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Jaro ve vesnické památkové rezervaci
Vlčnovské búdy vybízí k procházkám

Vážení spoluobčané,
nastal čas a místo zimy je tu jaro a s ním
i první letošní číslo Vlčnovského zpravodaje. Doufám, že letos velmi teplá zima nezačne dohánět mrazivé počasí až nám rozkvetou trnky. Teplé počasí nám dovoluje začít
s výstavbou projektů, které jsme v průběhu
zimy dotáhli až do fáze stavebních povolení.
Prvním projektem je „Zelená třída“ ve škole,
který vysoutěžila firma Tufír a po předání staveniště okamžitě zahájila stavební práce.
Dalším projektem je zhotovení chodníku
kolem družstevních bytovek i s úpravou vpusti pro záchyt většího množství srážkové vody.

Tím se zamezí vyplavení domů a dvorů v této
části obce.
Další akcí, na kterou vyhlašujeme výběrové
řízení, je chodník od domu čp. 894 kolem stadionu ke koupališti a ukončení u mostu včetně
veřejného osvětlení. K tomu plánujeme opravy
dalších chodníků.
V současné době probíhá doladění změn
územního plánu obce a jeho zveřejnění.
Na suťovém dvoře jsme provedli rozdělení
a podrcení suti na cihelnou a betonovou. Ještě
nás zde čeká zhutnění pojezdových ploch, aby
se nevyváželo bláto v případě špatného počasí.

Další velmi důležitou akcí obce je zajištění a zpracování „Programu rozvoje obce
Vlčnov“. Chtěl bych tímto požádat o Vaši spolupráci při vyplňování dotazníku (je součástí zpravodaje, k odebrání na obecním úřadě
a zveřejněn na webu obce) a jeho odevzdání
k dalšímu zpracování. Po vyhodnocení celé
akce bychom chtěli využít dané poznatky
k rozvoji naší obce.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem hodně
zdraví a síly do letošního roku..
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Milí čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
vítám Vás u jarního vydání našeho čtvrtletníku na počátku roku s krásným letopočtem
MMXX.
Na úvod sděluji potěšující zprávu:
Vlčnovský zpravodaj jsme přihlásili do soutěže Radniční listy roku 2020. V rámci svého
okresu a kategorie (dle počtu obyvatel) jsme
se umístili na 1. místě a postupujeme do kola
krajského, o jehož výsledcích budeme informováni přibližně za měsíc. Další informace
podáme v příštím čísle.

V tom současné přinášíme pravidelné informace o dění v obci, zhodnocení předchozího
roku v několika oblastech, včetně mikroregionu Východní Slovácko a místních spolků, zprávy z příspěvkové organizace Klubu
sportu a kultury o přípravě letošní jízdy králů
a nezapomeneme na významné výročí 75 let
od ukončení 2. světové války, tentokrát vzpomínkou pana učitele Kukulky na pád rumunského letadla na vlčnovském katastru.

Přejeme krásnou jarní pohodu při čtení
Vlčnovského zpravodaje
PS: při přípravě vydání zpravodaje byla
hlavním tématem všech zpráv epidemie
koronaviru. Vzhledem k vývoji situace
nemůžeme zaručit, že zveřejněné akce se
opravdu uskuteční. Staré přísloví říká, že
veselá mysl je půl zdraví a další, že čistota
je půl zdraví. Zkusme se jimi a zdravým selským rozumem řídit...
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

Statistika obyvatel za rok 2019
V roce 2019 se narodilo 30 dětí (16 dívek, 14
chlapců). Manželství uzavřelo ve Vlčnově 14
párů (7 v římskokatolickém kostele, 3 v obřadní síni, 4 na jiném místě). Zemřelo 36 osob.
Z obce se odhlásilo 46 osob a 36 osob se do
obce přistěhovalo.

Obec Vlčnov měla k 31.12.2019 celkem
3023 obyvatel (z toho 28 cizinců).

29. 3. 2020, 21. 6. 2020, 27. 9. 2020
a 13. 12. 2020.

Vítání občánků starostou obce
V roce 2020 se uskuteční vítání občánků
v obřadní síni v těchto termínech:

Prosíme rodiče, aby se nahlásili na matrice.
Lenka Chvilíčková, matrikářka

Místní poplatky v obci Vlčnov pro rok 2020
DO 30. 6. 2020 JSOU V NAŠÍ OBCI
SPLATNÉ TYTO POPLATKY:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Platí všechny fyzické osoby, které mají
v obci trvalý pobyt včetně cizinců, kteří mají na
území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů. Platí fyzické
osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzic-

ká osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu. Osvobozeny jsou fyzické osoby, které žijí celoročně v zahraničí, což
doloží každoročně čestným prohlášením, dále
osoby, které jsou v obci přihlášeny k trvalému
pobytu, ale nezdržují se zde a není možné zjistit jejich adresu pobytu a děti narozené v příslušném kalendářním roce.
Cena poplatku je 500 Kč za osobu.
Poplatek za psa
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6
měsíců, platí držitel psa. Sazba poplatku za

kalendářní rok činí: 50 Kč za jednoho psa, 100
Kč za druhého a každého dalšího psa.
Osvobozeny jsou nevidomé osoby, osoby
s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznám III. stupeň mimořádných výhod, členové záchranné kynologické brigády.
Jak lze tyto poplatky uhradit?
• na pokladně obecního úřadu
• zasláním na účet: 1543058369/0800, variabilní symbol: číslo domu
• SIPO platba
Ing. Marie Dacíková, účetní

Získané dotace v roce 2019
NÁZEV DOTACE
Alej Boří

ČÁSTKA
321 269,20 Kč

NÁZEV DOTACE

150 000,00 Kč

Jízda králů Vlčnov 2019

260 000,00 Kč

Jízda králů Vlčnov 2019

120 000,00 Kč

Les – umělá obnova sadbou,
zajištění lesních porostů

83 800,00 Kč

Volby do Evropského parlamentu

58 000,00 Kč

Dílny 2020 – škola

Zásahy SDH mimo územní obvod

57 930,00 Kč

CELKEM
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ČÁSTKA

Zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH

50 400,00 Kč
1 101 399,20 Kč
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Knihovna informuje
V místní knihovně je 12 109 knih (3 591 naučných, 8 515 krásné literatury), knihovna odebírá 29 titulů časopisů. Vloni nakoupila 316
nových knih a 600 svazků opotřebované
a zastaralé literatury odepsala. Registruje 256
pravidelných čtenářů: z toho je 91 dětí do 15
let. Celkem knihovnu navštívilo 2 767 návštěvníků. Na webové stránky místní knihovny
vstoupilo 690 návštěvníků.
18 kulturních akcí, určených převážně dětem, se zúčastnilo 325 osob. Internet
v knihovně využilo 206 osob. Vypůjčeno bylo
9 832 knih a časopisů. Knihovnice ve výměn-

ném fondu uherskohradišťské knihovny
pro vlčnovskou knihovnu vybrala 360 knih.
V knihovně se půjčuje 20 hodin týdně ve 3
dnech. Knihovna spolupracuje se školní družinou při akci Noc s Andersenem i při drobnějších akcích v rámci školního roku, v rámci
Týdne knihoven uspořádala amnestii poplatků. Pro prvňáčky Den slabikáře, besedu se
spisovatelkou Lenkou Rožnovskou a prvňáčky na čtenáře pasoval starosta obce pan Jiří
Matušík. Knihovna nabízí služby: kopírování,
tisk barevný i černobílý, laminování, obalování knih a učebnic a meziknihovní výpůjč-

ní službu, kdy vám knihovna obstará knihu
z jiné knihovny v ČR, pokud ji ve vlčnovské
knihovně nenajdete. Nabízí pro své čtenáře
PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH HER. Nakoupila
soubor společenských her pro děti i dospělé,
které půjčuje na 1 měsíc.
Letošní Noc s Andersenem se zábavným
programem (pohádkovou prezentací na
téma Ferda Mravenec) zastihla nocující děti
ve škole. V knihovně tou dobou probíhala
rekonstrukce (výměna oken, natírání dveří
a malování).
Marie Kolajová, knihovnice

Informace z obce
V současné době probíhá řešení zeleně v parku na Vale: poškozené stromy jsou
vykáceny a následně budou nahrazeny novou
výsadbou dle zpracovaného projektu.
Byla podána žádost na dotaci na ministerstvo životního prostředí na řešení energetické náročnosti budovy klubu sportu a kultury,
připravujeme veřejnou zakázku na realizaci.
Obec požádala krajský úřad o dotaci na
zmírnění kůrovcové kalamity v obecních lesích
V rámci mikroregionu Východní Slovácko
připravujeme pro občany dotaci na výsadbu
ovocných stromů v našich obcích.
V úterý 25.února se uskutečnil na farmě
bratří Tykalových odborný seminář na téma
„Železným dravcem na hraboše“ za účasti předních odborníků ze Zemědělského

svazu ČR, přírodovědecké fakulty univerzity Palackého v Olomouci, lesnické fakulty
Mendelovy univerzity Brno a dalších odborníků z řad ekologů, zoologů. Semináře se zúčastnilo 170 posluchačů a všichni ocenili velmi
kvalitní přednášky i předvedení nového stroje
na hubení přemnožených hrabošů.
V předvánočním čase byla krajským úřadem Zlín oceněna Vlčnovjanka paní Dana
Mikulcová za dlouholetou dobrovolnickou
práci s dětmi při vedení souboru Čerešničky.
Předání ocenění se uskutečnilo v důstojném
prostředí Baťovy vily ve Zlíně. Srdečně blahopřejeme.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

Účastníci semináře

Ocenění pro paní Danu Mikulcovou

ném čase bez jakékoliv výzvy, bez jakékoliv
propagace a téměř v utajení s vlastním vybavením rukavicemi a pytlem na odpad udělat
dobrý skutek ve prospěch všech. Sesbíraly
obrovský pytel odpadků, který samy přinesly

ke sběrnému dvoru. Moc děkujeme, moc chválíme a přejeme, aby se děvčata stala příkladem
pro následovníky...

Prázdninové překvapení
Uprostřed jarních prázdnin jsem byla upozorněna na nezvyklý jev: dvě děvčata sbírala odpadky v potoku v centru obce. Jaké bylo
naše překvapení, že se jednalo o žačky 8. třídy
vlčnovské školy, které se rozhodly ve svém volV lčnovský zpravodaj – číslo 61 – 3/2 02 0
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Odpadové hospodářství v obci Vlčnov za rok 2019
SPECIFIKACE ODPADŮ

MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÉHO ODPADU

Směsný komunální odpad – popelnice – množství na 1 obyvatele: 154,027 kg

467,780 t

Objemný odpad

172,966 t

Papír

54,663 t

Plasty + Nápojové kartony

48,469 t

Sklo

34,620 t

Kovy

32,550 t

Biologicky nerozložitelný odpad – hřbitov

15,120 t

Biologicky rozložitelný odpad

29,880 t

Nebezpečný odpad

5,643 t

Dřevo

75,610 t

Stavební odpad – odvoz Rumpold

188,690 t

Stavební odpad – vlastní deponie

977,000 t

Textil a oděvy

9,956 t

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

2 112,947 t

PŘÍJMY ZA ROK 2019 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané+rekreační objekty

1 095 174 Kč

Kovy+zpětný odběr elektro

73 289 Kč

EKO-KOM

494 429 Kč

PŘÍJMY CELKEM

1 662 892 Kč

NÁKLADY ZA ROK 2019 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Úklid veřejného prostranství, černé skládky

