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Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
v době, kdy jsou psány následující řádky, převzalo nadvládu v našich končinách jaro. Zatím pouze astronomické. Pesimisté naříkají, že skutečné jaro snad letos ani nepřijde, optimisté hledí s nadějí do blízké budoucnosti, protože co nevidět tu jaro musí být. Všechny nás však spojují
blížící se Velikonoce, které budou bez ohledu na počasí. Je nám tedy dopřáno znovu prožívat Zelený čtvrtek, Velký pátek, naději Bílé soboty
a vítězství Velikonoční neděle...
Přejeme všem požehnané Velikonoce

Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov
a zastupitelé obce Vlčnov

Příprava Velikonoc v ZŠ Vlčnov
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Obsah zpravodaje
Je již zvykem, že v prvním vydání Vlčnovského zpravodaje v novém roce se dovídáme o činnosti jednotlivých spolků v naší
obci za uplynulou sezonu. Nejinak tomu bude
i tentokrát.
Vzpomeneme také na kulturní akce prostřednictvím fotografií, dozvíme se, jak jsme

hospodařili s odpady a možná nás překvapí
bilance z koupaliště. Seznámíme se s budoucími prvňáčky, ale i s úspěšným maturantem. Čtenáři mohou vyplnit dotazník, jehož
výsledek může ovlivnit kulturní program.
Samozřejmostí je informace o investiční činnosti v obci a starosta vysvětlí, co pro nás při-

neslo RUD. A pro naše kuchařské odborníky
i strávníky jsme připravili jarní menu.

Ještě před jízdou králů bude zahájena
rekonstrukce hřbitovní zídky v prostoru od
hlavní brány po boční bránu od stadionu TJ.
Recyklátem stavební suti z vlastní skládky bude zpevněna polní cesta za křížem na
Čupech směrem k lesu.
Po vyhodnocení stavu chodníků od
Sokolovny směrem na horní konec obce jsme
připravili rekonstrukci stávajícího povrchu.
V jarních měsících budou dokončeny
terénní úpravy v ulici 28. října.
Rada obce a zastupitelstvo obce rozhodlo
o zahájení projekční přípravy dalších investičních akcí. Rekonstrukce části ulice Záhumní,
Tyršova, Starohorská a připravuje se malá

úprava prostoru v dolních Chaloupkách. Další
projekty se připravují v ulici Družstevní – nová
kanalizace a propojení kanalizace u Araveru
do hlavní stoky v ulici Pod Bočky. Další projekční příprava území se týká lokality kolem
vodoteče k Rybníčku, kde je zadáno zpracování územní studie. V tomto, ale i v příštím roce
předpokládáme, že se volné finanční prostředky obce investují především do rekonstrukcí
místních komunikací.
Jan Pijáček,
starosta obce Vlčnov

Příjemné jarní počtení přeje
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

Vážení občané,
pro letošní rok jsme ve spolupráci se zastupitelstvem obce Vlčnova připravili k realizaci
následující investice:
• po jízdě králů zahájíme stavbu podélného
parkování v prostoru od pekárny po kostel
• rekonstrukci ploch od chodníku směrem
k obchodům
• doplnění drobné zeleně a mobiliáře
• zpevněná bude i plocha mezi silnicí a opěrnou zdí před kostelem.
Zaměstnanci, děti a rodiče, kteří navštěvují mateřskou školu se mohou těšit na zateplení
a novou fasádu objektu MŠ. Zateplení se bude
realizovat v době prázdninového uzavření MŠ.

Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

RUD pohledem starosty
Obce a menší sídelní celky dosáhly v letošním roce významného úspěchu. Po sedmiletém velmi složitém vyjednávání byl změněn
Zákon o rozpočtovém určení daní. Sdružení
místních samospráv České republiky, především však členové předsednictva, věnovali stovky hodin času při vysvětlování a obhajování nutnosti zvýšit daňové příjmy obcí.
Průměrný roční příjem ze státního rozpočtu
byl v minulosti 6 800,- Kč na občana a po dosa-

žení změny tzn. v letošním roce je to 9 000,- Kč
na občana. Pro obce Vlčnov to v letošním roce
znamená navýšení našeho rozpočtu o téměř
7 000 000,- Kč. Čas, který jsem tomuto vyjednávání věnoval a úspěch, kterého jsme společně dosáhli, by měl v budoucnu příštím generacím, které přijdou po nás, zajistit dostatek
prostředků pro obnovu stávajícího majetku
obce, ale především na dobudování nových
věcí, jejichž potřebnost ukáže čas. Chci popřát

generacím politiků, kteří povedou Vlčnov
v budoucnu, aby s těmito prostředky nakládali moudře a ku prospěchu Vlčnova. Ve zpravodaji je na jiném místě uveřejněna část článku předsedkyně místních samospráv České
republiky Věry Kovářové, který byl rozeslán
na všechny obce v ČR.
Jan Pijáček,
starosta obce Vlčnov
první místopředseda SMS ČR

Odpadové hospodářství v obci Vlčnov za rok 2012
PŘÍJMY ZA ROK 2012
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané+rekreační objekty
Firmy
Kovy+zpětný odběr elektro
EKO-KOM
PŘÍJMY CELKEM

SPECIFIKACE
ODPADŮ
1 462 519 Kč
0 Kč

Plasty

27,820 t

1 769 105 Kč

1 528 052 Kč

ROZDÍL NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ
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153,090 t

227 262 Kč

Směsný komunální odpad - popelnice

NÁKLADY CELKEM

Objemný odpad+směsi betonu, cihel

41,660 t

59 000 Kč

Tříděný odpad

658,790 t

Papír

Úklid veř. prostranství, černé skládky

Nebezpečný odpad

Směsný komunální odpad - popelnice

79 324 Kč

NÁKLADY ZA ROK 2012
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Objemný odpad

MNOŽSTVÍ
VYPRODUKOVANÉHO ODPADU

351 420 Kč
75 187 Kč
419 098 Kč

Nápojové kartony

4,860 t

Sklo

33,570 t

Kov

15,508 t

Pneumatiky

5,206 t

Nebezpečný odpad

5,311 t

Dřevo

11,920 t

Kaly z čištění odpadních vod
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

424,580 t
1 382,315 t

2 432 757 Kč
663 652 Kč

Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
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Zpráva z matriky
Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2013 je
3042 občanů. V roce 2012 se narodilo 27 dětí
(13 dívek, 14 chlapců). Zemřelo celkem 24
osob. Ve Vlčnově bylo uzavřeno 8 manželství
(6 v římskokatolickém kostele, 1 v obřadní
síni, 1 ve vinohradech). Z obce se odhlásilo

50 osob a 44 osob se do obce přihlásilo.
Celkem bylo ověřeno 1011 listin a podpisů,
vydáno 174 výpisů z Czech pointu (rejstříky
trestů, výpisy z LV, výpisy z obchodního rejstříků…). Bylo přiděleno 5 čísel popisných na
novostavby rodinných domů. V roce 2012 bylo

vedeno 7 správních řízení ve věci zrušení údaje
o trvalém pobytu, sepsáno 7 zápisů o určení
otcovství a vydáno 9 druhopisů matričních
dokladů.
Lenka Chvilíčková,
matrikářka obce Vlčnov

Koupaliště Vlčnov od 29. června do 31. srpna 2012
Pokladna na koupališti byla v roce 2012
otevřená celkem 39 dní. A sice: 2 poslední dny
v měsíci červnu, pak 18 dní v červenci a ještě
19 dní v měsíci srpnu. Uzavřená byla celkem
25 dní, jelikož se nekoupalo kvůli chladnému počasí. Takže 13 dní v červenci + 12 dní
v srpnu. Na rozdíl od roku 2011 bylo koupaliště více dní uzavřeno pro veřejnost. Pro srovnání upřesňuji. V roce 2011 otevírací doba
činila celkem 51 dní, což jest rozdíl 13 dnů.
A to v červenci 20 dní, v srpnu pak dokonce
28 dní! No a k tomu ještě v září navíc první
3 dny. Z toho všeho vyplývá, že tehdy bylo
uzavřeno v červenci 11 dní a v měsíci srpnu
jen pouhé 3 dny!
Co se týče tržby na koupališti, ta v roce
2012 činila celkovou sumu 143 070 Kč. Pro
srovnání opět s rokem předchozím: v roce
2011 to bylo 87 600 Kč. V roce 2012 došlo

totiž i k navýšení tržby celkově. Bylo po mnoha
letech zvýšeno vstupné a to u dětí a mládeže
do 18 let z 10 Kč na 15 Kč a u osob dospělých
pak z 20 Kč na 30 Kč. Zároveň však došlo ke
změně od 16.00 do 18.00 hod. Na rozdíl od let
předchozích, kde vstupenka pro dospělé činila
20 Kč, v r. 2012 bylo zavedeno jednotné vstupné pro všechny, a sice 15 Kč. Tohoto hojně
využívali dospělí i s celými rodinami. Jinak
u večerního koupání bylo v roce 2012 taktéž
jednotné vstupné 15 Kč pro všechny účastníky
nad 6 let věku. Zde bych uvedla pro zajímavost
dva údaje: nejvyšší počet osob na večerním
koupání byl 06. 07. 2012. Účast vskutku hojná.
Jednalo se o 83 návštěvníků nejen z Vlčnova,
přijeli tehdy na kolech dokonce až z Těšova, jak
se mi svěřili! Druhý paradox, nejnižší účast na
večerním koupání pak byla 29. 08. 2012, a sice
pouze 2 osoby!

