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13. 3. 2007 navštívil Vlčnov president ČR Václav Klaus s manželkou
Vážení spoluobčané,
letošní rok je pro Vlčnov rokem výjimečným – poprvé v historii obce navštívil Vlčnov
prezident naší republiky. Je jistě příjemná
představa, že Vlčnov navštíví i další prezidenti
naší vlasti, ale poprvé to bylo v roce 2007,
a tak to bude pro příští generace zaznamenáno
v obecní kronice. Setkání pana prezidenta
a jeho ženy s občany Vlčnova a z regionu
Východní Slovácko na vlčnovské návsi bylo
příležitostí přesvědčit se, že Václav Klaus
a jeho žena Livia jsou příjemní lidé. Při diskusi jsme se mohli přesvědčit, že ne všechno,
co píše tisk a hlásá televize o osobě prezidenta
republiky, musí být pravda a bylo zajímavé
tyto informace vyslechnout nezkreslené mediálním světem.
Setkání zastupitelů obce Vlčnova a starostů regionu Východní Slovácko mělo vysokou
společenskou úroveň, kterou na závěr pobytu vysoce ocenil prezident České republiky.
Paní Livia Klausová mi sdělila, že návštěvu
ve Vlčnově vnímali spolu s manželem jako
velmi srdečnou a byli okouzleni krásou našeho kraje. Spolu se mnou přivítal prezidentský pár vlčnovský král Přemysl Křeháček
se svojí družinou chlapců a děvčat. Chtěl

bych poděkovat všem, kteří mi pomáhali
tento slavnostní den připravit. Zaměstnancům
obce, zaměstnancům Klubu sportu a kultury,
cimbálové muzice Durancija, ročníku 1988
a lidem, kteří pomohli připravit dárky pro prezidenta a jeho ženu: Jaroslavu Tvrdoňovi za
překrásné ocelorytiny. Miroslavu Ondrůškovi,
který vyrobil nádherné dřevěné kazety –
v jedné z nich byla uložena devadesátitříletá slivovice, kterou nám věnoval Břetislav
Mikulec. Jaroslavu Flašarovi, který pomohl
vyrobit skleněnodřevěnou kazetu, ve které
byla zavěšena miniatura vlčnovské růžičky
od paní Tykalové. Svatavě Josefíkové, která
napekla vlčnovské vdolečky. Firmě Bohemia
Sekt, která na přípitek věnovala vynikající
moravský sekt Chateau Bzenec. Sklářskému
studiu Hoboss, spol. s r. o., z Květné, paní
Anně Pucharové ze Sobůlek u Kyjova, která
vyrobila speciální skleněné ampule na uchování staré vlčnovské slivovice. Květiny pro
manželky prezidenta a hejtmana a výzdobu
obřadní síně zajistila firma Mrs. Caroline,
s. r. o. Pořadatelskou službu na parkovišti
zajišťovali vlčnovští kynologové a Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov, lékařskou službu
zajišťovali naši praktičtí lékaři MUDr. Sváček
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a MUDr. Paličková. Osobně bych chtěl poděkovat hejtmanovi Zlínského kraje panu Liboru
Lukášovi a jeho ženě Ivě Lukášové, protože
oni zvolili Vlčnov jako místo, kde prezident České republiky zahájí oficiální třídenní
návštěvu Zlínského kraje. A na závěr bych
chtěl poděkovat vám všem, kteří jste přišli na
vlčnovskou náves a vytvořili pěknou atmosféru při besedě a autogramiádě.
Připravili jsme celé setkání tak, aby prezident České republiky a jeho žena odjížděli s pocitem, že byli ve Vlčnově vítanými
hosty. Věřím, že se nám to společně podařilo.
Při přivítání na návsi řekl pan prezident,
že v posledních dnech navštívil dvě místa,
která začínají na písmeno V – Washington
a Vlčnov. Washington je větší, ale Vlčnov jistě
hezčí. Rozloučil se se mnou slovy: „Přijetí
u vás bylo mimořádně srdečné a profesionálně připravené. Nebývá to pravidlem –
a za dobu svého prezidentování mám možnost
srovnávat.“ Novináři se mě ptali, jestli může
Vlčnov navštívit ještě významnější osobnost.
Nemůže. Prezident České republiky je pro
mne symbolem české státnosti.
Jan Pijáček
starosta obce
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Program Jízdy králů 2007
PÁTEK 25. KVĚTNA 2007
Galerie na Měšťance
18.00
Zahájení výstavy – Akademický malíř Karel Beneš, výběr z díla, zároveň bude
představena reedice brožury Vlčnovská jízda králů od PhDr. Josefa Beneše;
účinkuje: CM Čardáš z Bojkovic
Klub sportu a kultury
20.00
Nivnice L.P. 2007, II.Verbíři z Brodska (soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku na Uherskobrodsku), Bánov L.P. 2007, účinkují: CM Mladí Burčáci
z Míkovic, Malučké kuřátko, Kuřátko, Kohútek a CM Tomáše Beníčka z Bánova,
Malučká nivnička, Malá nivnička, Nivnička z Nivnice, soutěžící – po skončení
programu do 24.00 beseda u cimbálu s CM Mladí Burčáci z Míkovic
SOBOTA 26. KVĚTNA 2007
Náves, průchod pod kostelem 14.00 Jarmark lidových výrobků
Pódium na návsi
14.30 Koncert DH Vlčnovjané
		
16.00 Vitajte ve Vlčnově, účinkují: folklorní soubor Jaro
			
z Ústí nad Orlicí, Vlčnovjan, Vlčnovjánek,
			
Čerešničky, Vlčnovské búdové umělkyně, Mužský
			
sbor, CM Vlčci, CM Čardáš, CM Durancija
			
z Vlčnova, CM Vinár z Veletin, králové Jakub Ježek,
			
Martin Janča, Martin Vlk, David Podškubka
Klub sportu a kultury
19.00 Předání vlády králů, účinkují: ročník 1989, loňský
			
a letošní král Přemysl Křeháček a Radim
			
Podškubka, DH Vlčnovjanka, CM Čardáš
21.00 – 01.00 taneční zábava s DH Vlčnovjanka
			
– přísálí: 21.30 autogramiáda autorů knihy
				
Záhadná jízda králů Jiřího Jilíka
				
a Marie Holečkové, účinkuje: CM Čardáš
Vlčnovské búdy
21.00 Do bílého rána, večerní posezení s CM Burčáci
			
a CM Mladí Burčáci z Míkovic
NEDĚLE 27. KVĚTNA 2007
Náves, průchod pod kostelem 08.00 Jarmark lidových výrobků
Kostel sv. Jakuba Staršího
08.00 Slavnostní mše svatá za královskou družinu, děvčata
			
ročníku 1989 a krále Radima Podškubku
		
09.00 Odchod královské družiny z kostela na obecní úřad,
			
s doprovodem DH Vlčnovjané
Pódium na návsi
09.30 Z nožky na nožku, účinkují: Čerešničky,
			
Vlčnovjánek, CM Durancia z Vlčnova, Veleťánek
			
z Veletin, Pacholata z Míkovic, Malá Kordulka
			
ze Starého Poddvorova, Klobučánek z Valašských
			
Klobouk
Pořady v ulicích
11.30 Jízda králů, objížďka po vesnici – výjezd od domu
				
rodičů krále (č. 940) přes střed obce do ulice
				
J. Plesla a zpět ulicí T. G. Masaryka
				
na seřadiště průvodu k Sokolovně
			
14.00 Krojovaný průvod všech zúčastněných souborů,
				
muzik a jízdy králů od Sokolovny na stadion TJ
Hospodářská usedlost č. 65 09.30 Rukodělné dílničky – vlčnovské růže
			
10.00 Jaro z Ústí nad Orlicí
Rolnický dům č. 57 		
10.00 CM Harafica a sólisté z Uherského Hradiště
			
11.00 Pentla z Boršic
U Slovácké jizby		
10.00 Velká Kordulka ze Starého Poddvorova
U Sokolovny		
10.00 Kopaničár ze Starého Hrozenkova
U obecního úřadu 		
10.00 CM Burčáci, Mužský sbor a chasa z Míkovic
Vinohradská ulice		
10.00 Koncert DH Vlčnovjané
Dům rodičů krále, č. 940
10.00 CM Čardáš
Pódium před kostelem
11.00 Koncert DH Hrozenčané
			
12.00 Koncert DH Vlčnovjanka
Stadion TJ Vlčnov
12.30
Folklorní soubor Jaro z Ústí nad Orlicí
13.15
Zpívání pro krála – „Když na vojnu verbovali ...“, účinkují: Kopaničár ze Starého
Hrozenkova, CM Harafica a sólisté z Uherského Hradiště, Pentla z Boršic,
Mužský sbor a chasa z Míkovic, Vlčnovjan, CM Čardáš a král Radim Podškubka
s pobočníky
14.45
Příchod krojovaného průvodu s jízdou králů
15.15
Zpívání pro krála, pokračování pořadu
Klub sportu a kultury
16.00
Muzikantská rozlúčka, účinkují: DH Hrozenčané ze Starého Hrozenkova
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Turistické informační
centrum

V budově Klubu sportu a kultury Vlčnov
úspěšně funguje Turistické informační centrum pro Východní Slovácko. Od léta loňského roku je členem Asociace turistických
informačních center, kategorie C. Provozní
doba je od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00
hodin.
Veškeré informace, propagační letáčky
a pozvánky na různé kulturní akce jsou
k dispozici jak přímo v TIC, tak i na tzv.
informačních bodech. Jsou to vlastně stojany
s těmito propagačními materiály umístěné
v Pekárně-cukrárně Javor, ve vinárně
U Krála a v restauraci Sokolovna.
Všem občanům a zájemcům je v TIC
k dispozici internet, možnost barevného
i černobílého kopírování formátu A4, posílání a přijímání faxů, skenování. Nabízíme
také různé suvenýry z Vlčnova či malé dárky
s tematikou jízdy králů, jako jsou reprodukce
obrazů Joži Uprky, pexeso, knihy Rok ve
Vlčnově 1945–46, Vlčnovské vyprávěnky,
Jízda králů a Povídání z kolovrátku, zvukové
nosiče Vlčnovjanky, DVD a VHS Legrútská
historie (dokument natočený Českou televizí
při Jízdě králů 2004), CD kronika Vlčnova,
turistické známky, pohlednice, kalendáře.
Dále si můžete zakoupit turistické průvodce
a publikace regionu Východního Slovácka,
mapy, regionální literaturu a další zajímavé
a hezké předměty.
Zdeňka Brandysová
NOVĚ V PRODEJI:
Zpěvník s CD – Písně malované Slováckem,
„Na derflanském poli“ (hraje a zpívá CM
Stanislava Gabriela)
475,–
CD „Pres Brezovú“ – lidové písně z Březové (hraje CM Ženičky, zpívají sbory
Spjevulenky a Dúbrava)
200,–
Služebník – katalog služeb pro Uherskobrodsko a Bojkovsko
39,–
Mapa krojů na Slovácku (vyobrazení krojových oblastí a krojů)
45,–
CENÍK NABÍZENÝCH SLUŽEB:
Internet:
do 15 min
do 30 min
do 45 min
do 60 min
tisk A4

5,–
10,–
15,–
20,–
4,–

Fax:

posílání
příjem
impuls 1 min

10,–
5,–
4,–

Kopírování A4:

černobíle
A4 barevně

2,–
15,–

Průvodcovská služba:

10,– / 1 osoba

Vlčnovský zpravodaj – číslo 22 – květen 2007

Nebojte se první pomoci (2. část)
(informace Místní skupiny Českého červeného kříže)
Proč není první pomoc poskytována?
Odpověď na tuto otázku není zdaleka
jednoduchá. Nejčastěji se odbývá paušálním
odkazem na nezájem a neznalost. Osobně se
domnívám, že stav odcizení v naší společnosti není tak hluboký, aby měl za následek
netečné přihlížení utrpení či smrti jiné lidské
bytosti. Tato teorie vůbec nemůže odůvodnit
neposkytnutí první pomoci v komunitách
osob spojených citovými vazbami. Pro dané
situace se sice nabízí argument o neznalosti,
ale i ten je pravdivý pouze zčásti.
Poskytování první pomoci naráží na
řadu bariér, převážně psychologického rázu.
Většina laiků se v kritické situaci ocitá pouze
jednou, zpravidla poprvé. Selhávají i ti, kteří
byli teoreticky proškoleni. Pak je na místě
klást si otázky o kvalitě výuky a úrovni zdravotnické osvěty. Zlepšení stavu nelze docílit
jednou masovou kampaní, ale kontinuálním
procesem, který je zaměřen na překonávání
bariér. Jedná se o běh na dlouhou trať, jehož
výsledky se projeví postupným zlepšováním.
BARIÉRY POSKYTOVÁNÍ
PRVNÍ POMOCI
1) Nezvládnuté emoce
Strach ze smrti doprovázený stresujícími
ději vede k bezradnosti. Reálně je nutné počítat s tím, že určité procento svědků příhody
z těchto důvodů v kritických situacích selže.
Tito jedinci jsou schopni následně se zapojit
pod vedením druhé osoby. Jestliže jsou teoreticky dobře připraveni, mohou se stát užiteč-

nými pomocníky. Za situace, kdy je na místě
nehody přítomno více proškolených osob, by
tato bariéra měla být zvládnutelná.
2) Pocit nedostatečnosti
Obava z výsledku, očekávaná negativní
reakce okolí či zdravotníků. Tyto pocity
mohou být paradoxně vystupňovány u těch
nejodpovědnějších jedinců. Zde spatřuji největší dluh zdravotnické osvěty i zaslouženou
sklizeň pedagogických nedostatků. Ve výuce
první pomoci je mnohými lektory kladen
přehnaný důraz na možné výjimky, jimiž
jsou zpochybňovány standardní postupy. Tato
upozornění jsou zpravidla provázena odkazy
na nedozírné škody, jež lze postiženému
způsobit. Mnohdy se přitom jedná o plané
akademické diskuse. Diagnostické rozlišení
nestandardních jevů v terénu činí problémy
odborníkovi, laik v jejich rozpoznání nemá
šanci. Není divu, že po absolvování takto
vedených kurzů ovládá mysl frekventanta
představa, že cokoliv udělá, může být ve skutečnosti špatně – nejmenší chybou je nedělat
nic. Tuto bariéru je nutno překonávat osvětou, změnou metodiky výuky a výchovou ke
zdravému sebevědomí.
3) Nedůvěra k „institucím“
Obava z možných následných problémů
s policií, právníky, soudy, ale i zdravotníky.
Tomu lze čelit osvětou a pozitivní motivací.
Laik může pomáhat v rozsahu svých znalostí
a schopností. Laická první pomoc je čin

