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Vážení spoluobčané,
letní počasí se u nás přihlásilo v plné síle
a kalendářní rok se nám pomalu přesouvá do
své druhé poloviny. Pojďme si proto projít co
se nám podařilo dotáhnout do konce a co nás
ještě čeká.
Na Klubu sportu a kultury jsme dokončili
první etapu rekonstrukce, což bylo zateplení, výměna oken, rekuperace, výměna kotlů,
úprava okolí a výměna stropu a osvětlení
v hlavním sále. Nyní nás čeká druhá etapa
„Modernizace vnitřních prostor kulturního
domu Vlčnov“, která spočívá ve výměně obložení, rozvodů, úpravě vstupu do
klubu, vytvoření nového informačního centra atd. Naší snahou bude do podzimu dát klub do
pořádku.
V úterý 31. května 2022 byla
oficiálně otevřena cyklostezka na Uherský Brod. My máme
naši část splněnou, teď záleží na
vedení města Uherský Brod, kdy
bude dodělán i zbytek, aby lidé
mohli cyklostezku do Uherského
Brodu využívat. Během krátké doby bude ještě v horní části
cyklostezky vybudován altán pro
odpočinek, případně schování se
před deštěm.
Celá obec se nám rozjasnila
zelení při dokončování II. etapy
revitalizace zeleně. Vím, že někteří z ní nejsou nadšeni, ale jelikož
je dodělávána z dotací, musí vše
být zasazeno podle projektu.

Udržitelnost projektu je v tomto případě 10 let.
Bohužel při výsadbě se nám rozmohl nešvar
některých našich spoluobčanů, zkrátka „co
ukradneš, nemusíš platit“, a tak nám nenávratně zmizelo větší množství sazenic v hodnotě několika tisíců korun. Nejsmutnější byla
krádež různých druhů rybízů vysazených na
environmentální zahradě za školou. Naší snahou je, aby děti poznaly různé druhy ovoce na
zahradě, ale bohužel některým lidem je košile bližší než kabát a tak nám sazenice vyryli
a ukradli.

Konečně se nám podařilo získat veškerá
povolení a odnětí půdy ze ZPF a tím rozšířit
náš suťový dvůr. Současně s tím jsme obdrželi
souhlas státní správy pro vybudování oplocení
kolem celého suťového dvora dle projektu na
změnu využití území na deponii stavební suti.
Dalším bodem je vybudování sportovního
areálu za Základní a mateřskou školou Vlčnov.
Toto se skládá z horního hřiště s umělým trávníkem na fotbal a míčové hry, dolního hřiště
s tartanovým povrchem (tenis, házená, basketbal...),běžeckou dráhou, skokem do dálky
a v neposlední řadě workoutové
hřiště s hrazdami pro osobní cvičení. Celý areál bude slavnostně
otevřen 28. června 2022. Velkou
část ceny tohoto projektu se nám
podařilo proplatit z dotací.
V současné době připravujeme
první část chodníku k bytovkám
směr Uherský Brod. Zde máme
vše vyřízeno a po provedení výběrového nebo poptávkového řízení
může započít stavba tohoto chodníku. K chodníku na horní konec
čekáme na výši dotace pro tuto
stavbu.
Koupaliště máme v provozu
od června a tak mi nezbývá než
vám popřát mnoho slunných dnů
v letošním roce a příjemnou dovolenou a abyste se všichni ve zdraví
vrátili zpět.
Jiří Matušík,
starosta obce Vlčnov

Usnesení rady obce
usnesení č.: R-670/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu od společnosti
Pražská plynárenská, a.s. se sídlem Praha 1 –
Nové Město, Národní 37, IČ:60193492

Ing. Michalem Mentzlem a v právu vstupu
a vjezdu za účelem její revize, údržby oprav
a provozování, za úplatu ve výši 6.000,- Kč
bez DPH, pro Petr Josefík, bytem Vlčnov 539,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

ložené stavební dokumentace evidované pod
č.j. OUVL-0128/2021 spočívající ve změně
povrchu účelové komunikace z původně navržené dlažby na asfaltový živičný povrch
II. SOUHLASÍ
s použitím betonového recyklátu ve vlastnictví
obce Vlčnov jako jedné z podkladových vrstev

usnesení č.: R-671/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

usnesení č.: R-673/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

usnesení č.: R-675/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a firmou PROJEKTY STAVEB
Czech Republic s.r.o., se sídlem Přemysla
Otakara II. 2476, 688 01 Uh. Brod, na vypracování projektové dokumentace pro provádění
stavby projektu „KSK Vlčnov – Modernizace
vnitřních prostor kulturního domu Vlčnov“ ve
výši 360.000,- Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001030069396/002-MOEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3283/1 v k.ú. Vlčnov
zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění kabelového vedení NN pod názvem
„Vlčnov, Šimončíková, kabel NN“, za úplatu
ve výši 2.000,- Kč pro společnost EG.D, a.s.,
se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, PSČ
602 00 Brno, IČ 28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č.: R-672/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě k pozemku parc. č. 4526 a 4828/3 v k.ú.
Vlčnov zapsané na LV č. 10001 za účelem zřízení, umístnění, vedení, provozování a udržování vodovodní přípojky v rozsahu geometrického plánu č. 1962-347/2021 ověřená
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RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
finančně podpořit akci “Masopustní obchůzka 2022“ dne
26.2.2022 úhradou nákladů na dechovou
hudbu a polední občerstvení pro účastníky
průvodu
usnesení č.: R-676/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s provedením opravy cihlové zídky u domu ve
Vlčnově č.p. 217 “ v k.ú. Vlčnov na pozemku
parc. č. 297 a 298, stavebník/investor Zdeněk
a Magdaléna Lakosilovi, Vlčnov 217

usnesení č.: R-674/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením změny stavby označené názvem
„ZTV pro RD Vlčnov“ v k.ú. Vlčnov na pozemcích parc. č. 2525/1, 3102/1, 3102/2, 3102/3,
3102/5, 3102/6, 3115, stavebník Ing. Pavel
Absolín, Botanická 12, 602 00 Brno, dle před-

usnesení č.: R-677/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené názvem
„Oprava krovu a střešního pláště domu ve
Vlčnově č.p. 121“ v k.ú. Vlčnov na pozemku
parc. č. 24, stavebník Mgr. David Hrabovský
V lčnovský zpravodaj – číslo 70 – 6/2 022

a Mgr. Petra Hrabovská, bytem Štěpnická
1075, 686 06 Uh. Hradiště, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL1446/2021
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-678/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
z důvodu odstoupení všech zájemců od nabídek k pronájmu bytu, opětovně 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
• cena nájmu 100,- Kč/m 2 (energie hradí
nájemce sám)
• sociální potřebnost
Smlouva uzavřena na zkušební dobu 1 rok po
složení 3 měsíční jistiny, následně možnost
uzavření na dobu neurčitou
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
usnesení č.: R-679/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA,
na doporučení vedení KSK Vlčnov a s přihlédnutím k výsledkům ankety ve Vlčnovském
zpravodaji, nevybírat vstupné do obce Vlčnov
při Jízdě králů
usnesení č.: R-680/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením přístřešku hřiště na Horním
konci parc. č. 1356 a 1358 v k.ú. Vlčnov dle
předložené dokumentace evidované pod č.j.
OUVL-1069/2021 svépomocí, obec Vlčnov
uhradí použitý materiál
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
usnesení č.: R-681/59/18.22, ze dne: 27.01.2022

RADA OBCE VLČNOV
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva
obce Vlčnov, pod usnesením č.Z-080/12/10.14
a Z-185/19/1418, rozpočtové opatření č.
01/2022
usnesení č.: R-682/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Servisní a materiálovou smlouvu č.
SM027/22 pro kopírovací stroj INEO+ 250i
s dodavatele ARLES, s.r.o., Holešovská 429,
763 16 Fryšták, IČ 25544276 na dobu 60 měsíců
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-683/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Přístavba
a stavební úpravy RD č.p. 971 – změna stavby
před dokončením “ v k.ú. Vlčnov na pozemku
parc. č. 1469, stavebník/investor Jan Malega,
Vlčnov 971 dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-0047/2022, zříV lčnovský zpravodaj – číslo 70 – 6/2 022

zení odstavné plochy
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení

SOUHLASÍ
s uvolněním částky 99.000,- Kč z rezervního
fondu KSK Vlčnov, IČ 60371587,stravenkový paušál

usnesení č.: R-684/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

usnesení č.: R-690/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné zpevněné plochy na
části parc. č. 4552/4 u domu č.p. 1117 stojícím
na parc. č. 3788/3 v k.ú. Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL-0201/2022), na náklady
žadatele p. Lukáš, Vlčnov 1117 za podmínky
vsakování srážkové vody do podloží plochy
usnesení č.: R-685/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné zpevněné plochy na
části parc. č. 3632/2 u domu č.p. 1092 stojícím
na parc. č. 3632/2 v k.ú. Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL-0232/2022), na náklady
žadatele p. Miklík, Vlčnov 1092 za podmínky
vsakování srážkové vody do podloží plochy

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
účetní závěrku Klubu sportu a kultury Vlčnov,
příspěvková organizace, IČ 60371587 za rok
2021
II. SCHVALUJE
výnos z hlavní činnosti ve výši 215.039,32
Kč s výnosem z hospodářské činnosti ve výši
11.048,80 Kč použít na úhradu zvýšených
záloh energií
usnesení č.: R-691/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
navýšení rozpočtu příspěvkové organizace
obce Klub sportu a kultury Vlčnov, příspěvková organizace, IČ 60371587 ve výši 229.911,Kč z důvodu zvýšení záloh energií

usnesení č.: R-686/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

usnesení č.: R-692/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

Předmět nabídky:
• prostor bývalé lékárny u tenisového kurtu,
nebytový prostor o rozloze cca 121 m2

usnesení č.: R-693/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na využití části stavby občanského vybavení č.p 1045, která se nachází na
pozemku parc. č. 1702 v k.ú. Vlčnov.

