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K letošnímu blahopřání v závěru tohoto, pro obec tak úspěšného, roku si
dovolím použít slova jedné vánoční koledy „Pokoj lidem dobré vůle“.

Jan Pijáček
starosta
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Celosvětová konference UNESCO
Milí čtenáři, rád bych se s vámi podělil
o své zážitky z významného setkání u kulatého
stolu starostů - celosvětové konference organizované ICCN, se spolupořadatelem COPEM
a pod záštitou UNESCO. Organizace ICCN
ve spolupráci s odborníky UNESCO vytváří
celosvětovou síť informačních bodů, které
napomáhají k ochraně nehmotné kultury světa.
Já jsem se osobně účastnil první zakládající
konference, druhé konference se zúčastnila
etnografka a vedoucí souboru Vlčnovjan
Mgr. Marta Kondrová, na třetí konferenci
přednášela ředitelka KSK Zdeňka Brandysová.

Čtvrtý a letošní ročník byl pro mě, ale i pro
Českou republiku a Zlínský kraj významný
především tím, že jsem byl požádán, aby
se tato konference v roce 2010 uskutečnila
u nás. Toto setkání se bude konat poprvé
v Evropě a lze mu tedy přikládat mimořádný
význam, avizován je i velký zájem o účast
z řad akademického světa členů UNESCO.
Je to pro nás velká čest zorganizovat v roce
2010 kulatý stůl mezi jiným i proto, že
předcházející setkání organizovala města
Gangneung v Jižní Koreji (300 tis. obyvatel),
Káhira (8 mil. obyvatel), v roce 2009 při-

Vánoční koncerty
Letošní vánoční koncert se uskutečnil
v Galerii na Měšťance po vernisáži vánoční
výstavy v neděli 23. listopadu. Hrál a zpíval
písničkář Jaroslav Hutka. V první části koncertu zazněly staré lidové balady inspirované
sbírkami Františka Sušila a Františka Bartoše,
v druhé půli odměnil posluchače svým obvyklým repertoárem. Zájem o Jaroslava Hutku
předčil naše očekávání a návštěvníků přišlo
hodně. Galerie byla v první části koncertu
doslova přecpaná.
Klub sportu a kultury se snaží každý rok
uspořádat pro občany Vlčnova vánoční koncert. Také se snažíme, aby nebyl vždy stejný,
zveme různé interprety představující různé
hudební žánry. Velký sál KSK není bohužel tím
nejlepším prostředím na pořádání komorních
vánočních koncertů s jedním nebo několika
málo hudebníky a zpěváky. Snad s výjimkou
koncertu dechové hudby. Když přijde do sálu
80 lidí, tak je prázdný a vypadá to, že téměř
nikdo nepřišel. Když přijde 80 lidí na galerii
(tolik jich bývá při koncertu) tak je přecpaná.

Proto volíme raději galerii, myslíme si, že
vhodnější prostředí bychom nenašli. Ve
vánočně provoněné a nazdobené galerii se
jistě Jaroslavu Hutkovi hrálo mnohem lépe,
než by tomu bylo v neosobním velkém sále,
daleko od posluchačů.
V minulých letech proběhlo několik předvánočních koncertů skupiny Fleret, dvakrát
zpíval (v kostele, v lednu) vynikající pěvecký
sbor Dvořák z Uherského Brodu, dvakrát
koncertoval v Galerii na Měšťance rodinný
„Obývačkový orchester Ruda Patrnčiaka“
z Terchové. Ten loňský vánoční koncert
se uskutečnil ve velkém sále KSK a moc
se nepovedl. Tedy nepovedl se vůbec, co
se týká návštěvníků. Přišlo málo, opravdu
velmi málo lidí, asi 30. Přestože jsme pozvali vyhlášenou dechovou hudbu Boršičanku
pod vedením kapelníka Antonína Koníčka
(mimochodem vlčnovského rodáka). Koncert
se uskutečnil v adventním čase, 16. prosince
2007. Předpokládali jsme, že většina lidí
se pomalu ponořuje do vánoční nálady a

pravuje setkání Kingstown City na Jamajce
(660 tis. obyvatel) a v roce 2010 bude pořadatelem Vlčnov (3 tis. obyvatel). Věřím, že se
svými spolupracovníky a přáteli představíme
region a Českou republiku jako evropský
prostor, který si váží svých kulturních statků
a vytváří podmínky pro jejich ochranu. Pro
mě osobně bude rok 2010 završením snahy
o nominaci a zápis fenoménu slovácké jízdy
králů mezi mistrovská díla světové nehmotné
kultury.
Jan Pijáček
starosta

přijde si v nedělním podvečeru poslechnout
pěkné koledy. Předpokládali jsme mylně, a
dovolím si říci, že to byla pěkná ostuda nejen
pro nás pořadatele, ale pro celou obec. Já,
ač naprostý „nedechovkář“, musím říci, že
koncert byl nádherný a byla jsem opravdu
vánočně naladěna.
Co říci závěrem? Věřte, že je vážně velice
těžké odhadnout, kolik lidí přijde na tu kterou
kulturní akci. Nikdy předem nevíme, jak se
veřejnost zachová a co se stane. Termíny koncertů, plesů, výstav či jiných akcí rozhodně
nestřílíme od boku. Vždycky přemýšlíme nad
tím, zda nemá nějaký spolek svou akci nebo
není něco jiného v obci, nejsou prázdniny,
nemá svátek hodně rozšířené jméno či jak
významná doba je pro věřící. Snažíme se,
aby všechny kulturní akce, nejen vánoční
koncerty, byly především příjemné a hezké
pro Vás, diváky.
Petra Brandysová,
KSK Vlčnov

Pozvánka na koncert
4.1. 2009 v 15.00 hod. pořádá obec Vlčnov ve spolupráci s římskokatolickou farností vánoční koncert Obývačkového orchestru
z Těrchové v kostele Sv. Jakuba Staršího.
strana 

Vlčnovský zpravodaj – číslo 26 – prosinec 2008

Naši žáci začali nový soutěžní ročník
v olympijském duchu svých starších kamarádů
Pro někoho možná nezřetelná spojitost
mezi historickým výsledkem družstva mužů a
žen (postup na olympiádu) a soutěžní činností
žáků Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov. Pro
vysvětlení rád připomínám, že první krůčky
při nácviku klasických disciplín CTIF dospělých jsem absolvoval právě se staršími žáky.
V lednu a v únoru tohoto roku, téměř za každého počasí, pět ochotných, trpělivých žáků,
postupně nacvičilo část požárního útoku CTIF
tak, že jeho provedení bylo jako „rozjezdový
vzor“ možno prezentovat našim mužům a
ženám, kteří jej následně dokázali nacvičit
a zdokonalit natolik, že v současnosti si můžeme
užívat hřejivý pocit radosti z dvojnásobného
postupu na olympiádu.
Uplynulý soutěžní ročník (2007/2008)
zakončili naši žáci jak jinak než vítězstvím
prvního týmu v okresním kole – již podeváté
v řadě! Náš druhý tým překonal sám sebe,
když celkově skončil na vynikajícím 3. místě.
Naši mladší žáčci se opět vrátili na první
místo v okrese.
Krajské kolo se konalo v Horní Lidči, kde
poprvé vedl postupující kolektiv můj nástupce
u žáků, Ondřej Vozár. Družstvo, ač určitě ne
favoriti klání, bylo do poslední disciplíny ve
hře o postup na mistrovství republiky. Nakonec
skončili na pěkném 3. místě, které je určitě
příslibem do budoucna.
Příprava na nový ročník Hry Plamen
(2008/2009), vzhledem k intenzivní přípravě
mužů a žen na olympijskou kvalifikaci, byla ve
srovnání s minulými lety krajně nestandardní.
Na přípravu sedmi hlídek na „branný závod“
a současně dvou družstev na útok CTIF zbylo
tudíž minimum času. Před blížícím se termínem
závodu jsme využívali každé minutky k trénování, a to za maximálního obsazení a pomoci
ze strany vedoucích a instruktorů. Nebyla určitě
nouze o „zatmění“ při tréninku ve vinohradech.
Vedoucí a instruktoři povzbuzeni postupem
na olympiádu společně dokázali v nezvykle
krátké době připravit týmy tak, že vlčnovští
žáci opět stanuli tam, kde jsme je byli zvyklí
vídat již téměř celé desetiletí…
Dne 18. října na Salaši, za krásného, i když
chladného počasí, starší žáci vcelku jasně
vyhráli „branný závod“ – celkově 1. místo
naše druhá hlídka a 2. místo naše první hlídka.
Druhý tým při „věkové přesile“ soupeřů obsadil slušné 5. místo. Naši nejmenší bojovali a
překvapivými (i když jen pro Vlčnov samotný)
vítězi se nestala naše jednička mladých, ale
naše dvojka. Pro úplnost jednička skončila
hned na místě druhém.

