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Vážení spoluobčané,
i když nerad, musím konstatovat, že prázdniny a léto jsou již za námi a Vám zbyly jen
vzpomínky.
Ještě o prázdninách jsme spolu s firmou
PaPP Uherské Hradiště provedli opravu čtyř
tříd naší základní školy spočívající v tom, že
musely být vybourány příčky mezi kabinety
a učebnami, čímž se odstranilo enormní zatížení podlah tříd, které se deformovaly a příčky
začaly praskat. Příčky byly nahrazeny stěnami ze sádrokartonu vetknuté mezi nosníky
a zavěšené do stropu. Poté byly podlahy vylité
samonivelační hmotou a obnovena gumová
podlaha. Práce ve škole budou dál pokračovat
u bytu školníka, kde sesedají stěny a vznikají
praskliny. Na tuto akci musíme získat posouzení stavu statikem a pak připravit veškerá stavební povolení a dokumentaci k rekonstrukci

této části školní budovy. Dále ve škole proběhla rekonstrukce počítačové učebny a instalace
schodišťové plošiny pro imobilní. Tímto máme
celou školu plně bezbariérovou.
V brzké době chceme otevřít deponii suti.
Chybí nám deponii oplotit, aby nám ze suťového dvora nevznikla nekontrolovatelná skládka. Suťový dvůr bude mít svého správce, který
bude řídit celý chod suťového dvora. Na tohoto
správce se budou občané obracet a domlouvat se s ním, kdy mají přivést suť, aby nedošlo
k tomu, že se najednou sjede velké množství
občanů se sutí. Odebraná suť se bude třídit
na cihelnou a betonovou a pak se bude drtit.
Do závěrečné fáze se nám dostal i projekt
hřiště nad základní školou, kde vznikne multifunkční sportovní areál pro školu, ale i pro
občany Vlčnova. V současné době máme zpra-

covanou výkresovou dokumentaci pro stavbu
sportoviště, koordinované stanovisko a předané veškeré materiály pro stavební povolení na stavební úřad v Uherském Brodě. Cena
díla je asi 10 milionů korun, z čehož asi 85 %
bychom chtěli získat z dotace Ministerstva pro
místní rozvoj.
Ve fázi rozpracování máme dokumentaci
na výstavbu nového polyfunkčního domu,
který bude sloužit obci i občanům Vlčnova –
viz foto níže.
Na závěr bych chtěl jménem svým i zastupitelů obce popřát všem Vlčnovjanům pevné
zdraví a štěstí do zbytku tohoto roku a bohatou úrodu jak ve vinohradech, tak i na záhumenkách.
Jiří Matušík,
starosta obce Vlčnov

Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
nové číslo našeho čtvrtletníku Vám předkládá informace o tom, co se za poslední 3 měsíce událo, ale i co se v nejbližší době chystá.
Hlavním tématem je výročí 30 let od sametové
revoluce, které Vám přiblížíme úryvky z obecní kroniky. Vybrali jsme pro Vás svědectví přímého účastníka zásahu na Národní třídě 17.
listopadu, studenta z Vlčnova, dopis JUDr.
Šály adresovaný Občanskému fóru Národního
divadla, sdělení pana učitele Kukulky k volbě
prezidenta a mnohé další zajímavé informace.
Nově jsou Vám v tištěné podobě předložena
usnesení rady obce a zastupitelstva (v elektronické podobě jsou již dlouhodobě zveřejňostrana 2

vány na webu obce). Seznámíte se s činností
našich příspěvkových organizací: Základní
a mateřská škola a Klub sportu a kultury. Tady
si dovolím připomenout, že KSK má ve zřizovací listině vymezen účel a předmět činnosti
mj. následující: „zajištění, rozvoj a podpora
kulturních, sportovních a dalších veřejně prospěšných aktivit, zahrnujících zejména organizaci Jízdy králů, vzdělávací akce pro občany
a organizace, dále školící činnosti, zprostředkování kulturních, sportovních a podobných
akcí“.
Dále budete ve zpravodaji seznámeni s činností spolků, dozvíte se také, jak je zastupi-

telstvo finančně podporuje. Budete překvapeni kolik se v bufetu na koupališti zkonzumovalo pochutin, jaké jsou rozpočty na Jízdu
králů, i jak se daří našim občanům třídit odpad
v porovnání se zlínským krajem i ČR. Ani tentokrát nechybí oblíbené čtení na pokračování, nyní 2. část „Zamyšlení nad životem ve
Vlčnově při sklence vína“.
Příjemné počtení při nadcházejících podzimních dnech přeje
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
a členka redakční rady
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Rok 1989 – úryvky z kroniky obce
Zápis v kronice MNV Vlčnov 1988 končí
přáním občanů, aby demokratizační proces
dospěl k vítězství nejen v sousedních státech
východní Evropy včetně SSSR, ale aby úspěšně zasáhl a zvítězil i v Československu.
Očitým svědkem a přímým účastníkem
studentské manifestace v Praze 17. 11. 1989
byl náš občan – student 4. ročníku Vysoké
školy ČVUT-ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ, který popisuje události takto:
„Týden před 17. listopadem se po Praze začaly šířit pozvánky na manifestaci, která se měla
konat k výročí r. 1939. Ačkoliv jejich distribuce
probíhala podobně jako vždy, tj. způsobem
velmi konspirativním, vyskytly se určité rozdíly. Pozvánky se objevily přímo ve školách,
což dříve nebylo a rovněž pokud byly vylepeny
na ulicích, zůstaly tam viset déle nepoškozené
a nestrhané. Není třeba ani vzpomínat jaká
v té době byla atmosféra. Praha právě prožívala německý exodus a tisíce opuštěných trabantů posázených po ulicích svědčily o tom,
že se zase našel někdo další, kdo se rozhodl
opustit svůj relativní blahobyt a vydat se pěšky
jinam. Bylo jich statisíce. Občané Prahy těžko
nesli i „prohranou“ demonstraci k 28. říjnu.
Policie totiž bezpříkladným zatýkáním co do
kvantity i kvality vyvolala paniku. Už jenom
kvůli skutečnosti, že za narušitele pořádku
byli prohlášeni i skutečně náhodní chodci,
vzdáleni od centra demonstrace stovky metrů.
Vznikl pocit, že má-li se konat demonstrace, je
lepší do centra Prahy vůbec nejít. Takto bylo
zatčeno i několik mých kamarádů a škola pak
jen informovala StB, což byl v tu dobu nepříliš šťastný počátek konce. Já osobně jsem
měl velký respekt z obušků, okovaných bot
a úderů karate, ale toho 17. listopadu jsem se
tam s kamarády rozhodl jít z několika důvodů.
Jednak jsem cítil potřebu být tam prostě do
počtu, věděl jsem, že třeba za svobodu bojovat
a chtěl jsem se přesvědčit jestli studenti aspoň
jako masa jsou schopni se svobodně vyjádřit. Tak jsme vyrazili. Z metra jsme vystoupili na Národní třídě a šli pěšky na Karlovo
náměstí. Tam jsem se přesvědčili o tom, že
studentům není život v naší společnosti zcela
lhostejný. Bylo nás mnoho. Většina si vzala
k srdci výzvu „A vemte s sebou květinu“
a stánky s květinami byly proto zcela vyprodané. Ovšem přesvědčili jsme se také o tom,
že ani policie nehodlá ponechat nic náhodě.
Desítky „antonů“ a autobusů stály připraveny vedle Novoměstské radnice. Šli jsme dál
na Albertov. Mysleli jsme, že jdeme pozdě,
protože už tam bylo přes 10.000 lidí. A stále
přicházeli další. Následovaly projevy na svou
dobu hodně radikální. Nosným motivem byla
myšlenka, že „za svobodu se může umírat, ale
nedá se bez ní žít a proto se za ni musí bojovat.“ Na desítkách transparentů se objevily
citáty myšlenek Masaryka, Marxe, ale i ostrá
kritika vlády, KSČ a policie. Zvláštní kapitolu
tvořily „kašpárkovy citáty“ typu: „Všichni, že
jo! Chceme tu demokracii.“ Miloše Jakeše jako
autora poznali všichni. Poté nastala v bouřlivé atmosféře chvilka napětí – co bude dál.
Byli jsme vyzváni zástupcem studentů, abychom se odebrali na Vyšehrad. Cestou jsme
pochopili proč byla manifestace na Vyšehrad
povolena. Vedla totiž prakticky neobydlenou částí Prahy. Po položení květin a svíček
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na Vyšehradě se průvod samovolně rozhodl
pokračovat na Václavák. Na jedné z prvních
křižovatek se objevily první problémy. Cesta
byla zcela zatarasena policií. Náš další postup
byl neustále omezován tak, abychom nešli ani
přes Karlovo ani na Václavák. Cestou se přidávali lidé z tramvají, vybíhali obyvatelé domů na
Nábřeží a průvod se rozrostl na 50 až 80 tisíc
lidí. Zde se dostavil pocit síly a víry, že národ
je u toho, že nejsme sami. Obešli jsme Národní
divadlo a postupovali volnou Národní třídou
na Václavák. Byl jsem snad v padesáté řadě
na začátku, takže jsem dobře viděl proč jsme
se zastavili.“
Jak to bylo na Národní třídě. „V cestě stály
kordony policistů se štáby, bílé přilby na hlavách a v rukou obušky. Následovaly výzvy
k rozchodu a výhrůžky, že demonstrace není
povolena. Sedli jsme si na zem a zapálili další
svíčky. To aby viděli kolik nás je. Toto se opakovalo asi 50 minut. Po uplynutí této doby
jsme zjistili, že jsme odříznuti od ostatních
a že vlastně není kam uhnout. Další výzvy
k rozchodu tedy vyvolaly bouři úzkostlivého
smíchu. Stáli proti nám kluci stejně staří jako
my, ale měli obušky v rukou. Na naše svíčky
a květiny reagovali tvrdým terorem. To už se
nedalo hnout z místa. Drželi jsem se s kamarády za ruce, abychom se sobě neztratili. Pod
nohama nám hořely svíčky. Začal charakteristický pleskot obušku do zad a nastavených
rukou lidí, kteří sousedili s kordony. Pohled
na zvedající se obušky nad hlavy a brutální bití
vyvolávalo představy o mlácení obilí. Ti co byli
na kraji samozřejmě tlačili dovnitř a my jsme
se začali dusit. Nedalo se dýchat. Někdo ještě
stihnul spadnout pod auto, ale mnozí bezvládně viseli mezi ostatními. A v tuto dobu přijely obrněné transportéry a začaly najíždět do
lidí. V tu chvíli jsem věřil, že se bude střílet.
Vzpomínka na Peking byla ještě živá a situace
ne příliš odlišná. Naštěstí se otevřela na jedné
straně ulička, na každé straně asi 15 policajtů a zde pouštěli po jednom lidi ven. Protože
tu spoustu ran při průchodu uličkou někteří
nesnesli a spadli na zem, byli připraveni „červení bareti“ – speciální jednotky vycvičené
na boj s teroristy. Ti si brali na starost buď na
zem upadlé, nebo naopak příliš aktivní jedince, které vytahovali z davu. Do těch pak kopali, strhávali z nich šaty, trhali jim vlasy a vláčeli
je po zemi. Já jsem se postupně blížil k uličce,
protože z druhé strany jsem slyšel psy a hrozný
řev. Tam lidi nepouštěli, tam je „pouze“ mlátili. Tlak davu mě posunul poněkud napravo od
uličky a tak jsem viděl co se děje s těmi, kteří
stojí vedle jazykové školy. Tam už pendreky
nebyly bílé, ale rudé od krve. Přestal jsem se
křečovitě držet kamarádů, dal jsem si ruce nad
hlavu a vběhl jsem do uličky. Rány na záda
a do rukou mě nevadily, ale jak jsem viděl, že
ten jeden se snaží mě zasáhnout do obličeje,
nastavil jsem mu ruku a v zápětí jsem ucítil tak
strašnou bolest, že jsem uběhl už jen několik
kroků a zastavil se. Nevím jak bych dopadl, být
sám. Kamarádi mě odvedli z dosahu zuřících
baretů. Po cestě jsme viděli kaluže krve, kusy
šatů, boty, rozbité fotoaparáty, brýle i vytrhané vlasy. S obrovskou bolestí ruky jsem jel
vlakem domů. Ve vlaku jsem dostal horečku.
Nějaké dvě spolucestující ženy mě daly prášky od bolesti. Ze Starého Města jsem telefo-

