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Zastřešení MŠ a nové byty v půdní vestavbě

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2008 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
zastupitelstvo obce Vlčnov
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Vážení spoluobčané,
rád bych se s Vámi podělil o své zážitky
z posledních dnů tohoto roku. Zaregistroval
jsem společně se svými kolegy aktivitu
našeptávačů, kteří šíří v našem společenství spoustu pomluv. Pomluva je z mého
pohledu úkladná vražda lidské slušnosti a
důstojnosti. Útočí zezadu a napadený nemá
možnost se bránit. Vlčnov se za ty roky, kdy
jsem měl tu čest podílet se na jeho vedení,
stal součástí mého života. Snažil jsem se

o hodně věcí a jedna z nich byla vytvořit zde
harmonickou atmosféru. S lítostí zjišťuji,
že se někdo pokouší tuto harmonii narušit.
Naladěný hudební nástroj dokáže rozladit
i dvouleté dítě, ale nenaladí ho ani šedesátiletý
člověk, pokud to neumí. Některé hudební
nástroje lze naladit během několika minut,
jiné se musí ladit mnoho hodin.
Rozeštvat obec a postavit lidi proti sobě
může být dílem okamžiku, ale uspořádat

věci veřejné do harmonické podoby může
trvat měsíce nebo roky a může se stát, že se
to nepodaří nikdy.
Přemýšlejte, prosím, o mých slovech,
protože my se musíme rozhodnout společně,
kam bude Vlčnov směřovat, jestli se nám
v něm bude dobře žít a zda bude místem,
kde si vážíme jeden druhého a kde chceme
vychovávat své děti.
Jan Pijáček, starosta obce

Činnost ve svazu zdravotně postižených
a klubu důchodců v roce 2007
Svaz zdravotně postižených (SPCCH)
a Klub důchodců, za podpory OÚ Vlčnov,
uspořádali dne 2. 10. 2007 poznávací zájezd
po Východním Slovácku.
První zastávka byla v Nivnici, kde
nás provedli starou usedlostí „Sedlcká
chalupa“, kostelem sv. Andělů strážných a
Nadačním domem Dr. Kachníka, v němž
je „Vychovatelská knihovna Jana Amose
Komenského“.
Přesunuli jsme se do Korytné, do nedávno
opraveného kostela sv. Václava, kde nás mile
překvapila nádherná květinová výzdoba oltářů
při příležitosti hodů. Taky nás zajímal bazén
v místních lázních.
Dále jsme pokračovali do Suché Loze,
prohlídkou nově vystavěného kostela sv. Ludmily, nádherné novodobé architektury. Zajeli
jsme ochutnat místní léčivou vodu Slatina, kde
se provádějí nové vrty a průzkum sil pramenů
– v budoucnu by tam měly vyrůst nové lázně.
V Bánově jsme měli v místní restauraci objed-

naný oběd, po posilnění jsme šli na prohlídku
kostela sv. Martina. Někteří vylezli až do
kopule věže – nádherná viditelnost, překrásný
zážitek. Hřbitovem jsme prošli na vršek zvaný
Hrádek, kde se v dřívější době těžil andezit,
čímž se odhalil průřez sopouchem. Na torzu
kráteru stojí tři kříže – tzv. Kalvárie.
Posledním cílem našeho putování byla
Bystřice pod Lopeníkem, kde nás zajímala
nově vystavěná kaple, napohled ve starém
stylu, ale to byl klam, neboť na nás dýchla
krása novodobého umění. Zaujala nás taky
křížová cesta, kterou vyřezal 15letý místní
mladík.
Dále jsme v lese navštívili kaple sv. Josefa,
sv. Anny a Nanebevzetí Panny Marie. Opodál
se nachází morový hřbitov, který je veřejnosti
málo znám.
Počasí nám přálo, tak jsme toho využili
a zajeli na Mikulčin vrch pod Troják, odkud
byl nádherný výhled na celé Východní
Slovácko, včetně našich búd. Všem se pozná-

vací cesta po blízkém okolí líbila. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem starostům a
lidem, kteří se nám věnovali, za milé přivítání
v jednotlivých obcích a seznámení s jejich
pozoruhodnostmi.
Velký dík patří také našemu panu starostovi a paní místostarostce.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 43 lidí.
Ještě bychom chtěli zmínit zájezd, který
nám byl zdarma nabídnut a konal se dne
30. 10. 2007. Jeli jsme do Veselí nad Moravou,
do nově otevřené galerie Joži Uprky. Účast
byla stejná a zážitky z uměleckých děl se
nedají popsat, jak hluboce na nás zapůsobily.
Domů jsme se vraceli plni krásných dojmů.
Tímto bychom také chtěli poděkovat panu
Zdeňku Zemkovi – za kulturní vyžití a možnost návštěvy galerie.
za SPCCH
Pavla Koníčková
a za Klub důchodců
Marie Černíková

Akce ve Vlčnově v roce 2008
05. 1.
12.
18.
19.
26.
27.
02.
09.
23.
24.

1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.

13. 4.
11. 5.

Memoriál Karla Prchlíka
v nohejbale
Sportovní ples
Ples Mysliveckého sdružení
Dětský krojový ples
Krojový ples s představením krále
Dětský karneval
Hasičský ples
Fašank
Výstava vín
Mrskačka
– velikonoční obchůzka legrútů
Zpívání
– přehlídka dětských zpěváčků
Den matek

23. – 25. 5. Jízda králů
26. 7.
4. – 8. 8.
30. 8.
21. 9.
16. 11.
22. 11.
14. 12.
21. 12.
26. 12.
31. 12.

Hodové zpívání
Řemeslné prázdninové kurzy
Setkání na Pepčíně
Ochutnávka vdolečků
Vernisáž vánoční prodejní výstavy
Kateřinská zábava
– skupina MADISON
Vánoční koledování
Vánoční koncert
Vánoční šachový turnaj
Silvestrovské setkání na Pepčíně
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Sledování rychlosti vozidel
Statistické údaje vyplývající z měření rychlosti při vjezdu do Vlčnova od Uherského Brodu
prováděného firmou GEMOS CZ, spol. s r. o.,
při dočasné bezplatné zápůjčce okamžitého
ukazatele rychlosti v době od 18. 5. 2007 do
1. 6. 2007

Počty vozidel po dnech
Datum
Počet vozidel
18. 5. 2007
1924
19. 5. 2007
3180
20. 5. 2007
2527
21. 5. 2007
3515
22. 5. 2007
3588
23. 5. 2007
3651
24. 5. 2007
3719
25. 5. 2007
4215
26. 5. 2007
3746
27. 5. 2007
3812
28. 5. 2007
3440
29. 5. 2007
3399
30. 5. 2007
3226
31. 5. 2007
3667
01. 6. 2007
0

Překročení
povolené rychlosti
38788 vozidel nad 50 km/h (81,5 %)
Rychlost
[km/h]
>0
>50
>55
>60
>70
>80
>90
>100
Rychlost
[km/h]
>0
>50
>55
>60
>70
>80
>90
>100

Počet aut v obou
směrech
47 609
38 788
33 500
26 759
12 507
3 742
911
238
Počet aut
ve směru
24 362
20 425
19 130
17 242
9 733
3 043
738
186

Podíl [%]
100,0
81,5
70,4
56,2
26,3
7,9
1,9
0,5

Počet aut
v protisměru
23 247
18 363
14 370
9 517
2 774
699
173
52

Kantýna na základní škole
Již čtvrtým školním rokem je ve vlčnovské základní škole kantýna. Začátky provozu
nebyly nejlehčí, ale čas ukázal, že má smysl.
Mnohým rodičům se vyřešil problém s chystáním svačin, což potvrzuje cca 100 obsloužených
dětí za den. Dveře kantýny se otevírají v 7.40
a s ohledem na obědy zavíráme v 10.00 hodin.
Zajišťujeme denně čerstvé pečivo (pizza rohlíky
– 6,– Kč, koblihy – 6,– Kč, tvarohové šátečky
– 6,– Kč, hřebeny – 8,– Kč, makové rohlíky
– 4,– Kč, cereální pečivo – 5,– Kč a další),
chystáme housky s máslem a šunkou (7,– Kč)
a párky v rohlíku (10,– Kč). Tak jak je důležitá svačina, neméně důležitý je i pitný režim.
Nejvíce prodávaná je hanácká kyselka (9,– Kč),
dále pak multivitaminové nápoje (7,–) ledové
čaje (12,– Kč), vody (10,– Kč), pomerančové
kyselky (12,–). Jako doplňkový prodej nabízíme pendreky, horalky, bebe sušenky, kinder
čokolády, nesquick, müsli tyčinky, kukuřičné
trudi, slaný popcorn, slané kukuřičné křupky,
tyčinky, chlebové chipsy a další.
Nyní se opět šíří řada polopravd a chtěly
bychom uvést vše na pravou míru. Párků

vaříme každý den 20 – 25 ks a vzhledem
k počtu žáku na škole (278 dětí), je to počet
zanedbatelný. Brambůrky již v důsledku
nespokojenosti některých rodičů a přátel školy
neprodáváme.
Je těžké prodávat výrobky „zdravé výživy“,
když děti o tento druh stravy nemají zájem.
O tom svědčí i minimální prodej (1 kus za
týden) mléčných výrobků (jogurty, lakrumáčky, dětské výživy) a stejně tak o cereální
pečivo a ovoce.
Neustále se snažíme sortiment obměňovat
a rozšiřovat. Často nám návrhy dávají děti, ale
po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí
v Uherském Hradišti není prodej některých
výrobků možný.
Na jakékoli návrhy a připomínky rádi
odpovíme na mailové adrese:
renata.bilavcik@tiscali.cz
nebo přímo ve školní kantýně.
Provozovatelky
Renata Bilavčíková
Jana Stuchlíková

Sdružení rodičů
Ve druhém pololetí loňského školního roku
vzniklo sdružení rodičů, jehož členy mohou být
všichni rodiče nebo prarodiče žáků vlčnovské
základní školy i dětí z mateřské školy, případně
i další zájemci. V říjnu bylo toto občanské
sdružení ministerstvem vnitra zaregistrováno.
Dosavadní „SRPŠ“, které nebylo právnickou
osobou, svou činnost ukončí. Hlavní rozdíl
mezi dosavadním SRPŠ a nově vzniklým
občanským sdružením je právě v tom, že toto
nové sdružení je právnickou osobou, která má
například více možností, jak získávat peníze na
svou činnost a na uskutečňování svých cílů.
Cílem našeho občanského sdružení je
přinášet nové náměty ke zkvalitnění výuky
a výchovy našich dětí, podílet se na jejich

