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Velikonoční obchůzka jízdokrálového ročníku s králem
Martinem Matušíkem a královskými rodiči

Vlčnovský zpravodaj, který Vám předkládáme, je ohlédnutím za předchozím kalendářním rokem z pohledu vlčnovských spolků a sdružení. Ale nejen to: ohlédáme se v těchto májových dnech ještě dál do minulosti a vzpomínáme na ty, kteří položili život za naši svobodu v době
2. světové války. Jeden z nich by se letos dožil 100 let. Nezapomněli jsme ani na další dvě stoleté jubilantky, které své narozeniny oslavily ve
velmi dobré psychické pohodě.
Snažíme se vzpomenout i to, co se za poslední dobu ve Vlčnově událo a naznačit, co nás v nejbližší době čeká.
Největší prostor má ve zpravodaji připravovaná jízda králů, poprvé pořádána po zápisu na prestižní seznam nehmotné kultury světa UNESCO.
Příjemné počtení a krásné májové dny přejí
Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov
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Události v obraze
Krojový ples

Dětský krojový ples

Hasičský ples
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Masopustní veselice

Ples jízdy králů Skoronice

Dětský karneval

Myslivecký ples

Setkání důchodců
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Koncert COLLEGIUM CLASSIC
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Jarní úklid točny u Veletin

Tříkrálová sbírka

Velikonoce

Výstava vín
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Smutná výročí
V těchto dubnových a květnových dnech,
kdy si připomínáme 67. výročí osvobození
naší vlasti od nacistické poroby, si musíme
také vzpomenout na ty, kteří svou obětí nejvyšší k tomuto svým dílem a životem přispěli.
Pomník padlých u staré školy svědčí o tom,
že ani řada vlčnovských rodáků se nesmířila
s potupnou okupací a na různých frontách se
vrhla do odboje proti tomuto zlu.
Také naše rodina vzpomíná s úctou a
hrdostí na svého strýce, poručíka Františka
Pavelčíka, u příležitosti stého výročí jeho
narození (7. 4. 1912) a současně sedmdesátého výročí úmrtí (6. 7. 1942).
Od začátku okupace se aktivně účastnil protinacistického odboje. Byl členem

„Obrany národa“ – podzemní vojenské organizace pplk. Vladimíra Štěrby pro jihovýchodní Moravu. Po zrádném udání byl v listopadu 1941 v Kralupech nad Vltavou zatčen
gestapem, vyslýchán na Pankráci a brzy na
to deportován do koncentračního tábora
v Mauthausenu. Co následovalo po jeho zatčení, znám jenom ze vzpomínek a vyprávění
svých rodičů a prarodičů. Gestapo nelenilo a
brutální domovní prohlídky u všech rodinných
příslušníků, tj. rodičů a sester, na sebe nedaly
dlouho čekat. Dva dny však stačily k tomu,
aby nedávno zemřelý Dr. Josef Beneš, strýcův velký kamarád, pomohl určit a následně
ukrýt či spálit vše, co by mohlo vést k dalšímu
zatýkání. Knihy a listiny různého vojenského charakteru hořely v peci na pečení chleba
celou noc. Gestapo nenašlo nic.
Mauthausen patřil mezi nejstrašnější koncentráky. Zpočátku jej zaplňovali nepřátelé
říše, tzv. političtí vězni, určení k likvidaci těžkou fyzickou prací v žulovém kamenolomu.
Byli naprosto izolováni a zbaveni své identity. Strýc byl číslem 1538 v bloku XIV odd.
A. Žulové kvádry vězni vynášeli po 186 tzv.
schodech smrti nepravidelné výšky (rozdíl
stupňů až 50 cm) a budovali sami sobě opevněný tábor při naprosto nedostatečné stravě
až do úplného vyčerpání. V té době byl velitelem tábora rakouský sadistický esesák Ackerl,
kterého později v jiném táboře v Neu Gameu
vězni ubili. Tento Ackerl se vyžíval ve štvaní psů proti bezbranným a zuboženým vězňům, kteří umírali denně po desítkách a dvě,
později tři kremační pece je nestačily spalovat. Obzvláště, když nastal obrovský přísun
dalších vězňů z řad válečných zajatců – Židů,
Rusů, Holanďanů, Italů, Francouzů, Poláků
a také Čechů. Strýc, důstojník čs. armády, stat-

ný vytrénovaný sokol, umírá po sedmi měsících nezměrného utrpení, naprosto fyzicky
vyčerpán, při tělesné hmotnosti cca 35 kg.
Spolu s ním bylo v Mauthausenu umučeno
téměř 9 000 Čechů a Slováků a celkově více
než 120 000 vězňů všech národností. A to byl
pouhý jeden tábor!
Po válce, v roce 1946, prezident republiky
Dr. Edvard Beneš ocenil umučeného hrdinu
„Válečným křížem 1. stupně in memoriam“.
Obec sokolská pak odhalila pamětní desku na
rodném domě čp. 68 s krásným mottem „Tvé
jméno, bratře, v štítu ponesem.“ Je velmi potěšující, že i po 70 letech je jeho portrét umístěn
na čestném místě vlčnovské sokolovny.
Naše rodina celkem třikrát navštívila
Mauthausen, aby se poklonila památce nejen
svého syna, bratra a strýce, ale také všem
umučeným. Přivezli jsme symbolicky úlomky z kamenolomu a prsť země, jistě prosycenou potem a krví nevinných obětí. Popel z kremačních pecí byl vyvážen rakouskými sedláky
k hnojení zelných polí. Lze přitom jen těžko
uvěřit jejich tvrzení, že jim tato skutečnost
nebyla známa …
Na závěr stojí za zmínku, že následující
komunistický režim ocenil vojenské a lidské
zásluhy příspěvkem k maličké penzi starým
rodičům Janovi a Anně Pavelčíkovým částkou
33,50 Kčs. Ostatně v roce 1955 jej zrušil úplně.
Žádný strom však nevyrostl až do nebe.
„Tisíciletá říše“ vydržela sotva deset let a ta
druhá, tzv. „Na věčné časy“, se také zhroutila.
Kolik hrůz a obětí obě totality světu přinesly,
nelze ani spočítat. Mělo by to být mementem
pro nás všechny, abychom po čase nemuseli opět stavět pomníky padlým a umučeným.
František Mikulec