„Jídlo jako lék“
CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O LÉČEBNÉ VÝŽIVĚ?
Ráda bych Vás pozvala na pravidelné
přednášky o léčebné výživě, které se budou
konat vždy jednou měsíčně v prostorách klubovny obecního úřadu ve Vlčnově. Nejdříve
bych Vás seznámila s diabetickou dietou.
Témata dalších přednášek (2007):
Květen – Diabetická dieta, část II
Červen – Obezita a postupy
		 při redukční dietě
Červenec – Dieta při zvýšené hladině
		 cholesterolu
Srpen
– Dieta při onemocnění DNOU
Září
– Zdravý způsob stravování
		 + biopotraviny
Říjen
– Dieta šetřící – při onemocnění
		 zažívacího traktu
Listopad – Výživa dětí předškolního věku
Prosinec – Posílení imunity v zimním
		 období – vitamíny a minerální
		 látky
Přesná data budou vždy vyhlášena místním
rozhlasem.
Krátké nahlédnutí do diabetické diety
Diabetes mellitus neboli úplavice cukrová je nejrozšířenější metabolické onemocně-

vysoké mravní hodnoty zasluhující společenské ocenění, jako takový není v případě
nezdaru spojen se žádnou sankcí. Ze strany
zdravotníků se laičtí zachránci zřídka dočkají
pochvaly za dobrou práci, zatímco kritické
reklamace patří k „bontonu“ některých pracovišť.
4) Obava o vlastní život a zdraví.
Tyto situace v reálném životě nejednou nastávají. Nikoho nelze nutit k „hrdinství“. Hazard s vlastním životem ovládá
mysl islámských fanatiků, ale není součástí
životní filosofie naší populace. Při osvětě je
nutno upozornit na situace, jejichž řešení přísluší výhradně profesionálům, dále je nutno
upozornit na rizika možných nákaz (HIV,
hepatitis apod.) a nabídnout alternativní
postupy, jež tato rizika minimalizují. Abych
byl zcela konkrétní – nepovažuji za mravné
vést nepoučeného laika k tomu, aby za každou cenu bez osobních ochranných pomůcek
zachraňoval předávkovaného toxikomana,
když vím, že přitom riskuje možnost nákazy
nevyléčitelným onemocněním.
Život postiženého v mnoha případech
závisí na správně poskytnuté laické první
pomoci. Učte se poskytovat první pomoc
a důvěřujte svým schopnostem. Právě vy
můžete být těmi, kdo v kritické situaci
zachrání lidský život.
Příště si vysvětlíme, jak v případě nehody kontaktovat zdravotnickou záchrannou
službu.

Hřbitov
a odpady

ní dnešní doby. Diabetes rozdělujeme na dva
typy, a to diabetes mellitus I a II, které se
od sebe podstatně liší. U I. typu jde o nepřítomnost inzulínu v organismu nebo sníženou
citlivost tkání k účinkům inzulínu, čímž se
diabetik stává závislým na zevním přívodu
inzulínu. V případě diabetu II. typu jde
o tzv. inzulinorezistenci, což je nedostatečná
reakce tkání na normální množství inzulínu
v krvi. U tohoto typu není diabetik závislý na
zevním přívodu inzulínu a ve většině případů
se jedná o osoby obézní.
Podstatou diety je tedy normalizovat
glykémie, a to u I. i II. typu, a také udržovat
optimální tělesnou hmotnost – to se týká
především DM II. typu.
Strava by měla být vyvážená, pestrá a
plnohodnotná, proto je nutné, aby byl člověk
s tímto onemocněním dostatečně informován
o zastoupení jednotlivých živin ve stravě
a hlavně o vhodnosti a nevhodnosti potravin,
které konzumuje.
Pokud se o tomto způsobu stravování
chcete dozvědět více, ráda Vás s ním seznámím a těším se na Vaši účast.

Každý z návštěvníků našeho hřbitova uznale hodnotí a oceňuje péči, kterou
Vlčnovjané věnují tomuto pietnímu místu.
Z pohledu obecního je potřeba připomenout
několik organizačních záležitostí: Letitý problém se zaplňováním hřbitovních kontejnerů komunálním odpadem se téměř vyřešil
změnou stanoviště a oplocením. Stále se zde
však ojediněle objevují pytle s odpadem,
který sem nepatří. Obecní úřad se snaží snížit
náklady na likvidaci odpadů i tím, že odpadové nádoby jsou na určitý druh odpadu.
Poplatek za likvidaci hřbitovního odpadu je
výhodnější než za likvidaci odpadu komunálního. Stačí však nepatrná příměs jiného
druhu odpadu a cena za likvidaci se mění
směrem nahoru. To je důvod, proč opakovaně
žádáme občany, aby i ve svém zájmu dodržovali tato pravidla.
Dalším problémem je přemisťování
zahradního nářadí. U každé pumpy je stanoviště těchto potřeb označených určitou
barvou. Žádáme proto občany, aby konve,
lopatky apod. vraceli vždy na místo, kam
patří. Děkujeme za pochopení.

Petra Křivánková, DiS.
nutriční terapeutka

Marta Moštková,
místostarostka obce
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Chcete pokácet strom
či odstranit keře?
Kdy nepotřebujete povolení?
• pokud dřevina roste mimo les na pozemku
ve vlastnictví fyzické osoby a tato jej zároveň
užívá a nejedná-li se o významný krajinný
prvek a obvod kmene stromu ve výšce 130
cm je menší než 80 cm nebo souvislý keřový
porost nedosahuje plochy 40 m²
• pokud se jedná o pěstební důvody (za účelem obnovy porostů, zdravotní důvody)
• je-li stavem dřevin bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu; kácení je v tomto případě nutno
oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů,
oznámení musí obsahovat náležitosti jako
žádost o kácení dřevin
Kdy žádat o povolení?
• v ostatních případech platí příslušná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je nutné žádat o povolení
• formulář k žádosti ke kácení získáte přímo
na obecním úřadě
• o kácení stromu může dle zákona požádat
pouze vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka
Co k tomu potřebujete?
• žádost s uvedením jména a adresy žadatele, druhu a počtu dřevin, udání obvodu kmene
stromu ve výšce 130 cm nad zemí či velikosti
plochy keřů včetně situačního nákresu, s uvedením pozemku, na němž se dřeviny nacházejí (parcelní číslo), s doložením vlastnického či nájemního vztahu k pozemkům a dřevinám
• žádost může být samozřejmě uplatněna
písemně i bez použití formuláře
Za jakých podmínek a kdy můžete kácet?
• kácení dřevin, vyjma havarijních stavů, se
provádí zejména v období vegetačního klidu
od listopadu do března, pro lepší možnost posouzení zdravotního stavu dřevin však doporučujeme žádost uplatnit již v době vegetace

ODPADY

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání
dne 23. 3. 2007 schválilo zvýšení poplatku za
odpady z domácnosti na 430,– Kč na osobu
za rok. Stejnou částku tvoří tzv. rekreační
poplatek, který zaplatí za svůj objekt občané,
kteří nemají ve Vlčnově trvalé bydliště, ale
vlastní zde rekreační objekt nebo chalupu.
Pro podnikatele byla cena radou obce stanovena na částku 1100 Kč za 1 popelnici
a rok. Na vysvětlenou uvádím zajímavá čísla
za loňský rok: V roce 2006 bylo ve Vlčnově

Chov zvířat

V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby informací se obracejte na
• Obecní úřad ve Vlčnově
• tel.: 572 675 111
• obec@vlcnov.cz
Marta Moštková,
místostarostka obce

Ve Vlčnově bylo v roce 2006, dle zaplacených poplatků, evidováno 361 psů. Dá se
předpokládat, že jde o číslo orientační, protože někteří majitelé svého pejska nepřihlásí.
Cena poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2003 čl. 1/a o místních
poplatcích a činí 50 Kč za jednoho psa za rok
a za každého dalšího 100 Kč za rok. Platí se
za psy od stáří 6 měsíců. Kromě povinnosti
platby za psy řeší obecně závazná vyhláška
o čistotě a pořádku ze dne 9. 6. 2004 i další
povinnosti pro majitele psů, z níž cituji část
II., článek 7: Chov zvířat:
1. Chov zvířat je upraven zvláštními právními předpisy, zejména zákonem č. 215/1992
Sb. o veterinární péči, zákonem č. 149/2004
Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákonem
č. 17/1992 Sb. o životním prostředí.
2. Chovatelé hospodářských zvířat jsou
povinni zajistit podmínky chovu v souladu
s platnou právní úpravou a učinit opatření,
aby zvířata nevnikala na veřejná prostranství,
soukromé pozemky a chovem nebyli obtěžováni uživatelé a vlastníci okolních domů,
bytů a pozemků.
3. Chov psů podléhá ohlašovací povinnosti a
je zpoplatněn podle obecní vyhlášky o místních poplatcích. Vlastníci psů jsou povinni
na veřejnosti opatřit psy kontrolní známkou.
4. Průvodci psů jsou povinni v místech obytné zástavby, v obecních parcích a na zelených
plochách uvnitř obce vodit psy na vodítku
a jsou povinni odstranit jejich výkaly. Mimo
uvedená místa mohou psi za doprovodu pobíhat volně, musí však být opatřeni náhubkem.
Do míst opatřených značkou nebo nápisem je
vstup se psy zakázán.
5. Volně pobíhající psi mohou být na náklady vlastníka odchyceni a umístěni ve veřejném zařízení obce a po 15 dnech předáni do
náhradní péče.
článek 8 – Sankční ustanovení:
Porušení této obecně závazné vyhlášky lze
postihovat jako přestupek, nejde-li o správní
delikt postižitelný podle zvláštních předpisů
nebo o trestný čin.
Marta Moštková,
místostarostka obce

vyprodukováno 991,7 t odpadu. Celkem obec za
likvidaci tohoto množství zaplatila 1.789.546,–
Kč. Od občanů bylo vybráno 1.204.487,– Kč.
Náklady obce tedy činily 585 059,– Kč.
Každého občana Vlčnova tudíž obec dotovala
částkou téměř 200,– Kč. Předpokládám, že i letos bude obec každého občana dotovat částkou
přes 100 Kč. Považuji za vhodné upozornit, že
v částce 430,– Kč, kterou každý z nás zaplatí,
není zahrnut jen poplatek za popelnice, ale i
náklady na odvoz a likvidaci tříděného odpadu,

nadměrných odpadů, nebezpečných odpadů,
koberců, matrací, pneumatik apod. Možnost
uložení různých druhů odpadu na sběrném
dvoře má každý občan s trvalým bydlištěm ve
Vlčnově, který platí stanovený poplatek. Odpad
nesmí pocházet z podnikatelské činnosti, protože každý podnikatel, kterému při jeho činnosti vzniká odpad (je původcem odpadu), je
povinen odstraňovat jej v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb. o odpadech.
Marta Moštková, místostarostka obce

• podle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, je za uskutečněné kácení ukládána
orgánem ochrany přírody přiměřená náhradní výsadba
• při stanovení rozsahu náhradní výsadby
je v úvahu brána i životnost dřevin a jejich
poškození
Kolik zaplatíte?
• uskutečněné místní šetření a vydání rozhodnutí je bezplatné
Co když dřevina ohrožuje bezpečnost osob
a majetku?
• je-li stavem dřevin bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, může vlastník dřevinu pokácet;
kácení je v tomto případě nutno oznámit
orgánu ochrany přírody do 15 dnů, oznámení
musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost
o kácení dřevin
Trápí stromy, které nejsou vaše?
• pokud vás trápí stav dřevin na veřejně přístupných plochách, obraťte se přímo na obecní úřad
Zákony související s touto problematikou?
• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb.

