číslo 40

květen 2014
VYDÁVÁ RADA OBCE VLČNOV

e-mail: obec@vlcnov.cz

www.vlcnov.cz

www.kskvlcnov.cz

Letošní jízda králů je výjimečná
Jede se v roce 750 letého výročí od první písemné zmínky o obci Vlčnov a poprvé v historii jí předcházela Jízdokrálová pouť u příležitosti setkání
tří jízd králů v jednom roce. Jízdokrálovému ročníku, královi a královské rodině přejeme krásné počasí, nezapomenutelné zážitky a především
zdraví . Další jízda králů při příležitosti kulatého výročí vyjede za 50 let a to už budou jezdit s největší pravděpodobností vnuci letošních jezdců.
Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 40 – květen 2 014
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Vážení spoluobčané,

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

měsíc květen a nastávající jízda králů je ve
Vlčnově důvodem bilancování co se do jízdy
králů podařilo uskutečnit. Z obsahu zpravodaje je zřejmé, že život ve Vlčnově za pět měsíců roku 2014 byl velmi pestrý. Dovolujeme
si shrnout část investičních akcí a událostí, které se týkaly přímo obce. Z komunikací byla dokončena ulice Záhumní a z chodníků prostor před Klubem sportu a kultury,
kde byly osazeny nové lavičky a odpadkové
koše. Na horním konci bylo provedeno předláždění chodníků a úprava vjezdů. Ve Vlčnově
přibylo nové dětské hřiště na Ploťácku, na
jehož přípravě, ale i výstavbě se podíleli jak
rodiče tak přátelé Ploťácka. Na křižovatce
pod vinohrady byla provedena úprava tohoto prostoru, která bude pokračovat umístěním chodníku, drobné výsadby a osazením
laviček. V prostoru vinohradů bude umístěna
síť laviček jako odpočinkové body, ale úplně
zásadní změnu dozná prostor „u pumpy“,
kde budou z kamene provedeny nové opěrné
zdi, posezení a dřevěná socha symbolizující
pěstování vinné révy ve Vlčnově. Po vesnici
bylo provedeno vyčištění studní a některé byly

zrekonstruovány. Rovněž jsme také provedli
ve spolupráci s firmou OTR drcení suti, kterou využijeme při zpevňování polních cest.
V letošním roce Vlčnov slaví 750 let od první
písemné zmínky. Tato je zachycena v listině
vydané Borešem z Rýzmburka a byla sepsaná
na tvrzi ve Vlčnově dne 3. 3. 1264. Při této příležitosti byla vydaná kniha s názvem Vlčnov
- dějiny slovácké obce, kterou připravovalo
víc jak 20 autorů téměř dva roky. Tato kniha
představuje historii Vlčnova od jejího prvního osídlení a rozvoje občanské společnosti.
O knihu je tak velký zájem, že v současné době
uvažujeme o dotisku.
A co nás ještě čeká v následujícím období?
• v neděli 18.5. v 17. hodin to bude vernisáž výstavy o historii Vlčnova, která čerpá
z materiálů zveřejněných v uvedené publikaci
• ve stejný den – 18.5. přivítáme ve Vlčnově
držitele vítězného poháru extraligy v ledním hokeji
• letošní jízdu králů máme zpestřenou volbami do evropského parlamentu, které
se uskuteční v jízdokrálovém víkendu“

Královská družina Jízdy králů 2014
Král:
Pobočníci:
Jezdci :
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•
•
•

v pátek 23.5. v době od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 24.5. od 8.00 do 14.00
hodin mimořádně v budově základní školy
v 2. polovině měsíce června bude v amfiteátru uspořádán Den řemesel
o prázdninách se chystá opět letní promítání
hlavní oslavy 750 let od první písemné
zmínky o obci se budou konat na vlčnovské hody o víkendu 26. a 27. 7.

V oblasti investic v nejbližší době ještě připravujeme rozmístění nových laviček směrem na horní konec a výměnu herních prvků
pro malé děti v prostoru horního hřiště. Po
jízdě králů bude zahájena výstavba nového
chodníku spojujícího ulice 28. října a Jana
Plesla. V této době bude zahájeno propojení
kanalizace v ulici Pod Bočky. Před vydáním
stavebního povolení je dokončení inženýrských sítí Na Panském II, rekonstrukce ulice
Starohorská a Tyršova. Dokončuje se územní
studie Panské IV.
Jan Pijáček, starosta obce
Marta Moštková, místostarostka obce

Představení krále, družiny
a děvčat na krojovém plese

František Šobáň, Vlčnov čp. 35, roč. 2002
Ročník 1996 a čtyři jezdci z ročníku 1995
Pavel Kubal (roč. 1995) a Ondřej Podškubka (roč. 1995)
Pavel Bařina, Marek Lekeš, Martin Liman, Přemysl Mlýnek, Adam Moštěk, Cheney Quinn, Jiří Vozár,
Stanislav Kučera (roč. 1995), Petr Šobáň (roč. 1995)
V lčnovský zpravodaj – číslo 40 – květen 2 014

Milí čtenáři
Vlčnovského
zpravodaje,

Klub sportu a kultury a Obec Vlčnov
srdečně zvou na vernisáž výstavy

VLČNOV, 750 LET OBCE
u příležitosti výročí první písemné zmínky o obci
a Jízdy králů Vlčnov 2014

v letošním 1. vydání se dočtete o hodnocení činnosti některých vlčnovských spolků,
seznámíte se s aktivitami obce za uplynulé
období, společně si připomeneme jarní pranostiky, nezapomeneme na historii Vlčnova,
nahlédneme do kuchařek, možná budete překvapeni úspěchy Vlčnovjanů a naleznete zde
podrobný program jízdy králů. Fotogalerie
připomene předchozí období v obraze a dozvíte se také o tom, co nás čeká v nejbližší budoucnosti. Příjemné počtení přeje

NEDĚLE 18. KVĚTNA 2014
17.00 HODIN, GALERIE NA MĚŠŤANCE
představení publikace

Vlčnov, dějiny slovácké obce
Jan Pijáček, starosta obce
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.,hlavní redaktor publikace
a další autoři
účinkuje Mužský sbor Vlčnov

Marta Moštková, místostarostka

Stanislav Moštěk získal cenu „Salvator“
Je starostou Sboru dobrovolných hasičů
Vlčnov a členem Okresní odborné rady mládeže. Přes dvacet let se věnuje práci s mládeží a trénuje už několikátou generaci dětí.
Činnosti s dětmi věnuje většinu svého volného času. Kolektiv dětí a dorostu se pod jeho
vedením pravidelně zúčastňuje vrcholných
akcí v požárním sportu. Snaží se vychovat
z chlapců a děvčat novou generaci dobrovolných hasičů, aby nejen ve Vlčnově měli stále
své následovníky. Jeho přáním je, aby zde

byl stále někdo, kdo pomůže druhým v nouzi
a bude pro ostatní příkladem. V dnešní době
není běžné dělat ve svém volném čase něco
pro druhé a ještě navíc bez nároku na odměnu, proto si činnosti pana Moštka ve Vlčnově
všichni váží.
Za projektem Cena Salvator stojí práce
studentů Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Vstupné: 100 Kč
v předprodeji od 5. 5. 2014
Volné vjezdy: Pro nezbytné zásobování
a rodinné návštěvy možno vyzvednout volné
vjezdy na KSK od 6. 5. 2014. Vjezd do obce je
umožněn pouze do 8. 00 hodin !

Uzavírka v sobotu:
uzavírka vjezdu do areálu búd
a ul. Vinohradské od 14. 00 hodin
Celková uzavírka obce v neděli:
od 6.00 do 17. 00 hodin
Důležitá upozornění
Celková uzavírka obce platí i pro občany
Vlčnova. Projet středem obce, kde se odehrává
dění jízdy králů, lze učinit jen v nezbytně nutných případech po prokázání bydliště ostraze,
a to pouze do 8. 00 hodin.
Neparkujte prosím automobily na místních komunikacích!
Vozovky v obci musí být volné pro jízdu
králů, průjezd záchranných vozidel a budou
sloužit i jako parkoviště pro automobily
návštěvníků jízdy králů. Zvláště to platí pro
ulice kudy pojede jízda králů, tj. ul. Kaunicova,
Pode Dvorem, Tyršova, Masarykova
a Pleslova, a kde budou parkovat automobily
účinkujících a návštěvníků, tj. Ploty, Rybáře,
J. Uprky, Sportovní, Vinohradská.
Své vozy nebo automobily vašich rodinných návštěv zaparkujte proto, prosím, ve
dvorech či průjezdech domů.

