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Vážení občané,
v adventním čase, v čase rozjímání, Vám přejeme klidné dny, o Vánocích sváteční pohodu ve Vašich rodinách a do
nadcházejícího roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Jan Pijáček, Marta Moštková a zastupitelé obce Vlčnov
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Vážení čtenáři,
máte před sebou nové číslo Vlčnovského
zpravodaje. Dočtete se v něm o událostech,
které se uskutečnily v druhém pololetí roku
2014 a seznámíte se s plány na počátek roku
nového. V letošním roce jsme slavili několik
významných výročí: 750 let od první písemné
zmínky o obci, před 140 lety byla ve Vlčnově
založena dechová hudba, 120. výročí slavili

vlčnovští hasiči a již 10 let pro seniory slouží
charitní dům. Oslavy jsou zdokumentovány
slovně i ve fotogalerii, stejně jako další nejen
společenské akce konané ve Vlčnově. Dozvíte
se rovněž něco z historie, nahlédneme „pod
pokličku“ známým kuchařským odborníkům,
poznáte nové sportovní aktivity ve Vlčnově.
Pokud i Vy víte o zajímavém dění v naší obci,

které si zaslouží zveřejnění ve zpravodaji, máte
možnost zaslat příspěvek před uzávěrkou nejlépe v elektronické podobě na adresu obec@
vlcnov.cz nebo knihovna@vlcnov.cz
Hezké počtení přeje
Marta Moštková, místostarostka obce

Ohlédnutí za rokem 2014
V tomto roce obec Vlčnov slavila polokulaté výročí 750 let od první písemné zmínky.
3. března roku 1264 Boreš z Rýzmburka
potvrdil své závazky k Velehradskému klášteru v listině vydané na tvrzi ve Vlčnově. Letošní
rok bude příštím generacím připomínat kniha,
která popisuje historii Vlčnova od jeho prvního osídlení a také rytina od pana Jaroslava
Tvrdoně, na které je mezi jiným vyobrazen
vlčnovský kostel sv. Jakuba, jehož původní
část je nejstarší stavbou na Uherskobrodsku.
Zdivo ve věži kostela pochází ze 13. století.
Poděkování si zaslouží všichni, kdo přispěli
k důstojné oslavě tohoto výročí. Vyvrcholením
těchto oslav byly vlčnovské hody a soubor
Vlčnovjan po 24 letech připravil hody s právem. Bylo to překrásné nahlédnutí do naší historie a také poděkování našim předkům, kteří
založili obec Vlčnov.
V letošním roce se podařilo díky společnému úsilí obce a vlčnovských včelařů zachránit a najít využití pro objekt lidové architektury bývalé prodejny „Zahrádkář“. V tomto
domečku je v současné době klubovna včelařů.
Obec Vlčnov uhradila materiál a chlapi přilo-

žili ruku k dílu a odpracovali při rekonstrukci
stovky brigádnických hodin a díky této spolupráci získali parádní klubovnu a obec Vlčnov
zrekonstruovaný historický objekt. Je to ukázka skvělé spolupráce. Co k tomu dodat? Snad
jenom velké poděkování vlčnovským včelařům
a jejich předsedovi Vlastiku Kovářovi.
Malý projekt, který bude připomínat letošní výročí je rekonstrukce prostoru u pumpy ve
vinohradech. Je zde umístěna dubová socha,
která připomíná jak se v dávných dobách pěstovala vinná réva a letopočet, který odkazuje na
první písemnou zmínku. Současně bylo v prostoru vlčnovských vinohradů umístěno osm
laveček pro návštěvníky této lokality. Pod vinohrady v ulici Záhumní je dnes nová komunikace
a musíme poděkovat obyvatelům této ulice za
velmi vstřícný přístup k této rekonstrukci.
Naše vlčnovská sportovní veřejnost ocenila osvětlení hřišť na dolním konci, Ploťácko,
tenisový kurt a čtvrté osvětlené hřiště je na
stadionu. Pro ty nejmenší sportovce byly doplněny herní prvky na dětském hřišti na horním konci u vodárny a ve spolupráci s přáteli
Ploťácka proběhla celková rekonstrukce toho-

to hřiště. I tady je potřeba poděkovat všem,
kteří při této rekonstrukci pomáhali. Bylo to
další společné dílo.
Já osobně mám velkou radost ze zahájení projektu „Bezbariérová škola“. V první
etapě byla nainstalována schodišťová plošina
na prvním stupni, která umožní handicapovaným dětem využívat centrální společenský
prostor základní školy. Vize zastupitelstva
obce Vlčnov je vytvořit podmínky pro bezbariérový přístup do všech prostor naší školy.
V říjnu si Vlčnovjané zvolili nové zastupitele. Všichni, kteří dostali důvěru v těchto
volbách se budou společně podílet čtyři roky
na rozvoji Vlčnova. Ze zkušenosti z předcházejících let je zřejmé, že není jednoduché zajistit finanční prostředky na potřebné investice,
zpracovat poměrně složité žádosti o dotační
prostředky a úspěšně dokončit zahájené stavby. Chci Vás jménem zastupitelstva požádat
o trpělivost, protože některé věci nejdou vyřešit ze dne na den. Úspěch není samozřejmostí
a je vždycky společným dílem.
Jan Pijáček, starosta obce

Zastupitelé obce - stojící zleva: Petr Zemek, Stanislav Moštěk, Ing. Radek Srnec, Mgr. Kateřina Tykalová, František Dacík, Ing. František Ulčík, Petr Mikulec,
Marcel Solík, Jiří Matušík, Vladimíra Kvasničková, Mgr. Milan Kvasnička, Mgr. Michal Slinták, Mgr. Alena Zemková, sedící: Marta Moštková, Jan Pijáček
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Obsazení orgánů obce Vlčnov, volební období 2014–2018
Pijáček Jan
Moštková Marta
Mgr. Tykalová Kateřina
Matušík Jiří
Dacík František
Mgr. Kvasnička Milan
Kvasničková Vladimíra
Ing. Srnec Radek
Ing. Ulčík František
Mgr. Slinták Michal
Mikulec Petr
Zemek Petr
Moštěk Stanislav
Solík Marcel
Mgr. Zemková Alena
Kašpaříková Marie
Bc. Holečková Tereza

starosta
místostarostka
radní, předseda kontrolního výboru
radní, finanční výbor
radní, finanční výbor
zastupitel, předseda finančního výboru
zastupitel, kontrolní výbor
zastupitel, kontrolní výbor
zastupitel, předseda komise kulturní, sportovní a školské
zastupitel, předseda sociální komise
zastupitel, komise kulturní, sportovní a školská
zastupitel, komise kulturní, sportovní a školská
zastupitel
zastupitel
zastupitel
komise sociální
komise sociální

Kontrolní výbor
Mgr. Tykalová Kateřina – předseda,
Ing. Srnec Radek, Kvasničková Vladimíra
Finanční výbor
Mgr. Kvasnička Milan – předseda,
Dacík František, Matušík Jiří
Komise sociální
Mgr. Slinták Michal – předseda,
Kašpaříková Marie, Bc. Holečková Tereza
Komise kulturní, sportovní a školská
Ing. Ulčík František – předseda,
Zemek Petr, Mikulec Petr

Dění v obci Vlčnov ve fotografii

Dechová hudba Moravanka

Dechová hudba Vlčnovjané

Dětská dechová hudva z Veselí n. Mor.

Na vernisáž výstavy betlémů zavítal i sv. Mikuláš

Na vernisáži účinkovala CM Vlčci a soubor Vlčnovjánek

Mikulášký countrybál

Mikulášské odpoledne v KSK

Drhnutí peří
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Cigáni na koledě

Rozsvícení vánočního stromu

Koledníci souboru Šohajek
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Lucky

Koledníci ze souboru Vlčnovjánek

Novoroční koláč

Odlévání olova

Paličkovaná krajka Zd. Brandysové

Dům č.65

Pečení zelňáků - O. Floriánová

Vánoční výzdoba izby

Nové herní prvky na hřišti na horním konci

Nové herní prvky na hřišti na horním konci

Pečení vánočních oplatků - M. Májíčková
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Malování perníčků
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Kolaudace střelnice

Hýblůj kříž – původní kříž i prostor

Hýblůj kříž – replika kříže v novém prostoru

Kolaudace střelnice

Kolaudace střelnice

Košt vdolečků

Koštování stoleté slivovice
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Kolaudace střelnice

Košt vdolečků

Koštování stoleté slivovice

Koštování stoleté slivovice
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ABBA revival

ABBA revival

Indiánské léto

Indiánské léto

Pohádkové búdy

Pohádkové búdy

Indiánské léto

Pohádkové búdy

Den řemesel – Vyšívání – Anna Chovánková

Den řemesel – Kovář Karel Mikulec
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Den řemesel – Keramika – Břetislav Moštěk

