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Vážení občané,
rok s rokem se sešel a jsme opět o rok
starší. V mnohasetleté historii obce rok nic
neznamená, ale v životě člověka může znamenat mnoho. Na konci roku 2015 můžeme hodnotit čeho bylo v našem životě víc. Zda dobra
a pozitivních věcí nebo věcí smutných.
Dovolíme si jménem zastupitelstva obce
zhodnotit uplynulý rok z pohledu schválených investic a připravované podpory místních spolků a místních neziskových organizací. V investiční činnosti to nebyly pouze
velké stavby, ale rok zahájení rekonstrukce
kapličky nad sokolovnou v celkové hodnotě oprav 90 000 Kč a nám se podařilo získat dotaci 50 000 Kč z ministerstva kultury. Byla provedena nejenom oprava střechy,
ale i interiér kapličky získal novou podobu.
Je to jedna ze čtyř kapliček ve Vlčnově, které
vlastní obec Vlčnov a máme tedy povinnost
starat se i o drobnou sakrální architekturu. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zahájení rekonstrukce tří místních komunikací:
Starohorská, Kaunicova, Tyršova a zpevnění
polní cesty směrem k Horňanskému mostu.
Vzhledem k tomu, že v loňském roce proběhla projekční příprava, bylo možné v letošním roce zahájit tyto investice výběrovým
řízením na dodavatele. Rekonstrukce ulice
Starohorská a Kaunicova byla zahájena současně. Po jejím dokončení a předání mohla
být zahájena rekonstrukce komunikace v ulici
Tyršova a zároveň probíhalo zpevnění polní
cesty k Horňanskému mostu. Celková cena

oprav dosáhla výše 10 000 000 Kč. Investice
do místních komunikací zvyšuje bezpečnost
dopravy a chodců a snižuje prašnost a hluk.
V zimním období je pak mnohem snadnější
provádět kvalitní posyp. Při údržbě pochůzných ploch byla provedena oprava chodníku k lékárně. Další významná investice byla
výměna oken a zateplení hasičské zbrojnice.
Při této rekonstrukci byla provedena oprava
interiéru především podkrovních prostor.
Celá rekonstrukce stála 1 300 000 Kč, získaná
dotace ze Státního fondu životního prostředí
ji pro obecní pokladnu snížila o 851 000 Kč.
Poslední akcí, kterou jsme v letošním roce
úspěšně realizovali, byla výměna oken na
budově obecního úřadu v ceně 900 000 Kč
a výměna topení za dosavadní akumulační
kamna. V letošním roce jsme tedy proinvestovali cca 12 000 000 Kč. Další významnou
událostí v letošním roce bylo zahájení pozemkových úprav. Chtěli bychom poděkovat panu
Antonínu Vozárovi, který byl zastupitelstvem
obce pověřen provedením celé administrativní přípravy.
Málokdo si uvědomí, jak významným způsobem obec podporuje činnosti místních spolků, neziskových a příspěvkových organizací. Pro letošní rok všichni žadatelé o finanční
podporu museli doložit vyúčtování a po novele
zákona vyplnit poněkud složitější formulář
žádosti. Příspěvkovým organizacím obce –
Klubu sportu a kultury a Základní a mateřské škole obec přispěla částkou 7 165 000 Kč,

neziskovým organizacím a spolkům – TJ,
farnosti Vlčnov a ostatním spolkům částkou
1 270 000 Kč.
V příštím roce budeme pokračovat ve
vylepšování vzhledu naší obce: bude se realizovat rekonstrukce ul. Podedvorská, prostor
v Dolních chaloupkách, zahájíme revitalizaci zeleně 2. etapa, jejíž součástí je i prostor
hřbitova, dále vytěžení poškozených ořešáků
a výsadba nových v búdách. V současné době
je již odsouhlasena studie na rekonstrukci
koupaliště a pokud podmínky dovolí mohla
by být 1. etapa rekonstrukce zahájena po letní
sezoně 2016.
Na jaře bychom měli realizovat úpravu
fasády a zateplení stropu v budově obecního úřadu. Pokračujeme v umísťování dřevěných soch muzikantů ve vlčnovských búdách.
Připravujeme zpevnění dalších obecních cest
recyklátem ze skládky suti. V těchto dnech
jsme vysadili prvních 300 kusů cibulovin na
veřejném prostranství a budeme se těšit na
rozkvetlý Vlčnov v jarních měsících.
Dovolte, abychom poděkovali všem občanům, spolkům, zaměstnancům příspěvkových
organizací, zaměstnancům obce, zastupitelům
za práci pro Vlčnov a Vlčnovjany. Děkujeme
za trpělivost při omezení, které s sebou přináší realizace investičních akcí. Přejeme všem
pevné zdraví, spokojenost, klid a mír.
Jan Pijáček, starosta
a Marta Moštková, místostarostka

Vážení občané, farníci, bratři a sestry,
rád bych vás pozdravil prostřednictvím
tohoto Vlčnovského zpravodaje a popřál vám.
Krásný, radostný a pokud možno klidný
čas Vánoc, ať můžete do nového roku vstoupit s novými silami a odvahou učinit svět
kolem sebe lepším.

Farní den
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V posledních dnech často slyšíme o všech
nebezpečích, válkách a útocích ve světě.
A všichni se shodneme, že život v míru je přáním každého z nás. Možná jsme pohlceni strachem, zakoušíme pocit bezmoci cokoli z toho
nějak ovlivnit. Nenechme se tím pohltit, udělejme to, co v našich silách je. Staňme se tvůr-

ci pokoje, míru, usmíření ve svých domovech,
rodinách a mezilidských vztazích. Přistupujme
s úctou jeden k druhému. Hledejme kořeny,
z nichž naše civilizace povstala. Možná nezměníme svět, ale naplníme svůj vlastní úkol, který
na tomto světě máme.
P. Ladislav Kunc

Ministranti
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Malý přehled života naší farnosti v uplynulém roce
•
•
•
•
•

AKTIVITY:
spolupořádání Tříkrálové sbírky – ve spolupráci s Charitou a obcí Vlčnov
velikonoční klepání po obci
průvod Božího Těla v obci
farní den s koncertem Pavla Helana
soustředění ministrantů a scholy
v Prasklicích

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Martina Mošťková – Člověk a víra

•

farní zájezd – Karlštejn, Louny, Praha
setkávání nad různými tématy ve farní
učebně
živý betlém
vánoční koncert – ve spolupráci s obcí
Vlčnov
VE FARNOSTI PŮSOBÍ:
schola, 18 členů
sbor
23 ministrantů
nedělní klub Kubík pro děti od 4 let do
2. třídy
společenství: mladých, terciářů, starších,
Fatimského apoštolátu a Modlitby matek
pastorační rada, která je složená z volených a jmenovaných členů, tentokrát má
11 členů, spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících (viz Stanovy pro pastorační rady)
ekonomická rada má 5 členů stará se mimo

jiné o zajištění hmotných potřeb farnosti
(viz Stanovy pro ekonomické rady)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOBROVOLNÍCI:
úklid interiéru i exteriéru kostela
péče o výzdobu kostela
úklid farních budov
sečení trávy kolem kostela a na farní
zahradě
podzimní úklid listí
čištění okapů a rýn na budově kostela
a fary
zimní úklid sněhu kolem kostela a fary
OPRAVY:
rekonstrukce sociálního zařízení v nové
farní budově, zavedení úspornějšího osvětlení a vytápění budovy
rekonstrukce osvětlení v dalších částech
kostela, zůstává zajistit rekonstrukci osvětlení v presbytáři
rekonstrukce farních vrat

Projekt EDISON
“Ahoj, ahoj, ahoj“. Tato slova se ozývala
každé ráno mezi žáky vlčnovské školy v týdnu
od 5. do 9. října 2015. Nebylo by na tom nic
zvláštního, kdyby se nejednalo o slova, která
zaznívala z úst tří zahraničních studentů, kteří
nás navštívili v rámci projektu Edison.
Díky němu jsme měli možnost přivítat na
naší škole jordánského chlapce a poté dívku
z Gruzie a dívku z dalekého Taiwanu. Všichni
tři k nám přijeli za účelem vžít se do role kantora na jeden celý týden nastolit mezikulturní
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dialog, ale především podnítit nejen samotné
žáky, ale i učitele, k debatám o odlišné kultuře,
zvycích a tradicích – a to všechno probíhalo
samozřejmě jak jinak než v angličtině.
Žáci tak v uplynulém týdnu zažili zajímavé
hodiny, doprovázené zpěvem, tancem a zajímavostmi z dalekých a nám příliš neznámých
zemí.
Mohli si taky procvičit svoji angličtinu
a zjistit, že jejich úsilí a hodiny strávené nad
úkoly z angličtiny nejsou jen tak pro nic za nic,

ale naopak že se vyplatí a umožní jim komunikovat s kamarády z celého světa! Samozřejmě
že někdy docházelo i k úsměvným situacím,
ale žáci si dovedli poradit a použili, jak se říká
„ruce, nohy“, když nemohli nalézt správné slovíčko. Po každé vyčerpávající dopolední výuce
čekal na studenty oběd v naší školní jídelně,
kde mohli ochutnat klasické české jídlo – pro
ně něco zcela neznámého.
Ani odpoledne zahraniční studenti nezaháleli. Každé odpoledne jsme pro ně připra-
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vili program, zaměřený na zajímavosti a krajinu obce Vlčnov. Kostel sv. Jakuba Staršího,
slovácká jizba pod kostelem, Galerie na
Měšťance, muzeum lidových pálenic, hasičská zbrojnice byly jedny z míst, které navštívili.
Nemohli jsme zapomenout také na výšlap do
vinohrad s výstupem na rozhlednu a ukázkou „búd“ a samozřejmě také na opékání špekáčků, které si jim obzvlášť líbilo, jelikož ve
svých zemích tuto tradici nemají. Na připravená místa je doprovázeli žáci z jednotlivých tříd

druhého stupně pod vedením učitelů. Vždy po
prvotním ostychu se žáci se studenty dali do
řeči, začali se vyptávat na věci, které je zajímaly a závěrem jejich otázky nebraly konce.
Nesměly chybět ani společné fotografie.
Páteční rozloučení nebralo konce – společné focení, podpisy, předávání telefonních
čísel, emailů a kontaktů Facebook... Tak vypadal konec projektu Edison.
Věříme, že stejně jako se nechtělo odjíždět
studentům, tak jen tak brzy naši žáci neza-

pomenou na krásné vzpomínky, které získali
během tohoto netradičního týdne. Jsme rádi,
že jsme měli příležitost přivítat zahraniční
studenty na naší škole, ukázat jim slováckou
kulturu a že naopak naši žáci měli možnost
dozvědět se o zcela odlišné kultuře a také si
procvičit svoji angličtinu v tomto neformálním prostředí.
Mgr. Romana Sojková,
zástupkyně ředitelky ZŠ