65 000 Kč

Směsný komunální odpad – popelnice

1 309 588 Kč

Objemný odpad

356 284 Kč

Nebezpečný odpad

109 913 Kč

Tříděný odpad

556 179 Kč

Biologicky rozložitelný odpad

124 907 Kč

Biologicky nerozložitelný odpad – hřbitov

31 298 Kč

Dřevo

139 728,22

Stavební odpad

106 166 Kč

Motivační systém

77 630 Kč

NÁKLADY CELKEM

2 876 693,22 Kč

ROZDÍL NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ

1 213 801,22 Kč
Zpracovaly: Marta Moštková, místostarostka a Ing. Marie Dacíková, účetní

Zpráva z odpadového hospodářství
Na základě předložené tabulky doplňuji zajímavé informace. Je velmi potěšitelné, že oproti roku 2018 nám minulý rok pokleslo množství komunálního odpadu v popelnicích
o více jak 100 tun a objemného odpadu o 12
tun. Množství komunál. odpadu se snížilo ze
190 kg/osobu a rok na 154 kg!!! Naopak se
zvýšilo množství vytříděných odpadů (papír,
plast a sklo) o cca 14 tun. Zda se lepší hospodaření s odpady projevilo zavedením motivačního a evidenčního systému nebo větší
uvědomělostí občanů nedokážu vyhodnotit.
Letos poprvé však budeme vyhodnocovat
10 domácností, které se zapojily do nového
systému a dokázaly nejlépe hospodařit s odpady. Stále je možno se zapojit do MESOHu na
www.mojeodpadky.cz
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PŘIPOMÍNÁM DALŠÍ MOŽNOSTI
KE SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ ODPADŮ:
využívejte kompostéry pro ukládání bioodpadu z domácností a štěpkovače – obec
zdarma zapůjčuje a následný produkt můžete využít na zahrádkách. I bioodpad a dřevní odpad uložený na sběrném dvoře se předává svozové firmě a je zpoplatněn, proto
je žádoucí, aby byl bioodpad zpracován
v místě vzniku a zdarma...
v provozu je i nadále MINIbazar – rovněž
doporučuji využít k odložení nepotřebných
věcí a případně odebrání těch, které uplatníte
využívejte kontejnery na oděvy
popelnice se nemusí předávat k výsypu při
každém svozu, když není naplněná – pla-

tíme svozové firmě za obslouženou nádobu: čím méně popelnic vysypou, tím méně
platíme.
• do velkoobjemových kontejnerů se ukládá
pouze objemný odpad.
Kódy na pytle tiskneme na podatelně obecního úřadu dle potřeby.
Děkuji všem občanům, kteří zodpovědně
přistupují k hospodaření s odpady a není jim
lhostejné životní prostředí.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
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Usnesení rady obce
usnesení č.: R-227/23/18.22, ze dne: 29.11.2019

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
složení inventárních komisí pro inventarizaci
majetku a peněžních prostředků obce Vlčnov
k 31.12.2019, dle přiloženého seznamu č.j.
OUVL-1069/2019
usnesení č.: R-228/23/18.22, ze dne: 29.11.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vydat zimní číslo Vlčnovského zpravodaje
usnesení č.: R-229/23/18.22, ze dne: 29.11.2019

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce uznání vlastnického práva,
duplicitní vlastnictví obce Vlčnov k pozemku
par. č. 1360/3 v k.ú. Vlčnov, v případě doložení platného nabývacího titulu duplicitního
vlastníka

pozemků parc. č. 1348 a parc. č. 1346 v k.ú.
Vlčnov, dle žádosti evidované pod č.j. OUVL1064/2019

usnesení č.: Z-056/07/18.22, ze dne: 19.12.2019
usnesení č.: R-234/23/18.22, ze dne: 29.11.2019

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.
18/2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ZRUŠUJE
záměr č. 06/2019 vyhlášený usnesením č.
R-223/22/18.22 ze dne 12.11.2019
II. ROZHODLA
vyhlásit záměr na pacht pozemku v k.ú. Vlčnov:
• parc. č. 2523/1 (zahrada) o výměře 140 m2;
• pachtovní doba NEURČITÁ
• nabídky v zalepené obálce s označ. PACHT
STARÁ HORA I
• kritérium (cena, využití pozemku)
usnesení č.: R-231/23/18.22, ze dne: 29.11.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem části stavby
občanského vybavení č.p 477 která se nachází
na pozemku parc. č. 1697 v k.ú. Vlčnov následovně:
Předmět nabídky: prostor pro podnikání
o výměře cca 79 m2
Podmínky pro zájemce:
• nájem možný od 1.1.2020
• nabízené služby gastro (kavárna, cukrárna, apod.)
• uzavření smlouvy do 7 dnů od předložení
návrhu pronajímatelem
Nabídky v zalepené obálce s označením
NÁJEM 477 – PŘÍZEMÍ
• návrh ceny za nájem
• návrh doby nájmu
• kopie živnostenského oprávnění
usnesení č.: R-232/23/18.22, ze dne: 29.11.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar ve výši 1.000,- Kč
občanskému sdružení Malovaný kraj, se sídlem 17. listopadu 1a, Břeclav, IČ 27010511 na
vydávání národopisného časopisu v roce 2020,
z prostředků roku 2020
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
VOLÍ
radního obce Vlčnov Ing. Petra Zemka
usnesení č.: Z-049/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
VOLÍ
členem finančního výboru Petra Kašpaříka
ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
VOLÍ
předsedou finančního výboru Michala
Kvasničku s platností od 1.1.2020

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce neschválit změnu užívání
V lčnovský zpravodaj – číslo 61 – 3/2 02 0

usnesení č.: Z-057/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b)zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích schvaluje rozpočet obce Vlčnov na rok 2020 v oblasti příjmů
a výdajů (příloha č. 4)
usnesení č.: Z-058/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b)zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích I. schvaluje aktualizovaný rozpočtový výhled obce Vlčnov na
rok 2021 a 2022 (přílohy č. 5)II. schvaluje
rozpočtový výhled obce Vlčnov na rok 2023
(příloha č. 5)

usnesení č.: Z-051/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
VOLÍ
členem finančního výboru Ing. Petra Zemka
s platností od 1.1.2020

usnesení č.: Z-059/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

usnesení č.: Z-052/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

usnesení č.: R-235/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. h) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích,
VYDÁVÁ
Obecně závaznou vyhlášku obce Vlčnov č.
01/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
usnesení č.: Z-053/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. h) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích,
VYDÁVÁ
Obecně závaznou vyhlášku obce Vlčnov č.
02/2019, o místním poplatku ze psů
usnesení č.: Z-054/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 85 písm. a)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
I. UKLÁDÁ
starostovi obce Vlčnov zveřejnění záměru
obce na vzdání se vlastnického práva v rámci
duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku parc.č. 1360/3 v k. ú. Vlčnov
II. POVĚŘUJE
všemi úkony týkající se jednání a zápisu vzdání
vlastnického práva, v rámci duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku parc.č. 1360/3 v k. ú.
Vlčnov, starostu obce
usnesení č.: Z-055/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

usnesení č.: R-233/23/18.22, ze dne: 29.11.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích schvaluje podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na
realizaci projektu Sportovní areál u ZŠ a MŠ
Vlčnov v roce 2020

usnesení č.: Z-48/07/18.22, ze dne: 19.12.2019

usnesení č.: Z-050/07/18.22, ze dne: 19.12.2019
usnesení č.: R-230/23/18.22, ze dne: 29.11.2019

lostezky Vlčnov – Uherský Brod v katastru
obce Vlčnov a souvisejícími úkony

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích pověřuje starostu obce zahájením
prací na projektové dokumentaci stavby cyk-

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 19/2019
RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
05/2019, uzavřít pachtovní smlouvu na
pozemky parc. č. 2516 (vinice) o výměře 89
m2 a parc. č. 2517 (vinice) o výměře 113 m2
nacházející se v k.ú. Vlčnov s Vaculík Jaroslav,
bytem Vlčnov, za podmínek:
• doba nájmu 7 let
• cena 1,00 Kč/m2/rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-236/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
07/2019, uzavřít pachtovní smlouvu na
pozemky parc. č. 2522 (vinice) o výměře
254 m2 nacházející se v k.ú. Vlčnov s Zdeněk
Rohlík, bytem Vlčnov, za podmínek:
• doba nájmu 7 let
• cena 1,00 Kč/m2/rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-237/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
08/2019, uzavřít pachtovní smlouvu na
pozemky parc. č. 2523/1 (zahrada) o výměře
140 m2 nacházející se v k.ú. Vlčnov s Zdeněk
Rohlík, bytem Vlčnov, za podmínek:
• doba nájmu neurčitá
• cena 1,00 Kč/m2/rok s DPH
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II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-238/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
uzavřít dohodu o ukončení nájmu s nájemcem
Vladislav Kovář, Vlčnov 1066, IČ 11522356,
ke dni 31.12.2019
usnesení č.: R-239/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem části stavby
občanského vybavení č.p 1045, která se nachází na pozemku parc. č. 1702 v k.ú. Vlčnov.
Předmět nabídky:
• prostor pro podnikání o výměře cca 31,7 m2,
využití jako skladovací prostory.
• Podmínky pro zájemce:
• minimální navrhovaná cena nájmu 6.500,Kč/rok
• uzavření smlouvy do 7 dnů od předložení
návrhu pronajímatelem
Nabídky v zalepené obálce s označením
NÁJEM 1045 , žadatel uvede:
• návrh ceny za nájem
• návrh doby nájmu
• předpokládané využití

dů za provoz ČOV v roce 2020 bude činit
1.900.000,- Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku dohody a souvisejícími
úkony starostu obce

usnesení č.: R-252/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

usnesení č.: R-245/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

usnesení č.: R-253/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o sběru, svozu
a využití dřevního odpadu mezi obcí Vlčnov
jako objednatelem a firmou AEE Group s.r.o.
se sídlem U Hlavní 526, 687 65 Strání, IČ
05464897, jako poskytovatelem na odvoz dřevního odpadu uloženého ve sběrných nádobách
(úprava ceny za uskladnění 800,- Kč/t)
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č.: R-246/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ZRUŠUJE
usnesení č. R-502/44/1418 ze dne 03.02.2017
II. ROZHODLA
poskytnout, zaměstnancům a uvolněným
zastupitelům obce Vlčnov, příspěvek zaměstnavatele ve výši 30,- Kč/oběd s účinností od
roku 2020
usnesení č.: R-247/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

usnesení č.: R-240/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
navýšení rozpočtu Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace
o 100.000,- Kč z důvodu navýšení spotřeby
energií ve druhém pololetí (reklamace měřidla)

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
finančně podpořit akci Masopustní obchůzka 2020 dne 22.2.2020 úhradou nákladů na
dechovou hudbu a polední občerstvení pro
účastníky průvodu
usnesení č.: R-248/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

usnesení č.: R-241/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov, příspěvková organizace na rok 2020
pod č.j. OUVL-1098/2019
usnesení č.: R-242/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

RADA OBCE VLČNOV
SCHVÁLILA
vyřazení majetku Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace ve výši
716.450,10 Kč dle seznamu pod č.j. OUVL1083/2019
usnesení č.: R-243/24/18.22, ze dne: 27.12.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a firmou TUFÍR, spol. S r.o.
Kunovice, IČ 26263718 jako zhotovitelem, na
projekt Modernizace počítačové a přírodovědné učebny v ZŠ Vlčnov – stavební práce, cena
díla 4.195.660 Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-244/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
dodatek č. 3 Dohody o úpravě vzájemných
práv a povinností mezi obcí Vlčnov a firmou
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem
Za Olšávkou 290, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ 49453866, ze dne 19.1.2019, úhrada náklastrana 6