Ve stejný den proběhl i druhý závod starších žáků v disciplíně požární útok CTIF.
V tomto závodě náš první tým jasně dominoval,
a to i přes 10 sekundovou penalizaci. Druhý
tým, přes již zmiňovaný věkový handicap,
zabojoval a vybojoval ceněné a pěkné druhé
místo. Celkově po dvou závodech vede Vlčnov
1, před Bojkovicemi a Vlčnovem 2.
Tyto výsledky byly určitě výbornou letošní
sportovní tečkou vlčnovských hasičů. Pěkný
a hlavně povzbudivý úspěch samotných žáků,
vedoucích a instruktorů.
Závěrem bych rád poděkoval členům sboru,
rodičům žáků, sponzorům, představitelům

Vítězná hlídka starších žáku při závodě
požárnické všestrannosti – 1. místo!

Vítězná hlídka mladších žáků při závodě
požárnické všestrannosti – 1. místo!

obce, TJ Vlčnov a KSK Vlčnov za velmi dobrou
spolupráci v průběhu celého roku. Děkuji svým
novým mladým kolegům (Ondřeji Vozárovi,
Přemyslu Pavlušovi – mají na starosti starší
žáky, Martině Mertové, Petře Viktorinové a
Vendule Hanusové – mají na starosti mladší
žáky) a přeji jim hodně trpělivosti a sil do
nové sezony.
Žákům děkuji za pěkné výsledky v průběhu
uplynulého roku, přeji jim hodně úspěchů, zdraví, krásné prožití svátků vánočních a v novém
roce hodně sil při plnění jejich předsevzetí.
Stanislav Moštěk
vedoucí kolektivů SDH Vlčnov

Oba kolektivy mladších žáků i s vedoucími a instruktory

Oba kolektivy starších žáků i s vedoucími a instruktory
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Starší žáci 2 při požárním
útoku CTIF – 2. místo!
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Přijetí soutěžního družstva mužů a žen SDH Vlčnov
na obci a ve Zlíně u hejtmana a ministra vnitra
Průlomový úspěch družstva žen na
Mistrovství České republiky v požárním
sportu v Přerově a hlavně historický úspěch
vlčnovských hasičů a s ním spojený postup
družstva mužů a žen (soutěžících v klasických
disciplinách CTIF) na hasičskou mezinárodní
olympiádu (Ostrava 2009) nenechal vlažnými zástupce médií a přirozeně ani zástupce
obce a kraje.
Na popud starosty obce pana Jana Pijáčka
proběhlo dne 10. 10. 2008 v obřadní síni
Obecního úřadu ve Vlčnově velmi pěkné
setkání a ocenění členů družstev mužů a žen,
realizačního týmu SDH Vlčnov, za přítomnosti
rodičů členů družstev, členů sboru a vzácných hostů. Místostarostka obce paní Marta
Moštková (starosta v tuto dobu reprezentoval
obec a republiku v zahraničí) mohla mimo jiné
přivítat starostu Krajského sdružení hasičů

pana Josefa Krajču, pana Jiřího Požára (tvůrce
pravidel žáků a dorostu), zástupce okresního
sdružení a starostu sboru Antonína Plesla.
Po zhodnocení činnosti družstev, které provedl
vedoucí kolektivů, předala místostarostka
obce členům družstva, vedoucím, trenérům
a členům sboru pěkné pamětní listy.
Hned druhý den (11. 10. 2008) byli členové
družstva, vedoucí, trenéři, starosta sboru
a místostarostka obce pozváni na setkání na
Centrální stanici Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje. Zde byl při příležitosti
předávání věcných prostředků vybraným
hasičským jednotkám Zlínského kraje oceněn
výrazný úspěch našich družstev, která budou
reprezentovat Českou republiku na vrcholné
světové hasičské akci. Ocenění nesporného
úspěchu vyslovil hejtman Zlínského kraje
pan Libor Lukáš a hlavní host společenské

akce krajské úrovně, ministr vnitra pan Ivan
Langer.
Stanislav Moštěk
vedoucí kolektivů SDH Vlčnov

Projev vedoucího kolektivů v obřadní síni

Členové a členky soutěžních družstev

Rodiče a členové sboru

Ministr Ivan Langer a hejtman Libor Lukáš se soutěžním a realizačním kolektivem žen

Marta Moštková, místostarostka obce,
předává našim děvčatům pamětní listy

Ministr Ivan Langer a hejtman Libor Lukáš se soutěžním a realizačním kolektivem mužů

Marta Moštková, místostarostka obce,
předává našim chlapcům pamětní listy
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Podpis zúčastněných v pamětní knize
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Jak ráda bych následující nemusela napsat...
Letošní jízda králů dopadla velmi dobře.
Ohlasy na ni byly kladné a i pocit nás jako
organizátorů, byl výborný. Mládenci vtipně
vyvolávali, návštěvníků přijelo nejvíc za
posledních několik let, počasí nám přálo.
O to hůře se mně po jízdě poslouchaly negativní zprávy o obvyklém vyrovnávání se
ročníku s králem a pobočníky. Legrúti se
s plněním svých povinností nějak omeškávali
a v jednom případě nejsou vyrovnáni dodnes.
Při bližším zkoumání jsem s překvapením
zjistila, že tento problém není nový a že něco

podobného se odehrávalo i v předcházejících
letech. To mne moc mrzí, protože jsem měla
za to, že kluci z ročníku jsou parta, která žije
celý rok společně, spolupracuje, organizuje, že
jsou zkrátka přátelé. A přátelům přece dluhy
platíme. Proto apeluji na všechny pamětníky „lepších“ časů, aby vysvětlovali, radili
a předávali zkušenosti mladým a na mladé,
aby poslouchali a poučili se. Námitka: dnes
je jiná doba v tomto případě neobstojí. Jízda
králů je tradiční, každý rok stejný, obřad
s jinými aktéry. To znamená: v neděli večer,

nejpozději v pondělí se před pobočníky
a krále vysype obvyklá daň. Králi, jako poděkování za starostlivost a památku na ročník a
pobočníkům za „oběť“, že na sebe vzali tuto
v poslední době nepopulární roli.
Doufám, že letošní způsob se nestane
tradicí, že příští legrúti se zachovají odpovědněji a že už nikdy nebudu muset psát
podobné články!
Zdeňka Brandysová
ředitelka KSK Vlčnov