Záštita ministra kultury
V lčnovský zpravodaj – číslo 40 – květen 2 014

Při návštěvě nedělní mše svaté je možné
v nezbytných případech přijet autem ke kostelu, zastavit k vystoupení nebo nastoupení do
vozidla, ale ne zde parkovat.
Podrobné informace a jiné zajímavé
údaje o programech, účinkujících a osobnostech naleznete v Programovém sborníku Jízdy
králů Vlčnov 2014, který bude možné zakoupit v Klubu sportu a kultury a na pokladnách.
Další informace naleznete také na webových
stránkách – www.kskvlcnov.cz nebo facebooku – Jízda králů ve Vlčnově
Upozorňujeme na změnu řazení Krojovaného průvodu s jízdou králů, který bude
letos vycházet z horního konce, při odbočce
z ul. Masarykovy do ul. J. Uprky (u Hospůdky
U Ježků). Dále bude trasa obdobná jako
v minulých letech – ul. Masarykovou, kde se
před restaurací Na Pekárně stáčí do amfiteátru a odchází ul. Rybáře – další informace
v Programové skládačce nebo Programovém
sborníku.
Děkujeme Vám, že chápete organizační
složitosti slavnosti jízdy králů a nutná omezení
potřebná k jejich zvládnutí!
Srdečně všechny občany na letošní jízdu
králů zveme a přejeme příjemné zážitky.
Olga Floriánová,
ředitelka KSK
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Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Jízda králů 2014 – informace pro občany

Jízda králů

Vlčnov, 23.–25. května 2014
PÁTEK 23. 5.
Galerie Na Měšťance
17. 00 Vlčnov, 750 let obce
výběr fotografií z vydané publikace
Klub sportu a kultury
20.00 Verbíři z Uherskobrodska IX.
- regionální kolo soutěže
tanečníků verbuňku
autoři: Antonín Stašek
moderuje: Martin Rezek
účinkují: FS Vlčnovjan, FS Pentla,
CM Mladí Burčáci
Beseda u cimbálu
Stadion TJ
20.00 Rocková taneční zábava
účinkují: Reflexy originál, Gong

SOBOTA 24. 5.
Památková usedlost čp. 65
14.00 výroba růžiček
Pavla Kučerová, Marie Tykalová
kovářské a podkovářské práce
Karel a Jan Mikulcovi
čp. 739 (pod kostelem)
vyšívání na šicím stroji
Anna Chovánková
čp. 57 – světnice
výroba klobúků
Darina Knotková
autorka: Olga Floriánová
Obec
14.00 Jarmark
Park, Náves Za kostelem
autorka: Petra Brandysová-Kučerová
14.00, 14.30, 15.00 hodin
Zpívání po dědině
Park - U Kameňa
Vlčnovské búdové umělkyně,
CM Mladí Bruštíci a fašančáré
ze Strání, ŽS Plkotnice ze Suché
Loze, MS Korytná, MS Hútek Bánov
Náves
DH Vlčnovjané, MS Vlčnov
Park u čp. 65
MS Vlčnov, Vlčnovské búdové
umělkyně, ŽS Podolie z Terchové,
MS Terchová
autor: Petr Pančocha, Petr Mikulec
Amfiteátr V Jamě
16.00 Vitajte ve Vlčnově
folklorní pořad vlčnovských
souborů, sborů, muzik a hostů
autorka: Marta Kondrová
moderuje: Jakub Šustr
účinkují: DFS Čerešničky,
DFS Vlčnovjánek, FS Vlčnovjan,
Mužský sbor Vlčnov,

Vlčnovské búdové umělkyně,
CM Čardáš, DFS Terchovček,
FS Terchová, ŽS Podolie, Ťažká muzika
z Terchovej, Trio z Chotára
Klub sportu a kultury
18.30 DH Vlčnovjanka
20.00 Předání vlády králů
autoři: M. Kondrová, D. Pavlíček
moderátor: Martin Rezek
účinkují: družina legrútů ročníku 1996,
děvčata ročníku 1996,
král r. 2013 Ondřej Darek Franta,
král r. 2014 František Šobáň,
CM Čardáš, DH Vlčnovjanka,
FS Vlčnovjan
21.00 Taneční zábava
při dechové hudbě Vlčnovjanka
Vinohradnický areál – Búdy
od 19.00 Do bílého rána
volná zábava při cimbálových
muzikách
hrají: CM Burčáci a CM Mladí Burčáci

NEDĚLE 25. 5.
Obec
8.00 Jarmark
autorka: Petra Brandysová- Kučerová
Kostel sv. Jakuba Staršího
8.00 Slavnostní mše svatá
za královskou družinu, děvčata
ročníku 1996 a za krále Františka
Šobáně
Obec
9.00 Průvod královské družiny a krále
od kostela k obecnímu úřadu
autoři: Antonín Pavelčík, Josef Kužela
Památkové usedlosti čp. 57, 65 a 739
9.00 rukodělné ukázky
viz sobotní program
Památková usedlost čp. 65
zdobení koně pobočníka
ve dvoře
zdobení vozu předlegrútů
před domem
9.30–12.00 hodin
Zpívání po dědině
Park - U kameňa, Náves,
Park u čp. 65
MS Těrchová, MS Míkovice,
ŽS Míkovice, MS Vlčnov, ŽS Těrchová,
MS Korytná, DH Vlčnovjanka
U obecního úřadu
CM Burčáci, MS Míkovice
U královského domu
DH Vlčnovjané
autoři: Petr Pančocha, Petr Mikulec
Ul. Rybáře, čp. 35
9.30 Vyhrávání u královského domu
DH Vlčnovjané
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Kostel sv. Jakuba Staršího
10.00 Mše svatá
Amfiteátr V Jamě
11.00–13.00 hodin
Zpívání pro krála
pořad hostujících souborů,
sborů a muzik
1. Když jsem byl malučký, malušenký
DFS Čerešničky,
DFS Vlčnovjánek, DCM Vlčci,
FS Olšavěnka,
autorky: Barbora Chvilíčková,
Olga Floriánová,
2. Z kraje Jánošíkovské legendy
DFS Terchovček,
FS Terchovec, ŽS Podolie, Ťažká
muzika z Terchovej, Trio z Chotára
3. Záhadná jízda králů
CM Čardáš, VBÚ, MS Vlčnov,
FS Vlčnovjan, představení knihy
J. Jilíka Záhadná jízda králů
4. Zpívání z pod Hlubočku
MS Míkovjan,ŽS Míkovice,
FS Míkovjan, CM Burčáci,
CM Mladí Burčáci
autor: Jiří Jilík
moderuje: Jiří Jilík, Vladimír Doskočil
Obec
od 11. 30 hodin

Zapsána 27. 11. 2011
do Reprezentativního seznamu
nehmotného kulturního dědictví
lidstva UNESCO
ZÁŠTITU PŘIJALI:
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

750 LET OBCE VLČNOV
– od první písemné zmínky
Amfiteátr V Jamě
15.30 Královský vínek
závěrečné představení královské
družiny a krále
autorka: Marta Kondrová
moderuje: Jiří Jilík
16.00 Muzikantská rozlúčka
taneční zábava s DH Vlčnovjanka

VÝSTAVY PŘI JÍZDĚ KRÁLŮ
Galerie Na Měšťance
750 let obce Vlčnov
výstava k výročí první písemné
zmínky o obci
Vlčnovský kroj a jeho vývoj
stálá expozice
Park naproti kostela
U nás ve Vlčnově
výstava velkoformátových fotografií v parku
Hospodářská usedlost čp. 65
stálá expozice tradičního bydlení
Hospodářská usedlost čp. 57
stálá expozice tradičního bydlení,
hospodářství, kovářství a včelařství
Usedlost čp. 739 (pod kostelem)
expozice tradičního bydlení
Muzeum lidových pálenic
- stodola usedlosti čp. 65
stálá expozice podomácké výroby destilátů

Jízda králů
Trasa: Od domu krále na rohu ulice Brodské
s ul. Rybáře (čp. 35), z ul. Brodské odbočí jezdci do ul. Kaunicovy, dále ulicí
Pode Dvorem, Tyršovou, u Sokolovny
odbočí do ul. Masarykovy, ulicí Masarykovou na hlavní křižovatku, dále ulicí
J. Plesla ke keramické dílně, zde se otočí
a vrací se zpět na hlavní křižovatku, odbočí doprava do ulice Hlucké, pokračují
ke hřbitovu, zde se otáčí a vrací se zpět
na hlavní křižovatku, z ní odbočí do ul.
Masarykovy, ulicí Masarykovou jedou
až k odbočce do ul. J. Uprky – Hospůdka
U Ježků. Zde se zařadí za krojovaný průvod. Za krojovaným průvodem jedou
ul. Masarykovou na hlavní křižovatku,
královská trojice se u pekárny odpojuje
a vjíždí k amfiteátru, kde účinkuje v pořadu Královský vínek (jezdci zůstávají
na křižovatce). Poté se vrací zpět k jezdcům na křižovatce a všichni společně
doprovodí krále ke královskému domu.
14.30 Krojovaný průvod
Trasa: Řazení v Masarykově ulici u odbočky
do ul. J. Uprky – Hospůdka U Ježků,
průvod půjde ulicí Masarykovou, před
restauraci Na Pekárně se průvod stáčí
do amfiteátru, prochází pódiem, odchází do ul. Rybáře.
Moderuje: Jiří Jilík

MOKRÁ VARIANTA:
Sobota:
Koncert dechové hudby – KSK
Vitajte ve Vlčnově – KSK
Předání vlády – KSK
Do bílého rána – Sokolovna
Neděle:
11.00 Zpívání pro krále – KSK
14.00 Zpívání po dědině – Sokolovna
16.00 Koncert dechové hudby– Sokolovna
14.30
16.00
18.30
19.00

VSTUPNÉ
Pátek - 100 Kč
Verbíři z Uherskobrodska IX.
Sobota - 150 Kč
Předání vlády, vstupenka s místenkou
Neděle - 150 Kč
celodenní vstupné – dospělí
Neděle - 100 Kč
celodenní vstupné – děti 10–15 let, důchodci
Neděle - zdarma – děti do 10 let a držitelé ZTP/P
po předložení průkazu
Vstupenky je možné zakoupit u pokladen,
během slavností i ve stánku TIC u Klubu sportu
a kultury

WIFI internetové
připojení
V lčnovský zpravodaj
– číslo
40 – květen 2 014
v obci během jízdy králů zajišťuje firma Coolnet Vlčnov

Vlčnov ve fotografii

Myslivecký ples- tombola

Sportovní ples

Tříkrálová sbírka

Sportovní ples

Myslivecký ples

Novoroční koncert CM Kunovjan

Novoroční Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 40 – květen 2 014
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Májová kapka platí nad dukát.

