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Léto už je pryč, podzim převzal klíč.

č.
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Vážení spoluobčané,
poměrně suché a teplé léto nám pomalu
odchází a hlásí se podzim. Zahrádkáři sklízí
plody své práce a úroda ve vinohradech vypadá také velmi slibně. Zároveň s podzimem se
nám přiblížily i volby do místních samospráv.
Je tedy čas na malou rekapitulaci minulého
volebního období 2018 – 2022.
Byla rozšířena plocha sběrného dvora, proveden výkup pozemků a zbudování suťového
dvora, proběhla výměna oken na staré škole a
u zahrádkářů, byl pořízen bankomat a elektronická úřední deska, došlo k úpravě prostor
u dolního pohostinství, upravila se plocha
u zastávky na dolním konci naproti Jednoty,
proběhla výsadba aleje Boří, byla opravena a nadstřešena rampa u kuchyně základní
školy, proběhla výměna lávky u Klubu sportu
a kultury a v ulici na Vale, chodník ke koupališti, kolem bytovek u družstva, první část chod-

níku na Uherský Brod, byla pořízena počítačová a „zelená třída“ v základní škole, proběhla II. etapa revitalizace zeleně v obci, byla
vybudována cyklostezka na Uherský Brod,
u ní vysazena alej a na konci příjemné posezení
v altánu, osazení nového přístřešku na horním hřišti, bylo zbudováno hřiště u ZŠ a MŠ,
proběhla I. etapa rekonstrukce Klubu sportu
a kultury, nyní probíhá modernizace vnitřních prostor, byla provedena oprava vstupu
do mateřské školy včetně chodníku, upraven
vstup do obecního úřadu v prvním patře a další
velké množství malých i velkých úprav v obci.
V oblasti plánování byla zpracována kompletní
dokumentace na rekonstrukci základní školy,
přístavby mateřské školy a ZTV – Panské IV.
Do závěru se nám blíží pozemkové úpravy
v obci. Za zmínku také stojí zakoupení hasičského vozidla SCANIA.

Toto je velká část toho, co se zbudovalo,
kromě toho je ještě mnoho menších oprav,
které teď nebudu vyjmenovávat. Za to vše
patří poděkování radě a zastupitelstvu obce
Vlčnov z funkčního období 2018 – 2022.
Nesporným faktem je, že novému vedení
obce a zastupitelstvu zanecháváme v obecní pokladně kolem 40 milionů Kč. Tímto chci
umlčet některé naše spoluobčany, kteří tvrdí,
že zanecháváme a předáváme obec bez prostředků a zadluženou.
Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat
celému vedení obce za jeho uplynulou práci
a zároveň popřát novému vedení mnoho pracovních úspěchů v dalším rozvoji naší obce.
Jiří Matušík,
starosta obce Vlčnov

Usnesení rady obce
usnesení č.: R-735/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a Ing. Zbyňkem Richtrem, Sídl.
Olšana 2216, IČ 06878636 jako zhotovitelem
na vyhotovení a zpracování dokumentace
stavby přeložky veřejného osvětlení (VO)
při akci Vlčnov, Nákupní středisko, obnova
NN č. s. 1040021729 nazvaný „Vlčnov, ul.
Brodská,Vinohradská VO“, cena díla 98. 000,Kč (neplátce DPH)
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-736/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu 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 – Modernizace
vnitřních prostor kulturního domu Vlčnov“,
cena 13. 517. 977,- Kč bez DPH 21%, termín
dokončení 30. 9. 2022
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

vání lesního hospodářského plánu pro lesní
hospodářský celek „Obecní lesy Vlčnov“
s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033; cena
projektu 42. 655,-Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-739/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vypovědět Servisní smlouvu č. 547/2013/S ze
dne 30. 9. 2013, mezi obcí Vlčnov a firmou
KUBÍČEK VHS, s. r. o., Maršíkovská 615, 788
15 Velké Losiny, IČ 26808919, na pravidelný
servis dmýchadel v ČOV Vlčnov, z důvodu propachtování ČOV je služba zbytná
usnesení č.: R-740/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Vlčnov
jako dárcem a spolkem Bratrství Čechů
a Slováků Javořina, z. s., se sídlem: tř.
Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou,
IČO: 07889763 ve výši 1. 000,- Kč na Slavnosti
bratrství Čechů a Slováků v roce 2022
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

usnesení č.: R-737/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje v Uherském Brodě, ve
výši 10. 000,- Kč (na pořízení profesionální
vysokootáčkové pračky, čerpadel a sušiče pro
údržbu zásahových obleků)
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-738/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít Smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov a firmou LESPROJEKT BRNO, a. s., se sídlem
Brno, Jezuitská 13, IČ 65279191; na zpracostrana 2

usnesení č.: R-741/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím finančního daru pro Základní školu
a Mateřskou školu Vlčnov, příspěvková organizace ve výši:
a) 5. 000,- Kč od Česká zbrojovka, a. s.,
Svatopluka Čecha 1283 Uherský Brod,
b) 5. 000,- Kč od MUDr. Hana Haníková,
Vlčnov 856 a
c) 5. 000,- Kč od IVF Czech Republik, s. r. o.,
Grohova 117/21, Brno,
dle žádosti č. j. ZŠMŠVL 237/2022
usnesení č.: R-742/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE

uzavřít Smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov a firmou FREDOS, spol. S r. o., se sídlem Lázky
448, Vsetín, IČ 62302230; zakoupení a sestavení dvou kusů altánů k umístění na Horní hřiště a odpočinkové místo k cyklostezce VlčnovUh. Brod, celková cena 222. 971,- Kč s DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-743/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
zakoupení vozidla VW Transporter, rok výroby 2019, pro 8 osob, do majetku obce Vlčnov,
celková cena 680. 000,- Kč s DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření kupní smlouvy, zákonného a havarijního pojištění a provedení souvisejících úkonů
starostovi obce
usnesení č.: R-744/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Mgr. Kateřina
Tykalová, bytem Vlčnov 1284, 687 61 Vlčnov,
ve výši 10. 000,- Kč na projekt „Sportovní příprava Barbory a Jakuba Tykalových“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-745/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Novostavba
RD v k. ú. Vlčnov na p. č. 3292 “ v k. ú. Vlčnov
na pozemku parc. č. 3292, 4564/1 a 4562,
stavebník/investor Alžběta a David Bočkovi,
Vlčnov 1037, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č. j. OUVL-0458/2022
II. UKLÁDÁ
stavebníku/investorovi, při zásahu do komunikace, zajištění potřebných úkonů a vyjádření
dotčených orgánů a uvedení tělesa komunikace, označené v pasportu komunikací U7, do
původního stavu za dodržení a v souladu se
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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-746/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Stavba RD
– Vlčnov, parc. č. 592/1, 593, 4561 “ v k. ú.
Vlčnov na pozemku parc. č. 592/1, 593 a 4561,
stavebník/investor Iveta Králíčková, Závodní
1217, Hluk, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č. j. OUVL-0523/2022
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-747/63/1822, ze dne: 26. 05. 2022

RADA OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
na základě zmocnění Zastupitelstva obce
Vlčnov, pod usnesením č. Z-080/12/10. 14
a Z-185/19/1418, rozp. opatření č. 06/2022
usnesení č.: Z-156/18/18. 22, ze dne: 15. 06. 2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
prodat část pozemku parc. č. 4569/1 nově
označeného jako pozemek parc. č. 2207/2
díl b (ostatní plocha) o výměře 3 m 2 a část
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 zeměměřický
inženýr Ing. Petr Čech,
II. STANOVUJE
• cena určena dle informativního znaleckého
posudku, ve výši 53. 000,- Kč,
• náklady spojené s prodejem a převodem
hradí kupující
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č.: Z-158/18/18. 22, ze dne: 15. 06. 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 Charita
Uherský Brod, se sídlem Mariánské nám.
13, 688 01 Uherský Brod, IČ 48489336 ve
výši 112. 300,- Kč na „Zajištění provozu
v Charitním domě Vlčnov“
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
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RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím účelově určeného finančního daru
pro Základní školu a Mateřskou školu Vlčnov,
příspěvková organizace, od WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., v rámci projektu OBĚDY
PRO DĚTI, pro školní rok 2022/2023 na úhradu obědů potřebných dětí
usnesení č.: R-751/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 76, § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích,
SCHVALUJE
mimořádnou odměnu starostovi obce za
zabezpečení všech úkolů obce souvisejících
s řešením dopadů pandemie Covid-19 ve výši
jedné měsíční odměny