Co se týče samotné tržby na koupališti,
tak i zde uvádím dva příklady protikladu pro
zajímavost. Nejvyšší denní tržba činila neuvěřitelných 10 005 Kč. Stalo se tak 05. 07. 2012.
Nejnižší tržba pak činila pouhých 360 Kč a to
dne 29. 08. 2012.
Františka Machálková,
pokladní koupaliště
Abychom mohli objektivně posoudit ekonomický provoz koupaliště ve Vlčnově v uplynulé sezoně, je třeba znát i náklady: v roce 2012
byly vyčísleny na částku 445 715 Kč. Obec
Vlčnov tedy na provoz koupaliště přispívala
z obecního rozpočtu částkou 302 645 Kč.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

Máme nový RUD!
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok
2012 byl pro obce a menší města zcela přelomový - podařilo se schválit novelu zákona
o rozpočtovém určení daní, která odstraňuje
markantní rozdíly ve financování mezi velkými městy a ostatními obcemi. Dnes se tento
splněný cíl, který si naše sdružení dalo do
vínku, může někomu jevit jako snadný úkol.
Pár řádků změn v zákonech ale neříká nic
o mnohaletém úsilí, emancipačním procesu
starostů a starostek, o této dlouhé a trnité
cestě. Nevypovídá ani o tom, že před sedmi
lety by tato změna byla zcela nemyslitelnou.
Často jsme slýchávali, že je nepřijatelná a politicky neprůchodná.
Nevypovídá ani o nesnadných začátcích,
kdy žaloba obcí Suchá Loz a Vysoké Pole ke
štrasburskému soudu přiměla naše politiky k tomu, aby si nás starostů alespoň všimli. A oni si všimli, i díky tehdejší senátorce

Janě Juřenčákové, která nám otevírala dveře
na ministerstvo financí. Všimli si také 1500
podpisů pod Smlouvou obcí a měst proti daňové diskriminaci, která byla předzvěstí našeho
sdružení i impulzem pro přechodnou novelu RUD z roku 2008. Nic neříká o hodinách
a dnech, které strávil tehdejší předseda SMS
a starosta Vlčnova Jan Pijáček na cestách po
obcích a městech, kdy přesvědčoval starosty o smysluplnosti našeho sdružení a kdy je
nakazil svým nadšením a dal jim naději, že
změna zákona o RUD je možná. Neříká také
nic o následném úsilí některých poslanců, především Petra Gazdíka a Stanislava Polčáka,
ani o jejich složitých parlamentních jednáních
nad podobou novely.
V poslední době se stalo hodnotou stěžovat si a nadávat na všechno, také na „blbou“
náladu. Minulých sedm let ukázalo, že nadá
váním se nic nezmění. Pokud se nám něco

nelíbí, nesouhlasíme-li s některými zákony či
opatřeními, je třeba se spojit se a usilovat společně o změnu, i když se zdá, že je nemožná.
A jak naložit s negativní náladou? Proti ní se
nemusíme spojovat, na jejím odstranění může
zapracovat každý z nás sám.
Novela zákona o RUD přinese nejen větší
finanční prostředky obcím, ale dění kolem ní
upozornilo i na fakt, že venkov je důležitou
součástí našeho státu, neboť bohatý venkov
znamená i bohatý stát. Pro starosty, kteří byli
u toho, patří velký dík, že vytrvali. Novým
starostům zvoleným v roce 2010 má být tento
článek připomenutím, že schválení novely byl
mnohaletý boj a důkazem, že i nemožné se
může stát skutečností.
Jménem Předsednictva Sdružení místních
samospráv ČR
Věra Kovářová

rozpočtové určení daní
do roku 2007

rozpočtové určení daní
v letech 2008–2012

rozpočtové určení daní
od roku 2013

6,5:1

4,5:1

3,2:1
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Události ve fotografii

Kolaudace silnice 28 října

Vánoce ve Vlčnově

Vypouštění balonků pro Ježíška

Vánoce ve Vlčnově

Vánoce ve Vlčnově

Živý betlém

Silvestrovské setkání na Pepčíně
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Silvestrovské setkání na Pepčíně

Vánoce ve Vlčnově

Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba

Zima v amfiteátru
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Plesová sezona

Krojový ples

Dětský krojový ples

Pofašanková maškarní veselice

Kouzelný karneval

Pofašanková maškarní veselice

Ples myslivci

Pofašanková maškarní veselice

Ples hasiči

Vernisáže výstav

Kde sme boli my, boli ste i vy
V lčnovský zpravodaj – číslo 36 – březen 2 013

Paličkovaný svět Zdenky Brandysové

Paličkovaný svět Zdenky Brandysové
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Volba prezidenta republiky konaná 11. až 12. 01. 2013
OBEC VLČNOV – SOUHRNNÉ INFORMACE
Okrsky

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

100,00

2 514

100,00

2 500

Počet

Zprac.

v%

1. kolo

3

3

2. kolo

3

3

Volební
účast

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

Platných
hlasů

1 690

67,22 %

1 689

1 674

99,11 %

1 576

63,04 %

1 575

1 568

99,56 %

OBEC VLČNOV
Kandidát

1. kolo

2. kolo

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

167

9,97

-

-

Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

301

17,98

-

-

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

40

2,38

-

-

4

Fischerová Taťana

Občan

KH

48

2,86

-

-

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

31

1,85

-

-

6*

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

454

27,12

876

55,86

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

106

6,33

-

-

číslo

příjmení, jméno, tituly

1
2

hlasy

%

hlasy

%

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

238

14,21

-

-

9+

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

289

17,26

692

44,13

+) postupující kandidát *) zvolený kandidát

Tříkrálová sbírka
výsledky z let 2010, 2011, 2012 a 2013
za Oblastní charitu Uherský Brod
OBEC

2010

2011

2012

2013

Bánov

62 986

Bojkovice

71 320

Březová

61 822

60 111

62 066

Suchá Loz

76 817

68 942

66 184

Šanov

21 216

20 704

19 125

21 744

Šumice

Bystřice p.L.

16 509

15 748

15 259

15 625

Uherský Brod

Dolní Němčí

71 515

77 417

76 057

76 898

Újezdec u Luhač.

Drslavice

18 600

21 100

20 010

20 050

Vápenice

Horní Němčí

19 909

20 013

22 501

22 586

Veletiny

5 750

6 175

6 313

7 140

Vlčnov

Hradčovice

26 436

25 080

26 240

24 495

Vyškovec

Lhotka

15 340

14 760

16 180

14 400

Záhorovice

Komňa

10 860

11 490

10 974

12 454

Žitková

Korytná

27 134

26 730

25 011

25 302

Celkem

Hostětín

Lopeník

4 500

8 299

9 333

10 393

Nezdenice

14 356

13 999

13 510

14 645

Nivnice

92 190

91 335

92 155

87 597

Pašovice

17 853

17 766

16 235

16 733

Pitín

16 460

17 775

19 683

18 832

Prakšice

21 940

22 493

22 266

21 055

3 243

3 000

3 220

3 460

Rudice

11 371

11 814

13 605

13 425

Slavkov

21 788

21 235

22 147

22 109

Starý Hrozenkov

13 157

13 039

14 588

12 639

Strání-Květná

99 470

100 230

103 345

98 728

Přečkovice
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OBEC

2010

2011

2012

2013

28 300

32 010

32 000

32 014

11 686

11 922

10 418

11 213

33 593

36 517

36 207

36 657

246 839

221 277

220 976

201 818

72 237

72 615

62 332

61 744

3 420

3 906

5 195

4 618

16 807

15 902

19 462

21 237

100 004

102 204

101 053

100 000

0

0

0

4 069

23 571

24 049

24 465

26 514

8 389

6 796

9 395

9 444

1 228 749 1226 039 1 218 313 1 197 888
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Zápis do prvních tříd
Období od 15. ledna do 15. února je pro
školy dobou zápisů do prvních tříd. I my
jsme se letos na setkání s budoucími prvňáčky dostatečně připravili. Samotnému zápisu
předškoláků předcházela návštěva v prvních
třídách, kde si předškoláci mohli vyzkoušet
jak se píše na tabuli, sedí v lavici a co už žáci
v první třídě umí. Také měli možnost pohrát si
a zasoutěžit ve školní družině, odnesli si nejen
příjemné zážitky, ale i malé dárečky.
Čtvrtek 7. února tohoto roku patřil budoucím prvňáčkům. V tento den proběhl na ZŠ
a MŠ ve Vlčnově zápis do první třídy, což je
pro děti a jejich rodiče významná událost. Na
své předškoláky se přišly podívat i jejich paní

učitelky z mateřské školy. Letos se u zápisu
sešlo 42 dětí. Po vyřízení nezbytné dokumentace zamířili předškoláci společně se svými
rodiči do jednotlivých tříd, kde na připravených stanovištích plnili různé úkoly.
Budoucí školáci si vyzkoušeli, jak jsou
motoricky zruční, recitovali, zpívali, kreslili,
přiřazovali, poznávali barvy, tvary, určovali
co je vlevo, vpravo a u „Vodníka“ v rybníčku
lovili rybičky. To vše za cvakání fotoaparátů.
Není divu, zápis do první třídy je bezesporu
neopakovatelnou a důležitou událostí v jejich
životě. Novinkou letošního zápisu byla interaktivní tabule. Děti přiřazovaly barvy a třídily květinky. Zalíbilo se jim to natolik, že si

to někteří zkoušeli několikrát. Žáci z vyšších
ročníků připravili pro své budoucí malé kamarády dárky - taštičku a překvapení, které si
spokojení předškoláci odnášeli pyšně domů.
Některé děti byly velmi šikovné a pro školu
připravené, jiné méně. Rodiče tak mají možnost do 31. 5. 2013 požádat o odklad povinné
školní docházky.
Budoucím prvňáčkům přejeme, aby se
jim v naší škole od září líbilo tak, jako v den
zápisu.
Mgr. Petra Mlýnková,
ředitelka ZŠ a MŠ Vlčnov

