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Ze života obce

Udělení ceny obce panu Jiřímu Pavelčíkovi In memoriam

Je budováno Muzeum pálenic, objekt hospodářské usedlosti č. 65

Publikace: Dívčí půček, O jízdě králů, Jdu Slováckem krásným
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Výměna oken a zateplení střešního pláště budovy ZŠ Vlčnov
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Jan Plesl

Následující povídku napsal můj dědeček
Jan Plesl na výzvu časopisu Svoboda a poslal
pod pseudonymem Josef Kučera. Byla oceněna
jako nejlepší. Za pár let na to byl dědeček
zatčen a uvězněn na doživotí.
Vážená redakce!
Na Vaši výzvu zasílám svůj příspěvek
k soutěži Co mám u nás doma nejraději. Ne
z touhy po odměně, prostě proto, že i ten
největší nemluva se stává výřečným, dostane-li se mu podnětu, aby mohl mluvit o tom,
co má rád. Tedy: Chodil jsem asi do třetí
třídy obecné školy, když jsme si četli některé
z Jiráskových starých pověstí českých. Velice
mne mrzelo, že se u nás nedochovala aspoň
nějaká pověst o tom, kdy a kdo založil naši
dědinu. Ve svých dětských úvahách jsem si
vždy přál potkati dobrého stařečka z pohádky,
který by mě zanesl několik staletí do minulosti,
ukázal mi naši dědinu jak kdysi vypadala a
nechal mne nahlédnout do okének nízkých
chaloupek, abych uviděl jací byli a jak žili naši
dávní předkové. Ovšem stařečka z pohádky
jsem nepotkal, ale touha zůstávala. Uprostřed
naší dědiny stojí kostelík asi 100 roků starý
a kolem něho lípy, které též pamatují několik
staletí. Bydlili jsme blízko, takže kostel svojí
nízkou věží se nám díval přímo do dvora a

šepot lip ve větru bylo slyšet až k nám. Cosi
mne k nim neodolatelně táhlo. Věděl jsem, že
ony by mi toho mohly tolik říci, kdybych se
naučil rozumět jejich řeči. A porozuměl jsem
jí, alespoň pro dny svého dětství. Vzhlížel jsem
k nim, když v bezvětří tiše stály, pohrouženy
ve vzpomínkách, naslouchal jejich šepotu ve
vánku i hučení v bouři. Jak krásné byly v plném
květu. Pro mne byly tyto květy úsměvy, které
ulétly ze rtů šťastných na prahu kostela, do
něhož nutno vstoupiti s vážnou tváří a které
usedaly ve větvích starých lip po staletí. Po
celý rok dřímou v jejich kořenech, až čarovná
moc jara vyvolá je do korun, aby ztělesněny
v květech znovu vyvolávaly radostný usměv
ve tvářích těch, kteří nejsou slepí ke krásám
světa a života. Než nejen z úsměvů, nýbrž i ze
slz utkán je život. Bez počtu jich skanulo do
půdy, v níž tkví svými kořeny, vždyť stojí na
hřbitově dávno zrušeném, na němž po 4 staletí
uléhali Vlčnovjané k věčnému odpočinku.
A rosa jiskřící za letních jiter na jejich listech
a v drobounkých kapičkách střásaná tichým
vánkem, to byly pro mne slzy, které z půdy
stoupaly kořeny lip až ku špičkám listů, aby
ve věčném koloběhu skrápěly vždy znovu
zapadlé rovy dávno oplakaných.
Když večerní májový vánek pohrával
si jejich listy a omamnou vůní květů sladil

sny spící dědiny, tehdy se mi zdálo, že si lípy
vypravují o šťastných dnech dědiny, jichž byly
svědky a radostech obyvatelů, které jsem si ve
své dětské obrazotvornosti jasně představoval.
Když však vichr od hor zacloumal korunami,
tu v jejich hukotu slyšel jsem dunění bouřných
dob, které se přehnaly nad vlastí i blýskavic
nájezdů loupežných rot, jimiž náš pohraniční
kraj kdysi tolik trpěl. Když pak v zimě vítr
skučel v jejich holých větvích, tu byl to pro
mne pláč, jehož za svého života tolik jistě
také slyšely. Pláč, který se kdysi vznášel od
otevřených hrobů do jejich korun, lkaní nad
neštěstími, které postihly dědinu, před nimiž
jí jejich rozložité koruny nemohly zacloniti.
Jsem dnes již starý chlap a život odvykl mně snění. Mám rád celou svou rodinu,
dědinu a zděděné brázdy, avšak jako odkaz
drahý dětství opatruji v duši vzpomínku na
doby, kdy rozuměl jsem šepotu lip, které mi
vyprávěly tajemné zkazky ze života těch, kteří
setleli pod jejich korunami na zrušeném hřbitově okolo kostela. Proto kdykoliv se vracím
z pole do dědiny, vždycky nejprve pohladím
pohledem místo mně v ní nejmilejší, starý
kostelík s věncem věkovitých lip, střehoucí
poslední spánek mých předků.
Marie Kašpaříková

Proč máme v naší obci ulici Jana Plesla
Jedna ze dvou hlavních ulic naší obce
nese název ulice Jana Plesla. Nebudu daleko
od pravdy, že většina našich občanů už neví
kdo onen Jan Plesl byl. A protože si letos
připomínáme šedesáté výročí události, která
byla pro něj jednou z nejtragičtějších, je na
místě jeho osobnosti vzpomenout.
Historie našeho národa je historií neustálého boje za nezávislost a svobodu. A tam,
kde se bojuje, tam jsou i oběti. Tři sta let boje
proti nadvládě Habsburků vrcholí v I. světové
válce ukončené pro nás slavným 28. říjnem
1918 a vznikem samostatné Československé
republiky. Zaplatili jsme za to i v naší obci
vysokou cenu. Desítky jmen vtesaných do
pomníku padlých na místním hřbitově jsou
toho výmluvným dokladem. Ještě neoschly
slzy pozůstalých na jejich tvářích a přichází
II. světová válka s opětnou ztrátou svobody
a nezávislosti. Po šesti letech jsme se dočkali
května v roce 1945 a setřásli ze sebe břemeno
německé nadvlády. Boj proti ní si opět vyžádal
oběti. Dokumentem je pomník před budovou
staré školy a pamětní deska na budově „měšťanky“. Oběti a utrpení obou válek padají na
vrub cizích mocností. Nastolená svoboda a
demokracie v poválečné době dostávají vážné
trhliny. Stahují se nad nimi zlověstné mraky
až nakonec dochází k onomu nešťastnému
únoru 1948. Od této doby se datuje další
éra nesvobody. Veškerou politickou moc ve
státě uchopila komunistická strana, která
v souladu se svými programovými zásadami
a podle vzoru stalinských represí nastolila
tvrdý režim třídní nenávisti a likvidace svých
možných politických odpůrců. Počínala si
v tom s neuvěřitelnou krutostí. Je smutnou ironií, že toto páchal Čech na Čechovi, Moravan
na Moravanovi, Slovák na Slovákovi. Opět

se popravovalo, věznilo a všemi možnými
způsoby likvidovalo. Opět byly oběti na
životech, na tom, co je každému člověku
nejcennější. Jednou z mnoha takových obětí
byl i náš vlčnovský občan, rolník a poslanec
Ústavodárného národního shromáždění Jan
Plesl, jemuž byla na jeho domě dne 28. října
1990 odhalena pamětní deska. Stalo se tak
zásluhou místní organizace lidové strany. Byla
tak vyjádřena vděčnost za přinesenou oběť
života, ale také proto, aby byla mementem,
výstrahou do budoucna, aby nám připomínala, že člověk člověku má být opravdovým
bližním, že politický boj je bojem myšlenek
a argumentů s cílem dosáhnout vzájemného
porozumění, nikoliv odcizení a už v žádném
případě nesmí vést k obětem na svobodě a
k ohrožení života.
To bylo ostatně politickým krédem Jana
Plesla. Byl to velký Vlčnovjan, velký svou
osobností a velký hodnotou své životní oběti.
Narodil se v prosinci roku 1898 v dobře situované a vážené rolnické rodině. Svůj život
trávil trvale ve Vlčnově. Výjimkou byla léta
studia, vojenské služby a žel Bohu, vězení.
Byl absolventem klasického gymnázia a již
tento samotný fakt jej ve své době předurčoval k vyššímu společenskému postavení.
Zůstal však věrný své rodné hroudě a s vědomím, že dosažený stupeň vzdělání lze dobře
a užitečně uplatnit na vlastním hospodářství a společenského postavení a vážnosti
lze dosáhnout mezi prostými venkovskými
sousedy. Činil tak s příkladnou houževnatostí
a odpovědností. Všude kam vstoupil byl vážen
a uznáván. Jeho názor, jeho stanovisko mělo
vždy punc optimálního řešení. Byla nadšeným
členem Sokola, byl ve vedení hasičského
sboru, před II. světovou válkou předákem
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agrární strany a v neposlední řadě starostou
obce. Člověk jeho formátu nemohl zůstat
stranou společenského a politického života.
Jako věřící člověk nalézá své místo v čs. straně
lidové a na její kandidátce se stává poslancem
Ústavodárného národního shromáždění a ve
vlčnovském kroji volí prezidentem republiky
Edvarda Beneše. Že své poslanectví nechápal
samoúčelně dokládá skutečnost, že v této
funkci vykonal pro svou obec velké dílo.
Starší generace si pamatuje, že od sokolovny
až bezmála po střed obce se nacházel mezi
silnicí a zástavbou na Vale hluboký žleb, který
na kráse obce nepřidával. Rozhodující měrou
se pan poslanec zasloužil o jeho likvidaci.
Kanalizace a dlažba silnice v ulici jež nese
jeho jméno je rovněž jeho zásluha. Ve výčtu
dalších zásluh by bylo možno pokračovat.
Jan Plesl byl též zapáleným vlastencem
a 28. říjen byl pro něj vždy velkým svátkem.
Jako účastník I. světové války a jako štábní
kapitán čs. armády dokázal význam tohoto
dne pro naši vlast náležitě ocenit.
Jan Plesl byl však především rolníkem.
Láska k půdě a k lidem, životní moudrost ve
spojení s vírou v Boha, příkladné rodinné
zázemí, to vše jako by připomínalo moderního Jana Cimburu. V brázdě za pluhem
kráčel v jedné osobě sedlák a intelektuál.
Tam se utvářela jeho životní filozofie, tam
promýšlel své brilantní projevy promlouvající
přesvědčivě ke svým posluchačům. Tak oral
svoji životní brázdu a netušil, že nedooře
k úvrati, aby po celoživotní lopotě na ní odpočinul a uspokojením se ohlédl zpět, aby se
se svou ženou potěšil s vnoučaty, aby poradil
a povzbudil. Nutně musel cítit nebezpečí,
když jeho poslanecký kolega ing. Sochorec
ze Starého Města byl brzy po únorových
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událostech ve vězení ubit k smrti, když jeho
přítel a rovněž poslanec, bojkovský soudce
Dr. Bunža byl v nepřítomnosti odsouzen
k trestu smrti, poslanec Jan Plesl zůstal. Snad
mu v myšlenkách zněly verše básníka Viktora
Dyka – Země mluví:
… haj si mne, braň si mne synu,
jsem matka tvá,
opustíš-li mne nezahynu,
opustíš-li mne zahyneš.
K opuštění své rodné hroudy byl donucen

násilím. Všechno to začalo o tříkrálovém
odpoledni v roce 1949. Opouštěje svůj dům
naposledy se rozhlédl, aby očima pohladil
vše drahé. Následuje zinscenovaný proces
a rozsudek s trestem doživotního odnětí
svobody. Dlouhé dny, týdny, měsíce a roky
mučivého tělesného i duševního strádání.
Víme, že po jistou dobu mu byli spoluvězni
vlčnovští rodáci Msgre. Dr. Josef Moštěk,
P. Jakub Zemek a pan Jan Kučera. Vzájemný
styk byl vyloučen, byl omezen pouze na střet
očí a pokývnutí hlavou. Jan Plesl vystřídal

několik věznic, ta poslední byla na Mírově.
Tam ztýrán na těle i na duchu skonal dne 21.
srpna 1953 ve věku padesáti čtyř let. Krutost
režimu sahala až za hranice smrti. Dramatické
úsilí o vydání zemřelého umožnilo pohřbít
jej do půdy rodné obce. Velká účast občanů
Vlčnova i okolí byla tichou demonstrací proti
režimu násilí a bezpráví.
Vážení občané Vlčnova, až budete procházet ulicí Jana Plesla, vzpomeňte na něj.
On si Vaši vzpomínku zaslouží.

Výroční zpráva KSK Vlčnov v roce 2008
Klub zabezpečuje několik stěžejních
úkolů: cvičení žáků Základní a mateřské školy
Vlčnov v rámci tělesné výchovy a sportovních
kroužků, prostor pro tréninkové hodiny oddílů
Tělovýchovné jednoty Vlčnov a ostatních organizací, které pracují s dětmi nebo dospělými
obyvateli Vlčnova, jako je Žlutý balet, Sbor
dobrovolných hasičů, cvičení žen...
Dalším úkolem klubu, který vyplývá ze
zřizovací listiny, je vytvářet prostor pro kulturní
vyžití obyvatel: plesy, fašank, divadelní představení, akademie, koncerty, výstavy, zřizování
souborů a muzik, sportovních oddílů, prostor
pro schůzování a setkávání spolků.
Dalším významným úkolem je pořádání
jízdy králů společně s ročníkem, obecním úřadem, Společností Jízdy králů a rodinou krále.
Letošní, s ročníkem 1990 a králem Petrem
Šobáněm, se konala 23. až 25. května. Proběhla
bez větších problémů. Záštitu přijal hejtman
Zlínského kraje pan Libor Lukáš. Zlínský kraj
přispěl na pořádání částkou 70 000 Kč.
Provozujeme pro veřejnost posilovnu
v hasičské zbrojnici a Galerii na Měšťance.
V roce 2008 jsme připravili 9 výstav:
13. 1.–17. 2. Divadelník
Jaroslav Moštěk
k 90. výročí narození
16. 3.–20. 4. Ztratila sem fěrtúšek
– výstava o vývoji přední
a zadní sukně vlčnovského
kroje ze sbírek KSK
a Společnosti JK Vlčnov
27. 4.–18. 5. Jan Hanáček
– Z mého kraje
20. 5.–1. 6.
Obrazy z Galerie J. Uprky
Veselí nad Moravou
8. 6.–29. 6.
Renáta Fučíková
– ilustrace
13. 7.–17. 8. Absolventi VOŠ sklářské
v Novém Boru
24. 8.–21. 9. Vyšívané obrazy
Zuzana Mošťková
5. 10.–9. 11.
Myslivecké trofeje
v rukou preparátora
Antonína Mikulce
23. 11.–21. 12. Betlémy
tradičně i netradičně
Po poslední vernisáži se uskutečnil
Vánoční koncert písničkáře Jaroslava Hutky.
Klub sportu a kultury pořádá během
roku akce a na několika se podílí jako spolupořadatel. Při některých se jedná „pouze“
o poskytnutí sálu zdarma:
5. 1. Memoriál Karla Prchlíka v nohejbale
12. 1. Fleret
19. 1. Dětský krojový ples
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26. 1. Krojový ples
27. 1. Dětský karneval
9. 2.
Fašanková zábava
23. 3. Výstava vín
11. 4. zábava ročníku 1990
8. 5.
Setkání tří králů u Sv. Antonínka
23.-25.5. jízda králů
26. 7. Hodové zpívání v búdách
a setkání Vlčnovů
4.-8.8. řemeslné kurzy
13. 9. Dny vína v Uherském Hradišti
21. 9. Ochutnávku vdolečků
ve velkém sále KSK. Byla velká
účast jak návštěvníků, tak
i vzorků. Podle scénáře Jiřího
Jilíka natáčela Česká televize
dokumentární pořad.
11. 10. Beseda s Renátou Fučíkovou
ve spolupráci s Místní knihovnou
26. 10. Den otevřených dveří
3.,4.,5.12. Prezentace jízdy králů
		 v Prešově, SR
6. 12. Zájezd na „Mikulášský jarmek“
ve Valašských Kloboukách
14. 12. Vánoční koledování
Další významnou akcí bylo vydání knihy
Jana Janči Dívčí půček a leporelo Jiřího Jilíka
a Vladislava Pálky O jízdě králů díky grantu
z Ministerstva kultury. V roce 2008 zřizoval
klub tyto soubory: Čerešničky, Vlčnovjánek,

