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Velikonoce v režii „jízdokrálového“ ročníku 1998 a krále Šimona Pešla

Vážení Vlčnovjané,
v letošním roce jsme zahájili investiční
činnost v podstatě v jarních měsících. Bylo to
umožněno i díky kvalitní projekční přípravě
v závěru loňského roku, ale i pochopení všech
zastupitelů obce. Zahájené investice jsme
začátkem roku vysoutěžili ve výběrových řízeních. Rekonstrukce ulice Podedvorská je završením investic do komunikací v této lokalitě.
Vizualizaci veřejného prostoru tvoří i budovy
ve vlastnictví obce.
V loňském roce jsme na obecním úřadě
vyměnili všechna kastlová okna a v letošním
roce do jízdy králů bude mít tento objekt novou
fasádu.
Další projekt je rekonstrukce prostoru
v Dolních Chaloupkách. Vznikne tady kultivovaný prostor pro odpočinek a setkávání lidí,
ale také zpevněné plochy pro odstavení vozidel
občanů, kteří v Dolních Chaloupkách bydlí.
Další komunikací, která bude zpevněna
recyklátem ze stavební suti bude polní cesta
na Průhoně, od posledního domu až k příV lčnovský zpravodaj – číslo 45 – duben 2 016

rodní rezervaci Vlčnovský háj. Na jedné straně využíváme recyklát jako surovinu, kterou postupně zpevňujeme polní cesty, ale je
zapotřebí připomenout, že také šetříme peníze Vlčnovjanům, kteří bourají nebo provádí
rekonstrukci domů.
Na skládce stavební suti ve Vlčnově ji uloží
zdarma a na skládce v Uherském Brodě by
museli za každou tunu uložené stavební suti
zaplatit.
Již na začátku roku jsme zahájili přípravu rekonstrukce vlčnovského koupaliště.
K dnešnímu dni byly vykáceny všechny dřeviny v obvodu starého plotu, který byl odstraněn. Občané si postupně rozebírají původní
dlažbu. V letošním roce bude provedena ještě
demolice čističky a pravděpodobně i objektu
šaten. Do konce roku bychom chtěli provést
hrubé terénní úpravy a postavit plot kolem
celého pozemku. Toto všechno se snažíme
realizovat vlastními silami, abychom ušetřili
finanční prostředky obce. Současně s těmito

pracemi bude probíhat zpracování projektové
dokumentace a vyřizování stavebního povolení. Letošní sezóna na koupališti nebude koupací, ale stavební.
Před vydáním stavebního povolení je prodloužení sítí v horní části ulice Vinohradská.
Bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na další malé parkoviště naproti dolního obchodu. Toto se uskuteční i díky tomu, že
zastupitelstvo obce rozhodlo vykoupit objekt
nad stávajícím zbořeništěm. Zastupitelstvo
obce rovněž rozhodlo o vykoupení původního vstupu do Klubu sportu a kultury od firmy
Hruška. Původní vstup bude obnoven společně s vybudováním šatny a sociálního zařízení pro návštěvníky kulturních a sportovních
akcí v KSK. Projekčně se bude připravovat
rekonstrukce komunikace Hranička, část ulice
Záhumní a část ulice Vinohradská. Drobných
úprav se dočká také dětské hřiště Na Rybníčku
a malé dětské hřiště vznikne i u bytovek při
výjezdu na Uherský Brod. Na Ploťácku ve spostrana 1

lupráci s občany jsme realizovali přístřešek
nad posezením.
V lesním hospodářství zalesňujeme vytěžené plochy a případné diskutéry, jestli těžit
nebo netěžit, bychom chtěli upozornit, že
postupujeme v souladu se schváleným plánem těžby.
V letošním roce budeme zpracovávat nový
pasport dopravního značení a pasport místních komunikací.
Dlouho očekávané pozemkové úpravy
jsme dostali do fáze zahájení, ale podle informací ředitelky pozemkového úřadu nebude
úřad vypisovat zatím výběrové řízení na projektanta. V souvislosti s pozemkovými úpravami obec Vlčnov vykupuje ornou půdu v k.ú.
Vlčnov za výhodnou cenu. Případní zájemci
o prodej mohou nabídnou své pozemky vedení obce.
Co se týká pozemkových úprav sousedních katastrů, je pro nás velmi důležitá informace, že byly dokončeny projekčně pozemkové úpravy na katastrálním území Havřice
a Uherský Brod. Tyto pozemkové úpravy

vyřešily obslužnou komunikaci, která spojí
Vlčnov s Uherským Brodem a bude možné ji
využívat jako cyklostezku. Chtěl bych poděkovat představitelům města Uherský Brod,
že splnili všechno, na čem jsme se před dvěma
lety dohodli. Pokud nabydou pozemkové úpravy na těchto katastrech právní moci, zahájíme společně stavbu této komunikace. Špatná
zpráva pro nás je, že dokončení blokuje odvolání a ani pozemkový úřad není schopen nám
sdělit, kdy bude toto odvolání vypořádáno.
Jeden z drobných ekologických projektů, který realizuje Mikroregion Východní
Slovácko, je zajištění distribuce dalších kompostérů. Zájemci vyplní dotazník, který jim
bude doručen do schránky a odevzdají ho na
obecním úřadě. Pokud uspějeme v žádosti na
dotaci, tak by se kompostéry mohly přidělovat
ještě v tomto roce.
Ve vinohradech přibyly další sochy muzikantů a postupně se tak naplňuje projekt s pracovním názvem „S muzikanty ve vlčnovských
vinohradech“. V obci se postupně realizuje
výsadba další zeleně, ale jsou i dosazovány

Byla zahájena rekonstrukce koupaliště
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dřeviny, které buď někdo ukradl nebo poškodil. Mrzí nás, že k takovýmto věcem dochází
a děláme si to Vlčnovjané sami sobě.
Na muzeu ve vlastnictví obce, dům čp. 65,
provedou odborníci kompletní opravu hliněné fasády a připravuje se i úprava dvorního
traktu.
V letošním roce zahájíme postupnou výměnu lávek přes Vlčnovský potok.
Projekčně se také připravuje objekt, který
bude sloužit jako provozní zázemí u „amfíteátru“.
Domníváme se, že každý rozumný člověk
pochopí, že se toho hodně realizovalo, hodně
realizuje a že připravujeme společně se zastupiteli obce další významné rozvojové projekty
ve prospěch občanů Vlčnova. K tomu potřebujeme klid na práci a také cítit podporu Vás,
Vlčnovjanů.
Přejme si, aby všechno dobře dopadlo,
včetně blížící se jízdy králů.
Za zastupitelstvo obce Vlčnov
Jan Pijáček, starosta
a Marta Moštková, místostarostka

Dolní chaloupky před rekonstrukcí

Nadrcená stavební suť

Rekonstrukce fasády obecního úřadu

Začala rekonstrukce ulice Podedvorská

Socha basisty v búdách

Socha houslisty v búdách
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Informace z matriky za rok 2015
V roce 2015 se narodilo 29 dětí (14 dívek,
15 chlapců). Zemřelo celkem 23 osob. Ve
Vlčnově bylo uzavřeno 12 manželství (8 v římskokatolickém kostele, 2 v obřadní síni, 2 na

jiném místě). Z obce se odhlásilo 38 osob a 25
osob se do obce přihlásilo.
Obec Vlčnov měla k 31.12.2015 celkem
3006 obyvatel /1478 mužů a 1528 žen/. Dále

je v obci hlášeno celkem 30 cizinců. Ve Vlčnově
žije 15 obyvatel, kteří mají více než 90 let.
Lenka Chvilíčková, matrikářka

Místní knihovna informuje
Místní knihovna má ve fondu 13 334 knih,
z toho 9 246 knih krásné literatury a 4 088
knih naučných, odebírá 23 titulů časopisů. Má
279 registrovaných čtenářů, z toho 85 dětí do
15 let. V roce 2015 ji navštívilo 3 122 návštěvníků (2 911 fyzicky, 211 virtuálně, internet
v knihovně využilo 289 návštěvníků a kulturních akcí se zúčastnilo 444 převážně dětí).
Návštěvníci si vypůjčili 7 692 knih a 2 992
časopisů.