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
uspořádání akce Setkání důchodců dne
16.2.2020 ve 14.30 hod. v KSK Vlčnov
usnesení č.: R-249/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
poskytnout dar ve výši 20.000,- Kč pro
Tělovýchovná jednota Vlčnov, z.s., IČ
46254226 šachový oddíl na organizaci mezinárodního turnaje Otevřené mistrovství
České republiky v šachu amatérů 2020, které
proběhne ve dnech 30.4. – 3.5. 2020 v KSK
Vlčnov
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-250/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
provedení doplňujícího účetního převodu majetku obce do správy Klubu sportu
a kultury Vlčnov, příspěvková organizace,
IČ:60371587 z důvodu souladu se současnou
právní úpravou k 1.1.2020
usnesení č.: R-251/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
pro sezonu 2020 vyhlásit nabídku, v tisku
a způsobem v místě obvyklým, na pronájem
provozu bufetu na koupališti Vlčnov, který se
nachází na pozemku parc. č. 4876/12 v k.ú.
Vlčnov

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
spolupořádat Pouť jízd králů u Sv. Antonínka
dne 3.5.2020 v 15.30 hod.
RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
přihlásit čtvrtletník Vlčnovský zpravodaj do
soutěže o nejlepší radniční listy
usnesení č.: R-254/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
oceňovat nejlépe třídící občany obce dle
MESOH následovně:
1.až 3.místo – dar ve výši 50% vynaložených
prostředků (místního poplatku) na sběrné
místo za hodnocený rok,
4. až 6. místo - dar ve výši 35% vynaložených
prostředků (místního poplatku) na sběrné
místo za hodnocený rok,
7. až 10. místo - dar ve výši 20% vynaložených
prostředků (místního poplatku) na sběrné
místo za hodnocený rok
usnesení č.: R-255/25/18.22, ze dne: 16.1.2020

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.
01/2020
usnesení č.: R-256/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
poskytnout peněžní dar ve výši 1.500,- Kč
občanskému sdružení Nedoslýchaví Slovácka,
se sídlem Mašovy 275, Uherský Ostroh, IČ
27033911 (provoz kontaktního místa Vlčnov)
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-257/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu o smlouvě budoucí č. 8800095622_1/
BVB/P o zřízení věcného břemene k pozemku
parc. č. 1074/30 a 3902 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem přeložky STL
plynovodu, pro oprávněného GasNet, s.r.o. se
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ 27295567,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a dalších souvisejících
úkonů starostu obce
usnesení č.: R-258/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace, IČ
75022672 za rok 2019
usnesení č.: R-259/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
02/2020, uzavřít smlouvu na pronájem části
stavby občanského vybavení č.p 1045, která
se nachází na pozemku parc. č. 1702 v k.ú.
Vlčnov, prostor pro podnikání o výměře cca
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31,7 m2 , s Kubíček Martin, bytem Vlčnov, za
podmínek:
• doba nájmu neurčitá
• využití prostor jako sklad materiálu
• cena 7.500,- Kč/rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-260/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pacht pozemků v k.ú.
Vlčnov:
• parc. č. 1857/3 (orná půda) o výměře 201 m2;
• parc. č. 1864 (orná půda) o výměře 208 m2;
• pachtovní doba 7 let
• nabídky v zalepené obálce s označením
PACHT 28.ŘÍJNA
• kritérium (cena, využití pozemku)
usnesení č.: R-261/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem části stavby
občanského vybavení č.p 1135, která se nachází na pozemku parc. č. 653/2 v k.ú. Vlčnov,
o výměře cca 6 m2 , 1.NP místnost č. 3.
Nájemce Jan Fibichr, Vlčnov 193, IČ
08923272, pekařství, cukrářství, výše nájmu
200,- Kč/m2/rok, doba nájmu neurčitá

usnesení č.: R-262/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem skladovacích prostor ve sklepení stavby občanského vybavení
Zahrádkář č. 1135, která se nachází na pozemku
parc. č. 653/2 v k.ú. Vlčnov, o výměře cca 89 m2
• nabídky v zalepené obálce s označením
NÁJEM ZAHRÁDKÁŘ SKLEP
• kritérium (cena, doba nájmu, využití prostor)
usnesení č.: R-263/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na prodej části pozemku parc.
č. 220/15 v k.ú. Vlčnov, nově označena parc.
č. 220/34 o výměře 4 m2 , která byla geom.
plánem č. 1721-622/2019 ze dne 22.1.2020
(vyhotovitel Geomma, s.r.o.) oddělena z parc.
č. 220/15 v k.ú. Vlčnov
• cena stanovena na 200,- Kč/m2 z důvodu
narovnání vlastnických vztahů ke komunikaci pro pěší, veřejný zájem
• náklady spojené s převodem hradí kupující

II. POVĚŘUJE
zadáním a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-265/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce zvolit Matušíka Jiřího,
určeným členem Zastupitelstva obce Vlčnov
v oblasti územního plánování pro volební
období 2018-2022, pro komunikaci a spolupráci s úřadem územního plánování
usnesení č.: R-266/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce nevyhlašovat záměr na
prodej části pozemku parc. č. 4572/41 v k.ú.
Vlčnov
usnesení č.: R-267/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
UDĚLUJE
předběžný souhlas s umístěním poštovních
odkládacích schránek dle požadavku České
pošty, parc. č. 1049 a 2206/1 (ostatní plocha
– komunikace)v k.ú. Vlčnov

usnesení č.: R-264/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat provedení projekčních prací na možnost přístavby a zajištění objektu a prostor
objektů č.p. 1201 a 1202 v k.ú. Vlčnov (ZŠ
a MŠ Vlčnov)

usnesení č.: R-268/26/18.22, ze dne: 6.2.2020

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.
02/2020

Východní Slovácko v roce 2019
Vážení občané a přátelé Východního Slovácka,
V tomto krátkém článku Vám přinášíme informace, čím se mikroregion Východní Slovácko
zabýval v roce 2019 a které projekty obce společně realizovaly.
1. Východní Slovácko – pospolitý mikroregion je název projektu, který získal dotační
podporu od Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 235 000 Kč. Celkové náklady činily
342 000 Kč a byly vynaloženy na realizaci 4
aktivit:
• Den Východního Slovácka – setkání členů
zastupitelstev všech 6 obcí a prezentace
realizovaných i plánovaných obecních akcí;
• Přenos a výměna zkušeností s partnerským
mikroregionem – letos to byl Mikroregion
Bystřicko (region kolem Bystřice nad
Pernštejnem);
• Vzdělávací seminář Odpadové hospodářství obcí;
• Pořízení propagačních předmětů (deštníky) a publikace o projektech realizovaných
mikroregionem.

2. Program III – EKOFOND Východního
Slovácka 2019 – letos už potřetí pokračovala podpora využívání dešťové vody pro
zalévání vegetace na zahradách u rodinných
domů. Dotacemi z vlastního rozpočtu VS
podporujeme pořízení nádrží na zachytávání vody o objemu min.1 m3, a to částkou
1000 Kč. Za dobu trvání programu (2017 –
2019) jsme poskytli dotaci na pořízení 215
ks akumulačních nádrží.
3. Podpora pracovních příležitostí v mikroregionu Východní Slovácko – prostřednictvím Místní akční skupiny Východní
Slovácko získal mikroregion podporu
z Operačního programu Zaměstnanost ve
výši 3 792 000,-Kč. Podstatou projektu je
vytvoření 9 pracovních míst – pracovníci
odpadového hospodářství a údržby veřejné
zeleně obcí, jejichž mzdové náklady, vzdělávací kurz a pracovní poradenství jsou hrazeny převážně z podpory OPZ. Cílovými skupinami jsou osoby s kumulací hendikepů na
trhu práce a uchazeči o zaměstnání. Projekt
trvá od 04/2018 do 05/2020.

Hlavním cílem projektu byla podpora přenosu zkušeností získaných při spolupráci
jednotlivých obcí ve svazku obcí. Chtěli jsme
ukázat konkrétní možnosti společných aktivit, prezentovat příklady dobré praxe, inspirovat další partnerské mikroregiony a nabídnout jim spolupráci při výměně zkušeností.
Prezentovali jsme projekty, kde realizátorem
či investorem byl svazek obcí, nikoliv jednotlivé obce. Jsme přesvědčeni, že potenciál meziobecní spolupráce je velký, přitom ne vždy
a všude je patřičně doceněný.

V srpnu 2019 zpracoval mikroregion
Východní Slovácko další projekt v oblasti zaměstnanosti, který se uchází o podporu z Operačního programu Zaměstnanost.
Zaměření nového projektu „Zaměstnání
v mikroregionu Východní Slovácko“ je obdobné jako u výše uvedeného projektu. V případě přiznání dotace bude projektem mimo
jiné aktivity vytvořeno 12 pracovních míst
pro osoby z cílových skupin: osoby se zdravotním postižením; uchazeči o zaměstnání.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou pláno-
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vány ve výši 7 957 000 Kč, požadovaná dotace
7 560 000 Kč.
4. Olympiáda Východního Slovácka – dalším
ročníkem pokračovala sportovně – společenská akce, jejímž cílem je přitáhnout děti,
mládež i dospělé ke sportovním aktivitám
– „vytáhnout děti od počítačů“ a současně nabídnout zábavu, iniciovat veřejnost
k podpoře sportu a pohybu a podpořit
pospolitost obyvatel mikroregionu. Letos
se naše týmy utkaly v disciplínách: šachy,
florbal, pétanque, tenis, střelba, fotbal žen.
5. Prezentace mikroregionu Východní
Slovácko široké veřejnosti:
• Leden 2019 – Regiontour - Brno
• Září 2019 – Slovácké slavnosti vína a otevřených památek – Uherské Hradiště
6. Výběrové řízení na dodavatele služeb
v odpadovém hospodářství 2020 – jedná
se o služby svozu, využití a likvidace komunálních odpadů v obcích našeho mikroregionu. Díky změně systému a soutěžení cen
se nám podařilo snížit náklady i množství
směsného odpadu.
7. Kromě uvedených aktivit hlavní činnosti
mikroregionu se snažíme poskytovat obcím
také služby dotačního poradenství – konzultace projektových záměrů, zpracování
žádostí o dotaci, provedení výběrového řízení, dotační management, závěrečné vyhodnocení akce – vyúčtování. V roce 2019 jsme
takto pomohli s realizací cca 15 projektů.
Děkujeme Vám za přízeň a podporu našeho
mikroregionu
Milan Bauka, manažer VS
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Klub sportu a kultury Vlčnov
V neděli 9. února 2020 v 17 hodin se uskutečnila v Galerii na Měšťance slavnostní vernisáž s názvem Vlčnov, jeho proměny a ostatní Vlčnovy, v kulturním programu zazpíval
Mužský sbor Vlčnov. Na výstavě byly k vidění
fotografie na téma proměny naší obce, a také
zde byly vystaveny fotografie ze všech (nám
dosud známých) Vlčnovů, které se v České
republice nachází. Celkem máme i s naší obcí
pět Vlčnovů: Vlčnov u Chrudimi, Vlčnov
(část obce Zavlekov) u Klatov, Starý Jičín –
část Vlčnov, Zděchov – chatová osada Vlčnov.

Výstava byla občany hojně navštěvována
a velmi se líbila.
Ve čtvrtek 20. 2. 2020 ve 20 hodin jsme
uspořádali historicky první promítání Kina
Vlčnov při Klubu sportu a kultury. Vybrali
jsme českou komedii režiséra Petra Kolečka
Přes prsty. Vzhledem k „magickému datu“
jsme se rozhodli uspořádat v tento den nějakou zajímavou akci a napadlo nás právě promítání filmu. Kino bylo velmi úspěšné, na jaro
plánujeme další promítání. Spokojení diváci
zaplnili celý salonek, příště zaplníme velký sál.