Všechno nejlepší, Františku, bratře Patriku,
k Tvým narozeninám! Až do 26 let mu
určitě podobně přáli jeho rodiče, sourozenci, spolužáci, spolubratři… A v neděli 15. 11.
jsme přijeli do Vlčnova popřát bratru Patrikovi
všechno nejlepší my, jeho příbuzní a přátelé
ze všech koutů vlasti, v předvečer jeho 100.
narozenin. Ani ne tak popřát, jako potvrdit
a vyznat svoji důvěru, že všeho nejlepšího skutečně dosáhl. Vždyť může být něco lepšího než
nebeská blaženost?
Ba ani vlčnovská slivovica a vdolečky sa
jí nevyrovnajú! – Odpusťte Pražákovi tento
výkřik na pokraji blasfemie, ale pochopte –
když přijedete z Prahy na Moravské Slovácko,
a ještě k tomu na slavnost, máte dojem, že jste
se ocitli v jiném světě: všeobecná zbožnost,
patriarchát, kroje, zpěv a tanec, vlídnost
a pohostinnost, zmíněná slivovica, vdolečky
a vínko… Samozřejmě je to jen první dojem,
hned druhý dosvědčí, že z toho se život ani
ve Vlčnově neskládá. Patří k němu také tvrdá
práce, služba, oběť, a nakonec třeba i mučednictví, jak Vlčnovjanům připomíná jejich
rodák František Patrik.
A naléhavě to zdůrazňoval také otec kardinál Dominik při slavné mši svaté i při odpolední veřejné diskuzi: Sešli jsme se dva dny
poté, co v Paříži padly za oběť stovky nevinných civilistů podobně fanatickému režimu,
jako byl fašismus. V poledne se měly rozeznít
zvony k uctění památky pařížských obětí,
a otec Dominik nám položil otázku: Nezvoní
to náhodou hrana Evropě? Kultuře a civilizaci založené na křesťanství? Nebijí ty zvony
na poplach, abychom se vzpamatovali a přimkli se vší silou ke svým kořenům a hodnotám? Tak jako byl život Patrika Kužely zničen
nelidským režimem, tak může být zanedlouho
zničen život nás všech, pokud budeme stále
jen žvanit, vydávat rozporuplná prohlášení
a rezoluce, a nebudeme JEDNAT. Jednat pak
znamená pomáhat těm, kdo naši pomoc skutečně potřebují, ale zároveň se nebát bránit
proti těm, kdo přinášejí rozklad a smrt.
I evangelium se v těchto posledních dnech
církevního roku připojuje s upozorněním:
počítejte s koncem! Koncem svého života,
koncem svého města, země, světa… Syn člověka přijde, aby se zeptal – nikoliv „Jak ses
měl ve svém životě? Byl jsi spokojený? Dosáhl
jsi seberealizace?“ Ale „Podal jsi mi vodu,
když jsem byl žíznivý, oblékl jsi mě nahého?“
Služba, oběť, oddanost až k smrti, to je to, co
bude mít nakonec váhu. Syn člověka přijde
vážit naše lidství, což není totéž jako „seberealizace“ – tohle slovo by se mělo podle otce
Dominika z civilizovaného slovníku škrtnout.
V tomto duchu se nesla celá vlčnovská
strana 4

slavnost – s drobnými intermezzy, například
vynikající svíčkovou. Jen co jsme ale vyšli ven
z hodovní síně, počasí nám připomnělo, zač je
toho v životě loket. Jak na hřbitově u symbolického Patrikova hrobu, tak odpoledne před
jeho rodným domem při odhalování pamětní
desky nás provázel vytrvalý déšť a vlezlá zima.
Když jsem si u vlčnovského starosty stěžovala,
že počasí moc pěkné neobjednal – jinak bylo
vše vzorně zorganizováno – káravě mi vysvětlil, že pro místní sedláky je déšť požehnání…
A tak jsem se zastyděla: copak se nejtrýznivější Patrikova báseň nejmenuje Dní sypký
suchopár?
Kéž by nám nejen nová pamětní deska na
Patrikově rodném domě, ale i každá kapka
deště, všechno nepříjemné a vyžadující
sebezápor připomínalo, že Boží požehnání
jde ruku v ruce s obětí a službou. Že to je to
„všechno nejlepší“, které si přejeme k narozeninám a které nakonec, dá-li Bůh – vyústí
v život věčný.
Eva Imelda Fuchsová

Dní sypký suchopár

P.S. Ještě pár technických údajů pro zvědavce: kostel praskal ve švech, ale to je ve
Vlčnově normální. Není však zcela obvyklé,
aby v presbytáři kromě pana faráře stál ještě
primas český a 5 dalších dominikánů, a k tomu
jeden kanovník litoměřické kapituly (P. Repka,
též Vlčnovjan). Účast kongregačních sester
byla též hojná, tentokrát spíš selhali terciáři –
naštěstí si je Patrik zorganizoval mezi svými
příbuznými, kteří tam být chtě nechtě museli.
Po mši svaté jsme se v hojném počtu odebrali
na hřbitov. Po výtečném obědě se občané a farníci znovu sešli (cca 200 lidí), aby se setkali s otcem Dominikem v neformální debatě
– převážně opět o situaci v Evropě, o islámu
a uprchlících. Poté se pozornost obrátila zpět
k vlčnovskému mučedníkovi – všichni jsme se
odebrali k rodnému domu Patrika Kužely, kde
otec kardinál odhalil pamětní desku.
Tož (poučeni kauzou svaté Zdislavy) – až
se bude za 700 let hledat doklad úcty k Božímu
služebníku Patrikovi, aby mohl být blaho-svatořečen, hlaste prosím, že doklad o monumentálních oslavách jeho 100. narozenin je v rodinné kronice rodiny Kuželových a v kronice obce
Vlčnova, v mnoha regionálních zpravodajích,
v Českém Rozhlasu, i Perspektivách. Dary na
další propagaci (webové stránky) směrujte,
prosím, na provincii a zprávy o zázračném
vyslyšení proseb hlaste tamtéž.

Hrůz chřtán mě svírá v hrobě sytí temnotou
tmy propast tiskne zrádně v chladné náručí
tak jak macecha robě štvané žebrotou
a nevím, zda jsem na dně – kdo tmám poručí?

Patrik Kužela
(jaro 1941)

Dní sypký suchopár jak popel polykám
a prachem písečným se pouští plahočím
Když slzy zpražil žár jen srdcem zavzlykám,
kdy zeleň uvidím rty puklé omočím?
Krok pode mnou se boří písku nikde dna
již smrti suché o vlas jenom unikám
mé zpuchlé oči hoří v hlavě září tma
vod spodních duní ohlas, když se dokopám?
Vše ve mně zapadá jak plevel usýchá
a co se v nitru mém již zdálo životem
to v nic se rozpadá jak suť se sesýpá
s výsměšným šumotem s pošklebným rachotem.
Při pádu hluchý potlesk temných mocností
až v srdce zarývá se zatíná se v sluch
a v tvářích kalný odlesk zlobné radosti
mne ubožáka ptá se Ty a co tvůj Bůh?

A padám hloub a hloub v bezedné propasti
jak atom tříštěný jsem míčem skal a hran
a vymkne-li se kloub až řičím bolestí,
co na tom? zní stěny. Bez počtu již má ran.
Kol temná tma se tmí v děs tuhne tu i tam
kde ryk je nejpustší, se v ticho stupňuje,
jsem v samém jádře tmy na dně dna klopýtám
kde tma je nejhustší, tam v zvuk se zhušťuje.
Mé smysly – čistá deska, avšak v ohnivém
a umučeném mozku roste čísi hlas
hned zní jak šepot děcka, buší kladivem
hned měkký jak z vosku tvrdne v kov dští jas:
Ta propast bude tvým hlubokým kalichem
jenž samou hořkostí přetéká přes okraj
tím vínem opojným se zpij pryč s ostychem
jen z moře trpkosti vyvstane věčný ráj,
Nechť výš a výš se zdvíhá příboj bolesti
nechť mučí smutků příval, pálí do kostí
nechť šlehá, leptá, žíhá – cestu proklestí
bys víc byl, než jsi býval schopen milosti.