Nabídky v zalepené obálce s označením
„Prostory 1045 “, žadatel uvede:
• návrh ceny za využití (nájem, výpůjčka
apod.)
• návrh doby využití
• předpokládané využití
• kontakt na podatele
usnesení č.: R-687/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s ukončením nájemní smlouvy ze dne
1.3.2021, ve znění dodatku č. 1, na pronájem
části stavby občanského vybavení Vlčnov
č.p 1135, která se nachází na pozemku parc.
č. 653/2 v k.ú. Vlčnov, skladovací prostor ve
sklepních prostorách, místnosti č. 04 a 07,
s Marií Motykovou, bytem Vlčnov 996 dohodou k 28.2.2022
usnesení č.: R-688/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001040021141/001-PROS
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4562, 4564/1, 558/1,
650 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č. 10001
za účelem umístnění kabelového vedení NN
pod názvem „Vlčnov,Muchová,č.p. 804,kabel
NN“, za úplatu ve výši 2.800,- Kč bez DPH
pro společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, PSČ 602 00 Brno, IČ
28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-689/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV

RADA OBCE VLČNOV
NESOUHLASÍ
se zřízením parkovacího místa na části parc.
č. 3326/26 v lokalitě „Vlčnovských búd“ v k.ú.
Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL219/2022)
RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem provozu bufetu
na koupališti Vlčnov pro sezonu 2022, který
se nachází na pozemku parc. č. 4876/12 v k.ú.
Vlčnov.
Předmět nabídky:
• prostor pro podnikání o výměře 60 m2 , na
adrese Vlčnov č.p. 13, využití jako bufet
(gastro provoz)včetně vybavení provozu
Podmínky pro zájemce:
• minimální navrhovaná cena nájmu 10.000,Kč/měsíc + energie
• uzavření smlouvy po dobu provozu koupaliště, min. měsíce červenec a srpen
• živnostenské oprávnění
Nabídky v zalepené obálce s označením odesílatele a nápisem „BUFET KOUPALIŠTĚ
2022“, žadatel dále uvede:
• návrh ceny za nájem/měsíc
• reference
usnesení č.: R-694/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyřadit multifunkční zařízení Ricoh MPC
3001, inv. č. 1410272, pořízeno jako repasované v roce 2016, v pořizovací ceně 43.585,Kč a poskytnout k dalšímu využití TJ Vlčnov,
IČ 46254226.
usnesení č.: R-695/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Stavební
úpravy, přístavba, nástavba spojené se změnou užívání z RD č.p. 153, na kompletační
truhlářskou dílnu, k.ú. Vlčnov “ v k.ú. Vlčnov
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na pozemku parc. č. 214, stavebník/investor
Lukáš Flašar, Vlčnov 1185, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL1453/2021
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-696/60/18.22, ze dne: 24.02.2022

RADA OBCE VLČNOV
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva
obce Vlčnov, pod usnesením č.Z-080/12/10.14
a Z-185/19/1418, rozpočtové opatření č.
02/2022
usnesení č.: Z-145/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
volí místostarostou obce Vlčnov zast. Ing.
Petra Zemka

I. ROZHODLA
o odstranění rozhledny stojící na pozemku
parc. č. 2718/1 v k.ú. Vlčnov
II. POVĚŘUJE
souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-152/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
na základě doporučení Finančního výboru
I. ROZHODLO
posk y tnout,
neinvestiční
dot aci
Římskokatolické farnosti Vlčnov, se sídlem
Vlčnov č.p. 118, IČ 46256610 ve výši 400.000,Kč na účel „Energeticky vědomá modernizace fary
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony

usnesení č.: Z-146/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích
I. ZRUŠUJE,
usnesení zastupitelstva obce č. Z-02/01/18.22
ze dne 2.11.2018 a
II. URČUJE,
že pro výkon funkce starosty obce bude i nadále člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
usnesení č.: Z-147/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
v souladu § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích,
STANOVÍ
odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 30.000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1.4.2022

usnesení č.: Z-153/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
na základě doporučení Finančního výboru
I. ROZHODLO
poskytnout, neinvestiční dotaci Mysliveckému
sdružení Dřínek Vlčnov z.z., se sídlem Vlčnov
č.p. 237, IČ 62832816 ve výši 120.500,- Kč na
„Výměna topení v klubovně, oprava krmných
zařízení pro zvěř, záchrana mláďat při senosečích
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: Z-154/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
VOLÍ
členem finančního výboru zast. Přemysla
Pavluše

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
na základě doporučení Finančního výboru
I. ROZHODLO
poskytnout neinvestiční dotaci Tělovýchovné
jednotě Vlčnov z.s., se sídlem Vlčnov č.p.
1250, IČ 46254226 ve výši 520.000,- Kč na
účel „Podpora sportovní činnosti
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony

usnesení č.: Z-150/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

usnesení č.: Z-155/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

usnesení č.: Z-148/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
VOLÍ
radním obce Vlčnov zast. Petra Kašpaříka
usnesení č.: Z-149/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. SCHVALUJE
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BUH/613/2022-BUHM,
parc. č. 1074/24, ostatní plocha, o velikosti
podílu 1/30, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV
č. 2291 pro obec a k. ú. Vlčnov, do vlastnictví
obce Vlčnov,
II. SOUHLASÍ
s podmínkami uvedenými v čl. IV smlouvy
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-151/17/18.22, ze dne: 16.03.2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
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ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 3/2022 následovně:

IČ 27744442 jako příkazníkem na výkon zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce
„KSK Vlčnov – Modernizace vnitřních prostor kulturního domu Vlčnov“, cena celkem
50.000,- Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-699/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu na vyhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení mezi obcí
Vlčnov jako objednatelem a Jan Dudr – projektování sportovišť, se sídlem Osvoboditelů
3778, 760 01 Zlín, IČ 01269330, jako dodavatelem, na projekt „Modernizace sportovního areálu Vlčnov“ celková cena 220.000,- Kč
bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-700/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní
č. 1000016435/2022/4000243710 mezi obcí
Vlčnov jako objednatelem a GasNet, s.r.o.,
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567, jako dodavatelem,
na projekt „Vlčnov IS RD ul. U Rybníčka“.
Kupní cena za plynárenské zařízení bude činit
71.832,- Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-701/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

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 projektové
dokumentace pro stavební povolení přístavby
mateřské školy v areálu ZŠ Vlčnov, cena díla
1.386.900,- Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-702/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

usnesení č.: R-697/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a firmou Dacík Marek, sídlo
Vlčnov 1296,687 61 Vlčnov, IČ 87034549 jako
zhotovitelem na stavební práce „KSK Vlčnov
– oprava kanalizace“, cena celkem 409.540,44
Kč s DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-698/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

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,

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace, IČ
75022672 za rok 2021
II. SCHVALUJE
převedení prostředků zlepšeného hospodaření za rok 2021 ve výši 569,36 Kč do rezervního fondu
usnesení č.: R-703/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
schvaluje
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov, příspěvková organizace na rok 2022,
evidováno pod č.j. ZŠMŠVL 98/2022
usnesení č.: R-704/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
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SCHVALUJE
v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 a § 177
odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona, výjimku z počtu dětí ve třídě, který stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb. a vyhláška č.
214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání na
počet 28 dětí do 1., 2. a 3.třídy a na počet 26
dětí do 4.třídy Mateřské školy ve Vlčnově pro
školní rok 2022/2023
usnesení č.: R-705/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím daru pro Základní školu a Mateřskou
školu Vlčnov, příspěvková organizace od spol.
Formika s.r.o. Dolní Němčí, dle žádosti č.j.
ZŠMŠVL 68/2022 ze dne 24.2.2022
usnesení č.: R-706/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
dodatek č. 3 nájemní smlouvy č. 8/2014 mezi
obcí Vlčnov jako novým vlastníkem - pronajímatelem a fy. Vlčnovská zemědělská a.s., se
sídlem Vlčnov 1234, PSČ 68761 Vlčnov, IČ
26217074, jako nájemcem parcel č. 4645/11,
4707/201 a 4707/259 v k.ú. Vlčnov
II. UKLÁDÁ
uzavřením dodatku smlouvy a provedení souvisejících úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-707/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné zpevněné plochy na
části parc. č. 982 naproti domu č.p. 1241 stojícím na parc. č. 980 v k.ú. Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL-0335/2022), na náklady
žadatele Martin Křapa, Vlčnov 1241 za podmínky vsakování srážkové vody do podloží
plochy