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby
mezi obcí Vlčnov jako vlastníkem pozemku
par. č. 4813/1 v k. ú. Vlčnov a Tomáš Srnec,
trvale bytem Hliníky 627, 687 25 Hluk jako
stavebníkem, stavba „Garáž v k. ú. Vlčnov“
(pro administrativní požadavky kolaudace
stavby stojící na části pozemku dlouhodobě)
bezúplatně
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

usnesení č.: Z-160/18/18. 22, ze dne: 15. 06. 2022

usnesení č.: R-752/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

usnesení č.: Z-159/18/18. 22, ze dne: 15. 06. 2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 ost. 2 písm. b) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích
PROJEDNALO A SCHVALUJE
závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2021
s výsledkem bez výhrad
usnesení č.: Z-161/18/18. 22, ze dne: 15. 06. 2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000
Sb., o obcích
SCHVALUJE
účetní závěrku obce Vlčnov sestavenou k 31.
12. 2021, bez výhrad
usnesení č.: Z-162/18/18. 22, ze dne: 15. 06. 2022

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 07/2022

usnesení č.: R-748/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
přijetí daru od dárce PATRITUS, s. r. o.,
se sídlem Betty Smetanové 1050, 763 26
Luhačovice, IČ: 16360877, ve výši 40. 000,Kč na opravu sakrální stavby “Kříž u pálenice“
v k. ú. Vlčnov
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

usnesení č.: Z-157/18/18. 22, ze dne: 15. 06. 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/2020/2022-BUHM
• parc. č. 2255/1, ostatní plocha, výměra 35 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného
katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj na LV č. 60000 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.: R-750/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

usnesení č.: R-749/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 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,
IČ 27744442 jako příkazníkem na výkon
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavební práce „KSK Vlčnov
– Modernizace vnitřních prostor kulturního
domu Vlčnov“, cena celkem 90. 000,- Kč bez
DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
se zřízením přípravné třídy Základní školy
a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace, v roce 2022/2023 v souladu s ustanovením § 47 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání
usnesení č.: R-753/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku parc. č. 4550/1 v k. ú.
Vlčnov zapsané na LV č. 2329 za účelem zřízení a umístnění stavby „Cyklostezka podél
silnice II/495 v k. ú. Vlčnov“ v rozsahu geometrického plánu č. 2045-604/2021, schváleném
příslušným katastrálním úřadem dne 04. 02.
2022 pod č. PGP-97/2022-742, ve vlastnictví
Zlínského kraje se sídlem Třída Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, IČ 70891320, bezúplatně, pro
Obec Vlčnov, IČ 00291561
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-754/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001030073274/003-MOEL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3245/1 v k. ú. Vlčnov
zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění kabelového vedení NN pod názvem
„Vlčnov,Krilova, přípojka NN“, za úplatu ve
výši 2. 000,- Kč bez DPH pro společnost EG.
D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole,
PSČ 602 00 Brno, IČ 28085400,
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-755/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov a firmou
PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.,
sídlo Přemysla Otakara II. 2476,688 01
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Uherský Brod, IČ 07821654 jako zhotovitelem
projektové dokumentace se stavebním povolením pro stavbu „KSK Vlčnov – Nová venkovní
schodiště a přístřešek na severní fasádě“, cena
celkem 71. 400,- Kč bez DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-756/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „ Demolice
domu č. p. 945“ v k. ú. Vlčnov na pozemku
parc. č. 3479, investor Miroslav Pešl, Vlčnov
424, dle předložené stavební dokumentace
evidované pod č. j. OUVL-0617/2022
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-757/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Novostavba
rodinného domu na parcele č. 3675/1“ v k.
ú. Vlčnov, dotčené pozemky parc. č. 3675/1,
3674/2, 3672, 3702 a 4552/4, stavebník/investor Ing. Miroslav Pešl, Vlčnov 424, dle stavební dokumentace evidované pod č. j. OUVL0552/2022
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-758/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Novostavba
rodinného domu na parcele č. 3675/2“ v k. ú.
Vlčnov, dotčené pozemky parc. č. 3675/2, 3702
a 4552/4, stavebník/investor Ing. Miroslav
Pešl, Vlčnov 424, dle stavební dokumentace
evidované pod č. j. OUVL-0626/2022
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-759/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA NEVYHLÁSIT ZÁMĚR NA
PRODEJ
části pozemku parc. č. 4555/1 – ostatní plocha,
ve vlastnictví obce Vlčnov v k. ú. Vlčnov dle
žádosti evidované pod č. j. OUVL-0597/2022
II. NEDOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU
prodej části pozemku parc. č. 4555/1 – ostatní plocha, ve vlastnictví obce Vlčnov v k. ú.
Vlčnov

usnesení č.: R-762/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
uhradit dopravu do Rožnova pod Radhoštěm
pro zájezd seniorů obce dne 29. 6. 2022
RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vyřazováním drobného dlouhodobého
majetku Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov, příspěvková organizace v hodnotě od
1,- Kč do 2. 000,- Kč včetně, bez předchozího
souhlasu zřizovatele

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít příkazní smlouvu č. 55/2022 mezi obcí
Vlčnov jako příkazcem a firmou INVESTA
UH, s. r. o., se sídlem Dlouhá 688, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 26250942 jako příkazníkem,(„Stavební úpravy chodníku podél silnice II/495 v obci Vlčnov““, zajištění inženýrské činnosti, příprava, realizace a dokončení
stavby, částka 7. 000,- Kč bez DPH)
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

usnesení č.: R-764/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

usnesení č.: R-769/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

usnesení č.: R-763/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
02/2022, uzavřít smlouvu na pronájem části
stavby občanského vybavení č. p 1045, která
se nachází na pozemku parc. č. 1702 v k. ú.
Vlčnov, (prostory bývalé lékárny) o výměře
cca 121 m2 , využití jako skladovací prostory
s Sedláček Stanislav, bytem Vlčnov č. p. 780,
za podmínek:
• doba nájmu neurčitá
• využití prostor jako sklad materiálu
• cena 200,- Kč/m2 /rok s DPH
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-765/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít příkazní smlouvu č. 54/2022 mezi obcí
Vlčnov jako příkazcem a firmou INVESTA
UH, s. r. o., se sídlem Dlouhá 688, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 26250942 jako příkazníkem,(„Stavební úpravy chodníku podél silnice
II/495 v obci Vlčnov“, provedení výběrového
řízení, částka 15. 000,- Kč bez DPH)
II. UKLÁDÁ
uzavření smlouvy a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem a provedení souvisejících úkonů starostovi obce
usnesení č.: R-766/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 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.
08/2022
usnesení č.: R-767/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

usnesení č.: R-760/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
UDĚLUJE
odměnu řediteli Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace, ve výši
xxxxx,- Kč z nad tarifní složky platu hrazené
MŠMT
usnesení č.: R-761/64/18. 22, ze dne: 29. 06. 2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
v rámci ukončení školního roku, umožnit
vstup na Vlčnovské koupaliště, dne 30. 06.
2022, zdarma pro všechny děti a studenty
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usnesení č.: R-768/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
o provedení nezbytných provozních investic
do ČOV Vlčnov v rámci pachtu SVAK a. s.
(předložení nejvýhodnějších nabídek na provedení)
• úprava nátokového potrubí na integrované
zařízení pro separaci shrabků a písku
• pořízení nového ponorného čerpadla
odpadních vod FLYGT do vstupní čerpací
stanice ČOV
II. UKLÁDÁ
uzavření smluv a provedení souvisejících
úkonů starostovi obce

