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Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.

Vážení Vlčnovjané,
s blížícím se koncem roku se jistě všichni těšíme na Vánoce a na silvestrovská setkání.
Každý rok se ve Vlčnově realizují investiční akce a nejinak tomu bylo i v roce 2013.
Největší a nejnáročnější stavbou bylo zateplení obou pavilonů mateřské školky, nová
fasáda, na hřišti mateřské školy zbudování
herní plochy s bezpečným tartanovým povrchem a umístění dvou nových herních prvků.
Opraven a předlážděn byl rovněž chodník
k MŠ. Uprostřed obce se podařilo vyřešit
podélné parkování v prostoru od křižovatky po
vlčnovský kostel a upravit do důstojné podoby
místo kolem pomníku Antonína Švehly.
V parku na dolním konci byly osazeny
lavičky a odpadkové koše.
Na hřišti Ploťácko byly ve spolupráci
s rodiči dětí instalovány nové herní prvky a připravena konstrukce pro zavěšení sítí a nové
mantinely.
U křižovatky ulice Vinohradské
a Záhumní byl zbourán rodinný domek ve
vlastnictví obce a zprůhlednil se tak výjezd
z křižovatky.
Na hřbitově byla dokončena poslední
etapa rekonstrukce hřbitovní zídky u silnice
na Hluk.
V ulici Záhumní byla zahájena rekonstrukce komunikace a rovněž se započala předlažba
chodníku od sokolovny k hornímu konci obce.
V plném proudu je projekční příprava rekonstrukce komunikací Starohorská,
Tyršova, Kaunicova, Podedvorská a ke konci
roku je připraven projekt na rekonstrukci
chodníku, který spojuje ulici 28. října s ulicí
Jana Plesla a pochůznou plochu před KSK.

Obec Vlčnov k dnešnímu dni nemá žádné
závazky ani půjčky u bank a výsledek hospodaření v roce 2013 nám umožňuje uvolnit
z rozpočtu částku minimálně 10 000 000 Kč,
která bude použita na rekonstrukci komunikací. Investiční prioritou je ulice Starohorská
a Tyršova a pokud se podaří zajistit finanční
prostředky, další v pořadí je ulice Kaunicova.
Investice v roce 2013 pravděpodobně zahájíme
rekonstrukcí chodníku spojující ulici 28. října
s ulicí J. Plesla.
Vlčnov v tomto roce žil bohatým kulturním, společenským a sportovním životem.
Mnozí Vlčnovjané dosáhly významných úspěchů jak doma, v České republice, tak i v zahraničí. Zastupitelstvo obce finančně podporuje
všechny vlčnovské spolky i různé akce, které
tyto spolky během roku pořádají. Všichni,
kteří ve svém volném čase, připravují tyto
akce a vedou místní spolky, si zaslouží velké
poděkování, obdiv a úctu. Na mnoha událostech se podílí dvě příspěvkové organizace
– Základní a Mateřská škola Vlčnov a Klub
sportu a kultury. Chci jménem svým, ale i jménem zastupitelů obce poděkovat ředitelkám
těchto organizací a všem jejich zaměstnancům. S místostarostkou obce chceme poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu, členům
rady a kolegům zastupitelům. Všechno, co se
v tomto roce podařilo realizovat, je společným dílem.
Přejeme všem krásné a požehnané svátky vánoční, veselého Silvestra, zdraví a štěstí
v příštím roce.
Jan Pijáček, starosta obce
Marta Moštková, místostarostka obce

Milí čtenáři
Vlčnovského
zpravodaje,
v posledním letošním vydání zpravodaje Vám předkládáme malé shrnutí událostí
posledních týdnů roku 2013 a pozvání na události očekávané. A to nejen společenské, kulturní a sportovní, ale budete seznámeni s připravovanými investicemi v obci. Opět poznáte významné a úspěšné Vlčnovjany, šikovné
organizárory, můžete se inspirovat vánočními
recepty a to vše zpestřeno vánočními pranostikami. Příjemné počtení přeje
Marta Moštková, místostarostka

Poděkování
za podporu SDH
Sbor dobrovolných hasičů a obec Vlčnov
děkují Zlínskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 121 000 Kč na zabezpečení
akceschopnosti jednotky JPO II, účelové neinvestiční dotace ve výši 24 000 Kč na výdaje
spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů JPO II a za účelové neinvestiční
prostředky pro JPO II ve výši 169 000 Kč.
Jan Pijáček, starosta obce
Marta Moštková, místostarostka obce
Stanislav Moštěk, vedoucí kolektivu CTIF

Zajímavosti z obce Vlčnov

Poslední pohled na dům čp. 364, dnes již zbořený

Parkování před rekonstrukcí

Mikulášský pochod na mysliveckou chatu
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Parkování dnes

Účastníci mysliveckého pochodu při krmení zvěře
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Mikulášské odpoledne v KSK