Den řemesel – Dřevořezba – Vít Vavřiník
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Výstava Historické šicí stroje

...a scénka Vlčnovké vdolečky

Ukázka vlčnovských hodů s právem

Na kole vinohrady

Ondrůškůj kříž – po rekonstrukci

Ondrůškůj kříž – před rekonstrukcí

Oprava chodníku Klimenťáku - před rekonstrukcí

Oprava chodníku Klimenťáku - po rekonstrukci

Vlčnovské hody s právem

Vlčnovské hody s právem
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Vlčnovské hody s právem

Vlčnovské hody s právem

Vlčnovské hody s právem

Vzpomínka na prázdniny - turnaj v plážovém volejbalu

Zájezd do Chlebovic – Ve Vlčnově u St. Jičína

Zájezd do Chlebovic – Včelařské muzeum

Charitní dům ve Vlčnově oslavil 10. narozeniny
Na 21. srpen 2014 připadla v Charitním
domě ve Vlčnově oslava velké události.
Připomínali jsme si desáté výročí od otevření
tohoto domu.
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Slavnostní den začal mší svatou, kterou v kapli Ducha Svatého v prvním patře
domu sloužil P. Bohumír Vitásek, prezident
Arcidiecézní charity Olomouc, spolu s děka-

nem P. Josefem Pelcem a místním farářem
P. Ladislavem Kuncem.
Pozvání dále přijal pan starosta Jan
Pijáček, paní místostarostka Marta Moštková,
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paní Jarmila Tomancová, bývalá ředitelka Oblastní charity Uherský Brod, pan Petr
Houšť, ředitel současný a paní Ludmila
Vozárová, první vedoucí Charitního domu.
Při mši svaté jsme děkovali za 10 let úspěšného provozu charitního domu, vzpomínali na
uživatele, kteří nás předešli na věčnost a prosili o Boží posilu a pomoc do dalších let.
Po mši svaté se P. Bohumír Vitásek setkal
v jídelně s uživateli, poté následoval slavnostní oběd.
V prostorách charitního domu si mohli
uživatelé i návštěvníci prohlédnout panely
s fotografiemi, které zobrazovali výstavbu

charitního domu, jeho slavnostní otevření
před deseti lety a aktivity našich uživatelů
Odpolední část oslav se odehrávala pod
pergolou na dvorku charitního domu. K poslechu přišel zazpívat Mužský sbor Vlčnov,
o dobré jídlo bylo postaráno. Bylo velmi krásné
se podívat do minulosti a uvědomit si, jak velké
a krásné dílo se nám daří realizovat. Dnešní
den byl povzbuzením do budoucnosti, že to,
co děláme, děláme dobře a má smysl.
Nebylo by možné vybudovat takové dílo,
kdyby nevznikla prvotní myšlenka o vybudování domova pro seniory v naší obci. Velké
poděkování proto patří představitelům obce

Vlčnov, obecnímu zastupitelstvu nejen za rozvoj myšlenky a proměnění snu ve skutečnost,
ale též za stálou pomoc a velmi dobrou spolupráci. Děkujeme sponzorům a dárcům za
finanční i materiální podporu. V neposlední řadě děkujeme P. Ladislavovi Kuncovi za
duchovní péči a podporu, dobrovolníkům,
kteří docházejí na zařízení ve svém volném
čase a všem příznivcům Charitního domu
Vlčnov.
Tereza Holečková,
vedoucí CHD Vlčnov

Vstupujeme do druhé desítky…
Nemůžeme dojít na konec svého života
a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít
také jeho šířku a hloubku. (Diane Ackerman)
Jedno přísloví praví, že začátek konce
nějaké organizace nastává tehdy, začne- li se
ohlížet více zpět než kupředu, a uchyluje se
stále častěji ke slavení nejrůznějších výročí.
Přesto myslím, že ty první kulatiny vlčnovského charitního domu oslavíme rádi a „desítka“
v letošním srpnu nejspíše bude u nás velmi
často a právem skloňována.
Deset let v životě člověka je poměrně dlouhá doba. Dá se například během ní vystudovat
základní škola (a to dokonce i s jedním propadnutím) nebo postupně dvě školy vysoké
a podobně.
V této souvislosti asi nemohu jinak, než
se krátce zamyslet nad tím, co tato doba přinesla i odnesla.
Začátky opravdu nebyly lehké, zejména
v oblasti materiálního vybavení. Např. elek-

trickou polohovací postel jsme neměli žádnou,
zatímco v dnešní době jich máme k dispozici
12. Také ostatní pomůcky (chodítka, polohovací pomůcky, toaletní židle, elektrický zvedák atd.), které dnes běžně usnadňují našim
uživatelům život a nám práci, nebyly součástí
inventáře. Velkou oporou nám byl Obecní úřad
ve Vlčnově. Podílel se na nákupu vybavení
domova i na rekonstrukcích, které se dodělávaly později. Z prostředků obce byly pořízeny
také krásné vitráže v naší kapli.
Organizace práce se postupně tvořila a všichni jsme získávali nové zkušenosti
(pohybujeme se v době před zákonem o soc.
službách 2006).
Zejména díky velmi obětavému a lidskému
přístupu první vedoucí zařízení p. L. Vozárové
se vše zvládalo velmi dobře. I když ještě nebyla
součástí našeho týmu aktivizační pracovnice,
téměř denně se našel čas na nějakou dopolední
společnou činnost s našimi uživateli, společné
vyjížďky, modlitby, povídání, zpívání.

Na pracovním stole naší „sesterny“ ležel
pouze jeden sešit, který sloužil k předávání
informací. Především v oblasti administrativy
můžeme na tuto dobu jen nostalgicky vzpomínat.
Za deset let prošlo našim zařízením 60
uživatelů. Prožili jsme společně chvíle veselé
i smutné, lehké, i ty těžší. Někteří uživatelé
prošli svůj poslední životní úsek s námi velmi
nenápadně, tiše a klidně, někteří se nám vryli
do paměti velmi silně.
Kolektiv zaměstnanců máme velmi stabilní, personální změny se většinou řeší jen
při mateřských dovolených. Možná právě
díky rozdílnosti našich povah, temperamentu a věkovému rozdílu může každý z nás doplnit svůj díl do celku, přispět svou troškou do
mlýna. Jak se nám naše dílo daří, nechť zhodnotí naši uživatelé.
Mgr. Petra Kuchařová,
zástupce vedoucí CHD Vlčnov

Deset mýtů o domově pro seniory
Charitní dům Vlčnov je domov pro
seniory pouze pro obyvatele, či rodáky
z Vlčnova.
Cílovou skupinou Charitního domu jsou
všichni senioři, kteří jsou vzhledem ke svému
věku, zdravotnímu stavu či sociální situaci
závislí na pomoci druhé osoby a terénní služby jsou pro ně již nedostačující. Cílovou skupinu uživatelů tvoří senioři od 65 let
Obyvatel, či rodák Vlčnova má výhradní
právo nastoupit do Charitního domu Vlčnov
vždy, kdykoliv projeví přání.
Existují pevně stanovená pravidla pro
příjem nového uživatele. Posuzuje se míra
soběstačnosti člověka, výše úředně posouzené míry soběstačnosti, datum přijetí žádosti, přihlíží se k vazbám žadatele k Vlčnovu
(rodák z Vlčnova či obyvatel, má příbuzné ve
Vlčnově), k životní situaci, ve které se nachází.
Do domova pro seniory nemohu nastoupit, protože nemám dostatečně vysoký
důchod a nemám žádný jiný příjem.
Nedostatečná výše příjmu nebrání
v nástupu do domova pro seniory. Podle zákona o sociálních službách musí zůstat uživateli, po úhradě za ubytování a stravu v domově
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pro seniory 15% z jeho příjmu. Máme právo
oslovit rodinu, zda by se podílela na dorovnání úhrad, ale je na rozhodnutí rodiny, zda se
k tomu zaváže.
Zmíněných 15% z příjmu slouží např. na
úhradu zdravotních pomůcek, léků, hygienických potřeb atd.
Příspěvek na péči je určen na úhradu
pobytu v domově pro seniory.
Příspěvek na péči je určen pouze na úhradu za péči a náleží domovu pro seniory a to ve
výši přiznaného příspěvku. Ubytování a stravu si uživatel hradí z vlastního příjmu. Tato
skutečnost je daná zákonem o sociálních službách.
Podáváme informace o zdravotním
stavu uživatele.
Tato informace je důvěrná, patří mezi citlivé údaje a ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsme vázaní mlčenlivostí.
Uživatelé Charitního domu Vlčnov se
nemohou samostatně pohybovat po obci.
Každý člověk má právo svobodně se rozhodovat, má svobodu pohybu. Toto právo
vychází z Listiny základních práv a svobod

