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Vlčnovský betlém

Vážení občané Vlčnova,
nastal čas adventu, Vánoc a 31. prosince se sejdeme na Pepčíně, kde se společně rozloučíme s rokem 2012. Prožili jsme v tomto roce chvíle
radostné i smutné. Takový už je běh světa.
Pokud se podělíme s někým, koho máme rádi, o radost, je tato radost dvojnásobná. Pokud se podělíme o smutek, zmenší se na polovinu.
Naslouchejme v roce 2013 s otevřeným srdcem a dobrou vůlí.
Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 35 – prosinec 2 012
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Vážení a milí čtenáři,
máte před sebou 35. číslo Vlčnovského
zpravodaje. Jeho obsah je naladěn do atmosféry předvánoční a blížícího se konce roku.
Proto v něm najdete ohlédnutí za rokem
2012, ale i plány do roku nového. Seznámíte
se s úspěšnými Vlčnovjany – nejlepší módní
návrhářkou, účastníkem mezinárodní matematické olympiády i sportovkyní. Najdete

zde články ředitelek příspěvkových organizací obce – KSK a nové ředitelky ZŠ a MŠ.
Se svými úspěchy se pochlubí vlčnovští
hasiči. Objevíte i úsměvný příběh z vlčnovské historie a trochu vážnějším tématem bude nová obecně závazná vyhláška.
Pro zájemce o vaření jsme připravili novou
rubriku – recepty, tentokrát aktuálně na

téma kyselice a přečtete si další zajímavé
příspěvky.
Texty doplňují autentické fotografie, na
kterých se možná najdete i Vy.
Příjemné předvánoční počtení přeje
Marta Moštková,
místostarostka

Zpráva o tom, co se nám ve Vlčnově podařilo, ale
i o tom, co nám nevyšlo
Ohlédneme-li se za kulturně společenským životem ve Vlčnově, tak rok 2012 byl
velmi úrodný. Aktivity místních spolků obohatily náš život. Chci poděkovat všem, kteří
věnovali svůj volný čas spolkové činnosti.
Každý, kdo jenom trochu chtěl, mohl si z této
pestré nabídky vybrat a prožít hezké chvíle.
Mrzí mě, když někdo tvrdí, že se ve Vlčnově
nic neděje. Přeji všem lidem, kteří udržují ve
Vlčnově spolkový život, hodně zdraví a pohody v roce 2013.
Výměna oken MŠ
Komunikace 28. října
Kanalizace 28. října
Hřbitov zídka
Zpevnění cest vinohrady
Územní plán
Revitalizace zeleně
Součet
Ušetřeno celkem
Získané dotace celkem

Jak se dařilo obci v investicích a při získávání dotací? Vyjádřeno čísly, určitě skvěle.
Realizované investice byly v projektech rozpočtované v součtu na 17 450 900 Kč. Výběrové
řízení na dodavatele staveb snížilo tuto částku
na 10 845 400 Kč. Kvalitní přípravou výběrových řízení jsme ušetřili 6 605 500 Kč.
Poděkování patří členům zastupitelstva, kteří
se účastnili práce ve výběrových komisích. Na
proinvestovanou částku 10 845 400 Kč jsme
zajistili dotace 5 833 500 Kč.
VYSOUTĚŽENÁ CENA
2.083.200,4.439.700,1.103.100,303.000,883.800,452.200,1.580.400,10.845.400,-

Poděkovat musím i manažerům Východního Slovácka, kteří se podíleli na našem
dotačním úspěchu.
Co se nám nepodařilo? Žádost o dotaci
na výměnu oken a zateplení mateřské školky nebyla podpořena a neuspěli jsme bohužel ani při odvolání. Přesto chci poděkovat
Ing. Miroslavě Knotkové, ředitelce energetické agentury, za velkou pomoc a podporu při
zpracování žádosti.
Jan Pijáček, starosta

ROZPOČET
2.356.000,6.964.000,2.177.000,410.400,1.127.500,500.000,3.916.000,17.450.900,-

DOTACE
3.995.000,-

416.500,1.422.000,6.605.500,5.833.500,-

Další malé investice, které nám budou v budoucnu
zpříjemňovat život
Ve spolupráci s tenisovým oddílem bylo
prodlouženo antukové hřiště u lékárny:
125000 Kč.
Na dolním hřišti byla dokončena úprava mantinelů, nainstalovány záchytné sítě
po obvodu hřiště, umístěny koše na košíkovou a pro mladší generaci branky na florbal:
95000 Kč.
Ke konci roku jsme konečně mohli
postupně rozsvítit veřejné osvětlení.
Vypnutím některých svítidel jsme ušetřili
finance na zakoupení nových velmi úsporných osvětlovacích těles: 90000 Kč.
Při úpravě parku na dolním konci jsme

do jeho plochy zakomponovali chodník a na
jaře nainstalujeme lavičky a odpadkové koše:
183000 Kč.
V prostoru u Araveru byla provedena rekonstrukce odstavného parkoviště:
185000 Kč.
Po dlouhé době se podařilo opravit
prostor bývalé čistírny odpadních vod pod
mateřskou školkou, který dneska slouží jako
centrální sklad inventáře pro veškeré kulturní
akce: 149000 Kč.
Pro údržbu parků jsme zakoupili traktor
na sečení trávy a malý vysavač listí a odpadků: 299000 Kč.

Pro zvýšení bezpečnosti chodců a zklidnění automobilové dopravy byl nainstalován
na horním konci Vlčnova radar na měření
rychlosti.
Ke kynologickému areálu byla zpevněna
cesta a malé parkoviště.
Na hřbitově byla provedena rekonstrukce
suchého záchodu u hlavní brány. Poděkování
za tento nápad patří panu Lubomíru Vozárovi, který nás s tímto nápadem oslovil a jako
inspiraci doporučil hřbitov ve městě Hluku:
23000 Kč.
Jan Pijáček,
starosta

Příprava projektů
Projekt podélného parkování od křižovatky nad kostel, úprava prostoru před obchody
a osvětlení parku je v závěrečné fázi. Koncem
měsíce února bude vydané stavební povolení a my můžeme zahájit výběrové řízení na
dodavatele.
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Ke konci letošního roku byla zahájena příprava projektů na část komunikace Záhumní,
Tyršova a bude se pokračovat na rozpracovaném projektu v ulici Starohorská. Investiční
příprava v ulici Záhumní je směřována do realizace příštího roku.

Úspěšný projekt Východního Slovácka byl
zakončen výdejem kompostérů všem, kteří
o ně projevili zájem. A pokud budeme úspěšní v příštím roce, uspokojíme i zájemce v druhém kole.
Jan Pijáček, starosta
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Hřiště u ČOV

Rekonstrukce parkoviště Araver

Rekonstrukce parkoviště Araver

Park dolní konec

Cesta ke kynologickému cvičišti

Cesta ke kynologickému cvičišti

WC hřbitov – před rekonstrukcí

WC hřbitov – po rekonstrukci

Výdej kompostérů

Finanční
podpory
MAS – Místní akční skupina Východního
Slovácka podpořila finančně 3 vlčnovské
zemědělce (Ing. Petr Šobáň, Antonín Tykal
a Jiří Zemek) částkou 848000 Kč na nákup
zemědělské techniky.
Zastupitelstvo obce Vlčnov podpořilo
významnější finanční částkou:
•
Tělovýchovnou jednotu Vlčnov
(zavlažování trávníku), 400000 Kč
•
Tělocvičnou jednotu Sokol
90000 Kč
•
Farnost (fasáda kaple):
150000 Kč
•
Ve spolupráci s vedoucí Charitního
domu ve Vlčnově jsme zakoupili
ozvučení do kaple: 12000 Kč.
•
Místní spolky a aktivity Vlčnovjanů
získaly 129000 Kč.
•
Na zmírnění následků nešťastné události (požár v ulici 28. října):
50000 Kč.
Jan Pijáček,
starosta
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Co se připravuje v roce 2013
I přesto, že někteří „odborníci“ tvrdí, že
bude letos konec světa, připravujeme se na
rok 2013 a věříme, že se „odborníci“ mýlí.
Největší investiční akcí zatím bude vybudování podélného stání od křižovatky nad kostel. Tato investice by měla vyřešit problematické parkování v této lokalitě. Mateřská školka se dočká zateplení objektu a nové fasády.
Připravujeme pokračovaní rekonstrukce zídky na hřbitově a v nové části hřbitova
prodloužení chodníku za smuteční obřadní
síní. Pokud nenastanou neočekávané komplikace, měla by proběhnout i rekonstrukce
části komunikace v ulici Záhumní.
V průběhu letošního roku se nasbíralo velké množství stavební suti, která se na
počátku příštího roku podrtí a tento materiál
bude použit na zpevnění cesty k Boří (k myslivecké chatě).
V prostoru dětského hřiště na Rybníčku
připravujeme zpevnění vodoteče.
V areálu kynologického klubu ve spolupráci s touto organizací bude navrtaná studna, která by měla zkvalitnit užívání tohoto
areálu.

V obecním lese Myšince bude po letošní těžbě prováděno zalesňování této plochy.
Čekají nás také drobné opravy komunikace
nad MŠ, v búdách, na horním konci ke Žlebu
a další podle potřeby.
Projekčně a investičně budeme připravovat ulici Tyršovu, Starou Horu, chodník
z ulice 28. října k hlavní silnici, rekonstrukci
chodníku a osvětlení směrem na horní konec.
Samostatné projekty budou zadány na
výměnu oken v hasičské zbrojnici, výměnu
oken a zateplení budovy obecního úřadu
a výměnu oken v budově bývalé měšťanky.
Návštěvnost dětského hřiště na dolním
konci u čističky je tak velká, že bude zapotřebí tento prostor nasvítit, aby bylo možno ho
využívat i ve večerních hodinách.
Co říct na závěr? Máme určitě radost, že
rok 2012 byl pro obec Vlčnov rokem úspěšným. Osobně jsem rád, že se nám podařilo
zajistit více než 50% finančních prostředků
z dotačních titulů a do roku 2013 si můžeme
všichni navzájem držet palce, ať je i on rokem
úspěšně prožitým.
Jan Pijáček, starosta
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Rekonstrukce komunikace ul. 28. října

Rekonstrukce komunikace ul. 28. října

Rekonstrukce komunikace ul. 28. října

Kanalizace ul. 28. října

Výměna oken MŠ

Zpevnění cest vinohrady

Hřbitov – zídka

Hřbitov – zídka

Zpevnění cest vinohrady

Zajímavosti ze života obce v roce 2012
Události v tomto roce, které jsme jako
úřad organizovali nebo jsme je společně připravovali s vlčnovskými spolky.
Krásná atmosféra na besedě s důchodci
v Klubu sportu a kultury, kulturní program
dechové hudby Vlčnovjané a promítání rozhovorů stoletých rodaček z Vlčnova, které touto
formou vzpomínaly na rodný Vlčnov.
Poprvé jsme si vyzkoušeli prázdninový program v amfiteátru a spokojení diváci navštívili divadelní představení, několik
pořadů DH Vlčnovjané a jejích hostů, nedělní
hodové odpoledne, večerní promítání s Jiřím
Jilíkem a program dětského dne. Můžeme se
těšit na prázdninový program ve vlčnovském
amfíku v roce 2013.
Spolu s okolními obcemi a městem
Uherský Brod se uskutečnilo tradiční setkání na Pepčíně před začátkem školního roku.
Vlčnov a vlčnovské Muzeum pálenic
navštívil při svém pobytu na Moravském
Slovácku ministr zahraničí pan Karel Schwarzenberg. Místostarostka obce spolu s mužským sborem připravili podle slov pana ministra velmi milé přijetí v obřadní síni. Mužský
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sbor zpěvem a paní místostarostka citací
z knihy jeho strýce, který vzpomínal na návštěvu Vlčnova při příležitosti své svatební cesty,
navodili dojemnou atmosféru celého setkání.
Společně s myslivci a místní organizací Českého červeného kříže jsme připravili již tradiční pochod na mysliveckou chatu
s Mikulášem, andělem a čertem pro děti i pro
dospělé. Počet účastníků přes 200 překvapil
velmi mile pořadatele této akce. Dárky potěšily, kotel guláše se snědl a svařák z 90 litrů vína
se dopil v podvečerních hodinách. Výbornou
atmosféru doplnilo opékání špekáčků a hra
na kytary.
Poprvé v historii obce provedli pracovníci Slováckého muzea Uherské Hradiště
na našem území profesionální archeologický výzkum. V prostoru před firmou Coolnet
byly odkryty pozůstatky spáleného domu
a keramických nádob, pravděpodobně z 16.
století. Součástí výzkumu byl i povrchový průzkum v lokalitě Hýblův kříž a nálezy posouvají
osídlení Vlčnova do dávné minulosti: období Velké Moravy, Germánů a snad i Keltů.
Veškerý materiál tohoto výzkumu bude pou-