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením stavby označené „Novostavba
RD v k. ú. Vlčnov na p. č. 4368“ v k. ú. Vlčnov
na pozemku parc. č. 4554/1,4363/2 a 4368
stavebník/investor Martin Matějíček, Vlčnov
č. p. 51, dle předložené stavební dokumentace
evidované pod č. j. OUVL-0665/2022
II. UKLÁDÁ
starostovi obce provedení souvisejících úkonů
řízení
usnesení č.: R-770/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001030076997/001-SITL
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3702 a 4552/4 v k. ú.
Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem
umístnění kabelového vedení NN, pod názvem
„Vlčnov, Pešl, p. č. 3675, kab. smyčka NN“, za
úplatu ve výši 2. 000,- Kč bez DPH pro společnost EG. D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá Pole, PSČ 602 00 Brno, IČ 28085400,
II. UKLÁDÁ
starostovi obce uzavření smlouvy a provedení
souvisejících úkonů
usnesení č.: R-771/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
na základě místního šetření dle žádosti Jany
a Karla Horákových, Vlčnov 1312, evidované
pod. č. j. OUVL-0557/2022, umožnit zhotovení nájezdu z komunikace evidované v pasportu
komunikací jako U50, přemostěním vodoteče
na části parc. č. 4572/64 na parc. č. 4744/12 v
k. ú. Vlčnov na náklady žadatele
usnesení č.: R-772/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
04/2020, uzavřít dodatek smlouvy 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 s Radimem
Podškubkou, bytem Vlčnov 940, místnosti č. 04 o výměře cca 13,4 m2 , místnost č. 07
o výměře 13,8 m2 a místnost č. 08 o výměře
8,9 m2 za podmínek:
• doba nájmu neurčitá
• počátek nájmu 1. 8. 2022
• využití prostor jako sklad
• cena 200,- Kč/m2 /rok s DPH
II. UKLÁDÁ
starostovi obce uzavření smlouvy a provedení
souvisejících úkonů
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usnesení č.: R-773/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
nevyhovět žádosti Ing. Zdeňka Kužely, bytem
Vlčnov, o změnu zápisu v kronice obce, dle
žádosti evidované pod č. j. OUVL-0638/2022
s odkazem na usnesení č. R-652/57/1822 ze
dne 29. 11. 2021
usnesení č.: R-774/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s přijetím daru obrazu s vyobrazením vlčnovského učitele Kužely ve vlčnovském kroji
II. UKLÁDÁ
starostovi obce uzavření darovací smlouvy
a provedení souvisejících úkonů

usnesení č.: R-775/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu
č. 3 v domě č. 1201 stojící na parc. č. 1715/3
v k. ú. Vlčnov, celková výměra bytu činí 75,72
m2 , velikost 2+kk, ke kterému náleží sklepní
kóje č. 1201/3 o výměře 4 m2 a venkovní terasa o výměře 17,41 m2 , s Vendula Přerovská,
bytem Vlčnov 579 na dobu určitou 12 měsíců.
Výše nájmu činí 100,- Kč/m2 /měsíc. Nájemní
smlouva bude uzavřena po složení jistiny ve
výši 3 násobku měsíčního nájemného.
II. UKLÁDÁ
starostovi obce uzavření smlouvy na pronájem
bytu a provedení souvisejících úkonů

usnesení č.: R-776/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 2022

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
upravit úhrady za využití Chladícího boxu
v Obřadní síni hřbitova ve Vlčnově, za služby související s využíváním obecního zařízení na hřbitově s platností ode dne 1. 9. 2022
následovně:
• využití chladícího boxu první den 500,- Kč
• každý následující cen 300,- Kč
usnesení č.: R-777/65/18. 22, ze dne: 28. 07. 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.
09/2022

Děkujeme obci Vlčnov za finanční dar
který umožnil našim obyvatelkám a rodačkám z Vlčnova realizovat svůj koníček. Šikovné zahradnice s pomocí pracovníků osázely zahradu
jednoho z domů chráněného bydlení v Uherském Brodě a vytvořily tak půvabné místo pro relaxaci jeho obyvatelů.
Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením | Chráněné bydlení Uherský Brod

Vyúčtování Jízdy králů 2022
NÁKLADY
Výlepy plakátů

23 296 Kč

Honoráře účinkující

99 000 Kč

Propagace

72 759 Kč

Krojové vybavení

60 889 Kč

Doprava koní

29 400 Kč

Pojištění zúčastněných

6 889 Kč

7 677 Kč

Ostatní drobné výdaje

16 443 Kč

7 599 Kč

Fotodokumentace

19 100 Kč

15 600 Kč

Spotřební materiál

Ubytování hostů
Židličky pro družice
Technické služby
Ozvučení, osvětlení, video, projekce
Mobilní WC

298 896 Kč

9 223 Kč
95 067 Kč

Ladění cimbálů

1 650 Kč

138 890 Kč

Cestovné

7 896 Kč

VÝNOSY
Vstupné sobotní program

57 000 Kč

Sponzoři

295 000 Kč

Prodej zboží a sborníků

26 407 Kč

Dotace MK

230 000 Kč

3 624 Kč

Dotace ZK

120 000 Kč

Dotace MK

150 000 Kč

Dohody brigádníci

Vstupné dobrovolné

40 051 Kč

Stravování účinkujících a hostů

Náklady celkem

950 325 Kč

Výnosy celkem

882 031 Kč

Ztráta
V lčnovský zpravodaj – číslo 71 – 9/2 022

68 294 Kč
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Vlčnovští hasiči na světové hasičské olympiádě v Celje
Slovinské město Celje hostilo od 17. do 24.
července 2022 nejlepší hasičské sportovce.
Město v Dolním Štýrsku se rozkládá v údolí
řeky Savinja a žije v něm téměř 38 000 obyvatel. Dá se říct, že Slovinsko jako země většinu z nás velmi mile překvapilo. Obyvatelé
jsou příjemní, vstřícní, město Celje s množstvím zeleně je čisté s výraznou cykloturistikou, s množstvím kvalitních sportovišť, kulturních památek a s výborným jídlem. Okolí
města tvoří krásná scenérie hor a nedalekých
průzračných jezer.
Celje doslova na každém kroku dýchalo
olympijskou atmosférou. Hasičská olympiáda je v mnohém totožná a srovnatelná s letními
olympijskými hrami. Koná se také jednou za
čtyři roky (tentokrát vzhledem k epidemii za
5 let), postup na olympiádu je vyvrcholením
sportovního snažení sportovce (kolektivu)
a je určitě přehlídkou nejlepších hasičských
sportovců. Rozdílnost na první pohled spočívá
v jejím skromném provedení, hlavně finančním, bez prvků monstróznosti a bez obvyklého
mediálního humbuku.

