V L Č N O V S KÝ Z P R AV O D A J
speciál o golfu a Jízdě králů
Proč Golfový speciál
Vážení čtenáři,
Milí Vlčnovjané,
Je to pro mě poněkud zvláštní, psát coby Vlčnovjan takto ostatním Vlčnovjanům, ale má to svůj, docela seriozní,
důvod. Předpokládám, že všichni anebo aspoň většina
z Vás slyšela o záměru vybudovat v Jaščách a na Havřicku sportovně rekreační areál s golfovým hřištěm. Ale co
více o tom záměru víte? Je především naší vinou, mám tím
na mysli investorský tým, že jsme vám dosud neposkytli
dostatek konkrétních informací o tomto záměru a dovolili
tak, aby vznikaly různé spekulace a fámy, týkající se „zaručeně skutečného využití areálu“. Abychom jednak splatili
tento dluh vůči vám a abychom jednak zamezili všem dohadům a spekulacím, rozhodli jsme se využít formy golfového speciálu Vlčnovského zpravodaje, abychom vás
o projektu golfového areálu podrobně informovali. Vedle
objasnění celkového záměru, včetně jeho očekávaného
významu pro Vlčnov a celý region, budete mít možnost
seznámit se i s názory řady lidí na tento projekt. Věřím, že
každý z vás v něm najde odpověď i na nevyřčené otázky
a že „Golfový speciál“ přispěje k tomu, aby se projekt stal
opravdu vlčnovským. Může se vám zdát poněkud podivné,
že „golfový speciál“ je obsahově spojen s připomínkou letošní Jízdy králů. Ale i to má svůj důvod. Když k nám poprvé zavítal americký golfový architekt Ron Garl, aby nám
pomohl s projektováním hřiště, poznamenal, že každé
správné hřiště musí mít své jméno. A stačil mu den pobytu
ve Vlčnově, aby sám takové jméno navrhl. Vycítil jednoznačně co je pro Vlčnov typické a řekl „the name of the
Golf Course will be „Ride of the Kings Golf Course”, to
znamená golfové hřiště se bude jmenovat “Golfové hřiště
Jízdy králů”. K tomu nebylo co dodat. Snad jen to, že je
to pro nás všechny výzva, abychom citlivě skloubili tradici
s moderním záměrem. Ale jsem optimista a věřím, že se
dobré dílo podaří.
Stanislav Knotek

Vlčnov golfový areál
potřebuje
Bag s holemi, standardní výbava golfového hráče.
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První jamka golfového hřiště v Poysdorfu.
Zvlněná krajina je podobná vlčnovské.

Golfových hřišť v České republice pomalu ale jistě přibývá. V porovnání s počtem hřišť
v zahraničí je Česká republika teprve na začátku. První golfová hřiště v České republice se
začala stavět nejprve v turisticky zajímavých destinacích jako jsou lázně, např. Karlovy Vary
anebo místa, kde již stála nějaká významná kulturní památka, např. Hluboká nad Vltavou.
Později se začala budovat golfová hřiště na místech, kde pochopili, že i tento druh sportu
přináší do území nejenom zábavu, a to jak pro turisty, tak i pro místní, ale především ekonomický rozvoj v území. Tam, kde se golfová hřiště realizovala, vznikla nová pracovní místa
a také výrazným způsobem došlo k rozvoji podnikatelského prostředí, především služeb
(například restaurace, obchody, kadeřnictví), ale i větší návštěvnosti kulturních a společenských akcí během roku. Nápad vybudovat golfové hřiště mezi búdami v Havřicích a ve
Vlčnově je kromě jiného projektem, který je v souladu i s rozvojem území obce Vlčnov, Uh.
Brodu a regionu Východní Slovácko. Tento projekt zapadá do aktivit, které zvyšují turistickou přitažlivost našeho regionu. Navrhovaná podoba hřiště, na kterém budou osázeny
původní ovocné dřeviny a řádky vinné révy a tím dojde k symbolickému propojení vlčnovských a havřických vinohradů, je zcela jistě zajímavá. V České republice dochází postupně k rozvoji sportovně turistických aktivit. Místa, kde pochopili význam budování, např.
cyklostezek, rozhleden, rekreačních areálů anebo golfových hřišť, jsou dnes významnými
a vyhledávanými turistickými destinacemi. Záměr vybudovat vinohradnické golfové hřiště
využívá genia loci havřických a vlčnovských vinohradů a jsem přesvědčen, že je to projekt potřebný a prospěšný pro Vlčnov, ale i pro široké okolí. Ve shodném duchu schválila
podporu golfového projektu i Rada obce svým usnesením ze dne 28. 08. 2009. Rada
obce zároveň vyjádřila poděkování a uznání občanům, kteří projevili a projevují vstřícnost
a aktivně spolupracují s investorem golfového projektu a odsoudila spekulativní a bezdůvodně odmítavé jednání, jež se neslučuje s dobrými mravy a zájmy obce. V sousedním
Rakousku počáteční nedůvěru k tomuto sportu vystřídalo velmi brzy nadšení a to nejen poměrně velké skupiny uživatelů, kteří mohou potvrdit, že golf není sportem pouze
pro bohaté, ale hlavně obyvatel golfových destinací, jimž tento krásný sport přinesl ekonomické oživení a nové pracovní a podnikatelské příležitosti. Proto by i občané Vlčnova
měli více využít příležitostí a aktivně se zapojit do přípravy, realizace a provozu golfového areálu. V každém případě bych chtěl golfovému projektu popřát úspěšnou realizaci
a investorovi trpělivost a vytrvalost při jeho zajišťování.
J. Pijáček, starosta
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Každý kout země je něčím zajímavý, má své kouzlo, vyznačuje se udržováním svých
tradic. Současný způsob života, který se stále více zaměřuje na aktivní využívání volného
času, však vyžaduje kromě tradičních hodnot, nabízet i nové moderní trendy zábavy či
sportovního vyžití. Proto snahu vybudování golfového hřiště vítáme a očekáváme od něj
ještě větší zatraktivnění celého mikroregionu Uherskobrodska.
Důvodem pro naši podporu tohoto projektu je také využití vyčištěné vody z čistírny odpadních
vod v Uherském Brodě pro závlahu golfového hřiště, což přinese i ekonomické výhody.
V rámci cestovního ruchu je vyžadována komplexnost nabídky služeb, kterou není schopna v našem regionu poskytovat žádná obec. Je proto nutné podporovat i soukromé
smysluplné projekty, kterým vybudování golfového hřiště zcela určitě je.
Přeji investorovi hodně zdaru a úspěch,
Ing. Ladislav Kryštof,
starosta města Uherský Brod
Další pohled na část golfového areálu v Poysdorfu, citlivě zakomponovaného do okolní krajiny.
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Golfový areál je v zájmu
rozvoje regionu

Představení golfového
projektu
Co je golf?
Golf je světovým fenoménem. Hraje se na každém
kontinentu kromě Antarktidy. V našich zemích byl
značně populární po první větové válce, ale období
po roce 1948 tomuto sportu příliš nepřálo. Nejvíce
rozvinutý je golf ve Spojených státech amerických
a v Kanadě. Když můj strýc Joža Zemek přijel poprvé po sametové revoluci navštívit Vlčnov, ptal jsem
se ho, co je největší sportovní byznys v Americe.
Odpověď byla velmi rychlá – golf; „tak jak u vás si
chlapi po práci chodí zahrát fotbálek, tak si v Americe a Kanadě chodí zahrát golf“, dodal, když viděl
moje překvapení. Takové rozšíření a popularizace
golfu je možná jen když jsou hřiště, kde je možné
hrát. V České republice zažíváme renesanci golfového sportu a bylo by věčnou škodou stát stranou
a nezapojit se, když jsou pro to výjimečně vhodné
podmínky.