NEJBLIŽŠÍ AKCE
22. 3. Vernisáž Svět fantazie aneb fašankové
kostýmy Anny Chovánkové, Galerie na
Měšťance
28. 3. Košt vín, sál KSK
29. 3. Nošení létečka – Královničky, obec
Vlčnov
3. 4. Ukliďme Česko – Ukliďme si Vlčnov
18. 4. Ročníková (legrútská) zábava, sál KSK
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka Klubu sportu a kultury Vlčnov

Promítání Kina Vlčnov při Klubu sportu a kultury

Vernisáž výstavy Vlčnov, jeho proměny a ostatní Vlčnovy

Klub sportu a kultury Vlčnov a Jízda králů Vlčnov 2020
Od začátku roku se v KSK událo několik plesů,
množství turnajů a dalších menších akcí, které
pořádaly většinou místní spolky a sdružení.
V sobotu 25. ledna proběhl Krojový ples
s představením nového krále Josefa Pavelčíka,
kterému se kvůli tomu, kde královská rodina
Pavelčíků bydlí, přezdívá „král Pepík z Búd“.
Na plese se představil také ročník 2002, který
letos pojede jízdu králů. Chlapců i děvčat je
dvanáct, již v tomto období se rodiny připravují a chystají nejen výzdobu a růže, ale i kroje
a další zajištění, trénují jízdu na koni, pravidelně se schází apod.
Od začátku roku probíhají intenzivní přípravy doprovodných programů jízdy králů,
schůzky a zkoušky ročníku, schází se programová rada, řeší se technické věci a propagace nejen naší Jízdy králů, ale také společná v rámci regionu. V letošním roce proběhnou všechny tři jízdy králů – naše vlčnovská,
v Kunovicích a v rámci Dolňáckých slavností v Hluku. Spolupracujeme se sdružením
Region Slovácko právě na společné propagaci všech tří jízd a také na akci Pouť jízd králů,
která se uskuteční 3. května 2020 na Blatnické
hoře u sv. Antonínka. Zde se setkají družiny
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a králové ze všech tří obcí. Je to významné
setkání, protože je možné pouze jednou za šest
let, kdy se v jednom roce uskuteční všechny tři
jízdy králů. Z Vlčnova na sv. Antonínek bude
vypraven pro krojované účastníky autobus.
Budeme velmi rádi, pokud se budete chtít také
zúčastnit této pouti. V dostatečném předstihu

zveřejníme potřebné informace pro zájemce.
Aktualizace všech informací ohledně jízdy
králů, podrobného programu, dopravy a dalších např. i novinek, které se pro letošní rok
chystají jsou k dispozici na webových stránkách: www.jizdakralu.cz, na Facebookovém
profilu – Jízda králů ve Vlčnově a také

v Informačním centru v přízemí Klubu sportu a kultury, či na vývěskách v obci. Přijďte,
rádi vám poradíme a pomůžeme.
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka Klubu sportu a kultury Vlčnov

Jízda králů Vlčnov 2020 – stručný program
PÁTEK 29. 5.
Galerie na Měšťance

17.00 František Pavlica – obrazy, grafika
účinkuje: Ženský pěvecký sbor Jahoda,
Kozojídky
Klub sportu a kultury

18.30 Na celú dědinu
živá pozvánka – Mužský sbor Vlčnov
19.00 Verbíři z Uherskobrodska XV.
regionální kolo soutěže tanečníků verbuňku
do 24.00 Beseda u cimbálu

8.00 Slavnostní mše svatá
za královskou družinu a děvčata ročníku
2002 a za krále Josefa Pavelčíka
9.00 Průvod královské družiny a krále
od kostela k obecnímu úřadu
10.00 Mše svatá
Park Na Vale

8.00 Jarmark
Obec

SOBOTA 30. 5.

9.00 – 11.00 zdobení koní
v domech jezdců a krále
10.00 – 12.30 Zpívání po dědině
koncerty DH Vlčnovjané a DH Vlčnovjanka,
zpívání sborů, volná vystoupení souborů
a muzik

Park Na Vale

Památkové usedlosti čp. 65, čp. 739, čp. 57

Stadion TJ

20.00 Rocková taneční zábava

13.00 Jarmark
Památkové usedlosti čp. 65, čp. 739, čp. 57

14.00 – 17.00 Oživené památky
rukodělné ukázky
Dvůr čp. 57

15.00 Setkání ve dvoře aneb poněkud odvázané písničky i čtení
účinkují: Vokální čarodějky Babské ucho
Amfiteátr V Jamě

14.00 Koncert DH Vlčnovjané
15.30 NS Formani Slatiňany
16.00 Vitajte ve Vlčnově
folklorní pořad vlčnovských souborů, sborů
a muzik
Klub sportu a kultury

19.30 Předání vlády králů
komponovaný pořad s královskou družinou
ročníku 2002, král Josef Pavelčík a loňský
král David Chaloupka
Vesnická přírodní rezervace – Vlčnovské búdy

19.00 Do bílého rána s CM Burčáci a CM
Mladí Burčáci
NEDĚLE 31. 5.
Kostel sv. Jakuba Staršího
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9.00 – 16.00 Oživené památky
rukodělné ukázky
čp. 65

9.00 Zdobení vozu předlegrútů
Rolnický dům čp. 57

9.00 Vitajte u nás doma
ukázka života sedláka a jeho rodiny
JÍZDA KRÁLŮ
11.30 objížďka jezdců s králem po vesnici
Od domu rodičů krále ve vinohradech
„u pumpy“ (evidenční číslo 77), dolů
ulicí Vinohradskou, přes Brodskou do
ulice Kaunicovy, dále ulicí Podedvorskou
a Tyršovou k Sokolovně a poté dolů kolem
kostela ulicí Masarykovou na křižovatku. Dále pokračují ulicí J. Plesla k provozně Keramika Moravia, zde se otočí a jedou
zpět přes hlavní křižovatku směrem nahoru ulicí Masarykovou k seřadišti krojovaného průvodu. Poté za krojovaným průvodem
do amfiteátru.
Po skončení programu Královský vínek, kde
se představuje král, jej jezdci doprovodí zpět
domů ke královským rodičům.

Seřadiště krojovaného průvodu

13.30 vyhrávání DH Vlčnovjané
14.00 Krojovaný průvod
ul. Masarykovou do amfiteátru
Amfiteátr V Jamě

10.00 – 14.00 Zpívání pro krála
folkorní pořad domácích i hostujících souborů, sborů a muzik
10.00 Jak se u nás tancuje
pořad dětských folkorních souborů
11.00 Cestičky tancem prošlapané
sedlcké tance z Uherskobrodska a Uherskohradišťska
13.00 Potěšme se písní, tancem…
15.00 Královský vínek
závěrečné představení královské družiny
a krále
15.30 Muzikantská rozlúčka s DH
Vlčnovjanka
Změna programu vyhrazena!
PROGRAM V PŘÍPADĚ DEŠTĚ
Akce se přesouvá do Klubu sportu a kultury
Sobota
14.30 Koncert DH Vlčnovjané
16.00 Vitajte ve Vlčnově
19.30 Předání vlády králů
21.30 Do bílého rána
Neděle
11.00 Zpívání pro krála
11.30 Jízda králů – zkrácená trasa: od domu
rodičů krále směrem na křižovatku a poté do
KSK
15.00 Královský vínek
17.00 Koncert DH Vlčnovjanka
ORGANIZACE DOPRAVY
Vzhledem k tomu, že jízda králů pro svou
unikátnost zvyku přitahuje každoročně do
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Vlčnova velké množství návštěvníků, je její
organizace velmi náročná a přináší, bohužel,
i mnohá omezení. Chtěli bychom proto poprosit občany Vlčnova o pochopení a shovívavost.
Snažíme se zabezpečit situaci s dopravou,
parkováním i další obslužností návštěvníků
a hostů tak, aby pokud možno problémy vůbec
nevznikaly nebo je alespoň minimalizovaly.
Ne vždy se však dá vše předvídat do nejmenších detailů. I součinnost s občany Vlčnova je
důležitá pro celkový zdárný průběh a organizaci jízdy králů. Zde přinášíme informace.
Děkujeme za pochopení.
DOPRAVNÍ UZAVÍRKA OBCE
Platí v neděli 31. 5. 2020 od 6.00 do 17.00
hodin.
Uzavírka platí i pro občany Vlčnova. V neděli
není možné pohybovat se po obci automobily.

Vjezd do obce či výjezd z obce ven je umožněn v nezbytně nutných případech (služby,
zaměstnání, lékař apod.) občanům Vlčnova
(po prokázání se OP do 8.00) či na volný vjezd
vydávaný v KSK.
Prosíme, je nutné dbát pokynů dopravní ostrahy a dodržet navedení objízdné trasy při projížďce obcí.
UZAVÍRKA DO AREÁLU BÚD A ULICE
VINOHRADSKÁ
(horní část směrem do búd)
Platí v sobotu od 14.00 do 02.00 hodin.
Vjezd je povolen pouze pro obyvatele ulice
Vinohradská na volný vjezd. Zásobování
a navezení zboží pro majitele búd, vinaře či
prodejce občerstvení apod. je umožněno také
pouze na volný vjezd do 18.00 hodin.

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V ULICI
VINOHRADSKÁ
Platí v neděli od 6.00 do 17.00 hodin.
Protože jízda králů pojede celou ulicí
Vinohradská, prosíme občany, aby v neděli
neparkovali svá vozidla na komunikaci.
Pro Vaše rodinné příslušníky a příbuzné je
možnost vystavit volný vjezd s místem parkování u Vašich rodinných domů. Volné vjezdy budou vydávány v KSK od pondělí 4. 5. do
pátku 22. 5. 2020. Volný vjezd je nutné příbuzným doručit tak, aby v neděli při vjezdu do
obce jej měli přímo u sebe (v autě).
Aktuální informace jsou průběžně doplňovány
na: www.jizdakralu.cz, a Facebookovém profilu: Jízda králů ve Vlčnově.
Petra Kučerová Brandysová, ředitelka KSK

75. výročí konce 2. světové války
Vážení občané Vlčnova, blíží se 75. výročí
konce 2. světové války, a s touto významnou
událostí bezprostředně souvisí sestřel rumunského stíhacího letadla typu IAR 80/81 ze dne
21.4.1945. K tomuto sestřelu došlo na katastrálním území obce Vlčnov (na trati Horní
Rovná poblíž Dolního Němčí).

DOVOLUJEME SI VÁS TÍMTO OSLOVIT
S NÁSLEDUJÍCÍ PROSBOU
Žijí-li přímí pamětníci, očití svědci a nebo
občané, kteří mají k této události relevantní
informace, fotografie nebo například fragmenty letounu, předejte, prosím, tato svědectví na obecní úřad.

