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Ať máte slunečné
a krásné jarní dny.

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a veškeré vánoční shony
a oslavy Nového roku jsou už dávno minulostí. Čas je k nám neúprosný a utíká svým tempem, jenom my mu nějak nestačíme, protože
je čím dál rychlejší. Než jsme se nadáli, máme
tu předjaří.
V zimní období jsme provedli venkovní
rekonstrukci Klubu sportu a kultury (výměna oken, zateplení, rekuperace, osvětlení sálu,
výměna stropu, úprava kolem KSK) a teď na
jaro nás ještě čeká dodělat vnitřní prostory
klubu. Při opravách jsme zjistili, že obložení v klubu uhnilo, stupačky mají životnost za
sebou, celá elektrika je v hliníku, jsou špatné
rozvody, topení, a tak jsme se rozhodli dodělat i rekonstrukci vnitřních prostor. V současné době máme zpracovanou papírovou
agendu a čekáme, jestli dosáhneme na dotaci. Nicméně se snažíme držet klub v provozu
pro veřejnost.
Po zimní přestávce se vrátíme zpět a doděláme „Sportovní areál ZŠ a MŠ Vlčnov“. Pláně
pro hřiště jsou hotové a čekáme na počasí, abychom mohli dodělat umělé povrchy obou hřišť
a osadit tělocvičné prvky na svá místa. K tomu
ale potřebujeme trochu víc teplého počasí.
Teď na jaro máme v plánu oficiálně otevřít
cyklostezku a osadit na jejím horním konci

u Hráběcí cesty odpočinkové posezení pro
cyklisty. Společně s tímto máme v plánu (po
dohodě s městem Uherský Brod) i opravu
Hráběcí cesty. Zde bychom chtěli provést srovnání povrchu a zpevnění pomocí betonového
recyklátu. Tuto opravu máme s vedením radnice Uherský Brod domluvenou tak, že opravu budeme financovat každý z jedné poloviny
a po opravě město převede Hráběcí cestu do
vlastnictví obce Vlčnov.
Rozsáhlé úpravy také čekají na suťovém
dvoře, kde dojde ke zpevnění povrchu a
k následnému zpracování projektu pro celkové oplocení suťového dvora, aby nedocházelo
k černým navážkám suti do tohoto prostoru.
V těchto dnech jsme požádali o dotaci na
výstavbu chodníku od Sokolovny na horní
konec až k poslednímu rodinnému domu. Celá
výkresová dokumentace je kompletně zpracována a hrubý odhad této stavby je kolem 8–9
milionů korun.
Výstavbu chodníku směr Uherský Brod
budeme zřejmě muset rozdělit na dvě etapy.
Na tento chodník v současné době není žádná
dotace. Tak bychom chtěli letos z vlastních
zdrojů vybudovat chodník a příští rok požádat
o dotaci na zatrubnění a podélné stání u tohoto chodníku.

Co se týká mateřské školy se na pracovním
zasedání rozhodli zastupitelé pro jednu ze tří
variant přístavby dvou tříd k MŠ. Přístavba
bude koncipována tak, že bude vklíněna mezi
jídelnu základní školy a mateřskou školu.
V současné době se tam nachází spojovací
krček ZŠ a MŠ. Tím zůstanou tyto třídy volně
spojeny s budovou MŠ, což se líbí vedení ZŠ
i MŠ.
V současné době probíhá v obci II. etapa
revitalizace zeleně. V rámci revitalizace
dochází k ořezání stromů, odstranění některých dřevin a následná výsadba nových
dřevin.
Za minulý rok obec dosáhla na dotace z různých ministerstev ve výši kolem 17 milionů
korun. Část těchto dotací je již prostavena
a zbytek přešel na letošní rok. Tímto můžeme
konstatovat, že rok 2021 byl v oblasti dotací
velmi dobrý a je třeba poděkovat všem, kdo se
o tyto dotace zasloužili.
Poděkování patří taky všem Vlčnovjanům,
kteří se snaží zušlechťovat vzhled obce.
Na závěr bych chtěl popřát všem spoluobčanům pevné zdraví a veselou mysl do dalších let.
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Vším čím jsem byla,
byla jsem ráda
V sobotu 12. března 2022 se Vlčnov v kostele sv. Jakuba
Staršího loučil s paní Martou Moštkovou.
Rozloučit se s ní přišlo mnoho starostů a místostarostů,
kolegyň a kolegů, přátel a známých, kteří svou přítomností
přišli vyjádřit úctu laskavému a obětavému člověku.
Její životním posláním bylo pomáhat druhým lidem a to jak
v profesi zdravotní sestřičky nebo místostarostky obce.
4 roky studovala na střední zdravotnické škole v tehdejším
Gottwaldově, 8 let pracovala v UHN na novorozeneckém a dětském oddělení, téměř 5 let v Uherském Brodě v ordinaci paní
doktorky Souškové a 13 let působila v ordinaci praktického
lékaře pana doktora Sváčka ve Vlčnově. V péči o nemocné
prožila téměř 30 let.
V zastupitelstvu obce Vlčnov a v obecní radě působila 28 let,
z toho 16 let zastupovala obec Vlčnov jako místostarostka, vždy
s vysokým pracovním nasazením a nezaměnitelným úsměvem.
Svůj volný čas věnovala rodině a práci pro vlčnovskou
farnost. 30 let zpívala v chrámovém sboru, mnoho let byla
členkou pastorační rady, 6 let organizovala s Jiřím Pavlicou
vánoční koncerty Hradišťanu. Od roku 2004 zajišťovala živý
Betlém, spoluorganizovala farní zájezdy v České republice,
ale i v zahraničí. Páteru Ladislavu Kuncovi pomáhala na farních táborech.
Mohli jsme ji také vidět na farních dnech, jak organizuje
program a občerstvení pro farníky.
Její zásluhou má Vlčnovský zpravodaj, který právě čtete,
vysokou úroveň a byl již několikrát oceněn v rámci soutěže
obecních zpravodajů v ČR.
Žijte moji milí ve svornosti, rozlišujte věci podstatné, nezabývejte se malichernostmi, važte si svého zdraví a života, neriskujte zbytečně, buďte slušní k sobě i k ostatním a především se
mějte rádi.
S těmito slovy se s námi rozloučila paní Marta Moštková.
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Získané dary a dotace v roce 2021
V roce 2021 se obci podařilo získat velké
množství darů a dotací viz tabulka. Oproti
roku 2020 je zde nárůst o více než 10 milionů.
V tomto roce očekáváme další příjmy z rozdě-

laných dotací: KSK – komplexní řešení energetické náročnosti budovy, sportovní areál u ZŠ
Vlčnov a revitalizace zeleně.

ÚZ

Název daru nebo dotace

17016

Modernizace počítačové a přírodovědné učebny ZŠ Vlčnov

1 040 572,51 Kč

Částka

17969 Modernizace počítačové a přírodovědné učebny ZŠ Vlčnov

2 992 177,49 Kč

14004 Zásahy SDH mimo územní obvod

31 810,00 Kč

14004 Zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
15011

Alej Boří

15974

KSK – komplexní řešení energetické náročnosti budovy

17508

Sportovní areál u ZŠ Vlčnov

19 747,20 Kč

Výsadbu 47 stromů v rámci realizace offsetového projektu Stromořadí podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami I. etapa, Vlčnov
– finančně podpořila firma Rohlik.cz, která
tímto přispěla ke snížení uhlíkové stopy svých
produktů. Projekt byl realizován v rámci programu Offsetujeme CO2 (www.offsetujemeco2.cz) dne 11. a 12. listopadu 2021 ve spolupráci s obcí, základní školou, spolky a místními občany.

5 858 723,89 Kč
317 498,86 Kč

34053 Program Tritius – knihovna

18 000,00 Kč

34070 Jízda králů 2021
91628

150 000,00 Kč

Poděkování
firmě Rohlík.cz

196 636,00 Kč

Výstavba cyklostezky

5 003 456,83 Kč

98071 Volby do Parlamentu ČR

62 000,00 Kč

98037 Kompenzační bonus

621 544,06 Kč

Zaměstnání v mikroregionu Východní Slovácko

306 123,00 Kč

Stromořadí podél cyklostezky pod Vlčnovskými búdami

164 057,10 Kč

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

5 000,00 Kč
16 787 346,94 Kč

Místní poplatky v obci Vlčnov pro rok 2022
Do 30.6.2022 jsou v naší obci splatné níže
uvedené poplatky.
POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
A PŘÍJEM Z POPLATKU ZA
ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI
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 z důvodu, že poplatník:
1. je umístěn do dětského domova pro děti do
3 let věku školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
2. je umístěn do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s roz-

šířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
3. je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném
bydlení,
4. je na základě zákona omezen na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest
domácího vězení,
5. žije celoročně v zahraničí,
6. se v obci nezdržuje a není zjistitelná adresa
pobytu osoby,
7. rekreační poplatek – prázdný dům, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba,
která se nachází na území obce Vlčnov
a tento objekt není užíván.
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.