Promluva Jana Plesla

při odhalování pamětní desky důstojníku Františku Pavelčíkovi z roku 1947
Vážené shromáždění!
Když bývaly v minulých dobách odhalovány pamětní desky velikým mužům nebo ženám
našeho národa na domech, kde se buď narodili
nebo tvořili svá velká díla nebo v nichž zemřeli,
mívali účastníci těchto slavností pouze hřejivý pocit projevené vděčnosti a onen radostný
pocit, který máme splácíme-li svůj dluh. Vždyť
v naprosté většině jednalo se tehdy o muže,
kteří vyoravše hlubokou brázdu na roli národa,
klidně ulehli na úvratí k zaslouženému odpočinku. Jejich odchod byť i pro národ bolestný,
byl prost jakékoliv tragiky, poněvadž obyčejně
odcházeli až ve věku požehnaném. Jinak jest
tomu dnes. Tisíce pomníků a pamětních desek
bylo odhaleno po naší vlasti od jejího osvobození před 2 lety. A na rozdíl od minulosti
ti, jimž tyto desky odhalujeme, byli ve zdrcující většině mužové a ženy v nejlepší životní
síle, plní svatého zápalu pro věc svého národa
a ne až skončili své dílo, nýbrž na samém jeho
počátku. Způsob, jakým byli vyrvání svým
rodinám a svému národu, byl takového rázu,
že ve všech lidech bez rozdílu národnosti,
kteří v sobě mají jen trochu lidského citu, bude
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věčně vyvolávati odpor k těm kteří to zavinili.
Visí tudíž nad slavnostmi odhalování pamětních desek jakýsi stín smutku jak černý závoj
na praporech.
Bratr František Pavelčík byl důstojníkem
z povolání armády první Čs… Rozprávěl jsem
s ním několikrát při jeho dovolených, viděl
jsem, jak lnul ke svému povolání. Ne pro lesk
uniformy ani pro lesk postavení, které mají
důstojníci ve společnosti. Pouze a výlučně proto, že toto povolání mu skýtalo možnost připravit se dokonale pro těžké hodiny,
v nichž bude třeba hájit svobodu své vlasti a
národa se zbraní v ruce. Miloval své povolání, protože mu skýtalo možnost vychovávati k témuž cíli i tisíce jiných mladých mužů.
Když tragický vývoj událostí, jak je nám všem
znám, vedl k rozpuštění čsl. armády, necítil se
br. František Pavelčík zproštěným své důstojnické přísahy, kterou před tak krátkou dobou
se vztyčenou tasenou šavlí složil na nádvoří vojenské akademie v Hranicích. Zůstal jí
věren. Stýkali jsme se dosti často v r. 1939,
který prožíval ve Vlčnově. Věděl jsem dobře, že
je zapojen v odbojovém hnutí nejen pro formu,

ale silou průbojného energického mládí, celou
silou své nadšené a vlast a národ milující duše.
Nemluvíval o tom zbytečně. Neměl vlastnosti, která nesluší mužům, totiž prostořekosti,
neboť byl celým mužem. Věděl, že od mlčenlivosti závisí nejen osud tak mnohým členů,
ale osud celého hnutí. Proto jsme nehovořívali
nikdy o osobách, taky ani ne o něm, ale o hnutí
odboje, o jeho nutnosti, prostředcích a cílech.
Odešel z Vlčnova na nové působiště, do
Kralup a ač nemám zpráv, vím zcela jistě, že
i tam v činnosti doma započaté pokračoval až
do chvíle, než na něho dopadla tvrdá germánská pěst. Kaunicovy koleje a vyhlazovací tábor
Mauthausen, toť poslední stanice jeho mladého života. Vyskytli se jedinci, kteří na odbojovou činnost, která stála statisíce životů našich
nejlepších lidí měli svůj zvláštní osobní názor.
Tvrdili, že těmito obětmi nebylo okupantům
způsobeno tolik škod, aby byly vyváženy.
Není to ovšem pravda. Jest nutno si říci jaký
byl smysl těchto přinesených obětí v plném
rozsahu. Vzpomeňme, kolik tisíc německých
vojáků, kteří jinak by byli mohli být použiti na
bojištích, bylo zaměstnáno hlídáním našeho
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národa, v němž pochodeň odboje, nesená muži
jako byl br. Pavelčík, ukazovala ve tmách cestu
ostatním. Představme si ten pocit nejistoty
a nervosity u gen. štábu germánském, který

ani na okamžik nesměl zapomínat na skutečnost, že v týlu svých operujících armád má
desetimilionový národ, v němž statisíce mužů
a žen čeká na první příležitost…

Další část proslovu se k naší velké škodě
nedochovala
Marie Kašpaříková,
vnučka Jana Plesla

Stoleté Vlčnovjanky
Účastníci letošního setkání důchodců měli možnost se seznámit prostřednictvím DVD dokumentu se dvěma rodačkama
z Vlčnova, které se na počátku roku dožily
100 let. Obě mají hodně společného: své jubileum oslavily v relativně velmi dobré fyzické,
ale především psychické kondici. Obě se pro-

vdaly za muže s větším věkovým rozdílem,
ovdověly a nyní se o ně starají dcery . A nejzajímavější je skutečnost, že se kamarádily
už od dětství a seděly spolu v jedné lavici po
celou dobu školní docházky. Přestože jsme
je s panem starostou navštívili v souvislosti
s jejich jubileem osobně, dovoluji si ještě touto

cestou oběma popřát, aby je jejich životní elán
neopouštěl a radovaly se i nadále ze života
uprostřed svých blízkých.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov

Marie Očadlíková
Rozená Moštková, se narodila 6. 1. 1912
v rodině Franiška Moštka a Františky rozené
Chvilíčkové.
Byla nejstarší ze sedmi dcer svých rodičů. Dvě mladší sestry žijí dosud. Její nejlepší
kamarádkou byla Anežka Jančová ( Bendová)
– rovněž stoletá jubilantka.
V r. 1941 se provdala do Hulína za Karla
Očadlíka, který měl hospodářství. Celý život

pracovala v zemědělství. Vychovali s manželem dvě dcery a jednoho syna. V 65 letech
ovdověla.
V současné době bydlí u mladší dcery
v rodinném domku. Dosud ráda vzpomíná
na Vlčnov, na jízdu králů, na vlčnovké kroje
a vlčnovské zvyky.
sepsáno dle podkladů dcery