Proč golf ve Vlčnově
Jen díky tomu, že Zdeněk Zemek je stále Vlčnovjanem
(nejen bydlištěm, ale především duší a tělem), pojal
úmysl vybudovat golfový areál ve Vlčnově, přestože
měl nabídky z řady okolních obcí, jež v tom spatřovaly pochopitelnou výhodu a prospěch. Dnes tu
výhodu a prospěch může čerpat Vlčnov.

Co rozumět golfovým areálem
Co představuje golfový areál? Především je to ucelené území o cca 110 ha, jež je krajinně upravené a v němž se citlivě skrývá golfové hřiště. Jak
jsme již mnohokrát konstatovali, naším záměrem
je vybudovat „vinohradnické“ golfové hřiště, jež by
harmonicky zapadlo do krajiny a navázalo na areál
vinohradů s búdami. Nebudeme zastírat, že určitou inspirací pro nás bylo obdobné vinohradnické
hřiště v rakouském Poysdorfu, kousek od Břeclavi. Chceme, aby se areál Jaščí a Havřicka, jež je
v současnosti obrovským lánem, proměnil v členitou krajinu, kde mezi jednotlivými jamkami budou
pásy vinic a bude obnovena kultura původních
stromů a keřů. Jako Vlčnovjané chceme, aby golfový areál opravdu citlivým způsobem navázal na
oblast vinohradů, aby se s touto oblastí prolínal.

Bude areál oplocený?
V souvislosti s dosavadní přípravou golfového projektu se často potkávám s připomínkou, že areál hřiště bude oplocený, uzavřený a to bude špatné. Špatné je, že se šíří takové
představy. Nikde na celém světě není golfový areál oplocený, není to možné ani vhodné,
ani účelné. Golfový areál je přirozenou součástí krajiny a jako takový musí být stejně
otevřený jako sousední krajina.

Charakteristika golfového hřiště
Plánované hřiště bude mít 27 jamek a bude patřit k těm nejlepším hřištím v Česku.
Pro méně informované je třeba poznamenat, že golf se hraje tak, že se míček odpaluje
z připraveného odpaliště, což je plocha cca 20m2 s nízce střiženou trávou, z níž se míček
odpaluje určeným směrem. Následuje pak území mezi odpalištěm a jamkovištěm, kde
se jednak nachází pás krátce střižené a upravené trávy (zvaný fairway /ferwej/) a jednak
přirozený porost, pokud možno ne příliš vysoký, aby se zatoulaný míček snadněji hledal. Cílová jamka je umístěna na jamkovišti, což je plocha s extrémně nízce střiženým
trávníkem, který připomíná hebký koberec, aby se na něm míček snadno pohyboval.
Základním modulem golfového hřiště je devět jamek. Vlčnovské bude mít dva devítkové
moduly pro náročnější golﬁsty a jeden devítkový modul bude akademie pro začátečníky
a méně zkušené golﬁsty.

Kdo bude moci na hřišti hrát
Je naším záměrem přitáhnout ke golfu co nejvíce lidí, čemuž odpovídá i skladba hřiště
jak je výše popsána. Chceme, aby lidé měli volný přístup na golfovou akademii, aby měli
možnost si to zkusit a osvojit. Chceme také od počátku zapojit do golfu mládež. Proto
plánujeme založení žákovské golfové akademie při základní škole ve Vlčnově a Uherském Brodu.

Co patří ke golfu
Golf potřebuje také potřebné zázemí. Kromě depa pro parkování techniky a materiálů
na údržbu golfového areálu jsou to především prostory klubovny, šaten, sociálního zařízení, stravovací zařízení a také ubytovací kapacity. Samozřejmě všechny zmíněné stravovací a ubytovací kapacity by nesloužily jen pro účely golfu, nýbrž veřejnosti jako takové.
Nepochybně by se staly vítaným doplněním nabídky služeb ve Vlčnově a to nejen v období Jízdy Králů. Je naším zájmem a záměrem, aby architektura těchto doprovodných
staveb byla přizpůsobena lidové architektuře vlčnovských búd, aby i v tomto směru došlo
ke sladění obou areálů. Jedna z úvahových variant uvažuje i s tím, že by se hlavní budova
mohla vybudovat jako replika zámečku Kouniců, který tak schází v panoramatu vlčnovských Myšinců. Co je ale již schváleno je to, že chceme, aby podél cyklostezky, jež bude
protínat golfový areál, byla vybudována kaplička zasvěcená patronovi vinohradníků, svatému Urbanovi.

Všude kde existují, přispívají golfové areály k ekonomické prosperitě tamního místa a jeho
okolí. Není důvod, aby tomu ve Vlčnově bylo jinak. Tak jako i všude jinde, golf přinese
do Vlčnova ekonomické oživení, protože:
a) poskytne pracovní příležitosti po dobu výstavby a následně v rámci jeho provozu;
předpokládá se, že k provozu golfového areálu včetně stravovacích a ubytovacích
služeb bude třeba cca 25 stálých míst;

Co golf přinese
Vlčnovu a Vlčnovjanům
Architekt golfového hřiště Ron Garl v akci;
patuje na greenu v Čeladné.

b) poskytne příležitost k dodávce služeb místním ﬁrem při budování a údržbě areálu;
c) bude příležitostí pro podnikatele zaměřit svou činnost na služby týkající se a související
s golfem;
d) umožní rozvoj agroturistiky jež může být další alternativou ke golfovým aktivitám;
e) zajistí nové, kvalitní služby pro Vlčnov a jeho hosty v oblasti gastronomie, ubytování;
f) přivede do Vlčnova zajímavou klientelu, která bude mít zájem kromě golfu využívat
i další služby ve Vlčnově;
g) propojení búd a vinohradů s golfovým areálem bude příležitostí pro vinaře, aby nabízeli
svou produkci golfovým návštěvníkům, které bude lákat procházka kolem búd;
Golfový projekt také přinese Vlčnovu výjimečnost mezi obcemi regionu, jež nic takového
nemají a nebudou mít.
Projekt se strefuje do vhodné doby, kdy poptávka po golfových příležitostech roste
a zájem o golf vstoupá.
Foto: Stanislav Knotek

Poněkud komplikujeme situaci Vlčnovské zemědělské, ale snažíme se spolupracovat tak,
aby i její zájmy byly respektovány. Je obecně známou skutečností, že pozemky v Jaščoch patří k méně bonitním a tak i tímto způsobem přistupujeme citlivě k ochraně zemědělského půdního fondu, který kromě záboru nezbytného území pro doprovodné stavby
nebude nijak dotčen. Věříme také, že Vlčnovská zemědělská dostane příležitost se podílet na výstavbě a provozu hřiště.
Panují také obavy o větší dopravní zatížení obce, ale ty jsou liché. Základní dopravní tepnou do golfového areálu bude nová komunikace vybudovaná paralelně se stávající „Hráběcí“ cestou. Nebude tedy golfová klientela projíždět obcí a pod vinohrady, ale výlučně
samostatnou komunikací, jež nikterak nezatíží dopravní situaci obce.