Vlčnovjan, cimbálovou muziku Durancija,
Mužský pěvecký sbor, ženský pěvecký sbor
Vlčnovské búdové umělkyně, DH Vlčnovjané
a oddíl nohejbalu.
Kromě našich souborů, oddílů TJ (fotbal, volejbal, šachy, aerobik) a Žlutého baletu
chodily do klubu pravidelně zkoušet a cvičit:
Klub Emča – mažoretky, Country tance, cvičení kalanetiky. Přes vánoční svátky se konal
tradiční turnaj v šachu ve velkém sále a turnaj
v minikopané.
Finanční dary jsme získali z Nadace dětikultura-sport Ivo Valenty v Uherském Hradišti:
pro soubor Vlčnovjan jsme dostali 40 000 Kč
na dopnění krojového vybavení.
Z Ministerstva kultury ČR jsme obdrželi
po úspěšné žádosti v programu tradiční lidová
kultura částku 289 000 Kč na jízdu králů a
leporelo a 45 000 Kč na knihu rodáka Jana
Janči Dívčí půček, kterou připravil do tisku
Jiří Jilík ve spolupráci s Martou Kondrovou
ml. Na část nákladů spojených s cestou FS
Vlčnovjan do Francie, města Gannat, na mezinárodní folklorní festival Kultura světa přispělo
Ministerstvo kultury ČR částkou 100 000 Kč.
V roce 2008 byl akusticky upraven salonek
v 1. patře, natřena spodní strana pódia, vymalovány některé prostory a nakoupeno nerezové
vybavení do výdejny jídel při jízdě králů.
Zdeňka Brandysová

Hospodářské výsledky za rok 2008
Název položky
Účet
Spotřeba materiálu
501
Spotřeba energie
502
Opravy a udržování
511
Cestovné
512
Náklady na reprezentaci
513
Ostatní služby
518
Mzdové náklady
521
Zákonné sociální pojištění
524
Zákonné sociální náklady
527
Daň silniční
531
Ostatní pokuty a penále
542
Jiné ostatní náklady
549
Odpisy dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku
551
Náklady celkem		

Hlavní činnost
412 466,20
471 887,66
127 682,60
46 162,50
29 729,70
1 003 456,71
1 357 982,00
361 993,00
0
1 800,00
1 400,00
23 129,70

Hospodářská čin.
57 755,05
6 072,00
0
0
0
0
0
4 346,00
19 464,00
0
0
980,00

0
3 837 690,07

280 862,12
456 232,17

602
604
644
648
649
691

632 054,07
0
2 878,22
5 000,00
192 012,50
2 744 000,00

53 732,00
111 720,00
0
0
917 571,77
0

Výnosy celkem		
Výsledek hospodaření		

3 575 944,79
-261 745,28

1 083 023,77
626 791,60

Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Příspěvky a dotace na provoz
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Vážení a milí občané,
opět se blíží slavnost pro Vlčnov největší
a také nejnáročnější co se týká její organizace
a zajištění. Neustále se snažíme vylepšovat
především organizaci parkování. Toto nás
velice trápí, neboť zde není vhodný prostor,
který by byl dostatečně velký a byl v blízkosti
centra vesnice. Pro letošní rok se nám podařilo pronajmout pozemek (louku) u Veletin.
Je to ovšem hodně daleko z obce, proto jsme

zajistili tzv. kyvadlovou dopravu z parkoviště
do centra Vlčnova. Bude jezdit mikrobus asi
po 20 minutách. Vzhledem k rekonstrukci
silnice v ulici Jana Plesla a značení o objížďce
se nám nepodaří všechna auta nasměrovat
k Veletinám. Proto bude jezdit kyvadlová
doprava pro návštěvníky také od Uh. Brodu.
Touto cestou Vám přinášíme veškeré
informace, týkající se programu, výstav

a také dopravního omezení během Jízdy
králů Vlčnov 2009. Prosíme, dbejte pokynů
dopravní ostrahy a věnujte pozornost různým
omezením. Víme, že to není příjemné, ale je
to nutné z hlediska bezpečnosti všech hostů
a účinkujících, koní i Vás, občanů.
Pokud budete potřebovat, v kancelářích
KSK Vám rádi poskytneme i další informace
ohledně letošních slavností.

Čerešničky, CM Čardáš, Mužský sbor
Vlčnov, DH Vlčnovjanka

11.30 Jízda králů
objížďka legrútů po vesnici, výjezd od
domu rodičů krále č. 424, dolů ulicí
Vinohradskou, dále odbočí vpravo do
ulice Brodská, přes střed obce do ulice
J. Plesla a zpět přes křižovatku ulicí
T. G. Masaryka na seřadiště průvodu
k Sokolovně

Jízda králů Vlčnov 2009, 29.-31. května – Program
Pátek 29. května 2009
Galerie na Měšťance
18.00 zahájení výstavy Jízda králů 2006,
obrazy Václava Nasvětila, účinkuje:
CM Burčáci z Míkovic
Klub sportu a kultury
20.00 Verbíři z Uherskobrodska IV.
účinkují: Olšava z Uherského Brodu,
Vlčnovjan, CM Čardáš z Bojkovic, CM
Mladí Burčáci z Míkovic a soutěžící
o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku na Uherskobrodsku
- po skončení pořadu do 24.00 beseda
u cimbálu s CM Mladí Burčáci

Sobota 30. května 2009
Náves, průchod pod kostelem
14.00 Jarmark lidových výrobků
Pódium na návsi
14.30	Koncert DH Vlčnovjané
16.00 Vitajte ve Vlčnově, účinkují:
Čerešničky, Vlčnovjánek, Vlčnovjan,
Vlčnovské búdové umělkyně, CM
Durancija a Mužský sbor z Vlčnova,
CM Čardáš, Baldrián z Pardubic
Klub sportu a kultury
19.00	Předání vlády králů, komponovaný
pořad s královskou družinou, účinkují: ročník 1991, loňský král Petr
Šobáň a letošní král
Adam Pešl,

21.00 taneční zábava s DH Vlčnovjanka
(do 24:00 hodin)
Vlčnovské búdy
19.00	Do bílého rána, noc s CM Burčáci a
CM Mladí Burčáci
Neděle 31. května 2009
Náves, průchod pod kostelem
08.00 Jarmark lidových výrobků
Kostel sv. Jakuba Staršího
08.00	Slavnostní mše svatá za královskou
družinu a děvčata ročníku 1991 a krále
Adama Pešla
09.00	Odchod královské družiny z kostela
na obecní úřad
Pódium na návsi
10.00	Když sem chodil do školy, pořad
dětských folklorních souborů, účinkují: Veleťánek a CM Vinár z Veletin,
Kornička z Trenčína (SK), Veličánek
z Velké nad Veličkou, Čerešničky,
Vlčnovjánek a CM Durancija z Vlčnova
Hospodářská usedlost č. 65
10.00 Nivnička z Nivnice a mužský sbor
Boršičané z Boršic u Blatnice

14.00	Krojovaný průvod všech účinkujících
od Sokolovny na stadion TJ
Stadion TJ
12.30 Folklorní soubor Baldrián z Pardubic
13.30	Zpívání pro krála, pořad folklorních souborů, účinkují: Vracovjan
z Vracova, Nivnička z Nivnice,
mužský sbor Boršičané z Boršic u
Blatnice, Dolněmčan z Dolního Němčí,
Vlčnovjan a CM Čardáš, král Adam
Pešl
14.45	Příchod krojovaného průvodu s jízdou králů
15.15	Zpívání pro krála, pokračování pořadu
Klub sportu a kultury
16.00 Muzikantská rozlúčka, taneční zábava
s DH Javorinka ze Strání
Změna programu vyhrazena!

U Galerie na Měšťance
10.00	Baldrián z Pardubic
11.30	Kornička z Trenčína (Slovensko)

VSTUPENKY

U Slovácké jizby
10.00	Dolněmčan z Dolního Němčí

Pátek 29. 5.
Verbíři z Brodska

U Rolnického domu č. 57
10.00 Vracovjan z Vracova

Sobota 30. 5.
Předání vlády králů

U Sokolovny
10.00 ženský sbor Výběr z bobulí z Valtic
U obecního úřadu
10.00 CM Burčáci a mužský sbor z Míkovic

Neděle 31. 5.
Jízda králů

Dům rodičů krále
10.00 CM Bálešáci ze Starého Města
Vinohradská ulice
10.00	Koncert DH Vlčnovjané
Pódium před kostelem
11.00	Koncert DH Javorinka
		
ze Strání
12.00	Koncert DH
Vlčnovjanka

Přemysl Křeháček,
král 2006
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60,100,vstupenka s místenkou

100,celodenní vstupenka
na všechny pořady, výstavy, muzea

Jízda králů

50,zlevněná celodenní vstupenka,
děti 10 -15 let, důchodci

Jízda králů
zdarma
děti do 10 let, důchodci nad 70 let,
ZTP/P (po předložení průkazu)
Slevy platí pouze v neděli!

Pro občany Vlčnova a jejich hosty
je možnost koupit si na neděli zlevněné
vstupné (50,- Kč) v předprodeji od pondělí 4. 5. 2009 do pondělí 25. 5. 2009.
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Zpráva činnosti VBU v roce 2008
V loňském roce Vlčnovské búdové umělkyně reprezentovaly obec dvaceti vystoupeními, z nichž deset bylo na domácí půdě
ve Vlčnově a zbylých deset v rámci celého
našeho regionu. Nejvýznamnější akcí pro
nás v loňském roce bylo určitě natáčení pro
pořad Náš venkov / ČT jej uvedla 25. 10.
2008 /, který byl nejen o vdolečkách. Autorem
pořadu byl pan Jiří Jilík a musím říci, že
s ním i s celým televizním štábem byla velice
příjemná spolupráce. Doufáme, že to nebyl
jediný projekt České televize, na kterém jsme
se podílely.
Další příjemné setkání nás čekalo v listopadu při natáčení pro Český rozhlas pro
pořad Radiodárek, a to s rozhlasovým štábem
a zajímavými hosty.
Dvakrát do roka jezdíme na soustředění
do Štítné nad Vláří k paní učitelce Marii
Matulové. Paní učitelka právě ve Vlčnově
před mnoha lety začala svou pedagogickou
kariéru a má snad proto k Vlčnovu, místnímu
folkloru a také k nám velmi vřelý vztah.
Myslím, že jsme zavedly pěknou tradici.
Zároveň je to pro nás vždy přínosnou inspirací naučit se něco nového a náš sbor tak
zkvalitňovat. Na druhou stranu si troufám
říci, že paní učitelka naší návštěvou vždy
trochu pookřeje, nejen tím, že si s námi
zazpívá, ale i zavzpomíná, což je v dnešní
uspěchané době velice důležité.
V loňském roce jsme také opět pokročily
k vytvoření či jakési obnově našeho kroje.
Z vlastních zdrojů jsme si pořídily fěrtůšky
a za pomoci KSK spodnice a soboty / spodnice neboli „opléčka“ /. Letos máme v plánu

(pokračování ze strany 5. – JK 2009)

pokračovat, požádaly jsme o grant Nadaci
Děti-kultura-sport na pořízení nového vyšívání a rukávců.
Dále pracujeme na tom, abychom mohly
letos za podpory obce vydat prezentační CD
s několika písničkami z našeho regionu.
Nadále velmi dobře spolupracujeme
s MS Vlčnov, s TJ Sokol. Navázaly jsme novou
družbu a to se sborem z Dolních Dunajovic,
kam se podíváme v březnu a také se sborem
Výběr z bobulí z Valtic, který nás pozval
na podzimní vinobraní. Sbory na oplátku
pozveme buďto na Jízdu králů, Hodové zpívání
nebo Košt vdolečků.
Vše o nás, o připravovaných akcích se
dočtete na www.vbu.ic.cz, kde je také velká
fotogalerie ze všech našich vystoupení.
Závěrem bych chtěla poděkovat nejen panu
starostovi, zaměstnancům obecního úřadu,
ale také vedení Klubu sportu a kultury za
podporu a výbornou spolupráci.
Martina Chovancová