Anežka Bendová

Narozena 22. 2. 1912 ve Vlčnově rodičům Cyrilovi a Anně Jančovým. Tatínek v
roce 1914 odešel do války, kde zřejmě hned
v začátku zahynul. V roce 1922 se ovdovělá maminka vdává za vdovce Jana Zemka.
Anežka získává tři sourozence: Růženu,
Jaroslava a Jana a v roce 1923 se narodí společný bratr Josef.
Ve 14 letech Anežka nastupuje do rodinné
školy v Uherském Brodě, protože se chce stát
učitelkou domácích nauk a rodinná škola je
podmínkou pro přijetí do učitelského ústavu

v Brně. V roce 1928 se do Brna celá rodina
stěhuje. V roce 1934 nastupuje jako učitelka
na Folmavu na Šumavě. Celkově učila 11 let
(1934–1945) ještě na dalších 3 místech.
V roce 1938 se rodina Zemkova rozhoduje k návratu z Brna do Vlčnova a k postavení
rodinného domku (č.p. 707). Osudy rodiny za
války nejsou lehké: Jan se stává členem skupiny Silver B a po vyzrazení úkrytu se přesunuje k partyzánům. Joža je totálně nasazen,
uprchne do Jugoslávie k partyzánům a tam
jeho stopa končí. Jaroslav a manžel Růženy –
Václav Kozák – byli za pomoc skupině Silver
B zatčeni a v únoru 1945 popraveni v koncetračním táboře Flossenburg.
Anežka se seznamuje s rodinou Bohumíra
Bendy – vdovce s dvěma dcerami. V roce 1944
se za něj ve Vlčnově vdává a stěhuje se za svou
novou rodinou k Pelhřimovu, kde se v roce
1945 narodí dcera Stanislava. V roce 1948
se stěhují se do malé vesničky Mezipotočí u
Českého Krumlova. Anežka se stará o domác-

Marie Očadlíková s dcerou a místostarostkou Vlčnova
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nost, o zahradu, o drůbež a šije pro rodinu,
ale i pro lidi v okolí. Stáří rodičů a jejich zdravotní stav vede ke stěhování Anežčiny rodiny do Vlčnova (1958). Od založení komunálu
Anežka pracuje v oděvní dílně.
Po smrti manžela v roce 1975 Anežka
žije střídavě v Přerově a přes léto ve Vlčnově,
věnuje se vnučkám a ručním pracem: šije,
vyšívá, paličkuje, plete. S věkem přicházejí
problémy – chodí s francouzskými holemi,
ale víc ji trápí, že špatně vidí – nemůže číst
ani se dívat na televizi. Poslouchá rozhlas
– hlavně Proglas a plete a háčkuje, protože
to „umí zpaměti“. Vzniká řádka jehelníčků,
sáčků na mobil, deček, sedaček, polštářů
a pruhovaných vest. Denně si telefonuje se
svou 104 letou přítelkyní. Její velkou radostí
je pravnučka Anička, kterou vídá několikrát
za týden.
Zapsáno podle podkladů dcery Stanislavy
a schváleno od ní 3. 5. 2012.

Anežka Bendová s dcerou
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Společnost Jízdy králů v roce 2011
O členské základně Společnosti Jízdy
králů dále jen – Společnost – jsme Vás již
mnohokrát informovali v minulých vlčnovských zpravodajích. V dnešním hodnocení
jen pár základních informací. Společnost má
k 31.3.2012 celkem 266 členů a patří mezi největší spolky ve Vlčnově. Toto občanské sdružení se také pyšní tím, že má mezi členy 26
vlčnovských králů a to jsou nejdůležitější osobnosti každé minulé, ale i budoucí jízdy králů.
Královské rodiny vždy několikrát navštívíme,
předáme informace o minulých jízdách a snažíme se, aby se na minulé krále nezapomínalo.
Vlčnovská veřejnost dobře ví, jak složité bylo
některé roky sehnat krále. Vždy se to podařilo, bez krále by nebyla jízda králů a to by byla
pro Vlčnov velmi nepříjemná situace. Proto
všem královským rodinám patří velké a upřímné poděkování za přijetí této náročné funkce.
V posledních letech jsou největším strašákem
nepříznivé počasí, finanční zátěž a také nedostatek krojů. Scházející kroje pomůže vyřešit
rodina, něco je schopen půjčit Klub a v záloze
je železná rezerva Společnosti. Na počasí jsme
prostě krátcí a tak je nutné čekat, jaké předpovědi nám sdělí meteorologové. Královskou
rodinu léta finančně podporuje Společnost
a v současné době také Obecní úřad. V programu je vždy pamatováno na mokrou variantu, programy se přesunou do sálů, ale jízda
se schovat nedá. Každá královská rodina věří,
že to nějak vyjde a ono to skutečně vychází.

Přestože počasí nám v posledních létech
nepřeje, jízda králů nakonec vždy mezi kapkami vyjela.
Je zajímavé, že členy Společnosti nejsou
jenom Vlčnovjané, ale skoro polovinu členů
tvoří občané z mnoha vesnic a měst z celé České
republiky a 4 členové jsou ze zahraničí. Některé
jsme získali při jejich návštěvě jízdy králů, ale
většina se přihlásila sama na základě informací z webových stránek Vlčnova, Klubu sportu
a kultury a Společnosti, nebo na doporučení
přátel. Tímto způsobem vstupuje do Vlčnova a
jeho společenských a kulturních aktivit mnoho
významných osobností z celé republiky a jejich
prostřednictvím získáváme morální i finanční
podporu jízdy králů. Převážnou většinu těchto
členů s bydlištěm mimo Vlčnov znám osobně a dobře vím, jak si členství v tomto spolku považují za čest. Spočítáno je to 37 žen
a 93 mužů, jsou to významní podporovatelé
jízdy králů a někteří z nich pomohli finančně zajistit významnou akci členů Společnosti
„Kroje za soukromé peníze“. Patří jim náš velký
dík za nezištnou podporu akce ušití nových
krojů pro královskou družinu. Ve Vlčnově už
nemáme krojového krejčího a tak se musíme
spoléhat na paní Habartovou ze Sadů, která
dokáže krásně ušít hlavní součásti kroje a to
jsou nohavice, korduly a lajbly. Ostatní součásti, žehlení košil, rukávců, obojků a ušití fěrtúšků, jupek a dalších ještě zvládnou šikovné
švadleny ve Vlčnově.