Co golf
Vlčnovu a Vlčnovjanům
zkomplikuje

Stav výkupů, nájmů a směn.
K vybudování golfového areálu jsou nezbytné pozemky. Od naší veřejné prezentace se udělalo velký kus práce. S pochopením vás, Vlčnovjanů, jsme
nakoupili, najali anebo směnili pozemky tvořící podstatnou část budoucího hřiště. Od počátku jsme se
snažili vám nabízet tři možnosti – prodej, pronájem
či směnu. Každý si tudíž mohl a může vybrat. Pokud
jde o pronájem nabízíme výplatu nájemného předem
na minimálně deset let a co se týká směny, nabízíme
půdu v jiné lokalitě s lepší bonitou a větší výměrou.
Zatím máme radost z toho, že většina Vlčnovjanů
pochopila užitečnost projektu a uzavřela s námi příslušnou dohodu. Někteří zatím váhají. Možná neměli
dostatek informací, ale po přečtení tohoto zpravodaje budou více „v obraze“ a dospějeme společně
k dohodě. Velkým problémem jsou nevypořádaná
dědictví, tzn. situace, kdy jako vlastníci pozemků jsou
na katastru vedeny osoby, které již dávno zemřely, ale
příslušní dědicové se o pozemky nepřihlásili. Musíme
tak v roli detektivů pátrat a zjišťovat možné dědice,
abychom je upozornili, že mají možnost dědit pozemky. Nabízíme také pomoc s vyřízením všech těchto
dědických záležitostí. Věříme, že poté co pomůžeme
dědicům k jejich majetku, budou ochotni se s námi
dohodnout na některém z výše uvedených řešení.
Někteří z majitelů pozemků nám dosud nevěří a podezírají nás z toho, že ve skutečnosti plánujeme jiný
stavební záměr. To je samozřejmě zcela bezdůvodná
nedůvěra; důkazem o našem záměru jsou všechna
jednání s úřady a organizacemi jež vedeme za účelem přípravy golfového areálu. Někteří také bohužel
podlehli vlivu médií a snaží se s řešením vyčkávat,
spekulovat. Měli by si však uvědomit dvě zásadní
skutečnosti: za prvé to, že golfový projekt není soukromou, nýbrž veřejnou záležitostí podporovanou
oﬁciálně obcí, jež přinese užitek Vlčnovu a Vlčnovjanům, tedy i jim a jejich potomkům, za druhé pak to, že
by nebylo vůči všem co nám pozemky za dohodnutou cenu prodali slušné a korektní, kdybychom vůči
několika jedincům postupovali odlišně, podle jiných
pravidel a hlavně s nabídkou jiných cen. Chceme věřit v pospolitost a solidaritu Vlčnovjanů a také v jejich
hrdost, že na jejich území může vyrůst něco, co bude
dlouhodobě prospěšné a co je povýší oproti ostatním
okolním obcím a že se tudíž nenajde nikdo, kdo by
projekt bezdůvodně ignoroval anebo jinak mařil.

Ron Garl (zcela vpravo) s plánem území na místě budoucího golfového hřiště. Druhý zleva je jeho
spolupracovník a synovec Ricky Nix.
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Kdo hřiště projektuje
Ron Garl patří k nejlepším golfovým dizajnérům na světě. Je pro Vlčnov velkou ctí, že přijal naši nabídku. Stačí jen zmínit, že v současně s hřištěm ve Vlčnově projektuje největší
hřiště mj. v čínské Šanghaji, v Lagosu v Nigérii, v Thajsku a dalších zemích. Je velmi zkušený, znalý věci a chce, aby vlčnovské hřiště bylo nejlepší v Česku. Myslím, že se máme
na co těšit. Čím lepší a významnější hřiště totiž bude, tím bude více atraktivní pro golﬁsty
a tím větší návštěvnost můžeme očekávat.

Kdy bude možné hrát
Spousta lidí se nás vyptává, kdy už se bude hrát. Samozřejmě bychom byli rádi, aby
hřiště bylo vybudováno co nejdříve, ale ještě nás čeká vyřízení potřebných stavebních
povolení a pak vlastní realizace. Výstavba hřiště bude trvat zhruba jeden rok, ale další rok
potrvá než vyrostou travnaté porosty tvořící vlastní hřiště.
Podle stavu výkupů a připravenosti pozemků lze také připravit výstavbu hřiště jako celého
komplexu anebo po ucelených etapách.
V každém případě předpokládáme, že při výstavbě hřišť najdou pracovní příležitost i mnozí Vlčnovjané.
Připravil: Stanislav Knotek

Rozhovor s Ing. Františkem Vozárem
Ptal se příležitostný redaktor mimořádného čísla Stanislav Knotek.
• Fero, jsi úspěšný a uznávaný vlčnovský vinař. Nemáš obavu z golfového areálu
v sousedství vinohradů?

Golfový areál - příležitost
pro podnikatele

Práce na vinici i ve sklepě je mým koníčkem, kterému se věnuji více než dvacet let.
Za tuto dobu Vlčnovští vinaři udělali velký pokrok v kvalitě vína. Nedaří se nám však tuto
změnu dostatečně dostat do podvědomí návštěvníků Vlčnova. Existence golfového areálu v těsném sousedství vlčnovských vinohradů a búd by určitě propagaci vlčnovského
vinohradnictví, ale hlavně vína prospěla
• Co může znamenat koexistence vinohradnického a golfového areálu?
V „soužití“ areálu vinic s golfovým hřištěm nevidím problém, jelikož se jedná o dva přírodní areály, které se mohou vzájemně prolínat a doplňovat. Nejenom to, mohou dotvářet
i ráz krajiny, ale také být zónou oddechu a ponaučení
Věřím, že vzájemné soužití bude velkým přínosem nejenom pro vlčnovské vinaře, ale
i pro občany Vlčkova. Bude se jednat o řadu pracovních příležitostí z různých oborů, ale
i možnost prezentace a prodeje výrobků typických pro naši obec. Věřím, že v daleko větší
míře, bude možné využít i jedinečnost areálu búd, vinohradů a celé obce
• Zúčastnil jsi se exkurze do rakouského Poysfdorfu, kde je golfové hřiště
umístěné mezi vinicemi. Co tě tam nejvíce zaujalo?
Byly to tři zásadní věci:

Jedna z jamek golfového hřiště v Poysdorfu
je lemována alejí meruněk.

a) Jednoznačně propojení areálu hřiště se stávajícími sady a vinicemi. Toto byl pro mě
zážitek, který se mi vryl do paměti. Moje představa o golfu a golfových hřištích byla
dána obrázky z televize, kde většinou člověk vidí jen golﬁstu buď odpalujícího, nebo
dorážejícího (nevím, jestli je to správný výraz) míček do jamky. Po návštěvě golfového
hřiště v Poysdorfu jsem si uvědomil, jak citlivě architekt pracoval s krajinou, jak dokázal
zakomponovat stávající porosty do areálu hřiště;
b) Dalším překvapením pro mě byla vzájemná spolupráce golfového klubu s místními
vinaři a podnikateli, kteří nabízejí společný balíček služeb pro hráče. V tomto balíčku
služeb je zahrnuto vše, co daná lokalita nabízí, počínaje sportovním zážitkem, přes
ubytování degustace až po prohlídku města;
c) Nemenším překvapením pro mě bylo soužití hráčů golfu s pracujícími v sadech a na vinicích. Také jejich dohoda o respektování majetku, kdy vstup do sadu nebo vinice je
pro hráče nemožný, i když mu tam spadne míček;
• Jakou máš osobní zkušenost s golfem? Uvidíme tě na hřiště až bude vybudováno?
Poté, co jsem si mohl vyzkoušet odpal míčku a zjistil, že to není tak jednoduché, jak to vypadá na obrazovce, nevím, jestli ze mě bude aktivní hráč, ale na hřiště určitě rád zavítám.
Foto: Marta Mošťková

Proč Vlčnovian Ride of Kings Golf Course
Příspěvek amerického architekta Rona
Garla k vlčnovskému golfu
Příspěvek uvádíme v angličtině, tak jak byl Ronem
zaslán a následně i jeho překlad.
“ Ron Garl Golf Course Design has been in business for 35 years and has designed 215 golf course
projects worldwide.
We are currently working in 15 different countries
including China, Thailand, Czech Republic, Nigeria, Morocco, Colombia, Panama, Bahamas, Puerto Rico and the U.S. to name a few.
Our friend, John Prikryl, is a native of the Czech Republic and currently lives in Canada. John played
one of the courses we designed in Canada. He was
asked by Dr. Zemek, a close friend of John‘s, „If you
were going to design and build a golf course, who
would you hire to be your architect?“ John‘s response was, „I would use Ron Garl. Ron‘s courses are
enjoyable, challenging and memorable. Ron also designs the best practice facilities in the world!“
One of the goals at Vlcnov is to introduce/teach the
game of golf to the locals. Ron has designed some
of the best practice complexes in the world. Marriott Grande Vista in Orlando, Florida was voted
the #1 practice facility in the U.S. by Golf Range &
Recreation Magazine. At Vlcnov, in addition to the
18-hole championship course, we designed a learning course. Our vision for the Ride of the Kings
Golf Course is to create the best golf facility in all
of the Czech Republic. The championship course
will have a variety of holes. The routing is cleverly
done so there will be a variety of holes all taking
advantage of the unique site. Holes will play uphill,
downhill and sideways on the hill, while others
route through the vineyards. The Ride of the Kings
Golf Course will be a project that will bring joy to
Vlcnov for many years.