Výše zveřejněnou výzvou Vás oslovuje
Dušan Švestka, který se o pád letadla zajímá
a vlastní drobné artefakty z havárie. Společně
připravujeme výstavu v rámci pietní vzpomínky k výročí osvobození v neděli 26. dubna.
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov

Po stopách osudu karpatského jestřába
Po osvobození Nového Města n. Váhom
a Trenčína začátkem dubna 1945 poznali i obyvatelé na Uherskobrodsku, že se válečné dění
převalí i k nim. V cestě vítězných osvobozeneckých armád stálo horské pásmo Bílých Karpat,
jehož přechody bylo hitlerovské velení odhodláno hájit všemi dostupnými prostředky. Po
silnicích na moravské straně Karpat proudily ve dne v noci ustupující německé armády poražené v bojích na Slovensku a čerstvé
nacistické zálohy obsazovaly ohrožené válečné území zásobující se municí. Osvobozovací
vojska však hitlerovské obraně nedopřávala
klidu. Nad krajem ustavičně létala sovětská
a rumunská letadla a rozvracela německá
postavení. Lidé sledovali tyto nálety s nadějemi. Při odvážném leteckém útoku v neděli
22. dubna byl jeden letoun zasažen a zřítil se
do polí poblíž Dolního Němčí. K místu havárie

přiběhlo mnoho lidí a zvědavců z nedalekého
Vlčnova.
Jeden z vlčnovských účastníků, Josef
Pavelčík z č. 7, si ještě dnes s odstupem čtyř
desetiletí vzpomíná na tuto tragickou událost.
„Když za Čupami spadlo hořící letadlo, přilákala i mě dětská zvědavost a spolu s Jožkou
Knotkem a dalšími kamarády jsme tam hned
utíkali. Z dálky jsme viděli, jak v polní trati
Horní Rovná doutnal vrak shořelého letadla.
Když jsem se k místu havárie přiblížil, uviděl
jsem ohořelé a zmrzačené letcovo tělo, visící
na popruhu. Tato trať byla už obsazena německým vojskem a vojáci nás od letadla odháněli
tatarem. My jsme se však nedali. Pět dní na to
bylo po válce a na místě letcova pádu zbyl jen
hrob. Majitel pole mezitím odsunul vrak blíže
k silnici, aby mohl na poli pracovat. Toužil
jsem po tom, abych si mohl nějakou součást-

Pozvání pro pana Pavelčíka na rumunské velvyslanectví
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ku odnést na památku, a tak dlouho jsem prosil tatíčka, až jsme odvezli domů zachovalou
ocasní plochu se zbytky plechů z trupu letadla.
Jako školák jsem si s kamarády s těmito rekvizitami hrával na letce.“
Podle značky AR – 80 se poznalo, že se jedná
o rumunský stíhací letoun a že tedy neznámý pilot byl příslušníkem rumunské armády.
Proto byly jeho tělesné ostatky z místa neštěstí pietně přeneseny na vlčnovský hřbitov po
bok jeho padlých krajanů. 9. dubna 1952 byly
pak pozůstatky všech převezeny do Brna na
vojenský hřbitov padlých rumunských hrdinů.
V 70. letech, kdy se v Bukurešti budovalo vojenské muzeum, vyhledávali rumunští
experti rekvizity z války, jež by jejich sbírky
dokumentárně obohatily. Na stopu pečlivě uschovaných zbytků letounu u Pavelčíků
upozornil Jožka Knotek pražského redaktora

Josef Pavelčík se svými vnuky představuje trosky letadla
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Poručík G. Mociornita

popiska

Pan učitel Kukulka (vpravo)
dohlíží na převoz ocasní plochy

Tehdejší předseda MNV Ing. Vojtěch Dostálek
(zleva) a J. Pavelčík při předání zbytku letadla

Zástupci Rumunska (vpravo)

Drebotu, který osobně do Vlčnova přijel, vše si
prohlédl a začal pátrat po totožnosti zahynulého letce. Pátrání se táhlo několik let. Vojenský
letecký přidělenec Rumunské socialistické
republiky v ČSSR plukovník Voicu Tugurel
uveřejnil v časopise „Z 83“ v čísle 15 následující informaci: „22. dubna 1945 dostává bojový
úkol i 2. stíhací letka rumunského leteckého
armádního sboru. Směr letu – Uherský Brod.
Mezi Nivnicí a Uherským Brodem zpozorovali rumunští letci nepřátelskou autokolonu.
Po překvapivém úderu začalo několik automobilů hořet. Při druhé útoku zahájilo palbu
z plošiny jednoho vozu protiletadlové „čtyřce“. Je zasažen letoun, který pilotuje poručík
Gheorge Mociornita. Těžce zraněn míří s hořícím strojem do kolony nepřítele. G. Mociornita
zahynul několik dní před svými šestadvacátý-

mi narozeninami. Patřil mezi ty letce, kteří si
hrdinstvím v boji za svobodu Československa
vysloužili pojmenování „karpatský jestřáb“.
Záhada o neznámém letadle a jeho pilotovi byla tedy rozluštěna. Po předběžném
jednání s Pavelčíkem dostavili se 8. června
1988 do Vlčnova pracovník kanceláře vojenského přidělence Rumunska v Praze major
Marcel Gomoi se svou manželkou Kristýnou
a doprovázeni předsedou MNV ve Vlčnově
ing. Vojtěchem Dostálkem se odebrali
k Pavelčíkům, aby si zachráněné věci odvezli.
Při přátelském pobesedování Pavelčík závěrem dodal: „Lidé v okolí mi říkali, abych ty
staré krámy dal do sběru. Já jsem to z lásky
k našim osvoboditelům neudělal a všechno
jsem uschoval ve staré stodole. Rád vše daruji muzeu pro památku žijících i budoucích.“

Ocasní plocha a zbytky plechů motorového
krytu byly vyneseny na dvůr a pak upevněny na auto. Na MNV Josef Pavelčík podepsal
darovací listinu, která bude i s jeho fotografií a
s troskami letounu vystavena v novém muzeu
rumunské armády. Kopie listiny i gramofonová deska s národními rumunskými písněmi,
kterou dostal darem, bude Pavelčíkovi i jeho
potomkům připomínat nejen hrdinnou oběť
rumunského letce, ale i Jožkovu zásluhu na
uchování vzácné památky. A kdykoliv turisté ze Slovácka, z Dolního Němčí, Vlčnova,
Nivnice a Uherského Brodu zavítají do rumunského hlavního města, budou mít možnost se
v muzeu poklonit památce „karpatského jestřába“.
Josef Kukulka

47. Košt vín ve Vlčnově 2020
Chtěl bych pozvat všechny příznivce vína
na 47. Košt vín, který se uskuteční 28. března
2020 v sále Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
Na minulém ročníku se podařilo shromáždit celkem 282 vzorků vín. Téměř polovina
z toho byla tzv. sponzorská vína, která nebyla
hodnocena a pocházejí z různých převážně
profesionálních vinařství z České republiky
i ze zahraničí. Zbývající hodnocené vzorky vín
pocházely zejména od malovinařů z našeho
regionu. Všechna hodnocená vína se degustovala společně a celkem 27 vystavovatelů
uvedlo u 64 vzorků původ hroznů z Vlčnova,
čímž splnili podmínky pro uvedení jako „pravé
vlčnovské“ víno. Důvodem, proč máme samostatně prezentována tato vína, je upozornění
V lčnovský zpravodaj – číslo 61 – 3/2 02 0

na vína pocházejících z naší půdy, kde hrozny vyrostly a kde pěstovali vinohrady už naši
předkové před mnoha staletími.
I na dalším koštu chceme návštěvníkům nabídnout k ochutnání kolekci
SPONZORSKÝCH VÍN, která budou poskytnuta sponzory a dalšími podporovateli Koštu
vín ve Vlčnově, za což jim patří naše uznání
a poděkování. Nejpozději na začátku března
umístíme fotky etiket všech sponzorských vín
na webové stránky vlcnov-vinari.eu a kolekci
budeme průběžně doplňovat. Musím podotknout, že podobná kolekce vín od profesionálních vinařství je velmi ojedinělá na srovnatelných místních přehlídkách vín. Osobně
považuji jedinečnost právě v příležitosti

ochutnat nejen vína místní (vlčnovská), ale
vína z mnoha míst naší republiky i ze zahraničí. Už nyní je nashromážděno a přislíbeno
mnoho zajímavých vzorků od našich sponzorů. Můžete tak porovnávat třeba stejné odrůdy
od profesionálních vinařství až po domácí vína
od skutečných malovinařů. Degustace hodnocených vzorků proběhne opět pod zkušeným
dohledem garanta ing. Libora Zlomka. Věřím,
že každý návštěvník si najde svého šampiona,
protože 100 lidí = 100 chutí a ani komisí vybraní šampioni nemusí vždycky chutnat všem.
Ke zpěvu a pro radost zahraje cimbálová
muzika Burčáci v hudecké sestavě (bez cimbálu), která citlivě a zkušeně doladí příjemnou
atmosféru. Rádi bychom náš košt zachovali
strana 11

v duchu kulturní nekomerční akce, kde může
každý strávit příjemné odpoledne u vynikajícího vína a v dobré společnosti dalších příznivců
tohoto lahodného moku. Uprostřed léta jsme
s Rosťou Pijáčkem fotili materiál k propagaci Koštu vín ve Vlčnově pro rok 2020. Focení
probíhalo u vlčnovských búd a ve vinohradech. Bylo opět docela těžké vybrat na plakát
jen jednu z tolika krásných fotek. Výslednou
fotku můžete sami na plakátu zhodnotit a další
fotky jsou umístěny na našich webových stránkách. V polovině října organizoval Klub sportu a kultury ve Vlčnově focení s fotografem
Daliborem Gregorem. Mělo se jednat o klasické vinobraní v pracovních krojích i s dobovým
nářadím. Manželé Pešlovi poskytli búdu č.3
pro toto focení a dále jsme zajistili nezbytné
vinařské nářadí. Fotky mají sloužit k propagaci Vlčnova.
A nyní krátce k úrodě hroznů v roce 2019.
Letošní rok nebyl pro vinaře až tak příznivý
jako rok předchozí. I když jarních mrazíků
bylo ve vinohradech málo a hroznů i dalšího
ovoce se urodilo hodně. Jaro bylo ale velmi
vlhké a několikrát nás překvapily dokonce
kroupy. Proto byla většina ovoce potlučená
a hrozny byly kroupami také poškozeny. Od
konce května se počasí trochu umoudřilo, alespoň co se dešťů a vlhka týče. Podzim se docela vydařil, takže jsme sklidili velmi pěknou
úrodu, která byla menší než vloni, ale určitě ne
horší. Věřím, že pěkná úroda vlčnovské vinaře opět motivuje, aby dali na košt co nejvíce
vzorků „pravého vlčnovského“. A tak budete moci jejich poctivou práci na koštu všichni ochutnat. U stále většího počtu vinařů je
vidět zájem o výrobu opravdu dobrého vína.
A tak upřímně věřím, že výsledky z koštů
budou toho v nadcházejícím roce důkazem.
Na pravidelném setkávání vinařů, které jsme
začali v roce 2018 svolávat, probíhá výměna
zkušeností mezi vinaři a odborně nám radí
Libor Zlomek. Jeho nezištné snahy o pomoc
vinařství v našem regionu je potřeba si vážit,
protože ne každý vinař je ochoten podělit se
s ostatními o své těžce získané zkušenosti.
Vnímavý vinař pak dokáže tyto zkušenosti
a rady proměnit ve vynikající víno. Ale není to
jen o správném přístupu k hroznům při jejich
zpracování. V létě jsem narazil na jeden text,
v kterém je mnoho pravdy: „Z mizerného hroznu dobré víno nevyrobíte. Víno se opravdu dělá
na vinici. Máte-li mizerný hrozen, pak složitou alchymií a technologickými postupy z něj

možná dokážete vyrobit pitelné víno. Pitelné,
nikoli dobré, neřku špičkové. To je pravda, na
kterou mnozí vinaři zapomínají. Máte-li skvělý
hrozen, samozřejmě, že ho dokážete zkazit, ale
máte šanci vyrobit i skvělé víno.“
Od šikovných vlčnovských pekařek máme
přislíben další ročník ochutnávky jejich domácího pečiva. Věřím, že se vše podaří dohodnout a budeme tak moci k vínu vychutnat také
výborné domácí pečivo.
Chtěl bych poprosit každého, kdo má zájem
podpořit myšlenku vybudování muzea, které
by prezentovalo historii zpracování ovoce
v našem kraji, aby na košt přinesl nějaký
předmět z vinařského vybavení po rodičích
nebo prarodičích. Právě takové předměty
v muzeu najdou své užitečné a pěkné uplatnění. Předměty můžete přinést i kdykoliv před
koštem, dle předchozí dohody na tel. 604 284
185. Můžou to být i vinařské publikace, diplomy z výstav vín, fotky a obrazy. Stejně tak
ručně kreslené obrázky, náčrtky vlčnovských
búd, vzpomínky, historky a psané záznamy
o historii búdy, souvisejících pozemků, starousedlíků atd. Právě zaznamenané vzpomínky mají nenahraditelnou hodnotu, protože jinak jednou navždy zmizí spolu se svým
nositelem. Zanechme našim dětem a dalším
generacím připomínku krásné a bohaté historie zpracovávání ovoce ve Vlčnově! Každý

předmět označte prosím visačkou se jménem
a kontaktními údaji. Dárce od nás dostane volnou vstupenku na košt vín 2020. Na koštu pak
vylosujeme 20 předmětů a dárci obdrží lahev
dobrého vína.
Díky podpoře sponzorů chceme každému
vystavovateli jako poděkování předat tzv.
„VOLNOU VSTUPENKU“ a to za každý
poskytnutý vzorek vína. Vstupenku může využít vystavovatel sám, nebo ji darovat kamarádovi či příbuznému. Myšlenka volných vstupenek má sloužit k tomu, aby každý vystavovatel mohl na Košt vín přijít a měl tak příležitost porovnat své víno s víny jiných vinařů
z Vlčnova i odjinud. Protože právě porovnávání vín mě asi nejvíce motivovalo ke snaze
lépe pochopit přirozený proces výroby vína.
Dokud budou vinaři z Vlčnova ochotni
poskytovat vzorky svých vín, budu se snažit
o udržení koštu, abychom se mohli alespoň
jednou za rok sejít a diskutovat/degustovat
výsledky našeho snažení.
Předem děkuji všem vystavovatelům, sponzorům a kamarádům za podporu poskytnutím
vzorků a nejen je chci tímto srdečně pozvat na
47. Košt vín, který se koná 28. března 2020 od
14:00 v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
Josef Pavelčík, Vlčnov 1065, Vinohrady 77