Knihovna mimo půjčování knih a časopisů
z vlastního fondu vám zajistí vypůjčení knihy
z kterékoliv knihovny v republice, rovněž má
ve svém fondu 2 e-čtečky, které vám na měsíc
půjčí na základě vratné zálohy 500 Kč.
Novinku půjčování deskových her využívají děti přes své rodiče. Ve fondu knihovny
je 25 deskových společenských her (Osadníci
z Katanu, Carcassonnne, Qwixx, Kaleidoskop,
Tučňáci na ledu, Záchranáři apod.). Můžete si

je bezplatně zapůjčit na jeden měsíc. Knihovna
má laminátor, scanner, barevnou tiskárnu
a černobílou kopírku.
V loňském roce knihovna prováděla anketou průzkum spokojenosti čtenářů se službami
knihovny.
Všem zúčastněným děkuje za spolupráci!
Marie Kolajová, knihovnice

Zápis do první třídy
A je to tady! Po roce jsme opět všichni
s nadšením očekávali, kolik dětí se se svými
rodiči ve čtvrtek 11. 2. 2016 dostaví k zápisu.
Čekala je slavnostně vyzdobená škola, starší
spolužáci jako průvodci a herna. Po zkontrolování dokumentace byly děti staršími spolužáky převedeny do tříd. Zde paní učitelky
ověřovaly připravenost a zralost budoucích
žáků, mezi které patřilo např. poznávání geometrických tvarů, barev, písmenek, počítání.
Jako poděkování za aktivitu a skvělou spolu-

práci obdržel každý předškolák malý dárek
a od Sdružení rodičů a přátel školy pastelky.
Zapsáno bylo 38 dětí. Vzhledem k několika
odkladům z tohoto počtu žáků bude v příštím školním roce otevřena jedna první třída.
Při letošním zápise využili rodiče možnosti
rezervačního systému v mateřské škole, kde si
mohli vybrat, v jakém čase se zápisu zúčastní.
I proto probíhal zápis v poklidné a příjemné
atmosféře. Poděkování patří všem rodičům za
milé posezení, všem zaměstnancům, kteří se

na realizaci zápisu podíleli, ale i paním učitelkám z mateřské školy, které s dětmi pracovaly.
Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za
sebou a my jim přejeme, aby se jim v naší škole
líbilo a dařilo.
Vážení rodiče, děkujeme za důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole a těšíme
se na spolupráci s Vámi.
Mgr. Romana Sojková, zástupkyně ZŠ

Čistírna odpadních vod Vlčnov
V březnu letošního roku uplynulo 6,5
roku od zahájení provozu čistírny odpadních
vod (dále jen ČOV) ve Vlčnově. Uvádím struč-

nou informaci o výsledcích jakých tato ČOV
do současnosti dosahuje. Průměrně ČOV
proteče a je vyčištěno denně 600 m3 splaš-

kových vod. Hodnoty vypouštěné odpadní
vody stanovené odborem životního prostředí v Uherském Brodě jsou měsíčně hodnoceny a po celou dobu provozu ČOV hluboko
pod povolenými limity. Několikrát byly kontrolovány státní inspekcí životního prostředí a vždy stoprocentně potvrzeny. Účinnost
čištění odpadních vod se pohybuje v rozmezí
130–150% v pěti rozhodujících hodnotách
(CHSK, VSK5, NL, M, P).
V minulosti docházelo k přetěžování ČOV
nadměrným znečištěním v rozporu s hodnotami povolenými platným kanalizačním
řádem. Jednalo se hlavně o nerozpustné látky,
dusík a amoniakální dusík. Od poloviny ledna
letošního roku k žádnému takovému případu
nedošlo.
Roční náklady na provoz ČOV činí 1,2
milionů korun a jsou plně hrazeny SVK, a. s.
z vybraného stočného. Skládají se z nákladů
na elektřinu, likvidace shrabků, písku, čistírenských kalů, dále z nákladů na chemikálie,
chemické rozbory, opravy technologických
zařízení, elektro a na mzdy.
Celkové hodnocení naší ČOV vychází i ve
srovnání s ostatními ČOV stejné i větší velikosti velmi dobře.
Zájemci o podrobnější informace se
mohou kontaktovat na telefonu: 606 731 164.
Josef Ondrůšek, obsluha ČOV
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Vlčnov ve fotografii
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Autohavárie před obecním úřadem

Dětský karneval

Dětský karneval

Dětský karneval

Dětský karneval

Dětský karneval

Dětský karneval

Dětský krojový ples
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Dětský krojový ples

Dětský krojový ples

Hasičský ples

Krojový ples

Krojový ples

Krojový ples

Královničky před kostelem

Královničky v charitním domě
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Masopustní průvod – téma Olympiáda

Masopustní průvod – téma Olympiáda

Masopustní průvod – téma Olympiáda

Masopustní průvod – téma Olympiáda

Masopustní průvod – téma Olympiáda

Masopustní průvod – téma Olympiáda

Myslivecký ples

Myslivecký ples

Pofašanková zábava

Pofašanková zábava
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Přednáška Jiřího Kolbaby
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Velikonoce

Velikonoce

Velikonoční dílničky v základní škole

Velikonoční dílničky v základní škole

Vánoční koncert Hradišťanu – Hradišťan s Jiřím Pavlicou ve vlčnovském kostele
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Velikonoce

Velikonoční dílničky v základní škole

Vánoční koncert Hradišťanu – u kostela před koncertem
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Jízda králů ve Vlčnově 27. – 29. 5. 2016
PÁTEK 27. 5.

Park u čp. 65 , Park – U Kameňa
volné vystoupení – Mužský sbor
Vlčnov, Vlčnovské búdové umělkyně,
FS Závršan, Nedašov
autor: Petr Pančocha, Josef Maňásek,
Jiří Ulčík

Galerie na Měšťance
17. 00 Jízda králů objektivem
Jiřího Kolbaby
výstava fotografií věhlasného
cestovatele
Klub sportu a kultury
18.30 Živá pozvánka
Vlčnovské búdové umělkyně
19.00 O půl metru blíž k nebi
regionální kolo soutěže tanečníků
verbuňku z Uherskobrodska XI.
účinkují: Vlčnoské búdové umělkyně,
DFS Čerešničky,
FS Vlčnovjan, CM Mladí Burčáci,
FS Kotár, verbířim, moderuje: Boris
Papp, autor: Ladislav Šimeček
Beseda u cimbálu s výukou tanců

Amfiteátr V Jamě
16. 00 Vitajte ve Vlčnově
folklorní pořad vlčnovských souborů,
sborů, muzik, účinkují: DFS
Čerešničky, DFS Vlčnovjánek, DFS
Šohájek, DCM Vlčci, FS Vlčnovjan,
Mužský sbor Vlčnov, Vlčnovské
búdové umělkyně, CM Čardáš
moderuje: Marcela Ulčíková, Marie
Martinková, autorka: Gabriela
Směřičková, spolupráce: Antonín
Juriga

Stadion TJ
20.00 Rocková taneční zábava
účinkují: Reflexy originál, Gong

Klub sportu a kultury
19. 30 Promítání
výběr fotografií z předešlých pořadů
Předání vlády králů
20. 00 Předání vlády králů
účinkují: družina legrútů ročníku
1998, děvčata ročníku 1998, král
král r. 2015 Ondřej Mikulec, král r.
2016 – Šimon Pešl, CM Čardáš, FS
Vlčnovjan, členové DH Vlčnovjané
moderátor: Jakub Šustr
inspice: Vlastimil Vlkm, autoři:
Marta Kondrová, David Pavlíček

SOBOTA 28. 5.