realizaci, pomáhat zprostředkovat učitelům
a vedení školy zpětnou vazbu a přitom úzce
spolupracovat s vedením školy, školskou radou
a jejím zřizovatelem (tím je obec Vlčnov).
Členství ve sdružení je dobrovolné, ale čím
nás bude více, tím lépe. Vítáni jsou všichni
zájemci, kterým záleží na tom, aby škola, do
které chodí naše děti, byla co nejlepší.
Členové sdružení se schází v budově
Obecního úřadu ve Vlčnově, a to podle potřeby, zatím jednou za 1 až 2 měsíce. V průběhu
ledna se uskuteční valná hromada, která zvolí
radu sdružení. Další informace najdete na
internetových stránkách sdružení na adrese
sr-vlcnov.wz.cz.
Aleš Cimala
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Nebojte se
první pomoci
informace Místní skupiny
Českého Červeného kříže
Zdravotní záchranná služba
Jedná se o tísňovou složku, jejímž úkolem
je poskytování přednemocniční neodkladné
péče, jinými slovy – odborné zdravotnické
pomoci. Péče týmu zdravotnické záchranné
služby navazuje na laickou první pomoc.
V případech selhávání životních funkcí je
tento přechod kontinuální. U pacientů při
vědomí zkontroluje opatření laické první
pomoci, v případě potřeby je doplní odbornými profesionálními postupy. Následně
se věnuje vyšetření pacienta a provedení
doporučených výkonů (např. zajištění žilního
přístupu a podání léků). Po stabilizaci stavu
pacienta provede jeho šetrný transport na příslušné odborné oddělení. Vozidla zdravotnické
záchranné služby jsou vybavena prostředky
k ošetření všech vážných stavů a pracují v nich
profesionální záchranářské týmy.
Výkonné týmy
zdravotnické záchranné služby
RLP
(rychlá lékařská pomoc)
– vedoucím týmu je lékař;
RZP
(rychlá zdravotnická pomoc)
– vedoucím týmu je záchranář se
středoškolským zdravotnickým
vzděláním;
LZS
(letecká záchranná služba)
– vedoucím týmu je lékař,
od RLP se liší pouze dopravním
prostředkem.
Laici zdravotnickou záchrannou službu
velice často zaměňují s jinými složkami.
Sanitní vozidlo není symbolem „záchranky“.
Záchrannou službou tedy nejsou vozidla
provozovatelů zdravotnické dopravy (běžné
sanity) ani vozidla LSPP (lékařská služba
první pomoci), která jsou určena k návštěvní
službě v domácnostech.
Integrovaný záchranný systém
Není institucí, ale systémem vzájemné
spolupráce tísňových složek. Uplatňuje se zejména v případech hromadných neštěstí a v mimořádných situacích (např. při povodních).
Základními výkonnými složkami jsou:
hasičský záchranný sbor;
policie ČR;
zdravotnická záchranná služba.
Výše uvedené složky mezi sebou udržují
permanentní spojení a spolupracují i při řešení
standardních situací. Klasickým příkladem
jsou dopravní nehody, do jejichž likvidace jsou
zapojeny všechny tři tísňové složky. Hasičský
záchranný sbor je cvičen pro poskytování
technické pomoci. Jeho příslušníci a stejně
tak příslušníci policie nemají speciální zdravotnické vzdělání a nelze od nich očekávat
více než poskytnutí laické první pomoci. Za
standardních podmínek to zpravidla není
nutné, tísňové složky se na místo dostavují
takřka současně a každá z nich se věnuje
plnění svých úkolů.
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Příprava setkání všech Vlčnovů – obcí stejného jména
Většina z nás jistě ví, že podle seznamu
sídel na mapě České republiky máme u nás
4 Vlčnovy. Hledáme-li však v seznamu
směrovacích čísel, nacházíme pouze ten
náš Vlčnov. Jak vypadají ty další Vlčnovy,
kolik mají obyvatel, kde leží? Zajímalo to
i obyvatele z Vlčnova u Starého Jičína, a tak
se k nám v roce 1998 vypravili na Jízdu králů.
Zástupci tohoto Vlčnova se přišli podívat, jak
ten slavný Vlčnov u Uh. Brodu vypadá. Jízda
králů, programy, kroje a přátelská atmosféra
je velmi překvapily a projevili zájem o bližší
kulturní a sportovní spolupráci mezi Vlčnovy.
Na závěr této krátké návštěvy jsem jim slíbil,
že se pokusím získat informace o dalších
Vlčnovech a že všechny někdy pozveme
k nám, do toho našeho Vlčnova.

Teprve s odstupem času jsem se k této
myšlence vrátil a v lednu 2005 se mi podařilo
získat první kontakt ve Vlčnově u Chrudimi.
Nikoho jsem tam neznal, ale díky vstřícnému
přístupu na radnici v Chrudimi se mi podařilo navázat kontakt s panem Jaroslavem
Pospíšilem z Vlčnova u Chrudimi. Zabývá se
historií a rád přijal moji telefonickou nabídku
na spolupráci při přípravě setkání Vlčnovů.
Při cestě z Prahy v červnu 2005 jsem se
zastavil u Pospíšilů. Nikdy jsme se neviděli,
ale bylo to srdečné a přátelské setkání. Další
návštěva v září 2005 byla již u místostarosty
Petra Řezníčka na radnici v Chrudimi, pod
kterou osada Vlčnov patří. Pan Řezníček
slíbil podporu města při setkání Vlčnovů
a velmi ho zajímala naše jízda králů, o které
mnoho slyšel. V prosinci 2005 k nám přijeli
tři zástupci osadního výboru z Vlčnova
u Chrudimi a ředitel Chrudimské besedy (stará
se o kulturu jako náš Klub) Jiří Kadeřávek. Při
jednání o další spolupráci nabídli pozvání pro
naši dechovku Vlčnovjanku a mužský sbor na
hody do jejich Vlčnova.
Ráno 28. května 2006 prší na celém území,
ale místostarosta Chrudimi Petr Řezníček
přesto přijíždí do Vlčnova na jízdu králů.
Kolem desáté přestává pršet a pan Řezníček
s velkým zájmem sleduje všechno, co nabízí
Vlčnov při jízdě králů. Nevadila mu nepřízeň
počasí a dle jeho děkovného dopisu to byl
pro něj neopakovatelný zážitek. Chrudimáci
dodrželi, co slíbili, a pozvali do Vlčnova
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u Chrudimi 28. září 2006 na Svatováclavské
hody dechovku Vlčnovjanku a mužský sbor
z Vlčnova. Byla to první kulturní akce vzájemné spolupráce mezi Vlčnovy. Byl to takový
zvláštní pocit údivu a překvapení, když jsme
přijížděli k Vlčnovu a vítala nás úplně stejná
cedule jako doma, ale byl to jiný Vlčnov.
Ve srovnání s našim Vlčnovem je malý, má jen
asi 156 obyvatel, ale je starší. První písemná
zmínka pochází z roku 1244, zatímco náš
Vlčnov je doložen až v roce 1264. Slavnost
se konala v areálu soukromého zemědělce
Slávka Zitka, který poskytl osadnímu výboru
Vlčnova pěkné nádvoří k vybudování pódia,
hlediště, občerstvení a technického zázemí
pro účinkující. Byli jsme netrpělivě očekáváni
a přivítal nás starosta Chrudimi Ladislav
Libý, členové osadního výboru z Vlčnova
a plné hlediště zvědavých Vlčnovjanů. Za náš
Vlčnov poděkoval za pozvání starosta Jan
Pijáček a vyjádřil uspokojení nad začínající
spoluprací mezi Vlčnovy. Vystoupení dechovky i mužského sboru bylo výborné a spontánní
potlesk diváků si vyžádal několik přídavků.
Byli jsme ozdobou hodů a místní tisk nešetřil
chválou na vystoupení i krásu krojů.
V březnu 2007 jsme navázali kontakt
s dalšími Vlčnovy, tedy s Vlčnovem u Starého
Jičína a Vlčnovem u Zavlekova. Po vzájemné
dohodě bylo k nám do Vlčnova svoláno první
pracovní setkání zástupců všech Vlčnovů,
obcí stejného jména. K setkání byl zvolen
termín našich hodů 21. a 22. července,
protože při jízdě králů bychom se nemohli
všem hostům s patřičnou péčí věnovat. Náš
Vlčnov zastupovali: starosta Jan Pijáček,
místostarostka Marta Moštková, ředitelka
Klubu sportu a kultury Zdeňka Brandysová,
předseda Společnosti Jízdy králů Antonín
Pavelčík a místopředseda společnosti Josef
Kužela. Osadu Vlčnov u Chrudimi zastupovali: starosta Chrudimi Jan Čechlovský, vedoucí
odboru kultury a školství MěÚ Chrudim Ivan
Flejška a občané Vlčnova Jaroslav Pospíšil
a Jan Sýkora. Osadu Vlčnov u Zavlekova
zastupoval starosta Zavlekova Vladislav

Vaňourek s manželkou a předsedkyně finančního výboru Blanka Sudová. Omluvil se
starosta Starého Jičína Svatoslav Vahalík
s tím, že sám přijede na dodatečné jednání
k nám do Vlčnova. V pracovní části setkání
každý Vlčnov krátce představil svoji obec
a prezentoval svoji představu o vzájemné
spolupráci, kulturní výměně, návštěvě spolků
i poznávacích zájezdů jednotlivých občanů.
Zástupci Vlčnovů se dohodli, že pro
lepší seznámení občanů se všemi Vlčnovy
bude vytvořena putovní výstava fotografií.
Každá obec dodá 10 kusů fotografií o rozměru 297 × 420 mm. Výstava se bude konat
vždy v místě setkání zástupců. V podvečer se
všichni zúčastnili programu „Hodové zpívání“
v areálu památkové rezervace vlčnovské búdy.
Byla to výborná kulturní akce v přírodním
prostředí, s tradičním občerstvením a možností prohlídky vinných búd i celého areálu.
Druhý den ráno naše hosty příjemně překvapili padesátníci v krojích, kteří šli společně
do kostela sv. Jakuba na mši svatou. Dále se
zástupci Vlčnovů seznámili s činností Klubu
sportu a kultury, navštívili výstavu pohlednic
v Galerii na Měšťance, Slováckou jizbu,
muzeum v domě č. 57 a sýpku v Rybářích.
Při závěrečném hodnocení v restauraci Na
Pekárně poděkovali hosté za naši iniciativu
k setkávání Vlčnovů, za přátelské přijetí
a bohatý kulturní program. Dále bylo dohodnuto, že příští setkání bude v Zavlekově, kam
patří osada Vlčnov.
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Starosta Zavlekova svolal další přípravné
setkání na 22. a 23. září 2007. Osada Vlčnov
u Zavlekova je nejmenší z Vlčnovů a má jen
12 stálých obyvatel. V obci jsou většinou
chalupáři z Prahy a Klatov, kteří staré chalupy
koupili a využívají je jako víkendová letní
sídla. Obec byla v minulosti nejmenší obcí
s vlastním národním výborem, ale po roce
1945 se mnoho místních vystěhovalo do
pohraničí. Obyvatelé Zavlekova i Vlčnova
v čele se starostou Vaňourkem a obecním
zastupitelstvem přivítali zástupce Vlčnovů
v místním sále. Každý zástupce Vlčnova
nabídnul k prohlídce fotografie ze své obce;
fotografie z naší jízdy králů se těšily největší pozornosti. Setkání zástupců Vlčnovů
v Zavlekově bylo pro občany velkým svátkem a sešli se v nebývalém počtu. Celý
Zavlekov i Vlčnov byly vzorně uklizeny
a všichni byli zvědaví na ty jiné Vlčnovjany.
Ve vyzdobeném sále bylo na stolech připraveno pro všechny návštěvníky drobné pohoštění,
dobrou náladu podporovala taneční skupina
s lidovým vypravěčem a celé setkání mělo
veselou přátelskou atmosféru. V příjemném
prostředí jsme besedovali s občany Zavlekova
a zejména s rodinou Voráčků z Vlčnova,
která všechny zástupce Vlčnovů pozvala na
prohlídku jejich hospodářství. Druhý den
dopoledne jsme si prohlédli kostel, školu,
školku a další zajímavosti Zavlekova a pak
jsme odjeli do nejmenšího Vlčnova. Přivítání
bylo připraveno na nádvoří statku manželů
Voráčkových, kde jsme se setkali skoro se
všemi obyvateli. Vlčnov nás příjemně překvapil, je to malá malebná vesnička v podhůří
Šumavy, domky upravené, a při prohlídce nás
doprovázela většina obyvatel tohoto nejmenšího Vlčnova. Všichni lidé, s nimiž jsme se
setkali, byli příjemní a místní amatérský
řezbář nám na památku věnoval krásnou sochu
vodníka (bude vystavena s putovní výstavou
fotografií). Při rozloučení starosta Jan Pijáček
poděkoval manželům Voráčkovým za milé
přijetí na jejich statku a za všechny popřál
úspěšný hospodářský rok. Starosta Zavlekova
poděkoval zástupcům Vlčnovů za návštěvu
a při rozloučení naznačil, že pravděpodobně
připraví zájezd občanů na jízdu králů k nám
do Vlčnova. Po jednání s Vlčnovem u Starého
Jičína bude rozhodnuto o dalším postupu
připravovaného setkání Vlčnovů.
Antonín Pavelčík