• předpokládanou dobu nájmu
• předpokládané využití
• navrhovanou cenu nájmu
usnesení č.: R-710/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc.
č. 4569/1 nově označeného jako pozemek parc.
č. 2207/2 díl b (ostatní plocha) o výměře 3 m2
a části pozemku parc. č. 2207 nově označeného jako pozemek parc. č. 2207/2 díl a (ostatní plocha) o výměře 50 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, dle geom. plánu č.
1959-402/2021, který ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Petr Čech,
II. STANOVUJE
- náklady spojené s prodejem a převodem
hradí kupující

usnesení č.: R-709/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem stavby občanského vybavení č.p 987 a přilehlých ploch na
pozemku parc. č. 43 v k.ú. Vlčnov.
Předmět nabídky:
• prostor bývalé výrobny odznaků, nebytové
prostory a odstavná plocha o rozloze cca
1.093 m2
• minimální podání 200,- Kč/m2 /rok
• možnost využití části objetu
Nabídky v zalepené obálce s kontaktem na
podatele a označením „Pronájem 987“, žadatel uvede:
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usnesení č.: R-715/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Kynologickým
klubem Vlčnov, ZO MSKS r.č. 11003, Vlčnov
1153, 687 61 Vlčnov, ve výši 15.000,- Kč na
projekt „Zajištění kvalitního výcviku psů
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-716/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
Směrnici č. 01/2022, upravující pravidla pro
poskytování darů obcí Vlčnov

usnesení č.: R-711/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
01/2022, uzavřít smlouvu na pronájem provozu bufetu (včetně vybavení)na koupališti
Vlčnov pro sezonu 2022, který se nachází na
pozemku parc. č. 4876/12 v k.ú. Vlčnov, s firmou KRAJČAJ s.r.o., sídlo 26. dubna 1213,
688 01 Uherský Brod, IČ 05755905, za podmínek:
• cena 55.000,- Kč/sezona s DPH
• energie hradí nájemce (přeúčtování)
z důvodu předešlých zkušeností provozu
v minulých letech
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

usnesení č.: R-708/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
o uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě na pronájem prostor k podnikání (bývalá prodejna
dárkového zboží) v obchodním bloku Na Vale
č.p. 167 stojící na parc.č. 819 v k.ú. Vlčnov, ve
vlastnictví obce Vlčnov, výměra 38 m2 , s Bc.
Kristína Ťoková, Vlčnov 1125, IČ 06895468 ze
dne 02.11.2021 ve znění pozdějších dodatků,
spočívající v doplnění č. III Smlouvy, o provozování služeb kadeřnictví (třetí osoba)
II. UKLÁDÁ
uzavřením dodatku smlouvy a provedení souvisejících úkonů starostovi obce

škole ve Vlčnově z.s., Vlčnov 1202, 687 61
Vlčnov, IČ 22896279, ve výši 6.500,- Kč na
projekt „Příspěvek na akce pořádané školou
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

usnesení č.: R-712/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Mysliveckým
sdružením Dřínek Vlčnov, z.s., sídlo Vlčnov
č.p. 237, 687 61 Vlčnov,IČ 62832816, ve výši
12.500,- Kč na projekt „Střeleckého závodu
O pohár starosty obce Vlčnov
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-713/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Bc. Jana
Krupková, bytem Vlčnov 545, 687 61 Vlčnov,
ve výši 5.000,- Kč na projekt „Sportovní potřeby potřebné pro in-line rychlobruslení, pro
syna Tobiáše Krupku
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-714/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Spolek rodičů
a přátel školy při Základní škole a Mateřské

usnesení č.: R-717/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Búda ve
Vlčnově na parcele č. 2797 Vlčnov“ v k.ú.
Vlčnov na pozemku parc. č. 2797 a 3326/26,
stavebník/investor Ing. Kateřina Havlová,
Močidla 2160, Uherský Brod dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j.
OUVL-0322/2022
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení
III. ZRUŠUJE
usnesení č. R-598/52/18.22 ze dne 30.08.2021
usnesení č.: R-718/61/18.22, ze dne: 31.03.2022

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. 4/2022
usnesení č.: R-719/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Smlouvu o poskytování produktu provozování redakčního systému a internetových stránek na adrese vlcnov.cz mezi obcí
Vlčnov jako zákazníkem a firmou Galileo
Corporation s. r. o., se sídlem Březenecká
4808,43004 Chomutov, IČ 25448714 jako
poskytovatelem, roční poplatek 11.210,- Kč
bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-720/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a firmou STŘECHOSTAV
s.r.o.,sídlo Vlčnov 913 IČ 26252422 jako
zhotovitelem, na provedení výměny žlabů
na bývalé škole ve Vlčnově č.p. 477, hodnota
zakázky 148.438,- Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
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usnesení č.: R-721/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov
jako objednatelem a firmou Stavby Tomala
s.r.o., sídlo Zahradní 1076, 678 51 Nivnice,
IČ 01621459 jako zhotovitelem, na provedení
opravy střechy KSK ve Vlčnově č.p. 186, hodnota zakázky 369.850,61,- Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-722/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov a firmou SILAMO s.r.o., sídlo U Porážky 2337,
688 01 Uherský Brod, IČ 49970020, projekt
„Oprava komunikace Hráběcí v obci Vlčnov“
cena 322.411,20 Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-723/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 8800090969_1/BVB o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1074/11, 1074/32 a 4740/117 v k.ú.
Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem
zřízení a provozování plynárenského zařízení
a práva vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek v rozsahu cca 9 m délky vedení, za úplatu ve výši 500,- Kč s DPH, pro oprávněného
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-725/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Novostavba
rodinného domu manž. Hradílkových Vlčnov“
v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 3921,
3920/1, 3922 a 1074/30, stavebník/investor
manž. Monika a Adam Hradílkovi, Vlčnov
1146, dle předložené stavební dokumentace
evidované pod č.j. OUVL-0358/2022
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením snížení obrubníků komunikace na pozemku parc. č. 4552/4 ve vlastnictví obce, označené v pasportu komunikací
jako U42 u domu č.p. 849 stojícím na parc.
č. 3735 ve Vlčnově v k.ú. Vlčnov, stavebník/investor Vladislav Kovář, Vlčnov 849,
dle předložené žádosti evidované pod č.j.
OUVL-355/2022

usnesení č.: R-731/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Změna stavby RD Vlčnov, par.č. 498“ v k.ú. Vlčnov na
pozemku parc. č. 498, stavebník/investor Mgr.
Kvasnička Jindřich, Vlčnov 606, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j.
OUVL-0456/2022
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení

usnesení č.: R-726/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s provedením zpevnění části účelové komunikace na pozemku parc. č. 2761 ve vlastnictví
obce, označené v pasportu komunikací jako
U12 v k.ú. Vlčnov, stavebník/investor Josef
Pavelčík, Vlčnov 1065, v rozsahu předložené
žádosti evidované pod č.j. OUVL-0448/2022,
na náklady investora

usnesení č.: R-732/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
STANOVUJE
cenu parkovného na stáních pro karavany/
campery ve výši 300,- Kč/noc (služby el. přípojka, výlevka pro chemické WC a doplnění
vody)
usnesení č.: R-733/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
podílet se na spolupořádání akce 6. reprezentační ples Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov a obce Vlčnov dne 7.5.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
03/2022, uzavřít smlouvu na pronájem stavby
občanského vybavení Vlčnov č.p 987, která se
nachází na pozemku parc. č. 43 v k.ú. Vlčnov,
o výměře 1.093 m2 , s firmou Comites Group
s.r.o., se sídlem Tř. Marš. Malinovského 884,
688 01 Uherské Hradiště, IČ 05816629, za
podmínek:
• doba nájmu dva roky, s možností opakovaného prodloužení na dobu 1 rok
• výpovědní doba 6 měsíců
• využití prostor jako prodejna stavebních
materiálů, vzorková prodejna, dům služeb
• cena 18.217,- Kč/měsíc s DPH
II. UKLÁDÁ
starostovi obce uzavření smlouvy a provedení
souvisejících úkonů

usnesení č.: R-729/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

usnesení č.: R-734/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

usnesení č.: R-727/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar ve výši 20.000,- Kč
Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov, Vlčnov
9, IČ 65325290 z důvodu účasti na hasičské
olympiádě ve slovinské Celje v roce 2022
a reprezentaci ČR
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-728/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

usnesení č.: R-724/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

zadat vypracování dokumentace pro rekonstrukci objektu Vlčnov 167 – obchodní blok
Vala (zejména restaurace a prodejna)
II. UKLÁDÁ
provedení souvisejících úkonů starostovi obce