sběr nebezpečného odpadu, duben 2007
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Dne 30. 4. 2007 Vlčnov navštívil pan Tomáš Baťa
a setkal se se starosty regionu Východní Slovácko
a jízdokrálovým ročníkem při stavění máje.
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Rok 1945 – Moje vzpomínky na ony dny
26. dubna: Armáda našich osvoboditelů
od německé poroby se přiblížila k našemu
Vlčnovu. Několik baterií polních děl rumunské armády zaujalo palebné postavení na
vrcholu „Černé hory“ a v místech zvaných
„Čupy“, aby přímou palbou na ústupové
cesty bylo znemožněno fašistům zaujmout
nové pozice. A v tento den se naplnily dny a
hodiny mojí manželky a bylo nutno přivolat
pomoc k porodu.
Vydal jsem se na cestu 800 m dlohou za lékařkou Mikulcovou, s kterou jsme byli předem dohodnuti.
Než jsem ušel půl cesty přes zahrady, strom od stromu, zmizel poslední německý voják a octl jsem se
v prostoru „Nikoho“, jenom jsem
pozoroval naskakující obláčky
kouře na obzoru, jak jedna baterie
za druhou odpalovala své řady.. Než
jsme doběhl k zemnímu úkrytu paní
dokktorky za hřbitovní zdí, výbuchy
granátů již ovládaly všechny cesty
v horní části Vlčnova.
Paní doktorka mi vyhodila z úkrytu tašku, objala manžela a děti
a zaslechl jsem její slova: Když se
již nevrátím, tati, udělej s dětmi to
a ono a vyrazili jsme. Znova kryt
od krytu a já se stále obracel čelem
k těm naskakujícím obláčkům a teď najednou
jsem spíš pudem jak očima viděl ten bod
ve středu kroužící spirály vzduchu, jak letí
přímo od nás, ve mžiku jsem strhl doktorku
s sebou do příkopu, hvizd granátu nad hlavami a výbuch, pak chvilku strašný klid a pak
praskot požáru, dostala to stodola na č.135,
za kterou jsem měl plánovaný další úkryt.
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Ještě 200 m a byli jsme u manželky, paní
doktor neotálela, po rychlém zhodnocení
situace nasadila ramena kleští a jeden kluk
byl na světě a za chvilku druhý, který nejevil
známky života.
V té chvíli jsem plně pochopil vznešenost a
obětavost práce lékaře, když jsem pozoroval
doktorku, jak úžasně zručně masíruje tělíčko
nedýchajícího dítěte a ponořuje do teplé
a studené vody neustále i když se okenní
tabulky vsypaly dovnitř po dalším výbuchu
granátu na silnici před sousedním domem,

jenom pevně sevřela rty a zbledla a já co otec
jsem si v této strašné chvíli pomyslel , že by
té práce mohla i nechat. Asi za půl hodiny
chlapeček vyrazil první pořádné vydechnutí.
Já a paní doktorka jsme se vydali na cestu
k jejich úkrytu. Teď to šlo hodně lepší,
granáty hvízdaly vysoko nad hlavami pronásledujíce ustupujícího nepřítele. Když jsme

dorazili k úkrytu, potkali jsme první hlídky
osvoboditelů. Velmi jsme se rozradostnili,
když jsem uviděl po 5 letech onu známou
barvu uniforem.
Paní doktorka mě řekla, už běžte domů za
Vašima. Byl večer a poměrný klid, do rána
byl náš dům plný rumunských vojáků, kteří
padali únavou. Neopouštěl jsme manželku a
pozoroval je, jak se střídali i v hodinovém
odpočinku na podlaze téže místnosti a pak
museli zase dále.
27. dubna: Pršelo a bylo vidět tisíce pochodujících vojáků, najednou se otevřou dveře a vešel štíhlý vysoký
důstojník, jak uviděl situaci, napsal
lístek a odeslal po vojákovi, on
sám se ubytoval v poschodí, asi za
hodinu přišel znova, na rukou bílé
rukávníky a jal se odborně ošetřovat
mou manželku, voják přinesl krabici s léky a posilujícími prostředky
a tehdy jsem pochopil, že moje
rodina má v tyto dny již pokolikáté
velké štěstí. Bez této pomoci by
manželka těžko přežila velkou ztrátu krve při porodu.
6. května: Byly křtiny převelice
skromné, připravila se poslední slepice, která průchod fronty přežila
jen proto, aby mohla teď posloužit.
Byli jenom dva cizí hosté. Paní doktorka
a vojenský lékař doktor X. Domlouvali se
trochu latinsky a trochu francouzsky. A tehdy
požádal onen voják, aby mohl moji manželku
malovat, drželi jsme ji z obou stran, tak byla
zesláblá, ale portrét byl a je, vidíte ho na této
straně.
Jan Kužela
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Vitráže na Charitním domě
Obecní rada na svém zasedání ze dne 23. 3.
2007 rozhodla o zhotovení vitrážových oken
v kapli sv. Ducha v našem Charitním domě
podle původního projektu. Realizací byla
pověřena firma Vitrail Servis ze Zábřehu na
Mor., která nejlépe obstála mezi všemi oslovenými firmami. Cena včetně DPH činí 128
336,– Kč. Zmiňuji tuto skutečnost nejen pro
informaci, ale i z jiných důvodů. Ojediněle
se setkávám s dotazem, zda by bylo možné
přispět nějakým darem pro Charitní dům.
Myslím, že tohle by byla jedna z možností,

Arte Natura – 2006

kde by se mohl případný dárce realizovat,
a jeho jméno (pokud by souhlasil) by bylo uvedeno na vitráži, jak to známe z mnohých
sakrálních staveb. Pokud tato možnost nikoho neosloví, pak berte toto sdělení jen jako
informativní, protože zmíněné dílo bude realizováno i bez jakéhokoliv přispění zvenčí, aby mohlo sloužit nejen obyvatelům
Charitního domu, ale i ostatním občanům,
kteří navštěvují kapli v Charitním domě.
Marta Moštková, místostarostka obce

Kam s odpadem?
Základní třídění odpadu
Papír: Noviny, časopisy, karton, lepenka,
neumaštěné papírové sáčky apod. patří do
modrých kontejnerů rozmístěných po obci.
Nepatří sem krabice od vína a mléka, pleny,
papír s kovem, plastem nebo znečištěný.
Plasty: Čisté obaly z plastů: PET lahve od
nápojů (sešlápnuté i s uzávěrem), kelímky,
sáčky, pytle, přepravky, polystyren apod.
patří do žlutých kontejnerů rozmístěných po
obci. Patří sem i nápojové kartony (krabice
od mléka, džusů apod), které sice nejsou jen
z plastu, ale jsou z plastových odpadů dále
vytříděny na třídicí lince.
Sklo: Bílé – čisté prázdné lahve od zavařenin, sirupů, alko i nealko nápojů, skleněné
střepy.
Barevné – barevné lahve, tabulové sklo.
Nepatří sem drátěné sklo, lahvičky od léků,
zrcadla nebo porcelán.
Léky: Léky, které již nepotřebujete nebo mají
prošlou trvanlivost se vracejí do lékárny.
Nebezpečný odpad
Patří sem baterie, akumulátory, zbytky barev,

rozpouštědel, laků, olejů. Pesticidy, pneumatiky bez disků, televizory, ledničky a ostatní
spotřebiče. Zářivky, matrace, koberce a starý
textil.
Otevírací doba sběrného dvora
Letní období (duben až listopad) – každou
sobotu od 9.00 do 11.30
Zimní období (prosinec až březen) – každou
první sobotu v měsíci od 10.00 do 11.00
Ve sběrném dvoře se odebírá komunální
odpad větších rozměrů („to, co se nevejde do popelnice“), železo, drobný stavební
nebo demoliční odpad (suť, beton, dlaždice,
obkladačky apod.). Chtěl bych apelovat na
občany, aby nám nevozili odpad mimo otevírací dobu. Díky kamerovému systému jsme
již několik takových hříšníků přistihli. Není
příjemné tyto situace zpětně řešit a přivezený
odpad dodatečně uklízet.
Dvakrát ročně, v dubnu a říjnu, probíhá
v naší obci sběr nebezpečného odpadu a zároveň s ním i sběr textilu, matrací a koberců.
Michal Kvasnička

SPCCH – zdravotně postižení

Náš spolek má 82 členů s různým zdravotním postižením, a je proto velmi složité najít
společné zájmy. Většinou spočívá naše činnost v návštěvách nemocných a taky pohřbů,
různých akcí pořádaných Charitou a dvou
schůzí – výroční a členské, vždy s pohoštěním, přednáškou o zdraví, výživě a vitamínech a tombolou. Dále máme možnost rehabilitace na rekondičních pobytech, které OV
SPCCH Uh. Hradiště pořádá v Luhačovicích,
Valašských Kloboukách a Rajnochovicích.
Loni se rekondičních pobytů zúčastnilo
10 našich členů. Taky jsme pořádali zájezd na
Podhájskou, ale nakonec se neuskutečnil pro
nezájem z důvodu špatného počasí, takže se
musel zrušit. Velká škoda, ale pak se čtyřem

našim členům podařilo jet na Podhájskou
s SPCCH Staré Město, a ti byli velmi spokojeni. Zúčastnili jsme se okresního přeboru
SPCCH v kuželkách v Hluku, medaile nás
těsně minula. Vloni se nám podařila důstojná oslava 20 let od založení organizace ve
Vlčnově. Proběhla na Pekárně 4. 10. 2006
a vystoupil při ní soubor Vlčnovjánek s cimbálovou muzikou Durancija.
Naše příjmy tvoří členské příspěvky,
výtěžek tomboly a příspěvek od obce Vlčnov.
Někteří členové nás sice nedobrovolně
opouštějí, ale přibývají noví, takže členská
základna zůstává i nadále stejně početná
a naše práce není marná.
P. Koníčková

Kolik nás v obci bydlí

V roce 2006 se nám do obce narodilo
20 dětí (14 chlapců a 6 děvčátek). Zemřelo
25 osob. Přistěhovalo se 57 obyvatel a z
obce se odstěhovalo 42 občanů. K 31. 12.
2006 měla obec Vlčnov 3011 obyvatel.
Od roku 1980 se po 26 letech narodilo
dítě doma, a ne v porodnici v Uherském
Hradišti či Zlíně, jak je nyní zvykem.
V tomto roce bylo uzavřeno 9 manželství
(z toho 6 obřadem církve římskokatolické).
Nejvyšší přidělené číslo domu je 1252.

Nejstarší občanka v roce 2006 oslavila
96. narozeniny. Průměrný věk v obci je
40 let. U mužů je to 38,62 a u žen 41,30 let.
Nejčastějším příjmením v naší obci
je Moštěk (137), Koníček (133), Mikulec
(126), Zemek (124).
Nejvíce používanými křestními jmény
jsou Marie (265), Josef (145), František
(135), Jan (84), Anna (82) a Petr (81).
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Lenka Chvilíčková

