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Vážení občané,
vychází další číslo Vlčnovského zpravodaje, ve kterém pro vás připravujeme informace
o životě v obci.
Příprava našich investičních aktivit byla
zahájena s dostatečným předstihem v loňském roce. Díky tomu bylo možné zahájit letos
poměrně velké množství větších či menších
staveb. Největší finanční prostředky v letošním roce uvolnilo zastupitelstvo obce na
rekonstrukce místních komunikací.
Ulice Starohorská je dokončena. Povrch
této ulice je v provedení žulová kostka a v horní
partii s největším sklonem balená. Silnice se
rozšířila kvůli zvýšení bezpečnosti míjejících
se vozidel. Při odkopání podkladu jsme zjistili, že v levé části při pohledu k vinohradům
je uložena nevyhovující kanalizace a museli
jsme operativně přepojit do oficiální kanalizace některé rodinné domy.
Dokončuje se rekonstrukce ulice
Kaunicova. V této ulici jsme se museli velmi
komplikovaně vypořádat se stávající kanalizací a polohou litinových poklopů, které zasahovaly částečně do komunikace i do chodníku.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se rozhodli
vyřešit parkování svých vozidel vybudováním

parkoviště mezi chodníkem a svým domem.
Po provedení únosnosti stávajícího podloží
jsme po dohodě s projektantem rozhodli nevyspravovat menší či větší kousky podloží, ale
speciální technologií položit nové podloží po
celé délce komunikace.
Třetí ulice, která bude dokončena ještě
v letošním roce je ulice Tyršova. Na její levé
straně při pohledu k Sokolovně bude vybudován nový chodník a místo betonového chodníku mezi Sokolovnou a parkem s pomníkem
Antonína Švehly, bude proveden nový chodník ze zámkové dlažby. Žulovou kostkou bude
zpevněna plocha na okraji parku před Muzeem
pálenic, která bude sloužit jako parkování pro
osobní automobily.
Zpevnili jsme recyklátem ze stavební suti
polní cestu směrem k „Horňanskému mostu“
na Žleb a kynologickému cvičišti. Toto zpevnění umožní vlastníkům pozemků příjezd i
v době nepříznivého počasí a našim včelařům
přístup ke včelstvům.
Takže v letošním roce do místních komunikací investujeme 10,5 milionu korun.
V současné době se realizuje zateplení
hasičské zbrojnice a výměna oken a dveří.

Stavba byla vysoutěžena v částce 1 115 000
Kč a díky spolupráci s Energetickou agenturou Zlínského kraje jsme získali dotaci 900
000 Kč. Hasičská zbrojnice bude mít i novou
barevnou fasádu. Z historie této budovy připomínám: stavbu dodavatelsky provedla stavební skupina Výrobně obchodního družstva Vlčnov, vlčnovští hasiči zde odpracovali
velké množství brigádnických hodin a mezi
jiným si zajistili dřevo na vazbu a na palubkové obklady. Činnost vlčnovských hasičů
je velmi rozsáhlá a to jak v preventivní, tak
i zásahové činnosti a práce s mládeží a za ty
roky si tento objekt určitě zaslouží takovéto
vylepšení.
Další dotovaná akce je oprava obecní kapličky nad Sokolovnou. Tady jsme proinvestovali 90 000 Kč a 50 000 Kč nám poskytlo na
opravu Ministerstvo kultury.
Další drobnou investicí byla výměna oken
a vchodových dveří v zubní ordinaci v objektu
bývalé mateřské školky.
Do konce listopadu budou vyměněna
všechna okna na budově obecního úřadu.
Instalovat se budou dřevěná eurookna, která
nás budou stát 880 000 Kč.

Úprava cesty směr Horňanský most – Žleb

Návrh úpravy Dolních chalúpek

Rekonstrukce komunikace Starohorská, stav před
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Zateplování hasičské zbrojnice

Rekonstrukce komunikace Starohorská, stav po
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Celkem v tomto roce proinvestujeme zhruba kolem 13 milionů korun.
V letošním roce rovněž probíhá poměrně
rozsáhlá projekční příprava, a to jak v oblasti
rekonstrukce komunikací, sítí, ale především
bylo zahájeno zpracování architektonické
studie na rekonstrukci koupaliště. O tom, jak
tyto práce postupují, vás budeme pravidelně informovat v dalších číslech Vlčnovského
zpravodaje.
Neméně významnou akcí je zahájení pozemkových úprav. Pozemkové úpravy
se podařilo zahájit především díky velkému
úsilí pana Antonína Vozára, který zajišťoval
souhlasy vlastníků se zahájením pozemko-

vých úprav. Žádost o zahájení pozemkových
úprav museli podat vlastníci téměř 900 hektarů. Tuto žádost odmítli podepsat téměř
všichni významnější vlastníci zemědělské
půdy a z tohoto důvodu jsme byli nuceni oslovit vlastníky půdy, jejichž výměra zemědělské půdy byla 0,1 hektaru. V současné době
se mnozí z vás dotazují, zda-li je možné vzít
zpět plnou moc, která byla součástí dodatku
č. 1 nájemní smlouvy s Vlčnovskou zemědělskou a.s. Po konzultaci s právníkem vám
tedy můžeme sdělit, že je možné plnou moc,
která se týkala pozemkových úprav, vzít
písemně kdykoliv zpět a pokud se tak rozhodnete, je možné kopii odeslat na Pozemkový

Rekonstrukce ulice Kaunicova, stav před

úřad v Uherském Hradišti nebo jej předat na
obecní úřad. Lze předpokládat, že pozemkové úpravy budou dlouhodobým procesem,
jejich dokončení může trvat i déle jak 4 roky.
Tak snad se společně dočkáme zpevněných
polních cest, dalších větrolamů a drobných
zákoutí s vodní plochou, protože to všechno
do krajiny patří. Je to prospěšné pro krajinu, pro zvěř, ale i pro člověka, který krajinu
navštěvuje.
Za zastupitelstvo obce Vlčnov
Jan Pijáček, starosta
a Marta Moštková, místostarostka

Rekonstrukce ulice Kaunicova, v průběhu

Informace o stávajícím složení zastupitelstva
Dne 27. 8. 2015 odstoupila ze zastupitelstva obce Vlčnov naše kolegyně paní Mgr.
Alena Zemková a na její místo nastoupil jako
první náhradník pan Jiří Zemek. Chci poděko-

vat paní Mgr. Aleně Zemkové za její dosavadní
práci a popřát panu Jiřímu Zemkovi hodně
pevných nervů při práci pro občany Vlčnova.
Věřím, že jeho pohled a zkušenosti při obdělá-

vání zemědělské krajiny mohou být přínosem
mezi jiným i při pozemkových úpravách.
Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov

Léto skončilo a teď hurá do školy!
S příchodem 1. září je tu opět nový školní
rok, tentokrát už školní rok 2015/ 2016. Po
prázdninových dnech plných slunce, které
proběhly ve znamení výletů, koupání či zajímavých letních akcí, jsme přivítali v ZŠ Vlčnov
218 žáků. Žáci jsou rozděleni do 12 tříd, konkrétně 7 tříd na 1. stupni a 5 tříd na 2. stupni.
Pro 21 prvňáčků to byl slavnostní den, kterým
je provedla milá paní učitelka. Na žáčky čekala nejenom vyzdobená třída, ale především
kupa nových kamarádů, tři z nich jsou dokonce z Veletin. Výuku žáků v letošním školním
roce bude zajišťovat celkem 17 pedagogů. Ve
dvou třídách budou při výuce pomáhat dvě
asistentky pedagoga.
A co nás čeká letos ve výuce? Ve všech
ročnících bude výuka probíhat podle ŠVP
(Školního vzdělávacího programu) pro
základní vzdělávání. Dále se zaměříme na
zlepšení jazykových dovedností žáků. S prvními anglickými slůvky se mohou setkat žáci
již v první třídě. Od třetí třídy se pak koná
pravidelná povinná výuka anglického jazyka,
která samozřejmě pokračuje i na 2. stupni.
Seznámení s německým jazykem čeká na žáky
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sedmých tříd. Škola v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
nabídla 20 žákům a 2 pedagogům sedmidenní
jazykový zájezd do Londýna, který proběhne
na konci září. Pro zdokonalení jazykové komunikace mezi žáky se uskuteční projekt Edison,
díky kterému na naši školu zavítají zahraniční
studenti.
I tento rok zajišťujeme plavecký výcvik,
který zahájí žáci třetích tříd a od 2. pololetí
si užijí plavání i žáci druhých tříd. Na výuku
náboženství se mohou těšit žáci na 1. a 2. stupni pod vedením pana faráře L. Kunce a paní
katechetky Mgr. A. Mošťkové.
Změn se dočkala i školní družina. V činnosti jsou dvě oddělení. Druhé oddělení bylo
přestěhováno do prostorné, vyzdobené učebny. I nadále pokračujeme v provozu ranní družiny od 6.45 hod. V odpoledních hodinách je
pro žáky opět připravena bohatá nabídka
kroužků. Nově bude otevřen kroužek Bojové
sporty a sebeobrana, Roztleskávačky a také
Divadlo a drama.
Na žáky samozřejmě nečeká jen klasická výuka, mohou se těšit také na celou řadu

školních akcí – ať už se jedná o sportovní
dopoledne, drakiádu, Den otevřených dveří,
vánoční a velikonoční dílny nebo také lyžařský kurz, návštěvy dopravního hřiště, kulturní akce, besedy či exkurze. Na tento rok jsme
připravili ještě jednu novinku. Školní akce
rozšíříme o školní ples, který se uskuteční
v lednu ve spolupráci se Sdružením rodičů
a obcí Vlčnov.
Zatímco si žáci vrchovatě užívali letošního vskutku teplého léta, samotná škola během
prázdnin volno neměla. Uskutečnila se kompletní rekonstrukce WC a umýváren na 1.
stupni. Ve školní jídelně na žáky čekají nová
výdejní okýnka. Některé chodby a třídy byly
barevně vymalovány. Učebna českého jazyka
byla vybavena žaluziemi. Proběhly také různé
drobné opravy a rovněž byl proveden hlavní
úklid.
Poděkování patří všem, kteří pro žáky připravili krásné školní prostory, zřizovateli Obci
Vlčnov a všem rodičům, kteří přispívají k pozitivnímu chodu školy.
Mgr. Romana Sojková, zástupkyně ředitelky
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Zahájení nového školního roku, představení prvňáčků