Senior nastoupí do domova pro seniory
na přání rodiny.
Na prvním místě je vůle konkrétního člověka, zda do domova pro seniory chce nastoupit, jinak by se jednalo o tvrdý zásah do práv
člověka. Uzavření smlouvy je právním aktem.
Musí být uzavřena dobrovolně.
Existují však i výjimky. Např. potřebuje-li člověk pomoc při rozhodování, protože mu
v tom duševní porucha působí obtíže a není
omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory. Brání-li
duševní porucha zletilému, který nemá jiného
zástupce, samostatně právně jednat, může ho
zastupovat určená osoba, byl-li soudem stanoven opatrovník. Pokud člověk není podle
lékařského posudku schopen sám jednat
a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje jej při uzavírání smlouvy obecní
úřad s rozšířenou působností.
Rozhodujeme za uživatele – na přání
rodiny, skrze naše představy o tom, co je
pro uživatele dobré.
Každý z nás se může přistihnout, že chce
usilovat o dobro druhého, aniž by o to ten
druhý stál. Dobra časná i věčná. Byť naše úmysly mohou být čisté…např. zakazovat kouřestrana 9

ní, cukr diabetikovi... Uživatele informujeme
o možných rizicích a následcích jednání, ale
jeho přání respektujeme.
Můžeme zakázat rodinnému příslušníku návštěvu uživatele.
Toto není v naší kompetenci. Pokud uživatel projeví přání, abychom jej zastupovali,
můžeme tak na jeho přání učinit.

Naše organizace poskytuje služby zdarma.
Oblastní charita Uherský Brod je registrovanou sociální službou, služby poskytuje za
úhradu. Řídíme se Vyhláškou č. 505/2006 Sb.

Bc. Michaela Kadlčíková, DiS.
sociální pracovnice

Použité zdroje
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách

Prázdniny jsou za námi a je tu nový školní rok 2014/ 2015!

pěti tříd. 38 prvňáčků poprvé zažilo pocit školáka. Vítaly je nejen nově vymalované chodby,

barevně natřené šatny, ale i vyzdobené třídy.
Těchto prostor si může užít i žáček, který je
odkázán na invalidní vozík. Pro jeho přesuny po škole byla zbudována pojízdná plošina
vedoucí z přízemí prvního stupně do prvního
patra. Také byla zřízena bezbariérová toaleta.
Byli bychom rádi, kdyby této možnosti v následujících letech využily i jiné handicapované
děti. Chlapce a dívky druhého stupně zase
čekalo překvapení v podobě rekonstrukce WC.
Nemohu opomenout, že se během prázdnin podařilo provést náročnou rekonstrukci
krčku MŠ, vsadili jsme vodovodní uzávěry do
umýváren v MŠ a opravili zárubně schodišťových dveří II. stupně.
A jak bude vypadat výuka v letošním
školním roce? Pokračujeme ve výuce podle
Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od třetí třídy probíhá výuka
anglického jazyka. S prvními anglickými slovíčky se ale setkají žáci již v prvních třídách
formou nepovinného předmětu. Žáci druhého
stupně pokračují ve výuce anglického jazyka
a od sedmé třídy i německého jazyka. Plavání
zahájí žáci třetích tříd a od druhého pololetí
se na plavání mohou těšit i žáci druhých tříd.

Po kladném hodnocení rodičů nadále
pokračujeme v provozu
ranní družiny od 6.45
hod. V odpoledních
hodinách je žákům
k dispozici školní družina a bohatá nabídka kroužků, kde se
mohou nejen zabavit,
ale také přiučit něčemu novému. Žáci se
mohou těšit na výuku
náboženství na prvním
i druhém stupni.
Kromě klasické výuky čeká žáky řada
dalších školních akcí (sportovní dopoledne,
Drakiáda, Den otevřených dveří, vánoční
a velikonoční dílny, exkurze). Žáci prvního
stupně se mohou těšit na Školu v přírodě.
Závěrem bychom chtěli poděkovat zřizovateli - obci Vlčnov a všem rodičům, kteří nám
pomáhají vytvářet klidné a bezpečné prostředí
pro vzdělání a výchovu dětí.

Ivana Kučerová, 2.A

Autorka Tereza Slunešková, 9.A.

Dveře vlčnovské základní školy se v letošním školním roce otevřely 212 žákům. Na prvním stupni se 130 žáků rozešlo do osmi tříd
a na druhém stupni se 82 žáků rozdělilo do

Mgr. Romana Sojková, zástupce ředitelky

Nový školní rok přináší do mateřské školy změny
Za okny na nás začíná vykukovat podzim, na polích je rušno, ranní mlhy vypadají
nevlídně a očekávají od nás alespoň svetr, ne-li
bundu. No a co my ve školce? My jsme veselí.
Máme tady nové dětičky a s nimi také rodiče. Natěšené, ale váhající maminky a tatínky,
kteří berou do ruky telefony, hlásí „no dnes to
bylo s pláčem“. Rodiče od starších dětí s úsměvem říkají, „vydržte, to přejde“. A mají pravdu.
Učitelky ví, kdy pohladit, kdy pochovat,
kdy uchlácholit. Ale? Víte co to znamená být
od maminky nebo odejít ze svého pokojíčku,
od svých hraček? A půjčit někomu auto, stavebničku nebo panenku? Pro všechny máme
jednu osvědčenou větu. Děti to zvládnou a je
na vás, abyste to rodičové zvládli také.
•
•

•

Školní rok 2014–2015 jsme již zahájili.
ve školním roce 2014–2015 máme 102 dětí
v letošním školním roce jsme přijali všechny děti, přijali jsme také dítě z jiné vesnice, jehož rodiče měli zájem, aby jejich dítě
navštěvovalo naši mateřskou školu
ve třídách mat. školy je:
- 1. třída 3 leté a mladší děti (26 dětí)
- 2. třída 4 leté děti (25)
- 3. třída 5–6 leté děti (25)
- 4. třída 5–7 leté děti (26)
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Ve třídách pracuje s dětmi 8 pedagogických pracovnic a společně se dvěma správními zaměstnanci tvoříme desetičlenný kolektiv. V letošním školním roce máme také jednu
novou paní učitelku, která se bude věnovat
dětem 5–7 letým v odpoledních zájmových
činnostech při hře na flétničku „Veselé pískání s flétničkou Aničkou“. Před začátkem školního roku byl v nabídce pro školská zařízení
projekt „Děti, kultura a sport“. Využili jsme
této nabídky a společně s mladšími dětmi,
které navštěvují „Cvičení s Tomíkem“ budeme čekat, jestli si budeme moci koupit spoustu
nového náčiní a cvičebního nářadí.
Práce s keramickou hlínou se s velkou
oblibou pravidelně zúčastňuje polovina dětí
navštěvujících mateřskou školu.
Ale za největší úspěch pro tento rok i do
budoucna považujeme schválení a získání
dotací v projektu ministerstva školství pro rok
2014 na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“.
V tomto projektu jsme žádali ministerstvo školství o 52 319 Kč. Jsme spokojeni, že
jsme uspěli a získali finanční prostředky v plné
míře na moderní pomůcky pro vybavení další
logopedické pracovny. Neodmyslitelnou součástí tohoto projektu je proškolení logopedických asistentek – preventistek – tedy učite-

lek mateřské
školy, pro provádění péče
o děti vyžadující logopedickou péči,
kterou mohou
učitelky provádět. V každé
třídě mateřské
školy máme
ny ní
stejně odborně
proškolenou
logopedickou
Matyáš Horák
asistentku, která
bude s dětmi pracovat v průběhu celého dne
a v případě potřeby individuálně, pod vedením
našeho garanta SPC Brno, v kabinetě s moderními pomůckami.
Za snahou zlepšovat a přemýšlet, co by
bylo pro nejmenší – to nejlepší, stojí mnoho
úsilí. Proto si popřejme společně. Ať je školní
rok 2014–2015 radostný, plný zážitků a hlavně
– ať je nám všem společně ve vlčnovské školce
dobře. Vždyť jsme tam víc jak doma.
Markéta Píšková,
zástupkyně ředitelky pro MŠ
V lčnovský zpravodaj – číslo 41 – prosinec 2 014

Krátké ohlédnutí za vánoční dílničkou
Tradiční předvánoční atmosférou, tvořivostí a kreativitou ožil ve čtvrtek 4. prosince
vestibul naší školy. Letošní dílničky nabízely
žákům celé dopoledne možnost vyzkoušet si
svoji zručnost i trpělivost celkem na dvanácti

pracovištích a to skutečně na všechny možné
způsoby. Pod dohledem vyučujících, starších
žáků a žákyň 2. stupně nebo třeba cukrářky
paní Tykalové vznikala povedená vánoční
dílka – přáníčka, ozdoby, cukroví, svíčky či

vazby z přírodnin. Za toto povedené dopoledne proto patří velký dík všem zúčastněným.
Mgr. Petra Mlýnková