Členové družstva SDH Vlčnov M3 u olympijského ohně na stadionu Kladivar. První řada zleva
Jaroslav Pechal, František Zemek, Josef Janíček,
Stanislav Moštěk, Antonín Knotek, Pavel Dacík,
druhá řada zleva Jiří Bláha, Miroslav Indra,
Jiří Polášek a Zdeněk Ančík – 23. 7. 2022 Celje ,
bronzové ocenění!
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Soutěžní dny na olympiádě provázelo úmorné vedro umocněné sparťanskými a velmi
skromnými podmínkami při ubytování ve
škole. Každé družstvo se ubytovalo v jedné
školní třídě, vlčnovjané v učebně fyziky.
I s těmito složitými faktory (nepohodlí, hluk
ostatních v nočních až ranních hodinách) se
družstvo vzhledem ke svým zkušenostem,
skromnosti a výdrži dokázalo slušně vypořádat. Vzdálenosti mezi ubytováním, stravováním a stadiony byly větší, a proto nám k jejich
překonání pomáhali řidiči evakuačních autobusů hasičského záchranného sboru jednotlivých krajů. Sami pro nás vytvořili takřka jízdní
řád a tím nám velmi ušetřili síly v tak už úmorném počasí.
Na olympiádě se soutěžilo v kategoriích
dobrovolní i profesionální hasiči, a to jak
v tradičních disciplínách CTIF (tam soutěžil
i Vlčnov), tak v požárním sportu. Své místo
na soutěžním poli měli i mladí hasiči v disciplinách CTIF. Česká výprava patřila mezi větší
výpravy a její závodníci startovali ve všech
vyhlášených soutěžích a ve všech kategoriích.
Požární sport doslova opanovala družstva
mužů, žen a profesionálních hasičů České
republiky, když při neúčasti Ruska, Běloruska,
Ukrajiny a Kazachstánu vyhrála všechny kategorie. V mládežnické části olympiády CTIF
reprezentovala ČR velmi úspěšně tři družstva.
V „našich“ klasických disciplínách se na start
olympijského závodu postavilo celkem 127
družstev. Českou republiku reprezentovalo 13
družstev. Jedním z těchto družstev bylo i naše
družstvo mužů SDH Vlčnov M3. Vlčnovjané,
opět jako nejstarší tým na olympiádě, startovali
v kategorii „muži B“. Družstva v této kategorii plní vše stejně jako jiné kategorie, ale jako
„bonus“ získávají kladné body za svůj věk - tzn.
čím starší, tím více kladných bodů.
První dva dny na olympiádě jsme absolvovali povinné tréninky. Chyby, které nám na olympiádě sympatický hlavní německý rozhodčí
vytkl při prvním tréninku, jsme na druhém
tréninku všechny rázně a jednoznačně odstranili. V sobotním hlavním olympijském závo-

dě jsme proto mohli prodat svoje zkušenosti
a přehled. V den D a v hodině H přes určité
zaváhání na sacím vedení se nám podařil útok
provést ve slušném čase, ale hlavně zkušeně
bez trestných sekund.
Ve štafetě CTIF jsme se museli na poslední
chvíli přizpůsobit zvláštním požadavkům rozhodčích při provádění předávek. Tento nezažitý, nepřirozený úkon nás nutil zpomalit, ale
opět bez trestných sekund. Požární útok i štafetu CTIF naše družstvo, jako jen sotva třetina
ze 127 družstev, zvládlo bez trestných sekund
a to se cení hlavně u starších družstev.
Nakonec dosažené 19. místo v konkurenci 27 družstev a zisk bronzového ocenění
je skvělé, i když... !!! Samozřejmě nás mrzí
skutečnost, že nám o několik desetinek a jen
o jedno místo uteklo stříbrné ocenění, stříbrná
skupina. Výkonu si nakonec ceníme i vzhledem k okolnostem, které nás před olympiádou postihly. Náš sehraný tým ve věku od 48
do 74 let, s věkovým průměrem družstva 62
let, se totiž v závěrečné přípravě musel rychle
vyrovnat s pracovním zraněním jednoho ze
stěžejních závodníků. Na poslední chvíli jsme
museli přebudovat štafetu a v požárním útoku
takzvaně přeřadit na nižší rychlostní stupeň
s důrazem na jistotu a čistotu provedení.
Když družstvo po ukončení svého olympijského vystoupení pochodovalo za již tradičního zpěvu „Chodíme, chodíme“, uvědomil jsem
si opět možnosti a sílu tohoto týmu. Možná
pro někoho úsměvný fakt, ale tento tým má
budoucnost. V čem? Třeba v tom, že členové
družstva, ač se probojovali na již třetí olympiádu v řadě, neberou možnost reprezentovat jako samozřejmost, ale váží si příležitosti
reprezentovat republiku, scházet se a soutěžit
na „stará kolena“. Tento tým přes problémy
v přípravě určitě překročil svůj stín, strach
a pohodlnost. Jsem přesvědčen, že svým celkovým přístupem, a nejenom k tomuto sportu, jsme se stali vzorem pro mladou generaci,
a možná i prvním nutným impulzem pro další
sbory v republice, jejichž členové a členky se
tomuto krásnému sportu chtějí věnovat.

Družstvo SDH Vlčnov M3 u autobusu HZS ZLK před nástupem na slavnostní zahájení. Klečící zleva Josef
Janíček, Antonín Knotek, Pavel Dacík, Stanislav Moštěk, Jaroslav Pechal, stojící zleva Miroslav Indra,
František Zemek, Zdeněk Ančík, Jiří Bláha a Jiří Polášek. Slavnostní zahájení 20. 7. 2022, Celje.
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Děkuji svým kolegům z družstva SDH
Vlčnov M3 za přístup a výkon na samotné olympiádě. Poděkování rozhodně patří
rodinným příslušníkům a členům Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov. Za podporu děku-

jeme obci Vlčnov, Okresnímu sdružení hasičů v Uherském Hradišti, Krajskému sdružení
hasičů Zlínského kraje, Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a samozřejmě všem

sponzorům. Bez osobní podpory a finančního zajištění bychom jen stěží dokázali zajistit
a úspěšně absolvovat tak náročnou akci.
Stanislav Moštěk, starosta sboru a velitel
týmu muži SDH Vlčnov M3

Družstvo dokončuje sací vedení PÚ CTIF a útočná skupina vytváří dopravní
vedení (nahoře). Zleva František Zemek, Pavel Dacík, Antoním Knotek,
Miroslav Indra a strojník Jiří Bláha. 23. 7. 2022, Celje.

Stanislav Moštěk, velitel družstva, podává hlášení hlavnímu rozhodčímu družstvo SDH Vlčnov M3 je připraveno k provedení olympijského pokusu požárního útoku CTIF. 23. 7. 2022.

Vodní skupina v konečném postavení. Zleva Miroslav Indra,
Antonín Knotek, vzadu Stanislav Moštěk, František Zemek, hlavní rozhodčí
a překladatelka. Povinný trénink 18. 7. 2022.

Útočná skupina v konečném postavení.
Zleva Jiří Polášek a Zdeněk Ančík. Povinný trénink 18. 7. 2022.
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Pavel Dacík před skokem do tunelu
na posledním úseku štafety CTIF 8 × 50 m, 23. 7. 2022, Celje.
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Fotbalové stadiony ve Vlčnově
Dne 25. 6. 2022 oslavili vlčnovští fotbalisté, se zpožděním kvůli Covidu, 90 let fotbalu ve Vlčnově. Byli vyhodnoceni fotbalisté, funkcionáři a lidé, kteří se
něčím zasloužili o to, že fotbal ve Vlčnově stále existuje a je na co vzpomínat. Zvláště 60. léta svou slávou zastínila i takové město, jako je Uherský Brod.