žit pro přípravu knihy, která zmapuje věrohodným způsobem historii Vlčnova od prvního osídlení až do dnešních časů. Na její vydání se můžeme těšit v roce 2014 u příležitosti
oslav 750letého výročí první písemné zmínky
o Vlčnově.
Na deštivém Dnu otevřených dveří se
s námi spolupodíleli hasiči, farnost, Klub dětí
Broučci a kynologové.
Tradiční výstava vín nabídla milovníkům
tohoto moku pěkná vína, příjemnou atmosféru, kterou spolu s námi připravil Klub sportu
a kultury a místní zahrádkáři.
Superfinále koštu slivovice na Slovácku
jsme pomáhali připravit Slováckému muzeu
Uherské Hradiště spolu s našimi zpěváky
a zpěvulenkami.
V polovině prázdnin si vlčnovské prostředí vybrali muzikanti z hudební skupiny
Wohnout k natočení svého hudebního klipu
Gastrosexuál. Místostarostka obce a zaměstnanci obce vytvořili kvalitní podmínky pro
natáčení. V hudebním klipu je vidět nejen vlčnovské prostředí a hodně Vlčnovjanů, ale především hvězdná role Františka Kučery.
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Další významná událost se neodehrála ve
Vlčnově, ale ve Strážnici na mezinárodním festivalu, kde jsme spolu s městy Hluk a Kunovice
a obcí Skoronice předvedli jízdy králů a vyvrcholením této události bylo předání certifikátu
o zápisu fenoménu jízdy králů mezi mistrovská díla nehmotné kultury světa na seznam
UNESCO. Jízdy králů a předávání se za jednotlivé obce zúčastnili starostové, místostarostové a králové. Velké poděkování patří královské
rodině, rodinám jezdců, celému doprovodnému týmu a ředitelce Klubu sportu a kultury.
Další událostí, která se odehrála mimo
Vlčnov, byla prezentace Mikroregionu
Východní Slovácko při Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti.

V obřadní síni proběhlo přijetí žáků devátých tříd a s úřadem se seznámili i žáci prvních
tříd základní školy. Obě setkání byla velmi
milá a dárek od prvňáků obdivují návštěvníci
obecního úřadu dosud.
Cyklistická veřejnost navštívila Vlčnov
a vlčnovské búdy v hojném počtu při sportovní akci, kterou organizuje město Uherské
Hradiště v rámci zavírání cyklostezek.
Příjemným zpestřením návštěvy búd byla
možnost posezení si v otevřených objektech
vlčnovských vinařů.
Krásnou akcí v búdách pořádanou
Spolkem pro vlčnovské děti a obcí byly
Pohádkové búdy. Spokojené děti byly nejkrásnější odměnou pro pořadatele.

Jednou z významných událostí pro
Vlčnovjany v búdách je určitě děkovná mše
za úrodu u kapličky, kterou připravuje farnost
a obec se spolupodílela.
Nejvýznamnější kulturní událost Vlčnova
jízda králů, na které se obec spolupodílí, prošla
krásným počasím od pátku až do neděle. Velké
poděkování všem a nejenom od nás, kteří se
na přípravě tohoto kulturního svátku podíleli.
Obec Vlčnov se letos 3× zapojila do humanitární sbírky šatstva, kterou organizuje
Diakonie Broumov dále do sbírky kol – Kola
pro Afriku, organizovali jsme spolu s Oblastní
charitou Uherský Brod a farností Vlčnov tříkrálovou sbírku.
Jan Pijáček, starosta

Archeologický výzkum

Programy v amfiteátru, divadelní představení

Programy v amfiteátru, divadelní představení

Programy v amfiteátru, hodové odpoledne

Programy v amfiteátru, promítání

Programy v amfiteátru, dětský den

Slavnosti vína, Uherské Hradiště

Strážnice, jízda králů

Strážnice, jízda králů

Strážnice – králové, starostové a místostarostové
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Přijetí žáků 9. tříd
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Natáčení videoklipu

Žáci 1. tříd na OÚ

Předávání listiny UNESCO
ministryní kultury Alenou Hanákovou

Zavíraní cyklostezek

Setkání na Pepčíně

Mikulášský pochod

Mikulášský pochod

Mikulášský pochod

Karel Schwarzenberg při přijetí místostarostkou

Karel Schwarzenberg v obřadní síni

Karel Schwarzenberg v Muzeu pálenic

Pohádkové búdy
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Děkovná mše v búdách
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Vyberte nejkrásnější místo v Česku
Redaktoři IN magazínu Hospodářských
novin vybrali 30 míst, která mají nejraději.
Karlštejn nebo Český Krumlov tady nenajdete. Zaměřili se na méně známá místa. Mezi
nominovanými byla i naše obec. V těžké konkurenci obsadil Vlčnov 4. místo s počtem
hlasů 519. Nejvíce hlasů získala Olomouc
– 865 hlasů, nicméně za Vlčnovem zůstala

místa jako je Pálava (311), Lednicko-Valtický
areál (173), hrad Perštejn (68), zámek
Milotice (21).
Děkujeme všem, kteří mají Vlčnov rádi
a hlasovali pro něj.
Marta Moštková,
místostarostka

Jízda králů 2012
Letošní jízda králů se nesla v duchu několika změn či novot – nově a poprvé se jízda králů
jela jako nehmotný kulturní statek světového
dědictví lidstva UNESCO, nově byla obsazena
funkce ředitelky KSK, jízdu králů bylo potřeba
zakomponovat do nově a pěkně upravených
prostor v obci – amfiteátr V Jamě, náves –
a přizpůsobit jim trasu jízdy králů a průvod.
Došlo k oživení památkových usedlostí řemeslníky, k realizaci komponovaného pořadu ve
dvoře usedlosti čp. 57, poprvé se prezentovala externí výstava v prostorách parku, nově
bylo potřeba do struktury programů zakomponovat promítání premiéry filmu o Vlčnově
a také byl v rámci jízdy králů zahájen projekt
příhraniční spolupráce s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíně nazvaný
Kde ste vy, sme aj my. Podle tohoto projektu
bylo potřeba do programů jízdy králů zařadit vystoupení folklorního souboru Oravan,
dát ucelený prostor řemeslníkům a výrobě
slovenských gastronomických specialit. Celé
dění dokumentovalo 5 fotografů z Oravy a 3
z Vlčnova (Rostislav Pijáček, Zdeněk Koníček,
Oldřich Prajza). Jejich fotografie, z vlčnovské jízdy králů i z později dokumentovaného
folklorního festivalu Bačovské dny v Malatiné,
se představí v samostatných výstavách na
Oravě (únor 2013) i u nás ve Vlčnově (1. až
28. 3. 2013).
Záštitu nad jízdou králů přijala ministryně
kultury Alena Hanáková a hejtman Zlínského
kraje MVDr. Stanislav Mišák. Příprava jízdy
králů probíhala průběžně během celého roku
pracovníky KSK ve spolupráci s Programovou
radou, poradní skupinou pro programovou
náplň jízdy králů, a Výborem KSK, blízkými
externími spolupracovníky Klubu podílejícími se na organizačním a technickém zabezpečení akce.
Programová struktura byla obdobná
jako v minulosti. Jízdu králů zahájila v pátek
vernisáž výstavy Nominace jízdy králů do
UNESCO v Galeri na Měšťance, autorky
Zdeňky Brandysové ve spolupráci s Olgou
Floriánovou. Vlčnov tak jako první veřejnosti představil nominační materiály – písemné
(včetně originálního nominačního dekretu),
fotografické i filmové, na jejichž základě byla
jízda králů zapsána do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a do Reprezentativního seznamu nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO. Vlčnovu
se tak podařilo předběhnout i Národní ústav
lidové kultury ve Strážnici, jenž dokumentaci zpracovával a předkládal a jenž až na příští rok plánuje tyto materiály prezentovat ve
formě putovní výstavy. V sále KSK pak násleV lčnovský zpravodaj – číslo 35 – prosinec 2 012

doval pořad autorů Libora Mošťka a Antonína
Staška Verbíři z Uherskobrodska VII., regionální kolo soutěže ve verbuňku, které vyhrál
ve své tanečním výkonu nedostižný Jakub
Tomala z Popovic. Večer nechyběla ani rocková zábava se skupinami Reflexy originál a Gong
konaná v areálu TJ .
Sobotní programy chtěly návštěvníky ve
Vlčnově přivítat a nabídnout jim příjemnou
zábavu i pěkný kulturní zážitek. Patřil k nim
především pořad vlčnovských souborů, muzik
a jejich hostů Vitajte ve Vlčnově autorky Mgr.
Marty Kondrové, v němž se potvrdilo, že přirozené přírodní prostředí nového amfiteátru
je velmi vhodným pro tento typ pořadů, které
zde velice dobře vyznívají. Krásný komorní,
komponovaný pořad Od věnečku k obálence
se odehrával v divácky doslova nabitém dvoře
usedlosti čp. 57, jehož prostředí půvab pořadu výrazně podtrhávalo. Autorům – dr. Pavlu
Popelkovi, který pořadem o svatebních zvycích i zasvěceně provázel a představil svou
stejnojmennou knihu, a Mgr. Martě Kondrové,
se podařilo připravit návštěvníkům neopakovatelný zážitek. Nově upravené prostory parku
nad amfiteátrem a kruhová Náves parkoviště
u budovy KSK poskytly hodnotné a příjemné
prostředí pro realizaci tradičního Jarmarku
s účastí čtyřiceti výrobců, který připravila
Petra Kučerová–Brandysová. Zvláště kladně
bylo návštěvníky hodnoceno umístění stánků
Jarmarku v zeleni parku. Jarmark zpestřily
svými vystoupeními pěvecké sbory a dechovka. Další prodejci, jejichž zboží či výrobky
nepatří mezi tradiční rukodělné práce, byli,
jako i dříve, situováni v průchodu pod kostelem. S velmi dobrou odezvou se setkalo také
oživení usedlostí. V čp. 57, kromě svatebního pořadu, se v jizbě prezentovala ukázka
tradiční svatební tabule, v čp. 65 si návštěvníci s velkou chutí vyráběli krepové růžičky na výzdobu koní za metodické pomocí
Marie Tomalové, Alžběty Vlachynské a Pavly
Kučerové. Háčkování kadrlí Janou Mikulcovou
a Růženou Pavelčíkovou se zájmem sledovali
návštěvníci v usedlosti pod kostelem. novinkou, která se rovněž setkala s velmi kladnou
odezvou, byla výstava velkoformátových
fotografií s tématikou koní Můj koníčku vraný
autorky Heleny Görnerové. Nechyběl koncert dechových hudeb, zpěvy pijácké zazněly
u Muzea lidových pálenic. Vyvrcholením dne
pak dozajista byl večerní důstojný pořad v KSK
– Předání vlády králů dlouholeté autorky Ing.
Miroslavy Vráblíkové. Na něj navázalo promítání premiéry filmu Tož, vitajte ve Vlčnově
za účastí autorského týmu. Do bílého rána
se pak všichni zpěvu, muziky, tance, zábavy,