Článek byl převzat z časopisu České dominikánské rodiny OPUSCULUM. Životopis a další
informace o fr. Patriku Kuželovi OP naleznete na opusculum.op.cz/2012/11/opus11.pdf
nebo na laici.op.cz/clanek/patrik-kuzela-op
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Kardinál Dominik Duka obdržel pamětní medaili

Kardinál vchází do vlčnoského kostela

Pobožnost na hřbitově

Odhalení pamětní desky

Společné foto před kostelem

Patrik František Kužela OP
Patrik František Kužela OP byl jáhnem
dominikánského řádu a mučedníkem nacistické totality.
Roku 1915 se František narodil jako nejmladší z osmi dětí v rolnické rodině ve Vlčnově
na Moravském Slovácku. Když v 11 letech odešel do Prahy na arcibiskupské gymnázium,
nikdo z jeho nejbližších netušil, jak osudová
je to volba. Už za studií bylo ovšem patrné, že
životem půjde zrychleným krokem a s velkou
kuráží. Mezi spolužáky vynikal nejen nadáním, humorem a přátelskou povahou, ale
i obdivuhodnou sebekázní a touhou po hlubinách duchovního života. Ta ho ve 20 letech
přivádí do řádu sv. Dominika a přijímá jméno
Patrik.
Představení v něm rozpoznali velké intelektuální hřivny a poslali ho na studia do belgického Saulchoir. Měl se stát v budoucnu
profesorem teologie. O prázdninách roku
1940 se vrátil do Olomouce a přijal zde jáhen-

ské svěcení. Kvůli válce pokračoval ve studiích doma. 25. ledna 1941 však pro něj náhle
přišlo gestapo. O tom, co mu kladou za vinu,
se bratří dozvěděli z tajného dopisu z vězení
v srpnu roku 1941:
„Po vzniku protektorátu jsem se přidal
k hromadné žádosti Čechů v cizině o zavedení
české čtvrthodinky u francouzského rozhlasu
pro Čechy usazené ve Francii a Belgii, protože
jim bylo znemožněno poslouchat Prahu, jakmile se ocitla v nepřátelské Říši… udělal jsem
to jako povinnost Čecha v přesvědčení, že nejde
o politiku a že se to netýká Německa, ale v mém
obvinění to bylo překrouceno. Tak přišli na mé
jméno a zatkli mne…“
Vyšetřovací vazbu absolvoval v Olomouci
a ti, co ho znali a byli s ním, vypravují o jeho
statečnosti. Povzbuzoval ostatní, aby neztráceli naději a aby nikdy nezradili. Do lemů šatů,
které posílal na vyprání, vkládal tajně dopisy
a básně, psané na tenkém papíře. Díky tomu

se nám zachovalo svědectví o jeho závratném
duchovním růstu v temnotách utrpení.
Po kruté vyšetřovací vazbě v Brně byl
odeslán do Osvětimi s pověstnou obávanou
známkou RU – návrat nežádoucí. Jeho smrt
je datována v osvětimské úmrtní knize dne
15. 2. 1942 a jako příčina smrti je uveden zápal
plic. Dochovalo se však svědectví spoluvězně
o tom, že jeho smrt byla způsobena šikanou
a krutým mučením, protože gestapáky dráždila jeho neochvějná pevnost, pokora a víra.

„Za mnou pojď!“
Přeslechls hlas? Zve zas a zas:
Kdo dřív byl uvězněn? Kdo sám se uvěznil?
Bůh! Padám do prachu, Otci se kořím
dobroty zázraku sídlo si tvořím
ne v arše, v oblaku vstříc jitřním zořím.
Pán živý stan si sbil
sám v lůně panenském tělo si tvořím
ve chlévě betlémském v jesle se bořím
v údělu pozemském mučím se, hořím
Slinou mě potřísnil můj lid a dotrýznil!
Mé krve hlas vykoupil vás
„Se mnou pojď!“

Vstříc kynout…
v kříži duch vidí tvé dobrodiní
vím, proč do těžkých pout nás necháš někdy skout
Nic tolik netísní, neshrbí níže,
než když hřích potřísní, svědomí hryže
jediné, co vzkřísí, je břevno kříže
jen Ty jím umíš hnout
a kdo jej objímá, tulí se blíže
pochopí, že krev Tvá s Bohem nás víže
že spása jediná v bláznovství kříže
jí se dát proniknout – jest cíle dosáhnout
v kříži kdo bydlí, tvůj vavřín vidí
vstříc kynout.

In memoriam byl Patriku Kuželovi
udělen prezidentem Edvardem Benešem
Československý válečný kříž „v uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození
Republiky československé“. Toto vyznamenání zdobí jeho symbolický hrob na vlčnovském
hřbitově.

Vězeň (báseň z vězení, 25. 2. 1941)
Bublá proud…
již jaro svěží, chudobky sněží
proč nesmí sem vniknout, proteplit temný kout?
Kdy stín pout odletí, pukne led mřeží,
povolí objetí pásových dveří?
Kdy křídel vzepětí zdvihne co leží?
Kdy smím zřít mraky plout
ssát tóny kamenné, jež se strun věží
a klenby lomené, tryskají, běží
jak meče plamenné v duši se vřeží?
Kdy smím zas pokleknout, Svatostan odemknout
jíst z ruky kněží, krví tvou svěží
omládnout?
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Vlčnov ve fotografii

Chodník u lékárny před rekonstrukcí
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Chodník u lékárny po rekonstrukci

Demontáž starých oken obecního úřadu

Nová okna

Ulice Kaunicova

Ulice Tyršova

V lčnovský zpravodaj – číslo 4 4 – prosinec 2 015

Mikulášské odpoledne

Mikulášské odpoledne

Mikulášské odpoledne

Mikulášské odpoledne

Na kole vinohrady

Na kole vinohrady

Pochod na mysliveckou chatu

Pochod na mysliveckou chatu
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Pochod na mysliveckou chatu

Pochod na mysliveckou chatu
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Tradiční Vánoce ve Vlčnově – draní peří

Tradiční Vánoce ve Vlčnově – přespolní koledník

Tradiční Vánoce – v muzeu pod kostelem

Tradiční Vánoce ve Vlčnově – malí koledníčci

Vlčnov navštívil sv. Mikuláš s doprovodem

Tradiční Vánoce ve Vlčnově v podání vlčnovských souborů

Úprava vánočního stolu na počátku 20. století
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Výstava Papírové Vánoce
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Výstava Papírové Vánoce

Výstava Papírové Vánoce

Výstava Papírové Vánoce

Výstava Vagabondi

Výstava Vagabondi

Vítání občánků, září 2015
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Dechová hudba Vlčnovjané
Vlčnovská dechovka patří neodmyslitelně
ke spolkům, které přispívají v naší obci k rozvoji
a udržování společenských a kulturních tradic.
Muzika se účastní během celého roku mnoha
domácích vystoupení např. plesy, masopust,
jízda králů, hody, lidové veselice, atd.
Rok 2015 jsme zahájili plesem MS Dřínek,
poté jsme odehráli pro nás již tradiční a oblíbený ples SDH Vlčnov. Květen tradičně patřil přípravám a vyhrávání na vlčnovské jízdě

králů. Z pohledu kapely bych rád zmínil fakt,
že bychom rádi přivítali na jízdě králů přespolní kapelu zvučného jména, která by svým
vystoupením přispěla a přilákala více návštěvníků a zvýšila tak úroveň programu. Bohužel
postoj programové rady je i přes proběhlá jednání zatím bez jakéhokoliv zájmu.
Celé letní období patřilo koncertování v Sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves,
kde jsme i díky krásnému počasí mohli rozdávat radost vděčnému
publi k u.
V září jsme odehráli hasičskou zábavu v obci Biskupice
u Luhačovic.
Celodenní program zahájila mše
svatá v místním kostele, kde jsme rovněž účinkovali. Další
v ystoupení bude
v obci Kaňovice dne
28. listopadu, kde
jsme byli přizváni na
večerní taneční zába-

vu u příležitosti tradiční obecní zabijačky.
DH Vlčnovjané hrává i při církevních slavnostech a nedílnou součástí života jsou i pohřby.
Mezi naše hlavní priority patří zachování
tohoto žánru v naší obci. Vzhledem k tomu,
že domácích muzikantů ubývá a mládež o hru
na žesťové nástroje nejeví skoro žádný zájem
(momentálně víme o 1 klukovi z celé obce,
který se věnuje hře na trubku), bez pomoci
kamarádů muzikantů z okolních obcí a krajů
se už vlčnovská dechovka neobejde. V současnosti dechovka hraje s 12–13 muzikanty
a 2–4 zpěváky. Rádi proto přivítáme mladé
zájemce, kterým jsme schopni domluvit
popřípadě poradit, kde začít hru na žestě.
Veškeré informace, fotky z vystoupení, termíny her atd. můžete najít na našich stránkách
www.dhvlcnovjane.cz
Závěrem bychom poděkovali všem, kteří
nás v muzicírování podporují a fandí nám.
Velký dík patří kromě muzikantů i jejich rodinám za trpělivost. Stejně tak bychom nemohli
fungovat bez podpory obce Vlčnov a dalších
sponzorů a kamarádů.
Jan Podškubka, DH Vlčnovjané

Základní organizace českých včelařů
K 1. listopadu 2015 má organizace ve
Vlčnově 29 členů, kteří obhospodařují 400
včelstev a 2 včelaře z jiných organizací, kteří
chovají 14 včelstev. Celkem je v katastru naší
obce 414 úlových sestav se včelstvy. Když se
ohlédneme zpět, tak takový počet včelstev
ještě nikdy nebyl ve Vlčnově zaznamenán.
V průběhu letošního roku jsme pokračovali v opravách spolkové klubovny v domě
č.p. 14 v Pustém, kde jsme proměnili bývalý „kozí chlívek“ v útulné sociální zařízení,
opravy se dočkal prostor průjezdu domu
a byly vyměněny vchodové dveře. Při provádění těchto oprav jsme odpracovali 470
hodin. Za poslední tři roky bylo při opravách
spolkové klubovny odpracováno 2280 hodin.
Vybudováním spolkové klubovny jsme vytvořili velmi dobré podmínky pro rozvoj spolkové
činnosti, která nahradí naše dosavadní úsilí na
poli spíše stavebním.