Překlad vedle uvedeného textu:
„Naše ﬁrma Ron Garl Golf Course Design podniká v golfu již 35 let a za tu dobu vyprojektovala 215 golfových hřišť na celém světě.
V současné době pracuje v 15 různých zemích, zahrnujících mimojiné Čínu, Thajsko,
Česko, Nigérii, Maroko, Kolumbii, Panamu, Bahamy, Portorico a USA.
Náš přítel Jan Přikryl je původem z České republiky a v současnosti žije v Kanadě. John
hrává golf na jednom z hřišť, jež jsme projektovali v Kanadě. Když se Johna zeptal jeho
blízký přítel Dr. Zemek “Kdyby ses rozhodl postavit golfové hřiště, kterého architekta
by sis najal?”, John odpověděl “Já bych využil Rona Garla. Jeho hřiště jsou pohodová,
s patřičnou výzvou a zapamatovatelná. Ron také projektuje nejlepší výcviková hřiště
na světě”.
Jedním z cílů ve Vlčnově je představit a naučit golfové hře místní obyvatele. Ron Garl
projektoval řadu nejlepších výukových komplexů na světě. Marriot Grande Vista v Orlandu na Floridě bylo zvoleno jedničkou ve Spojených státech prestižním časopisem Golf
Range & Recreation Magazine. Ve Vlčnově, vedle 18ti jamkového mistrovského hřiště
připravujeme i výukovou (tréninkovou) akademii. Naše vize pro vlčnovský Golfový areál
Jízdy králů je vytvořit nejlepší golfové hřiště v Ćeské republice. Mistrovskou část bude
charakterizovat rozmanitost jamek. Jejich směrování je jasně dáno, takže rozmanitost
jamek bude vycházet z jedinečnosti místa (lokality). Jamky budou hrány do kopce,
z kopce, po vrstevnicích, přičemž některé z nich mezi vinohrady. Golfový areál Jízdy králů
bude projektem, jenž přinese Vlčnovu radost (potěšení) na mnoho let.
P.S. Právě jsme objevili článek, že náš “Admirals Golf Club at Nine Dragons” nedaleko
Šanghaje v Číně byl nazván nejlepším golfovým projektem v Číně.

Ron Garl s autorem na prohlídce golfového hřiště v Čeladné.

President
Ron Garl Golf Design
704 S. Missouri Avenue
Lakeland, FL 33815

P.S. We just had exciting news that our Admirals
Golf Club at Nine Dragons near Shanghai, China
was named Best Golf Course Design in China!
Best Regards, Ron Garl
President
Ron Garl Golf Design, 704 S. Missouri Avenue
Lakeland, FL 33815

Se srdečným pozdravem
Ron Garl

Foto: Stanislav Knotek

Seděli jsme v jedno nedělní odpoledne tam kde končí vinohrady a začínají otevřené obzory, zálibně se dívali na Vlčnov schovaný mezi okolními kopci a debatovali o životě a také o golfu. Tedy
já, rodilý Vlčnovjan žijící třicet pět let v baťovském Zlíně a Břeťa Mikulec, vlčnovský rebel a lokální
patriot tělem i duší. Slunce nás nutilo mhouřit oči, siluety Karpat nás vyzývavě přitahovaly a řeč
plynula jak už to bývá, když se potkají kamarádi, kteří sa dlúho neviděli.
„Břeťo, vzpomínáš jak jsme spolu válčili v krúžku? Jak jsme oživovali vlčnovské tradice?“ zeptal jsem se bez přípravy. „Jak bych mohl zapomenút, to přeca nejde. Na hody s právem se
zakázanou zastávkou u fary, na zkúšky kde sa dalo, protože nebylo kde zkúšat, na perfektní
partiju kluků a děvčic, kteří tancovali a zpívali srdcem, na všecku tu srandu, kterú jsme prožili
a která dnes zakryla všecky starosti, které s tím byly“, zareagoval živě Břeťa a podivně se
zasnil… „A jak to vypadá dnes, jak si vede hopsakrúžek“, ptal jsem se automaticky. „Tož to
mně radší ani nevzpomínaj. Víš, že dneska v celém súboru není jediný Vlčnovjan, že sú tam
všeci přespolní?“ vyhrkl Břeťa a tvář mu najednou celá zbrunátněla. „To ti nevěřím, to přece
není možné. To je jako by za Kanadu nehrál hokej jediný Kanaďan“ vyletělo ze mě. „Co se to
s Vlčnovem stalo“, více jsem si posteskl než se doopravdy zeptal.

Záznam rozhovoru
nejen o golfu
s Břeťou Mikulcem
Hřiště v Poysdofu citlivě prolíná s okolní krajinou.

„Ja, hochu, tempora mutantur et nos mutamur in ilís“ překvapila mě latinsky pronesená
a ﬁlosoﬁcky laděná odpověď, na niž jsem nebyl připraven. Docela mně však nahrála a tak
jsem hned navázal „a co se tak moc ve Vlčnově změnilo?, vždyť mně to přijde pořád ten stejný Vlčnov“ - jednou za rok Jízda králů, fotbal už není ani v novinách, hody jsou bez práva,
Myšince bez zámečku a dědina bez čističky“, neodpustil jsem si trošku rýpnout. „Všecko se
změnilo! Doba sa změnila, ludé sa změnili a aj to počasí sa změnilo. O rokoch ani nemluvě“
odpověděl kategoricky Břeťa a vážně pokračoval ohledně farmaření.
„Jen si vem jak těžké je dnes podnikat v zemědělské výrobě. Drží nás na dotacích, když
ty by nebyly, hospodaření zkolabuje a budeme totálně závislí na potravinách z dovozu“.
„Co s tím děláte?“ vypadlo ze mě spontánně. „Děláme co můžeme, ale jedno víme víc
než dobře. Postaru to dál nepůjde“ konstatoval a pak zajímavě dodal: „Když sem chodil
kolem nějakých dotací a další budoucnosti Vlčnovské zemědělské, tak jsem měl jednou
příležitost se potkat s ministrem zemědělství. Když jsem si stěžoval na existující poměry
a problémy, jeho reakce byla okamžitá a rázná. „“Musíte si uvědomit, že s klasickou zemědělskou výrobou svět neohromíte. Dřinu musíte nechat jiným, postaru se to dělat nedá, musíte
se dívat kolem sebe a přemýšlet a znovu přemýšlet co jiného můžete nabídnout. Zasít a poséci dokážou zemědělci všude na světě. Přemýšlejte.““ „To je teda náhodička“, skáču Břeťovi
do řeči. „Jaká náhodička?“, vrací mi to Břeťa. „No, poslechni si, co mně povídal pan Tomáš
Baťa už někdy v polovině devadesátých let“, odvětil jsem. Seděli jsme tehdy spolu u mě
v kanceláři a měli takovou prima černou hodinku. Byl velmi otevřený a tak jsem se ho zeptal
jak to vidí s budoucností obuvnického průmyslu u nás. „Víte“, začal zvolna, „obuvnická výroba tady brzo skončí a nikdo tomu nezabrání, odstěhuje se na východ, za levnější pracovní
silou“. A co bude s našimi výrobci?“, staral jsem se. „Pokud budou naši podnikatelé chtít
obstát a to platí nejen pro ševce, musí světu konkurovat hlavou, ne rukama. Musí zapojit více
mozky, nápady, myšlenky a manuální práci nechat jiným. Kdo toto pochopí a zařídí se podle
toho, uspěje.“ „Člověče, to je jak přes kopírák“, škoda, že Baťa už není mezi námi, mohli
jsme to spolu probrat“, posteskl si Břeťa. „Ale on tu Břeťo je“, oponoval jsem. „On je tu v jeho
myšlenkách a úvahách“, „stačí mu jen naslouchat“, pokračoval jsem. „Proč myslíš, že jsem
ho přiváděl opakovaně do Vlčnova? Aby se podíval na Jízdu králů a krásné kroje? Jistě, ale
také proto, aby měli Vlčnovjané možnost se s ním potkat a něco z jeho moudrosti nasát“,
rozohnil jsem se. „Vždyť on se stal tak trochu i Vlčnovjanem“, škoda , že jsme mu nenabídli
čestné občanství. „Kolikrát se mně stalo, že mně volal celý natěšený, když jel z Bratislavy

