číslo 48

prosinec 2016

Krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, klidu a radosti v roce 2017 přejí jménem zastupitelů
obce Vlčnov Jan Pijáček, starosta a Marta Moštková, místostarostka.
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Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2016 utekl jak voda ve Vlčnovském
potoce a jsme opět v adventní době, v očekávání Štědrého dne a Silvestra. Do konce
roku nás čeká ještě několik krásných událostí. V adventní době, v době zklidnění a očekávání, se můžeme ohlédnout za uplynulým
rokem, zamyslet se nad tím, co se nám podařilo, ale i nepodařilo. Nebudu v tomto zpravodaji
vyjmenovávat všechno, co obec realizovala,
koho a jakou částkou podpořila místní spolky
a ponechám to hodnocení roku 2016 na vás.
Mám k tomu vážný důvod. Je to naposledy, co
vás oslovuji prostřednictvím zpravodaje jako
starosta obce. Mohl bych se ohlédnout po 26

letech a hodnotit svoje působení ve Vlčnově
na radnici, ale bylo by to na dlouhé čtení. Díky
vaší přízni jsem mohl realizovat vaše a svoje
sny. Jediný, kdo bude poměřovat naše kroky
je budoucnost a příští generace Vlčnovjanů.
Chtěl bych poděkovat všem svým spolupracovníkům a lidem, kteří mě obohacovali
svými nápady. Moje poslední přání je, aby se
Vlčnov rozvíjel v budoucnosti tak, jak se rozvíjel v předcházejících 26 letech a aby příští
generace zastupitelů moudře spravovala záležitosti obce, a vám všem přeji v roce 2017 stálé
zdraví a radost ze života.
Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov

K obsahu zpravodaje a k malému zamyšlení...
Vážení a milí čtenáři Vlčnovského zpravodaje, vítám Vás u čtení jeho 48. čísla v závěru roku 2016. Je naladěno vánočně a obsah
odpovídá tomuto krásnému období. Jednak
ohlédnutím za poslední 2 měsíce roku, ale
také malým výhledem do dnů následujících.
Mezi oblíbené a již tradiční kulturní akce doby
adventní a vánoční zcela jistě patří Pochod
na mysliveckou chatu, Mikulášské odpoledne, Vánoce ve Vlčnově, Rozsvícení vánočního
stromečku, Živý betlém a Silvestr na Pepčíně.
Dobu vánoční ukončíme nejen Tříkrálovou
sbírkou, ale tentýž den , tj. 7. 1. 2017 v 17 hodin
Vánočním koncertem Hradišťanu s Jiřím
Pavlicou v místním kostele. Vstupenky v hodnotě 150 Kč jsou v prodeji na podatelně OÚ
a sakristii kostela a mohou být hodnotným

vánočním dárkem pro Vaše blízké. Obdobným
dárkem může být i vstupenka na 2. reprezentační ples školy a obce v pátek 13. ledna.
Na stránkách zpravodaje budete seznámeni i s přehledem akcí Klubu sportu a kultury, nahlédnete do činnosti mateřské školy,
aktivit místních spolků, můžete napéct vánoční cukroví dle receptů vlčnovských maminek
a babiček, přečtete si o nových službách charity a nově zařazujeme „čtení na pokračování“ z vlčnovského prostředí. Při procházkách
zimní krajinou můžete porovnat výhled z rozhledny Hráběcí s mapou, která je na výhledové
ploše umístěna.
Zcela jistě nejzásadnější informací pro
Vlčnov těchto dnů je zvolení starosty Jendy
Pijáčka do funkce radního Zlínského kraje.

Stalo se tak 2. listopadu a v jeho gesci je turistický ruch, obnova venkova a dotační tituly.
Jeho zvolení do nové funkce zásadně ovlivní
i dění ve Vlčnově. Čeká nás totiž volba jeho
nástupce ve funkci starosty. Ta se uskuteční
zřejmě v průběhu ledna, kdy zastupitelé budou
ze svého středu volit nového starostu. Ať se jím
stane kdokoliv ze 14 možných členů zastupitelstva, bude mít nesnadný úkol – navázat na
oblíbeného a daleko za vlčnovským katastrem
uznávaného starostu Pijáčka...
S přáním krásných adventních a vánočních dnů
Marta Moštková, místostarostka