Rekonstrukce WC v ZŠ, stav před

Rekonstrukce WC v ZŠ, stav po

Jízda králů 2015
Příprava Jízdy králů 2015 probíhala
podobně jako v minulých letech. Pravidelně se
po celý rok scházela Programová rada, která
připravovala programovou skladbu pořadů
a Výbor Klubu sportu a kultury, jehož členové se podílejí na organizačně-technickém
zajištění jízdy králů. Konalo se několik schůzek s ročníkem 1997, který jel letos jízdu králů
a který si zvolil králem Ondřeje Mikulce. Na
nich se dovídali informace nejen k samotné
jízdě králů, ale i k průběhu dalších společných
aktivit, například Krojového plesu, velikonoční obchůzky, stavění mája. Aktéři jízdy králů
měli v KSK nejen organizační, ale i metodologické a materiální zázemí. Zde si mohli z krojového fundusu KSK zapůjčit krojové součástky i další atributy jízdy králů – pokladničky,
žerdě, šátky, zvonečky. Kromě práce s jízdokrálovým ročníkem, připravuje KSK i předlegrúty na jejich budoucí roli v příští jízdě králů
a současnou reprezentaci. Nácvik s nimi vede
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Petr Mikulec a Miroslav Knotek, na harmoniku je doprovází Jiří Kunčár.
Propagace jízdy králů probíhala formou
letáků, plakátů, informacemi v regionálním
i celostátním tisku, rozhlase a rádiích, na
facebookových i webových stránkách, klasicky korespondenčně i elektronickou poštou.
Letos jsme nově připravili také videopozvánku, která se šířila především na facebooku, kde
našla obrovskou odezvu – oslovila přes 90 000
uživatelů, přehrálo si ji více než 37 000 osob.
O videoklip jsme také byli požádáni na celosvětovou výstavu EXPO 2015 do Milána, kde
věříme, že jistě upoutala pozornost velkého
množství návštěvníků z celého světa. Zájem
o jízdu králů je ze strany médií, cestovních
kanceláří i individuálních návštěvníků stále
větší.
Programy i účinkující lze hodnotit velmi
vysoko, jako velice kvalitní, svůj podíl na tom
mají především zkušení a kreativní autoři

a moderátoři pořadů. Odezva od návštěvníků letošní jízdy králů byla veskrze pozitivní. Své místo a značnou oblibu si vydobyly
i ukázky tradičních řemeslných postupů, které
návštěvníci mohli obdivovat jednak v památkových usedlostech a jednak na návsi, vysoce byl hodnocen Jarmark lidových výrobků.
Pozadu nezůstávala ani letošní výstava obrazů Daniely Benešové, jejíž tvorba působila na
návštěvníky jako pohlazení na duši. K výstavě
byla uspořádána vernisáž za účasti manželů
Benešových a vydána katalogová skládačka.
Je potřeba poděkovat hlavním aktérům
jízdy králů, jak chlapcům a děvčatům ročníku 1997 a jejich rodinám, tak především
králi Ondřejovi Mikulcovi a jeho rodičům,
Petrovi a Sabině Mikulcovým. Všichni se
svých úloh zhostili velmi dobře a důstojně.
Letošní jízda králů si navíc bude připomínat,
že ji vedle množství fotografů a kameramanů
profesionálních i méně profesionálních dokuV lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015

mentovala velká osobnost, náš nejznámější
cestovatel a také fotograf, Jiří Kolbaba. Ač
sám poznal a dokumentoval mnohé exotické, zajímavé a jedinečné kultury celého světa,
byl velmi překvapen, jaký poklad se v tomto
směru ukrývá u nás, zde ve Vlčnově a byl překvapen zvykem jízdy králů, kroji i celou její
atmosférou. Jeho fotografie zde pořízené pak
budete moci shlédnout na výstavě v Galerii na
Měšťance v rámci příští jízdy králů. Další výjimečnou událostí pro mnohé z aktérů letošní
jízdy králů byla její ukázka v rámci hlavních
pořadů Mezinárodního folkllorního festivalu
ve Strážnici, a to při jeho jubilujícím, již 70.
ročníku, což je jistě velkou ctí a pro zúčastněné nezapomenutelným a neopakovatelným
zážitkem.
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Organizace jízdy králů, jako každý rok,
nese sebou i své problémy, které se však při
tak velké akci asi vždy budou vyskytovat.
V letošním roce mnohem více než v letech
předešlých jsme se potýkali s nedostatkem
pracovníků, a to především externích spolupracovníků, jež se nedařilo ani přes výzvy
získávat. Velkým problém je pro pracovníky KSK agenda vydávání volných vjezdů pro
občany Vlčnova a obrovský nápor telefonů
i mailů s dotazy na jízdu králů – programy,
dopravu, ubytování, stravování apod. Jde
časově o velmi náročné úkoly, které navíc
při samotné nejednoduché organizaci jízdy
králů není možné zvládat. Do budoucna
to vnímáme jako velký problém, pokud se
nepodaří pro podávání informací, vyřizová-

ní agendy a technicko-organizační práce získat spolupracovníky. Stálým problémem také
zůstává nedostatečné zázemí pro účinkující
i pro velký počet návštěvníků přijíždějích do
Vlčnova na jízdu králů, velmi chybí především ubytovací a stravovací kapacity, obec
nemá parkovací plochy pro velký počet osobních automobilů i autobusů, jež sem v době
jízdy králů přijedou. Tímto bychom chtěli
také občanům Vlčnova poděkovat za jejich
pochopení všech omezení, s nimiž se musí
během jízdy králů vyrovnávat, především
těch s parkováním, ale jež nám tím umožňují náročnou dopravní situaci v obci lépe
zvládat.
Mgr. Olga Floriánová, ředitelka KSK
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Vlčnov ve fotografii

Dům č. 768, před demolicí

Dům č. 768, po demolici

Dům č. 768, průběh demolice

Pasování na čtenáře

Okresní kolo hry Plamen
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Přijetí žáků 9. třídy na OÚ
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Položení věnců u pomníku rumunských vojáků
se členy Rumunské společnosti historického letectví

Horní hřiště, před rekonstrukcí povrchu

Vlčnov ve fotografii - Úprava povrchu u zahrádkářů

Úprava povrchu na horním hřišti
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Žáci ZŠ na myslivecké střelnici

Zateplování hasičské zbrojnice

Tlaková vlna způsobila vysklení několika oken OÚ

Defekt hasičského auta

Dopravní nehoda na hřbitově

Les u Araveru před jarním úklidem
V lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015

Jarní úklid lesa u Araveru

Hotovo!
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Evropský den
Blížil se konec školního roku, ale aktivita
a zaujetí našich žáků neustupovaly. V úterý 26.
června 2015 celou školu čekal projektový den
Evropa hrou. Cílem tohoto projektu bylo zvýšit povědomí nejen žáků, pedagogů i veřejnosti
o historii, současnosti i budoucnosti Evropy.
Projektový den procházel všemi ročníky. Prvňáčci cestovali s pastelkou po Evropě,
zkoumali sousední státy. Druháci a třeťáci
besedovali v místní knihovně Vlčnov s knihovnicí Marií Kolajovou na téma dětská evropská
literatura, třeťáci zpracovali projekt Co rádi
jí Evropané. Ve čtvrté třídě vyráběli puzzle,
poznávali vlajky, hráli společenské hry s touto
tématikou. To žáci páté a šesté třídy své projekty zpracovali formou prezentace na počítači.
Práce to byla dlouhodobější a museli jí věnovat
několik hodin informatiky.

V průběhu dopoledne se žáci prvního
stupně vystřídali v soutěžním evropském
kvízu, který pro ně připravili pracovníci
z Domu zahraniční spolupráce z Prahy.
Žáci druhého stupně zpracovávali informace o jednotlivých evropských státech
ve skupinkách. Sedmáci se vrhli na Francii
a Eifelovu věž několikrát jinak. V učebně angličtiny postupně všichni besedovali v anglickém jazyce s Felifem Kombo, rodilým mluvčím, který pobýval několik let v Holandsku.
Dopolední vyučování bylo zakončení prezentacemi evropských států ve vestibulu školy.
Do projektu se zapojila i školní jídelna.
Vedoucí školní jídelny a šikovné paní kuchařky
připravily na celý předposlední týden evropské menu. Strávníci mohli ochutnat speciality z Řecka, Itálie, Slovenska, Maďarska.

Součástí projektového dne byla i ochutnávka evropských specialit – sachr, grilovaná
zelenina, korbáčiky, lokše, francouzká paštika a další.
Odpolední program zahájila školní cimbálová muzika Vlčci moravskými, slovenskými
a polskými písněmi. Tečkou za Evropským
dnem i celým projektem byl zajímavý seminář o možnostech celoživotního vzdělávání.
Nabídka studijních pobytů pro mladé lidi
i cenné informace mnohé účastníky zaujaly.
Děkujeme pracovníkům Domu zahraničních
služeb za pomoc při organizaci Evropského
dne a těšíme se na další možnou spolupráci.
Projektový den přinesl všem mnoho zajímavých zážitků.
Mgr. Petra Mlýnková,
ředitelka ZŠ a MŠ Vlčnov

Činnost KSK ve Vlčnově za první pololetí 2015
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ
A SPORTOVNÍ AKCE
Sportovní akce 3.1. 2015
Memoriál Karla Prchlíka
Zajištění plesové sezony
Ples TJ, Myslivecký ples, Krojový ples s představením krále, Hasičský ples, Dětský krojový ples a na závěr Kouzelný karneval s Jirkou
Hadašem
Cestopisné besedy
Nepál – Šárka Starobová
Island – Jiří Kolbaba
Zábavy
Pofašanková zábava, Ročníková zábava
Květen
Jízda králů – významný a velmi náročný každoroční úkol KSK, její podrobný program lze
nalézt v Programovém sborníku Jízdy králů
Vlčnov
Červen
Den otevřených památek – otevřené památkové usedlosti s průvodcovskou službou
VÝSTAVY
Půjdem spolu do Betléma
– autorská vánoční výstava
Úsměvy Nepálu
– výstava Šárky Starobové
Daniela Benešová
– obrazy, grafika
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TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM
KSK provozuje TIC Východního Slovácka –
zajišťuje každodenní provoz, poskytuje informace, účastní se různých školení a exkurzí
organizovaných pro pracovníky TIC, soutěží TIC, vyplňujeme požadované dotazníky
a přehledy, zajišťujeme informační materiály, prodej suvenýrů, publikací, účastníme se
společných projektů TIC – např. Region Pasy,
Otvírání cyklostezek, Otevřené památky,
Miniveletrh cestovního ruchu v Uh. Hradišti
apod., dodáváme materiály do dalších TIC
v regionu, spolupracujeme s organizacemi
Region Slovácko v UH. Hradišti a Centrála
Východního Slovácka ve Zlíně i ostatními TIC
v regionu.
PROVOZOVÁNÍ PAMÁTKOVÝCH
OBJEKTŮ LIDOVÉHO STAVITELSTVÍ
Provázení v objektech, jejich oživování během
větších akcí – Tradiční Vánoce ve Vlčnově,
Jízda králů, Košt vdolečků, popř. individuálně
Běžná údržba a úklid v objektech.
VÝSTAVNÍ ČINNOST
Pořádání výstav, pořádání vernisáží (dosud ke
každé výstavě), služba pro návštěvníky. Běžně
se provádí údržba a úklid prostoru galerie. Již
dříve zde došlo ke zbudování nového výstavního prostoru pro stálou expozici krojů - vybudování skleněné kóje pro krojované figuríny
s osvětlením a se zabudovaným velkým skleněným výtvarným prvkem s motivem jízdy králů.
Zároveň byl vytvořen videokoutek (instalo-

váním plošné obrazovky s videorekordérem
a minihledištěm pro diváky) – zde mohou
návštěvníci galerie shlédnout další obrazovou
– video či fotografickou dokumentaci k aktuálním výstavám, zájemci si zde také mohou
prohlédnout archivní videosnímky z Vlčnova
– jízda králů, svatba a další dokumentace z tradičního života. Ke zvýšení zabezpečení vystavovaných exponátů bylo zavedeno nové signalizační bezpečnostní zařízení. V letošním roce
byl pořízen nový obslužný pult, čímž se podařilo zpříjemnit, zkulturnit i vytvořit praktické
zázemí vernisáží. Před konáním jízdy králů
proběhla výmalba celého prostoru galerie. Za
finanční podpory obce jsme pořídili a instalovali nový, modernější závěsný systém, který
umožňuje lepší práci při instalaci obrazů,
zvyšuje se jejich bezpečnost a zároveň došlo
i k zlepšení vzhledu prostoru galerie.
PROVOZOVÁNÍ PŮJČOVNY KROJŮ
KSK udržuje a rozšiřuje fundus vlčnovských
krojů a krojových součástek výkupem původních krojových součástek od obyvatel Vlčnova
i pořizováním nových. V krojové půjčovně
KSK si veřejnost může zapůjčit potřebné krojové součástky pro různé příležitosti. Část
krojového fundusu slouží pro potřeby vlčnovských folklorních souborů. V KSK kroje udržuje, spravuje a rady pro správné krojové odívání poskytuje Barbora Chvilíčková.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Vydání kapesních kalendáříků s jízdokrálovými motivy, vydání nových vánočních
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Divadlo Hrozen: Zabijačka