Krojový ples – královská rodina

Dětský krojový ples

Májový deštíček - úrody tatíček.

Žehnání repliky Hýblova kříže
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Moravský ples Praha

Hasičský ples

Dětský karneval

Vernisáž - Svatební zvyky na Uherskobrodsku

Setkání důchodců

Původní umístění Hýblova kříže

Odhalení původního Hýblova kříže
V lčnovský zpravodaj – číslo 40 – květen 2 014

Zahájení prodeje knihy Vlčnov-dějiny slovácké obce

Představení knihy o Vlčnově 750 let

Vernisáž výstavy Jízda králů a tradice ve Vlčnově - Zlínský kraj
V lčnovský zpravodaj – číslo 40 – květen 2 014

Pofašanková zábava, skupina Tady a teď

Fašank 750 let

Vernisáž výstavy Včnovštví hasiči v proudu času
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Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.

Fašankový průvod

Velikonoce 2013 ve Vlčnově

Žena nepolíbená v máji, uschne a je v háji.

Velikonoce 2014

Velikonoce 2014 ve Vlčnově

Vlčnovské búdy - otvírání vinařských cyklostezek

Strážnice - vernisáž výstavy
Na krála matičko, na krála

Ročníková zábava, u pokladny

Strážnice - vernisáž výstavy ukázka výroby růžiček

Ročníková zábava Reflexy

Stavění máje
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Vlčnovské búdy - otvírání vinařských cyklostezek

Stavění máje

Stavění máje
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Jízdokrálová pouť u sv. Antonína

Jízdokrálová pouť u sv. Antonína

Hasiči 120 let – položení věnce

Žehnání hasičských praporů – svátek sv. Floriána

Hasiči 120 – let pietní akt
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Hasiči 120. výročí – mše svatá
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První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.

Jízdokrálová pouť u sv. Antonína

Zápis do 1. třídy – „Máme doma budoucího prvňáčka“
Ve čtvrtek 6. 2. 2014 proběhl na naší škole
zápis budoucích prvňáčků. Nástup do první
třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte. K zápisu se dostavilo téměř 50 dětí se svými
rodiči. Zatímco rodiče vyplňovali dokumentaci,
žáci z vyšších ročníků, převlečeni za pohádkové
postavy, doprovázeli po škole budoucí prvňáčky. Každé z dětí obdrželo kartičku, na kterou

Sportovec

Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

okresu Uh. Hradiště

Motokrosařka Marika Mlýnková obsadila v anketě Sportovec roku okresu Uherského
Hradiště krásné 2. místo.
Anketu vyhlašuje regionální periodikum
Dobrý den s kurýren a slavnostní vyhlášení se
uskutečnilo 21. března v Uherském Hradišti.

sbíraly razítka při splnění úkolů. Paní učitelky
ověřovaly pohybové, řečové, zrakové i sluchové dovednosti nových adeptů školní docházky.
Děti byly velmi šikovné a po splnění všech úkolů
si mohly za svoji pilnou práci převzít zaslouženou odměnu v podobě dárku. Na závěr si mohl
každý budoucí prvňáček vyzkoušet své dovednosti na interaktivní tabuli nebo pohrát v připravené herně.

Vážení rodiče, děkujeme, že jste zapsali své
děti do naší školy a vyjádřili tak důvěru v kvalitu
vzdělávání na této základní škole.
Budoucí prvňáčci, těšíme se na Vás!!!
Mgr. Romana Sojková,
zástupkyně ředitelky školy

Další úspěch Miriam Janásové
Tentokrát se přihlásila s kamarádkou do
soutěže Svatební šaty roku 2014. Finále probíhalo v sobotu 19. 4. Přestože bojovaly s časem,
šily po nocích a většinou až do rána, stálo to za
to, protože vyhrály. Dokonce získaly ze tří cen
rovnou dvě. Cenu publika a celkovou vítěznou cenu. Vítězný model předvedla modelka
Tereza Fajksová.

Neuvěřitelné je také to, že 23.4.2014 si
Miriam odnesla další ocenění, tentokrát nábytkářské. Získala 3. místo v soutěži Mobitex
Grand Prix a to v kategorii Progresivní technologie/materiál za „Nosič propagačních materiálů, který dělala jako Bakalářskou práci.

Miriam s oceněním v soutěži Mobitex Grand Prix

Vítězné svatební šaty předvádí Tereza Fajksová,
po její pravici Miriam

Marta Moštková, místostarostka obce

Martin Matějíček – Vlčnovjan, hokejista týmu PSG Zlín
Martin odehrál v letošní sezóně 42 zápasů. Vstřelil 2 branky a přidal 4 asistence. Tým
PSG Zlín skončil v základní části na čtvrtém
místě a tím si zajistil přímý postup do Play off.
Ve čtvrtfinále vyřadili houževnatého soupeře
z Hradce Králové 4:2 na zápasy a čekal je opět
souboj v semifinále s Třincem. V něm Berani
prohrávali už 2:0 na zápasy, ale pak předvedli velkolepý obrat, když vyhráli 4 zápasy po
sobě a postoupili do finále. Ve finále byli zlínští
hokejisté v mnohem lepší formě než tým Brna.
Zvítězili 4:1 na zápasy a získali mistrovský titul.
strana 10

Martin po vítězném utkání

Martin v horní řadě pod nápisem Zlín
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Klubovna včelařů před rekonstrukcí

Po rekonstrukci střechy

Před dokončením

Interiér před rekonstrukcí

Interiér po rekonstrukcí

Základní organizace Českých včelařů
Základní organizace Českých včelařů ve
Vlčnově měla ke dni 31. 12. 2013 25 členů,
kteří obhospodařovali 277 včelstev. V porovnání s předchozím rokem 2012 máme o 30
včelstev více a s rokem 2011 dokonce o 71.
Zdravotní stav našich včelstev byl v loňském
roce na dobré úrovni, většina včelařů měla
negativní spad roztočů. Roztoč varroa léčíme na podzim gabonovými pásky, pak dvakrát fumigaci a jedenkrát aerosol. Včelí mor
se nám, zaplaťpánbůh, vyhýbá.
15. května 2013 Rada obce Vlčnova rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na nebytové
prostory domu čp. 14 ve prospěch Českého
svazu včelařů ZO Vlčnov. Tímto krokem se

dala do pohybu nová etapa naší organizace,
protože mít svůj areál je pro spolkový život
velmi důležité.
Na domečku jsme začali pracovat v polovině června. Celkem jsme odpracovali 900 hodin,
tj. průměrně 35 hodin na člena. Do konce roku
byly hotovy vnitřní prostory domku, hlavní
místnost, kuchyňka a chodbička. Na vybavení domku - topení, stoly, kuchyňka, okno,
parapety a prahy byli osloveni místní řemeslníci panové Tykal, Ondrejka, Pešl a vodo-topo Pavelka. Veškerá práce našich členů
byla odváděna brigádnicky – zdarma. Práce
byly ukončeny s příchodem prvních mrazíků
a o Vánocích jsme zde uskutečnili i přátelské

posezení k ukončení roku a pak i jedny padesátiny. Domeček chceme využívat nejenom pro
náš spolek, ale je tu i možnost malých oslav
a na jízdu králů, třeba na mašlení koně, či jiné
kulturní využití.
Včelaři měli svůj areál u koupaliště do
roku 1993, který vrátili v restituci. Proto si
velmi vážíme, že po tolika letech máme důstojné místo pro svoji činnost.
Myslím si, že obecní peníze byly dobře
vynaloženy a v této opravě i zhodnoceny. Obci
Vlčnov děkujeme za vynaložené finanční prostředky.
Za ZO ČSV Vlastimil Kovář

Interiér klubovny
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Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.

Rekonstrukce klubovny včelařů

Žlutý balet Vlčnov – zpráva o činnosti za rok 2013
Amatérské sdružení Žlutý balet je neziskové seskupení, které má v současné době 25
dobrovolných členů, věk je v rozmezí 28 až
65 let s věkovým průměrem přibližně 44 let.
Ještě pořád máme společný zájem ve fotbale, za kterým se scházíme každé úterý buď na
místním stadionu TJ Vlčnov nebo v místním
Klubu sportu a kultury ve Vlčnově, kde jsou
časté návštěvy i nečlenů.
K dalším aktivitám patří spoluorganizování různých jak sportovních tak kulturních akcí
spojených s obcí Vlčnov nebo s tradicemi obce.