Natáčení pro Český rozhlas, listopad 2008

Hodové zpívání Vlčnov, červenec 2008

Jízda králů 2008

Soustředění ve Štítné nad Vláří, srpen 2008

Slavnosti vína UH, září 2008

Kolik nás v obci bydlí
V roce 2008 se narodilo v obci Vlčnov
celkem 35 dětí (z toho 18 chlapců a 17 děvčat).
Zemřelo 42 osob (z toho 26 mužů a 16 žen).
Do obce se přistěhovalo 38 osob a odstěhovalo se 24 osob.
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Informace pro majitele
pozemků v areálu
vlčnovských búd
Chtěli bychom Vás upozornit, že se
poslední dobou velice rozmáhá nepovolený
stánkový prodej občerstvení v búdách na
Vašich pozemcích. Prodejci většinou nemají
domluveno nic s majitelem, je to vlastně
načerno a bez Vašeho souhlasu. Zanechají
po sobě neuvěřitelný nepořádek, ničí porost,
odpadky se povalují všude.
Proto Vás prosíme, máte-li možnost,
zkontrolujte si během sobotního odpoledne
(30. 5. 2009) svůj pozemek. Vy, jako majitelé
máte možnost jim buď prodej zakázat či
sepsat smlouvu a povolit. Povolíte-li prodej na svém pozemku, nechejte si zaplatit
nájem a uklizení prostoru. Také odstranění
způsobených škod napáchaných prodejci na
sousedních pozemcích.
Vzhledem k tomu, že pozemky jsou
soukromé majetky, pořadatelé (Obecní úřad a
Klub sportu a kultury Vlčnov) nemají právo
toto omezit, zakázat ani nijak organizovat.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
VINOHRADSKÉ ULICE
Pořadatelé Jízdy králů Vlčnov upozorňují
občany na dopravní omezení ve Vinohradské
ulici, která bude uzavřena pro automobilovou dopravu v sobotu 30. 5. 2009 od 14.00
hodin do 3. hodiny ranní následujícího dne.
Ve směru od středu obce bude Vinohradská ulice uzavřena za křižovatkou
s ulicí Záhumní u domu čp. 848. Ve směru od
dolního konce bude uzavírka nad Hraničkou
(u restaurace Pepčín). Ulice Starohorská
a Hranička budou průjezdné.
K tomuto opatření nás vede snaha zajistit
bezpečnější pohyb stále vzrůstajícímu počtu
návštěvníků vlčnovských búd.
Prosíme všechny dotčené spoluobčany
o trpělivost a děkujeme za pochopení.
INFORMACE O DOPRAVĚ
Vzhledem k projíždějící jízdě králů,
krojovému průvodu, vystupování souborů
přímo v ulicích a pro zajištění bezpečnosti
všech občanů, návštěvníků i účinkujících
je Vlčnov v neděli 31. 5. 2009 uzavřen pro
veškerou dopravu.
Pokud zvete nějaké hosty, doporučte
jim příjezd do Vlčnova před 8. hodinou
ranní. V tuto dobu je ještě možno projet
přímo k Vašemu domu na Povolení vjezdu,
které Vám vystavíme v KSK. Po 8. hodině už nikoho dopravní ostraha nepustí do
obce, auta musí zaparkovat na vyznačených
místech. Občanům Vlčnova, po předložení
průkazu totožnosti, je samozřejmě povolen vjezd domů (např. z noční směny ze
zaměstnání, atd.).
Odjezd návštěvníků a průjezd obcí je
možný až po odjezdu jízdy králů ze stadionu
domů, tzn. v čase od 16.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Obec Vlčnov měla k datu 31. 12. 2008
celkem 3024 obyvatel.
zpracovala
Lenka Chvilíčková

Za organizační výbor
Jízdy králů Vlčnov
Petra Brandysová
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Jak pracoval v roce 2008 Mužský sbor Vlčnov
Všichni příznivci vlčnovského folkloru a
pěkné lidové písničky si jistě povšimli, že ani
v roce 2008 Mužský sbor Vlčnov nezahálel
a aktivně reprezentoval svou obec na místních
akcích v rámci okresu a čtyřikrát vycestoval
i za hranice kraje.
Každé vystoupení mělo svůj půvab a snad
i úspěch. Z některých jsme odjížděli jen velmi
neradi a diváci se s námi srdečně loučili. Naše
činnost nezahrnuje jen pěvecká vystoupení,
kterých je většina a v loňském roce jich bylo
neuvěřitelných 18, ale také akce na utužení
kolektivu a ty byly loni čtyři. Pro všechny
uvádím jejich výčet:
26. ledna jsme se tradičně zúčastnili vlčnovského Krojového plesu a dokonce si našli
i chvilku na společnou písničku.
5. února jsme gratulovali k šedesátinám notně
zaskočenému Rosťovi Králíčkovi.
13. února se pozvaní členové chlubili na
setkání vlčnovských spolků se starostou obce.
23. února cestujeme společně se souborem
Dolněmčan na tradiční Moravský ples do
Prahy do Národního domu na Smíchově.
14. března jsme spolu s VBUčkama oslavili 5.výročí založení sboru již tradičním
Koštem slivovice, který si sami pořádáme
a organizujeme.
V sobotu 22. března pořádal mikroregion
Východní Slovácko kulturní vystoupení na
Velikonočním jarmarku v Uh. Hradišti.
23.–25. května Jízda králů Vlčnov, znamenající pro mnohé z nás spoustu pořadatelských
a organizačních povinností, navíc sobotní
vystoupení na parkovišti a nedělní jízdokrálový průvod. Vzpomněli jsme i nedožité
80. narozeniny strýca Františka Vozára a
položili mu na hrob kytku.
O týden později znovu cestujeme. Na
5. celostátní přehlídku sokolských sborů.
Do autobusu tentokrát přibíráme i děvčata
z VBU a cimbálovou muziku Durancija.
14. června nám „Došla cedulička z kancelářa“,
že starosta Jenda Pijáček oslavuje padesátiny
a jelikož je stínovým členem našeho sboru, tak
nás také zve. Šli jsme, pěkně jsme zazpívali
a „provédli aj jakúsi lotrovinu“.
21. června - 1. lázeňské zpívání v areálu
Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves za účasti
10 vyhlášených sborů.
26. července jsme uspořádali, za vydatné
podpory vedení KSK již potřetí Hodové zpívání ve vlčnovských búdách. Zúčastnilo se
ho rekordních 8 souborů.

Před kostelem ve Velké nad Veličkou na Horňáckých ozvěnách, 23. srpna 2008
9. srpna cestujeme na Medové zpívání do šedesátiny, tak se šlo zase gratulovat a zpívat.
chalupy u Strmenských v Kudlovicích.
14. prosince bylo další akcí Vánoční koledová23. srpna vracíme návštěvu Horňáckému ní. Zde jsme účinkovali spolu s Vlčnovjanem,
mužskému sboru z Velké nad Veličkou na CM Čardáš, Vlčnovjánkem, VBU a DH
Horňáckých ozvěnách. Společně s námi Vlčnovjané.
vystoupil i dětský soubor Vlčnovjánek.
19. prosince, před koncem roku, se pravidelně
24. srpna si nás velmi tajně pozvali na Obecní scházíme k malému posezení s VBU. Loni
úřad starosta s místostarostkou, jako překva- jsme to stihli na poslední chvíli.
pení pro pětasedmdesátníky a hlavně našeho A konečně poslední akcí loňského roku byl
28. prosince Živý betlém.
člena Jana Mošťka.
13. září se konaly Slovácké slavnosti vína
Scházíme se pravidelně každý čtvrtek
a otevřených dveří památek v Uh.Hradišti. v 19 hodin v salonku Klubu sportu a kulZatím jsme ani jeden ročník nevynechali.
tury v 1. poschodí. V současné době je nás
Pro nepřízeň počasí se 4. košt vdolečků konal 17. Škoda jen, že dva členové jsou dlouhodobě
21. září v hlavním sále KSK. Pozvali jsme nemocní. Vedoucím je stále Rosťa Stloukal,
si na něj Ženský pěvecký sbor Otrokovice.
jeho zástupcem Jan Moštěk a o organizační
3. října jsme již po několikáté slavili 5. výročí záležitosti se starají Petr Pančocha a Jiří Ulčík.
založení sboru na valné hromadě Společnosti Na většině vystoupeních nás doprovázela
Jízdy králů.
CM Durancija. Za šest let fungování jsme
Na 11. října si nás pozvala děvčata se spřá- sesbírali a sepsali na 170 převážně moravteleného Ženského pěveckého sboru Píseň ských písniček.
Dovolte mi jménem celého sboru poděk nim do Jedovnic na Sobotní sokolení.
Zas máme co vracet.
kovat sponzorům, vedení KSK Vlčnov,
Zpívání na Obecním úřadě se zalíbilo Obecnímu úřadu Vlčnov, České obci sokolStanislavu Limanovi, proto si nás při čtvr- ské, Společnosti Jízdy králů a všem, kteří nás
tečních zkouškách sboru dlouho dopředu v naší činnosti podporují.
objednával. 19. října proběhlo slavnostní
Zároveň srdečně zveme všechny případné
přijetí ročníku 1938 v obřadní síni.
zájemce o zpívání a lidovou písničku, aby
8. prosince oslavil jednatel Obce sokolské ve přišli a rozšířili naše řady.
Jiří Ulčík
Vlčnově a náš příznivec Břeťa Mikulec své

Vážení spoluobčané,
v letošním roce uplynulo již neuvěřitelných deset let, co se naše vesnice zapsala
do Guinnessovy knihy rekordů největším
počtem variant krojů z jedné obce. Dozvěděl
se to tehdy celý svět. Akce to byla krásná
a velkolepá, do příprav se zapojila spousta
ochotných lidí a další spousta se oblékla
a představila naše pěkné kroje. Myslím, že
většina z nás ani nevěděla, že těch variant
máme tolik…
Proto bych vás všechny, co máte ke kroji
trochu vztah, chtěl velice poprosit, abyste se
do něj oblékli i letos o jízdě králů a vyšli do
průvodu. Ukažme světu i sami sobě, že to
nebyla jenom ta jediná výjimečná přehlíd-

ka, ale že máme v našem Vlčnově mnoho
krojů, které nosíme. A právě na toto výročí
jsme připraveni si je obléci. Vytáhněme je
z truhlic a skříní, provětrejme a oblečme si
je. Podpořme královskou družinu, děvčata
i všechny účinkující soubory v průvodu.
Ukažme tímto soudržnost a příslušnost ke své
obci. Je to významný rok i proto, že v družině
jedou čtyři bývalí králové a po dlouhé době
(a na dlouhou dobu) 24 jezdců.
Ještě jednou vás prosím, zúčastněte se
slavnostního průvodu jízdy králů ve vlčnovských krojích. Náš kroj si tuto poctu určitě
zaslouží.
Petr Pančocha
a chlapi z Mužského sboru
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Vlčnovjánek v roce 2008
V loňském roce měly děti ze souboru celkem 10 vystoupení. Pro nás je trochu zvláštní
bilancovat rok podle kalendáře, protože pro
nás sezóna začíná v září, stejně jako ve škole.
Děti pracují ve dvou skupinkách, mladší a
starší, každá nacvičuje samostatně, ale na
vystoupení jezdíme většinou společně. Stále
nás doprovází cimbálová
muzika Durancija, za což
jim velmi děkujeme.
Jako vždy v lednu
nás čekal Dětský krojový ples ve Vlčnově. Ke
konci zimy přišla nabídka
vystoupit v sobotu před
Velikonocemi v lázních
Karlova Studánka. Začali
jsem pilně zkoušet, proběhlo i nějaké to soustředění, abychom lázeňským
hostům předvedli dobrý
program. V březnu jsme
také zatancovali a předvedli jarní zvyky obyvatelům Charitního domu.
V dubnu se několik dětí
zúčastnilo již tradičního Zpívání v Galerii na
Měšťance, v programu
zazpíval i dívčí sboreček.
V květnu nás čekala další
tradiční akce Jízda králů
Vlčnov. Účinkovali jsem v
sobotním odpoledním programu, v nedělním
dětském pořadu a v průvodu. V červnu jsme
byli hosty staroměstského dětského souboru
Dolinečka, oplatili nám pozvání za Dětský ples.
Pak už nastaly prázdniny, ale ne na dlouho,
protože v srpnu nás čekala dvě vystoupení.
Bohužel přes prázdniny odešlo pár dětí, hlavně

chlapců, takže byl problém sestavit program.
To vždy koncem školního roku někdo odejde.
Proto se těšíme na září, že zase přivítáme nové
členy. Tak tedy 16. 8. jsme v rámci Vizovického
Trnkobraní tancovali v doprovodném programu, který se kvůli dešti konal v kulturním
domě. 23. 8. jsme vystupovali, opět za deště,

Společnost byla založena v roce 1991 členy
výboru klubu na podporu jízdy králů. V tomto
duchu a v souladu se stanovami, které podrobně
určují cíle tohoto sdružení, se Společnost řídí
dodnes. Díky aktivitě členů a výstižnému
názvu občanského sdružení se nám podařilo k 31. 3. 2009 rozšířit členskou základnu
na neuvěřitelných 243 členů. Z toho máme
113 členů z celé republiky, dva ze Slovenska
a jednoho ze Spojených států a zbytek jsou
občané Vlčnova. Společnost je významným
spolupořadatelem každoroční jízdy králů.
Všichni vlčnovští králové se dle stanov stávají
čestnými členy Společnosti a občané Vlčnova
nezapomínají na jejich podporu jízdy králů.
Největší radost nám způsobí neznámí
občané, kteří si náš program vyhledají na
internetu a sami se přihlásí za členy a ke
spolupráci. Jsou mezi nimi často i lidé tělesně
postižení, kteří ve Vlčnově nikdy nebyli,
žádají o propagační materiály a děkují že se
staráme o udržení této krásné tradice. Jistě
si dovedete představit jaká je to propagace
pro Vlčnov, když každý rok všem 243 členům pošleme, nebo ve Vlčnově většinou
rozneseme, programové sborníky jízdy králů,
které vydává Klub a na podzim propagační
dárkové kalendáře, které vydává Společnost.
Je to taková mravenčí velmi důležitá činnost,

která umožňuje kontakt s členskou základnou,
pomáhá propagaci Vlčnova a jízdy králů.
Dárkových kalendářů zase využívají firmy
pro svůj marketing a propagaci svých zájmů.
Letošní dárkové kalendáře jsme dle požadavků
firem rozšířili o dvě záložky s vysvětlením
tradice jízdy králů v češtině a angličtině.
Podobně všechny popisky pod fotografiemi
jsou dvojjazyčné. Společnost se podílela na
výzkumu tradice jízdy králů pro Národní ústav
lidové kultury ve Strážnici, k přípravě žádosti
o zápis fenoménu jízdy králů do nehmotného
kulturního dědictví světa v rámci UNESCO.
Loňský rok byl pro činnost Společnosti
mimořádně úspěšný. Podařilo se nám získat
účelovou dotaci od významné pražské firmy
ČEPS na ušití kompletu osmi vlčnovských
nohavic a kordulek. Zástupci této firmy se
letos přijedou podívat na jízdu králů a tak
je možná získáme pro další spolupráci. Je to
významná pomoc pro budoucnost jízdy králů,
protože kroje stárnou a do Vlčnova se navíc
stěhují lidé z jiných krajů, kteří nemají žádné
kroje. Sehnat dnes krojového krejčího, který
by byl schopen ušít vlčnovský kroj je stále
větší problém a schází potřebné materiály.
Prozatím se vše podařilo vyřešit vykoupením
starších kordulí, ze kterých použijeme dobrý
kamrhol na kyty a ozdobné knoflíky.

ve Velké nad Veličkou na Ozvěnách Horňácka.
V září nás čekaly ještě Dny vína v Uherském
Hradišti. Byl to náročný den, foukal studený
vítr, šli jsme několik kilometrů v průvodu
a ještě nás čekalo odpolední vystoupení ve
Smetanových sadech. Ale děti všechno vydržely a výborně zvládly.