Rozhovor s Michalem Buráněm
V minulém čísle Vlčnovského zpravodaje
byli čtenáři seznámeni s úspěšným studentem
gymnázia v Uh. Brodě a účastníkem mezinárodní matematické olympiády v Argentině,
Vlčnovjanem Michalem Buráněm. Letos
Michal maturuje a k dalšímu studiu míří na
prestižní evropskou univerzitu. Při této příležitosti nám Michal poskytl následující rozhovor,
který byl zveřejněn i v Brodském zpravodaji.
Proč jste se rozhodl studovat vysokou
školu v cizině a proč právě Trinity College?
Nejspíš jsem se k tomu odhodlal, když
jsem se dostal na Mezinárodní matematickou olympiádu nebo když jsem získal zlato na
Italské matematické olympiádě. Poznal jsem
lidi, kteří měli ambice dostat se do zahraničí.
Do té doby jsem si pořádně neuvědomoval,
že tady je vůbec taková možnost. Studium
v Americe mi připadalo nereálné kvůli finanční náročnosti, vyšší konkurenci při přijímacích zkouškách a taky jejich komplikovanosti.
V Anglii funguje centrální systém přihlašování
na vysoké školy. Stačí napsat jedinou esej, kterou dostanou všechny univerzity. Hlásil jsem
se na pět anglických škol, z nichž Cambridge
byla na prvním místě. A Trinity se považuje za
nejlepší kolej na Cambridge.
Jak se vám podařilo se na tuto prestižní
školu dostat?
Ještě nejsem přijatý, mám teprve podmíněnou nabídku, musím ještě splnit nějaké
požadavky. Začalo to elektronickou přihláškou. Její součástí byla esej a hodnocení od vyučujícího, v mém případě pana ředitele Gergely.
V eseji jsem se snažil ukázat svou vhodnost ke
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zí zájmy. Obsahem hodnocení byly úspěchy
v matematice a souvisejících věcech a předpokládané známky u maturity.
Po odeslání přihlášky jsem si uvědomil, kde
všude jsem mohl esej zlepšit. A už vůbec jsem
nepočítal s tím, že by mě pozvali na pohovor.
Ten probíhal v Cambridge, kde jsem dostal
test a velmi omezený čas, jen hodinu na deset
úloh. Pak jsem měl prezentovat svá řešení.
Když jsem se ztrácel nebo nemohl přijít na
další krok, poradili mi. To trvalo asi tři čtvrtě
hodiny. Nebyl jsem se sebou spokojený, doma
jsem stihl vyřešit všechny úlohy a ještě mi zbyl
čas, a když o něco šlo, tak jsem se dostal jen
k osmé úloze a ještě jsem měl většinu z nich
špatně nebo nekompletně.
Na základě pohovoru, z něhož jsem měl
tak špatný pocit, mi byla udělena podmíněná nabídka. To znamená, že musím dostat za
jedna z maturity z matematiky, fyziky a angličtiny a ze dvou variant obtížných matetických
zkoušek (STEP II a STEP III). A samozřejmě
odmaturovat. Pak budu přijatý.
Pomáhal vám někdo z uherskobrodského gymnázia (pokud ano, jak)?
Ano, každý, kdo jen trochu mohl. Všem
jim za to děkuji, především panu řediteli Mgr.
Gergelovi a třídnímu PaedDr. Kočaři.
Pan ředitel Gergela například sepsáním
hodnocení, sháněním financí a aktuálně snahou umožnit mi napsat STEP testy přímo ve
škole. Není to poprvé, co tím prochází. Na
Cambridge se od nás dostala před několika
lety Anna Maňasová.
Ostatním vděčím za vzdělání, které mi
umožnili získat. Vždy mě podporovali v různých mimoškolních vzdělávacích aktivitách,

dokonce mě na ně sami upozorňovali, což není
zvykem.
Jaký obor zde budete studovat?
Matematiku. Vybral jsem si, protože je
exaktní, baví mě a jde mi. Na fyziku bych měl
mnohem menší šanci se dostat.
Kdy do školy nastupujete?
Začátkem října (splním-li podmínky).
Co všechno si budete muset zařídit
– vyřídit? (víza, školní uniforma, ...)?
Především získat finance, což nebude
snadné. A splnit podmínky.
Jak si zajišťujete bydlení v Cambridge?
Mám v plánu bydlet na koleji.
Máte představu, kolik bude vaše studium celkem stát?
Největší položku představuje školné 9 000
liber na rok. Na to se vztahuje půjčka, kterou
začnu splácet po vystudování.
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Kdo vám bude nebo jak si budete školu
financovat?
Kromě půjčky a sociálního stipendia zkusím získat podporu od nějaké nadace, která
pomáhá studentům v zahraničí.
Máte už představu, čemu byste se po
ukončení školy chtěl věnovat a kde?
Mám velice přibližnou představu, ale asi
nebude o mnoho reálnější než ta, kterou jsem
měl před deseti lety, kdy jsem chtěl být pilotem. Baví mě fyzika a matematika. A velice
zajímavé mi připadá něco vztaženého k mate-

matickému modelování, tj. předvídání chování
systémů.
Co na to všechno říkají vaši rodiče (mají
také co do činění s oborem, který jste si
vybral, pokud ne, kde pracují)?
Ze začátku nesouhlasili, musel jsem je přesvědčit, že to není naprosto nemožné. Teď mě
podporují a pomáhají mi, ještě to pro ně bude
těžké. Táta je pekař a maminka vystudovala
ekonomku s maturitou, ale už několik let balí
pyžama v šicí dílně.

Jaké jsou vaše další zájmy, koníčky a čím
se zabýváte ve volném čase?
Mám zájmy hlavně související s matematikou a fyzikou. Řeším kolem deseti seminářů
a soutěží. Taky hraji šachy za TJ Vlčnov. Letos
jsem na svou žádost vedený jako náhradník
a kvůli nedostatku času jsem ještě nenastoupil. Ze sportů mě baví ultimate frisbee.
Děkujeme za poskytnutý rozhovor.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

Dechová hudba Vlčnovjané
DH Vlčnovjané i nadále pokračuje v udržení a zachování tradice vlčnovské dechovky.
Snaží se přispívat k rozvoji kulturního a spo-

lečenského dění v naší obci. I když propagace dechové hudby je v obci neveselá, snažíme
se udržovat nastolenou úroveň a za přispění

kamarádů muzikantů zachovat pokračování
vlčnovské dechovky.
V minulém roce jsme se zúčastnili mnoha
nejrůznějších vystoupení jak v naší obci, tak
i v sousedních regionech. Podařilo se nám stabilizovat kádr muzikantů. Na druhou stranu
je nutno přiznat, že je to s vypětím všech sil
aktivních vlčnovských muzikantů, kterých je
bohužel čím dál tím míň. Další hluché místo
nám vzniklo na pozici zpěváků, kdy jsme se
museli (ze zdravotních důvodů) na čas rozloučit s naším zpěvákem.
Letos by jsme rádi zhotovili nový propagační materiál, zmodernizovali a doplnili zvukovou aparaturu a zejména uspořádali
přehlídku dechových hudeb, pro kterou snad
najdeme v naší obci pochopení, které tu pro
tento žánr už delší dobu postrádáme. Věříme,
že se nám bude dařit v započaté, i když nelehké, práci.
Rád bych poděkoval především Obecnímu
úřadu, Klubu sportu a kultury, ale také těm,
kteří nás jakkoliv v našem snažení podporují.

DH Vlčnovjané s Martinem Pavlušem

Jan Podškubka ml.

Tělovýchovná jednota v roce 2012
Vážení spoluobčané, mám tu čest vás
pozdravit jménem členů Tělovýchovné jednoty Vlčnov. Ta sdružuje sportovce čtyř sportovních odvětví. Občanské sdružení vystupuje a jedná jako právnický subjekt. Vrcholným
orgánem je Valná hromada, která bývá svolávána počátkem března nového roku. Výkonný
výbor má 15 členů a schází se jedenkrát za
měsíc. O svých podnikatelských aktivitách
vedeme jednoduché účetnictví. Finanční prostředky získané touto činností jsou využívány ke krytí provozních nákladů jednotlivých
oddílů. Jen pro představu uvádím roční celkový obrat, který se pohybuje kolem 900 tis. Kč.
Podíl výnosů a výdajů je dosud rovnoměrný.
Současná situace ve financování sportu, jako
ostatně ve všech společenských sférách, nezaručuje jejich neměnnost. Rostoucí výdaje nám
neumožňují kumulaci prostředků pro investice
hrazené z vlastních zdrojů. Bez finanční podpory obce a sponzorů bychom nebyli schopni
financovat zejména rozvoj našich sportovišť.
V loňském roce bylo vybudováno závlahové
zařízení na fotbalovém hřišti. Systém automatického kropení trávníku a 30 m vrtaná
studna stálo bezmála 372 tis. Kč. Jmenovaná
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investice a pořízení plastových vchodových
dveří na šatnách byly financovány z příspěvku
obce, který činil 400 tis. Kč. Chci touto cestou
veřejně poděkovat zastupitelstvu obce. Dále
děkuji JUDr. Zemkovi a vedení FC Slovácko
za materiální a finanční podporu. Skupinu největších sponzorů doplňuje Česká zbrojovka
Uherský Brod a Nadace SYNOT Děti-kultura-sport, kterým rovněž vyjadřuji své poděkování. Děkuji také všem drobným podnikatelům za
jejich příspěvky a věcné dary, jak pro sportovní
činnost, tak pro plesovou tombolu. Všechny
tyto aktivity větší či menší formou přispívají k udržení našich sportovně-společenských
tradic. Musím zmínit i dobrovolné práce obětavých členů jednotlivých oddílů. V uplynulém roce jsme vymalovali a uklidili ubytovnu.
Byla zkrácena hrací plocha fotbalového hřiště
a postavena záchytná síť za zadní brankou. Za
pomoci hráčů Žlutého baletu byly upraveny
střídačky a vybudován plot od potoka. Dále
byly odstraněny staré sloupy elektrického
osvětlení a natřeny ocelové konstrukce rozvodu vody a zábradlí. V červenci 2012 se přes stadion přehnala silná bouře a vzala s sebou třetinu nově opravené tribuny a část plotu. Díky

rychlé opravě provedené firmou Střechostav
bylo vše vráceno do původního stavu. Cením si
prozíravosti minulého vedení TJ pojistit tento
majetek. Jenom škoda na tribuně přesáhla
100 tis. Kč. Na počátku dubna 2012 jsem byl
zvolen do funkce předsedy tohoto občanského sdružení. Jak jsem se zmínil, sdružuje naše
TJ čtyři oddíly. Jsou to oddíl kopané, šachu,
volejbalu a zájmového cvičení žen – Aerobik.
V době mého příchodu vykázal oddíl šachu
37 členů, volejbal 12. Cvičenek bylo registrováno 20. Kopaná měla celkem 72 aktivních
sportovců a stálých dobrovolných činovníků.
Sportovní areál a jeho zařízení nabízí služby
pro sportovní vyžití široké veřejnosti. Naší snahou do budoucna by proto mělo být využívat
tento majetek co nejefektivněji a zajišťovat jeho
koncepční rozvoj. Rekonstrukce tribuny, vstupu do areálu a oplocení stadionu bylo vybudováno za přispění fondů EU a jeho pořizovací
hodnota byla 2,8 mil. Kč. Samotná TJ modernizovala v letech 2002–2009 majetek částkou
2 mil. Kč. Současnou tržní hodnotu nemovitostí neznám. Pojistná smlouva na tento majetek
je v úrovni 12,5 mil. Kč. Udržovat a spravovat
takový majetek a disponovat přitom penězi na
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účtech v úrovni řádově několika tisíců Kč dlouhodobě nelze. V tomto směru se mnohé změnilo. Ve Vlčnově chybí krytá hala s možností
víceúčelového sportování v zimním období.
Hala, kde se může hrát tenis i pozemní hokej,

házená, mini kopaná a další sporty, čímž by se
odlehčil již tak napjatý rozvrh v KSK. Takovou
investici nejsme ovšem schopni sami realizovat. K tomu, aby se ve Vlčnově udála výrazná
změna, je třeba zásadní změny názorů a posto-

jů. Na březnové valné hromadě TJ navrhnu
přistoupit k jednání o sloučení majetku TJ
s obcí a zahájit tím novou éru rozvoje sportu
ve Vlčnově.
Milan Haník