Zdobení vánočního stromu

Tradiční Vánoce ve Vlčnově
Klub sportu a kultury připravil 7. 12.
2013 akci Tradiční Vánoce ve Vlčnově.
Ve třech památkově chráněných zemědělských usedlostech se návštěvníci a zájemci mohli seznámit s tím, jak vypadal advent
a jak se slavily Vánoce ve Vlčnově na konci
19. století a v první polovině 20. století.
V rolnickém domě čp. 57 byla prezentována
doba adventu, nastávající půst, kdy se vykonávaly různé pracovní činnosti, na které během
zemědělského roku nebyl čas, například draní
peří. To vytvářelo příležitost k vzájemné sousedské besedě s návštěvou rozverné mladé
chasy, jejíž veselost a zpěvy často poklid církevního půstu narušovaly. V zemědělské
usedlosti čp. 65 na příchozí dýchla atmosféra
tradičních Vánoc a jejich příprava. Tu vytváře-
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la ukázka štědrovečerních jídel, chvojka nad
stolem zdobená jablíčky a ořechy, dřevěné
jesličky vyřezávané hospodářem. Chalupu
provoněla na otevřeném ohni vařená kyselice a v troubě pečené zelňáky. Tyto vánoční
speciality návštěvníci mohli také ochutnat.
Podobně i kyselici a svařák nabízené pod kolňů
a ve dvoře. Celkovou jedinečnou atmosféru
dotvářelo světlo svíček, mech v oknech, živý
oheň a teplo pece. Ve Slovácké jizbě pod kostelem, tradiční usedlosti čp. 739, návštěvníci přicházeli do domácnosti v době Vánoc
třicátých letech 20. století. Ve světnici už
tehdy mohl stát vánoční stromeček dokonce i zdobený skleněnými ozdobami a dárky
pod ním. Zde hospodář věštil návštěvníkům budoucnost odléváním olova nebo

také mohli poznat, jak se vyráběly vánoční
oplatky.
Vesnicí zněly zpěvy koledníků, práskání
biče pastýře, troubení a vyvolávání ponocného, charakteristické koledování havřických cikánů, sv. Mikuláš s andělem odměňovali hodné děti, strašidelní čerti vzbuzovali
respekt, tajuplné, bíle oděné Lucie z příbytků
vyháněly zlé duchy.
Tradiční ukázky doplňovala v Galerii
na Měšťance výstava Vánoční pohlednice.
X. Mezinárodní výstava dětských prací, jejíž
vernisáž se konala 1. 12. 2013. Výstava vychází ze vzájemné spolupráce Klubu sportu
a kultury s Oravským kultúrným strediskom
v Dolnom Kubíně a jeho mezinárodního projektu. Do projektu se letos zapojila i vlčnovská
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Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.

Mikulášské odpoledne v KSK

Mráz na Boží narození, zima se udrží bez proměny.

základní a mateřská škola. Práce vlčnovských
dětí lze tedy ve výstavě také obdivovat. Dětští
návštěvníci si v galerii, mezi krásnými dětskými výtvarnými návrhy, mohli sami vánoční
pohlednici namalovat nebo si nazdobit vánoční perníček či se v klidu podívat ve filmovém
koutku na tradiční filmovou pohádku.
Na závěr si mnozí pochutnali na zabíjačkových specialitách v restauraci Sokolovna.
Do předvánoční akce se zapojili a účinkovali členové DFS Vlčnovjánek, FS Vlčnovjan,
MS Vlčnov, CM Čardáš a Vlčnovské búdové
umělkyně. Tradiční ukázky prezentovali –
Marie Májíčková výrobu oplatků, Jiří Veselý
řezbářské práce, Marta Kondrová a Pavla
Kučerová draní peří, Jan Pijáček lití olova.
Klub sportu a kultury vydal k příležitosti
předvánočního pořadu vánoční pohlednice ze

záběrů této akce v minulém roce, které mohou
být originálním vánočním přáním z Vlčnova
pro vaše blízké. Pohlednice jsou k dostání
v TIC v KSK nebo v prodejně Dárkového zboží.
Trvalým připomenutím tradice Vánoc ve
Vlčnově se stane filmový záznam, který zde
pořídil filmový štáb České televize pořadu
Folklorika. Tradičním Vánocům ve Vlčnově
bude věnován celý jeden díl Folkloriky,
který můžete na programu ČT 2 zhlédnout
v sobotu 28. 12. 2013 v 9. 15 hodin.

Poděkování

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě Tradičních Vánoc ve Vlčnově podíleli,
skvěle zde účinkovali a prezentovali vánoční zvyky. Především mým kolegům z KSK
a vedoucím souborů, sborů, muzik a spolu-

pracovnicím z Výboru KSK, Martě Kondrové
a Pavle Kučerové. Bez jejich vysokého pracovního a časového nasazení i nadšení pro věc by
realizace akce nebyla možná.
Zároveň mi dovolte za Klub sportu a kultury poděkovat všem naším spolupracovníkům
a podporovatelům v roce 2013, jejichž pomoci si velmi vážíme a bez níž se při organizaci
náročných akcí neobejdeme.
Přejeme všem občanům klidné a požehnané Vánoce a v novém roce 2014 pevné zdraví,
lásku a radost v srdci i duši, přejícné, vstřícné
a přátelské lidi kolem sebe a úspěch a radost
ze všeho počínání!
Olga Floriánová,
ředitelka KSK Vlčnov

Cena obce Vlčnov
Zastupitelstvo obce Vlčnov udělilo dne
13. 9. 2013 Cenu obce Vlčnov in memoriam
významnému vlčnovskému rodákovi Msgre.
ThDr. Josefu Moštkovi, který by se letos dožil
100 let . Cena byla předána jeho nejbližším
příbuzným na slavnostním zasedání dne
13. 12. 2013.