Přednáška Jiřího Kolbaby o Islandu

Péče o kroje

pohlednic z Vlčnova, vydání jízdokrálových
pohlednic z Vlčnova, vydání Programového
sborníku Jízdy králů, spoluautorství na vydání
publikace Chute a vone Oravy a Moravy, bedeker po kulinárských podujatiach a expozíciách
Oravy a východního Slovácka s receptmi tradičných pokrmov, na kterém jsme spolupracovali v rámci dotačního příhraničního projektu
společně s Oravským kulturným strediskom
v Dolnom Kubíně.
CELOROČNĚ VYTVÁŘENÍ ZÁZEMÍ
A SLUŽBY V KSK PRO ČINNOST VŠECH
FOLKLORNÍCH, SPORTOVNÍCH
I JINÝCH ZÁJMOVÝCH SKUPIN
Každodenní služby v KSK, služby při množství
sportovních utkání a tréninků sportovních
oddílů, hasičů apod.
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
Pravidelná údržba a úklid budovy KSK i dalších objektů – chalupy, galerie. Letos výměna
všech dosavadních světel za úsporná tělesa–
především na chodbách a schodištích, výměna
nevhodných únikových světel za v současnosti
vyhovující, pořízení nového komplexu archivních skříněk, stolů a židliček v místnosti č. 56
– zkušebna a archiv, doplnění skříněk v kanceláři, oprava cimbálu, výměna zastaralých
V lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015

Miniveletrh cestovního ruchu v UH

Zaplněný sál KSK, divadelní představení Zabijačka

a pomalých PC za nové. Pravidelná kontrola a revize zařízení – například tělocvičného
nářadí, kotlů, hasících zařízení apod.
DOTACE
Žádosti o dotaci Ministerstva kultury ČR na
Jízdu králů, dotace Zlínského kraje na Jízdu
králů, dotace z Nadace Synot na krojové dovybavení - pořízeny krojové košile a krojové vyšívané kalhoty, dotace obce Vlčnov – krojové
vybavení pro mužský sbor, pořízení nových
krojových holínek pro ženský sbor. Žádost
o dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje na
akci Tradiční Vánoce ve Vlčnově.
JÍZDA KRÁLŮ
Celoroční přípravy – pravidelně se scházela
Programová rada, Výbor Klubu sportu a kultury, práce s ročníkem jízdy králů – informační
schůzky, nácviky, metodická pomoc, půjčování krojů apod. Příprava jízdy králů – organizační, programová apod. Nácvik s předlegrúty. Spolupráce při nácvicích se Společností
jízdy králů a FS Vlčnovjan. Práce ve Sboru pro
jízdu králů při NÚLK ve Strážnici. Zajištění
účasti vlčnovského krále s pobočníky na letošním jubilejním ročníku MFF Strážnice v pátečním a sobotním hlavním programu na stadionu Bludník.

PROPAGACE, DOKUMENTACE,
ARCHIVACE
Zajištění výroby a distribuce informačních
materiálů na veletrhy cestovního ruchu (Brno,
Praha, Ostrava, Plzeň, Bratislava, Vídeň,
Lipsko aj.), výroba a distribuce vlastních plakátů a pozvánek na všechny akce KSK ( kromě
jízdy králů), propagace akcí v tisku, rádiích, na
webových a facebookových stránkách KSK
apod. jejich pravidelná aktualizace a doplňování.
Zajištění dokumentace všech pořádaných akcí
– především fotodokumentace, při významnějších akcích – jízda králů, Vánoce – videodokumentace.
Archivace shromážděných materiálů o jízdě
králů, o Vlčnově – historii, kultuře.
POSKYTOVÁNÍ METODICKÉ POMOCI
Zpracování a příprava materiálů pro vysokoškolské studenty, jejich diplomové, bakalářské či seminární práce u nás i do zahraničí –
např. USA a Velké Británie – texty, fota, videa
apod., vyplňování dotazníků, statistické údaje
apod. Informace pro zájemce z řad veřejnosti,
popř. médií.
Olga Floriánová,
ředitelka Klubu sportu a kultury
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Informace ze světa nejmenších...
Prázdniny jsou v plném proudu, hezkých
slunečních dnů je víc než dost a děti si užívají
se svými nejbližšími. Ale u nás na kopečku,
v naší mateřské škole, se to jen hemží řemeslníky. Dospěláci se snaží a práce jim jde od
ruky. Vždyť dospělé brzy vystřídají děti, tak
máme co dělat. Do prázdninového provozu
od 10. srpna přihlásili vlčnovští rodiče 35 dětí.
Na prázdniny jsme přijali také tři děti z Veletin
a jedno dítě z Hradčovic, kde kmenové mateřské školy rodičům provoz neumožňují. A co se
teď ve školce děje? Abychom všechno zvládli
včas, zahájili jsme práce hned první prázdninový den. Po dohodě se zřizovatelem provádíme celkovou rekonstrukci jedné ze čtyř
umýváren včetně toalet. Společně s novými
obklady a moderními doplňky se mají naši
předškoláci na co těšit. Zároveň jsme provedli
výmalbu jedné ze čtyř částí budovy. K celkovému výslednému efektu rekonstrukce této
části přispěje také nový nábytek v šatně dětí,
tedy nové šatní skříňky. Toto uvítají jak rodiče,
tak děti, neboť stávající skříňky nabízí málo
prostoru pro osobní věci dětí, zvláště v zimním
období. Velký kus práce teď čeká na zaměstnance, aby všechno bylo včas uklizeno a vše na

svém místě, protože nový školní rok už pomalu
ťuká na dveře. Dalšímu roku předchází hodně
příprav a to nejen o prázdninách. Již ve stávajícím školním roce 2014/2015 jsme se na září
začali připravovat:
• k zápisu do MŠ na školní rok 2015/2016,
který byl 28. 4. 2015, přišlo se svými rodiči 25 dětí
• ve správním řízení byly přijaty všechny
děti
• do 1. třídy ZŠ odchází 19 dětí
• o odklad školní docházky pro své dítě pro
rok 2015/2016 požádalo 12 zákonných
zástupců
• ve školním roce 2015/2016 budeme mít
107 dětí (1. třída: 26 dětí, 2., 3., 4. třída:
27 dětí)
• v nadcházejícím šk. roce budeme integrovat dvě děti
Nemůžu nevzpomenout některé naše aktivity, které naši rodiče uvítali. Již po několikáté jsme se zapojili do projektu „Koukají na
nás správně?“ V rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí, nechalo 35 rodičů svým dětem v naší

mateřské škole změřit zrak diagnostickým přístrojem PlusoptiX.
Ve spolupráci s místní knihovnou jsme
v mateřské škole pro starší děti uspořádali besedu se spisovatelkou dětské literatury
Ivankou Radilovou.
V naší mateřské škole preferujeme v rámci
klidového režimu odpoledních zájmových činností čtený text, seznamujeme děti s autory
dětských knih, jejich ilustrátory. Součástí
našeho školního vzdělávacího programu je
příprava dětí na školu v oblasti předčtenářské
gramotnosti. Děti se seznámí s autory a učí
se naslouchat. Našim heslem je: „Kdo chce
být dobrý čtenář, musí být dobrý posluchač“.
Školní rok 2014/2015 s koncem prázdnin skončí. Utekl nám závratnými skoky do
minulosti a vzpomínek. A je na nás, abychom
si v paměti ponechali ty, které nás nejvíc oslovily. Přeji vám krásný zbytek prázdnin a na vás
naši nejmenší, a taky na vaše rodiče se v novém
školním roce budeme moc těšit.
Markéta Píšková,
zástupkyně ředitele MŠ

Jízda králů na 70. ročníku MFF ve Strážnici
V letošním roce měli hlavní aktéři jízdy
králů – král Ondřej Mikulec, jeho pobočníci
Lukáš Matušík, František Ulčík a jezdci Radek
Polanský a Oliver William Quinn – výjimečnou
příležitost sednout na koně mimo vlčnovskou
jízdu králů ještě jednou, a to při prezentaci
jízdy králů v rámci pořadů jubilejního 70. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve
Strážnici. Kromě nich na strážnických podiích
vystoupil také folklorní soubor Vlčnovjan pod
vedením Mgr. Marty Kondrové. Při jubilujícím ročníku strážnického folklorního festivalu
se organizátoři rozhodli připravit dva hlavní
reprezentativní pořady, a to pořad zaměřený
na tradiční lidovou kulturu a folklor Slovácka
nazvaný Uprkův kraj autorek Magdaleny
Múčkové a Jany Poláškové a zvykoslovný pořad
česko-slovenské lidové kultury a vzájemnosti Kde domov mů(o)j autora Juraja Hamara.
O ukázku vlčnovské jízdy králů s králem

a pobočníky do svého pořadu nejdříve požádala Magdalena Múčková. Nabídli jsme ji ale
navíc i samotný pořad Královský vínek, konaný
vždy na ukončení jízdy králů ve Vlčnově, závěrečné slavnostní defilé s králem. Po představení ukázky tohoto pořadu v Programové radě
MFF se natolik zalíbil, že ho do svého sobotního pořadu zařadil významný a dlouholetý autor
pořadů doc. Juraj Hamar. Jízda králů z Vlčnova
se tak prezentovala ve dvou hlavních pořadech
na nejvýznamnějším amfiteátru na Bludníku
v pátečním i sobotním festivalovém večeru.
Navíc ještě soubor Vlčnovjan do bloku o svatbě
připravoval a prezentoval nevěstu z Vlčnova.
V obou pořadech mělo vystoupení Vlčnovjanů
obrovský ohlas u diváků, možná by se dalo říci
i největší. Ještě dlouho po odjezdu koní a krále
s celou družinou, po skončení Královského
vínku, se nesl prostorem hlediště jásot a zvedaly se tzv. mexické vlny, a to doznívalo ještě

Vlčnovjan ve Strážnici
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při začátku vystoupení dalšího souboru na
pódiu. Pro všechny zúčastněné to byl velmi
silný zážitek, zvláště pak, když ještě navíc ve
velmi silně emočně i vizuálně působivé závěrečné scéně pořadu Kde domov mů(o)j všichni česko-slovenští účinkující zpívali nejdříve
původní lidovou verzi slovenské hymny a pak
českou a za nimi na koních seděli Vlčnovjané,
jezdci Radek Polanský a Oliver William Quinn,
jeden držel prapor slovenský a druhý český.
I pro nás, rodiče krále a jezdců, zdobiče koní,
technický doprovod i majitele koní, kteří se
podíleli na celé organizaci a přípravě vystoupení, které jsme celé pozorovali ze zákulisí, to
byl velice mocný zážitek.
Při projížďce koní festivalovým areálem před vystoupením se nám také úplnou
náhodou podařilo potkat s ministrem kultury Danielem Hermanem, s nímž jsme krátce pohovořili a poděkovali mu za podporu

Setkání s ministrem kultury, D. Hermanem
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a záštitu vlčnovské jízdy králů a na památku
se s ním i vyfotili.
Odměnou všem účinkujícím bylo i udělení,
tentokrát výjimečně dvou, hlavních ocenění
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice
oběma pořadům, v nichž se vlčnovská jízda
králů prezentovala. Tyto pořady také přímým
přenosem vysílala televize NOE a Česká
televize na kanále ČT Art. Fotografie z MFF
i odkaz na televizní záznam můžete najít na

webových či facebookových stránkách KSK
– www.kskvlcnov.cz
Všem zúčastněným bychom touto cestou chtěli ještě jednou za skvělou reprezentaci jízdy králů a Vlčnova poděkovat, zvláště
pak králi Ondřejovi Mikulcovi, který, přestože ho v pátek velmi zlobila jeho kobylka, projevil velkou statečnost a ani jednou nezaváhal a neprojevil z koně či vzniklých až nebezpečných situací strach. Neztratil rozvahu

a královský klid, stal se skutečným hrdinou
večera a zaslouží si náš obdiv. Koně v dlouhé době čekání na vystoupení i při prezentaci na pódiu před několikatisícovým davem
skvěle zvládal jejich majitel Antonín Konečný
i všichni vodiči, Petr Mikulec, František Ulčík
a Jiří Ulčík.
Olga Floriánová,
ředitelka Klubu sportu a kultury

Jízda králů ve Strážnici, hlavní pořad

Jízda králů ve Strážnici, hlavní pořad

Zkouška před vystoupením

Zákulisí MFF Strážnice

Zástupci Vlčnova navštívili Möhlin
Na pozvání starosty Möhlinu navštívili na konci června starosta a místostarostka
obce Vlčnov, společně se zástupcem města
Zlína a ředitelem Nadace Tomáše Bati, městečko Möhlin ve Švýcarsku. Pozvání zástupců Vlčnova se uskutečnilo na základě předchozího pobytu starosty švýcarského města
s doprovodem ve Vlčnově a spolupráce
s Nadací T. Bati. Na místě byla předvedena
prezentace Vlčnova, která byla velmi kladně
přijata. Největší úspěch sklidila jízda králů.