KSK VLČNOV VÁS ZVE NA VÝSTAVU

SVĚT FANTAZIE
ANEB FAŠANKOVÉ KOSTÝMY ANNY CHOVÁNKOVÉ
VERNISÁŽ VÝSTAVY

22. BŘEZNA 2020 V 17.00 HODIN
GALERIE NA MĚŠŤANCE, VLČNOV
VYSTOUPÍ VALERIE ŠABRŠULOVÁ A ONDŘEJ MOŠTĚK V DOPROVODU LENKY FRANTOVÉ
VÝSTAVA POTRVÁ DO 10. 5. 2020
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Dotazník pro obyvatele obce Vlčnov
Vážení spoluobčané,
naše obec v současné době zpracovává strategický dokument Program rozvoje obce Vlčnov. Tento dokument bude sloužit ke správnému rozvoji naší obce, a proto je velmi důležité znát názor veřejnosti. Dovolujeme si vás proto požádat o vyplnění tohoto dotazníku.
Ujišťujeme Vás, že dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit pouze pro účely tvorby Programu a dalšího rozvoje naší obce.
Šetření je určeno pro všechny obyvatele obce starší 15 let. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 5 až 10 minut.
DOTAZNÍK PROSÍM VYPLŇTE A ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 31. 03. 2020 NA OBECNÍ ÚŘAD.
DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT I ELEKTRONICKY NA STRÁNKÁCH OBCE.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem o rozvoj naší obce.

Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

1. MYSLÍTE SI, ŽE SE KVALITA ŽIVOTA V OBCI ZA POSLEDNÍCH 5 LET?
Označte křížkem jednu odpověď.
Zlepšila

Spíše zlepšila

Zůstala stejná

Spíše zhoršila

Zhoršila

Nedovedu posoudit

2. JAK HODNOTÍTE OBEC V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH?
V každém řádku označte křížkem jednu odpověď, která odpovídá míře Vaší spokojenosti.
Velmi
dobrá
Dostupnost zdravotních služeb
Kvalita školství (ZŠ, MŠ)
Sociální služby (např. péče o seniory)
Kultura a společenský život
Možnosti sportování
Komerční služby (obchod apod.)
Dopravní spojení s okolními obcemi/městy
Stav místních komunikací a chodníků
Stav historických objektů památek
Pracovní příležitosti (v obci i okolí)
Rozvoj bydlení
Vzhled/stav veřejných prostranství v obci
Stav životního prostředí v obci a okolí
Vzhled/stav obecního majetku
Možnosti třídění odpadů
Bezbariérovost obce
Komunikace mezi obcí a občany

Dobrá

Špatná

Velmi
špatná

Nedovedu
posoudit

POSTRÁDÁTE V OBCI NĚKTERÉ SLUŽBY, KULTURNÍ AKCE ČI VOLNOČASOVÉ AKTIVITY?
Ano		

Ne

Jestliže ano, o které služby se jedná?

PŘEDSTAVTE SI, ŽE MŮŽETE ROZHODNOUT O VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ OBCE.
NA CO BYSTE JE PŘEDNOSTNĚ VYUŽIL/A?
Křížkem označte maximálně 3 možnosti.
Zlepšení podmínek pro podnikání
Podpora bytové výstavby
Oprava místních chodníků a komunikací
Rekonstrukce budov pro společenské a kulturní akce
Výstavba nebo rekonstrukce sportovišť
Podpora kulturních a společenských událostí v obci
Péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci a okolí
Opravy památek v obci
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Zvýšení bezpečnosti (vybudování kamerového systému v obci)
Jiné, uveďte:

VÁŠ VĚK

JAK DLOUHO V OBCI ŽIJETE?

15 až 24 let

Méně než 1 rok

25 až 49 let

1–5 let

50 až 64 let

Déle než 5 let

65 a více let

Od narození

PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY

Šachy Vlčnov

Otevřené mistrovství ČR amatérů 30. 4. až 3. 5. 2020 ve Vlčnově
Krásný dobrý den všem, kteří čtou tento
článek. Vlčnov je v šachovém světě, který se
rozprostírá od Plzně po Košice, jedno z nejznámějších jmen. Náš oddíl má přes 40 aktivních
členů a společně s naší mládeží jsme 3. největší
oddíl ve Zlínském kraji. Do soutěží družstev
pro sezonu 2019–2020 se nám podařilo sestavit 6 mužstev.
Naše A – mužstvo hraje 2. ligu a po osmi
kolech této silné soutěže se nachází na 1. příčce. Tři kola před koncem sní náš oddíl o postupu do 1. ligy.
B – tým hraje krajskou soutěž, kde se drží
v horní polovině tabulky.
C a D tým se perou v okresním přeboru jako
vždy srdnatě a určitě se v této soutěži objeví
i příští rok.
E a F tým hraje nejnižší soutěž a tyto dva
týmy jsou dělané pro ty, co nás jednou nahradí a jsou tím nejdůležitějším, co máme a to je
naše mládež a její skvělí trenéři.
Mimo to každoročně pořádáme Štěpánský
turnaj ( 26.12.) a dvě Velké ceny mládeže.
Každý zápas hrajeme v šachových tričkách a mikinách, kde na levé straně – na straně srdce máme napsáno Vlčnov a pod ním
šachovnici.
Když jsem v loni v létě v srpnu sepisovali
tyto soupisky ( samozřejmě u piva) napadlo
nás, že bysme mohli uspořádat nějaký velký

šachový turnaj. Po oslovení Šachového Svazu
ČR o právo jestli můžeme uspořádat Otevřené
MČR amatérů 2020, přišlo asi 14–ti denní
čekání, jestli Vlčnov dostane přednost před
Prahou, Brnem či Ostravou, kde se tento turnaj konal vždy, jsme tuto poctu a čest opravdu dostali.
Amatér v šachové terminologii znamená,
že se neživí šachy, čili není velmistr (GM), ani
mezinárodní mistr (IM), což jsou profesionální šachisté. Proto chceme uspořádat turnaj,
kde 1. cena bude srovnatelná s cenami, jaké
dostávají profesionální hráči na turnajích v ČR
a kde dohráním šachové partie turnaj zdaleka
nekončí. Každý šachista má sen potkat osobně nejlepší šachové hráče a chce víc, než jen
dohrát partii a jít si odpočinout na hotel či ubytovnu. Proto jsme pozvali profesionální hráče,
kteří budou po odehraných partiích radit každému, kdo o to bude stát a vysvětlí jim, jak mají
hrát lépe šachy a kde dělají ve svých partiích
chyby.
Máme připravený “televizní koutek”, kde
budeme natáčet televizní rozhovory tak, jak
se to dělá na špičkových turnajích ve světě se
šachovými hvězdami. Budeme chtít s každým
hráčem udělat rozhovor, připravit mu pocit, že
je naše šachová hvězda a tato videa budeme
publikovat na našem youtube kanále, který
je největším šachovým kanálem v ČR i SR.

Mimo toto šachové (zpestření) máme přichystanou ochutnávku vín a ochutnávku slivovice.
Budeme mít šachové přednášky od velmistrů
a budeme hrát večerní šachový turnaj v bleskovém šachu. K dnešnímu dni 12. 2. 2020 máme
přihlášených 186 hráčů – 135 z České republiky, 35 ze Slovenska, 10 z Polska, 1 z Itálie, 1
Hong Kongu a 4 z Ukrajiny. Když využijeme
každičký metr hrací místnosti, můžeme přivítat 250 hráčů.
Vlčnov je v našem šachovém světě značka kvality. Vyrostli jsme díky podpoře obce
Vlčnov a TJ Vlčnov, za což velký Dík! Z malého
oddílu mezi nejznámější šachové místo u nás
a proto je naším cílem udělat výjimečný turnaj.
Budeme se snažit o to, aby každý, kdo přijede
do Vlčnova, na Vlčnov nikdy nezapomněl a aby
se tyto dny zaryly hluboko do jeho vzpomínek
a aby i svým vnoučatům povídal o tom, jak
tenkrát hrál šachy ve Vlčnově. Jestli se nám
to podaří, ukáže čas...
Tímto článkem Vás samozřejmě zveme na
tuto velkolepou událost a ještě jednou velké
poděkování obci a TJ Vlčnov za materiální a finanční podporu. Velký dík patří našim
přítelkyním a manželkám za naši nedochvilnost při návratu domů z našich šachových akcí
a zápasů.
Marek Kadlčík,
místopředseda šachového oddílu

Úspěšné
zakončení roku
2019 v Dubaji
V listopadu se mi podařilo vyhrát mezinárodní ženský turnaj ve Spojených arabských
emirátech. Turnaj byl náročný, rozdělený do
3 dnů, první den se hrály kvalifikační zápasy
ve skupinách, zbylé 2 dny se hrála vyřazovací kola až do finále. Na turnaj se mi omluvil
trenér den před odletem, tak mě napadlo, že
vezmu taťku, který mě ke stolnímu tenisu přivedl a hraje stále za Vlčnov.
O to víc mě výhra potěšila, když mohl i taťka
zažít skvělou atmosféru, která na tomhle turnaji nikdy nechybí. Tímto bych chtěla poděkovat obci Vlčnov, že se můžu účastnit a vyhrávat
turnaje i v takhle vzdálených zemích.
Aneta Širůčková (Kučerová)
V lčnovský zpravodaj – číslo 61 – 3/2 02 0
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Tělovýchovná jednota Vlčnov – fotbalový oddíl
Dobrý den. Rád bych Vás informoval o činnosti fotbalového oddílu ve Vlčnově. Náš oddíl
čítá 4 družstva.
Minipřípravka, která je pro ročníky 2013–
2015, trénuje pravidelně v zimním období jednou týdně a přes letní měsíce dvakrát týdně.
Mužstvo trénuje Michal Minařík a nově se
nám podařilo zajistit dalšího trenéra Jakuba
Pavelčíka, z důvodu velkého počtu dětí, které
navštěvují tréninky. Kluci nehrají pravidelnou
soutěž, ale přihlašujeme děti na malé turnaje a domlouváme přátelská utkání. V průměru dochází na tréninky cca 12 dětí, v letních
dnech chodí i více.
Přípravka, která je pro ročníky 2012–2009,
trénuje pravidelně dvakrát týdně. Mužstvo
trénuje David Podškubka, který by k sobě
potřeboval dalšího trenéra z důvodu vysokého počtu dětí. Kluci hrají pravidelnou soutěž OSP-C, kde hrají 16 mistrovských zápasů za sezónu, ale výsledky ani tabulka soutěže nejsou zveřejňovány (o této skutečnosti rozhodla FAČR). V průběhu roku dochází
na tréninky cca 12 dětí. Přes zimu hraje naše
mužstvo přípravek satelitní turnaj – Hasteko
Ligu, kdy tento turnaj čítá 6 týmů z okresu UH.
V létě se pravidelně účastní dvou až tří turnajů.
Žáci, kteří jsou pro ročníky 2008–2005, trénují pravidelně dvakrát týdně. Mužstvo trénuje
Rostislav Gregor a nově se nám podařilo zajistit zkušeného trenéra Milana Kroupu. Kluci
hrají pravidelnou soutěž OSŽ-MB, kde hrají
22 mistrovských zápasů za sezónu. V probíhající sezóně se kluci nachází na 8. místě. Žáci