Jarmek ve Valašských Kloboukách Knihovna
Dne 6. 12. 2008 uspořádal KSK Vlčnov
už podruhé zájezd na Valašský jarmek, který
se letos velice vydařil. Oproti loňskému roku
počasí přálo, svítilo sluníčko a nebyla zima,
i když k Mikuláši patří už sníh.
Pořadatelé nezklamali. Co nabízeli, to
splnili a proti minulému roku měli ještě mnohem více masek čertů a nově i čertic, které
jsou velice originální. Oblékají si oblečky
s našitými vlněnými třásněmi různých barev,
které vytváří takový kožich, na hlavu si nasadí
speciální masku s rohy, jež vypadají dost
hrozivě. Vzadu v pase mají upevněné beraní
zvonce, šest až osm kusů, a ty při sebemenším
pohybu vydávají ohlušující zvuky, které se

množstvím násobí. Čerti nemusí mít obavy,
že jejich umění zanikne, neboť už malí čertíci
se snaží jim vyrovnat. V záplavě čertů se ale
trošku vytrácí Mikuláš s andělem a družinou
dalších masek…
Nabídka trhu byla velká, náměstí bylo plné
prodejců se zbožím různého druhu. Nechyběly
ani ukázky ruční výroby, kovářského umění,
kutí koně, zabijačka atd.
Nabídku doprovodných pořadů sestavili
pořadatelé tak, že musela každého něčím
zaujmout, každý si mohl vybrat. Prostě, chce
to vidět.
Pavla Koníčková

Mikulášské odpoledne
Pro ty z dětí, které si v pátek neodnesl
čert, připravil Mikuláš ve spolupráci s Klubem
dětí Broučci a Občanským sdružením rodičů na sobotu 6. prosince ještě jeden dárek:
Mikulášské odpoledne v KSK. Malincí
i větší si přišli nejen vyzkoušet svou zručnost při plnění záludných disciplín, jako je
nošení míčků na lžičce, převážení nákladu
na stříbrných kolečkách či praskání nafukovacích balónků pomocí šipek, ale i naladit
se na dobu příprav na Vánoce, a to výrobou
vánočních ozdob a přáníček. Za splnění všech
deseti připravených úkolů byly děti odměněny

perníkem, který převzaly z rukou samotného
Mikuláše. K pěknému průběhu odpoledne
výrazně přispěli i bratři Chabičovští, a to
diskotékou, zpestřenou mnoha dalšími hrami a
soutěžemi. Do tepla Klubu se tento den přišlo
ohřát kolem 80 dětí, doprovázených přibližně
stejným počtem dospělých. Sponzorsky tuto
akci podpořili Ing. Vladislav Hruboš, paní
Ivana Fibichrová, manželé Kovářovi, pekařství
Javor, Sanatorium Miramare Luhačovice,
Linea Nivnice a Česká pojišťovna, a. s.,
Děkujeme.
Monika Cimalová

Sbírka a koncert pro Klokánek
Rády bychom Vás informovaly o jedné neobvyklé zkoušce starší skupinky
Vlčnovjánku. Teď v období před svátky jsme
dětem navrhly, zda by nechtěly udělat něco
pro jiné, méně šťastné děti. Například sbírku,
jejíž výtěžek bychom jim darovali na Vánoce.
Musíme přiznat, že podobný nápad jsme měly
již před dvěma lety, 2. října 2006 po úspěšném
vystoupení v Městském divadle v Brně na
Benefičním koncertu pro Klokánka. Nějak
jsme to ovšem nestihly uskutečnit. Letos,
v návaznosti na veřejnou nahrávku Českého
rozhlasu a vystoupení herečky Aleny Antalové
u nás ve Vlčnově, kmotry dětí z brněnského
Klokánku, se starý nápad opět přihlásil.
Náš prvotní impuls k malé finanční sbírce
se (díky aktivitě děcek) vzápětí rozrostl na
„megaprojekt“ končící benefičním koncertem
s pozvanými opuštěnými dětmi a Alenou
Antalovou. Musely jsme je v jejich zápalu

trochu přibrzdit a stáhnout do reality. Hned
se s obrovskou vervou ujaly plánování a příprav, vymýšlely letáčky, scénář, kdo bude akci
moderovat, kdo účinkovat… Po velkém křiku a
nadšení jsme se dohodli, že vyhlásíme opravdu
finanční sbírku a vyvrcholením bude benefiční
koncert, který se uskuteční pravděpodobně
na Den matek v KSK. Program zatím není
zcela hotový, ale pilně se na něm pracuje…
Docela s dojetím jsme poslouchaly ty jejich
„šílené“ nápady a zíraly, s jakým nadšením
a radostí začaly organizovat něco pěkného
pro potřebu druhých. Doufáme jen, že jim to
vydrží až do finále.
Nakonec úřední záležitosti. Děti chtěly vyhlásit sbírku na vánočním koledování
(14. 12.), ale to se bohužel stihnout nepodařilo.
Zatím nepřišlo oficiální povolení od Krajského
úřadu ve Zlíně. Jakmile jej dostaneme, vyhlásíme místo, kde bude umístěna kasička pro
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Návštěvníci knihovny si stále více zvykají na to, že knihovnu mohou „navštívit“
i doma a třeba pozdě večer. Už vědí, že si
mohou zjistit, zda danou knihu má knihovna
ve svém fondu, když ano, zda je v knihovně,
nebo je půjčená – v tom případě si ji můžou
rezervovat. Čtenáři si můžou zkontrolovat
své čtenářské konto, případně prodloužit
své výpůjčky. K tomu všemu slouží on-line
katalog, který najdete na webových stánkách
Vlčnova, v levém nabídkovém sloupci nebo
na záložce knihovny.
Knihovna nabízí svým návštěvníkům
nejen výběr ze 13 000 knih a z 26 titulů časopisů, ale také internetové připojení zdarma na
6 počítačích určených pro veřejnost. Vyzkoušet
si můžete nejen systém Windows, ale také
Linux. K počítačům je připojena barevná
laserová tiskárna, knihovna disponuje kvalitní
kopírkou a na požádání laminuje (zatavuje do
průhledné fólie) obrázky či tiskoviny.
MVS – meziknihovní výpůjční služba
znamená, že vám knihovna obstará knihu,
kterou nemá ve svém fondu, z jiné knihovny
pouze za cenu poštovného.
Novou službou, kterou knihovna zavádí,
je zasílání SMS zprávy nebo e-mailu s oznámením, že se do knihovny vrátila kniha,
kterou jste si zamluvili, a kdy si ji můžete
vyzvednout.
Věřím, že novou službu čtenáři ocení.
Marie Kolajová, knihovnice

Vaše příspěvky. Již předem děkujeme.
vedoucí souboru Vlčnovjánek
P.S. Potřebujeme sehnat klokana – jako
maskota na jeviště.
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Vítání občánků

Stalo se již tradicí, že advent na Obecním
úřadě ve Vlčnově začínáme přijetím nových
občánků Vlčnova. Letos, dne 30. 11. 2008 se
sešlo v obřadní síni 32 nových Vlčnovjánků.
Jednalo se o děti narozené od prosince roku
2007 do konce listopadu roku letošního.
Děkujeme všem rodičům, kteří přijali
pozvání a zúčastnili se této pro nás velmi
příjemné akce.
Marta Moštková
místostarostka

Domovy důchodců
Předvánoční a vánoční čas je obdobím,
kdy se víc než kdy jindy zamýšlíme nad
životními cestami našich blízkých a jsme
přístupnější pro vnímání potřeb lidí, se kterými běžně nepřicházíme do kontaktu. Mnozí
z Vás, Vlčnovjanů, určitě vzpomenete na své
sousedy a přátele, kteří z různých důvodů
(ať zdravotních či sociálních) museli opustit
svoji rodnou obec. A právě za touto skupinou Vlčnovjanů se každoročně v této době
vydáváme. Letos jsme navštívili 17 našich
občanů v 9 různých zařízeních v Uh. Brodě,
Nezdenicích, Luhačovicích, Dol. Němčí,
Hluku, Kunovicích, Uh. Hradišti, St. Městě
a Buchlovicích. Většina z nich se zajímala
o dění ve Vlčnově a žádala o předání pozdravů všem svým rodákům (což činíme i prostřednictvím tohoto příspěvku). V některých
případech jsme jedinou návštěvou, která sem
v průběhu celého roku zavítá.
Předkládáme několik fotografií, které
Vám přiblíží naše setkání a na kterých snad
poznáte své bývalé spoluobčany.
Marta Moštková, místostarostka
Jan Pijáček, starosta