Činnost našeho sdružení v roce 2006
byla stejně pestrá jako zájmy, které jednotlivé členy sdružení při činnosti inspirují,
a také jako rozličná místa, kde naši členové
žijí a pracují.
Začátkem roku jsme zahájili úplně novou
aktivitu – publikační činnost zaměřenou na
environmentální osvětu v oblasti ochrany přírody. Vydané pohlednice „Příroda Vlčnova“
a „Příroda Slovácka“ poslouží nejen ekologické výchově, ale také k propagaci přírodních krás naší obce i celého regionu
Slovácka. Zvýší rovněž povědomí o vzácné
a chráněné přírodě na Slovácku, své využití
našly i v oblasti cestovního ruchu. Tři ze
čtyř vydaných pohlednic jsou již rozebrány,
pohlednici Příroda Slovácka s řekou Olšavou
a ledňáčkem lze u sdružení Arte Natura
dosud zakoupit. Letos přibudou další nové
pohledy Vlčnova i přírody Slovácka.
V prvním jarním dnu vyšlo po více než
dvou letech nové číslo časopisu o přírodě
a lidech Průhledy, které lze shlédnout na
internetu (www.pruhledy.unas.cz). Hlavním
tématem čísla byla domácí ekologie – aneb
jak můžeme doma každý den, jednoduše
a rychle šetřit a chránit nejen naše životní
prostředí, ale i vlastní kapsu – řada článků
se věnuje možnostem úspor a recyklace při
spotřebě v domácnostech.
Nyní opět chystáme další číslo, které
vyjde na jaře 2007. Hlavním tématem je
energetická budoucnost, možnosti úspor
a využití obnovitelných zdrojů energie. Toto
číslo vyjde – poprvé od roku 2002 – rovněž
v tištěné podobě a bude jej možné zakoupit
také ve Vlčnově.
Na sobotu 15. dubna 2006 jsme připravili
akci speciálně pro vlčnovské děti – program
s hrami v přírodě „Za jarem do Hájku“, který
byl zaměřený především na uvědomění si
potřeby a důležitosti zraku a jeho výsadního
postavení mezi lidskými smysly (lektorka:
Bc. Lenka Králová) a současně to mělo být
seznámení s Přírodní rezervací Vlčnovský
háj. Na tuto připravenou akci bohužel nikdo
nepřišel. Zřejmě oslovení dětí pomocí plakátků bylo příliš neosobní a je tedy příště třeba
s dětmi navázat osobní kontakt.
V sobotu 22. dubna proběhla již tradiční akce zaměřená na úklid odpadků na
točně autobusů u Veletin a v jejím okolí.
Menší počet účastníků byl naštěstí doprovázen menším množstvím odpadků, takže jsme
zvládli uklidit vše, co bylo vidět.
Při jízdě králů jsme v sobotu na jarmarku
zajišťovali tradiční stánek s bio a zdravými
potravinami a s ochutnávkou vyhlášených
hostětínských biomoštů z tradičních odrůd
jablek z Bílých Karpat.
Vedle těchto aktivit pro veřejnost proběhla v únoru 2006 také naše valná hromada
spojená s víkendovým pobytem v Holicích
u Pardubic a podzimní víkendové setkání
členů a přátel Arte Natury na nejznámějším
poutním místě Moravy, Svatém Hostýně.
Rádi bychom při této příležitosti poděkovali obci Vlčnov a KSK Vlčnov za podporu
naší činnosti v loňském roce a těšíme se na
další spolupráci.
Petr V. Pavelčík
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Zpráva o činnosti oddílu kopané TJ Vlčnov v roce 2006
Přípravka: příspěvek Ing. P. Hradílek
Fotbalová přípravka TJ Vlčnov, kam se řadí
fotbalisté ve věku 6 až 11 let, má za sebou rok
plný změn, rok naplněný dobrými výsledky.
Zimní přípravu začínala fotbalová přípravka s 16 aktivními hráči. Naším cílem však bylo
zapojení většího počtů vlčnovských dětí, proto
jsme ve spolupráci s ředitelkou ZŠ Vlčnov
provedli nábor dětí v místní základní a mateřské škole. Výsledkem naší snahy je rozšíření
hráčského kádru na počet 32 hráčů (19 starší
přípravka, 13 mladší přípravka), kteří vytvořili
výbornou partu kluků.
Na začátku jarní sezóny se na základě nařízení OFS změnil systém hry z velkého hřiště
na minifotbal, který se hraje na šíři fotbalového
hřiště, na branky 2x5 m, s počtem hráčů 7+1,
střídáním hokejovým způsobem a s hrací dobou
2x25 minut. Tuto změnu systému hry jsme
přivítali, protože jednoznačně přispívá v rozvoji
individuálních dovedností jednotlivých hráčů.
Na začátku sezóny došlo k rozdělení tréninkových skupin na mladší a starší přípravku. Od
jarní části sezóny 2006/2007 bude vlčnovská
fotbalová přípravka hrát souběžná mistrovská
utkání starší a mladší přípravky.
Tréninkový cyklus během zimní přípravy
zahrnoval 2 tréninky v délce trvání 2 hodin.
V průběhu jarní části soutěže zahrnoval tréninkový cyklus 2 tréninky v délce 2 hodin plus
zápas. Tréninky jsou vedeny s vědomím, že
v tomto věkovém období dochází k nejintenzivnějšímu rozvoji koordinačních schopností
(technika s balónem) a děti se snadno učí
novým dovednostem.
K podpoře dynamizace vztahů, zvýšení
sociální soudržnosti a motivace hráčů jsme
z prostředků za trénování a s finanční podporou
„Žlutého baletu“ pořídili 30 souprav tréninkových dresů, které jsme v zimě u starší přípravky
nahradili 20 ks souprav tréninkových dresů
LEGEA. Tyto dresy byly pořízeny z příspěvků
od rodičů jednotlivých hráčů. Ke zkvalitnění
tréninků bylo pořízeno 15 kusů kvalitních
míčů Puma pro minifotbal, a 10 ks míčů
INDOOR, ze sponzorského příspěvku firmy
GEOMA bylo pořízeno 25 ks šusťákových
bund LEGEA. Od fotbalového výboru dostala
fotbalová přípravka sadu nových zápasových
dresů. Z důvodu změny systému hry bylo nutné
pořízení 4 ks fotbalových branek 5x2 m. Dvě
branky nechal zhotovit fotbalový výbor a dvě
branky nechal zhotovit pan Roman Hruboš.
Vlčnovská fotbalová přípravka hraje okresní přebor přípravek. V sezóně 2005/2006 se
naši nejmladší fotbalisté umístili na pěkném
6. místě z třinácti účastníků. Po podzimní části
sezóny 2006/2007 „přezimujeme“ na velmi
pěkném 4. místě z čtrnácti účastníků. Je to krásný výsledek, ale nemůže být pro nás určující,
protože cílem fotbalových přípravek nemůže
být výsledek, ale individuální dovednosti jednotlivých hráčů.
K rozvoji fotbalové přípravky, k její širší
prezentaci a ke zvýšení popularity mládežnického fotbalu ve Vlčnově jsme 24. 6. 2006
pod záštitou pana starosty uspořádali I. ročník
turnaje fotbalových přípravek „O pohár starosty Vlčnova“. Turnaje se zúčastnilo deset
družstev z okresů Uherské Hradiště, Hodonín
a Zlín, hrajících soutěže na okresní a krajské
úrovni. Do turnaje jsme nasadili dvě družstva.
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Výsledkem turnajového klání bylo celkové vítězství mužstva Vlčnov „A“. Mužstvo
Vlčnov „B“ obsadilo v turnaji poslední místo,
ale svůj cíl, bojovat o každý míč a získat herní
zkušenosti, splnilo se ctí. Jako nejlepší brankář
turnaje byl vyhlášen domácí hráč Jakub Flasar.
Pořádáním tohoto turnaje se nám podařilo
navázat cenné osobní kontakty s dalšími fotbalovými přípravkami, které jsou pro další rozvoj
našich nejmladších fotbalistů nepostradatelné.
Na základě kontaktů získaných na turnaji fotbalových přípravek byla naše přípravka
pozvána na turnaj pořádaný SK Paseky Zlín, na
dva turnaje pořádané 1. FC Slovácko v Hluku
a v Uherském Hradišti a na turnaj pořádaný TJ
Hluk. Turnaj na Pasekách ve Zlíně za účasti
mužstev hrajících okresní a krajskou úroveň
vyhráli chlapci z vlčnovské přípravky. Na turnajích v Hluku a Uherském Hradišti skončila
naše fotbalová přípravka poslední. Poslední
místo bylo vyjádřením skutečnosti, že naše
přípravka má oproti soupeřům velmi slabé
zastoupení hráčů ročníku 1996. Nicméně získané zkušenosti jsou velmi cenné.
V průběhu loňského roku dochází k nárůstu zájmu o naše nejmenší fotbalisty ze strany
jejich rodičů. Tento zájem se projevuje ve větší
účasti rodičů na zápasech, trénincích, nabízení
zajištění dopravy na zápasy. Je to odraz nastartované poctivé práce realizačního týmu přípravky, který tvořili Břetislav Moštěk, Marcel Solík
a Bc. Dušan Mikulec. Jen doufejme, že bude
pokračovat a není jen výkřikem do tmy.
Do budoucna je potřeba získat do realizačního týmu současné nebo i bývalé hráče
TJ Vlčnov, bez kterých další budoucnost mládežnického fotbalu nebude možná. Proto bych
chtěl i touto cestou požádat o aktivní účast
v realizačním týmu přípravky. Naši nejmenší
fotbalisté si to zaslouží a budou vám vděční.
Podzimní část sezóny 2006/2007 jsme
ukončili 4. 11. 2006 společným setkáním
hráčů a jejich rodičů. Milým překvapením byla
100% účast rodičů, která nás mile zaskočila.
Na tomto setkání byli vyhlášeni a odměněni
nejlepší hráči podzimu 2006 podle jednotlivých ročníků narození. Nejlepšími hráči se
stali Ondřej Podškubka (ročník 1995), Adam
Moštěk (ročník 1996), Marek Flasar (ročník
1997), Václav Bařina (ročník 1998), David
Plesl (ročník 1999), Filip Klabačka (ročník
2000), Erik Mikulec (ročník 2001). Na tomto
setkání byl také odhlasován příspěvek fotbalové přípravce ve výši 50,– Kč za měsíc.
Vybrané finanční prostředky jsou využívány
k nákupu tréninkových pomůcek, pronájmu
krytého bazénu v Korytné a k sladkým odměnám hráčů po zápase. Vyúčtování těchto příspěvků je řádně vedeno a je k nahlédnutí u realizačního týmu přípravky.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu
Břetislavu Mošťkovi, Marcelu Solíkovi,
Ing. Františku Ulčíkovi, Miroslavu Pešlovi,
Romanu Hrubošovi, Žlutému baletu, výboru
oddílu kopané a obecnímu úřadu za materiální
a finanční podporu a v neposlední řadě rodičům
našich nejmladších fotbalistů, bez jejichž podpory bychom takových výsledků nedosáhli.
Žáci: příspěvek Ing. M. Šabršula
Chtěl bych vás ve stručnosti informovat
o činnosti fotbalového týmu našich žáků v uplynulém kalendářním roce 2006.

Jarní částí okresní soutěže žáků skupiny
C v sezóně 2005/2006 vedla vlčnovský žákovský tým dvojice Josef Koníček ml. (trenér)
a Ing. Marcel Šabršula (vedoucí mužstva).
Mistrovských zápasů a tréninků se účastnilo
v průměru 15 hráčů a po celou dobu jarní části
se tým pohyboval na 4. až 6. místě. Mezi hráči
vyčnívali nejen ti, kteří už některé zápasy v průběhu sezóny odehráli za mužstvo dorostu, kam
po letní přestávce měli odejít, ale i ti nejmenší,
kteří se do mužstva žáků připojili po odchodu
z přípravky. Jeden z těch mladých talentů,
Michal Mikulec, odešel v průběhu soutěže do
mládežnického týmu FC Slovácko. Konečné
páté místo bylo však maximum, na co náš tým
měl jak herně, tak i kondičně. Různé úvahy
trenérů a okresních fotbalových funkcionářů
na téma postupu do eventuálně nově vzniklého okresního přeboru žáků byly bohužel do
konce soutěže zcela scestné a tým zůstal i pro
nadcházející sezónu v okresní soutěži skupiny
C. S trenérskou prací u žáků se rozloučil Josef
Koníček, který po doléčení vleklého zranění
začal opět hrát za první mužstvo.
Pro sezónu 2006/2007 převzal mužstvo
jako trenér Dušan Fibichr, který se opět po krátké pauze vrátil k práci s mládeží. Tým opustili
hráči Jan Knotek, Petr Figura, Martin Janča,
Jakub Rohlík a Pavel Kašpařík přecházející
do mužstva dorostu, z přípravky naopak přišli
Ondřej Podškubka, Marek Bednařík, Adam
Moštěk, Jan Fibichr a Pavel Kubal. Po velmi
dobrém losu soutěže byli naši žáci po prvních
čtyřech kolech na prvním místě, ale zápasy ke
konci podzimu se silnějšími soupeři nás opět
dostaly o několik příček níž. Současné čtvrté
místo je však velmi dobrou pozicí pro jarní
odvety. Na zápasy podzimní části nám chodilo i dvacet hráčů, a tak je tady potenciál do
budoucna opravdu velký. Škoda jen přístupu
fotbalového svazu a některých rozhodčích,
kteří nám bohužel neumožnili v některých
zápasech vystřídat všechny hráče, kteří nám na
zápasy chodí. Striktní dodržování pěti střídajících žáků je z mého pohledu nesmyslné. Takto
si vytvoření širší základny mládeže opravdu
nepředstavujeme. Zimní příprava začala halovými tréninky na začátku ledna, trénujeme nyní
2x týdně. Pro hráče máme připravené březnové třídenní soustředění s ubytováním, stravou
a pitným režimem, kde by měla vícefázovými
tréninky vyvrcholit příprava našich žáků na
jarní část fotbalové sezóny.
Ještě jedna připomínka na závěr: Z přístupu
mládežnických týmů k tréninkům, zápasům
i brigádám by si mohly vzít příklad i starší
týmy našeho fotbalového oddílu. Jsme vesnický oddíl s významnou fotbalovou minulostí, ale
o to bídnější současností. Na to, že hrajeme druhou nejnižší soutěž, je zázemí pro hráče velmi
slušné. Ale samotné zázemí a práce fotbalového výboru nestačí na dobré umístnění v tabulce.
Každý jednotlivý hráč od přípravky až po muže
musí chtít na hřišti odevzdat maximum. Jen tak
dokážeme získat zpět nejen vyšší a kvalitnější
soutěž, ale i přízeň našich fanoušků.
Dorost jaro: trenér J. Křapa
V uplynulém fotbalovém ročníku udělal domácím fotbalovým příznivcům největší
radost dorost, který pod vedením trenéra pana
Jana Křapy a vedoucího mužstva pana Jaromíra
Kužely vyhrál základní soutěž a po dvou sezó-
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nách se vrátil do okresního přeboru. Po podzimu vstupoval do soutěže na 4. místě se ziskem
28 bodů, se ztrátou 1 bodu na čelo tabulky.
V jarní části soutěže se mužstvo probojovalo
na 1. místo se ziskem 63 bodů, 2 body před 2.
Bánov. Podle trenéra Jana Křapy o vítězství rozhodlo to, že hráči utvořili dobrý kolektiv, a dále
to, že mužstvo posílil brankář Miroslav Kovář,
který se vrátil z hostování v Kunovicích.
Klíčovými zápasy bylo vítězství doma
s Hradčovicemi 1:0 gólem v poslední minutě,
udržení remízy v Mařaticích a samozřejmě 2
výhry s Bánovem, který s Vlčnovem držel krok
až do posledního zápasu. Trenérovi, vedoucímu
mužstva a jeho pomocníkům a hráčům patří
tímto velký dík.
Dorost podzim:
příspěvek P. Matějíček, F. Kužela:
V minulé sezóně se dorostencům pod vedením trenéra Jana Křapy podařilo postoupit do
okresního přeboru. Určitě úspěch, ale co dál.
Kádr opustilo pět hráčů a z kádru žáků přišli tři
hráči. V tuto dobu čítalo mužstvo 13 hráčů. Do
zahájení mistrovských utkání se realizačnímu
týmu podařilo s úspěchem oslovit tři chlapce,
kteří již dříve kopanou ve Vlčnově hrávali.
S tímto kádrem jsme zahájili letní přípravu
v polovině měsíce července. Do zahájení soutěže zbýval asi měsíc času, a co víc, byly
prázdniny. V průměru se na trénincích scházelo
7–9 hráčů. Podařilo se nám sehrát dvě přátelská
utkání. A začala soutěžní utkání. Výsledky v soutěži jsou odrazem výrazné hráčské obměny
v kádru před zahájením soutěže. A nejvíce se
pod výsledky týmu podepsala nemožnost stabilizovat zápasovou sestavu z důvodů omluvené
i neomluvené absence a zranění. Také individuální výkonnost zvláště u starších hráčů
výrazně kolísala. Důvody nemíním rozebírat,
protože to je na samostatnou debatu. Po podzimu patří dorostencům 11. místo z 15 zúčastněných mužstev. Ze 14 utkání jsme získali
14 bodů (4 vítězství, 2 remízy). Ze zápasů
venku jsme nepřivezli ani bod. Pozitivním
zjištěním se jeví skutečnost, že mužstvo patří
věkově mezi nejmladší, a pokud splní svůj cíl,
tj. udržet se v soutěži, má dobré předpoklady
pro úspěšné účinkování v této soutěži v dalších
sezónách. To ovšem za předpokladu, že hráči
pochopí nezbytnost trénování a zodpovědnosti
jednotlivců k mužstvu. V lednu 2007 byla
zahájena příprava na jarní část sezóny a tato
je pro realizační tým obrovským zklamáním.
Tréninková účast je bídná, když nepočítám
žáky, zúčastňují se průměrně 3 hráči. Pokud
fotbalový výbor má lidi ochotné působit u dorostu, jsme připraveni okamžitě odstoupit.
V případě, že by nebyl projeven zájem, jsme
ochotni dokončit tuto sezónu! O dalším působení u mužstva neuvažujeme!
A mužstvo jaro: trenér David Jurásek
Do jarní části soutěže vstupovalo mužstvo