Kroužek volejbalu při Základní škole
V září 2014 v ZŠ Vlčnov na 1. stupni proběhl nábor žáků a žákyň do kroužku volejbalu.
Koncem září byl kroužek zahájen. Kroužek
navštěvuje 8 chlapců a 8 děvčat. Tréninky
probíhají v Klubu sportu a kultury pravidelně v pondělí od 16:30 hodin do 18:00 hodin
a ve čtvrtek od 18:30 hodin do 20:00 hodin.
Tréninky jsou otevřené každý čtvrtek i pro
rodiče dětí.
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 se uskutečnila
1. společná akce dětí s rodiči – Vánoční turnaj rodinných dvojic. Turnaj byl pořádán pod
záštitou ředitelky ZŠ Mgr. Petry Mlýnkové.
Zúčastnilo se ho celkem 13 rodinných dvojic. Po vyrovnaných bojích se z 1. místa
radovala dvojice Tibor Mikulec s tatínkem,
která ve finále zvítězila nad dvojicí Veronika
Straňáková s tatínkem. 3. místo obsadila
Veronika Trbolová s maminkou, které vyhrály boj o 3. místo nad Julií Chaloupkovou
s maminkou. Děkuji rodičům za účast a za
pomoc při turnaji.
V tomto školním roce máme dále naplánován Velikonoční turnaj dětí s rodiči, jarní

turistický výlet a o letních prázdninách čtyř
denní soustředění. Chtěl bych poděkovat ředitelce ZŠ za spolupráci při náboru a propagaci
kroužku volejbalu na ZŠ a dále za patronaci
nad turnajem a za ceny pro účastníky.

Touto cestou bych chtěl upozornit další
možné zájemce o volejbal, že kroužek je pro
další zájemce stále otevřený a rádi je mezi
námi přivítáme.
Michael Kudláček, trenér

Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov slavil 120 let založení
„Vlčnovští hasiči v proudu času“
Již před 120 lety, tedy v roce 1894, desítka
našich předchůdců založila vlčnovský sbor,
který má k dnešnímu dni celkem 135 členů,
z toho 35 mladých hasičů. 4. května 2014 na
svátek sv. Floriána vyvrcholily oslavy výročí
založení sboru mší svatou s žehnáním sborového praporu, uctěním památky zesnulých
bratří na místním hřbitově a slavnostní schůzí v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově. Sbor
za přítomnosti významných hostí z řad dobrovolného i profesionálního hasičstva, z řad
přestavitelů obce, spolupracujících složek
v obci a z řad sponzorů hodnotil především
posledních deset let této historie. Určitě jsme
nezapomněli a nepohrdáme dávnou a méně
dávnou historií sboru, ale oslavy jsme pojali
a rozdělili trochu nestandardně tak, abychom
V lčnovský zpravodaj – číslo 41 – prosinec 2 014

co nejvíce přiblížili činnost sboru široké veřejnosti. Proto od 6. dubna až do 8. května v prostoru obecní Galerie na Měšťance probíhala zajímavá a působivá výstava pod názvem
„Vlčnovští hasiči v proudu času“. Náplní této
výstavy, jak její název ostatně napovídá, bylo
dokumentování činnosti sboru od svého vzniku až po současnost. Další akcí v rámci oslav
určenou pro širokou veřejnost bylo 26.4.2014
stavění máje s opékáním makrel za hasičskou
zbrojnicí. Klasický program této tradiční akce
sboru byl doplněn o ukázky požární techniky
a o rozmanité atrakce pro děti a mládež, např.
slaňování přes překážku, šipky, skákací hrad.
Sbor je znám svou bohatou preventivní,
represivní, společenskou, kulturní a především sportovní činností.
Preventivní činnost spočívá v provádění lednových preventivních prohlídek rodin-

ných domů a v provádění požárních hlídek při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Represivní činnost sboru se odvíjí od skutečnosti, že jednotka je zařazena do kategorie
JPO II. a každoročně vyjíždí v průměru k 25
různě náročným a nebezpečným akcím. Mezi
ty nejzávažnější je nutno vzpomenout účast
na téměř všech velkých povodních a to jak
na Moravě, tak i v Čechách, pomoc při likvidaci požáru pneumatik v Uherském Brodě,
pomoc při likvidaci požáru provozovny v areálu Technoplastu Chropyně, pomoc při likvidaci rozsáhlého požáru lesa v okolí Bzence
a celou řadu dalších, menších událostí.
Největší kulturně společenskou akcí sboru
je každoroční hasičský ples a již zmiňované
stavění a kácení máje s opékáním makrel.
V měsíci květnu již tradičně slavíme svátek
sv. Floriána účastí na mši svaté v našem kosstrana 11

tele. Součástí tohoto svátku je i oslava Svátku
matek, které jsou členkami našeho sboru.
Měsíce červenec a srpen jsou letitými termíny
pro uskutečnění soustředění mladých hasičů
spojené s Dětským dnem sboru v myslivecké
chatě. Samozřejmě, že akcí ve prospěch občanů a obce, kterou sbor prováděl a provádí je
daleko více. Například den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici, dětský den pro mateřskou školu, zajišťování a řízení dopravy při
významných kulturních a církevních akcích,
pomoc při zajištění Mistrovství ČR záchranářských psů, pomoc při filmování v Uherském
Hradišti, zajištění výběru a předání humanitární pomoci pro postižené povodněmi, čištění
komunikací v obci, čerpání a čištění studní.
Sportovně soutěžní oblast činnosti se stala
v uplynulém desetiletí doslova výstavní síní
celého sboru. Vlčnovští hasiči a jejich výsledky ve hře Plamen, v požárním sportu dorosteneckém i v kategorii dospělých, v discipli-

nách CTIF, jsou uznávaným a respektovaným
pojmem v republice. V průběhu 10 let jsme se
stali šestinásobnými mistry České republiky
v kategorii dorostenců, dorostenek a v disciplinách CTIF. Jsme držiteli národního rekordu
v požárním útoku žen. Naši žáci více než desetiletí vévodí okresu, několikrát se probojovali na mistrovství a několikrát velmi úspěšně
reprezentovali Českou republiku v zahraničí. Dvakrát se naši závodníci probojovali na
světovou hasičskou olympiádu. Z olympiády
v Ostravě 2009 jsme si přivezli dvě stříbrné
ocenění a minulý rok z Francie, za rekordní
účasti čtyř našich týmů, jedno zlaté, jedno
stříbrné a dvě bronzové ocenění. Náš závodník v požárním sportu na stejné olympiádě byl
členem týmu, který získal olympijské vítězství.
Sbor si cení pomoci sponzorů, příznivců a zakládá si na oboustranné spolupráci
s ostatními organizacemi v obci. Důležitá
je spolupráce s Okresním sdružením hasičů

v Uherském Hradišti a s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Hlavním
a nejvýznamnějším garantem po stránce
spolupráce, porozumění a finančního zajištění především jednotky sboru je dlouhodobě
obec Vlčnov, v čele s jejím starostou Janem
Pijáčkem. Nezapomínáme a ceníme si spolupráce, ocenění a nemalé finanční pomoci od
Zlínského kraje.
Určitě hodně se změnilo od doby, kdy naši
předchůdci založili tento sbor. Je zde přece
jen něco a to doslova a do písmene „v proudu
času“, co určitě zůstalo a hlavně zůstává stále
stejné a neměnné. Tím nejcennějším je snaha
jednotlivých vlčnovských hasičských generací
naplňovat podstatu našeho hasičského hesla
„Ni pro zisk, ni pro slávu, Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.
Stanislav Moštěk,
starosta Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov

Slavnostní pochod členů sboru u příležitosti 120. výročí založení SDH Vlčnov
– květen 2014

Jan Vráblík, člen týmu olympijských vítězů v požárním sportu
– Olympiáda 2013 ve Francii

Požární útok mužů M1 na olympiádě ve Francii – zisk zlatého ocenění.

Muži M1 na olympiádě ve Francii získali zlaté ocenění.

Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov při 120. Výročí založení.

Vítězní starší žáci SDH Vlčnov na mezinárodní soutěži v Rakousku – 2003.
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Celá vlčnovská olympijská výprava ve Francii – 2013.

Starosta sboru předává Pamětní list starostovi obce
panu Janu Pijáčkovi u příležitosti 120. výročí založení sboru – 2014.

Výstava „Vlčnovstí hasiči v proudu času“ u příležitosti 120. výročí založení sboru – 2014.

Ženy SDH Vlčnov jsou držitelky národního rekordu
v požárním útoku – Praha 2010.