Angažovanost baleťáků je převážně v TJ
Vlčnov, kde prostupuje všemi kategoriemi
jako trenéři, vedoucí a někdy i hráči. To co
děláme, nemá smysl dokola připomínat, asi
jsme již notoricky v povědomí občanů této
obce, ať již v dobrém nebo ve zlém.
V loňském roce jsme upustili od organizování Masopustního průvodu z důvodů personální nouze – nebyli lidi. Nabízeli jsme zorganizování jiným složkám, které se v minulosti hlásili k možnosti organizace, ale zajistit
obchůzku se nepodařilo. O to podařenější byla

masopustní veselice, kde se představilo nespočet masek. V této tradici pokračujeme i v letošním roce, kdy jsme uspořádali ve spolupráci
s obcí Vlčnov jak masopustní průvod 1. 3. 2014
tak i veselici 15. 3. 2014 v KSK.
V loňském roce jsme bohužel odehráli jen
1 velký fotbalový zápas a zúčastnili se jednoho turnaje v hale. Od fotbalu jsme se dali i do
hokeje, kdy si i několikrát za měsíc zahrajeme
utkání na zimním stadionu v Uh. Ostrohu,
kdy se hokeje účastní i nečlenové baletu.
V létě jsou pořádány úterní vyjížďky na kole
po okolí. V létě jsme navštívili v počtu asi 20
osob spřátelenou obec Libel na Rychnovsku
ve Východních Čechách jako připomínku 15
let přátelství.
Již sedmým rokem provozujeme webové
stránky na adrese www.zlutybalet.estranky.cz
s průměrnou návštěvností přes 300 měsíčně.
Funkčním prezidentem na rok 2014 byl zvolen Jaromír Kužela, který vystřídal ve funkci
Stanislava Janču.
Závěrem děkujeme obci Vlčnov za podporu a poskytování prostor zdarma jako ostatním spolkům. Po obci žádné prostředky pro
svou činnost nežádáme a nikdy jsme nežádali,
členové baletu si hradí vlastní pravidelné příspěvky a podílejí se i na hrazení akcí.
Dušan Mikulec

Déšť svaté Žofie švestky ubije.

Činnost členů ZO Kynologického klubu Vlčnov v roce 2013
K 1. lednu 2013 bylo řádně zaregistrováno v ZO KK Vlčnov celkem 21 členů. Z tohoto
počtu jsou 4 členové z Dolního Němčí, 1 člen
z Hluku, 1 člen z Míkovic, 1 členka z Podolí.
Zastoupení jednotlivých psů-plemen je
následující: 6x německý ovčák, 2x rhodéský
ridgeback, 1x výmarský ohař, 1x zlatý retriever, 1x rottweiler, 1x americký pitbulteriér, 1x
německý boxer, 1x německý pinč, 1x irský teriér, 1x bauceron, 1x labradorský retriever, 1x
československý vlčák, 1x maďarský ohař, 1x
belgický ovčák - malinois.
První akcí členů KK Vlčnov byla v měsíci
březnu brigáda, při které došlo k pálení navezeného klestí a dalšího materiálu před cvičákem.
Tato akce byla velmi náročná, jelikož muselo
dojít k postupnému rozhrnování již shořelého
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klestí. Akce trvala 6 dnů a byla ukončena celkovým rozhrnutím hromady a následném navezení a rozhrnutí zeminy, čímž došlo k vytvoření
parkoviště.
Druhou akcí bylo již tradiční stavění pódia
v amfiteátru Vlčnov. Provádí se při tradiční
jízdě králů ve Vlčnově. Po skončení jízdy králů
je pódium rozebráno a uskladněno. Dále se členové podíleli jako pořadatelé na samotné jízdě
králů, zajišťovali vybírání poplatků od stánkařů za pronajatý prostor pro jejich stánky. Jeden
člen KK pracoval jako pořadatel při usměrňování vozidel při parkování.
Třetí akce byla věnována dětem. Byla
uspořádána „Stezka odvahy“ kolem cvičáku.
Jednalo se o večerní akci, po které následovalo
opékání špekáčků. Účastníci si pak postavili

stany a v těchto přenocovali na cvičáku. Této
akce se mohli zúčastnit rodiče se svými dětmi,
kteří nejsou členy KK Vlčnov. Je jen škoda, že
žádný rodič toho nevyužil. Možná je odradilo
sychravé a chladné počasí. Čtvrtou akcí bylo již
tradiční Posezení u táboráku na cvičáku. Tato
akce je pořádána každoročně a je to poděkování
všem členům, kteří se podílejí na stavbě a úklidu
pódia u příležitosti jízdy králů. Sejdou se zde
nejen samotní členové KK Vlčnov, ale i jejich
rodinní příslušníci. Akce je spojena s opékáním
špekáčků, masa a vůbec všeho, co se dá opéci.
Samozřejmě nechybí ani jiné občerstvení. Aby
přítomným rychleji vytrávilo, uskutečnilo se
i fotbalové klání. Pátou akcí byl již 2. ročník
Plaveckých závodů psů. Je to poslední letní akce
na místním koupališti, poté dochází k vypuštění
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bazénu. Tato akce je pořádána nejen pro členy
KK Vlčnov a jejich čtyřnohé kamarády, ale pro
širokou veřejnost. Jedinou podmínkou této akce
je, aby zájemce vlastnil psíka jakékoliv velikosti
a plemene. Účast byla vysoká a to i díky vydařenému počasí. Myslím si, že ten, kdo se této
akce zúčastnil – buď jako závodník nebo divák,
určitě nelitoval. Bylo to určitě příjemně prožité
sobotní odpoledne.
Šestou akcí byla Procházka kolem Vlčnova.
Členové společně se svými čtyřnohými kamarády vyšli z areálu KK Vlčnov za místní koupaliště a pak směrem na Hlučák. Dále pak na
Veletiny, odtud nad Vlčnov do míst, kde kdysi
stával zámeček Pepčín. Následně prošli po
Hráběcí cestě k VOD Vlčnov, přes Rybníček se
dostali na horní konec Vlčnova. Odtud prošli na
Žleb a poté do areálu KK Vlčnov. Zde pak byla
tato akce ukončena. Bohužel, této akci nepřálo počasí, avšak i s tímto si účastníci poradili.
Jedno z lidových rčení říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. V měsíci
říjnu 2013 zasáhla všechny členy KK Vlčnov
nepříjemná zpráva. Jeden z našich členů měl
velmi těžkou dopravní nehodu s dlouhodobým
léčením. Vzhledem k tomu byla našimi členy
poskytnuta alespoň morální podpora a to ve
formě návštěv v místě bydliště. Popovídali
jsme si o celé nepříjemné věci a informovali
jsme jej, co se děje na cvičáku. Bylo zřejmé, že

tyto návštěvy jej očividně potěšily a hodláme
v nich pokračovat i v roce 2014. Pevně věříme, že se mezi námi opět objeví v co nejkratší
době a bude dále pokračovat ve své velké zálibě
– „psíčkařině“.
Mimo uvedené akce se členové KK Vlčnov
museli podílet na údržbě celého kynologického
areálu. Bylo to především nekonečné sečení
trávy v celém areálu, ale i zvenčí kolem celého oplocení. Rovněž bylo provedeno sečení trávy k transformátoru, odkud je hlavní
elektrická přípojka do klubovny KK Vlčnov.
Byla provedena oprava překážek, které se
používají pro samotný výcvik psů. Byly vyrobeny i nové překážky a to pro psy, kteří jsou
cvičeni pro Záchrannou brigádu kynologů
Jihomoravského kraje. Bylo nařezáno, naštípáno a uskladněno dřevo – bude použito pro
vytápění klubovny v zimních měsících. Velmi
důležitou akcí bylo zhotovení studny v areálu
KK Vlčnov. Po dohodě se starostou Vlčnova
panem Pijáčkem došlo ke zhotovení vrtané studny, která je 25 m hluboká. Na čerpání
vody je použito ponorné čerpadlo. Tato akce
byla hrazena z finančních prostředků obce
Vlčnov. Členové KK Vlčnov pak provedli výkop
od studny k samotné klubovně. Došlo k položení umělohmotné vodovodní hadice, která
byla napojena na ponorné čerpadlo. Vyústění
přípojky je v kuchyňce, kde došlo k napojení

na tlakovou nádobu. Odtud pak na průtokový ohřívač vody a následně pak na kohoutek
u kuchyňského dřezu. Tímto máme v kuchyňce teplou a studenou vodu. Voda nám v areálu chyběla dlouhá léta. Do této doby byla voda
dovážena v plastových kanystrech, což nebylo
zrovna ideální. Zejména v letních měsících bylo
nutné vodu často obměňovat. Tímto se pro nás
otevřely možnosti na využití vody. Aby nedošlo
k znečištění vody v samotném vrtu, byla zhotovena vodovodní šachta o průměru 1 m, která je
opatřena železným uzamykatelným poklopem.
Druhá, menší vodovodní šachta o průměru
60 cm je umístěna z venkovní strany, pod
oknem kuchyňky. Zde se nachází hlavní uzávěr vody. Dále je zde vyveden vývod se dvěma
vodovodními kohoutky, takže je možno odebírat vodu venku.
Z uvedené zprávy je zřejmé, že členové KK
Vlčnov udělali v roce 2013 kus poctivé práce.
Je třeba si uvědomit, že výcvik psů má každý
z nich jako svůj koníček a zálibu. V roce 2013
bylo celkem odpracováno členy KK Vlčnov 680
brigádnických hodin.
Závěrem bych chtěl všem členům KK
Vlčnov poděkovat za jejich vykonanou práci.
Věřím, že rok 2014 bude přinejmenším stejně
úspěšný, jako byl rok 2013.
Vlastimil Zapletal