JAK LZE TYTO POPLATKY
UHRADIT?
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu
Vlčnov, Vlčnov 124;
• bankovním převodem na č.účtu
1543058369/0800, jako variabilní symbol
uveďte číslo domu;
• po domluvě lze zaslat QR kód formou SMS
do mobilu pro použití v internetovém bankovnictví.
Bližší informace: Ing.Dacíková Marie
tel. 572675112, 777537208.
Poplatek za svoz komunálního odpadu
pro rok 2022
800 Kč/osobu, mínus sleva za třídění
Aktuální slevu zjistíte po přihlášení
na mojeodpadky.cz nebo dotazem
na obec Vlčnov
Rekreační poplatek
– prázdný dům pro rok 2022
800 Kč/osobu, mínus sleva za třídění
Poplatek za psa
50 Kč

Statistika obyvatel obce Vlčnovla
za rok 2021

Vítání občánků
starostou obce

V roce 2021 se narodilo 32 dětí (14 dívek,
18 chlapců). Manželství uzavřelo ve Vlčnově
10 párů (7 v římskokatolickém kostele,
1 v obřadní síni, 2 na jiném místě).
Zemřelo 49 obyvatel. Z obce se odstěhova-

V roce 2022 se uskuteční vítání občánků
v těchto termínech: 20. 3. 2022, 19. 6. 2022,
25. 9. 2022 a 11. 12. 2022. Vítání probíhá vždy
v neděli ve 14 hodin v obřadní síni. Prosíme
rodiče, aby se nahlásili na matrice.
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lo 40 osob a 48 osob se do obce přistěhovalo.
Obec Vlčnov měla k 31. 12. 2021 celkem
2996 obyvatel (z toho 28 cizinců).
Lenka Chvilíčková
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Usnesení rady obce
usnesení č.: R-633/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít pachtovní smlouvu mezi obcí Vlčnov
a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.,
se sídlem Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 49453866, na provozování:
• kanalizační stokové sítě obce Vlčnov v celkové délce 3.051,36 m; a
• 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.
462 v k.ú. Veletiny,
za účelem 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., na dobu neurčitou
Cena pachtu 2,- Kč za vyfakturovaný m 3
odpadní vody tekoucí na ČOV a 31.500,- Kč/
rok bez DPH za kanalizacI. Jediný zájemce.
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-634/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s uzavřením smlouvy o dílo a dodatku č. 1
mezi obcí Vlčnov a firmou Stavby Tomala
s.r.o., sídlo Zahradní 1076, 678 51 Nivnice,
IČ 01621459 jako zhotovitelem na stavbu
„KSK Vlčnov – Komplexní řešení energetické náročnosti budovy“, cena celkem po započtení víceprací a méněprací 15.149.750,50,- Kč
bez DPH 21%
II. UKLÁDÁ
uzavření dodatku, smlouvy a provedení souvisejících úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-635/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov
a firmou Stavby Tomala s.r.o., sídlo Zahradní
1076, 678 51 Nivnice, IČ 01621459 jako zhotovitelem na stavbu „KSK Vlčnov – drobné
stavební práce“, cena celkem 419.614,20 Kč
bez DPH 21%
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

usnesení č.: R-637/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Stavební
úpravy RD č.p. 290 na parc. č. 1340 k.ú.
Vlčnov “ v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č.
1340, stavebník/investor RNDr. Tibor Bolom,
Revoluční 1838/26, Litoměřice a MUDr.
Ingrid Homolová, Loděnická 208, Bubovice,
dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-1240/2021
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-638/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Nová kanalizační přípojka RD č.p. 869 Vlčnov “ v k.ú.
Vlčnov na pozemku parc. č. 3898, 3903/4
a 3903/5, stavebník/investor Hynek Koníček,,
Vlčnov 869, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-1208/2021
II. UKLÁDÁ
stavebníku/investorovi zajištění potřebných
úkonů a vyjádření dotčených orgánů a uvedení tělesa komunikace, označené v pasportu
komunikací U52, 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
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-639/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
rozhodla na základě místního šetření
dle žádosti p. Pavelčíka Ondřeje, Vlčnov ev.
č. 51, evidované pod. č.j. OUVL-1325/2021,
umožnit zhotovení nájezdu z komunikace evidované v pasportu komunikací jako U20, za
splnění podmínek:
• do příkopu bude uložena roura o průměru
min. 500 mm v délce 2 m
• z nátokové části bude provedeno zpevnění
lomovým kamenem v min. délce 75 cm
• při uložení zatrubnění nájezdu bude provedena kontrola ze strany obce
usnesení č.: R-640/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

usnesení č.: R-636/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Novostavba
rodinného domu“ v k.ú. Vlčnov na pozemku
parc. č. 161, 123/1, 4558/1 a 213, stavebník/
investor Josef Pavelčík, Vlčnov 1065, dle předložené stavební dokumentace evidované pod
č.j. OUVL-1205/2021, retenční nádrž bude
umístěna na pozemku žadatele
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
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RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
podání žádosti o dotaci do výzvy MMR ČR
pro rok 2022, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
na projektový záměr „Modernizace vnitřních
prostor kulturního domu Vlčnov“
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-641/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím finančního daru pro Základní

školu a Mateřskou školu Vlčnov, příspěvková organizace ve výši 10.000,- Kč od spol.
PODŠKUBKA s.r.o. Vlčnov 1258 a 2.500,- Kč
od Dušana Fibichra, Vlčnov 193, dle žádosti
OUVL-1295/2021
usnesení č.: R-642/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. DOPORUČUJE
zastupitelstvu schválit příspěvek na provoz
na rok 2022 pro Základní školu a Mateřskou
školu Vlčnov, příspěvková organizace IČ
75022672 ve výši 4.730.000,- Kč,
II. SCHVALUJE
návrh rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace, IČ 75022672 na rok
2022 v oblasti výnosů a nákladů, příspěvek zřizovatele bude ponížen o přebytek z roku 2021
III. SCHVALUJE
střednědobý výhled na rok 2024 Základní
školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková
organizace IČ 75022672
usnesení č.: R-643/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
úpravu odpisového plánu Základní školy
a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace na rok 2021, změna (nákup elektrické
pánve) pod č.j. OUVL-1293/2021
usnesení č.: R-644/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
vyřazení majetku Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace ve
výši 51.690,20 Kč dle seznamu evidovaného
pod č.j. OUVL-1298/2021, k č.j. ZŠMŠVL
407/2021 v souladu se zřizovací listinou
II. UKLÁDÁ
řediteli školy provést následnou aktualizaci
příloh zřizovací listiny
usnesení č.: R-645/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. BERE NA VĚDOMÍ
výpověď nájemní smlouvy na pronájmu obecního bytu na adrese Vlčnov 1201/3 (nástavby
MŠ)ze strany nájemce k 30.11.2021
II. ROZHODLA
uhradit odstupujícímu nájemci částku ve výši
13.000,- Kč za zhodnocení bytové jednotky
(vestavěná kuchyňská linka)
usnesení č.: R-646/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar pro Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR z.s., ZO Vlčnov,
687 61 Vlčnov,IČ 65325753, ve výši 5.000,- Kč
(na úhradu nájmů ZO Vlčnov)
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-647/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
podílet se na akci „Vánoční koncert sboru
Kantiléna z Brna dne 2.1.2022“, spolupořadatelství zajistí Klub sportu a kultury p.o. Vlčnov
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usnesení č.: R-648/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
podpořit akci „Vlčnovské zkoušky/závody
v pasení s ovčáckými psy“, které se uskuteční
na přelomu měsíce listopadu a prosince 2021
ve Vlčnově, bezplatným zapůjčením stanů
a pivních setů organizátorům
usnesení č.: R-649/57/18.22, ze dne: 29. 11. 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
pro rok 2022)
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-650/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
uhradit škodu způsobenou při údržbě zeleně
v obci Vlčnov na skleněné výplni okna rodinného domu Vlčnov č.p. 1180 ve výši 2.788,52
Kč, majitel Vladislav Hruboš, bytem tamtéž
usnesení č.: R-651/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
složení inventárních komisí pro inventarizaci
majetku a peněžních prostředků obce Vlčnov
k 31.12.2021, dle č.j. OUVL-1270/2021

úpravy KSK – drobé stavební práce“, cena celkem 60.000,- Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-656/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít „Smlouvu o poskytování služeb nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady pro
obec Vlčnov“ mezi obcí Vlčnov jako objednatelem a SUEZ CZ a.s. a RUMPOLD UHB,
s.r.o. sdružení do společnosti pod názvem
Společnost SUEZ CZ & RUMPOLD UHB
(SUEZ CZ a.s., IČ: 25638955, RUMPOLD
UHB, s.r.o., IČ 60704756) jako dodavatelem
na poskytování služeb nakládání s ostatními
a nebezpečnými odpady pro obec Vlčnov na
roky 2022 až 2025
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-657/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Dohodu 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, na provozování kanalizace v obci
Vlčnov, doba neurčitá
II. POVĚŘUJE
uzavřením dohody a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č.: R-652/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
nevyhovět žádosti Ing. Zdeňka Kužely
o změnu zápisu v kronice obce, dle žádosti
evidované pod č.j. OUVL-0957/2021
usnesení č.: R-653/57/18.22, ze dne: 29. 11. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zveřejnit informaci o možnosti pronájmu
obecního bytu na adrese Vlčnov 1201/3, 687
61 Vlčnov (nástavba MŠ)v k.ú. Vlčnov, podmínky:
• žadatel není vlastníkem trvale obyvatelné
nemovitosti v obci Vlčnov
• vyloučení podnájmu třetí osobě
kritéria:
• cena nájmu
• sociální potřebnost
II. UKLÁDÁ
provedení souvisejících úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-654/57/18.22, ze dne: 29. 11. 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.
13/2021
usnesení č.: R-655/58/18.22, ze dne: 29. 12. 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 BoZP stavby „ Venkovní
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usnesení č.: R-658/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLO
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, IČ 27015777 jako dodavatelem na zpracování žádosti o dotaci, manažerské řízení realizace a ukončení, na projekt „
Modernizace vnitřních prostor kulturního
domu Vlčnov“, do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, celková cena 100.000,Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-661/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar ve výši 1.000,- Kč
občanskému sdružení Malovaný kraj, se sídlem 17. listopadu 1a, Břeclav, IČ 27010511 na
vydávání národopisného časopisu v roce 2022
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-662/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením výkopových prací na opravě
havárie odpadního potrubí na adrese Vlčnov
1183 v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 4557,
stavebník/investor Tomáš Pochylý, Vlčnov
1183, dle předložené dokumentace evidované pod č.j. OUVL-1415/2021
II. UKLÁDÁ
stavebníku/investorovi zajištění potřebných
úkonů a vyjádření dotčených orgánů a uvedení tělesa komunikace, označené v pasportu
komunikací U27, 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. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-663/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením snížení obrubníků komunikace označené v pasportu komunikací jako
U40 u domu č.p. 456 stojícím na parc. č. 3595
ve Vlčnově v k.ú. Vlčnov na pozemku parc.
č. 3624, stavebník/investor Bc. Jan Křapa,
Vlčnov 456, dle předložené žádosti evidované pod č.j. OUVL-1452/2021
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení

usnesení č.: R-659/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Servisní smlouvu na klimatizaci a VZT
pro KSK Vlčnov mezi obcí Vlčnov a firmou
Artprofi CZ, s.r.o., se sídlem Horní Valy 556,
688 01 Uherský Brod, IČ 29211476 na dobu
neurčitou
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č.: R-664/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. BERE NA VĚDOMÍ A VYHOVUJE
rezignaci p. Kolajové na členství v redakční
radě Vlčnovského zpravodaje
II. ROZHODLA
jmenovat do redakční rady Vlčnovského zpravodaje Petru Kučerovou Brandysovou s účinností od 1.1.2022
usnesení č.: R-665/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

usnesení č.: R-660/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Smlouvu o partnerství a spolupráci mezi obcí Vlčnov a firmou Partnerství,
o.p.s., se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČ
26268817, na propagaci „Moravských vinařských stezek a vinařství“, cena 5.000,- Kč/rok
s DPH

RADA OBCE VLČNOV
UDĚLUJE
odměnu řediteli Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace, ve výši
xxxx,- Kč z nadtarifní složky platu hrazené
MŠMT
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usnesení č.: R-666/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat vypracování Lesního hospodářského
plánu (LHP) dle zák. č. 289/1995 Sb., o lesích,
na následující období
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
usnesení č.: R-667/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
vypovědět smlouvy, které upravují duplicitně

nakládání s odpady, s ohledem na uzavření
nové smlouvy, při respektování výpovědních
podmínek jednotlivých smluv, s účinností od
1.1.2022
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
usnesení č.: R-668/58/18.22, ze dne: 29. 12. 2021

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s uznáním dluhu a dohodou o náhradě škody
vůči EG.D, a.s. Brno, IČ 28085400, za neoprávněný odběr el. energie na Vlčnovském

koupališti v sezoně 2020, ve výši 6.169,32 Kč
bez DPH
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
usnesení č.: R-669/58/18.22, ze dne: 29. 12. 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.
15/2021

Velké loučení
Na začátku školního roku jsme se rozloučili
s naší dlouholetou vedoucí a skvělou kolegyní
Markétou Píškovou. Byli jsme moc smutní,
ale odchodem do důchodu přece nic nekončí. Markétka nám pomáhala, když některá
paní učitelka onemocněla. Vždy jsme se na
ni moc těšili a to nemyslím jen my učitelky,
ale také děti. Vždy ji vítaly s velkým jásotem
a štěbetáním. Každý chtěl hned vyprávět, co
je u něj nového. Předškoláci se chválili, kolik
zubů jim už vypadlo a co se již naučili. Všichni
měli plnou „nůši“ zážitků, se kterou se chtěli
hned podělit. Když děti ukládala k odpolednímu odpočinku, zpívala ukolébavku „Hajů,
hajajů“. Nejenom maláčci, ale i předškoláci
se na ni těšili.
Jednoho dne však přišla do naší školky velmi
smutná zpráva. Naše Markétka nás opustila navždy. Bylo to velmi náhlé a ranilo nás
to jako blesk z čistého nebe. „Ne, to nemůže
být pravda“, říkal si každý, kdo tuto zdrcující
zprávu slyšel. Nikdo tomu nemohl uvěřit, že
už tu není. Neuslyšíme ji ve dveřích, jak nás
vítá a ani, jak nám nabízí svou pomoc. Stále je
hodně bolestivé se ve školce jen rozhlédnout,
všechno nám ji tady připomíná. A není se čemu
divit! Vždyť byla, je a zůstane „pilířem“ vlčnovské školky. Vím, že život jde dál a spousta

krásných vzpomínek zůstává. Člověka, jako
byla Markétka nelze nahradit, ale pokusíme
se ji nezklamat. Vkládala do nás spoustu životních rad a zkušeností, jak po profesní stránce,
tak v té osobní. Vychovala několik generací

dětí i učitelek a nebylo tvorečka, který by ji
neměl rád.
Všem nám moc chybíš. Budeme s láskou
vzpomínat.
Blanka Juřenčáková, zást. řed. pro MŠ

Klub sportu a kultury Vlčnov
Rekonstrukce budovy

Po dlouhých přípravách, prodloužených pandemií Covid-19, započala v červnu minulého roku rekonstrukce Klubu sportu a kultury Vlčnov. Prvotním záměrem bylo zateplení budovy, výměna oken, vzduchotechnika,
rekuperace, výměna osvětlení a stropu v sále,
výměna zdrojů tepla. Pro nás jako zaměstnance to znamenalo vystěhování a zabezpečení
všeho, co se nacházelo v prostorách KSK, ať už
to byly dokumenty a spisy, kroje nebo zboží na
prodej v informačním centru. Bylo potřeba vše
pečlivě zabalit a uložit do místností, kde okna
nejsou a zabezpečit, aby se zde nedostal všudypřítomný prach, který při výměně oken vzniká. Zároveň nám to dodalo impuls k důkladnému protřídění veškerých věcí, které se za
čtyřicet pět let fungování KSK nashromáždily
a skladovaly se s tím, že se možná někdy využijí. Zároveň jsme objevili různé zapomenuté
poklady, ať už se jednalo o staré nádobí a pracovní náčiní, které jsme přidali do památkových usedlostí nebo různé fotografie a upostrana 6

Celkový pohled po rekonstrukci
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mínkové předměty, které soubory získávaly
za účasti na různých kulturních setkáních.
Musíme říct, že nám rukama prošlo nemalé
množství předmětů a odnosili jsme skutečně
„metráky“ věcí, které jsme buď balili a uschovali, nebo je nabídli spoluobčanům k rozebrání
pro ještě další možné použití. Věci, pro které
už bohužel nebylo využití, bylo nutno vyhodit.
Během rekonstrukce se ovšem začaly objevovat a postupně nabalovat různé nedostatky,
a tzv. „kostlivci“, které opravu budovy prota-

hují. Zjistily se problémy s rozvody, dřevěným
obložením apod. I když rekonstrukce nebyla
původně plánovaná na vnitřní prostory, zřizovatel Obec Vlčnov se rozhodl, že se přece
jenom zrekonstruuje i interiér.
Aby bylo možné i nadále alespoň částečně
provozovat Turistické informační centrum
a umožnit jak návštěvníkům, tak našim spoluobčanům nakoupit např. publikace a drobné
dárky z Vlčnova, přestěhovali jsme informační
centrum do prostor Galerie na Měšťance, které

Pohled před rekonstrukcí

nám nyní slouží také jako zázemí a kanceláře.
Galerii využívají také jako zkušebnu soubory,
sbory, muziky, konaly se zde turnaje v šachu,
schůzky spolků apod.
V částečném a omezeném režimu je možné
momentálně využívat sál/tělocvičnu, ostatní
prostory Klubu sportu a kultury zatím nejsou
pro běžný provoz připraveny. Prosíme všechny občany o strpení a trpělivost a děkujeme
za pochopení.
Sabina Mikulcová, KSK Vlčnov

Průběh stavby

Původní okna v sále

Demontáž stropu a světel
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Nový strop a nová světla

Sál, aktuální stav, nová okna
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Klub sportu a kultury Vlčnov
Plánované akce v roce 2022
BŘEZEN
26. 3.
Pofašanková zábava
DUBEN
2. 4.
9. 4.
10. 4.
23. 4.
23. 4.

Košt vín
Krojový ples
Tradiční Velikonoce
Ukliďme Česko
Legrútská zábava

ČERVENEC
16. 7.
Letní kino
22. 7.
Předhodový koncert
23. 7.
Hodové zpívání v búdách
30. 7.
Večery v parku
s prodejní módní přehlídkou

ČERVEN
4.-5. 6. Otevřené památkové domky
17. 6.
Večery v parku
25. 6.
Oslava 90. výročí
fotbalového oddílu
30. 6.
Den dětí před KSK

SRPEN
1.-5. 8.
7. 8.
12. 8.
20. 8.

