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Krásné a spokojené Vánoce
se všemi, které máte rádi
a kteří mají rádi Vás.

Vážení spoluobčané,
s železnou pravidelností se k nám opět přiblížil
zimní čas a s ním i vydání letošního posledního čísla obecního zpravodaje. Tytam jsou letní
teploty. Chladná rána nám říkají, že se chystá
zima a s ní vše, co k ní patří, včetně vánočních
svátků. Nechoďme ale zatím tak daleko.
V průběhu měsíce listopadu zkolaudujeme
cyklostezku a záhy nato ji slavnostně otevřeme a předáme do užívání veřejnosti. Doufám,
že město Uherský Brod dodrží své závazky
a začne budovat pokračování cyklostezky na
katastru Uherského Brodu.
Do konečného stádia se nám dostalo i vyhotovení stavební dokumentace chodníku směr
Uherský Brod a podélných parkovacích míst.
Tuto akci plánujeme začátkem příštího roku.
Současně s tímto byl zadán podnět k vypracování dokumentace chodníku na horní konec.
Zde chceme odstranit staré dlaždice a nahradit je zámkovou dlažbou. Doufám, že se nám
podaří získat nějaké dotace ze SFDI, což je
Státní fond dopravní infrastruktury.
Kromě chodníků se zaobíráme myšlenkou
na vybudování „skate parku“ za starou mateřskou školou.
Výstavba hřiště nad Základní a Mateřskou

školou Vlčnov nám pokračuje dle plánu. Pláně
pro hřiště jsou již srovnány a připravuje se
další výstavba. Teď koncem roku se nám rozjela II. etapa revitalizace zeleně v obci, která
obsahuje i výměnu některých dřevin.
Na dolním konci se nám podařilo vybudovat krásnou odstavnou (parkovací) plochu mezi dolním pohostinstvím a klubovnou
Mysliveckého sdružení Dřínek. Doufáme, že
díky tomuto už nebudou parkovat auta na
chodníku a maminky s kočárky je nebudou
muset objíždět po silnici.
Do zdárného konce se nám blíží i pasportizace dopravního značení v obci. V rámci
pasportizace budou provedeny i některé menší
změny navržené panem architektem a Policií
ČR, budou osazeny nové značky a rozhledová
zrcadla. Úpravou projdou i některé křižovatky
a ulice v obci.
Jelikož se naše mateřská škola potýká
s nedostatkem tříd a navíc nám to ukládá
zákon, zadalo vedení obce zpracování studie
přístavby tříd MŠ.
Co se týká občanské vybavenosti, jednáme
s paní Fojtíkovou o vybudování a znovuzprovoznění lékárny ve Vlčnově. Lékárna bude

zatím na původním místě, ale naší snahou je
dostat ji více do středu obce.
Nakonec jsem si nechal rekonstrukci Klubu
sportu a kultury. Rekonstrukce probíhá dle
harmonogramu prací bez jakéhokoliv skluzu. Jediné, co nás tíží jsou vícepráce, které
musíme nechat udělat a se kterými se původně nepočítalo. Mezi tyto práce patří výroba
velké části obložení jak sálu, tak i přilehlých
prostor. Dále výměna stupaček a předělání
části elektrických rozvodů z hliníku na měď,
nová opona včetně zavěšení a pohonů atd.
K tomuto všemu jsme přistoupili z toho
důvodu, že když už se klub opravuje, tak takovým způsobem, aby sloužil minimálně dalších
40 let a nemuselo se sahat k dalším opravám.
Závěrem bych chtěl jménem svým i jménem
celého vedení obce poděkovat všem občanům,
kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do budování, údržby či zvelebování obce a popřát všem
občanům Vlčnova hlavně zdraví a štěstí, krásné prožití vánočních svátků a Nového roku
a velké množství poklidných a pohodových
dnů jak v tomto, tak i v příštím roce.
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Zeměpisná jména jako kulturní dědictví Vlčnova
Krajina je příběh a zeměpisná jména jsou
slova, kterými tento příběh vyprávíme. Je to
příběh o přírodě a krajině a zejména pak o nás
a těch, co zde žili před námi. Některá jména
jsou velmi stará, jiná nedávná, některá jsou
v mapách či na cedulích, jiná jen v živé paměti, všechna však vyprávějí o podobě krajiny
a životních osudech, nadějích i zklamáních
lidí, kteří v ní žili. Tento příběh neskončil a my
k němu novými jmény přidáváme další kapitoly, které budou jednou číst naši potomci.
Příběhy spojené se jmény i jména samotná
představují cenné svědectví minulosti a uchovávají staletí zkušeností. Říkají nám, jak krajina vypadala a co v ní rostlo a žilo (Olšava,
Bařiny, Dřínek, Lipiny, Ježůvka, Medvědí,
Rovňa, Grúň), komu patřila (Pajsarůvka,
Kantorka, Kovářův žleb, Na Farském,
Obecnice, Židůvka, U Kapitána, Cikánská
kolonie), jak se v ní hospodařilo (Poruba, Žďár,
Na Úvrati, Za Humny, Košařiska, Drahy,
Kobylská, Solisko, Hliník, Na Šachtách,
Padělky, Uhliska, V Huti), co se v ní odehrá-

lo (Švédské šance, Na Pruském, Hradisko,
Čertův mlýn), jak lidé usilovali o lepší život
(Na Novotě, Jericho, Nový svět, Jeruzalém,
Tábor, Amerika), jak se jim někdy nedařilo
(Na Bídě, Mizerov, Hladov) a také jak se světové události odrážely v místním povědomí
(Balkán, Mexiko, Korea, Fukušima).
Během 20. století se začalo utvářet moderní
uliční názvosloví charakterizované tzv. honorifikačními jmény – tj. jmény po osobnostech,
událostech či místech, která neměla přímou
vazbu k dané obci či městu (Masarykovo
náměstí, Revoluční třída, Moskevská ulice).
Nahrazují tak dřívější tradiční jména typu
Koželužská, Na Fortně, Kuří rynek či Stodolní.
S měnícími se politickými režimy se měnila
i tato jména tak, jak upadaly ty či ony osobnosti a události v nemilost nastupující garnitury. Mnoho jmen zmizelo a některá jsou již
úplně zapomenuta. Jiná se uchovala v uličních
názvech či každodenním užívání a některá nová
jména se stala trvalou součástí příběhu, který
o sobě dnes prostřednictvím jmen vyprávíme.

V běžném životě většinou bereme zeměpisná jména za zcela samozřejmá a málokdy se
nad nimi vědomě pozastavíme. Jak důležitá
jsou, si často všimneme, až když zmizí nebo se
změní. Tehdy si uvědomíme, že jména utváří
náš domov a že bez nich by už to nebylo ono.
Často se proto o jménech hovoří jako druhu
nehmotného kulturního dědictví, které je
třeba opečovávat, chránit a rozvíjet stejně jako
třeba vlčnovskou Jízdu králů, verbuňk a další
tradice. Zajímalo by nás, jaký názor na to máte
Vy. Která jména ve Vlčnově znáte a užíváte?
Jaké příběhy, vzpomínky a pocity si s nimi spojujete? Která jména by měla být uchována pro
další generace? Pomozte nám zjistit povědomí
o zeměpisných jménech a míru jejich užívání
vyplněním krátkého dotazníku zde https://
shorturl.at/arvEJ.
Dotazy k výzkumu rád zodpoví Přemysl
Mácha, Etnologický ústav AV ČR, Brno,
macha@eu.cas.cz, 737314312.

Skládkování odpadů
Vážení občané, v letošním roce vznikl nový
zákon o odpadech, který ve zkratce říká, že
skládkování odpadů bude rok od roku dražší.
I naše obec se bohužel potýká s každoročním
nárůstem nákladů na odpadové hospodářství
a nemalou položku v těchto nákladech tvoří
náklady na odvoz a likvidaci odpadů ze sběrného dvora, kam každý občan může odevzdat
svoje odpady.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zavést
nadstavbu k dnes již 2 roky fungujícímu systému MESOH, díky kterému ekologicky smýšlející domácnosti mohou získat zajímavou slevu
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z poplatku za odpady. Touto nadstavbou je
adresná evidence odevzdávaných odpadů
na našich sběrných dvorech od jednotlivých
domácností.
V listopadu nám budou dodány odpadové
karty. Tyto karty budou připraveny k vyzvednutí proti podpisu občana, za číslo popisné na
obecním úřadě při výdeji pytlů na další období.
Systém evidence na sběrných dvorech bude
spuštěn od 1. 1. 2022.
Důležitá informace: Odpadová karta bude
sloužit výhradně k evidenci a rozlišení odevzdaných komodit. Povinnost obsluhy bude

načíst kartu a uvést do evidence množství odevzdané komodity. Povinností občana bude si
toto množství a komodity zkontrolovat.
Věříme, že zamýšlená novinka přinese obci
větší přehled o množství odevzdávaných odpadů na našich sběrných dvorech a díky tomu tak
budeme mít v následujících letech ještě spravedlivější motivační systém třídění odpadů.
Mgr. Jiří Nevídal, MESOH
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Komunitní sázení stromů
Ve čtvrtek 11.11. a v pátek 12.11. se uskutečnilo avizované komunitní sázení stromů
podél nově vybudované cyklostezky směr Uh.
Brod. Celkem bylo vysázeno 47 dlouhověkých
stromů, odrůdy lípa srdčitá, ořešák královský, třešeň ptačí a habr obecný. Dopoledne
bylo vyhrazeno žákům základní a mateřské
školy, kteří si vysadili 17 ks dřevin. Odpoledne
využili k sázení členové vlčnovských spolků
i jednotliví občané. Odborným dohledem
nad celou akcí byla pověřena zahradnice paní
Milena Beňová, které bych chtěla touto cestou
moc poděkovat. Stejně tak terénním zaměstnancům obce Michalu Kvasničkovi, Petru
Kučerovi a Liborovi Kavkovi, kteří s prací
pomáhali a budou zajišťovat následné práce
– natírání kmenů a zajištění proti okusu zvěří.
Hloubení jam pro výsadbu zajišťovala fi Marka
Dacíka a cisternu s vodou na zálivku přistavil
pan Antonín Tykal. Výsadba byla realizována
dle odborného projektu Ing.Aleny Vránové.
Na uhrazení nákupu dřevin byla uzavřena
darovací smlouva na dar ve formě účelově
vázané peněžní částky v souladu s programem
SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO2 s CI2,o.p.s.
Název projektu je „Stromořadí podél cyklo-
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stezky pod vlčnovskými búdami.“ V současné době předkládáme doklady, aby mohl být
finanční dar předán obci. Celkové náklady
zatím nemáme k dispozici, budou zveřejněny v příštím vydání Vlčnovského zpravodaje.
Všechny dřeviny budou opatřeny jmenovkami sázejících, aby se mohli o „své“ stromy
starat.
Uvedené sázení navazuje na dílčí projekt
realizovaný před 2 týdny, kdy byly obdobným
způsobem vysázeny ovocné a okrasné stromy ve spolupráci s Nadačním fondem ZET
z Uherského Ostrohu, který se mimo jiné
zabývá pořádáním akcí k zachování udržitelného životního prostředí v regionu.
Věřím, že všichni, kteří se sázení zúčastnili, hlavně děti, budou i po létech vzpomínat
a možná ukazovat svých potomkům, který
strom kdysi sázeli, tak jako mně ukazovala
moje maminka části lesa kolem Vlčnova, které
vysadila jako školačka. Děkuji všem, kteří se
zúčastnili a přispěli tak ke zlepšení životního
prostředí v naší obci.
Marta Moštková, místostarostka obce
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Suše a nudně …
Po žádosti o příspěvek do obecního zpravodaje sedím o šedivém podzimním dopoledni v kanceláři a přemýšlím o čem psát. Mělo
by to být přece vtipné, lehké čtení, které bude
bavit. Sakra, proč já nejsem Zdena Stašek
nebo Šárka Lukášová, ty by něco určitě napadlo. Vzdávám to, dnes není můj literárně silný
den. Takže suše a nudně, jak to se školou je :)
První měsíce školního roku 2021/2022 jsou
za námi. Do školy nastoupily dvě třídy prvňáků, i když jedna z nich je plná ostřílených
školáků, kteří za sebou mají přípravnou třídu.
Lehká nervozita z toho, jak to bude vypadat ve
školách po návratu žáků a co nového si pro nás
připraví epidemiologická situace, pominula
a my zjistili, že to přešlapování na místě, které
probíhalo víc než rok, nás už nebaví. Školu je
potřeba zase začít někam posunovat. Nové
nápady a projekty je třeba zase začít dávat
z hlavy na papír a ze šuplíku na stůl. Nejprve
ale bylo nutné zjistit, kde vznikly největší
mezery ve vědomostech žáků a na co je potřeba se zaměřit. S tímto nám hodně pomohlo
dobrovolné testování pořádané Českou školní inspekcí, kdy bylo možné otestovat 5. až 9.
třídy z matematiky, češtiny a angličtiny. Naše
škola se zapojila do testování v plné možné
míře, tedy se všemi možnými ročníky, ve všech
třech předmětech. Pokud bych měl výsledky
shrnout za celou školu, v porovnání s celorepublikovými výsledky, tak: matematika – nadstandardně dobrá, u některých tříd opravdu
výrazně nadprůměrná; český jazyk – v podstatě přesný republikový průměr; anglický
jazyk – podprůměrný. Karty byly jasně vylo-

