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Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje, měsíc květen je nejkrásnějším obdobím
v roce a pro nás Vlčnovjany je umocněn
ještě tím, že je měsícem jízdy králů. Každý
rok se těším na rozkvetlé stromy za areálem
vlčnovských búd. Na titulní straně zpravodaje
a uvnitř jsme si Vám dovolili nabídnout netradiční pohled na Vlčnov z ptačí perspektivy.

www.vlcnov.cz www.ksk.vlcnov.cz

Málokdo z nás měl to štěstí vidět Vlčnov
z letadla a uvědomit si tak jeho rozlehlost
a krásu. Jeden z mých kamarádů prolétal
nad Vlčnovem v době průvodu při Jízdě
králů. Odešel pak do zahraničí a jedna z jeho
vzpomínek na naši vlast, která ho provázela,
byl fantastický pohled z ptačí perspektivy na
královskou družinu. A tak bych chtěl popřát
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letošnímu králi, jeho družině i rodičům
všech letošních jezdců krásné počasí, které
umocňuje společný zážitek nás Vlčnovjanů
a návštěvníků Jízdy králů, kteří k nám přijíždějí z celého světa.
Jan Pijáček,
starosta
strana 

Východní Slovácko
Region Východní Slovácko – Bánov,
Bystřice p. L., Nivnice, Suchá Loz, Korytná,
Vlčnov. Dva a půl roku jsem měl tu čest být
předsedou tohoto mikroregionu. Za tu dobu
se nám podařilo vybudovat region, který je
uznávaný nejenom v našem okolí, ale i v rámci
ČR. Dokázali jsme získat zajímavé dotace a
být úspěšní i při jejich realizaci. Každoročně
se setkávají zastupitelstva těchto obcí. V letošním roce bylo toto setkání v Suché Lozi,
kde jsme společně zhodnotili naše úspěchy.

Setkání se zúčastnili i naši slovenští partneři
z regionu Čachtice-Kopanice, se kterými jsme
podepsali mezinárodní rámcovou smlouvu
o přeshraniční spolupráci. Na tomto setkání
jsme mezi jiným hovořili o společných československých projektech a pokřtili jsme hudební
CD „Písničky Východního Slovácka“, které
jsme jako region natočili s cimbálovou muzikou Olšava, ženským sborem a sólisty. Během
tohoto programu jsem předal symbolické žezlo,
tedy dřevěný šestihran, kde na každé ploše

je znak a název jedné obce mikroregionu.
Chtěl bych novému předsedovi, kterým se
stal starosta Bystřice pod Lopeníkem, pan
Milan Bauka, popřát hodně sil a pevné nervy,
protože sám z předcházející zkušenosti vím,
že to bude potřebovat. Při práci pro region
Východní Slovácko mu přeji mnoho dobrých
nápadů, které budeme potřebovat společně
uskutečnit.
Jan Pijáček
starosta obce

Skládka stavební suti
Pro potřeby občanů Vlčnova byl vybrán
a k danému účelu upraven prostor pro dočasné
ukládání stavební suti. Jedná se o oplocený
obecní pozemek za stadionem TJ, kde je
možno již v současné době zdarma uložit
jakékoliv množství stavební suti. Výhledově
se počítá s jejím drcením a dalším využitím
výsledného materiálu ke zpevnění účelových
cest. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby při
ukládání uvedené komodity byl oddělen
beton od cihlového materiálu a samostatně
betonové kusy o rozměrech větších než 0,5 m.
Upozorňuji na tuto skutečnost proto, aby
bylo na toto rozdělení pamatováno již při
demolicích.
Případné požadavky na uložení uvedeného materiálu vždy prosím konzultujte
s místostarostkou obce.
Marta Moštková
místostarostka
strana 
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Čistírna odpadních vod
Stavba čistírny odpadních vod byla co
do přípravy technicky a časově nejnáročnější
stavbou, kterou jsme připravovali k realizaci. V měsíci květnu 2008 jsme ukončili
administrativní přípravu stavby a posledním
úkonem bylo podepsání všech dokumentů
a především žádosti o dotaci. Dovolím si
provést malé shrnutí jednotlivých administrativních úkonů.
Byla provedena studie, která situovala
objekt čistírny odpadních vod do prostoru pod
„dolní dětské hřiště“. Druhý krok byla změna
územního plánu obce Veletiny, kterou jsme ve
spolupráci se Zastupitelstvem obce Veletiny
museli provést. Třetím úkonem bylo zahájení
projekční činnosti, a to projektem pro územní
rozhodnutí. Souběžně s projekční činností
byly zahájeny výkupy pozemků, které trvaly
více než 2 roky. V této době byla navázána
spolupráce s odborníky z řad zaměstnanců
firmy Slovácké vodovody a kanalizace, kteří
do projektu mohli vnést své reálné zkušenosti
z provozu. Rovněž byla uzavřena smlouva se
stavebním dozorem, který v této fázi zahájil
svoji činnost při přípravě stavby. Bylo provedeno kamerové monitorování stavu kanalizace
a odborná firma prováděla měření nátoku

a znečištění všech 12 vyústění kanalizace
do Vlčnovského potoka. Po zapracování
všech těchto vstupních údajů do projektu
bylo vydáno územní rozhodnutí. Projektant
pokračoval dále na projektu pro stavební
povolení a na projektu pro výběrové řízení.
Po konzultaci byl proveden výběr technologie
a projektant ji mohl zapracovat do projektu.
Na začátku roku 2007 jsme konečně získali
stavební povolení a těšili jsme se, že v tomto
roce zahájíme stavbu. K našemu velkému
překvapení jsme zjistili, že slibované dotace
z Evropské unie nebudou uvolněny v roce
2007, ale až v roce 2008. Tady bych chtěl
odpovědět na kritiku některých lidí, proč
jsme v roce 2007 nezahájili stavbu, ať to
stojí, co to stojí. Naší povinností je chovat
se jako řádní hospodáři a je pro nás nemyslitelné a nepřijatelné zaplatit z vlastních peněz
50 milionů korun jenom proto, aby čistírna
už stála. Každý soudný člověk přece pochopí,
že je rozumnější počkat a pokusit se získat
dotaci, která může teoreticky dosahovat
až 90 % investičních nákladů. Je přece
rozdíl zaplatit z vlastního 50 milionů nebo
5 milionů. Jestli to bude skutečně 10 % anebo
o něco víc, záleží především na poskytovateli

Odpady
v roce 2007

www.vlcnov.cz

vyprodukované na území obce Vlčnov a vynaložené náklady a příjmy související s odpadovým hospodářstvím
Směsný komunální odpad
– popelnice
Objemný odpad – vany
Papír
Plasty
Nápojový karton
Sklo
Kovy
Léčiva
Směsi nebo odp. frakce betonu
Nebezpečný odpad
Celkem odpad
Příjmy za rok 2007
Občané
Podnikatelé
Kovový šrot
EKO-KOM
celkem
Výdaje rok 2007
Popelnice
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad

657,740 t
138,560 t
27,019 t
13,261 t
0,550 t
28,790 t
15,430 t
0,043 t
58,750 t
9,231 t
949,374 t

1.258.450,– Kč
74.250,– Kč
49.595,– Kč
111.271,– Kč
1.493.566,– Kč
1.476.768,– Kč
294.312,– Kč
84.056,– Kč
172.297,– Kč

Výdaje za rok 2007
celkem
2.027.433,– Kč
Náklady obce

533.867,– Kč

Zpracovala Marta Moštková, místostarostka
obce Vlčnova.

Vlčnovské webové stránky mají nový
kabát. Chtěl bych poděkovat našemu správci
www stránek Zdeňku Koníčkovi a Natálii
Knotkové za novou podobu tohoto informačního nástroje. Věřím, že ji ocení občané
Vlčnova, ale i cizí návštěvníci. O tom, že je

dotace. Termíny stanovené pro tento rok ministerstvem životního prostředí jsou jasné
a vyplývá z nich následující:
Do konce měsíce srpna bude ministerstvo
žádosti vyhodnocovat. Do konce listopadu,
a to je zákonem stanovená lhůta, můžeme
provést výběrové řízení, a pokud všechno
dobře dopadne, pak začátkem ledna 2009
můžeme podepsat smlouvu, předat staveniště
a zahájit stavební činnost. Z harmonogramu, který je připraven, vyplývá, že pokud
nenastanou nepředvídatelné události, bude
možné zahájit provoz čistírny po 12 měsících.
Bude to stavba s nejnáročnější přípravou,
která nebude stát na našem katastrálním
území, která nebude vidět na první pohled a
která bude také nejdražší obecní stavbou od
roku 1990. V jedné knize o Vlčnově jsem četl
vzpomínky staršího člověka, který v dobách
svého dětství chytal ryby a raky a koupal se
ve Vlčnovském potoce. To koupání se asi už
zpátky nevrátí, ale těším se na okamžik, kdy
ve Vlčnovském potoce uvidím první rybu,
a časem se do něj možná vrátí i raci.
Jan Pijáček
starosta obce

zájem podívat se na Vlčnovské internetové
stránky, svědčí statistické údaje. Od jejich
vybudování navštívilo naše stránky 122 297
návštěvníků, týdenní průměr je 1400 návštěv
a denní 200.
Jan Pijáček, starosta obce

Pytlový systém
Od 1. 7. 2008 bude v naší obci změněn systém sběru tříděného odpadu. Jedná se o plast,
papír a nápojový karton. Uvedené komodity se
budou ukládat do plastových pytlů rozlišených
podle barvy:
žlutá barva = plasty,
modrá barva = papír,
oranžová barva = nápojový karton.
Každý občan, který má zaplacený poplatek
za popelnice, si může uvedené pytle v určeném
počtu zdarma vyzvednout v průběhu měsíce
června na obecním úřadě. Žádám občany, aby

na tříděný odpad používali pouze označené pytle,
jiné nebudou akceptovány.
Naplněné pytle s vytříděnými odpady budou
sváženy od každého domu, jako je zvykem u popelnic. Termín svozu bude oznámen v obecním
rozhlase a zveřejněn na www stránkách obce.
Po zavedení nového systému budou z obecního prostranství staženy všechny nádoby na
plast a papír, nadále zůstanou pouze kontejnery
na bílé a barevné sklo.
Marta Moštková
místostarostka obce

Statistika z místní knihovny
Ke dni 31. 12. 2007 měla knihovna 13483
svazků knih, z toho 4175 knih naučných a
9308 knih krásné literatury. V roce 2007
knihovna nakoupila 361 knih, odepsáno bylo
350 svazků zastaralé literatury a opotřebovaných knih. Knihovna v r. 2007 registrovala 342 čtenářů, z toho 119 dětí do 15 let.
Zaznamenali jsme 5643 návštěv, při kterých
si čtenáři vypůjčili 12212 knih, z toho 2990
naučných a 9222 knih krásné literatury.
4067 návštěvníků knihovny využilo jejích
internetových služeb.
Knihovna odebírá 23 titulů časopisů a čtenáři si jich vypůjčili 4262.
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Nově se registrují virtuální návštěvy
webových stránek – naše knihovna jich měla
v loňském roce 3760.
Marie Kolajová
knihovnice

strana 

Silnice směrem na Veletiny
V letošním roce se s největší pravděpodobností podaří uskutečnit dlouho očekávaná
investiční akce „Rekonstrukce silnice směrem
na Veletiny“. V současné době je vydané
stavební povolení a Zlínský kraj vypsal
výběrové řízení na generálního dodavatele.
Obec Vlčnov vybuduje současně se silnicí
nový chodník. Při výstavbě silnice dojde
k odstranění kostek a štěrkového podloží,
odstranění všech obrub a chodníkového tělesa. Do nové silnice budou uloženy všechny
nové podkladní vrstvy, osazeny nové obruby,
kanalizační vpusti a bude vydlážděn nový
chodník, v jehož tělese budou umístněny
„chráničky“ kterými bude možno v budoucnu
vést kabelové rozvody pro veřejné osvětlení,
rozhlas, internet. Tato rozsáhlá stavba zasáhne
velké území obce, zcela jistě zhorší dopravní
obslužnost a zásobování prodejen kolem této
silnice. Naší snahou, ale i snahou Zlínského
kraje, bude zmírnit všechny negativní dopady,
ale není možné si myslet, že se stavba obejde
bez problémů. Chtěl bych odpovědět na četné
dotazy související s touto stavbou:
Bude se za Araverem stavět provizorní
most, který by převedl dopravu do ulice
pod Bočky?
Odpověď: Provizorní most se stavět
nebude, stavba bude částečně propustná
pro zásobování, pro objízdnou trasu budou
částečně využity stávající mosty a případně
další ulice.