Vlčnovské búdové umělkyně
Rok 2012 byl pro sboreček Vlčnovských
búdových umělkyň plný práce, zpívání i změn.
Scházíme se nepravidelně, jednou či dvakrát
za 14 dnů, v KSK nebo u některé ,,umělkyně“. Začátkem roku jsme řešily oznámení naší
vedoucí Martiny Chovancové, že odchází na
časově blíže neurčenou mateřskou dovolenou.
Žezlo předala své sestře Antonii Vlkové,
která nás vedla do JK. Od června vede VBU
Marcela Ulčíková. Přestávkou Martiny se
nám oslabil i pěvecký fond, tak jsme oslovily Janu Hendrychovou - Vavříkovou. Známe
ji z Vlčnovjanu, vypadá dobře v kroji, moc
nevypije a umí zpívat. Přišla na zkoušku a
k naší velké radosti nabídku přijala. Nutné
krojové součásti nám ochotně pomohlo
zaplatit vedení klubu, za což bych chtěla paní
ředitelce Mgr. Olze Floriánové poděkovat.
Pravidelně za námi začala dojíždět ,,čestná členka“ a nově i umělecká vedoucí Mgr.
Marie Matulová, se kterou jsme navázaly občasnou spolupráci už dříve. Během
roku jsme měly 18. vystoupení. Z toho osm
ve Vlčnově a deset mimo rodnou hroudu.
Z domácích vystoupení bych vzpomněla natáčení slovenského dokumentu z Muzea pálenic, přímý přenos Rádia Brno s Marcelou
Vandrovou na Jízdu králů, tradiční Košt
vdolečků, zahájení několika výstav v Galerii
na Měšťance, Hodové zpívání ve vlčnov-

ských búdách, které pořádá náš bratrský MS
Vlčnov, koncem roku účinkování v programu
k výročí souboru Vlčnovjan či Živý Betlém.
Naživo si nás poslechli ve Skoronicích,
Buchlovicích, Tvarožné Lhotě, Vacenovicích,
Zlíně, Brně i na festivalu ve Strážnici. Za
zmínku jistě stojí i účinkování v přímém
přenosu pořadu Sama doma z brněnského studia. Zúčastnily jsme se vzpomínkové

akce za zesnulé folkloristy v UH s názvem
Pozdrav do nebe. Vzdaly jsme tak čest i bývalé vedoucí souboru Vlčnovjan Janě Neníčkové.
Doufám, že se nám bude dařit i nadále a písničky nám budou znít tak, že si je všichni rádi
poslechnete.
Za VBU Marcela Ulčíková,
vlcnovske.budove.umelkyne@seznam.cz

VBU při vernisáži výstavy Paličkovaný svět

Rok 2012 v Mužském sboru Vlčnov
Naivně jsem si myslel, že když odjíždím
do zahraničí ve stejném termínu, kdy probíhá
tradiční setkání zástupců vlčnovských spolků
se starostou obce, vyhnu se skládání hodnotícího referátu pro tento rok. Ovšem skutečnost
je jiná. Stejně vše zůstalo na mně. Lajdáci se na
psaní vykašlali a já teď sedím, téměř měsíc po
setkání a hledám vhodná slova, abych se stále
neopakoval.
Pojďme si společně připomenout všech 23
vystoupení, které Mužský sbor Vlčnov absolvoval v roce 2012. Jsou mezi nimi i 4 společná
setkání, kde se i zpívalo, ne však veřejně a ne
jako vystoupení.
28. ledna: Krojový ples v KSK Vlčnov.
11. února: 1. ples jízdy králů v Obecním domě
ve Skoronicích.
18. února: 56. tradiční moravský ples
v Národním domě v Praze na Smíchově.
9. března jsme oslavili 9. výročí založení sboru
koštem slivovice.
23. března jsme v Muzeu pálenic natočili několik písniček s filmovým štábem ze Slovenska.
21. dubna oslava 650. let města Bojkovice.
1. máj a Svátek práce v zahradě Baťovy vily
ve Zlíně.
12. května jsme zazpívali manželům Stanislavu
a Ludmile Limanovým na obecním úřadě.
Oslavili zlatou svatbu.
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19. května: Lázeňské zpívání v Ostrožské
Nové Vsi.
20. května: Jízda králů v Kunovicích.
25.–27. května: 2 vystoupení a průvod na naší
Jízdě králů.
15. června: svíca Martina Jakšíka a Petry
Šimkové ve Veletinách.
21. července jsme uspořádáli Hodové zpívání
ve vlčnovských búdách.
8. září: Slavnosti vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti.
9. září: Hody a Dožínky ve Starém Hrozenkově.
13. září jsme navštívili Charitní dům Vlčnov.
23. září: VIII. (netradiční) Košt vdolečků v hospodářské usedlosti čp. 65.
27. září jsme na poslední cestě doprovodili
našeho zemřelého člena a výborného kamaráda Antonína Mošťka. Zůstane v naších srdcích.
29. září s DH Vlčnovjané, Svatováclavské
posvícení ve Vlčnově u Chrudimě.
20. října: Předhodové zpívání v Hradčovicích.
27. října: přijetí pana Schwarzenberga na obecním úřadě.
11. listopadu: Vernisáž výstavy obrázků a ilustrací Pavla Procházky v Galerii na Měšťance.
15. prosince: Vánoce ve Vlčnově.
15. prosince: oslava „40“ Petra Chaloupky.
30. prosince: Živý Betlém u kostela sv. Jakuba
staršího.

30. prosince: posezení s rodinnými příslušníky a VBU v klubu a zhodnocení skoro uplynulého roku.
Mužský sbor, jak jej v posledních letech
můžete vídat, se poprvé sešel 12. března 2003.
Letos tedy oslavíme 10 let své novodobé historie. Připravujeme oslavu, na kterou jsme pozvali

Mužský sbor ve Vlčnově u Chrudimi se starostou
Chrudimi, starostou a místostarostkou našeho
Vlčnova a podnikatelem z Vlčnova u Chrudimi
panem Zítkem u sochy sv. Václava, která byla
vyřezána z torza stromu zničeného bleskem
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dalších 8 spřátelených sborů (škoda, že nelze
pozvat i ostatní kamarády a kamarádky). Tato
oslava s vystoupením pro veřejnost se uskuteční 20. dubna 2013 od 19 hodin ve velkém
sále KSK Vlčnov. Srdečně zveme všechny na
tento program.
Zbývá pouze připomenout, že náš sbor
se schází každý čtvrtek od 19 hodin v salonku KSK. V současné době máme 23 členů.

I nadále je sbormistrem nejmladší z nás
Petr Mikulec, jeho zástupci jsou Jan Moštěk
a Rostislav Stloukal, organizačním vedoucím
Petr Pančocha, sborovou kroniku a finance
má na starosti Jiří Ulčík a o internetové stránky www.msvlcnov.estranky.cz se skvěle stará
Roman Zemek. V KSK jsou stále k dostání CD
nosiče Vlčnovečku, Vlčnove, …, které jsme
vydali v minulém roce.

Nesmím též zapomenout poděkovat hlavně všem sponzorům, vedení KSK Vlčnov, obci
Vlčnov, České obci sokolské, Společnosti Jízdy
králů a všem, kteří nás v minulém roce jakýmkoliv způsobem podpořili. Bez jejich pomoci
by bylo naše snažení zbytečné.

10. výročí Mužského sboru Vlčnov

V připraveném programu vystoupí
tyto sbory a soubory: ŽS Vlčnovské
búdové umělkyně, ŽS Podolské Frišky,
ŽS Čečera ze Starého Hrozenkova,
Ženský pěvecký sbor Píseň z Jedovnic,
MS z Hradčovic, Krasavci Z Ostrožské
Nové Vsi, Mužáci ze Šardic, FS
Javorník z Lúk pod Makytou, MS
Vlčnov, CM Durancija, CM Čardáš.

SÚ VLČNOVŠTÍ ŠOHAJÍCI

Jiří Ulčík

Účinkující se předvedou krátkým
vstupem. Po skončení pořadu se každý
sbor představí neformálním vystoupením. Přáli bychom si, aby se tento
blok programu stal setkáním všech,
kdo mají rádi lidovou písničku.

Vážení přátelé, kamarádi, sponzoři, manželky a přítelkyně, dovolujeme si Vás pozvat na posezení, které se uskuteční 20. dubna 2013
od 19.00 hodin ve velkém sále Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.