Prázdniny v klubu
Letní karneval
Večery v parku
Letní kino

KLUB SPORTU A KULTURY VLČNOV

i od 6 t
ě

let
12

pro d

Změna programu vyhrazena
KLUB SPORTU A KULTURY VLČNOV
www.ksksvlcnov.cz

KVĚTEN
1. 5.
Búdování
7. 5.
Ples ZŠ
8. 5.
Jízdokrálová pouť na sv. Antonínek
27. 5.
Taneční zábava TJ
28.-29. 5. Jízda králů

cena 900,-

zahrnuje

oběd
pitný režim
vstupy
dopravu
materiál ke tvoření

Prázdniny v klubu
1. - 5. srpna 2022
8. 00 - 16. 00

Přihlášky ke stažení na www.kskvlcnov.cz
termín přihlášek do 15. 4. 2022

Jízda králů Vlčnov 2022
V posledním zpravodaji minulého roku vyšla
anketa pro občany, aby se vyjádřili, jak by si
představovali a chtěli jízdu králů. Přišlo nám
celkem 39 odpovědí. Děkujeme všem, kteří se
vyjádřili k podobě slavnosti.
Většina odpovědí byla v duchu – „zlatá
střední cesta“. Tzn. objížďka po obci, podobně jako byla v loňském roce, aby koně zajížděli i do vedlejších a bočních ulic. Také nějaký
folklorní program, jarmark, kolotoče, výstava,
otevřené usedlosti apod. Po jednání dramaturgické a programové rady a vedení obce jsme
připravili následující program pro letošní rok.
Rozhodli jsme se částečně programy zredukovat, aby jich nebylo tak velké množství a ušetřit tím i finanční stránku. Letos nově bude
vstup do obce na jízdu králů v neděli volný.
Účinkovat tedy budou místní vlčnovské soubory, sbory, kapely, muziky.
Zveme a prosíme občany Vlčnova, aby se
oblékli do krojů a podpořili tak jezdce královské družiny a vítali je před svými domy, vyšli
do ulic Vlčnova a předvedli krásu našich krojů.
Obec v neděli nebude uzavřena pro automobilovou dopravu, přesto bude nutné auta určistrana 8

tým způsobem korigovat a budou vyhrazena
odstavná parkoviště. Uzavřeny budou částečně průjezdy ulicemi, kudy pojede jízda králů.
Vždy bude k dispozici objízdná trasa, kudy
bude možné obcí projet. Před jízdou králů
obdrží každá domácnost letáček s podrobnými informacemi.

20.00
15.00
15.00
16.00
20.00
21.00
8.00

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
JÍZDY KRÁLŮ
Pátek 27. 5.
Rocková taneční zábava – stadion TJ
Sobota 28. 5.
Vlčnovjan Karel Beneš, výstava k nedožitým devadesátinám akad. malíře
Karla Beneše – Galerie na Měšťance
Jarmark, Oživené památky (otevřené
usedlosti)
Verbíři z Uherskobrodska XVI. –
Amfiteátr V Jamě
Předání vlády králů – Klub sportu
a kultury
Do bílého rána – Vlčnovské búdy
Neděle 29. 5.
Jarmark, Oživené památky

8.00
9.00
10.30
12.30
13.00
13.30
16.00

Slavnostní mše svatá za královskou
družinu a krále Zdeňka Janču – kostel
sv. Jakuba St.
Přijetí královské družiny a krále starostou – obecní úřad,
Strojení koní v rodinách jezdců a krále
Koncert DH Vlčnovjané – Amfiteátr
V Jamě
Jízda králů – objížďka po obci
Královský vínek – Amfiteátr V Jamě
U nás ve Vlčnově, představení vlčnovských souborů – Amfiteátr V Jamě
Muzikantská rozlúčka s DH
Vlčnovjanka – Amfiteátr V Jamě

Aktuální informace k akci najdete na stránkách jizdakralu.cz, kskvlcnov.cz a našich sociálních sítích FB Klub sportu a kultury, FB
Jízda králů ve Vlčnově, IG Jízda králů Vlčnov
official, IG Klub sportu a kultury Vlčnov.
Budeme rádi, za jakoukoliv zpětnou vazbu
od vás, občanů. Předem děkujeme.
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 69 – 3/2 022

Nově vydané publikace k zakoupení v KSK
Kuchařka tradičních pokrmů na Slovácku I. a II. – každý díl 350 Kč

Vlčnov, vesnice umění, tradic a folkloru – 100 Kč

Jak vyrobit zdobení koně na jízdu králů?
Inspirujte se krátkými videi na internetu…
Výroba růžiček, třasáků a mašlí na zdobení koně byla v minulosti dovedností, kterou
zvládla každá žena a dívka ve Vlčnově. Vždyť
jízda králů byla každý rok a vždycky byl
v rodině nebo v sousedství nějaký legrút nebo
dokonce král. Sešla se ženská část rodiny a při
besedě šikovné ruce maminek, tetiček a galánek vyráběly papírovou krásu z krepáku.
Dnes je situace jiná. Legrút dostane od
organizátorů balík krepového papíru a co teď
s ním? Jak to nastříhat, kolik růži je potřeba,
jak dlouhé mají být třasáky, jak kombinovat
barvy? Často si rodina jezdce raději nechá
výzdobu vyrobit na zakázku u některé zkušené Vlčnovjanky. Ale pak mizí to kouzlo společného setkání a radosti z toho, jakou krásu
jsme vytvořili vlastníma rukama. A hlavně se
V lčnovský zpravodaj – číslo 69 – 3/2 022
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nepředává z generace na generaci ta zručnost
a dovednost vyrobit si to sám.
Společnost Jízdy králů proto již druhým
rokem natáčí krátká instruktážní videa, kde
detailně popisuje výrobu všech částí zdobení
od nastříhání krepáku až po nastrojení koně.
Jedná se o 1 z aktivit projektu „Pamětníci pro
budoucnost jízdy králů“, pro který jsme získali
podporu Ministerstva kultury ČR.

Celkem vzniklo 13 dílů, které najdete na YouTube, odkaz je dole na stránkách
Společnosti www.spolecnostjizdykralu.cz
Zvláštní poděkování si zaslouží paní Pavla
Kučerová, která celou výzdobu na koně vyrobila. Její růžičky jsou opravdu dokonalé, jedna
jako druhá. Při kompletaci zdobení pomáhala
Barbora Chchvilíčková, která upletla věnečky
z krušpánku. Koně zapůjčil Jaroslav Šuránek,

který již půl století připravuje koně na jízdu
králů. Zdobení koně se ujal Jiří Ulčík, jeden
z nejzkušenějších vlčnovských „zdobičů“.
Scénář a komentář napsala Mgr. Marta
Kondrová, bez jejíž odbornosti a nadšení pro
věc by celá série asi nevznikla.
Přejeme Vám, ať si při výrobě zdobení na
koně pro vašeho legrúta užijete rodinnou
atmosféru a radost z výsledku.
Miroslava Vráblíková, Společnost Jízdy králů

Košt vín ve Vlčnově 2022
Chtěl bych pozvat všechny příznivce vína
na 48. Košt vín, který se uskuteční
2. dubna 2022 v sále Klubu sportu
a kultury ve Vlčnově.
Dovolte mi zhodnotit loňský Košt vín ve
Vlčnově, který se konal v mimořádném termínu 28. srpna 2021 v prostředí „Vlčnovských
búd“, přesněji v búdě ev. č. 74.
Původní termín koštu vín byl 28. března
2020. Vzhledem k situaci, a plošným opatřením vlády, bylo nutno akci 14 dnů před jejím
konáním odvolat. Další termín byl v listopadu
2020, kdy jsme chtěli dát návštěvníkům možnost ochutnat i první mladá vína ze sklizně
roku 2020. V září se ale situace začala opět
komplikovat a zákazy kulturních akcí trvaly prakticky až do jara 2021. Takže další termín koštu vín v dubnu 2021 byl také odvolán.
Vzhledem k dobré situaci se v srpnu konečně
podařilo tradiční 47. Košt vín ve Vlčnově uskutečnit. Je to pro nás neobvyklý termín, protože košt vín v srpnu ve Vlčnově ještě nikdy od
roku 1962 nebyl. Možná je to právě proto, že je
konec léta, a hlavně my malovinaři jsme už většinu vína vypili a teprve netrpělivě čekáme na
novou úrodu. Z tohoto důvodu bylo hodnocených vín méně než obvykle. Věříme, že množství zajímavých vzorků od našich sponzorů vše
více než dostatečně vynahradilo. Navíc jsme
museli vyřešit komplikaci, jak vína v létě udržet správně vychlazena. Snažili jsme se vše
co nejlépe připravit a výsledek našeho snažení mohli návštěvníci zhodnotit sami. Trochu
nás potrápilo počasí, ale to se nedá nic dělat,
to je život… V den koštu začalo pršet už po
jedné hodině po obědě a pršelo snad skoro do
tří hodin. Pak přestalo, ale další déšť přišel
kolem šesté hodiny večerní. I přes to všechno
byla účast dobrá a dorazilo hodně přespolních
návštěvníků. Jestli také mohu soudit z vyjádření návštěvníků, lidem se v prostředí vlčnovských búd opravdu líbilo. Tomu se ale ani není
co divit, že... Ještě jednou děkuji majiteli objektu, který nám ho na akci bezplatně zapůjčil.
A to včetně stylového vybavení kuchyně, ktestrana 10