Zdravé hubnutí
aneb konec tlouštíků v Čechách
Položme si otázku: Stává se obezita epidemií 21. století? Jednoznačnou odpovědí je
ANO. Více a více lidí trpí nadváhou nebo
obezitou. Dle statistik je to 29,4 % mužů
a 40,6 % žen v ČR.
Jak tedy zjistím, zda mám „nějaké to
kilo“ navíc?
Pokud nás zrak neklame, tak samozřejmě
při pohledu do zrcadla nebo na ještě „nedávno“ nošené kalhoty, které již nedopneme atd.
Kromě zřetelných znaků nadváhy existují
i různá měření či výpočty a jedním z nich je
tzv. index BMI, který si snadno vypočteme
sami: hmotnost v kg vydělíme druhou mocninou výšky v metrech – např. váha 74 kg, výška
178 cm, BMI = 74 / (1,78 • 1,78) = 23,36
BMI 18,5 – 24,9 = zdravá váha
BMI 25 – 29,9 = nadváha
BMI 30 – 34,9 = obezita I. stupně
BMI 35 – 39,9 = obezita II. stupně
BMI 40 – 44,9 = velmi vysoká obezita
Další metodou je zhodnocení dle % tuku
v těle. Tuto hodnotu vám změří v poradnách pro snižování nadváhy, při různých
reklamních akcích a dokonce i v některých
lékárnách. Výsledky jsou přesnější než
u BMI, protože je zde zohledněn věk, pohlaví
a zkoumá se poměr mezi tukovou a svalovou
hmotou v organismu. Výsledky jsou mnohdy
zajímavé.
Jaké jsou typy obezity
Typ jablko – neboli mužský typ obezity
Dochází zde k hromadění tuku především
v oblasti hrudníku a břicha. Lidé s tímto
typem častěji trpí na vysoký krevní tlak,
diabetes mellitus II., vysoký cholesterol
a zvýšené množství krevních tuků.
Typ hruška – neboli ženský typ obezity
Tento typ poznáme na první pohled,
vyznačuje se totiž velkým pozadím. Pro
některé muže jsou ženy tohoto typu jakýmsi
„ideálem ženskosti“, ale pro ženy samotné je
to vysloveně utrpení. A to ne proto, že by je
doprovázely potíže jako u typu jablko, ale je
pro ně velmi těžké bojovat s těmito nadměrnými partiemi.
JAK HUBNOUT SPRÁVNĚ
Zkusme se zamyslet nad tím, jak vůbec
žijeme. Každodenní shon, stres, jíme v rychlém občerstvení, nepravidelně a mnohdy
během dne zjistíme, že jsme kromě kávy
s cigaretkou nedali nic do úst. Základem
úspěchu při snižování nadváhy je právě
PRAVIDELNOST ve stravování, vhodný
výběr potravin, omezené porce a v neposlední
řadě správný pitný režim a POHYB.
Z toho vyplývá:
• Jíst častěji (5x denně) v malých dávkách – tělo nebude mít potřebu ukládat energii, nebudete mít hlad.
• Ze začátku je dobré zapisovat každé jídlo, které sníme, a
množství tekutin, které vypijeme.
• Omezit příjem tuků – sledovat obsah
tuku v potravinách, vybírat kvalitní
rostlinné tuky a vyvarovat se tzv. skrytým tukům obsaženým v uzeninách,
pochutinách typu brambůrky atd.
• Dbát na dostatečný příjem kvalitních bíl-
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kovin – nejlépe z kuřecího, krůtího, králičího masa, mléčných výrobků s nižším
obsahem tuku, ryb, luštěnin a sóji.
Častěji zařadit zeleninu – je téměř
bez kalorií a navíc obsahuje vlákninu,
která napomáhá střevní peristaltice.
Saláty jíst vždy před hlavním chodem.
Ovoce je také zdravé, ale pozor na
jeho nadměrnou konzumaci, po
které můžeme i lehce přibrat.
Omezit příjem kalorií ze sladkých
nápojů a alkoholu, ten je v dietě „nepřítelem“, protože zpomaluje hubnutí.
Vynechat sladkosti a pochutiny.
Zaměnit světlé druhy pečiva za
mnohem zdravější celozrnné.
Dodržovat pitný režim – 2,5 až 3 litry
tekutin denně – voda, ovocný čaj,
minerálky, které je nutno střídat s ohledem na obsah iontů.
Myslet na pohybovou aktivitu.

CO NÁM ŘÍKÁ POHYB?
Pro některé jedince je pohyb vyloženě utrpením, raději si odřeknou nějaké to sousto, jen
aby nemuseli cvičit. Jiní naopak sportují rádi
a někdy až přehnaně, ale stejně tak se rádi nají.
V obou případech je snaha o zhubnutí zcela
zbytečná. Ideální je, když omezíme přísun
potravy a zařadíme dostatečnou pohybovou
aktivitu. Při ní je důležité sledovat správnou
tepovou frekvenci. Jak na to? Zcela jednoduše
si ji vypočítáme, když od čísla 220 odečteme
svůj věk a výsledek vynásobíme 0,6 a 0,7
– např. Věk 30 let – 220 – 30 = 190 x 0,6 =
114, 190 x 0,7 = 133 – mezi těmito hodnotami by se měla tepová frekvence pohybovat.
Pro zjištění aktuální TF při cvičení stačí na
6 vteřin zmáčknout zápěstí a znásobit 10x.
Pozor – tuky spalujeme až po 20 minutách
cvičení, tudíž nějaká ta 5minutová jízda na
rotopedu sice prospěje vašim cévám, ale pneumatiku na břiše neodstraní.
Druhy pohybu, při kterých se hubne – běh,
aerobik, rychlý tanec, jízda na kole či rotopedu
– delší než 20 min., basket, squash atd.
Druhy pohybu, při kterém se zlepšuje kondice a zpevňují svaly – posilovna, kalanetika,
jóga, plavání, vycházková chůze atd.
Ideální je, když cvičení je zároveň i zábava, a ne nutná dřina, proto si vybírejte takový
druh aktivity, která vás bude nejen motivovat
ke štíhlé postavě, ale bude vás i bavit.
HUBNUTÍ JE SICE BĚH NA
DLOUHOU TRAŤ, ALE VŠICHNI,
KTEŘÍ SE ZÚČASTNÍ S PEVNOU
VŮLÍ A PŘESVĚDČENÍM, DOSÁHNOU
SVÉHO CÍLE!
Závěrem bych vás ještě jednou ráda
pozvala na přednášky o léčebné výživě, které
budou vždy jednou měsíčně v prostorách
bývalé spořitelny na obecním úřadu. Témata
a přesná data budou vždy vyvěšeny na nástěnce obecního úřadu a vyhlášeny rozhlasem.
Předem děkuji za vaši účast.
Petra Křivánková, nutriční terapeutka
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Informace Charitní služby Uherský Brod
„Láska není ani tak citem,
jako službou.“
Laurenc Sterne
Informace a nabídka služeb poskytovaných Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou
službou v rodinách
Domácí péče je komplexní službou, která
se skládá z ošetřovatelské a pečovatelské služby a je poskytována Oblastní charitou Uherský
Brod od roku 1993. Vhodným kombinováním
obou služeb se snažíme umožnit nemocným
seniorům a plně invalidním osobám žít ve
vlastním přirozeném prostředí i v případě
plné zaměstnanosti rodinných příslušníků.
Osamělým uživatelům nahrazujeme péči
rodiny jak v denních hodinách, tak možností
pohotovostních služeb (pohotovostní mobil,
signál v tísni). Oddalujeme tak trvalé umístění
všech uživatelů do sociálních zařízení a tím
zabraňujeme ztrátě blízkého kontaktu s vlastní
rodinou a obcí.
Popis konkrétních služeb
Ošetřovatelská služba
Pro pacienta, po domluvě s ošetřujícím lékařem bezplatně, hrazeno zdravotní pojišťovnou
ošetřovatelské výkony:
• nácvik aplikace inzulinu,
• aplikace inzulinu a injekcí
• odběry krve a ostatního biologického
materiálu
• ošetření proleženin, bércových vředů,
atonií (uměle vytvořené vyústění střeva nebo moč. trubice na břišní stěnu)
• péče o výživu a hydrataci
• laváže (výplachy léčebnými roztoky), klysma (výplach tlustého střeva), cévkování
• ošetření permanentních katetrů
(gumová hadička zavedená nejčastěji do močových cest)
• pohybová léčba nemocného
• aplikace neinjekčních léků
• komplexní péče o částečně i plně imobilní, dezorientované, inkontinentní pacienty
Pečovatelská služba
Klient hradí dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.;
podle zákona č. 108/2006 Sb. se využívá
příspěvek na péči k zaplacení právě těchto
sjednaných služeb – pečovatelské výkony:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití
• pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek
• pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
• pomoc při přesunu na lůžko
nebo invalidní vozík

• pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění
• pomoc při přípravě jídla a pití
• příprava a podání jídla a pití
U všech výše uvedených výkonů je účtovaná
cena 80 Kč za 1 hodinu poskytnuté služby.
- dovoz nebo donáška jídla – cena je 12 až
20 Kč za úkon
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• běžný úklid a údržba domácnosti
• údržba domácích spotřebičů
• pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti (sezónní, po malování)
• donáška vody
• topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topného zařízení
• běžné nákupy a pochůzky
• U všech výkonů je účtovaná cena
80 Kč za 1 hodinu poskytnuté služby.
• velký nákup, např. týdenní, nákup
ošacení nebo vybavení domácnosti, cena 100 Kč za úkon
• praní a žehlení ložního prádla,
popřípadě jeho drobné opravy, cena 50 Kč za kg prádla
• praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, cena 50 Kč za kg prádla
5. Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
• doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
cena služby je 80 Kč za 1 hodinu.
Fakultativní činnosti – nenárokové
• Pedikúra – 85 Kč za úkon
• Dohled nad zdravotně postiženou osobou, cena 60 Kč za 1 hodinu služby
• Noční služba 22-6 hod. bez úkonů,
cena 100 Kč za 1 hodinu služby
• Noční služba 22-6 hod s jednoduchými ošetřovatelskými úkony,
cena 150 Kč za 1 hodinu služby
• Respitní péče – cena 80 Kč za 1 hodinu
služby – Je to úlevová péče pro rodinné
pečovatele, kdy pečovatelka krátkodobě
zastoupí v péči o nemocného. Na tuto
službu navazují přechodné pobyty (respitní pobyty), které jsme začali poskytovat
v Chráněném bydlení Dolní Němčí.
Tuto službu mohou využít nesoběstačné
osoby, o které pečují rodinní pečovatelé
doma a potřebují krátkodobě svou péči
přerušit. Pobyty jsou časově omezeny.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu

Další služby
Dopravní služba auty Charity pro uživatele,
cena 10 Kč/km

• pomoc při úkonech osobní hygieny
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty

V návaznosti na výše uvedené služby
CHOPS a vzniklou potřebnost uživatelů
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poskytujeme jako další službu domácí reedukaci seniorů – rozcvičování pacientů např.
po mrtvicích a zaučování, jak přizpůsobit
domácnost novému zdravotnímu stavu a jak
efektivně používat kompenzační pomůcky.
Cena je 80 Kč za 1 hodinu služby
Potřebné kompenzační pomůcky je možné
zapůjčit z Oblastní charity Uherský Brod.
Stravování
Naše sociální kuchyně je v provozu od
dubna 1998 a od té doby vaříme a dovážíme
stravu nepřetržitě 7 dnů v týdnu. Cena oběda
Oblastní charity je 45 Kč a 12 Kč za dovoz od
pondělí do pátku, 20 Kč za dovoz v sobotu,
neděli a ve svátek. Menu se skládá z polévky,
hlavního jídla (výběr ze 2 jídel), zeleninových
salátů, ovoce apod.
Touto formou vás, vážení občané, seznamujeme s komplexními službami, které
Oblastní charita poskytuje v rodinách, a zároveň vám je nabízíme. V případě vašeho
zájmu nás kontaktujte.