Foto: Marta Mošťková

do Zlína, že jede naschvál přes Vlčnov, protože mu ve Vlčnově bylo vždycky dobře. A také vyzvídal, jak si Vlčnov vede a měl starost, aby se tradice i obec
dále rozvíjely“, vyhrkl jsem naráz ze sebe.
Na chvíli jsme se odmlčeli a přemýšleli každý pro sebe. Nebe bylo bez mráčku a slabý větřík jen obtížně pohyboval větvemi obtěžkanými dozrávajícími
durancijemi. Slunce se pomalu kladlo na obzor, protahovalo stíny okolních stromů a nechalo vyniknout kouzlu okamžiku. První jsem mlčení porušil já
a vrátil se k původnímu tématu. „Když se nedá podnikat v zemědělství postaru, jak to budete dělat ponovu“, zajímal jsem se. „To kdybychom věděli“,
začal Břeťa. „Ono to není tak jednoduché cokoliv vymyslet; ale musí to být určitě něco zvláštního, něco výjimečného, co jinde není, něco možná spojeného s agroturistikou, s osvojením si speciﬁckých prací jež každý neumí, s nabídkou atraktivních služeb, a co já vím“, dodal posléze. Na chvíli se odmlčel
a pokračoval. „Víš, já nejsem žádný fanoušek golfu a myslím, že už ze mňa ani nový Tiger Woods nebude, ale ten váš golfový záměr může být to, co
tady právě potřebujeme, co měl asi na mysli ten ministr zemědělství a co chtěl říci i pan Baťa.“ Jen jsem se pousmál a chtěl něco komentovat, ale Břeťa
se nedal zastavit. „Trklo mě to, když jsme navštívili golfový areál v Poysdorfu a já tam viděl, jak může být golfové hřiště parádně skloubené se zemědělskou výrobou, že vlastně hřiště jsou porosty, jež se musí zakládat, obnovovat, udržovat a pěstovat, že kolem hřiště jsou všude porosty s plodinami
a zkrátka kolik je tam práce.“ „A také to“, nenechal se přerušit, „že na golfový areál mohou navázat další služby v dědině jako je nabídka různých služeb
agroturistiky, návštěvy búd s nabídkou vína, slivovice, pořádání zabijaček, nabídka vdolečků, suvenýry Jizdy králů, focení v krojích, další sportovní vyžití
a bůhví co ještě, co dědina může nabídnout, vždyť lidské choutky a fantazie jsou neomezené. Vždyť oni v tom Poysdorfu to mají perfektně vymakané
a golf tam slouží spolu s ostatními službami k prospěchu celého městečka, každý z toho má nějaký prospěch. Určitě nejsme hlúpější než oni, abychom
to také nevymysleli a nezvládli.“

Známá scenérie vlčnovských búd.

Přitakal jsem a jen jsem se uščuřoval, jak perfektní analýzu Břeťa vlastně udělal. „Ano, golf by mohl
být příležitostí, jak zajistit další rozvoj obce, jak se postarat o spoustu pracovních příležitostí, jak
vychovat odborníky v profesích, jež se mohou následně uplatnit při budování dalších hřišť, jak se
dobře postarat o budoucnost našich potomků ve Vlčnově“, reagoval jsem na Břeťova slova. „Víš“,
pokračoval jsem dále, „ono samotné golfové hřiště není žádný výdělečný podnik, to ti poví každý
jeho provozovatel. Vydělat se dá až na službách, které golf doprovázejí, to je zřejmě i v tom Poysdorfu“, dodal jsem. „Zdeňa Zemkůj mohl postavit hřiště v Hradišti nebo ve Veselí, kde mu nabízeli lukrativní pozemky s vědomím, že jim tam golf přitáhne klienty a zajistí pracovní příležitosti, ale rozhodl
se pro Vlčnov. Rozhodl se tak i přesto, že mu každý říkal, že už v evangeliu se píše, že doma není
žádný prorokem a že to nebude mít vůbec lehké. A musím také potvrdit, že to opravdu lehké není“,
dodal jsem chvatně.

Foto: Jan Davídek

„A proč tak lpěl na Vlčnově?“, nebylo by opravdu lepší to postavit někde jinde?, provokoval lehce
Břeťa. „Ať si kdo chce myslí co chce, Zdeňa je především Vlčnovjan a na Vlčnovu mu záleží“, rozohnil jsem se. „Nemusí ho každý milovat, ale přinejmenším bychom měli respektovat jeho vztah k Vlčnovu. Všude ve světě se lidé chlubí svými rodáky, kteří něco dokázali, jen u nás máme bohužel tendenci
opačnou. Ví se vůbec, že si zcela záměrně ponechal adresu trvalého bydliště ve Vlčnově, aby do obecní kasy proudily daně z jeho majetku, jež jsou
základem rozpočtu obce? A co jeho sponzorské příspěvky a dary? Copak toto všechno není důkazem jeho vztahu k rodné obci?“, pokračoval jsem
emotivně. „Pokud bychom chtěli být spravedliví, museli bychom uznat, že dokázal svou pracovitostí, pílí a nezměrným úsilím něco, co každý nedokáže.
A nebyl by to dokázal, kdyby neměl vizi, kdyby neměl možnost vidět dopředu a podle toho jednat. Také záměr vybudovat golfový areál je takovou vizí,
vizí na záchranu Vlčnova před obyčejností, stereotypem, průměrností“, dokončil jsem udýchaně svůj monolog.
Slunce olizovalo vrcholky stromů na horizontu a jeho paprsky dopadaly na Jašča jak míčky z golfového odpaliště. Vyhřátý vzduch se tetelil a hrozilo,
že snad uvidíme i fatu morgánu. „Nesmíme se lidem divit“, vzal si zase na chvíli slovo Břeťa, „ono v televizi, v rádiu, v novinách, všude vidíš jen podvody,
všivárny, krev, lži a slušný příklad nikde. Lidi jsou už tak naočkovaní, možná trochu otráveni a hlavně už ničemu a nikomu nevěří. Je velice obtížné je
přesvědčit o dobrém úmyslu“, pokračoval zvolna. „Navíc tady chybí nějaká silná osobnost, jakou byl kdysi poslanec Plesl, za kterou by lidé šli, všichni
bez ohledu na volební barvu a politické sympatie“, povzdechl si. „No dobře, není to právě vhodný čas k tomu, aby se Vlčnovjané semkli, aby je golfový
projekt spojil, aby si uvědomili, že je šancí pro všechny bez výjimky, pro mladé, pro staré, pro dědinu?“, zeptal jsem se, aniž jsem čekal odpověď. „Vždyť
to bude znamenat desítky nových pracovních příležitostí pro Vlčnovjany jak při budování tak i při provozu. Na tomto projektu se mohou vyškolit odborníci
na zakládání a údržbu golfových porostů a v budoucnu nabízet tyto služby jiným zájemcům, v rámci golfového areálu budou restaurační a ubytovací
kapacity, tzn. další příležitosti k práci a také k dodávce služeb, zvýší se odběr vdolečků, masa a potravin z místní produkce, kolem areálu může nastartovat módní agroturistika včetně koníčků, které pak nebude nutno na Jízdu králů zajišťovat z širokého okolí, vinohradníci a vinaři budou mít příležitosti
k exkurzím do búd a k prodeji vín, golfová klientela je velkorysá, přinese peníze, jen bude třeba jí umožnit je utratit“, padaly ze mě nápady jedem za druhým. „Víš kolik různých věcí od míčků až po vozíky na golfové bagy s holema je pro golf zapotřebí?“, pokračoval jsem, „proč by se něco z toho nemohlo