V roce 2013 jsme se s Broučkama nenudili. Scházeli jsme se nejenom v klubovně a na
dětských hřištích, ale podnikli jsme i spoustu
výletů.Jedním z prvních byla návštěva Amfíku Bukovina, kde probíhala
výstava stavebnic. Našim Broučkům
se tam moc líbilo. Stavění jim sice
moc nešlo, zato demolici výtvorů
předchozích návštěvníků zvládli na
jedničku.U příležitosti Dne dětí jsme
uspořádali Opékání Na rybníčku,
nejen pro Broučky ale i pro veřejnost.
Stejnou akci jsme si zopakovali i na
konci prázdnin, když jsme se loučili s prázdninami i s Broučky, kteří
od září nastoupili do školky. Ani
o prázdninách jsme nezaháleli a podnikli jsme výlet až do Slavičína. Tam
jme si odpočinuli od letních veder v krásném
Pivečkově lesoparku. Děti se mohly vydovádět v přírodě mezi spoustou velkých dřevě-

ných soch a opéct si špekáčky.Na podzim jsme
využili několika dnů volna a krásného počasí.
Zajeli jsme si do Uherského Hradiště na výsta-

vu večerníčkových Krysáků, v búdách opekli špekáčky a také jsme se byli dvakrát projet
na koníkovi, což se dětem moc líbilo a určitě

si to ještě zopakujeme. A na zahradu klubovny se za Broučkama přišla podívat i kozička, kterou si děti mohly pohladit a nakrmit.
Ani přerušení dodávky elektřiny nám
nezkazilo náladu. Naopak. Využili
jsme příležitosti a vzali jsme děti na
výlet autobusem do Uherského Brodu,
kde si pohrály na hřišti a maminky si
daly kafíčko v kavárně. A již tradičně jsme v Broučcích oslavili Vánoce.
Ježíšek nám donesl stromeček i spoustu dárečků. Ani v tomto roce nebudeme zahálet a určitě podnikneme
spoustu akcí a výletů. Už od února
v úterních Broučcích probíhá cvičení dětí s Naďou Belanyiovou. Více
o Broučcích i aktuálním dění, fotky
a pozvánky na akce najdete na vašem
webu www.brouccivlcnov.estranky.cz nebo
na facebooku.
Markéta Mikuláštíková

Zahrádkáři a jejich služby
Každý rok je něčím zajímavý a neobvyklý. Ani počasí nebylo v roce 2013 vždy takové,
jaké bychom si přáli. Byl to sice nejteplejší rok
v dlouhé historii, ale srážek bylo málo. Úroda
hroznů byla podprůměrná nejen u nás, ale na
celé Moravě. Zato úroda ovoce byla nadprůměrná, což se projevilo také u nás ve zpracovně ovoce.
V době od 24. 8. do 31. 10. 2013 bylo zpracováno celkem 9704 kg ovoce. Služeb využilo 73 zájemců. Z toho 8104 kg ovoce bylo
zpracováno na mošt, to je 4052 litrů (ze 100
kg ovoce je asi 50 litrů šťávy). Této služby
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využilo 33 zájemců. Moštování prováděl pan
Bohuslav Ulčík. Ve zpracovně ovoce provádíme také vaření povidel. Bylo uvařeno 32 kotlů,
tzn. z 1600 kg ovoce je 768 sklenic o obsahu
0,7 l povidel. Službu využilo 34 zájemců.
Vaření povidel vedli ke spokojenosti zákazníků manželé Marie a František Gavalcovi.
Poděkování patří všem, kteří tyto služby prováděli. Zároveň děkujeme představitelům obce
Vlčnova, kteří nám pomohli sehnat pracovníky na vaření povidel.
Před začátkem sezony byly ve zpracovně ovoce provedeny úklidové práce, údržba

a nátěry všech strojů. Dále byla provedena
odborná běžná oprava odzrňovače hroznů. Byl
proveden generální úklid zpracovny ovoce, její
střechy a průběžně úklid nádvoří. Bylo ošetřeno a připraveno všechno zařízení na provoz,
včetně vyšamotování kotle na sterilizaci ovoce.
V roce 2014 přeji jménem výboru naší ZO
vám a vašim rodinám hlavně hodně zdraví,
dobrou náladu a mnoho osobních a pěstitelských úspěchů na zahrádkách, vinohradech,
sadech a polích.
Antonín Mikulec,
předseda ZO ČZS Vlčnov
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Po svatém Urbanu mráz neškodí džbánu.

Klub dětí Broučci, Vlčnov v roce 2013

Mužský sbor Vlčnov – hodnocení roku 2013
Kdo by to byl řekl, když jsme se 12.března
2003 poprvé v KSK setkali, při vzkříšení mužského zpívání v dědině, že dnes budu bilancovat už jedenáctý rok pravidelné a nepřerušené činnosti. Mužský sbor Vlčnov v uplynulém roce oslavil 10. výročí založení velikým,
myslím si, podařeným programem v Klubu
sportu a kultury. Tento program byl věnovaný našemu bývalému vedoucímu Rostislavu
Stloukalovi, který nečekaně naše řady opustil jenom pár dní před oslavou tohoto výročí.
Na jedné straně bych chtěl hodnotit rok 2013
jako podařený a úspěšný, na straně druhé
(i z rodinných důvodů) bych na něj nejradši
velmi rychle zapomněl.
Takže, v loňském roce Mužský sbor Vlčnov
absolvoval 22 společných akcí, vystoupení

nebo setkání. Tady je jejich přehled:
• 26. ledna Krojový ples v KSK ve Vlčnově,
• 14. února vybraní zástupci na setkání se
starostou obce,
• 8. března tradiční košt slivovic a oslava
založení sboru,
• 10. dubna pohřeb Rostislava Stloukala,
• 13. dubna svatba Tondy a Zuzky Jurigových,
• 20. dubna oslava 10. výročí činnosti sboru,
• 25. dubna jsme na zkoušce oslavili 80.
narozeniny Jana Mošťka,
• 19. května Svatodušní zpívání v Lanžhotě,
• 25.-26. května, dvě vystoupení a průvod
v jízdokrálových programech,
• 2. června Zpívání pod búdama v Mutěnicích,
• 15. června IV. folklorní festival Šardice
2013,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22. června 640 let obce Drslavice,
23. června farní den v Prakticích,
21. července folklorní memoriál v Bánově,
27. července Hodové zpívání ve vlčnovských búdách,
11. srpna Zpívání na schodech, Derfla,
7. září Slavnosti vína v Uh.Hradišti,
22. září košt vdolečků v KSK Vlčnov,
12. října předhodové zpívání v Kosticích,
7. prosince Vánoce ve Vlčnově,
29. prosince Živý Betlém a
29. prosince posezení před koncem roku
s VBU a rodinnými příslušníky.

22 členů Mužského sboru Vlčnov se schází na pravidelných čtvrtečních zkouškách, od
19 hodin v salonku KSK, neuvěřitelných jedenáct let. I nadále je sbormistrem Petr Mikulec
a jeho zástupcem Jan Moštěk, organizačním
vedoucím je Petr Pančocha, sborovou kroniku
a finance má na starosti Jiří Ulčík a o internetové stránky www.msvlcnov.estranky.cz se
stará Roman Zemek. V KSK jsou stále k dostání CD nosiče Vlčnovečku, Vlčnove, …, které
jsme vydali společně s CM Čardáš, folklorním
souborem Vlčnovjan a Vlčnovskými búdovými umělkyněmi.
Jménem všech členů sboru děkuji všem sponzorům, vedení KSK Vlčnov,
Obecnímu úřadu Vlčnov, České obci sokolské, Společnosti Jízdy králů a všem, kteří nás
v minulém roce podpořili finančně nebo materiálně. Také děkuji každému, kdo se přišel na
naše vystoupení někdy podívat a poslechnout
starší i novější písničky. A o to nám jde především. Uchovat krásné moravské písničky i pro
příští generace.
Jiří Ulčík

O svatém Duše choď ještě v kožiše.

Dechová hudba Vlčnovjanka
Milí přátelé, milovníci dobré dechové
hudby a folkloru! Vlčnovjanka tradičně pokračuje v koncertování. V loňském roce jsme
absolvovali 40 vystoupení. Také díky krásným krojům (všechny akce absolvujeme v krojích), ve kterých nesporně reprezentujeme
obec Vlčnov, popularita souboru ruku v ruce
s kvalitou našich hudebních produkcí stoupá.
Za připomenutí v činnosti souboru v uplynulém roce stojí pozvání Československé televize Šlágr k natočení DVD. Natáčení proběhlo v sobotu 25. 5. ve Vlčnově nejdříve v sále
horní hospody a pak ve dvoře muzea pálenic
a v prostoru rolnického domu č. 57. Doposud
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bohužel DVD nebylo vydáno z důvodů, že si
ve Šlágru vzali zřejmě veliké sousto s výrobou
obrazových nosičů, zejména s jejich dokončováním a mají v tomto ohledu značný časový
deficit. Snímky z tohoto DVD byly v TV Šlágr
již několikrát odvysílány. Máme však příslib
od majitele ( po mojí urgenci), že to napraví
co nejdříve. Takže budeme se těšit, tak jak se
už domáhá i veřejnost s dotazy „kdy to bude“,
že by DVD s názvem „Zavoňala bříza bílá“,
mohlo vyjít co nejdříve.
V loňském roce Vlčnovjanka vystoupila na
deseti festivalech, z nichž za zmínku stojí festivaly DH – Mariánské Údolí, Hluk, Sehradice,