„Kultúra karpatských krajín“
V minulém týdnu, 4. prosince, jsem se
s kolegou Petrem Pančochou na pozvání Parku
kultury a oddechu v Prešově zúčastnila mezinárodního odborného semináře „Příležitosti
partnerství visegrádských zemí v mezinárodní kulturní spolupráci“ v rámci projektu
„Kultura karpatských zemí“. Na semináři
jsme prezentovali kulturní bohatství naší
obce a zároveň jsme přivezli vdolečky na
ochutnávku a prodej, a soubor Vlčnovjan
s cimbálovou muzikou Čardáš absolvoval
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6. prosince dvě vystoupení v Prešově a jedno
ve Spišské Sobotě.
Zkušenost je to pro nás velmi zajímavá.
Při prezentaci kulturního bohatství Vlčnova
jsem pochopila, že východní Slovensko nemá
ani potuchy o jízdě králů. A to se nám téměř
nestává. Také vdolečky jsou pro ně pojem
zcela neznámý. Kdo se nechal přesvědčit
a ochutnal, vracel se a kupoval. Jeden z organizátorů prohlásil, že vdolečky jsou velmi
nebezpečné, protože jsou návykové. Nicméně

úspěch byl pouze poloviční, protože jsme zbylé
vdolečky vezli domů. Přesto si myslím, že
takovéto mise jsou potřebné pro propagaci,
a i úspěšné. Povědomí o Vlčnově, jízdě králů
a souboru Vlčnovjan se na východě Slovenska zlepšilo a získali jsme i další kontakty a
přísliby spolupráce.
Zdeňka Brandysová
ředitelka KSK Vlčnov
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Vítání občánků

Silvestr na Pepčíně
V letošním roce navštívil Vlčnov ministr
zemědělství Petr Gandalovič. A protože do
jeho rezortu spadají i lesy, byl požádán letošní
jízdokrálovou družinou, aby předvedl odbornou a fyzickou způsobilost. Úspěšně pokácel
máj, slivovicú si připil s přihlížejícími a
slíbil, že přijede na Silvestrovské Setkání na
Pepčíně a pomůže pořadatelům nařezat dřevo
na silvestrovský oheň. Pane ministře, bereme
Vás za slovo a těšíme se na silvestrovský
přípitek na Pepčíně.
Josef Kachnička v.r.

PS: Setkáme se 31. 12. 2008 v 11 hodin
na Pepčíně. Občerstvení zajištěno: „co si
kdo donese, to si aj vypije a sní“.

Mládež ve Vlčnově

Vlčnovská hravá mládež, jak je patrné
z fotek, s šarmem sobě vlastním, přesvědčovala v letních měsících na koupališti postupně
všechny členy zastupitelstva obce Vlčnov
o nezbytnosti zastřešení vlčnovského koupaliště. Jako jeden z hlavních důvodů, který
nakonec zastupitele přesvědčil byl slogan:
„Kdo si hraje, nezlobí“ a to aj v zimě. Tak sa
těšíme na to, že po Vlčnově sa nebudú hrát
s popelnicama a s dopravníma značkama.
Josef Kachnička, junior

Retardéry

Část vlčnovské veřejnosti nelibě nese
rekonstrukci silnice směr Veletiny a hlavně
se jí nelíbí kvalitní hladký povrch, který
využívají zastánci adrenalinových rychlostních sportů jako závodní dráhu. Chceme
tyto kritiky ubezpečit, že se nám podařilo
přesvědčit Ředitelství silnic zlínského kraje
a v pravidelných odstupech budou zachovány
nejhorší úseky této silnice jako zpomalovací
retardéry a v polovině nového úseku bude
vytvořena replika původní silnice z žulové
kostky i s odpovídajícím počtem děr. Věrnou
kopii je možné udělat jen díky kvalitní fotodokumentaci původního stavu.
příloha 

Za fotodokumentaci děkujeme vlčnovskému fotografovi panu Františku Zemkovi.

Josef Kachnička, senior
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KONCERT VLČNOV 4. ledna 2009 v 15:00 hodin
Pozdrav z Terchovej
Zvestujem Vám radosť
Staň hore bačo
Reč: kto sme, odkiaľ sme
Kyrie – inštrum.
Reč: predst. orchestra
Čas radosti, veselosti – inštrum.
Text č. 1 (Hudba má zázračnú moc...
Slišite-li pastuškové

0:30
0:48
3:10
0:30
1:00
1:00
1:00
1:00
1:47

Povedzte nám pastierovia...
Keď tá jasná hviezda...
Sanktus, sanktus
Aký je to svit
Text č. 2 (Ak robíš dobre...
MEDITÁCIA /J. Massenet/
Ó,MATKA PÁNA /P. Krška/
AIR /J.S.BACH/

cca 4:00
3:35
4:00
1:30
4:59
3:30
cca 3:00

Ohlédnutí za rokem 2008

Sv. Králami
Gajdy
Čas radosti, veselosti
Slama, slama
Kyrie, kyrie
Nový rok beží
Záverečný text
Boh má 6 miliard tvári...
Tichá noc

4:30
2:04
3:37
4:00
3:01
cca 4:00
1:30
4:23

Bývá dobrým zvykem v závěru kalendářního roku ohlédnout se za uplynulými
12 měsíci a zhodnotit nakolik byly úspěšné.
O některých aktivitách je psáno podrobněji
na následujících stránkách, zde se zmíním
o ostatních, jak hmotných, tak i nehmotných
akcích pořádaných v naší obci. Největší z nich
je zahájení rekonstrukce silnice ve směru
na Veletiny, která by měla být dokončena
v polovině příštího roku. Úspěšně dokončenou
stavbou je rekonstrukce sběrného dvoru, který
již plně slouží občanům. Stejně tak odborem životního prostředí schválená skládka
stavební suti, kde bylo jen za letošní rok
nashromážděno a následně podrceno 700 tun
stavebního odpadu.
Byl zregulován potok v lokalitě Panské,
který je v majetku Lesů České republiky
a vlastníci regulaci také financovali.
Na hřbitově byla nově vystavěna část
zídky, která byla poničena jarní vichřici, dále
byl zbudován nový chodník a provedeno nové
vytmelení a vymalování smuteční obřadní
síně. V rámci programu veřejně prospěšných

prací byly vymalovány všechny prostory
Obecního úřadu a vybudován nový archív
a sklad.
Naši techničtí zaměstnanci si částečně
svépomocí vybudovali novou šatnu a sociální
zařízení.
Obecní lesy částečně také obměněny.
Těžba se prováděla v lokalitě Čupy a Boří a
zároveň byla doplněna novou výsadbou.
V oblasti odpadového hospodářství
byl zaveden pytlový systém sběru tříděného odpadu, který vyřešil nepořádek kolem
kontejnerů.
K zútulnění veřejného prostranství určitě
přispěla umělecká díla ak. sochaře Josefa
Kadlčíka, který je věnoval rodné obci a vybral
pro ně prostor před charitním domem.
Z nehmotných a duchovních aktivit je
vhodné připomenout tradiční přijímání ročníků v obřadní síni, letos byly přijaty ročníky
1933, 1938, 1948, 1958.
Měli jsme možnost zúčastnit se veřejné
nahrávky českého rozhlasu Praha, která se
uskutečnila v KSK. S velkým zájmem občanů

jsme se setkali při opisování Bible pořádané
ve spolupráci s vlčnovskou farností v rámci
Roku Bible.
V neposlední řadě byla uskutečněna veřejná sbírka na zmírnění následků výbuchu plynu
v rodinném domě.