Památková usedlost čp. 57
13.00 Milostné zpívání
účinkují: Sboreček žen z Lipova,
CM Petra Galečky, V. Grycová, CM
V. Grycové, autor, moderátor: Pavel
Popelka
Památkové usedlosti
14.00 Oživené památky
do 18.00 hodin
Památková usedlost čp. 65
výroba růžiček na výzdobu koní
Pavla Kučerová, Marie Kostková,
Antonie Vaculíková
zpracování vlny, předení, výroba
loučí – FS Závršan Nedašov
Památková usedlost čp. 739
(pod kostelem)
vyšívání na šicím stroji
Anna Chovánková
vyšívání na výřez
Jarmila Kraváčková
háčkování – Jana Mikulcová
Památková usedlost čp. 57
pletení ze šustí – Rozálie Blažková
klobouky – Darina Knotková
vyšívání rukávců – Veronika
Provodovská
autorka: Olga Floriánová
Obec: Park, Za kostelem, Náves
14. 00 Jarmark, na návsi
soustružení dřeva – Libor Žalmánek
kovářské práce – SOŠ Luhačovice
okúvání koní – Jiří Gazdoš, hřebčín
Tlumačov
práce na hrnčířském kruhu –
Keramika Kaňovských
pletení z proutí – Dana Ptáčková
autorky: Petra Kučerová-Brandýsová,
Sabina Mikulcová, Olga Floriánová
Náves
14.00 Zpívání po dědině
do 15.30 hodin
účinkují: DH Vlčnovjané
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Vesnická památková rezervace
Vlčnovské búdy
19. 00 Do bílého rána
volná zábava při cimbálových
muzikách, hrají: CM Burčáci a CM
Mladí Burčáci
Dvůr památkové usedlosti čp. 57
21. 30 Královský filmový archiv
projekce: Archiv jízd králů Vlčnov,
Balada o Matúškovi, Kača, Byla
svadba, byla…, autor: Antonín Reňák,
sdružení Sme doma

NEDĚLE 29. 5.

Kostel sv. Jakuba Staršího
Slavnostní mše svatá
za krále Šimona Pešla, královskou
družinu a děvčata ročníku 1998
10.00 Mše svatá
8.00

9.00

8. 00

Obec
Průvod královské družiny a krále
od kostela k obecnímu úřadu
autoři: Antonín Pavelčík, Josef
Kužela
Park, Za kostelem, Náves
Jarmark, na návsi
soustružení dřeva – Libor Žalmánek
kovářské práce – SOŠ Luhačovice
okúvání koní – Jiří Gazdoš, Tlumačov
práce na hrnčířském kruhu –
Keramika Kaňovských
pletení z proutí – Tomáš Mareček
autorky: Petra Kučerová-Brandýsová,
Sabina Mikulcová, Olga Floriánová

9.00

9.00

Památkové usedlosti čp. 57, 65, 739
Oživené památky
do 16.00 hodin
rukodělné ukázky-viz sobotní
program, autorka: Olga Floriánová
Památková usedlost čp. 65
Zdobení vozu předlegrútů

9.00

ul. Rybáře – u kapličky
Zdobení koně pobočníka
Tomáše Šobáně

9. 30

ul. Vinohradská
Vyhrávání u královského domu
CM Mladí Burčáci

10.00 Zpívání po dědině
do 12. 30 hodin
Náves
10.00 DH Vlčnovjané
11.30 DH Vlčnovjanka
Park – U kameňa, Park u čp. 65
10.00 Mužský sbor Vlčnov, Mužský sbor
Kyjov
Park u čp. 65
11. 30 FS Závršan – volné vystoupení
U obecního úřadu
10. 00 CM Burčáci, Mužský sbor Míkovjan
U domu jezdce v ul. Pusté čp. 403
10.00 ženský sbor Frišky z Podolí
autoři: Petr Pančocha, Josef
Maňásek, Jiří Ulčík
Náves
11.00 Koně pro krále
prezentace reprezentativní knihy
autorů Dalibora Gregora a Josefa Iše
13.00 Koně pro krále
prezentace reprezentativní knihy
autorů Dalibora Gregora a Josefa Iše
Amfiteátr V Jamě
10. 00 Zpívání pro krála
do 14.00 hodin,
pořad domácích a hostujících
souborů, sborů a muzik
Když jsem chodil do školy...
DFS Čerešničky, DFS Vlčnovjánek,
DFS Danájek, DFS Veličánek,
DFS Šohajek, moderuje: Vladimír
Doskočil, Jakub Moštěk,
spolupráce: Barbora Chvilíčková,
autorka: Olga Floriánová
U nás pod Karpaty
DFS Vlčnovjánek, CM Čardáš,
Vlčnovské búdové umělkyně, MS
Vlčnov , FS Vlčnovjan, FS Světlovan,
Dolněmčan, FSk Selčan-SR,
moderuje: Jiří Jilík, Vladimír
Doskočil, autor: Jiří Jilík
Slivovica nebo víno
účinkují: Mužský sbor Slováckého
sboru Kyjov, MS Vavřineček, FS
Světlovan, CM Jaroslava Pavlíka, MS
Vlčnov, Vlčnovské búdové umělkyně,
CM Ohnica, moderuje: Vladimír
Doskočil, autor: Miroslav Potyka
Výročí cimbálové muziky Burčáci
moderuje: Jiří Jilík, autor: Jiří Jilík
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Obec
11. 30 JÍZDA KRÁLŮ
Trasa: Od královského domu
v ul. Vinohradská čp. 424, do ul.
Kaunicova, ul. Tyršovou do ul.
Masarykovy, přes hlavní křižovatku
do ul J. Plesla k potravinám COOP,
otočení a zpět ul. J. Plesla na hlavní
křižovatku, odbočení ke hřbitovu,
otočení a zpět přes hlavní křižovatku
do ul. Masarykovy na seřadiště
průvodu k hospůdce U Ježků.
Za krojovaným průvodem ul.
Masarykovou až na hlavní
křižovatku. Král s pobočníky

VÝSTAVY PŘI JÍZDĚ KRÁLŮ

Galerie na Měšťance
Jízda králů objektivem Jiřího Kolbaby
výstava fotografií věhlasného cestovatele
a fotografa
Vlčnovský kroj a jeho vývoj
stálá expozice
Park naproti kostela
U nás ve Vlčnově – výstava
velkoformátových fotografií v parku
Hospodářská usedlost čp. 65
stálá expozice tradičního bydlení
Hospodářská usedlost čp. 57
stálá expozice tradičního bydlení,
hospodářství, kovářství a včelařství
Usedlost čp. 739 (pod kostelem)
expozice tradičního bydlení
Muzeum lidových pálenic
– stodola usedlosti čp. 65
stálá expozice podomácké výroby destilátů

vjíždí k amfiteátru V Jamě, kde se
představí v pořadu, poté se vrací zpět
k ostatním jezdcům na křižovatce.
Jezdci doprovodí krále zpět ke
královskému domu.
Seřadiště krojovaného průvodu
13. 30 DH Vlčnovjané
Obec
14. 30 Krojovaný průvod
Trasa: Řazení v ul. Masarykově
u odbočky do ul. J. Uprky, průvod jde
ul. Masarykovou na hl. Křižovatku,
odbočuje do ul. Brodské a vzápětí

PROGRAM V PŘÍPADĚ DEŠTĚ
SOBOTA
Koncert dechové hudby
Vitajte ve Vlčnově
Předání vlády
Do bílého rána

KSK, 14.30
KSK, 16.00
KSK, 18.30
KSK, 21.30

NEDĚLE
Jízda králů –zkrácená trasa – od domu krále
čp. 424 na hl. křižovatku, do ul. Masarykovy
k památkové usedlosti čp. 65, odtud zpět na
hl. křižovatku, ke hřbitovu a do KSK
Zpívání pro krála
KSK, 10.00
Královský vínek
KSK, 15.30
Muzikantská rozlúčka
KSK, 16.00

do ul. Rybáře, odtud přichází do
amfiteátru, kde končí krátkým
vystoupením zúčastněných na pódiu.
moderuje: Jiří Jilík
autor: Kamil Gyuricsek
Amfiteátr V Jamě
15. 30 Královský vínek
závěrečné představení královské
družiny a krále, moderuje: Jiří Jilík
autorka: Marta Kondrová
Amfiteátr V Jamě
16.00 Muzikantská rozlúčka
taneční zábava s DH Vlčnovjanka

VSTUPNÉ

PÁTEK
Verbíři z Uherskobrodska XI.