Dorostenky SDH Vlčnov mistryně republiky v soutěži družstev – Liberec - 2006

Dorostenci SDH Vlčnov mistři republiky v soutěži
družstev – Praha 2004

Vlčnovští žáci stříbrní v PÚ CTIF na Mistrovství
ČR hry Plamen – Ostrava 2011

P. Ladislav Kunc žehná prapory SDH Vlčnov
– 120. výročí založení sboru

Sbor při mši sváté v kostele sv. Jakuba ve Vlčnově
– 120. výročí založení sboru

Sbor při uctění památky zesnulých bratří na místním hřbitově – 120. výročí založení sboru

Sbor při uctění památky zesnulých bratří na místním hřbitově – 120. výročí založení sboru

Slavnostní schůze při 120. výročí založení sboru – předsednický stůl – zástupci sboru, čestní hosté z řad
hasičstva, obce, příznivců a sponzorů sboru

Nejstarší člen sboru, bratr Antonín Knotek, přebírá
vysoké vyznamenání
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Vlčnovští hasiči na Mistrovství České republiky
v tradičních disciplinách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem
Rok 2014, kdy sbor slavil 120. výročí
svého založení, se po stránce soutěžní pro nás
nevyvíjel zrovna nejlépe, nejpříznivěji. Našim
týmům se nepodařilo postoupit na žádný
vrcholný republikový závod a tak poslední
možnost jak sezónu napravit byla právě účast
na Mistrovství České republiky v tradičních
disciplinách CTIF ve Dvoře Králové nad
Labem. Příprava probíhala v duchu rychlého
a velmi náročného „zapracovávání“ nových
členů a členek do jednotlivých týmů. Vlčnov
potvrdil svoji vnitřní sílu a na mistrovství
vyslal do boje čtyři týmy, tzn. 40 závodníků.
Děvčata v nejvíce doplňované sestavě
obsadila pěkné třetí místo za vítězným družstvem Velkého Meziříčí a druhými děvčaty z Pískové Lhoty. Muži M3, opět jediní ve
své kategorii, předvedli velmi slušný, téměř
bezchybný výkon a jejich první místo, i když
opět bez titulu, bylo umocněno příkladným
vystupováním. Naši muži M1 a M2 vévodili
své kategorii. Bezchybným výkonem v druhých pokusech mladá M2 obhájila druhé místo
z minulého roku. První tým M1 (mj. získal
zlaté ocenění na olympiádě ve Francii 2013)
s bezchybnými výkony v obou pokusech poprvé získal na domácím šampionátu titul mistra
České republiky.

Roman Tvrdoň a Ondřej Viktorin z týmu M2 při
štafetě CTIF - vicemistři republiky

Pěkný a příkladný soutěžní závěr roku vlčnovských hasičů nenechal bez povšimnutí ani
pořadatele soutěže a to Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska, které ve svém hodnocení
výkony, chování a vzorný přístup Vlčnova ocenil tak, jak je např. uvedeno v následně citované oficiální novinové zprávě:
Na MČR v CTIF exceloval Vlčnov
Článek z pondělí 29. září 2014
V sobotu 27. září se ve Dvoře Králové nad
Labem konalo V. mistrovství České republiky
v tradičních disciplínách CTIF. Na startu se
za vydařeného počasí sešlo celkem šestnáct
družstev, šest z nich tvořili hosté ze zahraničí
– Rakouska, Maďarska a Polska.
Soutěžilo se v pěti kategoriích – dobrovolní hasiči – muži A, muži B – nad 30 let, ženy
A, ženy B – nad 30 let a profesionální hasiči. V disciplínách štafeta CTIF a požární útok
CTIF družstva ukázala, že i v tomto v Čechách
ne tolik rozšířeném hasičském sportu jsou sváděny líté boje. V kategorii žen nad 30 let startovalo jediné družstvo - ženy z SDH Skalice.
Získaly ale prvenství nejen ve své kategorii,
kde neměly konkurenci, ale obstály na výbornou i v celkové kategorii žen v konkurenci
ostatních ženských družstev. Ženy ze Skalice

Muži M3 rozbíhají požární útok CTIF – 1. místo

Ženy SDH Vlčnov rozbíhají požární útok CTIF – třetí místo

si tak odvezly putovní pohár a pro rok 2014 jej
mají v opatrování. O vteřinu za nimi se umístily ženy z SDH Velké Meziříčí, které tak vyhrály
svoji kategorii. Stříbro v kategorii ženy A pak
bralo SDH Písková Lhota a třetí byl Vlčnov.
A byl to právě Vlčnov, který ovládl
mužskou kategorii dobrovolných hasičů.
Preciznost provedení obou disciplín byla
téměř dokonalá a tři mužská družstva, která
Vlčnov postavil na start, získala ve svých kategoriích nejcennější medaile, co mohla. V kategorii profesionálních hasičů soutěžilo jen
družstvo HZS Královéhradeckého kraje, které
ale svým časem překonalo všechny a umístilo
se na absolutním prvním místě. Putovní pohár
mužů tak stejně jako v letech 2012 a 2010 směřoval ke královéhradeckým profesionálům.
Je nutné vzpomenout i výkon zahraničních
družstev, která soutěžila mimo hodnocení.
Zatímco Polsko a Maďarsko skončilo za českými soutěžícími, obě družstva z Rakouska
by výrazným způsobem zasáhla do medailových pozic mistrovství – kategorii mužské
části dobrovolných hasičů by nejen vyhrála,
ale získala by i bronz.
Stanislav Moštěk, vedoucí kolektivů CTIF
Použito z archívu dh.cz

Muži M2 rozbíhají požární útok CTIF
– vicemistři republiky

SDH Vlčnov, muži M3 – 1. místo

SDH Vlčnov, muži M1 – mistři České republiky
v CTIF

Celá vlčnovská výprava na MČR v disciplinách CTIF
ve Dvoře Králové nad Labem
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Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů a obec Vlčnov děkují Zlínskému kraji za poskytnutou neinvestiční dotaci ve výši 120.000,- Kč na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH příjemce kategorie JPO II a účelové neinvestiční dotace 37.500,- Kč na výdaje spojené s činností jednotky
SDH JPO II.

Búdový běh
Vážení spoluobčané, 22. 11. proběhl
2. ročník závodu, který jsem podle místa konání nazval Vlčnovský búdový běh. Podobná
akce v našem regionu až na pár výjimek chybí,
proto jsem se rozhodl jako sportovní nadšenec něco uspořádat. Motivací mimo jiné bylo
i to, že potkávám každým rokem víc a víc sportujících lidí, ať mladších, tak i starších, kteří
poctivě trénují, ale nemají nikde možnost si
zazávodit a porovnat si tak svou fyzickou kondici. Mým cílem je, aby se podobný sportovní
závod stal u nás tradicí.
První ročník byl spíš testovací, jen
pro známé, letošní už se dal ve známost víc
a bylo to hned znát. Přihlásilo se několik přespolních závodníků a závodnic. Že se dá běhat
opravdu v každém věku dokazuje 74letý účastník Antonín Tykal. Trať závodu byla vedena

tak, aby obkroužila celé vinohrady, závodníci
se dostali i na místa, kde někteří z nich byli
vůbec poprvé. Start a cíl závodu byl u búdy č.
35. Po startu se u rozhledny zatočilo doleva, po
„Hraběcí“ nahoru až na zámeček, dál pokračovalo seběhem ke Kovářovému žlebu a podél
něho nad Bočky, kde se odbočilo vlevo. Nad
Bočkama se běželo až k „pumpě“, u ní doprava
dolů k Pepčínu a podél búd k cíli. Okruh měřil
4.2 kilometru. Závodníci na dlouhé trati ho
běželi 4 krát. Přihlásilo se celkem 44 závodníků. 9 žen a 12 mužů na trati 4,2 km, 4 štafety
dvojic na 16.8 km a na hlavní trati 16,8 km se
utkalo 15 závodníků.
Závod se myslím, až na malé bloudění
jedné skupinky závodníků, vydařil, počasí
přálo, časy prvních dvou závodníků na dlouhé trati fantastické, nikdo se nezranil, tak

Nejmladší a nejstarší účastník

Adam Pešl
V lčnovský zpravodaj – číslo 41 – prosinec 2 014

doufám, že příští rok se sejdeme ještě v hojnějším počtu. Podrobnosti k závodu jsou na
stránkách www.budovybeh.wz.cz Závěrem
ještě veliké poděkování těm, bez kterých by
to zorganizovat nešlo, tedy kamarádům, kteří
mně pomohli s organizací a sponzorům, kteří
přispěli na ceny.
Richard Moštěk
Výsledky
ženy 4, 2 km, Olga Pešlová v čase 23:19
muži 4,2 km, Adam Pešl 19:44,
štafetu dvojic na 16,8 km
Roman Tvrdoň a Jiří Galuška za 1h 26:19.
16.8 km 1. místo Libor Trtek: 1h 04:59
2. místo Dušan Straňák: 1h 10:43
3. místo Jiří Bednařík: 1h 21:03

Start

Vítěz

Olga Pešlová
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Druhý a poslední závod
Dne 7. 6. se jel ve Vranově u Brna druhý
závod seriálu MMČR žen. Bohužel jsem dva
týdny před tímto závodem lehla s horečkami
a antibiotiky, takže příprava žádná. Oba závody dopadly lépe než jsem čekala. Na startu se
nás sešlo 29 holek, což je krásná účast. První
jízdu jsme si s Bárou Laňkovou nedarovaly

ani metr, kdy jsme celou rozjížďku bojovaly
o druhé místo, které v cíli patřilo mně asi s půl
vteřinovým „náskokem“. Ve druhé jízdě jsem
měla o něco horší start a dojela jsem s únavou a bolestmi zad na 3. příčce, kterou jsem
obsadila i v celkovém pořadí. Obě jízdy ovládla
Lucka Simonová a druhá byla Bára Laňková.