byli přihlášeni do zimního satelitního turnaje
– Kummer ligy, kdy tento turnaj čítá 5 týmů
z okresu UH.
Pravidelně pořádáme soustředění pro děti
z přípravky a žáků, které probíhá vždy buď
v září, nebo říjnu. Naposled děti navštívily
chatu Vyškovec. V červnu 2019 jsme pořádali pro týmy přípravek mezinárodní letní turnaj O pohár starosty Vlčnova na stadionu TJ
Vlčnov. Účast byla 12 týmů, kdy jsme měli
přihlášené i slovenské týmy. Součástí turnaje byl i dětský den s vystoupením mažoretek
z Hluku a kouzelníkem pro ty nejmenší. Tento
rok budeme turnaj opakovat.
Na počest výročí 90. let od založení fotbalového oddílu ve Vlčnově budou následovat
po skončení turnaje přípravek další exhibiční
zápasy minipřípravky a žáků. Hlavní zápas
odehrají muži proti internacionálům z 1. FC
Slovácka a Synot Staré Město. Večer proběhne vystoupení vlčnovské skupiny Frajeři a na
závěr nám zahraje DJ. Tato akce proběhne dne
20.6.2020 na stadionu TJ Vlčnov.
Muži, kteří trénují pravidelně dvakrát
týdně, hrají Okresní přebor UH. Mužstvo trénuje Antonín Jurča. V probíhající sezóně se
mužstvo drží na krásné druhé příčce. Zároveň
mužstvo postoupilo do čtvrtfinále poháru OFS
UH, kde se utká s týmem Prakšic. Tento rok
má tým ambice se dostat až do finále poháru,
které by se odehrálo dne 29. 5. 2020 na stadiónu 1. FC Slovácko v Uherském Hradišti.
Celková situace ve fotbalovém oddílu se každým rokem zlepšuje, co se týká dětí tak počet

Ocenění zasloužilých sportovců

stoupá. Jediný problém máme u dětí dorosteneckého věku, kdy máme vyřízený sdružený start s týmem Dolního Němčí. Minulý
rok nastupovali za tento tým Jakub Koníček
a František Šobáň. Tento rok už budou končit a přesunou se nastálo do týmu mužů ve
Vlčnově.
Fotbalový oddíl se také zapojuje do akcí,
které pořádá TJ a to Sportovní ples, zábava na
JK a vypomáhá správci Josefu Láskovi s údržbou stadionu, kterému patří velký dík.
Jen v krátkosti bych se chtěl vrátit k letošnímu Sportovnímu plesu, kdy se nám podařilo už třetím rokem oceňovat nejmladší členy
TJ a tento rok jsme odstartovali oceňování
bývalých členů TJ. Samozřejmě v něm budeme pokračovat, protože bez těchto lidí by sport
ve Vlčnově dávno zanikl. Tímto oceňováním
chceme vzdát velké díky za roky, které dali do
chodu našeho spolku.
Na závěr bych chtěl poděkovat jménem TJ
obci Vlčnov za finanční podporu našeho spolku. Dále děkujeme MŠMT za dotaci Můj klub
2019, kterou jsme získali. Dále patří poděkování od fotbalového oddílu našim sponzorům,
kteří nás podporují celoročně a to Miroslavu
Pešlovi, Štěpánu Lasákovi, Marcelovi
Solíkovi, Josefu Bařinovi, Josefu Koníčkovi,
OFS UH a KFS Zlín, rodičům a všem, kteří
pomohli finančně uspořádat dětský den na
stadionu TJ.
Petr Kašpařík, předseda fotbalového oddílu

Dětský den na stadioně

Seniorky mažoretky 2019
Tak jako poslední roky i letos vás chci seznámit s naší činností. V minulém roce jsme s naší
skupinou mažoretek Emča uskutečnily 11
vystoupení na různých akcích.
Začínaly jsme ve Vlčnově na mysliveckém
plese. Chtěly bychom tímto poděkovat mysliveckému sdružení Dřínek za propůjčení jejich
klubovny, vlastně kuchyně na vaření kyselice
na Tradiční Vánoce pro KSK Vlčnov.
V březnu na masopustní veselici jsme se
představily v novém kostýmu veselou skladbou, kterou jsme si připravily pro tuto příležitost. Střídaly jsme se s vlčnovskými děvčaty
ze skupiny Tady a teď.
Květen byl pro nás nejnáročnější: jako každoročně Brodský máj – pořádá TJ Sokol na
sokolském stadionu. Další akci jsme měly
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v kulturním domě v Uh. Brodě na Čaji o páté.
Koná se pro seniory 2× ročně s pohoštěním
a hudbou. Je to pěkně strávené odpoledne. Ve
čtvrtek 16. května se konal v Luhačovicích,
v celém objektu Společenského domu turnaj
Senior cup 2019. Byla to kulturně sportovní
akce pro seniory. Kdo má chuť, kus odvahy
a sportovního ducha, může se zapojit. Od rána
vyhrávala kapela „Pozdní sběr“. Hrála písničky našeho mládí k tanci i poslechu. Zúčastnilo
se asi 200 seniorů. Dopoledne jsme vystupovaly na pódiu před Společenským domem,
v čase mezi jednotlivými soutěžemi. Ve vstupní hale měli svoje koutky učni a učnice z oboru
kadeřnictví a kosmetika. Kdo měl zájem, mohl
se nechat zdarma „vylepšit“. K dispozici byl
i zdravotní koutek s měřením tlaku apod. Po

obědě jsme vystupovaly ve větším salonku,
kde bylo i vyhodnocení soutěží za přítomnosti
paní Michaely Blahové, radní zlínského kraje.
Poslední květnový víkend jsme ještě zvládly
zahájit soutěž v petangue v rekreačním areálu
Amfík Bukovina v Popovicích. Zdržely jsme se
však jenom krátce, protože každá z nás měla
doma povinnosti kvůli jízdě králů. Vystřídaly
nás mažoretky Kamelie z Ostrožské Lhoty.
V červnu nás pozvali senioři z Hluku na
Senior besedu a byli rádi, že jsme pozvání přijali. Každá tato beseda má nějaké téma. Teď
to bylo „Čas růží“. Tomu odpovídala výzdoba
sálu: na stolech byly kytice krásných růží všech
barev. Senioři tyto besedy pořádají každý
měsíc 1×, vždy v úterý. Je tam družná zábava, kulturní program a vždy vyhrává kapela
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„Pohoda“. Jezdí tam senioři z okolních dědin
i Uh. Brodu. Ocenili naši snahu a strávily jsme
pěkný večer. Několik nás tam jezdí za zábavou
delší dobu.
V červenci nás Tělocvičná jednota Velké
Bílovice opět pozvala zatančit do jejich areálu „Křástelka“.Vždy pořádají v tomto termínu

sportovní odpoledne – sokolský den. Při zpáteční cestě domů jsme se zastavily na stadiónu
ve Vlčnově, kde pořádal přátelské posezení
pan Vlastik Javor pro své zaměstnance a my
jsme jim zpestřily program. Jedna naše členka
je jeho brigádnice.
V srpnu jsme již po několikáté vystupova-

ly na Chatařském bále v lázních Smraďavka.
Poslední srpnovou sobotu se konal v Uh.
Brodě na stadionu za sokolovnou česko-slovenský pohár „Strongman“. Je to soutěž siláků v různých disciplínách. Spolu s cvičenkami
jsme vyplnily jejich program.
Na gastrofestival, který pořádal KSK
Vlčnov, každá z nás připravila nějakou dobrotu: švestkový koláč, hraběnčiny řezy, tažený
nebo bramborový štrúdl či linecký koláč. Vše
bylo chystané a pečené s láskou. Rády jsme
se zúčastnily a tímto podpořily dobrou akci.
V listopadu jsme vystoupením, našim elánem, pěknými kostýmy a dobrou náladou
potěšily seniory a zaměstnance Domova pro
seniory v Nezdenicích. Moc se na nás těšili,
provázel nás potlesk. Byl mezi nimi i jeden
Vlčnovjan, který je klientem zařízení.
Konec roku jsme zakončily vařením kyselice
na Tradiční Vánoce ve Vlčnově. Tentokrát to
byla větší várka než předchozím roce, aby se
na všechny zájemce dostalo.
Děkujeme za podporu a finanční příspěvek obci Vlčnov, díky ní můžeme svoji činnost
provozovat. Taky děkujeme KSK Vlčnov za
poskytnutí prostor k této naší činnosti.

Mažoretky při organizaci Tradičních Vánoc ve Vlčnově

Antonie Vaculíková

Vystoupení v Domově pro seniory v Nezdenicích

Vystoupení na Pofašankové zábavě ve Vlčnově

10. výročí taneční skupiny TADY A TEĎ
V listopadu 2019 jsme oslavili 10. výročí
založení naší skupiny v místní restauraci, kde
proběhla projekce včetně fotek naší desetileté
působnosti.
Naše první vystoupení bylo 4. dubna 2009
(ještě pod názvem Lukášovci ) na Country bále
ve Vlčnově, kde hrála country kapela Kalíšci.
V roce 2012 jsme začali vystupovat pod
názvem TADY A TEĎ a naše první vystou-
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pení bylo 13.4. v KSK na setkání důchodců.
Poté následovala různá vystoupení na přehlídkách a oslavách. Několikrát jsme se zúčastnili
tanečních workshopů.
Mezi další zajímavosti patří, že během našeho působení prošlo souborem přibližně 32
členů z toho 5 mužů.
Každý rok vystupujeme s novou choreografií, kterou vytváří naše vedoucí a choreograf-

ka v jedné osobě Milada Kuželová. Na každé
nové vystoupení pořizujeme nové kostýmy,
a to i za finanční podpory Obce Vlčnov, které
tímto děkujeme.
V letošním roce náš čeká tradičně vystoupení na pofašankové zábavě, Porta Ranč Nevada,
country přehlídka Veselí nad Moravou, vánoční večírky a další.
Najdete nás na FB – Tady a teď
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Činnost Kynologického klubu Vlčnov v roce 2019
Jsou dvě oblasti činnosti členů Kynologického klubu Vlčnov. Výcviková, která se
skládá ze samotného výcviku psa a různé
výcvikové, výstavní a soutěžní činnosti
členů a pak neméně důležitá činnost a to je
údržba samotného areálu kynologického
cvičiště.
Co se týká výstavní činnosti, byl rok 2019
celkem plodným. Miroslav Pavelčík se svým
německým ovčákem se zúčastnili dvou výstav
v ČR a SK, kde získali titul V1. Ťoková Hana
se svými bearded koliemi objížděla výstavy
celý rok. V ČR, SK i Maďarsku získala několik titulů V1, CAC, CACIB, BOB. Zkoušková
a soutěžní činnost přinesla našim členů taky
nějaké úspěchy. Michaela Chovánková s border kolií splnila několik zkoušek z pasení ovcí.
Miroslav Matušík se v říjnu pokusil složit se
svým psem NO Fauzi naši nejtěžší zkoušku
z výkonu a to ZVV3, bohužel neúspěšně. I tak

je to ale úspěch, protože dostat se na výkonnostní úroveň této zkoušky je velmi náročné a věřím, že další pokus bude úspěšný.
Miroslavu Švestkovi se se svým psem BOM
Akimem podařilo po celoročním snažení
nominovat na Mistrovství ČR záchranných
psů, psovodů IZS, kde po dvoudenním zápolení obsadili 5. místo. Kynologické kluby spadající do našeho regionu pořádají dny nácviku obran, kam dojíždí domluvený figurant.
Těchto akcí bývá zhruba deset ročně a i my ve
Vlčnově jsme dva tyto dny pořádali. Na těchto výcvikových akcích se trénuje technika
zákusů psů a poslušnost psa při této činnosti.
Z našeho klubu se těchto akcí zúčastňují 3 – 4
kynologové se svými psími kamarády a není to
vůbec jednoduché. Veškeré náklady při účasti na těchto akcích si totiž hradí každý sám.
Poplatek figurantovi, náklady na cestu, strava
se mohou někdy vyšplhat i k 500 Kč.