Ke zpěvu a tanci bude hrát CM Čardáš.
Připraveno je občerstvení, se kterým
nám pomohou členové FS Vlčnovjan.
Na setkání s Vámi se těší
Mužský sbor Vlčnov

Svaz postižených civilizačními chorobami
Naše organizace čítá asi 60 členů. Jsou
to převážně ženy, ale možná 10 mužů by se
mezi námi našlo. Nejvíce lidé s pohybovým
onemocněním, diabetici, srdcaři a s onkologickým onemocněním. Činnost naší organizace letos se nijak nelišila od předešlého
roku. Pořád jsou to stejné tváře u pokladny
(paní Mikulcová, paní Belanyiová), ať už při
dětském karnevalu, dětském krojovém plese,
na podzim na ochutnávce vdolečků. V únoru
na sraz důchodců přišlo víc našich členů než
jindy. A zase pomoc při jízdě králů: při soutěži
verbuňku u pokladny, po oba dva dny v domku
pod kostelem. Paní učitelka Mikulcová předváděla háčkování kadrlí – každý, kdo se tam
zastavil, obdivoval její práci. Rovněž 28. 10.

na Den otevřených dveří držela stráž paní
Mikulcová. 14. 10. na divadle z Uherského
Ostrohu, i přes malou účast bylo asi 7 našich
členů. Jako každý rok jsme se 24. 11. zúčastnili
turnaje kuželek v Hluku a obsadili jsme krásné
4. místo. Za zmínku stojí i to, že se nám 3. 12.
vydařila Mikulášská besídka, přišel i Mikuláš,
zazpívali jsme koledy – bylo to veselé. Dvakrát
do roku pořádáme členskou schůzi s občerstvením i tombolou. V březnu byla našim hostem paní MUDr. Paličková, udělala nám přednášku o prevenci. V říjnu jsme si pozvali paní
Vrbovou, povídala nám o homeopatii a my
jsme na oplátku zakoupili od ní pro každého
našeho člena bylinkový čaj. Nezapomínáme
ani na naše členy, kteří mezi nás pro nemoc

nemůžou, u příležitosti jejich jubilea či svátků
je navštěvujeme. Máme pár členů, za kterými
pravidelně chodíme. S potěšením musím konstatovat, že stoupá zájem o ozdravné krátkodobé pobyty v Jeseníkách, v Piešťanech, které
pořádáme ve spolupráci s Okresní organizací
Uherské Hradiště. Na konci roku se k pochodu na Pepčín připojilo také několik našich
členů, i když ne všichni došli do cíle a skončili
u Jančů na zabijačce, stejně si pochvalovali. Na
závěr dík patří paní učitelce Mikulcové, která
ochotně pokračuje v psaní kroniky a také paní
Píškové, Magdálkové, Cahlové, Vlachynské
za pomoc při organizaci našich akcí a schůzí.
Božena Belanyiová

Od sezóny 2011/2012 až po současnost ve volejbale
V sezóně 2011/2012 jsme hráli přebor
mužů za účasti 7 družstev. V této konkurenci
jsme získali 4. místo.
V současné sezóně 2012/2013 jsme na
3. místě z pěti týmů. Účast na trénincích je
dobrá. Když zvážíme, že 2 hráči jsou studenti
a jezdí pouze na víkendy, chodí nás pravidelně kolem deseti. Neustále se snažíme zdokonalovat v herních činnostech jednotlivce
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i v taktických variantách hry. Na tréninku
jsme schopni tyto dovednosti zvládat na velmi
slušné úrovni, ovšem v zápasech zatím na ty
nejlepší nestačíme. Chybí nám větší touha po
vítězství, smysl pro zodpovědnost a zejména
proměňování šancí, které nám soupeř nabízí. Po vcelku nadějném začátku, kdy jsme
poráželi lídry soutěže Květnou i Nivnici B,
se nám konec příliš nepovedl. S těmito muž-

stvy jsme shodně prohráli 2×3:0, a proto skončíme na 3. příčce. Za námi je Uherský Brod
a Hluk.
Tradičně pořádáme turnaje smíšených
družstev a také letní turnaj na koupališti. Po
většinu roku trénujeme 2x týdně. V období
po skončení soutěží pod Českou volejbalovou
federací se věnujeme soutěži smíšeného volejbalu pořádaným ČOS.
V lčnovský zpravodaj – číslo 36 – březen 2 013

V rámci Župy Komenského se jedná
o účast 2 družstev v župním přeboru. Hrálo
se tříkolově turnajově. V roce 2012 družstvo
A obsadilo 2. místo a družstvo B 3. místo. Po
získání 2. místa v oblastním přeboru (5 žup
z jižní Moravy), jsme postoupili do celorepublikového finále v Kremži. Domů jsme odjížděli
s krásným 4. místem.
Na začátku letošní sezóny se nám podařilo
ve spolupráci se základní školou po delší době
přilákat do oddílu volejbalový potěr, který
navštěvuje 13 dívek a 6 chlapců. Zárukou kva-

litního tréninku jsou ing. Michael Kudláček
a Mgr. František Ježek. Chtěli bychom příští
rok přihlásit děvčata do soutěže. Věříme, že
získávání mládeže je jediným možným krokem
k pozdějšímu začleňování do kádru dospělých
a tím zachování volejbalu ve Vlčnově. V uplynulých letech právě mladí hráči skvěle zapadli
do mužského kolektivu a dnes můžeme říci, že
se stali hlavními tahouny. Vloni se nám, bohužel, nepodařilo zorganizovat tradiční soustředění, letos pro to uděláme maximum a proběhne společné soustředění pro dospělé i žáky.

Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu
obci Vlčnov a vedení TJ Vlčnov, Sokol Vlčnov,
Coolnet, Střechostav, ale také těm, kteří přispívají cenami do námi pořádaných turnajů:
Keramika Moštěk, Javor Jan, Javor Vlastimil,
Mikulec Václav, Pijáček Jan, Koníček
František - řeznictví, Koníček František – pizzérie, Klabačka Zdeněk, Fibichrová Ivana, Ing.
Vozár František, Sedláček Stanislav.
Milan Kvasnička,
předseda oddílu volejbalu

Co nového v Line dance u Lukášovců
V polovině loňského roku došlo k rozdělení
Lukášovců na dvě části. Lukášovci tančí v úterky od 20 hodin v Dolním Němčí v tanečním
sále Základní školy a Základní umělecké školy.
Díky podpoře a vstřícnosti pana ředitele Milana
Kvasničky můžeme v jejich tančírně využívat
celou zrcadlovou stěnu, která je pro nás obrovským přínosem. Právě z tohoto důvodu jsme se
rozhodli svou činnost přesunout do těchto pro
nás trošku vzdálenějších prostor. Od září 2011
se zde rozběhl kroužek Line dance pro školní dětí – zastřešený místním školním klubem.
Zůstává ale stále přístupný a otevřený i dospělé
veřejnosti z celého okolí. Naším cílem je předávat všechny naše taneční dovednosti všem, kteří
mají chuť tancovat na moderní hudbu, pohybovat se a bavit. Také se chceme nadále věnovat
zdokonalování našeho tanečního projevu jak
po stránce estetické, tak po stránce správného
tanečního stylu. A co je pro nás hodně důležité,
chceme se zúčastňovat nejen workshopů, kde
nás tohle všechno certifikovaní lektoři učí, ale
také chceme reprezentovat na mezinárodních
a světových soutěžích.
Právě to se nám podařilo. Vzhledem k tomu,
že počínaje rokem 2012 je Česká republika členem WCDF (mezinárodní country taneční
federace), vůbec poprvé v historii tak mohla
být pořadatelem soutěže tohoto formátu. Ve
dnech 2.–4. 11. 2012 v Písku v Jižních Čechách
tak proběhla historicky první mezinárodní
kvalifikační soutěž na World Championships
v Line dance pod názvem Czech Open 2012.
Zaregistrováno bylo přes 200 soutěžících
z 12 zemí. Soutěž probíhala po celý víkend a prokládaná byla workshopy pod vedením lektorů
světového formátu. Učili nás spoustu nových
krásných tanečků, které se tančí po celém světě
na hudbu z nejvyšších příček současných hitparád. Předávali nám tak dovednosti, které my
zase můžeme předávat dál – vám všem, kteří
máte chuť a zájem. Celý víkend se nám fantasticky věnovali např. Roy and Nisrine Verdonk
z Holandska, Dzintra Rozite z Lotyšska, Liane
van Dijk z Holandska, Matthias Gottschick
z Německa, Kerstin Klawitter z Německa,
Cinta Larrotcha Španělsko,Tenna Severinsen
Německo, Mathias Naake Německo, či Daniel
Trepat z Holandska. Tito fungovali po celý
víkend také jako odborná porota. Jsou to všechno světoví tanečníci a choreografové, pyšnící
se tituly mistrů světa v nejvyšší možné dosažitelné kategorii – Megastar. Hlavním rozhodčím byl Barry Arbeider z Holandska, mentorem soutěže Andre Disseldorp a ředitelem celé
této prestižní soutěže Ota „Tom“ Dvořák, který
je zároveň od roku 2012 ředitelem National
V lčnovský zpravodaj – číslo 36 – březen 2 013