Vlčnovský Népstadion – hřiště Pod Bočky
Najít prostor pro fotbalové hřiště bylo na konci
20. let velmi složitá otázka. Vlčnov je známý
tím, že má velký rajon, ale dát nějaké pole pro
nějaký fotbal nepřipadalo v úvahu. Mladíci
z Vlčnova se začali scházet na louce na dolním
konci. Ona to mohla být louka pouze v období
sucha, protože celý prostor od Mikulcového
mostu až po Olše, byl jedna bažina. Když se
hřiště budovalo, tak se do výkopů dávalo křoví,
které mělo fungovat jako drenáž. Tady se také
dělaly cihly na stavbu kotovicových domků.
Hřiště budovalo mnoho lidí, kteří pracovali
zadarmo, protože v tomto krizovém období
peníze nebyly nikde.
Za války bylo proto nutné hřiště opravit,
protože po dešti to byla normální žumpa.
Nadšenci fotbalu z řad živnostníků se pustili do velké práce. Šimon Kužela, obchodník,
Laďa Ryšavý, budoucí ředitel Fruty, mlynář
Plachý a pekař Šmach, jenž měl sídlo vedle
Chalúpek, naproti Pavlackých, byli hlavní organizátoři a sponzoři. Nechali postavit
v prostoru domů, které si zde později postavili
Hruškovi a Májičkovi, koleje, jaké se používaly v cihelnách, směrem přes cestu ke hřišti. Postupně je přemísťovali po hřišti, k tomu
používali 5 vozíků. Lidé nahazovali hlínu
z Padělků a zaváželi už položené drenáže vrstvou nejméně 0.5 metru. Tři kanály byly hlavní
a do nich ústily pobočné směrem do studny,
která byla skoro ve hřišti, a proto byla nebezpečná pro hráče. Drenáže byly z pálených cihel
a hřišti sloužily až do odchodu fotbalu ke hřbitovu. V dnešní době by se asi nenašli lidé, kteří
by tisíce kubíků zeminy takovým to způsobem,

jednoduchým a namáhavým, přemisťovali. Od
všech to byl doslova hrdinský čin, který nemohl být v této době ani nijak finančně zhodnocen. Tady pak se odehrávaly souboje, které
běžně navštěvovalo 400 diváků, když se hrála
divize, tak to bylo i 1.500 bouřlivých fandů.
Ve Vlčnově to byl tehdy fotbalový boom. Na
tomto hřišťátku hrály i taková mužstva jako
Dynamo (Slávia) Praha, Dukla Praha, Vlčnov
hrál v soutěži s mužstvy z Brna, Gottwaldova,
Znojma, Jihlavy, Třebíče, Prostějova, Vsetína
a dalších větších měst. Byly to zápasy, o kterých lidé diskutovali celý týden a v neděli šli
znovu do boje. Fotbalisté byli ve Vlčnově váže-

ní lidé a diváci na ně hleděli, jak na své idoly.
Skončila však generace předválečná, válečná
a ještě trochu i poválečná, hřiště se přestěhovalo ke hřbitovu a s fotbalem to už nebylo
takové, jak byli diváci zvyklí. Postupně někteří
na fotbal dokonce zanevřeli, jelikož byli zvyklí
jen na vítězství a to už pravidlem nebylo. Dnes
je v prostoru vlčnovského Népstadiónu firma
Araver. Dnešní generace by na toto hřiště měla
někdy, jen tak zavzpomínat. Je to kus historie. Proto jsem se rozhodl také o těchto dvou
objektech napsat. Všechno bylo zbudováno
hlavně tvrdou prací vlčnovských občanů, za
což jim patří velký dík.

a Vlčnovjané prohráli 2:3, když branky dali
Karel Moštěk a Mira Koníček. Další tréninkový zápas se hrál s Újezdcem a skončil 3:3.
První dva mistrovské zápasy se hrály na starém hřišti. 27. 8. se hrál poslední zápas na starém hřišti s Podvesnou a Vlčnovjané vyhráli
2:1, když branky dali Franta Horňáček a Mirek
Koníček. Vůbec první mistrák na novém hřišti
se hrál s Nivnicí a byla z toho jen remíza 1:1,
což bylo zklamání. Branku dal Karel Moštěk.

Prvního vítězství se dočkali na novém hřišti
dne 24.9.1967, kdy se vyhrálo se Slavičínem
5:1. Góly dávali: Karel Moštěk 2×, Mira
Koníček, Zdena Koníček a Jan Křapa. Takže
tímto vítězstvím se teprve vítězně oslavil přesun ze hřiště Pod Bočky do nového působiště, které je doposud ve velmi dobrém stavu,
ale výsledkově za minulým slavným obdobím
podstatně zaostává.
Antonín Zlínský

Hřiště u hřbitova ve Vlčnově
Na začátku 60. let sláva vlčnovského fotbalu
donutila funkcionáře fotbalového oddílu přemýšlet o novém hřišti, jelikož ten starý, Pod
Bočky, přestal vyhovovat modernější době.
Šimon Kužela, Laďa Ryšavý, poslanec Jan
Chvilíček, Staňa Trtek, Karel Nevařil, Karel
Moštěk, Josef Koníček a také Josefíkova,
Koníčkova a Křapova rodina, ti všichni byli
aktivní už na konci 50. let. Nebyly však peníze,
kterých se vlčnovjané dočkali na začátku 60.
let. Všechno však bylo prováděno brigádnicky v rámci takzvané „akce Z,“ proto všechno
trvalo hodně dlouho. Lidé z Vlčnova doslova
odedřeli budování tohoto sportovního stánku.
Před ukončením stavby scházela ještě dodělat
tribuna, ale kde na to sebrat finance? Proto se
vydala delegace v sestavě Kužela Šimon, Trtek
Staňa, Koníček Josef a Moštěk Karel i s nutným „všimným“ do Prahy na ČSTV za předsedou Hlaváčkem, který je poslal za finančníkem
Zemanem. Ten slíbil, že se na stavbu přijde
podívat. Pana Zemana Vlčnovjané pohostili
v hospodě u Zemků v Búdách a potom už přišlo na účet 2×200.000 Kč. Toho se funkcionáři lekli, ale po dotazu na ČSTV mohli tribunu
zadat a zaplatit Slováckým strojírnám. První
zápas byl sehrán dne 31. 8. 1967 a soupeřem
bylo mužstvo Hluku. Bylo to přátelské utkání
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Výročí TJ – 90 let fotbalu a 110 let tělovýchovy ve Vlčnově
Z důvodu opatření v souvislosti s pandemií
Covid-19 jsme museli akci přesunout a tak po
dvou letech jsme mohli konečně akci pořádat.
Termín byl dán na sobotu 25. 6. 2022. Počasí
nám ráno moc nepřálo, ale odpoledne se vyčasilo a akce na stadionu TJ mohla ve 14.00 hod
začít.
Každý oddíl TJ měl přichystaný stánek nebo
hřiště, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet
různé sporty a to stolní tenis, šachy, volejbal, badminton a fotbal. Dále jsme pro děti
nachystali skákací hrady, kde se mohly pořádně vyřádit.
Fotbalové přípravky hrály přátelské zápasy s Uh. Brodem a Hlukem, žáci hráli proti
Popovicím. Pro muže jsme chtěli zajistit něja-
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ké zvučné mužstvo, ale nepodařilo se nám na
daný termín nikoho sehnat a tak jsme se rozhodli, že založíme 1. ročník fotbalového utkání mezi horním a dolním koncem. Kluci byli
nadšení a podařilo se poskládat starou gardu
i omladinu.
OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY 1. ROČNÍKU
ZÁPASU HORNÍ × DOLNÍ KONEC
Stará garda: 1:5 (Činčala - Šimek Radek,
Koníček Josef ml., Solik Marcel, Bachůrek
Jara, Koníček René)
Omladina: 2:1 (Gregor Rosťa, Stojaspal
Michal – Kašpařík Pavel)
Celkový stav dolní x horní: 1:1. skóre 6:3