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

2. REPREZENTAČNÍ PLES
ŠKOLY A OBCE
v pátek 13. ledna 2017
v 19.30 hodin
KSK Vlčnov
POLONÉZA
ŽÁKŮ 9. TŘÍDY
Vystoupí
taneční skupina
Retrobabky
z Dolního Němčí
Bohatá tombola
Hraje skupina
Kasanova
zajištěno
občerstvení
vstupné 50 Kč
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Srpnovou akcí Vlčnovského kulturního léta bylo Dobové odpoledne, tentokrát
ve stylu období první republiky. V programu Šlágry z časů našich babiček s Karlem
Hegnerem se představilo skvělé hudební těleso
Melody Gentlemen z Lednice se sólistou, známým zpěvákem Karlem Hegnerem. K dobrému zážitku přispívaly vynikající muzikantské
výkony orchestru, příjemný pěvecký i osobní
projev Karla Hegnera i podání písní mladého pěveckého páru, zvláště krystalově čistý
hlas studentky konzervatoře v oboru operní
zpěv musel okouzlit úplně každého. Atmosféru
doby první republiky navozovalo rovněž dobové oblečení, rekvizity i noblesní a galantní chování a vyjadřování účinkujících i moderátora
celého pořadu – Karla Hegnera. Součástí programu byla také velice pěkná i vtipná, pečlivě
připravená komentovaná dobová módní přehlídka. Diváci, kteří přišli a nechali se přenést
do starých dobrých časů, určitě nelitovali.
Zajímavé akce – výstavy, vernisáže či
besedy, také pořádáme v pěkném prostoru
Galerie na Měšťance. Podzimní výstava autora
Jiřího Jilíka – Jan Janča, vlčnovský novinář
a spisovatel, od jehož narození uplynulo letos
150 let, byla věnována tomuto významnému
vlčnovskému rodákovi, s jehož dosud málo
známým životem a tvorbou tak byla příležitost
se blíže seznámit. Výstava byla spojena s vernisáží a besedou, v jejímž rámci o Janu Jančovi
velmi poutavě a zajímavě mluvil Jiří Jilík, z díla
autora četl ukázky herec Slováckého divadla
Vladimír Doskočil. Beseda byla také uspořá-

dána samostatně, speciálně pro žáky Základní
školy Vlčnov.
V září pořádal Klub sportu a kultury tradiční, tentokrát již XII. Košt vdolečků, jedinečnou akci, která se pořádá jen ve Vlčnově,
ačkoli koštů různého druhu se v regionu organizuje značné množství, košt vdolečků je jen
jeden. Není se čemu divit, že se koná právě
ve Vlčnově, kde se pečou vdolečky nejvyhlášenější. O košt je každoročně velký zájem,
bývá hojně navštěvován, ale letošní návštěvnost překonala všechny předešlé. Návštěvníci
nejen z Vlčnova, ale i blízkého i vzdáleného
okolí, byli velmi spokojení, moc se jim akce
líbila, mile překvapeni byli především ti, kteří
se jí účastnili poprvé. K výborné atmosféře
opět přispěli místní účinkující – Vlčnovské
búdové umělkyně, Mužský sbor Vlčnov a CM
Čardáš, hostem byl ženský pěvecký sbor
Podolské Frišky.
V měsíci říjnu se uskutečnil krásný velký
komponovaný pořad k výročí narození známého malíře Joži Uprky, který autorsky připravila
Magdalena Múčková, umělcova pravnučka,
známá zpěvačka lidových písní, cimbalistka a moderátorka rozhlasových i televizních
pořadů s folklorní tématikou. Pořad přinesl
mnoho vynikajících výkonů, ať už pěveckých
sólistů, tak i hudební složky v podání cimbálové muziky Danaj. Významnou spojitost Joži
Uprky s Vlčnovem, s jeho pobytem a tvorbou
zde propojil pěkným úvodním slovem Jiří
Jilík i vlčnovští účinkující – DFS Čerešničky
a Vlčnovské búdové umělkyně. O taneční

část se postarala vtipnými tanečními scénkami i vážnějšími tanečními čísly Malá taneční
skupina Danaj. Život Joži Uprky připomínala
podmanivá projekce vzácných historických
snímků a malířových obrazů, z nichž účinkující „vystupovali“ jakoby oživlé obrazy. O životě
a díle umělce v projekci poutavě hovořil herec
Ivan Vyskočil. Celý pořad byl velice působivý, pěkně a profesionálně připravený. Ocenilo
ho a pěkné zážitky si z něj odnášelo množství
diváků, kteří z větší části do Vlčnova přijeli
z širokého okolí.
Na listopadový termín jsme měli již téměř
rok předem zadané nové divadelní vystoupení v širokém okolí velmi oblíbeného ochotnického divadelního spolku Hrozen z Hroznové
Lhoty, který letos uvedl opět své autorské
divadelní představení Dovolená ólinkuzif.
Podobně jako v předešlých svých hrách, dokázali skvěle zahrát, postavit dialogy, vystihnout
charaktery, způsob mluvy a různé životní
situace, jak je všichni známe ze svého okolí,
ze života na slovácké vesnici. Divadelníci
nezklamali ani letos, diváci se skvěle bavili
a sálem se nesly salvy smíchu. O popularitě
a zájmu svědčí množství vyprodaných vystoupení všude, kde účinkovali. Nebylo tomu jinak
ani ve Vlčnově, kdy poptávka po vstupenkách
převyšovala vyprodanou kapacitu 500 míst.
Vidět vyprodaný sál a spokojené, dobře se
bavící diváky byla pro nás ta největší odměna.
Těšíme se na vás i v příštím roce 2017.
Olga Floriánová, ředitelka KSK

Divadlo Hrozen – Dovolená ólinkluzif
V lčnovský zpravodaj – číslo 48 – prosinec 2 016

strana 3

Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.