Od letošního léta, po úpravě nájemní
smlouvy mezi našim spolkem a obcí Vlčnov,
je možné tyto prostory pronajímat i ostatním
spoluobčanům. Prostory domečku v Pustém
jsou vhodné pro menší rodinné oslavy, čehož
již využilo 6 našich spoluobčanů.
Prostory klubovny jsme zpřístupnili širší
veřejnosti u příležitosti Dne otevřených dveří
ve Vlčnově, které jsme spojili i s ochutnávkou
medu. Návštěvníci mohli ochutnat a ohodnotit
celkem 18 vzorků medu pocházejících z katastru obce Vlčnov. Sami jsme byli překvapeni
širokou pestrostí chutí těchto vzorků.
V příštím roce náš spolek oslaví 90. výročí založení, jehož zakladatelem byl přítel Josef
Pešl (kolář). K této příležitosti nám akademický sochař Josef Kadlčík zhotovil sochu svatého Ambrože, patrona včelařů, kterou osadíme
do vybudovaného výklenku v průčelí domečku
v Pustém. U příležitosti oslavy výročí založe-

ní našeho spolku plánujeme uspořádat v prostorách klubovny „včelařské odpoledne“, kde
bychom rádi představili naši práci širší veřejnosti. Touto cestou bychom se rádi obrátili na
Vás, vážení spoluobčané, zda náhodou na Vaší
půdě, ve stodole či domě nemáte staré předměty
související se včelařením. Pokud ano, velmi rádi
bychom tyto předměty od Vás převzali, opravili
je a vystavili v chystané expozici. Takto se nám
podařily získat dva „kláty“ z roku 1934, které
se majitelka chystala použít na otop.
V závěru příspěvku chceme poděkovat
obci Vlčnov za finanční podporu našeho spolku, kdy tyto prostředky jsou využity na rozvoj
a léčení našich včelstev. Vám, našim spoluobčanům, přejeme v roce 2016 hlavně hodně
zdraví a plné sady ovoce.

Den otevřených dveří

Domeček včelařů

Ochutnávka medu
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Vlastimil Kovář a Ing. Pavel Hradílek,
ZO ČSV Vlčnov
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Tělovýchovná jednota Vlčnov v roce 2015
Tělovýchovná jednota Vlčnov je od jara
letošního roku zapsaným spolkem u krajského soudu v Brně.
V roce 2015 evidujeme 170 členů, kteří
jsou sdruženi ve čtyřech sportovních oddílech: největší, fotbalový oddíl má 6 družstev.
Od podzimu letošního roku startuje A mužstvo v krajské soutěži 1. A. Jedná se o druhou
nejvyšší soutěž v kraji a vede si v ní úspěšně. Kádr mužstva je silně posílen legionáři
Slovácka a jejich mladými kolegy. Na druhé
straně jsou zde naši odchovanci, kteří ještě
nedávno hrávali za dorost a mají snahu se fotbalově rozvíjet.
B mužstvo hraje základní soutěž, kterou
vede a má ambice postoupit do vyšší třídy.
Mužstvo dorostu hraje okresní přebor a po
výkonnostním propadu se nachází v dolní
části tabulky.
Žáci hrají okresní přebor v kategorii M,
což znamená snížený počet hráčů, obě družstva přípravky (a jsou zde i děvčata) hrají rov-

něž okresní přebor. Jejich výsledky nejsou už
tak uspokojivé, přesto si zaslouží uznání za
vytrvalost a snahu. Zde nás trápí nedostatek
kvalifikovaných trenérů a dobrovolníků z řad
bývalých hráčů.
Volejbalový oddíl má 12 dospělých a 25
dětí. Muži hrají krajský přebor a mimo sezonu jsou účastníky Župy Komenského, kterou
hrají smíšená družstva mužů a žen. Děti se
účastní volejbalových turnajů v rámci akce
Barevný volejbal.
Oddíl organizuje tradičně plážový volejbal na koupališti a před Vánoci volejbal rodičů s dětmi.
Šachový oddíl má přihlášeny do soutěží
4 družstva. A (áčko) hraje krajský přebor,
družstva B a C okresní přebor, D hraje okresní soutěž. Všechna družstva si v rámci svých
soutěží vedou velmi dobře.
Každoročně organizují na Štěpána
Vánoční turnaj s širokou účastí přespolních
hráčů. V letošním roce na podzim navští-

vil naše šachisty pan Robert Cvek - šachový velmistr a publicista, vyznavač Bobbyho
Fischera. V diskusích a při tréninku s ním prožili pěkné dva dny.
Aerobik a sdružení sportu pro všechny
spojuje ženy ve věku 20 až 65 let, které rády
cvičí a aktivně tráví svůj volný čas. Schází se
každé pondělí a středu v KSK v počtu 15 až 20
cvičenek . Oddíl tak funguje již 20 let.
Tělovýchovná jednota provozuje hostinskou činnost a ubytovací služby jako zdroj
financování vlastních aktivit.
Ze společenských akcí je tradičním organizátorem taneční zábavy při jízdě králů a
v plesové sezoně pořádá Ples sportovců.
S výraznou pomocí Obecního úřadu udržujeme a rozvíjíme sportovní areál, což slouží
také k dobré prezentaci naší obce.
Při této příležitosti děkuji vedení obce
a jejímu zastupitelstvu za přízeň a finanční
podporu.
Milan Haník, předseda spolku

Klub dětí Broučči
V tomto roce jsme s klubem dětí uspořádali několik akcí nejenom pro naše broučky,
ale i pro veřejnost.
Na jaře za námi třikrát přijelo Divadélko
z kapsy s maňáskovým představením a v klubovně se uskutečnil jarní bazárek s dětským
oblečením. V květnu a na konci prázdnin
jsme již po několikáté opékali na Rybníčku při
akcích Malování máje a Loučení s prázdninami. Se Spolkem pro vlčnovské děti spolupracujeme na pohádkových búdách a Mikulášském
odpoledni.
Letos poprvé se náš klub postaral o tři
dětské koutky při Dnu v pohybu na stadionu,
na divadle Víti Marčíka v parku a na Blešáku,
který jme pořádali v září v KSK při Dnu otevřených dveří.
Ani na konci roku nezahálíme, a společně
s obcí připravujeme Lampiónový průvod a do
klubovny určitě zavítá Ježíšek s překvapením
pro děti.
Podnikli jsme i spoustu výletů po našem
krásném okolí. S dětmi už jsme vyšlapali kopce

Žítkovské, Vyškovské i Lopenické. Podnikli
jsme cestu autobusem do sousedních Veletin
na hřiště a zašli si na výstavu fotografií na
Měšťanku. A když nám nepřeje počasí, neklesáme na mysli a uspořádáme třeba gumákovou párty.
Pravidelně se scházíme v klubovně
u Zahrádkářů a to v úterý od 16 do 18 hodin
a ve středu od 9:30 do 11:30. V hezkých jarních a letních dnech klubovnu rádi vyměníme za některé z mnoha hřišť nebo vlčnovské
koupaliště.
Díky obci byla loni do klubovny pořízena
nová kuchyňka a tak se pobyt v klubovně stal
pro děti bezpečnější a pro maminky příjemnější. Velký úspěch měla vaflová párty a maminky si zase přišly na své při párty utopencové.
Rádi se o tyto i jiné dobroty podělíme s novými
maminkami a dětmi, takže pokud se chystáte
do našeho klubu tak neváhejte.
Markéta Mikuláštíková,
za Klub dětí Broučči

Kroužek volejbalu při Základní škole
Od minulého článku se kroužek rozrostl
o další nové členy. Kroužek v současné době
navštěvuje 12 chlapců a 13 děvčat. Tréninky
probíhají v Klubu sportu a kultury pravidelně v pondělí od 16:30 hodin do 18:00 hodin
a ve čtvrtek od 18:30 hodin do 20:00 hodin.
Tréninky jsou otevřené každý čtvrtek i pro
rodiče dětí.
Ve čtvrtek 9. 4. 2015 se uskutečnil
Velikonoční turnaj rodinných dvojic. Turnaj
byl pořádán pod záštitou ředitelky ZŠ
Mgr. Petry Mlýnkové. Zúčastnilo se ho celkem 16 rodinných dvojic. Po vyrovnaných
bojích se z 1. místa radovala dvojice Veronika
Straňáková s maminkou, která ve finále zvítězila nad dvojicí Tibor Mikulec s tatínkem.
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3. místo obsadila Johana Šimková s bratrem,
kteří vyhráli boj o 3. místo nad Veronikou
Zemkovou s maminkou. Děkuji rodičům za
účast a za pomoc při turnaji.
V neděli 17. 5. 2015 se ve Vlčnově uskutečnil turnaj v minivolejbale . Zúčastnilo se ho
6 družstev ve žlutém volejbale a 11 družstev
v oranžovém volejbale.
Ve žlutém volejbale se na 1. místě umístnila družstvo z Nivnice (Míša, Gabča, Nora),
na 2. místě smíšený pár z Vlčnova a Nivnice
(Jirka a Dita) a na 3. místě se umístila dvojice
z Vlčnova (Lukáš a Verča).
V oranžovém volejbale se po vyrovnaných
bojích z 1. místa radovala dvojice z Nivnice
(Šimon a Zuzka), která ve finále zvítězila nad

dvojicí z Vlčnova (Verča a Táňa). 3. místo
obsadila dvojice z Nivnice (Zuzka a Míša),
která vyhrála boj o 3. místo nad dvojicí
z Vlčnova (Tibor a Ondra).
V sobotu 23. 5. 2015 se uskutečnil
výlet kroužku volejbalu na Velký Lopeník.
Z Vlčnova jsme auty vyrazili po 8.00 hod
směr Nivnice a dále do Březové. Výchozí bod
byl v nadmořské výšce 400 metrů. Cílový bod
– Velký Lopeník 911 metrů nad mořem + 20
metrů výška rozhledny, takže jsme překonali
531 výškových metrů. Děti byly rozděleny do
družstev a během přestávek probíhala vědomostní soutěž (při cestě nahoru) a při zpáteční cestě probíhaly soutěže zručnosti a fyzické
zdatnosti. Z důvodu počasí jsme upustili od
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Zemek
2. Nivnice 1 – Tery + Máry
3. Napajedla 2 – Johana + Petra

25. 10. 2015, Napajedla

opékání špekáčků. Během cesty nás 2× přepadlo krátké mrholení. Jinak počasí během
celého výletu bylo skoro ideální. Výletu se
zúčastnilo celkem 15 dětí a 13 dospělých.