Möhlin se rozkládá v blízkosti hranic
s Německem a Francií a Tomáš Baťa zde měl
jednu z více než 60 zahraničních poboček.
V roce 1932 T. Baťa zahynul při letecké nehodě právě při letu do Möhlinu.
Celý průmyslový areál i se službami
a kolonií domků v Möhlinu byl dokončen v roce
1950 a výroba bot pokračovala do roku 1990.
Při výstavbě byla uplatněna klasická Baťova
architektura a místo připomíná „malý Zlín“.
V současné době je postupně celý areál, nesou-

cí název Batapark, rekonstruován v původním
stylu novými majiteli a nabízí prostory jak pro
výrobu tak i pro bydlení.
Níže je zveřejněn článek a foto z časopisu, který vydává spolek Čechů žijících ve
Švýcarsku „Beseda Svatopluk“. Redaktorka
Jana Jarolímková (rovněž Češka žijící ve
Švýcarsku), byla jednou z účastnic prohlídky
Bataparku.
Marta Moštková, místostarostka

Znovuzrození Baťova parku v Möhlinu
26. června 2015 ve 14 hodin se uskutečnila
historicky důležitá událost. Do obce Möhlin se
sjeli pozvaní hosté, kterým byla představena
vize obnovy Baťova parku.
Během odpoledne nazvaného „Möhlin
meets Zlín“ se uvedli svými prezentacemi
V lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015

majitelé areálu rodina Kuoni z firmy Jakob
Mueller AG, městský radní ze Zlína Pavel
Stojar, Tobias Ehrenbold – autor knihy Baťa
v Möhlin, Pavel Velev člen Nadace Tomáše
Bati, starosta obce Möhlin a radní kantonu
Aargau Fredy Boeni a starosta obce Vlčnov

Jan Pijáček. O překlad do českého i německého jazyka se postaral Václav Šulista. Mezi
účastníky jsme mohli spatřit pana Grégoire
Schnegg – vnuka Josefa Šimši, tehdejšího
manažera Baťovy továrny v Möhlinu, pana
Petera Petrina ze spolku Domov Basel, mísstrana 13

Pozvaní hosté před klubovnou Baťa

tostarostku Vlčnova Martu Moštkovou, paní
Helenu Springinsfeld jako zástupkyni Svazu
spolků a rodačku ze Zlína, ředitele obchodů
Baťa ve Švýcarsku pana Alain Groelly, manželku pana Boeni, zástupce obce a mnohé
další. Akci posvětila na dálku svou podporou

Baťův areál v Moehlin

také paní Sonja Baťová. Po předání důležitých
informací následovala prohlídka areálu a malé
občerstvení.
V dalším čísle Zpravodaje vás budeme
informovat podrobněji. Například o budoucích plánech Baťova parku, o nadaci Tomáše

Bati, o fenoménu „Baťa“ a některých historických datech, či o zajímavostech z minulosti
a současnosti Zlína a Vlčnova.
Jana Jarolímková

Vlčnovské kulturní léto 2015
Tak jako v předešlých letech, tak i letos
byla nabídka Vlčnovského kulturního léta pestrá, určená pro pokud možno všechny generace, vysoká byla i úroveň všech přizvaných
účinkujících a programů, které se všechny
konaly za finanční podpory Obce Vlčnov.
Začínali jsme programem pro nejmladší diváky, tentokrát však nejen pro ně jsme
19. 7. připravili nedělní odpoledne a podvečer zaměřený na divadlo s názvem Divadelní
neděle pro děti i dospělé. V rámci něho
se nám podařilo získat skvělé Divadlo Víti
Marčíka, jež do Vlčnova zavítalo až z jižních Čech, z Hluboké nad Vltavou. Přivezli
k nám nejen divadelní loutkové představení
pro děti Šípková Růženka, ale i pro dospělého diváka vynikající zpracování podle díla J.
A. Komenského nazvaného Labyrint světa.
Divadlo Víti Marčíka je velice osobitá forma
pouličního divadla, většinou jednoho herce,
který staví představení na humoru, improvizaci, využívání zajímavých rekvizit, loutek
a spolupráce s divákem. Přitom úroveň herecká, autorská, scénáře, příprava scény i všech
rekvizit je na vysoké profesionální úrovni.

Divák se dobře baví, směje, je aktivně do děje
zapojován, a přitom se také dovídá hluboké
životní pravdy a je veden k zamyšlení. Všude,
kam se Divadlo Víti Marčíka dostalo, a cestuje
nejen po celé republice, ale i po celé Evropě, se
setkává s velkým úspěchem, skvělou reakcí od
diváků. Jeho pověst ho předchází a návštěvnost bývá značná. Představení divadla také
začala vysílat televize NOE. O to víc nás pak
mrzelo, že vlčnovský divák se dostavil jen ve
velmi malém počtu, možná se na tom podepsalo i horké počasí tohoto léta. Přesto však
ti, kteří přišli, „malí“ i „velcí“, určitě nelitovali, dobře se bavili a odnášeli si z vystoupení
jistě zážitek, na který budou dlouho vzpomínat, radost, úsměv na tváři i moudrá slova pro
život. Navíc umocněný nevšedním zážitkem,
o který se postaralo počasí, když přišel déšť
s bouřkou, jenž semkl diváky i herce pod jednu
střechu stanu na pódiu uprostřed děje hry.
I přes tuto, možná by se zdálo neblahou situaci, se vytvořila příjemná osobitá atmosféra,
k níž přispěl i pan starosta. Ten neváhal, vzal
do ruk kytaru a začal hrát, zpěvem se k němu
přítomní, za šumění deště kolem a sem tam

Country, Děvčice z Podolí

Country, Kalíšek

Country, Taneční skupina Tady a teď

DH Hradčovjanka
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i hromu, blesku, přidali. Po této neplánované
vložce pak herec divadelní představení dohrál,
tak jako by hrál za normálních podmínek před
plným hlediště. Diváci jeho výkon ocenili
nejen potleskem, ale i osobními slovy uznání a poděkování. Odpolední divadlo pro děti
mělo své kouzlo i v tom, že se odehrávalo na
trávě, pod stromem v parku nad amfiteátrem.
Doplnily ho různé zajímavé činnosti, jež si pro
děti připravilo sdružení rodičů Broučci. Děti
si například vyráběly korunku, závoj, podobně
jako měla při představení Šípková Růženka.
V druhé polovině července se již tradičně u příležitosti vlčnovských hodů konaly
dva programy, a to sobotní Hodové zpívání
v búdách a nedělní Setkání u dechové hudby.
Letos se 25. 7. konal jubilejní, již X. ročník
Hodového zpívání v búdách, jehož tradici
založil a každoročně je jeho hlavním autorem
a organizátorem Petr Pančocha spolu s ostatními členy Mužského sboru Vlčnov a za spolupráce s ženským sborem Vlčnovské búdové
umělkyně. Patří jim za to vyslovit velké poděkování. Každoročně je tato velice příjemná
a pohodová akce konaná v nádherném pro-

Divadlo, Labyrint světa
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středí vlčnovských búd hojně navštívená
a vytváří se při ní neopakovatelná atmosféra
pospolitosti při společném zpívání a muzicírování. Představí se vždy místní účinkující,
sbory, muziky i hosté z blízkého i vzdálenějšího okolí. V letošním jubilejním roce bylo určitě
velkým zpestřením a pěkným zážitkem, vedle
dalších hostujících účinkujících – Mužských
sborů z Hradčovic, Ostrožské Nové Vsi a ženského sboru Drmolice ze Bzence - vystoupení
Fujaristů z Hlohovce, kteří předvedli téměř
„exotické“ vystoupení, troubení na největší
typy slovenských fujar, na trombity, dlouhé
trouby, které můžou dosahovat délky až 5,5
m. Pořadem zasvěceně a příjemně provázel
PaedDr. Jiří Jilík.
Stálému zájmu se také těší v amfiteátru V Jamě pořádané Setkání u dechové
hudby, tentokrát bylo s dechovou hudbou

Divadlo, Vděční diváci

Hradčovjanka. Přestože sluníčko abnormálně pálilo, mnoho příznivců dechové hudby
se tím nedalo odradit a vytvořili při skvělých
výkonech Hradčovjanky vynikající atmosféru. Dechová hudba hrála nejen hudebně na
výborné úrovni, ale i s chutí a radostí, což diváci dokázali ocenit.
V 30. 8. jsme Dobové odpoledne tentokrát
připravili ve stylu country a folk – Country
a folklové odpoledne. Tato akce se setkala
s největším úspěchem a návštěvností, přestože horké počasí lákalo spíše k bazénu s chladivou vodou. Představila se dívčí folková
kapela Děvčice z Podolí pod vedením Radky
Ondrejkové s výbornými úpravami písní lidových či vlastní tvorbou lidovou písní inspirovanou. Jejich muzika se velmi dobře poslouchala
a vyvolávala pohodovou náladu. V rámci jejich
vystoupení se představila i dětská kytarová

skupina z hudebního tábora Talenti z Ranče
s několika připravenými písněmi. Dále se
pokračovalo ve stylu country, a to kapelou
Kalíšek z Uherského Hradiště pod vedením
Jindry Martínka. Jejich podání vytvořilo
skvělou atmosféru, skoro zaplněné hlediště si s radostí písně spolu s kapelou zazpívalo, mnozí si i zatancovali. Oživením hudební
produkce byly taneční vstupy skupiny country tanců Tady a teď, která pracuje v KSK pod
vedením Marie Podškubkové. Tanečnice s jedním tanečníkem předvedli připravené taneční
skladby za stálého potlesku diváků. Skvělá
zábava se protáhla až do večerních hodin, končit se ani nechtělo.