Programy KSK z poslední třetiny roku 2016

Lepší vánoce třeskuté, než-li tekuté.

Písničky z malířovy palety – pořad k výročí J. Uprky

Klub sportu a kultury Vlčnov
děkuje všem za spolupráci v roce 2016,
věříme, že jsme pro vás po celý rok připravovali zajímavé akce a že vám přinesly zábavu,

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2017
Leden
7. 1.
13. 1.
20. 1.
28. 1.

Memoriál Karla Prchlíka v nohejbale
Reprezentační ples školy a obce
Myslivecký ples
Krojový ples

Únor
4. 2.
18. 2.
19. 2.
21. 2.
25. 2.

Hasičský ples
Ples TJ
Dětský karneval
Cestopisná beseda s Jiřím Kolbabou
Dětský krojový ples

Březen
3. 3. Vernisáž výstavy k výročí KSK
11. 3. Pofašanková zábava

radost či poučení. Jsme rádi, že jste byli s námi
a těšíme se, že se budeme potkávat i v následujícím roce 2017. Přejeme všem požehnané

vánoční svátky, v novém roce vše dobré a samé
příjemné zážitky!
Olga Floriánová, ředitelka KSK

Duben
1. 4. Košt vína
7. 4.
Travesty show
17. 4. Velikonoční obchůzka
22. 4. Ročníková zábava
23. 4. Setkání důchodců
29. 4. Pořad k výročí DFS Čerešničky

Červenec – srpen
Vlčnovské kulturní léto
22. 7. Hodové zpívání
23. 7. Setkání u dechové hudby
Dětská neděle
Dobové odpoledne

Květen
26. 5. JÍZDA KRÁLŮ
27. 5. JÍZDA KRÁLŮ
28. 5. JÍZDA KRÁLŮ
Červen
11. 6. Zpěváček Slovácka dětí do 10 let

VÝSTAVY V GALERII NA MĚŠŤANCE V ROCE 2017
10. 12. 2016 – 31. 1. 2017
Ten vánoční čas dočkali sme zas…

23. 6. – 3. 9.
Historické kočárky

3. 3. – 15. 6.
Výstava k výročí Klubu sportu a kultury

22. 9. – 19. 11.
Amatérská výtvarná tvorba Vlčnovjanů
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Září
17. 9. XIII. Košt vdolečků
22. 9. Vernisáž výstavy Amatérská výtvarná
tvorba Vlčnovjanů
Říjen
Kurz rukodělných technik
28. 10. Pořad k výročí FS Vlčnovjan
Prosinec
9. 12. Vánoční pořad k výročí KSK

9. 12. 2017 – 31. 1. 2018
Vánoční výstava
Změna programu vyhrazena.
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Na Adama a Evu čekejte oblevu.

Olympiáda Východního Slovácka
Přespolní búdový běh
Poslední disciplínou Olympiády VS byl
přespolní běh. Navázali jsme na tradici „búdových běhů“ a uspořádali jsme jej za krásného
podzimního počasí v naší památkové rezervaci. S organizací nám pomohl Ríša Moštěk
se svým týmem, za což mu patří velký dík.
Zaregistrováno bylo 24 mužů různých věkových kategorií – nejmladší 10 let a nejstarší 76
let. Samostatně byly hodnoceny ženy v počtu
11 osob. Nejsilnější sestavu vyslala Nivnice
a Suchá Loz, kterou reprezentovala i manželka místostarosty obce a místopředsedy
Poslanecké sněmovny se svými dcerami.
Absolutním vítězem se stal Vlčnovjan
Dušan Straňák. Moc blahopřejeme jemu
i všem zúčastněným.
Marta Moštková, místostarostka

startovní číslo
17
15
16
21
23
10
8
13
34
35
4
2
14
7
25
11
20
5
18
22
9
19
3
1

příjmení a jméno
Straňák Dušan
Mazuch Jan
Klon Vojtěch
Čapka Jiří
Kroča Tomáš
Pavelka David
Smetana Marek
Mička Josef
Bradáč Rostislav
Bulejko Roman
Knotek František
Bobek Pavel
Černý Ondřej
Zetka Michal
Smetana Adrian
Melichar Adam
Vykydal Miroslav
Knotek Jan
Stráňák Jiří
Bruštík Radim
Kovařík František
Kotek Stanislav
Szymurda Jan
Tykal Antonín

bydliště
Vlčnov
Korytná
Korytná
Nivnice
Nivnice
Nivnice
Nivnice
Nivnice
Suchá Loz
Veletiny
Vlčnov
Bánov
Bánov
Korytná
Suchá Loz
Nivnice
Nivnice
Vlčnov
Vlčnov
Nivnice
Vlčnov
Nivnice
Bánov
Vlčnov