V říjnu, po všech plánovaných vystoupeních, proběhl nábor nových dětí. Přišlo hodně
prvňáčků, převážně odchovanců Čerešniček.
Starší děti přestoupily do druhé skupinky,
jeden nám odešel do dospělého Vlčnovjanu
a některé přestaly tancovat úplně. Taky nás
trápí klasický problém všech dětských souborů, že máme málo chlapců
ve věku od 10 let. My jich
máme ale fakt málo, ve
starší skupině jsou jenom
tři. Nemůžeme děti učit
párové tance, musíme
hodně přemýšlet s čím
vystoupíme a jaká pásma
nacvičíme. Je to neštěstí
především pro děvčata.
Kalendářní rok jsme ukončili společným vánočním
koledováním s ostatními
folklorními soubory z Vlčnova. Bylo to zároveň
první účinkování nových
dětí z mladší skupinky
a poslední v tomto roce.
Ještě bychom chtěli
na závěr poděkovat zřizovateli Klubu sportu
a kultury, že nám poskytuje veškerý servis ohledně
krojů, rekvizit a propagace a především financuje
dopravu na naše vystoupení. Jsou to nemalé částky a my sami bychom
si je v žádném případě nebyli schopni hradit.
Barbora Chvilíčková,
Petra Brandysová,
vedoucí DFS Vlčnovjánek

Občan. sdružení Společnost Jízdy králů v roce 2008
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V loni jsme také vydali další dvě pohlednice, které jsou k dnešnímu dni takřka rozebrané. Společnost dále finančně podpořila rodinu krále a všem velkým družičkám
vyplatila příspěvek na údržbu a žehlení krojů.
Společnost podporuje také mužský sbor, pro
který nechává žehlit košile a zajišťuje drobné
občerstvení na jízdu králů pro dětské soubory
klubu. Společnost ve spolupráci s klubem
získala grant od Nadace Děti-kultura-sport
na pořízení růžových kašmírových šátků
zvaných Tibetek. Šátky jsou už koupené,
KSK dokončuje třásně a zájemci si je mohou
už brzy zakoupit v klubu. Výbor Společnosti
ve spolupráci s klubem realizovaly v salonku
KSK projekt na zlepšení zvukových poměrů
včetně nového osvětlení. Tato úprava snížila
nežádoucí odrazy zvuku a výrazně zlepšila
interiér salonku. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim obchodním partnerům, kteří
zakoupením kalendáříků pomohli zajistit naše
projekty, všem členům Společnosti, kteří mimo
členský příspěvek věnovali finanční dar na
podporu činnosti, všem dalším sponzorům,
Klubu sportu a kultury a Obecnímu úřadu za
významnou podporu naší činnosti.
Ing. Antonín Pavelčík,
předseda Společnosti Jízdy králů
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Zpráva ČČK

Naše organizace ČČK má celkem 147
členů, 30 je mladšího věku, 28 je mladých
zdravotníků od 2. do 8. třídy a zbytek je
důchodového věku.
I když jsme v posledních letech získali
mladší členy, celkově převažují starší.
Uplynulý rok v naší práci nebyl moc
úspěšný.
Uspořádali jsme výlet do jeskyně
Výpustek,dále do poutního místa Křtiny a
nakonec jsme se vydali do Vyškova na návštěvu ZOO a Dinoparku.
Jako každoročně jsme zajišťovali službu
první pomoci dobrovolným hasičům při jejich
soutěžích.
Ani mladí zdravotníci neměli minulý
rok moc vytížený vzhledem k nemoci jejich
vedoucí paní Moštkové. Nyní už začínají zase
pracovat a p. Moštkové pomáhá p. Motyková.
Za všechny členy děkuji našim zastupitelům za finanční pomoc.
Věra Pěchová

Výroční zpráva Klub dětí „Broučci“
V roce 2008 došlo v klubu dětí „Broučci“
ke dvěma zásadním změnám. Většina stálých členů opustila klub, protože jejich děti
nastoupily do mateřské školy. Rodiče byli
s tímto přechodem do nového prostředí velmi
spokojeni. Děti byly zvyklé z našich pravidelných setkání a akcí na kolektiv, kde se i ty
citlivější „otrkaly“ pod dohledem rodičů a ve
školce se pak mezi ostatní už bez problémů
zařadily. Navíc se děti znaly už z klubu a tak
mateřská školka pro ně nebyla zcela cizím
prostředím s novými lidmi, ale potkávaly tu
mnoho známých tváří. Tímto se osvědčila
v praxi hlavní myšlenka klubu dětí, sloužit
jako průchozí prostor mezi rodinou a MŠ.
Děti plynule přešly z rodinného kruhu do
kolektivu vrstevníků.
V loňském roce jsme také navázali
spolupráci s Občanským sdružením rodičů

při základní a mateřské škole ve Vlčnově.
Společně jsme pořádali Pohádkový les
a Mikulášské odpoledne. Obě akce měly
u veřejnosti velký kladný ohlas a my se těšíme
na další spolupráci.
Klub dětí také pořádal 2. ročník
„Broučkovské drakiády“ pro své stávající
i bývalé členy, která se konala v listopadu
v búdách. Velmi nás potěšil zájem široké
veřejnosti, přidaly se k nám nejen nové děti,
ale i dospělí. Pouštění draků bylo zakončeno táborovým ohněm v areálu p. Janči
u restaurace na Pepčíně. Tímto bychom mu
chtěli poděkovat za jeho vstřícnost a zapůjčení
prostor. Akce se dětem velmi líbila a už se
těší na další ročník.
Klub dětí také spolupracuje s Obecním úřadem na obnově vlčnovských hříští. Děkujeme
vedení Obecního úřadu za vstřícnost.

Z Charitního domu...
Stává se již tradicí, že obyvatelé
Charitního domu vyrábí růže na jízdu králů.
Ani letošní rok nebyl výjimkou. Když se
za okny přela zima s jarem o nadvládu,
v naší jídelně vzrůstaly pod klidnýma rukama
krásné barevné růže.

O spolupráci nás požádala, jménem obecního úřadu, paní Marta Moštková, která
zajistila materiál potřebný k výrobě.
Snad i pocit, že starší generace může být
hodně ku prospěchu mladým, jim dodával
jistotu, s jakou růže vyráběli. Všechna práce,
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Již druhým rokem jsme také vyráběli přáníčka s pozvánkou do našeho klubu,
která byla předána rodičům na vítání nových
občánků. Tímto bychom chtěli znovu všechny
rodiče s dětmi předškolkového věku pozvat
mezi nás. Od března se budeme scházet opět
2× týdně – vždy v pondělí a ve středu od 10.00
do 12.00 hod. Prostory klubu „U zahrádkářů“, které nám Obecní úřad dal k dispozici,
neustále zútulňujeme, v letošním roce jsme
mimo jiné nakoupili i nové hračky pro děti.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kterým nejsou děti lhostejné a podporují nás jak v pořádání akcí pro děti, tak ve
zvelebování našeho působiště. Seznam sponzorů můžete shlédnout na našich stránkách:
http://www.brouccivlcnov.unas.cz/
Zita Zemková, Hana Mošťková

trpělivost a ochota ležela na bedrech našich
obyvatel, kteří k tomuto úkolu přistoupili
velmi zodpovědně. Myslím si proto, že veškerý dík a náležité ocenění jejich tvořivosti
jim po právu náleží.
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Čerešničky
v roce 2008

DH Vlčnovjané Pojetí
základního
vzdělávání

Vedoucí soboru – Plachá, Mikulcová

Dechová hudba Vlčnovjané má v současné době 11 stálých členů, z toho je 9 členů
z Vlčnova. Za loňský rok jsme absolvovali
asi 50 her. V obci zajišťujeme, dle našich
možností, akce jako jsou pohřby, oslavy, slavnosti a jiné. Tyto hry jsme prozatím schopni
pokrýt z domácích muzikantů. Dále se každoročně účastníme i vystoupení mimo naši
obec. Mezi naše nejčastěji navštěvované patří
lázně Luhačovice, kde hráváme několikrát
do roka. Slavnosti ve Starém Hrozenkově,
dále přehlídky a festivaly dechových hudeb
a plesy v blízkém okolí. Na tyto akce už si
zveme i hostující muzikanty a zpěváky, kteří
nám pomáhají zvednout úroveň vlčnovské
dechovky. Nerad bych však mluvil jen tak
naprázdno. Každý, kdo nás viděl a slyšel si
mohl určitě udělat obrázek sám. Z negativních
poznatků se snažíme poučit a naopak, každé
slovo chvály nebo uznání potěší srdce každého muzikanta. Závěrem bych rád poděkoval
OÚ Vlčnov, KSK Vlčnov a lidem, kteří nás
podporují v naší činnosti.
Jan Podškubka

Už několik let do školy při každém větším
dešti střechou zatéká. Děti a učitelé se v tomto
období proplétají na chodbách a učebnách mezi
ručníky a nádobami, kam z rovných střech
odkapává dešťová voda. Havarijní situaci ploché
střechy neřeší neustálé opravy a lepení dalších
izolačních vrstev. Mimochodem tyto opravy už
spolykaly nemalé finance a ve skutečnosti byly
opravy účinné pouze do dalšího většího deště
nebo tání sněhu. Jistě není třeba zmiňovat bezpečnostní rizika, která s sebou tento neutěšený
technický stav střechy školní budovy přináší.
Vedení školy situaci trpělivě řeší společně
s vedením obce. Oprava bude nákladná a bylo
proto potřeba hledat ty nejvýhodnější varianty
financování. Stejný problém se zatékáním nás
trápil i v mateřské škole. Poté, co byla provedena
bytová nadstavba a následně zastřešena novou
sedlovou střechou, letitý problém se zatékáním byl vyřešen. Věřme, že plánovaná druhá

etapa opravy školní budovy dopadne stejně
dobře jako v mateřské škole. Zřizovatel školy
zažádal o grant čerpání z fondů EU a připravil
projekt pro tuto náročnou opravu. Proběhlo
výběrové řízení na dodavatele. Letos během
letních prázdnin by měla být nově oplášťována
zmiňovaná střecha, zatepleno obvodové zdivo
a vyměněna okna.
Samotná přípravná fáze tohoto projektu
byla časově i technicky náročná, i když zatím
ještě není nic vidět. Věřme, že realizace celého
projektu dopadne dobře a škola bude dál po
mnoho let pro děti příjemným a bezpečným
místem pro vzdělávání a přípravu na jejich další
život. Na podzim snad budeme moci společně
poděkovat všem, kteří už svůj velký kus práce
odvedli, ale i těm, na které ještě obrovský
úkol spojený s celkovou rekonstrukcí školní
budovy teprve čeká.
Jitka Kučerová

V první polovině roku jsme se scházeli
ještě v MŠ v počtu kolem 24 dětí. Od začátku
října se scházíme v KSK. Musíme poděkovat paní ředitelce za maximální podporu
a připravení podmínek pro děti a naši práci.
V minulém roce jsme vystupovali na
již tradičním Dětském krojovém plese
a při jízdě králů. Novinkou bylo vystoupení
při Dolňáckých slavnostech v Hluku a na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Kromě
toho jsme navštívili Charitní dům a našim
babičkám a dědečkům jsme koledovali.
V závěru školního roku jsme už tradičně
navštívili ZOO Lešná. Protože jsme byli
nucení změnit den výletu ze všedního na
sobotu, musíme poděkovat rodičům, kteří nám
s organizací výletu pomohli. Klubu děkujeme
za financování tohoto výletu.
Rodičům děkujeme za jejich obětavost
a čas, který obětují vodění dětí do KSK.

Škola se snad dočká!

Víte, že Charita nabízí zapůjčení
zdravotnických pomůcek?
Oblastní charita Uh. Brod nabízí k zapůjčení do domácností ze svého skladu na
Mariánském nám. 13 následující zdravotnické
pomůcky:
• polohovací postel elektrická
- pronájem
15,- Kč/den
• polohovací postel mechanická
4,- Kč
• invalidní vozík mechanický
6,- Kč
• chodítko
3,- Kč
• rolátor
4,- Kč
• vysoké chodítko
5,- Kč
• toaletní židle pevná
4,- Kč
• toaletní křeslo pojízdné
5,- Kč
• antidekubitní podložka
10,- Kč
• antidekubitní podložka s postelí 5,- Kč
• toaletní stolek
4,- Kč
• matrace
3,- Kč
• různé samost. drobné pomůcky
a přísluš.
30,- Kč/měsíc
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Pečovatelská služba komplexní domácí
péče se sídlem v Uh. Brodě působí v celém
našem regionu. Je to terénní služba, v jejímž
rámci vám mohou být od pondělí do pátku
poskytnuty tyto činnosti:
• pomoc při zvládání péče o sebe
• pomoc při osobní hygieně
• poskytnutí stravy / pomoc při zajištění
• zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
V případě zájmu se obracejte
na vedoucí pečovatelské služby:
p. Olga Slabiňáková
Mobil: 724 651 265, Tel.: 572 637 333
pecovatelky.uhbrod@caritas.cz
www.uhbrod.caritas.cz
Ing. Vladimíra Kaislerová