vína, dobré nálady a přátelských setkání chtiví
návštěvníci mohli bavit ve věhlasných vlčnovských búdách.
Neděle patřila samozřejmě především
samotné jízdě králů. Den začal tradiční slavnostní mši svatou za účasti krojované družiny.
Představovala nejen nádhernou podívanou
na pestrobarevný zástup krojovaných mladých mužů a dívek, družiček, spolu s králem
a královskou rodinou , ale především hluboký duchovní zážitek. Následovalo nezbytné a důstojné přijetí družiny starostou obce,
Janem Pijáčkem, na vlčnovské radnici, bez
něhož si dnes už nikdo jízdu králů neumí
představit. Všechno dění toho dne samozřejmě směřovalo k nejdůležitějšímu okamžiku,
na který všichni zúčastnění čekali a na nějž
se těšili – k objížďce jezdců na koni s králem
a jeho pobočníky po vesnici – legendární vlčnovské jízdě králů.
V letošním roce byl králem zvolen jedenáctiletý Martin Matušík. Spolupráce s králov-skou rodinou, rodiči Jiřím a Zdeňkou Matušíkovými, byla výborná, naprosto bezproblémová. Jízdu jel nepříliš početný ročník 1994.
Z šestnácti chlapců tohoto ročníku se jich
jízdy zúčastnilo deset. Děvčat bylo v ročníku
devatenáct a slavnostní kroj jich obléklo čtrnáct z nich. S jezdci i družičkami ročníku opět
skvěle pracovali a předávali jim své letité zkušenosti Ing. Antonín Pavelčík a Josef Kužela.
Trasa jízdy králů směřovala od domu krále
ve Vinohradské ulici přes hlavní křižovatku
a ulici Pleslovu zpět na křižovatku, k hřbitovu a opět zpět přes hlavní křižovatku ulicí
Masarykovou. Za krojovým průvodem pak
jízda procházela zpátky ulicí Masarykovou
k novému amfiteátru V Jamě. Změnou v trase
krojového průvodu s následnou skupinou jízdokrálových jezdců oproti minulým letům
bylo zařazení prezentace účastníků průvodu
na pódiu v amfiteatru. Panovaly oprávněné
obavy, že v úzkém koridoru přístupové cesty
k amfiteatru mohou při tak velkém průchodu účinkujících a družiny na koních vzniknout problémy. Obavy se však nenaplnily, vše
se podařilo dobře zorganizovat a účinkující
v průvodě se plynule krátkým vystoupením
předvedli na pódiu před přeplněným hledištěm. Průvod pohotově a zkušeně moderoval
dr. Jiří Jilík. Podobně se podařilo v klidu sjet
do tohoto přírodního kotle i celé královské
jezdecké družině a představit se spolu s králem v působivém pořadu Královský vínek, jenž
v tomto novém prostředí velmi dobře vyzněl.
Stejně tak vzbudil zájem i jízdě předcházející
pořad hostujících souborů a muzik, Zpívání
pro krála, tentokrát tématicky zaměřený na
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jízdokrálovou tradici a zastoupený především
účinkujícími z obcí, kde se dosud jízda králů
koná. Autorem byl Mgr. Martin Šimša.
Dále také měli návštěvníci možnost si ve
dvoře usedlosti čp. 65 prohlédnout výzdobu
koně jezdce – pobočníka krále. I zde byl ohlas
velmi pozitivní. Hlavní programy navíc doplňovaly další pořady, jako například Zpívání
po dědině nebo koncerty a vystoupení dechových hudeb.
Přes organizaci ministerstva kultury
ARTAMA se jízdy králů zúčastnilo také 14
odborníků nejen z České republiky, ale i např.
z Dánska, Norska, Maďarska či Rumunska
pod vedením doc. Daniely Stavělové z Etnografického ústavu Akademie věd ČR, které
kromě programové náplně a organizace akce
zajímal především samotný zvyk jízdy králů,
kterou podrobně dokumentovali, zjišťovali
o ní informace od pamětníků a znalců místní
tradice i od vedení KSK jako hlavního organizátora i odborného garanta.
Jízda králů byla zpropagována na vlastních informačních materiálech – programech,
letácích, plakátech, které byly rozesílány výlepovým službám po celé ČR. V blízkém i vzdáleném okolí se plakáty vylepovaly vlastními
silami, velká část pozvánek byla rozeslána
elektornickou poštou. Propagace směřovala
k celostátním i regionálním rádiím, hlavně
k Českému rozhlasu Brno (ten se stal mediálním partnerem a vysílal z jízdy králů i živé
vstupy), podobně i k televizím a do regionálního i celostátního tisku. Informační materiály
o jízdě králů 2012 se objevily také na veletrzích
cestovního ruchu, např. Regiontouru v Brně.
Pro podrobnější informace návštěvníkům byl
vydán programový sborník jízdy králů.
I organizační a technické zabezpečení
akce proběhlo bez větších problémů. Ostrahu
a pokladny velmi dobře zajišťovali bezpečnostní pracovníci Jana Kostelného a Davida Eliáše.
Náročnost tohoto úkolu se zvýšila s potřebou
zabezpečit prostor v amfiteatru, který je v podstatě otevřeným areálem a bylo nutné zajistit bezpečnost účinkujících, diváků a jezdecké družiny na koních, aby nedošlo k chaosu.
Podobně nový byl pro ně úkol prodeje vstupenek na pokladnách při vjezdu do obce, organizace parkování obrovského množství motorových vozidel a celková ostraha během akce
i kontrola vstupenek patřily k dosavadním běžným povinnostem. Vše zvládali velmi dobře
a spolehlivě. V organizačním a technickém
zajištění se tak velký podnik, jakým jízda králů
je, neobejde bez spolupráce s týmem ochotných externích zaměstnanců, především členů
výborů KSK, ale samozřejmě se neobejde ani
bez spolupráce s dalšími organizačními složkami, jako je např. TJ, myslivecké sdružení,
kynologický klub, farnost Vlčnov, základní
škola apod. Nejbližšími partnery KSK v organizaci jízdy králů je obec Vlčnov a Společnost
jízdy králů. Všem patří velké poděkování !
Celodenní vstupné v tomto roce činilo
150,- Kč, zlevněné vstupné bylo 100,- Kč, děti
do 10 let a ZTP měli vstup zdarma. Sobotní
programy, kromě pořadu v KSK, byly zdarma. Obyvatelé Vlčnova vstup (kromě pořadu v KSK) na jízdu králů neplatili a v letošním roce rodiny jezdců měly nárok na jeden
volný vjezd automobilu pro své rodinné příslušníky bydlící mimo Vlčnov. Bohužel se
přesto vyskytly případy falšování těchto vjezstrana 8

dů. Počet návštěvníků byl podle prodaných
vstupenek 4 500, reálně zde však samozřejmě
bylo návštěvníků podstatně více, odhadem asi
8000–10000. Vzdálenost mezi zaparkovanými
vozidly a centrem obce jim pomáhaly překonávat najaté mikrobusy. Posíleny v době konání
jízdy králů byly rovněž běžné autobusové linky
z obce. Velkým, a zatím to vypadá, že i neřešitelným problémem je, jak pro takové množství
návštěvníků zajistit další služby, jako například dostatek ubytovacích kapacit či možnosti
stravování. Ubytování je řešeno odkazem na
možnosti v okolních obcích, stravování je řešeno provozem provizorní velké samoobslužné
jídelny v sále Klubu, kde však je nutné také
nasytit i značný počet účinkujících (kromě
toho se zde musí odehrát i některé pořady
a reprezentativní záležitosti). Tyto služby
velmi dobře a dlouhodobě zabezpečuje stravovací firma Vlastimila Koníčka. Nově také část
strávníků z řad účinkujících byla obsloužena
v restauraci Sokolovna. Nedostatek ubytovacích a restauračních kapacit i celkového zázemí pro účinkující a návštěvníky zůstává stálým problémem. Šatny pro část účinkujících
poskytla ve svých prostorách místní základní
škola. I jí za to patří poděkování.
Při organizaci každé velké akce se rovněž
nezbytně vyskytnou také mnohé problémy.
I letošní jízda králů, přestože dopadla celkově
velmi dobře, přinesla některé drobnější či dílčí
problémy, které bude potřeba do dalších let
dořešit či pohlídat, pracovat na jejich odstranění. Některé vyžadují dlouhodobější řešení
a nelze je zásadně ovlivnit (ubytovací, stravovací možnosti v obci). Značným problémem
se stává uhlídat nechtěné prodejce na nepatřičných místech s nepatřičným sortimentem
zboží, dále bude potřeba posílit organizační
složky krojovaného průvodu, posílit kapacitu hlediště v amfiteatru, v případě deštivého
počasí vyvstane otázka – kam s nimi ? – s programy odehrávajícími se ve venkovním prostředí. Tyto problémy patří k těm důležitějším, ostatní jsou spíše drobného organizačního rázu. V programové radě budeme také dále
rozvíjet možnosti koncepčního programového směřování jízdy králů, aby se stala především prezentací místní tradiční lidové kultury
ve všech jejich podobách, a také vlčnovských
muzik, souborů, sborů, tanečníků, vlčnovského kroje a důrazu na jeho stylovou čistotu.
A ještě jedno specifikum letošní aktéři
jízdy králů mohli zažít. Vzhledem k tomu, že se
poprvé jízdy králů jely jako nehmotné památky
UNESCO, konala se na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici jedinečná společná
ukázka jízd králů ze všech obcí, kde se dosud
dochovaly. Proto sedm letošních vlčnovských
jezdců, včetně krále, mělo příležitost, jaké se
jinak vlčnovským účastníkům jízdy tak často
nedostává – jet jízdu králů ještě jednou, tentokrát před obrovským množstvím návštěvníků
strážnického festivalu. Musím konstatovat, že
si tuto skutečnost náležitě užívali a vychutnávali. Vlčnov zde skvěle reprezentovali, troufám
si říct, že nejlépe. Barevnost a krása vlčnovské
jízdy, důstojnost a tajuplnost krále s pobočníky, aktivní vyvolávky a kontakt s okolo stojícími diváky vzbuzovaly neskrývaný úžas.
Jedinečným a málokdy se uskutečnitelným
zážitkem také bylo, po projetí městem, vracení
se jízdy zpět na stanoviště přes pěkné přírodní
prostředí strážnických luk. Vidět parádní vlč-

novskou jízdu králů uprostřed zeleně přírody
zalité sluncem bylo něco neopakovatelného,
zvláště když se krajinou také rozléhal spontánní zpěv chlapců na koních. O tento zážitek
se nešlo nepodělit.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, bez
nichž by jízda králů nebyla možná. Především
hlavním aktérům, králi Martinu Matušíkovi,
který byl králem skutečně důstojným a zhostil se své životní role skvěle, královským rodičům Matušíkovým, ročníku 1994 – chlapcům
i děvčatům – a jejich rodinám. Všem účinkujícím, především však místním souborům,
sborům, kteří nesou hlavní zátěž vystoupení bez nároků na honoráře – FS Vlčnovjan,
MS Vlčnov, Vlčnovským búdovým umělkyním, DFS Vlčnovjánek a Čerešničky, CM
Čardáš, CM Durancija a všem jejich vedoucím a primášům. Ještě jednou patří poděkování jednotlivým spolupracovníkům i organizačním složkám a členům programové rady.
Především je potřeba vyzvednout a vážit si
ochoty spolupracovat dlouholetému týmu
lidí z výboru KSK, které zde nelze všechny
vyjmenovat a kteří za minimální mzdu jsou
ochotni obětovat svůj čas, energii, práci pro
technické a organizační zajištění nejen jízdy
králů. Není na ně příliš vidět, nestojí v centru
pozornosti, ale jejich práce je nepostradatelná.
Zvláštní poděkování patří obci Vlčnov v čele
se starostou Janem Pijáčkem a místostarostkou Martou Moštkovou a rovněž Společnosti
Jízdy králů a jejímu předsedovi Ing. Antonínu
Pavelčíkovi. Osobní poděkování směřuje ke
spolupracovníkům nejbližším, kteří nesou
hlavní tíhu technicko–organizačního zajištění jízdy králů – Petru Pančochovi, Barboře
Chvilíčkové, Ivě Orlovské a naší letošní dočasné pracovní posile, Sabině Mikulcové, kteří
naplňovali své úkoly zodpovědně a spolehlivě.
A v neposlední řadě je potřeba poděkovat těm,
kteří jakkoli jízdu králů podpořili, ať morálně
či výraznou finanční dotací, jako například
Ministerstvu kultury ČR – hl. PhDr. Zuzaně
Malcové, Zlínskému kraji, jeho hejtmanovi
MVDr. Stanislavu Mišákovi a firmám, jež si
zadaly reklamu – zvláště Železárnám Veselí
n. Mor. a firmě HOPI, ale i mnohým ostatním,
jež nelze všechny vyjmenovat.
Letošní jízda králů je tedy úspěšně za
námi a nezbývá než se znovu těšit na další, až
se poslední květnou neděli obcí opět ponese
radostné: Počúvajte, horní, dolní, domácí aj
přespolní...
Požehnané Vánoce a vše dobré do nového
roku za Klub sportu a kultury přeje
Olga Floriánová,
ředitelka KSK
V lčnovský zpravodaj – číslo 35 – prosinec 2 012

