychladnout.
Zdroj: nejrecept.cz
JAHODOVÝ TURECKÝ MED
200 g jahod, 15 g želatiny, 150 g moučkového
cukru, 1/2 ks citron – šťáva
Jahody omyjeme, očistíme a rozmixujeme
tyčovým mixérem do hladké hmoty. Přidáme
želatinu a necháme chvíli nabobtnat. Následně
přidáme 120 g moučkového cukru a citronovou šťávu a dobře promícháme na mírném
ohni. Ohříváme, dokud se želatina nerozpustí a odstavíme. Hmota nesmí vřít. Směs necháme mírně vychladnout a následně ji znovu
mixérem vyšleháme, abychom získali hustší
a světlejší hmotu. Připravíme si formu, kterou
vyložíme pečícím papírem a hmotu vylijeme,
pěkně uhladíme a odložíme do lednice na 5-6
hodin. Pak nakrájíme na kostičky a posypeme
zbytkem moučkového cukru.
Zdroj: nejrecept.cz
SKVĚLE VYPADAJÍCÍ POHÁR
PLNÝ JAHOD Z 3 INGREDIENCÍ
1 balíček červené želatiny, 1 šálek nakrájených čerstvých jahod, 1 šálek smetany ke šlehání
Želatinu si připravíme podle návodu na
obalu. Jahody si umyjeme, očistíme a nakrájíme na menší kousky. Připravenou želatinu
si rozdělíme na polovinu. Do jedné poloviny
přidáme na kousky nakrájené jahody. Sklenice
si nakloníme a navrstvíme jahodovou želatinovou hmotu. Necháme ztuhnout. Do druhé
poloviny připravené želatiny si přidáme polovinu vyšlehané smetany a spolu smícháme.
Když máme želatinu ve sklenici ztuhlou,
můžeme vrstvit šlehačkovou želatinu. Znovu
necháme ztuhnout a na vrch navrstvíme vyšlehanou šlehačku. Ozdobíme čerstvými jahodami.
Zdroj: nejrecept.cz
Marie Kolajová, členka redakční rady
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Jak jsme se v roce 2020
podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Vlčnov může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 15,82 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,27 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací
se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 188,75 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné
množství CO2? Je to 73 stromů.
Nebylo nutné vytěžit 9 272,38 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 347 krát.
Došlo také k úspoře 95 451,71 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
95452 krát.
Podařilo se recyklovat 9 097,56 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 373
ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 321,11
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 57086 1€ mincí, nebo
396,67 kg hliníku, který by stačil na výrobu 26445 plechovek o objemu 0,33 l.
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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SOLÁRNÍ KOLEKTORY
A SVĚTLA
Ekologické a levné řešení,
jak maximálně snížit Vaše
náklady za teplo, teplou
vodu a světlo. Česká firma
VOBMAT.

00291561

NEJČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH
KOLEKTORŮ:

napojení do domu
venkovní sprcha

265,193 tun
4 227 992 MJ

ohřev bazénu

SOLÁRNÍ KOLEKTOR

SOLÁRNÍ SVĚTLO

Pracuje samostatně
nebo lze zapojit do
stávajícího řešení.

Nevyžadují elektřinu,
fungují plně na
solární energii.

Jednoduchá montáž,
údržba i provoz.

Odolné vůči vlhku,
dešti, sněhu i silným
bouřím.

+420 731 110 515

alex.houdek@vobmat.cz

Vlčnovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku, MK ČR E 10127.
Vydává obec Vlčnov jako čtvrtletník, IČ: 00291561, 687 61 Vlčnov č. 124, www.vlcnov.cz, Náklad 1150 ks
Redakční rada: Marta Moštková, Marie Kolajová, Mgr. Kateřina Knotková. Názory vydavatele se nemusejí ztotožňovat s názory autorů
článků. Autoři fotografií: R. Pijáček, M. Moštková a autoři článků. Články a fotografie k publikování posílejte na: knihovna@vlcnov.cz
Uzávěrka příštího čísla je 31. srpna 2021. Následující vydání září 2021.
Příprava: TRIFID KP, s.r.o., Staré Město. Tisk: POINT CZ, s.r.o. Pro sazbu je použito písmo Lido STF © František Štorm, stormtype.com