ženy, slabá místa ukázána. Je na nás, jak se
s tím popereme. Angličtina nebyla vyučována
dlouhou dobu kvalitně a žáci k ní měli většinou negativní vztah. Za distanční výuky se
náprava už z podstaty moc nedařila, ale teď se
situace snad začíná obracet k lepšímu. Vypadá
to, že angličtina začíná některé znovu bavit,
po škole nám visí hromada bublin s anglickými frázemi, jídelníček v jídelně je i v anglickém jazyce, rozjela se mezinárodní spolupráce se školami ze zahraničí, kde spolu žáci
komunikují. Hromada třeba i drobných věcí,
která se snad časem projeví. Pokud ne, budeme muset vymyslet něco jiného. S návratem
žáků na určitou vědomostní úroveň pomáhají
také doučovací hodiny, které jsou financovány
z mimořádného grantu MŠMT. Jedna věc je
však pozorovatelná už nyní. Je to změna v klimatu školy. Věc sice v podstatě neměřitelná,
ale pozorovatelná. Mám pocit, že především ti
mladší žáci se začínají do školy těšit více, než
tomu bylo dřív, a celkově té pohody a úsměvů na chodbách zase o něco přibylo. Strašně
důležitá věc. A u pedagogického sboru je to
podobné. Vypadá to, že se určitým způsobem
stabilizoval a že učitelé jsou na naší škole spokojení. A toto už není jenom moje domněnka.
Na otázku: „Doporučili byste práci na naší
škole svému známému?“ v anonymním pedagogickém dotazníku odpověděl z 21 učitelů
ZŠ jeden „ano“ a dvacet „ano, zcela určitě“.
Všichni také odpověděli, že jsou „spokojeni“
nebo „velmi spokojeni“ s prací na naší škole.
Další důležitá věc. Osobně tak růžově všechno nevidím a našel bych i mnoho věcí, které je

stále třeba zlepšit, ale vidět věci víc kriticky je
tak trochu povaha mé práce.
Toto všechno, co jsem tady zatím zmínil,
jsou věci, které pokud školu pravidelně nenavštěvujete, tak nevidíte. Našlo by se ale pár
věcí, které jsou nebo budou vidět i zvenčí
a školu vystřelí v některých směrech na jinou
úroveň. Je to především stavba multifunkčního sportovního areálu, kde vzniknou dvě
hřiště. Se stavebními pracemi se započalo na
konci září a termín předání je konec dubna
2022. Nyní tak vybíráme povrchy, upravujeme prostorové rozmístění jednotlivých prvků
tak, aby bylo co nevhodnější, navrhujeme
rozložení hracích ploch jednotlivých sportů.
V plném běhu je také projekt na výstavbu dvou
tříd mateřské školy a jeho případné dotační
zafinancování. Nově se rozeběhl projekt na
statické zajištění a přestavbu šaten školy, kde
se bude žádat o dotaci ve výši 10 mil. korun.
To jsou projekty, na kterých spolupracujeme s obcí. O pořizování nového sportovního
vybavení či učebních pomůcek se nemá cenu
rozepisovat, beru je jako samozřejmost pokud
chceme mít školu na určité úrovni.
Toto je tedy pár z mého pohledu důležitých
informací a teď už zbývá jenom doufat, že nám
tyto věci nezastaví něco neočekávaného, jako
tomu bylo v minulém roce. Všem z Vás také
přeju pohodové a poklidné prožití svátků
vánočních i šťastný vstup do nového roku.
Mějte se.
Libor Trtek, ředitel

Knihovna informuje
Před Místní knihovnou (budovou bývalé
Měšťanky) je nainstalován Bibliobox na vracení knih a časopisů zapůjčených v místní
knihovně, je přístupný v kteroukoliv denní
i noční hodinu.
V nouzovém stavu knihovna půjčovala
knihy a časopisy pouze bezkontaktně nebo
přes Výdejní okénko. Oba způsoby byly podmíněny předchozí telefonní nebo mailovou
domluvou. Knihovnice knihy a časopisy
nachystala v domluvený čas do knihobudky
v dolní chodbě budovy.

Klub sportu a kultury Vlčnov ve spolupráci
s místní knihovnou uspořádal besedu na téma
Spisovatel Jan Janča, život a dílo vlčnovského
rodáka. O životě významného moravského
novináře, autora nejstaršího popisu vlčnovské jízdy králů, promluvil PaedDr. Jiří Jilík.
Beseda se konala ve čtvrtek 9. září v místní
knihovně Vlčnov.
V úterý 19. října se v knihovně sešly členky Svazu postižených civilizačními chorobami, aby spojily „příjemné s užitečným“. Staré
vyřazené knihy využily k vytváření vánočních

stromečků, andělíčků či lampionů. Všichni
společně strávili v knihovně příjemné dopoledne.
Zastupitelstvo obce Vlčnov na svém zasedání 3. listopadu rozhodlo na návrh PaedDr.
Jiřího Jilíka přejmenovat Místní knihovnu Vlčnov na Knihovnu Jana Janči Vlčnov.
Přejmenování se uskutečnilo na počest
významného moravského novináře, vlčnovského rodáka, který by letos slavil 155.výročí
narození.

Návrh k podobě a budoucnosti akce Jízda králů Vlčnov
Na žádost Zastupitelstva Obce Vlčnov jsme
vypracovali materiál, který představuje možné
varianty, jakým směrem by se mohla jízda
králů ubírat a přibližuje zázemí celé akce. Na
konci článku zveřejňujeme anketu a prosíme
o její vyplnění.
V letošním roce, dalo by se říci díky „covidu“,
se podařilo něco výjimečného. Vrátit jízdu
králů místním, domácím, Vlčnovjanům. Mohli
si ji užít po svém, bez velkého stresu, lidí, omezení… Máme ohlasy i od mnohých, jindy velice
vytížených pomocníků a pořadatelů, že byla
výjimečná i pro ně, protože, díky zrušení téměř
všech doprovodných programů, konečně po
dlouhých letech viděli opravdovou jízdu králů.
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Musíme zmínit i to, že velmi výjimečná byla
tentokrát i královská rodina. To také nebývá
zvykem, že by tak pružně reagovala na veškeré změny, nařízení a nečekané zvraty, které
poslední dva roky jízdu králů provázely.
Ohlasy z řad veřejnosti jsou tedy letos téměř
na 100% pozitivní a pochvalné, ale musíme
si uvědomit, že situace, která letos nastala,
se již nikdy opakovat nebude. Nikdy už zde
nebude tak málo lidí, tak málo aut a téměř
žádný doprovodný program. Lidem se takováto domácí jízda králů líbila, ale bude to takto
kladně přijato i v budoucnu? Časem se možná
začne vzpomínat na množství účinkujících,
velký průvod, hodně pořadů… V letošním roce

jízda králů byla opravdu velmi mimořádná.
Z těchto důvodu vyplynula závažná otázka
pro Klub sportu a kultury, jako pro hlavního
pořadatele, a především realizátora celé akce.
Otázka tedy zní: „Kudy dál směřovat pořádání
jízdy králů?“. Je podle nás zásadní rozlišit, zda
ji chceme pořádat především pro místní obyvatele (samotný ročník, královskou rodinu,
domácí občany a jejich rodiny) nebo pro cizí
návštěvníky. Každá tato skupina totiž potřebuje a vyžaduje některé naprosto odlišné věci.
Ale zároveň obě dvě skupiny „uživatelů“ si akci
chtějí užít, odnést si z ní příjemné zážitky, a
i my všichni (lidé v obci, organizátoři) chceme, aby se jim tady líbilo a opakovaně se do
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Vlčnova vraceli a sdíleli své pocity dál.
Proto vznikla myšlenka uspořádat mezi
občany Vlčnova anketu, jak by jste si jízdu
králů v dalších letech představovali vy. Co Vám
při ní chybí, co naopak postrádáte, co Vám
vadí, co se Vám líbí. Abychom měli zpětnou
vazbu a mohli realizaci a pořádání přizpůsobit
místním lidem.
Zde je na místě připomínka, že Obec Vlčnov
(potažmo její zastupitelé) se zavázali v rámci
zápisu jízdy králů na Reprezentativní seznam
nehmotného kulturního dědictví lidstva
UNESCO, že budou v rámci svých funkcí podporovat a pomáhat udržovat v obci tento zvyk.

•

•

Navrhujeme na příští roky
následný postup:
• Omezit množství doprovodných programů
a programových míst – máme Amfiteátr
V Jamě, který by měl sloužit jako hlavní
programové místo a zde soustředit diváky.
Připravit v neděli jeden hlavní program.
Nevytvářet v obci další místa pro větší
pořady jako na např. na parkovišti u Hrušky
apod.
• Ponechat ale prostor pro neorganizované
vystoupení (např. u Usedlosti 65), nově
vytvořit zóny pro odpočinek a děti, ponechat prostory pro občerstvení (část parku).
• Propagovat (i mezi místními) samotnou
objížďku – jízdu králů, jako hlavní a nejdůležitější „program“ při celé akci.
• Omezit počet účinkujících cizích souborů
– je tu dostatek místních kapel, sborů, souborů, kteří jsou schopni připravit hodnotný
pořad. Tímto se ušetří i finanční náklady
(doprava, ubytování, strava).

Propagace

• Další otázkou je, jak dalece propagovat?
Místně a regionálně nebo celorepublikově, a i mimo ČR? Za propagaci jsou velké
finanční náklady, ale nebudeme-li akci propagovat na dostatečně velkém prostoru –
bude potom pro sponzory zajímavá? Co jim
nabídneme? Nebudou se chtít finančně na
jízdě králů podílet, když je nebude „vidět“
dostatečně velké množství lidí napříč republikou apod? Zůstanou partnery možná
z určité nostalgie a dlouholeté podpory nebo
se vztahem k Vlčnovu či jízdě králů z citového hlediska? Je velký problém v dnešní době
udržet ty stávající, natož získávat nové. Je
třeba si připustit, že takovéto partnerství
není pro určitou skupinu podnikatelů výrazně výhodné ani zajímavé.
• Když nebudeme propagovat na tak velkém
území jako jindy, je předpoklad, že nepřijede
tolik lidí z větší dálky, budou zde návštěvníci
převážně „jenom“ z okolí.
• I když se nebude propagovat v takové míře,
jako v minulosti, přesto je Vlčnov jízdou
králů velice známý a oblíbený. Je pravděpodobné, že i tak zde bude velké množství
lidí. Z toho vyplývají další nutné záležitosti
– parkování, řízení dopravy, WC, služby,
občerstvení apod.

Vstupné

• Ohledně vstupného se vedou dlouhé debaty
a nepříjemnosti již mnoho let. Považujeme
za důležité zde zmínit, že s placením vstupného do obce mají problém především
místní či jejich rodiny, kteří si v neděli musí
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•
•

u vjezdů koupit vstupenky. Argumentují
tím, že oni nejdou na jízdu králů, ale jenom
navštívit rodinu apod. Již několik let mají
občané možnost vyzvednout si tzv. volný
vjezd pro své příbuzné a návštěvy. Cizí
návštěvníci toto ve většině akceptují a problém se vstupným nemívají.
Myslím si, že stálo za úvahu, zvláště pokud
podoba akce získá jiný rozměr, vybírání
vstupného zrušit a zřídit u programových
míst pokladničky na dobrovolný příspěvek.
Když se nebude vybírat vstupné, je třeba
si uvědomit, že z obecního rozpočtu bude
potřeba částku za vstupné dorovnat. I když
se ušetří na nákladech za soubory (doprava,
strava), tak ušetřit např. na ozvučení nelze.
Bez kvalitního a zkušeného týmu se dnes
programy připravit nedají a toto je vždy
finančně nákladné, ovšem jsou to náklady
opodstatněné.
Každoročně byl ze vstupného výtěžek cca
300 000 Kč.
Je také možné, že i když nebude program tak
velký jako v minulosti, tak vidina bezplatného vstupu, přiláká velké množství návštěvníků. S tím je třeba do budoucna počítat.