Rymice, Doubravy, Dřevohostice, Kozlany,
Bystřice nad Perštejnem a také na Slovensku
v Senci a v Bánovcích nad Bebravou. Letošní
rok jsme zahájili plesovou sezónou. 27. března
jsme hráli dvojkoncert v Hodoníně spolu s DH
Lanžhoťanka a pak následují další vystoupení
včetně účinkování na akcích konaných v rámci
Jízdy králů, na které Vás srdečně zveme.
Mnoho pěkných kulturních zážitků Vám
přeje
Pavel Nevařil, kapelník, umělecký vedoucí
a manažer DH Vlčnovjanka
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Svaz postižených civilizačními chorobami, rok 2013
SPCCH sdružuje osoby s chorobami souvisejícími s věkem, ale i řadou chronických
i akutních onemocnění: srdeční choroby, nádorová onemocnění, diabetes, vysoký krevní tlak,
vysoký cholesterol, revmatismus, nemoci pohybového aparátu nebo jiný handicap.
S potěšením říkám, že naše organizace se
co do počtu členů rozrůstá. Máme teď 66 členů.
Činnost naší organizace spočívá především ve
spolupráci s obcí Vlčnov a Slubem sportu a kultury.
Zapojujeme se při přípravách dětských
akcí, jako je dětský karneval, dětský krojový
ples, pomáháme u pokladny při srazu důchodců, při 10. výročí Mužského sboru, při koštu
vdolečků. Nechyběli jsme ani při přípravách
jízdy králů. Řada našich členů se zapojila.

Třeba při soutěži verbířů u pokladny, po oba
dva dny v jizbě pod kostelem: Belanyiová, p.
uč. Mikulcová – prováděla ruční práce – háčkování. Ale i další členové např. Pavla Kučerová,
Anna Vlachynská, Zdeněk Králíček, Jožka
Kužela.
Také jsme se zúčastnili představení ochotnického divadla ze Starého Hrozenkova a ze
Strání. A také několik našich členů jezdí pravidelně do Slováckého divadla. Zúčastnili jsme
se zájezdu do Zlína – prohlídky Baťovy vily –
12 členů.
V říjnu jsme byli úspěšní v kuželkách
v Hluku, obsadili jsme 1. místo a dovezli si
putovní pohár. V týmu byli: Magdálková,
Belanyiová, Kužela, Králíček, Pestl. Všem patří
za snahu dík.

Spolu s okresní organizací jezdíme na
ozdravné pobyty do Piešťan, Jeseníků, Itálie.
Zájem o tyto pobyty roste.
Dvakrát do roka máme členskou schůzi, nechybí nikdy host, občerstvení, tombola.
Účast na schůzích bývá nadpoloviční. Krásným
zakončením roku 2013 bylo pro nás Mikulášské
posezení, které jsme si sami nachystali a sešlo
se nás 40 členů. Sama jsem se přesvědčila, že
současní senioři jsou aktivní lidé a některým
snaživost opravdu nechybí. Chci poděkovat
děvčatům z výboru, že mi pomáhají připravovat
schůze. Děkuji obecnímu úřadu i vedení klubu
a jen dodávám, že chceme v činnosti a spolupráci s nimi pokračovat.
Za SPCCH Božena Belanyiová

Dechová hudba Vlčnovjané
Dechová hudba Vlčnovjané i nadále
pokračuje v udržení a zachování tradic vlčnovské dechovky. Snaží se přispívat k rozvoji
kulturního a společenského dění v naší obci.
I když propagace dechové hudby je v obci neveselá, snažíme se udržovat nastolenou úroveň
a za přispění kamarádů muzikantů zachovat
pokračování vlčnovské dechovky.
V minulém roce jsme se zúčastnili mnoha
nejrůznějších vystoupení jak v naší obci, tak

i v sousedních regionech. Podařilo se nám stabilizovat kádr muzikantů. Na druhou stranu
je nutno přiznat, že je to s vypětím všech sil
aktivních vlčnovských muzikantů, kterých je
bohužel čím dál tím méně. Další hluché místo
nám vzniklo na pozici zpěváků, kdy jsme se
museli ze zdravotních důvodů na čas rozloučit
s naším zpěvákem.
Podařilo se nám rovněž zhotovit nový propagační materiál. Aktuálně jsme si založili nové

internetové stránky www.dhvlcnovjane.cz
Zmodernizovali jsme a doplnili zvukovou aparaturu. Věříme,že se nám bude dařit v započaté, i když nelehké práci.
Rád bych poděkoval především obci
Vlčnov, Klubu sportu a kultury, ale také
těm, kteří nás jakkoliv v našem snažení
podporují.
Jan Podškubka ml.

Hlavním posláním myslivců je péče o zvěř,
o její přirozené prostředí, udržení a regulování jejích stavů. Velká část naší činnosti se
ubírá tímto směrem. Mnohdy pro myslivce
dříve nepřirozená pracovní činnost se přenesla do honitby a stala se myslivci přirozenou a dobrovolnou. Není tak příliš veřejností
vidět, ale pozorné oko návštěvníka honitby
při toulkách vidí udržované remízky, vhodně umístěné napáječky pro zvěř zčásti nahrazující zničené studánky, stylové zařízení pro
přikrmování, solné lizy i hryzy a zařízení pro
lov. Dobrá péče je vidět i na stavech zvěře.
Zodpovědný lov je přirozenou součástí a dokumentuje stavy zvěře. Každoročně poměrně
stabilní počet ulovených zajíců nemá mnoho
sdružení, v našem se pohybuje kolem 200 až
250, v loňském roce 241. Stavy srnčí zvěře

může posoudit i laik pozorující stáda o počtu
i sto kusů. Stavy i lov této zvěře každoročně
stoupá, v loňském roce bylo uloveno 92 kusů.
Tato zvěř v takových počtech začíná dělat
škody nad přijatelnou míru hlavně na vinné
révě, zemědělských kulturách i při střetech
s motorovými vozidly. I proto byl lov zintenzivněn ve vinohradech a bude pokračovat tak,
aby stavy byly na únosné výši. Nemalé starosti nám dělá taky zvěř černá /divoká prasata/,
která k nám migrují hlavně v době vegetačního růstu zemědělských plodin. V loňském
roce bylo uloveno dvanáct divokých prasat
a jejich vysoké stavy se stávají celospolečenským problémem. Setkáváme se s názorem, že
myslivci a lov jsou neetické - na druhé straně
nás vybízejí k lovení zvěře, když zvěř naruší
soukromí a majetek. Velký význam klademe

na zvyšování prestiže myslivosti a myslivců ve
vnímání veřejnosti. Tradicí se staly mikulášské
pochody do myslivecké chaty pořádané ve spolupráci s místními zdravotníky a obecním úřadem. Posledního setkání se zúčastnilo asi 90
dětí a 150 dospělých. Taktéž půjčování chaty
a klubovny veřejnost kladně hodnotí.
Ve fázi rozestavěnosti je i dlouho připravovaný projekt sportovní a myslivecké střelnice.
Cílem je vybudovat sportoviště pro širokou
veřejnost. Ve světle úspěchů našeho biatlonu
na OH jsme se rozhodli rozšířit sportoviště
o možnost střelby z malorážky a všech kulových zbraní. Otevření střelnice se předpokládá v červenci či srpnu, na což zveme širokou
veřejnost.
Knotek Josef,
předseda MS Dřínek Vlčnov

Taneční skupina „Tady a teď“
Dovolte, abych Vám představila naši
taneční skupinu Tady a teď, které jsem členkou (začátečnicí). Možná Vás to osloví a přidáte se k nám. I když jsme samé ženské, tak se
vždycky krásně domluvíme a hlavně si dobře
zatančíme a moc se nasmějeme. Vždyť to je
dnes to hlavní. Když jsem se skupinou v září
2012 začínala já, neuměla jsem ani krok a připadalo mně to úplně „nadpozemské“ takhle
tančit. Ale teď, když mě postupně všechno učí,
už se to tak těžké nezdá. No! I když zapamaV lčnovský zpravodaj – číslo 40 – květen 2 014

tovat si všechny ty kroky je někdy fuška. Ale
i tak se dvakrát do týdne, dvě hodiny báječně pobavíme. Z vystupování jsem měla hroznou trému, ale dobrý nácvik a krásné kostýmy
mě z toho vždycky dostanou. Začínaly jsme
na večírcích přes oslavy, svatby, přehlídky,
countrybály, porty až po různá setkání ať už
s malými dětmi nebo důchodci. Pokaždé je to
jiné, nové, krásné. A co mně dal vstup do souboru? Hodně nových kamarádek a kamarádů, hezký tanec, vědomí, že někomu uděláme

radost a hlavně spoustu zábavy. I když to se
mnou nemají jednoduché, tak se mně věnují a někdy i několikrát znova předvedou jak
se to má správně dělat. A co mně vzal vstup
do souboru? Na nic jsem nepřišla. Možná jen
trochu času, ale i to je moc krásně prožitý čas.
Takže mně vlastně nevzal nic. Mějte se krásně
a vzhůru do našich řad.
Marcela Stojaspalová,
členka souboru
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Na svatý Duch, do vody buch.