Po zápasech proběhlo ocenění bývalých
funkcionářů, trenérů, hráčů TJ Vlčnov. Večer
nám skvěle hráli k poslechu i k tanci místní
kapely Búdboys a RUMBASE.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
organizaci sobotní akce na stadionu TJ (obsluze v bufetu, cateringu, trenérům, klukům
z A-mužstva, Šachistům, Pincu).
Jsme rádi, že jste si to všichni užili ve skvělé
atmosféře a budeme se na vás těšit i příští rok.
Byli jste všichni skvělí, děkujeme všem divákům a fanouškům za podporu!
Josef Koníček,
předseda TJ Vlčnov
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Léto v Klubu sportu a kultury Vlčnov
Přinášíme vyúčtování Jízdy králů Vlčnov
2022 (na straně 5), protože v červnu, kdy vyšlo
předešlé číslo zpravodaje, jsme neměli ještě
všechny podklady.
Dovolíme si říct, že je za námi úspěšné léto,
kdy se venkovní akce vydařily, lidé byli spokojení, vždy přišlo hodně návštěvníků a my
jsme tomu velice rádi. Již nyní plánujeme

Večery v parku na příští rok a další akce tradiční i nové. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat otci Hubertovi za možnost použít při
venkovních akcí v parku WC u kostela a rodině
Cimalové za zapůjčení skladovacích prostor
v jejich garáži.
Petra Kučerová Brandysová,
KSK Vlčnov

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
2. 10. Výstava historických kočárků (Galerie
na Měšťance), do 6. 11.
3. 11. Uspávání broučků s lucerničkovým
průvodem
27. 11. Vánoční vernisáž (Galerie na
Měšťance) – Keramik Antonín Moštěk
10. 12. Tradiční Vánoce ve Vlčnově

Vlčnov ve fotografii
Prázdniny v klubu – příměstský tábor pro děti
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Indiánské hrátky s Jirkou Hadašem
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120. výročí návštěvy francouzského sochaře Augusta Rodina na Slovácku
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Exkurze generální konference ICOM

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, předvedení oblékání krále

Předhodový koncert
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Hodové zpívání v búdách
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Večery v parku
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Jízda králů v době Jana Janči
V dalším pokračování našeho seriálu o vlčnovském rodáku, novináři a spisovateli Janu
Jančovi (1866–1928) s ním navštívíme naši
obec v době jízdy králů. Ve svých vzpomínkách
popsal, jak probíhala v době jeho mládí, tedy
v 70. letech 19. století:
Bylo zaseto, brambory zasázeny, ve vinohradech těžká posnica, první to kopačka hotova. Vraceli se z ní lidé jak polámaní, ale přes
to veselé mysli, neboť práce byla tehdy opravdu radostí. Pole, luka, zahrady, vinohrady, les
i háj – vše se topilo v čerstvé zeleni a vše vonělo
vůní květů. Tak přiblížily se svatodušní svátky. Někteří těšili se na biřmování, já jsem se
těšil na krále. Naši „králé“ byli široko daleko
známi nejen pestrostí sálavých barev – však
Jožka Uprka dobře později věděl, kam si zajít
pro motiv králů –, ale i svým množstvím a svou
nepřemožitelností v trysku i zápase.
Jízda králů konala se ve svatodušní pondělí odpoledne. Ale přípravy na ni děly se již
dlouho před tím. Předně bylo nutno vyhledat
počestného krále, hocha sotva škole odrostlého, který však uměl dobře jezdit na koni. Na
králi nesmělo být mravní úhony, na to se přísně dbalo. A když konečně byl král nalezen, bylo
třeba opatřit mu pěkného nedivokého koně,
sehnat výstroj pro krále, pro pobočníky a pro
opentlení koní. Nezbylo, než aby děvčice vypomohly ze své zásoby pentlí a čelenek a tureckých šátků i tibetků. V neděli večer napletly se
koním z hřív a ocasů lelíky, jež rozpletly se až
v pondělí odpoledne. Hřívy a ocasy byly nakadeřené a do kadeří vplétaly se stužky a pentle.
Král, pobočníci i jejich koně byli vyzdobeni
nejvíce. Král a pobočníci byli přestrojeni do
ženských šatů, král měl obličej zastíněný pentlemi, byl jako pod závojem a v ústech měl růži,
ruce měl v bok. Nesměl se v družině držet ani
hřívy, ani opratí. Koně mu vedli oba pobočníci,
držíce v pravicích tasené zakřivené šavle. Také
ostatní králé byli vyšňořeni, ale ne tak přepychově jako král s pobočníky. V družině krále
byli hlasatelé a sběratelé darů, jež přijímali do
ručních košíků.
Králé vyrazili z vrat domu králova. Král,
pobočníci a nejužší družina jeli po cestě, hlasatelé a sběratelé dárků po chodníku podél
domů.
„Horní, dolní, domácí, přespolní, co vám
budem povídat v svatodušní pondělí,“ – ozvalo
V lčnovský zpravodaj – číslo 71 – 9/2 022

se dědinou a hlasatelé velebili „krála počestného“ a děvčice nakládaly sběratelům připravené
dary: vejce, klobásy, slaninu, peníze. Hlasatelé
byli zároveň i velebiteli a kazateli dívčích předností a vad.
„Před vaším domem roste tráva, že ta vaša
Marina nerada vstává. Hylóm!“
A bylo hanby před celou dědinou a Marina
jistě se pak vynasnažila, aby se polepšila.
„Před vaším domem je veliká luža, že ta vaša
Anča má líčka jako růža. Hylóm!“
To už byla pocta, která stála za celý „polt“
slanin.
Králé objeli dědinu, složili u krále dary, aby
se jim udělala hostina a teď tryskem se vydali
k sousední dědině vyhledat tamní krále a svést
turnaj. Někdy se stalo, že sousední králé se
jim vyhnuli, někdy zase, že jim vyjeli naproti
– jak se kdy cítili. Turnaj nevyhrál by mladičký počestný král. Proto rychle na jeho koně
přesedl největší silák, a když přiblížili se sousedi, byli hrdě vyzváni na souboj. Oba „králi“
vyjeli proti sobě, napřáhli pravice, chytili se za
ukazováky a jeden snažil se druhého stáhnout
s koně. Komu se to podařilo, byl vítězem a cizí
král zajatcem. Bylo třeba vykoupit ho darem,

pohoštěním, anebo bylo třeba jít do zajetí a –
dát se pohostit. A soupeři setrvali v hoštění
a radovánkách dlouho pohromadě.
Někdy bylo třeba sousední krále honit a
k turnaji donutit. Při spatření našich králů
dávali se sousedé nezřídka na útěk, hnali koně
silou mocí, ale naši byli jak čerti. Dohnali je
a pak docházelo k bitce, která nebyla již tak
nevinná.
Neslyšel jsem, že by naši králé byli kdy poraženi. Ani v turnaji, ani v bitce. Proto byla jejich
sláva široko daleko veliká. Na ty doby bohatě obdarovali je i ve městě, když tam některý rok přijeli. A to už něco znamenalo! Neboť
město bylo ovládáno Němci a němčícími židy
a ti považovali Slováka za cosi méněcenného.
Když ty poněmčelé městské slečinky a paničky zhlédly se do našich králů a obdarovaly je,
jistě se jim ti naši bystří chlapci velmi zalíbili!
Z tvorby Jana Janči vybírá Jiří Jilík.
Příště: O věcech obecních
Výbor z díla Jana Janči Dívčí půček,
odkud jsou převzaty citace, je k dostání
v Klubu sportu a kultury.