	CHARITNÍ
	OŠETŘOVATELSKÁ
	A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Mariánské náměstí 13
688 01 Uherský Brod
tel:
572 637 333
724 651 265
603 158 773

tel:

Statutární zástupce:
Bc. Petr Houšť
602 706 376

Domácí péče CHOPS
středisko komplexní domácí
péče Uherský Brod
kontakt: Uh. Brod, Mariánské nám. 13
tel:
572 637 333
572 632 839
Vrchní sestra
Martina Marečková
Vedoucí pečovatelské služby:
Terezie Fojtíková
e-mail:

uhbrod@caritas.cz
chops.uhbrod@caritas.cz
pecovatelky.uhbrod@caritas.cz
www.uhbrod.caritas.cz
Bankovní spojení:
Česká spořitelna Uherský Brod
číslo účtu:
154 00 933 29/0800
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Vzpomínka na Jana Beneše, otce PhDr. Josefa Beneše, CSc.
Kořeny pana doktora Josefa Beneše sahají
až pod šumavské velikány, odkud pocházel jeho
tatínek Jan Beneš, který byl nejstarším ze tří
synů chalupníka Jana Beneše a jeho manželky
Antonie Vintrové. Narodil se 3. února 1895
v pošumavské vesničce Hora blízko poutního
místa Stachy. Vyučil se zedníkem a jeho
mladší sourozenci František a Josef se vyučili
stolařem a tesařem. Jejich otec plánoval, že
synové postaví novou chalupu místo roubené
chaloupky, kde se sourozenci narodili, ale
první světová válka tyto plány zhatila. Tatínek
Josefa Beneše, vyučený zedník, odjížděl vždy
na jaře s partou zedníků do Německa, kde
poznal nejen nemilosrdné pracovní tempo,
ale i vyšší životní úroveň a rozhled po světě.
Získal také další odborné znalosti a dovednosti,
pokrokové názory na život, který se s nikým
nemazlil. Nebál se žádné práce a pracoval i na
stavbě vysokých továrních komínů v Porúří
– průmyslové oblasti, která v tu dobu prožívala
velký stavební rozmach.
V zimě pak příležitostně pracoval v lese,
kde se mu jednou přihodil úraz, takže přišel
o oko. Zraněné oko mu bylo nahrazeno okem
skleněným. Pro tuto svou vadu nebyl odveden
na vojnu.
Když se musel po vypuknutí světové války
vrátit do Rakouska, našel uplatnění v muniční
továrně ve Wöllersdorfu. Zde také pracovala
děvčata ze Slovácka, a tak se poznal s Annou
Kolkovou, narozenou 4. října 1893, pocházející
z Vlčnova, a založili spolu rodinu. Společné
měli to, že oba pocházeli z chudobných rodin,
bez majetku, a měli jen holé ruce. Po příchodu
do Vlčnova se nastěhovali do malé chaloupky
maminky Kolkové, sousedící se sokolovnou.
Stála pod úrovní terénu, v takzvané Jamě. Otec
Josefa Beneše domek opravil a zvedl o poschodí, k němu pak vedl betonový chodník. V malé
místnosti pod domkem měl dílnu, kde vyráběl
všechny své výrobky. Josef byl nejstarším ze
sedmi dětí a všem rodiče umožnili vzdělání.
Kdyby nebylo jeho pokrokového myšlení a byl
by jako mnoho jiných rodičů, tak by jejich děti
po ukončení povinné školní docházky musely
jít pracovat a nedosáhly by takového vzdělání
a ani postavení v životě.
Do Vlčnova přišel Jan Beneš jako zkušený zedník, který ovládal celou řadu zde
neznámých věcí. Dělal na domech římsy, na

fasádách všelijaké plastické ozdoby, sgrafitovou
výzdobu, nade dveřmi ozdobné reliéfní kartuše
s číslem domu. Zvlášť hezké ozdobné ornamentální obruby, rámy a lišty dělal kolem nápisů
na obchodech, hospodách nebo veřejných
budovách. Protože stavby se v tu dobu dělaly
svépomocně bez zadání staviteli, byl najímán
s partou zedníků jako polír, který uměl stavbu
vyměřit i vést tak, aby byla po řemeslné stránce
dokonalá. Byl nesmlouvavý na kvalitu práce
jak své, tak svých spolupracovníků. Uplatnil se
i jako kamnář. Uměl postavit kachlová kamna,
sporáky a pece, odstranit u nich vzniklé závady
a vymazat je. Dokonce se jednou stalo, že pro
něho poslala hraběnka Kounicová ze svého
prakšického dvora kočár, aby jí přijel odstranit
nepříjemnou závadu na kouřících kamnech, se
kterou si tam nikdo nedovedl poradit. Uměl
také malovat, takže fungoval i jako malíř
pokojů. Ani v zimě nezahálel a vázal metly
z březového proutí, které nařezal na „žlebě“,
a metly prodával v Brodě na trhu.
Velká změna v otcově životě nastala jeho
rozhodnutím stát se živnostníkem – výrobcem
cementového zboží. Začal tím, že si pořídil
stůl a lis na výrobu obyčejných dlaždic. Byla
to velice složitá a namáhavá práce pro něho
i jeho syny, kteří ještě ráno před odchodem
do brodského gymnázia museli sundat z podložek 100 ks ostrých a mokrých dlaždic,
takže měli neustále prodřené a bolavé prsty,
které se nemohly ani trochu zahojit. Kromě
toho dělal otec roury, což byla rovněž složitá
a obtížná práce. Velkou zakázku získal pro
něho pan farář Antonín Čevela, a to na dodávku
32 tisíc kusů dlaždic pro pražský dominikánský klášter u sv. Jiljí, které otec vyrobil
s pomocí rodiny. Byly poslány vagónem do
Prahy, kam otec s partou zedníků jel dlažbu
položit. Provedl to dokonale a ještě dnes leskne se na chodbách kláštera jako nová.
Zavedl také výrobu náhrobních desek
z umělého kamene, dělal hrobní rámy a usazoval je na hřbitově s řemeslnou přesností.
Usadil také dolní schody u kostela, o nichž
prohlašoval, že vydrží bez opravy ještě
mnoho let po jeho smrti. Opravdu doposud
drží, zatímco ty horní byly už několikrát
opravovány. Jeho kostkované dlaždice byly
položeny v mnoha vlčnovských domech
a také podezdívky byly jimi obloženy. Velikou

zakázkou pro otce Beneše bylo zhotovení
pomníku Antonína Švehly, který agrárníci
nechali postavit ve Vlčnově za sokolovnou.
Všichni rodinní příslušníci pomáhali brousit
a leštit velké plochy pomníku, který se skládal
ze spodní krychle a vysokého hranolu, vše
v černém umělém kameni, imitaci švédské
žuly. Na něm byla umístěna bronzová plaketa s portrétem a pod ní nerezová písmena
s heslem Půda – chléb – mír. Pro první zbrojovácké činžáky v Uherském Brodě, na ulici
Svatopluka Čecha, stavěné v roce 1949, dělal
se svým synem Janem schody z teraca. To je
rovněž svědectvím o jeho řemeslné důkladnosti a zodpovědném přístupu k práci. Zaměřil
se také na výrobu koryt pro prasata, krásně
vyhlazených, které se těšily v obci velkému
zájmu pro dlouhodobé užívání.
Když bylo ve Vlčnově zřízeno kino,
ukázala se potřeba obstarat promítače filmů,
neboli kinooperatéra. Stal se jím otec, kterého
jeho podnikavost nutila přivydělat si a zlepšit
tak situaci početné rodiny. Půl roku chodíval
v sobotu a v neděli do brodského kina, kde
ho tamní kinooperatér zaučoval do obsluhy
promítacího stroje.
Stal se také uznávaným odborníkem ve
Společenstvu cementářů v Uherském Hradišti,
kde byl mimo jiného zkušebním odborníkem
pro tovaryšské zkoušky.
Otec Josefa Beneše, Jan Beneš, byl váženým
občanem Vlčnova. Znala jsem ho jako vysokého, štíhlého muže, kterého už trochu ohýbal
čas. Je s podivem, co všechno znal a co všechno
za svůj život zvládl a vykonal.
Domek po smrti rodičů odkoupil MNV
a nechal jej zbořit. Na jeho místě je nyní park
s památníkem Antonína Švehly. Na základě
dopisu od pana Františka Holbíka, švagra PhDr.
Josefa Beneše, ze kterého jsem ke svému vzpomínání na výjimečného člověka hodně čerpala,
chápu úctu pana doktora k lidské práci a dřině,
kterou sám zažil. Jeho lásku k rodnému kraji,
k jeho písničkám a zvykům.
Současně s uvedeným dopisem jsem
obdržela noty a text k Vlčnovské hymně, kterou
Josef Beneš jako čestný občan Vlčnova sepsal
a věnoval 1. března 2003, v den svých 86.
narozenin, svému rodnému Vlčnovu.
Marie Křapová

Vitráže na charitním domě
V předchozím Vlčnovském zpravodaji
č. 22 byl uveřejněn článek se stejným titulkem,
ale jiným obsahem. Dnes mohu konstatovat, že
zmiňované vitráže jsou v kapli Ducha svatého
na Charitním domě ve Vlčnově již zhotoveny
a instalovány a dne 10. 11. 2007 byly slavnost-

ně požehnány za účasti Mons. Josefa Šicha
– prezidenta Arcidiecézní charity, P. Františka
Krále – děkana uherskobrodského děkanátu,
Bc. Petra Houště – ředitele Oblastní charity
Uh. Brod, P. Ladislava Kunce a dalších hostů
a občanů Vlčnova.

Odpady – nevyčerpatelné téma
Všímavému oku našich občanů (a nejen
jim) jistě neunikla skutečnost, že papírový
a plastový odpad se vrší nejenom v kontejnerech k tomuto účelu určených, ale i v jejich
okolí. Jelikož technické možnosti svozových
firem jsou omezené, není možný častější svoz
odpadů a větší množství nádob by Vlčnovu také

příliš neprospělo, zvažuje rada obce zavedení
tzv. pytlového systému , který se osvědčil
v jiných obcích. Pokud bude tento způsob
schválen, na veřejném prostranství zůstanou
pouze kontejnery na barevné a bílé sklo. Ostatní
nádoby budou odklizeny a každá domácnost
obdrží barevně odlišené plastové pytle na papír
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Velký dík patří všem, kteří se na realizaci
díla podíleli, obzvláště však nejmenované
občance Vlčnova, která na daný účel přispěla
finanční částkou.
Přeje si zůstat v anonymitě, já její přání
respektuji a ještě jednou upřímně děkuji.
Marta Moštková, místostarostka
a plast. Zároveň bude vždy v předstihu zveřejněn termín svozu, který by probíhal podobně
jako při svozu popelnic. Berte, prosím, tuto
zprávu zatím jako informativní, a pokud bude
nový způsob sběru realizován, bude veřejnost
podrobně informována.
Marta Moštková, místostarostka
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Mistrovství světa juniorů
a masters v kulturistice, fitness
a bodyfitness 2007
Mistrovství se konalo v hlavním městě
Maďarska, v Budapešti, ve dnech 1. – 2. 12.
2007. Soutěže se účastnilo 262 závodníků
z celého světa. Zastoupeno bylo 32 zemí.
Český tým vyslal kolem 15 závodníků.
Já jsem reprezentovala v kategorii bodyfitness nad 163 cm.
Do české reprezentace jsem se zařadila
v červnu po vítězství na Mistrovství ČR. Asi
3 týdny před MS jsme měli sraz reprezentantů,
kde se vybírali závodníci, a já jsem se úspěšně
nominovala.
Příprava byla velmi tvrdá, skládala se
z přísné diety a každodenních tréninků v posilovně, o víkendech jsem využívala posilovnu
ve Vlčnově. Chtěla bych poděkovat, že mi to
bylo umožněno.
Závod probíhal ve dvou dnech. V sobotu
bylo semifinále, kde jsme byly porovnávány
v předepsaných dvoudílných černých plavkách

a jednodílných barevných plavkách. Celkem
12 rozhodčích hodnotilo svalovou separaci,
vyrýsovanost svalů, symetrii, estetiku těla
a celkovou vizáž. V neděli se konalo finále.
Do finále postupuje vždy 6 závodníků. Finále
probíhalo ve dvoudílných barevných plavkách.
Po finálových kolech následovalo slavností
vyhlášení. Já jsem pro Českou republiku
vybojovala zlatou příčku. Celkem jsme ve
všech kategoriích dovezli 2 zlaté medaile,
4 stříbrné a 3 bronzové. A tím jsme získali
1. místo v pořadí národů. Další informace jsou ještě na stránkách www.ronnie.cz
a www.svetkulturistiky.cz, další fotky na adrese http://www.svetkulturistiky.cz/ms-juniorua-masters-2007---foto-ze-zakulisi--2-.aspx
Eva Sváčková
mistryně světa
rodačka z Vlčnova