Finance

Jízda králů je financována v rámci rozpočtu
Klubu sportu a kultury, příspěvkové organizace Obce Vlčnov.
Dalším zdrojem financování jsou dotace ze
státního rozpočtu, které po podání žádostí
na patřičné orgány poskytují jak Ministerstvo
kultury ČR, tak Zlínský kraj. Také oslovujeme
partnery (sponzory), kteří tradičně podporují jízdu králů, ale každým rokem jich ubývá
a také částky jsou menší.
Pro srovnání je zde přehled financí za
posledních několik let. V „normálních“ časech
jsou náklady na pořádání cca 1 100 000 Kč
a výnosy cca 800 000 Kč.
Největší částky jsou vynaloženy na grafické
práce a propagaci, technické zajištění (ozvučení), mzdy a stravování.
Když vycházíme z níže uvedeného přehledu
z let minulých, v případě redukce programu,
účinkujících a propagace, ale naopak nevybírání vstupného – na další rok můžeme předpokládat výši nákladů cca 600 000 Kč.

Jízda králů 2021
Náklady
Výnosy

297 635 Kč
2 830 Kč

49 258 Kč
22 500 Kč
2 500 Kč
167 375 Kč
		
9 136 Kč
13 818 Kč
9 777 Kč
7 059 Kč
3 900 Kč
881 Kč
1 014 Kč
10 417 Kč

Dohody o provedení práce
Dopravy koní
Honoráře
Ozvučení (hrazeno
MK 150 000 Kč)
Stravování
Tonery a čištění tiskárny
Spotřební materiál
Výstava
Fotodokumentace
Telefon
Cestovné
Náklady na reprezentaci

Vstupné dobrovolné – program Předání vlády
králů
Dotace MK:
315 000 Kč
Vráceno zpět:
118 364 Kč
Úhrada z dotace MK:
196 636 Kč
Úhrada z rozpočtu KSK:
98 169 Kč

Stejně jako v loňském roce, část dotace se
vracela, podíl dotace nesmí přesáhnout 70
%. Zlínský kraj jsme nežádali, jejich dotační
podmínky byly pro nás tento rok nesplnitelné,
tudíž by nebylo možné finance řádně vykázat.

Jízda králů 2020
Náklady
Výnosy

98 890 Kč
0 Kč

5 720 Kč
576 Kč
2 927 Kč
14 822 Kč
35 000 Kč
2 000 Kč
6 050 Kč
13 915 Kč
2 880 Kč
15 000 Kč
		

Kalendáře kapesní
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Letáky – hrazeno MK (částečně)
Natáčení streamu – hrazeno MK
Fotodokumentace
Kampaň Mafra – hrazeno MK
Zajištění internetového připojení
Hosting webu JK
Dohody o provedení práce
– hrazeno MK

Dotace MK:
vráceno zpět 		
Úhrada z dotace MK:
Zlínský kraj jsme nežádali.
Úhrada z rozpočtu KSK:

280 000 Kč
217 401 Kč
62 599 Kč
36 291 Kč

Jízda králů 2019

Náklady
1 105 707 Kč
501 Materiál
24 871 Kč
512 Cestovné
8 122 Kč
513 Náklady na reprezentaci
44 765 Kč
518 Služby
748 054 Kč
(grafické práce + tisk materiálů, propagace,
fotodokumentace, videodokumentace, honoráře, doprava souborů, ubytování, doprava
koní, stravování, OSA, výlepy plakátů, …)
521 Mzdové náklady
279 895 Kč
Výnosy
Nájem jarmark
Vstupné
pátek za 100 Kč, 170 ks
sobota za 150 Kč, 293 ks
neděle za 150 Kč, 1297 ks
neděle za 100 Kč, 813 ks
předprodej za 50 Kč, 401 ks
Prodej sborníků
Poštovné z dobírky
Dotace Ministerstvo kultury
Dotace Zlínský kraj

751 320 Kč
6 700 Kč
356 850 Kč
17 000 Kč
43 950 Kč
194 550 Kč
81 300 Kč
20 050 Kč
7 500 Kč
270 Kč
260 000 Kč
120 000 Kč

Výsledek: ztráta z Jízdy králů
-354 387 Kč
Výsledek: ztráta po odečtení obchodních
smluv: (310 000 Kč)
-44 387 Kč

Jízda králů 2018

Náklady
1 139 971 Kč
501 Materiál
83 569 Kč
512 Cestovné
7 490 Kč
513 Náklady na reprezentaci
43 083 Kč
518 Služby
713 189 Kč
(Grafické zprac. + tisk materiálů, fotodokumentace, honoráře, doprava souborů, ubytování, doprava koní, stravování, OSA, výlepy
plakátů, web JK, …)
521 Mzdové náklady
292 640 Kč
Výnosy
Nájem jarmark
Vstupné
pátek a sobota
neděle za 150 Kč, 1 359 ks
neděle za 100 Kč, 942 ks

792 641 Kč
11 911 Kč
392 850 Kč
72 950 Kč
203 850 Kč
94 200 Kč
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předprodej za 50 Kč, 437 ks
21 850 Kč
Prodej sborníků
3 980 Kč
Půjčovné krojů, poštovné z dobírky 3 900 Kč
Dotace Min. kultury ČR
260 000 Kč
Dotace Zlínský kraj		
120 000 Kč
Výsledek: ztráta z Jízdy králů
-347 330 Kč
Výsledek: ztráta po odečtení obchodních
smluv: (325 000 Kč)
-22 330 Kč

Doprava

• Velkou otázkou je uzavírka obce pro dopravu. Ano či ne? V tomto roce uzavírka nebyla, vše se zvládlo za velké pomoci hasičů
a police dobře. Ale znova připomínám, že
zde nebylo zdaleka tolik lidí, jako jindy.
• Parkování aut je třeba řešit vždy, také volný
průjezd a pohyb aut kdykoliv v neděli po
obci – toto není úplně možné uvolnit, auta
nám lidé zaparkují kdekoliv v obci, téměř
každému přijede rodina a kdo z nás má před
domem k dispozici např. 3–4 a někdy i více
parkovacích míst?
• Na toto volně navazuje řešení dopravní
ostrahy. Je třeba si uvědomit, že nějaké řízení dopravy a tedy lidí, kteří budou tuto službu vykonávat je bezpodmínečně nutné. Tito
lidé musí být částečně vyškoleni a obeznámeni s dopravní situací během akce, musí
velmi dobře znát místopis.
• Bylo by nanejvýš vhodné a potřebné vytvořit záchytná odstavná parkoviště u příjezdových cest do obce. Vyřešilo by to mnoho
z těchto problémů.
• Řešení dopravy a její omezení v sobotu
v areálu búd: také je nutno zde určité opatření ponechat, protože návštěvníků búd
je každoročně obrovské množství. Není
možné zanedbat, že např. někdo v ulici
Vinohradské bude potřebovat RZ pomoc
nebo hasiče a záchranný systém se na určené místo bude dostávat velmi obtížně, kvůli
množství zaparkovaných aut a lidí.
Možné varianty doprovodného programu JK

1. varianta

• v doprovodných programech by se představili pouze místní účinkující (muziky, soubory, sbory, dechové hudby), popř. max. jeden
cizí zajímavý host
• počet pořadů by se zredukoval, také programová místa
• uskutečnit a ponechat doprovodné věci
jako: výstavu v galerii, jarmark, ukázky
řemesel v usedlostech, kolotoče, stánky
s občerstvením, zónu pro děti a odpočinek
• propagace menší, informovanost veřejnosti,
že jde o místní regionální slavnosti, kdy je

kladen důraz především na samotnou jízdu
králů – objížďku a Vlčnov jako takový (kroj,
výzdoba koní, jedinečnost rituálu apod.)
• nevybírat vstupné v neděli do obce, dát
k amfiteátru a na další místa (galerie, usedlosti) kasičky na dobrovolný příspěvek
• vybírat pouze na programy v sále KSK
Hrubý nástin programu
Pátek – ponechat odpolední otevření výstavy
v Galerii na Měšťance, večer soutěž verbířů
(UNESCO), pro určitou vymezenou skupinu
ponechat i tzv. zábavu na stadionu TJ
Sobota – odpoledne hlavní program v amfiteátru z místních souborů, popř. 1 host, večer
v KSK – Předání vlády králů (pořad velice
oblíbený místními i cizími, poetický, dojemný), búdy
pokud by otevření výstavy a soutěž verbířů
nebyly v pátek, tak bezesporu v sobou by se
tyto programy měly uskutečnit
Neděle
• mše, přijetí na OÚ (si přeje i samotný ročník
a královské rodiny, důstojné)
• dopoledne: program v amfiteátru (cca 10.00
– 12.00: DH, host)
• cca 12.00: JÍZDA KRÁLŮ po obci (podobně
jako letos, projít velkou část ulic)
• volné zpívání a hraní např. na č. 65. (kdo
bude chtít – neoficiální a nepropagované)
• cca 14.00 – 15.00: průvod účinkujících, krojovaného Vlčnova, JK, vůz s předlegrúty
• konec průvodu v amfiteátru, kde se všichni
představí, může zde být na závěr oblíbený
program: Královský vínek
• ? na úplný závěr DH nebo jiná hudba
Toto je pouze jedna z možností, jak by mohl
program vypadat, záleží na domluvě s účinkujícími, programovou radou, ročníku, královskou rodinnou apod. Ale je to cesta, kudy
se vydat.
Program se může variabilně přizpůsobovat,
podle aktuální potřeby a poptávky. Připravit
hlavní pořad vlčnovských souborů v neděli nebo pozvat více cizích souborů apod. Je
možno jej rozšířit nebo naopak i ještě zredukovat.

ků a věcí, které se léta řeší pouze provizorně:
• dostatečné zázemí u amfiteátru pro účinkující i pořadatele (šatny, WC, skladovací
prostory)
• pozadí či celkové řešení prostoru pro vystupující v amfiteátru (nástupy na jeviště,
zakrytí prostoru, jevištní technika, prostory pro moderátory apod.)
• vyřešit neustálé problémy s vybíráním
vstupného a volnými vjezdy do obce
• omezení pohybu auty po obci v závislosti na
uzavírce obce pro dopravu
• vyřešit parkování velkého množství automobilů, zřídit odstavná parkoviště
• větší množství, a především důstojnější WC
• zřízení možnosti stanového městečka, možnost parkování karavanů (koupaliště, stadion?)
• zajištění dalších služeb (kyvadlová doprava,
dostatek míst ke stravování a občerstvení,
informace pro návštěvníky, dostatek externích pracovníků, dobrovolníci)

V podstatě ponechat stávající stav, jako byl
před „covidem“. Osobně ale (já ani další spolupracovníci kolem jízdy králů), nepovažujeme
tuto variantu za šťastnou. Je dlouhodobě velmi
náročná jak její realizace, organizace i finanční
zajištění a nemyslíme, že je vhodné naši jízdu
králů prezentovat tímto způsobem.

Dnes jsou podmínky a požadavky pro pořádání takovéto velké akce úplně někde jinde,
než před několika desítkami let. Nemáme
žádné zázemí ani pro účinkující ani pro organizátory u Amfiteátru V Jamě ani na dalších
místech, kde se konají programy. Chybí šatny,
WC, úložné prostory.
Není spolupráce a zaangažovanost dalších
spolků, které by se mohly a měly podílet na
pomoci s přípravou a samotnou realizací. Je
to pro Vlčnov obrovská akce a chybí dostatek externích spolupracovníků a pořadatelů
(ochotných právě v dobu konání akce) pomoci.
Chybí dostatek parkovacích ploch, ubytovacích zařízení, restaurací. Návštěvníci jsou
uvyklí na určitý standart služeb na větších
akcích, které my (Vlčnov) nejsme schopni
v dostatečné míře poskytovat.
Myslíme, že je to názor i velkého počtu obyvatel Vlčnova, že není třeba takto velkou akci
zde pořádat. Je dostatek folklorních festivalů a přehlídek, která organizují velká města,
a jistě není našim cílem jim konkurovat či se
jim podobat.
Během času nastalo jisté zkomercializování jízdy králů a částečně se vytratil původní
smysl tohoto jedinečného zvyku. Mnohdy
celá akce sklouzává k přehlídce vystoupení
souborů a kapel, a velké množství programů,
které měly být původně pouze doprovodné.
A to hlavní – objížďka legrútů s králem je vlastně v pozadí celé akce. Zkusme se proto vrátit
k původnímu smyslu a tradici.