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině.
Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně
absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících
stupních vzdělávání.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního
vzdělávání a rodinné péče do povinného,
pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování
a rozvíjení individuálních potřeb, možností
a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání
svým činnostním a praktickým charakterem
a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební
aktivitě a k poznání, že je možné hledat,
objevovat, tvořit a nalézat vhodný způsob
řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti
a návyky, které jim umožní samostatné učení
a utváření takových hodnot a postojů, které
vedou k uvážlivému a kultivovanému chování,
k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu
i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání
na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji
zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech
žáků a na provázanosti vzdělávání a života
školy se životem mimo školu. To umožňuje
využít náročnější metody práce i nové zdroje
a způsoby poznávání, zadávat komplexnější
a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet
na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání
i v organizaci života školy.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na
2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí,
které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky
nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu
s vlastními předpoklady pro vzdělávání.
K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky
pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra
vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle
jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas
k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich
osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních
výsledků žáků musí být postaveno na plnění
konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně
laděných hodnotících soudech. Žákům musí
být dána možnost zažívat úspěch, nebát se
chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci
postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu,
zdokonalovat se ve zvolené profesi.
(ŠVP Viz Charakteristika školního vzdělávacího programu)
Jana Geržová
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Školka plná drobotiny
S přicházejícím jarem se každoročně
v mateřských školách hlásí zápisy dětí na
další školní rok. Je to k neuvěření, jak ten čas
rychle běží, ale letošní zápis byl na školní rok
2009 – 2010. O nedostatku míst v mateřských
školách slýcháme často ve zpravodajstvích
a toto téma plní také nejednu první stranu
denního tisku.
Vlčnov má jednu z mála mateřských škol,
která má dostatečnou kapacitu a může tak
vyhovět všem zákonným zástupcům, kteří
v termínu žádají o přijetí dítěte do mateřské
školy. Někteří z vás, kteří budete číst tento
článek, si položíte otázku: „ Proč v termínu “.
Odpověď je velmi jednoduchá. Vedení školy si
musí nový školní rok naplánovat a pro případ
vyššího počtu dětí vytvořit podmínky pro
vzdělávání dětí. Není žádnou novinkou, že

vozními zaměstnanci. Rodiče zase získali
první informace o mateřské škole (úplata
za předškolní vzdělávání, cena stravného,
dále pak krátce o organizaci dne a provozu
naší MŠ). Mimo termín vyhlášeného zápisu
si předem domluvilo schůzku a zapsalo své
dítě ještě 5 rodičů, kteří nemohli na běžný
zápis z osobních důvodů přijít. Zápis do
naší mateřské školy byl tedy ukončen a je
zapsáno 34 nových dětí. Po mnoha letech
tak pravděpodobně překročí počet docházejících dětí magické číslo 100! Přestože má
naše mateřská škola podle zřizovací listiny
kapacitu 120 dětí, vyhláška č. 14/ 2005 Sb.
o předškolním vzdělávání povoluje naplnit
třídy do počtu 24 dětí, s povolením výjimky
zřizovatelem, pak do počtu 28 dětí. Můžeme
tedy konstatovat, že máme téměř naplněnou

ledních zájmových činností pro starší děti).
Další novinkou v letošním roce je jednoduchý
zeměpis (4 výukové programy o světadílech),
ve spolupráci s Mgr. Lenkou Královou, vedoucí Přírodovědného centra TRNKA při Domě
dětí a mládeže v Uherském Hradišti. Jedná
se opět o odpolední činnosti v prostorách
mateřské školy.
Pro nejmenší tříleté děti mateřské školy,
(tentokrát za účasti maminek) jsme připravili v odpoledních hodinách v mateřské
škole kroužek KULIHRÁŠEK, z nabídky
Přírodovědného centra TRNKA, pod vedením
Mgr. Králové.
Společně s předplaveckým kurzem pro
děti mateřských škol, dále saunováním, pravidelnou logopedickou prevencí, adaptačním
programem pro nové děti a pravidelným

zákonní zástupci dětí (nejenom maminky, ale
i tatínkové), již nebudou využívat možnosti
být se svými dětmi na mateřské dovolené čtyři
roky, ale budou se chtít vrátit do zaměstnání
již po třech letech. S tím je spojen zájem
rodičů o přijetí dítěte k celodennímu pobytu
v předškolním zařízení.
K zápisu, který proběhl ve vlčnovské
mateřské škole 16. března 2009 v odpoledních
hodinách, přišlo 29 zákonných zástupců se
svými dětmi a všichni jsme prožili pěkné
společné odpoledne. Dospělí i děti si prohlédli prostory třídy, lehárny a příslušenství
patřící ke každé třídě (šatnu, umývárnu,
WC,…). Dětem byla nabídnuta odpolední
přesnídávka, kterou připravily kuchařky
školní jídelny. V průběhu odpoledne si děti
pohrály s hračkami, poznaly kolektiv nových
kamarádů a seznámily se učitelkami a pro-

školku. Zákonní zástupci všech dětí budou
pozváni na rodičovskou schůzku v měsíci
srpnu (přesný termín bude sdělen místním
rozhlasem v dostatečném předstihu), kde
budou podány podrobné informace o Školním
vzdělávacím programu MŠ Vlčnov, právech
a povinnostech jak rodičů, tak všech zaměstnanců mateřské školy. Na této schůzce se
všichni podrobně seznámí se školním řádem,
který je se školním vzdělávacím programem
nejdůležitějším dokumentem každé školy.
Projednáme také společně Plán akcí pro
děti a pro děti a jejich rodiče, který je také
součástí školního vzdělávacího programu.
Na této schůzce si najdeme prostor pro návrhy,
či doporučení od vás, rodičů.
V letošním školním roce jsme rozšířili
aktivity školy pro děti o odpolední tvoření z keramické hlíny (toto tvoření je součástí odpo-

setkáváním se se všemi rodiči při akcích naší
MŠ pak nabízíme všem věkovým kategoriím
dětí možnost a nabídku jak vzdělávání a
rozšiřování vědomostí, tak rozvoj tvořivosti
a prožitkového učení. Neodmyslitelnou součástí života v mateřské škole je podpora
a finanční zázemí od našeho zřizovatele, tedy
obecního úřadu. Rodiče dětí od nás často slyší,
že na některých školkách nemají dostatek
prostředků na dnes tak nákladný výtvarný
materiál a jiné potřebné věci jak na tvoření
s dětmi, tak na výzdobu a společné akce.
Naše děti mají vytvořeny dobré podmínky a
dostatek prostoru pro rozvoj všech kompetencí
spojených s přípravou na školu u nejstarších
a u naší nejmenší drobotiny radostně prožité
dny v prostorách vlčnovské mateřské školy.
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Markéta Píšková

strana 11

Rekonstrukce učebny přírodopisu
Nutností rekonstruovat odborné i kmenové učebny na naší základní škole se vedení
školy zabývá již několik let. Po dvaceti letech
každodenního provozu vybavení budovy
i vnitřní interiér zastaral a zaznamenal nevratné změny. Chtě nechtě je nutné školní prostory
začat postupně opravovat. Jedinou brzdou
rychlejší obnovy novým nábytkem a celkové
rekonstrukce jsou finance. V minulých letech
jsme již zrekonstruovali učebny fyziky, chemie
a informatiky.
Ve spolupráci se zřizovatelem – OÚ
Vlčnov a zainteresovanými firmami – Lidovou
tvorbou Uh.Brod a firmou Delika, byla letos
v létě započata rekonstrukce učebny přírodopisu. Obě jmenované firmy byly i v minulých
letech a při dřívějších rekonstrukcích významnými sponzory školy. Neméně důležitá byla
pro nás i jejich odborná rada při naplánování

celé akce. Touto cestou děkujeme jmenovitě panu Milanu Pechalovi a panu Marcelu
Solíkovi za pomoc při realizaci tohoto projektu
a jmenovaným firmám za sponzorské dary.
Poté, co se podlahová krytina v učebně
přírodopisu na některých místech obnažila až
na beton, rozhodlo vedení školy o započetí její
postupné rekonstrukce. Začali jsme výměnou
podlahových krytin. Nechali jsme opravit
stávající laboratorní stoly a obložení místnosti
a vyrobit skříně pro uložení exponátů a pomůcek. Na začátku prosince byla dokončena první
etapa této opravy a učebna byla slavnostně
předána do užívání za přítomnosti pana starosty Pijáčka, paní místostarostky Moštkové,
zastupitelů, zástupců dodavatelských firem,
rodičů a žáků. Učebna je koncipována tak,
aby mohla sloužit zároveň jako laboratoř.
Za prosklenými vitrínami a v zásuvkách jsou

učební pomůcky systematicky uloženy tak,
že umožňují operativnější využití při výuce.
Nový nábytek je bezesporu i pěkným estetickým doplněním prostoru učebny. Celkově
se zlepšily i hygienické podmínky výuky.
V současné době je v učebně k dispozici
počítač s připojením na dataprojektor. Učitelé
využívají výukové programy jak při výkladu
nové látky, tak při opakování a procvičování
učiva.
Ve druhé etapě rekonstrukce této učebny bychom chtěli vyměnit židle za výškově
stavitelné a zabudovat interaktivní tabuli.
Rovněž bude nutné doplnit některé pomůcky
pro výuku. Věřme, že nové a pěkné prostředí
tříd bude ještě více podporovat u našich dětí
touhu po vzdělání, a že si budou nového
vybavení vážit.
Jitka Kučerová

V letošním školním roce začala pracovat
formou kroužku dyslektická poradna.
S dětmi se pravidelně schází paní učitelka
Mlýnková Petra po skončení vyučování.
Náprava probíhá formou individuání nebo
skupinové práce. Vyučující využívá vhodných
didaktických pomůcek, her, puzzle, knih
a časopisů. Práce je to mravenčí a úspěchy
přichází pomalu. U některých dětí se tyto
problémy zmírní, jiné provází celý život.
Důležitá je trpělivost a důslednost, a to i ze
strany rodičů.
Kroužek logopedické prevence při základní škole vede dlouhodobě paní učitelka Jarmila
Podškubková. a zaměřuje se na komplexní
řečový rozvoj žáka. Navazuje na osvědčený
způsob logopedické prevence z minulých let.
Vedoucí kroužku velmi pozitivně hodnotí
plynulou návaznost a možnost dětí z MŠ
pokračovat v logopedické péči v první třídě
ZŠ. Žáci si v kroužku fixují hlásky, rozvíjí
vyjadřovací obratnost a jazykový cit.
Letos si žáci mohli na začátku školního
roku vybrat také kroužek anglického jazyka.
Schází se jednou týdně. Společně se učí
především nebát se mluvit. „Hodina nám
vždy uteče jako voda, protože kdo si hraje,
nezlobí. Je plná her, říkadel a písniček,“ říkají
vedoucí kroužku paní učitelky Jitka Milošová
a Michaela Ondrušková.

přírodovědná lycea a gymnázia. V jednohodinových blocích se v tomto kroužku střídá
učivo chemie a biologie člověka. Po probrání
určitého tématického celku zjišťují žáci své
znalosti a zdokonalují se ve vypracovávání
standardizovaných testů, které se používají
pro přípravu přijímacích zkoušek.
Některé žákyně 9. ročníku se přihlásily do
společensko vědního kroužku. Jeho náplní je
rozšířit poznatky z dějepisu, aktuální problémy
současnosti a zajímavosti z historie. Děvčata
poslouchají poutavé pořady z audionahrávek,
které vyžadují naprosté soustředění na text,
aby s ním mohly pod vedením paní učitelky
Soni Kundratové dále pracovat. Své vědomosti
si prověřují formou testů a soutěží.
Důležitost pohybu pro zdraví člověka si
dnes už uvědomujeme všichni. Proto i naše
škola nabízí žákům kroužky, ve kterých mohou
„vybít svou nadbytečnou energii“. Jedním
z nich jsou i pohybové hry. Chodí do nich
děti z 1. až 3. ročníku. V tomto školním roce
jsou zaměřené také na zdravotní tělesnou
výchovu. Pomocí her a jednoduchých cvičení
s náčiním zde získávají děti správné pohybové návyky a utváří si povědomí správného
držení těla. Při cvičení využívá paní učitelka
Helena Šimůnková gymnastické míče, švihadla, kelímky od jogurtu, noviny, vršky od
PET lahví, lavičky i žíněnky. „Nejoblíbenější
činností jsou samozřejmě hry. Děti hrají rády
třeba Na krále, Míčovou válku, Na myslivce
a zajíce, Na straky... Méně oblíbenou činností
je rozcvička. Bez ní a vyrovnávacích cvičení
by ale zdravotní tělocvik nesplnil svůj cíl
– vytvořit v dětech návyk pravidelného cvičení
po celý život. Především tak mohou předejít
problémům s bolestí zad a páteře ve vyšším
věku,“ konstatuje paní učitelka.
Od října tohoto školního roku zahájil činnost kroužek míčových her, který je zaměřený
na základy volejbalu. Je určený pro děvčata
a kluky ze 3., 4. a 5. třídy. Cílem je naučit
žáky různým druhům manipulace s míčem:
házení, chytání, odbíjení a driblování. Paní
učitelka Kateřina Knotková se v kroužku
věnuje hrám: vybíjené, mele, házené, florbalu
a přehazované. „Mezi nejoblíbenější patří
nácvik volejbalových úderů a přehazovaná,
kterou neustále vylepšujeme. Děti se toho už

hodně naučily. Umí spodní podání a nacvičují
příjem podání bagrem. Velmi se zlepšily
v házení a chytání míče. Líbí se mi, že zde
hrají vedle sebe mladší i starší děti, děvčata
a kluci. Učí se tak vzájemnému respektování a
ohleduplnosti,“ hodnotí kroužek jeho vedoucí.

Z činnosti kroužků na základní škole

V letošním školním roce byl žákům
9. ročníků nabídnut přírodovědný kroužek.
Znalosti z oblasti biologie člověka a chemie
prohlubuje paní učitelka Radka Rožková.
Hlavním cílem tohoto kroužku je připravit žáky po teoretické i praktické stránce
na střední školy zdravotnické, chemické,
strana 12

Posláním kroužku mladých zdravotníků je
rozvíjet dětské znalosti, vědomosti, dovednosti
a získávat návyky v oblasti poskytování laické
první pomoci s přihlédnutím ke specifické
oblasti zdravotnictví. Kolektiv kroužku tvoří
děvčata a chlapci ze 2. až 8. třídy. Schází se
pravidelně jedenkrát týdně a mladí zdravotníci
jsou rozděleni do dvou skupin. Žáci I. stupně
se chtějí naučit ošetřování drobných úrazů,
obvazování, polohování raněných a další
pro ně zatím zvládnutelné techniky. „Pro
zvýšení atraktivnosti kroužku hrajeme různé
zábavné hry, nechyběla ani „Módní přehlídka“
s využitím trojcípých šátků. Nedílnou součástí
dobře zvládnuté a zažité praktické části je
přiměřená teorie. Vyprávíme si o skladbě
lidského těla, hygieně, významu životního
prostředí a jeho ochraně. Pro další zpestření
naší práce využíváme i počítačovou techniku,
učíme se připravovat jednoduché a zdravé
pokrmy ve školní kuchyňce, navštěvujeme
obecní knihovnu. Díky místní skupině ČČK
jsme se zúčastnili výletu do Dinoparku Vyškov
a celodenní vycházky za zvířátky do lesa
a na mysliveckou chatu. Ve druhém pololetí, k řešení a nácviku náročnějších úkolů
v poskytování první pomoci jsou mladším
zdravotníkům nápomocna i děvčata ze II.
stupně, která kroužek navštěvují již několik let. Pomohou jim, a sama si zopakují
a procvičí, jak se v daných situacích zacho-
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vat, zdokonalí obvazovou techniku, naučí se
správně a efektivně přivolat rychlou lékařskou
zdravotní záchrannou pomoc. Určitě nebudou
chybět nácviky úkonů zachraňující lidský
život, nácvik provedení umělého dýchání
na figuríně či transport na nosítkách. Tyto
získané znalosti, dovednosti a návyky, kromě
nutné pomoci člověku v nouzi, mohou již
v současnosti děti využít i na soutěžích hlídek
Mladých zdravotníků,“ hodnotí a plánuje
vedoucí kroužku paní vychovatelka Anna
Mošťková.
Elegantní, hezky oblečená, to je cílem
nejen celebrit, ale každé dívky či ženy. Taktéž
mladé slečny v naší škole se chtějí sladit
s módní vlnou. I v letošním kroužku šití si
navrhují své modely sukní, kalhot, halen,
bolerek. Ty následně zhotovují dle technologických postupů.
Děvčata pracují ve dvou skupinkách.
V první skupině jsou ty, které začaly kroužek navštěvovat v letošním roce. Zhotovily
sukýnky různých střihů. Již perfektně zvládají
i kalhoty, které jsou v dnešní době nezbytnou součástí šatníku ženy. Ve druhé skupině
pracují děvčata starší. Navíc mají zkušenosti
z loňského roku. Tato děvčata si již kalhoty