Teacher´s Association pro Českou republiku,
zástupcem WCDF pro Českou republiku a
v neposlední řadě držitelem titulu Mistr světa
pro rok 2012 ve své kategorii.
A jak jsme uspěli v této prestižní soutěži
my? Milan Pavelčík si převzal 3. místo v kategorii Newcomer Diamant, Lenka Lukášová
v kategorii Newcomer Crystal 3. místo a
v partner dance obsadili skvělé 1. místo.
Děvčata soutěžila v nižší výkonnostní kategorii Social Teen.. Jolana Michalcová si přivezla stříbrnou medaili a Karolína Zelinková
byla na 5.místě. Jen podotknu, že holky tančí
teprve rok, takže tyto jejich úspěchy jsou o to
úžasnější. Moc gratuluji.
A jak jsme se vůbec k Line dance dostali? Tenkrát poprvé – tuším v roce 2009 na
Píseckém Dupání v Písku nás atmosféra a nádhera tanečníků všech věkových kategorií strhla natolik, že jsme se rozhodli se už nevěnovat
pouze klasickým country tancům, ale především mnohem náročnějším tanečním choreografiím, vytvořeným světovými choreografy
na populární moderní hudbu, kterou denně
slýcháte v rádiích. A i přesto, že hudba jako
country nezní, jedná se podle stanov WCDF
(World Country Dance Federation) o odnož
country, WCDF zastřešuje i Line Dance, ač to
tak na první pohled asi nevypadá.
Přijďte se podívat a posoudit sami. Můžete
nás vidět každý měsíc ve Vlčnově v disco
Magic, kde si pravidelně pořádáme naše soukromé „Potančení“. Můžete se samozřejmě
přijít podívat nebo rovnou zapojit v Dolněmčí,
kde funguje kroužek Line dance pro úplné
začátečníky. Pro tyto tance nepotřebujete
partnera, nepotřebujete vůbec žádné předchozí taneční zkušenosti. Vlastně nepotřebujete vůbec nic, kromě chuti tančit a bavit se.
A můžete si projít všechny informace o nás na
www.lukasovci.eu.
Samozřejmě plánujeme také nějakou zábavu pro Vás všechny. Mj. 24.11.2012 proběhl
další ročník opět vydařené akce pod názvem
„Mikulášský countrybál“. Dovolím si zde
citovat ze stránek Přátel Country z Velkých
Pavlovic: Na předloňský Mikulášský country bál jsme měli ty nejlepší vzpomínky. Byli
bychom přijeli i loni, ale z provozně-technických důvodů se bál nekonal. O to víc jsme se
letos do Vlčnova těšili. Návštěvníky u vchodu vítala osobně Luciferka - Lenka Lukášová
a každého návštěvníka uvedla na jeho čestné místo u stolu. Pořadatelé, taneční skupina
Lukášovci, opět nezklamala, ba naopak přišla
s dalšími nápady, jak potěšit návštěvníky večera. Ať už to byly různé vtipné nápisy na zdech
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a dveřích, které nás provázely už od vchodu,
krásně zpracované vstupenky, jmenovky na
stolech, nápojové lístky, ... předvánoční náladu navozující vánoční cukroví na stolech.
Překvapilo nás i to, jak krásně, vkusně a nevtíravě lze uspořádat tombolu, opět vyvedenou do
nejmenších detailů. Pro tanečníky ze vzdálenějších koutů naší vlasti měli přichystaný i nocleh
a program na nedělní dopoledne - prohlídku
vlčnovských búd. Sál se zpočátku velmi pomalu plnil, ale nakonec moc volných míst nebylo.
Na bál se sjeli téměř výhradně samí country
tanečníci. Každá skupinka si vymezila taneční
prostor, na nějaký taneček se daly i dvě skupiny dohromady, občas se našla dvojice, která se
snažila přiučit novému tanci od jiných skupin,...
večer plynul v příjemné atmosféře. Hrála kapela
Western. Písničky byly v dobrém tempu, přiměřeně rychlé, tancovalo se nám velmi dobře.
Během přestávek jsme shlédli několik vystoupení a tanečních kreací. Mimo jiné nám Lenka
Lukášová s tanečním partnerem Milanem

předvedli tance, za které přivezli medaile ze
soutěže. Nakonec došlo i na slibovanou výuku
nového stylu tance, který se v ČR zatím vyučuje
pouze pod vedením pana Dvořáka.
K tomu prostě nemám co dodávat, Přátelé
Country řekli vše za mě. Není snad jediná
negativní reakce, všichni, kteří přijeli byli opět
nadmíru spokojeni a ďábelsky se bavili. Už
nyní vám mohu prozradit termín dalšího ročníku této skvělé akce. Takže si ve svém kalendáři zaškrtněte 30. listopad 2013 a velkým
připište: Mikulášský countrybál ve Vlčnově.
Připravujeme opět překvapení a spoustu příjemných novinek, abyste se u nás všichni cítili
moc příjemně a rádi se k nám vraceli. Ale to
všechno bude až příští Mikulášské tajemství.
Co ale není tajemstvím a za co chci moc
poděkovat, je podpora a vstřícnost našeho pana starosty Pijáčka, bez jehož nadšení a zapálení bychom nic takového podnikat
nemohli. Moc děkujeme
Lenka Lukášová

Činnost Kynologického klubu Vlčnov v roce 2012
V roce 2012 se v našem kynologickém
klubu stala řada významných událostí, zejména pro mě, když jsem se z řadového člena stal
předsedou klubu. Chtěl bych tímto poděkovat
Vlastimilu Zapletalovi za
práci, kterou jako předseda pro klub udělal. V současné době máme 21
členů, ve věkové hranici
od 9 do 63 let a, co je také
důležité, psy různých ras.
Jako další významnou událost bych rád
zmínil rekonstrukci vnitřních prostor klubovny
a zde je potřeba poděkovat zejména dvěma našim členům, Vlastimilu
Zapletalovi a Pavlovi Kubíčkovi, ale i všem
ostatním, kteří se podíleli na rekonstrukci
vnitřních prostor. Na rekonstrukci byla využita finanční dotace na činnost kynologického klubu od obce Vlčnov ve výši 8 000 Kč.
Můžeme si říci, že takovou klubovnu nemají
z řad kynologů široko daleko.
Musíme dále poděkovat obci za opravu
příjezdové cesty k našemu cvičišti.
Další důležitou záležitostí, kterou jsme
řešili, byla studna. Studnu jako celek si vzala
na starost obec Vlčnov.
Činnost našeho klubu byla a je závislá
na stáří našich psů a chuti členů klubu se jim
věnovat. Bohužel 4 psi už tu s námi nejsou
Betina, Bonny, Polly a Bára, ale navždy nám
zůstanou naše společné zážitky s nimi.
Nicméně i velmi pozitivní zprávy přinesl
uplynulý rok. Jaromír Kyrych a Radek Dufka
se zúčastnili závodů v Dogtrekkingu (42 km).
Na závodech dne 8. 4. 2012 Šlapanický vlk
skončil Jaromír se psem Bártem (Rotvajler)
v kategorii DTM2 na 6. místě a Radek se psem
Roxi (Rhodéský Ridgeback) v kategorii DTM1
na 10. místě. Dalším závodem konaným dne
13. 10. 2012 byl Fryštácký Dogtrekking,
kde se Jaromír v kategorii DTM2 umístil na
1. místě.
Mira Švestka udělal se psem Akim
(Belgický ovčák malinois) zkoušku RH-FL A
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- Zkouška záchranného psa v plošném vyhledávání.
Jana Schubertová a pes Bazilišek (Česko-slovenský vlčák) se účastnili následujících
akcí:
5. 2. 2012 Mezinárodní výstava psů Brno
výsledek- V3 ( výborný, třetí místo ve skupině)
21. 4. 2012 Jevišovice – svod mladých,
A69,5OfP1 (výška 69,5cm povaha ovladatelný –vyrovnaný, soulad se standardem)
12. 5. 2012 Klubová výstava Jevišovice –
výsledek V3
2. 6. 2012 Krajská výstava Zlín – V1, vítěz
třídy, Krajský vítěz
Mezi dalšími aktivitami klubu bylo
pořádání 2. ročníku Plaveckých závodů
psů ve Vlčnově, které jsme organizovali za podpory obce. Myslím si, že tato akce
se povedla a účastníci byli spokojeni. Za
pomoc při pořádání závodu chci poděkovat Janě Schubertové, Romanu Mazáčovi
za tombolu, Františku Pijáčkovi za hudbu,
Radce Painterové za předvedený tanec se

psem a taky našim prodejcům v občerstvení
Adamovi a Dominice. Tyto závody ukázaly, že Kynologický klub ve Vlčnově funguje dobře a akce tohoto typu potřebujeme při
prezentaci naší činnosti. Vítězem závodů se
stal Miroslav Švestka s Akimem.
Pevně věřím, že rok 2012 byl pro klub
z hlediska výcvikové činnosti úspěšný a rok
2013 vidím ještě v lepším světle. Máme řadu
mladých a nadějných psů.
Brigádnická činnost v roce 2012 byla
zaměřena na úpravu klubovny a úpravu areálu cvičiště. Provedli jsme úpravu vnitřních
prostor klubovny, zhotovili a upravili branky.
Pořezali jsme dva stromy, které nám překážely. Dřevo jsme využili na otop klubovny.
Sečení cvičiště se provádělo průběžně dle
rozpisu služeb. Je potřeba zdůraznit, že sečená
plocha je pro stávající sekačku velice náročná. Budeme se snažit o zakoupení silnějšího
a výkonnějšího stroje.
Bohumil Hořejší, KK Vlčnov

Plavecké psí závody na koupališti
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Taneční soubor Tady a teď
Od září 2011 se náš taneční soubor jmenuje TADY A TEĎ a v současné době má 21
členů, nejmladší je 21 let
a naše nejstarší tanečnice loni oslavila 60. Z toho
5 členů se k nám přidalo
v září 2012, kdy jsme se
rozhodli představit veřejnosti na ukázkové hodině
tance. A co vlastně tancujeme? Náš taneční styl se
nazývá LINE DANCE
- je to moderní taneční
styl na moderní hudbu,
kdy každá skladba má
danou choreografii, kterou je potřeba se naučit
a tanci se věnovat pravidelně. Tanec je pro každého bez věkového omezení. Každý tanečník či

tanečnice tančí sám a nepotřebuje k tomu
partnera.