Z malířovy palety
Obrazy jako z palety majstra Joži Uprky,
který do Vlčnova rád jezdil a namaloval tu
řadu svých nejlepších děl, ožily 17. listopadu
2012 ve vlčnovském KSK. Stejnojmenným
pořadem si soubor Vlčnovjan připomenul 40.
výročí svého působení. Prostřednictvím obrazů, které se promítaly na plátně, ale zároveň
ožívaly na scéně, mohli diváci i účinkující projít rokem od červnové pouti u sv. Antoníčka
přes dušičky, Vánoce, fašanky až po jízdu
králů, kterou ve Vlčnově začíná a končí rok.
Málokterý soubor na své výroční pořady zve
a zapojuje bývalé členy, ale právě v tom je kouzlo premiérových pořadů Vlčnovjanu. Sejdou se
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tanečníci, kteří dávno nebo před nedlouhou
dobou pověsili taneční boty na hřebík, muzikanti, kteří se rozutekli po světě a společně
někteří pasivně, ale mnozí i aktivně na jevišti
zavzpomínají na to, co je každý pátek hnalo do
vlčnovského „kulturáku“ na zkoušky.
Každý premiérový výroční pořad je koncipován jinak, soubor, tanečníci, muzikanti, ale také publikum se vyvíjí, je náročnější
a tak přijít s něčím neotřelým je stále těžší.
Proto jsme tentokrát pozvali externí choreografku Gabrielu Směřičkovou, která se chopila
námětu a režie pořadu. Podle reakcí publika se
nám snad i tentokrát podařilo přinést střípek

k tomu, co dělá Vlčnov výjimečným a co viděl
už Joža Uprka – kroj, zpěv, tanec, ale hlavně lidé, kteří nám nechali něco ze svého umu,
práce, kumštu. Je na nás, abychom k tomu
něco přidali a posunuli to zase dál dalším generacím mladých Vlčnovjanů, kteří za pět, deset
i dalších čtyřicet let roztančí vyprodané sály,
tak jako my letos.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří
jakkoliv podpořili soubor Vlčnovjan nejen při
přípravě pořadu, ale při jeho bohaté činnosti,
ať už finančně nebo prostě tím, že mu přijdou
na vystoupení zatleskat.
Marta Kondrová
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Škola v novém
Nový školní rok 2012/13 přinesl mnoho
změn. Nastoupila jsem jako nová ředitelka
základní a mateřské školy v naší obci. V měsíci
srpnu došlo v budově mateřské školy k výměně
oken. I když se stavební práce jevily zpočátku
problematické, 3. září jsme mohli po náročném úklidu a přípravách, přivítat v naší mateřské škole 112 dětí. Tam se na ně těšilo osm paní
učitelek a dvě paní uklízečky.
V letošním školním roce 2012/2013
nastoupilo 28 prvňáčků. Podařilo se nám za
finanční pomoci obce Vlčnov vytvořit dvě
první třídy. Naše škola má 12 tříd, z toho
7 tříd na 1. stupni a 5 tříd na 2. stupni o celkovém počtu 210 žáků. Ve všech ročnících vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání. Pedagogický sbor
tvoří 16 kvalifikovaných, odborně velmi zdatných učitelů, z celkového počtu vyučujících
jsou 3 muži. Ve škole dále pracuje výchovná
poradkyně, dyslektická asistentka, metodička
prevence, které úzce spolupracují s ostatními učiteli, jsou k dispozici žákům i jejich rodi-

čům. Při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pomáhá asistentka pedagoga.
Provoz školní družiny zajišťují dvě vychovatelky. O stravování se starají čtyři kuchařky
a vedoucí jídelny. Dále potom ve škole pracují
čtyři pracovnice na úklid, pan školník a hospodářka (účetní).
Zázemí školy je v současné době dostačující, škola má skoro ve všech učebnách výškově
nastavitelný školní nábytek, ve třech třídách
jsou nainstalovány dataprojektory. Pro výuku
informatiky je k dispozici počítačová učebna
s počítači zapojenými do sítě, dvě interaktivní tabule a dostatečné množství didaktických
a výukových pomůcek. Pokračujeme v čerpání financí z projektu EU Peníze školám.
Byly zakoupeny keramické tabule, notebooky
a interaktivní projektory. Tento projekt přispívá ke zkvalitnění a modernizaci výuky .
Přesto nás trápí chátrající a návštěvníky ničené školní hřiště a zahrada, nedostatek financ í ze státního rozpočtu na učebnice,
pracovní sešity a pomůcky pro žáky.

I nadále spolupracujeme se ZUŠ Dolní
Němčí a Uherský Brod, zprostředkováváme
tak možnost hry na nástroj – hru na klavír,
kytaru, flétnu, klávesy. Žáci mají možnost
navštěvovat náboženství, angličtinu (1. a
2. třída). Letos pracují kroužky: pohybový,
moderní tance, cimbálová muzika, přírodovědný, gymnastika, praktická matematika,
volejbal a při školní družině kroužek dramatický, výtvarný a keramický.
Dnešní škola je jiná, než jak ji znají rodiče.
Snažíme se o vytvoření vstřícného a estetického prostředí pro všechny naše žáky. Vedeme
je k všestranné a otevřené komunikaci, spolupráci a zároveň respektování vlastní práce
i práce druhých. Učíme je uplatňovat svá
práva, ale i naplňovat své povinnosti. Chceme,
aby se orientovali v dnešním světě, uměli se
domluvit cizím jazykem a byli prakticky připraveni pro život.
Mgr. Petra Mlýnková,
ředitelka školy

Miriam Janásová – nejlepší mladá návrhářka roku 2012

Miriam Janásová

O své dojmy z mezinárodní soutěže mladých návrhářů se s námi podělila Vlčnovjanka
Miriam Janásová, která obléká v současné době nejkrásnější dívku světa Terezu
Fajksovou.
Freeport Fashion Academy přináší jedinečnou možnost mladým módním návrhářům, studentům středních, vyšších a vysokých
uměleckých škol z obou zemí představit své
práce široké veřejnosti.
„O této soutěži jsem se dozvěděla náhodou
od kamarádky z Brna. Říkala jsem si: ,,Mám,
nebo nemám to zkusit?“ Podmínkou vstupu
do soutěže byl status studenta, což stále mám.
Jako jediný problém jsem brala v potaz to, že
už nestuduji textilní, ale nábytkářskou školu.
Neváhala jsem a napsala na vedení této soutěže dotaz, zda je možno přihlásit se do soutěstrana 10

že i přes tento malý nedostatek. Samozřejmě
jsem uvedla všechny mé textilní školy, které
jsem poctivě studovala 10 let svého života.
Následně mi bylo sděleno, že splňuji všechny požadavky a tím pádem se mohu přihlásit.
A tím to všechno začalo...
Po uplynutí určité doby jsem byla mile
překvapena, a to tím, že jsem se dostala do
semifinále. Součástí účasti v semifinále byla
prezentace v aktivitě, kdy soutěžící sám, případně se svým pedagogem či zástupcem školy,
sestavil z předních světových značek 2 outfity,
které byly vystaveny po dobu 14 dnů ve vstupní
hale outletového centra Freeport rovněž s prezentací soutěžícího a školy.
Dále už následovala výstava samotných
soutěžních modelů. Šest semifinalistů vystavilo jeden ze svých modelů opět ve vstupní hale
outletového centra Freeport. Dlouho jsem přemýšlela, který ze tří modelů vybrat. Nakonec,
po náročných konzultacích s mými nejbližšími, jsem se rozhodla pro černý model s volány.
V den manipulace tohoto modelu na figurínu
jsem byla zaskočena. Neuvědomila jsem si,
že je tato figurína pouze v černé barvě. Asi si
umíte představit černý model na černé figuríně. ,,Měla jsem zvolit raději ten bílý model“:
Říkala jsem si. Naštěstí, po úplné úpravě se
později ukázalo, že jsem zvolila vítězný model.
Velkým dnem se pro mě stal datum 20. 8.
2012, kdy mi bylo sděleno, že jsem se úspěšně probojovala až do velkého finále. Nyní už
jsem věděla, že se bude rozhodovat mezi mnou
a návrhářkou z Rakouska Janou Cipan. Byla
jsem nadšená.
Samotné velké finále se konalo 24. 8. 2012
na náměstí ve Znojmě. Průběh tohoto dne pro
mě byl poněkud stresující záležitostí. Vše klapalo tak jak mělo, ale i přesto jsem byla roztřesená, neboť tohle byla moje největší premiéra.
V zákulisí jsem měla možnost poznat osobně Taťánu Kuchařovou, která mi šla následně
v mém finálovém modelu. Musím říct, že je

Šaty pro Terezu Fajksovou
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to opravdu velice sympatická a velice skromná dívka. Všichni zde účinkující byli moc milí
a za to jim musím opět poděkovat. Atmosféra
byla úžasná, elektrizující, prostě nemělo
to chybu.
Blížil se čas vyhlášení vítěze. Oblékla jsem
mé krásné modelky: Taťánu Kuchařovou,
Terezku Fajksovou a Soňu Sochorovou, ale
také sama sebe :-). Den před finále jsem si ušila
šaty přímo určené k této příležitosti.
Holky nastoupily na podium. Nádherně
předvedly mé modely a pak už jsem měla tu

čest zaujmout pozici vedle moderátorů já s již
zmiňovanou Janou Cipan. Hosteska donesla
panu Slavikovi a paní Partyšové obálku, kde
bylo jméno vítěze. Chvilka trpělivosti, roztřesené celé tělo, pár kapek deště k tomu ... no
a pak: ,,Vítězem se stává Miriam Janásová“.
Marketingový ředitel Freeportu pan David
Bačovský už stál vedle mě, třásl mi rukou,
najednou jsem držela pohár, obrovskou
kytici a diplom s mým jménem. Vše bylo tak
rychlé, ale tak krásné... Byla jsem nesmírně
šťastná, skákala jsem radostí, usmívala se...

Následovala after party. O té napíšu jen jedním
slovem: famózní.
A tak získala Miriam Janásová z krásné
obce Vlčnov titul: Nejlepší mladý módní návrhář roku 2012“
www.freeport.cz/fashionacademy
Téma soutěže: Móda 21. století
Freeport Fashion Academy: Prestižní mezinárodní soutěž pro mladé módní návrháře z České
republiky a Rakouska.

Děti a vánoční těšení
Každodenní setkávání s rodiči vytváří
mezi námi, tedy zaměstnanci a rodiči zvláštní neopakovatelný vztah. Já osobně můžu říct,
že s většinou z Vás se potkávám dvakrát denně.
Někdy stačí úsměv, jindy pozdrav a někdy je
potřeba ať ze strany zákonného zástupce, tak
ze strany mateřské školy konzultace. A právě
doba předvánoční i celé Vánoce by nás dospělé
měly vést k zamyšlení nad zázrakem, kterého
jsme svědkem, který je jedinečný a neopakovatelný. Rostou nám před očima, překvapují nás
takovými slovními projevy a obraty, že často
nenacházíme slov. A co máme my dospělí společné? Máme je rádi.
Staráme se o to nejcennější – o děti.
Některý školáček je veselý a kamarádský, jiný
zase vážnější a rád si hraje sám, stranou od
ostatních. Některý nastoupí do mat. školy
a pláče o maminku. Ti, kteří plakali ještě před
necelým měsíce se diví. A co na to paní učitelka? Plačícího chlácholí a ostatním naprosto vážně vysvětluje. „On ještě neví, že je tady
dobře.“ Učitelky i při vysokých počtech docházejících dětí, zvládnou jak adaptaci nových,
často ne tříletých dětí na prostředí mateřské
školy, individuální zvláštnosti dětí, věku přiměřené nároky na dítě i tolik diskutovanou
přípravu dětí na vstup do první třídy základní
školy. Naše každodenní práce, Vaše důvěra

a spolupráce pak dostává smysluplný význam.
A když budu psát za nás pedagogické i ostatní
zaměstnankyně? Když se daří a jste vy i my
s výsledky spokojeni, máme tak jako i vy, pocit
dobře vykonané práce. Co se za touto frází
„dobře vykonané práce“ skrývá? V loňském
školním roce 112 dětí, v letošním stejný počet.
Tedy maximální počet na třídu – s výjimkou
na 28 v jedné třídě. Když zazní zpětně slovo
prázdniny, představíme si všichni sluníčko,
vodu, odpočinek a samozřejmě dovolenou. Pro
mateřskou školu a její zaměstnankyně byla
dovolená s názvem: výměna oken. V červenci
předcházelo vyklizení, zabezpečení a oblepení
všeho nábytku, hraček a koberců. Pro vedení školy nelehký úkol zabezpečit prázdninový provoz mateřské školy, který jsme vyřešili
využitím školní družiny. V průměru docházelo 18 až 19 dětí. Druhá polovina srpna se
nesla v duchu nesmírné snahy, pracovitosti
a obětavosti kolektivu mateřské školy. Vedení
školy mělo ještě jedno překvapení pro všechny,
kteří za námi budou docházet. Všechny nové
vchodové i východové dveře a nové koberce do
všech prostor, kde si děti hrají. Školní rok začal
a my všechny jsme byly připraveny na další
školní rok. Adaptace nových dětí, přechody
do jiné třídy a hlavně noví předškoláci. V letošním školním roce je 43 dětí, které by měly ze

zákona nastoupit do 1. třídy ZŠ. V září jsme
společně s družinou ZŠ provětrali draky nové
i ty, kteří nám v loni neuletěli. Někteří říkají,
že nezáleží na tom, jestli je vítr, ale jestli se
bude na zahradě mat. školy opékat, jestli bude
na zemi u ohně ležet již tradičně hrnec plný
brambor, ale společně si úplně všichni přejeme, ať nám nezaprší. Ti, co do školky chodí,
ví a vidí, jak se děti snaží. Množství výtvarných prací, tvoření a pracovních listů svědčí
o snaze a ochotě pedagogů rozvíjet osobnost
každého dítěte ve všech oblastech v souladu
s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, v návaznosti na náš Školní vzdělávací program. Novinkou je hra na flétničku pro
nejstarší děti, která rozvíjí zájmy dětí v odpoledních zájmových činnostech. Mikulášská
nadílka, stromeček a vánoční tvoření uzavírá
kalendářní, ne však školní rok. Máme před
sebou ještě hodně práce, abychom naplňovali poslání, o které jsem povídala na začátku. Buďme tolerantní, k dětem hodní, vždyť
co jiného je tak naplňujícího, uspokojivého
a krásného, než rozzářené dětské oči. Všem
přeji za celý kolektiv mateřské školy krásné
prožití svátků vánočních a šťastné vykročení
do nového roku.
Markéta Píšková,
mateřská škola Vlčnov