Velký ohlas členů mimo Vlčnov se výrazně
projevil, když jízda králů získala 27.11.2011
zápis mezi nehmotné kulturní památky lidstva v rámci UNESCO. Obec Vlčnov, Klub a
Společnost přijali desítky krásných citlivých
gratulací k tomuto nejvýznamnějšímu ocenění
jízdy králů v rámci světových kulturních tradic. Vlčnov tak získal stovky nových příznivců, kteří oceňují jeho jedinečný kroj, pravidelnou každoroční jízdu králů s velkou nabídkou
doplňkových programů a dobrou organizací
služeb pro návštěvníky.
Toto ocenění fenoménu jízdy králů nepatří
jenom nám, ale i dalším obcím Slovácka kde se
jízda králů, byť v odlišném provedení udržela – to je v Hluku, Kunovicích a Skoronicích.
Přesná formulace záznamu jízdy králů
v rámci UNESCO to jednoznačně vyjadřuje
a proto zní: Jízda králů na jihovýchodě České
republiky
Obecné povědomí ale dobře vnímá skutečnost, že Vlčnov se svojí jízdou králů má hlavní
nezpochybnitelnou zásluhu na tom, že jízda
králů jako fenomén byla Ministerstvem kultury vybrána ke zpracování nominační dokumentace péčí Národního ústavu lidové kultury
ve Strážnici pro zápis v UNESCO. Jako jediná se ve Vlčnově koná pravidelně každý rok,
nebyla přerušena ani v době 2. světové války,
přežila všechny obstrukce totalitního režimu.
Vlčnov má jedinečný kroj, který se nosí jenom
v jedné vesnici a jízda králů se zde stále udržu-

Předseda Společnosti Ing. Antonín Pavelčík neformálně děkuje nejstaršímu králi
Ing. Josefu Kučerovi, který byl králem v roce 1944, za účast na valné hromadě.

Předseda Společnosti předává pamětní knihu králi 2011 Janu Procházkovi.
V pozadí vzácný host PhDr. Zuzana Malcová z Ministerstva kultury.

Král 2010 Roman Hruboš přebírá pamětní knihu

Přehlídka variant vlčnovských krojů
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je v původním provedení zvyku. S Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici jsme velmi
úzce spolupracovali na výzkumu tradice Jízdy
králů ve Vlčnově. Připravili jsme podrobný
dotazník, se kterým jsme navštívili desítky
vlčnovských králů a různých jezdců královských družin. Získali jsme mnoho starých
dokumentárních fotografií, zaznamenali řadu
neuvěřitelných příhod, které členové výboru
Společnosti zapracovali do 38 výzkumných
zpráv a tyto byly předány do Strážnice. Tento
výzkum trval skoro 3 roky a vážní zájemci
o podrobné informace mají možnost konzultace v rámci Společnosti Jízdy králů.
Společnost zajišťovala v roce 2011 několik důležitých akcí. Byl to především velký projekt – Nákup vybavení pro udržení tradičních
zvyků ve Vlčnově. Celá složitá agenda přípravy všech předepsaných dokladů pro získání
finanční podpory z evropských fondů, dokladování právní subjektivity Společnosti, zajištění 100 % plánovaných finančních nákladů ve
výši 320 000 Kč, které jsme museli mít na účtu,
podrobná specifikace jednotlivých položek projektu a další. Se vším nám pomáhali zkušení
pracovníci mikroregionu Východní Slovácko,
především Pavel Rada a starosta Jan Pijáček
a protože Společnost nemá s tímto druhem
financování praktickou zkušenost, byla jejich
ochotná a odborná pomoc rozhodující pro
úspěšný průběh celé akce. Společnost neměla na svém účtu tak vysoké krytí a proto jsme
museli požádat obecní zastupitelstvo o půjčku ve výši 252 000 Kč, dalších 25 000 Kč nám
formou dotace poskytl obecní úřad a zbytek
doplnila Společnost z příspěvků od sponzorů.
Přestože se podařilo zajistit finance dle plánovaných nákladů na projekt, nebylo jednoduché
zajistit dodávku přístrojů přesně dle plánované konfigurace. Největší problém byl s krojovým vybavením pro soubor Vlčnovjan. Některé
materiály na kroje se už dneska nevyrábí, termíny dodání krojových součástí musely být
dodrženy do stanoveného termínu, byla vyžadována od výrobců krojů naprosto bezchybná
formulace faktur a další požadované úkony. Na
závěr akce nás 7. února 2011 čekala podrobná
kontrola, která byla velmi důkladná. Veškeré
zakoupené přístroje a všechny kroje, čižmy
a boty jsme museli najednou předložit, počítaly se kusy, zkoumalo se zda všechny pořízené
věci jsou nové a zda odpovídají schválenému
projektu a podobně. Zápis kontrolní komise ale
potvrdil, že všechno bylo bez závad . Tímto byla
splněna poslední podmínka pro získání dotace z evropských fondů ve výši 90 % finančních
nákladů a to byla celkem částka 287 424 Kč.