Scházíme se 2× týdně v pondělí a ve středu
vždy od 19.00 do 21.00 v KSK v přísálí. Během
roku jsme absolvovali několik
workschopů. V loňském roce
jsme se zúčastnili mezinárodní
taneční soutěže CZECH OPEN
v PÍSKU, kde jsme se probojovali
až do finále. Pro náš taneční soubor je to krok dopředu.
Na závěr roku jsme byli
pozváni na vánoční večírek firmy
LUIZ a ARAVER, kde jsme předvedli naše taneční umění. A co na
závěr – přeji celému tanečnímu
souboru radost z tance a dobrou
pohodu na zkouškách a děkuji
všem za vytrvalost a chuť naučit
se něco nového a hlavně za snahu
naučit něco i ostatní.
Majka Podškubková

Český zahrádkářský svaz Vlčnov v roce 2012
Provádíme služby pro naše členy a občany
naší obce a také pro zájemce z okolních obcí.
Tak jako v minulých letech půjčujeme odzrňovač hroznů, nádobí, zahrádkářskou literaturu
a zveřejňujeme signalizační zprávy ve vývěsce
na chodbě obecního úřadu.
Každý rok je něčím zajímavý a neobvyklý. Ani počasí nebylo v roce 2012 vždy takové,
jaké bychom si přáli. Byl to sice nejteplejší rok
v dlouhé historii, ale srážek bylo málo i mráz
v květnu udělal své, což se projevilo na úrodě
ovoce a taky u nás ve zpracovně ovoce.
V době od 27. 8. do 28. 10. 2012 bylo celkem zpracováno 5500 kg ovoce. Z toho bylo
vylisováno 2219 litrů šťávy – tj. ze 100 kg
ovoce 40 litrů šťávy. Celkem bylo 37 zájemců,
z toho 1 člen ČZS, 24 Vlčnovjanů a 12 pěstitelů
z cizích obcí. Ve zpracovně ovoce provádíme
vaření povidel, v letošním roce byly uvařeny
jenom 3 kotle. Jeden kotel asi 60 kg ovoce, tj.
asi 24 sklenic 0,7 litru. Práci prováděli ke spokojenosti zákazníků Bohuslav Ulčík a Marcela
Vaculíková.
Jelikož máme neustále problém se zajištěním pracovnice pro vaření povidel, žádáme
vás proto o pomoc při zajištění této pracovnice.
Většina žen, které by měly zájem o práci vařit
povidla, chodí péct vlčnovské vdolečky. Mnohé
ženy se neoprávněně domnívají, že tyto povidla
nedokáží kvalitně uvařit. Pracovnice, která by
projevila zájem, bude odborně vyškolena.
AKCE, KTERÉ VÝBOR USKUTEČNIL
PRO SVÉ ČLENY A OBČANY
2. března 2011: výroční členská schůze
– účast 27 členů.
Jako host z Okresní sdružení v Uh.
Hradišti byla přítomna již podruhé přítelkyně Hana Mojžíšová, která přednesla odbornou
přednášku na téma Zachování starých odrůd
ovoce. Dále kladně zhodnotila novou výsadbu
zeleně v obci.
8. dubna 2012 byla uskutečněna již 39.
výstava vín s ochutnáváním v KSK Vlčnov za
spolupráce obce Vlčnov a KSK Vlčnov.
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Bylo vystaveno 239 vzorků z celé Moravy.
Z Vlčnova bylo vystaveno pouze 47 vzorků.
Vystavovalo 105 vinařů, z Vlčnova pouze 20.
Návštěva: 238 platících milovníků dobrého
vína. ČZS zůstalo po odečtení výdajů 400 Kč.
ŠAMPIONI VÝSTAVY
Ceny starosty obce Vlčnova jsou udělovány vlčnovským vinařům na podporu vinařství
v obci Vlčnov a to v těchto kategoriích:
Nejlepší kolekce vín 2011
Josef Koníček, Vlčnov čp.55.
Josefu Koníčkovi předával cenu poslanec
Parlamentu ČR Petr Gazdík
Nejlepší červené víno 2011
Josef Koníček čp.55 André AN – 18,7 bodu
Nejlepší bílé víno ročníku 2011
Koníček René – RR výb . z hroznů (19,1 b.)

Vlčnovští vinaři vystavovali v roce 2012 na
výstavách téměř po celé Moravě se střídavými
úspěchy. V letošním roce se Velikonoční výstava vín neuskuteční. Důvod – vlčnovští vinaři
nemají zájem o výstavu a degustaci oplatit na
cizích výstavách.
Naše řady v roce 2012 opustil dlouholetý
člen, jednatel a zakladatel zahrádkářské prodejny přítel Josef Knotek čp. 380.
Do roku 2013 přeji jménem výboru naší
ZO všem zahrádkářům a občanům hlavně
hodně zdraví, dobrou náladu a mnoho osobních a pěstitelských úspěchů na zahrádkách,
vinohradech, sadech a polích.
Antonín Mikulec,
předseda ZO ČZS Vlčnov

Členové ČZS s hostem výstavy vín poslancem Petrem Gazdíkem
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DH Vlčnovjanka
Při hodnocení uplynulého období roku
2012 musím zejména zdůraznit, že to byl pro
náš soubor rok jubilejní. Vlčnovjanka v závěru roku dovršila již 35 let od svého založení. K tomuto nesporně významnému jubileu
jsme vydali koncem roku další CD s názvem
Vlčnovské búdy. Název nosiče je odvozen od
skladby hudebního skladatele Václava Smoly,
který napsal pro Vlčnovjanku více krásných
skladeb jako např. polku „Jízda králů“, podle
které je pojmenován jeden z našich předcho-

zích zvukových nosičů. Nové CD jsme pokřtili
s pomocí pana starosty Jendy Pijáčka v lednu
2013 na krojovém plese ve Vlčnově. Jinak uplynulé období lze charakterizovat tak, jako jiné
roky, že to byla řada úspěšných koncertních
vystoupení a samozřejmě, že nikdy nemůžeme
chybět při Jízdě králů ve Vlčnově.
Předpokládám, že rok 2013 bude pro naši
kapelu stejně úspěšný jako byl uplynulý. Nic
není v současné době samozřejmostí, k tomu,
aby kapela dobře fungovala, je třeba vyvinout

DH Vlčnovjanka

Kapelník Pavel Nevařil
ve studiu při natáčení CD

mnoho úsilí zejména v manažerské činnosti
v zajišťování akcí tak „aby to hrálo.“
Závěrem přeji všem spolkům a organizacím v působnosti Vlčnova, především pevné
zdraví, štěstí a úspěch v další činnosti.
Pavel Nevařil, umělecký vedoucí,
kapelník a manažer DH Vlčnovjanka

Titulní stránka CD

Cimbálová muzika DURANCIJA
V naší činnosti v roce 2012 nebylo podstatných změn oproti rokům předcházejícím. Hrajeme stále sobě i těm, co jsou
ochotni nás poslouchat pro radost a potěšení. Spolupracujeme s dětským souborem
Vlčnovjánek a mužským sborem. Oba soubory
doprovázíme při jejich vystoupeních, ať už je to
Jízda Králů, Hodové zpívání v „Búdách“ nebo
ochutnávka vdolečků na „pětašedesátce“.
Na loňském „Farním dnu“ se nám dostalo
cti doprovodit při několika písních známého zpěváka Jožku Černého, který svojí přítomností a zpěvem obohatil toto příjemné
červnové odpoledne. Spolu s ostatními vlčnovskými soubory jsme se rovněž zúčastnili
„Vánočního koledování“ v místních historic-

kých staveních. Tuto akci považuji za velmi
vydařený počin, kéž by se v příštích letech opakovala. Zatím posledním naším vystoupením
bylo muzicírování na dětském krojovém plese.
Potýkáme se stále s nedostatkem muzikantů. Je s podivem, že v tak velké obci jako je
Vlčnov, je hráčů na smyčcové nástroje žalostně málo a pokud nějací jsou, nejsou ochotni
se tomuto žánru věnovat. Proto bychom byli
rádi, kdyby někdo uměl a chtěl, ať přijde mezi
nás. Zkoušíme každou středu od 19 hodin
v klubu. Nakonec chci ještě poděkovat vedení KSK a obce Vlčnov za vstřícnost a dobrou
spolupráci.
Rostislav Stloukal,
CM Durancia

CM Durancija doprovází
Jožku Černého na farním dnu

Činnost v Charitním domě Vlčnov
Charitní dům Vlčnov je domov pro seniory poskytující sociální služby v nepřetržitém
provozu již devátým rokem. Péče je o uživatele
24 hodin zajišťována jak zdravotními sestrami,
tak pracovnicemi v přímé péči. Charitní dům
Vlčnov, po dohodě s obcí Vlčnov, zaštiťuje a provozuje Oblastní charita Uherský Brod, jejímž
současným statutárním zástupcem je Ing. Petr
Houšť. Forma poskytované sociální služby je
pobytová, je uvedena v Registru poskytovatelů
sociálních služeb ČR Ministerstva práce a sociálních věcí a řídí se zákonem č. 108/2006 Sb.
v platném znění. Kapacitně je budova určena pro
15 uživatelů. Pokoje jsou samostatné s vlastním
sociálním zařízením, čímž je dosaženo maximálního možného soukromí uživatele. V rámci
naplňování standardů kvality vycházíme z individuálních potřeb klientů a také bereme ohled na
jejich přání a zvyklosti i míru soběstačnosti. Mezi
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společné prostory, které mohou klienti v případě vyjádřeného zájmu používat, patří jídelna,
která je zároveň využívaná i jako společenská
místnost, dále je to kaple zasvěcená Duchu svatému. Celá budova je řešena bezbariérově a k dispozici jsou klientům kompenzační pomůcky,
například elektrické postele, rolátory, chodítka,
invalidní vozíky, toaletní židle, elektrický zvedák
a mnoho dalších. Všechny pomůcky jsou nakoupeny během let z prostředků Tříkrálové sbírky.
Zájem o umístění do Charitního domu lze
doložit jednak evidovanými žádostmi, kterých je
padesát a jednak dle telefonických kontaktů příbuzných, kteří se dostali do situace, kdy zdravotní stav jejich blízkých se zhoršil natolik, že nejsou
schopni se postarat sami o sebe. V rámci služby
se snažíme o různé aktivizace, které zajišťuje
pracovnice docházející do zařízení v pravidelných intervalech. Na náplni činnosti se spolupo-

dílejí klienti, kteří dávají návrhy nebo vyslovují
různé podněty. Nejčastější činností je pečení,
ruční výroba se zaměřením na jemnou motoriku, posezení s poslechem hudby, promítání
filmů či fotografií, ať už dob minulých tak i ze
současnosti nebo i přednášky různého zaměření. V pravidelných intervalech, obvykle každý
měsíc, je sloužena mše svatá s možností přijetí
svátosti smíření. Každou neděli pak mají možnost uživatelé přijmout svaté přijímání. Kaple je
využívaná každodenně, kdy se uživatelé scházejí ke společné modlitbě během dopoledne
i v podvečer. V letních měsících využíváme pergolu na zahradě, která též slouží v tomto období
ke společnému posezení a v případě přívětivého počasí zde klientům připravujeme pohoštění, případně využíváme i náš menší gril. Jarní
a letní měsíce jsou často dobou, kdy realizujeme
různé výlety po obci, ale také se účastníme s kliV lčnovský zpravodaj – číslo 36 – březen 2 013

enty akcí pořádaných Oblastní charitou Uherský
Brod. Během roku nás navštívil Mužský sbor
z Vlčnova a z místní mateřské školky pak přichází Čerešničky s nacvičeným pásmem písniček a básniček a také s malou pozorností pro
uživatele.
Často se setkáváme s obavou ze strany uživatelů či příbuzných, zda v případě zhoršení

zdravotního stavu neukončíme smlouvu. Tuto
vyjádřenou obavu vyvracíme s tím, že zhoršení zdravotního stavu není důvodem k ukončení
smlouvy, naopak posláním naší služby je poskytnout uživatelům důstojnou náhradu za domácí
prostředí, za domov. Místo, kde lidé mohou prožít i poslední chvíle života. Doprovázení umírajících pak patří i k určitým specifikům naší služby.