100,- Kč

SOBOTA
Předání vlády, vstup. s místenkou

150,- Kč

NEDĚLE
celodenní vstupné dospělí
celodenní vstupné děti 10–15 let
celodenní vstupné důchodci
děti do 10 let
držitelé ZTP/P
(po předložení průkazu)

150,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
zdarma
zdarma

změna programu
vyhrazena

Organizace Jízdy králů Vlčnov
Vzhledem k tomu, že jízda králů pro svou
unikátnost zvyku přitahuje každoročně do
Vlčnova tisíce návštěvníků, je její organizace velmi náročná a přináší bohužel i mnohá
omezení. Chtěli bychom proto poprosit občany
Vlčnova o pochopení a shovívavost. Snažíme
se zabezpečit situaci s dopravou, parkováním
i další obslužností návštěvníků a hostů tak, aby
pokud možno problémy vůbec nevznikaly nebo
je alespoň minimalizovaly. Ne vždy se však dá
vše předvídat do nejmenších detailů. I součinnost s občany Vlčnova je důležitá pro celkový
zdárný průběh a organizaci jízdy králů.
DOPRAVNÍ UZAVÍRKA
Platí v neděli 29. 5. 2016 od 6.00 do 17.00
hodin. Vjezd do obce bude umožněn občanům Vlčnova na volný vjezd vydávaný v KSK,
samozřejmě jen tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost. Průjezd středem obce pro občany
Vlčnova bude umožněn na volný vjezd do 8.30
hod. POZOR! Volné vjezdy budou vydávány
v KSK od 2. 5 do 23. 5. 2016! Zajistěte si,
prosím, volné vjezdy včas!
Důležité upozornění: v ul. Vinohradské
bude po celý den v sobotu 28. 5. i neděli
29. 5. zakázáno parkování! Uzavírka ulice
Vinohradská v sobotu od 14. 00 hodin,
v neděli od 6. 00 hodin do 17. 00 hodin.
Zásobování do búd umožněno na volný vjezd
do 18.00 hodin.
Děkujeme moc za pochopení!
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PARKOVÁNÍ
K parkování návštěvníků jsou určeny při
příjezdu od Hluku plochy TJ, místní komunikace při příjezdu od Uherského Brodu, od
Veletin a od Dolního Němčí a také přilehlé
ulice – především Ploty, 28. října, Dvorská,
Sokolská. Ulice J. Uprky a část ul. Rybáře
slouží pro parkování účinkujících. Střed obce,
především trasa jízdy králů však musí zůstat
volná pro bezpečný a důstojný průjezd jízdy
králů. Proto prosíme občany, aby automobily své a svých hostů parkovali v průjezdech či dvorech domů nebo na uvedených
místech k parkování.
Ulice, kudy pojede jízda králů nebo
projde krojový průvod: ul. Vinohradská,
Kaunicova, Pode Dvorem, Masarykova, část
Brodské, ul. J. Plesla (od křižovatky po odbočku do ul. 28. října), ul. Rybáře.
Prosíme, neparkujte, pokud možno, auta
ani před domy, aby ulice vytvářely pěkné
a důstojné prostředí pro jízdu králů a krojovaný průvod. Děkujeme.
Zákaz stání na komunikacích bude platit v neděli 29. 5. 2016 a v sobotu na vyhrazených místech. Proto prosíme občany, aby
neparkovali automobily u míst, kde se budou
odehrávat programy jízdy králů – okolí usedlostí čp. 57, 65, 739, ul. Masarykova, náves.
Při dovozu rodinných příslušníků na mši
svatou, prosíme, po vystoupení účastníků mše

z automobilu, o jeho přeparkování mimo ul.
Masarykovu.
Porušování zákazů stání bude řešit policie. V neděli budou také do obce z Uherského
Brodu a z Uherského Hradiště posíleny linkové autobusové spoje a příjezd do středu obce
z míst parkování na okraji obce bude zajišťovat
kyvadlová doprava.
VSTUPENKY A PROGRAMY
Občané Vlčnova mají možnost pro své
hosty koupit zlevněné vstupenky (100 Kč)
na jízdu králů v předprodeji v KSK. Zahájení
předprodeje bude oznámeno hlášením v místním rozhlase. Výše vstupného bude činit pro
dospělé na celou neděli, všechny programy, expozice a výstavy: 150 Kč; děti do 10
let a držitelé ZTP, ZTP/P: zdarma; zlevněné
vstupné 100 Kč děti 10–15 let a důchodci.
V KSK bude možné také dostat Programové
skládačky jízdy králů – se základní strukturou, a ke koupi doporučujeme Programový
sborník, kde jsou všechny podrobné informace o jednotlivých programech, účinkujících,
medailonky jubilantů, organizační informace,
mapka s trasou jízdy králů apod.
Děkujeme všem občanům za pochopení
a spolupráci a přejeme pěkné zážitky z jízdy
králů!
pracovníci Klubu sportu a kultury
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Čas rychle utíká
Rok s rokem se sešel a ani jsme se nenadáli,
opět se blíží pro Vlčnov nejvýznamnější a nejznámější akce celého roku, jízda králů. V letošním roce ji pojedou chlapci – legrúti z ročníku
1998 a doprovodí je děvčata – družice z ročníku. Za krále si vybrali desetiletého Šimona
Pešla, Vlčnov čp. 424. Zajímavostí letos jistě
bude, že část družiny s králem a pobočníky
se rozhodli vyzdobit si koně textilními stuhami, které předcházely výzdobě koní krepovým
papírem a známe je již jen z ikonografických
dokladů, především slavného obrazu Joži
Uprky. Záštitu nad Jízdou králů, jako každoročně, přijal MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
Zlínského kraje a Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR.
Také doprovodný program k jízdě králů,
který se již ustálil v jisté pravidelné struktuře, přinese zajímavá a pěkná vystoupení.
Tradiční pořady přesto každoročně oplývají
novými nápady, prvky, tématy, novými účinkujícími, a pořadům tak dávají vždy originální podobu. Proto se určitě můžete těšit na to,
jakým způsobem letos pojmou autoři např.
sobotní pořady Vitajte ve Vlčnově, kterého
se v minulém roce nově autorsky a zajímavě
ujala Gabriela Směřičková, kde se představují především vlčnovské soubory. Letos autoři
zajímavě připravili komponovaný, působivý
pořad Předání vlády králů, ukázky tradičních
technologií a tradiční lidové výrobky můžete
obdivovat v Oživených památkách i Jarmarku
v parku či na návsi, tematické programy budou
tvořit stěžejní nedělní pořad Zpívání pro krála,