noval otci, aby pro mě přijel a zavezl mě na
rentgen. Naštěstí ruka nebyla zlomena a po
několika dnech jsem se vrátil za kamarády
do Prahy.“
Za tuto činnost Občanskému fóru
Národního divadla 27. XII. 1989 za sebe a jistě
i za mnohé občany Vlčnova, kteří nesouhlasili
a brutálním zásahem bezpečnostních orgánů
při studentské manifestaci poděkoval osobním
dopisem náš občan JUDr. Josef Šala, Vlčnov
č. 450 v tomto znění: Vážení divadelní umělci.
Neodolal jsem pokušení, abych Vám já, 82letý
kmet poděkoval za Vaši pomoc a podporu studentů. Prožívám radostné události, na které
jsem čekal celých 41 roků. Prožil jsem i s rodinou Kalvarii tupé a kruté zvůle naší milované
strany. Žiji teď v tiché a krásné radosti, že jsem
nesklonil hlavu ani hřbet před krutými tyrany.
Jednou nohou jsem již na onom druhém světě,
ale přece mne zcela neopustil zájem na životě
pozemském. O trochu svého tichého štěstí se
chci s Vámi podělit a zároveň Vám poděkovat
za Váš podíl na mojí radosti. Následovaly ještě
4 listy psané na stroji, kde popisuje zejména
podíl KSČ na životě jeho rodiny, ale to nelze
psát do kroniky obecní, proto jen poslední
větu. K úplné svobodě a demokracii potřebujeme ještě osvobození do strachu. Tato obluda je pečlivě ukryta ve svém brlohu, je dobře
maskovaná a dosud neodhalená. Díky Vám
stateční studenti a divadelní herci a umělci,
díky Vám všem, kteří jste přispěli k vítězství
demokracie a pravdy.
Stávkový výbor i ředitel Národního divadla
v Praze JUDr. Šálovi poslal obsáhlé poděkování s přáním, aby rok 1990 byl rokem století.
V závěru ředitel ND píše: Vážený pane doktore. Dovolte mě, abych připojil ještě osobní
doušku, protože Váš dopis mě vzrušil - dojal
a Bůh ví co ještě. Dostáváme i výhružné dopisy
a proto ten Váš je i něco jako pohlazení. Mnoho
díků s přáním pevného zdraví. Studentské
hnutí podporovala i naše mládež.
Generální stávka v JZD Vlčnov: Ve 12.00
hodin se sešli v prostorách dílen členové JZD
na generální manifestační stávce, aby tímto
svým postojem vyjádřili podporu studentů
a zástupců Občanského fóra. Do funkce mluvčího stávkového výboru byl potvrzen Josef
Miosga, který se ujal řízení manifestačního
setkání. Na tomto manifestačním shromáždění byl zvolen stávkový výbor. Toto shromáždění navštívil i pan ing. Vojtěch Dostálek – předseda MNV, který krátce diskutoval a všechny
přítomné pozval na večerní manifestaci do
sportovní haly KSK, kterou organizuje MNV
s aktivními politickými stranami tj. strana
lidová, socialistická, KSČ.
Generální stávka OPP/Jakos - provozovny
Vlčnov a ostatních občanů byla rovněž 27.11.
1989 v době od 12.00–14.00 na parkovišti před
KSK. Zde bylo určité zdržení, protože čekali
na pracovníky JZD, kteří nakonec gen. stávku
uskutečnili v družstvu. I zde se dostavil předseda MNV ing. Dostálek a všichni byli pozváni
na večerní manifestaci do haly KSK.
Občanské fórum vzniklo a na nové politické scéně Československa se prosadilo jako
široké a v principu ideologickými předsudky
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nepoznamenané hnutí občanů. Jeho základními hodnotami se staly odpor vůči totalitarismu, hluboký demokratismus a společná
potřeba hledat reálné cesty ke svobodnému
životu naší společnosti. Občanské fórum se
tak stalo velmi rychle naprosto netradičním
politickým jevem, protože v sobě dokázalo
spojit i značně ideově rozdílné proudy, které
se nejen identifikovaly se společným programem OF, ale také v principu dokázaly svou
vůli společně pracovat na jeho realizaci. Na
půdě OF se podstatně rychleji začala rozvíjet
moderní kultura tolerance a pravidel tvůrčí
diskuse při hledání pravdy a správných řešení,
než tomu bylo v tradičních stranách. Na vzniku OF v prvních dnech po 17. listopadu 1989 se
podílela skupina lidí v čele s Václavem Havlem.
V následujících letech se toto hnutí rychle rozšířilo po celé republice. První náznaky změny
rozložení poměru politických sil v naší obci
se datují na den 27. 11. 1989, kdy se v KSK
konalo shromáždění občanů po odpolední
výstražné generální stávce. Ve snaze zabránit zvrácení nové situace bylo i ve Vlčnově
založeno také Občanské fórum na veřejném
shromáždění 119 občanů Vlčnova 3. prosince 1989. Prvním velkým úkolem OF byla příprava svobodných voleb téměř po půl století
totality. Přípravný výbor Občanského fóra ve
Vlčnova svolal první ustavující veřejnou schůzi na neděli 3. prosince 1989 v 16.30 hodin
do místnosti obecní knihovny – stará mateřská škola, kde byla zvolena pracovní skupina
a byly vytyčeny první hlavní úkoly. Už před tím
mnozí byli aktivní hlavně při vylepování letáků a plakátů, které informovaly lidi o činnosti studentů v Praze a programu Občanského
fóra. Výkladní skříně všech obchodů byly plně
zalepeny různými letáky například: „PROČ
POKRAČUJE STÁVKA STUDENTŮ“; „Jak
z internacionální pomoci udělat tragické
neštěstí“; „Pravá tvář KSČ - Výtah z instrukce
ÚV KSČ Praha pro boj s Občanským fórem“;
„Václav HAVEL“; „Stanovisko OF k srpnu
1968“; „K účasti komunistů v Občanských
fórech“ ; „OHNĚ NELZE UPÁLITI, VODY
UTOPITI, VĚTRU UDUSITI A PRAVDĚ
ZAHYNOUTI“; „EKOLOGIE: Co dýcháme,
co pijeme, co naše lesy, co ostatní příroda, co
naše zdraví,“; „NEVÁHEJME ZLOMIT MOC
MAFIE“; „Na vědomí všem občanům“; „OSM
PRAVD DIALOGU“; „CO MÁME DĚLAT?
„PROVOLÁNÍ V YSOKOŠKOLSKÝCH
STUDENTŮ DĚLNÍKŮM A ROLNÍKŮM
ČESKOSLOVENSKA.“
Byla to ještě celá řada dalších letáků a ještě
nebyly přečteny jedny letáky a už se lepily
další! Další veřejná schůze Občanského fóra
se konala v pátek 15. XII. 1989 opět v místnosti obecní knihovny. Hlavním bodem programu byla příprava na volby prezidenta republiky. OF se jednohlasně vyslovilo za podporu jediného kandidáta, kterým byl spisovatel
a dramatik Václav HAVEL. Mluvila k tomuto
návrhu řada dělníků a jeden z nich p. uč. Jos.
Kukulka uvedl: „ Spisovatel a dramatik Václav
Havel prokázal příkladnou statečnost a odvahu v boji za lidská práva a důstojný život našich
národů. Václav Havel stál u kolébky CHARTY
77, která po celých 12 let důsledně bojovala
mírovými prostředky proti násilí totalitní moci
a o všech bezprávích, páchaných na bezbranných lidech, uvědomovala a burcovala naši
společnost – mimo jiné také ve svobodném
zahraničním rozhlase - především ve vysílástrana 4

ní stanice HLAS AMERIKY a SVOBODNÁ
EVROPA. Víme všichni jak byly tyto stanice rušeny a kolik lidí jim pozorně naslouchalo. Můžeme popravdě říci, že Václav HAVEL
je důstojným nástupcem našeho prezidenta
a zakladatele státu T. G. Masaryka. Žádám
proto, aby OF písemně ve svém prohlášení, jež
odešle do Prahy, vyjádřilo rozhodné stanovisko veřejného shromáždění OF ve Vlčnově pro
podporu kandidáta Václava Havla za prezidenta naší republiky.“ Všichni přítomni dlouhotrvajícím potleskem vyjádřili jednohlasný
souhlas s tímto návrhem.
Celé volební období MNV Vlčnov pod vedením předsedy ing. Vojtěcha Dostálka lze hodnotit vysoce kladně. Hlavní budovatelské
akce minulých let lze vyčíst z kroniky a také
rok 1989 není výjimkou. V roce 1989 končí
výstavba UČEBNOVÉHO PAVILONU 1.
až 4. ročníku v hodnotě díla 7,3 milionu Kčs
s plánovaným otevřením v 1. čtvrtletí 1990.
Úspěšně pokračuje výstavba ŠATNOVÉHO
PAVILONU v hodnotě díla 3,8 milionu Kčs
s přípravou k předání k 1. 9. 1990. MNV zabezpečuje současně oplocení, chodníky a sadbové úpravy v hodnotě 500.000,- Kčs. V roce
1989 byl dokončen chodník včetně osvětlení
a opěrné zdi. Problémem zůstává nedobudovaná KINOKAVÁRNA pro nedostatek pracovníků i finančních prostředků. Náhradou je
VIDEOKAVÁRNA v KSK, kde každou sobotu
a neděli provoz zajišťuje Josef Vozár. SKLAD
POTRAVIN (v samoobsluze ved. Mikulcová)
byl vybudován v hodnotě díla 252.000,- Kčs.
Zhotovila drobná provozovna Vlčnov MNV
Vlčnov. ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO se pomalu buduje, ale původní návrh ženské oddělení byl přepracován na dětské oddělení. Proto
je zpoždění. KOUPALIŠTĚ - byla provedena

elektrická přípojka a další práce v hodnotě díla
80.000,- Kčs.
KOMUNIKACE
•• povrch silnice 28. října, hodnota díla
679.000 Kčs
•• chodník od SOKOLOVNY na Horní konec,
hodnota díla 250.000 Kčs
•• oprava mostu na Dolním konci, hodnota
díla 90.000 Kčs
•• zhotovení koncové vozovky u JZD, hodnota
díla 50.000 Kčs
Rekonstrukce dalších vozovek za 400.000 Kčs
a vybudování 2 trafostanic bude v r. 1990.
JZD Vlčnov zakoupilo zametací vůz, který
bude 2× měsíčně čistit vozovky v obci.
NÁDSTAVBA KOMÍNA v KSK byla provedena na základě mnoha stížností občanů a tím
bylo dosaženo částečného zlepšení ovzduší ve
středu obce.
SOUTĚŽ KRONIKÁŘŮ: Po pěti letech
se zase konala již čtvrtá celonárodní soutěž
kronikářů. Antonín Staroba, kronikář MNV
Vlčnov, opět uhájil 1. místo na okrese Uh.
Hradiště a v rámci Jihomoravského kraje
získal hodnotné III. místo. První byly Velké
Bílovice, druhý byl Fryšták.
100LETÝ KALENDÁŘ: Ve Vlčnově před
100 lety tj. v roce 1889 se narodilo 81 dětí,
zemřelo 66 lidí (z toho 47 dětí do 15 let),
z nichž nejstaršímu bylo 78 roků a bylo 7 svateb. O počasí toho roku kroniky říkají: „Bylo
dost dobrého vína, včely se nerojí, ale zato
hodně medují. 30 listopadu napadlo sněhu
a začala zima.“
Marie Kolajová, kronikářka obce

POHYB OBYVATELSTVA 1989
Počet obyvatel k 1. 1. 1989
narozeno
zemřelo
přihlášeno
odhlášeno
Stav k 31. XII. 1989
Rozdíl v roce 1989

VLČNOV
3 230
31
50
36
64
3 183
- 47

VELETINY
581
7
14
13
7
580
-1

CELKEM
3.811
38
64
49
71
3 763
- 48

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 1989
SLAVNOSTNÍ OBŘADY
Sňatky
Vítání dětí do života
SMUTEČNÍ OBŘADY
Ve smuteční obřadní síni se uskutečnilo 48 obřadů a 1 kremace.
Ve Veletinách 14x rozloučení s občany.
JINÉ AKCE V OBŘADNÍ SÍNI
Předávání občanských průkazů
Přijetí dechové hudby z Rakouska
Setkání ročníku 1929 - šedesátníci
Setkání ročníku 1939 - padesátníci
Slavnostní přijetí vycházejících žáků
Slavnostní ukončení šk. roku a dětí MŠ
Přijetí prvňáčků
Slavnostní setkání poslanců MNV Těrchová
Pionýrský slib
Přijetí nových důchodců-členů JZD Vlčnov

16
10

celkem 31 dětí

7.5.
27.5.
1.7.
24.6.
30.6.
30.6.
4.9.
23.9.
27.10.
15.12.

16 lidí
37 lidí
40 lidí
38 lidí
44 žáků
35 žáků
41 dětí
39 lidí
27 dětí
4 lidé

V lčnovský zpravodaj – číslo 59 – 9/2 019

Nový školní rok 2019/2020
Dva měsíce prázdnin utekly velmi rychle,
začalo září a s ním začátek nového školního
roku. Tomu všemu však předcházela dvouměsíční příprava. Ve čtyřech třídách 1. stupně
probíhala rekonstrukce praskajícího zdiva,
v jedné ze tříd oprava podlahy a výměna PVC.
V rámci projektu IROP, Integračního regionálního operačního programu, byla modernizována počítačová učebna. Na žáky nyní
čeká 25 nejmodernějších počítačů, 2 tiskárny,
moderní interaktivní tabule a dataprojektor.
Na schodiště 2. stupně byla nově instalována
bezbariérová plošina, čímž se naše škola stala
rovněž bezbariérovou. Připravuje se realizace zelené učebny - venkovní třídy pro výuku

environmentální výchovy, případně k pobytu
žáků venku v době přestávek. Velké poděkování patří zřizovateli školy, obci Vlčnov. Mimo
tyto práce probíhalo ve škole malování tříd
a chodeb, výměna PVC na chodbě 2. stupně,
výměna osvětlení v jedné ze tříd 1. stupně,
oprava žaluzií, nákup nového nábytku do tříd,
nákup sedacích vaků a koberců, ale také nákup
venkovního altánku pro žáky školní družiny.
Spolek rodičů a přátel školy poskytl finance
na zakoupení pingpongového stolu. Škola má
rovněž nové webové stránky.
V tomto školním roce navštěvuje školu
230 žáků. Do dvou prvních tříd nastoupilo
26 žáků. Žáky vyučuje 18 pedagogů a spo-

lupracují se čtyřmi asistenty pedagoga. Žáci
mohou navštěvovat ranní družinu a po výuce
pak 3 oddělení školní družiny pod vedením
tří paní vychovatelek. Při škole pracuje školní
klub, který nabízí žákům pestré kroužky (např.
Cimbálová muzika, Jóga, Volejbal atd.). Škola
je zapojena do následujících projektů: Ovoce
a mléko do škol, Inkluze II., Obědy pro děti
a Plavání.
Ráda bych pozvala zákonné zástupce
a veřejnost na tradiční Den otevřených dveří,
Drakiádu, Podzimní den a besedu s cestovatelem T. Kubešem.
Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy

Naši kamarádi ve žlutém
Začátkem školního roku čekalo děti z mateřské
školy milé překvapení. To, že učíme děti kamarádskému chování, je pro nás dospělé samozřejmostí. Také za námi na návštěvu někdy přijdou
děti ze základní školy, aby si pohrály s mladšími kamarády. Ale, aby se s námi kamarádili
dospěláci ve žlutém autě a neméně zářivě žlutém oblečení, to nám může a určitě bude, leckdo
závidět. Není to poprvé, co si na nás kamarádi
ze „Žlutého baletu“ vzpomněli.
V loňském školním roce nám koupili fotbalové míče, švihadla a další sportovní náčiní na
zahradu. Součástí tohoto sportovního vybavení byly barvy, šablony a návod pro kutilský
balíček s názvem „ HRY NA CHODNÍK“. Přes
prázdniny jsme si s tím zase my, dospěláci ze
školky poradili. S výsledkem jsme všichni spokojeni. Na zahradě MŠ máme barevné chodníky a cesty, které nabízí dětem tak potřebný
pohyb ve formě skákání, přeskakování a běhání. Ale to bylo v loňském roce. A s čím nás překvapili letos? Ve čtvrtek, 5. září školního roku
2019/2020 dopoledne, přijelo ke školce žluté
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auto a na zahradu za dětmi přišli tři kamarádi
ve žlutém, zástupci „Žlutého baletu“. Přinesli
nám 60 krásných žlutých kšiltovek, s modře
vyšitým nápisem „MŠ Vlčnov“. Při nákupu nezapomněli ani na tolik důležité reflexní prvky. A mohla začít přehlídka. Pro děti to
bude při vycházce, či výletu zábava. Všichni
budou mít stejnou pokrývku hlavy. A pro učitelky? Co znamená tento zdánlivě působící
prvek na efekt pro pedagoga, který má ohlídat
28 dětí? Takovou kšiltovku nepřehlédnete! Jen
co se nějaký „Vlčnovjánek“ ve žluté kšiltovce vzdálí jen o pár kroků, ihned to postřehnete. Upřimně řeknu, že nevím, pro koho je to
větší dárek. Jestli pro děti nebo pro učitelky.
Proto mé poděkování „Žlutému baletu“ je jak
od dětí, tak od nás dospělých, kteří máme tyto
malé Vlčnovjánky na starosti. A vy ostatní, až
potkáte při vycházce po vesnici děti ve žlutých
kšiltovkách, tak budete vědět, že máme dospělé
kamarády ve žlutém.
Markéta Píšková,
zástupkyně ředitele MŠ
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Klub sportu a kultury Vlčnov
CO SE UDÁLO
V období prázdnin a letní sezóny navštívilo Turistické informační centrum přes 300
návštěvníků, v této době k nám zavítá samozřejmě více turistů než přes rok. I několik nečekaných zájezdů se objevilo. Nejvíce se prodávaly drobné upomínkové předměty – turistické vizitky, magnetky, pohlednice. I v době
dovolených probíhaly kulturní a společenské
akce, které mají souhrnný název – Vlčnovské
kulturní léto.
V Galerii na Měšťance byla od 14. 7. do
15. 9. instalována výstava Jízda králů očima
fotografů, určená právě převážně pro letní
návštěvníky a turisty.
1. a 2. 6. proběhl v celém regionu Víkend
otevřených památkových domků, připojili jsme se k této akci, kterou pořádá Region
Slovácko v Uh. Hradišti. Otevřena byla v sobotu i v neděli Hospodářská usedlost čp. 65,
od 9 do 17 hodin, návštěvníků přišlo v sobotu
23, v neděli 30.
Ve dnech 13. a 14. 7. vyjel Dětský folklorní soubor Vlčnovjánek, plus pět dětí
z Čerešniček, několik řemeslníků z Vlčnova
a okolí s dalším doprovodem na Slovensko
do obce Malatiná, kde se konal festival
Bačovské dni a akce Den textilu. I když především v neděli vydatně pršelo děti zvládly
své dvě vystoupení v náročných podmínkách
velmi dobře. Řemeslníci a výrobci důstojně
prezentovali své umění a výrobky a přesto,
že kvůli počasí návštěvníků mnoho nebylo,
naše tradice, kroje a umění bylo velmi kladně
hodnoceno.

Hodové zpívání

Koncert kapel Děvčice a Frajeři

Hodové zpívání v búdách 27. 7. kvůli dešti
bohužel v búdách nebylo. Zpívání muselo
být přesunuto do sálu KSK a tato skutečnost
výrazně ovlivnila návštěvnost jinak velmi oblíbené a navštěvované akce. Přesto všechno
účinkující i diváci, kteří přišli, se dobře bavili
a užili si sobotní předhodové odpoledne.
Promítání letního kina, které jsme letos
uspořádali, mělo velice pozitivní ohlasy a hojnou účast. Proběhla dvě promítání v Amfiteátru V Jamě, což je pro podobné
příležitosti vhodný a pěkný prostor. Na filmy
Bohemian Rhapsody (3. 8.) a Ženy v běhu (24.
8.) přišlo celkem více než 500 lidí. Oslovili
jsme sdružení SMEDOMA ze Strání, které
zajišťuje tyto služby na profesionální a vysoké úrovni. Tímto bych jim chtěla ještě jednou
poděkovat. Velká účast a spokojenost nás moc
potěšila a utvrdila v tom, že příští léto budeme
opět letní kina organizovat.

Slovensko, Malatiná

V sobotu 17. 8. se uskutečnil letní koncert
kapel Děvčice a Frajeři. Koncert se konal
v Amfiteátru V Jamě, účast diváků a posluchačů byla opět velice uspokojivá, vládla příjemná atmosféra a vyhrávalo se až do pozdního večera.
Slavnosti vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti proběhly letos 7. a 8. 9.
Slavnostního sobotního průvodu a vystoupení na Mariánském náměstí, kde má své
stanoviště Mikroregion Východní Slovácko,
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Promítání letního kina
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jehož jsme součástí, se účastnil Folklorní soubor Vlčnovjan, Cimbálová muzika Čardáš,
Vlčnovské búdové umělkyně a Mužský sbor
Vlčnov, také několik krojovaných jednotlivců.
V neděli se na Kolejním nádvoří uskutečnila přehlídka svrchních krojových součástek
ze Slovácka Mám já pěkný kabát nový, kde
měl Vlčnov také své zastoupení a představil
již téměř zapomenuté „kožuchy“. Přesto, že
celou sobotu v podstatě pršelo, atmosféra byla
velmi fajn a všem zúčastněným si touto cestou
dovoluji poděkovat za prezentaci naší obce
a jejích tradic.

22. 9. jsme pořádali Den textilu – zrcadlový projekt, který se v červenci uskutečnil
v Malatiné na Slovensku, byl u nás, ve Vlčnově,
v neděli 22. září. Byly prezentovány textilní
techniky – především modrotisk (slovensky
modrotlač). Přijeli slovenští hosté – Dětský
folklorní soubor Lokčan s muzikou, moderátoři „Modrotlačka a Textilko“, lidoví řemeslníci
z oblasti Oravy, dále žáci z divadelního oboru
Základní umělecké školy v Uherském Brodě,
domácí Čerešničky a Vlčnovjánek. Součástí
Dne textilu byla i kreativní dílna pro děti. Den
textilu je společným projektem Oravského

kulturního střediska, Žilinského samosprávného kraje a Klubu sportu a kultury.
Současně se Dnem textilu proběhl i tradiční, letos již 15. ročník Koštu vdolečků s bohatým doprovodným program a minijarmarkem.
29. 9. Den otevřených dveří Vlčnova byl
tradičně pořádaný Obcí Vlčnov ve spolupráci
s ostatními spolky. Byly otevřeny různé objekty a budovy, např. hasičská zbrojnice, základní a mateřská škola, čistírna odpadních vod,
klubovna Broučků i střelnice Mysliveckého
sdružení.

Slavnosti vína a otevřených památek v Uh. Hradišti

CO SE BUDE DÍT
Na celý podzim chystáme spoustu akcí, na
které vás všechny srdečně zveme a doufáme,
že si z naší nabídky vyberete.
29. 9. Vernisáž „Před rokem 1989…“
Zahájení výstavy v 17 hodin v Galerii na
Měšťance.
Při příležitosti státního svátku Dne boje
za svobodu a demokracii (17. listopad) jsme
se rozhodli uspořádat „retro výstavu“ z doby
před rokem 1989 a připomenout 30. výročí tzv.
Sametové revoluce. Výstava potrvá do 17. 11.

6. 10. Chutě Vlčnova
aneb přijď ochutnat, co kdo připravil
V prostoru parku naproti kostela proběhne první „zkušební“ ročník ochutnávky slaných i sladkých jídel od místních šikovných
pekařek, kuchařů a kuchařek, víno, med, burčák, domácí mléčné produkty, domácí uzeniny káva a další. Každý, kdo se chce zapojit, je
vítán a všichni přijďte ochutnat.
16. 10. Povídání o literatuře
Další setkání z cyklu Povídání o... jsme se
rozhodli tentokrát uspořádat v Místní knihovně Vlčnov. Bude se jednat o literární besedu
se spolupracovníky a dopisovateli časopisu
Malovaný kraj. A také s vámi, čtenáři tohoto
časopisu. Jako hosté vystoupí básník muzikant
Michal Čagánek a Jiří Jilík, moderátor besedy
je Petr Slinták.

24. 10. Den
Turistických informačních center
Připojíme se k celorepublikové akci, která
je pořádána v rámci Světového dne pro rozvoj informací. Zveme vás od 9 do 17 hodin do
našeho informačního centra v přízemí Klubu
sportu a kultury Vlčnov, můžete se těšit na
kávu s něčím malým na zub, drobný dárek
a pro každého dětského návštěvníka balónek
s logem.

KSK VLČNOV A MÍSTNÍ KNIHOVNA VLČNOV

POVÍDÁNÍ O
ˇ
LITERATURE
LITERÁRNÍ BESEDA
SE SPOLUPRACOVNÍKY, DOPISOVATELI A ČTENÁŘI ČASOPISU

chutě
Vlčnova

STŘEDA 16. ŘÍJNA 2019 OD 17:30
MÍSTNÍ KNIHOVNA VLČNOV
hosté besedy:
literát a publicista PaedDr. Jiří Jilík
básník a muzikant Michal Čagánek
moderátor besedy PhDr. Petr Slinták

aneb

přijď ochutnat,
co kdo připravil

v rámci povídání proběhnou lierární čtení, kytarový recitál,
audiovizuální prezentace a debata se čtenáři

Klub sportu a kultury Vlčnov, www.kskvlcnov.cz, www.vlcnov.knihovna.cz, www.malovanykraj.cz
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Zajímavosti
z koupaliště
V průběhu měsíce června až září bylo otevřeno
nově zrekonstruované koupaliště. Otevřeno
bylo celkem 57 dní. Nejvyšší příjmy za den
ze vstupného byly 22 065,88 Kč a v bufetu
36 705,01 Kč. Jelikož jsme v hospodářské činnosti plátci daně z přidané hodnoty, uvádím
cenu bez DPH. O provoz koupaliště se staralo 7 plavčíků, dva pokladní u vstupu. V bufetu se za celou dobu vystřídalo celkem 15 lidí.
O úklid, údržbu a sečení se starali zaměstnanci obce. S kompletním vyúčtováním provozu koupaliště a bufetu Vás seznámíme příště,
čekáme na vyúčtování energie a vody.
V tabulce je uvedeno množství prodaného
zboží. Ze zajímavých čísel bych uvedla spotřebu piva – 1 865 litrů, kávy – 23,20 kilogramů, hranolky – 458,85 kilogramů a 4 526 kusů
zmrzlin.
Ing. Marie Dacíková, účetní obce

zboží
pivo 0,5
pivo 0,3
limo 0,5
limo 0,3
Kofola 0,5
Kofola 0,3
nealko pivo
nealko ostatní
káva
hranolky
gril. klobása
smažený sýr
kuřecí stripsy
pizza
pizza 1/4
párek
zmrzlina
cukrovinky, pochutiny

porce
3520
350
1371
538
969
570
763
1022
2320
3059
360
746
516
243
1071
1513
4526
1987

množství v MJ
1760
105
685
161
484
171
763
1020
23
459
360
75
77
234
268
1513
4526
1987

MJ
l
l
l
l
l
l
l
ks
ks
kg
kg
kg
kg
ks
ks
ks
ks
ks

Kůrovcová kalamita se Vlčnovu nevyhnula
Obec Vlčnov vlastní 93 ha lesních porostů.
Údržbu lesů provádí odborný lesní hospodář
pan Vlastimil Straňák. Při své práci se řídí
Lesním hospodářským plánem zpracovaným
odbornou firmou na dobu 10 let. Již třetí rok
se však nad rámec uvedeného plánu netěží plánované těžby, ale nahodilé, z důvodu napadení
jehličnatých stromů kůrovcem a jasanů houbovitou chorobou. Jen v letošním roce bylo
vytěženo 350 m3 dřevní hmoty. Nejvíce postižené lokality jsou v Boří, kde smrky a borovice likviduje kůrovec a oblast Padělků naproti
Araveru, kde odcházejí jasany. Po vytěžení
musí být holé plochy do 2 let znovu zalesněny. V současné době se vysazují pouze listnaté
porosty a to především dub, lípa a javor klen.
Obec každoročně využívá možnosti dotace

na zalesnění. Nově zalesněné plochy je nutné
oplotit proti okusu zvěří a nejméně 5 let mladý
porost ošetřovat – vyžínání, kontrola oplocení, výřezy, apod. Vzhledem k suchému počasí
jsou v letošním roce škody na nově vysazených
porostech až 15 %. Uschlé sazenice se musí
následující rok dosadit.
Vytěžené dřevo se zatím daří prodávat,
přestože nabídka převyšuje poptávku, ale za
ceny nižší než bývalo v minulých obdobích.
Výhodnější je cena i palivového dříví, především měkkého, které obec nabízí občanům
k odkoupení. Případní zájemci se mohou přihlásit u pana Straňáka, tel. 704171508.
Na základě podkladů pana Straňáka sepsala
Marta Moštková, místostarostka obce