Msgre. ThDr. Josef Moštěk se narodil
28. února 1913 ve Vlčnově a měl 10 sourozenců. Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Knězem se stal 5. 7. 1937.
V letech 1937–1938 byl kaplanem v Budišově
n. Budišovkou a 1938–1941 kaplanem
u sv. Michala v Olomouci. Dne 7. 3. 1946 byl
promován na doktora teologie v Olomouci.
V letech 1940–1949 byl ceremoniářem a sekretářem u olomouckých arcibiskupů Msgre.
ThDr. Leopolda Prečana a Msgre. ThDr.
PhDr. Josefa Karla Matochy.
Dne 23. 2. 1949 byl jmenován Monsignorem (Msgre). 20. 1. 1951 byl odsouzen v politickém procesu státním soudem na
Pankráci k 10letům těžkého žaláře. Od 16. 6.
1949 do 16. 6. 1959 byl vězněn a postupně převážen do různých věznic – Mírov, Leopoldov,
Bory, Praha Ruzyně, Pankrác. Dále byl vězněn
v Kolíně, Mladé Boleslavi, Ilavě, Olomouci a ve
Valdicích – Kartouzy. Od r. 1949 do r. 1966 mu
byl odňat státní souhlas k výkonu kněžské služ-

by. Po propuštění z vězení byl 2 měsíce hospitalizován v nemocnici v Uherském Hradišti.
Pak pracoval i s podlomeným zdravím v zemědělství ve Vlčnově do 26. 10. 1959. Mezi lety
1959– 1960 byl dělníkem u Ingstavu. Od 2.
11. 1960 do 30. 11. 1966 pracoval u okresní
vodohospodářské správy v Gottwaldově jako
dělník na kanalizaci a ve skladu. Pak působil
na úpravně vody v Tlumačově.
Od 1. 8. 1965 byl při zaměstnání kooperátorem v duchovní službě v Malenovicích
u Gottwaldova. Od roku 1966–1968 byl administrátorem ve Starém Hrozenkově. V letech
1968–1973 byl administrátorem v Kyjově
a místoděkanem. Dne 1. 3. 1973 byl dekretován do Chlebovic a 28. 2. 1983 jmenován
čestným kanovníkem kroměřížským.
Josef Moštěk zemřel 14. 1. 1986, když
byl jako pěší sražen osobním autem ve svém
posledním působišti ve Chlebovicích.
V roce 2000 mu bylo uděleno in memoriam čestné občanství města Frýdku-Místku.

Msgre. ThDr. Josef Moštěk

Cenu obce převzala sestra oceněného Anna

Hosté na udělení Ceny obce

strana 4

V lčnovský zpravodaj – číslo 39 – prosinec 2 013

Předškolní věk je krásné období nejen
pro děti, ale i pro jejich rodiče a okolí. Často
s úsměvem, ba i se smíchem vzpomínáme na zážitky prožité s našimi nejmenšími.
Samozřejmě si vzpomeneme na vystoupení
folklórního souboru Čerešničky, kdy bezprostřednost a bezelstnost dětí pobaví stovky návštěvníků Vlčnovských slavností. Také
učitelky mateřských škol mohou dlouhé hodiny vyprávět o dnech, týdnech či rocích prožitých v kolektivu dětí, které prožívají svůj život.
Snaží se napodobovat dospělé, chtějí být veselé, mít kamarády.
Děti z mateřské školy jsou ještě moc malé
na vystoupení, od kterých můžeme očekávat bezchybnost a perfektní provedení. Ba
naopak. Občas nedokonalá výslovnost, pozapomenuté slovíčko, ne vždy spisovná čeština
a ťukanec do souseda, který zrovná nedělá co
má, dělá z vystoupení nejmenších to originální, jedinečné a právě taková vystoupení vidíme
my dospělí rádi. K tomuto zamyšlení mě při-

vedlo období, kdy obecní úřad se svým starostou vítá mezi nás nové občánky obce Vlčnova.
Kdo jiný by měl tu drobotinu v peřinkách přivítat, než ti nejmenší.
Děti mateřské školy vítají miminka písní:
„Miminko se narodilo, přišli jsme mu přát,
aby zdravé šťastné bylo, dnes a napořád...“
Pokračují básní „Nedřív ležím, potom sedím,
lezu po čtyřech, ...“ a končí písničkou „Miminko
v kočárku plakalo, plakalo, ztracený dudlíček,
hledalo, hledalo...“
Děvčátka a někdy i chlapec s pocitem
odpovědnosti své budoucí nástupce do školky přivítají a sklidí obdiv od nových rodičů,
kteří mají cestu výchovy svých dětí teprve před
sebou. A co naši vystupující? Mají od nás poděkování za originální vystoupení. A rodičům
maličkých i starších dětí hodně lásky a radosti,
pohody a zdraví v roce 2014.

Vlčnov
v knize rekordů
Dne 8. června t.r. převzali zástupci obce
- starosta Jan Pijáček, místostarostka Marta
Moštková a pan Antonín Pavelčík od zástupců Agentury Dobrý den v Pelhřimově ocenění „Rekordman roku“ v kategorii „Návrat do
minulosti“ za nejvíc variant jednoho kroje.