rým jsme rádi nahradili jednorázové nádobí.
Venkovní zábavné odpoledne pro děti se kvůli
počasí muselo hodně omezit. Děti si tak užily
skákací hrad alespoň na 2 hodiny, než nám vše
zmoklo. Větší část špekáčků se stihla opéct
a pro radost jsme rozdávali sladkosti. Ty byly
určené hlavně pro děti, ale nakonec jsme podělili i zájemce z řad dospělých. Příjemnou atmosféru umocnila cimbálová muzika Burčáci,
jejichž životní optimismus a neutuchající elán
je určitě hoden respektu a následování. Snažili
jsme se opět připravit příjemné prostředí.
Zábava už byla v rukou samotných návštěvníků, kteří svědomitě koštovali, degustovali
a diskutovali, proč má to a to víno tolik bodů,
kolik jich má. Co se týká vzorků, nechceme
ani v budoucnu s jinými košty v jejich množství závodit. Raději bychom se zaměřili na
rozmanitost a zajímavost vystavovaných vín.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří na Košt
přišli, a doufám, že si ochutnávku vín (nejen
z Vlčnova) pěkně užili.
V minulém roce se podařilo shromáždit celkem 206 vzorků vín. Z toho 153 vín
tzv. sponzorských, které nebyly hodnoceny
a pocházejí z různých převážně profesionálních vinařství. Dále to bylo 53 vzorků hodnocených, pocházejících zejména od malovinařů
z našeho regionu. U 31 vzorků uvedl vysta-

vovatel původ hroznů z Vlčnova, čímž splnili
podmínky pro uvedení jako „pravé vlčnovské“
víno. Důvodem, proč máme v katalogu samostatně uvedena tato vína, je vyzvednutí vín
pocházejících z naší půdy, kde hrozny vyrostly a kde pěstovali vinohrady naši předkové
už před mnoha staletími. Hodnocení vzorků
proběhlo pod zkušeným dohledem garanta
Ing. Libora Zlomka, spolumajitele vinařství
ZLOMEK&VÁVRA, sídlícího v Boršicích
u Blatnice. Jako každý rok, byl někdo s hodnocením spokojen více a někdo méně. Těm
méně spokojeným vinařům opakovaně nabízíme možnost poskytnout vzorek svého vína
na některý z přespolních koštů, s kterými
spolupracujeme. Navíc každoročně zveme
k hodnocení shromážděných vzorků každého, koho skutečně zajímá průběh hodnocení.
Za posledních 8 ročníků, na jejichž pořádání
se osobně podílím, jsme nikomu účast v hodnotící komisi neodmítli. Objektivitu hodnocení garantují také přespolní členové. Jedná
se často o samotné organizátory přespolních
koštů. Nikdo pochopitelně nechce dávat vzorky na výstavy, kde jsou výsledky ovlivňovány. Potvrzením kvality vlčnovských vín je
udělení titulu šampion koštu bílých vín pro
víno z Vlčnova, a to konkrétně vínu odrůdy
Rulandské šedé ročník 2019 pozdní sběr, které
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pochází ze sklepa Tomáše Pechala. U červených vín bylo vyhodnoceno jako nejlepší víno
z Hluku, které je směsí odrůd Rulandské
modré a Svatovavřinecké 2018 pozdní sběr
od vinařů Soviš+Křápek. Ale už na celkově
druhém místě se umístilo opět víno z Vlčnova,
odrůda Rulandské modré ročník 2019.
Letos se realizovala myšlenka, kdy jsme
chtěli nabídnout místním malovinařům nové
sazenice vinné révy a to zdarma. Má se jednat
o podporu udržení a obnovu stávajících vinic ve
vlčnovských vinohradech. V roce 2022 bychom
chtěli nakoupit alespoň 250ks sazenic, které se
ještě na jaře rozdají mezi zájemce v množství
max. 25 sazenic na jednoho malovinaře. Ono
se 25 sazenic může zdát málo, ale cílem je pravidelné dosazování uhynulých nebo slabých
hlav. A každý vinař ví, že nasadit a zejména se
pak v prvním roce dobře o sazenici postarat,
dá taky nějakou tu práci. Jedinou podmínkou
obdržení sazenic je poctivý slib, že budou vysazeny v katastru Vlčnova (nejlépe samozřejmě
ve stávajících vinohradech) a že se o ně bude
vinař poté dobře starat. Zájemci o sazenice se
můžou obracet písemně na e-mail posilac@
email.cz nebo na telefon 604 284 185. Žádosti
jsme přijímali do konce února, kdy bylo potřeba
sazenice objednat. Vinaři projevili zatím zájem
o 150ks sazenic a nakoupili jsme ještě navíc
nějaké sazenice do rezervy. Jedná se odrůdy Müller Thürgau, Sauvignon, Chardonnay

a Rulandské Modré. Tyto sazenice vysadím na
zahradě a pokud bude mít někdo ještě zájem,
budou k dispozici pro vysazení i na podzim.
Chtěli bychom každý rok zajistit tolik sazenic,
kolik nám podpora sponzorů a výnos tradičních koštů vín dovolí.
A teď něco k loňské úrodě hroznů. Jaro
bylo velmi vlhké a chladné, ale přesto hrozny poměrně pěkně odkvetly. Od června se
zase hodně oteplilo a deštivé počasí ustalo.
Na konci června Vlčnov postihlo krupobití, které poničilo část úrody hroznů i dalšího ovoce. Červenec byl suchý a velmi teplý,
pro nás vinaře tedy poměrně příznivý. Také
dostatek sněhu v zimě i jarní deštivé počasí
asi hroznům prospělo. Doplnila se podzemní voda a vinná réva je schopna vytáhnout si
vláhu z velké hloubky. Srpen ale začal deštivě
a střídavé počasí trvalo až do poloviny měsíce. Tehdy bylo nutno si vinohrad pohlídat. Ale
i vláha je pro všechny rostliny potřeba a počasí si tak vlastně v srpnu malinko vynahradilo
slunečný a suchý červenec. Září i říjen bylo
slunečno s minimem srážek. Kdo tedy nechal
hrozny dozrát do druhé poloviny října, mohl
se těšit z cukernatosti až 23° (ve Vlčnově!),
a to i u pozdních odrůd jako je Sauvignon nebo
Zweigeltrebe. Mladá vína měla převážně vyšší
kyselinku, která ale poměrně rychle ustupovala do pěkné harmonie. A jak se říká, kyselinka je kostrou vína, která dokáže udržet víno

v dobré kondici i při delším zrání ve sklepě.
Kyselinka je pro víno velmi důležitá složka –
dotváří jeho charakter a chuť. Bez ní by vína
byla fádní a mdlá. Teď už zase chystáme vinice na další rok, protože příroda a její zákonitosti jsou každý rok dané a nám nezbývá nic
jiného, než to pokorně přijmout. Chci všem
vinařům popřát, aby jim vinohrad letos zase
spravedlivě oplatil jejich starostlivost a pracovitost. Protože se říká, že co do vinohradu
dáš, to z něho dostaneš. A neplatí to myslím
jen u vinohradu.
Chtěl bych poděkovat sponzorům a podporovatelům, kteří propagují Košt vín ve
Vlčnově, čímž pomáhají zachovat tuto pěknou
příležitost k přátelskému posezení. V neposlední řadě děkuji také všem pomocníkům
z řad přátel a rodiny, bez jejichž pomoci si
organizaci Koštu dovedu jen těžko představit. Ještě bych chtěl zmínit kamarády vinaře,
kteří mi pomáhají se vzorky vín na přespolní
košty, čímž na oplátku dostaneme přespolní
vzorky vín do Vlčnova.
Dokud budou vinaři z Vlčnova ochotni
poskytovat vzorky svých pravých vlčnovských
vín, budu se snažit o udržení Koštu, abychom
se mohli alespoň jednou za rok sejít a diskutovat/degustovat výsledky našeho snažení.
Josef Pavelčík,
Vlčnov 1065 (vinohrady č.77 – u pumpy)

Jan Janča – životní osudy
Pamětní deska v ulici Rybářích (dnes
Rybáře) připomíná, že se v domě č.p. 37
narodil novinář a spisovatel Jan Janča (3. 9.
1866-27. 1. 1928). Jeho tvorba je již zapomenutá a na jeho knihy a noviny, které redigoval a v nichž vycházely jeho povídky, fejetony a publicistické texty, již déle než století
usedá prach v literárních archivech a odborných knihovnách. A řekněme si, že ani v době
jeho života, na přelomu 19. a 20. století, nebylo
ve Vlčnově mnoho těch, jimž se dostaly jeho
knihy do rukou. Jan Janča totiž po ukončení školní docházky Vlčnov opustil a natrvalo se do rodné obce nevrátil. A tak paměť
o něm zapadla a nebýt oné pamětní desky, asi
by (kromě jeho dosud žijících příbuzných)
málokdo něco věděl o jeho životě a literární
tvorbě.
Ke dni 3. září 2021 byla obecní knihovna přejmenována na Knihovnu Jana Janči.
Čím si zasloužil tuto poctu? – Taková otázka
jistě může napadnout mnohého ze čtenářů.
Proto v tomto čísle a třech dalších si budeme
o Janu Jančovi vyprávět. A nejen o něm, ale
také o Vlčnově v 70. a 80. letech 19. století,
jak tu dobu zachytil ve svých vzpomínkách.
V prvním letošním čísle začneme jeho životními osudy.
Narodil se do rodiny čtvrtláníka Františka
Janči, ve Vlčnově vychodil obecnou školu
a pokračoval ve studiích na Českém gymnáziu v Olomouci, kde roku 1888 maturoval. Po
maturitě začal v Praze studovat práva, ale studia nedokončil. Všechno ho táhlo do novin. Již
během studentských let do některých přispíval, od počátku 90. let zejména do olomouckého listu Našinec. V roce 1892 jej získal pro
vedení Slováckých novin jejich hradišťský
vydavatel Josef Stancl, a tak se dům s lékárV lčnovský zpravodaj – číslo 69 – 3/2 022