V letošním roce se uskutečnilo již 3. setkání Vlčnovů – obcí se stejným názvem.
Konalo se 27. a 28. září v Chrudimi a
v osadě Vlčnov u Chrudimi. Kromě zástupců
hostujícího města a osady se setkání zúčastnili
zástupci našeho Vlčnova a Vlčnova u Klatov.
Všem se nám dostalo příjemného přijetí na

radnici v Chrudimi, spojeného s prohlídkou
města, a přijali jsme pozvání na svatováclavském posvícení přímo ve Vlčnově. Měli
jsme možnost poznat jiný kraj, jiné zvyky,
krásné město Chrudim i nenápadnou osadu
Vlčnov s nepřehlédnutelným podnikatelem
panem Zítkem. Zajímavostí Vlčnovů, které

jsem kromě toho „našeho“ poznala, je rybník
na návsi jak ve Vlčnově u Klatov, tak i ve
Vlčnově u Chrudimi. Zatím nám zůstává
neznámý Vlčnov v Starého Jičína, který snad
příští rok také poznáme.

Setkání Vlčnovů
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A co nás čeká v nejbližších dnech?
Realizace zateplení, výměna oken a oprava
střešního pláště základní školy, stavby čištičky
odpadních vod a vybudování muzea pálenic.
Ve všech uvedených projektech byla obec
Vlčnov úspěšná v dotačních titulech.
Na závěr našeho ohlédnutí chceme
poděkovat všem přátelům, kteří nám
v tomto nelehkém roce pomáhali překonávat všechny překážky, těžkosti a potěšili
nás vlídným slovem. Moc si toho vážíme
a potřebujeme to. Děkujeme.
Marta Moštková, místostarostka
Jan Pijáček, starosta

Marta Moštková, místostarostka
příloha 

Jan Janča – Dívčí půček
Tato nová knížka přináší malý výbor
z Jančovy literární tvorby, mimo jiné jeho
knižně dosud nepublikované memoáry,
v nichž vzpomíná na dětství prožité v rodné
obci. V druhé části publikace spisovatel Jiří
Jilík spolu etnografkou Martou Kondrovou

mapují Jančovy osudy a zamýšlejí se nad
významem jeho díla.
Jan Janča (1866-1928), vlčnovský rodák,
dnes již zapomenutý žurnalista a spisovatel, je
jediným vlčnovským rodákem 19. století, který
překročil horizont svého domovského předurčení, aby se stal významnou
osobností politické žurnalistiky
své doby. Současně byl beletristickým spisovatelem, který
v části své tvorby zachytil kolorit života na slováckém venkově
ve 2. polovině 19. století.
„Máme dluhů jako smetí,
až se v nich dusíme, ale při tom
žijeme tak nákladně a přepychově, jako bychom byli kdovíjací
bankéři. Máme tři sta poslanců s
měsíčními platy po pěti tisících
korunách, ač stačilo by nám
dvě stě poslanců bez měsíčních
platů, s pouhými dietami za
dni, kdy skutečně pracovali.
Na těchto místech nechce nikdo
šetřiti. Proto nechce, protože
by musel šetřiti sám na sobě.
Protože byl by nucen vrátiti
se ke skrovnému občanskému
životu, zříci se přepychu, vil,
závodních koní a nezřídka
i zhýřilého života. Proto šetří
se na jiných: na těch malých,
kteří nemají v rukou moc, aby
se mohli brániti, na těch ubohých, kteří nevědí, čím zaplatiti

na prvního byt, z čeho ošatiti a z čeho živiti
rodinu. Na těchto mačkají se daně, dávky
a poplatky a na těchto se šetří! Zde toto
heslo prováděno je s plnou krutostí. Dnešní
vláda a dnešní poslanci a senátoři nápravy
neprovedou. Noví lidé musí přijíti do nového
parlamentu a do nové vlády, … Stát musí žít
– ne několik set příživníků.“

Není běžné, aby v profesionálním orchestru opery hráli hned tři muzikanti původem
z jedné (slovácké) vesnice. Severočeské divadlo
opery a baletu v Ústí nad Labem se však může
pyšnit touto mimořádností. Uváděná skutečnost
je navíc okořeněna tím, že všichni tři jsou
z rodu Kuželů. Nejstarší Michal sedí u tympánů,
Lukáš hraje na pozoun a nejmladší Zdeněk
na klarinet. Po absolvování konzervatoří se
postupně zařadili do 45 členného orchestru,
v kterém svou muzikálností i zodpovědností
nacházejí dlouhodobé uplatnění.
Repertoár opery je velmi široký a náročný
– stále se hrají stěžejní klasická díla italských, německých, ruských a českých autorů,
často jsou v programu i operety a muzikály.
Pravidelně se pak hrají koncerty předních
hudebních skladatelů. Šéf opery a dirigent
Norbert Baxa k tomu poznamenává, že si
velmi cení přístupu uvedených mládenců
k práci opery. Svým působením patří k základu sestavy omlazeného orchestru. Je s nimi
velmi spokojený.

Všichni tři se již usadili (a jistě na dlouhou dobu) v tomto krajském městě s pěknou
krajinou a zakládají zde rodiny. Michal, Lukáš
i Zdeněk pravidelně hrají s orchestrem opery
též v mnoha divadlech v Čechách včetně
Prahy a často s ním koncertují i v cizině
(Německu, Švýcarsku, Francii, Španělsku,
Belgii, Holandsku, Dánsku, Finsku – např.
v letošním listopadu dvakrát absolvují krátké
turné v NSR s operou Richarda Wágnera
Bludný Holanďan). Kromě toho jsou řádnými či hostujícími členy několika českých
komorních orchestrů a i místních tanečních
skupin či dechových hudeb. I přes tyto velké
aktivity v Čechách se stále hrdě hlásí ke svému
vlčnovskému původu.
Krásná secesní budova Severočeského
divadla opery a baletu v Ústí nad Labem
bude v příštím roce oslavovat 100 let od
svého otevření a všichni tři mládenci se svou
hrou budou rádi podílet na této mimořádné
kulturní události města.
Antonín Kužela

Jan Janča, Ruch, 3. 10. 1925

Den
otevřených
dveří ve Vlčnově

Obec Vlčnov ve spolupráci s Klubem
sportu a kultury uspořádala 26. 10. 2008
za podpory klubů, spolků a organizací ve
Vlčnově 1. ročník dne otevřených dveří. Bylo
zpřístupněno 20 objektů nejen ve vlastnictví
obce, za což bych chtěla vlastníkům moc
poděkovat. Akce se setkala se zájmem široké
veřejnosti a proto je předpoklad, že budou
následovat i další ročníky. Organizátoři jsou
připraveni příjímat Vaše podněty pro jejich
zkvalitňování a případné doplnění o prohlídku
dalších objektů v obci. Především bych však
chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili do
organizace této novodobé akce a poprosit
o spolupráci v budoucnosti.
Marta Moštková
místostarostka

Akce ve Vlčnově Tři Vlčnovjané v orchestru opery
v roce 2009
03. 1.