Velikonoční menu
JIDÁŠE
50 dkg polohrubé mouky
10 dkg másla
asi 2,5 dl mléka
7 dkg moučkového cukru
2 žloutky
42 g droždí
1 sáček vanilkového cukru
strouhaná kůra z jednoho citronu
špetka soli a mouka na vál
tuk na vymazání plechu
vejce na potření
Připravíme si kvásek, všechny přísady
smícháme v míse a vypracujeme těsto, které
necháme vykynout. Pak je na vále rozválíme
na silnější plát, nakrájíme pruhy, které stočíme
do různých tvarů (nejčastěji do šneků), položíme na vymazaný plech a necháme ještě chvíli
kynout. Pečeme na 170°C do zlatova
JARNÍ BYLINKOVÁ POLÉVKA
hrst mladých jarních kopřiv
několik snítek řebříčku
hrst zelené petrželky
několik fialkových listů
hrst opence, chudobka
2 žloutky
5 dkg másla
2 lžíce hladké mouky
sůl, voda
1/8 l smetany
špetka muškátového květu
1 žemle
Očištěné bylinky rozsekáme na jemno
a podusíme na polovině dávky másla, zalijeme
vodou a přivedeme do varu. Ze zbytku másla
a mouky připravíme jíšku, kterou zahustíme
polévku, povaříme 20 minut, dochutíme muškátovým květem a solí, zjemníme smetanou
a žloutkem. Doplníme osmaženou na kostičky
nakrájenou žemlí.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
30 dkg vařeného uzeného masa
200 ml mléka
10 dkg strouhanky
2 vejce
5 dkg másla
mladé kopřivy
nové koření, sůl, pepř
Maso nakrájíme na kostičky, ušleháme
vejce s mlékem, osolíme je a okořeníme, přidáme maso a sekané kopřivy, promícháme,
zahustíme strouhankou, aby nádivka nebyla
příliš řídká. Máslem vymazaný pekáček naplníme směsí a pečeme na 180°C asi půl hodiny
VAJEČNÁ TLAČENKA
1 sklenička sterilované zeleniny
6 vajec uvařených natvrdo
20 dkg šunky
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1 kostka masového vývaru
1 želatina na vaječnou tlačenku
250 ml majonézy
Zeleninu, šunku a 3 vejce nakrájíme na
kostičky a smícháme s majolkou. Nálev z moravanky doplníme vodou na 250 ml, v polovině
povaříme kostku vývaru, ve druhé zahřejeme
želatinu. Necháme trochu vychladnout a vše
nalijeme na nakrájenou směs. Polovinu dáme
do formy na srnčí hřbet, poklademe 3 celými
vejci a pokryjeme zbytkem směsi. Necháme
v chladu nejlépe přes noc ztuhnout
VAJÍČKOVÝ SALÁT
8 vajec natvrdo
jedna velká cibule
nakládané okurky podle chuti
sůl, pepř a asi 120 ml majonézy
Vajíčka rozkrájíme na půlkolečka, cibuli
a okurky na kostičky. Vše smícháme v míse,
osolíme, opepříme, vmícháme majolku
a necháme chvíli odležet.
VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA
8 vajec natvrdo
1/8 másla
1 vanička krémového taveného sýra
1 lžíce plnotučné hořčice
sůl, pepř, pažitka
Povolené máslo osolíme, opepříme
a vyšleháme do pěny s taveným sýrem a hořčicí. Přidáme na kostičky nakrájená vejce,
dochutíme solí, pepřem a pažitkou. Podáváme
s čerstvým pečivem.
JARNÍ ŘEZY
ořechové řezy se žloutkovou polevo
5 bílků
21 dkg tuku
21 dkg cukru moučka
11 dkg hrubé mouky
23 dkg mletých ořechů
poleva: 5 žloutků 21 dkg cukru moučka a
1 vanilkový cukr – utřít
Tuk utřeme s cukrem, přidáme mleté ořechy a mouku. Z bílků vyšleháme tuhý sníh
a lehce jej vmícháme do těsta. Těsto rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný plech
a pečeme na 170°C asi 25 minut. Utřenou polevu rozetřeme na ještě teplý koláč.
VAJÍČKA BARVENÁ
V CIBULOVÝCH SLUPKÁCH
Syrová vejce omyjeme, poklademe na ně
různě tvarované čerstvé zelené lístky, zabalíme do gázy nebo do rozstříhaných silonových
punčoch a dáme vařit do cibulových slupek. Po
10 minutách vejce vyjmeme, odstraníme gázu
i lístky a potřeme je kouskem špeku.
připravila Marie Kolajová

Závěrem bychom chtěli poděkovat administrátorovi farnosti P. Ladislavovi Kuncovi, obci
Vlčnov, sponzorům i dobrovolníkům, kteří nám
pomáhají různou formou ke zkvalitňování péče
o klienty Charitního domu Vlčnov.
Bc.Tereza Holečková,
Charitní dům Vlčnov

Společnost
přátel slivovice
Vážení přátelé, někteří z vás projevili
zájem státi se členy naší lidumilné (lihumilné?)
Společnosti přátel slivovice ČR. K tomu je třeba
vyplnit přihlášku. Přihlášku i ostatní náležitosti najdete na stránkách Slováckého muzea.
Tam si pak klikněte na Společnost přátel slivovice ČR. Členský příspěvek je rovněž lidumilný,
pouhých 200 Kč ročně. Za to vám poskytneme
ku četbě Lihové noviny a pozveme vás třeba na
pořad Pomáhat a pálit, který po prezentaci ve
Strážnici uvádíme 25. 5. v 17.00 hodin při Jízdě
králů ve Vlčnově. Čekají vás i další překvapení,
která uspokojí vaše všeobecná očekávání.
I. Frolec, J. Severin, J. Niesner

Na co
se můžeme těšit
6. 4.
7. 4.
7. 4.
20. 4.
27. 4.
12. 5.
24.–26. 5.
27. 7.

Ročníková zábava - KSK
Setkání důchodců – KSK
Vernisáž – Současný venkov
ZK. – Galerie na měšťance
10. výročí Mužského sboru
Stavění máje
Den matek
JÍZDA KRÁLŮ
Hodové zpívání v búdách

Vlčnovské kulturní léto v amfiteátru
14. 7.
Zábavná neděle
28. 7.
Koncert dechové hudby
Letní kino v amfiteátru
ve dnech 28. 6. | 20. 7. | 9. 8. | 30. 8.

JAKÝ FILMOVÝ ŽÁNR BY
NEMĚL CHYBĚT PŘI
VEŘEJNÉM PROMÍTÁNÍ
V AMFITEÁTRU?
komedie

pohádka

detektivka

dobrodružný

romantika

historický

Na výběru filmů se můžete podílet i Vy,
čtenáři Vlčnovského zpravodaje. Vyplněný
dotazník výběru žánrů pro promítání můžete odevzdat do schránky v přízemí budovy
OÚ, na podatelně nebo zaslat elektronicky do
konce měsíce dubna.
Marta Moštková
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Oblastní charita Uherské Hradiště
Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý den doma? A nebo máte
ve své domácnosti staré rodiče či prarodiče a nevíte, jak skloubit zaměstnání s péčí
o ně? Potřebujete zajistit dopravu pro člena
rodiny z domácího prostředí do našeho zařízení? Pokud jste si odpověděli, alespoň na
jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení Centrum denních služeb pro seniory je tu
pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory
poskytuje ambulantní službu, seniorům od
60 let se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají
zájem se zapojovat do nabízených aktivit,
které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci
s rodinou, motivujeme ho, jsme flexibilní, co
nejvíce uživatele zapojujeme do dění.
Služby, které centrum nabízí jsou placené a mezi základní poskytované činnosti
patří pomoc při převlékání a přemísťování
se v prostorách centra, podávání a příprava
stravy, dodržování pitného režimu, pomoc při

osobní hygieně, výchovně-vzdělávací a aktivizační programy (např. procvičování jemné,
hrubé motoriky, luštění křížovek, jednoduchá
kondiční a dechové cvičení, trénink paměti
a mnoho dalších aktivit), sociálně-terapeutické činnosti (např. návštěvy divadla, vernisáže,
akce pro seniory atd.). Dále centrum nabízí
placené fakultativní činnosti a mezi ně patří
DOPRAVA z domácího prostředí do zařízení
a zpět, doprovod při procházkách, výletech,
obědy, snídaně, svačiny.
Denní centrum, kde uživatelé mohou
trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO
PÁTKU OD 7.00 do 15.30 hodin, naleznete

v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané
Rybárny, Moravní nábřeží 81 a v BORŠICÍCH
U BUCHLOVIC v ulici Stoprounská 274. OBĚ
STŘEDISKA JSOU BEZBARIÉROVÁ.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz
nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz
či telefonicky v Centru denních služeb pro
seniory v Uherském Hradišti: 572 151 454,
725 520 983 a v Boršicích na tel: 724 943 792.
Pokud chcete, aby Vaši blízcí neměli čas
myslet na přibývající léta – přijďte se za námi
podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

KOMINICTVÍ KONÍČEK

SVATEBNÍ
FOTO VIDEO

NEJLEVNĚJŠÍ
KONTROLY KOMÍNŮ
300 KČ

UKÁZKY:
foto: Petra Hajdůchová
www.petrahajduchova.com

Čistění komínů
Zdění nových systémových komínů
Montáž nerezových komínů
Tel: 732 664 412
www.kominictvikonicek.cz

video: Robin Závodný
www.robinzavodny.com

KONTAKT - VÍCE NA:
petrahajduchova.com / robinzavodny.com

DALŠÍ SLUŽBY:
• portrétní fotografie
• reklamní a produktová fotografie
• dokumentace různých společenských událostí
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