Jaký bude povrch vozovky?
Povrch vozovky bude proveden z obalované směsi, pouze přídlažba bude provedena
ze žulových kostek.
Kdo bude investorem?
Investorem silnic bude Zlínský kraj a investorem chodníků bude obec Vlčnov.
Kdy se zahájí stavba
a kolik to bude stát?
Rozpočtová cena chodníků je 8 mil.
korun, ale výsledná cena bude známa až po
výběrovém řízení. Zatím podle dostupných
informací ze Zlínského kraje se předpokládá
zahájení v měsíci červnu 2008 a dokončení,
jak doufáme, bude možné do příští Jízdy
králů 2009.

bez problémů do Veletin, Kunovic a někteří
i do Veselí n. M. Všichni, kteří bydlí kolem
této silnice, si vydechnou, protože jejich
rodinné domy se nebudou otřásat při každém
průjezdu nákladního automobilu. Na tomto
místě bych chtěl poděkovat řediteli silnic
Zlínského kraje Ing. Malému, jeho náměstkyni Ing. Škrabalové a především hejtmanovi
Zlínského kraje p. Liboru Lukášovi, který
v době, když přes Vlčnov vedla objížďka,
slíbil, že udělá všechno proto, aby z Vlčnova
zmizela poslední nehezká silnice. Je vidět, že
pan hejtman umí držet slovo.
Jan Pijáček
starosta obce

S vědomím velké náročnosti stavby, která
se uskuteční v zastavěné časti obce, vás chci,
vážení občané, požádat o velkou míru tolerance a trpělivosti. Je to poslední velká stavba,
která zásadním způsobem ovlivní tvář obce,
ale i příjezd do Vlčnova od Veletin, protože
nový povrch vozovky neskončí u ARAVERU,
ale bude pokračovat dál až po Veletiny, kde
naváže na již zrekonstruovanou silnici přes
Veletiny. Na dokončení této stavby se můžeme
všichni těšit. Šoféři autobusů nebudou cvakat
zubama, řidiči osobních aut nebudou ničit
své tlumiče, cyklisté drahá kola a my, kteří
jezdíme na kolečkových bruslích, se konečně
na tomto dopravním prostředku dostaneme

Ema ve Vlčnově
Orkán Ema nezasáhl Vlčnov plnou silou,
ale přesto způsobil škody jak na majetku
obce, tak na majetku soukromých osob.
Na jednom rodinném domku byla vážně
poškozena střecha a majitelka musela provést
výměnu krytiny. Na stadionu tělovýchovné
jednoty vítr poškodil pódium pro muzikanty
a na protějším hřbitově zboural část zdi.
Největší škodu zřejmě napáchal pád stromů
na vysoké napětí na Rybníčku. Část obce
zůstala několik hodin bez elektrického
proudu a na odstraňování padlých stromů
musel nastoupit hajný Vlastimil Straňák.
Poruchová četa energetických závodů v rámci
svých možností a s ohledem na jiné události odstranila tuto kalamitu kvalitně a ve
slušném čase. Z této události vyplývá jedna
zkušenost. Volně rostoucí zeleň v ochranném
pásmu těchto energetických zařízení nemá
co dělat, protože při výpadku el. energie
nejsou domácnosti zdaleka tak ohroženy
jako provoz školy, školky, školní jídelny, charitního domu a všech restauračních provozů
a prodejen potravin, které se bez el. energie
neobejdou a při výpadku je ohroženo zboží
a bezpečnost provozu. V dnešní době je
pro nás pravidlem, že veřejnou zeleň obec
vysazuje tak, aby v budoucnu, až vzroste,
neohrožovala energetické zařízení. Někteří
Vlčnovjané, kteří žijí v zahraničí, mně píší,
jak je krásný ten vlčnovský dolíček. Možná
právě to závětří vlčnovského dolíčku nás
ochránilo před větší pohromou. Tak ať se
nám i nadále vyhýbají
Jan Pijáček
starosta obce
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Zídka na hřbitově před opravou

Ema na stadionu

Zídka na hřbitově po opravě
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Růže v únoru
V přírodě tušíme předjaří, na záhoncích
rozkvétají první sněženky, ale v Charitním
domě ve Vlčnově právě rozkvetly růže. Je
jich rovných 360 a hrají všemi barvami. Kde
se tu vzaly? Přemýšleli jsme, jak bychom se
odvděčili za ochotu a vstřícnost, se kterou
se setkáváme při jednání s naším obecním
úřadem a Klubem sportu a kultury. Co kdybychom zkusili zhotovit papírové ozdoby,
které krášlí nejen koně, ale taktéž slouží
k výzdobě obce při slavnosti jízdy králů?
A nápad byl na světě! Skvěle zapadl do našeho
aktivizačního programu, ve kterém se snažíme
zapojit klienty do celé řady činností. Poté co
nám z Klubu sportu a kultury přivezli úhledně
zabalený barevný papír, tu byla jakási nejistota,
jak se s tím naši klienti poperou. I tak jsme
se všichni pustili do práce. Každý se snažil
dle svých možností a postižení. Ukázalo se,
že i ta nejstarší babička při svém stáří 97 let
se stala nepostradatelnou součástí celého
pracovního týmu. Některé z našich klientek
oprášily své dlouholeté zkušenosti, čímž
celou práci usnadnily. A než jsme se nadáli,
začaly nám na stolech rozkvétat nádherné
nadýchané růže. A při tom všem se povídalo,
vzpomínalo na staré časy a dávné mládí.

Čerešničky
To mládí se tak trochu alespoň na chvíli
usadilo v srdcích našich babiček a dědečků.
A všichni se radovali z dobře vykonaného
díla. Na závěr ještě nutno vyslovit velké
poděkování jim všem, s přáním pocitu, že
i ve svém stáří a nemoci jsou stále užiteční těm
mladším. Nelze zapomenout na poděkování
představitelům obecního úřadu a všem našim
malým i velkým sponzorům, jejichž pomoc
a dary činí život seniorů v Charitním domě
ve Vlčnově příjemnějším.
Ludmila Vozárová, vedoucí CHD

S dětmi ze souboru Čerešničky se scházíme 1x týdně v mateřské škole. V letošním
školním roce máme 20 děvčat a 8 chlapců
ve věku 3 – 6 let. V porovnání s minulým
školním rokem máme dětí víc, hlavně chlapců.
Začali jsme s nácvikem kruhových tanečků
a pak s nácvikem koled. Nyní už připravujeme
nová pásma.
V minulém kalendářním roce jsme
vystupovali na dětském krojovém plese.
V měsíci květnu jsme oslavili 35. výročí
založení souboru, a to při příležitosti svátku
matek. Průvodcem programu byl Dr. Jiří Jilík,
který před lety dětský soubor „Čerešničky“
pojmenoval.
Pak už jsme vylepšovali pásmo na vlčnovské slavnosti, pásmo her s panenkami.
Při slavnostech jsme vystupovali v sobotu
odpoledne s chlapci, v sobotu večer na předávání vlády králů a v nedělním dopoledním
bloku dětského programu. Závěrem slavností
byl pro nás odpolední průvod. V měsíci
červnu jsme spolu se soubory Vlčnovjánek
a Veleťánek vystupovali v Luhačovicích na
lázeňském náměstí. V předvánočním čase
jsme koledovali babičkám a dědečkům v Charitním domě ve Vlčnově.
Ukončení školního roku a rozloučení
s dětmi, které půjdou do školy, jsme uskutečnili v ZOO Lešná, kam se v poslední době
každoročně vracíme a kde se dětem velmi
líbí. Vždy nás tam čeká něco nového. Na výlet
s námi jezdí rodiče nebo maminky. Vedení
klubu děkujeme, že nám výlet umožňuje.
Helena Plachá
Dana Mikulcová

Kolik nás
v obci bydlí
Do zhotovení růží na Jízdu králů se zapojili klienti i personál

Výstava vín 2008
Letošní výstava vín pořádaná jako každoročně o Velikonoční neděli se nesla v duchu
hned několika rekordů, a to jednak v počtu
vzorků, kterých bylo 442, přičemž z Vlčnova
jich bylo 72, jednak v rekordním počtu návštěvníků, kterých bylo také více než 400.

Garantem výstavy byl letos Ing. Alois Tománek z Boršic u Buchlovic. Všem vystavovatelům děkujeme za předložené vzorky
a přejeme hodně úspěchů v další práci.
výstavní výbor

V roce 2007 se narodilo 30 dětí (17 chlapců
a 13 děvčat). Do obce se přistěhovalo 50 osob
a 36 obyvatel se naopak z obce odstěhovalo.
V loňském roce zemřelo 38 spoluobčanů.
Ke dni 1. 1. 2008 měla obec Vlčnov 3017
obyvatel.
Lenka Chvilíčková, matrikářka

Finanční
příspěvek pro
nově narozené
děti ve Vlčnově
Obec Vlčnov na základě schválení radou
obce vyplácí finanční příspěvek ve výši
4.000,– Kč na dítě narozené v České republice, a to podle trvalého bydliště matky v obci
Vlčnov v době narození dítěte.
Uvedený příspěvek bývá předáván při
slavnostním vítání nových občánků, které se
koná zpravidla na konci kalendářního roku, a
to pro všechny děti narozené v daném roce.

Degustace – hodnocení vín 15. 3. 2008
Vlčnovský zpravodaj – číslo 24 – květen 2008

Košt vína 23. 3. 2008

Marta Moštková, místostarostka
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Jízda králů Vlčnov 2008
Vážení a milí občané,
opět se blíží termín akce, která proslavila
naši obec ve všech koutech České republiky
i za jejími hranicemi. Jízda králů je pro většinu z nás příjemnou slavností, pro kterou
je třeba zajistit nejen jídlo a pití, ale i další
důležité věci.
Také obecní úřad a Klub sportu a kultury Vlčnov jako hlavní organizátoři se na
tyto oslavy připravují. Musí zajistit kvalitní
program, dobrou informovanost návštěvníků
i účinkujících a také bezpečnost všech lidí
po celé tři dny slavností. Proto prosíme Vás,
občany Vlčnova, abyste nám pomohli tím,
že budete dbát pokynů a upozornění organizačního výboru a programové rady Jízdy

králů Vlčnov 2008. Prosíme, věnujte těmto
opatřením pozornost, aby nedocházelo ke
zbytečným neshodám s dopravní ostrahou.
Letošní Jízda králů se koná ve dnech 23.
až 25. května. Informační centrum v KSK
Vám přináší podrobný program letošních
slavností, informace o vstupenkách, výstavách
a pořadech během Jízdy králů Vlčnov 2008.
Doprovodné pořady k samotné nedělní jízdě
králů jsou v podstatě stejné jako v letech
minulých. Programová rada se drží tradiční
a prověřené skladby.
V pátek večer zahajujeme již 3. ročníkem
soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku na
Uherskobrodsku, v sobotním pořadu na návsi
přivítají všechny vlčnovské soubory, sbory

a muziky slovenský folklorní soubor Oravan
z Nižné. Večer v sále patří tradičně legrútům,
děvčatům a královské rodině a noc v búdách si
jistě nenechají ujít ani domácí. V neděli ráno se
můžete zúčastnit mše za královskou družinu,
navštívit jarmark, koncerty dechových hudeb
či folklorní vystoupení. A to nejdůležitější
a nejpěknější – můžete zhlédnout samotnou
objížďku krále Petra Šobáně a jeho družiny.
Na svou pouť Vlčnovem vyjíždí v 11.30 hodin dopoledne.
Všechny srdečně zveme na Jízdu králů
Vlčnov 2008.

ÚTERÝ 20. května 2008
Galerie na Měšťance
17.00 Zahájení výstavy
Obrazy z Galerie J. Uprky,
Veselí nad Moravou,
účinkuje: CM Durancija

NEDĚLE 25. května 2008
Náves, průchod pod kostelem
08.00	Jarmark lidových výrobků
Kostel sv. Jakuba Staršího
08.00 Slavnostní mše svatá za královskou družinu a děvčata ročníku
1990 a krále Petra Šobáně
09.00	Odchod královské družiny
z kostela na obecní úřad
Pódium na návsi
10.00 Ššš, ššš, mašina..., pořad dětských
folklorních souborů, účinkují:
Hluboček a CM Babica z Hluku,
Merínek a CM Lintava z Kunovic,
Vizovjánek a CM Vizovský
Jurášek z Vizovic, Veleťánek
z Veletin, Čerešničky, Vlčnovjánek
a CM Durancija z Vlčnova
Hospodářská usedlost č. 65
09.30	Rukodělné dílničky
– vlčnovské růže
10.00	Oravan z Nižné (Slovensko)
U Měšťanky			
10.00 Handrlák a CM Ohnica z Kunovic
11.00 Velký Vizovjánek a CM
Vizovský Jurášek z Vizovic
U Slovácké jizby		
10.00 Velička a CM Martina Hrbáče
z Velké nad Veličkou
U Sokolovny			
10.00 Hlucká chasa, Klebetnice
a CM Babica z Hluku
11.00 Danaj a CM Strážničan
ze Strážnice
U obecního úřadu		
10.00	CM Burčáci a mužský sbor
z Míkovic
Dům rodičů krále
10.00	Koncert DH Vlčnovjané
Pódium před kostelem
11.00	Koncert DH Šohajka
z Dolních Bojanovic
12.00	Koncert DH Vlčnovjanka

14.00	Krojovaný průvod všech účinkujících od Sokolovny na stadion TJ
Stadion TJ
12.30 Folklorní soubor Oravan
z Nižné (Slovensko)
13.30	Zpívání pro krála, pořad folklorních souborů, účinkují: Hlucká
chasa, Klebetnice a CM Babica
z Hluku, Danaj a CM Strážničan
ze Strážnice, Velička a CM Martina
Hrbáče z Velké nad Veličkou,
Handrlák a CM Ohnica z Kunovic
14.45 Příchod krojovaného průvodu
15.15	Zpívání pro krála, pokračování pořadu, účinkují: Vlčnovjan,
Vlčnovské búdové umělkyně
a CM Čardáš, král Petr Šobáň
Klub sportu a kultury
16.00	Muzikantská rozlúčka,
taneční zábava s DH Šohajka
z Dolních Bojanovic

Za organizační výbor Jízdy králů Vlčnov
Petra Brandysová

Program Jízdy králů Vlčnov – 23. až 25. května

PÁTEK 23. května 2008
Klub sportu a kultury – přísálí
18.00 Zahájení výstavy
Renáta Fučíková – ilustrace
účinkují: Gajdoši z Kopanic
Klub sportu a kultury
20.00 Verbíři z Brodska III., účinkují:
ženský sbor Plkotnice ze Suché
Loze, Kačenky z Bánova, Javorina
a CM Strýci ze Strání, CM Mladí
Burčáci z Míkovic a soutěžící
o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku na Uherskobrodsku
- po skončení pořadu do 24.00 beseda u cimbálu s CM Mladí Burčáci

SOBOTA 24. května 2008
Náves, průchod pod kostelem
14.00	Jarmark lidových výrobků
Pódium na návsi
14.30	Koncert DH Vlčnovjané
16.00 Vitajte ve Vlčnově, účinkují:
Čerešničky, Vlčnovjánek,
Vlčnovjan, Vlčnovské búdové
umělkyně, CM Durancija a Mužský
sbor z Vlčnova, CM Čardáš
z Bojkovic, CM Vinár z Veletin,
Oravan z Nižné (Slovensko)
Klub sportu a kultury
19.00 Předání vlády králů, komponovaný pořad s královskou
družinou, účinkují: ročník 1990,
loňský král Radim Podškubka
a letošní král Petr Šobáň, CM
Čardáš, DH Vlčnovjanka
21.00 Taneční zábava s DH Vlčnovjanka
(do 01.00 hodin)
Vlčnovské búdy
19.00	Do bílého rána, noc s CM
Burčáci a CM Mladí Burčáci
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11.30

Jízda králů

objížďka legrútů po vesnici, výjezd
od domu rodičů krále č. 35
do Brodské ulice, odbočí do ulice
Kaunicovy, Podedvorskou do
Rybář, přes střed obce do ulice
J. Plesla a zpět ulicí T. G. Masaryka
na seřadiště průvodu k Sokolovně

Změna programu vyhrazena.