Michal Buráň z Vlčnova

účastník mezinárodní matematické olympiády v Argentině
Začátkem července proběhla v přímořském letovisku Mar del Plata v Argentině 53.
Mezinárodní matematická olympiáda. Teprve
potřetí soutěž proběhla na jižní polokouli,
z toho podruhé v Argentině. Z národního kola
České republiky nás postoupilo šest. Soutěže
se zúčastnilo sto zemí. Z našeho týmu nejlépe
uspěl Anh Dung Le, který získal již podruhé stříbrnou medaili, a Josef Svoboda, který
obdržel bronz. My ostatní jsme dosáhli na
Honourable Mention – ocenění za jednu bezchybně vyřešenou úlohu. Hlavně díky medailistům jsme obsadili 47. místo.
Soutěžilo se dva dny, pokaždé jsme dostali
zadání tří úloh a na jejich vyřešení jsme měli
čtyři a půl hodiny. Pak jsme čekali déle než
týden na vyhodnocení.
Kdo čeká, že jsme se ve volném čase slunili na pobřeží, bude zklamaný. V červenci je
v Argentině zima. Jen ti nejotužilejší se vrhli
do vody, která měla kolem 5°C. Zato jsme se
svými argentinskými průvodci prošli centrum
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rekreačního města, kde jsme mimo sezónu byli
hlavní atrakcí my.
Navštívili jsme i mořskou show, kterou je
Mar del Plata proslulé.
Kromě toho jsme se bavili programem,
který byl pro nás připraven přímo v pětihvězdičkovém hotelu. Lekce tanga, šachový trénink a pak simultánní partie s velmistrem,
vystoupení cirkusových artistů a cvičení s nimi, karaoke, kulečník, hudební kout
s bubny, elektrickými i španělskými kytarami, mechanický býk, počítače a playstationy
a nepřeberné množství stolních her.
Z takových prázdnin se ani nechce vracet.
Hlavně, když cesta trvá dva dny.
Čas mezi lety jsme využili k procházce po
Buenos Aires, noční Barceloně a Madridu – to
už cestou tam.
Teď zbývá už jen vzpomínka a silná motivace dostat se na příští IMO do Kolumbie.
Michal Buráň

Český team, Michal Buráň 3. zleva

Český a slovenský team
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Motokros a Marika Mlýnková
Přestupem do TrainingJB mx teamu
pod vedením Jirky Bittnera, týden před prvním závodem, mi odstartovala sezona 2012.
Výsledky z prvních závodů nebyly nejlepší, ale
přesedláním na novou motorku – Kawasaki
250 a pravidelným tréninkem se postupně
zlepšovaly. V průběhu prázdnin jsme s týmem
absolvovali dvě soustředění. Až do posledního závodu v IMČR žen mi patřila 3. příčka,

bohužel závod nedopadl podle představ a pád
s následným zraněním kolena mě v celkových
výsledcích odsunulo na 4. místo. V seriálu
MMČR žen – Meteor Cupu jsem se na většině závodů umístila na 4. pozici, která mi
i díky absenci na jednom závodě, kvůli účasti
na MS, patří i v konečném pořadí tohoto seriálu. Největším mým letošním úspěchem bylo
14. místo (12 světových bodů) na Mistrovství

Světa žen ve slovenských Šenkvicích. Na dalších podnicích MS už se mi tak nedařilo –
Chorvatsko 21. a 20. místo, Slovinsko 21. a 17.
místo a v Německu 21. a druhou jízdu jsem
nedokončila kvůli zraněnému zápěstí. Nyní už
se plně připravuji na sezonu 2013 a doufám, že
výsledky budou lepší než letos.
Marika Mlýnková

Pacov

Ledeč

Našim žákům těsně utekl postup na republiku
Po minuloročním úspěchu našich žáků,
který vyvrcholil medailovým vystoupením na
mistrovství v Ostravě, jsme všichni zainteresování s napětím očekávali, jak se podařilo tým
doplnit a jak se bude týmu dařit po odchodu
pěti opor do dorostu. Již teď můžeme potvrdit, nástupci se ujali své role se ctí, která se od
týmů z Vlčnova v podstatě očekává. Nebyla
z toho nakonec republika, ale ono dostat se
na tento vrcholný závod je nejenom o špičkové výkonnosti ale i o troše toho pověstného
štěstíčka.
Ale pěkně po pořádku. Květnové okresní
kolo ve Starém Městě se stalo v podstatě přehlídkou výkonnosti vlčnovského prvního týmu.
Jen pro úplnost žáci plní šest disciplín a závěrečné „vysvědčení“ naší jedničky starších žáků
bylo 6×1. místo a jednoznačný postup na kraj.
Pro úplnost dodávám, že postup Vlčnova již
po třinácté v nepřetržité řadě! Nesmíme zapo-

menout na naši dvojku, která ač věkem určitě nejmladší v kategorii starších žáků, přesto
dosažené čtvrté místo je výborný výsledek.
Tento tým mohl úspěšně bojovat v kategorii
mladších žáků, ale bylo nutné, aby i s ohledem
na další posezónní odchody do dorostu, se naši
mlaďoši mezi staršími otrkali. Tým mladších
žáků nemohl absolvovat všechny disciplíny ale
soutěžní pokus je pro jejich výkonnostní růst
velmi důležitý.
Krajské kolo v Horní Lidči pro nás nezačalo úplně ideálně, když hned v úvodní
a v naší silné disciplíně, jsme obsadili „až“
čtvrté místo. Tým byl nečekanými komplikacemi viditelně zaskočen a až um a zkušenosti vedoucích, závodníky postupně vrátily
do obvyklých kolejí. Tým se bleskově semkl
a rozjel způsobem, kdy především v požárním
útoku CTIF dosáhl špičkového republikového
času. Rázem byl Vlčnov opět a dle předpokla-

Žáci Vlčnova, starší jedna, se svými vedoucími
jsou po třinácté v řadě okresními přeborníky
strana 12

dů ve hře o republiku. Vše měla rozhodnout
až poslední a velmi zrádná disciplína - hasičský branný závod. Skončili jsme v ní sice druzí
a před všemi soupeři o postup, ale přes počáteční ztráty jsme tým z Veselé (vsetínsko) již
nepřeskočili. Přesto našim žákům za krásné
a cenné 2. místo patří absolutní uznání. Přes
nepřízeň vývoje závodu bojovali až do poslední
chvíle a navíc na rozdíl od některých soupeřů
si dokázali zachovat svoji tvář.
Soutěžní ročník skončil a nám opět začala nová sezona. Všichni čtyři vedoucí žáků se
v září připravovali a úspěšně bojovali o postup
na olympiádu a tak příprava žáků byla nesmírně hektická a hlavně krátká. Nebyl čas tým
vhodně doplnit a jen díky umění a zkušenostem vedoucích, vstřícnosti samotných žáků,
jejich rodičů a díky již tradiční pomoci základní školy, se v krátkém čase podařilo slušně
sestavit a konsolidovat oba týmy.

Žáci Vlčnova, starší dva, se svými vedoucími
obsadili v okresním kole pěkné 4. místo
V lčnovský zpravodaj – číslo 35 – prosinec 2 012

Naši svěřenci na říjnových závodech
v Míkovicích naznačili, že by mohli být dobrými nástupci svých předchůdců. Jednička
v branném závodě obsadila sice druhé místo,
ale vše si vynahradila v požárním útoku CTIF,
který, přes 10 vteřinovou penalizaci, suverénně ovládla a před jarním závěrečným srazem
vede v celkovém pořadí. Naše mladá „dvoječka“ velmi pěkně zvládla branný závod, kde
obsadila překvapivě čtvrté místo a šokem, pro
nás určitě příjemným, bylo jejich třetí místo
v útoku CTIF. V součtu je naše dvojka zatím
třetí a to je pěkný úspěch. Čeká nás jako vždy
perná zimní příprava a hlavně doplnění první-

ho týmu o vhodné závodníky. Rovněž potřebujeme „rozjet“ kategorii mladších žáků a proto
si dovoluji oslovit Vás rodiče, pokud pro Vaše
dítko (od 6 let), pro které hledáte vhodné
a smysluplné využití volného času, neváhejte
a oslovte nás (604 544 486).
Dlouholetou koncepční práci a odbornost
pro všechny kolektivy zajišťují vedoucí mladých hasičů a to:
Přemysl Pavluš, Ondřej Vozár, Jiří Polášek
a Stanislav Moštěk.
Stanislav Moštěk,
vedoucí kolektivů SDH Vlčnov

Mladší žáci Vlčnova
na okresním kole sbírali zkušenosti

Dorostenci bojovali, na krajském kole skončili druzí
Dorostenky nepřekročily svůj stín a skončily třetí
Tentokrát okres Vsetín a konkrétně středisko v Horní Lidči hostilo nejlepší dorostenecké kolektivy obou kategorií v požárním
sportu. Okres Uherské Hradiště již desetiletí nereprezentuje nikdo jiný než velmi
úspěšné týmy dorostenců z SDH Vlčnov
a osm let v řadě naše neméně úspěšné
dorostenky.
Dívky z Vlčnova procházely letošním
krajským kolem více méně v poklidu. Tým se
v průběhu roku dával velmi obtížně dohromady a tomu odpovídala i jeho výkonnost a logicky i nevelké ambice. Konečné třetí místo ve
vyrovnaném závodě nebylo určitě tragédií, ale
k jásání bylo taky poměrně daleko. Je to škoda,
krajská konkurence byla k poražení, což
naše děvčata prokázala především v požárním útoku. Kolektiv vedla Marie Dacíková
a požární útoky u děvčat měl na starosti Jiří
Polášek.
Jestliže celkově v kategorii dorostenek
jaksi chyběl náboj a napětí, v kategorii dorostenců to vřelo v každé disciplíně, vědomostními testy nevyjímaje (jediný Vlčnov byl bez
chyby). Napětí a emoce vrcholily v královské
disciplíně, při požárním útoku. Vlčnovští
dorostenci za mohutné a hlasité podpory celé
vlčnovské výpravy bojovali do poslední chvíle
o možnost postupu na mistrovství republiky.
Jedině vítězství s této disciplíně by nám vystavil vstupenku do Sokolova na mistrovství.
Největší soupeř a dávno před závodem deklarovaný jasný favorit z Juřinky měl již požární
útok za sebou a dosáhl času, který by uspěl i

v kategorii dospělých. Mohutné povzbuzování naše chlapce vyburcovalo k mimořádnému
výkonu na hranici jejich stávajících možností
(25,48 s nástřikem). Útok byl proveden téměř
bezchybně, ale na favorita to o osm desetinek
sekundy nestačilo. O postupu na republiku
bylo definitivně rozhodnuto, Vlčnov obsadil
celkově druhou příčku. Naši chlapci dřeli,
bojovali, ale v každé disciplíně, kromě zmiňovaných testů, skončili vždy za favoritem
z Juřinky.
Tento tým (Juřinka) byl účelově seskládaný z nejlepších závodníků a to z několika
sborů vsetínského okresu. Výběr vsetínska
se již velmi dobře sehrál, vyspěl a porazit
jej je velmi obtížné.
Účelové skládání
výběrů z celého okresu či kraje není cesta,
kterou by se chtěl
a měl Vlčnov ubírat. Stavíme a chceme stavět na vlastních odchovancích,
protože jen tak se
vytváří tolik důležitý
základ pro budoucnost tohoto sboru.
Než účelově a jednorázově dosažené
výsledky, je většinou
daleko důležitější
kolektivní a přátelský duch v týmu, což