Memoriál Karla Prchlíka
v nohejbale
16. 1.
Myslivecký ples
17. 1.
Dětský krojový ples
24. 1.
Sportovní ples
31. 1.
Krojový ples
s představením krále
07. 2.
Hasičský ples
08. 2.
Dětský karneval
28. 2.
Fašank
29. 3.
Velikonoční přípravy
(tvořivé dílničky pro děti)
12. 4.
Výstava vín
13. 4.
Mrskačka – velikonoční
obchůzka legrútů
10. 5.
Den matek
29. - 31. 5. Jízda králů
25. 7.
Hodové zpívání v búdách
30. 8.
Setkání na Pepčíně
20. 9.
Košt vdolečků
17. 10.
Dny slivovice
22. 11.
Vernisáž vánoční
prodejní výstavy
29. 11.
Vánoční koncert
13. 12.
Chystáme vánoce
(tvořivé dílničky pro děti)
26. 12.
Vánoční šachový turnaj
31. 12.
Silvestrovské setkání
na Pepčíně
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Chlapi z Vlčnova
Mužský sbor utvořený před pěti lety,
12. 3. 2003, při přípravě programu „Muži o ženách“ pro jízdu králů, se schází dodnes.
Po jízdě králů sice někteří chlapi řekli, abychom se sešli třeba až zase na rok před jízdou
králů. Ale nestalo se tak. Pravidelně každý
čtvrtek se scházíme v Klubu sportu a kultury,
všichni zájemci jsou vítáni, a zkoušíme staré
i nové písničky. Zprvu nám to moc nešlo, ale
sbormistr Rosťa Stloukal nás trochu vycepoval, a tak se posluchačům někdy i líbíme.
Pravidlo zkoušek je, že se nás musí sejít aspoň
osm chlapů, aby zkouška mohla proběhnout.
Je třeba říci, že za těch víc jak pět let se ještě
nestalo, aby se zkouška nekonala.
Při oslavě pátého výročí nám náš kronikář,
pokladník a zapisovatel písniček Jiří Ulčík
předložil statistiku. Byla velmi zajímavá. Už

jsme také začali psát druhou kroniku. Na financování zkoušek, oslav a setkání vybíráme
každý měsíc 50,– Kč, někdy i 100,– Kč.
Protože jsme jinými sbory často zváni
na jejich programy, museli jsme vymyslet
podobnou akci, kde bychom tato pozvání
oplatili. Na jízdu králů se všichni nevejdou,
proto jsme začali pořádat „Hodové zpívání
v búdách“, které se pravidelně koná vždy na
hodovou sobotu (kolem 25. července). Značně
se to ujalo a za tři roky pořádání se v búdách
vystřídalo už šest mužských sborů, tři ženské
sbory a letos se také představily vlčnovské
mažoretky EMČA.
Tuto pěknou akci můžeme pořádat především díky podpoře KSK. Velké poděkování
patří i našim nejvěrnějším podporovatelům,
a to firmám HESCO – Roman Hruboš,

Jaký byl Pohádkový les
Na 130 dětí předškolního i školního věku
se v neděli 22. 6. 2008 ve Vlčnově zúčastnilo
pohádkového odpoledne, které pro ně připravili zdejší rodiče.
Na deseti stanovištích, umístěných cestou
k bývalému Pepčínu v lese Obora, musely plnit úkoly, které jim zadaly pohádkové
bytosti – házet šišky do košíku, dát vitamíny
nemocným pacientům, naházet kameny do
břicha zlého vlka, pomoct roztřídit hrách
od popela atd. A to, že některé pohádkové
bytosti byly velmi opravdové, dokazovaly
i slzičky těch nejmenších dětí. Pro rodiče
byla připravena soutěž, kde úkolem bylo
zapsat všechna písmena rozmístěná u cesty

a vyluštit tak tajenku. Vylosovaný úspěšný
řešitel dostal 50% tekutou pozornost.
Na závěr si každý účastník pohádkového
odpoledne mohl opéct na ohni špekáček.
A úplně na konec, jako velké překvapení,
všem zatančily břišní tanečnice.
Poděkování patří pořadatelům, a to Klubu
dětí Broučci, Sdružení rodičů ve Vlčnově,
Vlčnovských búdovým umělkyním, Žlutému
baletu a obci Vlčnov.
Děkujeme také sponzorům: manželé
Vozárovi, Jan Kolek, Keramika Moštěk,
Pekařství Javor, Potraviny Sprint – Koníček,
Řeznictví František Koníček, Česká pojišťovna,
Pojišťovna Amcico – Uh. Hradiště, Papírnictví

DELIKA – Marcel Solík, KASVO – Víťa
Staroba, VODO-TOPO – František Dacík,
KOPOZ – Pavel Knotek, DANIFERRA – Jan
Podškubka.
Chtěl bych poděkovat také novopečenému taťkovi Karlu Kapsovi z Nivnice za
spolupráci s cimbálovou muzikou Durancija
a námi. Doufám, že se v budoucnu ještě vrátí
mezi nás.
I přesto, že máme za sebou více jak
50 vystoupení, máme stále do zpívání chuť.
Podrobný popis akcí z tohoto roku dodáme
do dalšího zpravodaje.
Děkujeme všem svým příznivcům a posluchačům za důvěru a podporu a přejeme všem
čtenářům hezké Vánoce a mnoho úspěchů
v příštím roce.
Petr Pančocha

Petr Šobáň, Kožešnictví Eva Zábranová.

Výtvarná soutěž k jízdě králů ve Vlčnově 2008
Naše mateřská škola se zúčastnila výtvarné soutěže k Jízdě králů, kterou vyhlásila
nadace Moravské Slovácko ve spolupráci
s Obecním úřadem ve Vlčnově v květnu 2008.
Práce dětí jsme předali v červnu ředitelce
Galerie J. Úprky ve Veselí nad Moravou,
paní Daně Zemkové.
Na vyhlášení výsledků uvedené tématické výtvarné soutěže jsme byli pozváni
s dětmi v pondělí 8. prosince 2008 do Galerie
J. Úprky ve Veselí nad Moravou. Toto slavnostní odpoledne jsme si mohli společně
s ostatními účastníky soutěže a pozvanými
hosty prohlédnout všechny vystavené práce
všech kategorií. V první kategorii dětí před-

školního věku do 6 let byly oceněny děti
naší mateřské školy. 1. místo od čtenářů
regionálního tisku a hlasovacích lístků široké
veřejnosti získala Valerie Šabršulová. Název
díla: Jízda králů (tempera)
1. místo od odborné poroty (hodnocení jednotlivých prací se účastnil také prof.
Knížák), obdržela Eliška Lukášová. Název
díla: Vlčnovský legrút (suchý pastel)
Tyto děti dostaly od JUDr. Ing. Zdeňka
Zemka zvláštní ocenění. Další děti naší mateřské školy, které se zúčastnily soutěže: Leona
Fibichrová – název díla: Jízda králů (tempera), Veronika Mikulcová – název díla: Jízda
králů (tempera), Ondřej Miloš – název díla:

Skupina MAŽORETEK z Vlčnova
Činnost naší skupiny Mažoretek z Vlčnova
pokračovala v roce 2008 ve vysokém tempu.
Důkazem toho je 22 veřejných vystoupení
v rámci okresu i mimo něj. Zúčastňovaly
jsme se nejen kulturních akcí, ale navštívily
jsme i pečovatelské ústavy a domy sociální
péče. Našim cílem bylo všechny povzbudit
v jejich nelehké životní situaci.
V měsíci září nás pozval domov ADAM
v Dřevokosticích k vystoupení na slavnosti
Zamykání léta, kde byla vynikající atmosféra,
což dokládá pozvání paní ředitelky domova na letní slavnosti v příštím roce. Dobrý
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pocit jsme měly i po vystoupení v domově
důchodců ve Zlíně a na setkání důchodců
v Popovicích, kde se naše účast protáhla do
pozdních hodin.
Za zmínku stojí i vystoupení na zahájení
lázeňské sezóny v lázních Smraďavka, a
další vystoupení na Chatařském bále. Do
dalších úspěšných akcí patří hodové zpívání v búdách, brodské slavnosti a soukromé
narozeninové párty.
Pravidelné zkoušení nových skladeb
a vystupování se vzhledem k našemu věku, tj.
společných 795 roků, pokaždé neobejde bez