ve Vlčnově i vyrábět!“. „A co i vlastní vyblbnutí na hřišti! Počítáme s tím, že i veřejnost bude
mít v podstatě neomezenou možnost se „vyřádit“, pro děcka ze školy se plánuje akademie,
z níž může vyrůst vlčnovský Jack Niclaus, mládež bude mít zajímavé vyžití v přírodě“, to jsou
další možnosti uváděl jsem překotně. Musím přiznat, že s tou mládeží mě to napadlo spontánně, když jsme viděli jak kousek od nás randí mladý párek. Až jsme se divili, že jsme takových podobných neviděli v tom krásném odpoledni víc. Asi jsme se v myšlenkách shodli, protože Břeťa suše poznamenal „golf by byl i bezva příležitost k randění“. „Určitě“, opáčil jsem
s úsměvem, „ale už ne pro nás“. Zasmáli jsme se a odmlčeli. Podvečer se vplížil mezi nás. Shlíželi jsme dolů do údolů, poslouchali zvuky přírody a kousali trávu strčenou mezi zubama. Bylo
o čem přemýšlet.

Pohled na část golfového areálu v Poysdorfu kolem deváté a desáté jamky. Je zřetelně viditelná koexistence hřiště a okolních polí.

První to tentokrát nevydržel Břeťa a nadhodil „a co to oplocení, jak to bude s oplocením areálu?“. Usmál jsem se, nikdy by mě nenapadlo, že toto bude takovým neuralgickým bodem
golfového projektu. „Žádné nebude“, odvětil jsem suše. „Jak nebude?“, nedal se odbýt můj
soused na mezi. „No, zkrátka nebude, golfové areály se neoplocují, nýbrž splývají s okolní
přírodou“, rozvedl jsem předchozí holou větu, „bylo by to také nesmyslně nákladné“, přidal
jsem i ekonomický argument. „Proč to lidi tak stresuje?“, přešel jsem do otázky. „Možná lidi
mají pocit, že jim chce investor ukrást něco, co bylo vždy jakoby veřejné, možná se obávají
něčeho podobného co vzniklo kolem Zdeňovy búdy“, odpověděl Břeťa. „Viděl jsi v Poysdorfu
někde na hřišti oplocení?“, kontroval jsem „Neviděl“. „Tož vidíš, jsou to zbytečné a nepodstatné
starosti“, poznamenal jsem a vzápětí dodal „oplocení kolem búdy je něco jiného, to je záležitost
ochrany vlastního majetku, který si chráníme všichni a nedivíme se jeden druhému, ale i to bude
v souvislosti s vybudovaným hřištěm de facto odstraněno, protože kolem búdy by měla vést
odspodu nahoru jedna jamka“.
„Tož vidíš a ludé si myslí, že to bude úplně jinak“, posteskl si Břeťa. „Proto je třeba o golfu mluvit,
proto má význam lidi informovat, vysvětlovat jim záměry, proto je třeba, aby lidé mezi sebou
navzájem komunikovali a odstraňovali tak zavčasu všechna nedorozumění“, pustil jsem se do
drobné ﬁlosoﬁcké úvahy. „Když jsme u toho porozumění a komunikace, jak si rozumíte s představiteli obce“, vyzvídal Břeťa. „Mohu-li soudit podle svých zkušeností, jsem přesvědčen, že jak
rada tak i zastupitelstvo projekt podporují; chovají se jako předvídaví hospodáři, kteří pochopili,
že je třeba využít každé příležitosti k rozvoji jimi spravované obce. Máme také dohodu, že by
golfový projekt měl být pravidelným bodem na jednání rady, aby rada a tím pádem i Vlčnovjané byli oﬁciálně „v obraze“ jak se projekt vyvíjí, co se daří a nedaří“, dodal jsem. „K čemu to
bude dobré?“, pokoušel mě na to konto Břeťa. Nenechal jsem se vyvést z klidu a objasňoval:
„pokud se s představiteli obce shodujeme, že golfový projekt je pro obec přínosem, že obec
jej podporuje a vítá jeho realizaci, pak je správné a partnerské, aby byla o přípravě a realizaci
projektu informována, stejně jako o přístupu občanů k tomuto projektu a v případě potřeby také
přiložila ruku k dílu. To je přece logické a správné, nemyslíš?“ vrátil jsem mu otázkou. „A konec
konců copak nemáme i partnerskou dohodu s Vlčnovskou zemědělskou ohledně spolupráce
při přípravě golfového areálu? Projekt by neměl být v žádném případě v izolaci, musí být skoro
věcí veřejnou“, zdůraznil jsem následně. „Asi máš pravdu“ odvětil Břeťa, zadíval se na zapadající slunko a utrousil „Člověče, my sme tady ale pořádně zkysli, ono už bude večer“. „Divíš
se?“, opáčil jsem, „vždyť jsme neměli možnost třicet roků si takto povykládat, byla by škoda to
nevyužít“. „To jo, ale radši pojedem, aby nám ty naše roby nebrblali“, glosoval to Břeťa. „Však
ony nebudů“, aspoň si od nás na chvílu zalevily, přidal jsem svoji moudrost. Sedli jsme tedy
do auta a sjížděli dolů, do dědiny, kam oba jednou provždy patříme.
Rozhovor volně zaznamenal a případná hrubší slova cenzuroval
Stanislav Knotek.

Foto: Marta Mošťková

Navštívili jsme
golfový areál
v rakouském Poysdorfu
Pohled od sedmnácté jamky na výchozí část
golfového areálu v Poysdorfu