Druhou oblastí činnosti je již zmíněná údržba areálu kynologického cvičiště. V loňském
roce jsme brigádnicky odpracovali zhruba 200
hodin, z čehož minimálně 60 hodin je sečení
trávy areálu cvičiště a jeho nejbližšího okolí.
Ostatní brigádnické hodiny byly směřovány
na údržbu překážek a celého areálu kynologického cvičiště. Žádné větší investiční projekty jsme nerealizovali z důvodu nedostatku
finančních prostředků, které nám po minulých letech, kdy jsme měnili střešní krytinu
a oplocení pozemku stále ještě chybí. Věřím,
že rok 2020 už bude zase o něco lepší i díky
Obecnímu úřadu ve Vlčnově, který se finančně
podílí na provozu areálu kynologického klubu.
To by bylo vše a děkuji za přečtení tohoto článku, který vám představí vlčnovskou kynologii
v pozitivním světle. Aspoň doufám, že to tak
bude.
Miroslav Švestka, vedoucí KK Vlčnov

Na kuchyňské zbytky nejlepší jsou slípky (domácí)
PROČ JE DOBRÉ A DŮLEŽITÉ
TŘÍDIT (KOMPOSTOVAT) BIOODPAD?
Zbytky z kuchyně tj. slupky od zeleniny,
ovoce, zbytky pečiva, sedlina z kávy a tak
dále, to vše je původcem zápachu, který
se z popelnic především v letních měsících často line. Zapomínat bychom
neměli ani na larvy a mouchy,
které v takovýchto popelnicích doslova hodují. Máte
plechovou popelnici a rezaví
vám dno? Tak vězte, že je to
kvůli bioodpadu, který obsahuje až 80 % vody. Navíc je
na skládce biologicky rozložitelný odpad původcem skleníkových plynů
a toxických výluhů. To
jsou hlavní důvody, proč
bioodpad do popelnice
NEPATŘÍ!!!
JAK TEDY
SPRÁVNĚ NAKLÁDAT
S BIOODPADEM?
Ideálním řešením, jak se
vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady, a především také s kuchyňským bioodpastrana 16

dem, je kompostování. Správné kompostování
není žádná věda. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost nevysychal, nebo
naopak nezačal hnít, čas od času prohodit
vidlemi, a je to. Díky pestrému složení vám poté vznikne kvalitní hnojivo do záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc vůbec
nezapáchá!
CO VŠE MOHU
KOMPOSTOVAT?
Do kompostérů můžete dát:
zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, květiny vč. hlíny,
trávu, listí, papírové kapesníčky a utěrky v menší míře,
čajové sáčky, kávové filtry
a sedlinu, trus býložravých
zvířat, proložky od vajíček,
pečicí papír a další.
SLEPICE DOMÁCÍ –
NEJLEPŠÍ POMOCNÍK
S BIOODPADEM!
Kromě kompostování je
také skvělý způsob, jak naložit s bioodpadem, domácí chov
slepic. Bohužel úbytek domácích

chovů je smutným trendem dnešní doby.
Přitom mít doma pár slepiček, má hned několik benefitů! Slepice se vám s radostí postarají
o zbytky z kuchyně – i o ty živočišné! Díky
pestré skladbě bioodpadu z kuchyně navíc
mají slepice dostatek zábavy a laskomin, za
což se vám odvděčí kvalitním domácím vejcem. Ten pocit, že neplýtváte jídlem (zbytky
nejsou odpadem, ale krmivem) a že se v klecovém velkochovu mačká o něco méně slepiček,
fakt stojí za to. Slepičí trus, tzv. „slepičince“,
slouží také jako velmi kvalitní hnojivo, které
se dnes dokonce i prodává a ne zrovna levně.
Více informací můžete najít na YouTube,
Facebooku nebo Instagramu
MOJE ODPADKY.
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Ambulantní odlehčovací služba v Kunovicích
Charita Uherské Hradiště otevřela
v Kunovicích Ambulantní odlehčovací službu, která je určená pro seniory a osoby se
zdravotním postižením od 19 let. Tato služba se postará o vašeho blízkého, zatímco vy
můžete nabrat nové síly nebo si vyřídit osobní
záležitosti. Odlehčovací službu mohou využít
i rodiny, které řeší náhlé zhoršení zdravotního

stavu svého blízkého a potřebují čas na hledání dlouhodobého řešení. Zajišťujeme pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o osobu, při
osobní hygieně, zajištění stravy, vycházkách,
aktivizaci a zprostředkování kontaktu s okolím. Službu je možné využít dle potřeby - jednorázově i pravidelně v každý pracovní den
od 7:00 do 18:00.

Kontakt
Tel.: 730 550 841
Email: pohoda@uhradiste.charita.cz
Adresa pracoviště
Cihlářská č. p. 536
Kunovice 686 04

Cena vodného a stočného v roce 2020
Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., oznamuje, v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

Změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2020
cena v Kč/m3

cena bez DPH

cena včetně 15% DPH od 1. 1. 2020

cena včetně 10% DPH od 1. 5. 2020

vodné

38,20

43,93

42,02

stočné

36,00

41,40

39,60

celkem

74,20

85,33

81,62

cena vodného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané vody
cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do kanalizace
Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se sníží s platností od 1. 5. 2020 sazby DPH
u vodného a stočného z 15 % na 10 %. Z tohoto důvodu dojde ke snížení ceny vodného a stočného.
V souvislosti s úpravou ceny se nebudou provádět mimořádné odečty vodoměrů. Vyúčtování bude provedeno v řádném fakturačním termínu
s využitím technického přepočtu k datu změny ceny. Z tohoto důvodu žádáme odběratele, aby nesdělovali stavy svých vodoměrů.
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Jarní pomazánky
JARNÍ POMAZÁNKA
1 ks cibule, ½ kelímku bílého jogurtu, 3 ks
vejce, 10 ks ředkviček, 10 dkg měkkého tvarohu, na ozdobu petrželka, podle chuti mletý
pepř a sůl
Postup: Uvaříme vejce natvrdo, oloupeme
a nakrájíme na drobné kostičky. Ředkvičky
očistíme, omyjeme a nastrouháme na hrubším
struhadle. Cibuli oloupeme, omyjeme a nakrájíme najemno. Do tvarohu přidáme bílý jogurt
a důkladně promícháme. Poté do směsi přidáme ostatní suroviny a umícháme lehkou pomazánku. Podle chuti jarní pomazánku osolíme
a opepříme. Hotovou pomazánku mažeme na
jakékoliv pečivo, ozdobíme petrželkou a ihned
podáváme.
Zdroj: recepty.vareni.cz
TVAROHOVÁ POMAZÁNKA
S JARNÍ CIBULKOU
tvaroh, červená mletá paprika, sůl, jarní cibulka, pepř
Postup: Tvaroh dáme do misky (můžeme dát
i trochu másla). Dohladka rozmícháme a přidáme nadrobno nakrájenou umytou a očištěnou jarní cibulku s natí, osolíme, opepříme a přichutíme sladkou červenou paprikou. Podáváme s čerstvým chlebem a zeleninou.
Zdroj: nejrecept.cz
ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA
S BRUSINKAMI A TYMIÁNEM
180 g majonézy, 6–8 stroužků česneku, 4–5
lžiček brusinkového kompotu, 4 lžíce bílého
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jogurtu, 150 g sýru gouda nebo krolewski,
4 snítky čerstvého tymiánu.
Postup: Sýr nastrouhejte najemno, přidejte
prolisovaný česnek, majonézu, jogurt, brusinky a otrhaný tymián. Vše důkladně promíchejte a podle chuti přidejte brusinky či tymián.
Tahle pomazánka se hodí jak na tmavé, tak
i na klasické bílé pečivo, tentokrát se ale spíše
vyhněte pečivu s výrazným posypem, to by
mohlo v chuti hodně rušit.
PAŽITKOVO-BAZALKOVÁ
TVAROHOVÁ POMAZÁNKA
200 g másla, 350–400 g měkkého tvarohu, 8–10 lžic slunečnicového oleje, pažitku,
30 g bazalky.
Postup: Tahle pomazánka je jakousi obměnou
klasické pažitkové pomazánky. Máslo nechte
v místnosti povolit, a pak jej utřete do pěny.
Přidejte tvaroh, olej, nasekanou pažitku (na
tohle množství by v mém případě padl klidně
celý květináček) a asi 30 g čerstvé nasekané
bazalky, množství ale záleží hlavně na vaší
chuti. Metlou vše promíchejte a podávejte s kornspitzovým rohlíkem.
Zdroj: prozeny.cz

lou důkladně promíchejte. Podle chuti můžete
přidat na kousky nakrájený ananas, ale není to
potřeba. Skvěle se hodí na máslové croissanty!
PÓRKOVÁ SE SÝREM
2 velké pórky, light majonéza, 10 dkg tvrdého
sýra, sůl a pepř
Pórky rozřežeme příčně na poloviny a dobře
je umyjeme, osušíme a nakrájíme na jemné
proužky. Osolíme, důkladně promícháme
a necháme odležet. Do změklého pórku přidáme majonézu a na hrubém struhadle nastrouhaný tvrdý sýr. Vše důkladně promícháme
a podáváme s celozrnnou bagetou.
Zdroj: Blesk Vaše recepty 2013
Marie Kolajová

MRKVOVÁ POMAZÁNKA
3 mrkve, 180 g nesoleného
žervé, 1 cibuli, 3–4 lžíce
bílého jogurtu.
Postup: Mrkev oloupejte a nastrouhejte najemno.
Přidejte žervé, najemno nakrájenou cibuli a bílý jogurt a vše metstrana 17

Vlčnov ve fotografii
Masopust
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Hasičský ples

Myslivecký ples

Ples školy a obce
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Sportovní ples

Silvestrovské setkání na Pepčíně

Tříkráloví koledníci ve Vlčnově vybrali částku 119 837 Kč
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Vánoční koncert Hradišťanu

Ukliďme si Vlčnov

Klub sportu a kultury Vlčnov a Základní a Mateřská škola Vlčnov

UKLIĎME SI VLČNOV
3. A 4. DUBNA 2020
termín 3. dubna je pro ZŠ, 4. dubna pro dobrovolníky

Sejdeme se 4. dubna v 9 hodin na návsi (parkoviště u Hrušky)
Pytle a rukavice zajištěny, nezapomeňte na pevnou obuv!
KSK Vlčnov, 572 675 130
INZERCE NEMOVITOSTÍ

Na stáří jsme se rozhodli přestěhovat do menšího rodinného domku.
Finance zajištěny prodejem našeho bytu. Za nabídky děkujeme. Tel.: 739 851 890
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