V případě, že by přece tato možnost zůstala,
je třeba postupně vyřešit spoustu nedostat-

Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK

2. varianta

Anketa pro obyvatele Vlčnova

Prosíme, přineste odpovědi do schránky, která je umístěna na obecním úřadě v chodbě naproti pošty, zašlete poštou na adresu KSK (Klub sportu
a kultury Vlčnov, 697 61 Vlčnov čp. 186) nebo můžete své odpovědi zaslat na email: ksk@vlcnov.cz. Lístky se budou sbírat do 10. ledna 2022.
Děkujeme.
zde odstřihněte
Přejete si, aby
probíhala jízda
králů v podobě
jako letos? Jenom
s objížďkou?

Přejete si, aby jízda králů měla
podobný scénář jako letos, ale
i např. s Krojovaným průvodem,
jedním – dvěma hlavními programy, jarmarkem, výstavou?

Přejete si, aby jízda králů probíhala v podobě jako před „Covidem“? Tzn. velká propagace, množství programů a účinkujících,
kolotoče, stánky, jarmark, programy po
obci, uzávěrka obce pro dopravu atd.?

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NEVÍM

NEVÍM

NEVÍM

Prostor pro Vaše podněty:

Podzim v KSK
Během podzimu jsme pořádali akce vhodné pro všechny věkové kategorie. Stalo se již
tradicí, že se Vlčnovjané každoročně účastní Slavností vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti. I letos byla tato tradice dodržena a zástupci z Vlčnova – královská
rodina (bohužel bez krále Pepíka, měl nohu
v sádře) s několika zástupci družiny, Mužský
sbor Vlčnov, soubor Vlčnovjan a CM Čardáš
a Vlčnovské búdové umělkyně se Slavností
vína zúčastnili.
V září jsme si připomněli 155. výročí narození vlčnovského rodáka Jana Janči, významného novináře, autora nejstaršího popisu
vlčnovské jízdy králů. Na besedě o tomto
významném rodákovi o jeho životě promluvil
PaedDr. Jiří Jilík, beseda proběhla v místní

knihovně Vlčnov, která byla na počest Jana
Janči přejmenována na Knihovnu Jana Janči.
Další akcí, kterou jsme pořádali, byl Košt
vdolečků spojený s ochutnávkou vín z vinařství Kovář, minijarmarkem a koncertem skupiny Čuchaband. Návštěvníci mohli ochutnat
vzorky vdolečků z Vlčnova a okolí za doprovodu cimbálové muziky Čardáš a sborů, mohli si
nakoupit v minijarmarce a celou akci příjemně
završil košt vín podbarvený hudebním doprovodem skupiny Čuchaband.
V říjnu proběhla vernisáž výstavy Portréty
sportovců Jakuba Tománka. Na výstavě bylo
možno shlédnout řadu známých osobností (nejen) sportovního světa, jejichž portréty
Jakub Tománek nakreslil. Na vernisáži zazpíval jeho syn Kubík.

Slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti

A protože nesmíme zapomenout na nejmenší, uspořádali jsme Uspávání broučků s lucerničkovým průvodem. Sraz jsme měli na parkovišti u Hrušky, kde se sešlo velké množství
dětí se svými rodiči a prarodiči. Poté jsme se
průvodem přesunuli do amfiteátru u kostela,
kde na děti čekalo malé překvapení v podobě
broučků malovaných na kameny. Děti i dospělé čekalo také malé občerstvení. Tímto bychom
také chtěli poděkovat maminkám, které připravily dobroty na občerstvení a Mažoretkám
ze skupiny Emča za pomoc.
Během podzimu se také nadále konaly kurzy
floristiky, tradičního vaření a vaření v zabijačkovém kotli a počítačový kurz nejen pro
seniory.
Sabina Mikulcová, KSK Vlčnov

Beseda u příležitosti 155. výročí narození vlčnovského rodáka Jana Janči

Košt vdolečků

Portréty sportovců Jakuba Tománka

Uspávání broučků
V lčnovský zpravodaj – číslo 68 – 12/2 021
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Jiří Horák, starosta Bučovic
Vážení Vlčnovjané, dovolte mi, abych se Vám
tímto krátkým článkem představil a sdělil
Vám několik málo vět. Jmenuji se Jiří Horák,
jsem starostou Bučovic a ve sněmovních volbách jsem byl zvolen za lidovou stranu do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Jak jste si jistě mnozí z vás povšimnuli,
dovolil jsem si ke složení svého poslaneckého
slibu obléci Váš vlčnovský kroj. A i když nejsem
rodilý Vlčnovjan, vedly mě k tomu důvody,
o které bych se s Vámi rád podělil.
Z Vlčnova pochází moje maminka Anna,
rozená Zemková. A můj pradědeček Jan Plesl,
její dědeček, byl v předválečném období ve
Vlčnově starostou a po válce, v roce 1946,
tedy před 75 lety složil svůj poslanecký slib za
lidovou stranu v Národním shromáždění právě
ve vlčnovském kroji, kterého si velmi vážil. Po
roce 1948 se však nechtěl podřídit komunistic-

ké moci, a v roce 1949 byl zatčen a o čtyři roky
později utýrán k smrti na Mírově.
Do Vlčnova jezdím s rodiči a sourozenci navštěvovat naši rodinu již od mala. A má
babička, Anna Zemková, jedna z dcer Jana
Plesla, nám často vykládala o svém tatínkovi
a jeho osudech. Už od mala jsme tedy slýchali o rodinné historii a poválečných útrapách
našeho dědáčka.
Postupně jsem se zajímal o osudy našeho předka ještě hlouběji. Na gymnáziu jsem
o jeho osudech napsal text v rámci středoškolské odborné činnosti, takzvané „sočky“
a musím říct, že mě jeho příběh skutečně zasáhl. Možná právě díky tomu jsem se začal zajímat o veřejné dění a kandidoval v komunálních
a později i sněmovních volbách.
Když jsem byl tyto volby zvolen do poslanecké sněmovny, první, co mi prošlo hlavou,
bylo, že bych si chtěl vzít vlčnovský kroj, tak

jako před 75 lety můj pradědeček, abych mu
vzdal úctu a vyjádřil svůj vztah k rodinným
kořenům, moravským tradicím i k Vlčnovu.
Chtěl bych mnohým z Vás poděkovat za
slova podpory a vyjádřit vděčnost, že mé kořeny z maminčiny strany pochází právě ze skvělého Vlčnova.
PhDr. Jiří Horák, PhD.

Oslavy 28. října

Od roku 2018, kdy jsme vzpomněli 100. výročí založení samostatné
Československé republiky, oslavuje státní svátek také ulice 28. října ve
Vlčnově. (I když Vlčnovjané tuto část obce znají spíše jako Srale!) Letos
potřetí (loni se průvod z důvodu covidových opatření nekonal) prošel
ulicí lampionový průvod, kterého se zúčastnily desítky Vlčnovjanů
z různých částí obce, všech věkových kategorií. Stojí za zmínku, že
s nápadem pořádat v ulici 28. října oslavy 28. října přišla paní Helena
Galušková, obyvatelka uvedené ulice. Byl to skvělý nápad, za který
moc děkujeme.
Marta Moštková, za obyvatele ulice 28. října
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Z činnosti vlčnovských myslivců v době covidové
V začátku roku i v jeho průběhu byla naše činnost omezena proticovidovými opatřeními.
Členské schůze se nemohly konat, ale život se
nezastavil. Setkávali jsme se při činnostech
v honitbě, na střelnici, čistili remízky, vysazovali dřeviny, hlavně duby a ovocné stromy.
Velká pozornost je věnována provozu sportovní střelnice. Odráží se to na neustále se zvyšujícím zájmu o její využití. Tři veřejné závody
byly uspokojivě navštíveny sportovními střelci
z celé republiky. Podnětem pro ně mohl být
i velký úspěch našich reprezentačních střelců
a zisk dvou medailí na olympijských hrách.
Při závodech se podávaly zvěřinové pokrmy,
možnosti ochutnat je za přijatelnou cenu využili i občané Vlčnova a při doprovodných programech vyhráli třeba srnčí kýtu nebo kýtu
z divočáka. Závod O pohár starosty Vlčnova
byl podporován dotací z obecního rozpočtu
obce Vlčnov. Touto cestou bych chtěl poděkovat zastupitelům obce Vlčnov za podporu
a občanům Vlčnova za přízeň a toleranci.
Další významná podpora z rozpočtu obce
Vlčnov byla využita na výměnu krytiny, opra-
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vu krovu a komína na myslivecké klubovně.
Klubovnu začíná využívat k slavnostním
i smutečním příležitostem stále více občanů
Vlčnova. K svému zasedání ji letos využil i spolek občanů postižených civilizačními chorobami. V dalším období hodláme komfort klubovny vylepšit renovací topení a rekonstrukcí
kuchyně a sociálního zařízení.
Péče o zvěř, honitbu a zvyšování její úživnosti je přirozenou činností každého dobrého myslivce.
K této činnosti se přidávají další, vyplývající z veterinárních potřeb a potřeb společnosti. Patří k nim mino jiné požadavek snížit
stavy dančí zvěře a divokých prasat. Mor prasat, jehož jsou divoká prasata přenašečem, se
k nám blíží ze všech světových stran a ohrožuje
hlavně velkochovy vepřů. V naší honitbě bylo
za posledních deset měsíců uloveno 14 divočáků všech velikostí. Za tímto číslem se skrývá
mnoho a mnoho probdělých nocí.
K dobré myslivosti patří i dodržování tradic. Tradiční se již stal mikulášský pochod do
myslivecké chaty, letos se uskuteční v sobotu

4. prosince. Nebude chybět Mikuláš , anděl
a čertík s drobnými dárky pro děti, čaj, chatový
guláš a svařák.
Doufám, že tradicí se stane i Hubertská mše.
Připravili jsme ji společně s Římskokatolickou
církví Vlčnov v našem kostele. Trubači, mužský pěvecký sbor z Dolních Bojanovic, výzdoba a atmosféra našeho kostelíka přinesli účastníkům hluboký duchovní i duševní prožitek.
Dík patří všem, kdo se postarali a obzvlášť
panu faráři za vstřícnost.
Podzim je dobou honů na drobnou zvěř.
V letošním roce pozorujeme úbytek zajíců,
ale nárůst lišek a jezevců. Proto i lovy zajíců budou omezeny a větší důraz bude kladen na lov lišek a jezevců. První hon 13. 11.
bude veden v Rovných, na Údraží a Dřínkách.
Druhý bude 11. 12. Myšince, vinohrady
a Padělka. V této souvislosti žádáme občany,
aby se pokud možno těmto lokalitám vyhnuli
nebo dbali zvýšené opatrnosti.
Josef Knotek, předseda MS Dřínek Vlčnov
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Srovnání provozu koupaliště za sezóny 2020 a 2021
Tabulka zobrazuje provoz koupaliště v sezóně 2020 a 2021. Díky narůstajícím cenám za
energie se náklady na provoz koupaliště stále

zvyšují. Podařilo se na vstupném vybrat vyšší
částku. Cena za vstup zůstává od otevření
nového koupaliště pořád stejná. Lepšího hos-

Příjmy
tržba vstup
zapůjčení deštníků, lehátek
pronájem bufetu
Celkem příjmy
Výdaje
desinfekce, čističe, vločkovač, materiál, trika s potiskem

podářského výsledku bylo dosaženo v letošním roce. Nově obec začala zapůjčovat lehátka
a návštěvníkům nabídla nové lavičky.
2020

