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Vážení spoluobčané,
v tomto podzimním období člověk na
vesnici sbírá trnky a hrozny a sklízí tak plody
své celoroční práce. Tak i my všichni, kteří
jsme připravovali, ale vlastně i připravujeme
investiční akce a žádosti o dotační tituly,
začínáme pomalu sklízet plody své práce.
Vlčnovský zpravodaj – číslo 25 – říjen 2008
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Fotografie na této titulní straně představuje investiční akci, která začíná završovat
vizualizaci Vlčnova. Za pár let si už nikdo
nevzpomene, jak tato silnice vypadala před
rekonstrukcí. A je to tak dobře. Člověk se
nemá neustále ohlížet a je přirozené, že nás
zajímá víc budoucnost.

A tak se těším se svými spolupracovníky
na další úspěšné projekty, které nám zpříjemní
život ve Vlčnově.
Jan Pijáček,
starosta
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Veřejná sbírka
Na základě oznámení o konání sbírky obcí
a po vydání rozhodnutí Krajským úřadem ve
Zlíně je ve dnech 22. 9. 2008 – 20. 10. 2008
konána veřejná sbírka Obce Vlčnov za účelem
zmírnění a odstranění následků výbuchu
plynu v rodinném domě rodiny Doubkových,
ke kterému došlo dne 15. 9. 2008.
Sbírka je konána:
1) shromažďováním příspěvků
na zvláštním bankovním účtu
Č.ú.: 19-1543058369/0800
2) pokladničkou umístěnou
na podatelně obecního úřadu
ve Vlčnově.
Marta Moštková
místostarostka

Dům rodiny Doubkových po výbuchu plynu

Co předcházelo úspěchu v Přerově
a postupu na mezinárodní hasičskou olympiádu
Skutečně velmi hektický a akcemi nabitý
sportovní rok prožívaly soutěžní kolektivy
vlčnovských hasičů a hasiči Vlčnov celkově.
Vždyť posuďte sami – „Vítězství mladších
žáků v okresním kole, 9. okresní vítězství
starších žáků v řadě a postup na kraj – krásné
3. místo v Horní Lidči. Vítězství dorostenců
a dorostenek v okresním kole, postup na kraj
a tam opět vítězství a postup na republiku.
Na republice v Trutnově chlapci „nešťastně
a nezaslouženě“ 10. místo a děvčata výborné a ceněné 4. místo. Muži a ženy zvítězili
v okrskovém (Dolní Němčí) a okresním kole
ve Starém Městě.“
Po krajském kole v požárním sportu mužů
a žen v Otrokovicích jsme připravovali letos
již třetí tým na mistrovství České republiky
- atmosféru mistrovství si opět vychutnaly
naše ženy.
Jejich účinkování na krajském kole se neslo
v duchu poměrně jednoznačného výsledku ve
štafetě 4 x 100 m s překážkami. V závodě na
100 m s překážkami opanovaly Vlčnovjanky
v celkovém pořadí první čtyři místa a tuto
disciplímu s velkým náskokem vyhrály
– 1. Michaela Dacíková, 2. Martina Mertová,
3.Marie Ondrůšková, 4. Eliška Polášková.
Třetím místem v požárním útoku si děvčata
spolehlivě a bezpečně postup pohlídala. Po
krásném čtvrtém místě dorostenek na republice v Trutnově je opětný postup mezi ženskou
hasičskou elitu dalším velkým úspěchem.
Naši mladí muži v Otrokovicích bojovali
v jednom z nejvyrovnanějším a výsledkově nejkvalitnějším krajském kole historie
Zlínského kraje. Ve štafetě 4 x 100 m s překážkami se obce Vlčnov i Vésky dostaly pod
magickou hranici 60 sekund. V závodě na 100
m s překážkami padly dokonce dvě šestnáctky
(Jan Vráblík – Vlčnov, Pavel Sádecký – Vésky)
a Vlčnov stovky těsně vyhrál před svým největším soupeřem. Rovněž požární útoky se
staly přehlídkou kvalitních útoků a kvalitních
nástřiků (Vésky – 25,59 s, Vlčnov – 26,31 s,
Vrbětice – 27,23 s, Pozděchov – 27,42 s). Boj
o jediné místečko na vysněné mistrovství
rozhodlo tedy jen několik desetinek a to v prostrana 

spěch zkušenějšího soupeře. Škoda, k postupu
nad zvučným a řádně posíleným soupeřem
bylo blízko, blizoučko. Nevadí, při dodržení
tréninkové morálky a kvalitní přípravy se
příští rok chlapci určitě dočkají a republiku
vybojují. Vzhledem k předvedeným výkonům
a chování chlapců při tomto sportovním klání,
byli pro mě osobně a určitě nejenom pro mě,
morálními vítězi oni sami.
Přes viditelný smutek našich mužů
z druhého místa neměli tito po sezoně, jak
by se mnohým mohlo zdát. Na konci září
a to společně s kolektivem děvčat, bojovali v kvalifikaci klasických disciplín CTIF
o postup na hasičskou olympiádu v Ostravě
2009. Zdolání této nejvyšší sportovní mety
(postup na olympiádu) si vyžadovalo nejenom
velkého úsilí soutěžních týmů ale i celého
sboru a samozřejmě i nemalých finančních
nákladů.
V přípravě na tuto kvalifikaci v červnu absolvovali muži mezinárodní zemskou
soutěž v rakouském Amstetnu, kde chlapci
v konkurenci, pozor, 2200 týmů bojovali

ve štafetě a v požárním útoku CTIF. Zažít
výborné výsledky zahraničních týmů a precizní sportovní organizaci našich rakouských
kolegů (2200 týmů „odbavili“ za 18 hodin),
v prostředí mnohatisícového fanouškovského
davu a to v konkurenci nejlepších soupeřů
je zážitek, a pro náš tým i obrovská škola.
Poznatky a zkušenosti z Rakouska jsme za
vydatné pomoci mezinárodního rozhodčího
CTIF Jiřího Blahy a Jiřího Požára společně
aplikovali pro potřeby kvalifikace na olympiádu.
Cesta k těmto úspěchům není ovšem
jednoduchá a „bezbolestná“. Náročná zimní
příprava, množství a rozsah tréninků, četná
soustředění, mezinárodní soutěž, účast
v seriálu Velké ceny okresu UH v požárním
útoku, účast na mnohých pohárových kláních
ve „stovkování“, příprava a nácviky disciplin CTIF si vyžaduje množství času, dřiny
a sebeobětování.
Stanislav Moštěk
vedoucí kolektivů SDH Vlčnov
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Průlomový úspěch vlčnovských hasiček
na mistrovství republiky
Stadion Spartaku Přerov ve dnech 19. až
21. září 2008 byl svědkem urputných bojů na
prestižním Mistrovství ČR družstev mužů
a žen v požárním sportu 2008. Na vrcholném sportovním zápolení 16 nejlepších týmů
v kategorii muži a 16 v kategorii ženy, kde mj.
padly i 3 národní rekordy, se prosadili i zástupci Zlínského kraje. V kategorii muži družstvo
SDH Vésky a v kategorii ženy družstvo SDH
Vlčnov – na mistrovství reprezentuje kraj již
potřetí v řadě.
Vlčnovská děvčata, doplněná již dlouhodobě, a my věříme že trvale, o Elišku
Poláškovou z Mistřic, si právo účasti v Přerově
vybojovala suverénním vítězstvím v krajském kole (1. místo – Otrokovice). Příprava
na tři soutěžní disciplíny požárního sportu
(100 m jednotlivců s překážkami, štafeta
4 x 100 m s překážkami a požární útok) probíhala v náročnosti a četnosti, kterou snese
a ustojí jen tým zvyklý a ochotný tvrdě
pracovat a obětovat podstatnou část svého
volného času. Mnoho tréninků probíhalo na
tartanovém oválu Sportovního areálu Lapače
v Uherském Brodě. Ke kvalitní přípravě přispěla účast děvčat v seriálu závodů Českého
poháru ve stovkování. Určitě zásadní vliv na
konečný průlomový úspěch mělo i jejich zařazení ve Velké ceně okresu Uherské Hradiště
v požárním útoku. Právě zvýšený důraz na
zlepšení požárních útoků se určitě vyplatil.
Pod vedením trenéra Jiřího Poláška děvčata, možná pro někoho překvapivě (asi proto
neproběhla téměř žádná publicita – vše
v dokonalém utajení), vyhrála celou Velkou
cenu, která byla doposud doménou týmů,
které se specializují jen na jednu disciplínu
– na požární útok. Příprava na požární útok
na mistrovství je daleko náročnější než by se
mohlo zdát. Pro nezasvěcené uvádím, že útok
provádí týmy se společnou požární stříkačkou
(KOMFI) a „proudaři“ musí nastříkat každý
10 litrů vody do nástřikových terčů. Právě
tyto podmínky nás vedly k častým tréninkům nástřiků a to s vypůjčenou KOMFI od
sboru Březová na Zlínsku. Samotná tvrdá
a náročná příprava „protkávaná“ ještě tréninky
na klasické disciplíny CTIF byla již tradičně
doprovázená skvělým servisem pod vedením
starosty sboru.