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

startovní číslo
30
26
27
28
24
6
29
32
33
31
12

příjmení a jméno
Mahdalová Tereza
Vrágová Ivana
Lysoňková Petra
Chovancová Hana
Kaňová Michaela
Kůdelová Gabriela
Maliňáková Marie
Gazdíková Tereza
Gazdíková Eva
Gazdíková Barbora
Chaloupková Andrea

bydliště
Suchá Loz
Veletiny/Bystřice p/L.
Nivnice
Suchá Loz
Nivnice
Korytná
Suchá Loz
Suchá Loz
Suchá Loz
Suchá Loz
Nivnice

čas
15:06
15:49
15:54
16:50
17:20

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

čas
21:18
22:10
23:07
23:26
23:58
25:32
26:04
27:33
27:41
27:58
29:01

Absolutní vítěz Dušan Straňák

Muži na stupních vítězů
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Vítězky v ženské kategorii
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Tmavé Vánoce - světlé stodoly.

Zástupci obce Suchá Loz

Búdový běh odstartován

Běžci na trati

Občerstvení pro účastníky

Nejstarší účastník závodu

Čertící a předvánoční čas v mateřské škole
„Čertíčku Bertíčku, schovej tu metličku.
Schovej si ji za záda, bude lepší nálada.“
Všechny metličky jsou schované a náladu
máme u nás na kopci všichni dobrou. Nejdřív
celou školku zdobíme pro příchod Mikuláše.
V tento den si nejdřív všichni „čertovsky“
pohrajeme. Dospěláci z Luhačovic nám
připraví i letos hromadu úkolů, které musí

zvládnout nejen čertíci, ale hlavně naše děti.
Po zásluze pak přijde očekávaná mikulášská
nadílka. Šatny, chodby, nástěnky připomínají, že s čerty nejsou žerty. Ale v den nadílky
se nám ve všech třídách rozsvítí také vánoční
stromečky, které nám připomenou, že přichází
vánoční čas. Po školce voní perníčky, ze všech
tříd zní koledy a děti, od nejstarších až po nejmenší, mají v očích to, na co u nich dospělí

čekají celý rok. Rozzářená dětská očka, nic
kouzelnějšího není.
...a už jsou tady zas. Vánoce, které prožijeme s rodinou a přáteli. Popřejme si tedy. Milí
rodiče, prarodiče a hlavně děti. Hodně zdraví, pohody a po společně prožitých vánocích,
šťastné vykročení do roku 2017.
Markéta Píšková

Myslivecká chata ožila básničkami a říkadly
V sobotu 3. 12. 2016 už podesáté ožila
myslivecká chata říkadly a básničkami pro
Mikuláše. Přes sto rozzářených i rozpačitých
dětských očí předneslo svou básničku na již
desátém mikulášském pochodu do myslivecké chaty pořádaném Mysliveckým sdružením
a obcí Vlčnov. Odměnou byly vkusně a stylově
zdobené perníčky. Spolu s dětmi přišlo asi sto
padesát dospělých, kteří mohli ochutnat chatové svařené víno, čaj a kotlíkový srnčí guláš.

Při neformálních debatách přišla i nostalgická
vzpomínka na první ročníky a jejich organizátory, vlčnovské zdravotníky, v čele s Majkou
Motykovou a Věrkou Pěchovou, jež invenčními nápady pomohly zorganizovat i letošní
pochod.
Myslivecká chata postavená v padesátých
letech minulého století začíná pomalu chátrat a zcela již nevyhovuje zvýšenému zájmu
veřejnosti, spolků a hygienickým podmínkám.

Mikuláš přijel do cíle – k myslivecké chatě
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Členové mysliveckého sdruženi rozhodli o její
celkové rekonstrukci. Realizace je rozložena do tří etap a předpokládané náklady činí
500 000 Kč. První etapa začala již v letošním
roce přípravou stavebního materiálu, připraveny jsou cihly a stavební řezivo pořízené za
podpory obce Vlčnov. Druhá etapa, již náročnější, bude zahájena na jaře příštího roku.
Spočívá v celkové opravě nosných prvků,
stropů, výměně krovů a krytiny, výměně oken

Mikuláš rozděluje dárky
V lčnovský zpravodaj – číslo 48 – prosinec 2 016

Již tradiční akcí, kterou připravujeme, je
myslivecký ples 20. 1. 2017. K tanci i poslechu
zahraje Mistříňanka a Madison, nebudou chybět ani vyhlášené zvěřinové speciality a tombola. Rezervace vstupenek a místenek u kte-

réhokoliv člena mysliveckého sdružení, předprodej v tradičních termínech.