nou U Zlaté koruny na uherskohradišťském
Hlavním (dnes Masarykově) náměstí, stal jeho
první redakcí. V té době bylo Hradiště ještě
německé, němčina byla úřední řečí, a německy se učilo ve školách a mluvilo ve společnosti.
Slovácké noviny však byly vydávány v češtině,
neboť jejich vydavatel, lékárník Josef Stancl,
patřil k předním bojovníkům za počeštění
města. V roce 1896 se pak stal jeho prvním
českým starostou.
Ale vraťme se k Janu Jančovi. Ten se ještě
téhož roku, 1892, oženil. Jeho manželkou se
stala Zdenka Vrlová, dcera prvního českého
knihtiskaře Josefa Vrly z Prostějova. Vrlův
zeť tak získal prostředky k založení vlastních
novin; jmenovaly se Slovač a jejich první číslo
vyšlo v Hradišti v roce 1893. List však záhy
přenesl do Prostějova, ale ani tam dlouho
nepobyl. Odstěhoval se i s rodinou do hlavního města monarchie Vídně, kde byl v centru
politického dění. Ve Vídni tehdy žila početná
česká menšina, především služky, nádeníci,
řemeslníci, lidé z venkova, z početných rodin,
které domácí hospodářství neuživilo. Právě
oni byli čtenáři jeho novin Slovan a posléze
Vídeňského deníku vydávaných v češtině. Jan
Janča se jako novinář stal velkým ochráncem
této utiskované a odnárodňované půlmilionové české menšiny v Dolním Rakousku, vnímané jako občani druhé kategorie. Radikální
novinář Janča stál také u zrodu dodnes existujícího spolku Komenský, který inicioval
zakládaní českých škol ve Vídni. U německých
nacionalistů vyvolávala jeho veřejná činnost
odpor, ne-li zuřivost.
Ve Vídni se stal Janča členem kroužku česky píšících literátů, kteří se scházeli v kavárně Národního domu. Sedával zde
společně s Josefem Svatoplukem Macharem,

Jan Janča

Jan Janča, pamětní deska
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Františkem Táborským, Miloslavem Hýskem
a dalšími českými intelektuály.
Na počátku první světové války se vrátil do vlasti. Výsledkem války byl trpce zklamán, neboť Rakousku při tvorbě hranice mezi
Rakouskem a ČSR připadly části silně osídlené
českým obyvatelstvem, za jehož národní práva
bojoval. Pocit křivdy spáchané na rakouských
Češích jej neopustil. V jednom článku si ještě
v roce 1925 posteskl: „V Československé
republice máme z velké části obnovenu Velkou
Moravu. Že jsme Horní a Dolní Rakousy nezabrali až po Dunaj, že jsme na tomto území
nechali na pospas české a slovenské obce germanizaci, za to odpovědnost nesou ti, kteří
mého upozornění po 28. říjnu nedbali. A přece
toto území, druhdy slovanské, později bavor-

skými kolonisty poněmčované, ale posud plně
neponěmčené, patří nám!“
Za první republiky působil Jan Janča postupně v několika moravských denících - Selských
listech, Hlasech Republiky, Svobodě a naposledy v letech 1925–1928 v brněnském deníku
Ruch. Vedle toho působil v profesních organizacích. Byl členem výboru Moravského kola
spisovatelů, jednatelem brněnské odbočky
Syndikátu čsl. novinářů a předsedou Klubu žurnalistů v Brně. V roce 1927 podstoupil operaci
žaludku, ale ta nezastavila nemoc. V polovině
ledna 1928 se mu přitížilo a tak v předtuše blízké smrti k sobě 27. ledna pozval blízké přátele,
aby se s nimi rozloučil. Zemřel ještě téže noci.
Rozloučení s Janem Jančou, „nestorem brněnských novinářů“, se konalo v síni

Umělecko-průmyslového muzea v Brně o tři
dny později. Noviny ho v nekrolozích charakterizují jako muže nesmírně činorodého, novinářsky, literárně a politicky činného, milujícího svůj národ.
Literární historik Arne Novák jej v Přehledných dějinách literatury české označuje za
„vůdce české žurnalistiky ve Vídni“. I Jančovo
působení ve spolkových orgánech moravských
novinářů a spisovatelů v období 1. republiky
leccos napoví o kdysi významném postavení
tohoto Vlčnovjana v literárním a žurnalistickém prostoru.
PaedDr. Jiří Jilík
Příště: Jan Janča
– vzpomínky na dětství

50. léta ve Vlčnově očima Tondy Zlínského
Mladá muzika v 50. letech ve Vlčnově
Veliká událost byla to, když jsme se nejdříve
s bratrem Františkem začali učit na klarinet
u našeho dědy Zábrany. Děda měl už více než
60 let, byl hluchý, ale muziku tu slyšel. Uměl
hrát na všechny nástroje. Nadarmo nebyl za I.
republiky kapelníkem mladé vlčnovské dechovky. Já jsem hrával na B klarinet, bratr pak na Es
klarinet. Začali se učit i další kluci z Ploťácka,
Milan Moštěk, Francek Moštěk-jedinný zůstal
muzice věrný, Z Chalúpek,
Tomáš Lanč, Karel Kadlčík,
Lojzin Ulčík, Francek Koníčekmladší, Francek Koníček starší,
dále Jan Vráblík, Mirek Kužela,
Jura Moštěk, Pavel Bláha, Zdena
Kukulka, Tonda Staroba, Slávek
Ulčík a další. Nejdříve si nás
děda volal po hodině, kde nás
učil noty a také základy hraní.
Určil vždycky, kdo na co bude
hrát, posháněl staré vergly a už
to jelo. Učilo se v místnůstce, kde
žili s babičkou. A děda ty staré
nástroje také opravoval. Já jsem
měl třeba klarinet, kde klapky už
seděly jen velmi málo, tak klarinet prolél hrnkem vody a zase se
mohlo chvíli hrát. Potom už jsme
měli někteří i nové nástroje, jelikož už jsme se secvičovali a měli
zkoušky u Chovánků v sále. Tam
se na nás chodily dívat ostatní
děcka a také dospělí. Vystupovali
jsme ve Strážnici, v Gottwaldově

– dnes Zlín, na festivalech a také jsme hodně
chodili hrávat do Uherského Brodu, když byly
nějaké vánoční večírky. Když bylo Jozéfka nebo
Františka, tak jsme chodili hrávat po dědině.
Jen tak z radosti, že můžeme udělat někomu
radost. Dostali jsme nějakou korunku, za což
děda potom koupil nějaké cukrovinky a sodovky. Sodovka stála 50 haléřů, Kačení mýdlo (to
byl takový plát, rozdělený prohlubní na 5 dílů

rozdílné chuti) . To stálo 1 Kčs, Lipo a kokosek
také za 1 Kčs. Učili jsme se také pochodovat,
protože jsme občas hráli i v průvodě. Když kluci
zestárli, odešli do učení, přišel zákonitě konec.
Kluci měli různé zájmy a děda už nestačil kapelu vést, protože měl už 70 let a hluchota byla
velká. Starší kluci dělali i naschvály mladým
bažantům, kdy třeba do barytonu jim házeli
vdolečky a tím nástroj ničili.

Mladá dechovka z padesátých let 20. století. Tonda, sedící druhý zleva

Fotbal v 50. letech ve Vlčnově
Ve Vlčnově tehdy bylo náboženství fotbal. Každou druhou neděli se hrálo doma.
Předzápas dorost, potom jednička. Dopoledne
hrávala i dvojka. Na hřišťátku pod Bočky se
těžko hrálo každému soupeři. Tráva, dalo by se
to stěží tak nazvat, byla jen po okrajích, jinak
to byla škvára. Přes týden se tam pásly husy,
kačeny a slepice hospodáře strýce Ulčíka,
který bydlel přes lávku Vlčnovského potoka.
Byly tam dva domy, Eliášuj a Ulčíkuj. Strýc,
starý Aloisio, jak jsme jim říkali, přes lávku
vyhnal havěť pást, takže hřiště bylo samé
exkrementy. Ale my jsme tam kopat nesměli,
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abychom nepokazili hřiště jedničce na neděli.
V létě, když byla tráva, dojela sekačka z JZD,
mizerně pokosila trávu a odjela pryč. Muselo
se to dosekávat ručně kosou. Když bylo hřiště
hrbaté, přijel traktor z JZD, zapnul za sebe traverzu a hřiště tak rovnal. Já jsem hrával v této
době za žáky. Naši mně koupili jedny trampky,
které jsem za chvíli rozbil, tak jsem dědil po
všech, kterým byly trampky malé. Hrával jsem
v záloze a hrál jsem dobře. Byl jsem technický
hráč, ale někteří fandé říkali, že jsem měkký.
Góly jsem také střílel a v ročníku jsem patřil
mezi nejlepší. Z našeho ročníku to nejdál dotá-

hl Pepa Buráň – zemřel, Jan Šobáň a Mirek
Ryšavý – zahynul tragicky v autě. Ti hrávali
i za jedničku. Dobře hrávali z ročníku 1946
i Karel Kužela, Jan Podškubka, Jan Chvilíček
– zemřel, Francek Staroba – zemřel. To bylo
opravdu dost kluků. Když se jezdilo ven, tak
jezdil řidič ČSAD strýc Jan Mikulec (vozil mě
později Maďarem do Uherského Hradiště do
školy) Ikarusem, kterému jsme říkali „Maďar,“
jelikož byl vyrobený v Maďarsku. Tam jsou
samé roviny a na ně byl dělaný. Když měl jet do
Brna, tak raději jezdil oklikou na Kyjov, protože Buchlovské hory by sotva přejel. Už z dálky
V lčnovský zpravodaj – číslo 69 – 3/2 022