Náš sportovní cíl na mistrovství byl možná
na první pohled trochu prostý a možná pro
někoho nic neříkající – mít dobrý pocit ze
svých výkonů. Byli jsme si dobře vědomi
vlastních sil s porovnáním s většinou ostatních
týmů žen, které jsou až na výjimky (jednou
z mála výjimek je právě Vlčnov) poskládány
minimálně z celého kraje, nebo spíše z více
krajů. Strategií družstev Vlčnova je podmínka, že staví a bude stavět na vlastních
odchovancích. Pokud by mě snad někdo chtěl
vzít za slovo a poukázal na start Poláškových
z Mistřic v našich týmech, vězte, že oba dva
včetně jejich rodičů jsou již dlouhodobě „naši“.
Nezištně nám pomohli v době, kdy byl nemocen vedoucí a ve vynucených případech – při
zranění našich závodníků. V současnosti je
u nás Jiří Polášek trenérem, zástupcem vedoucího a hlavně platným členem SDH Vlčnov.
Eliška i Jan jsou již dlouhodobě platnými
a poctivými členy soutěžních týmů. Lenka
Polášková (matka) družstvu žen několikrát
přímo vypomohla ve Velké ceně UH.
Samotný průběh mistrovství pro naše
mladé ženy (od 16 do 21 let) začal závodem
jednotlivců na 100 m. V náročném klání,
kde Klára Šenkyříková z Kvasin vytvořila
národní rekord (17,46 s) statečně bojovala
i naše děvčata a hned čtyři z nich si vytvořily
osobní rekordy – Michaela Dacíková (18,48),
Marie Ondrůšková (18,69), Martina Mertová
(18,77) a Eliška Polášková (19,43). V součtu
časů 6 nejlepších závodnic družstva jsme
obsadili lichotivé 7. místo.
Štafeta 4 x 100 m s překážkami je již
dlouhodobě „parádní a výstavní disciplínou
Vlčnova“. Při závodu mohou naše závodnice skvěle uplatnit špičkovou souhru při
předávkách. Dosažený čas 65,87 s byl pro
nás příjemným šokem v závodě, kde rovněž
padl národní rekord (Chválenice – 63,32 s)
a naše 4. místo v disciplíně tento úspěch jen
podtrhlo. Přitom od třetího místa nás dělilo jen 28 setinek. Po prvním dnu v součtu
pořadí dvou disciplín se děvčata usadila na
průběžném vynikajícím 5. místě.
V neděli proběhla závěrečná „královská
disciplína“ – požární útok. Děvčata zúročila
tvrdou přípravu a skvělým časem 27,28 s
obsadila 5. místo (0,8 s na 3. místo) ve výbor-

Nástřik děvčat při požárním útoku
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ném závodě, kde čas 12 týmů se zastavil pod
hranicí 30 s.
V celkovém součtu všech tří disciplín
obsadily naše dívky průlomové a historické 4. místo!!! Mistrem ČR se stal tým
SDH Chválenice (kraj Plzeňský), před SDH
Kvasinami (kraj Královéhradecký), třetí skončily ženy z Dolních Měcholup (Praha) a čtvrté
družstvo SDH Vlčnov.

Špičkový výsledek, na který oprávněně
mohou a musí být hrdá samotná děvčata
(Marie Ondrůšková, Michaela Dacíková,
Barbora Procházková, Vendula Hanusová,
Denisa Srncová, Eliška Polášková, Martina
Mertová, Veronika Pestlová, Lucie Rohlíková,
Petra Viktorinová) vedoucí a trenéři (Ing. Jiří
Polášek – trenér, Jan Vráblík – trenér, Mgr.
Ladislav Botek – metodik a poradce, František
Machala – fyzioterapeut a Stanislav Moštěk
– vedoucí kolektivů) a samozřejmě zázemí,
které trvale vytváří samotný sbor, jehož duší
je starosta Antonín Plesl. Nezbytnou nutností a to především na vrcholných kláních
jsou naši skvělí fanoušci. Tentokrát ne sice
nejpočetnější na tribuně, ale určitě náležitě
veselí, správně hluční a určitě nejférovější
a sportovně nejzkušenější, což potvrdili
i mnozí soupeři – prostě „špičky“.
Stanislav Moštěk
vedoucí kolektivů SDH Vlčnov

Ženy Vlčnova těsně po startu požárního útoku
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Vlčnovští hasiči a hasičky se probojovali
na olympiádu – „Cesta od žáčka po olympionika“
Krásně prosluněná sobota na stadionu ve
Dvoře Králové nad Labem se stala 27. září
2008 místem mimořádného a historického
úspěchu vlčnovských hasičů, který určitě
přesahuje rámec tohoto sboru i obce Vlčnov.
Soutěžní družstvo mužů a žen v konkurenci
16 nejlepších týmů soutěžících v klasických
hasičských disciplinách CTIF postoupilo shodně z krásného a ceněného 3. místa na samotný
vrchol hasičského sportovního snažení – na
Hasičskou olympiádu v Ostravě 2009. Není
vyšší sportovní mety, kterou by mohl hasič
dosáhnout a to, že hasiče Vlčnov budou reprezentovat muži i ženy je úspěch, který bude
teprve doceněn. Naposledy náš okres a kraj
reprezentovali před 35 lety ženy z Částkova
na V. Mezinárodní soutěži požárních družstev
(olympiáda) – 1973 Brno.
Základ k tomuto úspěchu („Cesta od žáčka
po olympionika“) byl ve Vlčnově položen
v roce 1993 a přelomově v roce 2000, kdy trenérská dvojice Moštěk-Botek dovedla poprvé
starší žáky do krajského kola. Od té doby je
Vlčnov v mládežnických, dorosteneckých a
v kategoriích dospělých uznávaným pojmem
a baštou hasičského sportu. Tato úspěšná
cesta je budovaná na základě poctivé práce
od „žáčka, a dnes již můžeme hrdě říct, po
olympionika“, na základě a v duchu týmové
a sborové soudržnosti, slušnosti, skromnosti.
Tato cesta je již v průběhu posledních šesti
let lemována ziskem dvou titulů mistra České
republiky dorostenců, ziskem titulu v dorostenkách, ziskem titulu vícemistra republiky dorostenců, jedním 2., jedním místem
3. a třemi místy čtvrtými a to dokonce nedávno
v kategorii žen.
Celkem se již třikrát vlčnovští hasiči
pokoušeli probojovat na olympiádu. První
dva pokusy přes vynikající výsledky nám
„dveře na olympiádu neotevřely“, vždy jsme
skončili na prvním nepostupovém místě
s právem reprezentovat ČR na mezinárodních
soutěžích v Rakousku. Podařil se až pokus
třetí a to hned v kategoriích nejprestižnějších
a oběma kolektivům zároveň.
Jak k tomuto obrovskému úspěchu vlastně
došlo? K rozhodnutí začít nacvičovat již devátou
a desátou disciplínu, tentokrát CTIF dospělých,
došlo před rokem, kdy se tým poprvé zúčastnil