Mikuláše s doprovodem přivezlo koňské spřežení

Z parkoviště U Krála pochodem do lesa

Myslivci připravili zvěřinový guláš

Josef Knotek,
předseda MS Dřínek Vlčnov z.s.

Děti s Mikulášem, andělem a čertem

Čert byl strašidelný!

U myslivecké chaty bylo plno
V lčnovský zpravodaj – číslo 48 – prosinec 2 016

Společné foto u krmelce
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Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.

a vchodových dveří. Třetí etapa se přehoupne
podle finančních možností sdružení do roku
2018. Na rekonstrukci je provedena architektonická studie a projekt. Stěžejní část prací
provedou členové sdružení formou brigád.

Na Boží narození o bleší převalení.

Vlčnov ve fotografii
Mikulášské odpoledne
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Děti z MŠ a ZŠ zazpívaly koledy

Maminky připravily občerstvení

Rozsvícený vánoční strom

Průvod s lampičkama k vánočnímu stromu

Zájem o rozsvícení stromečku byl velký

Vítání občánků 11. 12. 2016
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Zelené Vánoce - bílé Velikonoce

Rozsvícení vánočního stromu

Jitra jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.

Vánoce ve Vlčnově

Cimbálová muzika Vlčci v galerii

Lodičky ze skořápek

Draní peří

Členové souboru Vlčnovjan

Mužský sbor
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Návštěva sv. Mikuláše s doprovodem
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Lucky
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Pečení zelňáků

Starosta věštil z odlévaného olova

Tři králové

Vyšívání v muzeu pod kostelem

Vlčnovjánek u jesliček

Výroba ozdob ze sušeného ovoce
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Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.

Vánoce ve Vlčnově

Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

Činnost SRPŠ ve školním roce 2015–2016
První reprezentační ples školy a obce –
to je asi to první, co se nám vybaví při hodnocení činnosti SRPŠ ve školním roce 2015–
2016. Nápad založit tradici školního plesu ve
Vlčnově vyšel z řad členů SRPŠ. Počáteční
obavy z takové akce ve chvíli, kdy bylo SRPŠ
v počátečních fázích svého vývoje, se brzy rozplynuly a to nejen díky nadšení aktivních členů
a dalších příznivců SRPŠ, ale také díky vstřícnému postoji vedení ZŠ ve Vlčnově k této akci.
Už při první schůzce nám vedení ZŠ nabídlo
velmi úzkou spolupráci a postupně jsme se
dohodli na konkrétních organizačních záležitostech. Na další organizaci plesu se také
podílela obec Vlčnov, ale i členové Školské
rady při ZŠ Vlčnov. Úsilí všech organizátorů bylo završeno dne 15. 1. 2016, kdy se nám
na 1. reprezentačním plesu ZŠ a obce Vlčnov
představili žáci 9. tříd pod skvělým vedením
p. Mikulce velmi nápaditou polonézou, kterou všichni přítomní ocenili dlouze trvajícím potleskem. A o tom, že jich nebylo málo,
svědčil plně, do posledního místečka zaplněný
sál. Děkujeme všem spoluorganizátorům za
skvělou spolupráci a také všem sponzorům,
díky jejichž krásným darům do tomboly se
stal ples dětem loučícím se se svou základní
školou ještě svátečnějším. Na další, nyní již 2.
reprezentační ples školy a obce Vlčnov, který
se bude konat dne 13. 1. 2017 Vás tímto srdečně zveme již nyní. Opět se Vám při polonéze
představí žáci posledního ročníku ZŠ Vlčnov,
zahraje nám skupina Kasanova a nebude chybět ani doprovodný program, který si prozatím necháme jako překvapení. Výtěžek z plesu
stejně tak jako z toho předchozího, bude plně
využit výhradně na potřeby našich dětí v ZŠ

a MŠ Vlčnov a to vždy po dohodě s vedením
ZŠ Vlčnov.
V loňském školním roce jsme ZŠ Vlčnov
dále přispěli na Mikulášskou nadílku pro žáky
1. stupně, pastelkami k zápisu pro budoucí
prvňáčky, odměnami na volejbalový turnaj,
finančně jsme také podpořili závěrečný oběd
pro žáky devátých tříd a výukový program
„Dravci“ v rámci Mezinárodního dne dětí.
Velmi nás také těší vzrůstající důvěra ve
smysl založení SRPŠ, o čemž svědčí narůstající počet nových členů. Byli bychom velmi
rádi, kdyby se do budoucna stal členem alespoň jeden rodič každého žáka, jak je tomu
v mnoha okolních školách, kde má SRPŠ už