NENÍ PŘIDĚLENO

usnesení č.: R-730/62/18.22, ze dne: 26.04.2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA

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.
05/2022“

Rok ve školce utekl jako voda
Rok utekl jako voda a už nám klepou na dveře
prázdniny. Děti ve školce jsou zase o rok starší. Z „maláčků“ se stali šikovní školáčci, kteří
se naučili spoustu nových věcí. Hlavně odloučit se od maminky, která jim ze začátku moc
chyběla. Nyní se těší do školky na své kamarády a paní učitelky. Nejenom v „maláčku“,
ale ve všech třídách udělaly děti velký pokrok.
Předškoláky už tlačí ve školce bota, protože
je jim malá a naopak čeká je škola, se kterou
přijde spousta nových povinností. V letošním
školním roce se bude se školkou loučit 41 předškoláčků. Na nás, školkové dospěláky, přijde
trochu nostalgie a několik slziček při loučení. Prožili jsme s nimi spoustu hezkých chvil,
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na které budeme rádi vzpomínat. Čas ale běží
velmi rychle a ani se neohlédneme a bude tu
nový školní rok a nové děti. Další slzičky při
ranním loučení s maminkou.
K zápisu do mateřské školy přišlo se svými
rodiči 34 dětí. Ředitel ve správním řízení rozhodl takto: 33 dětí bylo přijato, u jednoho dítěte bylo přerušeno správní řízení, jelikož žádost
o přijetí nesplňovala podmínky uvedené v §34,
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), nemohl
ředitel o žádosti rozhodnout.
Ale ještě něco k letošnímu školnímu roku.
Po dlouhé covidové době jsme se mohli účast-

nit opět různých akcí. V naší školce proběhlo několik divadelních představení, zpívánky, výlet s předškoláky do zoologické zahrady v Hodoníně, ale také akce pořádané rodiči
např. „Dýňování“ nebo „Agility“ s pejskem.
Účastnili jsme se také fotbalového turnaje
mateřských škol v Uherském Brodě, kde náš
tým neprohrál ani jeden zápas. Ještě nás čeká
„Loučení s předškoláky“, divadélko, zpívánky
a ještě jedna akce organizovaná rodiči, za což
moc děkujeme. Všem přejeme klidné prázdniny plné odpočinku a letní pohody.
Blanka Juřenčáková,
zástupkyně pro MŠ Vlčnov
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Finiš
Máme konec druhé poloviny školního roku
(psáno 14. června) a škola sprintem finišuje do cíle s názvem LÉTO – VOLNO –
PRÁZDNINY. Krásná slova, u kterých se
každý z žáků alespoň na chvíli zasní. Než
však 30. června protneme cílovou pásku, je
třeba zdolat závěrečnou rovinku plnou čtvrtletních písemných prací, přezkoušení, ale
také výletů, exkurzí a vzdělávacích akcí. Ano,
vidět, zažít, zkusit si. Směr, který se začíná
ve školství silně prosazovat. A dle zkušeností
i mnohých vědeckých výzkumů je to něco, co
dělá sice ze škol částečně „cestovní kanceláře“ a přináší mnoho povinností navíc, ale na
vzdělání žáku se podepisuje kladným přínosem. Proběhly tak návštěvy Prahy, exkurze za
mechanikou a robotikou na SPŠOA, návštěvy
muzeí, návštěva Osvětimi a desítky dalších
akcí. Dříve ve školách standart, který je ale
v době pocovidové vlastně příjemnou změnou. S kolegy jsme se také dohodli na tom, že
jako škola budeme pořádat 5 možná 6 větších
výjezdových akcí, které budou v nabídce neustále a za předpokladu dostatečného zájmu
se budou pravidelně opakovat. Kromě těchto
výchovně-vzdělávacích akcí, kterými se škola
spíše navrací k normálu, jsme také zafinišovali ve věcech, které nás posunují o pořádný
kus dál. Dokončila se realizace dvou sportovišť, kterou zastřešovala obec Vlčnov. Tato
hřiště nahradila travnaté plácky nad školou
a vzniklo tak opravdu skvělé multifunkční tartanové hřiště a hřiště s umělou trávou určené především na malou kopanou. Po prvních
hodinách tělesné výchovy můžu říct, že pro
školní tělocvik je to úžasné místo. O tom, jaká
poptávka po něčem takovém v obci byla, svědčí často i desítky lidí, kteří se tu za sportem
schází ve večerních hodinách. Ve škole také
finalizujeme s projektovou část na modernizaci učebních prostor, kdy dojde ke kompletní proměně většiny učeben druhého stupně
s pořízením moderního vybavení a učebních
pomůcek. Náklady tohoto projektu jsou odhadovány na 30 až 40 milionů s tím, že 90 % částky lze hradit z peněz Evropského fondu pro
regionální rozvoj za pomoci IROP. Finalizuje

se také s projektovou dokumentací týkající se
přístavby MŠ, kdy vzniknou dvě nové třídy
s veškerým potřebným zázemím. Hotovy by
měly být také podklady pro celkovou rekonstrukci a statické zajištění budovy ZŠ. Z hlediska velikosti naší školy to jsou opravdu mega
akce, které historicky škola nezažila, a je velkou výzvou sladit vše s ohledem na finanční
možnosti obce, průběh a organizaci školního

roku, ale ta tři krásná slova z úvodu článku
jsou opravdu za rohem. Chtěl bych Vám tak,
milí čtenáři, popřát pohodové prožití letních
měsíců, alespoň malou chvíli oddechu, kdy si
najdete čas jenom na sebe a na to, co máte rádi,
co Vás baví a k tomu pořádnou nálož příjemných zážitků. Mějte se krásně!
Libor Trtek, ředitel ZŠ a MŠ

roku a co nejmenší zásah do výuky žáků. Na
druhou stranu, je radost, když vidíte, že se plánuje, buduje a vzniká něco nového. Škola je
místo, kde by jako první měl být vidět život.
Je pravda, že nyní, v půlce června, těch sil
už je trochu méně, než na začátku školního

Květnový ples
Po roční pauze jsme se mohli zase setkat na
tradičním 6. ročníku plesu obce a školy. Jen
byla jedna změna proti minulým rokům, že
se ples konal v květnu místo lednu. Jako vždy
žáci 9. ročníku začali pod vedením Klárky
Moštkové s přípravou polonézy již v září, jelikož termín plesu byl naplánován na leden.
Z důvodu nařízení a limitovaného počtu
návštěvníků se rozhodlo, že ples zkusíme
posunout, popřípadě zrušit. Jakmile se pandemická situace začala zlepšovat a nařízení
bylo rozvolněno, žáci se rozhodli, že ples chtějí. Začaly další zkoušky na polonézu, které se
komplikovaly z důvodu přijímacích zkoušek
na střední školy. Naštěstí deváťáci všechno
zvládli na výbornou a mohli si užít ples v plné
parádě. I z důvodu toho, že vyšlo krásné květnové počasí. Rodiče i rodinní příslušníci byli
dojatí, jak originální polonézu žáci předvedli.
Dále se předvedl tanečník Filip Šobáň s partV lčnovský zpravodaj – číslo 70 – 6/2 022

nerkou ve společenských tancích a děti z 1.AC
Aerobic Uherský Brod. Vzhledem k velké účasti byla i velmi rychle vyprodaná bohatá tombola. Všem, co se zúčastnili, velmi děkujeme