Markéta Píšková

Zprávy ze školy

Vítání občánků 8. 12. 2013
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Blíží se konec kalendářního roku a každý
z nás hodnotí, co v uplynulém roce zažil, co
se mu povedlo či nepovedlo. I já bych chtěla
na tomto místě vzpomenout akce, které jsme
společně ve škole pořádali nebo se jich zúčastnili. Náš školní rok je vždy na přelomu dvou
kalendářních roků, roku 2013 a 2014. Začali
jsme v září slavnostním zahájením a přivítáním prvňáčků. V tomto školním roce přivítaly dvě paní učitelky 28 prvňáčků. V prvním týdnu měsíce září se konal na místním
stadionu sportovní den žáků 2. stupně. Než
jsme se stačili rozkoukat, byla tu Drakiáda,
kterou připravuje mateřská škola a školní družina. V říjnu začaly pracovat kroužky. Žáci tak
mají možnost navštěvovat 14 kroužků např. keramický, výtvarný, dramatický, folklorní,
moderní tance, pohybové hry, gymnastiku,
bodyforming, volejbal, florbal a další. Největší
zájem vzbudily kroužky sportovní a to jsme
rádi. V měsíci říjnu se družstvo našich žáků
(M. Bičan, T. Trtek, V. Marášek, J. Koníček)
zúčastnilo okresního kola ve stolním tenise
a získalo tak 1. místo v kategorii Starší žáci.
Následně družstvo vybojovalo v krajském
kole 1. místo a kluci se tak stali přeborníky
Zlínského kraje /viz foto/. Velmi pěknou akcí
bylo podzimní odpoledne, kde žáci měli možnost vyrábět, soutěžit, ale i ochutnávat koláče a dezerty, které upekly maminky a babičky. Součástí tohoto dne byla i výstava plodů
ovoce a zeleniny z našich zahrad. Den otevřených dveří školy proběhl v úterý 12. 11.
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Jsou-li vrby o Vánocích plné rampouchů, bývají o Velikonocích plny kočiček.

My jsme děti ze školky

2013. Dopoledne rodiče mohli nahlédnout
do vyučování, odpoledne potom zhlédnout
ukázku cvičení žákyň z moderních tanců
a poslechnout si hudební vystoupení žáků
a učitelů. Představili jsme mezinárodní projekt “Záložka do knih spojuje školy“, ke kterému se škola připojila a navázala tak spolupráci
se Základní školou v Komárně. Projekt měl
přivést žáky ke knihám, podpořit tak jejich
čtenářskou gramotnost. Podařilo se nám
zakoupit nový nábytek do školní knihovny.
Žáci budou moci v hodinách literární výchovy pracovat s knihami v tomto novém příjemném prostředí. V prosinci myslíme i na druhé
a proto tradičně připravujeme Vánoční dílny,
kde si mohou žáci vyrobit přáníčka, vánoční
dekorace, drobné dárečky a vyzkoušet si tra-

diční rukodělné práce, které vždy k Vánocům
patří. Připojili jsme se k charitativní akci
„Věnuj hradišťské Diakonii hračku nebo knížku“ a ve vlčnovské galerii můžete zhlédnout
nejlepší výtvarné návrhy našich žáků na téma
Vánoční pohlednice. V předvánočním čase se
pravidelně koná i Vánoční hudební besídka,
kde vystoupí žáci naší školy, navštěvující ZUŠ
Dolní Němčí a ZUŠ Uherský Brod. Pod vedením svých pedagogů zahrají krásné skladby
na klávesy, housle, flétny a kytary. Děkuji
všem rodičům i přátelům školy za spolupráci
v tomto roce a přeji jim klidné Vánoce prožité
s jejich dětmi a blízkými.
Mgr. Petra Mlýnková,
ředitelka ZŠ a MŠ Vlčnov

Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.

Tradiční Mikulášský countrybál
Jako již tradičně proběhl Tradiční
Mikulášský country bál úžasně, k naprosté
spokojenosti všech našich hostů. Důkazem
jsou slova našich přátel z Velkých Pavlovic,
jejichž článek si – ehm, jako již tradičně –
dovoluji z jejich stránek citovat:

Jak bylo ve Vlčnově

Teprve dnes (v neděli) jsme se vrátili ze
sobotního vlčnovského Mikulášského country bálu. Je fakt, že se normálně vracíme druhý
den – tedy po půlnoci. Ale tentokrát jsme využili možnosti přespání a dopoledne si vyšli na
vycházku po Vlčnově, jejímž cílem byly historické vlčnovské búdy. Ale abych nepředbíhala...
Do Vlčnova jsme přijeli především kvůli
Mikulášskému bálu. Ten byl opět (jako vždy)
skvěle připravený. Luciferka Lenka nás přivítala u vchodu, byli jsme usazeni u krásně

vánočně nazdobeného stolu, vedle pódia na
nás čekal vánoční stromeček, jež byl ozdoben sáčky s lístky do tomboly, na pódiu ladila
kapela Western, ani bohatý bufet nebyl méně
zásobený, než v předešlých letech. Letošním
vylepšením programu byl fotoateliér v přísálí.
Vrhli jsme se do víru tanců, spolu s námi
byli na parketu další taneční skupiny. Užívali
jsme si všeho, co country bál návštěvníkům
nabízel. Neopomenuli jsme ani návštěvu fotoateliéru. Jak nás pan fotograf Rostislav Pijáček
zvěčnil, se můžete podívat na jeho stránkách
fotorosta.cz. Během večera se nám předvedla
omladina, která pod vedením Lenky Lukášové
sbírá ceny na soutěžích v country line tancích.
Podívejte se na jejich krásné stránky www.
lukasovci.eu, mají tam nejen fotky, ale i všechny informace o souboru a jeho činnosti. Večer
jsme ukončili na ubytovně malou pyžamovou
párty. Fotky z návštěvy Vlčnova najdete na