Ohlédnutí za 28letou činností Společnosti Jízdy králů
Občanské sdružení Společnost Jízdy králů
(dále jen Společnost), které vzniklo 15. 10.
1991 iniciativou čtyř zakládajících členů –
Antonína Pavelčíka, Zdeňky Brandysové,
Marty Kondrové a Rostislava Králíčka – prošlo na jaře letošního roku významnou generační obměnou ve svém vedení, a to je příležitost
k ohlédnutí a připomenutí toho nejdůležitějšího z jeho činnosti.
Již ve svém názvu má Společnost obsažen
hlavní bod svého zájmu – jízdu králů, kterou mnoha způsoby a akcemi po celou dobu
své existence podporuje, aby zůstala zachována ve své původní podobě jako jedinečný
poklad, který jsme převzali od svých předků.
Jízda králů nemůže být bez vlčnovských krojů,
a to je další důležitá sféra činnosti Společnosti.
V prvních letech se pomalu rozrůstala členská základna a Společnost se pod vedením
předsedy Antonína Pavelčíka soustředila na
získání finančních prostředků od Ministerstva
kultury na propagaci jízdy králů formou plakátů, programových sborníků a od roku 1998
vydávala nepřetržitě také malý stolní kalendář
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Jízda králů a vlčnovské kroje. I díky tomuto
kalendáři, který se každoročně zasílal všem
členům Společnosti jako obrazové ohlédnutí
za poslední jízdou králů, se podařilo Antonínu
Pavelčíkovi získat podporu mnoha sponzorů
z řad firem i soukromých podnikatelů nejen
z Vlčnova a okolí.
Vzpomenu nyní ty nejvýznamnější akce, za
kterými je vždy skvělý nápad a inciativa výboru i členů Společnosti a také velmi úzká spolupráce s Klubem sportu a kultury:
•• 1999 – Přehlídka 81 variant vlčnovských
krojů, které předvádělo 182 Vlčnovjanů
a za kterou Vlčnov získal certifikát o vytvoření českého rekordu – největší počet
variant jednoho kroje. Z přehlídky byl
nafocen a vydán velký nástěnný kalendář Vlčnovské kroje 2000 (reedice kalendáře v roce 2018, ke 100. výročí vzniku
Československé republiky)
•• 2000 – účast delegace Vlčnovjanů s jízdou králů na světové výstavě EXPO 2000
•• 2000 – organizace II. setkání vlčnovských
králů

•• 2003 – vydání knihy Rok ve Vlčnově 1945–
46, ve spolupráci s PhDr. Josefem Benešem,
dlouholetým čestným členem Společnosti.
O vydání této knihy unikátních fotografií
usiloval Josef Beneš mnohokrát, ale vždy
to ztroskotalo na financích. Teprve díky
Společnosti se podařilo od sponzorů zajistit potřebný kapitál cca 250 000 Kč, aby se
kniha mohla začít připravovat.
•• 2010–2011 – pomoc členů Společnosti při
terénním výzkumu tradice jízdy králů pro
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
při zpracování nominační žádosti o zápis
jízdy králů do nehmotného kulturního
dědictví světa v rámci UNESCO.
Společnost se dlouhodobě snažila získat prostředky na nákup nových krojů pro
legrúty, krále, ale i družice. Rád bych touto
cestou ještě jednou poděkoval a ocenil mimořádnou snahu a vytrvalost dlouholetého
předsedy společnosti Antonína Pavelčíka,
který svým nadšením pro věc získal mnoho
významných sponzorů. V období mezi lety
2008–2018 se mu podařilo od sponzorů zísV lčnovský zpravodaj – číslo 59 – 9/2 019

kat na pořízení krojů celkem 476 000 Kč.
Díky tomu dnes Společnost má ve svém vlastnictví 16 kusů nohavic, 17 mužských kordulí,
3 velké věnce pro družice, 12 párů krojových
bot, 4 páry ženských čižem a další krojové
vybavení, vše v celkové pořizovací hodnotě
395 000 Kč. Tyto kroje jsou k zapůjčení především pro družinu legrútů a družice, případně i pro další Vlčnovjany. O kroje v takové hodnotě je třeba pečovat, čištění a žehlení
něco stojí, a proto se za vypůjčení platí symbolické půjčovné. Zároveň je třeba pro případ
poškození nebo ztráty složit vratnou kauci.
Společnost chce v pořizování nových krojů
dále pokračovat, aby i v budoucnosti, až nebude ve Vlčnově tolik historických krojů, zděděných po našich předcích, mohla jízda králů
vyjet v plné parádě.
Společnost také finančně podporovala co
největší účast krojovaných děvčat z ročníku
legrútů v krojovaném průvodu při jízdě králů a
z účetních záznamů vyplývá, že v letech 2004–

2015 přispěla na žehlení a přípravu krojů družicím částkou 51 000 Kč. Doposud také financuje žehlení košil Mužskému sboru Vlčnov.
Další významnou položkou v rozpočtu
Společnosti byl příspěvek královským rodinám na jejich výdaje spojené s jízdou králů,
obvykle ve výši 10 000 Kč. Za léta 2004–2016
je to celkem 143 000 Kč. Všechny prostředky na nákup krojů a finanční podporu jízdy
králů získala společnost vlastní aktivitou od
sponzorů, z členských příspěvků a publikační činnosti.
Významnou finanční dotaci získala
Společnost v roce 2009 přes MAS Východní
Slovácko. Jednalo se o částku 288 000 Kč
a obsahem projektu byl „Nákup vybavení pro
udržení tradičních zvyků“. Z dotace se kromě
jiného zakoupil cimbál, který nyní využívají
soubory a muziky působící při Klubu sportu
a kultury a také profesionální dataprojektor,
kterým se promítají filmy při různých akcích
v klubu, např. při setkání důchodců apod.

V květnu 2017 vydala Společnost knihu
Královské ozvěny z Vlčnova, kterou završil
svoje celoživotní úsilí o zachování a podporu jízdy králů a vlčnovských krojů Antonín
Pavelčík, zakládající a dlouholetý předseda Společnosti. Pokud chcete o činnosti
Společnosti vědět více, najdete to podrobně
popsáno v této knize, kapitola 8 – Význam
Společnosti Jízdy králů.
V březnu 2019 na členské schůzi dal dosavadní předseda Antonín Pavelčík ze zdravotních důvodů svoji funkci k dispozici. Spolu
s ním skončila i jeho dlouholetá spolupracovnice, pokladní, paní Marie Rohlíková. Na
letošní jízdě králů předala PhDr. Zuzana
Malcová, ředitelka odboru regionální
a národnostní kultury Ministerstva kultury,
Antonínu Pavelčíkovi osobní dopis od ministra kultury s poděkováním za dlouholetou
činnost ve prospěch jízdy králů.

PhDr. Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální kultury,
předává poděkování ministra kultury

Výbor Společnosti byl na členské schůzi
15. 3. 2019 doplněn o nové členy a jeho složení
je nyní následující:
Jan Pijáček – předseda Společnosti
Zdeňka Brandysová – místopředsedkyně
Společnosti
Miroslava Koníčková – účetní a pokladní
Členové: Otto Holeček, Marta Kondrová,
Marie Schubertová, Miroslava Vráblíková,
Josef Kužela, Roman Zemek

Společnost se nyní chce zaměřit na tři hlavní směry své činnosti:
•• Podpora tradic – spolupráce při organizaci
a propagaci jízdy králů
•• Publikační a dokumentační činnost vytvoření filmového záznamu historie jízdy
králů prostřednictvím vzpomínek bývalých
králů, legrútů a královských rodin, dále
pokračovat ve vydávání stolního kalendáře
Jízda králů a vlčnovské kroje

•• Péče o kroje – další doplnění souboru krojových součástí, ale i nákup materiálů na
kroje a drobných doplňků, jako jsou např.
knoflíky na kordulu
Rádi mezi námi přivítáme každého, kdo
se chce stát členem Společnosti Jízdy králů
a pomáhat nám naplňovat naše vize.
Jan Pijáček, předseda Společnosti Jízdy králů

K Jízdě králů Vlčnov 2019
Účinkujících bylo letos cca 540, z toho 30
souborů, sborů, muzik a kapel. Většině těchto účinkujících platíme dopravu a stravu
(oběd), některým i honoráře. Stravu poskytujeme i všem autorům programů, inspicientům, moderátorům, pořadatelům a dalším
pomocníkům, kteří se jakýmkoli způsobem
podílejí na realizaci. Tito lidé také dostávají
„mzdu“, pokud se tak dá nazvat jejich zasloužená drobná odměna. Stravu a plat poskytujeme i dopravní ostraze (z nichž mnozí jsou ve
službě i 24 hodin) a lidem na pokladnách při
vjezdu do obce. Já si velmi vážím těchto brigádníků. Bez lidí, kteří by řídili a řešili dopravu, si v dnešní přeautomobilované zahlcenosti
V lčnovský zpravodaj – číslo 59 – 9/2 019

neumím jízdokrálovou neděli ani představit.
Chápu, že mnohým občanům dopravní omezení překáží a omezuje jejich volný pohyb auty
po obci. Ale je to jistě pro dobro věci a bezpečnost všech. Podobná omezení vždy prokáží svá
opodstatnění.
Mnoho návštěvníků odjíždí z naší obce velice spokojených, dojatých a příjemně překvapených, že tak malá obec má během téměř tří dnů
co ukázat a obstojí v konkurenci ostatních. Je
velká škoda, že sami občané si bohužel toto
mnohdy neuvědomují. Lidé upřímně obdivují
naši věkovitou nepřerušenou tradici a děkují
za úžasný a jedinečný zážitek. Nepochybuji, že
také většina legrútů a družic i rodičů a dalších

rodinných příslušníků, nehledě na rodinu královskou, je hrdá a užívá si tento svůj velký den.
Touto formou chci opět poděkovat všem,
kteří jízdu králů ve Vlčnově jakýmkoli způsobem podporují, pomáhají při ní a nebojí se
přiznat, že ji mají rádi. A děkuji i všem ostatním, kteří se jakkoli zapojují do kulturního,
sportovního a společenského života naší obce.
Rádi uvítáme každého, kdo by se také chtěl
zapojit. Velice si těchto lidí vážím a ještě jednou jim ze srdce děkuji.
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK Vlčnov
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Jízda králů v číslech
Vzhledem k neustálému dohadování z nevědomosti jsem se zajímala o financování letošní jízdy králů. Zde máte tabulky.
Obec vesměs vše přenechala na KSK Vlčnov. Její výdaje na JK jsou téměř zanedbatelné. Výdaje KSK jsou však zajímavé a možná by stálo za to
se nad některými částkami pozastavit, a pak by třeba mohl být nedělní vstup do Vlčnova zdarma.
Své názory přijďte vyjádřit na zastupitelstvo.
Marie Motyková, zastupitelka obce

Vyúčtovaní Jízdy Králů 2019 – obec Vlčnov

Vyúčtovaní Jízdy Králů 2019 – KSK Vlčnov

VÝDAJE

VÝDAJE

číslo dokladu: text

částka

druh nákladu

částka

19-001-00312

vybavení lékárničky

1 993,98 Kč

501 Materiál

24 871,-

19-001-00255

voda + kelímky

2 502,08 Kč

kancelářské potřeby

4 814,-

19-001-00276

lékařský dohled

5 592,00 Kč

materiál spotřební

10 419,-

19-001-00286

zajištění uzavírky silnic

19-001-00290

fotografické služby
Rostislav Pijáček

4 100,00 Kč

19-001-00295

přistavení sanitního vozidla

2 400,00 Kč

19-701-00642

obsluha hostů na obecním
úřadě: studenti SŠ – mzdy

19-801-01019

daň srážková z mezd studentů

3 350,00 Kč

19-701-00592

kytice

2 245,00 Kč

19-701-00605

nákup potravin

876,30 Kč

19-701-00582

foto Kastner – fotky

140,00 Kč

19-701-00641

fotodokumentace Jízdy Králů

19-701-00559

džusy

19-701-00570

nákup pohoštění: čaj, limo,
brambůrky, citrony, pivo

26 983,00 Kč

19 000,00 Kč

4 000,00 Kč
720,00 Kč
3 398,00 Kč

19-001-00267

cukr, arašídy

19-701-00581

ovoce na pohoštění

1 285,00 Kč

19-701-00582

vdolečky

5 850,00 Kč

19-701-00583

uzeniny – pohoštění búda

1 670,00 Kč

19-701-00586

vdolečky, hašlerky, chleba

5 017,00 Kč

19-701-00592

chleba do búdy

19-001-00275

příprava občerstvení žáků SŠ

19-701-00605

káva na pohoštění

19-001-00265

skleněné láhve na slivovici

19-701-00582

sáčky

19-701-00591

peněžní dar rodičům krále

20 000,00 Kč

19-701-00802

finanční dar
2000Kč/osoba – ročník

38 000,00 Kč

19-001-00385

588,00 Kč

150,00 Kč
1 500,00 Kč
542,70 Kč
1 927,00 Kč
145,00 Kč

převozy traktorem
– Myslivecké sdružení Dřínek

VÝDAJE CELKEM
PŘÍJMY Z VEŘ. PROSTRANSTVÍ CELKEM
ROZDÍL (příjmy minus výdaje)