2021

233 665,17 Kč

344 265,55 Kč

2 206,27 Kč

6 743,32 Kč

42 867,31 Kč

63 574,55 Kč

278 738,75 Kč

414 583,42 Kč

2020

2021

110 694,06 Kč

101 211,06 Kč

94 081,50 Kč

139 469,94 Kč

170 000,00 Kč

184 526,24 Kč

17 330,71 Kč

17 650,00 Kč

167 586,99 Kč

109 081,63 Kč

deštníky, lehátka, lavičky, počítadlo na vypouštění vody
spotřeba vody
spotřeba elektřiny
opravy a udržování (čerpadlo, elektroinstalace, závlahový systém)
služby (rozbor vody, střežení objektu, servis bazénové technologie, deratizace, pokladní SW,
postřik trávníku, odzimování a zazimování koupaliště, kurz plavčíka)

79 684,85 Kč

výplaty (plavčík, vstup)

109 208,00 Kč

102 073,00 Kč

Celkem výdaje

668 901,26 Kč

733 696,72 Kč

Výsledek hospodaření

-390 162,51 Kč

-319 113,30 Kč

Usnesení rady obce
usnesení č. : R-603/53/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
schválit pojistnou smlouvy pro pojištění majetku a odpovědnosti č. sml. 8603293068 mezi
obcí Vlčnov a pojišťovnou KOOPERATIVA
pojišťovna, a. s. se sídlem Praha 8, Pobřežní
665/21, IČ 47116617; doba pojištění od 9. 9.
2021 do 8. 9. 2024
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : Z-117/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 ost. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ROZHODLO
nezabývat se nabídkou Bc. Mlýnka Přemysla,
evidovanou pod č. j. OUVL-0698/2021,
o směnu pozemků z důvodu nevýhodnosti
nabízené směny pro obec Vlčnov
usnesení č. : Z-118/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
provést bezúplatnou směnu pozemku parc.
č. 4230/47 (orná půda) o výměře 4 414 m 2
ve vlastnictví obce Vlčnov za pozemek parc.
č. 4707/201(orná půda) o výměře 4 420 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 s prodejem a převodem hradí
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strany poměrným dílem
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : Z-119/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
provést bezúplatnou směnu pozemku
• parc. č. 4558/22 (ostatní plocha) o výměře
64 m 2 ve vlastnictví obce Vlčnov za nově
vzniklé pozemky
• parc. č. 4548/17 (ostatní plocha) o výměře 13 m2 ,
• parc. č. 4548/18 (ostatní plocha) o výměře 52 m2 ,
• parc. č. 4548/19 (ostatní plocha) o výměře 5 m2 ,
• parc. č. 4548/20 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 ,
• všechny odděleny geometrickým plánem č.
1799–151/2021 z pozemku parc. č. 4548/1
a pozemku
• parc. č. 4548/21 (ostatní plocha) o výměře 9 m 2 , oddělený geometrickým plánem
č. 1799–151/2021 z pozemku parc. č.
4548/16,
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 s prodejem a převodem hradí
strany poměrným dílem
III. POVĚŘUJE

uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : Z-120/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích,
I. ROZHODLO
vykoupit pozemek parc. č. 5035/2 (ostatní
plocha) o výměře 297 m2 , 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 74 250 Kč určena dohodou stran,
pozemky jsou vykupovány ve veřejném
zájmu k využití v rámci vybudování sběrného dvoru v obci a nakládání s odpady
• náklady spojené s prodejem hradí obec
Vlčnov
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : Z-121/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vykoupit část pozemku parc. č. 4782/390 nově
označeného jako pozemek parc. č. 4782/432
(orná půda) o výměře 743 m2 geom. plánem
č. 1963-349/2021 ze dne 4. 8. 2021 vyhotoveného firmou Geomma, s. r. o. Uh. Brod,
zapsaný pro obec a katastrální území Vlčnov
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
V lčnovský zpravodaj – číslo 68 – 12/2 021

úřadem pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně –
Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, se
všemi náležitostmi a příslušenstvím,
II. STANOVUJE
• cena 297. 200 Kč určena dohodou stran,
pozemky jsou vykupovány ve veřejném
zájmu k využití v rámci vybudování sběrného dvoru v obci a nakládání s odpady
• náklady spojené s prodejem hradí obec
Vlčnov
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : Z-122/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc.
č. 4782/391 nově označeného jako pozemek
parc. č. 4782/433 (orná půda) o výměře 164
m2 geom. plánem č. 1963-349/2021 ze dne 4.
8. 2021 vyhotoveného firmou Geomma, s. r.
o. Uh. Brod, 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, Radkovi Kovářovi, bytem Hlavní
461, Hluk
II. STANOVUJE
• cena 65 600 Kč určena dohodou stran,
pozemky jsou vykupovány ve veřejném
zájmu k využití v rámci vybudování sběrného dvoru v obci a nakládání s odpady
• náklady spojené s prodejem hradí obec
Vlčnov
usnesení č. : Z-123/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. h) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích,
VYDÁVÁ
Obecně závaznou vyhlášku obce Vlčnov č.
01/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
usnesení č. : Z-124/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 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 Charita
Uherský Brod, se sídlem Mariánské nám. 13,
688 01 Uherský Brod, IČ 48489336 ve výši
99. 700 Kč na „Zajištění provozu v Charitním
domě Vlčnov“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č. : Z-125/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 ost. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
ROZHODLO
poskytnout příspěvek na úhradu části nákladů ve výši 50% na realizaci přeložky plynu,
z důvodu změny projektu plynofikace obce,
pro občana obce pana Petra Zemka, bytem
Vlčnov 870 s tím, že jmenovaný je povinen prokázat obci účelové určení využití finančního
příspěvku příslušnými doklady.
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usnesení č. : Z-126/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích,
I. BERE NA VĚDOMÍ
návrh přejmenovat Místní knihovnu ve
Vlčnově na „Knihovna Jana Janči“
II. POVĚŘUJE
zajištěním podkladů a souvisejícími úkony starostu obce do příštího zasedání
usnesení č. : Z-127/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích,
BERE NA VĚDOMÍ
přijatá usnesení na prodej pozemků
v lokalitě Pod Bočky – Sportovní schválené Zastupitelstvem obce Vlčnov pod č.
usnesení Z-167/18/1418, Z-168/18/1418,
Z-169/18/1418, Z-170/18/1418, Z-171/18
/1418 a Z-172/18/1418 ze dne 2. 3. 2018 souhlasí s uzavřením smluv v souladu s přijatými
usneseními
usnesení č. : Z-128/14/18. 22, ze dne: 8. 9. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 9/2021
usnesení č. : R-604/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 12. 5. 2021 na zhotovení díla
„Výstavba cyklostezky podél silnice II/495 v
k. ú. Vlčnov“ mezi obcí Vlčnov jako objednatelem a RYBÁRIK, s. r. o., Hradišťská 573,
687 08 Buchlovice, IČ 25598643, započtení
méněprací a víceprací, snížení ceny na 5. 156.
715 Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č. : R-605/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov
a Vítem Vavřiníkem, sídlo Přívoz 1426, 696
81 Bzenec, jako zhotovitelem na provedení
prací na oprava dřevěných soch v lokalitě vlčnovských búd. Vyspravení velkých prasklin
dřevěnou špánou, vyčištění povrchu, fungicidní nátěr a koncový nátěr tenkovrstvou lazurou,
cena díla 8. 926 Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : R-606/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením „Renovace Vlčnovské búdy,
Vlčnov č. p. 13“, cena díla 103. 007,30 Kč
s DPH
II. PROVÁDÍ
navýšení rozpočtu příspěvkové organizace
obce Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace, IČ 60371587 ve výši 103.
000,- Kč
usnesení č. : R-607/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ

se zakoupením nové opony do hlavního sálu
KSK Vlčnov, cena 899. 030 Kč s DPH
usnesení č. : R-608/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
12/2021, uzavřít smlouvu na pronájem části
stavby občanského vybavení Vlčnov obchodní blok Na Vale č. p 167, která se nachází na
pozemku parc. č. 819 v k. ú. Vlčnov, prostory
současné pedikúry a masáže o výměře cca 38
m 2 , s Bc. Kristína Ťoková, Vlčnov 1125, IČ
06895468, za podmínek:
• doba nájmu neurčitá
• využití prostor jako doposud
• cena 14. 400,- Kč/rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č. : R-609/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ZRUŠUJE
vyhlášený záměr obce Vlčnov č. 11/2021
II. VYHLAŠUJE
záměr bezúplatného převodu pozemku z vlastnictví obce Vlčnov:
• parc. č. 4558/22, ostatní plocha, o výměře
64 m2 ,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k.
ú. Vlčnov
III. DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce zrušit usnesení č.
Z-119/14/1822 ze dne 8. 9. 2021
IV. doporučuje zastupitelstvu obce schválit
a) bezúplatný převod pozemku z vlastnictví
obce Vlčnov:
• parc. č. 4558/22, ostatní plocha, o výměře
64 m2 ,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k.
ú. Vlčnov, do vlastnictví Zlínského kraje, tř. T.
Bati 21, 76190 Zlín, IČO 70891320;
b) bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví
obce Vlčnov:
• parc. č. 4548/17, ostatní plocha, o výměře
13 m2 , odděleného z parc. č. 4548/1,
• parc. č. 4548/18, ostatní plocha, o výměře
52 m2 , odděleného z parc. č. 4548/1,
• parc. č. 4548/19, ostatní plocha, o výměře
5 m2 , odděleného z parc. č. 4548/1,
• parc. č. 4548/20, ostatní plocha, o výměře
7 m2 , odděleného z parc. č. 4548/1,
• parc. č. 4548/21, ostatní plocha, o výměře
9 m2 , odděleného z parc. č. 4548/16,
geometrickým plánem č. 1799-151/2021, ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Vlčnov, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21,
76190 Zlín, IČO 70891320.
usnesení č. : R-610/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením a umístěním stavby označené názvem „Přípojka vody a kanalizace pro
RD č. 1 na parc. č. 3106/3 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 12, 602 00 Brno, dle
předložené stavební dokumentace evidované
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pod č. j. OUVL-1084/2021, doplnění k OUVL0128/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č. : R-611/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením a umístěním novostavby označené názvem „Novostavba RD Šimončíkovi
- Vlčnov“ v k. ú. Vlčnov na pozemcích parc.
č. 3285/2, 3289/2, 3325/11 a 3325/13, stavebník/investor Božena Šimončíková, Vlčnov
1041 a Petr Šimončík, Dubovany 280, dle
předložené stavební dokumentace evidované pod č. j. OUVL-1111/2021, a zásahem do
tělesa komunikace označené v pasportu komunikací U8 překopem, z důvodu nemožnosti
použití metody protlaku
II. UKLÁDÁ
stavebníku/investorovi zajištění potřebných
úkonů a vyjádření dotčených orgánů a uvedení tělesa komunikace, označené v pasportu
komunikací U8, do původního stavu za dodržení a v souladu se všemi dotčenými normami,
zásyp rýhy bude proveden v souladu s TP 146
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýhy
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních
komunikací, před provedením finální vrstvy vyrozumí vlastníka k provedení kontroly
zhutnění
III. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č. : R-612/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené názvem
„Změna stavby RD Vlčnov č. pop. 865; par.
č. 3890 v kat. území Vlčnov, okres Uherské
Hradiště“ na pozemcích parc. č. 3890 a 3891,
stavebník Radek Večeřa, Kněžpole 211, 687 12
Kněžpole, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č. j. OUVL-1115/2021,
doplnění k OUVL-0128/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č. : R-613/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
přistoupit na mimosoudního vyrovnání s Mgr.
Petrou Mlýnkovou, dle textu „Dohody o narovnání“, ve věci vedené Okresním soudem v Uh.
Hradišti pod č. j. 4C 327/2019 a 9C 15/2020,
evidované zde pod č. j. OUVL-1114/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č. : R-614/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné zpevněné plochy na
části parc. č. 3639/3 naproti domu č. p. 938
stojícím na parc. č. 3636 v k. ú. Vlčnov, dle
předloženého návrhu (OUVL-1087/2021), na
náklady žadatele p. Truxa, za podmínky vsakování srážkové vody do podloží plochy
usnesení č. : R-615/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
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SOUHLASÍ
s výměnou stávajících obrubníků části parc.
č. 1043 v souvislosti s rekonstrukcí vjezdu
k domu č. p. 1059 stojícím na parc. č. 3855 v
k. ú. Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL1013/2021), na náklady žadatele p. Hlůšek, za
podmínky nestékání srážkové vody na přilehlou komunikaci
usnesení č. : R-616/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
uhradit škodu způsobenou při údržbě zeleně v obci Vlčnov na vozidle majitele Petr
Strážnický, bytem Vlčnov 1201 ve výši 12.
050,04 Kč (poškození skla vozidla)
usnesení č. : R-617/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
organizovat, ve spolupráci s MS Dřínek
Vlčnov, akci “Mikulášský pochod na mysliveckou chatu“ v prosinci 2021
usnesení č. : R-618/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
nevyhlásit záměr na směnu pozemku parc. č.
677/1 o výměře 2. 780 m2 (zahrada), ve vlastnictví obce Vlčnov v k. ú. Veletiny
II. NEDOPORUČUJE
zastupitelstvu směnu pozemku parc. č. 677/1
o výměře 2. 780 m2 (zahrada), ve vlastnictví
obce Vlčnov v k. ú. Veletiny s doplatkem, za
pozemky
• parc. č. 739 o výměře 1. 135 m2 ,
• parc. č. 744 o výměře 1. 049 m2 ,
• parc. č. 1096/7 o výměře 25 m2 ,
• parc. č. 1096/8 o výměře 17 m2 ,
vše v k. ú. Veletiny
usnesení č. : R-619/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov
a firmou GG Archico a. s., se sídlem Zelené
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ
46994432, jako zhotovitelem na zpracování
studie vestavby a přístavby mateřské školy
v areálu ZŠ Vlčnov, cena díla 133. 600 Kč bez
DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č. : R-620/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 2021