stránkách Přátel Country Velké Pavlovice
Během přestávek si zatančili také hosté preferující Line dance a návštěvníci shlédli vystoupení členů pořádající taneční skupiny, kteří
se začátkem listopadu zúčastnili mezinárodní kvalifikační soutěže na mistrovství světa
v Line dance (odnož country tanců – tance
v řádách) a přivezli si nejenom nádherná umístění, ale prvním místem také nominaci na MS
v německém Kalkaru v lednu 2014. Mimo jiné
vrchní ďáblice jako obvykle naučila svoje hosty
nový párový taneček, mimochodem letošní
soutěžní v kategorii Social partners.
Všichni, kteří i letos na Tradiční
Mikulášský countrybál do Vlčnova přijeli, byli
nadmíru spokojeni a jako obvykle se lépe než
ďábelsky bavily. Prý jestli peklo vypadá takto,
tak už se těší. A Lukášovci se těší na příští ročník. Už teď jste zváni.
Lenka Lukášová

Zájezd seniorů z Vlčnova
Cílem plánovaného zájezdu vlčnovských
důchodců bylo krajské město Zlín.
Společně jsme navštívili Baťovu vilu,
kterou nás provedl ředitel Nadace T. Bati
Ing. Pavel Velev. Prohlédli jsme si budovu
krajského úřadu, včetně pracovny T. Bati –
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vše s odborným výkladem. Do jednacích prostor zastupitelů kraje nás uvedl náš starosta
a krajský zastupitel Jenda Pijáček a pokochali jsme se vyhlídkou z terasy mrakodrapu.
Dále jsme absolvovali komentovanou prohlídku v muzeu obuvi a výstavu cestovatelů

Hanzelky a Zikmunda. Zájezd byl ukončen
u hrobu Tomáše Bati na lesním hřbitově.
Marta Moštková,
místostarostka, účastnice zájezdu
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Společné foto u Baťovy vily

U hrobu T. Bati

V rámci závěrečného podniku MMČR žen,
který se jel při motokrosovém svátku MMČR
družstev, Marika zaslouženě získala výborným
výkonem titul MISTRYNĚ ČR v sezóně 2013.
Počasí vyšlo na jedničku, ráno bylo trošku
bláta, avšak poté po celý den trať „kostičkovala“ a pro každého z početného množství diváků to byla lahůdka. Závodu se totiž zúčastnilo
24 závodnic a paradoxně i 24 družstev. Marika
měla před tímto závodem zásadní náskok 24
bodů před Lucií Simonovou, a proto by jí stačilo, aby se v rozjížďkách umístila dvakrát na
osmém místě. Taktizování však není naše parketa a tak se chtěla Marika jako vždy minimálně postavit na bednu.
V měřeném tréninku si vyjela výborné druhé místo. Start do první rozjížďky
se Marice vyvedl na jedničku, odstartovala
první a 8 kol z celkových desíti vedla startovní

pole, kdy cca 5 sekund za ní strojovým tempem držela tempo Lucie Simonová. Tempo
bylo tak vysoké, že 2 kola před cílem měla
tato dvojice náskok před třetí v pořadí (Tereza
Hromková) cca 1 minutu! Postupně předjížděly okolo jednu závodnici za druhou, což se
stalo Marice osudným. Při jednom předjížděcím manévru byla vytlačena v zatáčce do
venkovní stopy, čehož využila zkušená Lucie
a Mariku předjela. Poté ještě srdnatě závodily
až do cíle, avšak Marice se Lucii předjet již
nepovedlo.
Ve druhé rozjížďce Marika odstartovala
třetí za Simonovou a Hromkovou, již v půlce
prvního kola se přes Hromkovou dostala na
místo druhé a udržovala stále stejný odstup od
vedoucí Simonové. Opět začaly obě ujíždět, ale
Mariky druhé místo bylo natolik velká jistota
k získání titulu, že se Marika nikam nehnala

a dojela si s jistotou do cíle na druhém místě
pro titul.
Jsem velmi rád, že to Marika dokázala,
protože po celý rok poctivě trénovala, opakovaně jí trápily problémy se zády, navíc jela
poslední dva závody s handicapem – vykloubený malíček a natažené vazy kolena. Tato zranění si přivodila na MMČR v Trnávce na konci
prázdnin, ale ani to nebylo takovou překážkou,
aby se svého snu vzdala. Doufám, že se v zimní
přestávce Marika zotaví na 100 % a příští rok
tento famózní výsledek zopakuje.
Tohoto výsledku mohla Marika dosáhnout
proto, že má výbornou podporu jak v rodině,
tak v teamu a sponzorech.
Díky všem.
převzato od Jiřího Bittnera

Marika Mlýnková 1.MMČR Vranov

Marika Mlýnková na stupních vítězů 2. vlevo
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Vlčnovjanka a motokrosařka Marika
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Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

Marika Mlýnková má titul
z Mezinárodního mistrovství ČR v motokrosu žen!

Co připravujeme
v době vánoční

Akce a plesová sezona Ceník hlášení
2014 v KSK
místním rozhlasem

26. 12. 2013
Vánoční šachový turnaj v KSK
27. 12. 2013
Vánoční turnaj v sálové kopané v KSK
28. 12. 2013
Badmintonový turnaj v KSK
29. 12. 2013
Živý betlém v prostorách u kostela
4. l. 2014
Tříkrálová sbírka v obci
4. 1. 2014
Vánoční koncert cimbálové muziky Kunovjan
v kostele sv. Jakuba st.