Vlčnovský dorost na začátku 60. let. Tonda, klečící vlevo v civilu

Mistrovský titul v extralize žen
V roce 2021 se mi poprvé v mé kariéře podařilo vyhrát mistrovský titul v extralize žen ČR,
s mým týmem MSK Břeclav. Extraliga žen je
nejvyšší soutěž v České republice. Extraligu
hraji opravdu hodně let, ale tenhle úspěch přišel až v roce 2021. Ostatní sezóny jsme vždycky končili na 2-3 místě. Dále se mi podařilo na
základě umístění na světovém žebříčku nominovat se na mistrovství světa do amerického

Houstonu, ale mou nominaci bohužel neschválila Česká asociace stolního tenisu.
Na podzim roku 2021 jsem skončila na medailových pozicích na mezinárodním turnaji ve
španělském Vic. Tímto bych chtěla obci Vlčnov
poděkovat, jelikož mi umožnila startovat na
turnaji ve Španělsku a získat tak 3. místo na
tomto turnaji.
Aneta Širučková (Kučerová)

byl slyšet řev autobusu, jak Jan Mikulec
přidával plynu, když odjížděl ze zastávky u Chovánkové hospody. Když se
hrálo venku, tak jsme na Maďara čekali, jak přijede, a my se dovíme, jak se
hrálo. Čekání to bylo někdy nekonečné,
protože když se vyhrálo, tak se osazenstvo zastavilo někde v hospodě a oslavovali. Když se vyhrálo, byla to nepředstavitelná radost. Když se hrálo doma,
tak Jakub Vaculík z Chalúpek organizoval povzbuzování. Řev „Vlčnov
do toho“ byl slyšet až ve Veletinách a
u hospody u Chovánků. Jednou fanda
Švestka kopl rozhodčího do holenní
kosti a museli jsme hrát další domácí zápas venku v Uherském Brodě na
Lapači. Proslavil se i Karel Nevařil,
který dělal pořadatele a vždycky stál
u tyče naší branky. Když šel jednou
balon už do naší sítě, Karel vběhl do
hřiště a vykopl ho mimo hřiště. Těch
příhod bylo více. O Vlčnovském fotbale jsem napsal knížku „Vzpomínky na
hřiště pod Bočky a slavnou éru vlčnovského fotbalu“ v roce 2007.“
Tonda Zlínský, Hluk

Svaz postižených
civilizačními
chorobami
(SPCCH) Vlčnov

Činnost volejbalového oddílu
KADETKY
Sezóny 2019/20 a 2020/21 byly velmi ovlivněny covidem, takže se nedohrály.

v dopoledních hodinách v KSK. Doufám, že
nás přijdete povzbudit (pokud to umožní situace s covidem).

Sezóna 2021/2022
Jsme přihlášeni do krajského přeboru juniorek. Hraje 7 družstev. Z důvodu covidu máme
několik zápasů odložených, ale doufáme, že
soutěž se po 2 letech konečně dohraje.
Poháru juniorek se účastní 6 družstev. První
turnaj se uskutečnil v Uherském Brodě 19. 9.
2021. Po 1. kole jsme na 3. místě.
Současné družstvo juniorek má nedostatek
hráček. Přibyly 2 nové a 2 hráčky z Nivnice
jsou u nás na hostování.
Tímto bychom chtěli pozvat všechny zájemce o volejbal na naše domácí zápasy, které
se uskuteční každou neděli v měsíci březnu

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
V měsíci červnu jsme začali zjišťovat zájem
o kroužek volejbalu na 1. stupni ZŠ. Jedenkrát
týdně jsme se scházeli na stadióně. Dále jsme
uskutečnili výlet kolem Vlčnova. Během výletu probíhaly různé soutěže. Na závěr jsme na
Pepčíně opekli špekáčky.
Od začátku tohoto školního roku ZŠ obnovila po dvouleté pauze způsobené covidem
kroužek volejbalu. Do kroužku je přihlášeno
20 žákyň a 2 žáci. Máme pravidelně dvakrát
týdně trénink a to v pondělí a ve čtvrtek od
16.00 do 17.30 hod. Od začátku roku již v KSK.
Zúčastnili jsme se 2 turnajů v minivolejbale
a to ve Starém Městě a v Uherském Hradišti.
V měsíci lednu jsme uspořádali školní turnaj
v minivolejbale. Fotky z naších akcí najdete na
stránkách ZŠ.
Tímto bychom chtěli poděkovat za podporu
TJ, obce a ZŠ, bez které by naše činnost nebyla možná. Dále bych chtěl poděkovat firmě
COMITES Group pana Hruboše za sponzorský dar – dresy pro žákyně, rodičům za pomoc
a podporu.
Michael Kudláček, trenér
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Kvůli pandemii je i naše organizace omezena v aktivních činnostech. Jindy se už od
ledna scházíváme v Klubu sportu a kultury při
soutěžích či besedách s hosty. Celoročně jezdíme na ozdravné pobyty – všechno toto jsme
museli zrušit. V minulém roce jsme uskutečnili jen členskou schůzi, jednodenní koupání na
Slovensku, naše členky se sešly v knihovně
u paní Kolajové, která nám ukázala výrobky
z vyřazených knih. Moc jí za příjemně strávené dopoledne děkujeme. Naše členky se taky
zapojily do vysázení stromů kolem nové cyklostezky.
Doufáme, že se v tomto roce opět všichni
setkáme a uskutečníme naše plány.
Výbor SPCCH
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Šachový oddíl TJ Vlčnov
Vážení čtenáři vlčnovského zpravodaje, dovolte mi, abych Vás stručně seznámil o dění
v našem šachovém oddíle.
Vlčnov má nyní 5 družstev – A, B,C, D, E
a 52 aktivních hráčů. Jako priorita každého sportovního oddílu, tak i u nás je naše A
– mužstvo a mládež. V soutěžním ročníku
2021/2022, který je taktéž poznamenán pandemií COVID – 19 se našemu A-týmu daří
v 1. lize nad očekávání. Přikládám tabulku
1. ligy – východ po 9. kole.
Vlčnovu náleží před posledním dvojkolem
1. místo tabulky. Ovšem jak vidíte, vše se rozhodne zřejmě 26. 3. 2022, kdy vyrazíme do
Jihlavy změřit síly s GORDIC Jihlava. Pokud
se nám podaří objevit taje „jihlavských šachových katakomb“, tak by se nám rýsovala velmi
snadná cesta k postupu do extraligy.
I přes výhru v Jihlavě není stále jisté, zda
postoupíme, neboť dle tabulky rozhoduje
i počet vyhraných partií. Proto bude nutné,
bojovat na každé šachovnici, neboť bude rozhodovat i počet vyhraných partií. Vlčnov má
nyní náskok pouze půl bodu před druhým
v tabulce – Hošťálkovou.
V posledním kole se Vlčnov utká v daleké
Chotěboři, která je tabulkově výrazně slabší
a proto opět na nás bude tíha okamžiku rvát
se o každou šachovnici a získat potřebný počet
bodů k zisku 1. místa.
Pevně věříme a uděláme proto vše, aby se
nám podařilo vyhrát tuto silnou soutěž. Byl
by to historický úspěch vlčnovského šachu
a Vlčnova, který by poprvé v životě okusil hrát
nejvyšší soutěž v republice. Dokážete si představit, že by Vlčnov hrál nejvyšší soutěž v ČR?
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Jak jsem již zmiňoval v úvodu článku, máme
i početnou základnu mládeže. Naší budoucí nástupci si počínají za šachovnicemi velmi
nebojácně, což potvrzují výsledky, jak ze soutěží družstev, tak i z turnajů mládeže, kde se
pravidelně umísťují mezi top hráči.
Mládež nyní vede Milan Flekač a Honza
Moštěk za podpory Kadlčíka Petra. Milan je
zkušený trenér, který v minulosti vychoval
již dneska extraligové hráče. Jako vždy je to
maraton s překážky, které naši trenéři i svěřenci určitě zvládnou. Z našich mladých nadějí jistě vyrostou silní šachoví hráči. Za zmínku stojí i šachový talent René Moravec, který
ve své kategorii patří mezi nejlepší hráče. Je
to odchovanec Vlčnova, který začínal pod

Honzou Moštem a Petrem Kadlčíkem. Nyní
reprezentuje šachový oddíl Staré Město, které
je výsledkově výše než Vlčnov a sbírá zde samé
úspěchy.
Na závěr bych chtěl poděkovat především
všem rodičům za trpělivost a obětavost.
Zásluhy ovšem patří všem trenérům, sponzorům a především obci Vlčnov a TJ Vlčnov.
Děkuji všem hráčům a hráčkám za vzornou
reprezentaci naší obce a přeji všem mnoho
úspěchů.
Výsledky můžete sledovat i na našem webu:
www.sachyvlcnov.cz
Marek Kadlčík, místopředseda oddílu

Vlčnov ve fotografii
Vlčnovské búdy v zimě
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Vlčnovské búdy v zimě
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Tradiční Vánoce
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Výstava betlémů ze sbírky Anny Mazurové a Marie Crlové

strana 16

V lčnovský zpravodaj – číslo 69 – 3/2 022

Exkurze dětí z MŠ Svatopluka Čeha, Uherský Brod

Škola kouzel s Jirkou Hadašem
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Škola kouzel s Jirkou Hadašem