Soustředění volejbalistů
Vlčnova na Lomnici ve dnech
20. až 23. 8. 2015

Ve čtvrtek 20. srpna v 8.00 hod ráno jsme
se sešli na parkovišti a vyjeli směr Lomnice.
Cílem byla ZŠ, kde jsme měli zajištěné ubytování a tělocvičnu. Po příjezdu jsme se ubytovali a šli jsme do restaurace „Pod sýpkou“
na oběd. Po obědě jsme prošli centrum městyse Lomnice. Po krátkém odpočinku proběhl 1. trénink. Navečer bylo zajištěno pouštění modelu letadla. Večer proběhla soutěž
v poznávání písniček a pohádky, v které písnička zazněla. Po soutěži byla možnost opéci
si špekáček a zazpívat si při kytaře. V 9.00 hod
byla večerka.
V pátek proběhly 2 tréninky a soutěž plná
úkolů a putování po krásách Lomnice.
Na sobotu byl naplánovaný výlet, který
byl protkán soutěžemi. Výchozím bodem byla
obec Vír. Šli jsme po turistických značkách. Na
zřícenině Pyšelec jsme se snažili vysvobodit
zakletou princeznu – nepovedlo se nám to.
Dále jsme se snažili ubránit Zubštejn před
králem Jiříkem z Poděbrad. Zde nás však přemohl jiný nepřítel a to vosy. Vraceli jsme se
přes „Vírský mlýnek“ zpět do Víru, kde jsme ve
stylové restauraci poobědvali. Po obědě jsme
vyjeli na Vírskou přehradu. Po návratu jsme
se již věnovali odpočinku.
V neděli dopoledne proběhl poslední trénink a po něm začalo balení, oběd a odjezd. Po

cestě domů jsme navštívili brněnskou přehradu, kde jsme se projeli na parníku a navštívili
most zamilovaných.

Turnaje v minivolejbale
Vlčnov 11. 10. 2015
Oranžový
Turnaje v oranžovém volejbale se zúčastnilo celkem 12 družstev (5× Vlčnov, 4× Nivnice,
2× Uherské Hradiště, 1× Zlín).
Družstva byla rozdělena do 3 skupin po 4.
První 2 družstva ze skupin postoupila do semifinále o 1.–6. místo. Mužstva z 3. a 4. místa do
semifinále o 7.–12. místo. Vítězové semifinálových utkání vytvořili finálovou skupinu o
1.–3. místo a o 7.–9. místo. Poražení vytvořili
skupinu o 4.–6. místo a o 10.–12. místo.
Umístění na stupních vítězů:
1. Nivnice 1 – Kuba + Ondra
2. Vlčnov 1 – Julie Mikulcová + Verča
Straňáková
3. Vlčnov 2 – Tibor Mikulec + Ondra Mikulec
Žlutý
Turnaje ve žlutém volejbale se zúčastnilo
celkem 13 družstev ( 4× Vlčnov, 5× Nivnice,
3× Napajedla, 1× Kroměříž ).
Družstva byla rozdělena do 2 skupin po 4
a 1 po 5. První 2 družstva ze skupin postoupilo do semifinále o 1.– 6. místo. Mužstva z 3. a
4. místa do semifinále o 7.–13. místo. 5. družstvo z pětičlenné skupiny postoupilo přímo
do skupiny o 10.-13. místo. Vítězové semifinálových utkání vytvořili finálovou skupinu o
1.–3. místo a o 7.–9. místo. Poražení vytvořili
skupinu o 4.–6. místo a o 10.–13. místo.
Umístění na stupních vítězů:
1. Vlčnov 2 – David Chaloupka + Roman

Oranžový
Turnaje se zúčastnilo 25 družstev, která
byla rozdělena do 4 skupin. Každá skupina se
vyhodnocovala samostatně.
Umístnění našich družstev:
skupina 1
1. Verča Trbolová + Zuzana Tomaštíková
skupina 2
5. Julie Chaloupková + Johanka Šimková
skupina 3
1. Verča Zemková + Natálie Vávrová
3. Julie Mikulcová + Táňa Pleslová
skupina 4
1. Tibor Mikulec + Matyáš (Nivnice)
4. Verča Straňáková + Jirka Straňák
Žlutý
Turnaje se zúčastnilo 29 družstev, která
byla rozdělena do 4 skupin. Každá skupina se
vyhodnocovala samostatně.
Umístnění našeho družstva:
skupina 2
5. David Chaloupka + Roman Zemek

21. 11. 2015, Kroměříž

Žlutý
Turnaje se zúčastnilo 21 družstev.
Umístění našich družstev :
3. Veronika Straňáková + Taťána Pleslová
5. Julie Chaloupková + Natálie Vávrová
8. Julie Mikulcová + Zuzana Tomaštíková

22. 11. 2015, Kroměříž

Oranžový
Turnaje se zúčastnilo 24 družstev.
Umístění našich družstev :
10. Matyáš Maršálek + Dan Trbola
14. Matěj Moštěk + Tomáš Snopek
17. David Chaloupka + Tereza Kučerová
Chtěl bych poděkovat ředitelce ZŠ za spolupráci při náboru a propagaci kroužku volejbalu na ZŠ a dále za patronaci nad turnajem
a za ceny pro účastníky. Touto cestou bych
chtěl upozornit další možné zájemce o volejbal, že kroužek je pro další zájemce stále otevřený a rádi je mezi námi přivítáme.
Více informací a fotek naleznete na našich
webových stránkách www.volejbal.coolnet.cz
Michael Kudláček, trenér

SRPŠ
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.
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Jedná se o oficiální organizaci, která má
své stanovy, účetnictví, radu. Ustavující schůze spolku proběhla dne 13. 11. 2014, přítomní
rodiče zde zvolili radu spolku a odhlasovali
výši členského příspěvku na 100 Kč na rodinu
ročně. Tento příspěvek je vždy využit výhradně na potřeby našich dětí v ZŠ a MŠ Vlčnov.
V letošním roce se členy spolku stalo 73 rodičů, dalších 45 rodičů přispělo částkou 100 Kč
bez členství ve spolku. Celkem bylo tedy vybrá-

no 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 dalších 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
V lčnovský zpravodaj – číslo 4 4 – prosinec 2 015

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 a obce, 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 příštím 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

Svaz postižených civilizačními chorobami
V dnešní uspěchané době vážných civilizačních chorob přibývá. Tím přibývá i našich
členů. Naše základna se pohybuje mezi 65 až
70 členy. Nejvíce je mezi námi členů s pohybovým onemocněním a diabetes. Scházíme se
2× do roku na členských schůzích, na kterých
nechybí nikdy host, pohoštění ani tombola.
A účast na schůzích v poslední době je víc než
potěšující. Stále větší oblibu získávají ozdravné pobyty, pořádané okresní organizací UH.
Takový společný ozdravný pobyt je nejlepším
lékem proti stresu, smutku, tam se zapomene
i na nemoci, tam se navazují nová přátelství.
Letos nám sice nevyšly Piešťany, ale byli jsme
v Itálii a v Jeseníkách.
Teď bych se chtěla jen v kostce zmínit
o našich akcích za dosud uplynulé období. Pravidelně býváme při dětských akcích
u pokladny, ať už je to Dětský krojový ples
nebo karneval. Při setkání důchodců nejen

u pokladny, ale vidím tam řadu našich členů.
Jezdíme do Slováckého divadla. Když tady
hostovalo divadlo Hrozenkov, bylo nás asi
20. V březnu a květnu jsme byly tři členky na
pozvání na přátelském setkání neslyšících
v Uherském Hradišti.
Velká řada našich členů se zapojuje do největší kulturní akce Jízdy králů. Od pátku, kdy
probíhá soutěž Verbuňk, některé naše členky
bývají po oba dny v otevřených usedlostech,
muži při zajišťování technických a jiných služeb.
Také jsme svojí účastí podpořili výstavu
paní Benešové a cestopisnou besedu s panem
Kolbabou. V říjnu byl vyhlášen týden SPCCH.
My jsme se k té příležitosti zúčastnili turnaje
kuželek v Hluku. Tak jak jsme byli po dva roky
úspěšní, letos nám štěstí nepřálo. No, někdo
poslední být musí. Také jsme si zašli odpočinout
na masáže do solné jeskyně v Uherském Brodě.

A co nás ještě čeká do konce roku?
Rozhodně příjemné Mikulášské odpoledne.
Pak nezapomeneme ani na naše dlouhodobě
nemocné členy a potěšíme je naší návštěvou.
A samozřejmě, jaké by byly Vánoce ve Vlčnově,
abychom se neprošli dědinou, nezastavili se
v otevřených usedlostech a nedali si někde
teplý svařáček. Určitě se i řada z nás vydá na
silvestrovský pochod.
To je tak asi vše o naší činnosti. Chci
poděkovat celému zastupitelstvu obce i vedení klubu za podporu, za pomoc, za to, že jsou
k nám vždycky vstřícní. My na oplátku, já za
sebe i za náš svaz chci i v příštím roce přislíbit
pomoc i spolupráci.
Přeji všem krásné Vánoce prožité ve zdraví, v radosti a spokojenosti.
Božena Belanyiová, SPCCH

Spolek přátel Ploťácka
Hřiště Ploťácko je samozřejmě využíváno
k hrám a sportu pro děti. K fotbalu, když máme
led i k hokeji, se rádi přidají i dospělí. Bohužel,
dva roky byla zima mírná, led nebyl, a proto
jsme se více zaměřili na letní akce.
Tradičně stavíme máj, v poslední době ho
i sami kácíme.
25. července se uskutečnil již druhý turnaj minikopané. Zúčastnila se ho tři mužstva,
což není moc, ale doufáme, že jeho popularita
poroste každým rokem.
5. září jsme uspořádali „ploťácké odpoledne“ pro děti i dospělé, kde děti měly mnoho
soutěžních her a občerstvení zdarma. Dospělí
si pochutnali na opečeném seleti a pivu, samozřejmě za peníze. I tak si musíme pomáhat
finančně, protože o dotace jsme přes složitost
nežádali.
Hřiště za sezónu několikrát sečeme a provádíme malou údržbu.
Letos již žádné větší akce neplánujeme.
Třeba bude v zimě chvíli mrznout a uděláme
led, na kterém se dá dělat mnoho akcí.
František Mikulec

Spolek pro vlčnovské děti
Děkuji všem, kteří se podílejí na organizaci, zabezpečení či finanční podpoře našich
dvou akcí.
Na dobrodružnou cestou vinohrady
„Pohádkové búdy“ i na „Mikulášskou besídV lčnovský zpravodaj – číslo 4 4 – prosinec 2 015

ku“ v KSK chodí pravidelně více jak stovka
dětí. Program akcí zajišťuje téměř padesátka
dobrovolníků. Taneční a hudební vystoupení žáků základní školy zpestřují pravidelně
besídku v klubu.