na předposledním místě se ziskem 13 bodů.
Během zimní přípravy navíc došlo v mužstvu
k rozkolu. Aby se mužstvo rychle konsolidovalo, přislíbil výbor podporu pro kvalitní
zimní přípravu. Mužstvo bylo přihlášeno na
zimní turnaj na umělý povrch do Uh. Brodu
a byla taky přislíbena podpora pro zamýšlené soustředění. Vzhledem k nízké tréninkové
účasti trenér zimní soustředění zrušil. Jestli
bylo důvodem zhoršení vztahů v mužstvu toto,
nebo něco jiného, je v tuto dobu už jedno.
Situace však byla vyhrocena tak, že mužstvo
nebylo schopno v zimním turnaji nastoupit
ani v 11 lidech. Trenér nabídl řešení – sehnání
dalších posil – dolněmčanských odchovanců.
Akce byla provedena, turnaj dohrán a mužstvo
šlo do jarní části soutěže s cílem rychle nadělat
body a vzdálit se sestupovému pásmu. Základ
mužstva tvořilo 6 hostujících hráčů, zbytek
byl doplněn Vlčnovjany, které fotbal ještě jakž
takž bavil. Začátek se nevydařil, mužstvo doma
prohrálo s vedoucími Popovicemi a navíc se
těžce zranil Dušan Fibichr, který chtěl mužstvu
na jaře pomoci.
Celý zbytek jarní sezóny, to byl každý týden boj o každý bod. Mužstvo 4x vyhrálo, 4x remizovalo, což mu pomohlo získat 16 bodů a společně s podzimními 13 body to znamenalo
29 bodů a záchranu v soutěži. Nakonec se
ukázalo, že sestupovalo pouze 1 mužstvo a že
počet uhraných bodů vysoce převyšoval počet
bodů nutných k záchraně. Na to se ale nedalo
spoléhat. Byli jsme rádi, že to dopadlo tak, jak
to dopadlo. Trenérem mužstva byl David Jurásek z Dol. Němčí a vedoucím Petr Grulík.
A mužstvo podzim:
trenér František Josefík
Ihned po jarní části soutěže se začala řešit
otázka jak dál. Stavět nadále na pomoci kluků
z Dol. Němčí, kteří nám se záchranou pomohli,
nebo se začít stavět na vlastní nohy? Proběhlo
několik jednání a bylo přijato řešení:
K vedení mužstva se vrátil trenér z domácích řad, Franta Josefík, který před 4–8 lety stál
u úspěšné etapy dorostu, který taky začínal od
nuly a dotáhl to téměř až do kraje (Fr. Josefík,
J. Kužela). Bylo nadějí, že tehdejší dorostenci
projevili ochotu vrátit se a hrát zase za Vlčnov,
z kluků z Dol. Němčí tu zůstali pouze M. Baroň
a M. Mikulec, ze Zlínska (Lužkovic) byl získán
na hostování Jan Křapa nejmladší.
Do přípravy, která začala 14. 7. 2006, se
zapojilo 20 hráčů, některým hráčům skončilo
hostování, ale zas přišlo 6 hráčů nových, ať
už z dorostu nebo staronových, kteří už ve
Vlčnově hráli. Mužstvo bylo solidně doplněno
a tréninků se zúčastňovalo v průměru 10–12
hráčů. Samotná sezóna byla jako na houpačce.
Začátek byl podle představ nás všech, kdy jsme
ve 4 zápasech bodovali, ale po těchto 4 neprohraných utkáních přišlo jakési sebeuspokojení
a karta se začala obracet. 5 zápasů po sobě
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jsme prohráli, i když ve 3 utkáních jsme přišli
o bod až v poslední minutě. Závěr podzimní
soutěže byl už zase vítězný. Zvláště důležitý
byl poslední zápas v Babicích. V podzimní
části soutěže mužstvo 6x vyhrálo, 6x prohrálo,
1x to skončilo nerozhodně. Bilance: 7. místo,
19 bodů, skóre 29:28.
Pro jarní zápasy je třeba především zapracovat na fyzické kondici a obranné činnosti,
protože 28 obdržených branek ze 13 zápasů
je hodně. Nejlepším střelcem byl J. Křapa (7
branek), M. Mikulec a K. Tomala po 5 brankách. Celkem se do listiny střelců zapsalo 11
hráčů. Na závěr bych chtěl hráčům poděkovat
za jejich přístup v podzimní části soutěže a
doufám, že jarní část sezóny začneme stejně
dobře jako podzimní a v tabulce se posuneme
o něco výše.
Zpráva o mimofotbalové činnosti
oddílu v r. 2006
Byly zorganizovány 2 brigády na zlepšení stavu hřiště a kabin a drobnější akce dle
potřeby.
Byly provedeny tyto práce:
- vyčištění (průklest) potoka,
- nový plot od potoka
(ve spolupráci se Žlutým baletem),
- úklid rezavých předmětů – korby auta,
- úklid skladu vápna za zadní brankou,
- vyklizení sklepních prostor (pro společenskou místnost a pro potřeby hasičů),
- vymytí a vysušení sklepních prostor,
- výměna podlahové krytiny v kabinách,
- oprava rozhlasové aparatury na stadionu
(mobilní mikrofon).
Kulturní, společenské a jiné akce
uspořádané v roce 2006:
- uspořádání Plesu sportovců,
- zájezd žáků na Spartu Praha (návštěva
stadionu, účast na utkání Sparta – Brno),
- uspořádání páteční zábavy
před jízdou králů,
- zabezpečení prodeje občerstvení na
stadionu při jízdě králů, úklid stadionu,
- uspořádání přátelského utkání: staří páni
Slavia Praha – staří páni Vlčnov
(z podnětu sponzora J. Šuláka),
- uspořádání turnaje přípravek
„O pohár starosty obce“,
- přijetí hráčů přípravky starostou
a místostarostkou obce,
- oslovení vlčnovských podnikatelů
se žádostí o sponzoring.
Výbor oddílu kopané
pracoval ve složení:
Marcel Solík – předseda oddílu, Ing. Miroslav
Josefík, Dušan Fibichr, Ing. Marcel Šabršula,
Ing. Pavel Hradílek, Bc. Dušan Mikulec,
Petr Junaštík, Petr Grulík, Miroslav Kovář,
Jaromír Kužela, Pepa Koníček, Břeťa Moštěk
a Ing. Franta Ulčík.
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Záměry a cíle oddílu
Sportovní:
- udržení trendu v práci s mládeží (hlavně
dostatek trenérů, pokud možno
s kvalifikací),
- u dorostu je cílem udržet třídu
(okresní přebor),
- u A mužstva je minimem dohrát soutěž
„v klidných vodách“, tzn. bez sestupových stresů, zařadit do mužstva mladé
hráče
- v přípravě dát šanci loňským dorostencům a začít budovat kostru mužstva, které
bude mít za úkol návrat do vyšších tříd,
- zvažuje se eventualita zlepšení kvality
mužstva – posílení mužstva 3–4 hráči.
Ostatní cíle:
- obnovení funkce kronikáře,
- vybudování společenské místnosti ve
sklepních prostorách (místo bufetu),
- postupné zlepšování vzhledu sportoviště
(pravidelné sečení, péče o plochu hřiště, péče o přilehlé plochy, péče
o prostory kabin),
- postavení záchytných sítí za brankami,
střídačky na tréninkové hřiště,
- spoluúčast (části členů výboru) na projektu řešícím pokrytí házenkářského hřiště umělým povrchem,
- uspořádání Plesu sportovců 2007
(už proběhl),
- uspořádání zábavy před jízdou králů,

- zabezpečení požadovaných služeb při
Jízdě králů Vlčnov 2007 (parkoviště,
občerstvení na stadionu, úklid).
V časovém horizontu delším než 1 kalendářní rok:
- vybudování nového plotu kolem stadionu,
- oprava a využití sportoviště mezi oběma
fotbalovými hřišti (odbíjená),
- oprava tribuny,
- zcivilizování stadionu jako sportoviště
obecně, aby s nově restaurovaným koupalištěm tvořil kvalitní sportovní komplex,
- zapojení se do aktivit souvisejících
s čerpáním prostředků z fondů EU
(vyškolení za účelem podávání kvalitně

zpracovaných žádostí o poskytnutí grantů
apod.).
Navržení a zvolení členové výboru fotbalového oddílu TJ Vlčnov pro rok 2007:
Dušan Fibichr, Petr Grulík, Ing. Miroslav
Josefík, Petr Junaštík, Josef Koníček, Miroslav
Kovář, Jaromír Kužela, Břetislav Moštěk,
Marcel Solík, Ing. Marcel Šabršula,
Ing. František Ulčík. Předsedou pro rok 2007
byl zvolen Marcel Solík, jednatelem je Petr
Junaštík, kroniku v elektronické formě začíná
udržovat M. Josefík.
Souhrnnou zprávu zpracoval:
Ing. M. Josefík, leden 2007
Poslední doplnění: březen 2007