a budeme se těšit na tradičním plese, který je
naplánovaný opět na květnovou sobotu.
Světlana Kolková a Jana Švestková, SRPŠ
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Jízda králů Vlčnov 2022
Letošní jízda králů je za námi. Některé věci
byly trošku nové, nezvyklé, některé zůstaly
stejné a některé bude třeba ještě prodiskutovat
a zamyslet se nad nimi.
Neoficiální zahájení Jízdy králů Vlčnov
2022 proběhlo již v pátek zábavou se skupinou Reflexy originál na stadionu, kterou
organizovala a pořádala Tělovýchovná jednota Vlčnov. V sobotu odpoledne se uskutečnila
v Galerii na Měšťance vernisáž k nedožitým
devadesátinám akad. malíře Karla Beneše,
významného grafika, ilustrátora a vlčnovského rodáka. Jeho výstava je k vidění do konce
prázdnin. Program poté pokračoval soutěží Verbířů regionu Uherskobrodska, tentokrát nově v amfiteátru V Jamě. Diváci, autoři
i účinkující se shodli, že venkovní prostředí je o mnoho více příjemnější a má naproto
jinou atmosféru. Nejlepším verbířem se stal
Vlčnovjan Cheney Quinn, druhý se umístil
Sebastian Zámečník a třetí místo vytancoval
Jiří Celner. Na MFF do Strážnice se nominovali všichni tři a Petr Kolek. Verbuňk je podob-
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ně jako jízda králů zapsán na Seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Pro Vlčnov je určitá čest, že se regionální kolo
Uherskobrodska zde koná. Letos byl již šestnáctý ročník.
Sobotní večerní program je již tradiční,
komponovaný pořad Předání vlády králů
s celou královskou družinou, děvčaty a loňským i letošním králem. Má své jedinečné
kouzlo a neopakovatelný dojemný zážitek pro
všechny v sále.
Nedělní ráno se neslo ve znamení příjemného počasí, ani moc teplého ani moc chladného, pro krojované, návštěvníky i koně velmi
příjemného. Dopoledne probíhaly doprovodné programy jako např. Jarmark, Oživené
památky – rukodělné ukázky v usedlostech,
koncert DH Vlčnovjané, program Vitajte u nás
doma Muzea J. A. Komenského (Uh. Brod)
v Rolnickém domě čp. 57, prohlídky muzeí
a usedlostí.
Legrúti s králem vyjeli od domu rodičů krále
na svou objížďku obcí po obědě a vše zvlád-

li na výbornou, vyvolávali návštěvníkům
i Vlčnovjanům a projeli plánovanou trasou bez
nehod a problémů. Krále Zdeňka vrátili rodičům v pořádku a velice šťastného. Představení
krále a družic v programu Královský vínek
bylo velmi dojemné a moc se divákům líbilo.
V následujícím pořadu U nás ve Vlčnově a celé
koncepci letošního ročníku jízdy králů vynikl
především sám Vlčnov, jeho kroje a tradice.
Závěrečnou a pomyslnou tečkou celého dne
byl koncert DH Vlčnovjanka.
Dovolte mi, abych závěrem poděkovala všem legrútům, družičkám a jejich rodinám, královské rodině Jančově, všem účinkujícím kapelám, souborům a sborům, všem
Vlčnovjanům, těm krojovaným obzvláště.
Také děkuji všem pomocníkům, pořadatelům, autorům programů, zkrátka všem, kteří
se jakýmkoli způsobem zapojili do příprav,
pomoci, organizace a realizace Jízdy králů
Vlčnov 2022.
Petra Kučerová Brandysová, KSK Vlčnov
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Vyznání královské maminky
Na začátku našeho příběhu stál jeden výjimečný muž, který je dobrák od kosti. Před čtyřiceti
lety se mu narodil syn a on už od jeho narození věděl, že jednou bude králem. Můj tchán
Zdeněk Janča si vystrojil v roce 1993 za krále
svého syna Martina Janču.
Devítiletý Zdeněk se stal vlčnovským králem 2022. Stejně, jako kdysi jeho otec. Do
příprav se zapojila celá rodina. Mít v rodině
krále je na jednu stranu velká prestiž, ale ne
každý si uvědomuje, co všechno to znamená.
S přípravami se začíná půl roku dopředu a je
to chystání jako na velkou svatbu. Jsme šťastní, že všechno proběhlo úplně hladce, počasí vyšlo na jedničku a zůstalo nám množství
nezapomenutelných zážitků. Doma nám nezůstal jenom velký chaos a nepořádek, ale hlavně hřejivý pocit v duši, že máme kolem sebe
lidi, kteří za to stojí. Neskutečně silné pocity
a chviličku na výsluní vystřídalo nové ráno

a pocit blaženosti, že to, co jsme s mým úžasným manželem a dědečkem dokázali, stálo
za to. Že si nás ročník nejen vybral, ale že si
legrúti a družice ročníku 2003 a 2004 užili
svůj obrovský den spolu s námi. A proto bych
chtěla co nejupřímněji poděkovat královskému dědečkovi, že nám umožnil zažít nádherně
náročný a nepopsatelný zážitek. Poděkování
patří i mému manželovi, který je mojí velkou
oporou. Slovo „děkuji“ však patří úplně všem,
kteří se zapojili do zdlouhavých příprav, pomáhali, podporovali nás, přišli nás pozdravit. Bez
vás všech bychom to nezvládli. Bezprostřední
pocity krále po skončení celé jízdy králů byly
neočekávané. Během jízdy nebyl úplně fit,
ale hned, když celá ta sláva skončila, byl rád.
Nervozita opadla a zahřál ho pocit na srdci, že
bude moci celý život říkat, že byl králem stejně
jako jeho tatínek. Byl pyšný na to, že to dokázal
a vydržel sedět v sedle. Neskutečně se těšil na

kolotoče a tak se šel na ně aspoň podívat a koupit si hračku – černou masku na karneval. Šli
jsme spát až ráno s úsměvem na tváři a s pocitem, že to snad ani lépe dopadnout nemohlo.
Děkuji mému drahému manželovi za to,
jaký je. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravami, organizací, s vystoupeními
anebo při samotné jízdě. Všem, kteří nás podpořili darem anebo jen svou účastí a přítomností. Našemu skvělému dědečkovi, panu
faráři, starostovi, celému kolektivu v klubu,
celé naší úžasné rodině, skvělým kamarádům,
výjimečným známým, všem našim družičkám
a legrútom, jejich rodinám, že si nás vybrali
a že pomohli našemu králi Zdeňkovi.
Děkujeme i ostatním, které jsem nejmenovala a všem návštěvníkům za povzbuzení.
Na krála, matičko, na krála!
Barbora Jančová, maminka letošního krále

Vlčnovjan Karel Beneš
To je název výstavy, která je instalována
v Galerii na Měšťance. Vernisáž proběhla při
Jízdě králů Vlčnov v sobotu 28. května 2022.
Výstavu uvedl Mirolav Potyka a syn Pavel
Beneš.
Aktuální výstava představuje dosud nevystavené grafiky, kresby, akvarely a obrazy
s tématikou Vlčnova a Slovácka a je poctou
autorovi k jeho nedávným nedožitým 90. narozeninám.
Karel Beneš, akad. mal., (*1. 5. 1932
ve Vlčnově, Na Valech, † 28. 9. 2021 v Praze)
studoval na Vyšší škole pro umělecký prů
mysl v Jablonci nad Nisou (1947–1950) a pak
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na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
(1950–1955) u Antonína Strnadela, u něhož
přijal ještě dva čestné roky (1955–1957). Ve své
práci se věnoval barevné litografii, zejména
kamenorytině, užité grafice, knižní ilustraci
a v neposlední řadě exlibris. Byl čestným občanem Vlčnova a členem SČUG Hollar, uspořádal několik desítek samostatných výstav
(většinu se svou ženou, malířkou Danielou
Benešovou) doma i v zahraničí a zúčastnil se
několika set výstav kolektivních. Kromě toho,
že ilustroval kolem šedesáti knižních titulů a je
autorem minimálně pěti set exlibris a více jak
tisíce grafických listů, převážně litografií, tak
je i autorem čtyř poštovních známek (např.

k Jízdě králů nebo Jana Amose Komenského)
a několika plakátů k vlčnovským Jízdám králů
a k folklorním slavnostem ve Strážnici. Třikrát
získal čestné uznání za nejkrásnější knihu,
a svým dílem je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách, galeriích a muzeích po celém
světě. Karel Beneš žil po celý život v Praze,
ale vším svým dílem se stále vracel do rodného kraje, do Vlčnova a na Slovácko.Výstava je
otevřena každou neděli 14 – 17 hodin, denně
na požádání v KSK či knihovně 9.00 – 15.30
hodin. Potrvá do 31. 8. 2022.
Pavel Beneš
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Šachisté Vlčnova v lize na výbornou!
Pozorní čtenáři si připomenou velký úspěch
šachistů Vlčnova, kteří v červnu 2020 postoupili do 1. ligy. V následující sezóně se však
urputných prvoligových bojů nedočkali; po
jediném kole byla soutěž přerušena a zůstala
poprvé v poválečné historii nedohrána.
I v 2021/22 bylo riziko Covid-19 velké, ale
dohrálo se vše. Ve dvou skupinách 1. ligy hrálo
24 družstev, mj. 7 z Prahy, i z jiných měst.
Pouze tři z venkovských lokalit, včetně nás.
Ani družstva z větších měst netvoří pouze
místní hráči a odchovanci. Ve Vlčnově jsme,
vedeni tahounem rozvoje Petrem Koutným, od
r. 2016 budovali tým hráčů z regionu. Tři z Uh.
Brodu, další z Nivnice, Šumic, Zlína a zpoza

Bílých Karpat. Postup do 1. ligy vybojovali
hráči z regionu, na rozdíl od jiných družstev
vypadajících často jako „cizinecká legie“.
Kapitán družstva Petr Kapusta posílil
tým na 1. ligu Martinem Dvořákem, svým
dlouholetým spoluhráčem v Kroměříži.
Přišel nadějný dorostenec Kryštof Mikuláš
Trávníček, úspěšně reprezentující Kunovice
a Staré Město. Vrátil se Pavel Zpěvák, žijící
v Újezdci. Nezbytné upevnění první šachovnice zajistil hostující velmistr Jan Krejčí, hráč
vícenásobného přeborníka ČR posledních let,
1. Novoborský ŠK. Takto posíleni všichni věřili ve zdárný boj o záchranu, neboť výjimečně
sestupovala dokonce čtyři družstva z 12.