V rámci tohoto projektu byl zakoupen
nový kvalitní cimbál za 108 500 Kč, výkonný
dataprojektor s promítacím plátnem za 68 000
Kč a nové kroje a krojové součásti pro soubor
Vlčnovjan za 146 500 Kč. Po dvou měsících
jsme konečně na účet obdrželi slíbenou dotaci.
Byl to pro Společnost významný den, protože
pokud nejsou peníze na účtu, může se cokoli
přihodit. Pak jsme obratem vrátili obecnímu
úřadu půjčku ve výši 252 000 Kč a byli jsme
konečně zase bez dluhu a mohli se v pohodě
věnovat dalším úkolům Společnosti.
Společnost každoročně pomáhá s nácvikem představení krále, královské družiny
a družic ročníku. Dále finančně podporuje
královskou rodinu, všem družicím dává příspěvek na žehlení krojů, podporuje mužský
sbor. Všem členům Společnosti posíláme zdarma tradiční sborník jízdy králů s podrobným
programem. Členové Společnosti pomáhají
s nácvikem programů dle schváleného harmonogramu a starají se o pozvané sponzory a hosty. Je to mravenčí práce při zajištění
servisu pro 266 členů, která nám ale pomáhá
udržet spolehlivý kontakt s rozsáhlou členskou základnou.
Již několik let vydáváme na podzim vlastním nákladem propagační dárkové kalendáříky, které dokumentují vždy aktuální jízdu
králů a ukazují krásné vlčnovské kroje. Na
začátku jsou dvě záložky s fotografiemi, které
vysvětlují tradici vlčnovské jízdy králů v češtině a angličtině. Na konec kalendáříku jsme
přidali dva listy, na kterých zase prezentujeme
náš jedinečný seznam vlčnovských králů od
roku 1909. Každý rok se nám daří získat sponzory a obchodní partnery, kteří si kalendáříky
zakoupí pro svoje zaměstnance, nebo je dávají jako pozornost při služebních jednáních.
Firmy si mohou na kalendářík zadat svoje logo
na posledním prodlouženém listu tak, aby po
celou dobu užívaní kalendáříku bylo vidět
a prezentovalo danou firmu. Kalendáříky rozdají, pomůžou sobě a nám zajistí velkou propagaci. Tento kalendářík dostanou zdarma
také všichni členové Společnosti a je to nejlepší
forma propagace jízdy králů a drobné poděkování členům za podporu cílů Společnosti.
Poslední velkou akcí, kterou zmíním, je
slavnostní valná hromada Společnosti Jízdy
králů při příležitosti 20. výročí jejího založení, která se konala 15.10.2011 ve velkém sále
KSK ve Vlčnově.
Je to neuvěřitelné, že občanské sdružení
Společnost Jízdy králů pracuje pro jízdu králů
už 20 let. Na začátku bylo jen 12 členů převážně z výboru Klubu a dnes máme již 266 členů

z celé republiky. Dnes se všichni ani neznáme, část členů jsou tak zvaní podporovatelé,
kteří na jízdě králů nikdy nebyli obvykle ze
zdravotních důvodů. Komunikujeme s nimi
jen pomocí programových sborníků, našich
kalendáříků, e-mailových zpráv. Valné hromady jsou příležitosti k setkání a vzájemnému poznání jednotlivých členů. Tato jubilejní
byla dobře navštívena – cca 95 členů a všichni
byli s programem velmi spokojeni. Připravili
jsme předprogram s výstavami všech vydaných plakátů na jízdy králů, všech vydaných
sborníků od roku 1982, všech pamětních
listů, které vydává Obecní úřad a všech druhů
kalendáříků. Dále zde byla výstavka nových
vlčnovských krojů, které Společnost pořídila
za soukromé peníze členů. Valné hromady se
také zúčastnilo 10 vlčnovských králů, kterým
na jízdu nepřálo počasí, nebo zažili nějakou
mimořádnou příhodu. Na valnou hromadu
přijali pozvání také významní hosté, jsou to
PhDr. Zuzana Malcová z Ministerstva kultury, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici PhDr. Jan Krist, starosta
Chrudimi Mgr. Petr Řezníček, Kanovník P.
Rudolf Repka, starosta Zavlekova Vladislav
Vaňourek a starosta Vlčnova Jan Pijáček.
Valnou hromadu spolehlivě řídila jednatelka Společnosti paní Marta Kondrová dle
schváleného programu. Pozvání přijal i nejstarší žijící král Ing. Josef Kučera, který byl
králem v roce 1944. Velmi zaujalo komentované představení starších variant vlčnovských krojů, které jako dary sesbírali členové
Společnosti od občanů Vlčnova. Přehlídku
připravila a odborný komentář s vysvětlením
významu funkcí krojů přednesla Mgr. Marta
Kondrová. Slavnostní náladu umocnilo pěvecké vystoupení Vlčnovských búdových umělkyň, Mužského sboru Vlčnov a CM Durancija.
Na závěr předvedly místní ženy – mažoretky
Emča krásné a veselé vystoupení. Všem účinkujícím, členům výboru Společnosti a Klubu
poděkovali přítomní členové Společnosti Jízdy
králů dlouhým spontánním potleskem.
Společnost Jízdy králů upřímně děkuje všem sponzorům, obchodním partnerů, soukromým dárcům, aktivním členům
Společnosti a dárcům z řad občanů Vlčnova
za finanční i materiálovou podporu při vytváření velkého souboru vlčnovských krojů pro
krále, královskou družinu, družice z jejich ročníku a další různé druhy krojů pro slavnostní
příležitosti.
Antonín Pavelčík,
předseda Společnosti Jízdy králů

Vlčnovjánek v roce 2011
Loňský rok byl pro dětský folklorní soubor
Vlčnovjánek trošku chudší na počet vystoupení, bylo jich jenom pět. Především z důvodu čerstvých mateřských povinností jedné
z vedoucích jsme museli omezit a odmítnout
některá pozvání.
Jako vždy v lednu nás čekal Dětský krojový ples ve Vlčnově. Zúčastnily se ho soubory
Dubinka z Rohatce, Slatinka ze Suché Loze,
Maryjánek ze Zlína a domácí Čerešničky.
„Jenom“ podívat a nasát atmosféru přijely
děti ze souboru Fryštáček.
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Během následujících měsíců jsme pilně
nacvičovali a trénovali, protože nás čekala
jízda králů a starší skupinka dostala pozvání na MFF ve Strážnici. Poslední květnový víkend jsme tedy tradičně vystupovali na
jízdě králů Vlčnov. Sobotní účinkování v programu Vitajte ve Vlčnově se tentokrát neslo
poněkud v netradičním duchu, pořad se konal
v sále KSK a představil knížku inspirovanou
právě jízdou králů: „Mojmír – cesta pravého
krále.“ Děti ze starší skupinky musely často
a hodně nacvičovat pro ně nezvyklé herec-

ké role pod vedením pana režiséra Švehlíka
z Divadla Brod. Všechno ale výborně zvládly.
Mladší skupinka měla vystoupit venku v pořadu Zpívání na jarmarku. Kvůli dešti se bohužel
ale tento program nekonal. V neděli dopoledne
zatancovaly všechny děti na návsi v pořadu
Zpívání pro krála a odpoledne se představily
v krojovaném průvodu.
Během června jsme museli s velkými dětmi
dopilovat vystoupení na 66. MFF Strážnice
2011. Účinkovali jsme v pátečním pořadu ve
skanzenu s názvem: Děti dětem-tady jsme
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doma, Hra na svatbu. Z Vlčnovjánku byla
vybrána nevěsta Monika Javorová, což nás
moc potěšilo. Účast na tomto prestižním festivalu je pro nás velmi významnou událostí
a také závazkem předvést co nejlepší výkon.
Děti se snažily a užily si naplno festivalovou
atmosféru, odnesly si i spoustu nových známostí a zážitků.
Od podzimu jsme začali opět intenzivně
nacvičovat, protože nás čekala další významná událost – výročí souboru. S novým školním rokem přišlo i několik nových tanečníků
a tanečnic a také nová vedoucí paní Gabriela
Moštková.
26. listopadu oslavil Vlčnovjánek 50 let
od svého založení. Připravili jsme slavnostní program, ve kterém děti předvedly pásma