Jízda králů (tempera), Veronika Nevařilová
– název díla: Průvod vesnicí (olejový pastel),
Aneta Svobodová – název díla: Jízda králů
(tempera).
Všichni zúčastnění byli oceněni věcnými
cenami a zpříjemněním celého programu
bylo hudební vystoupení Zuzany Lapčíkové.
Všechny naše soutěžící děti doprovodili na
tuto akci jejich učitelky z mateřské školy a
rodiče. Za znění příjemných tónů cimbálové
muziky Durancija a ochutnávky vybraných
lahůdek, jsme všichni zavzpomínali na již
minulou Jízdu králů a na chvíle prožité
v mateřské škole.
Markéta Píšková

drobných bolestí těla. Na všechno však zapomeneme, když na sebe oblečeme „mažoretkovské“ šaty a boty. K vyšší výkonnosti nás
inspirují poděkování v naší kronice, kterou
vede paní Pavla Kučerová.
Zvláštní dík patří naší trenérce paní Slávce
Garžíkové z Uherského Brodu, která nám
svým elánem a pozitivním přístupem k životu
vlévá energii do žil.
V naší činnosti chceme i nadále pokračovat, dokud nám síly budou stačit.
Marie Černíková, Marie Horňáčková
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Vánoční výstava v galerii
V neděli 23. listopadu se v Galerii na
Měšťance uskutečnila vernisáž vánoční výstavy s názvem „Betlémy tradičně i netradičně“.
Výstavu uvedla a historii vzniku jesliček
vysvětlila místostarostka obce Marta Moštková. Také se zmínila o svých zážitcích z nedávné návštěvy Izraele a města Betléma.
Autorka výstavy Zdeňka Brandysová
chtěla představit co nejširší záběr tvorby
betlémů, pokud jde o materiál, podobu i jejich tvůrce. Podařilo se jí sesbírat opravdu
velké spektrum různorodých variant, celkem
je vystaveno 76 betlémů. K vidění jsou jak
betlémy spíše tradičního rázu, tak i netradiční, jako je např. betlém vytvořený z ruliček
od toaletního papíru (MŠ Korytná) nebo
ze skleněných láhví (Zdeňka Brandysová).
Většina exponátů ovšem patří k těm klasickým. Stojí tu všelijaké figurky darovníků,
andělíčků, pastýřů s ovečkami a nechybějí ani
tři králové. Ústředním motivem je vždy svatý
Josef s Pannou Marií a Ježíškem. Součástí
výstavy jsou ale i zajímavě řešené betlémy
ze dřeva (zapůjčené od Pavly Pijáčkové),

miniaturní betlém z Betléma (od paní Heleny
Plaché) či závěsné jako obrázky na zeď.
Co se týká použitého materiálu, je zastoupeno dřevo, kukuřičné šustí, papír, perníkové
a vizovické těsto, různé druhy betlémů keramických, z paličkované krajky a také betlém
vyšívaný a modrotiskový. Jedním z typicky
„netradičních“ betlémů je motiv ze segmentu
velkého Třebechovického betlému použitý
na nové poštovní známce, jejímž autorem je
rytec Jaroslav Tvrdoň. Nádhernou vánoční
atmosféru výstavy dotváří množství dekorací
a vánočních motivů, nazdobený stromeček
a nezaměnitelná vůně jehličí.
Vánoční výstava je prodejní, můžete zde
nakoupit krásné ručně vyrobené vánoční
dárky pro své blízké. Galerie na Měšťance
je otevřena vždy v neděli od 14 do 17 hodin
nebo Vám ji otevřeme kdykoliv na požádání
v KSK či knihovně. Naposled bude výstavu
možno vidět v neděli 21. prosince 2008.
Chtěli bychom ještě jednou moc poděkovat
všem, kdo betlémy na tuto výstavu zapůjčili
nebo vytvořili:

Pavla Pijáčková, Vlčnov
Eva Horáková, Mařatice
ZŠ a MŠ Korytná
Kateřina Chvilíčková, Vlčnov
Jaroslav Martínek, Hvozdná
Františka Snopková, Uherské Hradiště
Jaroslav Vaculík, Vlčnov
Helena Plachá, Vlčnov
Marie Kolajová, Vlčnov
ZŠ Starý Jičín
Jiří Veselý, Uherský Brod
Antonín Moštěk, Vlčnov
Zuzana Mošťková, Vlčnov
Marta Moštková, Vlčnov
Marie Křapová, Vlčnov
Marie Indrová, Vlčnov
manželé Sobolovi, Uherský Brod
Marie Hauerlandová, i
Drahoslava Galušková, Jestřabí
Jaroslav Tvrdoň, Vlčnov
rodina Brandysova, Vlčnov
Petra Brandysová
KSK Vlčnov

Tříkrálová sbírka – Všem dárcům upřímné díky!

Vážený pane starosto,
ve dnech 9. – 11. 1. 2009 bude ve Vaší obci probíhat veřejná sbírka s přenosnými pokladničkami – Tříkrálová sbírka (TKS). Prosíme
Vás proto o vyčlenění pracovníka Vašeho obecního úřadu, který bude kontrolovat zapečetění pokladniček před začátkem koledování,
zabezpečí otevření a potvrzení výnosu ze sbírkových pokladniček. Počet přenosných pokladniček, které budeme chtít zapečetit a které se
budou pohybovat ve Vašem správním území, Vám oznámíme v souladu se zákonem o veřejných sbírkách z roku 2001 § 11 odst. 1 až po
upřesnění jejich konečného množství.
Michaela Slivová, Oblastní charita Uherský Brod
Ve dnech 9. – 11. 1. 2009 bude v obcích
našeho děkanátu probíhat Tříkrálové koledování.
Až u vás zazvoní „Tři králové“ a prokáží se pověřením Charity České republiky,
otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce.
Obdarujete svou láskou trpícího, nemocného,
potřebného… Poselství vánočních svátků
bude naplněno do své celistvosti.
Tříkrálová sbírka 2009 se bude konat
pod záštitou České biskupské konference na
území celé České republiky.

Využití tříkrálového koledování za rok 2008
v Oblastní charitě Uherský Brod
Celkem vykoledováno v regionu Uherskobrodska v TKS 2008:
Na záměry OCH Uh. Brod k dispozici:
Pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
do zařízení Oblastní charity a do skladu CHOPS
Přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi
Pořízení automobilu pro 3 projekty OCH Uherský Brod
(Azylový dům, Denní stacionář Domovinka
a Terapeutickou dílnu sv. Justiny)
Humanitární pomoc ostrovu Haiti
Celkem
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1 144 314,50 Kč
663 702,41 Kč
215 702,41 Kč
180 000,– Kč
248 000,– Kč
20 000,–Kč
663 702,41 Kč
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Základní škola informuje
Školní rok 2008/2009 přinese ve školství
nejednu změnu. Ty nejdůležitější týkající se
základního vzdělávání vyplývají ze zavedení
tří přihlášek na střední školu, v pokračování
školské reformy ve druhých a sedmých ročnících a v možnosti čerpat finanční prostředky
z evropských fondů.
Změny ve vzdělávání představují jiný způsob výuky. My, učitelé, jsme na ně připraveni.
Dlouhodobě se zaměřujeme na odpovídající
volbu výukových cílů, abychom žáky pro další
život vybavili těmi nejlepšími prostředky. Škole
se daří plnit cíle základního vzdělávání v oblasti
rozvoje a upevňování klíčových kompetencí.
Snažíme se o vhodnou motivaci, aktivně žáky
zapojujeme dle možností do učebních činností.
Od žáků očekáváme větší zájem, pozornost,
spolupráci, samostatnost, zlepšení komunikace,
respektování společně vymezených pravidel,
dodržování pořádku atd. Přístup pedagogů
k hodnocení školní práce vede k tomu, aby
žáci více zvažovali svoje možnosti.
Při zahájení letošního školního roku jsem
zdůraznila, že škola byla vždy chápána jako
soužití učitelů a žáků, ale v dnešním novém
pojetí vzdělávání můžeme společně dosáhnout
daleko vyšší formy symbiózy a tím i lepších
výsledků. Vedení školy i celý pedagogický
kolektiv má zájem, aby vlčnovská škola patřila
mezi školy, které nejen velmi dobře připravují
a vybavují žáky na určité povolání, ale především do budoucího života.
Dnešní doba si však nevyžaduje nároky
pouze na vzdělání. Velkou pozornost věnujeme zdravému způsobu života a respektování