PODROBNÝ ROZPIS STRAVOVÁNÍ
pátek, večeře účinkujících a pořadatelů

6 944,00 Kč
160 919,06 Kč
49 074,36 Kč
–111 844,70 Kč

kusy

částka

96

9163,-

pátek, balíček řízek pro ostrahu

10

667,-

sobota, večeře účinkujících a pořadatelů

50

8 050,-

sobota, večeře pro hosty

94

8 972,-

sobota, balíček řízek pro ostrahu

97

4469,-

560

53 452,-

neděle, obědy pro účinkující a pořadatele
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nápoje a balíčky pro účinkující

9 638,-

512 Cestovné

8122,-

513 Náklady na repre

44 305,-

občerstvení

8090,-

výzdoba

2 980,-

raut OÚ

33 235,-

518 Služby

742 579,-

překlady programů na JK

3 993,-

přelepy cedulí

2 8448,-

mobilní WC

15 488,-

ladění cimbálů

1 200,-

vstupné do Muzea Pálenic

12 560,-

ozvučení, osvícení, videozáznamy, dokumentace

202 440,-

rozvoz a svoz laviček a stavění pozadí

10 000,-

praní a žehlení krojů, praní prádla

11 355,-

grafické zprac. plakáty, skládačky, sborníky dvojlist JK

83 447,-

výlepy plakátů

25 408,-

platba za telefon

3259,-

poštovné

5 439,-

honoráře účinkujícím

122 496,-

fotodokumentace

17 000,-

doprava souborů a kyvadlová doprava

41 452,-

doprava koní

17 000,-

pronájem rekl. plochy – bilboardy,
reklamní spoty rádia, licence

42 008,-

oprava stánků

4 296,-

web JK, aktualizace, doména JK

19 494,-

dílna pro děti

1850,-

ubytování ostrahy

1200,-

úklid prostor KSK

13 373,-

stravování účinkujících a pořadatelů
viz tabulka podrobný rozpis stravování

84 773,-

521 Mzdové náklady

279 895,-

dohoda ostraha

116 276,-

dohody o provedení práce

163 619,-

VÝDAJE CELKEM

1 099 772,V lčnovský zpravodaj – číslo 59 – 9/2 019

PŘÍJMY
Nájem jarmark

6 700,-

Prodej sborníků

7500,-

Poštovné z dobírky
Vstupné

270,-

356 850,-

Dotace MK

260 000,-

Pátek, vstupné za 100 Kč

170 ks

17 000,-

Dotace ZK

120 000,-

Sobota, vstupné za 150 Kč

293 ks

43 950,-

Obchodní smlouvy

310 000,-

PŘÍJMY CELKEM

1 061 320,-

VÝDAJE CELKEM

1 099 772,-

PŘÍJMY CELKEM

1 061 320,-

Neděle, předprodej vstupenek 50 Kč

401 ks

20 050,-

Neděle, vstupné za 150 Kč

1297 ks

194 550,-

Neděle, vstupné za 100 Ks

813 ks

81 300,-

Vstupné zdarma
Pátek

0 ks

Sobota (královské rodiny, ročník, hosté)

123 ks

Neděle (hosté, partneři, obecní úřad)

530 ks

ROZDÍL (příjmy minus výdaje)

–38 452,

Účetní přehled výdajů a příjmů KSK zpracovaly:
Iva Orlovská, účetní KSK
Petra Kučerová Brandysová, ředitelka KSK

Kynologický klub Vlčnov v prvním pololetí roku 2019
V jarních měsících nás potěšil návrat několika
dřívějších členů klubu. Je to celkem logická
situace. Pes bohužel nežije tak dlouho jako
člověk. Takže když si naši bývalí členové pořídí
nového pejska, tak se logicky vrátí, aby svému
kamarádovi vštípili základy slušného chování.
V současné době naši členové cvičí, nebo spíš
vychovávají pět štěňat, tak je to trochu jako ve
školce a to je dobrá situace.
Miroslav Pavelčík se svým odrostlým štěnětem Německého ovčáka QUIDO Stelos se
zúčastnili Krajské výstavy německých ovčáků, která se konala 11. 5. 2019 ve Zlechově.
Vystavovali ve třídě mladých /od 12 do 18
měsíců/ a v této třídě získali titul Krajský
vítěz. O týden později 18. 5. 2019 se na
Slovensku v Beckově konala Oblastní výstava Německých ovčáků, které se Mira se svým
psem také zúčastnil a v silné konkurenci získali ve své třídě čtvrté místo. Na těchto výstavách
se běhá v ohraničeném kruhu, kde se pes musí
co nejlépe předvést v pohybu. Dále se hodnotí
stavba těla psa. Toto všechno se musí trénovat,
aby byl pes na výstavu dobře připraven.
Já jsem se se svým psem Malinois Audax
Regina Canina zúčastnil Mistrovství České
republiky záchranných psů, které se konalo ve dnech 6.–7. 9. 2019 v Mimoni. Start na
tak prestižní soutěži jsme si museli vybojovat
v několika nominačních soutěžích a páté místo

v republice beru jako úspěch, i když začátek
soutěže ukazoval na daleko lepší umístnění.
Startoval jsem za družstvo Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje ČR, ale
na výkonnosti mého psa mají zásluhu i členové
Kynologického klubu. Proto si myslím, že to
k vlčnovskému klubu patří.

Do konce roku máme ještě několik měsíců,
kdy se zhodnocuje celoroční práce kynologa.
Tak doufám, že všechno dopadne tak, jak má
a dodá nám to chuť a nadšení do další práce
Švestka Miroslav, vedoucí KK Vlčnov

Zprávy z motokrosu
Dobrý den, sezóna je u konce a s ní i celá moje
kariéra. I když se moje letošní sezóna zdála
být úspěšnou, moc tomu tak nebylo. Trápilo
mě jedno zranění za druhým, tak bylo na čase
říct dost a začít se uzdravovat.
Poslední kapkou byl předposlední závod
v Kramolíně, kdy jsem šla opět ne mojí vinou
k zemi a skončila jsem v nemocnici. Na trati
jsem se cítila od rána dobře a hrozně mě to
bavilo, i když 8. místo v kvalifikaci tomu moc
nenasvědčovalo. Do prvního závodu jsem šla
na start s tím to napravit a to se mi povedlo.
Odstartovala jsem první a pár kol vedla, ale
holky byly lepší a ukotvila jsem na 3. místě.
To se ale nelíbilo Lucii Simonové, která do mě
V lčnovský zpravodaj – číslo 59 – 9/2 019

v poslední zatáčce najela a poslala mne k zemi.
Z posledních sil jsem to zvedla a dojela na 4.
místě. Po 8 letech jsem odjížděla z trati sanitkou a řekla jsem si, že to je taky naposledy.
Tak jsem se naštěstí rozhodla nestartovat na
posledním závodě v Jiníně, protože mě dodnes
trápí zraněné rameno a žaludek. I přes absenci
ve třech rozjížďkách mi v celkovém hodnocení
MMČR patří 3. místo, takže to beru jako hezké
rozloučení.
Děkuji všem moc za veškerou podporu!
Marika Mlýnková
MM ČR v motokrosu Kramolín,
mezinárodní šampionát motokrosařů
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Činnost spolku Trail u Jericha
Zdravím čtenáře Vlčnovského zpravodaje!
Tento rok byl pro nás velmi náročný. Množství
spadlých jasanů, které byly napadeny nemocí
kořenového systému, se oproti předchozím
letům zvyšoval a pohyb na trailech začínal být
nebezpečný. Od začátku sezóny 2019 byl tudíž
celý areál pro veřejnost uzavřen.
Po oslovení mnoha těžařských firem se nám
v březnu podařilo najít firmu z Hluku, která
byla ochotná komplikovanou těžbu v nepřístupném terénu provést. Samotná těžba trvala
od dubna do konce června, a bylo při ní odstraněno zhruba 100 kubíků dřeva.
Jelikož se jednalo o masivní těžbu, neobe-

šlo se to bez ztrát na velké části již vybudovaných tratí, včetně dřevěných prvků a konstrukcí zatáček. Samotný les taktéž vypadal
velmi zpustošeně. Ihned po ukončení všech
těžebních prací jsme tedy zahájili úklid lesa
a rekonstrukci všech poškozených částí.
Nyní, po dvou měsících prázdnin, máme
zprovozněny dva ze tří trailů a vyčištěnou velkou část lesa od všech zbylých dřevin, které po
těžbě v lese zůstaly.
Chtěl byt tímto článkem poděkovat obci
Vlčnov za podporu a za zakoupení nové motorové pily a křovinořezu, bez kterých se údržba
lesa a obnova trailů prostě neobejde.

Největší dík patří především klukům
z Vlčnova a všem dobrovolníkům, kteří odpracovali v čase prázdnin stovky hodin těžké
práce v lese. Bez jejich pomoci si neumím
obnovu trailů a úklid lesa naproti Araveru ani
představit .
Je před námi ještě spousta práce, ale věřím,
že příští sezónu bude Trail U Jericha připraven
a bude znovu sloužit všem zájemcům o cyklistiku.
Petr Zemek,
předseda spolku Trail u Jericha z.s.

Nad Vlčnovem, nad dědinů
čtení na pokračování – 2. část

Zamyšlení nad životem
ve Vlčnově při sklence vína
v roce 1989 napsal vlčnovský rodák
Josef Beneš PhDr., CSc.; *1917 – †2005
Jak člověk stárne, obrací se čím dál častěji
a raději do dětství a mládí jako období milých
zážitků, platných pro celý život, silných a důležitých dojmů, které paměť podržuje a obnovuje jako mízu, kterou na jaře ožívá strom.
Dědáček s úsměvem vzpomíná, jak se střídaly
Bukovské hry i zvyky od jara do zimy, jak se
kluci uměli radovat z ušlapaných chodníčků,
po nichž tak krásně cupitaly bosé nohy na jaře,
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když nastal čas kuliček jakožto sezónní hry.
Dědina byla odjakživa blátivá nejen se vedlejších ulicích, ale i na hlavní cestě, dokud
ji nevydláždili, takže vysoké holénky byly
praktickým obutím do té sloty. Jak se těšíval,
coby kluk na velikonoční klepání, kdy průvod
kluků s klepači ohlašoval poledne místo zvonů
v průvodu dědinou, v němž starší organizovali
pořádek mezi těmi mladšími.
Vzpomínka na podzim je spjatá s přelézáním plotů mezi humny, jež nestačily oddělit
cizí od našeho, když kluci měli chuť na hrušky
či jablka cizích zahrad. Ta cizí chutnala víc, než
ta doma, snad to bylo tím dobrodružstvím,
s nímž bylo jejich získání spojeno. A v zimě?
Sáňkovali na ubohých sáňkách, sbitých po
domácku z prken, protože kupovat sáňky či