Ivoš Křapa při překonávání domečku
při štafetě 4×00 s překážkami
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zrovna tito chlapci potvrzují a to nejenom
v požárním sportu ale hlavně v disciplínách CTIF (čtyři z nich budou na olympiádě
příští rok).
Dorostence velmi dobře trénuje Marek
Tykal a útoky má na starosti Jirka Polášek.
V současnosti je kolektiv postupně doplňován našimi žákovskými odchovanci. Při
jejich snaze a zaujatosti pro společnou věc
není úplně beznadějné sem, tam nějaký ten
špičkový výběr zase porazit a navázat tak na
nedávnou velmi úspěšnou dorosteneckou éru.
Stanislav Moštěk,
vedoucí kolektivů SDH Vlčnov

Kolektiv dorostenců se svými trenéry, vedoucími
2. místo na krajském kole 2012

Kolektiv dorostenek se svými trenéry, vedoucími
3. místo na krajském kole 2012
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Na MČR v požárním sportu naše týmy letos nedosáhly

V Uherském Hradišti nás reprezentovali jen jednotlivci
a profesionální hasiči zlínského kraje s našimi odchovanci v sestavě
Po mnoha a mnoha letech pořádal náš
okres společné mistrovství republiky dobrovolných a profesionálních hasičů v požárním
sportu. Vlčnovští hasiči od roku 2005 až do
tohoto roku se vždy pravidelně kvalifikovali
a bojovali na mistrovstvích republiky a v podstatě projezdili téměř celou republiku. Vždy
buď tým mužů a nebo tým žen a většinou oba
týmy společně reprezentovali Zlínský kraj.
Letos, zrovna, když jsme měli vše doslova
za humny, to poprvé za osm let nevyšlo. Ne
snad, že by výkonnost vlčnovských týmů byla
nižší a největší soupeři, kteří jak v mužích, tak
i v ženách proti nám opět stavěly minimálně
okresní výběry, byly silnější. Poprvé na této
úrovni nás dokonale zradila naše technika a to
v takovém průběhu soutěže, kdy se již nedá nic
dělat. Ale přeci jen popořádku. Muži i ženy
vyhráli okrskové kolo ve Strání a přesvědčivě
a jednoznačně dominovali i okresnímu kolu
v Hluku.
Na samotném krajském kole v Kroměříži
(tam se rozhodlo o našem „nepostupu“) oba
týmy postupovali shodně, ve štafetě jsme
obsadili druhá místa a závod na 100 m s překážkami jsme zase shodně vyhráli. Takže před

rozhodujícím požárním útokem oba kolektivy (muži i ženy) byly shodně na děleném 1.
místě a to s nemalými a oprávněnými ambicemi. Vůbec první útok začínali naši muži.
Průběh přesného a rychlého útoku dal tušit
pěkný a rozhodující čas, když náhle, těsně před
dokončením naše požární stříkačka „zkolabovala“ a byl konec. Nesplněná disciplína
a celkově jen čtvrté, samozřejmě nepostupové místo. Neprodleně jsme museli zajistit od
soupeře ze Salaše (patří jim za pomoc uznání a poděkování) požární stříkačku pro naše
děvčata. Děvčata se snažila, výrazně nic nepokazila, s vypůjčenou mašinkou udělaly její
rekord, ale bohužel na tým z Pravčic to nestačilo. Přeci jen vlastní stroj je vlastní stroj a na
vyzkoušení půjčeného stroje nebyl čas a ani
prostor. Druhé místo v útoku nás rovněž odsunulo na druhé nepostupové místo celkově.
Ve vlčnovské výpravě zavládl smutek a rozčarování. Technická závada, „nepostup“ do
Uherského Hradiště nás určitě všechny mrzel.
Vždyť oba naši výrazně posílení přemožitelé
(v mužích vsetínské Kunovice a v ženách kroměřížské Pravčice) asi nebyli lepší, škoda...
Život ale jde dál a jak se říká „není velkých

Kolektiv mužů a žen se svými trenéry a vedoucími – Kroměříž 2012

vítězství bez velkých porážek“. Ještě jedno
přísloví nadčasové a zřejmě pravdivé se dá
pro „náš nepostup“ použít „Všechno špatné
je pro něco dobré“. Dobrý kolektiv (sbor) se
musí umět i z této situace poučit a minimalizovat opakování podobného kolapsu. Je taky
dobré vědět, když se dostanete do těžké situace, kdo je skutečně ten, kdo vám pomůže, kdo
vás podrží a bohužel i opačně, kdo vlčnovských
úspěchů jen vhodně využívá, když se mu to
hodí a velmi rychle zapomíná při prvním problému a otáčí hlavu.
Silný kolektiv se velmi rychle vzpamatoval a zakousl se do práce a následné sportovní činnosti. Nakonec hradišťské mistrovství
nebylo bez Vlčnova. Pomohli jsme technicky, naši výborní žáci při slavnostním zahájením dělali vlajkonoše. Tři naše ženy (Marie
Dacíková, Martina Mertová a Michaela
Pestlová) bojovaly na mistrovství velmi slušným způsobem v soutěži jednotlivců na 100 m
s překážkami. Jožka Kadara, člen dobrovolné
reprezentace ČR, bojoval ve výstupu na věž
a v závodě jednotlivců na 100 m s překážkami. Nejvýrazněji na mistrovství uspěl kolektiv profesionálních hasičů Zlínského kraje
s našimi odchovanci v sestavách - Jan Vráblík,
Marek Tykal a Ondřej Soukeník. Takže početní
vlčnovští fanoušci opravdu měli komu fandit
a taky fandili. Náš profesionální tým (HZS
Zlínského kraje) dlouho bojoval o třetí místo
a až méně podařený požární útok je odsunul
na 5. místo. Z našich odchovanců se nejvíce
dařilo Jendovi Vráblíkovi, který byl z týmu nejlepší jak ve výstupu na věž, tak i v disciplíně
100 m s překážkami a celkově se v profesionálním dvojboji probojoval do elitní desítky a to je
punc kvality.
Celkově po stránce výkonnostní i po stránce organizační bylo hradišťské mistrovství
hodnoceno jako jedno z těch lepších a to je
částečně ocenění i pro náš sbor, který nezůstal
stát stranou a určitě pomohl.
Stanislav Moštěk,
vedoucí kolektivů SDH Vlčnov

Lukáš Dacík se stal vítězem soutěže Hasič roku 2012
I dobrovolní hasiči musí jít s dobou, což
dokazují, že se umí zapojit i do aktivit, které
jsou příznačné spíše pro komerční a společenskou část společnosti. To, že již několik
let je každoročně organizována soutěž Miss
Hasička, jsme si již zvykli. Letos poprvé pořadatel zkusil, a zřejmě úspěšně, první ročník
soutěže Nejlepší hasič 2012. Z našeho sboru
se do této nevšední akce přihlásil Lukáš Dacík.
Prošel velmi početnými a tvrdými postupovými koly, až se probojovat do pražského finále,
kde soutěžil v konkurenci dalších tří finalistů
o titul. Ve finále za podpory rodiny a mladších členů sboru zaujal odbornou porotu svým
vystoupením natolik, že se stal prvním vítězem Hasič roku 2012.
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Věřím, že kromě pěkného vzhledu a vypracovaných svalů zaujal i sám sebou s důrazem
na prezentaci a prokázání spojitosti s folklorně
vlčnovským prostředím, ve kterém žije.

Lukáš Dacík - vítěz soutěže

Lukáš Dacík a jeho volná disciplína
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Vlčnovské týmy se na MČR v disciplinách CTIF
probojovaly na olympiádu do Francie – 2013

ženy – mistryně republiky • muži M1 – 3. místo • muži M2 – 4. místo • muži M3 – 1. místo
Staré přísloví říká „Konec dobrý, všechno dobré“. Tak nějak by se dala zjednodušené
charakterizovat letošní soutěžní sezona týmů
Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov. Vždyť žáci
a dorostenci skončili těsně druzí, technická
závada vyřadila muže i ženy v boji postup na
republiku do Uherského Hradiště.
Tentokrát v průběhu třetího mistrovství
České republiky v klasických disciplínách
CTIF, které se konalo 28. září 2012, tedy na
Sv. Václava ve Dvoře Králové nad Labem,
určitě držel nad našimi týmy ochrannou ruku
patron země české společně s patronem hasičů sv. Floriánem. Letošní mistrovství „klasiků“ (přezdívka pro tyto disciplíny) bylo totiž
zároveň i kvalifikací na hasičskou olympiádu,
která se bude konat v červenci příštího roku ve
Francii. Vlčnovští hasiči již poznali nezapo-

menutelnou a nenapodobitelnou atmosféru
absolutního vrcholu hasičského sportovního snažení a to na olympiádě v Ostravě 2009.
Pěknými výkony tehdy tým mužů a žen vybojoval stříbrné ocenění a přispěl k úspěchu
výpravy České republiky. V průběhu uplynulých čtyř let se naši vlčnovští „klasici“ trošičku rozrostli. Tým mladých mužů M2 složený vlastně z bývalých i stávajících dorostenců, vyzrává a řadí se již teď mezi širší špičku.
Tým mužů M3 s věkovým průměrem 51 let
si za svou krátkou existenci získal uznání a
u většiny i sympatie a to především za neobvyklou snahu v tomto věku a určitě i za způsob vystupování. Takže ve Dvoře Králové
bojovaly čtyři vlčnovské týmy - muži M1,
muži M2, muži M3 a ženy, úřadující mistryně
republiky.

Jak tedy dopadlo účinkování našich týmů
na tomto veledůležitém mistrovství? Naši mladí
muži M2 se ve druhých pokusech výrazně zlepšili a nakonec obsadili sice nepopulární, ale díky
předvedenému výkonu a dosaženým bodům
ceněné 4. místo. Smutnit chlapci nemuseli, protože tímto výkonem a umístěním se kvalifikovali na olympiádu. Pokud tento tým zůstane
pohromadě, při současné snaze, elánu a výkonnosti, má před sebou velkou perspektivu.
Tým nejstarších (muži M3) byl na svém
druhém mistrovství. Příprava tohoto týmu
není jednoduchá, když si uvědomíme, že
všichni členové týmu jsou zaměstnaní, mají
své povinnosti ke svým rodinám a ke sboru
jako takovému. Na samotném mistrovství se
nám náramně podařily především druhé pokusy a bylo zřejmé, že výrazně promluvíme do

Mistrovský tým žen se svými trenéry, vedoucími

Tým M1 se svými trenéry, vedoucími - 3. místo

Tým M2 se svými trenéry, vedoucími - 4. místo

Tým M3 se svými trenéry, vedoucími - 1. místo

Živý název země, která pořádá hasičskou olympiádu

Celá vlčnovská výprava ve Dvoře Králové nad Labem

V lčnovský zpravodaj – číslo 35 – prosinec 2 012
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olympijské nominace. Protože je tým M3 ve
své kategorii (se započtením věků jako bonus)
sám, jeho výsledek doplněný o věkové zvýhodnění je započítán do výsledků mladých týmů
kategorie A. Osobní rekord, jak v požárním
útoku, tak i ve štafetě, kvalifikoval tým M3
do Francie.
Naši muži (Vlčnov M1) již v prvním pokuse dokázali, že umí zapnout a soustředit se
v pravou chvíli. Tým, který měl z našich týmů
nejméně natrénováno, na poslední chvíli
doplněn o zraněného závodníka, doslova a do
písmene těžil ze svých nemalých zkušeností
a umu. Nenápadný, bezchybný, ale velmi rychlý požární útok a výborná štafeta je vynesla
na výborné třetí místo za mistrem republiky
z Chlumce nad Cidlinou a druhým týmem ze
Zibohlav. Věřím, že své zkušenosti a umění
zúročí ve Francii.