Bohužel tohle byl můj letošní poslední
závod a možná i poslední vůbec, kvůli problémům s páteří. Momentálně se plně věnuji
rehabilitacím, tak snad se to zlepší a třeba se
za řídítka ještě někdy vrátím.
Děkuji za Vaši podporu.
S pozdravem Marika Mlýnková

zkum lesů v okolí Vlčnova, při kterém jsme
narazili na místo, kde nynější trail vzniká,
a které je svým členitým povrchem ideální
pro náš záměr. A tím to vše začalo. Pozemek
patří obci Vlčnov, zde jsme se setkali se stoprocentní podporou našeho nápadu, což byl velmi
dobrý základ. Tímto bych chtěl velmi poděkovat za ochotu a podporu při všech jednáních
a všeho kolem starostovi Vlčnova panu Janu
Pijáčkovi. Pak následovala domluva s vedením
mysliveckého sdružení Dřinek Vlčnov, kde
jsme se taky setkali s kladným přístupem ze
strany myslivců, čehož si velmi vážím a taktéž
jim děkuji. Nakonec jsme museli získat potřebné povolení z odboru Životního prostředí, kde
jsem k vyjednávání poprosil o pomoc pana
Václava Volrába a Romana Kalabuse z České

mountainbikové asociace ČeMBA z.s., kteří
mi ve všem vyšli vstříc a ochotně na schůzku dorazili. S jejich zkušenostmi s budováním trailů po celé České republice jsme našli
s odborem životního prostředí společnou řeč
a potřebné povolení jsme získali, za což jim
oběma patří můj velký dík. Nyní po půlroční
práci máme zcela zhotovenou horní část trailů, čerstvě namontované informační cedule
a vše se pomalu, ale jistě upravuje a zvelebuje,
z čehož mám velkou radost já, stejně tak jako
všichni kamarádi, kteří na tomto trailu pracují
ve svém volném čase, pro radost svou a všech
ostatních a za to jim všem patří obrovský dík.
A o tom to vlastně všechno je.

Trail U Jericha
Zdravím všechny čtenáře Vlčnovského
zpravodaje. Rádi bychom vás prostřednictvím
tohoto článku informovali o vzniku nového
sportovního areálu Trail U Jericha, který vzniká v lesním porostu naproti Araveru. Tento
areál provozuje obec Vlčnov. Jedná se o síť stezek (trailů), speciálně upravených pro zábavnou jízdu na horském kole v těsném kontaktu s přírodou, který vzniká na základě dobrovolnické práce občanů Vlčnova a okolních
vesnic. Jde o využití daného terénu v okolí
Vlčnova s dobrým úmyslem a pro radost veřejnosti.  S kamarády jezdíme na kolech jak na
Moravě, tak po celé České republice. Bohužel
se u nás poblíž nic podobného nenacházelo,
ale zájem tady určitě je a to byl původ našeho
nápadu. V lednu tohoto roku jsme šli na prů-

S úsměvem na tváři Petr Zemek

Náhrobní kámen ve vlčnovském kostele
V původní části vlčnovského kostela v tzv.
„staré kapli“ se nachází náhrobní kámen
datovaný rokem 1560. Najdeme o něm zmínky nejen ve farní, ale i v ostatních kronikách:
v obecní a dokonce i ve staré školní kronice.
Zprávy o něm jsou velmi stručné a bližší okolnosti o tomto náhrobku neuvádějí. Já osobně
jsem se o něj začal zajímat někdy v polovině
devadesátých let.
V některé literatuře se uvádí, že ve vlčnovském kostele nechal v roce 1560 pohřbít
své dva syny Matouš mladší z Kunovic, bratr
majitele panství Jetřicha z Kunovic. Ostatní
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prameny (kroniky a záznamy z farního archívu převážně pocházející z konce 19. století)
uvádějí pouze to, že jsou zde pochováni synové
Matouše mladšího z Kunovic. Nic více.
Mne samotného poněkud zaujalo začlenění zmíněného Matouše ml. do rodu pánů
z Kunovic a to z důvodu, že v celém jejich rodokmenu se žádný Matouš vůbec neobjevuje.
Hlavním a podstatným bodem, který mne
zaujal je, že páni z Kunovic (držitelé panství
a tím i Vlčnova v letech 1506 až 1611) – poměrně bohatý, ale ve své době i vlivný rod neměl
ve svém znaku tři lilie, které jsou na náhrobku, ale dva půljeleny ve skoku. Tento znak se