jako: Velikonoce, Na pastvě, Kosení, Púť,
Trnky zrajů a Kateřinská zábava. Pořad uváděl pan Jiří Jilík, jako hosté vystoupily soubory Veleťánek a Čerešničky. Myslíme, že
oslavy se moc povedly a divákům se program
líbil. Na své folklorní začátky si zavzpomínali
„zakládající členové“, bývalým vedoucím jsme
poděkovali formou kytičky a pamětního listu
a děti dostaly spoustu dobrot a malé dárky na
památku.
Hned týden nato 4. prosince jsme jeli
vystupovat do Městského divadla do Brna.
Museli jsme urychleně secvičit vánoční
pásmo, protože pořad se jmenoval Advent a
Andělé. Dětem se vystoupení moc povedlo a
všechno zvládly, přestože to bylo opravdu hektické zkoušení a náročný den.

V roce 2011 fungovaly v souboru Vlčnovjánek opět dvě skupinky dětí a stále nás doprovází cimbálová muzika Durancija, které velmi
děkujeme, protože bez nich bychom vystupovat nemohli. Velké poděkování za léta práce
patří také paní Barboře Chvilíčkové, která se po
výročí s námi rozloučila a ukončila svoji činnost
jako vedoucí. Ale slíbila, že úplně nás neopustí a bude nám pomáhat především krojovým
vybavením. Poděkovat bychom chtěli i zřizovateli Klubu sportu a kultury, že nám poskytuje
veškerý servis ohledně krojů, rekvizit a propagace a především financuje dopravu na naše
vystoupení. A děkujeme také všem divákům
za jejich potlesk.
Petra Kučerová Brandysová,
vedoucí DFS Vlčnovjánek

Vlčnovjan v roce 2011
Být členem jakéhokoli folklorního souboru, znamená věnovat se krásnému, byť časově náročnému koníčku, chodit pravidelně
na zkoušky, desítky hodin trénovat techniku
kroků, charakter různých tanců, pilovat choreografii i zpěv, aby se vynaložená mnohatýdenní námaha proměnila v jedno několikaminutové vystoupení.
Podobně by se dal shrnout i průběh roku
2011 v souboru Vlčnovjan. Vystoupení doprovázená CM Čardáš měli možnost vidět účastníci Krojového plesu ve Vlčnově 29. 1. 2011.
Jedním velkým vystoupením by se dal nazvat
i třídenní maraton doprovodných programů jízdy králů 27. až 29. 5. Poté už se úzký
kolektiv tanečníků soustředil na nácvik pro
pořad uvedený na Mezinárodním folklorním
festivalu ve Strážnici 25. 6. 2011, s názvem
A ty svatý Antonínku. Program uvedený
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v podvečerním čase v areálu vesnice jihovýchodní Moravy čerpal z tradice poutí ke sv.
Antonínovi nad Blatnicí. Pořad byl postaven
převážně na účinkujících z obcí Horňácka,
další účastníky, včetně Vlčnovjanů si autorka
vybrala především pro svéráznost sedlckých
tanců a krojovou pestrost. Bez nadsázky se dá
říci, že vlčnovský kroj se ve Strážnici přehlédnout nedal, ať už v průvodu nebo v samotném
programu. Krojovou přehlídku uspořádali
členové Vlčnovjanu také pro valnou hromadu Společnosti jízdy králů, konanou 15. října.
Na ní představili 4 varianty vlčnovského kroje,
převážně z krojových součástek Společnosti,
která se dlouhodobě věnuje nejen shromažďování starých krojů, ale také pořizování
a šití součástí nových. Podzim se pak nesl ve
znamení intenzivního nácviku na natáčení
CD Vlčnovečku Vlčnove, ke kterému nás při-

zval Mužský sbor. Nahrávání se uskutečnilo
ve dnech 4. až 6. 11. 2011 v Lipově. V omezených časových možnostech všichni účastníci
odvedli tu nejlepší práci, která byla možná.
CD se stalo přehlídkou nejen dospělých vlčnovských souborů, sborů a sólistů, ale především trvalým uchováním písní převážně
pocházejících z Vlčnova, o čemž se mohli přesvědčit posluchači, kteří si CD Vlčnovečku
Vlčnove zakoupili i ti, kteří si přišli poslechnout koncert ke křtu CD 18. 12. 2011.
Letošní rok bude pro soubor Vlčnovjan
jubilejní a již nyní chceme pozvat všechny obyvatele Vlčnova na slavnostní program ke 40.
výročí souboru, který se uskuteční 17. listopadu 2012 v Klubu sportu a kultury.
Marta Kondrová

Vlčnovjan ve Strážnici

Vlčnovjan ve Strážnici

Vlčnovjan ve Strážnici

Členky Vlčnovjanu v nahrávacím studiu
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Dechová hudba Vlčnovjanka
Předem děkuji za pozvání na setkání vlčnovských spolků s představiteli obce a již
trvalou dobrou spolupráci s Obecním úřadem Vlčnov.
Naše činnost je tradičně zaměřena zejména na koncertní vystoupení, festivaly, hrajeme
na plesech, v menší míře na tanečních zábavách a v posledním období na oblíbených
vánočních koncertech. Podotýkám, že o tyto

koncerty je vzrůstající zájem s ohledem na pestrost programu, ve kterém je obsažena vážná
hudba, Intrády i moderní hudba a samozřejmě
koledy a to všechno je provázeno výstižným a
vkusným mluveným slovem. Některé koncerty jsou i v kostelích, kde je zvláště slavnostní
atmosféra.
Za připomenutí určitě stojí vydání nového DVD, jehož zpracování bylo zasazeno do