Svatováclavského poháru. V tomto roce se za
dohledu a režie mezinárodních rozhodčích CTIF
(J. Blaha, J. Požár) uskutečnila dvě soustředění
CTIF ve Vlčnově a třetího soustředění jsme
se zúčastnili v Netíně na Vysočině. V červnu
se družstvo mužů zúčastnilo mezinárodní
soutěže CTIF v Rakousku, kde v Amsteetnu
v konkurenci 2200 týmů sbíralo potřebné
zkušenosti.
Od této doby se obě družstva připravovala
na samotnou kvalifikaci, ale nejenom na ni.
Děvčata se stačila účastnit mnoha „stovkování“ v seriálu Českého poháru, vyhrát celkově
Velkou cenu okresu UH v požárním útoku
a v nejprestižnějším klání v Požárním sportu
postoupit až na mistrovství ČR, kde se 4. místem prodrala mezi absolutní ženskou špičku.
Muži jen těsně skončili druzí na krajském kole
v PS, zúčastňovali se pohárových soutěží ve
„stovkování“, pomáhali děvčatům při trénincích. Do tohoto časově nesmírně náročného
„kolotoče“ disciplín zařadit ještě CTIF je úkol
pro sbor, pro tým lidí, který je soudržný, má
tradici, má trvalou podporu uvnitř i vně sboru
a hlavně ví za jakým cílem jde a je připraven
a ochoten mnoho a mnoho obětovat.
Samotná kvalifikace, jinak III. ročník
Svatováclavského poháru CTIF, probíhala
v požárním útoku CTIF a štafetě CTIF
(8 x 50 m). Děvčata i chlapci začali výborně
požárními útoky – jako jediní je zvládli bez
trestných vteřin.
Ve štafetách se opět projevila, pokolikáté
již, mnohaletá práce a strategie Mgr. Ladislava
Botka – oba týmy byly nejrychlejší. Po prvním
kole v kategorii muži jsme způsobili dokonalý
šok pro soupeře – vedl nováček z Vlčnova.
Naše děvčata se usadila na výborném a hlavně
postupovém třetím místě. Ve druhém kole se
někteří renomovaní soupeři přece jen probrali
a naše chlapce odsunuli na 3., ale postupové místo (1. Zibohlavy, 2. Frýdek Místek,
3. Vlčnov). Náš úspěch potvrzuje i skutečnost,
že jsme mj. porazili i výběr Hasičského záchranného sboru ČR a baštu CTIF Chlumec nad
Cidlinou. Děvčata si svou postupovou pozici
udržela i druhými pokusy (1. Písková Lhota,
2. Chlumec na Cidlinou, 3. Vlčnov).
Obrovský úspěch obou soutěžních kolektivů, obrovský a zasloužený úspěch Sboru

Oba postupující kolektivy na olympiádu s vedoucím, starostou sboru, fanoušky a příznivci
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dobrovolných hasičů Vlčnov, samotné obce,
okresu a Zlínského kraje.
Špičkový výsledek, na který oprávněně
mohou a musí být hrdí samotní chlapci (Přemysl
Pavluš, Marek Tykal, Ondřej Vozár, Ondřej
Soukeník, Dušan Vráblík, Michal Macek, Jan
Polášek, Marek Dacík, Josef Kadara a Vojtěch
Vozár), děvčata (Michaela Dacíková, Barbora
Procházková, Vendula Hanusová, Denisa
Srncová, Eliška Polášková, Marie Ondrůšková,
Martina Mertová, Veronika Pestlová, Michaela
Pestlová a Petra Viktorinová) vedoucí a trenéři
(Stanislav Moštěk – vedoucí a trenér CTIF, Jiří
Polášek – trenér, Jan Vrablík – trenér, Mgr.
Ladislav Botek – metodik a poradce, Jiří Blaha
– poradce CTIF, Jiří Požár – poradce CTIF,
Bc. Jan Aulický – ředitel kanceláře starosty,
Naděžda Dyčková – vedoucí ORM, František
Machala – fyzioterapeut).
Řidič autobusu a naši skvělí a věrní fanoušci již tradičně mající pověst inteligentního,
uznalého a náležitě hlučného „nezbytného
vlčnovského doprovodu“ soutěžících na jednotlivých kláních.
O historický zápis se jednoznačně zasloužil
celý náš sbor, jehož duší je starosta Antonín
Plesl, který mimo své povinnosti zajišťuje
od počátku i nezbytné technické zázemí pro
závodníky. Dalšími členy sboru, kteří fyzicky
i morálně dotvářejí tzv. zázemí sboru, jsou
členové výboru a další členové SDH Vlčnov.
Hrdost nad výkonem svých synů i dcer
určitě musí mít i jejich rodiče. Určitě ocení,
nebo oceňují, že častá účast na trénincích,
soustředěních a samotných soutěžích (možná
z jejich pohledu někdy na úkor studijních a
domácích povinností ...) měla a má význam
a je doprovázena špičkovými výsledky.
Je zřejmé, že zmiňovaný rozsah plnění
10 disciplín (od žáků až po CTIF dospělých)
na té nejvyšší sportovní úrovni si vyžaduje
i vysoké finanční prostředky, které nám poskytují naši věrní a štědří sponzoři. Jedním z hlavních stavebních kamenů vlčnovského úspěchu
je bezesporu přístup starosty obce Jana Pijáčka,
členů a členek zastupitelstva obce a přístup
pracovníků obecního úřadu.
Jen stěží je možno si představit úspěchy bez
tréninkových prostor a zázemí, které nám již
mnoho let poskytují TJ Vlčnov, KSK Vlčnov,
Sportoviště UH, Sportovní areál Lapače
v Uherském Brodě. Časté zajištění technické
pomoci se neobejde bez podpory Vlčnovské
zemědělské a.s..
Podporu v činnosti a to hlavně prostřednictvím dotační politiky, metodické pomoci již
dlouhodobě dostáváme od okresního a krajského
sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.
Naším cílem není jen a pouze vychovávat
olympioniky, ale i výborné a znalé hasiče (pro
potřeby obce i společnosti při řešení krizových
situací) a hlavně věříme, že naše společná
činnost vede k jejich celkovému lidskému
tvarování v platné, úspěšné a příkladné občany
České republiky a v budoucnosti ve vzorné
matky a otce svých dětí.
Stanislav Moštěk
vedoucí kolektivů SDH Vlčnov
(foto k článku pokračuje na straně 16)
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Klub sportu a kultury Vlčnov – Informační centrum
Klub sportu a kultury Vlčnov oznamuje
občanům, že nabízí k různým příležitostem
jako jsou např. rodinné oslavy, výročí a životní
jubilea k pronájmu salonek v 1. patře. Tato
místnost prošla na jaře rekonstrukcí, je akusticky odzvučena, nově vymalována, do stropních
podhledů byla zabudována nová světla. Je zde
také klimatizace, takže i v horkých dnech
tu je příjemně. Hned vedle je plně vybave-