Divadlo, Nejvěrnější divák

Divadlo, Pohádka o Šípkové Růžence

Vlčnovské búdové umělkyně

Fujaristé z Holíča

Olga Floriánová,
ředitelka Klubu sportu a kultury

Klub sportu a kultury připravuje
Čas rychle utíká a po mnoha akcích a aktivitách, které letos Klub sportu a kultury zorganizoval, ještě do konce roku 2015 mnohé
zajímavé programy chystá.
20. 9. je to především tradiční, již XI.
Košt vdolečků. Pěkná a oblíbená akce, která
si našla svůj okruh návštěvníků. Není vyhlášenější obec, kde by se hotovilo takové množství a tak chuťově vynikajících vdolečků jako je
Vlčnov. Proto je nasnadě, že tato akce vznikla
právě zde. Je také svého druhu jedinečná , protože nikde jinde se košt vdolečků nekoná, ač
jsou v současnosti košty všeho druhu ve velké
oblibě. Návštěvníci můžou ochutnat nejen
vdolečky vlčnovské, ale i z různých jiných obcí
a oblastí Slovácka, můžou také soutěžit a vdolečky vyhrát. K příjemné atmosféře ve dvoře
usedlosti čp. 65 (za nepříznivého počasí v sále
KSK) přispějí Mužský sbor Vlčnov, Vlčnovské
búdové umělkyně a cimbálová muzika Čardáš.
4. 10. bychom rádi pozvali na další cestopisnou besedu spojenou s výstavou fotografií – Austrálie, Nový Zéland s Vlčnovjankou
V lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015

Lenkou Mikuškovou. Beseda a výstava navazuje na předešlé cestopisné večery se zajímavým povídáním občanů Vlčnova, kteří se na
svých cestách dostali do pozoruhodných končin světa, odkud si přivezli jedinečné poznatky, zážitky a také množství fotografií.
Na listopadový termín plánujeme uspořádat Kurz vázání šátku k vlčnovskému kroji.
Nádhera vlčnovského kroje se neobejde bez
pomyslné třešničky na dortu, bez úpravy hlavy
– čepení, nebo-li úvaz tureckého šátku. I ten je
osobitý a velice slušivý, podobně jako je jedinečný celý vlčnovský kroj. Specifikem také je,
že se šátek musí na hlavu vždy znovu vázat.
Žen, které tuto dříve samozřejmou techniku
ovládaly, je stále méně, proto považujeme za
důležité, aby svou znalost předávaly i dalším
zájemcům.
29. listopadu pak jako každoročně připravujeme vernisáž Vánoční výstavy, jejíž téma
bude ještě upřesněno.
6. 12. pak pořádáme Tradiční Vánoce ve
Vlčnově, akci prezentující co nejvíce auten-

ticky tradiční prožívání času předvánočního a vánočního, zasazené do původních vlčnovských zemědělských usedlostí, památkových domků čp. 57, 65 a čp. 739 pod kostelem
i v Galerii na Měšťance – zvyky, stolování, tradiční jídla, ukázky činnností a rukodělných
ukázek, koledování, obchůzky apod.
Akce dalších organizátorů:
23. 10. Travesti show
21. 11. Křest nového CD
folkové skupiny Děvčice z Podolí
28. 11. Country bál
29. 11. Mikulášské odpoledne
05. 12. Mikulášský pochod
Podrobnější a aktualizované informace
a foto i videodokumentaci z akcí můžete najít
na stránkách Klubu sportu a kultury www.
kskvlcnov.cz a Facebooku facebook.com/
KlubSportuAKulturyVlcnov, facebook.com/
vlcnovskajizda
Olga Floriánová,
ředitelka Klubu sportu a kultury
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Den v pohybu
V sobotu 25. 4. 2015 proběhla na hřišti TJ
akce s názvem DEN V POHYBU, která prezentovala pohybové aktivity v naší obci. Slunečné
počasí umocnilo dobrou náladu i návštěvnost – přibližně stovka dospělých a nespočet
dětí. Ty ocenily skákací hrad, který byl obsazen
do poslední chvíle a dětský koutek v režii Klubu
dětí Broučci. Občerstvit jste se mohli v místním bufetu výbornou klobáskou či špekáčkem.
NA AKCI SE PŘEDSTAVILI
Aerobik, step aerobik a taneční posilování
s instruktorkou Markétou Knotkovou, která se
pohybu věnuje již 17 let. Lekce cvičení můžete
navštívit v pondělí a středu od 20 do 21 hodin
v KSK.
Zdravotní cvičení s Alenou Lörincovou,
kterému se věnuje třetím rokem. Zacvičit si
s ní můžete každé pondělí od 18 do 19 hodin
v KSK, vede také zdravotní cvičení pro seniory,
které se koná každý čtvrtek od 18 do 19 hodin
v Klubu dětí Broučci u Zahrádkářů.
Taneční skupina Tady a teď, která se věnuje stylu Line Dance, pod vedením Marie
Podškubkové a Milady Kuželové. Trénují v pondělí a ve středu od 19 do 21 hodin v přísálí KSK.

Cvičení s dětmi s Naďou Belanyiovou

Zumba pod vedením Elišky Říšové, zatančit si můžete každé pondělí a čtvrtek od 19
do 20 hodin v KSK, od května do srpna za
Měšťankou.
Strollering-cvičení s kočárky pro maminky na mateřské, Petra Pavelčíková jej vede ve
Vlčnově už rok, vyzkoušet si ho můžete každé
pondělí od 10 do 11 hodin v Klubu dětí Broučci,
bližší informace najdete na www.strollering.cz
Mažoretky EMČA tančí už 8 let pod uměleckým vedením Slávky Garžíkové a slaví úspěchy
na kulturních akcích po celé republice.
Cvičení s dětmi pod vedením Nadi Belanyiové,
pro děti od 2 do 6 let. Děti si hravou formou
zacvičí, zatančí, naučí se básničky a říkadla, a to každé úterý od 15:30 v Klubu dětí
Broučci, v případě pěkného počasí na hřišti
nad Broučkama.
Akce proběhla za podpory obce Vlčnov,
TJ Vlčnov a KSK Vlčnov. Tímto děkujeme za
vstřícnost a pomoc při organizaci jim i všem
rodičům vlčnovských Broučků, kteří se aktivně zapojili.
Za pořadatelky
Alena Lörincová a Petra Pavelčíková

Dětský koutek

Cvičení s kočárky s Petrou Pavelčíkovou

Aerobik s Makrétou Knotkovou

Košt vína
Dne 21. 3. 2015 se uskutečnil za podpory obce Vlčnov 3. ročník Koštu vína vinohradníků z Vlčnova. Akce se konala v KSK Vlčnov. Podařilo
se nám dát dohromady 100 vzorků, z toho 26 bílého a 21 červeného vína z Vlčnova. Dále pak 53 vzorků z celé Jižní Moravy např. z Rakvic,
Polešovic, Bzence, ...
Do degustační komise se zapojily 3 skupiny po 4 lidech, ve kterých byly zastoupeny i okolní vesnice (Dolní Němčí, Bzenec, Boršice u Blatnice).
Tímto bychom chtěli poděkovat místním i přespolním vinařům za darované vzorky, díky kterým jsme tento košt mohli uskutečnit.
Podškubka, Stojaspal, Pavelčík, hlavní pořadatelé
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Koupaliště Vlčnov od 1. července do 1. září 2015
Letošní letní sezóna na koupališti již skončila a stala se tak minulostí. Já zde předkládám několik údajů z prázdninových měsíců
o dění na koupališti a srovnání s předchozím
obdobím.
V letošním roce 2015 byla pokladna na
vlčnovském koupališti otevřena celkem 42
dnů (21 dnů v červenci, 20 dnů v srpnu, 1 den
v září), to je o 14 dnů více než v roce 2014, avšak
o 2 dny méně než v roce 2013.
A nyní ke stránce finanční. Letos bylo na
pokladně prodáno celkem 7.833 kusů lístků.
Z toho 4.730 kusů (1 ks/15,- Kč) - tržba činí
70.950,- Kč, pak 3.103 kusů (1 ks/30,- Kč) tržba 93.090,- Kč. Z uvedených údajů vyplývá celková tržba krásných 164.040,- Kč. Pro
srovnání s rokem minulým je to nárůst značný,
neboť se jedná o částku o 98.910,- Kč navíc!
Protože v roce 2014 činila tržba celkově pouhých 65.130,- Kč. Zde musím k tomu podotknout, že v uvedeném předchozím roce se
prodalo na pokladně minimální počet všech
lístků, a to 2.937 kusů, což se rovná zároveň
i počtu osob nad 6 let! Neboť děti do 6 let mají
vstup na koupaliště zdarma. A k tomu doplňuji
fakt, že pokladna fungovala po dobu 28 dnů.
Nevydařená letní sezóna ovlivněná povětrnostními faktory!
A nyní opět k roku 2013, hlavně coby do
počtu prodaných lístků na pokladně. Pro osvěžení paměti zde uvádím, že v roce 2013 bylo
prodáno celkem 7.835 kusů lístků. Jedná se
tak o 2 kusy navíc oproti letošnímu roku. Avšak
tržba celková se již liší více, jelikož v roce 2013
činila nádherných 166.800,- Kč! Skutečností
jest, že skladba lístků ovlivňuje celkovou
konečnou tržbu. No a letos se stalo, že se prodalo mnohem více vstupenek nižší hodnoty,
což jsou 1 kus/15,- Kč. Naopak těch za 30,-

Kč/1 kus podstatně méně, což způsobilo takto
pokles o 2.760,- Kč méně.
Letošní rok 2015 se podobá, co se teplot týče, právě roku 2013. Oba se vyznačovaly krásnými, sluncem naplněnými hřejivými
dny, vlastně vedry. Letos denní teploty stoupaly často nad 30 stupňů, dokonce až nad 35
stupňů. Rovněž jsme prožívali tzv. tropické
noci, kdy teplota nepoklesla venku pod 20
stupňů. V tomto případě se voda ani v noční
dobu v bazénu neochlazuje a tak se občas stalo,
že voda v bazénu měla teplotu dokonce až 27
stupňů!
A nyní k ceníku vstupného na koupališti. Ani v tomto roce nedošlo v tomhle směru
k navýšení, takže ceny vstupného stejné.
Opět děti do 6 let zdarma, dále pak děti nad 6
let a studenti do 18 let, k tomu i důchodci nad
65 let, včetně osob s průkazem ZTP, ZTP/P
- vstupné za 15,- Kč. Jinak dospělí od 18 let vstupné za 30,- Kč. Rovněž zachováno druhé
pásmo, a sice od 16.00 do 18.00 hodin snížené
vstupné, všichni vstup za 15,- Kč. A zde podotýkám, že bylo využíváno celkem hojně. O čemž
svědčí i počet prodaných lístků v této hodnotě.
I letos probíhalo na místním koupališti večerní koupání od 19.00 do 21.00 hodin.
I v tomto případě vstupné nezměněno, lístky
na pokladně za 15,- Kč/1 kus. Pouze děti do
6 let zdarma. A u malých dětí zde mi nutno
poznamenat, že v letošním roce jich přicházelo v doprovodu dospělých o něco více, než tomu
bývalo v letech předchozích.
Nyní následuje alespoň několik číselných
údajů. Začnu denním koupáním. Nejvyšší
denní tržba v roce 2015 činila 7.920,- Kč, při
celkovém počtu 354 platících osob. Bylo toto
8. 8. t. r. Nejvyšší počet osob na koupališti
jsem zaznamenala 22. července t. r. a sice 358.