prostředí vlčnovských búd. Při hudebních
produkcích je o DVD značný zájem a tím je i
dobrou prezentací slavnosti Jízdy králů, vlčnovských búd a Vlčnova zvláště.
Na každém koncertě se hraje skladba
Václava Smoly „Jízda králů“, která za dobu
od vzniku, kdy byla natočena, již zlidověla.
Publikum si ji zpívá souběžně se zpěváky. Po
jejím ukončení jsou posluchači pozváni na
poslední víkend měsíce května do Vlčnova
a následně je zmíněna unikátní událost, kterou je zápis Jízdy králů do světové organizace
UNESCO jako nehmotné kulturní dědictví.
V tomto okamžiku vždy následuje potlesk,
který nás nesporně potěší a naplní pocitem,
že naše koncerty mají hlubší význam v souvislosti s udržením tradic i krojů, protože všechna
naše vystoupení absolvujeme vždy v krojích.
Na podzim letošního roku připravujeme
vydání dalšího zvukového nosiče (CD), které
je směřováno k 35. výročí založení souboru
DH Vlčnovjanka.
Na závěr přeji všem členům organizací a
spolků v působnosti Vlčnova především zdraví
a štěstí v další úspěšné činnosti.
Pavel Nevařil,
umělecký vedoucí a kapelník DH Vlčnovjanka
V Otrokovicích 29. 2. 2012

Ohlédnutí za činností Mužského sboru Vlčnov
Mužský sbor Vlčnov se pravidelně schází
na čtvrtečních zkouškách v Klubu sportu a
kultury ve Vlčnově již devět let. Uměleckým
vedoucím a sbormistrem je náš nejmladší člen Petr Mikulec. Zastupuje ho (pro
změnu) nejstarší člen sboru Jan Moštěk spolu
s Rostislavem Stloukalem. O organizační
záležitosti se stará Petr Pančocha, sborovou
pokladnu a kroniku má na starosti Jiří Ulčík.
www.msvlcnov.estranky.cz – internetové stránky sboru vede a poctivě aktualizuje
Roman Zemek.

29. ledna se většina členů zúčastnila tradičního krojového plesu.
26. února VII. předfašankové setkání mužských sborů ve Vacenovicích.
11. března každoroční soukromý košt slivovice společně s ženským sborem VBU v rámci
oslavy založení našeho sboru.
1. května 21. setkání mužských pěveckých
sborů v Dubňanech.
28. a 29. května tradiční Jízda králů Vlčnov.
Sobota bohužel propršela, v neděli jsme zpívali na jarmarku lidových výrobků v parku před
kostelem v programu, který jsme sami vymysleli i zorganizovali. Odpoledne jsme málem
nestihli „jízdokrálový“ krojovaný průvod.
12. června nás soubor Spinek pozval do
Vnorov do pořadu Setkání s písničkou.
18. června jsme ve spolupráci se Slováckým
muzeem v Uh. Hradišti a Společností přátel

slivovice České republiky uspořádali v sokolovně 1. slovácký košt slivovice
24. a 26. června jsme zahajovali a ukončovali
Mezinárodní folklorní festival Strážnice spolu
s VBU a CM Čardáš.
23. července pořádáme jediný folklórní pořad
věnovaný vlčnovským hodům – Hodové zpívání v búdách.
16. srpna oslava 5.výročí otevření charitního
domu ve Vlčnově.
27. srpna Neckiáda ve Vnorovách.
28. srpna jsme poprvé vycestovali za hranice
republiky do Lúk pod Makytou.
10. září Slavnosti vína a otevřených památek
v Uh.Hradišti.
18. září výstava fotografií Zdeňka Koníčka
v Galerii na Měšťance.
25. září Košt vdolečků v hospodářské usedlosti č.p. 65.

28. srpna 2011 – první zahraniční zájezd, Lúky pod Makytou, Slovenská republika

27. srpna 2011 – Neckiáda ve Vnorovech

V uplynulém roce jsme absolvovali
21 společných akcí:
2. ledna jsme zpívali u kostela sv. Jakuba
Staršího ve Vlčnově při živém betlému.
23. ledna zahájení výstavy fotografií Pavla
Popelky v Galerii na Měšťance.
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15. října valná hromada Společnosti Jízdy
králů.
5. listopadu natáčení CD v Lipově.
18. prosince křest CD Vlčnovečku, Vlčnove…
společně s VBU, FS Vlčnovjan a CM Čardáš.
24. prosince zpívání občanům charitního
domu a předání prostěradel na postele v hodnotě 3300 Kč, zakoupeného za peníze získané
ze vstupného na křest CD.
Největší akcí, které jsme podřídili v minulém roce veškeré naše snažení a zkoušky,
dokonce odmítli i několik vystoupení, bylo
bezesporu natočení a křest CD s názvem
Vlčnovečku, Vlčnove…
I díky tvrdohlavosti a zarputilosti Petra
Pančochy a Vítězslava Staroby se nám to
podařilo a došla řeč i největším skeptikům
v našich řadách. Samozřejmě by toto dílko
nikdy nespatřilo světlo světa, nebýt velkého

úsilí a vytrvalosti našeho sbormistra Petra
Mikulce při neustálém opakování vybraných
písniček a přísnosti, ale i trpělivosti basisty
cimbálové muziky Čardáš Antonína Jurigy,
který se uvolil, že s námi písničky pomůže
docvičit. Lví podíl na cédéčku má i hudební
režisérka Marcela Trtková a náš veliký obdiv
a dík patří mistrovi zvuku z nahrávacího studia Šopa v Lipově Stanislavu Valáškovi. CD by
bylo poloviční nebýt zpěvu Vlčnovských búdových umělkyň a vůbec žádné bez cimbálové
muziky Čardáš s primáškou Petrou Šimkovou.
Oživením nahrávky je i zpěv a taneční písničky v podání souboru Vlčnovjan. Třešničkou
na dortu byl pak slavnostní křest nového
hudebního nosiče, jehož autorkou a režisérkou byla umělecká vedoucí Vlčnovjanu Marta
Kondrová ml. Na křtu bylo možné zakoupit si
naše společné dílko za zvýhodněnou cenu 99
Kč. V současné době se prodává v Klubu spor-

tu a kultury ve Vlčnově za 160 Kč. Obrovské
poděkování patří všem dvanácti sponzorům,
kteří nám natočení CD svým příspěvkem
umožnili.
Mužský sbor Vlčnov tedy vstupuje do
desátého roku své novodobé historie. Kdo
z nás by si po jízdě králů v roce 2003, když
někdo prohlásil: „Tak kdy se zase sejdeme?
V březnu?“ vsadil na to, že budeme dalších
devět let PRAVIDELNĚ docházet na zkoušky,
platit pravidelné měsíční příspěvky, zapisovat docházku, zpívat a popíjet k tomu dobré
vínko, nevím.
Jménem Mužského sboru Vlčnov děkuji
hlavně všem sponzorům, vedení KSK Vlčnov,
Obecnímu úřadu Vlčnov, České obci sokolské, Společnosti Jízdy králů a všem, kteří nás
v minulém roce jakýmkoliv způsobem podpořili.
Jiří Ulčík