Z jízdy králů. Archiv autora
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Františka a Antonín Kuželovi
Manželé Františka a Antonín Kuželovi,
narození v roce 1908 a 1909, byli oba
Vlčnovjané, oba vystudovali učitelství, paní
Františka učila na prvním stupni, pan Antonín
byl odborný učitel na měšťance. Měli čtyři děti:
Antonína, Elišku, Jiřinu a Jaroslava.
Pan Antonín studoval na reformním reálném gymnáziu v Uh. Brodě a maturoval
v červnu 1931 ve vlčnovském kroji. Jako student byl člen Jednoty čsl. Orla, jeden rok byl
i náčelníkem a účastnil se orelského sletu
v Praze v roce 1929.
V červnu 1932 složil učitelské zkoušky. Ve
školním roce 1932/33 nastoupil jako výpomocný učitel v Lopeníku pod Sedlem, kde učil
6.-8. ročník, ve školním roce 1934/35 přešel
do Bystřice pod Lopeníkem, kde se stal učitelským čekatelem s lepším platem a stabilnějším postavením. Po složení zkoušky učitelské způsobilosti se stal definitivním učitelem,
tedy státním zaměstnancem pod penzí. Do
Bystřice za ním nastoupila i paní Františka - už
jako manželka. Společně se jako manželé hlásili na obecnou školu v Petrůvce, kam nastoupil pan Antonín v září 1938, paní Františka až
v únoru 1939. Na Petrůvku se stěhovali už se
dvěma dětmi.
V lednu 1942 se stěhují se třemi dětmi do
rozestavěného domku ve Vlčnově (vedle dolní
hospody), poté co pan Antonín nastoupil na
uvolněné místo ve škole ve Vlčnově. Po návratu do Vlčnova dále studoval, aby mohl učit
odborné předměty: matematiku, fyziku, chemii a biologii. Spoluobčanům ochotně pomáhal se žádostmi a úředními záležitostmi.
V únoru 1951 byla ve Vlčnově zřízena
Škola mladých učitelů. Její ředitel dostal za
úkol sestavit učitelský sbor z mladých „pokrokových“ kádrů a naopak zbavit se starších,
zejména nesocialisticky smýšlejících kolegů:
učitel Antonín Kužela musel z Vlčnova odejít. Odešel na ZDŠ do Uh. Brodu, kde učil na
dívčí a později chlapecké škole. Z Uh. Brodu
přešel na ZDŠ do Bánova, kde učil jeden rok
a již v září 1954 byl opět na ZDŠ ve Vlčnově.
On jako třídní 8.A a jeho paní jako třídní v 1.B.
Kuželovi založili na počátku padesátých let
při vlčnovské základní škole pionýrský náro-
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dopisný kroužek. Již roku 1953 vystupoval na
pionýrském dni ve Strážnici. Jako národopisný
soubor Vlčnovjánek první velký úspěch vybojoval v r.1961, kdy získal pod vedením učitelek
Františky Kuželové a Boženy Jindrové v celostátním finále Soutěže tvořivosti mládeže souborů lidových písní a tanců ve své kategorii
2.místo. Vedly jej do roku 1964.

V roce 1954 přišel impuls z MNV o vytvoření slováckého krúžku „Vlčnovjan“. Jeho cílem
mělo být obnovit zapomenuté místní písničky,
obyčeje a tance. Organizací slováckého krúžku byl pověřen učitel Antonín Kužela. Sám
byl hudebně nadaný, hrál na housle i klavír,
celá rodina měla pořízeny vlčnovské kroje.
Zpočátku narážel na laxní přístup tanečníků,

nedochvilnost a nepravidelnost a tak se spíše
věnoval práci se školní mládeží, kde se sice
nacvičuje hůře, ale děti mají o tanec a zpěvy
takový zájem, že by chtěla zpívat a tancovat
celá škola.
Radou místního národního výboru byl
Antonín Kužela v listopadu 1954 jmenován
kronikářem. Dříve ztracenou kroniku doplnil
četnými údaji do r. 1922 a napsal události z let
1922–1936. Ke zpracování chybějících zápisů
použil kroniky farní, školní, obecní protokoly,
kroniky a jednatelské zprávy spolků a sdělení místních občanů. Kronikářsky zpracoval
v kronice r. 1954.
Pan Antonín Kužela v březnu 1955 zařídil,
po vzoru z Bánova, ve Vlčnově školní jídelnu v uvolněném naturálním bytě. Vedoucím
kuchařem byl Alois Šenk, bývalý kuchař v klášteře. Kuchyně byla vybavena potřebným zařízením z dotace ONV. Počet strávníků byl kolem
150 dětí a stále stoupal. Stravovali se také učitelé. Byla to ohromná vymoženost doby.
V srpnu 1958 (v 49 letech) byl z učitelského
místa jako politicky nepohodlný pro své náboženské přesvědčení vyhozen. Musel skončit i
s psaním kroniky: po schválení radou MNV
ve Vlčnově ji v září 1958 od něj přebírá Josef
Kukulka. Antonín Kužela po dlouhých tahanicích mohl začít pracovat alespoň jako dělník
v cihelně v Havřicích. K učitelování se mohl
opět vrátit na pozvání některých učitelů ze
ZDŠ Vlčnov až v květnu 1968. Odtud odešel
v srpnu 1971 do důchodu.
Autor obrazu, malíř Břetislav Menčík, narozený v roce 1883 v Zadní Třebáni, byl malíř
podobizen, figurálních obrazů, zátiší a krajin.
Byl žákem profesora Strebla ve Vídni a žákem
Akademie výtvarného umění v Praze u prof.
Roubalíka, Pirnera a Ženíška. Zabýval se kroji
a lidovými typy na Moravském Slovácku a na
Slovensku. Do Vlčnova jezdil k Vozárovým, č.p.
44. Kuželovy maloval v roce 1950: Antonína
Kuželu, dceru Elišku v rukávcích, bratra v korduli, dceru Jiřinu: tři obrazy Kuželovi koupili,
na čtvrtý neměli peníze.
Portrét pana učitele Antonína Kužely
obci Vlčnov věnují děti s rodinami.
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Je libo švestku?
ZELŇAČKA
S KLOBÁSOU A ŠVESTKAMI
500g bílého kyselého zelí, 2ks paprikové klobásy, 300g uzené krkovice, 1 hrst sušených hub,
1 hrst sušených švestek, bobkový list, 5 kuliček
celého černého pepře, 3 kuličky nového koření, 2 stroužky česneku, 200ml 33% smetany
ke šlehání
Postup: Sušené houby zalijte vodou a nechte
je asi 10 minut změknout. Do většího hrnce
nalijte asi 2 litry vody a do ní vložte kysané zelí
i s vodou. Kdo má polévku rád méně kyselou,
vodu ze zelí slije. Přidejte celé klobásy, uzené
maso, koření, prolisovaný česnek a švestky rozkrojené na poloviny a vše vařte asi 15
minut doměkka. Na závěr přidejte namočené
houby a ještě povařte, dokud nebudou hotové. Z hotové polévky vyjměte klobásy a maso,
oboje nakrájejte na větší kousky a vraťte zpět
do polévky. Polévku podávejte promíchanou
se sladkou smetanou.
PANENKA
PLNĚNÁ SUŠENÝMI ŠVESTKAMI
800g vepřové panenky, 100g anglické slaniny,
10 ks sušených švestek, 4 snítky rozmarýnu,
1 lžíce řepkového oleje
Omáčka: 100g anglické slaniny, 10 ks sušených
švestek, 200ml červeného vína, 1 lžíce švestkových povidel, 3 ks šalotky, 200ml drůbežího
vývaru, 1 lžíce řepkového oleje,
Na ozdobu: sekané mandle
Postup: Vepřovou panenku rozkrájejte na 3cm
široké špalíčky. Do každého špalíčku nožem
vytvořte kapsu a naplňte ji sušenou švestkou
(doporučuji švestky pár minut namočit ve
vlažné vodě). Každý kousek masa zabalte do
plátku anglické slaniny a naložte v oleji s čerstvým rozmarýnem, nechte uležet aspoň dvě
hodiny. Maso vložte na rozpálenou pánev se 2
lžícemi oleje a snítkami rozmarýnu a restujte
zhruba 8 minut, aby byla slanina na povrchu
propečená do červena. Přilijte trochu drůbežího vývaru, přiveďte k varu a nechte maso
5 minut odpočinout pod pokličkou. Pak připravte omáčku. Na oleji osmažte šalotku se
zbylou slaninou. Zalijte červeným vínem, přidejte nadrobno nasekané sušené švestky, krátce provařte a zahustěte švestkovými povidly
(s povidly opatrně, aby omáčka nebyla příliš
sladká). Maso dochuťte solí a pepřem až při
servírování, omáčku není třeba solit. Přílohu
zvolte podle chuti, hodí se brambory v jakékoli podobě.
www.prozeny.cz
RYCHLÝ ŠVESTKOVÝ KOLÁČ
Těsto: 1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek polohrubé mouky, 3/4 hrnku moučkového cukru,
1 vanilkový cukr, 1 hrnek mléka, 3/4 hrnku oleje,
1 vejce, 1/2 prášku do pečiva
Drobenka: 3/4 hrnku polohrubé mouky, 1/2
hrnku moučkového cukru, 70 g másla
Na povrch: vypeckované švestky
Postup: Všechny suroviny na těsto vložíme
do mísy a důkladně promícháme. Nalijeme na
plech vyložený papírem na pečení (nebo vymazaný a vysypaný). Poklademe půlkami švestek a posypeme drobenkou. Pečeme v troubě
vyhřáté na 180–190 °C asi 30 min.
www.toprecepty.cz
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VÝBORNÝ RÝŽOVÝ NÁKYP
SE ŠVESTKAMI
1 hrnek kulatozrnné rýže, 2,5 hrnku mléka,
špetka soli, 60 g másla, ¼ lžičky vanilkového
extraktu, ½ lžičky skořice, 60g cukru krupice,
4 vejce, 20 švestek nebo velký švestkový kompot,
máslo na vymazání
Postup: Mléko se solí přiveďte k varu, vsypejte do něj propláchnutou rýži a za občasného
míchání asi půlhodinku povařte. Do husté kaše
z mírně rozvařené rýže vmíchejte máslo, vanilku a skořici a nechte vychladnout. Ušlehejte
žloutky s polovinou cukru doběla a zamíchejte je do studené kaše. Z bílků a zbylého cukru
ušlehejte tuhý sníh, asi čtvrtinu si ho schovejte a zbytek opatrně vmíchejte k rýži. Na dno
máslem vymazaného pekáčku nebo dortové
formy (průměr 24 cm) rozetřete polovinu rýžové směsi, poklaďte polovinou vypeckovaných
švestek (řeznou stranou dolů), překryjte zbylou
rýží a opět švestkami. Navrch rozetřete odložený sníh a pečte v troubě vyhřáté na 180°C asi
45 minut. Pokud jste použili kompot, svařte si
mezitím nálev na hustý sirup a nákyp jím pak
polévejte. Hotové jídlo nechte trochu vychladnout nebo podávejte klidně úplně studené.