VSTUPENKY

Pátek 23. 5.
Verbíři z Brodska
60,– Kč
Sobota 24. 5.
Předání vlády králů
100,– Kč
vstupenka s místenkou
Neděle 25. 5.
Jízda králů
100,– Kč
celodenní vstupenka
na všechny pořady,
výstavy, muzea
Jízda králů
50,– Kč
celodenní vstupenka
se slevou: děti 10 – 15 let, důchodci
Jízda králů
zdarma
Platí pro děti do 10 let,
důchodce nad 70 let a ZTP/P
Slevy platí pouze v neděli!
Pro občany Vlčnova a jejich hosty nabízíme na neděli zlevněné vstupné (50,– Kč)
v předprodeji od pondělí 5. 5. 2008
do středy 21. 5. 2008.
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VÝSTAVY
PŘI JÍZDĚ KRÁLŮ
Galerie na Měšťance:
Výstava vlčnovských krojů
– stálá expozice
Obrazy z Galerie J. Uprky,
Veselí nad Moravou
vernisáž v úterý 20. května 2008
v 17.00 hodin
otevřeno: denně 10.00 – 20.00 hodin
výstava potrvá do 1. června 2008
Klub sportu a kultury – přísálí:
Renáta Fučíková – ilustrace
vernisáž v pátek 23. května 2008 v 18.00 hodin
otevřeno: sobota 15.00 – 18.00,
neděle 8.00 – 18.00 hodin
výstava potrvá do 30. června 2008
Rolnický dům a hospodářství č. 57:
Expozice Muzea JAK Uherský Brod
komentovaná prohlídka: sobota
13.00 – 16.00, neděle 8.00 – 16.00

Slovácká jizba pod kostelem:
Ukázka lidového bydlení
otevřeno: sobota 15.00 – 18.00,
neděle 8.00 – 16.00 hodin
Vlčnovské búdy:
volná prohlídka největší památkové rezervace nadzemních vinohradnických staveb
v České republice

DOPRAVA

Vzhledem k projíždějící jízdě králů,
krojovému průvodu, vystupování souborů
přímo v ulicích a pro zajištění bezpečnosti
všech občanů, návštěvníků i účinkujících je
Vlčnov v neděli 25. 5. 2008 pro veškerou
dopravu uzavřen.
Pokud zvete nějaké hosty, doporučte jim
příjezd do Vlčnova před 8. hodinou ranní.
V tuto dobu je ještě možno projet přímo
k Vašemu domu na povolení vjezdu, které Vám
vystavíme v KSK. Po 8. hodině už dopravní
ostraha nikoho do obce nepustí, auta musí
zaparkovat na vyznačených místech. Občanům
Vlčnova – po předložení průkazu totožnosti

– je samozřejmě povolen vjezd domů (např.
z noční směny ze zaměstnání, atd.).
Odjezd návštěvníků a průjezd obcí je
možný až po odjezdu jízdy králů ze stadionu
domů, tzn. v době od 16.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ

PRO OBČANY VINOHRADSKÉ ULICE
Pořadatelé Jízdy králů Vlčnov upozorňují
občany na dopravní omezení ve Vinohradské
ulici, která bude uzavřena pro automobilovou
dopravu v sobotu 24. 5. 2008 od 14.00 hodin
do 3. hodiny ranní následujícího dne.
Ve směru od středu obce bude Vinohradská
ulice uzavřena za křižovatkou s ulicí Záhumní
u domu čp. 848. Ve směru od dolního konce
bude uzavírka nad Hraničkou (u restaurace
Pepčín). Ulice Starohorská a Hranička budou
průjezdné.
K tomuto opatření nás vede snaha zajistit
bezpečnější pohyb stále vzrůstajícímu počtu
návštěvníků vlčnovských búd.
Prosíme všechny dotčené spoluobčany
o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Zpráva o činnosti občanského sdružení
Společnost Jízdy králů v roce 2007
Když jsme v roce 1991 zakládali Společnost
Jízdy králů, netušili jsme, jak širokou členskou
základnu se nám podaří získat. V začátcích
měla společnost jenom 14 členů, převážně
z výboru klubu a příznivců Jízdy králů. Dnes,
v 17. roce od založení, máme díky Jízdě
králů 234 členů z Vlčnova, celé republiky
i ze zahraničí. Největší radost máme z členů,
kteří na základě informací z našich webových
stránek nebo z tisku či televize sami projeví
zájem o členství. Společnost v minulém roce
opět vydala propagační kalendářík, který
zdarma obdrží každý člen. Tento kalendářík
s fotografiemi informuje o jízdě králů a díky
našim členům se dostane do celé republiky.
Hlavním cílem společnosti je podpora
tradičního lidového zvyku mládeže – jízdy
králů – a udržení vlčnovského kroje pro další
generace. Členové společnosti z Vlčnova
v minulém roce opět připravili představení
krále 2007 Radima Podškubky, královské
družiny a děvčat z ročníku na krojovém plesu.
Každý vlčnovský král se dle stanov společnosti
stává jejím čestným členem. Proto máme ve
společnosti váženou skupinu již 20 vlčnovských králů a letos přibude další král, Petr
Šobáň. Je to čest pro členskou základnu, ale
také pro samotné krále, protože ani po létech
se nezapomíná na jejich důležitou královskou
úlohu. Společnost také každoročně finančně
podporuje rodinu krále, družice ročníku
a mužský sbor. Společnost pomáhá Klubu
sportu a kultury s přípravou Jízdy králů,
propagací a organizačním zajištěním.
Členové společnosti v průběhu roku
prováděli pro Národní ústav lidové kultury
ve Strážnici výzkum tradice jízdy králů ve
Vlčnově. Tento výzkum tradice provádí
Strážnice i v několika dalších slováckých
vesnicích, kde se jízda králů ještě občas jezdí
(Hluk, Kunovice, Doloplazy, Skoronice a další).

Jenom ve Vlčnově se ale jízda králů koná
pravidelně každý rok a královská družina
je složena jenom z legrútů, dnes 18letých
mladých mužů. Jízda králů se ve Vlčnově
jezdí od nepaměti a nebyla přerušena ani
během druhé světové války. Nejstarší písemný
záznam pochází asi z roku 1890, kdy si malíř
Joža Uprka vybral vlčnovskou jízdu králů
jako předlohu pro svůj slavný obraz. Chlapci
z Vlčnova také předvedli jízdu králů v roce
1895 na pražské Národopisné výstavě českoslovanské. Ve Vlčnově se žádné písemné záznamy
nedochovaly, máme pouze osobní vzpomínky
nejstarších králů a různé fotografie.
Podle vyprávění nejstaršího zjištěného
krále Jana Knotka z čísla 82, narozeného
v roce 1897, který byl králem v roce 1909, se
ve Vlčnově jízda králů jezdila od nepaměti.
Vzpomínal na vyprávění svého dědečka,
který byl členem královské družiny někdy
kolem roku 1864, o zajímavém přezvisku
rodiny Kovářů, kteří bydleli v domě č. 110
u sokolovny. Této rodině se tehdy říkalo „Kovářé-králé“, protože čtyři generace
dozadu byli jejich synové vlčnovskými králi.
Ten první král Kovář prý kraloval se svou
družinou někdy kolem roku 1808. Údaje
o přezvisku rodiny Kovářů-králů potvrdil
ještě další král František Bařina, který byl
králem v roce 1923.
Pokud bychom uvěřili informacím
nejstaršího zjištěného krále z Vlčnova,
tak ta letošní jízda bude asi 198.
Chceme-li nejstarší ověřené datum,
tak ta letošní bude 116. vlčnovská
jízda králů, protože jízda nebyla
v letech 1952 a 1964. Ať už
zvolíme jako první zjištěnou
informaci o konání jízdy
králů ve Vlčnově kterýkoli
z uvedených letopočtů, je
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to obdivuhodná tradice a občané Vlčnova si
zaslouží obdiv za staleté udržování tohoto
kulturního dědictví. Vlčnov je tedy důležitým
nositelem fenoménu jízdy králů a výsledky
výzkumu budou využity při zpracování
žádosti o zápis na seznam památek světového
kulturního dědictví UNESCO.
Společnost se spolu s obecním úřadem
a Klubem organizačně i finančně podílela
na připravovaném setkání všech známých
Vlčnovů. Náš Vlčnov je z nich největší,
a proto je iniciátorem přípravných jednání zástupců čtyř Vlčnovů k vzájemnému
setkávání a poznávání. V současnosti se
připravuje série fotografií o rozměru 30 × 40
cm ze všech Vlčnovů pro putovní výstavu.
Na letošní Jízdu králů už přijede zájezd 46
občanů ze Zavlekova a nejmenšího Vlčnova.
Tento Vlčnov s 12 stálými obyvateli je osadou
Zavlekova u Horažďovic. Více a podrobněji
o setkání Vlčnovů viz Vlčnovský zpravodaj
č. 23.
Antonín
Pavelčík
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Nový kroj pro soubor Vlčnovjan
Během roku 2007 se soubor Vlčnovjan
připravoval na premiérový program k 35.
výročí svého založení. V souvislosti s rozšířením repertoáru, větší náročností tanečních
čísel a programu se již poněkolikáté objevil
problém poměrně úzkého krojového vybavení
souboru. Vlčnovjan již více než dvě desítky let vystupuje v kroji rekonstruovaném
dr. Josefem Benešem. Když začala děvčata
chodit v měkkých rukávcích a šatkách, které
už v dědině nikdo nepamatoval, nesetkala se
mírně řečeno s příznivým ohlasem. Přesto
byl tento kroj vytvořen citlivě a v barevné
harmonii, tak aby korespondoval se svými
mužskými protějšky, a převažuje na něm pro
Vlčnov typická červená barva.
Vlčnovjan stále a především zpracovává tance a písně z Vlčnova, svůj repertoár
ale rozšířil a doplnil o tance z dalších obcí
Uherskobrodska, Kopanic, luhačovického
Zálesí a západního Slovenska. Jiné soubory
v regionu obvykle mají pro každý typ
tance také kroj z dané oblasti. Vzhledem
k omezeným finančním možnostem a značné
nákladnosti jsme se ve Vlčnovjanu pokusili
řešit tento problém jinak. Rozhodli jsme se jít
dále do minulosti a ušít rekonstrukci ženského
i mužského vlčnovského kroje zhruba z roku
1860. Při vytváření této varianty jsme vycházeli ze starých fotografií, starých krojových
součástek ve vlčnovských národopisných
sbírkách, ale také z materiálů v muzeích.
Ženský kroj má zadní režnou sukni,
podobnou původnímu režnému fěrtochu,
který se podle dochovaných záznamů nosil ve
Vlčnově ještě kolem roku 1880 zcela běžně.
Fěrtůšek je ušit z plátna lehce smetanové
barvy s drobným květinovým vzorem. Látka
odpovídá původnímu dochovanému fěrtůšku
i fotografickým předlohám. Šatky a čepce
byly vytvořeny podle konkrétních předmětů ze sbírky Slováckého muzea. Že se tyto
šatky ve Vlčnově nosily, dokládá i akvarel
Joži Uprky, který v šatce uvázané konce hore
namaloval Vlčnovjanku kolem roku 1890. Už
tehdy se šatky téměř nenosily a starší barva
žluto-černého vyšívání na rukávcích, která
s šatkou a čepcem korespondovala, se měnila
na červeno-černou. V letošním roce počítáme
s realizací černo-žlutého vyšívání na rukávce,
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které bude barvou i vzorem korespondovat
s výšivkou na šatkách. Modrá, hedvábná
kordulka s červenou stuhou kolem krku a na
přednicích se ve Vlčnově nosila ještě kolem
roku 1880. Pro Vlčnovjan se podařilo vytvořit
přesnou repliku podle kordulky ve sbírkách
Slováckého muzea.
Tentokrát byly spolu s ženskými kroji
řešeny také kroje mužské. Košile, pokud se
týká střihu, nedoznala ve Vlčnově žádných
změn. Pouze se ve všední dny nosila bez
vyšívání. Zdobená byla tzv. znameny – černými květy na límečku a v rohu předního dílu
u zapínání. Ke svátečním příležitostem se
však i ve druhé polovině 19. století oblékaly
košile s bílo černým vyšíváním na náramenicích, obojku a přednici. Starodávná mužská
kordula je modře šňůrovaná na levé přednici
a zádech. Kolem krku má modré šňůrování
zvýrazněno i červeným vyšitím. Kytky
jsou malé a červeno-modré. Přesně taková
kordula se ve Vlčnově nosila, máme o tom
fotografické doklady i dochovaný exemplář ve
Slováckém muzeu. Konečně poslední krojovou
součástkou, která k mužskému kroji nedílně
patří, je klobouk. Také ten odpovídá podobě
klobouků z 60. – 80. let 19. století. Starší
muži je nosili ještě kolem roku 1900. Setkat
se s nimi můžeme mimo jiné na fotografiích
Josefa Klvani z let 1893 – 1895. Mají širokou
stříšku s ohrnutým okrajem a na dýnku nejsou
ještě pošité červeným kamrholem. A také zde
jsme vycházeli z muzejních sbírek.
Kroj prodělával poměrně složitý historický vývoj a každá novinka se do povědomí
dědiny musela delší dobu zakořeňovat, než
ji obec přijala za svou. Novou rekonstrukci
kroje pro soubor Vlčnovjan jsme vytvořili
podle fotografických i kresebných dokladů
a především podle krojových součástek dochovaných v muzejních sbírkách. Byli bychom
rádi, kdyby se tento kroj dostal do širokého
povědomí jako starodávný vlčnovský a ne
„přivandrovalý kdoví odkud“. Samozřejmě
budeme Vlčnov i nadále reprezentovat v krojích původních, a pokud to náročnost vystoupení dovoluje, i v krojích „parádních“, jako
ostatně při každé Jízdě králů.
Marta Kondrová
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Dětský folklorní soubor Vlčnovjánek v roce 2007
Vlčnovjánek měl v loňském roce 14 vystoupení. Sedm doma ve Vlčnově, sedmkrát
jsme vyjeli mimo obec, jednou jsme byli
i v zahraničí – na Slovensku. Uspořádali
jsme jedno soustředění v KSK Vlčnov a dvě
souborové akce s opékáním špekáčků. Asi
od roku 2005 se snažíme udržet podobné
množství vystoupení – je to tak „akorát“
a děti potřebují motivaci k nácvikům. Čím
více vystoupení, tím více dalších nabídek
a lepší zvládnutí folklorního materiálu i trémy
z jeviště. Zkoušíme v pondělí a ve středu,
některé středy jsou zkoušky s muzikou. Děti
jsou rozděleny do dvou skupinek, mladší
a starší, ale na vystoupení tancujeme většinou
všichni dohromady. Doprovází nás i nadále
cimbálová muzika Durancija z Vlčnova,
občas vypomůže pan harmonikář Jiří Kunčar.
Největší událostí bylo pro nás vloni dvoudenní
účinkování na Mezinárodním folklorním
festivalu ve Strážnici.
Hned zkraje roku, 6. ledna, jsme s krátkým
programem vystoupili na oslavách 30. výročí
založení Klubu sportu a kultury Vlčnov.
20. ledna se uskutečnil již pátý ročník
Dětského krojového plesu, na jehož pořádání
se podílí i Vlčnovjánek. Pozvali jsme domácí
Čerešničky a soubory Dolinečku ze Starého
Města, Tancováček z Uherského Ostrohu a
Dolněmčánek z Dolního Němčí.
25. března jsme měli dvě vystoupení v jeden den. Dopoledne ve Starém Městě jsme
pomohli vynést a utopit Mařenu (Dolinečka
nás pozvala na oplátku za Dětský ples)
a odpoledne proběhlo „Zpívání“ – přehlídka
dětských zpěváčků v Galerii na Měšťance.
Zde se představil dívčí sboreček a sólisté
souboru, děvčata i chlapci.
Po Velikonocích, 11. dubna, jsme šli zatancovat babičkám a dědečkům do Charitního
domu ve Vlčnově. I když se nám vystoupení
až tak dobře nepovedlo, děti dostaly bohatou
odměnu ze všech možných sladkostí.
V sobotu 5. května se od rána do večera
konalo už tradiční jarní soustředění a perná příprava na nadcházející letní sezónu.
12. května jsme odjeli do Slavičína na tamní
oslavu Dne matek a maličko svým účinkováním „vypomohli“ Mužskému sboru,
který byl na tuto akci pozván. Den na to,
13. května odpoledne, jsme s dalšími dětskými
soubory tancovali na slavnostním odpoledni
u příležitosti 35. výročí souboru Čerešničky.
Slavnost se nesla také v duchu Dne matek.
Potom následovalo trénování a dopilovávání
programu k Jízdě králů. Vystoupili jsme tradičně v sobotu v pořadu Vitajte ve Vlčnově,
v neděli v dětském programu a v průvodu.
Po Jízdě králů, 7. června, jsme odjeli do
Luhačovic zpříjemnit odpoledne lázeňským
hostům. Každoroční výjezd do lázní je už tradice, vždy vystupujeme i s dětmi z Čerešniček
a z Veleťánku. 17. června jsme se vydali také
na již tradiční akci Dětské krojované hody
ve Starém Poddvorově. Setkali jsme se tady
se starými známými i s různými soubory
z jižní části Moravy.
22. – 23. června jsme se zúčastnili 62. ročníku MFF Strážnice. Tomuto vystupování
předcházelo hodně úsilí a příprav, ale jsme
moc rádi, že se nám dostalo této možnosti.
CM Durancija s námi nemohla jet, tak jsme
poprosili o doprovod oblíbeného harmonikáře