Z podnětu investora vlčnovského golfového areálu jsme se (vlčnovští zastupitelé), spolu
se zástupci uherskobrodské radnice, zúčastnili studijní exkurze v rakouském Poysdorfu,
kde je vybudováno „vinohradnické golfové hřiště“. Poysdorf je hned druhé městečko
na rakouské straně za Mikulovem, známé povětšinou svými vinohrady a jejich produkty,
zejména veltlínským zeleným. Ne nadarmo se i hotelový komplex u golfového hřiště jmenuje „Veltlin“. V Poysdorfu bylo před čtyřmi lety otevřeno nové golfové hřiště, zajímavé tím,
že se nachází uprostřed vinic a tvoří s nimi a ovocnými sady a zemědělskými poli jeden
celek. Zajímalo nás, jak takové soužití může fungovat a také jak toto rozdílné využití půdy
v krajině působí. Mohli jsme se na vlastní oči přesvědčit, že tato koexistence je naprosto
funkční a harmonická. Lze říci, že jednotlivé způsoby využití krajiny, tj. golfové hřiště, vinohrady, sady a pole si v žádném případě nekonkurují, ale vzájemně na sebe navazují, doplňují se. A to jak z hlediska funkčního tak i estetického. K zajištění korektního provozu byla
společně mezi provozovateli golfového areálu a farmáři dohodnuta přesná pravidla, která
všichni respektují. Jak vyplynulo i z debaty s místními, podstatné je, že toto soužití přináší
všem užitek. Návštěvnost města se podstatně zvýšila a to znamenalo nárůst klientely
v místních službách. Návštěvníci golfového areálu totiž nevyužívají jen možnosti zahrát si
golf, ale v rámci nabízených služeb uskutečňují návštěvy místních sklepů s ochutnávkou
vín, prohlídku městečka, nocují v místních hotelích a tak přispívají k rozvoji města. Krásné
počasí, jenž nás provázelo, dalo ještě více vyniknout i přírodní harmonii krajiny, která je
velmi podobná té naší. Upravené části golfového areálu spolu s pásy vinic, sady do oranžova a červena zbarvených meruněk, zlatého obilí a zářících slunečnic vytvářely nádherné
krajinné scenérie. Lze bez problémů uvěřit tomu, že procházka takovou krajinou, spojená
se sportováním, dokáže osvěžit nejen tělo, ale i duši. Myslím, že budu mluvit za mnohé,
když povím, že cesta byla velmi inspirativní a poučná a že si lze jen přát, aby vlčnovský
golfový areál byl podle poysdorfského vzoru vybudován co nejdříve.
Marta Mošťková
Pohled z osmnácté jamky na hotel Veltlín v Poysdorfu, jež je součástí golfového komplexu.

Foto: Marta Mošťková

Foto: Marta Mošťková

Hledají se dědicové
Vzhledem k tomu, že před rokem 1989 byla všechna pole v družstevním vlastnictví a užívání, stávalo se, že při dědických řízeních byly do dědictví zahrnuty jen domy s parcelami
kolem domů a na pole v družstvu se často zapomnělo. Tak se stalo, že v současnosti jsou
na katastru nemovitostí zapsány u některých parcel vlastníci, jež dávno zemřeli. Pomozte
nám nalézt jejich dědice, pro něž bychom mohli vyřídit dodatečné projednání dědictví
a zápis vlastnického práva.

Jedná se o následující případy:

Další důležité informace:
Kontaktní místo pro zájemce o spolupráci
V nejbližší době zřídíme kontaktní místo pro zájemce o spolupráci. Na tomto kontaktním místě bude
možné se zajímat o různé formy spolupráce jak již
v tomto období přípravy projektu, tak i kdykoliv později. Bude také možné se dozvědět informace o golfu
a souvisejících aktivitách, jako podklad k podnikatelským úvahám.

číslo LV

příjmení-jméno

adresa

poznámka

1476

Gavalcová Františka

Vlčnov 284

pozemky nabyla v roce 1930

1495

Knotek Franc

Vlčnov 276

pozemky nabyl v roce 1869

1484

Jančová Františka

Vlčnov 194

pozemky nabyla v roce 1909

1497

Tomalová Uršula

Vlčnov 315

pozemky nabyla v roce 1909

Zajímají nás Vaše názory

1350

Zemek Cyril

Vlčnov 646

pozemky nabyl v roce 1925, 1929

Vlčnov 646

pozemky nabyla v roce 1909, 1918, 1928

Byli bychom rádi, aby mimořádným číslem Vlčnovského zpravodaje naše komunikace neskončila a aby
byla obousměrná. Zajímají nás vaše názory na golfový
projekt a všechno co s ním souvisí. Uvítáme jakékoliv
kritické připomínky, podněty, rady informace názory, jež
mohou přispět k přípravě a realizaci projektu.

narozen 6. 7. 1901
1351

Zemková Marie

Jakékoliv informace o možných dědicích výše uvedených případů můžete sdělit:
telefonicky na číslo: +420 606 700 726
elektronicky na adresu: knotek.sekretariat@ak-knotek.cz
Děkujeme předem za vaši pomoc.

Odkoupíme další pozemky
Za účelem směny vykoupíme za korektních podmínek další pozemky v katastrálním území
Vlčnov anebo v sousedních katastrech.
Zájemci, kteří by měli zájem nabídnout své pozemky k prodeji tak mohou učinit:
telefonicky na čísla: +420 606 700 726, +420 607 900 780
elektronicky na adresu: knotek.sekretariat@ak-knotek.cz
Děkujeme za vaši pomoc.

O zřízení kontaktního místa Vás budeme včas informovat prostřednictvím Vlčnovského zpravodaje a webových stránek obce.
Těšíme se na spolupráci s vámi.

Do doby než zřídíme vlastní webové stránky můžete
svoje názory zasílat elektronicky na adresu:
vankova.marie@steel-holding.cz
Budeme se snažit, dle možností a povahy věci vám
na ně co nejdříve odpovědět. Jakmile zprovozníme
vlastní webové stránky, bude komunikace možná
prostřednictvím těchto stránek. O jejich zřízení vás
budeme včas informovat prostřednictvím Vlčnovského zpravodaje a webových stránek obce.
Těšíme se na vzájemnou komunikaci.

Jízda králů Vlčnov 2009
Jízda králů Vlčnov 2009 se konala ve dnech 29.
– 31. května. Letošní rok byl zvláštní tím, že v družině legrútů byli čtyři bývalí králové a jezdců královské družiny bylo více než jiná léta – 23, z toho dva
pobočníci Martin Knotek a Lukáš Ondrejka. Králem
byl zvolen dvanáctiletý Adam Pešl. Družina legrútů
se svého úkolu zhostila v nezáviděníhodné deštivé
jízdokrálové neděli se vší důstojností. I královská
rodina Pešlů všechno zvládla na výbornou, i když
to jistě nebylo lehké, vždyť celé nedělní ráno propršelo. Poprvé v historii k nám zavítal ministr kultury
pan prof. Václav Riedlbauch. Další vzácný host přijel z Francie, byl jím pan Jean Roche, programový
ředitel festivalu Kultura světa v Gannat.

je doplněna vždy nějakým doprovodným programem, tentokrát vystoupil soubor Olšava
z Uherského Brodu a domácí Vlčnovjan s CM Čardáš. Devět soutěžících verbířů doprovázela CM Mladí Burčáci. Nejlepším verbířem se stal Jakub Tomala z Popovic, druhý se
umístil Petr Klein a třetí příčku obsadil Radim Ševčík. V divácké anketě zvítězil také Jakub
Tomala. Večer dále pokračoval besedou u cimbálu.

Protože předpověď počasí slibovala déšť a zimu,
zejména v neděli přijelo o mnoho méně návštěvníků,
než se očekávalo. Předpovědi velmi ovlivňují návštěvnost jízdy králů. Příjem podle počtu prodaných vstupenek činil 262 990,- Kč. Pro srovnání z minulých let:
v roce 2007 byl příjem 383 285,- Kč a v roce 2008 to
bylo 448 470,- Kč. Na letošní rok se konečně podařilo zajistit dostatečně velkou parkovací plochu, která
ovšem kvůli dešti nešla nakonec použít. Je to škoda,
protože organizační výbor se dlouho snažil najít takovýto vhodný prostor. Toto odstavné parkoviště bylo
na louce mezi Veletinami a Vlčnovem, odtud jezdila
zdarma kyvadlová doprava do středu obce a zpět.
Stejná „kyvadlovka“ jezdila i ze směru od Uherského
Brodu. Jak tato opatření pomohla složité dopravní
situaci během slavností by nejlépe zhodnotili sami
návštěvníci.
V pátek i v sobotu proběhly všechny pořady
podle programu, beze změn. V pátek v 18 hodin
byla zahájena v Galerii na Měšťance výstava obrazů malíře Václava Nasvětila s názvem Jízda králů
2006. O kulturní program se postarala cimbálová
muzika Burčáci. Večer pak v sále Klubu sportu
a kultury proběhl již tradiční pořad Verbíři z Uherskobrodska. Jedná se vlastně o regionální kolo
soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na Uherskobrodsku, letos byl již čtvrtý ročník. Vítěz regionálního kola postupuje automaticky
do ﬁnále do Strážnice. V tomto roce navíc byla celá
soutěž na MFF Strážnice zpřísněna a všichni zájemci musí projít regionálními koly. Soutěž verbířů