dochoval v původním provedení na jednom
kamenném ostění v Uherském Brodě /Panský
dům/.
Komu tedy patřil tento erb a kdo byl před
více než čtyřmi staletími ve vlčnovském kostele pochován?
Veškerá heraldická literatura, kterou
jsem za tímto účelem prošel, ať už v muzejní knihovně v Uh. Brodě či jinde, toho příliš
nenapověděla. Ani znak, který by mohl býti
svou podobností nápomocen jsem nenalezl.
Osvětlit záhadu starého rodového erbu by
mohla jen jedna jediná kniha. Nejobsáhlejší
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dílo tohoto druhu, které vyšlo poprvé v roce
l93O ve Vídni a pravděpodobně nebylo doposud svým rozsahem překonáno. Jedná se o dílo
J. Pilnáčka Staromoravští rodové. Tři lilie na
stonkách měli ve svém znaku páni ze Zvole.
Rod byl v l6. století poměrně rozšířen a některé
větve rodu začaly používat i jiné znaky. V jiné
publikaci jsem zase objevil jistého Měděnce
z Ratibořic, který měl podobný, téměř totožný znak. Ten však sídlil na jedné menší tvrzi
někde v severních Čechách.
Možnost spojitosti pánů ze Zvole
z Vlčnovem se zdá velmi nepravděpodobná.
Jejich sídla se nacházela ve velké vzdálenosti,
někdy až na jiném konci Moravy.
Velmi zajímavý se jeví údaj o Kunovicích,
neboť téměř ve všech kronikách či záznamech
je uváděn Matouš ml. z Kunovic. Tato skutečnost mě zaujala z důvodu, že na náhrobku jsem
zmínku o Kunovicích nikde nenalezl. Proč,
kdo a kdy tyto údaje zaznamenal. Jednou
z možností, kterou by se tato skutečnost dala
vysvětlit by bylo to, že výchozím podkladem
byla pravděpodobně stará farní kronika, která
se nedochovala /údajně se ztratila/. Proto byla
v roce 1894 založena kronika nová, ve které
jsou velmi staré záznamy na několika stranách. Není proto vyloučeno, že pisatel použil při sepisování nové kroniky nějaký starý
farní archív, případně i jiné materiály a možná
i záznamy ze ztracené kroniky, kterou určitě
dříve pročítal. V nové kronice při popisu kostela se uvádí, že Matouš ml. byl z Kunovic. Odtud
pravděpodobně čerpali informace i pisatelé
kronik obecní v roce 1924 a školní, která je
vedena od roku 1879, ale záznam je uveden
až v roce 1894.
Tehdy jsem navštívil ve Slováckém muzeu
v Uh. Hradišti, jmenovitě Dr. Rašticovou,
která se o tento náhrobek kdysi zajímala. V muzejní knihovně jsme se pokoušeli
v různé staré literatuře najít vše co by souviselo
s dějinami Kunovic a tím i nějakého Matouše.
Bohužel bezvýsledně. Rozhodli jsme se požádat o radu PhDr. Zd. Pokludu, v té době jednoho z nejlepších odborníků na moravskou
šlechtu. Ten po vyslechnutí zaujal jednoznačné stanovisko. Jméno Matouš jako křestní
jméno šlechta v té době zásadně nepoužívala,
neboť se jednalo o jméno ryze lidové (selské).
A pokud by se někde objevilo, byl by to velmi
ojedinělý případ. Dal nám však jednu radu,
abychom nezapomněli projít zajímavé dílo L.
Hosáka Svobodné dvory na Moravě, kde jsou
v seznamu uvedeni i majitelé právě v l6. Století.
Později jsem tento sborník nalezl v muzejní
knihovně v Uh.Brodě, ovšem bez jakéhokoliv
výsledku, který by alespoň trochu osvětlil tuto
starou záhadu.
Tímto může vznikat i určitá hypotéza
o erbu nějakého neznámého, dávno zaniklého snad i zemanského rodu z Vlčnova či
jeho okolí, jenž se možná svou bezvýznamností nevešel do regionálních dějin a upadl
v zapomenutí. Neubráníme se ani myšlence
o variantě levobočka některého ze šlechticů,
který zde pochoval své děti. Tuto možnost
však můžeme zavrhnout. Pokud je mi známo,
levobočci nikdy neužívali všech výsad, které
by jim v případě legitimity náleželi a tím spíše
už ne rodový znak. Komu tedy patřil erb ve
vlčnovském kostele a kdo to byl, že se nechal
pochovat přímo ve Vlčnově, v jedné z mnoha
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vesnic panství? Co jej k tomu vedlo? Nejedná
se snad o potomky kdysi slavného rodu pánů
z Vlčnova?
Tento rod měl poměrně velký vliv a Vlčnov
patřil do jejich majetku až do počátku 16.
století než jej Burián z Vlčnova prodal Janu
z Kunovic. Burián vlastnil mimo jiné i nedaleké Světlovské panství a psal se Burián
Světlovský z Vlčnova a to i v době kdy už
Vlčnov nevlastnil. Smrtí Buriána v roce 1552
tento rod vymřel po meči. Dcera Kateřina se
provdala za Adama z Lomnice a na Brumově,
Magdalena za Václava Tetoura z Tetova a třetí
dcera si vzala Šelendorfa z Hornsperka. Avšak
žádný z těchto rodů by nepřicházel v úvahu a to
nejen pro nepodobnost erbů.
V dějinách Kunovic se objevuje poměrně zajímavý údaj. V té době tam sídlil rod
výše uvedených pánů ze Zvole. Jednalo se
o Václava Zvolského pána z Kunovic, avšak
o jeho potomcích se žádné záznamy nedochovaly /s výjimkou jednoho a to jistého Viléma
Fridricha /Václav Zvolský byl však roku 1566
svými poddanými ubit a pochován byl v kryptě
hradišťského kláštera.
Ovšem je tu i jiná skutečnost a to jakým
způsobem tento text číst, zda-li nejdříve vodorovné řádky, nebo svislé vpravo, vlevo či jinak.
Obtížnost textu je ztížena variabilitou jednotlivých písmen. Nejpravděpodobnější se zdá
tato varianta: nejdříve všechny vnější opisy
počínaje vodorovným /zleva doprava/, dále
všechny vodorovné a nakonec pokračovat
vnitřními opisy obvodu.
Tedy:
„Léta Páně 1560 s volů pochovaní dva
synové Václava? ... oba dva outro v středě po
Třech Králích, moji syni Foryán starší syn,
Matůš mladší.„
Takto čtený text nám pohled na tento epitaf přesunuje do poněkud jiné roviny a mění
nám i to,co se o něm doposud nejen tradovalo, ale i psalo.
Otazníkem však zůstává poslední slovo za
jménem Václav, které by nám situaci podstatně
upřesnilo. Je totiž částečně zakryto omítkou.
Pravdě- podobně je stěžejním bodem k celému
textu a mohlo by se jednat o nějaký jmenný
přídomek či snad o rodové příjmení. I tři vytesaná písmena přímo nad erbem / K -W - I?/ by
mohla něco napovědět ……
V kostele byly pohřbívány nejen vznešené osoby z vyšších kruhů, či kněží a donátoři,
ale dokonce i učitelé jak nás o tom přesvědčuje zápis ve staré farní matrice z roku 1667,
kde je zaznamenáno: „Usnul v pánu Martin
Kopal paměti a chvályhodný rektor vlčnovský ve 37 letech stáří. Pochován byl v kostele“. Nejstarší záznam o pohřbení v kostele ve
Vlčnově pochází z tzv. Bartoškovy kroniky,
kde se uvádí, že v roce 1593 zemřel vlčnovský
pastor Lucas Petekyus a následujícího dne byl
pohřben v chrámu.
Umístění náhrobku uvnitř kostela dokazuje to, že dotyčný byl zde pohřben. Jinak by
byl náhrobek umístěn z vnější strany kostela.
Přímých zpráv o stavu vlčnovské farnosti
či vyznání jeho obyvatelstva v té době se příliš nedochovalo. Pouze z roku 1599 pochází
zpráva o tom, že zde je bratrský sbor. Z kněží
se v 16. století uvádějí: v roce 1566 evangelický
kněz Matouš, 1583 Anton Hasecki /jehož exi-

stence není úplně prokázána/ a 1593 již výše
uvedený pastor. Pro nedostatek archivního
materiálu o zdejším duchovenstvu z té doby
se nám jeví tak trochu mlhavě i další varianta
o pohřbení potomků nějakého významného
místního kněze určitého vyznání.
V kronice uherskobrodského měšťana Jiřího Bartošky z let 1553–94 nacházíme
z okolí poměrně časté zprávy o duchovenstvu
té doby s rodinným zaměřením. Tedy zprávy
o úmrtí dětí, manželky atd., z čehož vyplývá, že zde bylo poměrně široké spektrum
náboženského vyznání. Na duchovní dráhu
(pokud se jednalo o tradiční vyznání) odcházeli ve většině případů příslušníci lépe situovaných rodin, příslušníci šlechty, měšťanstva
atd., tedy z rodů, které mohly používat erbovní symboly. Tak např. v letech 1742 až 1769
působil ve Vlčnově jistý kněz Jan Bartoloměj
Trtina, který na rozdíl od jiných místních kněží
používal na svém pečetidle poměrně zajímavý erb. Pocházel z vážené měšťanské rodiny
v Kroměříži, která však takový či podobný
znak již nepoužívala. Není ovšem vyloučeno,
že se mohlo jednat o potomky nějakého starého zaniklého rodu.
Kronikář Bartoška zaznamenával nejen
úmrtí různých vznešených či zajímavých lidí
v okolí, ale i měšťanů. Přesto však v roce 1560
nenacházíme žádný záznam o úmrtí synů
některé byť jen trochu významné osobnosti, přestože jeho záznamy často přesahovaly
i hranice uherskobrodského panství.
Jak již bylo uvedeno, ve vlčnovském kostele
byli pohřbíváni kněží, rektoři, avšak o příslušnících jiného, tedy šlechtického stavu, jsem
nikde zmínky nenašel. Je možné, že po dobu
vlády pánů z Vlčnova, v 15. a poč. 16. století
mohli být pohřbeni v kostele i členové tohoto rodu. Uvádí to i dr. Vladimír Vozár. Když
zemřel onen výše uvedený Martin Kopal byl
prý pochován po boku vlčnovských a kunovských feudálů v kryptě kostela. (ZMUH 3/75
str. 21) Odkud byly zprávy o kryptě či o pohřbívání oněch feudálů čerpány se mně nepodařilo
zjistit. Posledním záznamem o pohřbení přímo
v kostele je záznam z roku 1775, kdy se uvádí,
že v presbytáři před hlavním oltářem, pod
druhým kamenem uprostřed naproti dveřím
sakristie byl pochován P. Josef Hassenwein,
farář vlčnovský, který zde působil přes 5 let.
Za několik let nato začala velká oprava
kostela, byla položena nová kamenná dlažba v kostele a i před tehdejším oltářem v tzv.
„staré kapli“. Při okrajích, hlavně pod lavicemi, bylo použito pálených cihel. Od té doby se
v kostele už nepohřbívalo a kněží byli pochováváni u kostela na starém hřbitově (jeden
z křížů se ještě dochoval).
Hroby či krypta (pokud to krypta opravdu
byla), zůstaly postupně zapomenuty, jelikož se
tu již nepohřbívalo. Je více než pravděpodobné, že hroby rušeny nebyly, neboť se zde ještě
nedlouho před opravou pohřbívalo.
Tato dlažba z velkých čtvercových pískovcových kamenů byla položena v roce 1783
a byla zde až do roku 1985, kdy byla vyměněna
za nynější. Ovšem práce hlubšího zaměření, či
snad dokonce nějaké sondy pod podlahu kostela nebyly tehdy prováděny a tak je nám to, co
by mohlo trochu osvětlit tyto zajímavé dějiny
kostela či náhrobního kamene na určitou dobu
zase uzavřeno.
Bravenec Pavel
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Vánoční bramborové saláty kuchařských mistrů
Bramborový salát (Pavel Sapík)
1 kg brambor
0,3 kg mrkve
0,1 kg celeru
0,1 kg hrášku
1 velká cibule
0,4 kg okurek
3 lžíce hořčice
0,4 kg majonézy
sůl, pepř, cukr
kudrnka
5 vařených vajec
Příprava: předem vařené a vychlazené brambory nakrájíme na kostičky, přidáme kostičky zeleniny a nakrájenou a spařenou cibuli,
okurky, hrášek a vše smícháme s majonézou.
Ochutíme hořčicí, lákem z okurek, solí, pepřem a špetkou cukru. Zdobíme na čtvrtky
nakrájenými vejci a sekanou kudrnkou.
Lehký bramborový salát (Roman Paulus)
500 g salátových brambor
200 ml silného kuřecího vývaru
50 ml rostlinného oleje
100 g červené cibule
30 g plnotučné hořčice
sůl, ocet, pepř
Příprava: brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a ještě teplé nakrájíme na kolečka.
Veškeré suroviny přidáme k bramborám a přelijeme teplým vývarem. Necháme marinovat
a občas zamícháme. Před podáváním je dobré
salát ochutnat a znovu dochutit. Salát nemá
být moc hutný, ale spíše řídký. Podáváme ke
smaženému kaprovi s citronem.
Slovenský bramborový salát (Viktor Mráz)
1000 g salátových brambor
2 středně velké cibule
menší sklenička okurek i s lákem
trocha olivového oleje
sůl, pepř, případně ocet
Příprava: brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nakrájíme na kostičky. Přidáme na kostičky nakrájené sterilované okurky a cibuli,
zalijeme trochou láku z okurek a dochutíme
solí, pepřem, olivovým olejem. Můžeme přidat i trochu octa.
Lahůdkový bramborový salát s jablkem
(Luboš Loose)
3/5 salátových brambor
1/5 kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
nakládané okurky
kyselé jablko
šunkový salám
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cibule
majonéza
hořčice
sůl, pepř, cukr, ocet
worcestrová omáčka
Příprava: uvařené a vychladlé brambory
nakrájíme na kostičky, přidáme pokud možno
na stejnou velikost nakrájenou vařenou kořenovou zeleninu, okurky, jablko (raději kyselejší), šunkový salám a cibulku nakrájenou na
jemno. Vše lehce promícháme. Majonézu (ne
lehkou!) rozředíme trochou nálevu z okurek,
ochutíme pepřem, solí, cukrem, hořčicí a vše
přidáme do nakrájených surovin. Promícháme
a na závěr opatrně dochutíme worcestrovou
omáčkou, octem, popřípadě dosolíme. Hotový
salát necháme dobře vychladit a podáváme
ještě týž den, co byl připraven.
Klasický bramborový salát
(David Korecký)
600 g brambor
3 vejce
4 sterilované okurky
středně velká cibule
sůl, pepř, lák z okurek (dle potřeby)
3 lžíce majonézy
150 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)
2 lžíce plnotučné hořčice
Příprava: brambory ve slupce a kořenovou
zeleninu uvaříme v osolené vodě doměkka,
vejce natvrdo. Brambory, zeleninu i vejce
nakrájíme na menší kostičky. Přidáme majonézu, hořčici nadrobno nasekanou cibulku
a na kostičky nakrájené okurky. osolíme, opepříme a dle chuti přilijeme lák z okurek. Salát
začneme míchat, až když máme všechny suroviny v jedné míse, a mícháme lehce, odspodu
nahoru, aby se z brambor nestala lepivá kaše.
Po zamíchání a případném dochucení necháme salát v lednici odležet do druhého dne.
10 tipů, jak vylepšit salát
Kouzlo salátu spočívá v mnoha věcech, přičemž základní suroviny jsou skoro vždycky
stejné: brambory, kořenová zelenina, cibule,
majonéza a hořčice. Ať už se ale jedná o „tajné“
přísady nebo vylepšení těch stávajících, jsou
to právě ony, které udělají právě ten váš salát
tím nejlepším.