Zpráva o činnosti amatérského sdružení ŽLUTÝ BALET za rok 2006
Zaměření našeho sdružení je orientováno
převážně na rekreační kopanou, pořádání
menších či větších kulturních akcí nejen pro
členy ŽB, jejich rodinné příslušníky a přátele, ale i pro celou obec. ASŽB má v současné době 19 členů, přičemž nejstaršímu
je 85 let a nejmladšímu 31 let, průměr je
43 let. Scházíme se pravidelně celoročně
každé úterý (v letní sezóně na stadionu, přes
zimu v KSK).
Loňský rok byl tradičně zahájen volbou předsedy. Po ročním předsednictví René
Koníček, jak je již dobrým zvykem, složil svoji
funkci, ta byla po tajném hlasování nabídnuta
Petru Matějíčkovi. Ten, jak je již také dobrým
zvykem, funkci přijal. Stálým prezidentem
našeho sdružení zůstává Marcel Solík.
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První a zároveň největší akcí zůstává
již tradičně FAŠANK. Pro rok 2006 jsme
se rozhodli pro znovuvybudování zámečku
na Pepčíně. Pro zajímavost: JUDr. Václav
Kounic začal svoje letní sídlo stavět v roce
1903, a s pomocí mnoha firem a desítek dělníků byl zámeček Obora dokončen až v roce
1905, aniž by se sám hrabě výsledné stavby
dožil (zemřel 1904). Tudíž stavěl 3 roky
a ještě ho to stálo život. Žlutý balet stavěl
s přestávkami 3 týdny, pracovalo střídavě
pouze 19 lidí a bezezbytku přežili.
Samotný masopustní průvod se vydal
18. února za účasti cca 50 masek na svoji
okružní cestu Vlčnovem, za hudebního
doprovodu členů kapely Vlčnovjané v 9.00
hodin. Pro všechny zúčastněné bylo před
zahájením průvodu připraveno ranní pohoštění „U Myslivců“, ze kterého čerpali sílu na
dopolední část masopustu. Všechny masky
včetně muzikantů se v relativně dobré kondici okolo jedné hodiny odpolední opět
setkaly u myslivců na dobrém obědě, po
kterém vyrazili ukázat zámeček hornímu
konci Vlčnova. Masopustní průvod proběhl
bez problémů a všichni se tak již mohli těšit
na příští sobotu, kdy se konala fašanková
zábava. V KSK vystoupila skupina Čtyři
fotři a hrála s přestávkami na vyhlášení tradičně bohaté tomboly před plným sálem do
brzkých ranních hodin.
Jelikož stavba Pepčína i organizace
masopustu si vyžádala velice mnoho našeho volného času, o který jsme samozřejmě šidili své přítelkyně, manželky a děti,
snažili jsme se pro ně zorganizovat několik
odpustkových akcí. Mezi vydařené lze zařadit zájezdy do sauny a bazénu v Korytné,
zimní a podzimní zabijačku „U Myslivců“

a v neposlední řadě burčákové posezení
v búdách.
V roce 2006 jsme si připomněli 10 let
od založení Žlutého baletu. Na oslavu tohoto
výročí jsme si dovolili pozvat nejen současné, ale i bývalé členy s rodinami na přátelské
posezení s hudbou. Z výše uvedených slov
se zdá, že kultura převládá nad sportem. Jen
částečně. V loňském roce jsme sehráli přátelské utkání s naším tradičním rivalem, pivovarem Uherský Brod. Rozešli jsme se smírně
(1:1). Dva zápasy jsme sehráli též s učiteli
z Uherského Hradiště. Domácí utkání jsme
s přehledem zremizovali (1 : 1), ale při utkání
v Sadech nás omlazení pedagogové přehráli
(1:4). Útěchou nám byl jen výtečný burčák,
kterým nás pohostili ve své domovské hospůdce. Zúčastnili jsme se taktéž vlčnovského
turnaje v malé kopané, ve kterém jsme obsadili pěkné 3. místo. Největším zážitkem byl
ovšem zápas proti staré gardě Slavie. Tento
zápas jsme sehráli doplněni o bývalé výborné
fotbalisty Vlčnova + reprezentanta bývalého
Československa Milana Luhového, ve velice
pohodové atmosféře, která se přenesla i do
pozápasové zábavy.
V loňském roce pokračovala naše brigádnická činnost na fotbalovém hřišti, tentokrát
se nám podařilo vyklučit svah k potoku,
odstranit staré zbytky plotu a postavit plot
nový. Našim nejmenším fotbalovým kolegům z přípravky jsme zakoupili fotbalové
dresy a trenýrky. Později jsme ještě dodali
sadu fotbalových míčů. Naše sdružení žije
z vlastních členských příspěvků, tudíž všechny sportovní i kulturní akce jsou financovány
pouze a jen členy Žlutého baletu.
Petr Chaloupka
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Házenkářský sportovní klub HSK Vlčnov Šachy
Házenkářský sportovní klub HSK Vlčnov
v minulé sezóně obhajoval prvenství v kategorii mladších žaček. Po konečném zúčtování se musel sklonit před celkem ze Zlína
a skončil na stříbrním místě. Úspěchem
klubu bylo hned několik vyhraných turnajů
v rámci České republiky a dobrá reprezentace obce Vlčnov. Klub se zúčastnil největšího
mládežnického turnaje světa v Praze, když
v konkurenci 460 družstev z 21 zemí světa
obsadil v kategorii mladších žaček překrásné
5. místo.
Taktéž jsme „sklidili“ první úspěch v podobě výchovy mladých hráček, když do střediska házené Zlína přešla talentovaná Zuzana
Kuželová, která je rovněž v reprezentaci
České republiky.

Z důvodu nevyhovujících rozměrů jinak
překrásné haly a povrchu venkovních ploch
jsme nuceni absolvovat tréninky a zápasy
v nedalekém Bánově, kam dojíždíme 4×
týdně. V současné době je do činnosti klubu
zapojeno celkem 12 děvčat z Vlčnova, která
doplňují stejně staré vrstevnice z Bánova.
Celkový rozpočet klubu na soutěžní rok
činí 200.000 Kč, snažíme se jej pokrýt jak
sponzorsky, tak i přispěním rodičů. Velkou
položku dělá doprava k utkáním. V soutěži
hrajeme s celky: Novesta Zlín, Junior Zlín,
Prior Olomouc, Holečkova Olomouc, Zora
Olomouc, Otrokovice, Veselí nad Moravou,
Kunovice, Velká nad Veličkou, Hodonín,
Prostějov a Kvasice.
Radmil Schneider

Společnost Jízdy králů informuje
o činnosti v roce 2006
Na valné hromadě Společnosti 1. prosince 2006 oslavilo toto občanské sdružení
15. výročí svého založení. V začátcích měla
Společnost 14 členů převážně z výboru klubu
a dnes máme rozsáhlou členskou základnu
v počtu 228 členů. Z toho je 126 z Vlčnova
a 102 z celé republiky. Zejména členové
s bydlištěm mimo Vlčnov jsou nejlepšími
propagátory Jízdy králů ve svém okolí a podporují cíle Společnosti finančními dary.
Společnost má ve svém středu skupinu 19 vlčnovských králů a letos přibude 20. král Radim
Podškubka. Neznáme společenství, které se
může pochlubit takovým počtem králů.
Cílem společnosti je podpora Jízdy králů
a snaha o udržení vlčnovského kroje pro
další generace. Členové výboru Společnosti
v minulém roce připravili představení krále
a královské družiny na krojovém plese a pomohli Klubu s přípravou a organizací Jízdy
králů. Společnost také finančně podpořila
rodinu krále, družice ročníku a mužský sbor.
Ta minulá Jízda králů byla mimořádná svým
deštivým počasím. Přesto hlavní organizátor – Klub – za pomoci obecního úřadu,
Společnosti, vlčnovských spolků a dalších
obětavých občanů dobře zvládl mimořádnou
situaci a Jízda králů se opět vydařila.
Na základě jednání s Národním ústavem
lidové kultury ve Strážnici provádí Společnost
Jízdy králů výzkum tradice jízdy králů ve
Vlčnově. Výsledky výzkumu budou použity
pro nominaci fenoménu jízdy králů k zápisu

na seznam památek světového kulturního
dědictví UNESCO. V této souvislosti byl
velmi oceněn seznam vlčnovských králů,
který vznikl v roce 1981 za podpory mnoha
občanů. Proto i nadále prosíme o spolupráci
vlčnovskou veřejnost, aby pomohla zmapovat
naši jízdu králů zejména v období mezi válkami a těsně po druhé světové válce.
Společnost aktivně spolupracuje na připravovaném setkání všech Vlčnovů v našem
Vlčnově, které by se mělo uskutečnit letos na
hody, 21. a 22. července.
Společnosti se dále podařilo získat z pozůstalosti dr. Josefa Beneše důležité archiválie týkající se tradice Jízdy králů a vlčnovského kroje. Vše je prozatím uloženo v archivu
obecního úřadu a bude to použito pro připravované muzeum Jízdy králů.
V závěru minulého roku vydala Společnost
malý kalendář Jízda králů a vlčnovské kroje
2007, kde je dokumentováno i deštivé počasí.
Kalendář dostali jako dárek všichni členové
Společnosti a díky tomu se informace o Jízdě
králů dostanou do celé republiky. Velmi nám
pomohla řada spolupracujících sponzorských
firem z Vlčnova a okolí, které kalendáře darovaly svým zákazníkům. Tato akce byla tou
nejlepší cílenou propagací naší Jízdy králů.
Výbor Společnosti Jízdy králů děkuje
všem sponzorům, obecnímu úřadu, Klubu
sportu a kultury a celé členské základně za
podporu našich cílů.
Ing. Antonín Pavelčík

Čerešničky
V letošním školním roce navštěvuje
folklorní soubor Čerešničky 24 dětí. 19 děvčátek a 5 chlapců ve věku 3–6 let se schází
od října pravidelně každý pátek odpoledne
v budově mateřské školy. Některé děti zůstávají souboru věrné již třetím rokem, jiní
letos začínají.
Přesto máme za sebou již několik veřejných vystoupení. V říjnu jsme se zúčastnili oslavy 45. výročí založení souboru
Vlčnovjánek, v prosinci jsme se pokusili
zpříjemnit předvánoční období seniorům
v Charitním domě, nechyběli jsme ani mezi

gratulanty na narozeninové oslavě KSK a na
dětském krojovém plese. V současné době
naše úsilí směřuje k důstojné prezentaci souboru na vlčnovských slavnostech.
Připravujeme pásmo s názvem Hry dětí.
Děkujeme KSK za finanční podporu,
údržbu krojů a každoroční výlet do ZOO
Lešná.
Srdečně všechny zveme na oslavu 35.
výročí založení Čerešniček, která se uskuteční při oslavě Dne matek.
Helena Plachá,
Dana Mikulcová
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V sezóně 2005–2006 dosáhl vlčnovský šach největšího úspěchu ve své historii.
Družstvo A postoupilo do krajského přeboru
II. třídy. Po postupu do vyšší soutěže se
mužstva zpravidla posilují a doplňují. U nás
tomu bylo naopak. Odešli nám hráči z prvních tří šachovnic, za něž se nám nepodařilo
získat stejně kvalitní náhradu. Ze zdravotních
důvodů odešel nejlepší hráč Milan Flekač.
V tomto oslabení bude těžké vyšší třídu
udržet, ale bojujeme.
Náš nejlepší žák Marek Staňa hraje za
St. Město. U nás pomáhá svému otci trénovat
naše žáky. Žáci se zúčastňují turnajů pořádaných krajským šachovým svazem. Nejlepší
žáci hrají za mužstvo C regionální přebor.
Vánoční turnaj vyhrál Fera Vrána ze
Starého Města, dobře si vedli naši hráči Jenda
Šimčík a Petr Zemek. Nejlepší ze všech žáků
byl Marek Staňa. Zúčastnilo se 45 hráčů,
každý obdržel cenu. Zúčastnili jsme se turnajů ve Starém Městě, Dubňanech a Slavičíně.
Při Jízdě králů se několik našich členů
zúčastnilo prodeje v bufetu a zajišťování parkování. V loňském roce jsme zakoupili 8 ks
digitálních hodin.
Vloni o prázdninách praskla hadička přívodu vody u záchodu v přísálí a voda nás
mírně vytopila. Stěny a strop jsme vypucovali
a nechali vyschnout, hodně pomůže topení
přes zimu, ale až skončíme sezónu, bylo by
nutné šachovnu vymalovat.
Dovolte, abych poděkoval zastupitelstvu a
vedení obce za finanční podporu, vedení KSK
a Petru Pančochovi za dobrou spolupráci.
Děkuji výboru Tělovýchovné jednoty, vedenému předsedou p. Chvilíčkem, za
vytvoření dobrých podmínek pro činnost
šachového oddílu.
Děkuji i vám všem, kteří nám fandíte.
Jan Javor

Klub maminek
a dětí „Broučci“
Scházíme se pravidelně každou středu už
třetím rokem na obecním úřadě v místnosti
bývalé spořitelny. Podnikli jsme pár dobrodružství po okolí, přispěli na velikonoční
výstavu a v červnu jsme uspořádali kreslení
na chodníku, i když kreslily spíš maminky než
děti. Jelikož nám ještě pár kříd zbylo, budeme
kreslit i tento rok. Na vítání občánků jsme
rozdali přáníčka a tím zároveň i pozvánky do
naší klubovny.
Od nového roku se nás schází už kolem
desítky, takže myslím, že by pan starosta měl
uvažovat o nových parkovacích místech pro
kočárky, protože náš věhlas roste. Tento rok
máme smělé plány nakoupit pár knížek a hraček pro děti a jelikož se nám přihlásili i někteří
sponzoři, vidíme budoucnost pozitivně.
Na konec bych chtěla jménem svým
a našeho klubu poděkovat místní knihovnici
paní Kolajové za to, že nám poskytuje časopisy pro děti, a celému obecnímu úřadu za
ochotu a vřelý přístup k našemu klubu maminek a dětí.
Hana Šimková
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Stručná zpráva o činnosti ČZS Vlčnov za rok 2006
Nejdříve k historii naší organizace. Svaz
zahrádkářů ve Vlčnově byl založen 1. května 1959. Prvním předsedou byl zvolen pan
učitel Josef Kukulka. Členy výboru se stali
zakládající členové František Kadlčík (č.
236), Josef Pavelčík (č. 465), Jan Prchlík,
Vladislav Moštěk a František Šulák. K
31. 12. 2006 měl ČSZ ve Vlčnově 58 členů.
Provádíme služby pro naše členy a občany naší obce a také pro zájemce z okolních
obcí. Tak jako v minulých letech je to půjčování nádobí a zahrádkářské literatury, signalizační zprávy. Ve zpracovně ovoce provádíme vaření povidel, drcení, lisování a moštování ovoce. Těchto služeb bylo v období od
13. 9. do 23. 10. 2006 využito následovně:
Zpracováno celkem: 4 498 kg ovoce
• na povidla
900 kg ovoce,
uvařeno 18 kotlů
• na mošt a šťávu
3 598 kg ovoce,
914 l – 1306 ks/0,7 l
• pouze lisování
535 l
• pouze šrotování
300 l

Celkem bylo vylisováno 1749 litrů ovocné
šťávy.
Služeb využilo 39 zájemců:
• 6 členů ČZS Vlčnov
• 20 občanů z Vlčnova
• 13 občanů z okolí
Tuto práci prováděli ke spokojenosti všech
zákazníků Františka a Bohuš Ulčíkovi.
Údržba a opravy: Byly dokončeny úpravy
společenské místnosti a kanceláře v suterénu
budovy Zahrádkář, a to včetně nátěru schodů
a chodby. Do místností byla položena nová
podlaha a zakoupeno nové plynové topidlo.
V roce 2007 je nutno dodělat sociální zařízení
a malý kuchyňský kout. Na budově zpracovny
byla provedena nová fasáda a obklad soklu.
Provedla fa Teramont – Ladislav Kovář. Částka
za tyto práce činila 21 442,50 Kč. Byla opravena brána na dvůr zpracovny ovoce. Opravu
provedl př. Jan Marášek. Byly částečně provedeny venkovní nátěry, tj. nátěry brány a branky.
Zbytek nátěrů bude proveden v roce 2007.