a bolerka zhotovila a nyní dokončují náročnější
společenskou halenu.
„Je radost dívat se na děvčata, jak jsou
pyšná, že jejich model již není jen představou,
ale blíží se skutečnosti. Děvčata společně
diskutují nad módními trendy a mají spoustu
báječných nápadů,“ říká jejich vedoucí paní
vychovatelka Jana Mouralová.
Už druhým rokem žáci naší školy pracují
v hodinách výtvarné výchovy a v zájmových
kroužcích s keramickou hlínou. Zavádění něčeho nového, nevyzkoušeného a nepoznaného
vždy s sebou nese počáteční problémy. Naštěstí
jsme měli nablízku odborného poradce nadmíru zkušeného - pana Antonína Mošťka.
Už při výběru keramické pece probíhaly
mezi námi dlouhé debaty o správnosti výběru
typu pece pro účely školní výuky. Firma
„Keramika Moštěk“ se rovněž stala ústředním
dodavatelem keramické hlíny, přičemž velké
množství hlíny poskytla škole zdarma jako
sponzorský dar. Za pomoc i finanční podporu
jim paří náš velký dík.
Rozvíjení manuální zručnosti a kreativních dovedností dětí, prohlubování mezipředmětových vztahů i přátelská tvůrčí nálada
v hodinách keramiky patří k velkým kladům
výuky. Žáci se učí výtvarně zpracovávat vlastní návrhy s ohledem na specifický materiál
i podmínky dalšího zpracování. Děti se učí
vzájemně komunikovat při týmové práci, při
zpracování zadaného tématu být zodpovědní
za výsledek.Učí se oceňovat práci vlastní
i druhých, při společné práci se vzájemně
obohacují a učí jeden od druhého.
Úspěšné dětské práce byly vystaveny ve
vestibulu školy při „Vánoční dílně“. Půvabné
výtvory malých prvňáčků i propracovanější
výtvory žáků z vyšších ročníků okouzlily návštěvníky školy a zároveň esteticky
dotvořily předvánoční výzdobu a náladu ve
škole. Součástí vánoční výstavy byl i velký

keramický betlém, na jehož výrobě se podíleli
žáci prvního až devátého ročníku. Každý žák
se rád pochlubil a prstem ukázal na postavičku, kterou sám vymodeloval a přispěl tak
k úspěšnému společnému dílu. Všichni dospělí
návštěvníci školy chválili keramické výrobky,
někteří nevěřícně kroutili hlavami nad tím,
že ve vlčnovské škole máme tak šikovné děti.
Do konce roku máme ještě naplánováno mnoho
práce jak pro individuální práci, tak pro skupiny. Doufejme, že se nám podaří vytvořit
společný obraz Vlčnova i jízdy králů, a že
výrobky našich žáků budou trvale esteticky
zkrášlovat interiér školy.
Jana Geržová a Jitka Kučerová

Spolek přátel Ploťácka a karneval Obč. sdružení
při ZŠ a MŠ
Vlčnov
Ano, toto spojení k sobě už neodmyslitelně
patří. Samozřejmě pouze za předpokladu, že
povětrnostní podmínky jsou příznivé a dovolí
partě nadšenců z dolního konce připravit na
hřišti „na Ploťácku“ ledovou plochu pro děti
z celé obce. Tato zima nám vcelku přála a po
dvouleté odmlce se na Ploťácku opět bruslilo.
Ale nejen to. Vrcholem našeho snažení je
připravit pro děti „Karneval na ledě“. Letos
se nám ho podařilo zorganizovat skutečně
na poslední chvíli. A to v neděli 18. ledna.
V úterý 20. ledna bychom mohli pořádat
už jenom tak plavecké závody pro otužilce.
Ale v neděli si spousta dětí ještě užívala
a soutěžila tradičně v několika disciplínách
s těmito výsledky:
Sportovní dovednosti mladší:
1.
Nikola Koníčková
2.
Radek Harman
3.
Veronika Mikulcová
Sportovní dovednosti starší:
1.
Martin Liman
2.
David Kovář
3.
Marek Hanus
Krasobruslení:
1.
Leona Fibichrová
2.
Ondřej Miloš
3.
Sára Šopíková

O nejlepší masku:
1.
Karolína Horsáková alias Víla
2.
Verunka Boťová alias Indiánka
3.
Nikolka Juráková alias Bludička

A zvláštní cenu poroty získal Vojta Ulčík
alias bezhlavý tulák.
Děkujeme vedení obecního úřadu za spolupráci při zajištění této akce, dále jmenovitě
paní místostarostce paní Martě Moštkové za
pomoc při samotném průběhu a vyhlášení
výsledků karnevalu. Rovněž děkujeme všem
sponzorům, kteří se jakoukoliv formou podíleli na zajištění cen i bohatém občerstvení
nejen dětí.
Ale nejenom karnevalem žije Ploťácko.
Díky dlouhodobé dobré spolupráci s obecním úřadem se nám daří toto hřiště nejen
udržovat, ale i dále vylepšovat, například
před touto zimou se nám podařilo vyměnit
dřevěné mantinely. Jsme přesvědčeni, že tato
dobrá spolupráce bude pokračovat i nadále
a hřiště na ploťácku bude i v budoucnu možno
využívat ke smysluplnému vyplnění volného
času dětí z celé obce.
Dušan Vráblík
za spolek přátel Ploťácka
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Sdružení uspořádalo v roce 2008 několik
akcí pro děti Vlčnova a jejich rodiče:
• jarní burzu dětského a sportovního
oblečení a sportovních potřeb
• florbalový turnaj smíšených družstev
žáků ZŠ
• pohádkový les, kterého se zúčastnilo
cca 165 dětí se svými rodiči
• podzimní burzu sportovních potřeb
• mikulášské odpoledne s účastí asi
sta dětí
Sdružení finančně podpořilo:
• základní školu (rozloučení se žáky
devátých tříd, příspěvek na nákup
florbalových hokejek, ceny
do školní soutěže)
• mateřskou školu (rozloučení
s předškoláky)
Sdružení na podnět nespokojených rodičů
žáků ZŠ Vlčnov a některých pedagogů školy,
poukazovalo na tyto problémy u zřizovatele
školy a u České školní inspekce.
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Vlčnovjan v roce 2008
Každoroční přehled vystoupení souboru
Vlčnovjan začínáme krojovým plesem. V roce
2008 připadla poslední lednová sobota a s ní
ples s představením vlčnovského krále na 26. 1.
Vlčnovjan doprovázený CM Čardáš připravil
spolu s Vlčnovskými búdovými umělkyněmi
krátký program, a u cimbálovky v přísálí KSK
bylo jako každoročně živo téměř do rána.
Tak trochu nečekaně vystoupil soubor
(spolu s FS Pentla, VBU, CM Mladí Burčáci
ad.) v programu, který doprovázel den řemesel
v Popovicích 5.4. a který popovičtí členové
Vlčnovjanu pomáhali organizovat.
V rámci společné propagace jízd králů ve
Vlčnově, Hluku a Kunovicích byla dohodnuta
mezi obcemi reciproční vystoupení souborů
z těchto tří obcí/měst. Vzhledem k tomu
nás čekalo vystoupení v hlavním programu
slavností s jízdou králů v Kunovicích už
v sobotu 17.května.

USA, Mexika, Brazílie, Mali, Rumunska,
Irska, a ruské autonomní republiky Buryatia
i domácí Francie, celkem tedy bylo v patnácti
folklorních souborech na 400 účinkujících.
Zájezd byl připravován téměř 10 měsíců.
Programový ředitel festivalu trval na tom, aby
součástí prezentace České republiky, respektive Vlčnova byla také jízda králů. Vzhledem
k tomu, že z organizačních důvodů se toho
ujal soubor, který si v omezeném počtu lidí
musel poradit také se strojením koní a všech
dalších záležitostí, museli jsme do nabitého
kalendáře zkoušek a několika víkendových
soustředění napasovat také výuku jízdy na
koních a cvičné strojení koní u Antonína
Konečného v Milokošti. Obě jízdy králů se
v Gannat velmi líbily, a nebýt toho, že jsme
museli davy přihlížejících prosit o to, aby
netleskali, protože se plašili koně, provázel
by nás aplaus po celou cestu. Kromě dvakrát

Hned další týden následovala domácí
vlčnovská jízda králů, kde se soubor představil
jak v programu sobotního Vitajte ve Vlčnově,
tak v nedělním průvodu a hlavním programu
na stadionu. Konečně tanečníci Vlčnovjanu
nechyběli ani v pátečním regionálním kole
O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
na Uherskobrodsku, které také domácí Libor
Moštěk jednoznačně vyhrál a přímo si tak
zajistil účast ve finále této soutěže na MFF
ve Strážnici 28. června 2008.
O víkendu 21.–22. června přijal Vlčnovjan
milé pozvání přátel z FS Jaro na jubilejní 20.
Čermenské slavnosti. Mezinárodní folklorní
festival v Dolní Čermné byl v loňském roce
vzhledem ke svým kulatinám slavnostnější
a bohatší na účinkující ze zahraničí. Účastnily
se mimo „domácí“ také soubory z Kolumbie,
Slovinska, Polska a Slovenska.
Posledního z „jízdokrálových„ vystoupení
se soubor zúčastnil v neděli 6. července na
Dolňáckých slavnostech v Hluku.
Nejnáročnějším podnikem celého roku
byl pro Vlčnovjan bezmála 14 denní zájezd
do Francie. Od 16. do 28. července byl soubor
účastníkem MFF Les cultures du Monde
v městečku Gannat. Přestože hostitelské město
nepatří mezi velké metropole, nedá se totéž
tvrdit o festivalu. Ten patří mezi největší
a nejvýznamnější folklorní akce s mezinárodní
účastí ve Francii. Spolu s námi se ho účastnily
soubory z Turecka, Jižní Koreje, Gruzie,

provedené jízdy králů (jedna z nich se jela
večer) jsme absolvovali kolem 10 různě dlouhých vystoupení v šapitó pro 2500 diváků.
Také jsme navařili pro více než 100 hostů
kompletní obědové menu, sestávající se z kyselice, bramborových knedlíků, uzeného masa
a trnkové omáčky. Přestože se i kuchařům
zdály kombinace surovin a chutí zvláštní,
potlesk a zvlášť dokonale vyčištěné talíře,
které se vracely do kuchyně svědčily o tom,
že hostům chutnalo. O tom že bezkonkurenční ovace sklidily jako moučník podávané
vlčnovské vdolečky, není třeba pochybovat.
Ještě jsme se moc nevzpamatovali z bohatých zážitků ve Francii a večírku na ukončenou zájezdu a čekalo nás vystoupení na
Vizovickém trnkobraní 16.8. Po vystoupení
s Vlčnovjánkem pro nás dospělé měli organizátoři připravenou tečku v podobě zajímavé
exkurze v Jelínkových lihovarech.
V sobotu 13. září jsme se účastnili
Slováckých slavností vína a otevřených dveří
památek v Uherském Hradišti, kde jsme mimo
průvod a vystoupení na stanovišti Východního
Slovácka v Justičním paláci účinkovali také
v hlavním programu slavností, nazvaném
Mladé víno u Slovácké búdy.
Hned další víkend 21. 9. jsme vystupovali
na prvním ročníku slavností v Uherském
Brodě, nazvaném Uherskobrodsko v písni
a tanci, které spolupořádá Klub kultury
Uherský Brod.
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V nabité hodové sezóně v říjnu většina
z nás nechyběla na hodech v Popovicích, Podolí
či Hradčovicích, odkud jsou také někteří naši
členové a 15. listopadu jsme tančili a hráli na
besedě u cimbálu v Luhačovicích, kam nás
pozval spřátelený soubor Malé Zálesí.
Mikulášský víkend 6.–7. prosince jsme
trávili na Mikulášskom Jarmoku v Prešově,
kde jsme absolvovali několik vystoupení
jak v samotném Prešově, tak po rychlém
přesunu ve Spišské Sobotě u Popradu. A naše
každoroční mikulášská nadílka se tentokrát
odbývala v hotelu v Tatranské Lomnici, kde
jsme byli ubytováni. Mikuláše jsme nezmátli
a bezpečně nás našel i na Slovensku.
Týden nato už jsme se těšili na poslední
povinnosti loňského roku, jimiž bylo vystoupení ve vánočním programu 14. 12., který
Vlčnovjan připravil spolu s dalšími soubory
a pěveckými sbory pracujícími pod KSK.
Vánoční program uzavřel bilanci 13 veřejně prezentovaných vystoupení Vlčnovjanu
včetně dvou mezinárodních folklorních festivalů a dvou zahraničních výjezdů. Kromě
toho se nám v loňském roce podařilo vydat
nový propagační materiál, za podpory grantu
z Nadace Děti-kultura-sport jsme dokončili
obnovu krojového vybavení. Zcela dokončena tak byla rekonstrukce vlčnovského kroje
z období kolem roku 1860 včetně náročných
výšivek a součástí mužského kroje – pořízeny
byly kroje pro 10 tanečních párů. Fungují
webové stránky www.vlcnovjan.ic.cz. Musím
kladně hodnotit také současnou členskou
základnu, která čítá na 13 tanečních párů
a po dlouhé době tak nemáme nouzi o tanečníky. Výborně pokračuje spolupráce s CM
Čardáš, kde se v primování střídají Jan Špirit
a Petra Šimková a kterou vede Antonín Juriga.
Cimbálovka s námi působí už neuvěřitelným
6. rokem!
Ironií osudu jme se při generálce vánočního programu, který byl nazván Zvěstujem
vám radost, dozvěděli velmi smutnou zprávu,
že zemřela naše dlouholetá vedoucí a choreografka Jana Neničková. S těžkou nemocí se
potýkala více než rok a půl, tedy i v době, kdy
jsme společně připravovali pořad k 35. výročí
Vlčnovjanu, který hlavně její režijní zásluhou
sklidil velice pozitivní ohlasy. Naposledy jsme
se s ní rozloučili v kapli mařatického hřbitova
18. prosince 2008, kde jí spolu s námi přišli
vzdát čest a poklonu desítky přátel a folkloristů
i přes neuvěřitelně sychravé a studené počasí
v kroji. Navždy zůstane v našich srdcích,
vzpomínkách a hlavně v choreografiích, které
pro soubor vytvořila, které jsou působivé,
nadčasové a dávají možnost vyjádřit tanečníkům a muzikantům jejich niterný prožitek
z hudby a tance. Naučila nás nejen techniku
kroků, ale hlavně to, že do tance musí člověk
dát své srdce, teprve tehdy bude zážitek pro
něj i pro diváka opravdový a jedinečný. Ona
sama nám kus svého srdce dala. Doufám, že
když na nás budeš Jani z toho tanečního nebe
hledět na dalších vystoupeních, neshledáš tam
příliš mnoho ke kritice, která byla za všech
okolností přímá, mnohdy bolestivá, ale hlavně
vždy míněná v dobrém úmyslu postrčit nás
o kus dál a to se myslím dařilo.
Jani, děkujeme Ti !
Marta Kondrová
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Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje
Rokem 2008 vstoupila záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje do 34.
roku nepřetržité činnosti. I když to z názvu
nevyplývá, jsme organizací s celonárodní
působností, členové brigády jsou většinou
z Moravy, jak jižní, tak severní, ale máme
členy v Praze i v jižních Čechách. K 31.
12. 2008 měla Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje 31 řádných členů
a čtyři čekatele, z toho jsou čtyři členové
občané Vlčnova a protože i sídlo brigády
je ve Vlčnově, považujeme se tak trochu za
součást veřejného dění v naší obci.
Rok 2008 byl pro brigádu pracovně velmi
hektický, ať už vezmu společná cvičení, zkoušky, různá soustředění doma i v zahraničí,
tak i závody a především praktická nasazení našich psovodů při záchranných akcích
(v roce 2008 byla 4) dávají tušit, jak náročné
je cvičení záchranných psů a posléze jejich
využití v praxi. Když spočítám všechny akce
ZBK JmK ČR v roce 2008, přijdu k číslu
26, což je více než dvakrát za měsíc.
Krátce se zmíním pouze o třech z nich:

Mistrovství republiky
záchranných psů
Integrovaného
záchranného systému ČR
12. až 14. 9. 2008
Tuto akci pořádala Městská policie
Hlavního města Prahy v Praze Klánovicích.
Zde nastupovala dvoučlenná družstva
z každé organizace, která v České republice
cvičí a používá záchranné psy. Celkem se
soutěže účastnilo 9 družstev. Naše družstvo

skončilo na 6. místě celkově, ale jako druhé
mezi amatéry, což je, alespoň z mého pohledu,
velmi pěkný výsledek.