Z činnosti Mysliveckého sdružení Dřínek Vlčnov

Tělovýchovná jednota Vlčnov
V uplynulém roce působily pod hlavičkou
TJ čtyři oddíly. Cvičení žen SPV Aerobik má
na starosti Markéta Knotková. Organizováno
je okolo 20 žen a scházejí se pravidelně každé
pondělí a ve středu od 20.00 do 21.00 hodin.
V oddílu šachu je organizováno 42 členů.
Oddíl volejbalu rozšířil v uplynulém roce
svoje aktivity o žákovská družstva. V největším oddílu kopané je registrováno 87 členů
zapsaných u fotbalové asociace ČR. V soutěžích je zapsáno 5 mužstev a to tři žákovská, dorostu a mužů. Pro ně byl uplynulý rok
významný zejména postupem do I. B třídy
krajské soutěže. Všechny oddíly využívají
pro svou činnost a tréninky sál a další prostory KSK, takže bych rád touto cestou poděkoval všem jeho zaměstnancům za spolupráci.
Od letošního roku není TJ občanským sdruže-

ním, ale zapsaným spolkem, což sebou zřejmě
přinese některá legislativní překvapení.
TJ má mimo sportovní činnosti také podnikatelské aktivity, což jsou ubytovací služby
a hostinská činnost. Vystupuje a jedná jako
právnický subjekt a vede jednoduché účetnictví. Rozpočet je vyrovnaný a na obou stranách rovnice mezi příjmy a výdaji je částka
více než 1 milion korun. Vrcholným orgánem
je Valná hromada, která bývá svolávána počátkem nového roku. Výkonný výbor má 15 členů
a schází se jedenkrát za měsíc.
Loni jsem se ve svém referátu zmínil
o složitosti financování sportu a s tím spojenou snahu o spojení TJ s obcí. Tato přístupová jednání byla zahájena a v současné době je
připravována právní dohoda tohoto zásadního kroku. Také v uplynulém roce jsme se

neobešli bez finanční podpory ze strany obce.
Poskytnuté prostředky ve výši 500 tis. Kč byly
využity pro údržbu stadionu a k zajištění sportovní činnosti jednotlivých oddílů.
Jménem všech sportovců děkuji obci
Vlčnov a jejímu zastupitelstvu za tuto finanční podporu. Dále děkuji vedení FC Slovácko
za materiální a finanční pomoc pro fotbalový oddíl. Vedení České zbrojovky Uherský
Brod děkuji za podporu šachového oddílu.
Loni jsem při svém vystoupení nastínil svoje
představy o rozvoji sportu ve Vlčnově. Je třeba
přiznat, že v tomto směru události neběží tak
rychle jak jsme ze sportu zvyklí. Přesto věřím,
že se nám společně s obcí podaří tyto záměry
realizovat v časově blízkém horizontu.
Milan Haník

Šachový oddíl TJ Vlčnov
Šachový oddíl má k 1.lednu 2014 42 členů,
z toho je 30 aktivních. Dva hráči u nás hostují. V soutěžním ročníku 2013-14 nám hrají 4
družstva, nejvyšší počet v historii vlčnovského šachu.
Áčko hraje krajskou soutěž, B a C družstva
okresní přebor a D mužstvo okresní soutěž.
Na druhý svátek vánoční pořádáme tradičně
Štěpánský turnaj, vloni to byl už 26.ročník,
zúčastnilo se ho rekordních 78 hráčů.
Se žáky trénujeme 2x týdně. K nejpoctivější v tréninku patří: Dominik Holeček a Marek
Bařina. Do oddílu se nám podařilo získat kvalitního trenéra, ligového hráče Zlína, Petra
Koutného.
Petr je velký šachový nadšenec, na tréninky chodí výborně připraven a již po půl roku
je znát na některých našich hráčích velké
zlepšení. Máme pěkné stránky na internetu,
můžete si zde přečíst o každém našem zápasu
a podívat se zde na naše fotky. Šachisté děkují
zastupitelstvu obce za podporu a Klubu sportu
a kultury za prostory, které využívají. Opakuji
se, když tvrdím, že podmínky pro sportování
jsou ve Vlčnově výborné. Važme si jich a splácejme je svými výsledky a prací.
Jan Javor, předseda šachového oddílu

Žofie, víno vypije.

Vlčnovský volejbal poprvé v kraji
V sezóně 2012/2013 jsme hráli okresní přebor mužů za účasti 5 družstev. V této konkurenci jsme získali slušné 3. místo. V současné době,
těsně po skončení celé soutěže, jsme suverénně
získali 1. místo s náskokem 20 bodů na druhou
Nivnici. Z 16 zápasů jsme pouze 2 prohráli. Je
to nejlepší umístění mužského vlčnovského
volejbalu v jeho historii. Pro nás to znamená
postup do kraje a podstatně náročnější soupeře.
Trénujeme dvakrát týdně v KSK a stále se snažíme zapojovat i mladší hráče. Již pravidelně
alespoň část zápasu absolvuje náš odchovanec
Martin Liman.
Neustále se snažíme zdokonalovat v herních činnostech jednotlivce i v taktických varistrana 16

antách hry. Na tréninku jsme schopni tyto
dovednosti zvládat na velmi slušné úrovni a
v poslední době také v důležitých zápasech.
Nechybí nám touha po vítězství, smysl pro zodpovědnost a zejména proměňování šancí, které
nám soupeř nabízí.
Tradičně pořádáme turnaje smíšených
družstev a také letní turnaj na koupališti. V období po skončení soutěží pod Českou
volejbalovou federací se věnujeme soutěžím
smíšeného volejbalu pořádaným ČOS. V červenci se dvojice Jindřich Kvasnička a Radek
Hauerland zúčastnili tradičního volejbalového turnaje Slovácké beachové léto, kde získali
cenné 3. místo.

Vloni na začátku sezóny se nám podařilo
ve spolupráci se základní školou po delší době
přilákat do oddílu volejbalový potěr, který
vede ing. Michael Kudláček. Počet účastníků
kroužku se ustálil na 7 děvčatech a 7 chlapcích.
5 žáků trénuje i v Nivnici. V rámci mimotréninkové činnosti pořádáme Velikonoční a Vánoční
školní turnaj. V květnu jsme uspořádali turnaj žákyň za účasti 6 družstev z celého kraje.
V květnu se žáci zúčastnili turnaje ve Veselí nad
Moravou. V červnu se uskutečnil v rámci stmelování kolektivu výlet - splavování řeky Moravy
z Vnorov do Rohatce.
Přes prázdniny jsme trénovali na antukovém hřišti.
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V srpnu se 11 žáků zúčastnilo čtyřdenního
soustředění společně s dospělými. Na podzim
sehrály žákyně 3 přípravné zápasy s Nivnicí.
Dále se zúčastnily 1. kola Poháru krajského
volejbalového svazu v Kroměříži.
V prosinci jsme uspořádali turnaj žáků
za účasti družstev hrajících krajskou soutěž.
V tomto školním roce končí školní docházku
4 žáci a 1 žákyně, proto provedeme nábor
nových zájemců z 1. stupně ZŠ.

Věříme, že získávání mládeže je jediným
možným krokem k pozdějšímu začleňování do
kádru dospělých a tím zachování volejbalu ve
Vlčnově. V uplynulých letech právě mladí hráči
skvěle zapadli do mužského kolektivu a dnes
můžeme říci, že se stali hlavními tahouny.
Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu
obci Vlčnov a vedení TJ Vlčnov, Sokol Vlčnov,
Coolnet, Střechostav, ale také těm, kteří přispívají cenami do námi pořádaných turnajů:

Keramika Moštěk, Javor Jan, Javor Vlastimil,
Mikulec Václav, Pijáček Jan, Koníček František
– řeznictví, Koníček František – pizzérie,
Klabačka Zdeněk, Fibi-chrová Ivana, Ing. Vozár
František, Sedláček Stanislav.
Milan Kvasnička,
předseda oddílu volejbalu

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. Minulou neděli 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 představitelů 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 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 zdokumentování 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 rodinných
domů a v prováděním hlídek při akcích, kteV lčnovský zpravodaj – číslo 40 – květen 2 014

rých 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 23 různě náročným a nebezpečným akcím. Mezi ty nejzávažnější je nutno jmenovat 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 kostele. 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 část 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 disciplinách CTIF,
jsou uznávaným a respektovaným pojmem
v republice. V průběhu 10 let jsme se stali pětinásobnými 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 velmi úspěšně reprezentovali Českou
republiku v zahraničí. Dvakrát se naši závodníci probojovali na světovou hasičskou olympiádu. Z Ostravy 2009 jsme si přivezli dvě stříbrné
ocenění a minulý rok z Francie, za účasti čtyř
našich týmů, jedno zlaté, jedno stříbrné a dvě
bronzová ocenění. Náš závodník v požárním
sportu na stejné olympiádě je členem týmu,
který získal olympijské vítězství.
Sbor si cení pomoci sponzorů, příznivců
a zakládá si na oboustranné spolupráci s ostatními organizacemi v obci. Hlavním a nejvýznamnějším garantem po stránce spolupráce,
porozumění a finančního zajištění jednotky
sboru je dlouhodobě obec Vlčnov, v čele s jejím
starostou Janem Pijáčkem.
Určitě hodně se změnilo od doby, kdy naši
předchůdci založili tento sbor. Je zde přece jen
něco, 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
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Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov slavil 120 let založení