Základní škola po prvním čtvrtletí
Letošní školní rok začal jako každý
jiný. V posledním prázdninovém týdnu jsme
připravovali vše potřebné, co se zahájením
školního roku souvisí, a to jak po stránce
výchovně-vzdělávacího procesu, tak po stránce
provozní. Pedagogové se seznámili s řádem
pracovním, klasifikačním, školním, ŠD a řády
učeben, s hlavními úkoly školy na září a tradičními akcemi školy, s ročním plánem školy,
s hlavními úkoly školy na šk. rok 2007/2008,
se strategickým plánem rozvoje školy, s koncepcí poradenských služeb ve škole, s pedagogicko-organizačním opatřením 2007/2008,
s metodickým pokynem k zajištění BOZ
dětí a žáků ve školách, s pokynem ředitelky
školy ke konání školních výletů a exkurzí, se
změnou směrnice pro stanovení úplaty ve ŠD,
s Kolektivní smlouvou, s pokynem o uvolňování a omlouvání žáků atd. S materiály se učitelé
samozřejmě nejen seznámili, ale měli dostatek
prostoru se k nim vyjádřit a doplnit je.
V první a šesté třídě vyučujeme podle školního vzdělávacího programu vlčnovské školy.
Na něm v loňském roce společně pracovali
všichni pedagogové. Ostatní ročníky navázaly
na program z předchozích let. Vyučující jako
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každoročně zpracovali pro vyučované předměty časově tematické plány, aby probírané učivo
bylo na celý rok řádně naplánováno.
Žáci se svými učiteli se nenudí. Kromě
hlavních školních povinností zvládli společně
řadu zajímavých akcí. Začali návštěvami místní
knihovny a galerie, pak následovalo několik
exkurzí – za poznáním i kvůli další profesní
orientaci. Společnost Seiferos všechny uchvátila na školním hřišti naučným programem
o dravých ptácích. Žáci druhého stupně mohli
navštívit divadelní představení v Brně, všem
byl nabídnut zájezd do vánoční Vídně. Soutěže
probíhaly především na poli sportovním.
Děvčata a chlapci se zapojili do sportovního
víceboje, atletického čtyřboje, přespolního
běhu, turnajů ve stolním tenisu a v šachu,
sálové kopané, v níž se chlapci probojovali až
do pražského semifinále. S velkým nadšením
se děti zapojily do sběru papíru. I v rámci
prevence sociopatologických jevů proběhlo
několik besed. Vyučující 1. stupně uspořádali pro rodiče Den otevřených dveří. Škola
spolupracuje s LŠU z Uh. Brodu a Dolního
Němčí. Žáci navštěvují dle potřeby dyslektickou poradnu a nápravu výslovnosti. Zájmy

žáků rozvíjíme v řadě kroužků. Vycházející
připravujeme na zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy. Deváťáci vypracovali
scio-testy, jejichž výsledky budou nápomocny
žákům i rodičům při správném výběru střední
školy či učiliště.
V oblasti spolupráce s rodiči zajišťujeme
informovanost prostřednictvím webových stránek školy, vydáváme školní zpravodaj, organizujeme třídní schůzky, nabízíme pravidelné
konzultační hodiny, upřednostňujeme individuální pohovory, organizujeme dny otevřených
dveří. Snažíme se aktivizovat rodiče k větší
spolupráci se školou, chceme uskutečňovat
společné akce pro rodiče a děti.
Naše škola řeší také své problémy. Potýká
se s odchody žáků na jiné typy škol, s celkovým
úbytkem dětí. Rovněž se těžko shání „některé
aprobace“, mzdových prostředků je nedostatek. Škola by potřebovala také nové vybavení
nábytkem. Zřizovatel plánuje zateplení budovy
a výměnu oken. Nepříznivý vliv na školu má
nedostatečná informovanost některých rodičů,
Rady školy a občanského sdružení a poté jejich
snaha o zasahování do kompetencí ředitelky
školy. I odchod jedné vyučující vyvolal vlnu
emocí. Ta se rozhodla školu opustit, podala
výpověď. Své rozhodnutí nezměnila ani na
opětovné výzvy ředitelky školy, aby zůstala.
Část rodičovské veřejnosti na její setrvání ve
škole dokonce zorganizovala petici, v níž vedení školy vyčítá špatné manažerské schopnosti,
neboť dopustila odchod zkušené pedagožky.
Někteří občané se zřejmě neorientují v zákoníku práce a neznají práva zaměstnanců. A když
se k tomu přidá neznalost školského zákona
a platných školských vyhlášek, (pozn. která
je celkem pochopitelná), je oheň na střeše.
Ředitel školy má své povinnosti a pravomoci. Zodpovídá za organizaci a celkový chod
školy a jejích součástí. A věřte, práce je až
nad hlavu.
Jana Geržová, ředitelka ZŠ a MŠ Vlčnov
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Vlčnovjanka
slaví 30 let
„Když na sále Vlčnovjanka
polku začla hrát,
dívča k tanci vyzval šohaj
dnes už tolikrát…“

Vlčnovjanka začala hrát už v roce 1977.
Oficiálně se však často uvádí až rok 1978, kdy
se kapela podrobila tehdy povinným okresním
přehrávkám, později také krajským, agenturním a nakonec i velmi náročným přehrávkám
Pragokoncertu. To kapelu opravňovalo k zahraničním výjezdům bez schválení OV KSČ.
Dodnes vzpomínají někteří muzikanti na jednu
kuriózní situaci, kdy příslušný orgán schválil
výjezd kapely až 14 dnů po jejím návratu
z ciziny.
V 80. letech se kapela vypracovala na
vysokou uměleckou úroveň, odehrála až 100
vystoupení ročně a neunikla ani pozornosti
médií. V roce 1985 natáčí svou první dlouhohrající desku, postupně přibývají další, objevuje
se v rozhlasovém vysílání a stává se hostem
televizních pořadů, např. Všichni se ptají, komu
to hrají, Nejlepší z Moravy (1992), Vyberte si
7 z 8 (1992), Kdyby ty muziky nebyly (1996,
1999), Klub přátel dechovky – Jízda králů ve
Vlčnově (2003), Zveme vás… na výlov rybníka
s Vlčnovjankou (2005). Své umění předvedla
také v Rakousku, Německu, Francii, Belgii,
Holandsku, Polsku a na Slovensku.
„Muzikanti, to je chasa veselá,
když ji začnou, hned je nálada,
kapelník se usmívá, klarinet si štěbetá a bubeník konec udělá…“
Zakladatelem Vlčnovjanky a jejím prvním
kapelníkem byl Antonín Koníček – vlčnovský
rodák, trumpetista, profesionální hudebník
a autor mnoha krásných skladeb. Navázal
tak na téměř 100letou tradici dechové hudby
ve Vlčnově. V čele kapely stál do roku 1989,
tedy 12 let.
Kapelníkovým zástupcem a od roku
1990 i jeho nástupcem se stal Pavel Nevařil
– taktéž rodák z Vlčnova, svým povoláním
trombonista Filharmonie Bohuslava Martinů ve
Zlíně, který je zároveň i uměleckým vedoucím
a manažerem souboru. Jak vzpomíná na své
kapelnické začátky? „Bylo to pro nás velmi
složité období, neboť po revoluci se rušilo
mnoho kulturních akcí, měnily se kontakty
atd. Začínali jsme téměř od začátku, protože
s novou dobou přišly i nové nároky na úroveň,
program, organizaci i management. Začal jsem
si vybírat některé nové kvalitní hráče, budovat
repertoár a pravidelně zkoušet, což se na kvalitě
kapely znatelně projevilo.“
Kapelník se usmívá. O tom, že muzikanti
jsou vskutku chasa veselá, ví své, jinak to ani
nejde a je rád, že se mu s touto veselou chasou
podařilo vytvořit kapelu na vysoké úrovni,
s osobitým stylem.
V průběhu let se samozřejmě složení
kapely obměňovalo a vystřídala se tu spousta
muzikantů. Není možné je zde všechny vyjmenovat, ale všem patří dík za úsilí a čas věnovaný
muzice i za to, že všichni svou měrou přispěli
k úspěchům kapely a s Vlčnovjankou rozdávali
kolem sebe dobrou náladu.

„Zpívat bude Vlčnovjanka takú notečku,
co udělá dobrým luďom
radost v srdéčku…“
Nedílnou a důležitou součástí tváře kapely
jsou samozřejmě zpěváci, kteří v nažehlených
krojích přinášejí posluchačům krásu moravských písní.
Na samém začátku zpívali s Vlčnovjankou
Věra Koníčková, Ludmila Kašná, Marie
Mahdalíková (také pozdější konferenciérka
komponovaných pořadů) a Josef Mahdalík,
průvodním slovem provázela Marie Křapová.
Krátce nato přichází do Vlčnovjanky nepřehlédnutelná a výrazná osobnost této kapely,
dnes už dlouholetý zpěvák a konferenciér Jožka
Malina. Po jeho boku se za ta léta vystřídala
celá řada zpěvaček: Věra Smišovská, Marie
Zábranská, Šárka Vlachynská, Alena Rusová,
Hana Žajdlíková, Jana Oharková-Šopíková
a Eliška Maděrová.
V současné době již několik let stojí na
pódiu vedle Jožky Maliny zpěvačky Jana
Minaříková, Laďka Hurábová a kapelník
Pavel Nevařil a všichni společně zpívají na
takú notečku, co udělá dobrým luďom radost
v srdéčku. Ať se jim to daří jako doposud.
„Křídlovka si prozpěvuje, tenor vyhrává,
dnes tu radost Vlčnovjanka
všeckým rozdává…“
Za 30 let své existence prošla Vlčnovjanka
značným vývojem. Vypracovala se na vysokou, téměř profesionální úroveň, může se
pyšnit nejedním bravurním sólovým výstupem
svých hráčů (na tubu, trubku, pozoun či klarinet) a vyznačuje se rozpoznatelným hudebním projevem. K originalitě kapely přispívá
i vlastní autorské zázemí v osobě kmenového
trumpetisty Zdeňka Kučery, autora především
orchestrálních polek, ale i písní. Vedle kapelníka Pavla Nevařila má Vlčnovjanka ve svých
řadách jak profesionální hudebníky, absolventy
konzervatoře, tak i výborné amatéry.
Repertoár kapely tvoří převážně interpretace lidových písní a skladby známých
autorů dechové hudby, např. Z. Gurského,
M. R. Procházky, B. Smišovského, V. Maňase
ml., V. Smoly aj., ale poslechnout si můžete
také skladby moderní a muzikálové s bigbandovými prvky, čímž Vlčnovjanka reaguje
na trend, který se stále více prosazuje u nás
i v zahraničí.
Jsou to už tisíce vystoupení, které
Vlčnovjanka za těch 30 let odehrála. Dokladem
úspěchu kapely jsou nejen již zmíněné rozhlasové a televizní pořady, ale i celkem 9 hudeb-
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ních nosičů, které vydala, desátý se připravuje
jako narozeninový dárek. Nyní absolvuje ročně
kolem 50 vystoupení, převážně koncertních,
ale nechybí mezi nimi ani významné festivaly
a přehlídky, taneční zábavy a plesy. Dovedete
si představit, kolik je to hodin strávených
věčným cestováním a mimo rodinu? Jak říkají
muzikanti: „To mosí bavit, bez lásky sa muzika
dělat nedá,“ a mají pravdu. Když se vystoupení
Vlčnovjanky chýlí ke konci a sálem zní potlesk,
je to nejlepší odměna pro všechny. Pokud se
nám podaří i v dnešní uspěchané době předat
lidem alespoň kousek naší lásky k hudbě,
potěšit je a vykouzlit úsměv na tváři, jsme
spokojení, že naše úsilí nebylo marné.
A jak oslaví Vlčnovjanka své narozeniny?
Samozřejmě, jak jinak než koncertováním.
Možná, že se příště setkáme právě u vás!
Laďka Hurábová
„Kapela zpívá, zas pěkný deň v srdci
má, z veselých not lidem hrá,
hraj nám, hraj nám, Vlčnovjanko,
jak ťa každý hrávat zná…“
Prosinec byl pro slováckou krojovanou
dechovou hudbu Vlčnovjanka vskutku sváteční. V zaplněném sále Klubu sportu a kultury
ve Vlčnově se v hojném počtu sešli bývalí
členové kapely, sponzoři, hudební skladatelé
i veřejnost. Vlčnovjanka v čele s kapelníkem
a trombonistou Pavlem Nevařilem oslavila
30. výročí svého založení 80minutovým vystoupením, v němž všichni předvedli skvělý výkon.
Zpívali současní zpěváci Vlčnovjanky Jožka
Malina, Laďka Hurábová a Jana Minaříková.
Poté následovaly gratulace známých autorů
dechové hudby Blahoslava Smišovského,
Václava Maňase ml., zakladatele kapely
Antonína Koníčka, starosty Vlčnova Jana
Pijáčka, za bývalé členy promluvil místostarosta Uherského Hradiště Evžen Uher. Pozvání
přijali rovněž autoři Zdeněk Gurský, Miluška
Gurská, František Kohoutek, Vladimír Salčák
a Zdeněk Kučera – hrající trumpetista DH
Vlčnovjanka. Po zbytek večera pak k tanci
a poslechu vyhrávala DH Mistříňanka se svými
sólisty. Úroveň obou kapel byla vysoká, v sále
vládla skvělá nálada.
Slovácká krojovaná dechová hudba Vlčnovjanka děkuje všem zúčastněným za velmi
pěkný večer.
Náš velký dík patří i všem sponzorům.
Děkujeme rovněž vedení a provozním zaměstnancům KSK ve Vlčnově za hladký průběh
akce. Přejeme krásné Vánoce a mnoho štěstí
v novém roce 2008.
DH Vlčnovjanka
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Vlčnovjan slavil ...
V sobotu 27. října 2007 si ve vlčnovském
Klubu sportu a kultury připomenul 35. výročí
své novodobé existence soubor písní a tanců
Vlčnovjan. Snad by se ani nedalo spočítat,
kolik přesně se vystřídalo v jeho řadách tanečníků, kolik muzikantů a zpěváků s ním projezdilo festivaly nejen v Čechách, na Slovensku,
ale i v evropských a asijských státech. Všichni
měli něco společného – radost ze společně
tráveného času na zkouškách, uspokojení
z dobrého vystoupení a především je spojovalo
to prazvláštní pouto lásky k písničce i radosti
z pohybu a tance.
Když jsme začaly s choreografkou a bývalou vedoucí Vlčnovjanu Janou Neničkovou
připravovat program, věděly jsme, že nechceme jen ukázat, jak vypadá soubor dnes. Chtěly
jsme, a snad se nám to i podařilo, přimět bývalé členy, aby si aktivně zavzpomínali na chvíle
strávené v souboru. Výsledkem byl dvouapůlhodinový program Sólo pro Vlčnovjan,
aneb 35 let spolem. Po muzikantské stránce
byla jeho páteří mladá cimbálová muzika
Čardáš, která se souborem spolupracuje, a je
třeba dodat, že skvěle spolupracuje, již 5 let.
Vystoupila také bývalá muzika Vlčnovjanu
dnes v mírně pozměněné sestavě fungující
jako Vinár, CM Burčáci a pro mnohé možná
trochu překvapivě i folkovo-folklorní skupina
Nahos. Kdo však zná pozadí vzniku tohoto
NAHOdilého Sdružení, jistě zaskočen nebyl.
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Vždyť většinu jeho členů tvořili členové
tehdejší cimbálovky Vlčnovjanu a natočili
společně i kazetu Pramínky. Na své začátky
při dechovce si možná zavzpomínali i starší
tanečníci, když ve druhé části programu
nastoupila dechová hudba Vlčnovjané. K muzikám je třeba připočíst současné i bývalé
tanečníky a tanečnice (z nichž řada dnes
zpívá v ženském sboru jako Vlčnovské búdové
umělkyně) a dostaneme se k číslu více než
80 účinkujících.
První blok programu pod názvem O vlčnovské tanečnici předvedl písně a tance
převážně z Vlčnova a chtěl textem pověsti
připomenout, že pro Vlčnovjany byla vždy
charakteristická vazba na obec, půdu a živelnost v jejich projevu. Druhý blok, který
byl nazván Ve vlčnovské hospodě, naopak
poukazoval na hostinec jako místo setkávání
domácích i přespolních. Zde se proto mohly
uplatnit tři zcela nová taneční pásma, která
soubor nacvičil během tohoto roku – tance ze
Suchova, západního Slovenska a luhačovického Zálesí. Poslední část programu tvořil však
materiál ryze vlčnovský. Ve zvykoslovném
hudebně-tanečním pásmu Budú hody na dědině Vlčnovjan oživil hodové zvyky, které se
jinak, mimo jiné také díky datu konání hodů
25. července, v obci nedržely. V minulosti
několik ročníků hodů s právem uspořádal
právě soubor.