Mezinárodní soustředění
záchranných týmů
v Hronove (Slovensko)
4. až 7. 9. 2008
Začátkem měsíce září jsme byli pozváni
Špeciálnou záchrannou jednotkou Slovakia
na soustředění záchranných týmů, které se
uskutečnilo v obci Hronove nedaleko Levic.
Kromě nás byly pozvány týmy z Maďarska
(policie), horská služba z polských Tater
a tým z Ukrajiny.
I když to nevypadá moc skromně, patřili jsme mezi nejlepší. Jak psovodi, co se
týká odborné přípravy, tak i vybavením, ale
především výkonností našich psů. Nicméně
setkání to bylo příjemné a těšíme se na další.

třetím místě, což bylo v dané konkurenci
velmi kvalitní umístnění. Protože takovou
soutěž musí i někdo posuzovat, tak jsem se
této soutěže účastnil jako rozhodčí, i když psa
jsem měl připraveného. Někdy se člověk musí
obětovat, aby to všechno probíhalo tak, jak
má. Celou soutěž nám pomohli zorganizovat
dobrovolní hasiči ze Suché Loze a z Vlčnova,
čímž bych jim chtěl poděkovat za spolupráci
a věřím, že to tak bude pokračovat i nadále.
Závěrem bych chtěl popřát jak obci
Vlčnov, tak i všem dobrovolným složkám
ve Vlčnově hodně chuti do jejich zájmové
činnosti a ať se Vám vše daří.
Miroslav Švestka, vedoucí ZBK JmK ČR

III. Ročník Memoriálu
Zdeňka Katolického
11. až 12. 10. 2008
V říjnu 2008 proběhl již III. Ročník
Memoriálu Zdeňka Katolického. Centrum
soutěže bylo již tradičně na táboře v Suché
Lozi, kde probíhalo plošné vyhledání a taky
poslušnost a dovednost, to byl denní program.
Prohledávání v sutinách byla noční práce,
kterou jsem směřoval do lokalit v naší obci.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v jednodušší
(A) nastoupilo 13 psovodů, v těžší kategorii (B)
nastoupilo 6 psovodů. Z 19 psovodů nastoupil
k soutěži pouze jeden Vlčnovjan a to Miroslav
Matušík v kategorii B, soutěž ukončil na

Český zahrádkářský svaz ve Vlčnově v roce 2008
Provádíme služby pro naše členy a občany
naší obce a také zájemce z okolních obcí. Tak
jako v minulých letech je to půjčování dvou
odzrňovačů na hrozny, nádobí, zahrádkářské
literatury a signalizace zprávy na ochranu
rostlin. Ve zpracovně ovoce vaření povidel,
drcení, lisování, moštování a sterilizaci ovoce.
Těchto služeb od 17. srpna do 11. listopadu
bylo využito následovně.
Zpracováno celkem: 6410 kg ovoce.
Z toho povidla: 900 kg – tj. 16 kotlů – z 1
kotle = 28 kg povidel – tj. 448 kg povidel.
Na mošt a šťávu: 5510 kg – tj. 2958 l šťávy
na mošt a sterilizaci.
Akce uskutečněné v roce 2008:
29. února – všeobecná odborná přednáška,
přednášel ing. Vaněk
23. března – za spolupráce KSK a obce

Vlčnov byla uskutečněna výstava vín s ochutnáváním. Bylo vystaveno 442 vz. z toho
55 vz. z Vlčnova a 387 vz. cizích vystavovatelů z celé Moravy. Výstavu navštívilo 265
platících milovníků a znalců vína.
6. května – zájezd FLORA Věžky
u Kroměříže společně s důchodci. Zájezdu se
zúčastnilo 25 zájemců, z toho 4 zahrádkáři.
Na závěr něco z historie:
Zahrádkářský svaz ve Vlčnově byl založen před 50 lety 31. května 1959. Zakládající
členové: Kukulka Josef – učitel, Pešl Josef
– kolář, Kadlčík František – zahradník, Prchlík
Jan – malíř, Moštěk Vladislav – pokrývač,
Šulák František – krejčí, Vaculík Jakub
– zámečník, Eliáš Jan – úředník, Jindra
Jaroslav – poštmistr, Pavelčík Josef – obuvník. K 31. 12. 2008 má ČZS 52 členů.

„Aerobik u Zahrádkářů“
Cvičíme teprve od listopadu 2008, dvakrát
týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek. Schází se
nás podle nálady a možností, většinou tak
pět až deset. Zacvičit si přicházejí všechny
věkové kategorie – mladé slečny, maminky,
i starší generace. Odměnou za naše pravidelné
týrání pak budou v létě naše krásná štíhlá
těla. Děláme to pro radost a taky pro zdraví.
Prostředí v klubovně Klubu dětí Broučci
nám velice vyhovuje, protože je zde koberec
a prostor je tak akorát velký. Kdybychom se

časem rozrostli a cvičilo nás více než deset,
museli bychom se shánět po jiném větším
místě. Je to však velký problém, v Klubu
sportu a kultury už není kde. Trénuje, zkouší
a nacvičuje se tam až do pozdních večerních
hodin. Zatím ale asi nehrozí, že bychom
z kapacitních důvodů hledali nový prostor.
Cvičitelka Naďa Belanyiová se aerobiku
věnuje víc než 12 let, prošla několika kurzy,
pravidelně jezdí na víkendy s aerobikem, v
Brně trénovala v RS Studiu pod Richardem
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Štěpánkem a v Uherském Hradišti ve studiu
u Katky Bočkové.
Ještě bych chtěla poděkovat Klubu dětí
Broučci za to, že můžeme používat jejich
klubovnu ke cvičení a zvu všechny ať si
přijdou zacvičit také.
Naďa Belanyiová
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Aerobik

Cvičíme každé pondělí a středu
od 20.00 – 21.00 v KSK.
Pondělky cvičíme klasický aerobik,
posilování a závěrečné protažení.
Ve středu máme novinku
– step aerobic.
Step aerobic (někdy se používá také označení step) patří mezi formy aerobiku, je však
obohacen o pomůcku step (malý schodek),
který činí cvičení intenzivnější (zejména
pro dolní část těla). Sestavy, které se cvičí se
stepem, jsou tak založeny zejména na krocích
nahoru a dolů ze stepu, aby se neustále musel
překonávat výškový rozdíl mezi podložkou
a podlahou.

Step aerobic je zaměřený zejména na
svalstvo dolních končetin a hýždě. Při cvičení dochází k větší spotřebě energie než při
jiných klasických aerobních aktivitách jako
například joggingu. Na druhou stranu jsou
ale posilovány i ostatní partie a dochází tak
ke komplexnímu procvičení celého těla. Závěr
hodiny patří protažení.
A co potřebujete? Sportovní oděv, sportovní obuv, ručník, pití, odhodlání začít a
dobrou náladu.
Na všechny cvičenky se těší
Markéta Knotková

Oddíl stolního tenisu

Oddíl stolního tenisu TJ Sokola Vlčnov
má v současnosti v pravidelných soutěžích
družstva dospělých a žáků.
„A“ družstvo: Hraje krajský přebor
I. třídy – je prozatím na 2. místě tabulky
a má opět po dvou sezónách reálnou šanci
postoupit do divize.
Hráči: Ing. Kolaja Radomil, Kučera Josef,
Pavelčík František a Vráblík Dušan.
V případě potřeby kádr doplňují (a úspěšně) Ing. Mlýnek Radomír a Kubíček Martin.
„B“ družstvo: Hraje okresní přebor I.
třídy. Cílem je udržet tuto soutěž i pro příští
sezónu, což se zatím daří a doufám, že i podaří.
Hráči: Ing. Mlýnek Radomír, Tykal
Antonín, Kubíček Martin, Vlachynský
Jaroslav a Bachan Michal. „C“ družstvo:
Hraje okresní přebor III. třídy a v současné
době válčí o postup do OP II. třídy.
Hráči: Cifr Radomír, Mlýnek Přemysl,
Mlýnek Ctibor, Kašpařík Lukáš, Juříček
Michal a jediná příslušnice něžného pohlaví
a v našem oddíle Hauerlandová Monika.
„D“ družstvo: Hraje taktéž okresní přebor
III. třídy a v odvetných utkáních na začátku
tohoto roku zahájilo (zatím úspěšně) těžký
boj o udržení této soutěže.

Hráči: Vlachynský Jaroslav, Křapa Ivo,
Vozár Vlastimil, Kašpar Marcel, Pešl Miroslav
„E“ družstvo: Hraje okresní přebor IV.
třídy, první sezónu a prozatím v pravidelných
soutěžích sbírá zkušenosti.
Hráči: Weiser Jan, Kolaja Aleš, Kolaja
Vít, Hauerlandová Monika
Žáci: Hrají okresní přebor a v této sezóně
se již pohybují na špici tabulky. Věřím, že
se jim podaří umístit se na konci sezóny na
medailových stupních.
Hráči: Mlýnek Přemysl, Soukeník Petr,
Hauerlandová Monika.
Dále se žáci již pravidelně zúčastňují krajských bodovacích turnajů mládeže.
V kategorii mladších žáků si vede velmi
úspěšně Přemysl Mlýnek, který několik turnajů vyhrál a je v průběžném hodnocení
na čelních příčkách. Rovněž tak Monika
Hauerlandová si v kategorii starších žaček
vede velmi úspěšně, pravidelně boduje.
A kromě startů za náš oddíl hostuje v oddíle
stolního tenisu v Uheském Hradišti, za který
hraje 2. ligu žen.
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokola Vlčnov
Dušan Vráblík

Tělocvičná jednota Sokol Vlčnov

V roce 1009 byla ve Vlčnově založena
„Tělocvičná jednota Sokol ve Vlčnově“.
Na neděli 24. 05. 2009 se připravuje slavnostní shromáždění členů TJ Sokol Vlčnov
a pozvaných čestných hostů k oslavě 100 let
od založení jednoty. Pokud nedojde k organi-

zační změně, začátek bude ve 12.00 hodin ve
všech prostorách Sokolovny. Prezentovat se
budou členové Sokola a to podle toho v jaké
složce působí. Připravuje se výstava dobových
fotografií, vztahujících se činnosti Sokol a to
od založení po současnost.

Je ztráta plachosti
u volně žijící zvěře
normální?
Obdobné otázky dostávám někdy od
občanů. Odpovídám určitě ne. Příčin může
být několik. Nejnebezpečnější pro člověka
a i pro ostatní domácí zvířata, hlavně psy
a kočky, je vzteklina. Toto virové onemocněni
v přírodě nejčastěji přenáší liška. Nemoc
má zpravidla tři stádia. V prvním zvíře
jeví neklid, požírá nestravitelné předměty
(sklo, kameny, dřevo). Tento projev je hlavně
u psů a koček. U volně žijících zvířat jako je
liška, kuna, srna dochází ke ztrátě plachosti, zvířata se přibližují k lidským obydlím.
V druhém stádiu zuřivosti nemocná zvířata
nesmyslně napadají vše, co se jim staví do
cesty. Další stádium je paralytické. Zvíře je
zcela vyčerpané, dochází k ochrnutí a tím
k volnému odtékání slin.
Při jakémkoliv kontaktu s takto postiženým zvířetem je nutné navštívit lékaře a snažit
se podle možností zvíře zajistit k dalšímu
vyšetření nebo neprodleně informovat obecní
uřad, myslivce nebo policii. Připomínám, že
toto onemocnění je i pro člověka v případě
neléčení smrtelné a právě pro určení diagnózy
je nutno vyšetřit i postižené zvíře. Další dobrá
rada, hlavně pro děti – nedotýkat se těchto
zvířat. Pro chovatele psů a koček – nepouštět
své svěřence volně v přírodě, při kontaktu
nejen s postiženou zvěří, ale i s předměty
potřísněnými slinami hrozí přenos nákazy.
Pro uklidnění však uvádím , že vzteklina se
u nás už několik let neobjevila. Jiná situace
je ovšem na Slovensku.
Dalším nebezpečným onemocněním přenosným na člověka je tularémie zaječí zvěře.
Příznaky jsou chřadnutí, ztráta plachosti
(zajíci většinou hynou pod koly aut,nebo
jsou uštváni volně pobíhajícímí psy). Dobrá
rada: nekonzumujte přejeté zajíce a opět
nepouštějte své psy v přírodě navolno, pokud
je nedokážete při kontaktu se zajícem včas
odvolat. Pro úplnost uvádím, že honitba
MS Dřínek Vlčnov se nachází v ochranném
pásmu tularemie. Všichni ulovení zajíci v naší
honitbě jsou veterinárně vyšetřeni. V sousedních honitbách jsou hlášeny pozitivní nálezy
tularemie. Proto to ochranné pásmo i u nás.
Josef Knotek, předseda MS Dřínek Vlčnov
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Klub sportu a kulruty Vlčnov připravuje

Pro děti i dospělé Tvořivé prázdniny v KSK.
Termín 27. 7.–7. 8. 2009. Na zájemce čeká malování
na chodníku, výlety do přírody, batikování, malování
na hedvábí a další zajímavé činnosti. V případě zájmu
nás kontaktujte nejpozději do 20. 7. na telefonním čísle
572 675 130, osobně v klubu, nebo elektronickou cestou.