základních pravidel společenského chování
a jednání. Zaměřujeme se na kladný vztah
ke spolužákům a školnímu prostředí jako
celku. Připomínáme si, jak chránit naši přírodu
a životní prostředí, jak se chovat v krizových
situacích atd. Jedním z hlavních úkolů školy je
obnova prestiže školy u rodičovské veřejnosti
a rozšiřování informačního systému k rodičům
i veřejnosti.
Naši školní práci obohacují soutěže a olympiády, organizujeme plavecký a lyžařský výcvik
v příslušných ročnících, navštěvujeme kulturní
akce, pořádáme besedy, plánujeme řadu exkurzí, výletů apod. Mimoškolní akce postupně
probíhají dle plánu a budeme o nich podrobněji
informovat ve školních zpravodajích.
Z volitelných předmětů nabízíme letos
žákům druhého stupně informatiku, německý
jazyk, z nepovinných předmětů si žáci mohli
vybírat výuku náboženství, počítačové aplikace, cvičení z matematiky a českého jazyka,
německý jazyk, konverzaci v anglickém jazyce,
společensko vědní seminář, výtvarné činnosti,
pohybové hry. Nadále spolupracujeme se ZUŠ,
žáci mají možnost navštěvovat výuku hry na
hudební nástroj a hudební nauku přímo v naší
škole. Máme zajištěnu také nabídku zájmových
kroužků. Ve škole pracuje kroužek folklorní, zvláštní tělesné výchovy, stolního tenisu,
pohybových her, logopedie, dyslektický, šití,
keramický, anglického jazyka, zdravotnický.
V zájmové činnosti spolupracujeme rovněž
s některými rodiči.
Příprava mladých lidí na jejich budoucí
život a jejich zařazení do tvůrčí práce není

založena jen na odpovědnosti učitelů, ale
také ve velké míře na jejich rodičích i široké
veřejnosti.
Přeji všem rodičům našich žáků, aby v tom
letošním školním roce prožívali ze svých dětí
hodně radosti a učitelskému sboru hodně osobního i profesního růstu a získání respektu.
Jana Geržová, ředitelka ZŠ

Vánoční dílničky

Vaření nás baví - 7. třída

Stavy bezprostředního ohrožení života
Bezvědomí
Jedná se o stav selhání jedné ze tří základních životních funkcí. Postižený není schopen
kontaktu s okolím. Na rozdíl od spánku jeho
mozek nereaguje ani na varovné podněty
přicházející zevnitř organismu. Škála bezvědomí je velice široká, čím je bezvědomí
hlubší, tím je závažnější.
Příčiny bezvědomí: úrazy hlavy, onemocnění mozku (epilepsie, nádor, krvácení),
otravy, onemocnění způsobující nedostatečnou
nabídku kyslíku a glukózy v mozku.
Příznaky: postižený padne k zemi nebo
se vsedě „zhroutí“, tělo je zpravidla bezvládné,
ale mohou být i křeče, žádná reakce na oslovení, příp. postižený nesrozumitelně mumlá,
nereaguje na bolestivé podněty, neprobere
se ani po zatřesení či štípnutí (vyšetřujeme
na ušním lalůčku – při povrchnějším bezvědomí může být odpovědí obranný pohyb
nebo grimasa), dýchání je zpravidla spojeno
s abnormálními pohyby a zvuky.
V čem spočívá ohrožení života?
V dušení, jež je důsledkem nepřítomnosti
obranných reakcí. Při bezvědomí dochází
k ochabnutí většiny svalů, mimo jiné i těch,
které udržují průchodnost dýchacích cest.
U ležícího pacienta dojde k zapadnutí kořene
jazyka a poklesu měkkého patra. Tyto struktury vytvoří překážku pro vstup vzduchu
do dýchacích cest. Nepříznivá anatomická
překážka může být ještě zhoršena. Člověk
v bezvědomí nemá dostatečně aktivní reflex
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kašle, neubrání se vniknutí cizích těles do
dýchacích cest. Největší riziko představují
zvratky, při úrazech krev.
Postup při první pomoci:
Bezvědomý musí být co nejrychleji přemístěn do vodorovné polohy. Zatlačením na
čelo a současným nadzvednutím (podložením)
šíje se nám podaří oddálit kořen jazyka a ve
většině případů uvolnit nebo alespoň zlepšit
průchodnost dýchacích cest. Tento úkon lze
ještě vylepšit pootevřením úst a předsunutím
dolní čelisti, tzv. trojitým manévrem.
Součástí zprůchodnění dýchacích cest
je i kontrola a vyčištění ústní dutiny. Tento
úkon je spojen s rizikem skousnutí (pozor,
síla žvýkacích svalů je značná). Komplikaci
předejdeme použitím roubíku, nejpohotověji
poslouží stočené obinadlo. Někdy jsou čelisti
bezvědomého křečovitě sevřeny. Násilného
otevření úst docílíme zavedením ukazováků
mezi tvář a zuby a tlakem v místě úhlu čelisti
(pomocník musí mít připraven roubík).
Při prohlídce ústní dutiny odstraníme
všechna cizí tělesa. V první řadě se jedná
o snímatelné zubní protézy, u dětí pozor na
žvýkačky. Tekutý a mazlavý obsah odstraníme
vytřením, nejlépe s použitím kapesníku.
Čeho chceme docílit? Udržet průchodnost dýchacích cest. Většina bezvědomí je
přechodným stavem, jejich primární příčina
je řešitelná. Úmrtí v důsledku udušení je
odvratitelné. Nejčastější příčinou smrti při
otravě alkoholem je vdechnutí zvratků.

Záklon hlavy se nedoporučuje při podezření na poranění krční páteře, laik ho však není
schopen rozpoznat. Pokud k němu došlo, bývá
mícha ve většině případů již poraněna. Smrt
v důsledku poranění krční páteře je sice možná,
ale smrt v důsledku udušení je jistá.
Po zprůchodnění dýchacích cest se přesvědčíme o kvalitě dýchání. Pokud je dostatečná, můžeme bezvědomého umístit do stabilizované polohy.
Stabilizovaná poloha
Jejím cílem je udržení průchodnosti
dýchacích cest a snížení rizika vdechnutí
zvratků. Ani jedno, ani druhé tím není definitivně zajištěno. Bezvědomý jedinec musí být
trvale kontrolován a jeho poloha korigována.
Uložení a ponechání ve stabilizované poloze
je nouzovým řešením v případě, kdy jediný
zachránce musí bezvědomého na přechodnou
dobu opustit.
Stabilizovaná poloha na boku je zajištěna
pokrčením dolní končetiny té strany, na níž
tělo spočívá, horní končetina je natažena
a zapažena. Zakloněná hlava spočívá na druhé
horní končetině, jež je skrčena v lokti.
Bezvědomého je nutno trvale sledovat
a polohu podle potřeby korigovat. Při zvracení a krvácení z úst někdy pomůže poloha se sníženou hlavou a horní částí trupu.
Opakovaná kontrola ústní dutiny bezvědomého
je nezbytností.

Nebojt e se pr v n í pomoci!
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