Těším se na setkání při našich akcích
v příštím roce.
Radek Srnec,
předseda Spolku pro vlčnovské děti
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AS Žlutý balet
Spolek AS Žlutý Balet má 24 členů ve
věkovém rozmezí od 30 do 65 let.
Rok 2015 jsme začali první týden v lednu
výroční schůzi a to zvolením nového předsedy,
kterým byl zvolen Josef Koníček.
Prvním důležitým krokem v roce 2015 bylo
hlasování o fašanku a následné pofašankové
zábavě. Kdy v předešlém roce někteří členové
avizovali konec, že už nebudou chodit v průvodu, protože toho mají už za ty roky dost a že by
to měl už konečně dělat někdo jiný. Po nemilé
zkušenosti, kde všechny oslovené skupinky
lidí slibovali, že to po nás převezmou, zůstalo
jenom u slibů a nakonec se fašank vůbec neko-

nal. Tak jsme se přece jenom domluvili, že tu
„tradici“ rušit nebudeme. Téma pro rok 2015
bylo zvoleno: výročí 50 let Večerníčku.
Touto cestou bych velmi rád poděkoval
obci Vlčnov a zastupitelstvu za podporu a spoluúčast na fašankovém průvodu a následné
pofašankové veselici a požádat je o spoluúčast
v roce 2016.
I když jsme pořád fotbalový spolek, tak
jsme se rozhodli, že kopačky už pověsíme na
hřebík a začali jsme v létě každé úterý jezdit na
kole a přes zimu hrát hokej.
Každý sudý týden v pátek od 21.00
do 22.30 hodin máme pronajatou halu

v
Uherském
Ostrohu. Hrát
hokej nás jezdí
v průměru 15 až
18 lidí a jsou mezi
nimi i nebaleťáci.
Proto touto
cestou bych rád
pozval i ostatní
kluky z Vlčnova,
kteří mají rádi
hokej a chtěli by si
s námi zahrát, že nejsme uzavřená společnost
a uvítáme každého sportovního nadšence.
V dubnu jsme pořádali v sále dolní hospody turnaj v ping-pongu za účasti 20 baleťáku a jejich dětí. Turnaj vyhrál Radek Stalčík.
Děkujeme stolním tenistům a to jmenovitě
hlavně Ivovi Křapovi za velmi kvalitní organizaci turnaje.
Během roku nás pak čekalo pár oslav výročí například 40., 50. a nakonec svíca Libora
Křapy. Dále pak turnaj v Bowlingu v Hluku
s dětmi a manželkami.
Pro tyhle důležité akce jsme se rozhodli po
několika letech obnovit náš šatník a nechali si
ušít od firmy LUIZ Vlčnov nové polokošile.
Konec roku tradičně zakončíme zabíjačkou a koštem slivovice u Myslivců.
Josef Koníček, předseda AS Žlutý balet

Vzpomínka na letní „BÝČ“
Dne 14. 8. 2015 se uskutečnil tradiční,
již 15. ročník „býčvolejbalového“ turnaje
smíšených družstev na místním koupališti.
Oddíl volejbalu připravil sportovní část turnaje, kapela Čuchaband se zase postarala večer
o kulturní program.
Mančafty DABLBAGR, RT, JEBEMTI,
ZAGRBAĎÁCI a MY si to rozdaly systémem
každý s každým. Skvělé sportovní výkony,
obětavé zákroky byly po zásluze oceněny
potleskem spokojených diváků. Po skončení
10 zápasů mohlo dojít k vyhlášení výsledků
a předání hodnotných cen.  
Vítězem se stali ZAGRBAĎÁCI, na
2. místě se umístili MY, 3. příčku obsadili
JEBEMTI, 4. skončili RT a 5. DABLBAGR.
Zajímavostí celého turnaje byla skutečnost, že

MY ani v jednom zápase neprohráli. Dokonce
ve vzájemném souboji s pozdějšími vítězi měli
lepší poměr míčů. Bylo hráno za krásného
počasí, bez úrazu.

Vzhledem k tomu, že letos bylo téměř
nemožné najít termín, který by vyhovoval
alespoň většině účastníků, bylo dohodnuto,
že se turnaj bude konat pravidelně v sobotu,
kdy bývají ve Vlčnově hody.
Fotogalerii z turnaje naleznete na adrese:
http://miqa.rajce.idnes.cz/Byc_2015/
Velmi si ceníme podpory našich sponzorů. Děkujeme: Janu Pijáčkovi, firmě Coolnet,
Pekařství Vlastimil Javor, Casinu - Vašek
Mikulec, Pečení vdolečků - Ivana Fibichrová,
Ing. Františku Vozárovi, Pizzérii – František
Koníček, Řeznictví – František Koníček,
Bufetu na koupališti – Jiří Krajča a firmě
Keramika Moštěk.
Mgr. Milan Kvasnička

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
V měsících srpen a září proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice (název projektu
„Hasičská zbrojnice Vlčnov - realizace energetických úsporných opatření“). Díky pohotovosti představitelů obce Vlčnov a rychle zpracovanému projektu Ing. Květoslavou
Krukovou se mohlo uskutečnit zateplení budovy zbrojnice, jehož nedílnou součástí byla
i výměna oken, dveří a vrat. Samotné práce
prováděli, případně zajišťovali, zaměstnanci
firmy DN Group Stav s.r.o. pod vedením znalého a vstřícného stavbyvedoucího Jindřicha
Pacholy. Stavební dozor prováděla Ing. Marie
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Knotová INVESTA UH s.r.o. Jménem sboru
i jménem svým bych chtěl poděkovat všem
uvedeným, kteří se podíleli na realizaci tohoto díla.
Díky této rekonstrukci se výrazně ušetří energie na otop budovy a rovněž dochází
ke zlepšení tolik potřebného zázemí pro nás
samotné hasiče.
Přestože hlavní pracovní činnosti zajišťovaly a prováděly výše uvedené firmy a odborně způsobilé osoby, plno práce zbylo i pro nás
hasiče. Bylo nutné provést úklidové práce
uvnitř i vně areálu a množství pracovních čin-

ností, které přímo nesouvisely s projektem, ale
v tuto chvíli se staly logickým vyústěním celé
rekonstrukce – např. nátěry dřevěných interiérových obkladů, výroba a výměna nabíjecí
stěny pro svítilny a vysílačky, terénní úprava
za zbrojnicí, příprava terénu pro vybudování
parkoviště. Při téměř desítce brigád se do této
činnosti zapojilo množství členů a členek a to
napříč věkovým spektrem (od 13 do 70 let).
Děkuji našim členům a členkám, kteří
ochotně pomohli zprovoznit hasičskou zbrojnici.
Stanislav Moštěk, starosta SDH Včnov
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Čelní pohled na hasičskou zbrojnici před letošní rekonstrukcí

Čelní pohled na hasičskou zbrojnici po rekonstrukci

Zadní pohled na hasičskou zbrojnici před letošní rekonstrukcí

Zadní pohled na hasičskou zbrojnici po rekonstrukci

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů a obec Vlčnov děkují Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120 000 Kč na
výdaje k zabezpečení akceschopnosti jednotky JPO II SDH Vlčnov a účelové neinvestiční dotace ve výši 12 000 Kč na výdaje spojené
s činností jednotky SDH.

Setkání s prezidentem ČR, panem Milošem Zemanem
Na pozvání MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje, jsem měl tu čest, jako
starosta sboru, setkat se s prezidentem České
republiky panem Milošem Zemanem. Toto, pro
mě mimořádné setkání, se uskutečnilo dne 14.
října 2015 na slavnostní večeři s osobnostmi
kraje při příležitosti prezidentovy návštěvy ve
Zlínském kraji. Pozvané osobnosti zastupovali oblasti zdravotnictví, kultury, sociálních slu-

žeb, školství, policie a hasičstva. Každý z hostí
měl možnost prezentovat svoji činnost nebo
oblast, kterou zastupuje, a byla každému dána
možnost vznést na pana prezidenta jeden dotaz
a jedno přání.
Z hostí na tomto setkání mně osobně byl
určitě nejbližší Mgr. Ladislav Botek, ředitel
plavecké školy (reprezentoval oblast školství)
a čestný člen našeho sboru, se kterým jsme

spoluvytvářeli sportovní úspěchy vlčnovských
hasičů.
V příjemné a podmětné atmosféře mě pan
prezident překvapil svým elánem, nadhledem,
smyslem pro humor, přehledem a ochotou
pozorně vyslechnout a ocenit druhého.
Děkuji za pozvání MVDr. Stanislavu
Mišákovi, hejtmanu Zlínského kraje.