Jurku. Odjížděli jsme už v pátek po obědě
na zkoušky obou programů, ve kterých jsme
měli svůj vstup. Několikrát jsme museli projít
trasu přes celý zámecký areál až do skanzenu
a zpět, takže menší děti byly ke konci dne už
docela unavené. V pátek ve 20.00 v amfiteátru
Bludník mělo začít Slavnostní zahájení MFF.
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Kvůli velkému dešti se začátek o hodinu
posunul, pár dětí usnulo po náročném dni
v šatně, ale většina zpívala a řádila v prostorách pro účinkující s ostatními soubory. Mezi
nimi byli Slováci, černoši, indiáni, Korejci,
zkrátka lidé z celého světa. V tomto naprosto
úžasném všenárodním spojení folkloristů
se děti z Vlčnovjánku rozhodně neztratily a
i s harmonikářem tancovaly a zpívaly „jak
o dušu“. Když přestalo pršet, šlo se na jeviště. Námaha vedoucích, aby děti byly jako
ze škatulky, vzala poněkud za své... Kroje
pomačkané a špinavé, copy rozpletené, cvičky
od blata a šli jsme „slavnostně zahajovat“... Ale
hlavní je, že dětem (i nám) se to moc líbilo a
šťastné odjížděly v noci domů. V sobotu jsme
vyrazili do Strážnice už zrána, čekalo nás
vystoupení v dětském pořadu ve skanzenu
s názvem Každý se nějak jmenuje autorky
PhDr. Aleny Schauerové. Po obědě jsme se
ještě zúčastnili průvodu účinkujících.
A nastaly školní i souborové prázdniny,
které jsme přivítali opékáním špekáčků na
domečku č. 65 na horním konci. Zároveň jsme
dětem rozdávaly diplomy za nejrůznější příhody na festivalu ve Strážnici, např. za „nejvíc
zamazané boty“, „vzornou reprezentaci“ či
„vzorné navazování folklorních mezinárodních
vztahů“ a byly uděleny tituly jako „Hodné
dítě“, „Mašlová královna“, „Ďúravá plkavica“, „Poslední Šuchtalena“, „Rozumbrada“,
„Dvorní česačka a zaplétačka“ a další a další.
Každému jsme vymyslely něco.
O prázdninách nás čekalo ještě jedno
vystoupení, a to 19. srpna v Dolních
Dunajovicích. Místní soubor Dunajek pořádal
Dětské hodečky, na které nás pozval. Viděli
jsme zase něco nového a jiného, i když se nám
organizace této akce moc nelíbila.
Od září jsme začali opět pravidelně
zkoušet. Bohužel, některé menší děti od nás
odešly, protože jim to časově či jinak nevychází. Nových tanečníků přišlo málo, a tak
se nám mladší skupinka hodně zredukovala.
Je to velká škoda, ale doufáme, že to bude od
dalšího září lepší.
Na podzim jsme dostali pozvání od
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska (už jsme se Sdružením spolupracovali několikrát), abychom účinkovali na
slavnostním otevření a vernisáži Českého
centra v Bratislavě. Tato akce se konala 24.
října v historické části Bratislavy. Tentokrát
jela vystupovat jenom starší skupinka, šlo
jim to výborně a důstojně jsme reprezentovali
obec i Českou republiku.
Posledním vystoupením v loňském roce
byla účast několika dětí z Vlčnovjánku
na vernisáži vánoční výstavy v Galerii na
Měšťance, kde zazpívaly koledy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
našim příznivcům a rodičům, kteří pomáhají
a sponzorují např. ceny do tomboly na Dětský
krojový ples. Také děkujeme cimbálové muzice
Durancija, která nás doprovází. Nakonec,
ale v žádném případě na posledním místě,
děkujeme našemu zřizovateli Klubu sportu
a kultury Vlčnov, bez jehož pomoci bychom
nemohli fungovat a existovat.
Petra Brandysová a Barbora Chvilíčková,
vedoucí souboru
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Mužský sbor Vlčnov v roce 2007
Rok 2007 byl pro Mužský sbor Vlčnov již
pátým od znovuzaložení v dubnu 2003 a byl
asi nejnáročnější a na společné akce nejbohatší. Což vyhovuje zejména nám mladším,
ale určitě i těm starším. Zpíváme nejen jako
jeden z kolektivů při Klubu sportu a kultury,
ale téměř od samotného začátku taky pod
hlavičkou České obce sokolské.
Stále se scházíme na pravidelných čtvrtečních zkouškách v salonku v Klubu sportu
a kultury ve Vlčnově. Stále zpíváme pod
vedením Rostislava Stloukala a Jana Mošťka.
O organizační záležitosti se pořád starají Petr
Pančocha a Jiří Ulčík. Nic se nemění ani na tom,
že spolupracujeme s CM Durancija s primášem
Karlem Kapsou. A platí i výzva všem mužům,
kteří by si s námi chtěli zazpívat, ať odhodí
ostych a bez obav mezi nás přijdou.
- První z akcí roku 2007 bylo vystoupení při
příležitosti 30. VÝROČÍ OTEVŘENÍ KSK,
které proběhlo hned 6. ledna.
- 27. ledna se několik členů sboru v kroji
zúčastnilo tradičního KROJOVÉHO PLESU
KSK, kde byl veřejnosti představen nový král
a ročník, co jede Jízdu králů.
- 17. března jsme se přesvědčili, že kudlovská
a vlčnovská slivovica je nesrovnatelná. Na
KOŠTU, který proběhl v Kudlovicích, naše
vzorky obsadily prvních devět míst.
- 18. dubna jsme na poslední cestě doprovodili svého nejstaršího člena pana Františka
Vozára. Rád bych jeho památce věnoval tichou
vzpomínku.
- 12. května jsme s Vlčnovjánkem vystoupili ve
Slavičíně, u příležitosti DNE MATEK.
- 26. a 27. května jsme na tradiční JÍZDĚ
KRÁLŮ zazpívali v sobotním programu na parkovišti a také se zúčastnili krojového průvodu.

- 2. června pořádal ženský pěvecký sbor Píseň
Sokola Jedovnice 6. FESTIVAL ŽENSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ, kde jsme byli jako
hosté a na večerní zábavě roztancovali a rozezpívali celý sál. Druhý den jsme navštívili jeskyni
Výpustek, která byla pro veřejnost zpřístupněna
až 30. října 2007.
- 9. června – 10. VÝROČÍ založení Mužského
sboru v Hradčovicích.
- 16. června jsme KOSILI TRÁVU v Ostr Lhotě.
- 21. července jsme uspořádali nejkrásnější
HODOVÉ ZPÍVÁNÍ ve Zlínském kraji, na
které přijaly pozvání ženské sbory Čečera ze
St. Hrozenkova a VBU (Vlčnovské búdové
umělkyně) a mužské sbory z Hradčovic a
Ostrožské Nové Vsi.
- 26. srpna jsme na pozvání otrokovické
BESEDY zpívali na FOLKLORNÍM SETKÁNÍ TŘÍ REGIONŮ v parku před Společenským domem v Otrokovicích.
- 2. září – ZARÁŽÁNÍ HORY A ZPÍVÁNÍ
MUŽSKÝCH SBORŮ v Šardicích.
- 8. září – SLAVNOSTI VÍNA A DEN
OTEVŘENÝCH PAMÁTEK v Uherském
Hradišti.

Dechová hudba Vlčnovjané
Myslím, že DH Vlčnovjané není potřeba
široce představovat. Její hybnou silou jsou
především muzikanti z Vlčnova, ačkoliv už
tomu není tak jako v létech předcházejících.
Ale to už je dáno postupem dnešní doby.
Během uplynulého roku 2007 vystupovala a
účinkovala dechovka na zhruba 35 akcích, jako
jsou plesy, taneční zábavy, fašanky, festivaly
a církevní slavnosti. A nesmíme samozřejmě
opomenout ani pohřby, kterých se pravidelně
účastníme, myslím dle možností, v hojném
počtu, a všem muzikantům patří dík za jejich
obětavý přístup.
Rád bych navázal na to, co jsem zmínil v úvodu. Bohužel momentální situace
není příliš veselá, chybí nám základ a tím
základem je dorost. Dlouho jsme hledali
možnost, jak zkusit přimět ke hře na dechové nástroje i mladší generaci z Vlčnova. Po
pár nezdařilých pokusech se nám nedávno
naskytla možnost a oslovili jsme výborného
muzikanta a pedagoga vyučujícího hru na
žesťové nástroje pana Zdeňka Gahuru, který
působí v Luhačovicích. Po několika rozpravách jsme dospěli k závěru, že by byl ochoten
do Vlčnova případně dojíždět a místní děti
vyučovat. Toto má však své další stránky,
které je potřeba dořešit až dle situace. Rádi
bychom začali tak, že uspořádáme pro děti
školou povinné v sále KSK výchovný koncert
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s přizvanou dětskou dechovkou. Tímto také
chceme poprosit obecní úřad, potažmo školu
o pomoc při realizaci této akce. A věřím, že
já nebudu pomalu ten nejmladší, který ve
Vlčnově na dechový nástroj hraje.
Dále bych chtěl vřele poděkovat Obecnímu
úřadu Vlčnov a samozřejmě také KSK za
jejich finanční pomoc v minulém roce. Tyto
prostředky jsme vynaložili na nákup nové
zvukové aparatury, která určitě přispěla ke
zkvalitnění naší produkce. Z vlastních zdrojů
jsme nakoupili nové košile, kravaty a spoustu
jiných drobnějších věcí.