krásů krojů můžete obdivovat v Krojovém průvodě a mnohé, mnohé další.
Novinkou pak bude v pátek před soutěží
v tanci verbuňk Živá pozvánka Vlčnovských
búdových umělkyň před KSK, kterou bude
živě přenášet místní rozhlas. Nenechte si také
ujít výstavu fotografií věhlasného cestovatele
a fotografa Jiřího Kolbaby – Jízda králů objektivem Jiřího Kolbaby. Fotografie autor pořídil v minulém roce při jízdě králů ve Vlčnově.
Nejen novou podobu dal verbířské soutěži nový
autor, L. Šimeček, ale i nový poetický a výstižný název – O půl metru blíže k nebi. V rámci
programu bude také nově probíhat prezentace
národopisných regionů, letos Valašska (písně,
tance, kroje, gastronomie…), nebude chybět
výuka tanců a beseda u cimbálu. Na novinky
se můžete těšit také v rámci sobotních programů. Po delší době komorním tematickým pořadem ožije malebné prostředí dvora památkové
usedlosti čp. 57 v Milostném zpívání autora
Pavla Popelky. V rámci oživených památek si
nenechte ujít ve dvoře usedlosti čp. 65 velkou
prezentaci, ukázku tradičního zpracování
na lámkách a kolovratech vlny a lnu folklorní skupiny Závršan z Nedašova, která také
představí volným vystoupením v parku před
čp. 65 svou muziku a taneční soubor. Mnoho
dalších ukázek zajímavých rukodělných výrob
najdete v interiérech usedlostí i na Návsi, např.
kovářské a podkovářské práce – doufáme, že
se podaří ukázka okúvání koně, soustružení
dřeva, vyšívání, pletení z proutí nebo kukuřičného šustí aj. Novým prvkem v rámci pořadu

Předání vlády králů autorů M. Kondrové a D.
Pavlíčka bude Promítání archivních snímků
z těchto minulých pořadů před jeho zahájením a i v rámci programu se nechte překvapit
inovativními prvky. Než se letos po skončení
pořadu v KSK vydáte do búd, doporučujeme
navštívit ve dvoře čp. 57 zcela nový program
– Královský filmový archiv. Formou letního
kina můžete na velkém kinoplátně shlédnout
archivní videa z jízdy králů ve Vlčnově a krátké
filmy či videoklipy s folklorní tématikou, videoobrazem velmi působivě zpracované balady,
např. již kvalitou osvědčený snímek – Balada
o Matúškovi i zcela nová a úžasně zpracovaná
balada sklízící úspěchy na všech frontách –
Byla, svaďba, byla… a nový snímek - krátký
folklorní obrázek z tradičního života – Kača.
Nenechte si ujít!
V neděli bych upozornila na pořad Jiřího
Jilíka U nás pod Karpaty, věnovaný výročí
narození významného vlčnovského rodáka,
novináře Jana Janči a na pořad věnovaný dalším jubilantům, známé a oblíbené cimbálové
muzice Burčáci, která je s vlčnovskou jízdou
králů neodmyslitelně a dlouhodobě spojená.
Za pozornost a návštěvu stojí samozřejmě
všechny akce a pořady, které najdete v přiloženém Programu Jízdy králů Vlčnov 2016.
Největší pozornost však bude samozřejmě
upřena na samotnou jízdu králů, nepochybuji, že ta letošní určitě nezapadne v zapomnění dlouhého věku konání tohoto ojedinělého
zvyku. Přejeme příjemné zážitky!
Olga Floriánová

Kalendář královských rodin
Obec Vlčnov připravuje kalendář fotografií „královských rodin“. Inspirací k danému tématu nám byla výstava fotografií v naší galerii Na
Měšťance s názvem RODINA. Autorkou je umělecká fotografka Barbara Hucková, která v 90. letech působila v tiskovém oddělení Kanceláře
prezidenta republiky Václava Havla a od roku 2007 je výkonnou ředitelkou Nadace Valentinka.
Rádi bychom touto cestou vyzvali nejen „královské“ rodiny, ale i ostatní zájemce o uměleckou fotografii své rodiny, aby se přihlásili co nejdříve na obecním úřadě. Předběžný termín focení je plánován na začátek května a bude zdarma.
Marta Moštková, místostarostka

Barbara Hucková při vernisáži výstavy se starostou Janem Pijáčkem a ředitelkou KSK Olgou Floriánovou
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Odpadové hospodářství

Kompostéry

v obci Vlčnov za rok 2015
SPECIFIKACE ODPADŮ
Směsný komunální odpad – popelnice
Objemný odpad
Papír
Plasty + nápojové kartony
Oděvy
Sklo
Kovy
Pneumatiky
Nebezpečný odpad
Dřevo
Biologicky rozložitelný odpad
Kaly z čištění odpadních vod
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADU

Projekt Východního Slovácka
MNOŽSTVÍ ODPADU
606,150 t
153,980 t
40,590 t
48,949 t
8,200 t
22,955 t
16,866 t
8,050 t
2,915 t
38,240 t
11,830 t
208,740 t
1 167, 465 t

PŘÍJMY ZA ROK 2015 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané + rekreační objekty
Kovy + zpětný odběr elektro
EKO-KOM
PŘÍJMY CELKEM

722 809 Kč
62 488 Kč
423 801 Kč
1 209 098 Kč

NÁKLADY ZA ROK 2015 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Úklid veř. prostranství, černé skládky
Směsný komunální odpad - popelnice
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
Biologicky rozložitelný odpad
NÁKLADY CELKEM

41 500 Kč
1 414 480 Kč
246 180 Kč
48 450 Kč
491 629 Kč
72 760 Kč
2 314 999 Kč

ROZDÍL NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ

1 105 901 Kč

Stavební suť

1 858,00 t

Z výše uvedeného vyplývá, že každý občan Vlčnova vyprodukoval průměrně téměř 400
kg odpadů a více jak 600 kg stavební suti za rok 2015. Při výši místního poplatku za odpady
250 Kč za osobu (což je jeden z nejnižších poplatků v širokém okolí), přispívá obec za
každého občana téměř 400 Kč za rok.
Marta Moštková, místostarostka

•

•
•
•

•

Vážení občané, mikroregion Východní
Slovácko připravuje projekty, jejichž realizací chceme docílit zdokonalení obecních systémů separace různých druhů odpadů a jejich
využívání. Jedním z nich je také biologicky
rozložitelný odpad rostlinného původu, který
stále tvoří vysoké procento ve směsném komunálním odpadu, ačkoliv jej lze snadno kompostovat v domácích podmínkách. Proto chceme
požádat o dotaci na nákup nových kvalitních
kompostérů pro obyvatele mikroregionu. Tyto
kompostéry budou následně zdarma zapůjčeny obyvatelům k řádnému domácímu kompostování biologicky rozložitelného odpadu a po
5 letech budou převedeny do majetku uživatelů. Pro zjištění potřebného počtu kompostérů
nyní zjišťujeme, jaký je v našem mikroregionu
zájem o využívání dalších kompostérů.
Během měsíce dubna Vám budou doručeny
dotazníky a pokud budete mít zájem o zapůjčení
kompostéru od obce, prosím, označte potřebné místo křížkem. Dotazníky bude možné
odevzdat do 31. května 2016 na obecní úřad
do dotazníkové schránky, která je umístěna
u sekretářky starosty/referentky OÚ.
Děkujeme Vám za spolupráci a odevzdání
dotazníku.
Bc. Václav Bujáček, předseda VS
Proč kompostovat a třídit bioodpad?
Tříděním a kompostováním bioodpadu
lze zužitkovat přes 30 % komunálního odpadu
z domácnosti. Z pečlivě vytříděného odpadu se i
v domácí kompostárně dá vyrobit kvalitní, dobře
využitelný kompost nebo jiné cenné substráty
pro zahrádkáře, zemědělství či rekultivace.
•
•
•
•
•
•

Co patří do nádoby na bioodpad ?
listí, tráva, drny se zeminou
zbytky rostlin
kořeny a listy zeleniny, květiny
piliny, popel ze dřeva (pouze úplně vyhaslý jinak zničíte nádobu !)
spadané ovoce, plevel
větve (pouze posekané nebo zpracované
štěpkovačem)