ná prostorná kuchyňka s myčkou nádobí.
K dispozici je libovolné množství stolů a židlí
i s ubrusy, dále veškeré kuchyňské nádobí
jako talíře, hrníčky, skleničky všech druhů,
tácy, podnosy, příbory. Na patře se nachází
i WC. Cena pronájmu salonku s kuchyňkou
je 700,- Kč na jeden den/akci.
V informačním centru v přízemí budovy
KSK Vlčnov nabízíme k prodeji spoustu knih

od regionálních autorů a propagační materiál
s tématikou Vlčnova, folkloru, jízdy králů a
celého Slovácka. Mezi nejnovější tituly patří
knížka Jiřího Jilíka – Jdu Slováckem krásným
s ilustracemi Moarcha Evena za 170,- Kč.

O kulturní program se postarali tradičně
Vlčnovské búdové umělkyně a Mužský sbor
Vlčnov s cimbálovou muzikou Durancija.
Jako hosté vystoupil ženský sbor Tetičky
z Ježova a ženský sbor Otrokovice. Navíc
mezi návštěvníky zavítala i Česká televize,
která se rozhodla natočit dokument o pečení
svatebních koláčků na Slovácku.
Kvůli nepříznivému počasí byl Košt přesunut z prostor Hospodářské usedlosti č. 65
do velkého sálu KSK, což se v konečném
důsledku ukázalo jako správná a dobrá varianta. Přece jenom je sál větší, je kde si sednout,
dát si burčák či kávu a v klidu si popovídat.
Také je k dispozici pořádné sociální zařízení
a větší zázemí pro pořadatele. V objemu návštěvníků, jejichž počet se každoročně zvyšuje,

je nutné uznat že na „pětašedesátku“ by se
všichni lidé velice těžko vešli. Příští ročník se
proto s největší pravděpodobností uskuteční
opět v sále Klubu sportu a kultury Vlčnov.
Pořadatelé ještě jednou mnohokrát děkují
všem vystavovatelům za poskytnutí vzorků
vdolečků a návštěvníkům za to, že přišli. Níže
jsou uvedeni všichni účastníci a vyhodnocení
výsledků do desátého místa.

Zdeňka Brandysová
ředitelka KSK Vlčnov

Košt vdolečků
Třetí zářijovou neděli 21. 9. ve 14 hodin
se již po čtvrté uskutečnila ochutnávka vdolečků.
Tato jistě příjemná a pohodová akce,
hlavně pro chuťové buňky, si již našla mnoho
příznivců a pevné místo v kalendáři tradičních
vlčnovských programů. Všude kolem po okolí
Slovácka se něco koštuje – zelí, klobásky,
víno, slivovice, ... A co jiného koštovat právě
u nás ve Vlčnově, než vdolečky? Máme je prý
vyhlášené široko daleko. Ale bylo by to asi
hodně stejné, kdyby se ochutnávaly jenom
ty vlčnovské. Proto zveme pokaždé pekařky koláčků i z jiných vesnic v okolí. Letos
jsme měli vskutku rekordní počet, 19 vzorků.
Podle ohlasů veřejnosti, to bylo „až moc, už
sme to nemohli všecko ani pokoštovat…“

Výsledky hlasování
		
1.
2.
3.
4.
5. - 6.
		
7.
8.
9.
10.

účastník		
Svatava Josefíková
Vlčnov
Slovácký koláček
Sušice
Pekárna Javor
Vlčnov
Věra Knotová
Mistřice
Ivana Fibichrová
Vlčnov
Evžen Hrachovský
Ostrožská N. V.
Marie Kašná
Častkov
Marie Škarpíšková
Bánov
Katarína Šimčíková
Hluk
Petra Mikesková
Zádveřice

vzorek č.
11
3
7
9
15
1
2
14
16
8

Letošní prázdninové kurzy
Prázdninové řemeslné kurzy se uskutečnily v týdnu od 4. do 8. srpna 2008 v
prostorách salonku v 1. patře Klubu sportu
a kultury Vlčnov. Vyučovaly se techniky
pletení z proutí a pedigu, paličkovaná krajka,
batika a malování na hedvábí.
I když jsme dali informace o pořádání
kurzů v dostatečném předstihu do regionálních
deníků, na internetové stránky, plakáty visely
na všech důležitých místech obce a rozeslali
jsme je také do okolních obcí, přihlásilo se
velmi málo lidí. Je to velká škoda, protože
vzhledem k pořádání podobných kurzů jinde,
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počet bodů
224
194
134
94
94
92
72
68
64
58

ty naše nejsou vůbec drahé a nabídka také
není malá. Oproti předcházejícím letům přišla
ani ne polovina zájemců. Nechápeme z jakého
důvodu, zda je to kvůli nevhodnému termínu
nebo zda opravdu informace nebyly včas mezi
lidmi. Termín na přelomu července a srpna se
v minulých letech vcelku osvědčil. Je těžké
vybrat ten „dobrý“, protože přes prázdniny má
stále někdo dovolenou... Během školního roku
není možné v KSK kurzy uspořádat, protože
všechny prostory jsou plně využité. Hlavně
odpoledne a večer zkouší a trénují veškeré
spolky, oddíly, kroužky a muziky.

Seznam účastníků

Marie Škarpíšková, Bánov
Marie Máčalová, Blatnice
Marie Kašná, Častkov
Katarína Šimčíková, Hluk
Pekárna a cukrárna Merkur, Luhačovice
Gabriela Fornůsková, Míkovice
Věra Knotová, Mistřice
Evžen Hrachovský, Ostrožská Nová Ves
Klub Seniorů, Rokytnice
Zdeňka Vintrová, Strání
Slovácký koláček, Sušice
Pavla Janálová, Uherské Hradiště
Pekárna Ospek, Uherský Ostroh
Pekárna Nikl, Veselí nad Moravou
Ivana Fibichrová, Vlčnov
Pekárna Javor, Vlčnov
Svatava Josefíková, Vlčnov
Petra Mikesková, Zádveřice
Jindřiška Korytářová, Žítková