- 23. září jsme si na 3. OCHUTNÁVKU
VDOLEČKŮ pozvali ženský pěvecký sbor
Píseň z Jedovnic. Měli jsme jim co oplácet.
- 30. září nás na oplátku pozval Mužský sbor
z Ostrožské Nové Vsi na SVATOVÁCLAVSKÉ HODY S PRÁVEM.
- 13. prosince jsme v rámci utužení kolektivů
přijali pozvání od VBU k PŘÁTELSKÉMU
POSEZENÍ ve sklepě pod obecním úřadem.
- 21. prosince jsme jako hosté zpívali koledy na
vánočním koncertě Ženského pěveckého sboru
Otrokovice VÁNOČNÍ SLÁVA ZNÍ.
- 29. prosince, poslední akcí roku byl ŽIVÝ
BETLÉM.
Už jsem zmiňoval čtvrteční zkoušky, na
které dochází celkem pravidelně až 17 členů
sboru. Samozřejmě nesmím zapomenout poděkovat vedení KSK a pracovníkům OÚ Vlčnov
za podporu, všem sponzorům za jejich dary,
ať už finanční nebo materiální. Společnosti
jízdy králů za zatím každoroční příspěvek na
vyžehlení krojových košil. A v neposlední
řadě našim drahým polovičkám za trpělivost,
kterou s námi mají.
Jiří Ulčík

Tento rok mimo jiné plánujeme pořídit
plakáty, na kterých bychom rádi měli i znak
Vlčnova, což přispěje nejen k propagaci naší
dechové hudby, ale také k propagaci obce
Vlčnova.
Závěrem bych rád všem poděkoval za
podporu a ochotu při realizaci našich cílů
a zakončil bych tuto zprávu slovy hudebního
skladatele Vladimíra Salčáka, který o vlčnovské
dechovce kdysi napsal: Jsou-li ještě mezi námi,
co máme rádi dechovou hudbu, „srdcaři“, pak
jsou to určitě Vlčnovjané.
Jan Podškubka
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Zpráva o činnosti Tříkrálové koledování 2008
VBU v roce 2007

Zpívající sdružení s názvem Vlčnovské
búdové umělkyně se schází od léta roku 2006
zhruba 3x do měsíce a v současné době máme
deset členek.
V loňském roce jsme měly devatenáct
vystoupení, z nichž osm bylo na domácí půdě
ve Vlčnově a zbylých jedenáct v rámci celého
našeho regionu. Mezi těmi nejvýznamnějšími
bych jmenovala reprezentaci naší obce v Hošticích u Volyně v srpnu loňského roku, kde
jsme měly tu čest zahajovat desátý, tedy jubilejní ročník festivalu Stodola Michala Tučného.
Neméně významná byla také aktivní účast na
35. výročí souboru Vlčnovjan, z něhož všechny
pocházíme. V roce 2007 byly také spuštěny
naše webové stránky www.vbu.ic.cz, kde
se zájemci dočtou vše o nás, o plánovaných
vystoupeních a jiné zajímavosti.
V současné době se připravujeme na
další vystoupení, která máme letos v plánu,
příští týden vyrážíme na soustředění, kde se
budeme připravovat mimo jiné i na letošní
Jízdu králů.
Nyní vystupujeme v krojích zapůjčených
od souboru Vlčnovjan. Pracujeme na obnově
krojového vybavení za podpory obce, Klubu
sportu a kultury a Nadace Děti-kultura-sport,
od níž jsme získaly grant.
Závěrem bych chtěla poděkovat nejen
panu starostovi, ale také vedení Klubu sportu
a kultury za podporu a výbornou spolupráci.
Martina Chovancová
organizační vedoucí

DĚKUJEME ZA VŠECHNY
POTŘEBNÉ OBDAROVANÉ
Z TŘÍKRÁLOVÉHO
KOLEDOVÁNÍ 2008
Oblastní charita Uh. Brod

Posláním charitní činnosti je pomáhat
všude tam, kde je člověk v nouzi. Upřímné
otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí radost
a uspokojení i dárcům.
Proto upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem,
kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na
letošním tříkrálovém koledování a tím jste se
podíleli na podpoře charitativního díla, které
je nezbytné pro lepší mezilidské vztahy.

Dovolujeme si Vám oznámit výsledky
Tříkrálového koledování 2008 a zároveň
touto cestou poděkovat za podporu ve Vaší
farnosti.
Výsledky koledování v jednotlivých obcích
Bánov
Bojkovice
Březová
Bystřice pod Lopeníkem
Dolní Němčí
Drslavice
Horní Němčí
Hostětín
Hradčovice
Hradčovice-Lhotka
Komňa
Korytná
Lopeník
Nezdenice
Nivnice
Pašovice
Pitín
Prakšice
Přečkovice
Rudice
Slavkov
St. Hrozenkov
Strání-Květná
Suchá Loz
Šanov
Šumice
Uh. Brod
Uh. Brod-Újezdec
Vápenice
Veletiny
Vlčnov
Vyškovec
Záhorovice
Žítková
Celkem

TKS 2007
58.270,–
66.778,–
21.848,–
15.218,–
68.050,–
18.447,–
17.639,–
5.543,–
28.800,–
14.170,–
16.082,–
23.818,–
8.203,–
13.708,–
77.934,–
14.849,–
15.526,–
23.257,–
3.032,–
11.115,–
19.116,–
17.565,50
97.642,–
25.060,–
10.493,–
36.789,50
225.671,–
65.632,50
4.860,–
19.435,–
92.099,50
nekoledovali
19.501,50
5.314,–
1.161.466,50

TKS 2008
57.813,–
66.348,–
20.460,50
14.585,50
69.505,50
16.470,–
19.029,–
5.615,–
25.395,–
14.110,–
9.935,–
26.137,–
7.082,–
15.726,50
77.939,–
14.430,–
15.643,50
19.175,–
3.322,50
10.938,–
20.707,50
15.359,–
98.900,–
25.645,–
10.693,–
34.805,–
232.563,50
66.767
společně se Str. Hrozenkovem
18.276,50
84.384,–
nekoledovali
20.227,–
6.327,–
1.144.314,50

Využití tříkrálového koledování za rok 2007 v Oblastní charitě Uherský Brod
Oblastní charitě Uherský Brod bylo z Arcidiecézní charity Olomouc vráceno 673.650,57 Kč
Pořízení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
do zařízení Oblastní charity a do skladu CHOPS
Přímá pomoc rodinám s dětmi v nouzi
Podpora charitní pečovatelské služby
Příspěvek na pořízení automobilu pro potřeby
seniorů v charitních zařízeních
Humanitární pomoc ostrovu Haiti
Celkem

Využití Tříkrálové sbírky 2007
V letošním roce bylo rozděleno 200 000 Kč
na přímou pomoc rodinám s dětmi. Proti minulým letům narůstá počet rodin i jednotlivců,
kteří se propadají do zadluženosti kvůli jedné
půjčce – následně platí úroky, penále, případně
si na jejich splácení berou další půjčku anebo
přestanou platit nájem či inkaso. V odůvodněných individuálně posouzených případech
jsme pomohli i v této situaci. Pomohli jsme
nákupem postelí dětem i dospělým, nákupem
Obec
Bánov
Nezdenice
Nivnice
Slavkov
Starý Hrozenkov
Strání, Kvìtná
Suchá Loz
Uherský Brod
Vápenice
Celkem

Částka Kč
10.000,00
2.364,00
45.019,00
32.000,00
8.274,00
47.516,80
2.290,00
48.216,20
4.320,00
200.000,00

300.000,–
200.000,–
50.000,–
65.577,25
58.073,32
673.650,57

základních potravin, hygienických potřeb a
ošacení a obutí pro děti, zaplatili jsme kauce
na byty mladým dospělým, kteří po dovršení
18 let odcházeli z dětských domovů, uhradili
jsme náklady na stěhování, baterii do schodolezu, vypomohli dokoupením stavebního
materiálu v krizové situaci…
Věřím, že se tříkrálová pomoc dostala
do těch správných rukou a doufám, že s Vaší
pomocí tomu tak bude i v roce příštím.

Tabulka TKS podle obcí rok 2007
Dospělí
Děti
Celkem
2
2
4
1
1
4
2
6
1
1
2
1
0
1
6
5
11
1
1
7
6
13
23

16

39

Rodin
2
1
1
1
1
4
1
5
16

Michaela Slívová, asistent TKS 2008, Terezie Fojtíková, zástupce asistenta TKS 2008
Jana Hrdinová, Oblastní charita Uherský Brod
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Mateřská škola a její partneři
Máme za sebou první čtvrtletí roku 2008
a je dobrým zvykem zhodnotit a poohlédnout
se za minulým obdobím. Ve školním roce
2007 – 2008 navštěvuje mateřskou školu
84 dětí od 2,5 do 7 let. Můžeme si říci, že
jsme pro naše nejmenší za pomoci všech
zaměstnanců, zřizovatele a ostatních partnerů udělali kus práce. Spolupráce s vnějšími
partnery mateřské školy umožňuje pestřejší
život. Díky tomu, že jsme „vesnická“ MŠ, se
spolupráce může odvíjet v mnoha směrech.
S rodiči-partnery jsme v kontaktu vlastně
každý den. Po dobu 3 – 4 let se potkáváme
v běžném pracovním dnu, kdy ráno rodiče
pospíchají do zaměstnání, nebo naopak zase
odpoledne si své děti vyzvedávají.
Rodiče jsou v každodenním kontaktu
s učitelkou a mají-li zájem, vždy najdeme prostor pro rozhovor o dítěti. U nejmladších dětí
většinou využívají maminky možnost pobýt se
svým dítětem v MŠ v rámci nabídky naší školy
v adaptačním programu. Takové dopoledne
je velmi přínosné pro dítě, kdy si postupně
zvyká na prostředí, kolektiv dětí, učitelku,
a naopak maminka se seznámí s organizací
ve třídě a vidí, co všechno děti v průběhu
dopoledne nebo celého dne zvládají.
Samostatnou kapitolou spolupráce s rodiči
jsou akce mateřské školy, které pořádáme
v odpoledních hodinách a na které zveme
všechny rodiče. Zájem a účast bývá velká
a setkává se s kladnou odezvou jak ze strany
rodičů, tak MŠ. Příkladná byla také pomoc
tatínků, členů rodin a přátel školy, pří přípravě
zahrady k rekonstrukci.
Už v průběhu května jsme měli přislíbenou pomoc snad od poloviny rodičů. Práce
však začaly probíhat až v době prázdnin, kdy
většina rodin trávila dovolenou mimo domov.
Přesto jsme všechno zvládli a za pomoci
tatínka Tomáška Pacíka, tatínka a bratra
Adámka Pavelčíka, Dominika Pavelčíka, který
zastupoval rodinu Tomáška Pavelčíka, tatínka
Mirečka Jedličky, bratra Klárky Vlčkové
Zdeňka Pavlíčka, a tatínků Elišky Lukášové
a Verunky Straňákové jsme udělali všechny
potřebné přípravné práce.
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Za tuto velkou pomoc jim za všechny děti
naší školky moc děkuji!
Na zahradu nám tatínek Tomáška Pacíka
daroval krásnou velkou budku pro ptáky. Jindy
nám zase rodiče Verunky Nevařilové nakoupili
výtvarný materiál. Tatínek Honzíka Hradílka
nám věnoval několik krabic papíru určených ke
kopírování. Na oslavu dne dětí přispěli rodiče
Valinky Šabršulové, Martínka Matušíka,
Ctiborka Mlýnka a Erička Mikulce.
Další kapitolou sponzorování je mikulášská nadílka – lákavými cukrovinkami
pro všechny děti pravidelně přispívají rodiče Ivoška Koníčka. Drobnými sladkostmi
při nadílce přispěli také rodiče Anetky
Svobodové.
Na sponzorování největší akce školního
roku, Loučení s předškoláky, se rodiče těch
dětí, kteří odcházejí z MŠ do 1. třídy ZŠ,
také významně podílejí. Jedná se o dárky
pro děti, rodiče sponzorují taktéž program
a občerstvení.
Dalším partnerem je základní škola.
Mateřská škola již 5 let funguje ve společném
subjektu se ZŠ. Společně hledáme možnosti, abychom pozvali ty nejmladší školáky,
kterým se ještě občas po mateřské škole
zasteskne. Při sourozeneckém odpoledni
přišlo do MŠ na divadlo a pohrát si 20 – 30
dětí-sourozenců, žáků základní školy. Při
masopustním karnevalu nás přišli navštívit
všichni prvňáčci a společně jsme se pobavili
při kouzelníkovi.
Již druhým rokem pořádáme společně
s družinou Drakiádu, která již má svá pravidla:
krásné počasí právě pro draky, velký prostor
nad školou, mnoho perfektních draků až přechází zrak a samozřejmě opékání, brambory
na loupačku, dárky a sladkosti.
Před zápisem dětí do první třídy navštíví
předškoláci se svou učitelkou první třídu a
samozřejmě neopomenou prohlédnout si družinu, která tak trochu připomíná školku.
Již několik let úspěšně spolupracujeme s
Klubem sportu a kultury při velkých akcích
jako Chystáme Vánoce nebo velikonoční tvoření. Vedení KSK nám vychází vstříc i v pří-

padě potřeby prostor pro akce školky. Neopomeneme vzpomenout ani MUDr. Haníkovou,
která je také našim dobrým partnerem a
častým sponzorem.
Mezinárodní den dětí již tradičně prožíváme na myslivecké chatě s myslivci a
hasiči, kteří nás zábavnou formou seznamují
s jednoduchou hasicí technikou. Pro všechny
děti i dospělé bývá tento den s pomocí těchto
dvou sborů jedinečným zážitkem.
V předvánočním čase přišly mezi ty
nejmenší děti do mateřské školy vlčnovské
maminky se svými dětmi ještě menšími,
než máme ve školce my. Třináct maminek
z vlčnovského klubu dětí prožilo dvě dopolední
hodiny společně s dětmi a paní učitelkou ve
třídě při hrách.
Na závěr ráda vzpomenu našeho zřizovatele, s jehož přičiněním můžeme obnovovat
zastaralý nábytek, dokupovat didaktické
pomůcky, pořizovat nové moderní hračky
a stavebnice a v neposlední řadě vylepšovat
interiéry tříd a rekonstruovat zahradu.
Nemalé částky stojí výtvarný a kreslicí
materiál a všechny ostatní potřeby pro tvoření
s dětmi. Všem zastupitelům je třeba poděkovat
také za to, že obecní úřad každoročně přispívá
dětem na předplavecký výcvik. Tento kurz
mohou navštěvovat všechny 5 – 7 leté děti,
jejichž rodiče mají o plavání svých dětí zájem.
Pravidelně spolupracujeme s paní Kolajovou,
vedoucí místní knihovny. My v mateřské škole
se snažíme využívat všech prostředků a forem
práce k tomu, aby se děti, potažmo rodiče,
cítili ve vlčnovské mateřské škole příjemně
a všem nám společně bylo dobře.
Všem, které jsem vzpomněla, i ostatním
rodičům a přátelům školky, kteří rádi navštěvují mateřskou školu a rádi si prohlíží ať
výzdobu, nástěnky či práce dětí, děkuji za
přízeň a pomoc.
A věřte: velmi příjemné a povzbuzující
pro každodenní práci – alespoň já to tak
cítím – jsou úsměvy, pozdravy, či několik
slov mezi učitelkou a rodiči, kteří nám své
děti svěřují.
Markéta Píšková
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Základní umělecká škola
Krátká zpráva o naší činnosti při
žákladní škole Vlčnov.
V současnosti je zde vyučováno 27 žáků
(6 houslistů, 4 kytaristé, 16 flétnistů a 1 žák
na klávesy). Nabízíme ještě 3 hodiny hudební
nauky, kterou mohou využívat i žáci, kteří
jinak dojíždějí na nástroj do Uherského Brodu.