Ohlédnutí za mysliveckým rokem 2006
Již začátek loňského roku byl pro zvěř
v našem revíru dosti nepříznivý. Velká sněhová nadílka a rtuť teploměru pod nulou
udělaly radost dětem, ale vrásky myslivcům.
Připravené krmivo na běžnou zimu ze zásobníků rychle mizelo. Pomocnou ruku podala
místní zemědělská společnost a někteří členové mysliveckého sdružení, kteří poskytli
krmivo z vlastních zásob. Ale i přes tuto snahu
zvěř strádala, stahovala se ke komunikacím k
vesnici a potravu hledala i ve vesnici. Někteří
občané tyto nezvané návštěvy pocítili na vlastní kůži. Okousané ovocné stromky jistě nepotěšily oko žádného zahrádkáře. Myslivecké
sdružení Dřínek Vlčnov se touto cestou všem
poškozeným omlouvá a děkuje za toleranci.
Dlouhá doba strádání se projevila na zvěři
až v jarních měsících. Myslivci a občané našli
podle dostupných podkladů 24 uhynulých

zajíců a 16 kusů srnčí. Dalším nepříznivým
faktorem bylo to, že dlouhá zima odsunula
jarní zemědělské práce do doby, kdy již zvěř
klade mlaď, a tato hynula pod koly mechanismů.
I přes tyto nepříznivé faktory ukazovaly
letní pochůzky honitbou vcelku dobrý stav
zvěře srnčí a v některých lokalitách i zvěře
zaječí. Pro zajímavost uvádím, že v našem
revíru byla několikrát pozorována i zvěř jelení
a daňčí. Podzimní hony byly omezeny. Jeden
hon se konal v trati Rovné, Hájek, Boří a Topolovy vinohrady, kde bylo uloveno 26 zajíců.
Odlov srnčího a divokých prasat byl srovnatelný s minulými léty. Pernatou zvěř (bažant,
koroptev, křepelka) již dlouhá léta nelovíme
a její stavy neustále klesají.
Josef Knotek, předseda MS Dřínek Vlčnov

Cimbálová muzika DURANCIJA
Naše cimbálová muzika v uplynulém roce
pokračovala ve své bohulibé činnosti a snažila
se rozdávat radost a potěšení posluchačům
nejen v naší obci.
Oproti minulému období se nástrojové
obsazení rozrostlo o mladou flétnistku, takže
barva muziky je opět zajímavější. Zkoušíme
každou středu od 19 hodin v klubu, což tímto
dáváme na vědomí případným zájemcům
o hraní v naší kapele. I nadále spolupracujeme s mužským sborem z Vlčnova, troufám si tvrdit, že k oboustranné spokojenosti.
Vydařenou akcí bylo hodové zpívání v búdách,
které bychom rádi zopakovali i letos. Spolu
s Vlčnovjankou a souborem Vlčnovjan jsme
naši obec reprezentovali (věřím, že dobře) na
slavnostech a koštu vína v Brně-Vinohradech.
Užší vztah vzniká se souborem Vlčnovjánek, který doprovázíme při téměř všech
jeho vystoupeních. K těm nejhezčím patřilo
vystoupení na benefičním večeru ve prospěch Fondu ohrožených dětí a jeho projektu
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Klokánek v Městském divadle v Brně, který
se konal 2. října. Zde si s námi na společném
závěrečném vystoupení zahrál i Mistr Pavel
Šporcl, na což jsme byli náramně pyšní.
Také vystoupení na ministerstvu kultury
v Praze v předvečer státního svátku, 27. října,
patřilo k těm velmi vydařeným.
A ve Vlčnově? Bylo toho během roku
nepřeberně. Ať už na Svátek matek, v rámci
Jízdy králů, na hody, při výročí založení KSK,
na dětském krojovém plese a jiných akcích.
V současné době hraje muzika ve složení:
Karel Kapsa
prim
František Knotek herc
Karel Beníček
klarinet
Radka Smetanová příčná flétna
Jana Vichorcová
cimbál
Radka Pavelková kontr
Rostislav Stloukal basa
A zpíváme všichni, protože máme na
paměti muzikantské krédo „Co neuhrajeme, to
uzpíváme“.
Rostislav Stloukal

Akce, které v r. 2006 výbor uskutečnil
pro své členy a občany:
10. března – Výroční členská schůze
– všeobecná odborná přednáška. Přednášel
předseda ÚR Jiří Vratislavský
16. dubna – v KSK se za spolupořadatelství obce Vlčnov uskutečnila již 33. výstava vín s ochutnáváním. Bylo vystaveno 360
vzorků, z toho 80 vzorků z Vlčnova a 280
vzorků cizích. Vystavovalo 156 vinařů – z
Vlčnova 34, cizí 122. Návštěva 235 platících
milovníků a znalců vína. Vlčnovští vinaři
vystavovali v r. 2006 na výstavách téměř po
celé Moravě, se střídavými úspěchy.
10. května – zájezd na výstavu Floria
do Věžek u Kroměříže společně s důchodci.
Zájezdu se zúčastnilo 21 zájemců, z toho
5 zahrádkářů.
Zájezd pro vinaře se pro malý zájem neuskutečnil. Výstava ovoce, zeleniny a květin
se pro špatnou úrodu také neuskutečnila.
Antonín Mikulec,
předseda ZO ČZS Vlčnov

Zpráva o činnosti Klubu
důchodců v roce 2006
ve Vlčnově
Vlčnovští důchodci se schází v Klubu
sportu a kultury každé druhé úterý v měsíci.
V letošním roce jsme uspořádali kurzy výroby
a zdobení cukrářských výrobků, kurz zdobení
vánočních perníčků, jejichž část byla použita
na výstavku perníků v Klubu sportu a kultury.
Při této příležitosti byla provedena ukázka
pečení starodávných vánočních oplatků.
Pro své zdraví jsme zorganizovali podvečer s tanečnicí břišních tanců. V rámci této
akce byla uspořádána výstavka krojových
šátků „delínků“. V galerii na měšťance jsme
uspořádali velmi zdařilou výstavu dovedných
rukou Vlčnovjanů. Tímto chceme poděkovat
všem, kteří zapůjčili exponáty, a Klubu za
spolupráci v průběhu celého roku.
V říjnu jsme uspořádali tematický zájezd
do Blatničky, kde nám v krojové dílně ukázali
šití krojů, v galerii výstavku krojů a ukázku
celoročního života na vesnici v dřívějších
dobách. Pokračovali jsme do větrného mlýna
v Kuželově, kde nás průvodkyně seznámila s historií mlynářství a přilehlého muzea.
Další zastávkou byl rodný dům Joži Uprky
v Kněždubu.
Měsíc prosinec pro nás byl ve znamení
Vánoc. Uspořádali jsme kurz vazby vánoční
výzdoby a také nám paní Bičanová předvedla praktickou ukázku aranžování a vazby
ze živých květin k různým slavnostním příležitostem včetně dušičkových svátků.
Většina členek klubu se zúčastnila nácviku a cvičení na Všesokolském sletu s účastí
v Uherském Brodě, Zlíně a Praze. Zde také
vznikla potřeba cvičení pro všechny ženy,
které v této době probíhá každé pondělí od
19–20 hodin v Klubu sportu a kultury.
Zveme i další zájemkyně mezi nás, jak do
cvičení, tak i do seniorského klubu. Zváni jsou
do našich řad i muži.
Marie Černíková
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Vlčnovjan v roce 2006
Rok 2006 začal pro soubor již tradičně krojovým plesem 28. ledna. Soubor zde
vystoupil v šesti párech. Cimbálová muzika
Čardáš pojala ples jako příležitost ukázat se
i v jiných krojích, než na které jsou Vlčnovjané
zvyklí. A tak vypadala muzika jako poskládaná z různých koutů Uherskobrodska a Kopanic
– objevily se kroje záleské, komenské (z Komně), bojkovské, i ze Strání či Kopanic. Během
večera jsme se také všichni rozloučili s primášem Honzou Špiritem, který na půl roku
odjížděl na studijní pobyt do Belgie. Primášské
povinnosti převzala a skvěle se jich ujala Petra
Šimková.
Akcí, kterou již na konci března a na
začátku dubna propíraly regionální i celostátní
noviny, byla prezentace Vlčnova a vlčnovské
Jízdy králů v Evropském parlamentu. Do
Štrasburku odjely tři taneční páry, cimbálovka
– tentokrát již s primáškou Petrou Šimkovou
a samozřejmě zástupci obce, KSK a také
novináři. Návštěva hlavního města Alsaska
i Evropského parlamentu (2.–6. 4.), stejně
jako vystoupení a setkání s europoslanci, se
stala pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem.
Poté co jsme se nad ránem vrátili unavení
z cesty a přemíry zážitků, čekalo opět tři páry
a muziku vystoupení na vernisáži ve Slováckém
muzeu v Uh. Hradišti (6. 4.). Vystavovaly se

zde fotografie z cyklu vlčnovského rodáka
dr. Josefa Beneše Rok ve Vlčnově 1945–46.
V den státního svátku 8. 5., kdy bylo
nezvykle teplo a slunečno, jsme vyrazili na
košt vína na brněnské Vinohrady – jak jinak,
pracovně. Tedy v kroji, s nacvičenými tanečními pásmy a celé odpoledne jsme se na
střídačku s DH Vlčnovjanka starali o kulturní
program.
Třídenní zápřah jako každý rok představovala Jízda králů 26.–28. 5. Soubor účinkoval
v pátečním, sobotním i nedělním programu.
A v pátek se navíc dva z jeho sólistů účastnili
soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku na Uherskobrodsku.
Volno jsme neměli ani o prázdninách.
Po devítileté pauze byl soubor pozván do
hlavního nedělního programu Kopaničářských
slavností ve Starém Hrozenkově (16. 7.). A už
za čtrnáct dní nato jsme vycestovali do blízkého zahraničí. Vlčnovjan se zúčastnil jednoho
z nejvýznamnějších festivalů na Slovensku
v krásném horském prostředí pod Roháči.
Na Podroháčských folklórnych slávnostiach
v Zuberci (5.–6. 8.) vystoupil Vlčnovjan ve
dvou programech se soubory zvučných jmen,
mezi kterými nechyběla ani Lúčnica. Ačkoli
nám počasí vydrželo, tanečníci i tanečnice
z Lúčnice při vystoupení několikrát zmokli.
I s tím se musí na horách počítat.