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce schválit následující usnesení
ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů
SCHVALUJE
plán společných zařízení (opatření sloužící
ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí a zvýšení ekologické stability) vyhotovený v rámci zpracování návrhu

komplexních pozemkových úprav v kat. území
Vlčnov společností GB-geodezie, spol. s r. o.,
Tuřanka 1521/92b, 62700 Brno-Slatina.
usnesení č. : R-621/54/18. 22, ze dne: 27. 9. 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.
10/2021
usnesení č. : R-622/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA,
uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi
obcí Vlčnov a firmou SILAMO s. r. o., sídlo
U Porážky 2337, 688 01 Uherský Brod, IČ
49970020 jako zhotovitelem, na projekt
„Úprava prostoru mezi domy na ulici Jana
Plesla“ cena snížena na 799. 149,04 Kč bez
DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č. : R-623/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím věcného daru pro Základní školu
a Mateřskou školu Vlčnov, příspěvková organizace ve výši 10. 755,69 Kč od spol. Wastex,
spol. s r. o., Holešov, dle žádosti OUVL1160/2021
usnesení č. : R-624/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
POVĚŘUJE
ředitele Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov, příspěvková organizace, se sídlem
Vlčnov 1202, 687 61 Vlčnov, IČ 75022672,
k realizaci mimosoudního vyrovnání
s Mgr. Mlýnkovou Petrou na základě uzavřené „Dohody o narovnání“ ve věci vedené
Okresním soudem v Uh. Hradišti pod č. j. 4C
327/2019 a 9C 15/2020, evidované zde pod č.
j. OUVL-1114/2021
usnesení č. : R-625/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
provozovat dále ČOV a kanalizační stoky ve
vlastnictví obce Vlčnov formou pachtu
II. ROZHODLA VYHLÁSIT ZÁMĚR
na pacht
• kanalizační stokové sítě obce Vlčnov v celkové délce 3. 051,36 m;
• vodohospodářského zařízení Čistírny
odpadních vod – stavba technického vybavení (ČOV č. p. 229 v k. ú. Veletiny) stojící
na pozemcích parc. č. 3048, 3049 a parc. č.
st. 426 v k. ú. Veletiny
Účel pachtu:
zajištění dodávky služeb na vodohospodářském zařízení ČOV a kanalizaci jako provozovatel za dodržení platné právní úpravy
zejména zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.
428/2001 Sb.,
Nabídky v zalepené obálce s označením odesílatele a nápisem „PACHT ČOV“, žadatel dále
uvede:
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•
•
•
•

návrh ceny za pacht
návrh doby pachtu
předpokládané využití
doložení profesní způsobilosti (uvést i případné subdodavatele)

usnesení č. : R-626/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Přístavba
a stavební úpravy rodinného domu, č. p. 740,
687 61 Vlčnov “ v k. ú. Vlčnov na pozemku
parc. č. 20, stavebník/investor František
Koníček č. p. 740, 687 61 Vlčnov, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.
j. OUVL-1154/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č. : R-627/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Vodovodní
a splašková přípojka pro rodinný domek
Vlčnov 340, 687 61 Vlčnov “ v k. ú. Vlčnov na
pozemku parc. č. 837/1, stavebník/investor
Martin Vojtíšek, Slunečná 3763/20, 695 01
Hodonín, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č. j. OUVL-1159/2021
II. UKLÁDÁ
stavebníku/investorovi zajištění potřebných
úkonů a vyjádření dotčených orgánů a uvedení tělesa komunikace, označené v pasportu
komunikací U38, do původního stavu za dodržení a v souladu se všemi dotčenými normami,
zásyp rýhy bude proveden v souladu s TP 146
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýhy
pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních
komunikací, před provedením finální vrstvy vyrozumí vlastníka k provedení kontroly
zhutnění
III. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č. : R-628/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Výstavba
vjezdu a opěrné zdi u domu Vlčnov 1342, 687
61 Vlčnov “ v k. ú. Vlčnov na pozemku parc.
č. 1090, stavebník/investor Jiří Urban, Vlčnov
1342, 687 61 Vlčnov, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č. j. OUVL1076/2021
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
usnesení č. : R-629/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. DOPORUČUJE
zastupitelstvu schválit příspěvek na provoz
na rok 2022 pro Klub sportu a kultury Vlčnov,
příspěvková organizace, IČ 60371587 ve výši
4 104 000,- Kč,
II. SCHVALUJE
návrh rozpočtu příspěvkové organizace Klub
sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace IČ 60371587 na rok 2022 v oblasti výnosů
a nákladů, příspěvek zřizovatele bude zkrácen
o přebytek hospodaření z roku 2021
III. SCHVALUJE
střednědobý výhled na rok 2023 a 2024 Klubu
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sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace IČ 60371587
usnesení č. : R-630/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci areálu a zázemí Stadionu Vlčnov
v k. ú. Vlčnov, formou poptávky
II. POVĚŘUJE
zadáním a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : R-631/55/18. 22, ze dne: 19. 10. 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.
11/2021
usnesení č. : R-632/56/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemku parc. č. 4573/2 v k. ú.
Vlčnov zapsané na LV č. 3949 za účelem zřízení a umístnění a provozování stavby mostku, provádění údržby a opravy stavby mostku
a volného přístupu na služebný pozemek za
účelem údržby a oprav mostku v rozsahu geometrického plánu č. 1799-151/2021 a schváleném příslušným katastrálním úřadem dne 19.
5. 2021 pod č. PGP-331/2021-742, ve vlastnictví Lesy České republiky, s. p. se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, za
úplatu ve výši 10 000 Kč bez DPH, pro Obec
Vlčnov, IČ 00291561
II. URČUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : Z-129/15/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
prodat část pozemku parc. č. 4782/391 nově
označeného jako pozemek parc. č. 4782/433
(orná půda) o výměře 164 m2 geom. plánem
č. 1963-349/2021 ze dne 4. 8. 2021, 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 65 600 Kč určena dohodou stran,
pozemky jsou vykupovány ve veřejném
zájmu k využití v rámci vybudování sběrného dvoru v obci a nakládání s odpady
• náklady spojené s prodejem hradí obec
Vlčnov
usnesení č. : Z-130/15/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ZRUŠUJE
usnesení č. Z-119/14/1822 ze dne 8. 9. 2021
II. SCHVÁLUJE
a) bezúplatný převod pozemku z vlastnictví
obce Vlčnov:
• parc. č. 4558/22, ostatní plocha, o výměře
64 m2 ,

zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec a k.
ú. Vlčnov, do vlastnictví Zlínského kraje, tř. T.
Bati 21, 76190 Zlín, IČO 70891320;
b) bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví
obce Vlčnov:
• parc. č. 4548/17, ostatní plocha, o výměře
13 m2 , odděleného z parc. č. 4548/1,
• parc. č. 4548/18, ostatní plocha, o výměře
52 m2 , odděleného z parc. č. 4548/1,
• parc. č. 4548/19, ostatní plocha, o výměře
5 m2 , odděleného z parc. č. 4548/1,
• parc. č. 4548/20, ostatní plocha, o výměře
7 m2 , odděleného z parc. č. 4548/1,
• parc. č. 4548/21, ostatní plocha, o výměře
9 m2 , odděleného z parc. č. 4548/16,
geometrickým plánem č. 1799-151/2021, ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec
a k. ú. Vlčnov, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21,
76190 Zlín, IČO 70891320.
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : Z-131/15/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích,
I. ROZHODLO
přejmenovat Místní knihovnu ve Vlčnově na
„Knihovna Jana Janči Vlčnov“
II. POVĚŘUJE
provedením a souvisejícími úkony starostu
obce
usnesení č. : Z-132/15/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích,
ROZHODLO
neprovádět směnu pozemku parc. č. 677/1
o výměře 2 780 m2 (zahrada), ve vlastnictví
obce Vlčnov v k. ú. Veletiny s doplatkem, za
pozemky
• parc. č. 739 o výměře 1. 135 m2 ,
• parc. č. 744 o výměře 1. 049 m2 ,
• parc. č. 1096/7 o výměře 25 m2 ,
• parc. č. 1096/8 o výměře 17 m2 ,
vše v k. ú. Veletiny
usnesení č. : Z-133/15/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích,
ROZHODLO
vyhlásit záměr na směnu pozemku parc. č.
1864 o výměře 409 m2 (zahrada), ve vlastnictví obce Vlčnov v k. ú. Vlčnov,
za pozemky
• parc. č. 4799/142 o výměře 7. 355 m2 (orná
půda), a
• parc. č. 4871/73 o výměře 6. 305 m2 (orná
půda),
vše v k. ú. Vlčnov, s doplatkem vlastníka ve
výši 65 000 Kč
usnesení č. : Z-134/15/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
prodat pozemek parc. č. 147 o výměře 67 m2 –
ostatní plocha, zapsané pro obec a katastrální
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území Vlčnov v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj
se sídlem ve Zlíně – Katastrálním pracovištěm
Uherský Brod, se všemi náležitostmi a příslušenstvím, kupující Mikulec Radek,
II. STANOVUJE
cena určena dle obdobných prodejů pozemků
v době a místě ve výši 9 447 Kč, z důvodu uvedení právního stavu do souladu s dlouhodobým stavem skutečným,
náklady spojené s prodejem hradí kupující
(zejm. vklad do katastru nemovitostí, poměrnou část nákladů na informativní znalecký
posudek ke stanovení ceny nemovitosti)

III. UKLÁDÁ
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č. : Z-135/15/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve
znění pozdějších předpisů
SCHVALUJE
plán společných zařízení (opatření sloužící

ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě
životního prostředí a zvýšení ekologické stability) vyhotovený v rámci zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav v kat. území
Vlčnov společností GB-geodezie, spol. s r. o.,
Tuřanka 1521/92b, 62700 Brno-Slatina.
usnesení č. : Z-136/15/18. 22, ze dne: 3. 11. 2021