dlouhodobější tradici. V loňském roce čítalo
SRPŠ celkem 81 rodičů, na příspěvcích bylo
vybráno 13 000 Kč. Tímto bychom znovu rádi
oslovili rodiče, kteří ještě nejsou členy spolku,
aby tuto možnost zvážili v letošním školním
roce. Připomínáme, že členství ve spolku rodiče nezavazuje automaticky k aktivní spolupráci. Mohou se podílet na zlepšení školního prostředí pouze pasivně (např. ročním příspěvkem 100 Kč, který bude využitý k financování
školních a mimoškolních aktivit všech dětí).
MUDr. Eva Srncová, předsedkyně SRPŠ
Mgr. Zita Zemková, členka výboru SRPŠ

1. ples školy a obce 2016

Na Boží narození o komáří zívnutí.

TADY A TEĎ
Opět se sešel rok s rokem a zase bilancujeme. Vystupovali jsme na hodně tanečních vystoupeních na různých narozeninových oslavách i nějaké taneční přehlídky jsme
zvládli.
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Pro děti jsme uskutečnili společně s Obcí
Vlčnov ukončení prázdnin na dolním hřišti
a taky jsme je trochu postrašili v pohádkových bůdách. Mnoho z toho se dělo za přispění Obce Vlčnov, tímto bychom chtěli poděko-

vat za poskytnutí finanční podpory na audiotechniku a nové kostýmy. I nadále budeme
rádi s Obcí Vlčnov spolupracovat na různých
akcích.
Eva Matušíková
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Paní Kašpaříková mně půjčila povídání paní Marie Knotkové o její návštěvě ve Vlčnově v roce 1929. Toto bylo napsáno pro časopis České ženy.
Tento časopis vycházel v Chicagu v USA a vydávala ho velká česká komunita a rozšiřovala ho do Československa. Paní Knotková nepocházela z Vlčnova,
byla tady pouze jedenkrát, a proto je třeba na článek i z tohoto hlediska. Ona to tak viděla, poznala, a tak to napsala.
Antonín Zlínský

Návštěva v rodné vlasti v roce 1929
Bylo po orelských slavných dnech v roce
1929. Praha byla v těchto dnech zpestřena
slováckými národními kroji, pomalu tichla. Nejslavnější den, zvláště moravského
Slovácka vyvrcholil v národopisném průvodu Prahou, kde zastoupeny byly snad všechny
větší vesnice moravského Slovácka., Valašsky,
Hané i Horácka. Nebyla jsem ten den, ku
své lítosti, v Praze přítomna. Nutná povinnost volala mne z Prahy ven, na Šumavu, do
Sušice. Jela jsem v průvodu sestry Anežky,
která mě trpělivě provázela a cestou opatrovala. Zastavily jsem se v Plzni, kam jsem toužila,
navštívily jsme hřbitov svatého Václava, zašly
ku hrobu spisovatele Karla Klostermanna.
Plny hlubokých dojmů vrátily jsme se druhého dne k večeru do Prahy. Zde nás čekalo veliké překvapení. Paní Průšová zanechala mně
psaný vzkaz, že mě hledal švagr Vincenc, že
mě přišel pozvat na svatbu svých dvou bratrů, že tedy mám jet hned do Vlčnova a konečně jsme oněměly nad větou: „ Vlčnov-jané
dnes odjíždějí domů.“ Chudáček švagr, celý
týden mě jistě hledal, a když mě konečně na
poslední den našel, nebyla jsem doma. Letěly
jsme tady na informační kancelář zeptati se,
kde jsou ubytováni Vlčnovjané a letěly jsme
zase zpět, nebo kamsi, kde měli být ubytováni. Tam nám řekli, že Vlčnovjané už odešli na
Masarykovo nádraží. Bylo jich přes osmdesát
a měli svou kapelu. Měla jsem od muže, i od
chicagských Vlčnovjanů vědomost, že pravý
Vlčnovjan nosí nejen červené kyty na kordule,
ale má na kulatém kloboučku bez stříšky červené dýnko, A tak cestou na nádraží zastavovaly jsme každého mladého muže s červeným
dýnkem. Každý znal Vincence Knotka, ale nic
více. A tak unaveny doběhly jsme na nádraží.