Rozhodli jsme se, že na příští léto zaměříme výuku spíše na děti či rodiče s dětmi.
Kurzy by probíhaly opět týden či dva, vždy
dopoledne by přišly děti a s pomocí lektorů
by si vytvořily a odnesly nějaký výrobek.
Samozřejmě, že za poplatek. Pokud má někdo
radu, připomínku a chtěl by pomoci, rádi
přivítáme každého s dobrým nápadem.
Přestože účastníků bylo tentokrát opravdu
málo, doufáme, že ten kdo přišel jistě nelitoval
a naučil se vytvořit hezké věci.
Petra Brandysová, KSK Vlčnov
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Nábor do Vlčnovjánku
Jako každý rok pro prázdninách i letos
dětský folklorní soubor Vlčnovjánek rozšiřuje
své řady a hledá nové tanečníky a tanečnice, chlapce i děvčata od 1. do 6 třídy. Rádi
přivítáme děti i z okolí Vlčnova.
Vlčnovjánek má dvě skupiny, děti jsou
rozděleny na starší a mladší a zkoušejí samostatně, na vystoupení jezdí většinou všichni
společně. Podle potřeby bývá zkouška s cimbálovou muzikou, zhruba 1x měsíčně. Nácviky
I. skupinky (1. – 4. třída) probíhají každé
pondělí od 13.30 do 14.30 hodin, nácviky
II. skupinky (od 5. třídy výše) bývají ve středu
od 17.00 do 18.30 hodin.
Vystoupení má soubor poměrně hodně,

10 až 15 za rok. Polovina z toho jsou výjezdy, druhá půlka se odehrává ve Vlčnově.
Děti se představují na folklorních festivalech
(Strážnice, Velká Bystřice, Velká n. Veličkou,
Břeclav), na významných akcích obce a různých slavnostech po okolí i ve vzdálenějších
městech v republice. Kdo nemá doma kroj,
nevadí. Veškeré součástky dívčí i chlapecké
půjčujeme z krojovny KSK Vlčnov.
Kdo má zájem přihlásit své děti, stačí
přijít na kteroukoliv zkoušku do Klubu sportu
a kultury Vlčnov. Nové členy budeme přibírat
ještě do konce října.
Na všechny nové tanečnice a tanečníky
se těší vedoucí souboru Vlčnovjánek.

Vlčnovjan ve Francii
Ve dnech 16. – 28. 7. se soubor písní a
tanců Vlčnovjan zúčastnil velkého mezinárodního folklorního festivalu Les Cultures
du Monde ve francouzském městě Gannat.
Letošní ročník byl 35. a proto tak trochu
jubilejní a slavnostnější než předešlé. Spolu
s námi se ho účastnily také soubory z domácí
Francie, Turecka, Jižní Koreje, Gruzie, USA,
Mexika, Brazílie, Mali, Rumunska, Irska,
a ruské autonomní republiky Buryatia, celkem
tedy bylo v patnácti folklorních souborech na
400 účinkujících.

ozdobami na koně, kufry i proviantem na
1500 km dlouhou cestu do Gannat.
Osm tanečních párů, cimbálová muzika Čardáš, tentokrát s primáškou Petrou
Šimkovou, Jiří Ulčík jako vrchní strojič
koní, překladatelka a dvoučlenná posádka
autobusu dorazili na místo 16. července dopoledne. Zde jsme zjistili, že bydlet budeme
spolu s rumunským chlapeckým souborem
v 15 km vzdáleném městečku Thuret, takže
nás každý den čekalo hromadné přesunování autobusem a do značné míry nás to také

Hlavním organizátorem festivalu je
francouzská Asociation National Cultures
& Traditions a navíc je pořádán pod patronátem UNESCO. Hlavní programový ředitel
festivalu Jean Roche začal o účasti Vlčnovjanu
jednat již na podzim minulého roku. Situace
nebyla zcela jednoduchá, protože se ukázalo, že organizátoři velmi stojí o to, aby
součástí prezentace Vlčnova byla také jízda
králů. Z organizačních důvodů byl omezen
počet účastníků naší výpravy, a proto bylo
dohodnuto, že jízdu králů předvede na místě
soubor, který navíc musí absolvovat více než
deset vystoupení. Znamenalo to do značně
nahuštěného kalendáře zkoušek a vystoupení
vtěsnat cvičné jízdy na koních a zkušební
strojení koní, které nám umožnil Antonín
Konečný z Milokoště, který je stálým příznivcem a dodavatelem koní pro vlčnovskou
jízdu králů. Nakonec se podařilo všechny
organizační záležitosti doladit a 15. července
vyrazil autobus po střechu naložený kroji,

vyřadilo ze společenského života, který vedli
členové ostatních souborů ubytovaných přímo
v Gannat. Navzdory poplašným zprávám, které
se po Vlčnově šířily ubytování sice nebylo
z nejluxusnějších, ale šváby jsme tam neměli,
bydlely s námi pouze mnohonožky, šneci
a sem tam nějaká ta ještěrka. První vystoupení jsme měli v příjemném městečku Puy
Guillaume, kde nás spolu se souborem z Jižní
Koreje a brazilskými muzikanty uvítala paní
starostka slavnostním přípitkem. Městečko
mělo asi 300 obyvatel a ti se snad všichni
sešli večer na náměstí, kde jsme vystupovali
a vytvořili skvělou atmosféru a ve finále si
s námi i zatancovali.
Na sobotu 19. července byl naplánován
velký průvod všech účinkujících, v jehož čele
šla jízda králů. Na koně, které jsme dostali
až na místě, jsme se byli předem podívat a
kluci si jízdu na nich vyzkoušeli. Kupodivu
se nechali bez větších potíží nastrojit a výzdobu nesli hrdě, stejně jako domácí koně při
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jízdě králů ve Vlčnově. Pro početné diváky
byl náš jízdokrálový průvod neuvěřitelnou
podívanou, zvláště také, když jezdci kromě
českých vyvolávek deklamovali také verše ve
francouzštině. Celý průvod jsme absolvovali
ještě jednou ve večerních hodinách 23. července a dlužno podotknout, že když jsme to
všichni ve zdraví přežili, oddechli jsme si my
i majitelka koní a jejich doprovod.
Vystoupení se konala ve velkém stanu,
nazývaném šapitó pro 2500 diváků téměř
každý večer nebo odpoledne. Kromě toho byla
součástí festivalu další doprovodná setkání
souborů s veřejností ve festivalové vesničce,
večerní zábavy v kabaretu a také příprava
tradičního jídla pro více než 100 hostů. Naše
tříčlenná skupinka za pomoci dvou místních
profesionálních kuchařů připravila kyselicu,
bramborové knedlíky, uzené maso a trnkovou
omáčku pro 125 strávníků. Není přehnané,
když se pochlubíme, že všem moc chutnalo,
o čemž svědčily prázdné talíře i upřímné
pochvaly hostů. Jako zákusek jsme přivezli
skvělé vlčnovské vdolečky, které sklidily velký
úspěch a chutnal i aperitiv v podobě slivovice
a uherskobrodské pivo Janáček.
Přes náročný a velmi pestrý program
jsme podnikli během těch 14 dní i několik
výletů do okolí a poznali krásný, i když ne
příliš známý kout Francie, zvaný Auvergne.
V úterý 29. července jsme se v pořádku,
i když unavení a plní dojmů vrátili v ranních hodinách do Vlčnova. Ráda bych jménem celého souboru poděkovala za skvělou
podporu a zázemí starostovi Janu Pijáčkovi
i ředitelce KSK Zdeňce Brandysové, vedení
NÚLK ve Strážnici, především zástupkyni
ředitele PhDr. Vlastě Ondrušové a za přípravu
krojů i dalších součástí Barboře Chvilíčkové
a Petru Pančochovi. Velký dík patří také
Pavle Kučerové, Marii Kašpaříkové a Marii
Tykalové, které nádherně připravily výzdobu na koně a jejichž růžičky si návštěvníci
po druhé jízdě králů nedočkavě rozebrali.
V neposlední řadě se sluší poděkovat také
vedení ČSAD Vsetín a skvělým řidičům,
díky nimž jsme se dostali bezpečně tam i zpět
a mohli reprezentovat naši obec a podle ohlasů
věřím, že jsme ji ve francouzském Gannat
reprezentovali dobře.
Marta Kondrová
(fotografie pokračují na následující straně)
strana 