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 12/2021

Vlčnovští hasiči

budou příští rok počtvrté v řadě reprezentovat sbor, okres, kraj a Českou republiku
na světové hasičské olympiádě CTIF ve Slovinsku
Mistrovství České republiky v disciplinách
CTIF, které proběhlo 26. září 2021 ve Dvoře
Králové nad Labem, se stalo nejenom bojem
o mistrovské tituly v jednotlivých kategoriích,
ale tentokrát i poslední možností pro družstva
jak splnit kvalifikační limit potřebný pro účast
na světové hasičské olympiádě v roce 2022 ve
slovinské Celje.
Družstvu SDH Vlčnov M3 se podařilo splnit
velmi těžký limit 400 bodů již v prvním soutěžním pokuse na mistrovství. Zkušený tým zvládl bez trestných sekund a v rekordním čase jak
samotný požární útok CTIF, tak i štafetu CTIF.
Pro vlčnovský sbor se bude jednat o účast
na již čtvrté hasičské olympiádě CTIF v řadě
a družstvo mužů M3 bude tak 11. vlčnovským
družstvem na těchto vrcholných hasičských
kláních. Jen pro úplnost Vlčnov své olympijské
účinkování začal v Ostravě 2009 (kde reprezentovala dvě vlčnovská družstva), následovala Francie 2013 (čtyři družstva) a poslední
rakouský Villach 2017 (čtyři družstva).
Družstvo SDH Vlčnov M3 vzniklo v roce
2011 a pro většinu jejich členů se již bude
jednat o účast na třetí olympiádě. Vzhledem
k průměrnému věku členů družstva, který činí
61 let, soutěžíme v kategorii B, tzn. se započtením plusových bodů za věk. Členové družstva

plní všechno stejně jako kategorie A (tzn. bez
započtením věků) ale ve výsledku si od součtu dosažených časů v požárním útoku a štafetě odečítají právě „bonusové“ body za věk.
V případě našeho družstva, které je nejstarším družstvem u nás a bylo nejstarším družstvem i na poslední olympiádě 2017, se jedná
o věkový bonus 30 sekund. S tímto bonusem
družstvo v uvedeném 1. kvalifikačním pokuse
dosáhlo 401,48 bodů, skončilo celkově třetí
ve své kategorii a hlavně splnilo kvalifikační limit. Družstvo si splněním limitu zajistilo nejenom samotnou účast ve Slovinsku,
ale i finanční podporu na úhradu nemalých
finančních nákladů.
Až doposud by se zdálo, že vše probíhalo
u družstva zcela ideálně bez problémů, bez
zranění, tzn. obecně bez starostí. Opak však
byl pravdou. Přípravu nám výrazně ovlivňovala nejenom známá covidová omezení,
ale i zranění a pracovní vytížení členů družstva. Museli jsme velmi rychle zajetý kolektiv
omladit o jednoho člena, částečně přeskládat
a hodně trénovat. Jen ten, kdo v tomto pokročilém věku (nejmladší náš člen má 47 let, ten
nejstarší 73 let) sportoval a nebo se delší dobu
připravoval na mistrovství, ví a dokáže ocenit,
jaké odhodlání a kolik úsilí stojí udržet se na

potřebné úrovni. Na závěr přípravy se nám
podařil prosadit a na mistrovství zdárně realizovat riskantní taktický záměr, se zařazením
mladšího závodníka z družstva muži M1 (35
let), který nám výrazně pomohl v požárním
útoku. Bez nadsázky se dá říct, že každý člen
družstva M3 se musel mimořádně obětovat ve
prospěch kolektivu.
Děkujeme všem, kteří nám na naší cestě do
Slovinska pomohli a nadále pomáhají. Mám na
mysli především vlčnovský sbor. Samotnému
mistrovství ČR totiž předcházelo úspěšné
pořádání již 13. ročníku O vlčnovský pohár
CTIF na konci srpna, kde se právě zapojilo
velké množství členů sboru tak, že soutěž byla
rozhodčími i soupeři opět vysoce hodnocena.
Právě zázemí sboru, pomoc a podpora členů
a členek nás v podstatě dotlačila na olympiádu. Nezapomínáme a ceníme si i pomoci
našich mladších členů z družstev M1 a M2,
kteří nám ochotně pomohli v případě záskoku za chybějícího člena na tréninku, nebo při
zácviku nového člena. Sami se nemohli boje
o olympijské posty bohužel zúčastnit, ale nám
výrazně pomohli. Rovněž děkujeme za podporu OSH v Uherském Hradišti a všem našim
sponzorům.
Stanislav Moštěk, vedoucí a velitel družstva

SDH Vlčnov muži M3 – 3. místo a postup na olympiádu
Mistrovství ČR v CTIF – 26. 9. 2021 – Dvůr Králové nad Labem
První zleva – Antonín Knotek, Pavel Dacík, Stanislav Moštěk, Miroslav Indra, stojící zleva – Jaroslav
Pechal, Jiří Blaha, Jiří Polášek, Marek Dacík, František Zemek a Zdeněk Ančík

Jiří Polášek a Zdeněk Ančík dokončili požární útok
CTIF na mistrovství ČR – 3. místo a postup na
olympiádu!
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Antonín Knotek překonává
barieru při štafetě CTIF na
MČR – 26.9.2021 – Dvůr
Králové nad Labem.

SDH Vlčnov muži M3 – 3.
místo a postup na olympiádu - Mistrovství ČR v CTIF –
26.9.2021 – Dvůr Králové nad
Labem
První zleva – Antonín Knotek,
za Jaroslav Pechal, Stanislav
Moštěk, Miroslav Indra,
František Zemek, stojící zleva
– Zdeněk Ančík, Jiří Polášek
a Pavel Dacík (na fotografii schází Marek Dacík a Jiří Bláha)

Start PÚ CTIF družstva SDH
Vlčnov M3 - 3. místo a postup
na olympiádu - Mistrovství ČR
v CTIF – 26.9.2021 – Dvůr
Králové nad Labem

Finanční sbírka SDH Vlčnov
na pomoc obětem tornáda na Hodonínsku
Souběžně s fyzickou pomocí členů Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov přímo v zasažených
oblastech na Hodonínsku (tzn. Mikulčice,
Moravská Nová Ves a Lužice) jsme mezi svými
členy a příznivci uskutečnili finanční sbírku na
pomoc obětem tornáda v zasažených oblastech. S ohledem na znalosti prostředí místních
obyvatel v Mikulčicích jsme vybrali a obdarovali dvě postižené rodiny.

V prvním případě se jedná o starší manželský pár, jehož domek určený k demolici jsme
likvidovali jako první v obci. Druhou postiženou rodinou byla mladá tříčlenná rodina, ve
které se těžce zranil otec rodiny a s následky
zranění bojuje dodnes.
Za sbor a jeho příznivce finanční dar předal starosta sboru a náměstek sboru. Emoce,
které předání provázely, se popisovat nedá, ale

určitě byly z obou stran upřímné a od srdce.
Děkujeme členům sboru a příznivcům, že
svým příspěvkem projevili nejenom štědrost
ale hlavně cit, ochotu a potřebu pomoct cizím
lidem v nouzi. Obdarovaným rodinám přejeme
pevné zdraví, pevné nervy při řešením jejich
nelehké životní situace.
Stanislav Moštěk, starosta SDH Vlčnov

Předání finanční sbírky manželům v Mikulčicích (nahoře) – za sbor a příznivce předává Stanislav Moštěk
(starosta) a Miroslav Indra (náměstek starosty).
Předání finanční sbírky mladé rodině (vpravo) – předává starosta sboru a náměstek starosty.
V lčnovský zpravodaj – číslo 68 – 12/2 021
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Sportovní broková střelba ve Vlčnově v roce 2021
Seznámení se sportovní brokovou střelbou
Bedřicha Chaloupky ve Vlčnově v roce 2021.
Sportovní sezóna letošního roku bohužel
opět poznamenána omezujícími nařízeními. Poznamenalo to i mezinárodní sportovní účast, která byla omezena na jeden závod
v zahraničí, kterého jsem se nezúčastnil
z důvodu maturitních zkoušek.

Největším závodem letošní sezóny bylo
MČR v Brně, kde se podařilo překonat osobní rekord a dosáhnout výborného nástřelu v základu 120/125. Celkově bylo získáno
medailové 3. místo. Další závody byly VC
Sudic - nástřel 112/125 – 2. místo, GP junior
Brno - nástřel 108/125 – 2. místo, OH naděje Brno 108/125 – 4. místo, VC AČR Hradec
Králové – nástřel 118/125 – 3. místo, KZR

Sudice 100/125 – 5. místo, KZR Hradec
Králové – 111/125 – 1. místo.
Poděkování patří obci Vlčnov za poskytnutí
individuální finanční dotace a finančního daru
na sportovní činnost mládeže a MS Dřínek
Vlčnov z.s. za možnost individuálního tréninku na střelnici a všem ostatním co pomohli
a nechtějí být zveřejněni.
Bedřich Chaloupka

věk /z Uh. Brodu/se už v roce 1863 pokoušel
o vybudování podobné cihelny v nedalekých
Drslavicích na pastvině zvané Díla. Podstatné
však je, že vlčnovská obec opravu schválila
a cihelnu Kleinovi pronajala. Ještě téhož roku
už cihelna produkovala pálené výrobky a to
i do blízkého okolí.
Nájemce cihelny do obecní pokladny ročně
přispíval 100 zlatými nájemného. Povinností

ké tragédii, která se měla stát ve vlčnovské
cihelně. Tehdy se měla údajně utrhnout část
svahu a zasypat několik děvčat. Tuto událost
znali pouze z vyprávění svých rodičů a to už
bez nějakých podrobností. V úmrtní matrice
obce je v roce 1864 záznam o úmrtí tří děvčat
v jeden den a to ve věku 15 až 23 let. Jako důvod
úmrtí je zapsáno - udušení hlínou. Snad by tu
mohla být souvislost s touto tragédií.

obce bylo zase financovat náklady na údržbu
objektu, části zařízení a 20 sáhů dřeva ročně.
Největší rozvoj pro tuto vlčnovskou výrobnu
cihel byly roky 1869 až 70, kdy proběhly velké
opravy objektu, přístavby, další pec atd. Po
nějakou dobu byla cihelna bez nájemce a provozovala ji obec. Např. v roce 1869 tvořil příjem z prodaných výrobků do obecní pokladny
652 zlatých.
Po dobu působení této vlčnovské cihelny
se zde vystřídalo několik nájemců, ať už to
byl Šimon Pavelčík z č.114, či žid Šalamoun
Kohn či jiní. Tehdy už nájem činil 200 zl. ročně
a za 100 cihel se platilo jeden a půl zlatého /
jedna cihla 1,5 krejcaru/a stejná cena byla
i u krytiny. 100 kg brambor tehdy stálo 1,9
zlatého a žito 4 až 5 zlatých. Ve Vlčnově byly
tyto výrobky používány především na opravy,
komíny, rohy, pece, podezdívky atd., neboť
stále ještě hlavním stavebním materiálem byly
cihly nepálené a kámen.
Před léty někdy v osmdesátých létech jsem
zaznamenal z vyprávění starých lidí o něja-

S touto starou cihelnou byl úzce spjat i cihlářský rod Vaňharů pocházející od Holešova.
Do Vlčnova tato rodina přišla někdy mezi lety
1850 až 69 a na cihelně, kde bydleli, měli i své
hospodářství, převážně kozy a vepře, ale také
kousek pole. V cihlářském řemesle pokračovali i další členové rodiny. Synové se ve svém
řemesle pravděpodobně rozdělili. Od roku
1890 se totiž úředně uvádí na stejném místě
cihelny dvě, každá pod samostatným popisným číslem. Roku 1910 se na jedné z nich již
uvádí jistý Jan Beňa, který tu bydlel se svou
rodinou, která mu v této nelehké práci pomáhala.
O nedlouho později zájem o toto výrobní
zařízení postupně upadal a napomohlo tomu
i vypuknutí l. světové války. V roce 1915 se
obecní výbor ve Vlčnově rozhodl cihelnu zrušit. Tímto byla udělána tečka za jednou nepříliš známou o to více zajímavou cihelnou na
uherskobrodsku.
Pavel Bravenec