Tam v pochopitelné tlačenici opět naše oči hledaly jen chlapce s červenými dýnky. Zastavím
hezkou děvčici ve vlčnovském kroji a ptám
se i jí po Vincenci Knotkovi. A tu ona ukáže
pouze prstem na mladého muže vedle sebe,
a považte, ten muž nemá ani klobouk. Po
opravdu srdečném přijetí a upřímném uvítání, řekl mě, že klobouk při průvodu ztratil. Ale
nic si z toho nedělá, jen když se se mnou sešel.
Že opravdu nevěděl, co pak říci doma ženě,
rodičům i bratrům ženichům. Myslel však, že
jedu hned se sebou. Ale já neměla v Praze dosti
praktické šaty sebou pro tuto příležitost. Něco
měla jsem u bratra v Okrouhvi, něco u maminky ve Slavíkovicích. Tedy druhý den s Anežkou
koupily jsme potřebné obleky, sestra odjela
domů, nemohla býti již déle ve světě, jak mi
řekla, slíbila poslat do Vlčnova šaty a kameru,
a tak jsme se rozešly.
Jela jsem do mužova rodiště poprvé v životě, měla jsem poznat rodiče a sourozence.
Těšila jsem se na všecky. V Praze jsem nasedla na veliký rychlík, který jel přes Brno do
Bratislavy na Slovensko a zastavoval jen na
málo stanicích. Tam zastavil jen na dvě minuty
v Uherském Brodě. Tam jsem vystoupila a tam
také očekávala, že mně přijde někdo naproti. Přišla paní Buštová ze St. Paul, rodačka
z Vlčnova a hned křičí:
„ Mařko“, a představuje mě švagrovi
Antošovi a jeho mladé ženě, nevěstě. A beze
všech ceremonií pobízí do slámou vystlaného
žebřiňáku, do kterého jsou zapřaženi netrpěliví koně. Do smrti nezapomenu na tuto památnou jízdu, kdy železem okutá kola drančila, po
hrubé štěrkem vysypané silnici, od Uherského
Brodu k Vlčnovu. A Tak jsem slavně vjela průjezdem na dvůr mužova domu.

Byl předvečer svatební, v domě asi patnáct
kuchařek, vlastně pekařek, jak jsem později seznala, byly to samé kmotřenky. Shledání
s rodiči mužovými bylo dojemné. Maminka,
taková droboučká stařenka, stále mě obtúlala po tváří třaslavou rukou a stále opakovala:
„ Tož Mařenko, tož ty jsi to, tož ty si Jožkova
žena, našeho Jožky. Srdce jí jistě jásalo, zatímco oči plakaly. A tatínek, statný ještě, měkce na
mě hleděl, a viděla jsem na obou, že mě mají
rádi.
Po občerstvení volaly mě kuchařky, že
kmotřenka z Ameriky také mosí něco pomoct
péct. A divily se, že umím docela dobře péci
vdolečky, tvarohem nadívané, povidly mazané
a posypátkem sypané. Byl to nezapomenutelný večer, kdy kmotřenky vynesly ze svých
pamětí všelijaké historky. Dobře, že kmocháčci nebyli přítomni. Napřed se na mě trochu
ohlíželi, ale když jsem srdečně zasmála a sem
tam přiřekla, zábava šla utěšeně. Na toto svatební pečení se snáší již několik dní. To všechny ženy kmotrovstvím spřízněné, ať bohaté či
chudobné, nanosí vajíčka, máslo, tvaroh, trnková povidla, mák, každá, co dům dá a každá
podle možností. Potom všecky kmotřenky se
vystřídají u válu, nebo u pece. Jak jsem pozorovala, u Knotků, celou práci vedla kmotřenka
Pešlena. To se peklo v pekárně (v peci), peklo
se i u strýců Hýblů vedle, a peklo se i u sousedů Cahlů a peklo se, a připravovalo i u obou
nevěst. Večer přišli hudebníci zahrát ženichům. To odehrávají vínek, napřed u nevěsty,
potom u ženicha. Byli pozváni dovnitř a také
byli samozřejmě pohoštěni.
Pokračování v příštím čísle:
Svatba ve Vlčnově

Klub sportu a kultury Vlčnov
Vás srdečně zve na otevření výstavy

Ten vánoční čas
dočkali sme zas...
vánoční stromeček v proměnách času

10. prosince 2016, ve 14.00 hodin
Galerie na Měšťance, ve Vlčnově

Vývoj a změny vánočních ozdob, vánoční výzdoby či drobných
dárečků v průběhu posledních sta let.
Při otevření výstavy si mohou děti namalovat perníčky, nebo vyrobit
figurky ze sušeného ovoce.
Výstava potrvá do 29. 1. 2017
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Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

Povídání paní Knotkové z Chicaga o návštěvě ve Vlčnově

Na Boží narození o bleší převalení.