„Třešničkou na pomyslném dortu úspěchů“ Vlčnova na mistrovství byl výkon
našich děvčat, úřadujících mistryň republiky. Již v prvních pokusech díky dosaženému
rekordnímu času v útoku i ve štafetě vévodila děvčata celkovému pořadí. Ve druhých
pokusech soupeřky mocně dotahovaly, ale na
děvčata v Vlčnova se již nedotáhnout nedokázaly. Obhájený mistrovský titul a samozřejmě postup na olympiádu si děvčata naprosto
zasloužila a slušel jim i díky kouzelné moci
pověstnému čtyřlístku pro štěstí na jejich tvářích. Pro úplnost druhé místo obsadila Písková
Lhota a třetí děvčata z Velkého Meziříčí.
Radost našich soutěžících i našich věrných
fanoušků gradovala při a hlavně po slavnostním vyhlášení celého mistrovství, které Sbor
dobrovolných hasičů Vlčnov zcela výsledkově
ovládl. Všechny čtyři týmy z Vlčnova, tzn. více

Příběh z Vlčnova
Jméno poštmistra Josefa Zemka (18681942), strýce obchodníka, bylo koncem 19. století a začátkem 20. století velmi známé v rajónu
Uherskohradišťska a Uherskobrodska hlavně díky osobě malíře Josefa Uprky. Nošením
dříví do lesa by bylo neustálé opakování, že
Joža Uprka bydlel u babičky Josefa Zemka
Terezy a že ve Vlčnově prožíval tento slavný malíř řadu krásných let korunovaných
svou prací. O tom je důkazem řada jeho
obrazů z Vlčnova, z nichž „Vlčnovská Jízda
králů“ patří mezi skvosty i národního umění.
Nejenom s Uprkou udržoval Josef Zemek
styky. Do Vlčnova, do jeho domu docházela řada významných lidí z oblasti kultury, se
kterými Josef Zemek udržoval čilé styky. Mezi
ně patřil i básník Heyduk, o jehož návštěvě je
i článek z Moravských novin ze dne 14. září
1940. To je však pouze jedna ukázka z činnosti
tohoto známého Vlčnovjana.
Jak u Zemků vítali mistra Heyduka
(J. K. Boček)
V národopisně zachovalé obci Vlčnově
u Uherského Brodu žije 70-letý Zemek.
(V tomto roce měl už 72 let.) Býval poštmistrem. Vystudoval gymnázium v Přerově, ale
přesto však žil a žije prostým způsobem sedláka. (Z gymnázia musel odejít, protože mu
zemřel starší bratr, a proto musel jít se starat
u grunt.) Zájem o umění a láska k Slovácku ho
spojila s Jožkou Uprkou v trvalé a věrné přátelství. Uprka býval u Zemka doma. V jedné jeho
světničce žil přechodně několik let a zde také
namaloval svůj slavný obraz „Jízdu králů“. Na
přátelství Zemka s Uprkou navázalo přátelství
s řadou našich nejlepších umělců a literátů.
Zemkův dům byl hlavně v roce 1901 neoficiálním stánkem umělců na Slovácku. K Zemkovi
chodil Vilém Mrštík, Heyduk, Klvaňa, Frolka,
Kretz, zastavil se několikrát i dr. Stojan,
Kalvoda, Blaho i řada slovenských politiků,
neb zde v srdečném prostředí realizovali společně Uprkův plán, zachovat a udržet Slovácko
tak čisté a původní, jakým tehdy bylo. Každý
z těchto zanechal Zemkovi nějakou památku,
vzpomínku na srdečné chvíle slovácké prostoty a upřímnosti, a tak pomalu měnil se Zemkův
dům v cenné jedinečné muzeum, Nikdo by ani
neřekl, že v tomto na pohled prostém domě
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než čtvrtina výpravy České republiky v disciplinách CTIF, budou reprezentovat Českou
republiku na hasičské olympiádě ve Francii.
Stanislav Moštěk,
vedoucí a trenér kolektivů CTIF
Jiří Požár, zástupce vedoucího
Sbor dobrovolných hasičů a obec Vlčnov
děkují Zlínskému kraji za poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000,- Kč na
zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO
II a účelové neinvestiční dotace 25 000,- Kč
na výdaje spojené s činností jednotky Sboru
dobrovolných hasičů JPO II.
Jan Pijáček, starosta obce
Marta Mošťková, místostarosta obce
Stanislav Moštěk, vedoucí kolektivů CTIF

Kola pro Afriku
je takové národopisné a umělecké bohatství,
že jen málokteré muzeum se může pochlubit podobnými sbírkami. Samozřejmě, že tyto
cenné známosti s kumštýřskou chasou, tento
věčný ryk v domečku na kopečku, zaznamenal
také nejednu veselou příhodu, které se srdečně
zasmějeme, poněvadž je tak prostá a přirozená, jako jdoucí kolem. Kdysi před lety čekal
v neděli jako obvykle rozšafný pan Zemek
návštěvu. Vznešenou návštěvu, neboť po prve
se před časem ohlásil, že k Zemkovi přijede
sám mistr Heyduk. Ve své malinké poště ostražitě dával pozor na telefony a telegrafy, ale
stále nic, žádná zpráva o Heydukovi. Když už
přišla neděle a oznámení žádné, vypravil se
Zemek k Uprkovi. Mezi tím však přišel telegram. Posílal jej ředitel Holuby, syn známého
evangelického faráře z Luhačovic, Psal: „Dnes
v neděli čekejte Heyduka, dobře jej přivítejte
a uctěte! Holuby.“ – ženské, které telegram
přijaly, samozřejmě zkoprněly. „Hejduk přijede a pantáta nejsú doma, Co včíl?“ Jistá selka
však starosti velmi dobře rozřešila. „ Jaké
lamentace,“ povídá „ tady Vám píše „dobře
přivítejte-holuby!“ „Tož máte jich dosť, zabijte
je a je to.“ U Zemků se tím okamžikem utrácel
holub za holubem.- Pekli se, nadíval, zkrátka holubů bylo na Heyduka tolik, že se těchto mohl opravdu najíst. Krátce po obědě (po
poledni) přijel mistr v doprovodu Holubyho.
Poněvadž starý pán Zemek nebyl ještě doma,
začaly ženské společnost hostit. Nosily samé
holuby. Když už asi potřetí přicházel na stůl
různě upravený holub, povídá ředitel Holuby:
„Ale, Ježíši Kriste, kde jste na ty ptáky byly?
Tak vepřové, zelí, šišku, to nic?“ Ženským se
objevily slzy v očích. Jedna z nich s telegramem v ruce přišla celá nešťastná za ředitelem
Holubym a povídá:
„Ale, pane řediteli, dyť si to tady přečtú!
O zelí a vepřovém nic. Enom uctěte-holuby!“
Ředitel Holuby se rozesmál na plné kolo. Smál
se i mistr Heyduk tak silně, že byly obavy, aby
se mu něco nestalo. Podpis ředitele Holubyho
si ženské špatně vysvětlily a zabíjely k uctění
samé holuby! – Dobrácký pan Zemek, jemuž
historka zvonila dlouho do uší, nemohl samozřejmě nic dělat, než se smát s ostatními.

Obec Vlčnov se
zapojila do akce Kola pro
Afriku. V rámci této aktivity je možné poskytnout
nepotřebná kola - horská nebo trekkingová
širokoplášťová. Kola by
měla být funkční nebo
opravitelná.
Kola je možné přivést na sběrný dvůr
v průběhu otvírací doby, ev. mimo provozní dobu po konzultaci s obsluhou sběrného
dvora. Dosud bylo sesbíráno kolem 30 kol,
které jsou v těchto dnech převáženy na určené místo. Sbírka pokračuje dále. Více na
www.kolaproafriku.cz

Příběh poskytl pan Antonín Zlínský

Zásobník na svíčky

Zásobník
na svíčky
na hřbitově
Na vlčnovském hřbitově v prostoru severní strany obřadní smuteční síně byl uveden do
provozu zásobník na svíčky.
Prostor na umístění byl vyhodnocen jako
nejvhodnější s ohledem na klimatické podmínky (sluneční žár by svíčky znehodnotil).
Zásobník přijímá pouze 20,- Kč mince a za
tuto částku je možný výběr ze 3 druhů svíček
dle vyobrazení.
Marta Moštková,
místostarostka
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Změna vyhlášky o odpadech
Dne 1. 1. 2013 nabývá účinnosti Obecně
závazná vyhláška obce Vlčnov č. 02/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která upravuje jak výši samotného poplatku,
tak podmínky pro jeho vybírání, vymáhání,
ale také osvobození od poplatku. Poplatek
vybírán podle této vyhlášky bude v obci spíše
znám jako „POPLATEK ZA POPELNICE“. Ke
změně bylo nutné přikročit z důvodu novelizace
zákona č. 565/1990 Sb. , o místních poplatcích.
CO TO NETŘÍDĚNÝ ODPAD JE?
Někdo by si myslel, že je to všechno, co
vhodíte do „popelnice“, ale není to jenom to.
Netříděný odpad je i všechno co občané obce
vyvážejí do místního sběrného dvora jako
stará okna, otomany, koberce, nábytek, stavební odpad a veškerá další veteš, která se
kupí v kontejnerech. Aby tohoto odpadu bylo

co nejméně, byla zřízena skládka suti, sběr
vyřazeného elektrozařízení a taktéž zaveden
pytlový systém třídění, který náklady na netříděný odpad snižují, ale i tak dosahují takřka
2 mil. Kč za rok.
Tímto bych také chtěl poděkovat všem
občanům za příkladný přístup ke třídění odpadů, ve kterém jsme mezi nejlepšími ve Zlínském
kraji.
Zákon o místních poplatcích rozšířil okruh
osob, které mají povinnost hradit poplatek
např. i o osoby, které vlastní nemovitost, která
není obydlena a je určena k bydlení nebo rekreaci, nebo stanovil i povinnost hradit poplatky
rodiči za nezletilé děti.
Vyhláška schválená zastupitelstvem obce,
rozšiřuje okruh poplatníků, kteří jsou od
poplatku osvobozeni, čímž například zabraňuje dvojímu zdanění osob, které mají v obci
trvalý pobyt a jsou vlastníky více nemovitos-

tí. Ano, četli jste před chvílí dobře „zdanění“.
Tento poplatek je totiž daní, která se řídí zákonem č. 280/2009 Sb. , daňový řád. Neuhrazení
stanoveného poplatku může mít tedy fatální
následky spočívající v návštěvě vašeho obydlí
exekutorem, případně srážkou u zaměstnavatele (výběr daní bývá většinou upřednostňován
před jinými pohledávkami), což bych nikomu
nepřál. Stržená částka v tomto případě může
být až trojnásobná. Splatnost je vyhláškou stanovena do 30. 4. 2013.
Novela zákona změnila systém stanovení výše poplatku, což umožnilo z poplatku
vypustit paušální částku 250,- Kč na osobu
a uplatňovat pouze skutečně vynaložené
náklady vztahující se k likvidaci netříděného odpadu s ohledem na náklady předešlého roku. Celý výpočet výše poplatku je přílohou vyhlášky a pro rok 2013 činí 550,- Kč za
poplatníka.
Bc. Dušan Mikulec

Obecně závazná vyhláška obce Vlčnov č. 02/2012
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ
Zastupitelstvo obce Vlčnov se na svém
zasedání dne 26. listopadu 2012 usnesením
č. Z-82/12/10.14 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
ČL. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Obec Vlčnov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní
1
úřad.
ČL. 2
POPLATNÍK
1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2
platí :
a. fyzická osoba,
I. která má v obci trvalý pobyt,
II. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,
III. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
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IV. které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b. fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém
domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za
více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za
které poplatek platí.
ČL. 3
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
1. Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností
zakládajících nárok na osvobození nebo
úlevu od poplatku.
2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je
povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním
nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato

stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází,
a číslo bytu, popřípadě popis umístění
v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
Není-li stavba, ve které se byt nachází,
označena orientačním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba
s bytem.
4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti
v důsledku změny pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu.
5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede také
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
3
doručování.
6. Dojde-li ke změně údajů uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
4
nastala.
ČL. 4
SAZBA POPLATKU
1. Sazba poplatku činí 550,- Kč a je tvořena:
5
a. z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
6
b. z částky 550,- Kč za kalendářní rok ,
kdy je částka stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.
2. Rozúčtování skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo
v příloze, která tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
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3. V případě změny místa pobytu fyzické
osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši,
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav
7
k poslednímu dni tohoto měsíce.
ČL. 5
SPLATNOST POPLATKU
1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku .
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
ČL. 6
OSVOBOZENÍ
1. Od poplatku se osvobozují:
a. fyzické osoby, které jsou přihlášeny
v obci k trvalému pobytu a žijí celoročně v zahraničí;
b. fyzické osoby, které jsou přihlášeny
v obci k trvalému pobytu, ale nezdržují
se zde a není zjistitelná adresa jejich
pobytu;
c. fyzická osoba, která se celoročně
zdržuje v ústavu sociální péče nebo

obdobném zařízení anebo ve vazbě
nebo ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody;
d. fyzická osoba s trvalým pobytem na
území obce, která má zároveň ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální
rekreaci nacházející se na území obce,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba;
e. fyzické osoby starší 85 let;
f. čtvrté a každé další nezaopatřené dítě
v domácnosti;
g. dítě narozené v příslušném kalendářním roce.