Věřím, že přítomní diváci si z programu
odnesli příjemný zážitek, alespoň tak jako
většina účinkujících, kteří si to ohromně užili.
Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem
současným a hlavně bývalým členům souboru
Vlčnovjan, kteří se s chutí a neuvěřitelným
elánem zapojili do vystoupení k 35. výročí.
Jsme rádi, že jste soubor utvářeli a pěstovali v něm to, co my jsme od Vás načerpali
a dnes snad zase můžeme předávat dál. Velký
dík patří také všem muzikám, které se do
programu zapojily – hudební skupině Nahos
pod vedením Jindřicha Martínka, CM Vinár
s primášem Pavlem Frantou, CM Burčáci
a skvělému Františku Ilíkovi, DH Vlčnovjané
s kapelníkem Janem Podškubkou ml., a konečně naší kmenové muzice Čardáš pod vedením
Tondy Jurigy a primáše Jana Špirita. Nemůžu
nevzpomenout na Marii Matulovou, která
s Vlčnovskými búdovými umělkyněmi a dalšími zpěvačkami nacvičila nový sbor a opět se
prokázala jako výborná sbormistryně, a Janu
Neničkovou, která vytvořila skladbu celého
programu a většinu choreografií. A v závěru,
ale rozhodně ne v poslední řadě děkuji Zdeňce
Brandysové, ředitelce KSK, a starostovi Janu
Pijáčkovi za obrovskou podporu a všestrannou
pomoc. Všem Vám děkuji za krásný večer a pro
mě osobně za nezapomenutelný zážitek.
Marta Kondrová,
vedoucí souboru Vlčnovjan
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Vlčnovští hasiči letos opět úspěšně
„lovili v rybnících mistrovství České republiky“
Dorostenci jsou vicemistry republiky
– dorostenky na mistrovství republiky čtvrté
– ženy úspěšně a statečně bojovaly v Plzni
– další úspěchy v pohárových soutěžích
Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov, Okresní
i Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska (vlčnovští hasiči svými výsledky
reprezentují a zviditelňují i tato sdružení) určitě
mohou hodnotit soutěžní sezónu vlčnovských
hasičů opět jako velmi úspěšnou. V dorostenecké kategorii Vlčnov v podstatě „vládne“ v ČR
již pět let. Jen pár čísel charakterizujících toto
„vlčnovské období“: naši získali 3 tituly mistra
ČR, jedno 2. místo, jedno 3. místo a jedno
4. místo – není v ČR tým a sbor s obdobnými
výsledky. Postupně se začínají prosazovat
i naše týmy v kategoriích nejprestižnějších
– ženy a muži. Výsledky má letos nejlepší
družstvo dorostenců, které ve Zlíně vydřelo
titul vicemistra republiky.
V kategorii žákovské docílil Vlčnov
krajského kola, kde náš výrazně omlazený
kolektiv vzorně bojoval a svými výsledky
jen těsně zaostal za nejlepšími týmy, které
představuje především družstvo Brumova, třetí
tým mistrovství. Naši starší žáci již 8 let vévodí
okresnímu kolu. Svoji suverenitu potvrdili
i letos, když podruhé v řadě vyhráli vše, co se
dalo – šest disciplín, šest vítězství. Náš druhý
tým určitě překonal všechna očekávání, když
na okresním kole obsadil celkové 3. místo.
Novou sezónu (2007 – 2008) zahájili starší
žáci již bez čtyř opor (odešly do dorostu).
Přestože ani příprava neproběhla, a to vzhledem ke zranění vedoucího, dle obvyklé režie,
zvládli noví vedoucí i samotní žáci začátek
výborně. Náš první tým vyhrál v prostoru
Bzová-Krhov těžký závod požárnické všestrannosti a celkově vede. Náš druhý tým s velmi
nízkým věkovým průměrem bojoval a beze
zbytku plní svůj úkol – „krýt záda jedničce“
– a je zatím třetí.
Naši nejmladší (mladší žáci) v okresním
kole obsadili pěkné 2. místo. Téměř polovina
týmu přešla do vyšší kategorie, takže nový
ročník jsme začali s velmi mladým týmem.
„Maloši“ se při branném závodě vůbec
neohlíželi na svůj věk ani na své minimální
zkušenosti a všechny soupeře porazili rozdílem třídy.
Našim mužům se letos po dlouhé době
nepodařilo probojovat až na vrchol, tedy
na mistrovství ČR v požárním sportu. Přes
velkou snahu a bojovnost jsme se letos na
krajském kole v Kroměříži museli sklonit
před naší velkou marodkou (četnými zraněními) a hlavně před velmi dobrým týmem
Vések. S tímto družstvem, které má ve
svém středu profesionální hasiče i závodníky
z jiných sborů, v podstatě bojujeme již třetí rok
– dvakrát jsme postoupili my, jednou oni. Jako
sportovci a kamarádi jsme jim postup (i když
byl jen velmi těsný) nakonec přáli. Družstvo
Vések na mistrovství ČR v Plzni velmi úspěšně
reprezentoval i náš nejlepší současný závodník
Jan Vráblík.
Družstvo žen procházelo všemi koly suverénně a v podstatě bez problémů. Na krajském