  4. 1. Memoriál Karla Prchlíka v nohejbale
11. 1. Ples TJ Vlčnov
17.   1. Myslivecký ples
25. 1. Krojový ples
1. 12. 2013 – 19. 1. 2014
Vánoční pohlednice
X. Mezinárodní výstava
dětských prací v galerii
1. 2.
2. 2.
9. 2.
15. 2.

Hasičský ples
Dětský karneval s Jirkou Hadašem
Setkání důchodců
Dětský krojový ples

běžné pro občany
podnikatelé
blahopřání
blahopřání k sňatku (v sobotu)
hlášení pohřbů
hlášení ročníku

15,- Kč
60,- Kč
35,- Kč
60,- Kč
0 Kč
0 Kč

VÝBĚROVÉ ZNAČKOVÉ
LEVNÉ ODĚVY

BUNDY, OTEPLOVAČKY, SAKA,
ŠATY, KOŠILE
Uherský Brod , Kaunicova 62
(bývalý lékařský dům – zubař,
pod kulturním domem)
Po–Pá: 8.00 až 16.00 hodin

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Gynekologická
ambulance
Po více jak roční pauze je opět v provozu
gynekologická ordinace v původních prostorách zdravotního střediska ve Vlčnově.
Ordinuje zde ženská lékařka MUDr.
Taťána Rumpíková každou středu po předchozím objednání na tel: 607 059 032.
Marta Moštková,
místostarostka
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Ordinace

Čekárna
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Kontejnery na použitý textil a drobné elektrozařízení

•

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA TEXTIL A OBUV:
žlutý kontejner Diakonie Broumov
horní chaloupky, naproti dětského hřiště

Žlutý kontejner Diakonie Broumov

•
•
•

bílé kontejnery společnosti Revenge a.s.
ul. Kaunicova, u obchodního domu
ul. J. Plesla, u autobusové zastávky naproti
obchodu potravin
u sběrného dvora za měšťankou

Rozmístění kontejnerů na textil společnosti Revenge a.s. (jedná se o bílé kontejnery)
by nemělo být chápáno jako konkurence pro
tradiční sběr použitého šatstva pro Diakonii
Broumov, kde se pochopitelně očekává vyšší
úroveň kvality odebíraného šatstva a hraček
než v případě sběru do těchto speciálních kontejnerů. Zavedení služby má za cíl zvýšit úroveň třídění odpadu v obci a zmenšit množství
vyprodukovaného směsného komunálního
odpadu. Humanitární sbírky textilu pořádané
Diakonií Broumov budou v naší obci probíhat
i nadále a rovněž je možné pro tento účel využít
žlutý kontejner s logem Diakonie Broumov.
Nově byly v obci umístěny 2 kontejnery na
drobné elektrospotřebiče, které byly získány
z Motivačního programu na základě žádosti o vyplacení odměny kolektivního systému
ELEKTROWIN, se kterým obec Vlčnov spolupracuje.
Pokračujeme tak po zkušenosti z loňského
roku (kdy byl 1 kontejner společnosti ASEKOL
umístěn na horním konci) ve zvýšení komfortu pro občany v dostupnosti nádob a separovaný odpad. Do kontejnerů ukládejte drobné
vysloužilé elektrospotřebiče z domácností.

Kontejner na drobné elektrozařízení

Nadále je možné využít k tomuto účelu
i sběrný dvůr.

•
•

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
NA DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ:
ul. Kaunicova, u obchodního domu
ul. J. Plesla, u autobusové zastávky naproti
obchodu potravin
Marta Moštková,
místostarostka

Kontejner na textil společnosti Revenge a.s.

Informace pro život III.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské
Hradiště – informace pro zopakování.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty,
vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období
jednoho roku dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného)
zděného komína pro spotřebiče na plynV lčnovský zpravodaj – číslo 39 – prosinec 2 013

ná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná
paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se
tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se
tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro
odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva
v případech, kdy nelze zajistit topení jiným
způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin
ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně
jedenkrát za dva měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
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Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka.

V minulých dnech byly v obci Vlčnov rozmístěny 3 bílé a 1 žlutý kontejner pro sběr použitého textilu a obuvi. Občané tak mají rozšířenou možnost třídit kromě papíru, skla, plastů,
bioodpadu, elektrozařízení, dřeva a kovů také
použitý textil a obuv.
Speciální bílé kontejnery na sběr oděvů,
textilu a obuvi získala obec zdarma od společnosti Revenge a.s., která se zabývá sběrem
a následným zpracováním vytříděného textilu.
Žlutý kontejner provozuje Diakonie
Broumov, se kterou dlouhodobě spolupracujeme při organizování humanitárních sbírek.
Do bílého i žlutého kontejneru lze odkládat jakékoliv vyřazené oděvy, bytový textil,
dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky.
Uvedené věci se do kontejneru vkládají v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty
nejlépe svázané po párech. Svoz vytříděného
textilu budou zdarma zajišťovat obě společnosti 1× týdně.
Zavedení sběru tříděného textilu je další
formou třídění, která je cestou ke snížení
množství komunálního odpadu ukládaného
v popelnicích i na sběrném dvoře a zároveň
přinese obci úspory za jeho odstranění.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za
podmínky, že budou prováděny jejich
pravidelné kontroly odborně způsobilou
osobou.