2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho
zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.
ČL. 9
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ
USTANOVENÍ
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.
3/2010, ze dne 17. 12. 2010.
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
ČL. 10
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne:
1. 1. 2013.

ČL. 7
NAVÝŠENÍ POPLATKU
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným
8
seznamem.
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
9
zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Marta Moštková, místostarostka
Jan Pijáček, starosta

1

2
3
4
5

ČL. 8
ODPOVĚDNOST
ZA ZAPLACENÍ POPLATKU
1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti
zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho
zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě
stejné procesní postavení jako poplatník.

6
7
8
9

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních
poplatcích
§ 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních
poplatcích
§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Příloha č. 1
Vyúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:

NÁKLADY
POČET OSOB + POČET OBJEKTŮ

= SKUTEČNÉ NÁKLADY NA POPLATNÍKA

1926537

náklady na svoz netříděného komunálního odpadu celkem

3075

počet osob s pobytem na území obce

250+5

počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

578,53

skutečné náklady na poplatníka

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 550,- Kč.

Kontrola komínů
Dostáváme četné dotazy ohledně nabízených kominických služeb. Proto nabízíme
základní informace k problematice kontroly
a čistění komínů
Před 2 lety bylo vydáno nařízení vlády
91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů. K jejímu vydání došlo proto, že v roce 1996
byla zrušena rajonizace kominické živnosti
a tím zanikla povinnost kominíků zajišťovat
odbornou kominickou činnost. Nadále přešla
povinnost zajistit si kominické práce na majitele a správce objektů. Bohužel majitelé a správci většinou nekonali a tak docházelo k nárůsstrana 18

tu požárů a otrav oxidem uhličitým z důvodu
závad na spalinové cestě. Rozlišujeme revizi
a kontrolu spalinové cesty.
REVIZE SPALINOVÉ CESTY
tj. kontrola spalinové cesty
1. před uvedením spalinové cesty do provozu
2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
4. po komínovém požáru.
Revizi provádí odborně způsobilá osoba,
která je držitelem živnostenského oprávně-

ní v oboru kominictví, a která je zároveň a)
revizním technikem komínů, b) specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem
komínových systémů, c) revizním technikem
spalinových cest.
Kontrolu spalinových cest provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
KONTROLA
SPALINOVÉ CESTY SE PROVÁDÍ:
1. posouzením bezpečného umístění hořlavé
stavební konstrukce, materiálu a předmětu
v návaznosti na konstrukční provedení spaV lčnovský zpravodaj – číslo 35 – prosinec 2 012

linové cesty a připojeného spotřebiče paliv
2. posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
3. posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním otvorům
4. posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové
cesty vodorovnými a svislými stavebními
konstrukcemi, půdním prostorem nebo
střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
5. posouzením jejího stavebně technického
stavu
V uvedeném nařízení vlády se stanoví
požadavek provádět kontrolu spalinové cesty

výhradně prostřednictvím odborně způsobilé osoby.
Revizní technik je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví a dokladu o prokázané odborné způsobilosti. Tím je akreditovaný certifikát vydaný certifikačním orgánem.
V poslední době se objevila spousta „kominických“ firem z bližšího i vzdálenějšího okolí
nabízejících kontroly komínů.
Prověřujte si živnostníky na živnostenském rejstříku, případně na obchodním rejstříku, kdo je garantem dané odbornosti. Buďte
opatrní, pokud živnostenské oprávnění je
vydáno díky odpovědnému zástupci. Podívejte
se na jejich webové stránky, zda uvádějí získané odbornosti. Jde přece o Vaši bezpečnost
a Vaše životy.

Užitečné adresy
www.skcr.cz | www.rzp.cz
www.or.justice.cz | www.rejstrik.penize.cz.
Nejčastější závady komínů
1. nedodržené bezpečné vzdálenosti hořlavých konstrukcí od líce komína
2. mezery ve vodorovných a svislých spárách
3. nedodržené dostatečné výšky nad střechou
4. ústí komína zastíněno přilehlými střechami
5. zadehtované komíny
6. nedodržení větrného úhlu
7. neprovedené omítky
8. chybná orientace komínových vložek.
Jan Pijáček, starosta

Recept na správnou kyselicu
Kyselica u Pešlů
Den předem si namočíme fazoli a sušené houby. Na druhý den
zvlášť vaříme zelí (až do změknutí s přidáním soli) a fazoli. Tu scedíme
a přidáme novou vodu (vody je asi 2 cm nad vrchní vrstvou fazolí). Pro
rychlejší vaření vaříme fazoli v papiňáku cca 15 min. a v uzavřeném
hrnci necháme dojít asi 10 min.
Houby scedíme, osolíme a vaříme až do změknutí cca 35 minut.
Dle druhu hub i déle. Po uvaření ingredience smícháme se zelím (vodu
z hub nevyléváme, přidáme spolu s uvařenými houbami) a ještě cca 10
min spolu povaříme, aby se chutě spojily. Polévku stáhneme z ohně.
Přidáme rozšlehané vejce, které za stálého kvedlání v horké polévce uvaříme. Zvlášť si umícháme smetanu ke šlehání (šlehačku) a kysanou smetanu, kterou v tekutém stavu přidáme do odstavené polévky.
Polévku již nevaříme, aby se smetana nesrazila.
2. Kyselica
Vaříme každé zvlášť do změknutí:
•
namočené houby
•
namočené sušené švestky
•
kysané zelí i s lákem (zelnou vodou) doplněné pitnou vodou
Po uvaření vše smícháme i s vodami, ve kterých jsme houby a švestky vařili, chvíli spolu povaříme a nakonec přidáme 1 až 2 smetany ke
šlehání (šlehačky) a prohřejeme.
3. Kyselica
Do vody dáme vařit fazoli (ne moc), kysané překrájené zelí
i s vodou, celé nové koření, pepř, bobkový list, cibuli. Uvaříme do měkka.
Připravíme zásmažku z másla, cibule a hladké mouky. Zahustíme tím
polévku, přidáme uvařené sušené houby i s vodou a povaříme. Přidáme

smetanu a nakonec rozkvedlané vejce. Dle chuti přisolíme, přisladíme,
polévkové koření (nebo bujon).
4. Kyselica
Základ na polévku (mrkev, celer, petržel, cibule, nové koření celé,
pepř celý, bobkový list)
•
500 g kysaného zelí
•
sušené houby (dle chuti)
•
smetana 24%
•
vejce
•
cca 100 g mouka hladká
•
máslo
•
sůl
Dáme vařit základ na polévku, kořenové zeleniny dle vlastní chuti,
je možné pokrájet na drobnější kousky. Vaříme společně se zelím už od
začátku (zelí je možno ještě pokrájet na menší kousky), taktéž přidáme
houby dle vlastní chuti. Až jsou houby provařené, přidáme zásmažku
z hladké mouky a másla. Na samotný závěr zamícháme do polévky
smetanu, ve které jsme rozšlehali vajíčko.
5. Kyselica
Do hrnce s mírně osolenou vodou dáme vařit očištěné a na kostky nakrájené brambory. Když jsou téměř měkké, přidáme kysané zelí
i s lákem, namočené sušené houby s vodou, ve které se máčely, a povaříme. Zvlášť připravíme světlou máslovou jíšku, kterou polévku zahustíme. Na závěr zjemníme rozšlehaným vajíčkem a šlehačkou. Dle chuti
dochutíme solí, pepřem, případně cukrem.
Recepty sesbírala Marie Kolajová

Vítání občánků
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Vandalismus ve Vlčnově

STUDIO MAGDALÉNA
KOSMETIKA
KOMPLETNÍ KOSMETICKÉ SLUŽBY
Hloubkové čištění pleti – ošetření problematické pleti napařovacím strojem,
celkové ošetření pleti, masáže obličeje
a dekoltu, mikromasáž očního okolí, re-modelling masáž (obličej, krk, dekolt, šíje,
ruce), liftingové ošetření pleti, regeneraci
pleti, hluboká hydratace, peeling, ošetření
galvanickou žehličkou, čokoládové ošetření, barvení, úprava obočí a řas značkou
RefectoCil, depilace teplým voskem (horní
ret, brada, tváře, ruce, podpaží, třísla, lýtka,
stehna), vizážistika – denní líčení, sváteční
líčení, líčení na ples, večerní líčení, svatební líčení, svatební skupinové. Kosmetiku
FOR LIFE & MADAGA můžete zakoupit
u mě v salonu.
LYMFOVEN KOSMETIK
PŘÍSTROJOVÁ MASÁŽ DOLNÍCH
A HORNÍCH KONČETIN
Přístrojová lymfodrenáž je jemná masážní technika, jejímž cílem je zlepšit kvalitu
lymfatického oběhu, popřípadě odčerpat přebytečnou lymfu z podkoží zpět

do oběhu. Podporuje lymfatický oběh,
je účinná na celulitidu, detoxikuje tělo,
zmírňuje otoky, uvolňuje svalové změny,
zmírňuje bolesti. Tlaková drenáž je určena pro léčbu mízních lymfatických otoků,
žilní nedostatečnosti, dále je vhodná jako
předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy, rehabilitace poúrazových
stavů spojená s otoky postižených končetin a mnohá další onemocnění lymfatického systému. Velké uplatnění má také
v kosmetice celulitida, kosmetická úprava hýždí apod. Je také vhodnou pomůckou při rehabilitaci a regeneraci sportovců a osob po fyzické námaze. V případě
jiných zdravotních potíží, konzultujte použití přístroje se svým ošetřujícím lékařem.
Po masáži je nutné zvýšit denní příjem
tekutin na 3 litry. Doporučeno je minimálně 10 kůr 1 až 2× týdně, pak jako prevence
stačí jednou za měsíc (z počátku lépe častěji). Masáž se provádí ve vlastním přineseném oděvu (bavlněné dlouhé kalhoty,
ponožky, tričko).
Lymfodrenáž 1 ležení 50 minut 100,-Kč.
ANTICELLULITE ošetření proti celulitidě

provádím ruční masáží a zábalem od 1. 1.
2013. Doporučeno je minimálně 10 kůr 1×
týdně, cena za 1 kůru (60 minut) 300,-Kč.
SOLÁRIUM LUXURA X7 INTENSIVE
Maximální doba opalování 15 minut. Doba
opalování 1min je 7,- Kč, při zakoupení
permanentky na 50 minut (s platností 6
měsíců) je cena 300,- Kč a na 100 minut
(s platností 6 měsíců) je cena 600,- Kč.
Rovněž není vhodné překračovat při opalování v soláriu více než 50 návštěv za rok.
Zákaz opalování pro těhotné ženy a děti
do 12 let. Příznivé účinky UV záření pro
nemocné osteoporózou, měknutí kostí,
nemoci kůže, lupénka, akné, psychická
onemocnění, celkové uvolnění, relaxace,
rakovina prsu, tlustého střeva, prostaty,
vysoký krevní tlak, nemoci srdce a cév,
roztroušená skleróza, cukrovka 1. typu
a revmatoidní artritida. Prodej solární kosmetiky značky Coffee Sun můžete zakoupit u mě v salonu.
Dále v mém salonu lze zakoupit dárkové
i vánoční poukázky v různých hodnotách,
které určitě potěší rodinu nebo přátele.

odpovědná vedoucí a provozovatel: Magdaléna Vozárová | provozní doba: dle tel. objednávek 721 032 440 formou SMS
Pouze na objednávku Po–Čt., Sobota – pouze na objednávku na svatební líčení a slavnostní líčení. Pátek a Neděle je zavřeno.
Adresa: Ploty 316, Vlčnov | navštivte stránky www.studiomagdalena.eu | Svěřte se do profesionální a odborné péče.
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