O nabízené taneční oddělení zatím místní
veřejnost neprojevila zájem. Za vstřícnost a
operativní spolupráci děkujeme ZŠ Vlčnov,
zejména paní ředitelce a v současné době také
panu učiteli Staškovi.
Mgr. Hana Mahdalová

Jak bylo naloženo
s příspěvky SRPŠ
Vážení rodiče, v minulém školním roce
jste všichni zaplatili stokorunu za každého
žáka základní školy. Vybralo se celkem
25.500,– Kč. Rádi bychom Vás informovali
o tom, k čemu byly tyto peníze využity.
Jednotlivé položky uvádíme níže:
doprava na lyž. výcvik 2007
5.069,– Kč
knihy pro základní školu
4.223,– Kč
odměny do soutěží
1.004,– Kč
poukázky do cukrárny na DD 5.360,– Kč
lyže a lyžařské boty pro ZŠ
4.800,– Kč
doprava na lyž. výcvik 2008
5.579,– Kč
celkem
26.035,– Kč
Rozdíl 535,– Kč byl uhrazen z prostředků
SRPŠ, které zbývají z příspěvků vybraných

Klub dětí Broučci
Klub dětí Broučci funguje ve Vlčnově asi
od roku 2004, ze začátku pod názvem Klub
maminek nebo Klub dětí a maminek. Letos
jsme se rozhodli název změnit jen na Klub
dětí Broučci. Scházíme se zde totiž především
kvůli dětem, které si zvykají na první kolektiv,
navazují zde první kamarádství, otrkávají
se před nástupem do školky. A maminky na
mateřské dovolené (v poslední době i babičky
nebo tatínci) si zase předávají cenné zkušenosti
v péči a výchově dětí.
V roce 2007 nastala pro Klub dětí spousta
změn. Na začátku roku se vrátila do zaměstnání zakladatelka klubu Hanka Š. a tím vlastně
klub opustila a předala pomyslnou štafetu
ostatním maminkám.
V tomto roce se sešlo mnoho aktivních
maminek, které měly zájem organizovat
činnost pro své děti. Jen pro připomenutí
některé akce klubu za rok 2007:
Scházeli jsme se i nadále každou středu
dopoledne na obecním úřadě. V květnu na
Jízdu králů se maminky s nejmenšími dětmi
zúčastnily nedělního krojovaného průvodu
a děti v tibétkách na tragačích měly velký
úspěch. O týden později už jsme se Žlutým
baletem organizovali dětský den na stadionu TJ Vlčnov. V létě za pěkného počasí
jsme se scházeli na vlčnovských dětských
hřištích a případně upozorňovali obecní
úřad na některé nedostatky. Zvláště pak
na vandalství, které se na hřištích děje. Na
konci září jsme pro děti i tatínky uspořádali
drakiádu v búdách, v listopadu jsme vyrobili přes čtyřicet pozvánek do klubu pro
nové občánky, v prosinci jsme se zúčastnili

v předchozích letech (do roku 2006). K 31. 3.
2008 z těchto peněz ještě zbývá k vyčerpání
12.747,24 Kč. O způsobu jejich využití vás
budeme opět informovat.
V letošním školním roce se již příspěvky
SRPŠ nevybírají. Místo SRPŠ vzniklo občanské sdružení rodičů, které vybírá členský
příspěvek 100 Kč ročně jen od svých členů,
kterých je zatím přibližně 50. Při té příležitosti
bychom chtěli připomenout těm členům, kteří
členský příspěvek ještě nezaplatili, aby tak
v dohledné době učinili. Samozřejmě zveme
i další rodiče a příznivce, aby do našeho
sdružení vstoupili. Další informace najdete
na internetových stránkách sdružení rodičů
(www.sr-vlcnov.estranky.cz).
Aleš Cimala, Eva Srncová

předvánočních dílniček a poté jsme dětem
připravili překvapení v podobě mikulášské
nadílky v mateřské školce.
Velkou změnou pro klub dětí je, že nám
šikovný tatínek Roman Z. založil a vede
webové stránky. Teď si můžete všechny
informace, akce a fotky z klubu prohlédnout
na www.brouccivlcnov.unas.cz.
Druhou velkou změnou je nová větší místnost u zahrádkářů, kterou jsme v listopadu ke
svým schůzkám dostali od obecního úřadu.
Během prosince jsme si tyto prostory zútulnili,
velký dík patří dvěma tatínkům, Michalovi
M. a Pavlu V., kteří celou místnost vymalovali
a také sehnali sponzora, který Klubu dětí
zakoupil koberec do této místnosti.
Takže od ledna 2008 se každou středu
dopoledne scházíme u zahrádkářů v 1. patře,
kde mají děti spoustu prostoru ke svým hrám
a dovádění.
Na závěr patří poděkování všem, kteří
Klub dětí neustále podporují a pomáhají mu.
Jsou to hlavně: obecní úřad v čele s panem
starostou a paní místostarostkou, mateřská
škola a paní ředitelka Píšková, dále děkujeme
všem větším i drobným sponzorům, pracovitým tatínkům a nakonec všem maminkám s
dětmi, kterým se u nás líbí a bez kterých by
klub neměl vůbec žádný smysl.
Rádi přivítáme do klubu dětí každou
novou maminku, popř. tatínka nebo babičku,
s jejich ratolestmi. Více informací naleznete
již na zmíněných webových stránkách.
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Bleší trh

Sdružení rodičů v sobotu 19. dubna 2008
poprvé uspořádalo Bleší trh, kde mohli zájemci
nakoupit a prodat „všechno, co se může hodit
dětem“. Prodávající nabízeli hlavně dětské
oblečení, ale také sportovní potřeby, knížky
aj. Zboží byly v přísálí KSK plné stoly, horší
to bylo s dostatkem kupujících. Ti, kteří přišli,
si ale vybrali a většina prodávajících alespoň
něco z nabízených věcí prodala. Bleší trh
časem určitě zopakujeme, pravděpodobně na
podzim, kdy bychom se chtěli zaměřit také
na potřeby pro zimní sporty.
Aleš Cimala

Ministranti

V současné době je ve vlčnovské farnosti
19 ministrantů, z nichž 12 má pravidelnou
službu. Naším prvořadým úkolem je služba při mši svaté, při pohřbech, svatbách a
křtech. Každou sobotu dopoledne míváme
ve farní budově pravidelnou schůzku, na
které je vždy připraven program související
s ministrantskou službou. O letních prázdninách jezdíme společně s vlčnovskou scholou
na soustředění. V loňském roce jsme se také
zúčastnili florbalového turnaje mezi ministranty v Bánově. Letos jsme se zapojili do
ministrantské soutěže, která probíhá v rámci
Roku Bible.
Mimo jiné se podílíme na různých akcích,
například roznášení betlémského světla,
účinkování při Živém betlému apod.
Miroslav Jakoubek

Pohádkový les

Občanské sdružení rodičů ve spolupráci
s Klubem dětí Broučci a Žlutým baletem
připravuje pro děti první ročník vlčnovského Pohádkového lesa. Akce se uskuteční
v neděli 22. června 2008 odpoledne v Oboře,
podrobnosti budou včas zveřejněny.
Aleš Cimala

Břetislav Španěl

Břetislav Španěl, se dvěma poháry nejcennějších trofejí: 1. místo v Přeboru Zlínského
kraje 2008 v kategorii nováčci chlapci a s Pohárem ČKS 2007-2008 v kategorii nováčci
chlapci v krasobruslení.

Za klub dětí Broučci
Irena Chaloupková a Zita Zemková
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Vlčnovjan v roce 2007

Po skončení každého roku se otevírá prostor k bilancování, jak byl úspěšný, co přinesl
pozitivního, co naopak vzal. Jaký byl rok
2007 pro soubor Vlčnovjan? Jedním slovem
náročný. Možná ne co do počtu vystoupení
a oficiálních, tak říkajíc viditelných akcí, ale
o to víc byl pracovní a vysilující pro jeho
členy. Prvním vystoupením byl v loňském
roce program k 30. výročí založení Klubu
sportu a kultury 6. ledna, kterého se Vlčnovjan
účastnil spolu s dalšími soubory a složkami
pracujícími pod záštitou KSK.
Následoval tradiční krojový ples 27. ledna,
na kterém už soubor vystoupil v rozšířené
sestavě i s většinou dorostu, který přišel z Vlčnovjánku a hned se pilně zapojil.
Chybět jsme pochopitelně nemohli na
Jízdě králů. Během vlčnovských slavností jsme
vystoupili v programu Vitajte ve Vlčnově, kde
jsme uvítali družební český soubor Jaro z Ústí
nad Orlicí. Na oplátku budeme v letošním
roce hosty Jara na Čermenských slavnostech.
V nedělním odpoledním programu Vlčnovjan
tradičně také představil publiku krále.
Ve dnech 4. – 5. října se muzika a tři
taneční páry účastnily slavnostního otevření nového logistického centra firmy HOPI
v Gyálu u Budapešti. CM Čardáš i taneč-

Mažoretky

Dovolte mi, abych představila nejmladší
vlčnovské sdružení, skupinu mažoretek
EMČA, sdružení dvanácti žen, kterým je
dohromady 660 let.
Naše taneční skupina byla založena
víceméně z aktivity žen, které se rády baví a
vymýšlejí něco recesního. Zahájení jsme měly
9. 10. 2007, kdy jsme oslovily paní učitelku,
která patří mezi nás seniorky – paní Slávku
Garžíkovou z Uherského Brodu. Hned na první
schůzce byla nadšená aktivitou. Vysvětlila
nám, co to obnáší, a hned nás učila zacházet
s paličkou. Jsme dobrá a veselá parta, která
se této činnosti věnuje ve volném čase. Ale
již v listopadu jsme si řekly, že když něco
nacvičujeme, tak se nebudeme bát i vystoupit.
Pilně cvičíme každé úterý. Přemýšlely jsme
ale, co s oblečením. Složily jsme si kostým,
ale ještě v týdnu, kdy jsme měly poprvé
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níci se zde postarali o téměř dvouhodinový
program, který obnášel i oblečení jednoho
tanečního páru do zapůjčeného maďarského
kroje. Atmosféra byla příjemná, stejně jako
představitelé společnosti Hopi, kteří jsou již
po léta příznivci a partnery Jízdy králů a
jejími milými hosty.
Prakticky celý loňský rok probíhaly
přípravy na vyvrcholení souborové sezóny,
kterou bylo vystoupení k 35. výročí souboru
27. 10. v Klubu sportu a kultury. Koncepci
programu připravovala Jana Neničková spolu
se současnou vedoucí více než rok. Přípravy
celé akce, do níž se v konečném účtování
zapojila téměř stovka zainteresovaných, byly
náročné nejen organizačně, ale také po fyzické
a psychické stránce. Jako jeden z velmi mála
souborů koncipuje Vlčnovjan své „výroční“
programy nejen jako ukázku nové tvorby
souboru, ale také jako retrospektivu, kudy
se soubor za dobu své existence ubíral. Do
programu se postupně zapojily bývalé muziky
a sólisté, zpěváci i tanečníci, kteří měli chuť
si zavzpomínat na své působení v kolektivu,
který mnohdy ovlivnil jejich budoucí život
po pracovní i osobní stránce.
Pro současné členy souboru, jejichž počet
se během roku opět rozrostl o nové členy, to

znamenalo nacvičit tři zcela nová taneční
pásma, oprášit v pozměněné podobě některá
starší a nacvičit pásmo k hodům, do kterého
se zapojili všichni účinkující, jejichž počet
přesáhl osmdesátku. Zkouškový kalendář se
rozrostl o několik víkendových soustředění,
pravidelné páteční a sobotní nácviky doplnily
další tréninky během týdne, jak jen to čas,
práce a fyzické síly zúčastněných dovolovaly.
Výsledek na pódiu však, alespoň podle všech
ohlasů, stál za vynaloženou námahu, což
je snad možno posoudit na vydaném DVD
tohoto vystoupení. Před výročním programem
se podařilo díky organizačnímu vedoucímu
Vladimíru Turzíkovi zprovoznit také webové
stránky na adrese www.vlcnovjan.ic.cz.
Kalendářní rok souboru uzavírala jako
vždy mikulášská besídka, k bilanci je třeba
připočíst také svatbu (pochopitelně s předcházející svícou) houslisty Karla Šimka a snahu
o obnovení krojového fondu souboru, která
souvisí s náročnější choreografickou propracovaností tanečních pásem a rozšiřujícím se
regionem, ze kterého soubor čerpá repertoár.
Takže – mohlo by se zdát, že nás bylo na
veřejnosti vidět málo, ale vězte, že Vlčnovjan
rozhodně nezahálel.
Marta Kondrová