Zahájili jsme těsnou prohrou, stejně jako
loni. Po sérii tří výher se Vlčnov dostal do
vedoucí skupinky a vydržel tam až do konce,
dvě kola před koncem ligu s lepším skóre
vedl! V předposledním kole jsme v Jihlavě
podlehli ŠK Gordic, se kterým jsme měli
stejně bodů, o postupujícím bylo rozhodnuto. Ovšem Šachy Hošťálková vyhrály 8–0
s Českým Těšínem, který přijel s náhradníky a tři partie dokonce prohrál kontumačně!
Díky nejlepšímu skóre do Extraligy postoupila právě Hošťálková s 20b, vesnice ještě menší
Vlčnova. Díky dlouholetým zkušenostem
s Extraligou, zejména v Třinci, nejsem moc
zklamaný z nepostupu Vlčnova, který skon-

čil pátý, dva body za vítězem. Nejvyšší soutěž ČR vyžaduje extrémní objem finančních
prostředků, pokud chce družstvo rovnocenně konkurovat ostatním. Jsem zvědavý, jak si
v tomto ohledu povede Hošťálková.
Oporami bez porážky byli vpředu Krejčí
(6,5b z 9) i vzadu Trávníček (6,5b z 10). Své
uhráli podle šachovnic Zpěvák (5b z 11), Jan
Sosna (4,5b z 10), slovenští přátelé Tomáš
Danada (4b ze 7) a Igor Lintner (5b z 8), Josef
Mudrák (4,5b z 8) i Dvořák (5b ze7). Kapusta
měl 3,5b z 10, trochu jeho body scházely
v závěru, kdy prohrál čtyři partie. Náhradníci
Karel Vlach, Jaroslav Buráň a Jan Moštěk
uhráli 4b, tj. dobrých 50%.

šeného juniora Honzíka, vyrostl kompetentní
kapitán Jan Moštěk! Sám byl svým výsledkem
5,5b na vysoké šachovnici ostatním příkladem, dokázal je strhnout k bojovným výkonům. Hrálo 16 hráčů, skoro celá soupiska.
A slušné výsledky dosáhli i takoví, co před
pár lety na nejvyšší krajskou soutěž hleděli
s posvátnou hrůzou. Zmíním Jana Ondrůška,
Petra Kadlčíka, nebo Jana Javora, u kterého
ani nebylo poznat, že je druhým kmetem oddílu! Nejlepší výsledek dosáhl zkušený Josef
Knotek (7b v 11 partiích), velice dobrý je
výsledek Vlastimila Oharka 5b z 9. Z „Áčka“
pomohli Kapusta 4b z 5 a Trávníček 2,5b
ze 4.
V Regionálním přeboru UH obsadilo družstvo C průměrné 6. místo. Přínosem bylo, že
si zahrála celá soupiska, 17 z 19 hráčů. Dobře
se prolínali zkušení padesátníci s dorostenci. Nejlepší výsledek měl Karel Bartoš 4,5b.
Hodně z našich vybojovalo kolem 3b, Vladimír
Bilavčík, Jaroslav Pavelčík, Dominik Holeček
i Josef Kužela.
Regionální soutěž UH vyhrálo družstvo E,
podle našeho záměru. Přece jenom si hráči
daleko lépe zahrají ve vyšší soutěži, kde jsou

i družstva početnější. Opět se na velmi dobrém výsledku podílelo množství hráčů, nejlépe
dopadli zkušení Ondrůšek, Pavelčík i mladý
Bilavčík. Ve stejné soutěži hrálo družstvo D,
tvořené vesměs žáky, začátečníky. Vedoucím
a kapitánem byl zkušený trenér Milan Flekač,
z 20 hráčů soupisky vybíral hráče k utkáním.
Sám jim pak na 1. desce předváděl, jak se
šachy asi mají hrát (vybojoval 4b z 5 partií).
Letos sice Vlčnov nepostavil do soutěží
šesté družstvo, i tak patří oddíl mezi TOP 3
kraje v počtu družstev, za mnoho let nedostižným Starým Městem.
S výkony vlčnovských šachistů, a to nejen
v první lize, mohou být občané i vedení obce
velmi spokojeni. Pro prezentaci obce v celé
zemi udělali hodně!
Na přiložené fotografii si dovolíme vzpomenout naši dlouholetou příznivkyni paní Martu
Moštkovou. Ač nešachistka, pravidelně se účastnila různých akcí ŠO, mj. i oslav postupu do
2. ligy v roce 2017, odkud je foto. Je shůry, kde se
snad jednou zase setkáme, paní Marto!

O tom, jak se kmenoví vlčnovští hráči,
odchovanci našeho oddílu, zlepšují i získali
za pár let sebevědomí, svědčí výsledek našeho
„Béčka“ v Krajském přeboru, kde museli většinu z dobrého umístění družstva odpracovat
sami. Jenom občas, když nebyla termínová
kolize, vypomohli hráči ligového družstva.
Družstvo v KP obsadilo hezké 7. místo se 14b
daleko od sestupových nebezpečí. Jako oddílový kmet s radostí koukám, jak nám z ustrastrana 12

IM Milan Babula,
člen ŠO TJ Vlčnov
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Plavání je radost
Ahoj, jmenuji se Lucie Švestková a je mi
12 let. Mám velkého koníčka, a tím je plavání. Nyní plavu v plaveckém oddílu TJ Spartak
Uherský Brod. Jak jsem se k plavání dostala?
Rodiče se mnou jezdili do plavecké školy od 6
měsíců. Ve vodě mne to bavilo a tak v 8 letech
přecházím z plavecké školy do plaveckého
oddílu, kde už to nebylo jen o hrách a zábavném plavání. Začaly tréninky – technika,
rychlost, dýchání a zásady správného plavání, které jsou potřeba na závodech. Následně
se mi začaly tréninky stupňovat a někdy
chodím i 6× týdně. O víkendech jezdím
na závody.
V 9 letech se mi podařilo dostat na první
závody ve Zlíně, kde jsem se umístila na
1. místě a 3. místě. To mě hodně povzbudilo
a říkala jsem si, že bych se chtěla dále zlepšovat. Jenže pak přišla pandemie a všechny tréninky a závody byly zrušeny. Ale máme skvělé
trenéry a trenérky, kteří si i s tímto omezením
dokázali poradit. Měli jsme on-line tréninky
„na sucho“ – samozřejmě jsme neplavali, ale
důležité bylo udržet si aspoň nějakou kondici. Protahovali jsme se, posilovali, jak to bylo
možné, nebo jsme šli spolu běhat okolo vinohradů.
V září 2021 konečně přišlo rozvolnění a vrátily se tréninky a závody. Sezóna podzim–zima
byla pro mě úspěšná. Snažila jsem se vždy
umístit na stupni vítězů, což se mě z velké
části dařilo. Největší úspěch byl Zimní pohár
Moravy, který je „vrcholem sezóny pro mou
kategorii“. Tady jsem vybojovala bronz na

200 m prsa, na 50 m volný způsob jsem doplavala pátá a na 100 m polohový závod šestá.
V letošním roce bylo už hodně závodů –
Prostějov, Vyškov, Jihlava, Brno, Hodonín.
Třeba na Velké ceně Vyškova jsem proměnila všechny starty v medaili. Z vítězství jsem
se radovala na 100 m znak a 400 m volný způsob. Druhá jsem dohmátla na 100 m volný
způsob a 100 m prsa.
Další velké závody byly v Prostějově, kde
jsem plavala v pěti disciplínách. Konečný
součet bodů mě vynesl na první místo. Hned
druhý den jsem si vyzkoušela mezinárodní závody Májové Brno, kde jsem tři starty
v padesátimetrovém bazéně proměnila ve dvě
pátá (100 m prsa, 50 m znak) a šesté místo
(100 m volný způsob).
Nyní se připravuji na pro mě nejzásadnější
závody, a tím je Mistrovství ČR a Olympiáda
dětí a mládeže.