strana 

Vlčnovský zpravodaj – číslo 25 – říjen 2008

Vlčnovský zpravodaj – číslo 25 – říjen 2008

strana 

strana 10

Vlčnovský zpravodaj – číslo 25 – říjen 2008

Světové setkání mládeže v Austrálii
V červenci letošního roku se v největším australském městě Sydney uskutečnil
Světový den mládeže, jehož účastníkem jsem
měl možnost být i já. Jednalo se již o XI.
setkání mladých křesťanů z celého světa se
Svatým otcem, nyní Benediktem XVI. Tato
setkání probíhají na různých kontinentech
a v různých zemích světa. Na minulém setkání
v německém Kolíně nad Rýnem v roce 2005
byla určena Austrálie.
Letěli jsme z Vídně s leteckou společností Korean air s mezipřistáním v Soulu.
Po 21 hodinách čistého času letu a absolvování
cesty dlouhé 28000 km jsme dosedli na ranvej
mezinárodního letiště v Melbourne. Já jsem
v Austrálii strávil 25 dní. První týden jsem

Vlčnovský zpravodaj – číslo 25 – říjen 2008

se spolu se svými přáteli zúčastnil předprogramu v Melbourne. Hlavní část programu se
soustředila do Sydney, které je od Melbourne
vzdálené 900 km.
Měli jsme možnost využít z bohaté nabídky programů: přednášky, koncerty, výlety
do okolní nádherné přírody, návštěvy muzeí
a různých pamětihodností. Jmenuji alespoň
některé: nejvyšší budova jižní polokoule
– Eureka Tower, Modré hory, Národní park
při pobřeží Tichého oceánu – 2. nejstarší
na světě, Šumava – centrum českých krajanů v Melbourne, muzea, Opera house
a Harbour bridge – dominanta Sydney, mořské akvárium, Československý country klub
v Sydney.

Ubytování jsme měli zajištěno v rodinách,
v základní škole, v olympijském centru a nakonec v Československém country klubu.
Vrcholem celého pobytu byla mše s papežem a s dalšími 400 000 mladými lidmi
z celého světa včetně 220 českých poutníků.
Zpáteční cesta byla vedena stejnou trasou
s odletem ze Sydney. Časový posun v porovnání s našim časem je plus 8 hodin.
Všechny nás tam překvapila chladná
australská zima, nízké noční teploty, které
se pohybovaly blízko bodu mrazu.
Přestože tato pouť byla poměrně náročná,
jsem velmi rád, že mi bylo umožněno se jí
zúčastnit!
Václav Moštěk
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Vzpomínka na Tomáše Baťu
„Moje práce má jeden účel
– službu životu“

Tomáš Baťa

Narodil se 17. 9. 1914 v Praze
Zemřel 1. 9. 2008 v Torontu
Úspěšný pokračovatel díla svého otce,
zakladatele Zlína. V roce 1939 byl nucen
opustit vlast. Po znárodnění Baťových závodů v tehdejším Československu, pokračoval
Tomáš Baťa jun. v rodinné tradici v kanadském
Torontu a získal světový věhlas v obuvnickém
průmyslu.
Po sametové revoluci se triumfálně vrátil
do českých zemí, přestože mu původní znárodněný podnik ve Zlíně nebyl navrácen.
Založil Nadaci Tomáše Bati, zaměřenou na
podporu mladých lidí.
Byl držitelem řady státních vyznamenání
a čestných doktorátů světových univerzit. Celý
život prosazoval etiku a slušnost v podnikání
a bojoval proti korupci.
Tomáš Baťa několikrát navštívil sám
i společně se svou ženou a dcerou Vlčnov
a mnozí z nás jsme ho mohli díky tomu osobně
poznat. Přes svůj vysoký věk byl neuvěřitelně
vitální, se zájmem o veřejné dění, s širokým
rozhledem a schopností rozdávat optimismus
a dobrou náladu každému s kým se setkal.
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16. září 2008 se uskutečnilo pietní setkání
„Vzpomínka na Tomáše Baťu“ v Univerzitním
centru ve Zlíně, jehož jsem měla tu čest se
zúčastnit. Na jeho velmi důstojném průběhu měl velkou zásluhu moderující Marek
Eben a hudební doprovod cimbálové muziky Hradišťan. O hudební doprovod na mši
sv. za zemřelého Tomáše Baťu v kostele

Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
na Jižních Svazích se postarala cimbálová
muzika Čardáš z Vlčnova. Osobně přišla cimbálovce poděkovat vdova po Tomáši Baťovi,
paní Sonja Baťová.
S úctou Marta Moštková
místostarostka obce Vlčnov
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Slovácké
slavnosti vína
a otevřených
památek

v Uherském Hradišti
13. a 14. 9. 2008

V letošním roce se Vlčnov aktivně zúčastnil
Slavností vína v Uherském Hradišti. Střídáme
se s ostatními obcemi regionu Východního
Slovácka, naposled se naše obec prezentovala
ve velkém před třemi lety, v roce 2005. Letos
se zapojily všechny naše folklorní složky
– Čerešničky, Vlčnovjánek, Vlčnovjan, Vlčnovské búdové umělkyně, Mužský sbor,
cimbálová muzika Čardáš a Durancija
a dechová hudba Vlčnovjané. Na stanovišti Východního Slovácka na nádvoří tzv.
Justičního paláce (UMPRUM) se dále představily soubory Kohútek s cimbálovou muzikou Tomáše Beníčka z Bánova a Bobkovníci
z Bystřice pod Lopeníkem. Spolu s Vlčnovem
se prezentovaly i některé další obce regionu
a nabízeli jsme návštěvníkům propagační materiály či různé krajové pochutiny Východního
Slovácka jako vdolečky, klobásky, slivovicu,
slaninu, oškvarky, medovinu, chleba a kyselku
Slatinu ze Suché Loze.
V sobotu ráno postupně vyjely dva autobusy naplněné krojovanými a všechny soubory
i krojovaní jednotlivci se zúčastnili slavnostního
průvodu, který vycházel v 9 hodin od mařatických vinohradů a končil kolem poledne na
Masarykově náměstí. Poté soubory vystoupily
se svým krátkým programem na stanovišti
v Justičním paláci. Dechová hudba Vlčnovjané
dále účinkovala v pořadu Slovácká křídlovka v restauraci Koruna. Vlčnovjan s CM
Čardáš v komponovaném programu mladé
folklorní generace s názvem Mladé víno a děti
z Vlčnovjánku v dětském bloku Naši nejmenší. Oba tyto programy probíhaly na pódiu
u Slovácké búdy ve Smetanových sadech.
Slavnosti vína probíhaly i v neděli,
Vlčnovjané se tento den zúčastnili dvou krojovaných přehlídek. Dopoledne se představily
děti ve svátečních krojích v atriu Staré radnice, odpoledne před kostelem sv. Františka
Xaverského se uskutečnila přehlídka svatebních
krojů Slovácka.
Jako jedna z aktivně zapojených účastníků
si dovolím říci, že podle mého názoru reprezentace naší obce byla výborná a že jsme se
mezi ostatními jistě neztratili. Jediná vada na
kráse bylo počasí, které pořadatelům tentokrát
zrovna nepřálo a po oba dny byla dost velká
zima. Zvláště pro nás, krojované.
Petra Brandysová, KSK Vlčnov
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Obecní úřad Vlčnov ve spolupráci s KSK
pořádá u příležitosti 90. výročí samostatného československého státu 1.ročník Dne
otevřených dveří v zajímavých objektech na
území obce Vlčnov. V neděli dne 26. října
v době od 13.30 do 17 hod. budou mít všichni zájemci možnost seznámit se s prostory,
které jsou uvedeny na přiložené pozvánce. Na této novodobé akci se podílí rovněž