Nejnižší tržba letos činila 165,- Kč. Stalo se
takto hned v prvním dnu prázdnin, kdy školní
děti měly opět vstup zdarma, jako každoročně. Co se týče večerního koupání, tak nejvíce návštěvníků dorazilo 7. 7. t. r., a to 95 osob
a o jednoho účastníka bylo dokonce více 13.
srpna t. r., a sice 96 osob! Tehdy přijeli mnozí
na kolech cizí, např. z Dolního Němčí, Těšova.
A ještě zde doplním jeden údaj ze dne 31. srpna
t. r. neboť se zapsal nejnižší účastí vůbec, počet
osob pouze 3 osoby.
Posléze bych se na závěr vrátila k milým
letošním návštěvníkům vlčnovského koupaliště. Opět jejich složení bylo pestré. Mezi
Vlčnovjany se tak nacházeli mnozí z okolí,
ať už z blízkého Uherského Brodu, Veletin,
Hradčovic, Havřic, Prakšic, Kunovic, Hluku,
Šumic nebo i z větší dálky. Zavítali k nám
takto například návštěvníci z Prahy, Liberce,
Jeseníků, od Ostravy. Taktéž i přijeli ze sousedního Slovenska, konkrétně u Horného
Srnie i Třenčína! Právě tito cizí návštěvníci
z dálky byli mile překvapeni, mnozí především
velmi nízkou cenou vstupného! Nevěřícně tak
někteří kroutili hlavou a snažili se pochopit, že
vůbec existuje tato cenová relace ve 21. století.
Paradoxem ale zůstává, že mnozí místní občané tyto výhody nijak zvlášť neoceňují a nesnaží
se ani chápat. Velmi mě ale potěšilo vždy, když
někteří cizí návštěvníci (a nebylo jich zrovna
málo), se svěřili se svými pocity, že se u nás
na koupališti cítili velmi dobře a že rádi budou
na Vlčnov vzpomínat! Takže velké díky Vám
všem, kteří jste pobývali po dobu letních prázdnin, v době svých dovolených, na vlčnovském
koupališti! A žákům i studentům přeji hodně
zdaru ve škole i ve studiu.
Františka Machálková, pokladní koupaliště

Pomoc nepálské škole po zemětřesení
Nezisková organizace Shanti pomáhá
nepálské škole po zemětřesení. Přispěli
i Vlčnovjané. Na podzim 2015 se do Nepálu
vydávají tři dobrovolníci v rámci neziskové

organizace SHANTI www.shantinepal.org,
která podporuje jednu tamější vesnickou
školu. Vezou s sebou filtr na čištění vody - až
jednoho milionu litrů vody, padesát párů slu-

nečních brýlí pro děti, dopisy od jejich českých
sponzorů a také poměrně vysokou finanční
částku určenou na stavbu školní budovy, která
byla silně poničena letošním zemětřesením.
Tímto bych chtěla jménem SHANTI poděkovat všem Vlčnovjanům, kteří se zúčastnili
letošní lednové výstavy a promítání o Nepálu
v Galerii na Měšťance a přispěli tak na projekty naší organizace. Tehdy jsme ještě o žádném
zemětřesení nevěděli. Dobrou zprávou je, že
všichni zemětřesení ve zdraví přežili. Nicméně
jak škola, tak domy vesničanů jsou poničeny
a máme zprávy, že někteří z nich jsou kvůli
nedostatku financí na jejich opravu nuceni
spát i nyní – v době monzunů - pod provizorními plachtami venku.
Pokud byste chtěli ještě teď podpořit stavbu školy či nepálské vesnice v okolí,
můžete poslat jakoukoliv částku na náš účet:
252760428/0300 a připsat heslo zemětřesení
v Nepálu. Budeme moc rádi a během letošního pobytu tak budeme mít i díky vám možnost
pomoci více lidem.
Šárka Starobová, SHANTI
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Zprávy z charitního domu
Čerešničky přinesly radost i dojetí
Velkou radost udělaly klientům Charitního
domu Vlčnov, i jejich rodinným příslušníkům
a pracovníkům zařízení, děti z folklorního souboru Čerešničky. Děti přišly zazpívat a zatancovat do charitního zařízení ve čtvrtek 11.
června. Velmi příjemným a vítaným způsobem
tak zpestřily den našich klientů. Při vystoupení děti používaly ručně šité látkové panenky. Jejich zpěv a tanec byly plné emocí, které
uchvátily i přihlížející. Dětský smích a štěbetání se mísil s dojetím seniorů našeho zařízení. Klienti ze zasněným pohledem možná
vzpomínali na své dětské hry, možná také na
jejich děti když byly malé… Zážitky ze vzpomínání i vystoupení Čerešniček umocňovala
nádherná vůně květů lip, které stojí u našeho
Charitního domu.
Folklorní soubor Čerešničky funguje už
40 let. V souboru se schází děti předškolního věku, navštěvující mateřskou školu ve

Vlčnově. V repertoáru Čerešniček se objevují převážně různé hry a jednoduché tanečky,
například na královničky, na Jízdu králů, hry
na řemesla, hry s panenkami. Děti pravidelně
vystupují na Jízdě králů a na ostatních kulturních akcích v obci, představily se už mnohokrát i v nejbližším okolí Vlčnova, například
při Slavnostech vína v Uherském Hradišti či
v lázních Luhačovice.
Dětem i jejich paní učitelkám bychom
chtěli za jejich překrásné vystoupení i návštěvu našeho zařízení co nejsrdečněji poděkovat. Paní učitelkám patří dík také za vzornou
přípravu a nácvik vystoupení dětí. A také za
to, že své svěřence vedou tak záslužným způsobem k potřebnosti rozdávat radost, pokoře
a úctě k seniorům a dalším důležitým životním
hodnotám.
Michaela Kadlčíková,
sociální pracovnice CHD Vlčnov

„Jízdu králů zdobily i moje růže“

Jízda králů je jednoduše fenomén. Už
dávno není jen událostí lokálního významu, ale za léta svého trvání se stala českým,
a vlastně i evropským drahokamem nevyčíslitelné hodnoty. Od pátku 29. do neděle
31. května žil tímto svátkem krojů, radosti a lidových písniček Vlčnov. A nenajdete
Vlčnovjana, který by se o tom víkendu sám
necítil jako král. A oprávněně. Na slavnosti
se chystali ve Vlčnově snad úplně všichni.
Když jsem v pátek 29. května mířil od autobusové zastávky v centru obce k Charitnímu
domu, kde jsem chtěl navštívit paní Marii
Nevařilovou, která v minulosti vyráběla
ozdobné růže pro koně krále a jeho družinu, u každého domu někdo zametal, uklízel,
čistil, zdobil…stánkaři chystali své stánky…A pánové, kteří seděli ve venkovních
zahrádkách u zaslouženého piva jen spokojeně probírali, jak se na „jízdu“ doma perfektně a s důsledností připravili…To už jsem
ale, zhruba po jednom kilometru chůze svátečně naladěnou vesnicí, před sebou zahlédl vzhledně vyhlížející budovu Charitního
domu… A za pár chvil mě ochotná sociální
pracovnice Charitního domu, paní Michaela
Kadlčíková, vedla k pokoji jedné z tamních
klientek, k energické a usměvavé paní Marii
Nevařilové.
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Obvazy z duše

Paní Nevařilová,
jaký máte vztah k jízdě králů?
Ale to víte, že kladný. Kdo by na ni u nás ve
Vlčnově nebyl hrdý! Můj bratr jezdil při jízdě
králů jako člen družiny, ale králem nikdy nebyl.
Král musí být mladý klučina, nezkažený. S těmi
staršími je to už postupem let o hodně složitější, ti by to dělat nemohli (paní Nevařilová se
směje). Jízdu králů jsem měla vždycky ráda…
A Vy jste ale k těmto mimořádným
svátkům také přispěla velikým dílem…
Snad ano. Vyráběla jsem papírové růže,
kterými se zdobí koně. A to už jako malé dítě.
A v uplynulých letech jsem se jich nadělala tisíce. Vyráběly jsme je společně s jednou z mých
kamarádek. Ta už, bohužel, není mezi námi.
Samy dvě jsme dělávaly růže na devět koní!
Domníváte se, že je důležité
podobné tradice dodržovat?
A mají k nim dnešní mladí lidé vztah?
Určitě ano, je důležité tradice zachovat.
A jestli se to dnešním mladým lidem daří? Víte,
všude kde se lidé radují, oslavují, povídají si
a popíjí spolu trošku vínka, tam se daří zachovat tradici poměrně snadno (smích).
Oleg Kapinus, PR manažer OCH Uh. Brod

Je umění stárnout. Pevně tomu věřím.
A znám lidi, kteří to umí s grácií. Přibývající
léta jim nijak neberou radost ze života.
Naopak…Jedním z takových úžasných lidí
je žena s vlídnýma očima a srdcem na dlani,
paní Marie Runtagová. Neměla vždycky lehký
život, ale nikdy nepřestala být optimistkou.
Dokáže se totiž radovat z maličkostí, a z každého rána…Je vděčnou klientkou Charitního
domu Vlčnov. …
„Paní Runtagová! Už Vám vedu pana
Kapinuse. Chvilku si s Vámi popovídá,
nevadí?“ slyším hlas sociální pracovnice
Charitního domu Vlčnov Michaely Kadlčíkové
u jednoho z pokojů Charitního domu ve
Vlčnově.
„Ale ano, ať jde dál,“ zve mě paní
Runtagová dovnitř.
Na lůžku sedí menší paní se stříbrnými
vlasy. U postele má stůl a na něm knihu a přízi
s pletacími jehlami. Usmívá se a v očích má
radostnou jiskru. Když se dozvídám, že paní
má úctyhodných 87 let, nevěřím svým uším
a očím. A tiše trochu závidím. Ta paní má už
od prvního pohledu možná víc energie, než já
ve svých padesáti letech. Mám z tohoto setkání
radost už na začátku. Potkat veselého, optimistického člověka, to se v dnešní době nepodaří
každý den…
Vítám se s paní Runtagovou a připomínám jí, proč jsem za ní přišel. Rád bych si
popovídal o tom, jak (a vlastně i proč) plete
obvazy z tenounké příze nazvané Sněhurka.
Dozvídám se, že tyto velmi lehké a pružné obvazy vyrábí pro obyvatele rozvojových
zemí, tedy zemí takzvaného „Třetího světa“.
Jsou určeny pro nemocné leprou, pro pacienty v některých afrických státech, Indii, ale
i Rumunsku a podobně. Pro chudé, nemocné,
malomocné lidi, kteří dostávají obvazy v rámci
humanitární pomoci. Tuto službu začal před
lety na Uherskohradišťsku zajišťovat energický a mimořádně nadšený humanista, pedagog z Kunovic Bohumír Riedl. A přitom začal
s touto aktivitou v době, kdy se blížil jeho penV lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015

zijní věk! Přesto svým nadšením a živelností
postupně „nakazil“ celou republiku. Obvazy,
které vyrobili většinou klienti domovů pro
seniory a Charitních domů, mu pošta doručovala v balících. Pan Riedl je nosil do Charit
a odtud cenný materiál putoval dál do světa.
A jeho odkaz žije i poté, co před několika málo
lety odešel na věčnost.
Plést z tenké příze ale není vůbec snadné.
Obvaz musí mít přesně předepsané rozměry.
Příze je tenká skoro jako nit a tak je zhotovení
této důležité zdravotní pomůcky velmi pracné.
„Já jsem se do této aktivity velmi ráda
zapojila. Pletení mě moc baví. Pletu ale jen
několik měsíců. Zpočátku to nebylo úplně
snadné, ale teď už mi to jde docela dobře. Ráno
posnídám a už beru přízi do ruky. Pracuji na
tom několik hodin, pak si dám pauzu a znovu
se pustím do práce. Pletu si, hodně čtu a když
je mi smutno, jdu si posedět na dvůr s ostatními. Nic mi nechybí, je mi tady velice dobře,“
pochvaluje si paní Runtagová, která ve zkratce vzpomíná na své sourozence, svou pestrou
a občas i neveselou životní anabázi. Na cestu

životem, která vedla od prvních dětských krůčků ve Vlčnově přes léta strávená v Olomouci
a následnému návratu do Vlčnova. Vzpomíná
i na své nemoci, dlouhé pobyty v nemocnici,
i na své rodiče a na některé členy rodiny, kteří
žili své složité životy. Vzpomíná na mnohé epizody z uplynulých let, ale vždy končí vyprávění
s úsměvem. Je jedním ze vzácných lidí, kteří
umějí jen tak mimoděk, samozřejmě a přesto
srdečně a upřímně, předávat radost. A rádi
pomáhají druhým…
Její obvazy poputují k potřebným. Ta
lehká, vzdušná plátýnka nejsou jen nějakým
neživým materiálem. Je v nich kus velké snahy,
a také kousek duše. V těch obvazech je přibalený tichý pozdrav, úsměv a dobrá vůle charakterního člověka. Od úžasné paní z Vlčnova,
která se umí smát očima a dávat dobro i beze
slov …Moc bych si přál, aby paní Runtagová
byla stále šťastná jako dnes při našem povídání. Hodně zdraví a spokojených dnů, drahá
paní Runtagová!
Oleg Kapinus, PR Manažer OCH Uh, Brod