Informace ze sběrného dvora

Dotazník

byla rozšířena provozní doba sběrného
dvora od měsíce března 2016: v průběhu
sezóny (březen–říjen) sobota 9.00–11.00,
nově středa 15.00–17.00
žádáme občany, aby využili rozšířenou
otvírací dobu sběrného dvora a neodkládali odpady před bránou na sběrný dvůr
dále žádáme, aby pytle s tříděným odpadem nebyly ukládány do kontejnerů –
pytle jsou určeny pro svoz od domů
opakovaně upozorňujeme, aby pytle
na tříděný odpad byly používány pouze
k danému účelu: modré na papír, žluté na
plasty a nápojové kartony
na sběrném dvoře v současné době nepřijímáme odpady s obsahem azbestu (např.
eternit apod.), ani úlomky. Původce odpadu s obsahem azbestu je musí předat

ANO – chci biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu kompostovat na
svém pozemku (zahradě),
kde vzniklý kompost také
využiji.
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firmě, která je oprávněná k převzetí (nejblíže nám je fi. Rumpold Uh. Brod nebo
Sběrné suroviny Uh. Hradiště)
• k ukládání biologicky rozložitelného odpadu využívejte kompostéry v domácnostech (viz možnost získání kompostéru
na základě přiloženého dotazníku) – nic
to nestojí ani občany ani obec. Vývoz ze
sběrného dvora je samozřejmě zpoplatněn
• skládka stavební suti je opět otevřena každou sobotu 9.00–11.00. Přijímáme zde
pouze vytříděnou suť (cihlovou a betonovou)
• na skládce suti bude možné opět zakoupit písek
Z důvodu konání jízdy králů bude
v sobotu 28. 5. ve sběrném dvoře i na skládce suti ZAVŘENO.

Mám zájem o kompostér
(1050 litrů).
V současné době kompostování neprovozuji.
V současné době kompostování provozuji, ale používaný kompostér není dostačující.
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Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.
Ve svých řadách eviduje hned šest malých
Vlčnovjanů, kteří se v rámci každodenního
tréninku připravují na celorepublikové krasobruslařské závody. Mezi nejmladší patří Marie
a Anna Kučerovy, kdy Anička si již úspěšně
splnila první výkonnostní testy a tudíž první
předpoklad k účasti na krasobruslařských
závodech v dané věkové kategorii. Prozatím
se zúčastnila pouze smíšeného závodu přípravek v Hodoníně a v Uherském Brodě, ze
kterých si vybruslila po předvedení všech
požadovaných prvků na výbornou dvě první
místa. V Uherském Brodě si závodní premiéru odbyla i Maruška, která sekundovala své
sestře a rovněž si na krk pověsila zlatou medaili. Ve věkově vyšší kategorii přípravka volná
jízda v letošní sezóně startoval Jakub Tykal.

Kuba se musel v této smíšené kategorii vypořádat vždy s převahou dívek, ale svými výkony
se někdy holkám hodně vyrovnával a dokonce si do Brodu dovezl jednu zlatou medaili
z Brna a dvě bronzové medaile z Kopřivnice
a Brněnského memoriálku. V již oficiální
závodní kategorii Nováčci mladší dívky hájila brodské, potažmo vlčnovské barvy Barbora
Tykalová. Bára předváděla kvalitní a vyrovnané výkony po celou sezónu, za což si z deseti
závodních startů vybruslila 7 zlatých a tři stříbrné medaile. O kategorii výše, tedy v kategorii Nováčci dívky závodila v této sezóně Nela
Ježková. Nela také většinu sezóny předváděla zdařilé závodní programy, ale velmi silné
startovní pole ji z bojů o medaile ve většině
případů odsunulo na páté či šesté místo, ale

druhé místo v rámci přeboru zlínského kraje
a bronz z posledního závodu v Kopřivnici
bylo hezkou tečkou na závěr sezóny. Ve stejné věkové, ale chlapecké kategorii, v letošní
sezóně závodil i její bratr Dominik Ježek, který
si po několika čtvrtých místech přivezl i dvě
bronzové medaile, a to z Hodonína a Brna.
Jakožto předsedkyně bruslařského klubu jsem
ráda, že i ve školičce bruslení, kterou každoročně pořádáme, jsou další zástupci mladých
Vlčnovjanů a především početná skupinka
malých dívek z Vlčnova navštěvuje hodiny
gymnastiky, které společně s baletní přípravou náš klub pořádá.
Mgr. Kateřina Tykalová

Marie (1. zleva) a Anna (1. zprava) Kučerovy

Nela a Dominik Ježkovi

Barbora a Jakub Tykalovi

Olympijské hry Východního Slovácka
Obce Východního Slovácka vyhlašují
seriál Olympijských her 2016. Během celého
roku proběhne v zapojených obcích (Bánov,
Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice,
Suchá Loz a Vlčnov) celkem 9 soutěží v různých disciplínách.

Program OH VS 2016
1. Turnaj ve florbalu
žáků Východního Slovácka
20. 3. 2016 od 9.00 hodin
sportovní hala Bánov
Obec Bánov

•
•
•
•

Cíl projektu
vytáhnout děti od počítače
podpořit soutěživost a ambicióznost
podpora sportu a pohybu
více spojit přátelství obcí mikroregionu

4. Atletika ve Východním Slovácku
18. 6. 2016 od 9.00 hodin
Sportovní hřiště u ZŠ v Nivnici
Obec Nivnice

2. Silák Východního Slovácka
10. 4. 2016 od 13.00 hodin
Beseda Nivnice
Obec Nivnice

5. Pétanque ve Východním Slovácku
turnaj družstev zaměstnanců OÚ
25. 6. 2016 od 9.00 hodin
fotbalové hřiště Suchá Loz
Obec Suchá Loz

3. Šachový turnaj Východního Slovácka
14. 5. 2016 od 15.00 hodin
tělocvična ZŠ a MŠ Suchá Loz
Obec Suchá Loz

6. Turnaj ve sportovní střelbě na asfaltové
holuby ve Východním Slovácku
10. 7. 2016 od 10.00 hodin
sportovní střelnice Vlčnov, Obec Vlčnov
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•
•
•

Pro koho jsou hry?
děti školního věku a mládež
rodiče a seniory
pro všechny, kteří mají rádi hry,
zábavu a pohyb

7. Turnaj ve fotbalu žen
Východního Slovácka
13. 8. 2016 od 14.00 hodin
fotbalové hřiště v Bystřici pod Lopeníkem
Obec Bystřice pod Lopeníkem
8. „Ninja faktor“ Východního Slovácka
17. 9. 2016 od 13.00 hodin
sportoviště Korytná
Obec Korytná
9. Přespolní běh Východního Slovácka
15. 10. 2016 od 9.00 hodin
Vlčnovské búdy
Obec Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 45 – duben 2 016

Klub sportu a kultury připravuje
Klub sportu a kultury organizuje nebo
spolupořádá během roku množství zajímavých a troufáme si tvrdit, že i kvalitních akcí.
Chceme především pozvat občany
Vlčnova na programy Vlčnovského kulturního léta, které se budou konat v amfiteátru
V Jamě nebo v případě nepříznivého počasí v sále KSK. Nabídka opravdu stojí za to,
nenechte si ji ujít a ani se odradit případným
horkým letním počasím.
10. 7. Dětská neděle – Skákal pes..., bude
tématicky zaměřená – ukázka práce vlčnovských kynologů se psy, ukázka canis terapie,
soutěže a hry pro děti, hrát k tanci i poslechu
bude vlčnovská dětská kapela Fešáci
23. 7. Hodové zpívání v búdách
24. 7. Setkání u dechové hudby
12. 8. Dobové odpoledne – tentokrát ve
stylu první republiky, písničky stříbrného
plátna i další písničkové hity z období první

republiky, které jsou stále živé a populární zahraje skvělý orchestr Melody gentleman s hostujícím známým zpěvákem Karlem
Hegnerem v pořadu Šlágry z časů našich babiček s Karlem Hegnerem. Součástí programu
bude i dobová módní přehlídka. Nenechte si
tuto jedinečnou akci ujít !
Z programů, které dále připravujeme,
bychom Vás především chtěli pozvat například na:
18. 9. tradiční a oblíbený Košt vdolečků
15. 10. výjimečný komponovaný pořad
Písničky z malířovy palety věnovaný Jožovi
Uprkovi, který měl významný vztah i k obci
Vlčnov. Pořad získal hlavní cenu na MFF ve
Strážnici, je postavený na výborně připravené
scéně a skvělých výkonech zpěváků, muzikantů, tanečníků i vynikajících sólistech, jako je
například legendární Dušan Holý.