Společné foto pozvaných osobností kraje s prezidentem ČR panem Milošem Zemanem a s první dámou, paní Ivanou Zemanovou
V lčnovský zpravodaj – číslo 4 4 – prosinec 2 015
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Muži a ženy SDH Vlčnov v požárním sportu
V letošním roce skončilo putování družstev mužů a žen v postupových kolech požárního sportu v krajském kole. V okresním kole,
již tradičně pořádaném v Hluku, muži i ženy
bez problémů zvítězili. Testem naší výkonnosti je již tradičně krajské kolo konané letos ve
Zlíně.
Družstvo žen, pod vedením Marka
Dacíka, bylo nutné doplnit a částečně omladit. Svoje krajské vystoupení děvčata nezačala vůbec dobře. Až 6. místo ve štafetě s překážkami, po chybách téměř na všech úsecích,
dalo tušit nečekané problémy. V závodě jednotlivců na 100 metrů s překážkami se ženy
snažily, bojovaly a obsadily jen o pár desetinek 2. místo. Vše rozhodnout měl požární útok, který naše děvčata umí. Svým vynikajícím pokusem všem daly vzpomenout na
skutečnost, že jsou držitelkami národního
rekordu v této disciplíně z roku 2010. V tuto
chvíli postupoval na republiku Vlčnov, ale…!
Přestože ostatní družstva se svým výkonem
v útoku našim děvčatům ani zdaleka nepřiblížila, právě „díky nezdaru“ ve štafetě nás v součtu přeskočila a na nás zbylo jen 3. místo. Velká
škoda, přes úctu k soupeřkám (1. Komárovice
– VS, 2. Počenice – KM), tento kolektiv na
republiku rozhodně měl.
Družstvo mužů bojovalo s obrovskou
konkurencí, kterou v současnosti představují
především týmy ze Vsetínska. Druhé místo ve

štafetě s překážkami a druhé místo v závodě
na 100 metrů s překážkami a to vždy za favoritem z Juřinky je takřka opakující se scénář
posledních let. Toto družstvo, v podstatě výběr
závodníků z několika obcí, s řadou reprezentantů, je jen těžko k poražení, pokud v průběhu
soutěže výrazně nechybuje. Opět rozhodoval
požární útok, kde od triumfu k propadáku rozhoduje mnohdy jen mžik, nepatrná chybička,
technická závada. Naši chlapci, přes velkou
snahu nedokázali na favorita svým výkonem
„zatlačit“ a tudíž ho dostat pod tlak a ten si již
postup pohlídal. Celkově druhé místo mužů
SDH Vlčnov, právě za Juřinkou, která na
republice patří mezi špičkové týmy, je velmi,
velmi slušný výkon.
Stanislav Moštěk,
vedoucí soutěžních kolektivů SDH Vlčnov

Muži SDH Vlčnov na startu požárního útoku –
krajské kolo v PS ve Zlíně 2015

Ženy SDH Vlčnov a jejich vítězný požární útok –
krajské kolo v PS ve Zlíně 2015

Muži SDH Vlčnov při požárním útoku –
krajské kolo v PS ve Zlíně 2015

Ženy SDH Vlčnov 3. místo na krajském kole družstev v PS ve Zlíně 2015

Muži SDH Vlčnov 2. místo na krajském kole družstev v PS ve Zlíně 2015

Vlčnovští hasiči na Mistrovství České republiky
v tradičních disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem

Rok 2015 ve vztahu k disciplínám CTIF
nebyl pro nás vůbec rokem jednoduchým a
v několika ohledech byl i rokem přelomovým.
Těmto disciplínám se ve sboru věnují čtyři
družstva, tzn. 40 našich členů, závodníků. Již
delší dobu jsme se potýkali s problémem pravidelných tréninků. Ne snad, že by se nám trénovat nechtělo, ale dát v danou chvíli dohromady
základní sestavu byl velký problém a téměř
nemožnost. Samozřejmě, že je možné, aby
zaskočil závodník z jiného našeho týmu, ale
ve vztahu k budoucnosti a hlavně k blížící se
kvalifikaci na další olympiádu to není možná
cesta. Byly dvě možnosti jak zvládnout tento
strana 16

problém, kdy již jen málo členů se nachází
přes týden doma, hodně z nich studuje mimo
Zlínský kraj a hodně z nich směnuje. Tou první
možností bylo zredukovat množství týmů.
Tato možnost byla zamítnuta ihned na počátku jako nevlčnovská, nesborová, nemotivující
a bez budoucnosti. Druhá cesta, kterou jsme
se nakonec vydali, je cesta zdvojování jednotlivých, hlavně kritických postů a tím i zapracovávání nových členů a členek do jednotlivých
týmů. První výsledek tohoto nového, ale dle
mého jediného rozumného postupu, jsme si
ověřili na Mistrovství České republiky v tradičních disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad

Labem a to 26. září 2015. První velké pozitivum spočívalo v tom, že Vlčnov přijel opět se
všemi, tzn. čtyřmi týmy a s více než 40 závodníky. Obměněné, doplněné týmy o mnoho
nováčků, poměrně krátce zapracovaných do
sestav, rozhodně nezklamaly. Jistěže, díky
těmto nutným týmovým zásahům ještě nedosahujeme časů a výkonů, na které jsme zvyklí,
ale při zvýšené trénovanosti a odhodlanosti
kolektivů by to mohlo být jen otázkou času,
kdy Vlčnov bude atakovat své nejlepší výkony.
I přes určité nepřesnosti a kostrbatost v provedení disciplín týmy vystupovaly jednolitě
s viditelným duchem vnitřní síly. Právě tato
V lčnovský zpravodaj – číslo 4 4 – prosinec 2 015

skutečnost je tím nejpodstatnější a nejcennější
aspektem do budoucna. V konečných výsledcích děvčata obsadila druhé místo za vítězným
družstvem Velkého Meziříčí. Muži M3, opět
jediní ve své kategorii, předvedli v druhém
pokuse slušný výkon bez trestných sekund
a jejich první místo, i když opět bez titulu, bylo
umocněno příkladným vystupováním. První
tým mužů M1 nejvíce doplněný a přebudova-

ný, obsadil třetí místo. Bezchybným výkonem
v druhém pokuse tým muži M2 obhájil druhé
místo z minulého a předloňského roku. Lepší
než vlčnovské týmy byl letos tým Chlumce nad
Cidlinou, který získal zaslouženě titul mistra
České republiky.
Příští rok je před námi opět obrovská
výzva. Prostřednictvím pravidelných tréninků, pohárových soutěží ve Vlčnově, ve Dvoře

Muži Vlčnov M1 vytváří sací vedení při PÚ CTIF –
MČR v CTIF 2015 – 3. místo

Ženy Vlčnov na MČR v CTIF 2015
2. místo

Králové, v Praze a ve Velkém Meziříčí, se
připravit a bojovat na olympijské kvalifikaci
(září 2016 - Dvůr Králové nad Labem) tak, aby
Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov mohl v roce
2017 potřetí v řadě reprezentovat obec, okres,
Zlínský kraj a Českou republiku na olympiádě
v Rakousku.
Stanislav Moštěk,
vedoucí soutěžních kolektivů

Muži Vlčnov M3 na MČR v CTIF 2015
1. místo

Pavel Dacík (M3) po překonání tunelu
na MČR v CTIF 2015

Muži Vlčnov M1 na MČR v CTIF 2015
3. místo

Muži Vlčnov M2 na MČR v CTIF 2015 – 2. místo

Muži Vlčnov M3 na MČR v CTIF 2015 po zisku medailí – 1. místo

Muži Vlčnov M1 na MČR v CTIF 2015 po zisku medailí – 3. místo

Muži Vlčnov M2 na MČR v CTIF 2015 po zisku medailí – 2. místo

V lčnovský zpravodaj – číslo 4 4 – prosinec 2 015
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Žáci SDH Vlčnov po roce opět na krajském kole Plamenu
Naši žáci v tomto roce stáli před těžkým
úkolem. Vzhledem k nepovedenému podzimu
2014 museli dohánět ztrátu a to až ze čtvrtého místa. I z tohoto důvodu zimní i jarní příprava se plně podřídila úkolu zkusit alespoň
z druhého místa postoupit na krajské kolo,
které jsme tentokrát měli opravdu za humny,
v Uherském Brodě. Doplněný tým se v přípravě snažil a pracoval naplno. První výsledky
přinesly zkoušky odborností v Bojkovicích,
kde naši žáci museli zvládnout odbornost
strojníka. Dle hodnocení samotných zkoušejících svými znalostmi a dovednostmi by se naši
mladí strojníci neztratili ani v kategorii dospělých. Tento zasloužený úspěch (mj. úspěšný
zisk odborností je povinný a započítává se do
celkových výsledků) ještě více kolektiv stmelil a nabudil ve snaze popasovat se s nepříznivým postavením po podzimu. Na již tradičním
a nezbytném soustředění, za jehož uskutečnění děkujeme učitelům a paní ředitelce školy,
před okresním kolem hry Plamen, jsme my
vedoucí již leccos tušili. Okresní kolo proběhlo ve Vlčnově dne 16. 5. 2015 a jeho zdárný
průběh stálo značné úsilí vedoucích a množství dalších členů sboru. Připravit pro více
než 300 dětí a doprovod podmínky pro závo-

dění, odpovídající zázemí, není určitě jednoduché, ale sbor toto umí a stále má dostatek
ochotných a obětavých členů, kteří dokážou
pomoct. Nutno dodat, že tomuto zdárnému
organizačnímu scénáři vzorně sekundovaly
svými výkony i dva týmy našich žáků. Mladý
druhý tým plnil přesně to, co bylo jeho úkolem.
Výsledky hlavně ve štafetě CTIF a v požárním
útoku pomohly naší jedničce v tom, že se dokázali výsledkově vklínit mezi naše konkurenty.
Celkově 7. místo a to i s výsledkovou zátěží
jedné neabsolvované disciplíny po podzimu,
je velmi slušný výkon. První tým žáků, zdravě
nažhavený, ale skromně vystupující, předvedl
„spanilou jízdu“, která většinou Vlčnov zdobila v letech od roku 2000 do 2013, kdy naprosto
vévodil svými výkony a vystupováním celému
okresu. Posuďte sami dosažené výsledky naší
jedničky - štafeta CTIF 1. místo, štafeta požárních dvojic 1. místo, štafeta 4×60 1. místo a pro
změnu požární útok 1. místo. Celkově jasné
první místo a jednoznačný postup, po roce
absence, na kraj do Uherského Brodu.
Příprava na krajské kolo byla částečně ovlivněna vynucenou změnou v základní
sestavě. První disciplínou na krajské soutěži byl v pátek PÚ CTIF. Třetí místo našeho

družstva ve větrné loterii byl slušný vstup do
dvoudenního náročného klání. Večerní disciplína „braňáček“ začal pro Vlčnov snově.
Bezchybná střelba a další nuly při plnění
v kolonce trestné body daly tušit vynikající výkon. Bohužel, asi mžiková nepozornost
nebo přemíra snahy v závěru způsobila, že naši
závodníci „zakufrovali“ a rázem místo jednoznačně očekávaného 1. místa měl Vlčnov
poslední 8. místo. Naštěstí na smutek a skleslost nebyl čas, protože v sobotu od rána, za
úmorného vedra, následovaly další čtyři disciplíny. Naši borci bojovali, smůla v „braňáku“ je ještě více semkla a výsledek se dostavil.
Nejlepší umístění jsme získali ve štafetě CTIF
2. místo, štafeta dvojic 5. místo, štafeta 4×60
3. místo a požární útok 4. místo. Celkově lichotivé, i když po průběhu závodu nevděčné 4.
místo a to v konkurenci osmi nejlepších týmů
Zlínského kraje.
Děkuji všem svým kolegům (Přemysl
Pavluš, Ondřej Vozár a Jiří Polášek) a žákům
obou týmů, kteří svou prací, svými výkony
vrátili Vlčnov v této prestižní kategorii mezi
špičkové krajské týmy.
Stanislav Moštěk,
vedoucí soutěžních kolektivů SDH Vlčnov