V září nás čekaly dobře navštívené a
stále oblíbenější Slavnosti vína v Uherském
Hradišti. 9. září jsme tedy vystupovali v odpoledním programu u Slovácké búdy.
Od října se začal připravovat vánoční
program v KSK ve Vlčnově, který 17. 12.
uzavřel řadu loňských vystoupení Vlčnovjanu.
Do pořadu Ó svatá dobo vánoční se mimo
soubor a CM Čardáš zapojily i další folklorní
„složky“ v obci – Vlčnovjánek, Mužský a nově
utvořený Ženský sbor.
Mimo akce oficiální nelze opomenout
ani to, že se nám během roku oženil primáš Honza Špirit, a také dlouholetý tanečník
a sólista Libor Moštěk. U žádného z významných momentů – tedy na obou svícách a
svatbách – jsme pochopitelně nemohli chybět.
A jelikož jsme celý rok (ne)zlobili, nezapomněl na nás ani Mikuláš a svatá družina, a na
Mikulášské besídce nám něco nadělil. Soubor
Vlčnovjánek nám zase nadělil hned po svém
výročí v listopadu své nejstarší odchovance,
které jsme už delší dobu vyhlíželi a zpovzdáli
bedlivě sledovali. Šikovný dorost, který k nám
přišel z Vlčnovjánku – a přibyli i noví členové
z Hradčovic – určitě povzbudí celý kolektiv
Vlčnovjanu do dalšího roku, ve kterém nás
mimo jiné čeká i 35. výročí založení.
Marta Kondrová

Vlčnovjánek v roce 2006
Dětský folklorní soubor Vlčnovjánek navštěvovalo vloni 25–30 dětí. Měli jsme celkově
13 vystoupení, z toho 7 ve Vlčnově a 6 mimo,
jedno dvoudenní soustředění a několikrát jsme
zajišťovali přítomnost krojovaných dětí na různých akcích. I nadále nás k naší – ale doufáme
že k oboustranné – spokojenosti doprovází
cimbálová muzika Durancija. Letošní rok byl
pro nás tak trochu zlomový a náročný.
Na podzim jsme měli dvě významná
vystoupení v Brně a Praze, oslavili jsme
45. výročí souboru a po něm odešly nejstarší děti do dospělého Vlčnovjanu. Jsou
to vlastně naši první odchovanci, kteří
pokračují v tancování i nadále, a nás to
strašně moc těší. A i když odešli, tak jsme
rádi, že naše několikaletá práce má smysl.
Je to to nejkrásnější, co nám mohly dát.
Začátek minulého roku byl pro nás
smutný. 13. ledna měla v Kunovicích
pohřeb zakladatelka Vlčnovjánku paní
učitelka Františka Kuželová. 15. ledna
jsme dostali pozvání opět na Dětský krojový ples do Vlkoše u Kyjova. Zaplesat
si jela tentokrát jenom starší skupinka
a moc se jim tam líbilo. 11. února jsme
uspořádali Dětský krojový ples u nás a pozvání
přijaly Čerešničky a soubory z Dolního Němčí
a Uherského Ostrohu. 26. března se uskutečnila v Galerii na Měšťance nová akce nazvaná
„Zpívání“. Byla to vlastně přehlídka dětských
zpěváčků. Vlčnovjánek vyslal několik zástupců
a zazpíval i náš dívčí sboreček. 22.–23. dubna
proběhlo již tradiční jarní soustředění starší
skupinky i s nocí strávenou v sále KSK. 14.
května jsme vystoupili na Dni matek a s dalšími pozvanými soubory popřáli všem maminkám. Pak nás čekalo několik náročných týdnů,

protože jsme vystupovali téměř každý víkend.
Nejdříve Jízda králů. Jako vždy jsme tancovali
v sobotu na pódiu na návsi v pořadu Vitajte ve
Vlčnově. Nedělní dopolední vystoupení proběhlo kvůli dešti v sále KSK a odpoledne nás
čekal ještě krojovaný průvod. Hned za týden
jsme jeli do Luhačovic, kromě nás vystoupily
i Čerešničky a Veleťánek. 11. června nás čeka-

lo vystoupení na Dětském folklorním festivalu
v Kloboukách u Brna. Jela sice poněkud
okleštěná sestava, protože třeťáci měli 1. svaté
příjímání, ale zbytek dětí vše zvládl výborně.
17. června jsme odjeli na Dětské hody ve
Starém Poddvorově. Toto příjemné místo jsme
navštívili už rok předtím. Tentokrát nepršelo,
bylo krásně a vůbec se nám nechtělo domů.
A nastaly prázdniny... Bohužel jenom dětem,
protože vedoucí vymýšlely a tvořily slavnostní
program na podzimní výročí.
V září opět začalo perné zkoušení, protože nás čekal náročný podzim. Přivítali jsme
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nové tanečníky a tanečnice a někteří staří se
zase natrvalo rozloučili. 2. října byl pro nás
významný den, protože jsme dostali pozvání,
abychom vystoupili na benefičním koncertu
pro Klokánka v Městském divadle v Brně.
Akci pořádal Fond ohrožených dětí, moderovala herečka Alena Antalová a redaktorka
českého rozhlasu Marcela Vandrová. Na jednom jevišti jsme účinkovali spolu s Jiřím
Pavlicou a Hradišťanem a houslovým virtuosem Pavlem Šporclem. Celé září jsme
tvrdě trénovali a snažili se, abychom
nic nepokazili. 4. října jsme zatancovali
na slavnostní schůzi Svazu postižených
civilizačními chorobami v restauraci Na
Pekárně. Toto vystoupení bylo také prvním pro nové děti. Další významný den
byl pro nás 27. říjen. Na Ministerstvu
kultury ČR se konaly oslavy Dne vzniku samostatného československého státu
a Vlčnovjánek svým vystoupením zpestřil slavnostní odpoledne. Večer probíhal
raut v prostorách Nosticova paláce, kterého se zúčastnili herci, hudebníci a různí
populární umělci. Pro děti bylo největším
potěšením sbírat autogramy do kroniky.
Další den, 28. října, nás čekala oslava 45.
výročí založení souboru. Na tento slavnostní
večer jsme se všichni dlouho připravovali
a troufáme si říct, že se nám hodně povedl.
V dalším období jsme začali nacvičovat
koledy na pořad „Ó svatá dobo vánoční“,
ve kterém 17. prosince vystoupily všechny
vlčnovské soubory. To bylo naše poslední
vystoupení v roce 2006.
Petra Brandysová a Barbora Chvilíčková,
vedoucí souboru Vlčnovjánek
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Příběh slivovice – Zaznamenáno podle vypravování Břetislava Mikulce
Budu vám vyprávět příběh slivovice. Ano,
slivovice, slyšíte dobře. Právě té, kterou držíte
v ruce. Je opředena osudy vlčnovských rodin
Pavelčíků a Mošťků. Nebýt mého pradědečka
Pavelčíka, který demižónek této slivovice na
počátku první světové války, v roce 1914, zakopal v humně svého domu č.p. 97, a nebýt mého
bratrance Jaroslava, jenž koncem minulého
století vypátral místo úkrytu a vykopal ji, bylo
by vše zapomenuto.
Té slivovice vypálené v pojízdné pálenici
hraběte Kounice vám dám ochutnat. Vím, co
mně asi řeknete, že voní jinak, než ta, kterou
jste koštovali včera doma, a že v ní cítíte trochu
nezvyklé hořčinky. To víte, ovoce bylo tehdy
jiné, protože durancie ani štěpované švestky ve
Vlčnově nerostly. A pak, vždyť je jí bezmála
sto let. I ten věk je tak trochu poznat v nose
i na jazyku.
Jak to, ptáte se, že ji tak dlouho nikdo
nenašel? Protože ji nikdo nehledal. V těch
dobách neměli naši předkové čas zabývat se
legendou, která uplynula v čase a jejíž tíha byla
překryta dalšími osudovými událostmi, jimž
musili čelit.
Smutný osud Františka Pavelčíka a Mařenky Mošťkové nezavdal příčinu k oslavám, pro něž byla slivovice původně určena.
A v dalších generacích převládly jiné starosti
– neštěstí na hospodářství, při němž přišla
o život děvečka, druhá světová válka a temná
doba okupačních let, a když už se po osvobození zdálo, že bude lépe, přišel osmačtyřicátý
a po něm socializace a združstevňování, doprovázené násilím na těch, kteří nepodepsali. A to
byla i naše rodina...
Ale vy jste určitě zvědaví na ten příběh.
Tady je.
Poté, co v Sarajevu padly osudové výstřely, rozhořela se první světová válka. Stejně
jako mnoho jiných mladých chlapců narukoval
i František Pavelčík. Když se loučil se svojí
galánkou, slíbili si věrnost až za hrob. „Nikdy
na tebe, Francku, nezapomenu a budu prosit
Pána Boha, aby sas ně vrátil,“ řekla Maruška
Mošťková, když se naposledy objali. Francek se
dostal k dragounům společně s Janem Zemkem,

také Vlčnovjanem. Společně prodělali výcvik a
vzápětí se společně ocitli na ruské frontě.
Smutnou zprávu přinesl listonoš ještě
v témže roce 1914. Pavelčíkovým se sdělovalo, že jejich syn František je po jednom
z útoků nezvěstný. Zanedlouho ji potvrdil i Jan
Zemek, který byl při útoku zraněn, a pustili jej
na doléčení domů: „Jeli jsme s Franckem při
útoku kousek od sebe, zřetelně jsem ho slyšel
vykřiknout. Po boji ho nenašli ani mezi živými,
ani mezi mrtvými...“
Smutek zavládl v celé rodině. Avšak jiskřička naděje tu přece jenom byla – jeho tělo
nebylo nalezeno. „Mosíme věřit, že sa vrátí,“
řekli tatíček. Šli, natočili do demižónku slivovice, zavoskovali špunt, vzali rýč a šli do humna.
Když se vrátili do jizby, řekli: „Zakopal jsem
ju v humně mezi sklepem a hruškú. To abyste
věděli, kdybych tady už nebyl. Vypijem ju, až
sa Francek vrátí!“
Nejhůře zasáhla zvěst o Franckově pravděpodobné smrti Marušku Mošťkovou. I ona však
v koutku duše doufala, že její milý žije.
Dlouho plakala a pak učinila rozhodnutí.
Vstoupí do kláštera a tam se bude modlit za
návrat svého milého z vojny. Stalo se. Za
mladou ženou se zavřela brána jednoho z moravských klášterů. Maruška složila řeholní slib
a stala se nevěstou Kristovou. Den co den,
celých dlouhých šest let, poklekala k motlitbě
za zdraví a návrat Francka z vojny. V takových
chvílích se její srdce naplňovalo jistotou, že
Bůh Francka neopustí a že splní její přání. Ale
současně se bála chvíle, kdy si Francek přijde
pro ni a zjistí, že už není jeho...
„Pane, až ta chvíle nastane, povolej mne
k sobě, jen tobě jsem se zaslíbila,“ vzývala
Pána Boha.
Dragoun Francek onu bitvu na ruské frontě
přežil. Raněný se dostal do ruského zajetí.
Dlouho se pohyboval mezi životem a smrtí,
avšak nakonec se uzdravil. Společně s ostatními zajatci byl nasazen na nucené práce v zemědělství. Sloužil na statcích ruských sedláků,
hned tu a hned zas jinde, a léta běžela. Často
vzpomínal na rodiče, sourozence a nejvíce ze
všeho na svoji Mařenku, jestli na něho čeká,

jak si slíbili. Po řadu let nemohl na návrat
domů pomyslit. Teprve po vzniku legií svitla
pro něho i tisíce dalších zajatců naděje. Trvalo
to ještě další roky, než se jako legionář mohl
vydat na zpáteční cestu do vlasti, tehdy již
Československé republiky.
A tak šest let poté, co ze Severního nádraží
ve Starém Městě odjížděl vlakem do války, na
tomtéž nádraží jednoho dne opět vysedl jako
válečný navrátilec, legionář. Nikdo ho nečekal,
neboť doma o něm neměli žádné zprávy a už
ho jistě oplakali. Rozhlédl se po peronu, na
který právě přicházeli cestující z dalšího vlaku.
Mezi lidmi zahlédl známou tvář. A další. Vždyť
je to strýc Moštěk a tetička Mošťkova. Již
i oni zahlédli kohosi povědomého a zarazili se.
Francek hledal očima Mařenku. Měla by tady
být, když jsou zde její rodiče. Rychlým krokem
se ocitl u nich:„Teti! Strýcu!“
„Francku…!“ A tetička Mošťková s nezadržovaným pláčem a očima plnýma slzí sevřela
Francka do náručí. A slzy stékaly po lících
i strýcovi Mošťkovi.
Francek byl zmaten. „Bože, proč sú v černém…?“
„Francku,“ sdělovali mezi vzlyky tetička, „jedeme z pohřbu. Dnes jsme pochovali
Mařenku!“
Tak to je ten příběh.
Chcete vědět, co bylo dál? Doma se z návratu Franckova všichni radovali; díky tatíčkovi
a té zakopané slivovici nepřestali věřit, že se
s Franckem jednoho dne přece jen setkají. On
sám se však netěšil. Nad ztrátou milé se mu
usadil smutek v srdci, který ještě ztěžkl, když se
dozvěděl, jakou cenou jeho návrat vykoupila.
Měl pak těžký život, oženil se sice, ale to už
bylo trošku jinak, hospodyně bylo třeba do hospodářství, no však víte... A tak ten demižónek
se slivovicí zůstal bezmála sto let tam, kde ho
Franckův tatíček, můj praděda, zakopal.
Je jiná než všechny slivovice, co kdy byly
ve Vlčnově vypálené. Upadlo prý do ní pár
slziček Marušky Mošťkové, která byla tehdy
u toho, když strýc Pavelčík slivovici do demižónu nalévali. To je ta nezvyklá hořčinka, kterou
poznáte, až dáte kapku na jazyk.

Vlčnovská schola
Zdálo by se, že minulý rok nebyl pro
vlčnovskou scholu nijak výjimečný – již
několik let se pravidelně každou sobotu scházíme ve farní učebně k nácviku písní, kterými se snažíme přispět ke kráse bohoslužeb.
Každý rok v lidském životě je však jedinečný
a nás rok 2006 obohatil o spoustu nových
písniček a o spoustu společných akcí. K těm
nejkrásnějším patří přehlídka schol nazvaná
Cantate Domino, která se v dubnu konala
v Uherském Hradišti. Spoustu zážitků jsme
načerpali také na letním týdenním soustředění, které jsme prožili spolu s vlčnovskými
ministranty v Dědicích u Vyškova.
Našim velkým přáním je zpívat vždy s radostí, pro radost a ke slávě Boží – snad se nám
to podaří.
Veronika Ondůšková
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