Vlčnovská cihelna
Jedním z nejrozšířenějších stavebních materiálů nejen ve Vlčnově, ale i v širém okolí byly
dříve hliněné tzv. „egyptské cihly“, ale jinak
zvané vepřovice lidově - kotovice. Byly dostupné a to tím způsobem, že si je lidé vyráběli většinou sami. Na jejich výrobě se muselo podílet
více lidí a to nejen celá blízká rodina, ale i vzdálenější příbuzenstvo. Vyrobit velké množství
takovýchto cihel pro stavbu chalupy nebo stodoly nebyla vůbec lehkou
záležitostí. Snad u každé
vesnice bývalo místo, kde
se tato výroba prováděla.
Stačilo k tomu místo s příhodnou hlínou a samozřejmě blízkost vody. Ve
Vlčnově to bylo v místech
„na Žlebě“, kde je dělávali „horňané“, Pod Bočky
u potoka zase dolňané.
Nejdříve se vyhloubila velká jáma, do které se
pak házela hlína, která se
šlapáním společně s vodou
rozmělnila na jemné bláto.
Tuto práci zpravidla dělaly
ženy a někdy i děti. Muži
a chlapci zase donášeli v puténkách z potoka
vodu. Do této směsi se
nakonec nasypaly plevy
a obilný prach - to aby
se směs dobře propojila
a cihly nepraskaly. Hotové
cihly se z dřevěných forem
vyklápěly na trávník, aby trochu oschly. Po
každém vyklopení se forma namáčela do
vody. Po oschnutí se pak hotové cihly stavěly
do „štosů“ aby pak pomalu vysychaly. Jeden
člověk takto udělal údajně až 250 cihel denně.
Postupně byly tyto výrobky pomalu nahrazovány pálenými cihlami, jejichž výroba byla
už náročnější a nedaly se vyrábět podomácku.
V našem okolí se pálené cihly vyráběly spolu
s pálenou krytinou v nedalekých Havřicích
a to už od 16. století. Svůj výrobní odbyt však
nenacházely na vesnicích, ale v Uherském
Brodě při stavbě některých měšťanských
domů a vrchnostenských budov.
Jedna z podobných malých cihelen vznikla
i v roce 1862 ve Vlčnově. Tehdy zde byla slavnostně vypálena první cihlářská pec. Určitě to
byla pro obec významná událost. Podle dochovaného záznamu při této příležitosti poskytla
obec cihlářským tovaryšům z obecní pokladny
„aldamáš“ 2 zlaté a 25 krejcarů. O tři roky později se obecní radě zavázal jistý Josef Klein, že
nechá pec znovu zakvelbit a opravit. Tento člostrana 16

V lčnovský zpravodaj – číslo 68 – 12/2 021

Fotografická soutěž „Mladí fotografují památky“
V roce 2007 bylo Sdružení historických
sídel, Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadatelem – Radou Evropy, aby soutěž
u nás zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu.
Sdružení se velmi rádo ujalo této výzvy. Celá
soutěž vrcholí předáváním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel
v Praze, v roce 2022 to bude 14. dubna.
Soutěž je učena pro žáky a studenty
základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které
budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů
evropského dědictví (www.ehd.cz)
Celá akce má podpořit zájem a znalosti
našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských
a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí,
ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým
a památkovým dědictvím. Je proto třeba
vyhnout se námětům, které přes svou mož-

nou fotografickou zajímavost, neodpovídají
takovému záměru.

Technické specifikace soutěže
pro rok 2022:
Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního
dne památek a sídel dne 14. dubna 2022
v Praze.
Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
Téma: Architektonické dědictví
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií
v České republice: 20. 3. 2022

-pamatky/mladi-fotografuji-pamatky-2022/
nebo v Apple store a Google Play pro Android
či iOS.
• Účastník se může registrovat na webových
stránkách nebo pomocí aplikace. Po registraci používá již jen unikátní přihlašovací
kód.
• Účastník může svoji registraci provést jak
na webových stránkách, tak v mobilní aplikaci.
• Po přihlášení může účastník vkládat nebo
mazat již vložené fotografie až do uzávěrky
– jak v aplikaci, tak na webových stránkách.
• Každý účastník může vložit maximálně
3 fotografie.

V letošním roce musí účastníci opět vkládat
fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení – www.historickasidla.cz nebo
přes mobilní aplikaci dostupnou na webových
stránkách, konkrétně: https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví
sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo
na internetové adrese info@shscms.cz .

cukr a necháme jej mírně zkaramelizovat.
Vmícháme mandle, skořici a smetanu a za
stálého míchání pomalu zahříváme, až směs
zhoustne. Nakonec přidáme kukuřičné lupínky a dobře promícháme. Lžičkou tvoříme na
talíři malé hromádky, které po vychladnutí
vkládáme do papírových košíčků.
Zdroj příloha časopisu Vlasta

NEPEČENÉ ZLATÉ MEDAILONKY
S CITRONOVO-KOKOSOVOU
PŘÍCHUTÍ
125 g másla, 125 ml Salka, 250 g máslových
sušenek, lžička strouhané citronové kůry,
250 g strouhaného kokosu
poleva: 15 g másla, 400 g cukru moučky, 3 lžíce
citronové šťávy, 3-4 lžíce kokosu na posypání
50 g zlatých cukrových kuliček.
V kastrůlku na mírném plamenu rozpusťte
máslo a za stálého míchání ho nechte spojit
s kondenzovaným mlékem. V mixéru namelte
sušenky najemno, nasypte je do misky a přimíchejte citronovou kůru a kokos. Přidejte
máslo s mlékem a důkladně vše rukou promíchejte. Těsto prsty nebo lžící rozprostřete na
malý plech vyložený pečícím papírem, upěchujte ho na vrstvu asi 8 mm vysokou a uhlaďte její povrch. Dejte zatuhnout asi na hodinu
do chladničky. Poleva: v misce dohladka promíchejte změklé máslo s cukrem a citronovou šťávou a rovnoměrně polevu rozetřete na
ztuhlé těsto. Opatrně vykrájejte kolečka, aby
nezbylo moc odkrojků. Dozdobte je kokosem
a zlatým cukrovými kuličkami.
Zdroj časopis Gurmet 12/2011

Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Nepečené cukroví
ČOKOLÁDOVÉ PLACIČKY
120 g 70% hořké čokolády, 50 g másla,
80 g nasekaných mandlí a oříšků (lískové či
pistáciové)
Nalámanou čokoládu s máslem dáme do nádoby a pomalu za stálého míchání rozpustíme ve
vodní lázni. Hladkou čokoládu hned naléváme asi ve třímilimetrové vrstvě do papírových
košíčků. Placičky posypeme oříšky a necháme
ztuhnout. Před podáváním papírové košíčky
sloupneme.
Zdroj příloha časopisu Květy
ROLÁDA ZE SUŠENÉHO OVOCE
100 g sušených fíků, 100 g sušených brusinek,
100 g datlí, 100 g sušených meruněk, 1 lžíce
citronové šťávy, kokosová moučka na obalení.
Ovoce důkladně rozmixujeme nebo umeleme
společně s citronovou šťávou. Vzniklou směs
vyválíme na alobalu posypaném kokosem do
válečku. Těsto zabalíme a dáme do chladu.
Postupně krájíme sousta vždy těsně před servírováním.
Zdroj příloha časopisu Květy
BURIZONOVÉ KOULE
350 g moučkového cukru, 250 g másla, 2 konzervy Salka, 200 g rýžových burizonů, 50 g čokoládové polevy, papírové košíčky
Ve větším hrnci za stálého míchání zkaramelizujeme cukr, pak přidáme máslo a kondenzované mléko. Postupně přidáváme burizony.
Hmotu necháme vychladnout a pak mokrou
rukou tvarujeme kuličky o průměru 4-5 cm.
Vložíme je do papírových košíčků a necháme
ztuhnout. Na závěr je pokapeme čokoládovou
polevou.
Zdroj časopis Receptář 12/2012

VÁLEČKY Z ANANASU
3 tatranky, 100 g másla, 100 g ananasu, 6 kulatých piškotů, moučkový cukr, čokoládová poleva,
mletý kokos, rum
Ananasové kousky necháme okapat a rozemeleme je společně s tatrankami. Přidáme
máslo, rum, ananasovou šťávu a rozmačkané
piškoty. Vypracujeme hmotu, kterou podle
chuti přisladíme a dáme ztuhnout do lednice.
Z těsta vytvarujeme malé válečky a namáčíme
je v čokoládě. Některé můžeme obalit v kokosu, jiné pokapat světlou čokoládou nebo posypat čokoládovou rýží.

KUKUŘIČNÉ KŘUPINKY
40 g másla, 170 g cukru, 50 g strouhaných mandlí, půl lžičky mleté skořice, 125 ml smetany ke
šleháním 80 g kukuřičných lupínků
Máslo rozpustíme na mírném ohni, přidáme
V lčnovský zpravodaj – číslo 68 – 12/2 021
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Moštěk František
† 3. 11. 2020
84 let

Hofer Jaroslav
† 6. 12. 2020
65 let

Kusák František
† 7. 11. 2020
83 let

Martinek Jaroslav
† 14. 11. 2020
93 let

Kolková Františka Mgr. Mikulcová Vlasta
† 9. 12. 2020
† 18. 12. 2020
85 let
92 let

Josefíková Katarína
† 17. 11. 2020
57 let

Uškrtová Jana
† 19. 11. 2020
50 let

Kučerová Anna
† 24. 11. 2020
74 let

Mikulec Karel
† 30. 12. 2020
78 let

Kučera Pavel
† 30. 12. 2020
62 let

Chvilíček František
† 31. 12. 2020
82 let

Jančová Anna
† 7. 1. 2021
96 let

Šuntil Zdeněk
† 15. 1. 2021
80 let

Zemek František
† 24. 1. 2021
77 let

Vlachynská Ludmila
† 24. 1. 2021
72 let

Rohlíková Marie
† 26. 1. 2021
81 let

Kolek Jaroslav
† 28. 1. 2021
72 let

Kovář Miroslav
† 30. 1. 2021
77 let

Zemek Jiří
† 1. 2. 2021
74 let

Klabačková Marie
† 5. 2. 2021
98 let

Tykal Josef
† 14. 2. 2021
84 let

Koníčková Marie
† 18. 2. 2021
97 let

Coufalík Eduard
† 26. 2. 2021
89 let

Ryšavý Ladislav
† 3. 3. 2021
70 let

Koníček František
† 9. 3. 2021
76 let

Králíček Zdeněk
† 22. 3. 2021
84 let

Prchlík Jaroslav
† 27. 3. 2021
78 let

Ulčík Stanislav
† 27. 3. 2021
78 let

Nevařil Josef
† 31. 3. 2021
85 let
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Šobáňová Božena
† 12. 4. 2021
95 let

Bařinová Dagmar
† 17. 4. 2021
55 let

Kondelová Ludmila
† 24. 4. 2021
79 let

Janča Jan
† 26. 4. 2021
60 let

Křapová Marie
† 5. 5. 2021
89 let

Křapová Ludmila
† 9. 5. 2021
72 let

Mudrák Jan
† 10. 5. 2021
83 let

Šipl Miloslav
† 10. 5. 2021
75 let

Zelinková Stanislava
† 12. 5. 2021
63 let

Kašpaříková Ludmila
† 20. 5. 2021
94 let

Kašpaříková Anna
† 30. 6. 2021
52 let

Kovářová Marie
† 7. 8. 2021
81 let

Křapová Marie
† 15. 8. 2021
87 let

Kadlček Jaroslav
† 17. 8. 2021
56 let

Runtagová Marie
† 18. 8. 2021
94 let

Maršálková Marie
† 3. 9. 2021
78 let

Křeháček Jaroslav
† 11. 9. 2021
80 let

Křapa Jaroslav
† 16. 9. 2021
77 let

Pavelková Věra
† 25. 9. 2021
75 let

Juračková Vlasta
† 26. 9. 2021
88 let

Mikulcová Marie
† 16. 10. 2021
87 let

Mařicová Anna
† 17. 10. 2021
92 let

Pančochová Božena
† 22. 10. 2021
82 let

Sixta Václav
† 25. 10. 2021
71 let
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Vz p o m í n á m e

Šuranský Antonín
† 31. 3. 2021
64 let
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KAMENICTVÍ ANDRYSÍK

Jsme rodinná firma, která se zabývá výrobou
a montáži pomníků a veškerými kamenickými
pracemi.
• dvojhroby, jednohroby, urnové hroby
• krycí desky, obruby, betonování základů

• sekání písma, zlacení a stříbření, pískování písma
(přisekáme jakýkoliv styl písma přímo na hřbitově)
• hřbitovní doplňky: vázy, lampy, kříže, foto na pomníky,
urny
• grilovací desky z lávového kamene
• akční nabídka krycích desek – jarní slevy

PŘÍJEM ZAKÁZEK
TERMÍN ZHOTOVENÍ
NA JARO 2022
CENY Z PODZIMU 2021
vzorková prodejna Uherský Brod
ul. 26. dubna 1101, u Družby

www.kamenictvy-andrysik.cz
tel: 733 551 777

ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ

UHERSKÝ BROD, MORAVSKÁ 83
Právní poradenství a zastupování
v různých oblastech práva:
občanské
rodinné
obchodní
pracovní
trestní
správní.
nutná rezervace

www.ak-simek.cz | 577 435 341

Tel.: 603 395 671 • www.pohrebnisluzbajericho.cz

V neděli 2. ledna 2022 ve 14.00 hod. se v kostele sv. Jakuba ve Vlčnově uskuteční koncert Smíšeného sboru kantiléna.
www.smisenakantilena.cz
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