Velikonoční přípravy

V neděli 29. března 2009 se uskutečnila
v Klubu sportu a kultury Vlčnov již tradiční akce na přivítání jara a nadcházejících
Velikonoc. Tvořivé dílničky nejen pro děti,
tzv. „Velikonoční přípravy“. I když to venku
vypadalo, že jaro snad ani nepřijde, pršelo
a bylo sychravé počasí, ten kdo přišel, jistě
nelitoval. A určitě odcházel s hezkým pocitem,
že to jaro už je doopravdy za dveřmi.
Ve velkém sále a v přísálí bylo celkem
deset stanovišť, na kterých si mohly děti,
ale i jejich rodiče nebo prarodiče, vytvořit
různé dekorační výzdoby a jiné velikonoční výrobky. Malovaly se perníčky, pletly
kančúchy, barvila se vajíčka v cibulových
slupkách, vyráběly se prostírky, dekorační
mašle, hnízdečka ze skořápek a krušpánku. Děti tvořily přáníčka, zvířátka a různé
zápichy do květináčů především z papíru,
nebo polepené všelijakými semínky, jinde
zase vznikaly netradiční kraslice olepované
papírovými kolečky. Děti měly plné náruče
výrobků a mnohé již nemohly své výtvory
ani posbírat. Ještěže měly s sebou maminky
a babičky, které jim to všechno pomohly
odnést domů.
V sále probíhala po celou dobu i ukázka
tradičního voskového zdobení kraslic, které
představila slečna Marta Kondrová, paní
Marie Gavalcová zase ukázala jak pracné
jsou vyškrabované kraslice. Před oponou
vznikla krásná výstavka velikonočních
a jarních dekorací, tradičního zvykoslovného
pečiva – jidášů, mazanců, ptáčků ze slaného
těsta, beránků či velikonoční hlavičky, prací
dětí z keramického kroužku MŠ a mnoho
jiných inspirativních nápadů na výzdobu.

V průběhu odpoledne se uskutečnilo
i představení knihy paní Olgy Vlasákové,
sběratelky a výtvarnice z Brna, s názvem
„Velikonoční lidová zdobnost“. Knížku představil Jiří Jilík a kdo chtěl mohl si ji hned
koupit a nechat od autorky podepsat.
Nápadů, co všechno by si ještě děti mohly
vytvořit a vyrobit bylo tolik, že se to za jedno
odpoledne ani nestihlo. Takže se za dva roky
můžeme těšit na další Velikonoční přípravy. Invence a chuť všem ochotným ženám
(a mužům) rozhodně nechybí.
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravách a realizaci této příjemné předvelikonoční akce. Obětovali jedno
odpoledne ze svého času pro někoho druhého.
Jsou to: Svaz postižených civilizačními chorobami – Pavla Koníčková, Božena
Belanyiová, Marie Cahlová, Božena Píšková,
Jana Mikulcová, Marie Šobáňová, Božena
Magdálková.
Kolektiv Mateřské školy Vlčnov –
Markéta Píšková, Dana Mikulcová, Jarmila
Podškubková, Kateřina Josefíková, Ivana
Večeřová, Blanka Juřenčáková, Marie
Dacíková, Ludmila Soukeníková.
Marie Kolajová, Bohdana Zemková, Hana
Haníková, Marie Motyková, Drahoslava
Galušková, Hana Mošťková, Martina
Chovancová, Jana Zemková, Silvie Hrdličková,
Helena Tvrdoňová, Zdeňka Zhořová, Kateřina
Chvilíčková, Veronika Chvilíčková, Marta
Kondrová, František Moštěk, Pavel Zemek,
Miroslav Švestka, Rostislav Stloukal.
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Petra Brandysová,
KSK Vlčnov

CM Durancija

Činnost CM Durancija v roce 2008 byla
velmi rozmanitá. Kromě hraní na plesech,
soukromých oslavách a rodinných výročích
jsme muzikou a písničkami doprovázeli řadu
významných akcí.
Tou nejprestižnější bylo jiště zajištění
hudebního doprovodu při návštěvě zástupců
Evropského parlamentu na jízdě králů ve
Vlčnově. Troufám si říci, že tohoto úkolu jsme
se zhostili s úspěchem, soudě podle reakcí
již zmíněných osobností a jejich pozvání
k účinkování na půdě Evropského parlamentu
v Bruselu. Škoda, že toto se již neuskutečnilo,
zřejmě vzhledem k již známému výsledku
voleb do zastupitelských orgánů.
Další akce, která stojí za zmínku bylo již
tradiční Hodové zpívání v búdách, kde jsme
doprovázeli mužský sbor a celé odpoledne
vyhrávali. Rovněž při koštu vdolečků patří
Durancija k již nezbytnému „inventáři“.
V říjnu jsme doprovázeli mužský
sbor na „Sokolení“ v Jedovnicích u Brna
a v prosinci jsme spolu se Zuzkou Lapčíkovou
účinkovali při slavnostním vyhodnocení
dětské výtvarné soutěže s tématikou jízdy
králů, která se uskutečnila v Galerii ing.
Zemka ve Veselí nad Moravou. Také jsme
doprovázeli přehlídku dětských zpěváčků
v „Galerii na Měšťance“ a zahajovali zde
instalované výstavy při vernisážích. Poslední
akcí byl Dětský krojový ples v prostorách
Klubu sportu a kultury.
A protože muzikantů není nikdy dost, chci
tímto pozvat všechny zájemce o muzicírování,
aby přišli mezi nás. Zkoušíme každou středu
od 19. hodin.
Rostislav Stloukal
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Zambie

V tomto školním roce jsem se zúčastnila
výtvarné soutěže pořádané Evropskou unií,
která byla zaměřena na podporu rozvoje
v Africe. Tuto soutěž jsem vyhrála za Českou
republiku. Vyhlášení výsledků proběhlo na
podzim minulého roku ve francouzském
Strasbourgu.
Odměnou byla cesta do Zambie. Tento
stát leží v jižní Africe. Je desetkrát větší než
Česká republika a žije zde přibližně stejný
počet obyvatel jako u nás.
Na tento výlet jsem vycestovala společně
se svojí paní profesorkou Milenou Králíkovou
a dalšími výherci ze všech zemí Evropské
unie. Společně jsme se setkali, bylo nás asi
80 účastníků, 2. března na letišti Heathrow
v Londýně. Toto místo bylo pro nás výchozím bodem pro dalších pět dní strávených
společnou cestou po Zambii. Let do Lusaky,
hlavního města Zambie, trval deset hodin.
Zde nás hned po příletu čekal první šok – a
to zdejší klima, které je vlhké a horké, takže
jsme v tlustých svetrech při výstupu z letadla
marně lapali po dechu. Průměrná teplota
v tomto ročním období je zde asi 28° C.
První věc, která nám padla do očí po příletu
do Lusaky, byla reklama na prodejnu obuvi
Bata. Tato obchodní značka nás doprovázela
po celou dobu našeho pobytu.
Každý den byl naplněn zajímavým programem. Po ubytování v hotelu jsme navštívili
střední školu Davida Kuandy, kde studují
nejnadanější žáci z celé Zambie. Studium
na této škole však svým dětem platí rodiče.
Po prohlídce učeben a areálu školy jsme se
vydali do Libuto knihovny, která slouží jako
centrum pro děti z ulice. Je vybudována proto,
aby se zde mohly vzdělávat i děti, které by
snadno mohly skončit na ulici. Malí černoušci
zde pracovali na počítači, kreslili, věnovali
se četbě nebo sportovním aktivitám.
Druhý den jsme strávili na Střední odborné škole v Kafue, kde se studenti učí řemeslu –
na zedníky, elektrikáře, řemeslníky, švadleny,
ale i počítačové odborníky. Odpoledne jsme
se zúčastnili návštěvy rezidence prezidenta
Zambie Rupiaha Bandy, který nás uvítal proslovem o plánech rozvoje Zambie. Poté jsme
měli možnost s ním na toto téma diskutovat.
Večer jsme ještě stihli nejenom navštívit dům
komisaře Evropské unie pro rozvoj Afriky, ale
zatančit si navíc na chytlavé melodie africké
hudby na pozadí teplé noci.
Další den jsme si prohlédli sirotčinec
Kasisi. Zde má svůj domov přes 150 dětí,
o které se starají místní ženy a dobrovolníci
z Evropy. A už jsme nastoupili do autobusu
a jeli asi devět hodin do města Livingstone.
Nedaleko tohoto města se nachází jeden
z divů africké přírody – Viktoriiny vodopády.
Cesta byla vyčerpávající, ale pohled na vodu
valící se přes hranu dlouhou asi 2 kilometry
do hloubky 120 m byl úžasný. Bylo zrovna
období dešťů, takže průtok vody je asi 500
000 kubických metrů za minutu. V místním
jazyce se vodopády nazývají Mosi-oa-tunya,
což v překladu znamená „kouř, který hřmí“.
Vodopády byly objeveny v roce 1855 anglickým cestovatelem Davidem Livingstonem
a nazvány podle britské královny Viktorie.
V roce 1875 je prozkoumal český cestovatel Emil Holub, který je autorem jejich
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první mapy, jež vyšla v cestopise “Sedm let
v jižní Africe”. Emil Holub je také autorem
první samostatné publikace o Viktoriiných
vodopádech.
Tento nádherný přírodní úkaz jsme
měli jen 100 metrů od hotelu, proto jsem je
navštívila třikrát. Zde jsme si navíc prohlédli
muzeum věnované cestovateli dr. Davidu
Livingstonovi. Další cesta vedla do typické
africké vesnice Mukuni. Její obyvatelé nás
přivítali s otevřenou náručí a mohli jsme si

zde koupit jejich rukodělné výrobky. Cesta
nazpět probíhala v nostalgické náladě, protože
teprve v letadle do Johannesbourgu, následně
do Londýna a poté každý směr „domov“ jsme
měli čas utřídit si myšlenky a vstřebat zážitky
z těchto nevšedních dnů, které stály opravdu
za to a na které se nezapomíná!
Jana Vichorcová,
Gymnázium J. A. Komenského
Uherský Brod
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Miriam Janásová
Jako každý student módního návrhářství
má sen stát se prestižním módním návrhářem,
tak ani já nejsem výjimkou. Česká Miss mi
dala možnost posunout se jako návrhářka
o krůček dál.
Začalo to nevinným nápadem napsat paní
ředitelce České Miss e-mail. Hned druhý den
se mi ozvala výkonná ředitelka a já měla
jediný úkol, a to, poslat foto či návrh dvou
mých modelů.
Po telefonickém zkontaktování už jsem
začínala mít jistotu, že se jeden z mých modelů
bude líbit, ale ještě pořád jsem neměla vyhráno. Následovalo dlouhé čekání na odpověď.

Po několika dnech jsem se dočkala kladné odpovědi, která pro mne znamenala již
stoprocentní jistotu v úspěšném absolvování
výběrového řízení na pozici Návrhář extravagantního modelu České Miss 2009.
Poté už šlo vše dle instrukcí managementu. Přijala jsem dokumentaci k finalistce č.1
Beátě Bockové. Po vzájemném zkontaktování
a setkání s Beátou byl model připraven na
převoz do Prahy.
20. února už byl model prezentován za
účasti médií a 28. února byl předveden na
samotném finále České Miss 2009. Díky
České Miss jsem na chvíli nahlédla do

zákulisí showbyznysu a měla možnost vidět
a sledovat průběh této soutěže. Také jsem
měla možnost poznat skvělou osobu, kterou
je Beáta Bocková.
Celá tato epizoda s Českou Miss 2009
pro mne byla výzvou a splněným snem v mé
oděvní tvorbě.
Miriam Janásová

Studio Magdaléna

kosmetika – provádím kompletní kosmetické služby
ošetření problematické pleti napařovacím strojem, kompletní
ošetření pleti s masáží obličeje a dekoltu, depilace těla, úprava
obočí a řas, denní líčení a večerní/slavnostní líčení
lymfoven – přístrojová masáž dolních a horních končetin
odstraňuje celulitidu, redukuje objem těla, tvaruje a formuje
postavu, zvyšuje pružnost pokožky a ovlivňuje lymfatické cesty,
otoky a pocity těžkých nohou, únavu po sportovních výkonech,
otoky po zánětu žil, chronická cévní a žilní nedostatečnost, terapie
bércových vředů, lymfeden primární a sekundární, křečové žíly,
pooperační a poúrazové trombózy. V případě jiných zdravotních
potíží, konzultujte použití přístroje se svým ošetřujícím lékařem.
Po masáži je nutné zvýšit denní příjem tekutin na 3 l.
Masáž se provádí ve vlastním přineseném oděvu
(bavlněné dlouhé kalhoty, tričko a ponožky).
Doporučeno je minimálně 10 kůr 2× týdně,
1 ležení 50 min 100,- Kč,
s otevřením lymfy je cena 120,- Kč.
solárium luxura ×7 intensive
maximální doba opalování je 15 minut
doba opalování 1 min 9,- Kč,
při zakoupení permanentky na 100 min je cena 700,- Kč.
Prodej permanentek a dárkových
poukázek, s platností 6 měsíců.
Dále můžete využít také služeb sportovních a rekondičních masáží,
jak celková masáž celého těla, tak i určitých částí, které Vás trápí
a kterým chcete ulevit.
Pro tuto službu můžete volat na telefon 728 412 708 nebo napsat
email Kateřině Rohlíkové: RohlikovaK@seznam.cz.
MAGDALÉNA VOZÁROVÁ
Ploty 316 – 687 61 Vlčnov, objednávka přes sms: 721 032 440
SRDEČNĚ SE TĚŠÍM NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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ICE – Označení
osoby v mobilním
telefonu v případě nouze
Záchranáři a zdravotníci si všimli, že
při dopravních a jiných nehodách mají zranění při sobě obyčejně mobilní telefon. Při
záchranných akcích však cizí osoby nevědí,
koho z dlouhého telefonního seznamu mají
kontaktovat. Personál záchranné a rychlé
zdravotní pomoci proto navrhuje, aby každý
měl v telefonním seznamu na svém mobilním
telefonu rozpoznatelný seznam kontaktních
osob pro případ nouze.
Mezinárodně uznávaný pseudonym je ICE
(In Case of Emergency). Pod tímto jménem
bychom ve svém mobilním telefonu měli
uvést telefonní číslo a osobu, kterou v případě
nouze může kontaktovat policie, záchranná
zdravotní nebo hasičská služba. Pokud chcete
jako nouzový kontakt uvést více osob, použijte pseudonymy ICE1, ICE2, ICE3 atd.
Je to jednoduché a nic to nestojí, a může
přitom zachránit život.
Zdrav. pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Michaela Paluříková
Masáže Dotek
relaxační, rekondiční,
baňkování, zábaly

Vlčnov 227, 687 61
tel. 774 19 03 74
Poradenství v péči o pleť
MISS COSMETIC
OD AMOS, 2. patro, Uh. Brod
www.misscosmetic.cz
www.medicalproduct.cz
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