TJ, Římskokatolická farnost Vlčnov, Kynologický klub, Klub dětí Broučci, Svaz zahrádkářů, Základní a Mateřská škola Vlčnov, SDH,
Oblastní charita Uh. Brod.
Přejeme všem, kteří o tuto akci projeví
zájem, příjemně strávené nedělní odpoledne.
Srdečně zve Marta Moštková
místostarostka obce

Vyjádření k nefunkčnosti bankomatu
„Vzhledem k okolnostem, souvisejících
s napadením bankomatu společnosti Pharro
Praha CZ a.s., který je umístěn v obci Vlčnov,
byl nucen provozovatel tohoto zařízení dočasně
přerušit jeho provoz.
Obnovení funkčnosti bankomatu bylo
možné až po realizaci konkrétních kroků,
spojených se zvýšením zabezpečení předmětné lokality, a to i v úzké spolupráci
s Policií ČR. Bankomat je v tomto období
již plně funkční.

Provozovatel, společnost Pharro Praha CZ
a. s., by tímto způsobem rád poděkoval všem
svým klientům za trpělivost a pochopení“.
Děkuji Vám za spolupráci
a jsem s pozdravem
Miroslav Kostelník
Pharro Praha CZ a.s.
Jungmannova Plaza 745/24
110 00 Praha 1
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Jožku Vaculíka politika nezměnila
Senátor Slovácka Ing. Josef Vaculík, kterému známí a přátelé neřeknou jinak než
Jožka, hájí zájmy obyvatel regionu v nejvytíženějším senátním výboru, Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož byl v posledních čtyřech letech místopředsedou. Byl zpravodajem 41 zákonů, v Poslanecké sněmovně PČR obhajoval
14 senátních návrhů zákonů (většinou úspěšně), navrhl čtyři zákony a podpořil
několik ústavních stížností. Připravil více než 200 pozměňovacích návrhů. Zorganizoval šest seminářů a veřejných slyšení, které byly věnovány především otázkám
komunální politiky, zemědělství a rozvoje venkova. V letošních podzimních volbách
se Josef Vaculík podruhé uchází o přízeň voličů.
K pravomoci senátora nepatří schvalování státního rozpočtu, můžete ze své pozice
nějak ovlivnit účelné využití veřejných financí?
Senátor, a zejména člen našeho výboru, má spoustu možností účinně lobovat jak
ve prospěch konkrétních projektů, tak při tvorbě programů jednotlivých ministerstev i krajů, jejichž prostřednictvím směřují finanční prostředky státního rozpočtu
i evropských fondů do jednotlivých regionů. Osobně jsem se zasadil o zabezpečení
financování protipovodňových opatření na řece Moravě, výstavby vodovodů, budování cyklostezek a dalších komunikací. Bojoval jsem za záchranu kulturních památek,
byl jsem zastáncem navýšení prostředků určených poskytovatelům sociálních služeb,
sportovním organizacím a samozřejmě pro rozvoj venkova.
Často je vás vidět při vystoupení folklorních souborů na akcích po celém Slovácku.
Při lidové písničce, v kroji a tradicích jsem vyrůstal a jejich udržování je pro mě
samozřejmostí. Folkloru jsem se nevzdal ani při práci v Senátu, protože lidé, kteří
se při něm setkávají, dokáží být velmi srdeční, upřímní, ale i kritičtí, a jejich názory
jsou pro moji současnou činnost velmi cenné. Jsem velmi rád, že se mi daří každý rok
připravit vystoupení alespoň jednoho ze slováckých souborů na půdě Senátu, a mohu
tak přispět k prezentaci naší tradiční lidové kultury v hlavním městě.
Již čtyři roky organizujete cyklus koncertů Srdce na dlani. Co vás k tomu vedlo?
Impulsem bylo přání mladého španělského klavíristy Claudio Carbó zahrát na
českých pódiích. Rozhodl jsem se tedy dát možnost i dalším mladým interpretům
klasické hudby vystoupit v reprezentativních prostorách Senátu a moravských zámků
a současně přispět na dobrou věc. Díky letošnímu výtěžku z koncertů si mohla Chráněná dílna Oblastní Charity v Uherském Hradišti pořídit nový vyšívací stroj.
Jste znám jako bojovník za změnu v systému financování měst a obcí. Jaká je
aktuální situace v této oblasti?
Zákon o rozpočtovém určení daní byl jednoznačně diskriminační vůči malým městům a obcím. Proto jsem několikrát intervenoval u ministra financí a spolu s dalšími
subjekty se po tvrdém jednání podařilo dosáhnout částečného zlepšení, které přineslo
obcím okresů Uherské Hradiště a Hodonín do letošních rozpočtů navíc 120 milionů
korun.
S jakými cíli předstupujete a co nabízíte voličům v dalším volebním období?
Nabízím slušné a otevřené jednání a ozdravení zákonů tak, aby byly zárukou slušného života pro slušné lidi. Chci dosáhnout definitivního odstranění diskriminace
ve financování menších měst a obcí, pro náš region urychlenou dostavbu rychlostní
komunikace R-55. Budu usilovat o dostupnost kvalitní zdravotní péče, která nebude
založena na privatizaci a podnikatelském pronájmu, zabezpečení služeb, rozvoj všech
stupňů vzdělávání včetně celoživotního. Za velmi důležitý úkol považuji zajištění potravinové bezpečnosti a kvalitní produkce základních potravin. Samozřejmostí je
podpora rodin s dětmi a rodin pečujících o svého nemocného či handicapovaného
člena, zachování kulturního bohatství a udržování a obnova tradic.
Závěrem Josef Vaculík lidem na Slovácku vzkazuje:
Řada z vás, kteří se na mě obraceli se svými podněty a připomínkami či mě potkávali
různě v regionu, ví, že mě doba strávená v Senátu nijak nezměnila a že jsem zůstal
jedním z vás. A stejným zůstanu, rozhodnete-li se dát mi svou důvěru i podruhé.
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Fotografické zpravodajství

Drakiáda

Drakiáda

Drakiáda

Hodové zpívání

Hodové zpívání

Hodové zpívání

Žákovský turnaj ve fotbale

Žákovský turnaj ve fotbale

Myslivecké trofeje v rukou preparátora Antonína Mikulce

Zuzana Mošťková – Vyšívané obrazy

Suchou nohou...
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Pohádkový les

Pohádkový les
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„Cesta od žáčka po olympionika“ – pokračování

Muži Vlčnova při povelu - sací vedení k vodě - požární útok CTIF
Muži Vlčnova při vytvoření sacího a dopravního vedení