kole v Kroměříži mohla děvčata po vítězství
slavit postup na vysněné mistrovství ČR
v požárním sportu. I náš tým byl před Plzní
posílen o závodnici z Mistřic a o úřadující
rekordmanku v běhu na 100 m s překážkami
z Pravčic. Mistrovství se stalo přehlídkou nejlepších výkonů v požárním sportu – dokonce
v kategorii mužů padl národní rekord a s ním
i magická hranice v běhu na 100 m s překážkami – 15,99 s.
Je potěšitelné, že v této přehlídce nejlepších
závodnic, olympijských vítězek, se naše děvčata
neztratila. Přestože 9. místo z 16 nejlepších
týmů republiky se bude možná někomu zdát
málo, opak je pravdou. Vždyť celkový rozdíl
mezi 5. a právě devátým týmem byl v řádu tří
desetinek sekundy. Svoji kolektivní sílu a bojovnost naše děvčata dokázala především v závodě štafet (4 x 100 m), kde v jednom z nejlepších závodů historie těsně obsadila krásné
4. místo ve vynikajícím čase. V ostatních disciplínách si děvčata většinou vylepšila svá osobní
maxima a určitě nezklamala ani v požárním
útoku, kde předvedla svůj standard.
Než se dostanu k našim nejvýraznějším
výsledkům v letošním roce, zastavím se ještě
u několika aspektů, které jsou rovněž podmínkou úspěšné sezóny a jsou někdy méně či
více viditelné v očích veřejnosti a občas se na
ně zapomíná.
Naše týmy na všech postupových soutěžích
doprovází naši fanoušci. Krajská kola a především mistrovství si lze bez fanoušků Vlčnova
již jen stěží představit. Vybudovali si v široké
hasičské veřejnosti pověst hlučných, veselých,
uznalých a hlavně slušných fandů, kteří spoluvytváří tu nezbytnou zdravou atmosféru na
stadionu a dokáží respektovat i zákonitosti
a oficiality jednotlivých klání. Návštěva nejznámějšího hasičského komentátora ve Vlčnově
jen dokreslila úroveň vlčnovských hasičů a jejich fandů.
Širší veřejnosti je sportovní činnost hasičů v průběhu roku mediálně prezentována
výhradně jako klání v požárním útoku, a to
prostřednictvím velké ceny okresu. Postupová
kola, nadstavbová kola (a toto je právě cíl
a doména Vlčnova) v mnoha disciplínách,
jejichž vrcholem jsou jednotlivá mistrovství
republiky (tzn. přehlídka nejlepších týmů
a dosažených výsledků) jsou jaksi nepochopitelně mediálně opomíjena. I v tomto ohledu
jsme udělali pokrok a začínáme pracovat i na
své mediální prezentaci.
Dlouhodobých výborných výsledků by
nebylo možné dosahovat bez dostatečné členské základny a bez odborné přípravy. Právě
úzkostlivá starostlivost o mladší a starší žáky
je nezbytnou podmínkou trvalejších úspěchů
a přirozené posloupnosti ve vývoji „hasičského sportovce“. Pro mladšího žáčka není lepší
příklad a motivační prostředek než snaha
vypracovat se tak, aby mohl dělat disciplíny
u starších žáků, a motivací staršího žáka je
dostat se co nejrychleji do týmů dorostu, které
se již pět let za sebou pravidelně účastní mistrovství, z kterých naši každoročně dovezou
medaili, případně titul. No a jaká je motivace
dorostenců dostat se do týmu mužů a žen, tzn.
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probojovat se na vrcholná klání s obrovskou
konkurencí, kde poměřujeme svoje síly s profesionálními hasiči, s mistry světa (naši profesionální hasiči jsou úřadujícími mistry světa
v požárním sportu) a olympijskými vítězi?
Přirozená a zdravá snaha mladého člověka
soutěžit, snažit se soupeřit a porazit ty nejlepší. Životním cílem těch nejlepších může být
i snaha stát se hasičem z povolání. Ideálním
příkladem je náš člen Jan Vráblík, který si za
své řemeslo (poslání) vybral právě těžkou, ale
smysluplnou kariéru profesionálního hasiče.
Vzhledem ke své výkonnosti se dostal do sportovního týmu, který patří mezi profesionály
k nejlepším v republice, a on sám je již jedním
z nejlepších závodníků tohoto týmu.
Pravidelné tréninky a častá soustředění
jsou dnes na této úrovni nezbytnou součástí
naší přípravy. Samotnou závodnickou praxi
získáváme na mnohých pohárových soutěžích,
a to jak v požárním útoku, tak i na soutěžích ve
„stovkování“ (100 m s překážkami). Přestože
tato klání mají pro nás charakter přípravný,
i zde naši svěřenci dosáhli několika mimořádných úspěchů. Na dorosteneckém memoriálu
v Plzni obsadila Michaela Dacíková 2. místo
a Dušan Vráblík 3. místo. Na pohárové soutěži
v seriálu „Šumperského stovkování“ mezi muži
zvítězil Jan Vráblík, mezi dorostenci Marek
Tykal a mezi dorostenkami Michaela Dacíková.
V září tohoto roku se tým mužů a žen poprvé
zúčastnil Svatováclavského poháru v mezinárodních disciplinách CTIF. Každoročně v KSK
Vlčnov pořádáme tzv. Hasičsko-akrobatické
cvičení, v průběhu měsíce května jsme organizovali okresní kolo žáků a dorostu a okrskové
kolo mužů a žen. Výčet naší sportovní činnosti
je široký, nejsme tým jedné disciplíny a okresní
úrovně. V současnosti se v součtu věnujeme
10 hasičským disciplinám, ve kterých dosahujeme minimálně krajské úrovně. Tato sportovní
rozmanitost, všestrannost a dosahovaná úroveň
není preferována u žádného jiného sboru ve
Zlínském kraji.
Prvotním předpokladem uvedené rozmanitosti, všestrannosti a dosahované výkonnosti
vlčnovských hasičů je odborně znalé a věci
oddané a obětavé vedení jednotlivých týmů.
Právě všestrannost vyžaduje trvalejší spolupráci s Jiřím Poláškem z Mistřic, s Ivanem
Resslerem, trenérem týmu profesionálů z Uherského Hradiště (zároveň trenérem profesionálního reprezentačního výběru ČR), a spolupráci
s Františkem Machalou, fyzioterapeutem
a masérem. Již našim členem, stálicí, trenérem,
metodikem a zástupcem vedoucího je stěží
nahraditelný Mgr. Ladislav Botek. Úspěšným
mladým a ambiciózním trenérem mužů a žen je
Jan Vráblík, který se rychle učí od zkušenějších
trenérů a vedoucích a sám přináší nejnovější
poznatky a metody – i toto je naprosto přirozený a správný vývoj ve vedení kolektivů. Při
vedení dalších kolektivů výrazně pomáhají
další instruktoři a mladí vedoucí – Marek
Dacík, Marie Ondrůšková, Ondřej Vozár, Petra
Viktorinová a Martina Mertová – všichni jsou
to naši vlastní odchovanci. Veškerou činnost
trenérů a instruktorů zastřešuje hlavní vedoucí,
jehož role, kromě vedení kolektivů, postupně
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a přirozeně přechází do roviny udržení týmového ducha.
Velmi důležitým předpokladem uvedených
úspěchů je zázemí, které této činnosti vytváří
Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov. V čele
s nestárnoucím a obětavým Antonínem Pleslem
jsme schopni organizovat na vysoké úrovni
okrskové a okresní soutěže, účinně a zásadně
pomáhat na krajských a republikových kolech.
Díky šikovným rukám našich členů je technické zabezpečení soutěžních týmů trvale jedno
z nejlepších a naše překážky byly dokonce
použity i na zlínském mistrovství ČR.
Nejvýraznějšími výsledky v tomto roce se
mládež prezentovala v dorostenecké kategorii.
Naši dorostenci a dorostenky vcelku jasně
zvítězili v okresním i krajském kole a již
popáté v řadě se mohli těšit na mistrovství,
které jsme letos měli doslova „za humny“, ve
Zlíně. V poctivé přípravě na republiku jsme
využívali prostor domovského stadionu TJ
Vlčnov, tartanového oválu v Uherském Brodě
na Lapači a v Uherském Hradišti. Těsně před
mistrovstvím jsme trénovali i na stadionu ve
Zlíně (v místě konání mistrovství). Přípravu
nám ztížila zranění některých členů a těsně
před mistrovstvím jsme víceméně museli
přerušit přípravu z důvodu aktivní účasti členů
zásahové jednotky, a tedy i dorostenců, na
likvidaci těžkého požáru skladu pneumatik
v Uherském Brodě.
Samotné zlínské mistrovství začalo jako
vždy velmi působivým zahájením, po němž
se již naostro rozjely jednotlivé disciplíny.
Naše děvčata – obhájkyně titulu – začínala
štafetou 4 x 100 m s překážkami. Již úvodní
pokusy soupeřek naznačovaly, že konkurence opět vyrostla, a o špičkové časy nebyla
nouze. Vlčnovjanky přes všudypřítomný tlak
zabojovaly a svým rekordním časem celkově
obsadily krásné třetí místo. Vědomostní testy
zvládla děvčata bez chybičky, takže po prvním
dnu bylo všechno dle očekávání – soupeřky na
dosah, naše celkově třetí.
Naši chlapci na rozdíl od děvčat začali
štafetu poměrně v klidu (po 6. místě z Liberce
nebyli favority) a průměrným časem obsadili
solidní a svým způsobem výhodné 5. místo.
Poněvadž nechybovali ani v testech (poprvé
v historii nechyboval nikdo), 5. místo jim po
prvním dnu slušelo.
Druhý den začal jak jinak než závodem
jednotlivců na 100 m s překážkami. Za dusného
počasí a na těžkém povrchu naše děvčata začala
vlažněji, zabojovala až 3. závodnice v pořadí.
Postupně se děvčata uklidnila a začala předvádět svůj standard. Před poslední disciplínou
jim patřilo 4. místo.
Naši chlapci od počátku svoje pokusy
spolehlivě „zapisovali“, předváděli nenápadně
svůj standard, někteří se i zlepšili. Celkově stále
5. místo před poslední disciplinou nás nechávalo relativně klidnými. Vždyť jako favoriti
byly prezentovány jiné týmy.
Požární útok, dle mnohých tzv. disciplína
pravdy, disciplína královská a hlavně disciplína poslední, někdy dokáže pěkně zamíchat
s pořadím. Jestliže v prvních dvou disciplínách
o pořadí kolikrát rozhodují desetinky jednotlivců, při požárním útoku, který je vyloženě
kolektivní záležitostí, se dá velmi rychle získat
či ztratit řada sekund. Od úspěšného pokusu
k tomu neúspěšnému vede někdy jen mžik
– podklouznutí, pád, technická závada…
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Časy dosahované v kategorii děvčat nám
dávaly velkou naději na úspěch. Samotný náš
požární útok nás přece jen trošku srazil k zemi
– drobná chybička na sacím vedení a technická závada na rozdělovači „znehodnotila“
náš pokus. S velkou dávkou obětavosti a rozhodnosti děvčata útok dodělala, ale dosažený
čas je odsunul do spodní části pořadí. Přesto
všechno 4. místo v celkovém pořadí je vynikající výsledek, děvčata se nemají za co stydět,
zachovala si svou tvář a výkonnost … no, ale
málo platné, když k té medaili bylo tak blízko…
Stačilo, aby předvedla svůj standard v útoku,
a pak…, ale na to se nehraje. Potvrdilo se, že
v této kategorii je téměř nemožné titul obhájit.
O to více je potřeba připomenout a ocenit naše
chlapce, kteří v Praze 2004 titul obhájili.
Dorostenci i celý realizační tým působil
před požárním útokem až podezřele klidně.
Příprava proběhla v klidu, i když těsně před
startem nám upadla na základně hadice.
Následoval start, mírné podklouznutí jednoho člena, rychlé a rozvážné „sací“, výborná
činnost strojníka, vynikající dopravní vedení
a nástřik „z říše snů“ – a výsledek: vedení
v disciplíně. Po krátkém výbuchu radosti
nastala doba očekávání, co udělají soupeři,
jak zareagují. Již následný pokus Bystrého
v Orlických horách byl o několik desetinek
lepší než náš a bylo jasné, že tento tým skončí
před námi. Ale co další soupeři? Nebylo již
v jejich silách zareagovat a mohli jsme se
všichni radovat. Precizní požární útok našich
chlapců (v útoku druzí) nás „vyhoupl“ celkově
na vynikající a překvapivé 2. místo – titul
vicemistra České republiky v soutěži dorostu.
Obrovský úspěch vlčnovských hasičů a všech,
kteří se na něm podíleli. To, co následovalo
potom, včetně působivého vyhodnocení, je
něčím, co popsat nedokážu – tato nepopsatelná
atmosféra se musí zažít.
Na cestě domů jsem přemýšlel, jaká síla či
okolnost způsobila, že naši chlapci tímto způsobem uspěli. Celou sezónu poctivě pracovali,
ale to dělali všichni, nevyhnula se jim zranění
a nemoci, ale ta se nevyhnula ani dalším. Co
tedy bylo tím impulsem? Určitě to, že s tímto
týmem soupeři příliš nepočítali (asi nedocenili
sílu Vlčnova), chlapci nebyli pod mediálním
tlakem a pod tlakem okolí. To určitě platí,
rovněž prokázali nesporné kvality morální
i sportovní, ale myslím si, že hlavním impulsem před samotným mistrovstvím byla účast
téměř celého sboru a samozřejmě i chlapců
na likvidaci požáru pneumatik v Uherském
Brodě. Určitě, a to alespoň podvědomě,
si řekli „když jsme ve zdraví a se ctí zvládli
společně tuto hrůzu, toto vypětí a nebezpečí,
zvládneme i sportovní mistrovství republiky“.
A zvládli, a jak! Štáb mistrovství vysoce ocenil
i sportovní a lidský přístup našich soutěžních
týmů a vedoucích.
Naše společné cíle přes změny v jednotlivých týmech, přes rostoucí úroveň a prestiž
hasičských soutěží a vzhledem k vybudované
pověsti a renomé Vlčnova nemohou být ani
malé a ani skromné. Nejsme zvyklí mluvit
halasně o obhajobě medailových umístění, protože velmi dobře víme, jak velkou mnohaletou
dřinu stojí jeho získání, kolik a jaké maličkosti,
drobnosti a další okolnosti rozhodují o samotném uspění či neuspění.
Mladší žáčci se určitě pokusí svoji kategorii
vyhrát a připravit se na účinkování ve vyšší