Výkon
připojeného
Činnost
spotřebiče
paliv
Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok špatné se víno urodí.

OSH Uherské Hradiště
Palackého nám. 293
686 01 Uherské Hradiště
tel: 572 552 434
www.osh-uh.net

nad 50 kW

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové
cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí
a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

Vánoční rybí recepty

Staročeský kapr

1 asi kilový kapr
1 celer
1 mrkev
1 petržel
1 velká cibule
10 zrnek pepře
10 zrnek nového koření
3 hřebíčky
3 bobkové listy
10 velkých sušených švestek
1 l piva
1 l vody
1/4 l octa
cukr
povidla
perník na strouhání
hrst rozinek
hrst mandlí
1 lžička citronové kůry
trocha zázvoru a tymiánu
několik vlašských ořechů
Celer, mrkev, petržel a cibuli nakrájíme na
kolečka. Přidáme pepř, nové koření, hřebíček,
bobkový list, zázvor, tymián, vlašské ořechy
a švestky. Vše zalijeme pivem, vodou, octem
a vaříme, až zelenina změkne - asi 35minut.
Scedíme a do scezené omáčky vložíme nasoleného kapra, nakrájeného na kusy a necháme
uvařit doměkka - 15 minut. Rybu vyndáme na
mísu, do omáčky přidáme trochu cukru, povidel a zahustíme strouhaným perníkem.
Hotovou omáčku procedíme na rybu a přidáme rozinky, mandle nakrájené na nudličky
a citrónovou kůru. Podáváme nejlépe s knedlíkem.
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Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční Sezónní
provoz
provoz
3x
2x
3x
1x

Kapr na pivě

6 očištěných porcí kapra
sůl
mletý pepř
250 ml světlého piva
2 polévkové lžíce oleje
1 středně velká cibule
citronová šťáva
50 g másla
mletý kmín
sladká paprika
Kousky ryby osolíme, opepříme, pokapeme pivem (ne vším) a vložíme asi na hodinu
do chladničky. Na oleji osmahneme na tenká
kolečka pokrájenou cibuli a vložíme na ni
porce kapra. Zalijeme zbylým pivem, mírně
pokapeme citronovou šťávou, okořeníme kmínem a paprikou, přidáme máslo a na mírném
ohni pomalu dusíme doměkka.

Kapr Pikant

1 asi 2 kilový kapr
citronová šťáva z jednoho citronu
plnotučná hořčici
strouhanku
olej
tuk na smažení
trochu mouky
sůl
pepř
drcená chilli paprička
1,5 dcl rybího vývaru
Rybu očistíme od šupin (případně stáhneme kůži), zbavíme hlavy, ocasu, ploutví a nakrájíme na jednotlivé porce. Z hlavy,
ocasu, ploutví a kůže uvaříme silný vývar.
Jednotlivé porce ryby osolíme a obalíme
v mouce. V misce smícháme pár lžiček plnotučné hořčice s citronovou šťávou, zalijeme
olejem, přidáme chilli a opepříme podle své
chuti. Směsí kapra potřeme, obalíme jej ve
strouhance a opečeme na mírně rozpáleném
tuku na pánvi. Po deseti minutách lehce podlijeme vývarem, pánev přikryjeme pokličkou
a dodusíme doměkka.

nejméně podle návodu
výrobce

Kapr po mlynářsku
4 porce kapra
4 lžíce hladké mouky
kmín
5 lžic oleje
400 g másla
citron
petrželka

Porce kapra osolíme, pomoučíme a okmínujeme. Vložíme na rozehřátý olej a osmažíme po obou stranách. Těsně před podáváním
porce přelijeme rozehřátým máslem, pokapeme citronem a posypeme rozsekanou petrželkou.

Kapr po Třeboňsku

1-1,5 kg kapra
česnek
sůl
směs mletých paprik (1:1 sladká a pálivá)
polohrubá mouka
Kapra vykucháme, očistíme a naložíme
do mléka. Necháme pár hodin uležet a poté
jej osušíme, osolíme a nakrájíme na podkovy. Porce potřeme česnekem rozetřeným se
solí a obalíme ve směsi pálivé a sladké papriky s moukou. Usmažíme v rozpáleném oleji.

Pikantní kapr

1 větší očištěný a naporcovaný kapr
4 lžíce tatarské omáčky
1 lžíce plnotučné hořčice
1 lžíce solamylu
1 lžička pepře
1 lžička drceného kmínu
1 lžička pálivé papriky
1 lžička soli
3 prolisované stroužky česneku
šťáva z poloviny citronu
0,5 dl piva
Na obalení:
polohrubá mouka
grilovací kořeni
olej na smažení.
Ze surovin vytvoříme směs. Kapra naporcujeme a potřeme směsí. Vložíme do hlubší
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Ďábelský kapr

1 asi 2 kilový kapr
citronová šťáva z jednoho citronu
hořčice
strouhanka
olej
tuk na smažení
trochu mouky
sůl
pepř, nebo chilli papričky
1,5 dcl vývaru (nebo vody).
Rybu očistíme, zbavíme hlavy, ocasu
a naporcujeme. Jednotlivé porce osolíme
a obalíme v mouce. V misce smícháme pár
lžiček plnotučné hořčice s citronovou šťávou, zalijeme olejem a opepříme dle chuti.
Směsí kapra potřeme, obalíme jej ve strouhance a opečeme na mírně rozpáleném tuku
na pánvi. Po deseti minutách lehce podlijeme
vývarem, pánev přikryjeme pokličkou a dusíme doměkka.