Dorostenci reprezentovali jen v kategorii jednotlivců!
To, co v podstatě zažili žáci v minulém
roce (tzn. nepostoupili na kraj), letos pocítili naplno naši dorostenci. Po 15 letech jsme
nemohli postavit na okresním kole družstvo
dorostenců (zranění, nemoc, úzký a nestabilní kádr). Soutěže se naši závodníci zúčastnili
jen v kategorii jednotlivců a do dalšího kola

postoupil Jakub Novák v kategorii dorostenci
střední. Na krajském kole v Uherském Brodě
Jakub statečně bojoval a jako nováček skončil
na vynikajícím 2. místě.
V současnosti vedoucí dorostu Ondřej
Viktorin a Jan Polášek stojí před nelehkým
úkolem a velkou výzvou. Bude nutné se poku-

sit kolektiv doplnit, stabilizovat a připravit tak,
aby se tento, nejlépe jako družstvo, v příštím
roce pokusil navázat na slavnou éru svých
předchůdců, mj. dvojnásobných mistrů České
republiky.
Stanislav Moštěk,
vedoucí soutěžních kolektivů SDH Vlčnov

Ondřej Miloš po překonání překážky,
štafeta CTIF – okres Vlčnov – 1. místo

Robin Indra před rozdělovačem,
štafeta CTIF – okres Vlčnov – 1. místo

Pavel Minarčík po překonání překážky ,
štafeta CTIF – okres Vlčnov – 4. místo
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Porada před štafetou dvojic – okres Vlčnov – 1. místo

Vlčnov 1 rozbíhá požární útok – okres Vlčnov – 1. místo

Vlčnovští vedoucí, dorostenec, vedoucí, fanoušek a členové sboru na kraji
v Uherském Brodě – žáci 4. místo, dorostenec Jakub Novák – 2. místo

Vlčnov 1 dokončuje požární útok – okres Vlčnov – 1. místo

V lčnovský zpravodaj – číslo 4 4 – prosinec 2 015
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Připravujeme
v době vánoční
27. 12.

Živý betlém – u kostela
– pořádá farnost
31. 12. Silvestrovské setkání na Pepčíně
– pořádají obce sousedící
s Pepčínem
9. 1.
Tříkrálová sbírka 2016
– pořádá Charita + farnost + obec
9. 1.
Vánoční koncert Hradišťanu
s Jiřím Pavlicou – pořádá obec
+ farnost, předprodej vstupenek:
obecní úřad, kostel
Srdečně Vás zveme!
Marta Moštková,
místostarostka

Základní škola a Mateřská škola Vlčnov,
příspěvková organizace, Spolek rodičů
a přátel školy a obec Vlčnov
zvou na

1. REPREZENTAČNÍ PLES
ŠKOLY A OBCE
v pátek 15. ledna 2016
v 19:30 hodin
do KSK Vlčnov
•
•
•
•
•

POLONÉZA ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
Módní přehlídka, bohatá tombola
Hraje skupina Kasanova
Zajištěno občerstvení
Vstupné 50,- Kč

Předběžný plán akcí na rok 2016
Leden
9. 1.
Memorial Karla Prchlíka v nohejbale
15. 1. Ples ZŠ
22. 1. Myslivecký ples
30. 1. Krojový ples
Únor
6. 2. Hasičský ples
13.2. Masopustní obchůzka
13. 2. Dětský krojovaný ples
21. 2. Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem
Březen
16. 3. Beseda s Jiřím Kolbabou – Maroko
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Duben
9. 4. Ročníková zábava
16. 4. 55. výročí DFS Vlčnovjánek
Květen
27. - 29. 5. Jízda králů
Červenec, Srpen
Letní promítání v amfiteatru
Vlčnovské kulturní léto
Dětská neděle
23. 7. Hodové zpívání v búdách
Setkání u dechové hudby
Rozloučení s prázdninami
na Pepčíně

Září
18. 9. Košt vdolečků
Listopad
27. 11. Mikulášské odpoledne
Prosinec
2. 12. Vernisáž vánoční výstavy
3. 12. Mikulášský pochod
na mysliveckou chatu
10. 12. Tradiční Vánoce ve Vlčnově
31. 12. Silvestrovké setkání na Pepčíně
Zpracováno dle podkladů KSK,
obce Vlčnov a farnosti

V lčnovský zpravodaj – číslo 4 4 – prosinec 2 015
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Vánoční cukroví trochu jinak
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
Jde o recept ve trochu zdravější obměně.
160 g celozrnné pšeničné mouky (nebo 80 g pšeničné hladké a 80 g celozrnné pšeničné), 100
g tuku na pečení, 50 g mletých ořechů, 50 g třtinového cukru, 1 žloutek, 1 sáček vanilkového
cukru, kůru z jednoho citronu, cukr moučka na
obalení
Do misky nasypte mouku, ořechy, třtinový
cukr a půl sáčku vanilkového cukru. Přidejte
tuk na pečení, žloutek a nastrouhanou citronovou kůru. Všechny suroviny rukama propracujte a vytvořte těsto, které pak nechte chvíli odležet v lednici, ideálně však přes
noc. Z těsta oddělujte kousky, tvořte válečky,
ze kterých dělejte rohlíčky. Ty pokládejte na
plech, který stačí jen předtím potřít olejem.
Pečte při 180 stupních maximálně 15, nejlépe však 10 minut. Ještě teplé rohlíčky obalujte
ve směsi moučkového cukru a s vanilkovým.
Nechte odležet.
PERNÍČKY Z ŽITNÉ MOUKY
250 g hladké žitné mouky, 50 g másla, 1 celé
vejce, 3 polévkové lžíce medu nebo agáve sirupu, 2 lžíce mléka, 1 lžička prášku do pečiva bez
fosfátu, 1 lžička kůry z nechemicky ošetřeného
citronu, špetka namletého hřebíčku a skořice
Změklé máslo utřeme s medem nebo sirupem,
mlékem a celým vejcem. Přidáme mouku smíchanou s kořením, citronovou kůrou a s práš-
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kem do pečiva. Vypracujeme v hladké těsto.
Vložíme do svačinového sáčku a necháme
v chladu uležet do druhého dne, minimálně však dvě hodiny. Z těsta vyválíme 3-5
mm silný plát a vykrajujeme libovolné tvary.
Pečeme na pečicím papíru v předehřáté troubě na 170 °C přibližně 10 minut, dokud zlehka nezezlátnou. Vychladlé perníčky uložíme
v uzavřené krabici na suché a chladné místo.
Na rozležení budou perníčky potřebovat minimálně 7 dnů, ideálně čtrnáct.
BRITSKÉ SUCHARY
6 bílků, 200 g hladké mouky, 200 g krystalového cukru, 100 g lískových oříšků, 100 g mandlí
Z bílků a cukru ušleháme sníh, který by měl být
tuhé konzistence, vmícháme hladkou mouku
a neloupané oříšky a mandle. Vezmeme dvě
formy na srnčí hřbet a ty vyložíme
pečícím papírem, těsto do nich
rovnoměrně rozlijeme.
Pečeme dorůžova při
180 °C a do druhého dne necháme
vychladnout. Na
druhý den nakrájíme na tenké plátky
a poklademe jimi
plech s pečícím
papírem a znovu
zapečeme.

AUSTRALSKÉ PLACIČKY
1 hrnek ovesných vloček, 1 hrnek hladké mouky,
1/2 hrnku cukru krupice, 1/2 hrnku strouhaného kokosu, 150 g rozehřátého másla, 2 polévkové lžíce javorového sirupu nebo tekutého medu,
2 polévkové lžíce horké vody, 1 kávová lžička
jedlé sody
Smícháme suché suroviny kromě sody v míse.
V kastrůlku rozehřejeme máslo, med, horkou
vodu a sodu. Poté do suchých surovin nalijeme tekuté, řádně promícháme. Na vymazaný
plech klademe lžičkou malé hromádky, pečeme při 150 °C asi 15 až 20 minut. Hromádky by
se měly pečením rozlít do placiček. Je možné
přidat oříšky, ořechy, slunečnicová semínka,
sušené ovoce.
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Informační portál Živéobce.cz v několika bodech:
•
otevřená informační služba s celorepublikovou působností, zahrnuje všechny města a obce z celé České republiky, které portál využívají,
•
vyhledávání podle názvu i regionálního klíče,
•
jednoduché rozhraní pro zařazení a aktualizaci firem
působících v jednotlivých městech a obcích,
•
rychlé a přehledné vyhledávání informací o firmách
a službách podpořené možností maximální lokalizace
výsledků vyhledávání.

Videozáznamy – Jan Moštěk
nabízí

prodej DVD z akcí pořádaných ve Vlčnově
(vhodné jako vánoční dárek)
přepisy z VHS na DVD
(ozvučení, titulky, apod.)
tel.: 572 675 064, 720 336 617
687 61 Vlčnov 1084,

PLASTOVÁ OKNA,
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
výroba, prodej, montáž
ul.: Naardenská 2282 (dříve ul. Široká)
688 01 Uherský Brod, objekt České pojišťovny
tel.: 777 048 173, e-mail: uhbrod@abxokna.cz
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www.abxokna.cz
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