Novoroční koncert smíšeného sboru Kantiléna

Košt

Český herec, scénárista, režisér a pedagog Břetislav Rychlík ve vlčnovské búdě
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Recepty s medvědím česnekem
Medvědí česnek je jedním z prvních poslů jara.
Rostlinka, ze které se využívají hlavně listy, je
velmi ceněná pro své pozitivní účinky na zdraví. Medvědí česnek pročišťuje krev, žaludek
i střeva, je účinný proti parazitům, posiluje
imunitu a je přírodním antibiotikem i antimykotikem. Pro své léčivé účinky je vynikajícím
pomocníkem při jarní detoxikaci. Obsahuje
spoustu vitamínů a minerálů, díky nimž se
organismus po zimě „nastartuje“.
KRÉMOVÁ POLÉVKA Z MEDVĚDÍHO
ČESNEKU
4 porce: 300 g medvědího česneku, 1 šalotka,
2-3 menší brambory, 1 litr zeleninového vývaru,
100 ml smetany ke šlehání, 1 lžíce oleje, sůl,
pepř, muškátový oříšek
Oloupané brambory nakrájíme na kostičky, šalotku a medvědí česnek nadrobno,
zeleninový vývar ohřejeme. Na rozehřátém
oleji necháme zpěnit šalotku, přidáme
brambory a krátce orestujeme. Zalijeme
horkým vývarem, mírně osolíme, opepříme a vaříme asi 20 minut, až jsou brambory měkké. Na úplný konec přidáme medvědí
česnek a pouze 1 minutu povaříme, abychom
neztratili vzácné léčivé a detoxikační látky.
Polévku rozmixujeme dohladka a zjemníme
smetanou. Už jen krátce prohřejeme, dochutíme solí, pepřem a špetkou muškátového
oříšku.
TIP: Krémová polévka z medvědího česneku se může doplnit opečenými krutony z chleba a posypat strouhaným parmezánem.
VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA
S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
Ingredience: 200 g domácí lučiny, 3 - 4 vejce, 2
listy medvědího česneku, 1 lžíce kaparů, 1 lžička
dijonské hořčice, sůl, pepř
Vajíčka uvaříme natvrdo, medvědí česnek nakrájíme nadrobno, kapary můžeme
nechat vcelku nebo také nakrájet nadrobno.
Smícháme lučinu, medvědí česnek, kapary,
hořčici, osolíme a opepříme dle chuti. Nakonec
do pomazánky vmícháme nadrobno nakrájená
nebo nastrouhaná vajíčka. Vajíčková pomazánka s medvědím česnekem chutná nejlépe
vychlazená, namazaná na čerstvém pečivu.
SALÁT Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU
4 porce: 20 listů medvědího česneku, 2 salátové
okurky, 200 g bílého jogurtu, 200 g zakysané
smetany, 1 lžíce citrónové šťávy, sůl, pepř
Okurku nastrouháme, osolíme, necháme
ji asi 20 minut v cedníku odkapat a vymačkáme z ní co nejvíce vody. Medvědí česnek
nakrájíme na tenké nudličky a smícháme
s okurkou, jogurtem, zakysanou smetanou,
trochou citrónové šťávy a mletým pepřem.
Salát z medvědího česneku necháme v lednici 2 hodiny uležet a podle chuti ho dosolíme.
Je variací na řecké tzatziki a lze jej podávat
k masu, rybě nebo grilované zelenině.
RIZOTO S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
4 porce: 300 g kulatozrnné rýže, 1 – 1,5 svazku
medvědího česneku, 800 – 1000 ml zeleninového vývaru, 100 ml suchého bílého vína, 2 šalotky, 2 lžíce parmezánu, 2 lžíce másla, 1 lžíce
oleje, sůl, pepř
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no, parmezán nastrouháme, vývar ohřejeme.
V nepřilnavém hrnci necháme rozehřát olej,
rozpustíme v něm polovinu másla, na kterém
necháme zesklovatět nadrobno nakrájenou
šalotku. Přidáme rýži a za stálého míchání necháme orestovat. Zalijeme vínem, které
necháme odpařit. Přilijeme 1 naběračku vývaru, promícháme a vývar necháme také odpařit. Takto postupujeme po jedné naběračce až
do vyčerpání vývaru, nebo až je rýže tzv. na
skus. Těsně před koncem vmícháme medvědí
česnek, osolíme a opepříme dle chuti a zjemníme zbytkem másla. Rizoto s medvědím česnekem posypeme na talíři hoblinkami parmezánu.

VAJEČNÁ
OMELETA
S MEDVĚDÍM
ČESNEKEM
4 porce: 8 vajec, 1 svazek medvědího česneku, 50 g anglické slaniny, 4 cherry rajčátka, 100
g tvrdého sýru, sůl, pepř
Vajíčka rozšleháme vidličkou, osolíme, opepříme a zamícháme do nich nadrobno nakrájený medvědí česnek. Cherry rajčata nakrájíme na plátky, anglickou slaninu nadrobno.
Na rozehřátou pánev dáme anglickou slaninu,
jakmile pustí trochu tuku, zalijeme ji vajíčky,
navrch naskládáme cherry rajčata, zasypeme
sýrem a při mírné teplotě necháme zapéct,
až se vajíčka srazí. Může se podávat s pečivem jako hlavní chod, ale také jako vydatná
snídaně.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
S MEDVĚDÍM ČESNEKEM
4 porce: 8 den starých rohlíků, 200 ml mléka, 6
vajec + 3 vejce natvrdo, 400 g uzeného masa, 1
větší cibule, 10 listů medvědího česneku, 2 jarní
cibulky, ½ prášku do pečiva, 80 g mandlových
lupínků, 1 lžička oleje, 1 lžíce másla, sůl, pepř,
muškátový oříšek, máslo a strouhanka na formu
Rohlíky nakrájíme na malé kostičky, namočíme je na 5 minut do mléka a vymačkáme. Na
lžičce oleje necháme rozpustit máslo a necháme na něm zesklovatět nadrobno nakrájenou
cibuli. Přidáme nakrájenou jarní cibulku, na
kostičky nakrájené uzené maso, společně orestujeme a necháme vychladnout. Smícháme
rohlíky, na kostičky nakrájená vajíčka natvrdo, na nudličky nakrájený medvědí česnek
a mandlové lupínky. V jiné misce rozšleháme
vajíčka, osolíme, opepříme, ochutíme muškátovým oříškem a do směsi zamícháme prášek
do pečiva. Všechny ingredience nyní důkladně smícháme dohromady. Formu na nádivku
vymažeme máslem, vysypeme strouhankou,

naplníme směsí a zarovnáme (ale nepěchujeme). Velikonoční nádivka s medvědím česnekem se peče na 180 °C asi 40 – 50 minut dozlatova.
BYLINKOVÉ MÁSLO S MEDVĚDÍM
ČESNEKEM
Ingredience: 250 g másla, 60 g medvědího česneku, ½ lžičky soli, ¼ lžičky čerstvě mletého
pepře
Máslo necháme změknout v pokojové teplotě,
medvědí česnek nakrájíme na menší kousky.
Máslo, medvědí česnek, sůl a pepř dáme do
mixéru a rozmixujeme dohladka. Chcemeli v másle větší kousky bylinek,
nakrájíme medvědí česnek
nadrobno a s máslem ho jen smícháme nebo vyšleháme.
Bylinkové máslo
necháme ztuhnout v lednici. Můžeme
používat na
pečivo místo obyčejného másla, ale výborné je i rozpuštěné na steaku nebo rybě. Stačí dát na
hotový pokrm plátek bylinkového másla.
PESTO Z MEDVĚDÍHO
ČESNEKU
Ingredience: 1 velký svazek medvědího česneku,
1 hrst piniových oříšků, 3 lžíce panenského olivového oleje, 2 lžíce parmezánu, sůl
Medvědí česnek pokrájíme na menší kousky,
vložíme do mixéru společně s piniovými oříšky
a mixujeme za postupného přidávání olivového oleje. Jakmile dosáhneme požadované konzistence, přidáme najemno nastrouhaný parmezán a podle potřeby osolíme. Pesto skladujeme v uzavřené skleničce v lednici. Můžeme
ho použít jak samotné natřené na pečivo, tak
i do těstovin nebo jako dochucovadlo do salátu, rizota nebo k přílohové zelenině.
TINKTURA Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU
Čerstvé listy medvědího česneku nakrájíme na nudličky, vložíme do skleněné nádoby
a zalijeme 40% alkoholem (vodka, režná…).
Necháme na slunném místě 14 dní a přecedíme přes sítko. Tinktura z medvědího česneku
se užívá jako prevence po celý rok, denní doporučená dávka je 10 – 15 kapek zředěných s trochou vody. Tinktura pročišťuje trávicí trakt,
zbavuje tělo parazitů, zlepšuje pleť, pomáhá
při nachlazení a chřipce, ekzémech a posiluje
imunitu.
ČESNEKOVÝ OLEJ
Svazek medvědího česneku nakrájíme na nudličky, dáme do lahve z tmavého skla a zalijeme kvalitním panenským olivovým olejem.
Necháme na tmavém místě 3 týdny, přecedíme
a uchováváme v uzavřené lahvi. Olej s chutí
a vůní medvědího česneku se hodí především
k dochucení zeleninových salátů.
Zdroj: www.spektrumzdravi.cz
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