Sobotní odpoledne začalo oﬁciálním programem ve 14 hodin – Jarmarkem lidových
výrobků na návsi a v průchodu pod kostelem, poté koncertovala DH Vlčnovjané na pódiu na návsi. Na stejném pódiu proběhl od 16 hodin pořad Vitajte ve Vlčnově, který je
v posledních letech velice oblíbený návštěvníky a pódium je doslova v obležení diváků.
Představují se zde všechny domácí soubory, sbory a muziky a vítají svého hosta, kterým byl letos soubor Baldrián z Pardubic. Sobotní večer patří tradičně královské družině
v sále KSK, kde se představují legrúti, král a děvčata. Starý král předává symbolicky vládu
králi novému a především pro rodiče a hosty je to nevšední a dojemná podívaná... V ten
samý čas se odehrává zcela jiný, ale pro některé rozhodně ten nejlepší pořad na celé
Jízdě králů Vlčnov, sobotní večer a noc ve Vlčnovských búdách. I když v průběhu večera
začalo hustě pršet, a to dokonce dvakrát, odolní jedinci v búdách vydrželi a jistě nelitovali.
Vyhrávalo se jako vždy až do rozbřesku.
Bohužel, v neděli od rána pršelo a tudíž se pořady uskutečnily v náhradních prostorech a muselo se postupovat podle tzv. „Mokré varianty“. Všichni účinkující dorazili, žád-

ný ze souborů či muzik neodřekl kvůli počasí svou účast. Patří jim za to díky. Před desátou hodinou sice nebe vypadalo, že se snad umoudří, ale
přesto se pořad dětských souborů přestěhoval z pódia na návsi do sálu KSK. Jak se později ukázalo, bylo to moudré rozhodnutí, protože pršet
nepřestalo. Ba naopak začalo ještě více. Tancovaly a zpívaly děti z Veličánku, Korničky z Trenčína, Veleťánku a domácí Čerešničky a Vlčnovjánek.
Diváků zpočátku nebylo mnoho, ale během programu se sál téměř zaplnil a lidé vytvořili dětem příjemnou atmosféru k jejich snažení se na jevišti.
Vystoupení souborů v ulicích a krojovaný průvod musely být zrušeny. Většina souborů si ovšem výborně poradila a našla si místečko, kde mohla
ukázat aspoň kousek ze svého umění. Burčáci graciézně vyhrávali před obecním úřadem i navzdory nepříznivému nebi. Koncerty dechových
hudeb proběhly podle plánování Mokré varianty, v Sokolovně. Tímto bychom chtěli velice poděkovat paní majitelce Jarmile Novákové, že nám
vyšla vstříc a poskytla sál Sokolovny k produkci dechovek a schování dalších souborů před deštěm.
Programová rada slavností s královskými rodiči řešili problém, zda a jak proběhne nejdůležitější věc – samotná jízda králů. Odložit? Odvolat
legrúty? Vyjet i v dešti? Rozhodnutí nebylo vůbec lehké. Déšť – nedéšť koně přece jenom vyjely s mírným zpožděním, a poté dokonce přestalo
i pršet. Legrúti vyvolávali co to šlo, někteří pod pláštěnkou, jiní zmoklí, papírové zdobení poničené a koně i kroje zabarvené… Přesto, pohled
na 23 jezdců s králem uprostřed byl impozantní a kluci si svůj den rozhodně užívali. Atmosféra kolem byla úžasná, na všech byla vidět radost
z toho, že přestalo pršet, že jízda králů jede, že tradice je dodržena. Mnohým přihlížejícím i samotným aktérům vháněla živelná situace slzy
do očí… Přes všechny potíže jízda králů jela po předem určené trase, na seřadišti průvodu u Sokolovny se k ní připojily některé soubory a vůz
s předlegrúty. Vytvořily tak neplánovaný, ale pěkný „miniprůvod“. Koně se zde otočily a jely zpět na křižovatku, dále kolem KSK ke hřbitovu
a odtud už se rozjely postupně domů. Hůř na tom byla děvčata z ročníku, která nemohla jít průvodem v krásných krojích, s věnci na hlavě. Hlavní
program Zpívání pro krála se nekonal na stadionu TJ, ale kvůli počasí proběhl také v sále KSK. Vystoupily soubory Vracovjan, Nivnička, mužský
sbor Boršičané, Dolněmčan, Vlčnovjan s CM Čardáš a král Adam Pešl. Velký sál byl plně obsazený a nacpaný lidmi k prasknutí. Také závěrečný
pořad Muzikantská rozlúčka s DH Javorinka ze Strání se vydařil.
Je poněkud zavádějící říkat „díky dešti“, ale přece. Díky dešti a tomu, že se musely programy řešit jiným způsobem, vznikly na hodnotící
schůzi zajímavé nápady a připomínky (i z řad veřejnosti) na organizaci pořadů, průvodu, samotné objížďky legrútů a dalších věcí na příští ročníky
Jízdy králů Vlčnov. Tak tedy 28. – 30. května 2010, opět se stejnou a přece jinou jízdou králů, na shledanou.
Petra Kučerová Brandysová
KSK Vlčnov

Závěrečné slovo investora
Vážení přátelé,
když jsem se krátce před jeho náhlou smrtí potkal s panem Tomášem Baťou, ptal jsem se ho mj. co ho vede k tomu, že se
stále i v tak vysokém věku vrací do Česka. Usmál se a odpověděl „víte, tam kde se člověk narodí, tam kde prožije mládí,
tam je nejvíce doma“. Když jsem se nad jeho slovy zamyslel, pochopil jsem v mnohém i sám sebe. Najednou mi bylo jasné
proč tak usiluji, abych právě ve Vlčnově vybudoval golfové hřiště. Mnozí mě od toho úmyslu zrazovali s poukazem na to,
že již od biblických dob platí, že doma není nikdo prorokem, ale já věřím v sílu rozumu a vzájemného pochopení. Golfové
hřiště není výdělečná činnost, poplatky za hraní sotva vyrovnají náklady spojené s provozem. Golfové hřiště je především
příležitost; příležitost pro obec, pro Vlčnovjany. Vím, že nás čeká ještě velmi dlouhá cesta, než se budeme moci na vlčnovském golfovém hřišti potkávat, ale je naším společným úkolem, aby hřiště bylo vybudováno co nejdříve. Když říkám
naším společným, mám tím na mysli nás Vlčnovjany. Máme nyní příležitost se výrazně odlišit od okolních obcí, nejenom
se jim vyrovnat, ale na dlouho je předběhnout. Věřím, že v každém z nás je dostatek zdravé vlčnovské hrdosti, která nás
spojí a pomůže projekt realizovat co nejdříve. Jsem hluboce přesvědčen, že golfový areál přinese do Vlčnova ekonomické
oživení, že bude pro Vlčnov velkým přínosem. Nyní je Vlčnov znám hlavně jeden víkend v týdnu. Po vybudování golfového
areálu, kvality, kterou zaručuje Ron Garl, to bude po celý rok. Byl bych rád, kdyby se příprava a realizace golfového areálu
stala věcí veřejnou. Přijďte proto mezi nás, zapojte se našeho přípravného týmu a budujte hřiště spolu s námi. Vhodnou
formu a způsob vašeho zapojení určitě najdeme.
Zdeněk Zemek