Spolek rodičů a přátel školy
V září 2014 byl založen při ZŠ Vlčnov
Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ), jehož
účelem je zlepšení podmínek našich dětí ve
škole. Jedná se o organizaci, která je prostředníkem mezi rodiči a vedením ZŠ Vlčnov. Cílem
Spolku je organizační a finanční podpora při
školních i mimoškolních aktivitách ZŠ a MŠ
Vlčnov, podpora kvalitního školního prostředí, žáků, kvalitní výuky a vzájemné spolupráce
školy a rodiny.
Jedná se o oficiální organizaci, která má
své stanovy, účetnictví, radu. Ustavující schůze spolku proběhla dne 13.11. 2014, přítomni
rodiče zde zvolili radu spolku a odhlasovali
výši členského příspěvku na 100 Kč na člena
ročně. Tento příspěvek je vždy využit výhradně na potřeby našich dětí v ZŠ a MŠ Vlčnov.
V loňském školním roce se členy spolku stalo
73 rodičů, dalších 45 rodičů přispělo částkou

100 Kč bez členství ve spolku. Celkem bylo
tedy vybráno 11 800 Kč. Z výše uvedené částky
byly prozatím pořízeny pastelky pro prvňáčky, dále jsme přispěli částkou 2040 Kč na Den
Země pro 2. stupeň ZŠ a 1530 Kč bylo využito
na dopravu školy v přírodě pro 1. stupeň ZŠ.
Další peníze budou vždy po dohodě s vedením
školy použity na aktivity dětí.
V letošním roce se SRPŠ na žádost rodičů
2. tříd aktivně zapojilo do jednání s vedením
školy a zastupitelstvem obce Vlčnov ohledně
plánovaného sloučení těchto tříd ve 3. ročníku.
Nakonec se nám podařilo prosadit, aby žáci
těchto tříd zůstali ve 3. ročníku ještě rozděleni. Tímto bychom chtěli zastupitelstvu obce
poděkovat za vstřícnost a finanční podporu.
Největší plánovanou akcí SRPŠ ve spolupráci se ZŠ a obcí Vlčnov je 1. reprezentační
ples školy, který se uskuteční dne 15.1.2016,

na němž se nám mimo jiné polonézou představí žáci 9. tříd. Výtěžek plesu bude opět sloužit k podpoře ZŠ a MŠ Vlčnov při financování mimoškolních aktivit. Již nyní Vás na ples
srdečně zveme.
Touto cestou bychom také chtěli poprosit rodiče, kteří ještě nejsou členy spolku, aby
tuto možnost zvážili v letošním školním roce.
Členství ve spolku rodiče nezavazuje automaticky k aktivní spolupráci, mohou se podílet
na zlepšení školního prostředí pouze pasivně
(např. sponzorskými dary na tombolu plánovaného rodičovského plesu, nebo pouze ročním příspěvkem 100 Kč, který bude využitý
k financování školních a mimoškolních aktivit dětí).
MUDr.Eva Srncová, předsedkyně SRPŠ
Mgr. Zita Zemková, členka SRPŠ

Přišlo e-mailem
3. června 2015: Jízda králů – poděkování královské mamince
Vážená paní Mikulcová, nedá mi, abych Vám nepoděkovala a abych Vám  nenapsala, jak se nám sobota a neděle u Vás líbila. Bylo vše tak
úžasné, okouzlující a propracované do všech maličkostí. Musí to dát Vám všem moc a moc práce, ale je radost na to hledět. Tam snad musel
přiložit ruku k dílu každý obyvatel. Těch nádherných krojů, už od malých dětí, napečených dobrých koláčů a trubiček. Na ty jsem chodila. A ta
radost, která snad vyzařovala ze všech obyvatel, ochotných, příjemných ať v pohostinství, v hotelu v Nivnici, v sobotu večer v Kulturním domě.
Ptala jsem se tam na Vás a paní uvaděčka byla tak ochotná, že mi Vás přišla ukázat, ale když jsem viděla Vaše vytížení, tak jsem si netroufala
Vás vyrušovat a volím až tuto cestu k poděkování MOC A MOC za vše! Lístky byly připravené, ani na to jste nezapomněla. Zkrátka, splnil se mi
mnoholetý sen se k Vám na tu krásu podívat a byla jsem nadšená. I ten Váš malý král byl okouzlující a hlavně jak to všechno vydržel – gratulujeme mu! Poděkování mám vyřídit i od mé přítelkyně, která tam byla se mnou.
Na závěr mám však ještě jednu prosbu – vyřiďte prosím pí. Mgr. Florianové moje velké poděkování, protože to vše patří i ji. Byla první, kterou jsem obtěžovala dotazy a ona vždy ochotně odpovídala. Vaše městečko je kouzelné, čisté, udržované. Je radost se tam procházet.
A tak Vám přeji, hodně dalších úspěchů. Díky Vám za udržování tak nádherné tradice. To je balzám na duši. Srdečně Vás zdravím a oběma
Vám děkuji, Míla Voláková z Prahy.
22. července 2015: Poděkování za Pohádkové búdy
Dobrý den, vyřiďte prosím poděkování organizátorům akce „Pohádkové búdy“, která se uskutečnila včera. Zúčastnila jsem se se svým vnukem a dalšími mimo vlčnovskými rodiči a dětmi. Akce se nám velmi líbila, vyšlo i počasí, a děti byly nadšené. Ještě jednou dík organizátorům
a účinkujícím. Jaroslava Horáková, Brno
V lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015
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Místní organizace KDU-ČSL Vlčnov

podporuje komplexní pozemkové úpravy v naší obci
Vážení spoluobčané, k mnohým z Vás se
už dostala informace, že ve Vlčnově má probíhat pozemková reforma, či něco podobného.
Správný název připravovaných úprav ale zní
Komplexní pozemkové úpravy. Tyto úpravy
nemají nic společného s negativně přijímanými pozemkovými reformami z let dávno
minulých.
Ve Vlčnově bohužel probíhala i kampaň
proti komplexním pozemkovým úpravám.
Většina z nás se naštěstí nenechala zmást
negativním postojem a strašením, že nám
zase někdo chce zabavovat půdu. Není důvod
k obavám.

•
•
•
•
•
•

Co Vám, vlastníkům půdy,
komplexní pozemkové úpravy
přinesou?
Odstranění nesouladů mezi stavem terénu
a stavem vedeným v katastru nemovitostí
Vyrovnání hranic pozemků
Přesné určení hranic pozemků a výměry
každého řešeného pozemku
Přístup ke každému řešenému pozemku
Možnost vypořádání spoluvlastnictví
k pozemkům
Dořešení neprojednaných pozůstalostí –
dědictví

Skvělou zprávou pro majitele pozemků
je, že veškeré náklady s prováděním pozemkových úprav hradí stát.
Proč lidovci ve Vlčnově
podporují provedení komplexních
pozemkových úprav?
Když si znovu přečtete šest bodů výše
uvedených, je jasné, že komplexní pozemkové úpravy jsou ku prospěchu občanům (vlastníkům půdy). Nelze myslet jen na sebe. Tyto
úpravy pomohou životu celé obce. Kolik z Vás
si přeje například cyklostezky? Při provedení
těchto úprav bude vybudování zpevněných
cest pro kola mnohem jednodušší.
Letošní sucho v plné nahotě odkrylo špatné
hospodaření s půdou v posledních desítkách let
v celém našem státě. Kdy jindy bychom měli mít
větší motivaci pomalu vracet krajinu do funkčního stavu? Nemůže všude být beton, sluneční
elektrárna nebo Babišova řepka. Potřebujeme
jak mokřady na udržení vody v přírodě, tak
i protipovodňová opatření jako poldry a jiné. Po
suchu taky můžou přijít návalové deště a bleskové povodně, které hrozí i ve Vlčnově, i když si
to nepřipouštíme. Věřím, že zastupitelstvo obce
i samotní občané se k tomuto problému postaví
aktivně a zodpovědně.

Měli bychom mít úctu k půdě, kterou dědíme po předcích. Tato půda je po generace živila. Mnozí z nás dnes ani pořádně neví, kde ty
pozemky vlastně máme, v jakém jsou stavu,
jak se o ně stará nájemce. Teď máme jedinečnou příležitost získat k naší půdě vztah, mít ji
pod kontrolou a pronajímat ji dobrému hospodáři. Nepodceňujme proto průběh samotných
pozemkových úprav. Každý z nás má možnost
ovlivnit, jak bude jeho půda v budoucnu vypadat. S příslušnými pracovníky, kteří budou
pozemkové úpravy provádět, máme možnost
komunikovat a vyjádřit svá přání.
Smutným příkladem přístupu některých
obyvatel Vlčnova, kdy podle hesel… Po mně
potopa …Krtek hrabe od sebe, člověk k sobě…
byla nabídka dobrovolného odevzdání práva
majitelů pozemků rozhodovat o vlastním
pozemku při provádění pozemkových úprav
jiné instituci, která asi bude mít těžko zájem na
tom, aby pozemkové úpravy proběhly k majitelově spokojenosti. I přes to všechno se komplexní pozemkové úpravy rozbíhají a je jen na
nás, jak jich využijeme k dobru našemu i obce.
Zkušenosti z jiných obcí jsou velmi pozitivní
a my ve Vlčnově jsme bohužel pozadu.
Michal Slinták,
místopředseda MO KDU-ČSL Vlčnov

Zjištění k hospodaření Vlčnovské zemědělské a.s.
na pronajatých pozemcích
Jako většina obyvatel Vlčnova, kteří
v katastru obce vlastní nějakou zemědělskou
půdu, i já jsem se dostal do pozice pronajímatele, kdy jsem svoji půdu předal do nájmu
místnímu zemědělskému družstvu, konkrétně
Vlčnovské zemědělské a.s. (dále jen nájemce).
K předmětu nájmu, resp. povinnostem
nájemce se dle § 2213 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. uvádí následující, cituji:
„Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu
obvyklému, a platit nájemné.“
Z pozice vlastníka pozemků, které jsou
předmětem nájemní smlouvy jsem se tedy rozhodl zjistit, jak tento nájemce hospodaří s mojí
půdou. Konkrétně jsem byl zvědav, jak jako
řádný hospodář vykonává svoji zemědělskou
činnost na pronajatých pozemcích.
Po zhlédnutí aktuálního stavu svých
pozemků přímo na místě jsem byl šokován.