Čtení na pokračování

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
strana 14
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OBRAŤTE SE NA CHARITU!
Oblastní charita Uherský Brod nabízí
občanům, kromě tradičních sociálních služeb (viz internetový odkaz níže) také služby,
které provozuje a zajišťuje nad rámec zákona
o sociálních službách:
•

•
•
•

•

Centrum potravinové a materiální
pomoci – potravinová a materiální pomoc
pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce,
úhrada obědů pro děti, úhrada za pobyt
v internátě, školní pomůcky, oblečení,
vybavení domácností, sbírková činnost,
Tříkrálová sbírka, humanitární činnost,
atd.
Domácí zdravotní péče – hradí zdravotní
pojišťovny na základě indikace od lékaře
Domácí hospicová péče – pomáháme
nevyléčitelně nemocným lidem kvalitně
žít
Dobrovolnictví – např. doučování dětí
ze sociálně slabých rodin, doprovázení,
návštěvy klientů, předčítání, společná
modlitba, povídání, tvoření a jiné formy
aktivizace
Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek – elektrické polohovací poste-
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•
•
•
•

•
•

•

le, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, oxygenátory, dávkovač léků, injekční pumpa, enterální pumpa (dávkovač
výživy), infuzní pumpa, rolátory, toaletní
židle, chodítka, atd.
Převoz vozíčkářů speciálně upraveným
vozidlem – zavezeme k lékaři, na úřady,
apod.
Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy – obědy
vaříme a dovážíme každý den, tzn. 365
dnů v roce
Pedikúra – péče o nohy a o jejich zdraví,
poskytují vyškolené pedikérky
Poradenství v obcích – široké sociální
poradenství poskytované v budově OÚ, vč.
dluhového poradenství, poradíme na co
máte nárok, co se jak hradí, kam se obrátit
Pomoc při mimořádných událostech –
jsme součástí Integrovaného záchranného
systému ZK
Spolupráce s vysokými a středními školami – bezplatné studijní a odborné praxe,
stáže, exkurze, spolupráce při řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.)
Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce – cílem je umožnit uchaze-

•

čům o zaměstnání obtížně umístitelným
na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít standardní práci
Probační a mediační služba – nabízíme
odsouzeným možnost odpracovat si svůj
trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své
trestné jednání. Úspěšně vykonané obecně prospěšné práce (OPP) přinášejí prospěch jak společnosti, tak odsouzenému,
který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“
Podrobné informace
o Oblastní charitě Uherský Brod
www.uhbrod.charita.cz
tel.: 724 651 341
Ludmila Bartošová
vedoucí Charitního domu
tel.: 724 651 259
ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
Jarmila Kubáňová, DiS.
sociální pracovnice
tel.: 739 547 626
jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
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Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.

Potřebujete pomoc pro nemocného člena rodiny?
Jste sociálně slabá rodina a nevíte si rady?
Potřebujete doučování pro své děti? Hrozí vám exekuce?

Účastníci pochodu na mysliveckou chatu – pohled od lesa k Vlčnovu

Informace z obce
Pracovní doba na obecním úřadě v době
vánočních svátků:
22. 12. – čtvrtek – pracovní doba 7.00–15.00
23., 24., 25., 26., 27.12. – zavřeno
28. 12. středa – pracovní doba 7.00–17.00
29. 12. čtvrtek – pracovní doba 7.00–15.00
30. 12., 31. 12., 1. 1. 2017 – zavřeno
2. 1. 2017 – pondělí – 7.00–17.00

Vánoce bez požárů
I přes tento krásný čas bychom si měli uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy
jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými
materiály. Koberce, čalounění, záclony – to
vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které
snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou
způsobit značné materiální škody.

Sběrný dvůr bude v zimním období otevřen ve středu 4. 1. 2017 15. 00–16.00 a
v sobotu 7. 1. 2017 10.00–11.00, dále pak
v zimním režimu, tj. sobota 4. 2. a 4. 3. 2017.

Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený
oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet.

V nejbližší době se budou vydávat pytle
na plasty a papír na 1. pololetí r. 2017. Přesný
termín bude oznámen dle zvyklostí (hlášení
místního rozhlasu, web obce) po dodání svozovou firmou.
V průběhu zimních měsíců bude proveden
sběr železa od domů. Termín bude oznámen
s ohledem na klimatické podmínky.

•
•

Marta Moštková, místostarostka

•

•

•
•

Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký
adventní věnec vlastně kupujete.
Správně vybírejte i svíčky na věnec.
Zapálenou svíčku nelze položit kamkoli
a na cokoli.
Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému
kontaktu hořící svíčky s podkladem (např.
chvojím adventního věnce).
Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti
od hořlavých materiálů, rozhodně je nedá-

•
•
•

vejte k oknům do průvanu, blízko záclon,
do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií,
ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se
rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat
během jejich hoření bez dozoru.
Zhasněte je vždy, když opouštíte domov
nebo jdete spát.

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat
chladnou hlavu. Nezapomeňte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se
nepokoušejte případný požár uhasit za každou
cenu sami.
OSH Uherské Hradiště
tel.: 572 552 434
www.osh-uh.net
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