Židovský kapr

4 kousky kapra
hladká mouka
olej
1/2 cibule
1-2 dcl rybího vývaru
1-2 dcl bílého vína
2-3 stroužky česneku
zelená petrželka
sardelky
nakládaná šalotka
dušené žampiony

tujeme. Postupně podlijeme rybím vývarem
a poté bílým vínem. Přidáme česnek, sekanou
zelenou petrželku a dusíme. Kapra vyjmeme,
šťávu přecedíme, přidáme do ní sardelky, krájenou šalotku a dušené žampiony. Touto šťávou kapra na talíři přelijeme.
Dobrou chuť přeje
Marie Kolajová

Kousky kapra obalíme v mouce. Na oleji
osmahneme cibulku, přidáme kapra a ores-

Kapr na česneku

1 kapr
6 - 8 stroužků česneku
sůl
2 lžičky sladké papriky
hladká mouka
olej
petrželka
Očištěného kapra potřeme utřeným česnekem se solí, posypeme paprikou a obalíme
v hladké mouce. Smažíme na horkém oleji
dozlatova.

Kapr v alobalu

4 porce kapra
8 žampionů
4 plátky šunky
4 lžíce másla
1/4 hrnku červeného vína
4 lžíce kečupu
1 citron
4 lžíce oleje
worchester, sůl, pepř
Krájené žampióny orestujeme na polovině másla, přidáme krájenou šunku, sůl, pepř,
víno, kečup a worchester. Tuto směs rozdělíme na jednotlivé porce osoleného a opepřeného kapra, kterého jsme si připravili na alobal. Na každou porci přidáme kousek zbylého
másla. Vše dobře zabalíme do alobalu a pečeme v horké troubě asi 15 minut. Na talíři zdobíme plátkem citronu.
V lčnovský zpravodaj – číslo 39 – prosinec 2 013
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Jak byl rok samá voda a samé bláto, na Silvestra nenapadne žádné zlato.

nádoby a zbytek směsi nalijeme na kapra.
Necháme v lednici uležet pokud možno do
druhého dne, ale stačí i pár hodin. Pak porce
obalíme v polohrubé mouce s grilovacím kořením a smažíme na rozpáleném oleji.

Informace o připravovaných
Komplexních pozemkových úpravách (KPÚ)

pro vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území Vlčnov
Proč provádět komplexní pozemkové
úpravy? Co nám přinesou a co získají vlastníci pozemků? Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto
zákonu č. 545/2002 Sb. Od pozemkových
úprav mohou vlastníci pozemků očekávat:
• odstranění nesouladů mezi stavem v terénu a stavem vedeným v katastru nemovitostí na základě nového podrobného
zaměření celého řešeného území
• odsouhlasení změn druhů pozemků z toho
vyplývajících s příslušnými orgány
• vyrovnání hranic pozemků
• přesné určení hranic pozemků a výměry
každého řešeného pozemku a v případě
zájmu vytyčení v terénu
• vyřešení přístupnosti každého řešeného
pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest
• možnost vypořádání spoluvlastnictví
k pozemkům
• dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření. Podmínkou
pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov je souhlas vlastníků
min. 50 % plochy zemědělských pozemků
v katastru. Navrhované pozemkové úpravy
se dotýkají výhradně zemědělských pozemků
v celém katastrálním území Vlčnov (mimo
zastavěné území obce).
Každý vlastník pozemku, který bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat
žádost na Pozemkový úřad, nejlépe prostřednictvím Obecního úřadu Vlčnov. Formulář
(Žádost o provedení pozemkové úpravy) dodá
Obecní úřad. Nutno jej podepsat a vrátit zpět
na podatelnu Obecního úřadu ve Vlčnově.
Podepsáním této „Žádosti“ vlastník
pozemku souhlasí se zahájením přípravy
podkladů pro jednání s vlastníky pozemků.
Veškeré náklady související s prováděním
pozemkových úprav, tj. náklady na příprav-
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né a návrhové práce, geodetické práce, vytyčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových
úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků
žádné finanční zatížení.
Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v našem katastru, aby se vší odpovědností zvážili výhody provedených pozemkových
úprav, které vyřeší zejména problémy v nevyřešených vlastnických vztazích bez finančního zatížení vlastníků a další již shora uvedené
záležitosti. Informace o dalším postupu, po
získání souhlasu vlastníků min. 50 % plochy
pozemků v katastru, zveřejníme na úřední
desce OÚ Vlčnov, na webových stránkách
obce, popř. osobním dotazem na OÚ.
Pokud neodevzdáte vyplněnou „Žádost
o provedení pozemkové úpravy“, navštíví
Vás v bydlišti v následujícím období pověřený
pracovník obce Vlčnov za účelem poskytnutí
podrobnějších informací a pomoci s vyplněním „Žádosti o provedení pozemkových úprav
v k.ú. Vlčnov“ .
Tuto pověřenou osobou určí a pověří jednáním s vlastníky zemědělské půdy
Zastupitelstvo obce Vlčnov. S pověřenou
osobou bude možnost sjednat si termínovanou schůzku, případně požádat telefonicky
o vysvětlení.
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