brusle nebylo na dědině možné. On měl jako
odrostlý kluk kolo a to bylo předmětem závisti
těch, co se na něm chtěli alespoň jednou svézt
a byli ochotni za to něco z klukovských potřeb
obětovat. Jezdil bravurně a zatajil samozřejmě
doma odřené koleno, když havaroval naprostřed dědiny v písku na okraji neupravené
cesty. Nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky,
řekli by dnes v rádiu. Ale před válkou oni rádio
neměli, ještě že jako pokrokoví využili elektrifikace počátkem třicátých let a vyřadili petrolejku na půdu mezi haraburdí.
Jako mladík chodil občas do kina, kde se
promítaly němé filmy, aby odvedly pozornost
člověka od všedních dní do světa fantazie.
Hrálo se v sobotu a v neděli, ale pro pacholky
bylo lákavější chodit po dědině a zpívat. To se
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drželi v řadě s rukama na ramenou sousedů
a zpívali zamilované pěsničky dvojhlasně, než
se rozešli ke galánkám.
Konečně přišel jeho kamarád ze sousední
búdy Francek Zemek. Zemků bylo ve Vlčnově
přes čtyřicet rodin a tož každá měla své přízvisko, aby se v tom lidé vyznali. Celá dědina
věděla, jak se komu říká, ale také to, že do očí
se to nesmí nikomu říkat, protože by se musel
silou bránit. Dědáčkova rodina měla přízvisko „koža“ a on si dobře pamatoval, jak mu
maměnka před odchodem k muzice přikazovali „aby sa nebil, aj dyby mu negdo kožo řekl
do očí“. No to sa řekne, ale on by sa v takovém
případě musel porvat, to by nebyl v očích dědiny chlap! Stejně i Francek by musel zakročit,
kdyby mu někdo do očí řekl „pajdalák“, což
bylo přízvisko jejich rodiny. Když ho dědáček
vítali na prahu búdy, trochu jim úsměv zjemnil tvář nejen z radosti, že kamarád přišel, ale
i vzpomínkou, jak se při jedné muzice Francek
vyznamenal a několik protivníků vyhodil
oknem ven bez ohledu na to, že pod oknem
byly starší robky, aby zvědavě pozorovaly kdo
s kým tancuje a mohly z toho dělat klebety.
A tož nad sklenkou ryzlinku – Vlčnovjané
odjakživa dávali přednost bílému vínu, jako
by červené nepříslušelo mladým chlapům –
začal Francek vzpomínat na mladé roky tak,
jakoby četl dědáčkovy myšlenky.
Víno bylo chlapsky tvrdé, třeba kyselé, ale
veselé, jak se zpívá v jedné té písničce o něm.
Odpovídá to letoře mládenců, kteří vystupovali chlapsky, aby si jich dědina vážila.
Francek vzpomněl té hádky a bitky u muziky,
která vznikla z bezvýznamné příčiny, jak se
jim to dneska jeví, ale tehdy bylo hodnocení
věcí úplně jiné a vybití temperamentu nezbytné. Však potom tancovali dál, jako by se nic
nestalo.
Kdykoliv se sešli, vzpomínali na to, jak spolu
jezdili za krále, co by odvedenci, legrúti po
vlčnovsku. Byli rovníci, příslušníci stejného
ročníku, kteří měli ten rok právo oslavit vstup
mezi dospělé tou parádou v královské družině. Francek si ukrojil před dalším vzpomínáním kus slaniny k tlustému krajíci chleba,
protože pro vychutnání vína je třeba zajistit si
dobrý grunt, jak vinaři říkají. Dědáček s tím
samozřejmě počítal, voňavý chléb z jejich pece
s voňavým vínem z jejich vinohradu vytvářel
dobrou pohodu, potřebnou pro milé vzpomínání. Ono je to vzpomínání starých chlapů
milé nejen proto, že jim už nic jiného v životě
vlastně nezbývá, ale i proto, že je na co vzpomínat. Francek vzpomněl se zajiskřením v očích
na to, jak se vyznamenal co by pobočník, když
uchránil krále před ukradením, jež hrozilo
zkazit radost z té parády a poškodit natrvalo
čest ročníku před očima celé vesnické pospolitosti. A to ještě nechtěl tím pobočníkem být,
když se rozdělovaly úlohy v královské družině, protože se trochu styděl za to, že by měl
veřejně vystupovat v ženských šatech, nikdo tu
čestnou úlohu rád nebral. Raději přijímali roli
hlasatelů či výběrčích, kteří s košem na levém
lokti vyvolávali říkání, aby vybírali vajíčka jako
odměnu za tu poctu na adresu děvčat. Však
kamarád Pavelčík měl právě v té roli úspěch,
protože měl silný hlas a pohotovost ve výběru
veršíků, aby pasovaly na danou situaci. Však
se hned připojil náš dědáček vzpomínkou,
jak vyvolával před domem své tehdejší galánky, že se mu tam koníček točí, protože jejich
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tože otec Mařenčin ho nepovažoval za vhodného zetě. Dokazoval to už dřív, když Juru
Pavelčíkového hnal od jejich domu tyčkou
z plotu odtrženou, celý zdivočelý představou,
že by jejich Mařu měl dostat nápadník z menšího hospodářství, když ona dostane deset
měřic nejlepších polí „V loncoch“! Dědáček
se pousmál nad svým tehdejším furianstvím,
chodil za Mařou schválně, starému na zlost.
Stejně si pak našel jinou, Koníčkovu Filušu,
s níž pak prožil dlouhý život, bohatý na práci
i starosti, ale požehnaný třemi dětmi, jež mu
dělaly radost.
Nemohl o tom moc mluvit, protože kamarád Francek Zemek takové štěstí neměl. Jeho
žena sice byla obdařena měřicama, jak se ve
Vlčnově říkávalo, ale povahu měla haštěřivou, jak se později ukázalo. Je to zvláštní, že
mladý člověk na to během známosti nepřijde
a na rady zkušenějších nedbá: ona byla jeho
galánka pěkná, pořádná, poctivá, pracovitá i pobožná, zkrátka těch potřebných pět
pé měla, ale co naplat, když neovládala svůj
ostrý jazyk a chudáka Francka sekýrovala jak
mohla. A to ho vyhánělo do hospody, kde pil
na zlost jí a celému světu, takže notně zadlužil grunt a tak tak, že nepřišli na buben. Ani
jeho dvě děcka se mu nepovedla tak jak si přál
a očekával. Moc radosti se od nich nedočkal.
On je život slzavé údolí, jak kázal pan farář,
až v nebi nám pánbíček nahradí ty pozemské
strasti. Jenže kdo má čekat na odměnu až po
smrti, když každý chce ještě tady na světě využít možností a mět se dobře! Jeho kamarád měl
sklon zapíjet své starosti a nezdary v životě,
utopit ve víně zklamání svých nadějí. Dědeček
to věděl a chápal kamarádovo trápení, i když
považoval svůj ryzlink – oceněný předloni na
přehlídce vín druhou cenou – za moc vzácný
na to, aby ho člověk pil jak vodu, bez vychutnávání jeho buketu, barvy a jiskry. Ale co by člověk neudělal pro kamaráda! Ostatně příště se
sejdou v jeho búdě a budou pít zas kamarádovo
víno, jiné, ale také dobré jako většina starohorských vín, pokud jim vinaři rozumějí a dají
vinohradu, co mu patří a vínu v době zrání to,
co potřebuje. To už nalil oběma další skleničku a pak natáhl z bečky dávku do láhve, jež
stála na stole jako symbol jejich životní radosti
i zkušenosti, jako doklad pořád platné existence i práva na vychutnání všech radostí života,
naplněného až po okraj možností nepřetržitým růžencem práce a starostí.
Ještě dobře, že existují aspoň ty drobné
radosti a příjemnosti, jinak by život zevšedněl
a zprotivil se při úbytku sil i možností žít naplno, tak jak to bývalo kdysi. Pro lidi již neexistuje velký výběr těch světských radostí, za všemi
zážitky stojí někde vzadu hrozba odchodu „na
kerchov“, kterou ani pokorná modlitba v kostele nezažene. Kdykoliv se sejdou kamarádi,
nemohou nevzpomenout na posledního ze
svého ročníku, který nedávno následoval řadu
těch, co je předešli do nenávratna. Co pomůže,
že pan farář nad hrobem dojemně promlouvá
o slávě nebeské, když všichni, co doprovodí na
poslední cestě kamaráda, až příliš dobře vědí,
že na hřbitově to všechno skončí. Nic nepomůže honosný hrob s pomníkem, kde bude naše
jméno a obrázek, ani naděje, že děti se budou
starat o hrob jako doklad vztahu živých k těm
mrtvým, že ho ozdobí pestrými květinami
a na dušičky se budou modlit nad hrobem za
naši duši. Dědáček si při tom vzpomněl na ten
rozdíl mezi starým hřbitovem, kde se hroby

upravovaly jen k dušičkovým návštěvám, a tím
dnešním bohatě vyzdobeným hřbitovem, kde
se rodiny předbíhají v parádnosti pomníků
a výzdobě hrobů. Nazlacené nápisy a fotografie nebožtíků dávají možnosti pozůstalým
i známým vyvolat si jejich podobu, vzpomínat na jejich dobré vlastnosti – o těch nedobrých se nemluví, protože ono „ o mrtvých jen
dobré“ pořád platí – chápat a odpouštět na
místě, kde všichni jednou skončí. V obřadní
síni jim zazpívají na rozloučenou, dechovka
zahraje pár smutečních melodií a člověk mizí
tam kdesi, odkud není návratu.
Co to je vlastně lidský život, když se člověk blíží k tomu konci a musí naň myslet, ať
chce nebo nechce. Možná, že baběnky to mají
snažší, nacházejí útěchu v modlitbách, stráví
hodně času v kostele na modlení, vsugerují
si tím ty pocity věčné blaženosti, o níž čtou
řádky ve starodávných modlitebních knížkách, ohmataných od častého užívání stejně
jako kuličky růžence. Jenže pro chlapy, kteří
nezapomínají kolik toho zlého Bůh dopustil, to
tak snadné není, ani když se v kostele pobožně modlí a hlasitě zpívají staré písně k jeho
chvále. Bůh je vysoko a daleko, člověk ale žije
tu na zemi a musí se vším vyrovnat, ať je to
jakkoli těžké.
Od dědiny zazněl útržek podvečerního zvonění, které sem k búdám zanesl vítr jako připomínku toho, co znamenalo kdysi klekání jako
znamení večera, konce dne a přípravy k odpočinku. Ovšem až „po pokludu“ dobytka, který
bylo třeba opatřit dřív než členy rodiny, protože na užitkovosti dobytka závisela životní úroveň. Při tom vládla nepsaná, ale dodržovaná
dělba práce, trochu nespravedlivá k ženám,
kterým patřila péče o krávy a drůbež, prasata
a hospodaření okolo sporáku, zatímco chlap
se postaral o koně.
Tak to bylo dávno a dívky přebíraly povinnosti ženské stejně jako pacholci ty chlapské.
Pokud byla žena zdravá, zvládla to všechno
včetně pečení chleba v peci a praní prádla,
oblékání děcek a pořádek v domě. Horší bylo,
když byla nemocná, ztrhaná prací vykonávanou hned po porodu, protože chod hospodářství se zastavit nemohl. Dědáčci vzpomínali
potíží těch rodin, kde roby nevydržely tu zátěž
a uléhaly, takže starost přejímaly sousedky
a příbuzné jako záskok, který nikdy neuspokojil potřeby. Není divu, že ženy rychle stárly
ve věčném koloběhu prací a starostí o děcka, že
některé ve třiceti vypadaly o dvacet roků starší. Když přišla nemoc, bylo to hotové neštěstí,
protože zavolat doktora z Brodu bylo obtížné
a drahé. To se dřív volal zvěrolékař, protože
uhynutí krávy či koně byla hospodářská ztráta základního významu. Až před válkou začala ordinovat doktorka Mikulcová na prostřed
dědiny a tím se péče o nemocné podstatně
zlepšila. Ale nemocných bývalo pořád mnoho,
jenže většinou se léčili domáckým způsobem,
jak to roby dědívali po matkách a předávaly
mladým. A šetřilo se, mléko a vajíčka šly do
mlékárny, protože tržba za tyto produkty byla
hlavním příjmem pro vydržování domácnosti. Nebylo žádnou výjimkou, že se v třicátých
letech vyskytla tuberkulóza u dětí selských
rodin, které jim mléko neposkytly a vajíček
nedopřály. Oba dědáčci vzpomněli případů,
které se vyskytly v jejich příbuzenstvu a rozšířily počty dětských hrobečků na hřbitově,
jež byly smutným dokladem tehdejší životní
úrovně. Ale rodiny byly početné, ztráta děcka
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nebyla takovou katastrofou jako v dnešních
rodinách, kde jedno dvě děti vzbuzují u rodičů
neustálé obavy. Dědáček Pavelčík byl hrdý na
to, že jich bylo moc a vyčítá dcerám pohodlnost jako důvod toho, že nemají víc vnuků, aby
rod Pavelčíků nevyhynul. Děvčice se provdají
a jejich potomstvo nese už cizí jména, to není
už ono. Být příslušníkem Pavelčíků pro něho
byla čest. Ale uznává, že ostatní si to o sobě
myslí také, že třeba Francek Zemek by považoval jméno Zemků za významnější, protože
je jich v dědině víc a měli dlouho starostu jako
znak jejich slávy.
Oba dědáčci tam v búdě hladí v zamyšlení
sklenky s vínem, kterého zbylo už jen trochu
na dně jako by to symbolizovalo zbytek jejich
života, krátký proti tomu, co prožili. Ale při
tom tak vzácný, prožívaný v přesvědčení, že
každá drobná radost, každé malé potěšení
z něčeho pěkného a příjemného, jež přibudou
do mozaiky jejich životního obrazu, je velice
vítanou hodnotou v období, kdy člověk stárne
a sil mu ubývá, ať už si to připouští nebo ne.
Pěkně tu situaci vyjadřují písničky, nabádající
k využití každého dne, pokud ještě hudci hrají,
protože trvale nám hrát nebudou. Budou hrát
jiným, těm mladším, kteří po nás převezmou
práci a budou pokračovat v našem díle.

Je dobré, že s využitím techniky vymizela
z života Vlčnovjanů ta úmorná, nekonečná
dřina dřívějšího hospodaření, že pokrok zvýšil
podstatně životní úroveň, že v bydlení a vybavení jsou na tom jejich děti tak, jak se starým
ani nesnívalo. Jak považovali za obrovský
pokrok, když za války mohli díky stoupající
ceně potravin poplatit dluhy a vydláždit dvory,
jak ocenili dlážděnou silnici přes dědinu, která
je zbavila bláta, vybudování vodovodu a kanalizace a všechny ostatní vymoženosti, jež se
dnešním zemědělcům zdají samozřejmostí.
Podobně jako auta, jichž je víc, než bývalo dřív
koní v dědině.
Koně vymizeli a to je podle našich dědáčků
škoda, protože byli symbolem krásy a zdraví,
ušlechtilosti a síly, což všechno traktor sebesilnější jaksi symbolizovat nemůže. Proto bývalo
také tolik písniček o koních, podobně jako jich
mnoho opěvovalo víno. Hlavami obou dědáčků, jež zvýrazňují v siluetě průhledu dveřmi klobouky jako nezbytná a typická složka
oblečení chlapského, táhnou vzpomínky, jakoby ozvěnou v nich znějí písně, život je krásný a odráží se vlastně ve víně. Proto se vinaři cítí nejlépe ve vinohradě, když zkušeným
okem přehlédnou řady vinných hlav a potěšeni
vyhlídkou na úrodu posedí v búdě. Pohled na

dědinu z té starohorské búdy je povznášející,
utěšený a nadějný. Každý pohled z ní oživuje
a znovu přivolává pocity domova, vonícího
domácím chlebem a jiskřivým vínem, jež obojí
představují dary této země i výsledky lidské
práce. Práce a domov, život a vzpomínání tvoří
základ životní moudrosti. Člověk se k ní musí
postupně dopracovávat, nedostane ji hotovou v nějaké konzervě. Škoda, že se nedá odevzdávat mladým v hotovém balení, mohlo by
se tím ušetřit mnohé zklamání a mnohé omyly,
ztráty i zbytečné chyby, jimiž se v životě platí
nezkušenost. Ale takový už je život, nic na tom
nezměníme a nemělo by smyslu naříkat nad
tím. Nadarmo se neříká, že dospět do věku
moudrých znamená pochopit život v jeho podstatě a nenechat se ošidit šálivými příznaky
pozlátek a iluzí. A toto všechno se zrcadlí ve
sklence starohorského vína jako v nějakém
kouzelném zrcadle pohádkových příběhů,
jež nás okouzlovaly v dětství. Tož zdvihněme
sklenky a cinkněme jimi na zdraví a lepší život
těch mladých a jejich dětí! Ať život běží dál
v práci i radosti, protože život je veliký dar od
pánaboha a neumíme si ho vždy vážit tak, jak
si zasluhuje.