5. 11. předpokládám, že si nikdo nenechá
ujít nové divadelní představení, komedii z prostředí slovácké vesnice, tentokrát s názvem
Dovolená olinklúzif divadelního spolku
Hrozen z Hroznové Lhoty, které již svými
předešlými divadelními komedii přesvědčil,
že se budeme dobře bavit a „terapii“ smíchem
zažívat během celého představení.
10. 12. Tradiční Vánoce ve Vlčnově opět
dovolí zažít zaniklou atmosféru tradičního
předvánočního a vánočního období a vrátit ji
aspoň během této akce zpět do obce, do světniček vlčnovských památkových usedlostí.
Pro více informací sledujte průběžně naše
webové a facebookové stránky, které přináší
také bohatou foto i video dokumentaci z našich
akcí – www. kskvlcnov.cz
Na všechny programy a akce jste všichni
srdečně zváni. Těšíme se na Vás !
Olga Floriánová, ředitelka KSK

Divadelní klasika Sluha dvou pánů
6. 5. 2016 v 19:30, KSK Vlčnov
K příležitosti svátku Dne matek pořádá
Místní organizace KDU-ČSL Vlčnov společně
s Klubem sportu a kultury.
Tuto commedii dell´arte z 18.stol. od
Carla Goldoniho jistě mnozí znáte díky skvělým výkonům Miroslava Donutila v Národním
divadle – v listopadu 2014 oslavili 550. reprízu
a hrají dále (všechna představení jsou beznadějně vyprodána).
Truffaldino řeší stejné problémy jako my
dnes. Rád by pojal za manželku sličnou dívku,
ale nedostatek peněz ho přinutí mít dvě práce,
a proto slouží dvěma pánům. To samozřejmě
vede k mnoha zmateným a komickým situacím. Jak se s tím popere, nám předvedou herci
známého Divadelního souboru Karla Högera ze
Strání, který byl založen v roce 1886, letos tedy
slaví 130. výročí. Roku 1959 byl pojmenován
dle slavného herce, s jeho laskavým svolením.
V hlavní roli uvidíme Miloše Záleského.
Poprosil jsem ho o krátký rozhovor:
Měl jste velký respekt z role Truffaldina?
Myslím kvůli geniálním výkonům Miroslava
Donutila v Národním?
Musím se přiznat, že respekt mám
a velký. Mám i trochu strach, abych postavu
Truffaldina zahrál tak, aby se divákům líbila.
Ale můj výkon nezáleží jenom na mě, ale i na
ostatních, protože není malých rolí.
Nechal jste se inspirovat Donutilem,
nebo jste se vydal vlastní cestou?
Určitě jsem se nechal inspirovat, ale chtěl
bych do role dát víc sebe. Máme totiž stejný text
jako v Národním.

Ve které roli jste se sám při hraní na jevišti nejvíce bavil?
No abych pravdu řekl, tak v mé první roli
ve hře Madlenka z kovárny. Hrál jsem obecního policajta Kouláska, byla to komická role.
Kousek je k vidění i na TV Strání.
Proč by si Vlčnovjané neměli nechat ujít
představení Sluha dvou pánů?
No protože je to hra, při které se budete
bavit a snad i zapomenete na každodenní shon.
Anebo třeba ze zvědavosti, jak se nám to podaří zahrát.
Původní commedia dell’arte je založena
na pevných, ustálených charakterech postav
a improvizaci. Existovaly typy postav, které
se objevovaly v každém představení (s mírnými
změnami), např:
Harlekýn (Arlecchino) je komickým sluhou jednoho z pánů, velmi oblíbený u publika. Většinou bývá zamilovaný do jiné služky,
ale jeho touha soupeří s hladem či strachem
z pána. Je mazaný až zlomyslný, často myslí
hlavně na sebe.
Pantalone je lakomý, chlípný a bohatý
(ale někdy naopak chudý) obchodník původem z Benátek. Je otcem jednoho ze zamilovaných (častěji má dceru). Vždy má nějaké vztahy s Dottorem či Capitanem, obchodní nebo
osobní.
Dottore je právníkem nebo lékařem.
Neustále se snaží předvádět své znalosti, střílí latinské a řecké citáty. Postrádá ale smysl pro
logiku, jeho myšlenky nemají spojitost. A přesto si myslí, že ví naprosto vše.

Více o kategoriích postav a jejich konkrétních typech si můžete přečíst na internetu:
wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte
Vstupené: 70 Kč (30 Kč pro děti do 15 let)
Lze zakoupit i v předprodeji na Obecním
úřadě ve Vlčnově v kanceláři u paní Pešlové za
60 Kč (30 Kč pro děti do 15 let). Vlčnovjanům
rádi doručíme vstupenky v předprodeji
i přímo domů, stačí nás kontaktovat na čísle
774 354 511, nebo napsat na e-mail: slingi@
seznam.cz
Přijďte se pobavit a strávit spolu s námi
pohodový páteční večer.
Více informací o činnosti MO KDUČSL Vlčnov najdete na stránkách: www.
kduvlcnov.cz
Michal Slinták

Pozvánka na Pohádkové búdy
Vodník svolává strašidla, víly, loupežníky, princezny a další pohádkové postavy na neděli
19. června 2016, kam zve i všechny děti a jejich dospělý doprovod.
Akci pro děti pořádají spolu s ostatními spolky, dobrovolníky a Obcí Vlčnov Spolek pro
vlčnovké děti a Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Vlčnov (spolky finančně podporované
Obcí Vlčnov).
V lčnovský zpravodaj – číslo 45 – duben 2 016
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Lidé bez domova se už mrazu bát nemusí
Pro lidi bez střechy nad hlavou
z Uherského Brodu a okolí už nemusí být
nepřízeň počasí strašákem ani ohrožením na
zdraví či dokonce životě. Díky efektivní spolupráci mezi Městem Uherský Brod a Oblastní
charitou Uherský Brod vznikla na Vazové ulici
v Uherském Brodě nová noclehárna pro osoby
bez přístřeší. Prostory nové sociální služby,
která doplňuje stávající Nízkoprahové denní
centrum sv. Vincence se službami pro lidi bez
domova, si v rámci slavnostního zprovoznění
noclehárny přišla ve čtvrtek 18. února prohlédnout řada návštěvníků. Nechyběli mezi nimi
zástupci Města Uherský Brod v čele se starostou města Patrikem Kunčarem, místostarostou Petrem Vránou, zástupci Oblastních
Charit Valašské Meziříčí a Uherské Hradiště,
Policie ČR, zástupci samospráv, podnikatelé,
zástupci médií a další hosté. Nové prostory
požehnal uherskobrodský farář P. Josef Pelc,
který jako děkan činnost Charity dlouhodobě
podporuje. Také on se velmi pochvalně vyjádřil ke vzniku a významu nové noclehárny.
Vznik noclehárny ocenil, kromě jiných,
i ředitel Městské nemocnice s poliklinikou
Uherský Brod, Ferdinand Kubáník. „Zařízení
i jeho vnitřní vybavení se mi líbí. Je rozhodně
dobře, že v Uherském Brodě, který je spádovou obcí, taková noclehárna vznikla. Musím
říct, že je to jakýsi bonus i pro nás, zaměstnance brodské nemocnice, protože jsme se
v minulosti v praxi setkávali s lidmi, kteří pro
propuštění z našeho zařízení neměli kam jít.