účinkovat, jsme nevěděly, zda ho budeme
mít ušitý. Ale podařilo se.
Nejprve jsme vystoupily na Sportovním
plese. Za týden na Hasičském plese v Drslavicích, to jsme si domluvily na silvestra na
Pepčíně se starostou. Pak následoval Hasičský
ples ve Vlčnově. Po těchto vystoupeních
jsme se utvrdily v tom, že budeme cílevědomě pokračovat, ale musíme si zajistit nové
botičky-kozačky.
Potěšila nás fotografie na internetu,
kde nás pan Koníček výstižně hodnotil, že
vystoupení je bez ostychu a bez zábran žen,
které se rády baví a baví i ostatní.
Dalším vystoupením jsme překvapily pana
Josefa Vozára, který slavil 50. narozeniny.
Hned na to jsme vystupovaly na končinové
zábavě Žlutého baletu, kde jsme si navíc připravily novou moderní skladbu pod vedením

paní Dany Starobové. Tolik seznámení s naší
krátkou činností. Posoudit a hodnotit naše
vystoupení musí někdo, kdo nás viděl.
Na závěr bych chtěla poděkovat naší
vedoucí paní Slávce Garžíkové a všem ženám,
které se této aktivitě ve volném čase věnují.
Dále všem, kteří nám jakkoli pomáhají – např.
se zhotovením tyček, odvozem a dovozem.
Velké poděkování patří všem, kteří nám
poskytli nebo se zasloužili o finanční dar,
abychom si mohly koupit ty botičky-kozačky,
ať jsme jako opravdové mažoretky. Máme je
již rozjednané. Musím ale ještě poděkovat
vedení Klubu, které nám umožňuje nácviky
v prostorách salonku. Ze své činnosti se
radují a na další vystoupení pro občany se těší
členky taneční skupiny Emča – mažoretky
Vlčnov.
Pavla Kučerová
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Sdružení rodičů uspořádalo
florbalový turnaj
V sobotu 12. 4. 2008 proběhl v sále KSK
turnaj ve florbalu. Uspořádalo jej vlčnovské
sdružení rodičů a přihlásit se mohli žáci
druhého stupně základní školy. Této nabídky
využily všechny třídy a postavily svůj tým.
Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie:
Mladší žáci – 6. A, 7. A, 7. B
Vítězem této kategorie se stali žáci 7. A
(K. Šabršula, P. Soukeník, J. Flasar, P. Kovářová, D. Machala).
Starší žáci – 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
V této kategorii zvítězili žáci 9. B (A.
Kovář, J. Lekešová, T. Kašpaříková, O. Plachý,
P. Fray + K. Tykalová).
V superfinále zvítězili žáci 7. A.
Vítězům blahopřejeme, poraženým děku-

jeme za nezdolnou bojovnost a nadšení. Těšíme
se na další turnaje.
Marcel Šabršula
Michal Slinták

Vítězný tým 7.A – zleva Kryštof Šabršula, Dušan Machala, Jakub Flasar,
Petr Soukeník a Petra Kovářová

Ohlédnutí za sezónou
2006/2007 ve volejbale mužů
V sezóně 2006/2007 jsme hráli okresní
přebor. Ve třináctičlenné konkurenci jsme
obsadili pěkné páté místo. Soutěž byla v základní části rozlosována do dvou skupin.
V naší skupině „B“ jsme vinou dvou zranění
v jednom zápase obsadili třetí místo. Tím
pádem jsme byli odsouzeni k bojům o páté
až třinácté místo. Nakonec se nám podařilo
získat pátou příčku, i když jsme byli nuceni
častěji než kdy jindy zapojovat žáky.
Oddíl mužů také pořádá turnaj smíšených
dvojic a družstev.
O prázdninách se již tradičně pořádá turnaj
smíšených šestek na místním koupališti. Letos
se ho účastnilo sedm družstev.
V ligové pauze se věnujeme účasti na
turnajích smíšených družstev sokolských žup.
Letos se nám poměrně dařilo, neboť jsme po
čtyřech letech postoupili do republikového
finále. Za deště a chladu jsme v Ústí nad Orlicí
uhráli sedmé místo. V letošní sezóně hrajeme
opět okresní přebor. Ze dvanácti účastníků
jsme zatím na sedmé příčce. Do konce soutěže
ještě zbývají čtyři zápasy, proto věříme, že se
ještě o nějaké místo posuneme vzhůru.

Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu
Obecnímu úřadu ve Vlčnově, ale také našim
sponzorům: Keramika Moštěk, Jan Javor,
Vlastimil Javor, Václav Mikulec, František
Pavelčík, Zdeněk Klabačka – ZK sport,
Stanislav Sedláček – Steanly Moto.
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Za oddíl volejbalu Michal Kvasnička

5. místo v republikovém finále

Šachy

V sezóně 2007 – 2008 jsme měli v soutěži
3 družstva.
Družstvo A hrálo krajský přebor Zlínského
kraje ve skupině Západ. Posíleni o Petra
Koutného, který se vrátil z Anglie, a hostujícího
hráče Tondu Světinského a Marka Staňu jsme
hráli na špici tabulky o postup. V sedmém
kole 13. ledna 2008 jsme zajížděli na stoly
posledního Sulimova. Pan Oharek dvakrát
potáhl a zůstal mrtev na šachovnici. Ač jsme
byli na blízku, nemohli jsme mu pomoci. Pan
Josef Oharek odehrál za náš oddíl 20 sezón.
Hrál každou neděli za A i B družstvo. Chybí
nám jako hráč i jako kamarád. Na jeho počest
jsme se rozhodli každoroční vánoční turnaj
pořádat jako jeho memoriál. V Sulimově
jsme dál nehráli, dali jsme všechny partie na
remízu. Jak se později ukázalo, byl to jediný
bod, který Sulimov v celé soutěži získal. Pro
nás byl tento zápas obratem k propadáku,
zastavili jsme se až na 10. místě.
Družstvo B hrálo o postup až do posledního kola. Výborně hrál Jenda Ondrůšek, který
byl nejlepší ze všech hráčů soutěže, vyhrál
všechny ukazatele.
V družstvu C pod vedením Miry Žižky
dostávali příležitost naši mladí, kteří se musí
ještě hodně učit. Se žáky trénuji 2x týdně,
nejlepší vozím k Horovi, zkušenému trenéru
mládeže.
Petr Koutný z našeho oddílu je přeborníkem kraje v bleskové hře!
Děkuji hlavnímu výboru TJ, vedenému
panem Janem Chvilíčkem, vedení obce a vedení KSK za vytvoření dobrých podmínek
pro naši činnost.
Jan Javor
předseda šachového oddílu

Nohejbal

V loňském roce Klub nohejbalu Vlčnov
hrající pod hlavičkou Klubu sportu a kultury
obsadil v mistrovské soutěži druhé místo v krajském přeboru za vítězným Holešovem. Po dobře
rozehraném začátku se závěr sezóny v důsledku
zranění klíčových hráčů nevydařil. A v rozhodujícím zápase museli nastoupit náhradníci, dokonce
i jeden žák. Přesto umístění mužů ve Zlínském
kraji mezi samými městy je úspěch.
Náš klub také pořádá turnaje. Nejznámější
je Memoriál Karla Prchlíka počátkem ledna. Ten
navštěvují i extraligoví hráči spolu s několika
mistry Evropy i světa. Letos se hrál již 18. ročník. Pořádáme také turnaje mužstev z blízkých
okresů Zlínska, Hodonínska i Břeclavska.
Máme také družstvo žáků. Ti hrají turnajovým způsobem krajský přebor pod vedením
trenéra Vlast. Podškubky, ve složení Kryštof
Šabršula, Petr Soukeník, Ondra Podškubka,
Patrik Indra a Zdeněk Horenský. V dlouhodobé
soutěži obsadili ve dvojicích i trojicích 5. místo.
V loňském roce proběhla celostátní soutěž
přeboru škol nohejbalu trojic. V okresním kole
naši žáci nenašli přemožitele a postoupili do
celostátního finále v Praze. Za účasti nejlepších
žákovských družstev republiky obsadili 24.
až 30. místo. Tímto jim děkujeme za dobrou
reprezentaci a panu učiteli Michalu Slintákovi
za jeho obětavost.
Jaroslav Pavelčík
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Zpráva o činnosti volejbalového oddílu – mládež

Sezóna 2006/2007
Ohlédněme se za činností družstev mládeže
volejbalového oddílu v sezóně 2006/2007. V této
sezóně trénovala 3 družstva: starší žáci, starší
žákyně a přípravka. Hlavním trenérem je Ing.
Michael Kudláček. Přípravku trénovaly paní
učitelky Kateřina Knotková a Ivana Kovářová.
S tréninkem starších žáků a žákyň pomáhali
Michal a Jindra Kvasničkovi.
Hlavní náplní naší činnosti byla účast
v okresních volejbalových soutěžích. Starší
žáci se v okresním přeboru umístili na pěkném
2. místě. K lepšímu umístění chyběl lepší přístup některých žáků k tréninkům a k zápasům.
Z tohoto důvodu muselo být družstvo žáků
doplňováno žákyněmi. I když žákyně hrály
dobře, na družstvo Strání to nestačilo.
Starší žákyně byly celou sezónu na
vedoucí pozici. Poslední turnaj 8. května se
jim však stal osudným. Oba zápasy prohrály
a nakonec skončily na 2. místě za Nivnicí se
stejným počtem bodů, ale s horším poměrem
setů. Děvčata byla zklamaná, ale tak to už ve
sportu chodí. Vyhrává ten, kdo bojuje s větším
nasazením, a i ta kapka štěstí je zapotřebí.
Družstvo starších žákyň hrálo od ledna i turnaje krajského přeboru. Zde děvčata odehrála
8 zápasů, z nichž 4 vyhrála a 4 prohrála.
Tři naši hráči, Kateřina Knotková, Josef
Knotek a David Kovář, dojížděli na tréninky
i do blízké Nivnice, za niž hráli krajský přebor.
Starší žáci TJ Nivnice soutěž Zlínského kraje
vyhráli a koncem dubna reprezentovali náš
region na mistrovství České republiky v Hradci
Králové. Zde se umístili na výborném 6. místě
ze 16 zúčastněných krajů, když v závěrečném
velmi vyrovnaném zápase nakonec podlehli
Praze. I nás vlčnovské trenéry těší, když naši
odchovanci slaví úspěchy, byť za jiné barvy.
Nyní se ale vraťme zpět do Vlčnova.
V této sezóně se můžeme pochlubit několika
pěknými akcemi. Úspěch měl Vánoční turnaj
o putovní pohár, který se konal 1. prosince 2006
s následujícím umístěním: 1. kluci, 2. rodiče,
3. učitelé, 4. holky A a 5. holky B. 20. dubna

se uskutečnil Velikonoční turnaj. Po dlouhém
zápolení skončil s následujícím umístěním:
1. rodiče, 2. starší žáci, 3. děvčata A, 4. učitelé,
5. děvčata B a 6. GPS (deváťáci-fotbalisté).
Opět překvapili rodiče, kteří již na vánočním
turnaji vytvořili výborné družstvo a kluky
nakonec porazili. Na těchto turnajích nešlo ani
tak o umístění, ale o to, že si všichni výborně
zahráli a zažili spoustu legrace.
Pro velký úspěch byl i v roce 2007 uspořádán obdobný výlet jako v předchozím roce.
2. června se sjížděla Morava na trase Vnorovy-Rohatec. Výlet nám trochu narušily jiné akce,
kvůli kterým se někteří volejbalisté na poslední
chvíli odhlásili. Jinak to bylo bezva, ale čím
více lidí, tím více zábavy. Po příjezdu z Moravy
byl na koupališti pro všechny připraven táborák
s opékáním špekáčků.
10. června jsme v KSK uspořádali přípravný turnaj žaček na další sezónu. Tohoto turnaje
se zúčastnila družstva z Nivnice, Vlčnova,
Uherského Brodu a Pozlovic. Naše děvčata hrála
již bez deváťaček a obsadila pěkné 2. místo.
Obdobného turnaje se děvčata zúčastnila 16.
června v Napajedlech, kde obsadila 1. místo.
Dne 21. června se v Uherském Hradišti
konal turnaj mezi školami okresu ve volejbale dívek a v beachvolejbalu smíšených
trojic. Zúčastnilo se ho 6 volejbalových a
12 beachvolejbalových družstev. Vynikajícího
výkonu dosáhlo družstvo dívek, které nenašlo přemožitelky a skončilo na 1. místě.
Beachvolejbalová trojice skončila na pěkném
5. místě.
Vyvrcholením celoročního snažení bylo
uspořádání tréninkového kempu o víkendu
23. a 24. června ve Strání, kterého se zúčastnili
kluci, holky i přípravka. Cílem kempu bylo
zlepšit techniku a fyzickou zdatnost našich
svěřenců.
Mimo uvedené akce se družstvo žákyň
účastnilo několika dalších turnajů.
Sezóna 2007/2008
Na konci minulé sezóny vyvstal problém

Družstvo kadetek – 1.řada zleva: Monika Hauerlandová, Michala
Velecká, 2. řada zleva: Tereza Kašpaříková, Kateřina Knotková
3. řada zleva: Michael Kudláček, Pavla Pešlová, Vendula Hanusová,
Magdaléna Křapová, Petra Chvilíčková, chybí Ivana Bujáčková
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co s děvčaty, která ukončila ZŠ a mají zájem
se věnovat volejbalu nadále. Děvčata jsme
přihlásili do krajského přeboru kadetek.
Přeboru kadetek se účastní 4 družstva: Zlín
– minulou sezónu sestoupil z 1. ligy, Uherský
Brod, Vlčnov a Vsetín. Vlčnovu se jako jedinému družstvu podařilo porazit Zlín. I přesto
je po 6. kole na 3. místě. Pokud chtějí děvčata
své umístění zlepšit, musí zapojit více píle do
tréninku a více bojovnosti a chuti po vítězství
v soutěžních zápasech. To, že je to reálné,
ukázaly při vítězném zápase nad Zlínem.
22. září jsme uspořádali turnaj kadetek
za účasti 7 družstev. Naše kadetky obsadily
3. místo za Uherským Hradištěm A (1. liga)
a Zlínem.
27. ledna 2008 se družstvo kadetek zúčastnilo mezinárodního turnaje v Uherském Brodě,
kde ze 14 družstev skončilo na 9. místě.
Družstvo starších žáků již nehraje, protože
nemá nástupce. Někteří již vloni hráli za muže.
I ostatní mají možnost trénovat a popřípadě
i hrát s muži.
Žákyně letos hrají krajský přebor, kterého
se účastní 16 družstev. Po pátém kole jsou na
10. místě. Jelikož skončilo 7 dívek, které vloni
za žákyně hrály, musíme družstvo doplňovat
děvčaty, která s volejbalem teprve začínají.
To se projevuje i na hře mužstva. Za těchto
podmínek je 10. místo úspěchem.
Od února opět začínáme pod vedením paní
učitelky Knotkové s přípravkou.
Chtěl bych poděkovat trenérům za jejich
nezištnou a obětavou práci. Poděkování patří
rovněž rodičům, kteří nám pomáhali s odvozy
na zápasy, výlet, kemp a na další akce, kterých
opravdu nebylo málo. Moc děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo
mladé volejbalisty podporují finančně a sponzorskými dary – Obecní úřad Vlčnov, Nadace
Děti-kultura-sport, Střechostav, Keramika
Moštěk, Libor Kavka.
Michael Kudláček,
Kateřina Knotková

První řada: Monika Hauerlandová, Katka Úškrtová, Lucie Svobodová, Druhá řada: Hana Eliášová, Katka Knotková, Iva Bujáčková,
Tereza Kašpaříková, Eva Harmanová, chybí Natálie Kučerová.
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Oddíl kulturistiky
Oddíl kulturistiky již po dva roky navštěvuje posilovnu, na kterou byla přebudována
bývalá uhelna. Tato sklepní místnost slouží
taky jako skladiště stánků a lavic používaných
při jízdě králů. Větší část místnosti používáme
ke cvičení. V místnosti byly opraveny omítky
a byla vymalována. Byl vybudován odpad
na odvod prosakující vody. Na podlahu jsme
položili starší koberce a přestěhovali činky a

nářadí, které neustále doplňujeme. V loňském
roce jsme vybudovali víceúčelovou kladku,
udělali 2 páry pevných a 2 páry nakládacích
jednoruček. Letos jsme zakoupili univerzální
posilovací lavici a zbudovali 2 pomocné lavičky a stojany na dřepy a tlaky vleže na lavici.
Zájemci o cvičení navštěvují posilovnu téměř
denně. Některé dny se nás sejde i deset, což
je na tento prostor (asi 3 x 10 m) již hodně.