kategorii. Druhý tým starších žáků by mohl
pěkný rozjezd potvrdit medailovým umístěním
v okresním kole.
Od starších žáků 1 se očekává vítězství
a postup do krajského kola, kde bychom rádi
bojovali o postup na mistrovství.
Dorostenci i dorostenky se pokusí probojovat na mistrovství a tam potvrdit roli stabilních
špičkových týmů republikové úrovně. Nebude
to určitě vůbec jednoduché, několik opor přešlo
do vyšší kategorie, konkurence roste, ale to jsou
všechno podněty k ještě většímu úsilí.
Naše ženy a muži se pokusí probojovat na
mistrovství ČR v požárním sportu a odpovídajícím umístěním potvrdit svoje nesporné kvality.
Úroveň těchto mistrovství, kvality soupeřů… to
je výzva pro oba vlčnovské týmy. Muži, ženy,
dorostenci i dorostenky mají ještě jeden velký
sportovní cíl – zkusit se příští rok kvalifikovat
v disciplinách CTIF a reprezentovat sbor, obec,
kraj a republiku na hasičské olympiádě, která
proběhne v roce 2009 v Ostravě. Olympiáda
je na úseku dobrovolných hasičů nejvyšším
možným cílem. Zda budeme mít dost sil dosáhnout této vrcholné mety sportovního snažení,
nevíme, ale máme téměř všechny předpoklady
a víme, jak tohoto cíle dosáhnout.
Všechny výše uvedené cíle jsou velmi a
velmi těžké a jejich splnění anebo alespoň
přiblížení se jejich naplnění vyžaduje od
všech zainteresovaných (soutěžící, vedoucí...) velkou pracovitost, trpělivost, snahu,
potřebnou obětavost, nutné a trvalé kolektivní
cítění, nutné a potřebné zdraví, občasné štěstí,
vstřícnost a pomoc všech, kteří stojí a stáli za
již dosaženými výsledky (formou poděkování
jsou uvedeni níže).
Sportovní, soutěžní cíle jsou dané, jejich
naplnění závisí na splnění mnoha a mnoha
okolností, ale pořád jde „jen o sport“, který je
výbornou přípravou, a to nejenom fyzickou, ale
i psychickou a charakterovou, na dobrovolné
nebo profesionální „hasičské řemeslo“. To, že
i hlavní smysl naší dobrovolné a smysluplné
činnosti pro občany se u nás přirozeně naplňuje,
lze právě dobře vidět na naší hasičské mládeži.
Chlapci, členové zásahové jednotky, se již delší
dobu aktivně zúčastňují zásahů a další bohaté
činnosti sboru a i děvčata již mají za sebou
aktivní účast při zdolávání mimořádných událostí a nacházejí své uplatnění ve sboru.
Závěrem mně dovolte, abych poděkoval
všem těm, kteří stáli na cestě k našim mimořádným úspěchům:
• TJ Vlčnov, KSK Vlčnov, Mysliveckému
sdružení Dřínek, Sportovištím UH,
Městu Uherský Brod, HZS PS UB
– za možnost tréninků a soustředění
• ZŠ Vlčnov, SOU, SPŠ atd.
– za pochopení a vstřícnost při
uvolňování žáků na soustředění
• Okresní odborné radě mládeže
v čele s Naděždou Dyčkovou
– za pomoc, pochopení a vstřícnost
• všem poctivým a odborně znalým
rozhodčím
• HZS ZLK územní odbor UH,
Ivanu Resslerovi – za pomoc při
metodickém vedení kolektivů
• našim věrným sponzorům
– za zajištění výstroje, zajištění náročnějších akcí, za poskytnutí dopravních prostředků na přepravu osob,
• Obci Vlčnov, členům zastupitel-
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stva a především starostovi Janu
Pijáčkovi – za pochopení, vstřícnost, za finanční zajištění
• rodičům soutěžících – za pochopení
a vstřícnost
• našim fanouškům, příznivcům, řidiči
autobusu – za věrnost, soudnost
a umění vytvořit správnou atmosféru
• Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov
– za pochopení, vstřícnost, pomoc při
organizaci náročnějších akcí, pomoc
při přípravě nářadí – především starostovi sboru Antonínu Pleslovi, Josefu
Janíčkovi, Jaroslavu Kovářovi, Josefu
Mošťkovi, Ludvíku Pěrkovi a dalším
• Františku Machalovi, Dušanu
Vráblíkovi st. a Ing. Jiřímu Poláškovi
(SDH Mistřice) za jejich výraznou
pomoc v přípravě a při krajských
kolech a na mistrovství republiky
• Janu Vráblíkovi a dalším mladým
instruktorům a vedoucím – za trenérskou
činnost a za pomoc při vedení kolektivů,
• Mgr. Ladislavu Botkovi – za dlouhodobou pomoc v oblasti metodiky
a atletiky, za pracovitost, obětavost,
za trvalé přátelství

I. Janíčková a M. Mertová, požární útok

D. Vráblík, 100 m s překážkami, Hluk

Vlčnovjané, Mistrovství ČR ve Zlíně

O. Vozár a D. Hořejší, požární útok

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov
děkuje všem svým členům a mladým hasičům
za celoroční činnost a přeje všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních a hodně zdraví
a pohody v roce 2008.

Muži – krajské kolo Kroměříž – 2. místo

Krajské kolo, Kroměříž – muži, ženy

V. Pestlová, 100 m s překážkami

Ženy – krajské kolo Kroměříž – 1. místo

Vlčnovjané v Plzni – 9. místo ženy

J. Kadara, požární útok, Vlčnov

***

***

Všem soutěžním týmům Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov děkuji za celoroční vzorný
přístup, za krásné výsledky a nezapomenutelné
zážitky především na jednotlivých mistrovstvích. Přeji jim hodně zdraví a hodně úspěchů, a to nejenom v jejich osobním životě, ale
i v tom „našem společném hasičském“.
Stanislav Moštěk,
vedoucí Mladých hasičů SDH Vlčnov
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Zpráva o činnosti volejbalového oddílu – mládež
Sezóna 2006/2007
Ohlédněme se za činností volejbalového oddílu v sezóně 2006/2007 – družstev
mládeže. Bylo toho celkem dost. Začněme
tedy po pořádku. 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 celou sezónu byly 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, ale i 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 níž 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, kdy 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 letos uspořádán
obdobný výlet jako vloni. 2. června se sjížděla
Morava na trase Vnorovy-Rohatec. Letošní
výlet nám trochu narušily jiné akce, kvůli kte-

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
Sezóna 2007/2008
Na konci minulé sezóny vyvstal problém
co s děvčaty, která ukončila ZŠ a mají zájem
se věnovat volejbalu nadále. Děvčata jsme přihlásili do krajského přeboru kadetek, kterého
se účastní 4 družstva: Zlín – minulou sezónu
sestoupil z 1. ligy, Uherský Brod, Vlčnov a
Vsetín. Po nadějném začátku, kdy naše kadetky
hrály vyrovnaný zápas se Zlínem, se družstvu
již tolik nedaří a je po 3. kole na 3. místě. Pokud
děvčata chtějí zlepšit své umístění, musí zapojit
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rým se někteří volejbalisté na poslední chvíli
odhlásili. Jinak to bylo bezva, ale čím více
lidí, tím více zábavy. Po příjezdu z Moravy byl
pro všechny připraven na koupališti táborák
s opékáním špekáčků.
10. června jsme uspořádali v KSK přípravný turnaj žaček na příští sezónu. Tohoto
turnaje se zúčastnila družstva z Nivnice,
Vlčnova, Uherského Brodu a Pozlovic. Naše
děvčata hrála již bez deváťaček, přesto obsadila pěkné 2. místo. Obdobného turnaje se
děvčata zúčastnila 16. června v Napajedlech,
kde obsadila 1. místo.
Dne 21. června se konal v Uherském Hradišti turnaj mezi školami v 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 na Strání, kterého se zúčastnil
kluci, holky i přípravka. Cílem kempu bylo
zlepšit techniku a fyzickou zdatnost našich
svěřenců.
Mimo uvedené akce se družstvo žákyň
účastnilo několika dalších turnajů.
Michael Kudláček

Družstvo kadetek
přední řada zleva: Monika Hauerlandová, Katka Úškrtová, Lucie
Svobodová – zadní řada: Hana Eliášová, Katka Knotková, Iva
Bujáčková, Tereza Kašpaříková, Eva Harmanová, chybí: Natálie
Kučerová

více píle do tréninku a více bojovnosti a chuti
po vítězství v soutěžních zápasech.
22. září jsme uspořádali turnaj kadetek
za účasti 7 družstev. Naše kadetky obsadily
3. místo za Uherským Hradištěm A (1. liga)
a Zlínem. 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.
Družstvo žákyň letos hraje krajský přebor,
kterého se účastní 16 družstev. Po prvním kole

jsou na 11 . místě. Jelikož skončilo 7 děvčat,
která vloni za žákyně hrálá, musíme družstvo
doplňovat děvčaty, která teprve začínají s volejbalem. To se projevuje i na hře mužstva. Za
těchto podmínek je 11. místo úspěchem.
Chtěl bych poděkovat trenérům za jejich
nezištnou a obětavou práci. Poděkování patří
rovněž rodičům, kteří nám pomáhali s odvozy
na zápasy, výlet, kemp a další akce, kterých
opravdu nebylo málo. Moc děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
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Ohlédnutí za sezónou 2006/2007 ve volejbale mužů
V sezóně 2006/2007 jsme hráli okresní
přebor. Ve třináctičlenné konkurenci jsme
obsadili velmi slušné páté místo. Soutěž byla
v základní části rozlosována do dvou skupin.
V naší skupině „B“ jsme obsadili vinou dvou
zranění v jednom zápase 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 zapojit žáky. Při této
příležitosti nasbíral nejvíce zkušeností zejména Radek Hauerland, který v letošní sezóně
pravidelně nastupuje.
O prázdninách se již tradičně uskutečnil
7. ročník turnaje smíšených šestek na místním koupališti. Letos se ho účastnilo sedm
družstev.
V ligové pauze se věnujeme účasti na
turnajích smíšených družstev. Letos se nám
poměrně dařilo, neboť jsme postoupili po

čtyřech letech na republikové finále. Za deště
a chladu jsme v Ústí nad Orlicí na antuce
uhráli sedmé místo.
V letošní sezóně se nám zatím vůbec
nedaří. Po odehraných pěti kolech máme na
svém kontě pouze dvě vítězství. Útěchou
pro nás může být snad jen to, že jsme zatím
hráli jen s těmi nejsilnějšími. Všichni proto
doufáme, že se to co nejdříve zlepší.
Na závěr bychom chtěli poděkovat jménem mládeže i dospělých hlavnímu výboru
TJ a Obecnímu úřadu ve Vlčnově, ale také
našim osvědčeným sponzorům: Keramika
Moštěk, Javor Jan, Javor Vlastimil, Mikulec
Václav, Pavelčík František, Zdeněk Klabačka
– ZK sport, Stanislav Sedláček – Steanly
Moto, Potraviny – Fr. Koníček, Uzenářství
– Fr. Koníček, Nadace DKS – Ivo Valenta,
Střechostav, Libor Kavka
Michal Kvasnička

Přední řada zleva: M. Kučerová, V. Mitáczová, J. Kvasnička, L. Ježková, M. Zimčíková
Zadní řada: R. Hauerland, M. Zimčík,
F. Ježek, M. Kudláček, chybí M. Kvasnička
(fotograf)

2007 – Vlčnov a Vlčnovjané ve fotografii

35. výročí založení Vlčnovjanu

35. výročí založení Vlčnovjanu

Požár pneumatik v Uh. Brodě

Požár pneumatik v Uh. Brodě

Požár pneumatik v Uh. Brodě

Velikonoce 2007

Velikonoce 2007

Setkání na Pepčíně

Vlčnovský zpravodaj – číslo 23 – prosinec 2007

strana 17

Setkání na Pepčíně

Slavnosti vína v Uh. Hradišti

Slavnosti vína v Uh. Hradišti

Netradičně za tradicemi J.K.

Netradičně za tradicemi J.K.

Návštěva prezidenta ČR

Návštěva prezidenta ČR

Přijetí žáků přípravky kopané

Oprava kapličky ve Vinohradech

Oprava kapličky ve Vinohradech

Přijetí žáků přípravky kopané

Živý Betlém 2006

Živý Betlém 2006

Silvestrovské setkání na Pepčíně
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Region Tour Brno, veletrh CR

Region Tour Brno, veletrh CR

Setkání spolků se starostou obce

Setkání spolků se starostou obce

Vlčnovjánek v Charitním domě

Vlčnovjánek v Charitním domě

Vernisáž výstavy – Galerie na Měšťance

Vernisáž výstavy – Galerie na Měšťance

Kladení věnců

Kladení věnců

Tomáš Baťa ve Vlčnově

Tomáš Baťa ve Vlčnově

Natáčení Českého Rozhlasu Zlín

Natáčení ČR, Věra Hotařová
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Setkání Vlčnovů – Vlčnov

Hodové zpívání

Hodové zpívání

Vlčnovská zákoutí

Vlčnovská zákoutí

Vlčnovská zákoutí

Vlčnovské búdové umělkyně ve „Stodole Michala Tučného“

Požár kontejneru u KSK
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Setkání Vlčnovů – Vlčnov u Zavlekova

Požár kontejneru u KSK

Setkání Vlčnovů – Vlčnov u Zavlekova

Zájezd Vlčnovjanů po Východním Slovácku

Zájezd Vlčnovjanů po Východním Slovácku
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Nové byty v nadstavbě MŠ

Podpis smlouvy o příhraniční spolupráci

Žehnání vitráží na Charitním domě

Žehnání vitráží na Charitním domě

Chystáme vánoce 2007

Chystáme vánoce 2007

Chystáme vánoce 2007

Vlčnovské momentky
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Nové byty v nadstavbě MŠ

Žehnání vitráží na Charitním domě

Vlčnovské momentky
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