1. Cibuli svařte.
Nedáváte do salátu cibuli, protože je příliš
štiplavá? Na to je jednoduchá rada. Jemně
nakrájenou cibuli vždy krátce svařte v octové
vodě nebo láku od okurek. Touto vodou pak
salát můžete podle potřeby dochucovat. Jestli
chcete mít salát barevnější, použijte cibuli červenou. A cibule nenadýmá, pokud se používá
bílá.
2. Na hořčici záleží.
Používáte na majonézovou zálivku obyčejnou
plnotučnou hořčici? Vyměňte ji za pikantnější
dijonskou. Různé typy hořčice udělají se salátem divy.
3. Bez jablka to nejde.
4. Brambory vybírejte. Záleží i na bramborách, které použijete. Měl by to být varný typ
A, tedy brambory salátové. A nejlepší je česká
odrůda keřkovské rohlíčky.
5. Domácí majonéza vyhrává.
Na objem odpovídající jedné větší skleničce
majolky potřebujete 2 žloutky, asi 150 ml kvalitního oleje, 1 lžíci hořčice, šťávu asi z poloviny citronu a sůl. Vejce na majonézu vyndejte
z lednice dopředu tak, aby měla při její výrobě pokojovou teplotu. Vyklepněte žloutky do
velké sklenice od okurek, přidejte olej a všechny ostatní suroviny a šlehejte tyčovým mixérem až do doby, kdy odpovídá barva i konzistence – většinou je to velmi rychlé.
6. Udělejte salát jemnější.
Jestli chcete mít salát smetanově jemný, namíchejte k majonéze také trochu nevyšlehané
smetany ke šlehání.
7. Někdo to rád ostré.
Jestli máte rádi česnek, nebojte se ho pár
stroužků přidat i do bramborového salátu.
8. Odlehčete ho. Vychytávka, která už dnes
asi nikoho nepřekvapí, je použití jogurtu místo
majonézy. Pokud se nechcete vzdát typické
chuti, namíchejte je 1:1. Uvidíte, že bude chutnat i tak skvěle.
9. Nebojte se obměny.
I do bramborového salátu můžete přidat oblíbené a pro salát netypické suroviny. Rukolu,
vlašské ořechy, sterilovanou kapii aj.
10. Na salámu nešetřete.
V mnoha rodinách nesmí v bramborovém salátu chybět uzenina. Použijte kvalitní šunku, je
výrazně lepší.
11. Jak salát skladovat?
Zálivku nechte bokem a namíchanou zeleninu
spojte až před konzumací. Salát tak v lednici
vydrží pět i šest dní.
Dobrou chuť přeje Marie Kolajová
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Předběžný plán akcí na
Vánoce 2014 a jaro 2015
Prosinec 2014
26. 12. Turnaj v šachu v KSK
27. 12. Turnaj v minikopané v KSK
28. 12. Turnaj v badmintonu v KSK
28. 12. Živý betlém v prostoru před kostelem
31. 12. Setkání na Pepčíně
Leden 2015 v KSK
3. 1.
Turnaj v nohejbale - Memoriál Karla Prchlíka
10.1.
Vánoční koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou v kostele
10. 1.
Ples TJ
18. 1.
Nepál - vernisáž výstavy s přednáškou
23. 1.
Myslivecký ples
31. 1.
Krojový ples s představením krále
Únor 2015 v KSK
7. 2.
Hasičský ples
8. 2.
Setkání důchodců
14. 2.
Dětský krojový ples
22. 2.
Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem
Březen 2015 v KSK
14. 3.
Ochotnické divadlo Hrozen - autorská hra Zabijačka
25. 3.
Cestopisná beseda s Jiřím Kolbabou
Duben 2015 v KSK
11. 4.
Ročníková zábava
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Informace pro život
jednotný systém varování

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA – JEDINÝ VAROVNÝ SIGNÁL
kolísavý signál po dobu 140 sekund, vždy varuje před nebezpečím

ZKOUŠKA SIRÉN
trvalý signál po dobu 140 sekund, slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení a vytvoření návyku obyvatelstva.

POŽÁRNÍ POPLACH
přerušovaný signál po dobu 60 sekund (25 s – 10 s – 25 s)
signál je určen pro svolání jednotek sborů dobrovolných hasičů
a nevaruje před nebezpečím

V místech, která jsou v dosahu některých z moderních varovných
prvků, tedy elektronických (mluvících) sirén nebo do varovného systému zapojených místních rozhlasů, následuje po zaznění příslušného
signálu tzv. verbální informace. Tyto verbální informace jsou standardizovány a upřesňují důvod použití sirén a případnou další činnost
obyvatelstva.
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PRODÁ SE DVOUKOMOROVÁ HROBKA Č. 544 NA HŘBITOVĚ VE VLČNOVĚ.
Prodej je vzhledem k novému místu v Kunovicích. Vše je ošetřeno pohřební službou, je tedy
naprosto čistá. Cena dohodou. Informace na tel. 604172167
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