Ženy Vlčnov - vítězná pyramida
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Družstvo žen a realizační tým SDH Vlčnov - Jan Vráblík (trenér),
Martina Mertová, Petra Viktorinová, Lucie Rohlíková
a Marie Ondrůšková (velitelka). Stojící zleva - Stanislav
Moštěk (vedoucí kolektivů), Denisa Srncová, Michaela
Dacíková, Veronika Pestlová, Eliška Polášková, Barbora
Procházková, Vendula Hanusová a trenér Jiří Polášek.
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Zasedání Zastupitelstva obce, Vlčnov, 14. 2. 2008
usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce:
1) schválilo činnost Rady obce ve Vlčnově za
období od 14. prosince 2007 do 14. února
2008
2) vzalo na vědomí petici občanů Vlčnova a
rodičů dětí, které navštěvují ZŠ Vlčnov.
3) schválilo směnu pozemků ve vlastnictví obce Vlčnov p.č. 2101a p.č. 2102 za
pozemek ve vlastnictví pana Petra Piláta,
Vlčnov, p.č. 4871/189 a p.č. 4961/4, kde pan
Petr Pilát vlastní ¾ ideálního spoluvlastnického podílu
4) schválilo přenesení pravomoci Zastupitelstva obce na Radu obce v oblasti
rozpočtového opatření. Rada obce může

provádět úpravy rozpočtu v oblasti příjmů a výdajů u všech dotací, které budou
schváleny ve prospěch obce Vlčnov
5) schválilo finanční příděl 3,5% z hrubých
mezd pro tvorbu soc. fondu pro zaměstnance a funkcionáře obce Vlčnov na rok
2008.
6) schválilo přípravu změny systému sběru
papíru a plastů v obci Vlčnov
7) schválilo finanční odměnu pro předsedu
a členy komise pro územní plánování a
životní prostředí:
F. Dacík
předseda
750,- Kč
J. Matušík
člen komise
400,- Kč
Z. Brandysová členka komise 400,- Kč

Odměny budou vypláceny od 1. 3. 2008.
8) vzalo na vědomí dopis č.j.82/2008 pí
Aleny Zemkové Vlčnov, dopis č.j.87/2008
Dariny Vaňkové Uh. Brod a dopis učitelů
č.j 75/2008.
9) schválilo úpravu rozpočtu č.1 / 2008
Výdaje:
Par.
Pol.
Text
částka
3113 6121 zateplení ZŠ 100.000,- Kč
Výdaje celkem navýšení:
100.000,- Kč
Financování 8115 z přebytku r. 2007
100.000,- Kč

Zasedání Zastupitelstva obce, Vlčnov, 16. 5. 2008
usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce:
1) schválilo činnost Rady obce ve Vlčnově
za období od 14. února 2008 do 16. května
2008
2) vzalo na vědomí zprávu České školní
inspekce (viz příloha)
3) schválilo členy čtyř výběrových komisí
pro předpokládané výběrové řízení v roce
2008:
a) Marta Moštková, František Moštěk
b) Zdeňka Brandysová, Jiří Matušík
c) Milan Kvasnička, Antonín Pešl
d) Jitka Kučerová, Libor Kavka
4) schválilo výsledky hospodaření příspěvkové organizace KSK ( viz příloha)
5) schválilo výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vlčnov (viz příloha
Závěrečný účet)
6) schválilo závěrečný účet obce za rok 2007
viz příloha Závěrečný účet obce)
7) schválilo závěrečný účet DSO Východní
Slovácko za rok 2007 (viz příloha Závěrečný
účet DSO Východní Slovácko).
8) neschválilo na základě žádosti paní Julie
Uhrové, Korytná, a místního šetření
odprodej obecního pozemku p.č. 1343 o
výměře 50 m 2.
9) neschválilo na základě žádosti Antonína
a Jaroslavy Pavelkových Vlčnov odprodej části obecního pozemku p.č. 1370/3
a doporučuje uzavřít na tento pozemek
nájemní smlouvu na dobu 99 let.
10) schválilo vykoupení pozemku p.č.1114/53
v k.ú. Havřice o výměře 2667 m 2 do
vlastnictví obce Vlčnov od Františky
Dacíkové Vlčnov.
11) schválilo zřízení věcného břemene mezi

Jan Pijáček
starosta obce Vlčnov
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obcí Vlčnov a E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice, IČ 26078198 o umístění přípojky na parcelu ve vlastnictví obce p.č.
294 k rodinnému domku paní Ausficírové
Vlčnov.
12) schválilo změnu rozpočtu obce Vlčnov
č. 2/2008 (viz příloha Úprava rozpočtu
č. 2/2008)
13) schválilo udělit cenu obce Vlčnov in
memoriam panu Jiřím Pavelčíkovi,
Vlčnov.
14) schválilo provedení opakované dražby
dvou obecních bytů v nástavbě MŠ za
vyvolávací cenu 1.200.000,- Kč. Pokud
nebudou tyto byty vydraženy za tuto
cenu, doporučuje rada obce tyto byty
pronajat.
15) schválilo OZV Č1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Vlčnov č.
1/2008, kterou se mění a doplňuje Obecně
závazná vyhláška obce Vlčnov č. 4 / 2001
o nakládání s komunálním odpadem a se
stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Vlčnov se usneslo
na svém zasedání dne 16. 5. 2008 vydat
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s §10 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a §84
odst. 2 písm. h) zákona o obcích tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. I
Obecně závazná vyhláška obce Vlčnov č.4

/ 2001 o nakládání s komunálním odpadem
a se stavebním odpadem ze dne 14. 12. 2001
se mění a doplňuje takto:
V Článku 3 se za odstavec f) vkládá nový
odstavec g), který zní: „g) Tříděný odpad, kterým je plast včetně PET lahví, papír, nápojové
kartony bude shromažďován do igelitových
pytlů s barevným rozlišením:
žlutý igelitový pytel
určen pro plast včetně PET lahví
modrý igelitový pytel
určen pro papír
oranžový igelitový pytel
určen pro nápojové kartony
Igelitové pytle budou odstraněny oprávněnou osobou v rámci stanoveného systému
nakládání s komunálním odpadem.“
Čl. II – Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 3.června 2008
16) schválilo zajištění vlastních finančních
zdrojů ve výši 240.000,- kč na projekt
„Muzeum pálenic“ a Smlouvu o spolupráci při realizaci a provozování Muzea
lidových pálenic na moravsko slovenském
pomezí mezi Obcí Vlčnov a Slováckým
muzeem v Uh. Hradišti.
17) zvolilo zástupce zřizovatele ZŠ a MŠ
Vlčnov do Školské rady ve složení:
- Mgr. Milan Kvasnička, Vlčnov
- Věra Pěchová, Vlčnov
- Jiří Matušík, Vlčnov
Nová Školská rada zahájí svou činnost
dne 1. 9. 2008.

Marta Moštková
místostarostka obce Vlčnov
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Máte 2 hodiny denně čas?

práce na PC
www.pracezdomu.com

POSILOVNA

Od pondělí 13. října 2008 je opět zahájen zimní provoz
posilovny pro veřejnost v 1. patře Hasičské zbrojnice.
Otevřeno bude vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 17.00 do 19.30 hodin.
Vlčnovský zpravodaj – čtvrtletník – vydává Rada obce Vlčnov nákladem 650 ks, IČ: 291 561; MK ČR E 10127; prodejní cena 3,- Kč.
redakce: Rada obce; sazba: TRIFID KP, s. r. o., Staré Město; tisk: Hudec print, s. r. o., Buchlovice
autoři fotografií: Martin Sekanina, Zdenek Koníček, Jan Pijáček, František Zemek, Petr Blaha a autoři článků
Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 2008. Články a fotografie k publikování posílejte do KSK Vlčnov,
e-mail. ksk@vlcnov.cz, tel/fax: 572 675 130, poštou nebo osobně v pracovní dny do 17.00 hodin.
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