Olympiáda byl vždy můj sen a jsem moc
šťastná, že se jí můžu zúčastnit. Tak mi držte
palce!!!
Patřím mezi širší skupinu úspěšných plavců
z Vlčnova, kam patří i ostatní děti.
Plavání je náročný sport, ale všem ho moc
doporučuji. Protáhnete si tělo, odpočinete si
od každodenních činností (škola) a hlavně se
setkáte se spoustou úžasných lidí z celé republiky.
Lucie Švestková s rodiči

Jan Janča – vzpomínky na dětství
V minulém čísle jsme ve stručnosti přiblížili
životní osudy našeho rodáka novináře a spisovatele Jana Janči (1866–1928). Dnes se společně s ním vydáme na cestu časem a podíváme se do Vlčnova jeho dětství, tedy do 70. let
19. století. Prožíval ho v rodném domě
v Rybářské ulici, tehdy zněl název Rybáře.
V době Jančova dětství před domem rostl
břest, což je starší výraz pro jilm. Pod jilmem
stával pluh. Ten nebylo třeba přivazovat řetízkem ke stromu, protože krádež byla v dědině
řídkým hostem. Soused věřil sousedovi a cizí
majetek byl svatý. To spíše chasa provedla
někdy žertík, že sousedovi, na něhož měla
dopal, vytáhla pluh na kálenici střechy. Za to
byly častějšími krádeže v rodině. Hospodáři,
jež ženy držely zkrátka, kradli právě tak jako
„tchoři“. Tak se říkalo chasníkům, kteří neměli
peníze na muziku. To se tajně zašlo do komory,
kde stál skřich s obilím, nasypalo se do měcha
obilí a potají se zaneslo k židovi do hospody,
kde byli „tchoři“ udáváni a propíjeni. Mimo
to se rodinných krádeží dopouštěli také chlapci pasáci. Ti si na pasinku vystrojovali občas
hostiny, na něž přípravy brali ze zásob slaniny klobás vajec a někdy také drůbeže. Vždy se
bralo však jen doma nikdy u sousedů. To by byl
největší vyvrhel, který by tak učinil. Dokonce
ani víno ve sklepě nebylo třeba zamykat.
Maminka Jančová vedla od mala své děti
k práci. Sama byla pilná jako včelka: stále pracovala, zpívala si při tom a usmívala se. Měla
z práce radost a tu radost dovedla vštípit také
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svým dětem. Tak krásně nám to vždy řekla:
„Chlapci, udělejte ešče to a to.“ S bratrem jsme
se jeden přes druhého snažili vykonat ne rozkaz, nýbrž přání.“
Dětství bylo ale také časem her: Hrával
jsem si s děvčaty zejména rád „na Elišku“,
hru to se zpěvy, „na pěčka“ s chlapci jsem
sice také hrával, ale přestal jsem od té doby,
co pěček udělal jednomu chlapci pořádnou
díru do čela. Hra „na deviny“, hry nožem, hry
na schovávanou a jiné a jiné, jichž názvů si již
nevzpomínám, zpestřovaly můj život. Lezení
po stromech, vybírání ptáků, plování na panském rybníce, jezdění na ledě, sáňkování, tím
jsem nikdy mnoho času netrávil. To jsem raději
stavěl „stavy“ a dělal mlýny na potoce.
Valy, Hradištěk, Rybáře! Historie naší dědiny není jasná. Neví se, kdy a jak vznikla. Jen
ona tři jména cosi napovídají. Valy a Hradištěk
jsou vrchy, oddělené od sebe úžlabinou značné šíře. Mohlo by se soudit, že tu byly kdysi
zámky, či hrady, či vůbec nějaká opevněná
místa. Zda tomu bylo skutečně tak, není zjištěno. Pro potvrzení oné domněnky nemožno se
odvolávat ani na nějaké archeologické nálezy.
Jen jednou, když se na Valech při škole zakládala nová zahrada, přišlo se na veliké množství
lidských koster. Ale tehdy nikdo se nestaral
o to, kde se tu ty kostry vzaly, ani v jaké poloze ležely. Že by tu byl býval někdy hřbitov, na
to se nikdo nepamatoval. A tak mohly kostry
pocházet snad z nějaké bitvy, která se tu stala.
Na Valech?

Na Valech je škola a na Valech jsou chalupy
chalupníků. Pod Valy je část dědiny, kterou
protéká potok a která se nazývá Rybáře. Od
čeho to jméno? Býval tu kdysi rybník? Bydleli
zde rybáři? Dnes jsou po jedné straně selské
usedlosti, po druhé straně skupina chaloupek
a nad nimi obecní budovy. Na Hradišťku pod
nímž rovněž teče potok, jsou pole. Vykládali
jsme si, že na Valech a na Hradišťku stávaly
dva hrady a ty byly spojeny tajnou chodbou.
S Rybářemi nevěděli jsme si rady, protože po
rybníku nezůstalo tu památkou nic než vrby
a v potoce nanejvýš nějaká bělice. Na tomto
potoce jsme v létě stavěli stavy a v zimě jsme
se koupávali. Naproti Valům je kostel a fara.
Starý kostelík na vyvýšeném místě, takže
z cesty vypadá jako nějaký hrad. S obou stran
jde se k němu po schodech. Kolem kostela
býval za dávných dob hřbitov - zase důkaz,
že na Valech, kde byly nalezeny lidské kostry,
nebylo třeba hřbitova druhého. Za mých dětských let byly tu již jen hroby několika farářů,
kteří v dědině zemřeli.
Pozemky naší dědiny sahají až za humna
sousedních obcí. Byla proto naše dědina
považována vždy za jednu z nejbohatších.
Měla mnoho polí, mnoho úhorů, mnoho
úlehlí a mnoho pastvisek. Také mnoho vinohradů. Na pasinku pásali jednak pastýři, jednak chlapci a děvčice. Pastýři pásli hromadně hlavně vepřový dobytek, krávy a něco koz.
Ojedinělí pasáci nepásli nikdy společně s pastýři, chlapci jen výjimečně pásli spolu s děvčistrana 13

cemi. Také chlapci sami tvořili skupiny mladších a starších. Žilo spolu, co se k sobě hodilo,
pomíchalo-li se mládí se stářím, vždy z toho
koukala nějaká neplecha. Přinejmenším to,
že starší přiměli mládí k tomu, aby jim dávalo
pozor na koně a sami věnovali se buď pořádání
hodokvasů z vráňat, jež vybrali v blízkém lese
a pekli na slanině a zamíchali pak do vaječiny,
anebo vydávali se na potyčky a bitky s pasáky
ze sousedních dědin.
Mezi staršími pasáky bývali už i rekruti
a užší styky s nimi nám mladším nijak neprospívaly. Někteří starší oddávali se bez ostychu před ostatními neslušnostem, v takových
okamžicích jsme od nich s nachem studu
v lících utíkali a když jsme se srazili do vlastního hloučku, byli jsme celí nesví. Ani výklady
starších o chození za galánkami nás nezajímaly. Za to s obdivem a touhou zahleděli jsme se
na ně vždy, kdykoli vytáhli dýmku a kouřili.
„Až budu veliký, také si kúpím fajku“ - bylo
naším ideálem.
Z tvorby Jana Janči vybírá Jiří Jilík.
Příště: Jízda králů v době Jana Janči

J. Mukařovský (1851–1921): Šlahačka ve Vlčnově. Pohlednice

Vlčnov ve fotografii
Na jaře proběhly různorodé akce, ze kterých vám přinášíme malou fotoreportáž...

Košt vín 2. 4.

Tradiční Velikonoce 10. 4.

strana 14

V lčnovský zpravodaj – číslo 70 – 6/2 022

Velikonoce – obchůzka legrútů 18. 4.

Krojový ples 23. 4.
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Stavění máje u hasičů 30. 4.

Stavění máje – ročník JK 30. 4.
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Búdování 1. 5.

6. Reprezentační ples školy a obce 7. 5.
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Pouť jízd králů na sv. Antonínek 8. 5.