Vlčnov ve fotografii
Loučení s prázdninami na Pepčíně

Pěší pouť na Antonínek
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Usnesení rady obce
usnesení č.: Z-034/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích
I. ROZHODLO
vyhlásit záměr na směnu pozemků parc. č.
1351 o výměře 168 m2 a části pozemku parc.
č. 1360/1 v šíři pozemku parc. č. 1351 (dle
následně vyhotoveného GP), v majetku obce
Vlčnov, za pozemek parc. č. 1857/3 o výměře
201 m2 v k.ú. Vlčnov zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, se všemi náležitostmi
a příslušenstvím
II. ROZHODLO
současně se směnou vykoupit pozemek
parc. č. 1864 o výměře 208 m2 v k.ú. Vlčnov
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, cena
bude stanovena znaleckým posudkem
III. ROZHODLO
uzavření směnné smlouvy je podmíněno výkupem pozemku parc. č. 1864 v k.ú. Vlčnov
IV. ROZHODLO
•• náklady na vyhotovení znaleckého posudku
hradí kupující
•• náklady na vyhotovení GP hradí žadatel
V. POVĚŘUJE
vyhlášením záměru, uzavřením smlouvy
a souvisejícími úkony starostu obce

sdružení Dřínek Vlčnov z.z., se sídlem Vlčnov
č.p. 237, IČ 62832816 ve výši 125.000 Kč na
Elektrifikace myslivecké chaty – obnovitelné
zdroje, oprava střechy původní chaty
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: Z-038/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I.ROZHODLO
poskytnout neinvestiční dotaci Charita
Uherský Brod, se sídlem Mariánské nám. 13,
688 01 Uherský Brod, IČ 48489336 ve výši
75.675 Kč na Zajištění provozu v Charitním
domě Vlčnov
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením veřejnoprávní
smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: Z-039/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 43 a § 84 odst. 2 písm. b) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích
PROJEDNALO A SCHVALUJE
závěrečný účet obce Vlčnov za rok 2018
s výsledkem bez výhrad, s návrhem na nápravná opatření
•• provádět inventarizace v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, nelze
napravit zpětně;
•• provádět odsouhlasování závazků a pohledávek dle směrnice vydané obcí, nelze
napravit zpětně

usnesení č.: Z-035/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
SCHVALUJE
v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zák.
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, plán společných
zařízení (opatření sloužící ke zpřístupnění
pozemků, protierozní opatření pro ochranu
půdního fondu, vodohospodářská opatření
sloužící k neškodnému odvedení povrchových
vod a ochraně území před záplavami a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability) vyhotovený v rámci
zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hluk, zhotovitel GEOCENRUM, spol. s r.o., zeměměřičská a projekční kancelář, tř. Kosmonautů
1143/8B, 779 00 Olomouc
usnesení č.: Z-036/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. b) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích
SCHVALUJE
mimořádné finanční výdaje pro Klub sportu
a kultury Vlčnov ve výši 1.134.000,- Kč na na
pořízení 600 ks židlí do sálu
usnesení č.: Z-037/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I.ROZHODLO
poskytnout, neinvestiční dotaci Myslivecké
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usnesení č.: Z-040/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

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. 2018, bez výhrad
usnesení č.: Z-041/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
ZŘIZUJE
pracovní skupinu zaměřenou na převod majetku TJ Vlčnov do majetku obce Vlčnov a vytvoření podmínek následného užívání takto získaného majetku oddíly TJ Vlčnov.
Jmenuje za členy pracovní skupiny :
•• radní obce Vlčnov Ing. František Ulčík
•• předsedu Kontrolního výboru
•• předsedu Finančního výboru
usnesení č.: Z-042/04/18.22, ze dne: 6.6.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
provádí rozpočtové opatření č. 7/2019

uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č.: R-143/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním parkovací zpevněné plochy
na části parc. č. 4557 u domu č.p. 542 stojícím
na parc. č. 1798 ve Vlčnově v k.ú. Vlčnov, dle
předloženého návrhu (OUVL-0603/2019), na
náklady žadatele, max. v šíři domu č.p. 542, za
podmínky vsakování srážkové vody do podloží plochy, srážková voda nebude stékat na
komunikaci
usnesení č.: R-144/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
dodatek č. 1 nájemních smluv č. 900025,
901010 mezi obcí Vlčnov jako novým vlatníkem – pronajímatelem a fy. Vlčnovská zemědělská a.s., se sídlem Vlčnov 1234, PSČ 68761
Vlčnov, IČ 26217074, jako nájemcem parcel č.
4645/11, 4574/77 a 4575/306 v k.ú. Vlčnov
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smluv a souvisejícími
úkony starostu obce
usnesení č.: R-145/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
UDĚLUJE
odměnu ředitelce Klubu sportu a kultury
Vlčnov, p.o., ve výši xxxx,- Kč
usnesení č.: R-146/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
prodejní ceník bufetu Vlčnovského koupaliště
na rok 2019 dle přílohy předložené účetní obce
pod č.j. OUVL-0613/2019
usnesení č.: R-147/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
I.ROZHODLO
jako zadavatel o zrušení veřejné zakázky
Modernizace počítačové a přírodovědné učebny v ZŠ Vlčnov – STAVEBNÍ PRÁCE z důvodu nepřihlášení žádného zájemce do soutěže
II.POVĚŘUJE
starostu obce vyhotovením rozhodnutí a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-148/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vydat letní číslo Vlčnovského zpravodaje
usnesení č.: R-149/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
provést úhradu nákladů na občerstvení při pořádání střeleckých závodů v rámci
Olympiády mikroregionu Východní Slovácko
dne 22.06.2019

usnesení č.: R-142/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
dodatek č. 1 smlouvy o zapojení se do projektu
Zelená obec s fy. REMA Systém, a.s., se sídlem
Budějovická 1667/64, PSČ 140 00 Praha 4, IČ
64510263, odběr elektro zařízení
II. POVĚŘUJE

usnesení č.: R-150/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 30/0287 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
mezi obcí Vlčnov a fy. EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21 Praha 4,
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IČ 25134701, pověření fy. RUMPOLD UHB,
s.r.o., IČ 60704756 k vykazování údajů o odpadech
II. POVĚŘUJE
uzavřením dodatku smluv a souvisejícími
úkony starostu obce

plochy na části parc. č. 2325 před domem č.p.
256 ve Vlčnově v k.ú. Vlčnov, dle předloženého
návrhu (OUVL-0636/2019), na náklady žadatele, max. v šíři domu č.p. 256, za podmínky
vsakování srážkové vody do podloží plochy,
nestékání na komunikaci

usnesení č.: R-151/13/18.22, ze dne: 14.6.2019

usnesení č.: R-1582/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

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.
8/2019
usnesení č.: R-152/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a PaPP, spol s r.o., IČ 00207608,
sídlo Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště,
jako dodavatelem stavby Stavební úpravy
pavilonu a ZŠ Vlčnov, cena díla 1.129.137,- Kč
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-153/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov
jako objednatelem a firmou GG ARCHICO
a.s., se sídlem Zelené náměstí 1291, Uherské
Hradiště, IČ 46994432 na zpracování projekčních prací na rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 124 a 987 v k.ú. Vlčnov (zpracování
dokumentace bouracích prací, dokumentace
pro vydání společného povolení včetně průkazu energ. náročnosti budovy, inženýrská činnost, zpracování dokumentace pro provádění
stavby dle položek v nabídce pod č.j. OUVL0543/2019) celková částka 1.985.000,- Kč bez
DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smluv a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-154/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhovět žádosti o navýšení rozpočtu Základní
školy Vlčnov pro rok 2019 na plat učitelky prvního ročníku ve výši 183.000,- Kč

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné parkovací zpevněné
plochy na části parc. č. 2325 před domem č.p.
441 ve Vlčnově v k.ú. Vlčnov, dle předloženého
návrhu (OUVL-0636/2019), na náklady žadatele, max. v šíři domu č.p. 441, za podmínky
vsakování srážkové vody do podloží plochy,
nestékání na komunikaci
usnesení č.: R-159/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. 1030051605/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 837/1 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č.
10001 za účelem umístnění kabelového vedení NN a kabelové skříně pod názvem Vlčnov,
Knotek, kabel NN, za úplatu ve výši 3.500,Kč bez DPH pro společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370
49 České Budějovice, IČ 28085400,
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č.: R-156/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
využít nabídku Vydavatelství IPR, s.r.o.,
Praha – Holešovice, Janovského 921/45, IČ
24834033 k propagaci obce v průvodci Křížem
krážem Českou republikou pro rok 2020,cena
15.000,- Kč bez DPH
RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné parkovací zpevněné
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usnesení č.: R-166/15/18.22, ze dne: 30.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
zakoupit do majetku obce obraz výtvarníka
Zdeňka Hudečka Požehnané vlčnovské búdy
v ceně 12.000,- Kč
usnesení č.: R-167/15/18.22, ze dne: 30.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
odebrat osobní příplatek Mgr. Petře Mlýnkové,
ředitelce Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov, příspěvková organizace, z důvodu
neřešení současné vyhrocené situace ve škole
s platností od měsíce srpna 2019
usnesení č.: R-168/15/18.22, ze dne: 30.7.2019

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.
10/2019
usnesení č.: R-169/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

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.
09/2019
usnesení č.: R-161/15/18.22, ze dne: 30.7.2019

usnesení č.: R-170/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

usnesení č.: R-160/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
objednat plošnou prezentaci v cestovatelském magazínu o Moravě – Slovácko v rozsahu 2 stran u vydavatele m-ARK Marketing
a reklama, s.r.o., se sídlem Železniční 4,
779 00 Olomouc, IČ 7772594, cena zakázky
22.385,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
usnesení č.: R-162/15/18.22, ze dne: 30.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zpracovat projekt na veřejné osvětlení chodníku a komunikace II/495 ve směru od hřbitova
ke koupališti v k.ú. Vlčnov
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
na základě místního šetření dále jednat se
žadatelem p. Kavkou ve věci žádosti evidované pod č. j. OUVL-0750/2019 za účelem
narovnání majetkoprávního stavu
usnesení č.: R-171/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
na základě místního šetření dle žádosti p.
Vozára evidované pod. č.j. OUVL-0707/2019
umožnit zhotovení nájezdu za splnění podmínek:
•• do příkopu bude uložena roura o průměru
min. 500 mmm v délce 4 m
•• z nátokové části bude provedeno zpevnění
lomovým kamenem v min. délce 75 cm
•• při uložení zatrubnění nájezdu bude provedena kontrola ze strany obce
usnesení č.: R-172/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

usnesení č.: R-163/15/18.22, ze dne: 30.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
zpracovat návrh modernizace a aktualizace
webových stránek obce Vlčnov
usnesení č.: R-164/15/18.22, ze dne: 30.7.2019

usnesení č.: R-157/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. projednala
petici pod č.j. OUVL-0630/2019
II. POVĚŘUJE
starostu obce vyhotovit odpověď v souladu
se zákonem

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat vypracování projektu na rekonstrukci
zbývající části zídky na hřbitově (část sousedící s ul. J. Úprky)
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

usnesení č.: R-155/14/18.22, ze dne: 8.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
jmenovat redakční radu Vlčnovského zpravodaje ve složení:
•• Kolajová Marie
•• Mgr. Knotková Kateřina
•• Moštková Marta

usnesení č.: R-165/15/18.22, ze dne: 30.7.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
uspořádat Den otevřených dveří dne 29.9.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat vypracování projektu na odstranění
havarijního stavu objektů č.p. 65 ve Vlčnově
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-173/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA

V lčnovský zpravodaj – číslo 59 – 9/2 019

zadat vypracování statického posudku
z důvodu havarijního stavu objektu č.p. 167
ve Vlčnově
II. ROZHODLA
zadat vypracování statického posudku z důvodu havarijního stavu části objektu č.p. 1202 ve
Vlčnově – byt školníka
usnesení č.: R-174/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a a Ing. Alenou Vránovou, IČ
71763384, sídlo Zástřizly 41, 768 05 Koryčany,
jako dodavatelem díla zpracování projektových prací (Územní studie sídelní zeleně Obce
Vlčnov, cena díla 272.250 Kč s DPH)
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-175/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
pronajímat vybavení a prostor moštárny ovoce
a várny povidel na parc. č. 653/3 a 653/4 v k.ú.
Vlčnov za podmínek:
•• pronajímatel předloží platné oprávnění
k činnosti
•• doba jednotlivého pronájmu nepřekročí 30
dnů
•• cena 20 Kč/den užívání
•• energie budou hrazeny nájemcem
usnesení č.: R-176/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
o zapojení obce do akce Regionu
Slovácko s názvem Na kole vinohrady
Uherskohradišťska, která se uskuteční v sobotu 5. 10. 2019
usnesení č.: R-177/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
poskytnout dar ve výši 2.000,- Kč pro Základní
škola a Mateřská škola Uherské Hradiště,
Šafaříkova, Šafaříkova 961, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60370432 (škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – dojezd za
jedním žákem do Vlčnova)
usnesení č.: R-178/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pacht pozemku v k.ú.
Vlčnov:
•• parc. č. 2996 (trvalý travní porost) o výměře 595 m2;
•• pachtovní doba 7 let
•• nabídky v zalepené obálce s označením
PACHT VINOHRAD
•• kritérium (cena, využití pozemku)
usnesení č.: R-179/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vydat podzimní číslo Vlčnovského zpravodaje
usnesení č.: R-180/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE
zastupitelstvu obce schválit usnesení
ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 85 písm. a) zák. č.
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128/2000 Sb., o obcích
I. ZRUŠUJE
usnesení Zastupitelstva obce Vlčnov č.
Z-043/04/18.22 ze dne 06.06.2019
II. ROZHODLO
provést bezúplatnou směnu pozemků parc.
č. 1351 o výměře 168 m2 a části pozemku
parc. č. 1360/1 o výměře 1.431 m2 - ostatní
plocha, ze které byla geom. plánem č. 1693336/2019 ze dne 10.07.2019 vyhotoveného firmou Geomma s.r.o., Uherský Brod, oddělena
a nově označena parc. č. 1360/6 o výměře 36
m2, v majetku obce Vlčnov,
za pozemek parc. č. 1857/3 o výměře 201 m2
a pozemek parc. č. 1864 o výměře 208 m2 se
všemi náležitostmi a příslušenstvím, všechny
zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně –
Katastrálním pracovištěm Uherský Brod
III. STANOVUJE
•• náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí obec
•• náklady na vyhotovení GP a správní poplatky, hradí žadatel
IV. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-181/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
podat žádost o vynětí pozemků vedených jako
orná půda ze Zemědělského půdního fondu,
které slouží jako přístupové k novostavbám
v intravilánu obce
II. POVĚŘUJE
podáním žádosti a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: R-182/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
I. ODVOLÁVÁ
po projednání a zvážení všech relevantních
důvodů paní Mgr. Petru Mlýnkovou z místa
ředitelky školy Základní školy a Mateřské
školy Vlčnov, příspěvková organizace s účinností ke dni 1.11.2019 pro závažné porušení
a neplnění právních povinností vyplývajících
z jejích činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitelky zjištěné zřizovatelem, a to dle § 166 odst. 5 písm. a) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzděláván
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
II. UKLÁDÁ
starostovi obce bez zbytečného odkladu vypsat konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky školy Základní školy
a Mateřské školy Vlčnov v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.

informace na vědomí zastupitelstva
diskuse
závěr
usnesení č.: R-184/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

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.
11/2019
usnesení č.: Z-043/05/18.22, ze dne: 2.9.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích
I. ZRUŠUJE
usnesení Zastupitelstva obce Vlčnov č.
Z-043/04/18.22 ze dne 06.06.2019
II. ROZHODLO
provést bezúplatnou směnu pozemků parc.
č. 1351 o výměře 168 m2 a části pozemku
parc. č. 1360/1 o výměře 1.431 m2 - ostatní
plocha, ze které byla geom. plánem č. 1693336/2019 ze dne 10.07.2019 vyhotoveného firmou Geomma s.r.o., Uherský Brod, oddělena
a nově označena parc. č. 1360/6 o výměře 36
m2, v majetku obce Vlčnov,
za pozemek parc. č. 1857/3 o výměře 201 m2
a pozemek parc. č. 1864 o výměře 208 m2 se
všemi náležitostmi a příslušenstvím, všechny
zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně –
Katastrálním pracovištěm Uherský Brod
III. STANOVUJE
•• náklady na vyhotovení znaleckého posudku hradí obec
•• náklady na vyhotovení GP a správní poplatky, hradí žadatel
IV. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
usnesení č.: Z-044/05/18.22, ze dne: 2.9.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. x) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích
I. SOUHLASÍ
se návrhem Jana Zhoře, bytem Vlčnov 898,
na pořízení změny územního plánu, vedeného pod č.j. OUVL-0415/2019, zařazení parc.
č. 649/1 v k.ú. Vlčnov mezi BI bydlení individuální
II. STANOVUJE
náklady na pořízení změny územního plánu
hradí navrhovatel – Jan Zhoř
usnesení č.: Z-045/05/18.22, ze dne: 2.9.2019

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
rozpočtové opatření č. 12/2019

usnesení č.: R-183/16/18.22, ze dne: 26.8.2019

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
program zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov
dne 02.09.2019 v 17.00 hod
zahájení
provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva
zpráva o činnosti Rady obce Vlčnov
zpráva o činnosti příspěvkových organizací
majetkoprávní úkony, směna pozemků
změna územního plánu – návrh občana
rozpočtové opatření
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Dotace a dary poskytnuté obcí
Příspěvky pro vlčnovské obyvatele a spolky
ŽADATEL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Arte Natura

1 500

–

1 500

1 500

–

–

–

–

–

–

–

–

4 500

Červený kříž

6 000

6 500

5 000

5 000

4 000

8 000

–

–

–

–

–

–

34 500
106 500

Český svaz včelařů
DH Vlčnovjané
DH Vlčnovjanka
Házená

2019 CELKEM

–

–

2 500

5 000

5 000

7 000

7 000

10 000

20 000

20 000

20 000

10 000

10 000

15 000

10 000

10 000

5 000

5 000

20 000

–

–

20 000

–

–

95 000

–

6 000

5 000

–

3 000

–

–

5 000

–

–

10 000

–

29 000

–

–

–

5 000

–

–

–

–

–

–

–

–

5 000

Klub dětí Broučci

8 000

9 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

5 000

85 000

Klub důchodců

4 000

4 000

3 500

3 500

3 500

–

–

–

–

–

–

–

18 500

Kynologický klub

–

10 000

10 000

10 000

8 000

19 000

10 000

15 000

10 000

10 000

10 000

10 000

122 000

Mažoretky EMČA

4 000

5 000

–

–

–

–

–

–

–

–

10 000

5 000

24 000

Mužský pěvecký sbor Vlčnov

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20 000

–

20 000

Sdružení ženy – cvičení pro zdraví

–

3 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

4 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4 000

Schola
Společnost Jízdy králů

–

–

5 000

–

7 000

8 000

15 000

–

–

20 000

–

–

55 000

SPVD – Spolek pro vlčnovské děti

8 000

8 000

7 000

7 000

8 000

10 000

10 000

10 000

10 000

7 000

12 000

10 000

107 000

Spolek přátel Ploťácka

4 500

4 500

4 500

3 000

3 000

–

4 000

–

–

–

–

–

23 500

–

–

–

–

–

–

–

10 000

10 000

7 000

10 000

10 000

47 000

SRPŠ – Spolek rodičů a přátel školy
Střelecký klub

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Svaz diabetiků

2 500

2 500

2 000

2 000

2 000

2 000

–

–

–

–

–

–

13 000

SPCCH – postiženi civil. choroby

5 000

–

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

7 000

8 000

52 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30 000

30 000

Trail u Jericha
Tady a teď country

–

–

–

–

2 000

2 000

5 000

7 000

10 000

7 000

–

4 000

37 000

Zahrádkáři Vlčnov

8 000

7 000

6 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

15 000

–

–

–

66 000

–

–

–

–

–

20 000

20 000

20 000

–

–

–

–

60 000

Buráň Michal
Doubkovi – manž.

74 440

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

74 440

Chaloupka Bedřich, 686

–

–

–

–

–

–

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

5 000

45 000

Chaloupková Michaela

–

–

–

–

50 000

–

–

–

–

–

–

–

50 000

Jančovi-manž.

–

–

–

–

–

–

10 000

–

–

–

–

–

10 000

Kučerová Aneta, 1231

–

–

–

–

3 000

3 000

5 000

6 000

5 000

5 000

5 000

5 000

37 000

Mlýnková Marika 1215

–

–

–

–

–

3 000

5 000

10 000

5 000

–

5 000

5 000

33 000

Moštkova Kateřina, 1151

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

5 000

5 000

13 000

Moštkova Jitka, 1151

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 000

5 000

5 000

13 000

Ondrejková Pavlína

–

–

–

–

3 000

3 000

5 000

5 000

5 000

–

–

–

21 000

Pavelčík Antonín, Ing.

–

–

–

–

–

–

20 000

–

–

–

–

–

20 000

Zolmanová Adéla

–

–

–

–

5 300

40 000

–

–

–

–

–

–

45 300

Tykalová Kateřina, Mgr. 1284

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10 000

10 000

–

43 000

Char. dům Vlčnov nad náklady
Farnost Vlčnov

–

–

–

–

–

3 000

–

–

–

40 000

–

180 000

185 000

200 000

100 000

150 000

185 000

285 000

150 000

225 000

350 000

240 000

SDH Vlčnov – hasiči

–

–

–

–

–

–

–

–

100 000

70 000

–

Myslivecké sdružení

10 000

10 000

10 000

5 000

8 000

800 000

15 000

10 000

58 000

75 000

66 000

SOKOL Vlčnov

280 000 2 530 000
–

170 000

132 000 1 199 000

40 000

40 000

35 000

60 000

90 000

90 000

100 000

100 000

90 000

15 000

–

210 000

200 000

250 000

350 000

400 000

500 000

700 000

900 000

495 000

500 000

500 000

Rodiče KRÁLE

–

–

–

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

180 000

Družina KRÁLE

–

–

–

–

–

10 000

10 000

48 000

54 000

52 000

54 000

38 000

266 000

Prvňáčci

–

–

–

–

–

–

–

18 000

26 000

29 000

23 000

27 000

123 000

Jubilea

–

–

–

–

–

–

–

45 000

52 000

63 000

64 000

59 000

283 000

Narození dítěte

–

–

–

–

–

–

–

116 000

182 000

146 000

150 000

116 000

710 000

579 940

515 500

568 000

603 000

TJ Vlčnov

Celkem
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–

660 000

500 000 5 505 000

795 800 1 754 000 1 287 000 1 531 000 1 408 000 1 478 000 1 263 000 1 299 000 13 082 240
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Dotace a dary poskytnuté obcí
Příspěvky plynoucí mimo Vlčnov
ŽADATEL

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Burčáci CM

–

–

–

–

–

–

–

–

10000

–

–

–

10 000

Bratrství Čechů a Slováků Jav.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3000

3 000

Centrum pro zdr. postižené UH

–

–

–

500

500

–

–

–

–

–

–

–

1 000

Country Lukášovci

–

–

4 000

4 000

2 000

4 500

5 000

–

–

–

–

–

19 500

Česká dominikánská provincie

–

–

–

–

–

–

–

–

2 000

–

–

–

2 000
4 000

ČSOP Buchlovice

2019 CELKEM

–

–

–

–

–

–

1 000

–

1 000

1 000

1 000

–

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

–

–

–

–

1 000

–

7 000

Domov pro seniory Nezdenice

–

–

–

–

–

–

3 000

–

–

–

4 000

4 000

11 000

Fond ohrožených dětí Praha

–

1 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000
15 000

Diakonie Broumov

Chvilíček František UH

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15 000

–

–

2 000

2 000

2 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6 000

Charita UB

–

–

–

–

12 000

–

–

–

–

40 000

66 989

75 675

194 664

Klub kultury UH

–

–

3 000

–

–

–

–

–

1 000

2 000

2 000

–

8 000

Malovaný kraj

–

–

–

–

1 000

5 000

1 000

1 000

–

1 000

1 000

1 000

11 000

Matice svatoantonínská

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 000

–

2 000

Návojná

–

–

–

–

3 000

4 000

3 000

4 000

4 000

–

4 000

4 000

26 000

1 500

1 500

1 500

–

–

1 500

–

1 000

1 500

1 500

1 500

1 500

13 000

Nemocnice UH

–

–

–

–

–

–

20 000

–

–

–

–

–

20 000

Okresní fotbalový svaz UH

–

–

–

–

–

1 000

–

–

–

–

–

–

1 000

Poláková Miroslava, PhDr.

–

–

–

–

8 000

–

–

–

–

–

–

–

8 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 000

–

1 000

Charita Val. Meziříčí

Nedoslýchaví Slovácka

Region Slovácko CAFE21
Sociální služby UH

–

–

–

–

3 000

–

–

–

–

–

–

6 000

9 000

Smýkal Josef, PhDr.

–

–

–

–

10 000

–

–

–

–

–

–

–

10 000

TJ zrakově postižených Praha

–

2 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 000

1 000

1 000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 000

Zách. brig. kynologů Jihom. kraje

10 000

6 000

3 000

10 000

1 000

–

–

–

–

–

–

–

30 000

Celkem

15 500

14 500

14 500

15 500

41 500

17 000

33 000

6 000

19 500

60 500

84 489

95 175

417 164

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vesnička SOS Praha

Celková výše poskytnutých příspěvků
Celkem všechno za rok

2008

2009

2010

2011

595 440

530 000

582 500

618 500

2019 CELKEM

837 300 1 771 000 1 320 000 1 537 000 1 427 500 1 538 500 1 347 489 1 394 175 13 499 404

Recyklace elektrospotřebičů ve Vlčnově

Loni občané Vlčnova odevzdali k recyklaci 3 638,64 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občaV lčnovský zpravodaj – číslo 59 – 9/2 019

né naší obce v loňském roce vyřadili 3 638,64
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně
předali k recyklaci, jsme uspořili 55,73 MWh
elektřiny, 3 608,69 litrů ropy, 229,61 m3 vody
a 1,53 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 10,80 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 48,04 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro

uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání
jsou doplněny o červené kontejnery na drobné
elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé
elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na
www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz
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Přehled vytříděných složek komun. odpadu za rok 2018
EČ: 30/0287 – Obec Vlčnov, počet obyvatel: 3020

Zdroj: EKO-KOM, a.s.

Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2018 (kg/obyvatel/rok)
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Vývoj množství směsného komunálního odpadu
Vlčnov, období 2014–2018 (kg/obyvatel/rok)
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180

9,4

175
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2014

2015

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Zlínský kraj

2016

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

2017

2018

200,6
193,7
191,4
184,4
179,9

170
165

2014

2015

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

2016

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

2018

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

2017

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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