NAKLÁDANÉ ŠVESTKY
PEČENÉ VE SLANINĚ
100g sušených švestek, 50–100ml whisky nebo
brandy, 50g mandlí, 150g slaniny v plátcích
Postup: Nejprve naložte sušené švestky do
alkoholu. Ideální bude dobrá whisky nebo
brandy, ale postačí i klasický český rum.
Nejlepší je nechat švestky naložené přes
noc, při nedostatku času stačí hodinka dvě.
Naložené švestky naplňte mandlemi a obalte je
plátky slaniny. Můžete je nechat jen tak nebo je
ještě pro jistotu propíchnout párátky. Švestky
pečte pod grilem asi na 200 °C, dokud slanina
nebude hezky zlatavá až křupavá. A to je vše.
Můžete podávat teplé i studené.
ŠVESTKOVÉ CHUTNEY
500 g švestek, 1 ks červená cibule, 2 stroužky
česneku,1 lžíce oleje, 1/2 lžičky koření pěti vůní,
10g čerstvého zázvoru, kousek chilli papričky,
70g želírovací cukr, 2 lžíce vinného octa, sůl,
pepř.
Postup: Na lžíci oleje orestujte na měsíčky
nakrájenou červenou cibuli a najemno nasekaný čerstvý zázvor, po chvilce přidejte plátky česneku. Na mírném plameni restujte asi
3 minuty. Pak přidejte vypeckované nakrájené švestky, mletou skořici, chilli a čerstvě

mletý pepř. Vše lehce podlijte vodou, přiklopte a vařte na mírném plameni asi 15 minut,
dokud se švestky nerozvaří. Poté přidejte vinný ocet a odkryté vařte ještě 5 minut.
Tyčovým mixérem směs rozmixujte, přisypte želírovací cukr, provařte a dosolte. Když
necháte chutney v ledničce třeba týden uležet,
jeho chuť se ještě zvýrazní.
www.fresh.iprima.cz
VOŇAVÝ ŠVESTKOVÝ KOMPOT
2 kg švestek, 1l vody, 500g cukru, krupice, 1 skořice celá, 4 hřebíčky
Postup: Omyté švestky vypeckujte a rozpulte.
Nejlepší jsou pevné plody. V hrnci svařte litr
vody a 300 - 500g cukru podle sladkosti švestek.
Přidejte skořici a hřebíček. Švestky napěchujte
do sklenic aby nezasahovaly do užšího hrdla
sklenice. Zalijte je horkým nálevem, hrdlo otřete dosucha a pevně uzavřete suchým víčkem.
Při 80 °C zavařujte asi 20 min. Sklenice opatrně
vyjměte a nechte vychladnout.
Tip: Podle chuti můžete část vody vyměnit za
sladké červené víno nebo rum!
ŠVESTKY V ČERVENÉM VÍNĚ A RUMU
1,5 kg švestek, 4dl červeného vína, 2dl jablečného octa, 75dkg cukru krupice,1 celá skořice, 1dl
rumu – tuzemáku
Postup: Švestky omyjte, rozpulte a odstraňte
pecky. V hrnci smíchejte víno, cukr, ocet a skořici a víno přiveďte do varu. Pak přidejte švestky a krátce je povařte. Hrnec sundejte ze sporáku, přidejte rum a vše promíchejte. Švestky
i s nálevem přendejte do sklenic, ty zavíčkujte
a sterilizujte při 80 °C max. 10 min. Sklenice
nechejte vychladnout otočené dnem nahoru.
www.ireceptar.cz
PEČENÁ ŠVESTKOVÁ POVIDLA
S KOŘENÍM
2 kg švestek, 1dl červeného vinného nebo kvasného octa, 1 tyčinka skořice, 1 lžička hřebíčku,
1 hvězdička badyánu
Postup: Švestky rozpulte, vypeckujte a dejte
do pekáče. Co nejvíce je upěchujte ke dnu.
Zakápněte octem, přidejte koření a už nemíchejte! Přiklopte a nechte šest až osm hodin
odstát. Troubu zapněte na 160 °C, vložte do
ní pekáč a pečte asi 6 hodin. V žádném případě povidla nemíchejte! Nepřipálí se! Hotová
povidla propasírujte přes síto, případně rozmixujte a ještě krátce provařte. Horké je rozdělte do čistých skleniček, zavřete a nechte
vychladnout otočené víčkem dolů.
www.ireceptar.cz
KOŘENĚNÁ ŠVESTKOVÁ ZMRZLINA
(6 PORCÍ)
400 g švestek, 100ml vody, 80g třtinového
cukru, 2 hvězdičky badyánu, 2 svitky skořice,
5 hřebíčků, 2 lžíce rumu, 200ml smetany ke
šlehání
Postup: Vypeckované švestky přiveďte ve vodě
s cukrem a kořením k varu a 5 až 10 minut
povařte. Nechte vychladnout (nejlépe do druhého dne), vyndejte koření a tyčovým mixérem
rozmixujte. Smíchejte s rumem a ušlehanou
smetanou a nechte zmrazit ve zmrzlinovači.
V mrazáku směs vždy po hodině promíchejte,
bude tuhnout asi 4 hodiny.
www.prozeny.cz
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Právní poradenství a zastupování v různých oblastech práva
občanské – rodinné – obchodní – pracovní – trestní – správní
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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