Co se stalo a stát se nemělo, ale konec dobrý – všechno dobré
Dostává se Vám do rukou obsáhlá kniha
,,Dějiny obce Vlčnova“, ale i tam není všechno
důležité a správné. Autoři správně na straně
400 píší, že největším zásahem do charakteru
obce je stavba KSK s restaurací ,,U KRÁLA“
-1977, ale nesprávně tam uvádí okolnosti se
zahájením této stavby v souvislosti se sokolovnou, proto chci občany informovat prostřednictvím ,,Vlčnovského zpravodaje“. Výbor
TJ Vlčnov v letech 1972-73 intenzivně jednal o nutnosti výstavby sportovní haly jako
stavěla Nivnice, Havřice, Hluk, Strážnice.
Předseda ÚV kopané Mir. Hlaváček slavnostně otevíral halu v Nivnici, ministr TV a sportu
Antonín Himl ve Strážnici. Členové výboru
TJ Vlčnov ve složení Trtek Stanislav, Koníček
Josef, Staroba Antonín, Zemková Marie jeli
do Strážnice (zasmějte se) v mojém novém
Trabantu, kde se jim podařilo přesvědčit

ministra o nutnosti výstavby haly ve Vlčnově
a pozvali ho do Vlčnova. Ministr pozvání přijal s podmínkou, že jednání budou přítomni
zástupci MNV a KSČ. Jednání se uskutečnilo
ve vinárně pod starostou. Když začalo jednání o výstavbě sportovní haly, přítomný předseda MNV Křivda František a předseda KSČ
Klabačka František bouchli do stolu a prohlásili - ,,Vlčnov potřebuje novou školu, na cvičení nám stačí sokolovna.
Byl to šok pro členy výboru TJ i pro ministra Himla, který řekl, že se musíte domluvit co
chcete. Sportovní halu nám i finančně pomůže
postavit, ale novou školu musíme vyřizovat na
ministerstvu školství a financí. Schůze byla
ukončena. Výbor TJ i s Antonínem Himlem
odešli do domu Josefa Koníčka č.731, kde
pokračovalo jednání co dál. Bylo rozhodnuto, že sokolovnu z hlediska bezpečnosti uza-

1977 otvírání sportovní haly. Zleva: Karel Moštěk, předseda TJ Vlčnov,
Mir. Šácha, předseda OV ČSTV, Eva Bosáková, olympijská vítězka
v gymnastice s manželem Mir. Hlaváčkem.

mknou. Stalo se, žáci školy neměli kde cvičit
a hala s příspěvkem 5 mil. Kčs se začala stavět.
Stavba KSK byla slavnostně otevřena 1977 za
přítomnosti mnoha hostů včetně předsedy ÚV
Mir. Hlaváčka a jeho manželky – olympijské
vítězky Evy Bosákové a ministra TV a sportu
Antonína Himla.
Výstavba KSK probíhala v letech 1973-76.
V plénu MNV jsme měli 3 zástupce: CHvilíček
Jan, Kužela Šimon, Ryšavý Ladislav. Laďa byl
ustanoven zajišťováním materiálu a stavba už
byla v režii MNV.
Stavbu nové školy přes 10 mil. Kčs nebylo
možné vyřídit, ale podařila se uskutečnit 2x
tzv. přístavba školy a občané Vlčnova mohou
být spokojeni. KONEC DOBRÝ, VŠECHNO
DOBRÉ.
Antonín Staroba,
bývalý kronikář Vlčnova

Společné foto při otvírání Klubu sportu a kultury

Kuchařské okénko – tentokrát na téma kuře na pekáči

Kuře na černém pivě

kuře, sůl, kmín, černé pivo
Rozpůlené nebo naporcované kuře osolíme, pokmínujeme, naskládáme do pekáčku,
zalijeme černým pivem a pečeme na 200°C.
Podléváme výpekem. Podáváme se zelím
a knedlíkem.

Kuře na zelí (Kuře halí belí)

kuře, sterilované nebo kysané zelí podle
chuti, cibule, anglická slanina nebo uzený špek,
sůl
Zelí dáme do pekáče, poklademe cibulí nakrájenou na kolečka, na ni naskládáme
plátky slaniny nebo špeku a něj naporcované, osolené a okmínované porce kuřete.
Podlijeme vodou (stačí deci) a dáme péct na
200°C do zlatova. Podáváme s bramborovým
nebo houskovým knedlíkem.

Kuře strejdy z Hlinska

kuře, hlávka zelí, kousek másla, kmín, sůl,
těstoviny
Nakrájíme menší hlávku zelí, dáme
do pekáče a jemně prosolíme. Na to dáme
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naporcované, osolené a jemně okmínované
kuře (dávám kmín drcený). Poklademe plátky másla, trošičku podlijeme, ne moc, zelí si
vodu pustí, a dáme do trouby péci asi na 220°
C. Pečeme do zlatova. Kuřecí porce vyndáme
a do zelí vmícháme uvařené těstoviny (nejlépe
celozrnné).

Vypečení generálové

kuře, láhev piva, koření jaké kdo má na kuře
rád, syrové brambory, asi 6 žampionů, sůl,
2 cibule, 2 jablka, olej
Kuře napíchněte na očištěnou (otevřenou !!!) láhev s pivem a dobře okořeňte. Na
pekáč dejte pečící papír a postavte na to láhev
s kuřetem.. Na plech nakrájejte na kousky
brambory, cibuli, žampiony a jablka (můžete
přidat salám, špek, papriku…) To vše osolte.
Trochu polijte olejem a dejte péci na 180 °C.
Doba pečení kuřete je dle jeho váhy – např.
kuře vážící 1500 g 1 1/2 hod. Pivo pěkně vytéká a polévá kuřátko.

Babské kuře

5-6 velkých brambor, majoránka, sůl, čes-

nek, kmín, 3 rohlíky, 2 dl mléka, 1 lžička vegety, 1 lžíce sádla, 100 g slaniny, 1 cibule, 4 vejce,
1 kuře, grilovací koření (nebo koření na pečené kuře)
Očištěné kuře rozporcujeme na osm dílků.
Rohlíky nakrájíme na kostičky, zalijeme mlékem a necháme nasáknout. Na pánvi rozehřejeme sádlo, přidáme na kostičky pokrájenou
slaninu, nadrobno posekanou cibuli a osmažíme. Brambory oloupeme, nastrouháme a slijeme z nich puštěnou vodu. Osolíme, přidáme
majoránku, kmín, rozmačkaný česnek, 2 vejce
a promícháme. K rohlíkům přidáme vegetu, celý obsah pánve, 2 vejce a promícháme.
Bramborovou a rohlíkovou směs smícháme
dohromady a nalijeme do dobře vymazaného pekáče. Na ni naskládáme osolené kousky kuřete kůží dolů, lehce do směsi zatlačíme
a posypeme grilovacím kořením. Přikryjeme
a vložíme do trouby vyhřáté na 190°C. Po 45
minutách vytáhneme, kousky kuřete otočíme kůží nahoru, posypeme grilovacím kořením a už bez pokličky dopečeme do zezlátnutí
masa. Podáváme se zeleninovým salátem nebo
s kysaným zelím.
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Odpadové hospodářství
v obci Vlčnov za rok 2013
SPECIFIKACE
ODPADŮ

MNOŽSTVÍ
VYPRODUKOVANÉHO
ODPADU

Směsný komunální odpad
– popelnice

601,410 t

Objemný odpad

159,030 t

Papír

40,106 t

Plasty+nápojové kartony

40,784 t

Oděvy

2,963 t

Sklo

27,430 t

Kovy

17,274 t

Pneumatiky
Nebezpečný odpad
Dřevo
celkové množství odpadů

5,957 t
2,509 t
24,640 t
922 103 t

PŘÍJMY ZA ROK 2013
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané+rekreační objekty
Firmy
Kovy+zpětný odběr elektro
EKO-KOM
příjmy celkem

1 576 026 Kč
0 Kč
81 865 Kč
359 246 Kč
2 017 137 Kč

NÁKLADY ZA ROK 2013
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Úklid veř. prostranství, černé
skládky
Směsný komunální odpad popelnice
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
náklady celkem

58 700 Kč
1 551 316 Kč
331 239 Kč
28 148 Kč
403 623 Kč
2 373 026 Kč

ROZDÍL NÁKLADŮ
A PŘÍJMŮ V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ

355 889 Kč

Stavební suť – 3 172,00 t

265 692 Kč
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Novinky na internetových stránkách obce vlcnov.cz
Protože je dnešní doba až příliš hektická
a člověk bez informací se v ní přímo ztrácí,
pokoušíme se Vám přinést co možná nejvíce
potřebných informací přímo k Vám do pohodlí domu. K tomuto by mělo přispět i několik
vylepšení webových stránek obce, kde byly
přidány informace v bloku Životní situace (na
hlavní stránce v levém zeleném panelu). Zde
je možné najít informace a případně potřebné

podklady na všemožné skutečné životní situace, např. co potřebujete na stavební úřad, kde
vyřídíte pas, jak si požádat o důchod, ověřování listin..... a spousta více či méně potřebných
informací jak pro občany tak pro podnikající
osoby.
Také bych rád zmínil odkaz Digitální
územní plán (na tomtéž místě), kde je možné
zhlédnout jak plochy územního plánování,

např. kde je plánováno stavět rodinné domy
a silnice, tak taktéž vedení jednotlivých inženýrských sítí, které oceníte zejména při provádění výkopových prací v blízkosti svých domů
či v případě zamýšleného napojení na některou
inženýrskou síť.
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