Půda byla chemicky i fyzikálně zdevastována. Domnívám se tedy, že nájemce hospodaří na pozemcích způsobem, který je v rozporu s náležitými agrotechnickými postupy
a výrazně tak poškozuje vlastnosti půdy, čímž
působí újmu na mém majetku.
Poněvadž jako laik nedokážu posoudit
přesnou míru a způsob poškození půdy, nechal
jsem si od pana Dr. Ing. Milana Sáňky, soudního znalce v oboru zemědělství, vypracovat
znalecký posudek zaměřený na vyhodnocení
poškození půdy na dotčených pozemcích.
Závěry znaleckého posudku, který je k dispozici na webových stránkách obce Vlčnov,
předkládám, neboť se domnívám, že následující informace jsou užitečné pro všechny, kteří
pronajímají svoji půdu Vlčnovské zemědělské
a.s. a chtějí mít přehled o tom, jak se na nich
může hospodařit.
Můj příspěvek není útokem nebo snahou
o vyvolání paniky vůči hospodaření Vlčnovské

zemědělské a.s. Je to pouhé konstatování
faktu o hospodaření této společnosti na mých
pozemcích, které může nebo nemusí být totožné s hospodařením na ostatních pozemcích.
Chtěl bych jen tímto článkem poukázat na
skutečnost, jak reálně Vlčnovská zemědělská
a.s. hospodaří na mých pozemcích a apelovat na Vás, pronajímatele pozemků, abyste
ve svém zájmu zaměřili svoji pozornost na to,
jakým způsobem je obhospodařována Vaše
půda.
V budoucnu možná budou chtít Vaši
potomci na pozemcích hospodařit a budou
tak chtít mít k dispozici úrodnou půdu bez
poškození, které vzniká hlavně jejím nehospodárným využíváním. Nápravná opatření,
která vedou k odstranění vzniklého kritického stavu půdy jsou finančně náročná a co je
zásadnější, k celkové nápravě jsou nutná dlouhodobější opatření.
Ing. Štěpán Lasák

Znalecký posudek
Vyhodnocení újmy způsobené poškozením chemických a fyzikálních vlastností půdy na pozemcích p.č. 4603/29, 4643/26, K.Ú. Vlčnov
Datum:
13. 7. 2015
Číslo posudku
dle znaleckého deníku: 16/2015
Objednatel:
Ing. Štěpán Lasák, Vlčnov č.p. 817, 687 61 Vlčnov
Zhotovitel:
Dr. Ing. Milan Sáňka, Mošnova 21, 615 00 Brno
Znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 16. 2. 1993, č.j. ZT 1421/93 pro základní obor
zemědělství, pro odvětví výroba rostlinná, specializace půdoznalství, kontaminace půd a zemědělské produkce.
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Závěry znaleckého posudku
Na pozemcích ZPF v k.ú. Vlčnov, p.č.
4603/29 a 4643/26 bylo provedeno hodnocení míry poškození půdy chemickou a fyzikální degradací s těmito závěry:
Podle bonitace půd i podle místního pedologického šetření náleží pozemky do BPEJ
3.07.00, 3.07.10 a 3.20.51. Jedná se o půdní typ
černozemě v subtypu pelická a pelozem v subtypu modální. Oba půdní typy náleží k úrodným, ale vysoce zranitelným půdám fyzikální
degradací.
Hodnocením chemických vlastností –
obsahů hlavních živin byly zjištěn vysoký až
velmi vysoký obsah vápníku, draslíku a hořčíku
a nízký obsah fosforu. U dusíku bylo zjištěno
přehnojení, zejména ve vztahu k vyseté plodině.
Hodnocením fyzikálních vlastností – pedokompakce a půdní struktury bylo zjištěno vysoké zhutnění půdy počínající již v hloubce 12–20
cm a dosahující extrémních hodnot v hloubce

40 cm. Zjištěné hodnoty penetračního odporu jednoznačně prokazují, že jsou používány
nevhodné způsoby hospodaření – intenzívní
pojezdy v nevhodnou dobu a nevhodný způsob kultivace.
Vysetý porost sóji vzrůstem neodpovídá
fázi vývoje. Příčinou může být suchý počátek
léta, extrémní zhutnění a nevhodné hnojení.
Pravděpodobná je kombinace uvedených faktorů
Nadměrné hnojení (nevhodnou) formou
dusíkatými hnojivy za současného nedostatku některého z makroprvků vytváří nepříznivé
podmínky pro mikrobiální život v půdě, což se
dále projevuje ztrátou příznivé struktury půdy
a zvýšenou náchylností k fyzikální degradaci,
zejména pedokompakci. V souběhu s vysokou
přirozenou zranitelností půd ke kompakci a
s nevhodným způsobem hospodaření tak dochází k závažnému poškození půdních vlastností
a tím i produkčních a ekologických funkcí půd.

Bez provedení nápravných opatření lze
na předmětných pozemcích očekávat snížení
úrodnosti půdy a zhoršení ekologických funkcí
půdy, zejména zvýšenou erozi a snížení retenční schopnosti půdy.
Vzniklá újma na zemědělské půdě byla
vypočtena oceněním základních opatření
k odstranění kritického stavu. Na předmětných pozemcích činí 44.203 Kč. K dosažení
celkové nápravy stavu jsou však nutná dlouhodobější opatření.
Výsledky šetření jednoznačně prokazují, že bylo porušeno ustanovení zákona č.
41/2015 Sb. na ochranu zemědělského půdního fondu, zejména § 3, odst. 1, písm. d):
„Je zakázáno poškozovat fyzikální, chemické
nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy
jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením, překrýváním nebo narušováním
erozí“.

Podzimní dýňové recepty
DÝŇOVÁ POLÉVKA
Suroviny: 360 g dýně očištěné a nastrouhané,
60 g nastrouhaného celeru, 60 g nastrouhané
mrkve, máslo nebo olivový olej, cca 2–3 stroužky
nastrouhaného česneku – podle chuti zeleninový vývar nebo voda, smetana na vaření 2 dl, sůl,
pepř mletý, muškátový květ – špetka
Postup: Nastrouhanou dýni, celer a mrkev dáme
do kastrolu na kousku rozehřátého másla nebo
na olivovém oleji krátce orestovat, pak přilijeme trochu vývaru nebo vody (2 dcl), muškátový
květ, nastrouhaný česnek a dusíme do změknutí.
Pak vše rozmixujeme na hladkou kaši, přilijeme
smetanu (nebo vývar), případně ještě naředíme
(záleží na tom, jak chceme mít polévku krémovou). Ke konci dochutíme solí, pepřem nebo ještě
přidáme česnek. Polévku podáváme s osmaženými houskovými krutony.
ZAPEČENÁ DÝNĚ HOKKAIDO
Suroviny: asi 1 kg dýně Hokkaido, 1 pórek, 1
stroužek česneku, 2–3 pol. lžíce oleje, sůl, pepř,
500 g mletého masa (hovězí a vepřové), 500
g rajčat nakrájených na kousky, špetka skořice,
250 ml vody, 200 g strouhaného sýru (Gouda,
Bergkäse apod.), olej na vymazání formy.
Postup: Dýni dobře omyjeme, rozkrojíme,
vydlabeme semínka a rozkrájíme na kousky.
Pórek nakrájíme na kolečka. Na pánvi rozehřejeme olej, přidáme dýni a pórek a chvilku orestujeme. Osolíme, opepříme, zalijeme vodou a přikryté asi 10 minut povaříme. Na druhé pánvi
orestujeme na troše oleje mleté maso. Osolíme,
opepříme, přidáme česnek a rajčata (s konzervou
to jde rychleji, kdo chce, může čerstvá rajčata
oloupat a nakrájet na kousky). Když je zapotřebí, zalijeme trochou vody a necháme přikryté asi
10 minut dusit. Dochutíme solí a pepřem a přidáme skořici.
Do vymazané zapékací mísy nasypeme dýni a na
dýni rozetřeme mleté maso. Posypeme strouhaným sýrem. Pečeme v rozehřáté troubě na
200°C asi 25–30 minut.
Doporučená příloha: nudle, bramborové noky
nebo jenom bageta
V lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015

BRAMBORÁK Z DÝNĚ HOKKAIDO
Suroviny: 1 dýně, 2 brambory, 1-2 vejce, 3 lžíce
polohrubé mouky, česnek, majoránka, sůl
Postup: Na hrubém struhadle nastrouhat omytou a neoloupanou dýni Hokkaido (vynechejte
změklý střed) a nastrouhejte brambory, přidejte
2 vejce, mouku, česnek, koření a sůl. Zamíchejte
a smažte na olivovém oleji (na vaření) na pánvi.
Tato směs na bramboráky má tu výhodu, že
nenasává olej.
DÝŇOVÝ KOLÁČ SE ŠLEHAČKOU
Suroviny: 100 g celozrnné mouky, 150 g polohrubé mouky, 130 g másla, 1 vajíčko, 2 lžíce třtinového cukru, 1 lžička citrónové kůry, sůl
Náplň do koláče: 1 dýně Hokkaidó, 1 lžíce citrónové šťávy, hrst lískových oříšků, 200 g sušených
meruněk, 5 lžic medu, 2 lžíce zakysané smetany,
špetka skořice, 2 vajíčka
Na ozdobu: 200 g smetany ke šlehaní, 1 ztužovač do smetany
Postup: Máslo nakrájíme na plátky. V misce smícháme cukr, obě mouky, sůl, citrónovou kůru
a vmícháme máslo a vajíčko. Vypracujeme těsto,
které zabalíme do potravinářské fólie a necháme uležet v lednici asi 20 minut. Než bude těsto
připraveno, uděláme náplň. Z dýně odstraníme
slupku, rozkrojíme ji a vydlabeme semínka. Dýni
nakrájíme nadrobno. Dýni vhodíme do hrnce,
zalijeme trochou horké vody a dáme vařit do
změknutí. Vaříme asi 15 až 20 minut. Hotovou
dýni přecedíme a rozmixujeme tyčovým mixérem. Rozmixovanou dýni ochutíme medem,
skořicí a citrónovou šťávou. Do náplně přidám
zakysanou smetanu a vajíčka, vše rozmixujeme, aby vznikl hladký krém. Meruňky nakrájíme
nadrobno a oříšky rozdrtíme. Vytáhneme těsto,
vyválíme ho tak, aby odpovídalo velikosti formy.
S pomocí prstů těsto vypracujeme a vytvarujeme
okraje. Těsto na několika místech propíchneme
vidličkou. Na dno nasypeme meruňky a oříšky. Do koláče nalijeme dýňovou směs. Troubu
předehřejeme na 190°C a pečeme asi 35 až 40
minut. Jako tečku na závěr si připravíme šlehačku. Nalijeme ji do nádoby a vsypeme ztužo-

vač. Vyšleháme pevnou šlehačku. Hotový koláč
necháme vychladnout a podáváme se šlehačkou.
DÝŇOVÝ KOMPOT
Nakrájet dýni na kostky, hodit do hrnce, zasypat
hodně cukrem, nechat pustit za tepla dýni do
cukru, přidat horkou vodu, ochutit citronem,
ananasem, přidat rozinky, skořicový cukr... prostě jak každému libo. Dýně pustí svou šťávu do
cukru, rázem bude celá ponořená ve své šťávě.
Už jen přidat citron a trochu ještě svařenou vodu,
ochutit podle svého a zavařit jako kompot. Je to
ta nádherná, skleněná dýně, která je vychlazená úplně úžasná! Zkuste to a uvidíte ten rozdíl!
KANDOVANÁ DÝNĚ
Suroviny: 1 kg na kostičky nakrájené dýně, 0,5
kg pískového cukru, 1 pol. lžíce kyseliny citrónové nebo šťáva ze 2-3 citronů, 3 pol. lžíce šťávy
z pomeranče.
Postup: Dýně musí být zbavena měkkých částí,
použít jen opravdu tuhou část dužniny, nakrájet na kostičky o straně větší než 0,5 a menší
než 1 cm. Zalít vodou s rozpuštěnou kyselinou
a nechat přes noc máčet. Ráno slít vodu a přisypat cukr, přidat sunquick, promíchat a nechat
stát do večera. Pak zahřívat až k bodu varu a za
mírného varu (indukční plotýnka na 1) nechat
zesklovatět – je třeba hlídat a nepřevařit. Pak
slít přes síto, nechat okapat, dát na plech s pečícím papírem a sušit v horkovzdušné, pootevřené
troubě při 50°C, dokud se kostičky nepřestanou
lepit a půjdou snadno od papíru. Po vychladnutí prosypat cukrem krupicí a zlehka promnout
v prstech, aby byla každá kostička obalená.
DÝŇOVÝ DŽEM
Dýni nakrájíme na kostičky, podlijeme vodou
a povaříme 30–45 minut. Přidáme cukr – na
1kg dýně 60dkg cukru, 3dkg kyseliny citrónové.
Dusíme 30 minut. Nakonec dáme na 1kg dýně
1 1/2 balíčku Pektogelu. Dusíme ještě 30 minut.
Za tepla plníme do sklenic.
Dobrou chuť přeje Marie Kolajová
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Mladá rodina hledá ke koupi rodinný domek se zahrádkou ve Vlčnově.
Informace na tel: 776 710 601 nebo na jara.horky@seznam.cz
V lčnovský zpravodaj – číslo 43 – září 2 015
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