Za cvičební jednotku platíme do pokladničky
v posilovně 10 Kč. Peníze používáme na nákup
cvičebních pomůcek a materiálu na výrobu
cvičebního nářadí. Věříme, že na uskladnění
stánků a lavic se najde jiný prostor a místnost
pak bude možno celou využívat na cvičení.
Za oddíl kulturistiky
Jan Kohutič

SPCCH – svaz postižených civilizačními chorobami
Seznámím Vás stručně se svazem
postižených civilizačními chorobami. Máme
stále kolem 80 členů a snažíme se pro ně
pořádat dostupné akce tak, aby odpovídaly jejich možnostem pohybovým a taky
finančním.
To se nám vloni, dá se říct, podařilo.
Uspořádali jsme zájezd po mikroregionu

Východní Slovácko. Dalším zájezdem byla
návštěva nově otevřené galerie Joži Uprky
ve Veselí nad Moravou.
Každoročně pořádáme dvě schůze, výroční a členskou, vždy s pohoštěním, přednáškou
o zdraví a výživě a s tombolou. V průběhu
roku také navštěvujeme nemocné a v době
vánoční ty, kdo se hůř pohybují.

Naši členové se také zúčastňují rekondičních pobytů pořádaných OV SPCCH Uh.
Hradiště, a to v Luhačovicích, Valašských
Kloboukách a Rajnochovicích. I letos bychom
v této činnosti chtěli pokračovat.

I když Záchranná brigáda kynologů
Jihomoravského kraje není úplně standardním
sdružením naší obce, přece jenom je potřeba
ji brát jako součást dění ve Vlčnově. Po náhlém úmrtí dřívějšího vedoucího pana Zdeňka
Katolického jsem převzal vedení ZBK JmK
ČR já a s tím přešlo i sídlo brigády na mou
adresu, tedy do Vlčnova, a navíc jsou členy
této brigády čtyři Vlčnovjané. V současné době
má záchranná brigáda 22 členů a 7 čekatelů na
členství. Jak již z názvu vyplývá, jsme občanským sdružením, které se zabývá výcvikem
záchranných psů, potažmo jejich využitím při
různých záchranných akcích, jako jsou přírodní
katastrofy, průmyslové havárie a další nehody
a neštěstí, při kterých je zapotřebí vycvičených
záchranářských psů k prohledání terénu a nalezení živých osob v ruinách zřícených domů, osob
ztracených v nepřehledném a neznámém terénu,
zasypaných v lavinách sněhu apod.
Vždy, když záchranář se svým psem
vyjíždí k zásahu, znamená to lidské neštěstí.
Je to paradox, ale jsme nejraději, když naši psi
nejsou potřeba. Pokud ale nastane ta situace, že
je psovod se svým psem nasazen na záchrannou
misi a najde živého člověka (čímž mu většinou
zachrání život), je to ta největší odměna, jakou
si kynolog-záchranář může představit. Být
mistrem republiky je fajn, o titulu mistra světa
se zdá snad každému kynologovi, ale záchrana
lidského života je podstatou tohoto výcviku
a vlastně existence celé brigády.
Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR pořádá spoustu akcí a jiných

se aktivně zúčastňuje. V roce 2007 splnilo
7 našich členů záchranářské zkoušky, z toho
3 vrcholové, které nominují psovoda na mistrovství světa, kterého jsme se zúčastnili. Proběhlo
v Rakouském městě Eisenstadt a jsou to pro nás
nezapomenutelné zážitky. Tisíc lidí na stadionu,
neuvěřitelná atmosféra a v neposlední řadě
setkání se záchranáři z celého světa, to jsou
zkušenosti k nezaplacení. Já jsem se umístil na
37. místě z 57 startujících. Dále jsme startovali
na mistrovství republiky, první dva ročníky se
konaly u nás ve Vlčnově, třetí ročník proběhl
loni v Českých Budějovicích. Největšího úspěchu
v loňském roce dosáhlo naše družstvo v srpnu
na mezinárodním setkání záchranných týmů
v Chomutově, kde v konkurenci dvaceti převážně

profesionálních týmů skončilo naše družstvo na
velmi pěkném pátém místě.
V neposlední řadě jsme pořádali v říjnu
druhý ročník memoriálu již zmiňovaného bývalého vedoucího brigády Zdeňka Katolického.
Z Vlčnova jsem se ho zúčastnil pouze já a skončil
jsem na pátém místě. V rámci výcviku pořádáme každoročně spoustu cvičení, víkendových
soustředění brigády, letní a zimní výcvikový
tábor pro naše členy a zúčastňujeme se různých
akcí, jako jsou dětské dny, dny civilní obrany,
dny záchranářů, apod. Bylo by dobré tohle
využít i u nás ve Vlčnově.

Záchranná brigáda kynologů JmK ČR
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Za SPCCH
Pavla Koníčková

Za ZBM JmK ČR Miroslav Švestka

strana 17

V květnu jsme si procvičili zásady první
pomoci a jako už několik roků jsme měřili
našim občanům krevní tlak. Naše děti opět
absolvovaly oblíbený letní tábor pořádaný
ČČK, na který jezdí už několik let. Měli jsme
naplánovaný už tradiční zájezd pro mladé
zdravotníky a členy, ale pro malý zájem byl

zrušen. Proto jsme se rozhodli zakoupit pro
členy a mladé zdravotníky permanentky do
Delfína v Uh. Brodě, abychom dobře investovali přidělené peníze darované z rozpočtu
obce. V prosinci jsme uskutečnili vánoční
pochod do myslivecké chaty. Zúčastnili se
dospělí i děti.

V mysli mnoha laiků stále přetrvává představa o tom, že pro přežití ohroženého pacienta
má největší význam rychlý převoz do nemocnice.
Z těchto důvodů se občas stává, že zraněného
z místa nehody převeze do nemocnice ochotný
řidič (zpravidla bez poskytnutí první pomoci).
Tento postup je nutno důrazně odmítnout.
Vyprošťování, nakládání a transport patří
v případě úrazů k velice rizikovým činnostem. Jejich neodborné provedení může mít
za následek rozvoj šoku a vznik druhotných
poškození. Bezvědomému pacientovi nelze
při převozu osobním vozidlem zajistit průchodnost dýchacích cest. Mnohé chorobné
stavy vyžadují speciální transportní polohu,
kterou laik zpravidla nezná a nemůže jí
docílit. Kaskadérská jízda, při níž působí
na raněného nárazy, odstředivá síla, náhlá
akcelerace apod., navíc zvyšuje jeho utrpení.
Laik naráží na řadu bariér, průjezdem vrátnicí
počínaje, přes hledání cílové ambulance, konče
problémy s vyložením a předáním. Pacient se
při tomto postupu dočká ošetření podstatně

později, protože v nemocnici není očekáván,
nikdo o něm neví. Při standardním uplatnění
záchranného řetězce je pacient ošetřen, jsou
provedena protišoková opatření, dostane léky
proti bolestem. Nakládání se provádí odborným
způsobem s využitím speciálních pomůcek, je
zvolena optimální poloha. Transport se provádí
šetrně, tělo nemocného je přikurtováno. Převoz
probíhá pod odborným dohledem, životní
funkce jsou monitorovány.
Závažné odchylky jsou včas registrovány
a mohou být účinně léčeny. Příjmové oddělení
je v předstihu vyrozuměno, lékař záchranné
služby může předem specifikovat požadavky
na předpokládaná vyšetření. Nic se nestane
ani v případě, když je nemocniční personál
v době příjezdu zaneprázdněn jinými úkoly.
O pacienta nadále odborně pečuje tým zdravotnické záchranné služby.
Nekvalifikovaný transport nevhodným
dopravním prostředkem může poskytnutou
pomoc zcela znehodnotit.
MSČČK Vlčnov

Nebojte se první pomoci – transport

ZO ČZS Vlčnov Dotace hasičům
v roce 2007

Bankomat

Každé pondělí a středu se v KSK od 20.00
do 21.00 hodin přes reprobedny rozezvučí
hudba ve svižném tempu a „donutí“ kolem
25 cvičenek různých věkových kategorií
k pohybu. Nesoutěžíme, nemáme žádná
vystoupení, cvičíme si jen tak pro radost a pro
dobrý pocit. Cvičíme si pro sebe.
Já osobně předcvičuju od roku 1997.
Z tuto dobu se toho hodně změnilo. Jak už
zmíněná aparatura včetně mikroportu (malý
mikrofon na mé tváři), tak použití cvičebních
pomůcek. Mezi tyto pomůcky patří půlkilové
činky, které si cvičenky zakoupily a využívají
je při posilování horních partií těla, dále pak
používáme malé polovyfouklé míče zvané
overbally, které nám zakoupila TJ Vlčnov.
Letos jsem za přispění cvičenek a přátel sportu,
kterým touto cestou děkuji, zakoupila stepy
(laminátové bedny připomínající schodek).
Cvičení spočívá v tom, že skoro při každém
kroku na ten schodek musíte vystoupit a tím
zatěžujete nohy, hýždě a spalujete kalorie.
Díky stepům došlo k změně ve cvičebním
programu a to:
Pondělí 20.00 – 21.00
= aerobik, posilování, strečink
Středa 20.00 – 21. 00 = stepaerobik
Na závěr své zprávy o naší činnosti chci
poděkovat všem, kdo nás v našem sportovním
nadšení podporují a zvlášť těm, kdo na mé
hodiny chodí – mají můj velký dík.
Markéta Knotková

nástupce. Zásahová jednotka našeho sboru
se může bez obav při požárech postavit vedle
profesionálních hasičů a nepoznáte mezi nimi
žádný rozdíl – snad jedině skromný nápis
SDH Vlčnov na zásahovém oblečení. Chtěl
bych poděkovat zastupitelstvu Zlínského kraje
nejenom za uvolněné peníze, ale i za to, že si
váží práce našich hasičů.
Jan Pijáček
starosta obce

Zahradnictví, Hluk

Zahrádkářský svaz v roce 2007 oslavil 50.
výročí založení. K tomuto výročí obdržel ČZS
ve Vlčnově a šest jeho členů „Pamětní listy“.
Zahrádkářský svaz ve Vlčnově byl založen
1. května 1959. K 31. 12. 2007 měl 59 členů.
Provádíme služby pro své členy, občany
Vlčnova a zájemce z okolních obcí, a to: vaření
povidel, drcení ovoce, moštování a sterilizaci
moštu. Těchto služeb využilo 21 pěstitelů.
Celkem bylo zpracováno 3.230 kg ovoce,
tj. o polovinu méně než v roce 2006.
Akce konané pro naše členy a občany:
2. března 2007 byla uskutečněna všeobecná
odborná přednáška za účasti 33 členů.
9. května 2007 – zájezd „Flora Věžky u Kroměříže“ spolu s důchodci. Účast 35 zájemců,
z toho 5 zahrádkářů.
8. dubna 2007 – v KSK za spoluúčasti OÚ
Vlčnov a KSK byla uskutečněna již tradiční
34. velikonoční výstava vín s ochutnáváním.
Bylo vystaveno 416 vzorků z celé Moravy.
Vystavovalo 185 vinařů. Výstavu navštívilo
264 milovníků vína.
Cenu starosty obce Vlčnova za nejlepší
kolekci víc vlčnovského vinaře obdržel mladý
vinař př. Josef Koníček, č. 55.
V oblasti údržby byly dokončeny nátěry,
obklady a malby celého zařízení zpracovny
ovoce.
Antonín Mikulec, předseda ČZS Vlčnov

Začátkem dubna 2008 jsme obdrželi dopis
od hejtmana Zlínského kraje pana Libora
Lukáše, ve kterém nám oznámil, že zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo neinvestiční
dotaci ve výši 240.000,– na opravu vlčnovského hasičského zásahového vozidla Tatra.
Zastupitelstvo Zlínského kraje nám dalo jasně
najevo, že investice do Sboru dobrovolných
hasičů ve Vlčnově je investicí do perspektivního sboru, kde si ti starší vychovávají své

Aerobik

Bankomat
dostali
Vlčnovjané
jako
vánoční
dárek na
konci roku
2007. Jeho
instalace
a uvedení
do provozu trvalo
několik
týdnů.
Jeho zničení dne
24. 4. 2008
trvalo 3,5
minuty.

kompletní květinový svatební servis
 svatební kytice nevěstám na míru
 corsage pro ženicha
 kytičky pro svědky,
maminky, družičky
 dekorace svatebního auta
 výzdoba kostela, restaurace
 živé květy do svatebních dortů
 květinové polštářky na prsteny
balkonové květiny
 surfinie, pelargonie, diascie, vitálky,
bacopy, verbeny a mnoho jiných
 pokojové, dárkové a řezané květiny
 okrasné a popínavé dřeviny
 rododendrony, azalky
 zakrslé dřeviny na hroby
 letničky, skalničky, trvalky
 dekorační keramika
 substráty, hnojiva

tel: 606 186 953, 721 404 200, www.zahradnictvihluk.unas.cz
najdete nás za sportovní halou, Po-So: 8.00 až 18.00 hodin

Aktivity ČČK v roce 2007
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