Otevřené památkové domky 4. – 5. 6.
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Rychlé buchty k nedělní kávě
MOKRÁ ČOKOLÁDOVÁ BUCHTA
4 vejce, 2 lžíce kakaa, kokosová moučka nebo
drcené ořechy nebo mandle, 1 sklenka vody,
2 sklenky polohrubé mouky, 2 sklenky moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 1 kypřící prášek
do pečiva, 1 Hera
V hrnci si rozpustíme Heru, přidáme sklenici vody, 2 sklenice cukru a kakao. Za stálého
míchání vaříme 5 minut. Z vychladlé uvařené hmoty odebereme 1 sklenici a do zbytku
přidáme vanilkový cukr, vejce, polohrubou
mouku a prášek do pečiva. Vše nalijeme na
vymazaný a moukou vysypaný plech a pečeme
v předehřáté troubě. Vychladlou buchtu polijeme odebranou čokoládovou hmotou, do které
můžeme přidat rum, rozetřeme ji a na závěr
buchtu posypeme kokosovou moučkou nebo
drcenými ořechy či mandlemi.
Zdroj: www.sRecepty.cz
ŘEZY KOKOSOVÉ HRNKOVÉ RAFFAELLO
2 vejce, 1 hrnek moučkového cukru, 1 hrnek
mléka, 2 hrnky polohrubé mouky, 1/2 hrnku
oleje, prášek do pečiva, Posypka: hrnek kokosu, 1/2 hrnku moučkového cukru, smetana ke
šlehání
Suroviny na těsto smíchat a nalít na vymazaný a vysypaný plech. Posypat posypkou (smíchaný kokos s cukrem). Péct 25-30 minut a po
vyndání z trouby hned polít šlehačkou, těsto se
zatáhne. Když je málo šlehačky, zředím ji mlékem. Buchta je výborná, není suchá a vydrží
dlouho vláčná.
Zdroj: www.toprecepty.cz

a pečte asi 30 minut. Základní recept nemusí zůstat ve své původní podobě. Příznivci
zdravější kuchyně vymění světlou mouku
za celozrnnou, rafinovaný cukr za třtinový nebo kokosový a uberou na množství. Co
naopak můžete do receptu dodat, jsou ořechy nebo kokos. A to jak do samotného těsta,
tak na posypání navrch na čokoládovou polevu. Pro ochucení se bude případně hodit i trocha kávy. Tip: Delikátní chuťová kombinace
vznikne pomazáním rybízovým nebo třešňovým džemem.
Zdroj: www.kupi.cz
TVAROHOVÁ BUCHTA NA PLECH
Tmavý základ: 2 hrnky polohrubé mouky,
1 hrnek cukru krystal, 1/2 hrnku oleje, 1/2
hrnku mléka, 1 prášek do pečiva, 2 žloutky (sníh
z bílků), 2-3 lžíce kakaa holandského
Tvarohové propadliny: 500 g tvarohu, 1 vanilkový cukr, 1 vejce, cukr krystal podle chuti
Tmavý základ smícháme v míse a vlijeme do
pekáče vysypaného moukou. Tvarohové propadliny - všechny suroviny smícháme a „naházíme“ lžící do tmavého základu. Pečeme v předehřáté troubě na 180-190 °C asi 30 min.
Zdroj: www.toprecepty.cz

RYCHLÁ BUCHTA S OVOCEM
Drobenka: cukr, máslo, mouka
Těsto: 1 hrnek mléka, ½ hrnku oleje, 2 vejce,
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru,
1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, podle potřeby: ovoce, tuk na vymazání, mouka na vysypání
Všechny ingredience na těsto smícháme
dohromady. Je možné ušlehat bílkový sníh
zvlášť, ale není to nutné. Těsto vylijeme na
vymazaný a vysypaný plech, poklademe ovocem podle chuti. Nakonec posypeme drobenkou. Rychlou buchtu s ovocem pečeme dorůžova nebo zkusíme špejlí, jestli máme hotovo
(těsto se nesmí lepit). Pečeme cca 45 minut
a podáváme.
Zdroj: www.topzine.cz
KOMPOTOVÁ BUCHTA NA PLECH
600 g polohrubá mouka, 300 g cukr, 2 dl olej,
2 dl mléko, 3 ks vejce, 1 prášek do pečiva, 1 sklenice kompot velká nebo 2 malé
V míse smícháme cukr, vejce, olej, mléko,
kompot (kousky dýně, angrešt, vypeckované
třešně, špendlíky, kousky ananasu) a přisypeme mouku s práškem do pečiva. Vše důkladně
promícháme (nejlépe pomocí elektrické šlehací metly). Nalijeme na vysypaný plech a pečeme zvolna ve středně vyhřáté troubě.
Zdroj: www.recepty.cz

RYCHLÉ OŘECHOVÉ ŘEZY
2 hrníčky polohrubé mouky,
1 prášek do pečiva, 1 hrníček
krupice cukru, 1 hrníček
strouhaných vlašských
ořechů, 4 lžíce rozpuštěného másla, 1,5 hrníčku mléka, 2 vejce, cukr
na posypání
Z uvedených surovin
vymícháme těsto, které
nalijeme na vymazaný
plech a upečeme ve vyhřáté
troubě na 180°c asi 20 minut.
Upečený moučník posypeme
moučkovým cukrem.
Zdroj: www.toprecepty.cz
MAKOVÁ HRNKOVÁ BUCHTA
3 ks vejce, 2 hrnek cukr krystal, 1 hrnek
mák nemletý, 2 hrnek polohrubá mouka,
1 hrnek mléko, 1 hrnek rostlinný olej, 1 ks prášek do pečiva
Vše smícháme dohromady, nalijeme na vymazaný plech a pečeme 20 minut na 190 °C.
Zdroj: www.recepty.cz
RECEPT NA HRNKOVÝ PERNÍK
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru,
1 kypřicí prášek do perníku, 2 lžíce kakaa, 1
vejce, 1 hrnek mléka, ¼ hrnku oleje,2 lžíce rumu
Ve velké míse smíchejte sypké suroviny. Ve
druhé míse prošlehejte tekuté suroviny včetně vajec. Poté obě části důkladně promíchejte. Vlijte do pekáčku vyloženého pečicím
papírem. Vložte do trouby vyhřáté na 180 °C
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CUKETOVÁ BUCHTA
3 hrnky polohrubé mouky, 1,25 hrnku krupicového cukru, 1 prášek do pečiva, 1 lžička prášku
do perníku, 1 vanilkový cukr, špetka skořice, 2
hrnky strouhané cukety, 1 hrnek oleje, 2 vejce,
1 bílý jogurt, malé množství rumu, rozinky či
nasekané ořechy (nejlépe vlašské)
Na vymazání a vysypání plechu: tuk a hrubá
mouka
Postup je velice jednoduchý. Smícháme nejdříve veškeré sypké suroviny a poté přidáme vše
ostatní. Těsto pořádně promícháme a rozetřeme na vymazaný a vysypaný pekáč. Pečeme
při 200 °C cca 20 minut.
Zdroj: www.toprecepty.cz

KOLÁČ HRK HRK
2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek cukru, 1/2
hrnku mléka, 1/2 hrnku oleje, 1 vejce, 1 prášek do pečiva
Krém: 1 smetana ke šlehání, 1 ztužovač šlehačky, 1 pudink bez vaření Dr. Oetker, 2 plechovky
mandarinek či jiné ovoce, čokoládová poleva
Suroviny na těsto smícháme, nalijeme do
vymazaného a vysypaného plechu, upečeme
při 180°C. Šlehačku, ztužovač, puding dáme
do uzavíratelné nádoby, zavřeme a několikrát zatřepeme, otevřeme přidáme ovoce.
Vychladlý plát potřeme krémem a polijeme
čokoládovou polevou.
Zdroj: www.toprecepty.cz
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CHCETE BÝT
SOUČÁSTÍ
RODINNÉ FIRMY
A PODÍLET SE NA
JEJÍM ROZVOJI?

Jsme ryze česká firma a naši technici a inženýři se již více než 20 let zabývají vývojem,
výrobou a servisem pojízdných skladových
zařízení. Víme, že každé skladování je specifické. Dokážeme „ušít“ na míru zařízení přesně takové, jaké zákazník potřebuje. Na trhu
existuje množství prodejců paletových, konzolových a policových regálů, my jsme však
specialisté na jejich mobilní verzi.

A D V O K ÁT N Í K A N C E L Á Ř

UHERSKÝ BR OD, MOR AVSK Á 83

Právní poradenství a zastupování v různých oblastech práva
občanské – rodinné – obchodní – pracovní – trestní – správní

ROZŠIŘUJEME SVŮJ TÝM

Co nabízíme?
• Náborový příspěvek 10 000 Kč
• Příspěvek na stravování (přímo ve firmě)
• Firemní akce
• Slevu na soukromé tankování nafty
• Skvělý tým a vstřícnou atmosféru
• Možnost práce v zahraničí
Koho hledáme?
• Vedoucího směny „parťáka“
• Šéfmontéra
• Elektrikáře – elektromontéra
• Svářeče
• Zámečníka – montéra
Kontaktujte nás: +420 730 871 003
personalni@mstorage.cz
www.mstorage.cz

Nutná rezervace. Lze i online na www.ak-simek.cz/rezervace

www.ak-simek.cz

simekadvokat

577 435 341, 736 680 134

sekretariat@ak-simek.cz
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