A poslat někoho zpět na ulici, to není úplně
příjemný pocit. Nyní máme možnost nasměrovat lidi bez domova do nové noclehárny, což
je pro nás poměrně značná úleva,“ poznamenal Ferdinand Kubáník.
O užitečnosti nové služby je přesvědčen
i senátor a brodský starosta Patrik Kunčar.
„Prohlídka noclehárny mě příjemně překvapila, je příjemná a útulná, nabízí uživatelům
skvělé zázemí. O tom, že je její existence přínosem, je neoddiskutovatelné. Dnes už nikdo
z lidí bez domova v Uherském Brodě nemůže
říct, že nemá kde složit hlavu. A to považuji za
nesmírně přínosné,“ konstatoval po prohlídce
noclehárny Patrik Kunčar.
„Nová noclehárna vznikla v prostorách Lidové tvorby, která se významným způsobem podílela na stavebních
úpravách. S vedením družstva
Lidové tvorby je dlouhodobě
vynikající spolupráce,“ říká
vedoucí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence a noclehárny Bohumila Smutná.
Stavba zařízení, které dnes
disponuje 16 lůžky a moderním vybavením pro uživatele
i personál, začala v prosinci
2015, a byla dokončena koncem
ledna 2016. „Zájem o využití
noclehárny je poměrně velký.
Z kapacity šestnácti lůžek je

dvanáct z nich určeno pro muže a čtyři pro
ženy. Kromě možnosti přespání nabízíme
uživatelům zejména možnost hygieny a poradenskou činnost,“ dodala Bohumila Smutná.
Ředitel Oblastní charity Uherský Brod
Petr Houšť vnímá vznik noclehárny za velmi
důležité a prospěšné. „Jsem velmi rád, že
dlouhodobá úspěšná spolupráce s Městem
Uherský Brod se projevila i při vzniku této
nové sociální služby Noclehárny. Poděkování
patří i sponzorům a všem, kteří vznik této nové
služby podpořili,“ podotkl Petr Houšť.
Oleg Kapinus, pracovník pro PR
a fundraising – Oblastní charita Uherský Brod

Slavnostní otevření Noclehárny
inzerce
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Postní sbírka
„Postní sbírka není jen o potravinách,
ale především o pochopení vůči potřebným,“ říká František Bílek
Pomoci lidem v sociální nouzi – to je cíl
v pořadí druhé postní sbírky potravin, která se
i letos konala na Uherskobrodsku. Lidé mohli
potravinami přispět potřebným ve dnech 7. až
10. března a to celkem na 26 kontaktních místech ve 24 obcích regionu. Sociálně slabým
přispěli celkem 640 kilogramy potravin, ale
i drogistického zboží.
Jak název napovídá, sbírka se konala
v postním období před Velikonočními svátky.
„Toto období má, kromě jiného, symbolizovat
i větší soudržnost mezi lidmi, vzájemné pochopení a vstřícnost vůči potřebným. To je hlavní důvod, proč se tento typ sbírky koná právě
v tomto čase,“ vysvětlil František Bílek, hlavní
organizátor akce a vedoucí Centra potravino-

Kuchařské okénko

vé a materiální pomoci v Uherském Brodě.
O tom, že lidé mají skutečnou snahu pomáhat, svědčí i případ ze Starého Hrozenkova.
„V době konání sbírky za námi přijela se
zbožím jedna paní na kole až ze vzdáleného Vyškovce a jiný dárce tam přijel za účelem
darování potravin ze Žítkové,“ popsal obdivuhodnou snahu některých dárců František
Bílek.
Lidé nejčastěji darovali mouku, cukr
a olej. „Z nepotravinového sortimentu se mezi
darovaným zbožím objevovaly nejvíce čisticí
prostředky a kosmetika, konkrétně šampony a mýdla,“ upřesnila Simona Chocholatá,
koordinátorka Přímé pomoci.
O konání potravinové sbírky informovaly s předstihem obecní rozhlasy i duchovní
v kostelech. Na stanovené místo, nejčastěji
před prodejnu s potravinami či obecní úřad

v obci, pak v určený čas přijelo auto Oblastní
charity Uherský Brod a lidé mohli pracovníkům Charity předat potraviny a další zboží.
„Požádali jsme veřejnost, aby přispěla potravinami a nepotravinovým zbožím, o které je
mezi sociálně slabými největší zájem. Jednalo
se především o masové a zeleninové konzervy,
oleje, polévky, marmelády, trvanlivé mléko,
dětskou krupici, pudinky, piškoty, kompoty,
kakao, sladkosti pro děti. Sbírku jsme doplnili i dalším žádaným zbožím, a to šampony,
mýdly, pracími prášky a drogistickým zbožím
pro děti,“ upřesnil František Bílek. Veškeré
zboží bylo uloženo ve skladu Centra potravinové a materiální pomoci a bude rozdáno lidem,
kteří se ocitli v akutní sociální nouzi.
Oleg Kapinus, pracovník pro PR
a fundraising – Oblastní charita Uherský Brod
inzerce

domácí chléb a něco na něj

DOMÁCÍ CHLÉB BEZ HNĚTENÍ
Suroviny: 1 hrnek žitné mouky, 3 hrnky hladké mouky, 1 lžička kmínu, 2 lžičky soli, 0,5
lžičky sušeného droždí. To vše nasypeme do
větší mísy a na sucho promícháme, pak přidáme 1 lžičku octa a 2 hrnky studené vody
Postup přípravy: Suroviny promícháme, až
vznikne řidší těsto. Posypeme moukou, přikryjeme utěrkou a necháme při pokojové teplotě kynout 12-18 hodin. Potom těsto v míse
probereme vařečkou, znovu zasypeme moukou a necháme odpočinout 30 minut.
Zatím si rozpálíme troubu na 230°C a vložíme
do ní prázdný kastrol (nerez, smalt průměru
asi 21–23 cm a suchý!) a necháme rozpálit cca
30 minut. Do horkého suchého kastrolu vyklopíme pomocí stěrky těsto, posypeme kmínem.
Hrnec přikryjeme poklicí a pečeme při teplotě
230°C 30 minut, pak poklici sundáme a dopékáme asi 20 minut na 220°C. Chleba se nepřichytí a krásně se vyklopí hned čerstvě upečený, jen musíte dodržet těch 30 minut rozpálení
suchého kastrolu.
DOMÁCÍ POMAZÁNKOVÉ MÁSLO
Suroviny: 1 velký bílý jogurt, 1 smetana (12
nebo 33 % - je to jedno), sůl
Postup přípravy: Metličkou lehce vyšleháme jogurt se smetanou a s půl lžičkou soli.
Necháme v lednici 24 hodin odkapat na sítě
s utěrkou. Druhý den dáme do misky, ochutnáme a případně ještě dosolíme. Můžeme přidat různé další přísady (bylinky, česnek, křen,
šunku ap.) a tím vytvořit ochucené pomazánkové máslo.
DOMÁCÍ TAVENÝ SÝR
Suroviny: 1 tvaroh, 1/3 lžičky jedlé sody, 1
lžíce másla, sůl, (bylinky)
Postup přípravy: Tvaroh s 20% tuku promíchat se sodou a poté přidat rozpuštěné máslo,
sůl a bylinky podle chuti...pažitka, česnek atd.
Po několika minutách změní tvaroh úplně konzistenci na tavený sýr. Pětiminutová práce
a máte doma opět něco bez emulgátorů.
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Firma JUKKA, s.r.o., koupí nebo pronajme (min. na 10 let) pozemky
na výsadbu stromků o velikosti min. 8000 m². Telefon: 608 808 377
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