ŽS Vlčnovské Búdové Umělkyně v roce 2011
Dovolte abych Vás informovala o činnosti
našeho ŽS za uplynulý rok. V roce 2011 jsme
absolvovaly celkem 13 vystoupení. Jednalo
se o tradiční akce ve Vlčnově (Jizda králů,
Košt vdolečků) a okolí, ale vyjely jsme i mimo
region. Krátce některé události připomenu:
v lednu jsme společně se štábem ČT Brno
natáčeli v muzeu pálenic pro pořad Folklorika,
doprovázela nás CM Vinár z Veletin. V květnu jsme zavítaly do lázní Ostrožská Nová
Ves, zpívaly jsme na otevírání nové kolonády. V červnu jsme účinkovaly na MFF ve
Strážnici, zde vystoupil i MS a Vlčnovjan.
Netradiční, přesto kouzelné odpoledne nás
čekalo ve Vacenovicích, kam nás v červenci
pozval MS na akci s názvem „Zpívání s baranem“. Vystoupení probíhalo v opravdové salaši
a jako šatna nám posloužil nedaleký seník…
Další z akcí bylo Hodové zpívání a už zmiňovaný Košt vdolečků. Bezesporu nejprestižnější akce, jíž jsme byly součástí byla 23. září
v Praze. V prostorách Valdštejnské jízdárny
jsme zazpívaly na vernisáži výstavy „Joža
Úprka Evropan slováckého venkova“, která
se konala u příležitosti 150. výročí jeho narození. Doprovázela nás CM Burčáci, se kterými si mimo nás zazpívala i Marie Rottrová,
Michal David a zahrál Felix Slováček.Program

moderovali herci ze Slováckého divadla David
Vacke a Josef Kubáník. Byl to příjemně strávený večer, s milými lidmi a v krásném prostředí.
V říjnu jsme v Kněždubu účinkovaly
v pořadu „Pocta Úprkovi“, v listopadu jsme
zazpívaly na přehlídce lidových vypravěčů ve
Velké nad Veličkou.
Během roku jsem připravovaly natáčení
CD, které jsme společně s MS, CM Čardáš a
Vlčnovjanem pokřtili 18. prosince v KSK. Tak
to byl další, myslím že pro náš sboreček úspěšný a plodný rok
Ráda bych se ještě podělila o radostnou
novinku. Naší kamarádce a vedoucí sboru
Martině Chovancové se 14. února narodila
dcera Štěpánka. Přejeme jí i rodičům hodně
zdraví a štěstí a protože holčička s námi absolvovala skoro všechna vystoupení, věříme, že
bude i výborná zpěvačka…
Závěrem bych poděkovala OÚ, KSK, všem
našim příznivcům a blízkým za podporu a spolupráci.
Těšíme se na setkání s Vámi a písničkou
i v letošním roce!

Valdštejnská jízdárna – moderátoři a my

Antonie Vlková,
za Vlčnovské Búdové Umělkyně

Nahrávání
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Cimbálová muzika Durancija
Cimbálová muzika Duracija oslaví v letošním roce 10 let činnosti. Své první vystoupení
absolvovala v r. 2002 o velikonočním koštu
vín ve Vlčnově. Od té doby jsme účinkovali
při různých příležitostech ať už ve Vlčnově,
či v okolí. Nikdy jsme si nekladli za cíl vyniknout na různých festivalech nebo soutěžích.
Důležité pro nás je, že se při naší hudbě a
zpěvu lidé dobře baví. V tomto duchu chceme
pokračovat i nadále, zkrátka rozdávat dobrou
náladu a pohodu.
Mám-li rekapitulovat činnost kapely v loňském roce, tak bych se rád zmíním o

akcích, které jsme uskutečnili ve spolupráci
se souborem Vlčnovjánek a Mužským sborem Vlčnov, se kterými pravidelně vystupujeme. Namátkou vzpomenu košt slivovice ve
Vlčnově, hudební doprovod při výstavách
obrazů v galerii ve Veselí nad Moravou a výstavě loutek prof. Knižáka na zámku ve Valticích,
s Vlčnovjánkem na jízdě králů a ve Strážnici,
a mužským sborem při hodovém zpívání.
Dále při vernisáži fotografií Zdeňka Koníčka
v budově krajského úřadu ve Zlíně. Při koštu
vdolečků už Durancija snad ani nemůže chybět. S Vlčnovjánkem jsme oslavili jeho „pade-

sátiny“, i když tato akce se nám zrovna moc
nevyvedla. Vynahradili jsme si to společně o
týden později ve Státním divadle v Brně při
benefičním koncertu brněnských umělců pro
Fond ohrožených dětí. No a poslední větší
akcí uplynulé sezóny byl Dětský krojový ples
v KSK.
Na závěr děkuji všem našim příznivcům za
přízeň a zvu všechny muzikanty, mladé i starší, aby rozšířili naše řady. Zkoušíme ve středu
v 19 hodin v KSK.
Rosťa Stloukal,
za CM Durancija

Co nového u Lukášovců
V polovině loňského roku došlo k rozdělení Lukášovců na dvě části. Jedna – ta původní
skupina – stále tančí ve Vlčnově, a ta druhá
část, které zůstal název Lukášovci, tančí v
úterky od 20 hodin v Dolním Němčí v tanečním sále Základní školy a Základní umělecké
školy. Díky podpoře a vstřícnosti pana ředitele Milana Kvasničky můžeme v jejich tančírně
využívat celou zrcadlovou stěnu, která je pro
nás obrovským přínosem. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli svou činnost přesunout do
těchto byť trošku vzdálenějších prostor. Od
září 2011 se zde rozběhl kroužek Line dance
pro školní dětí – zastřešený místním školním
klubem. Zůstává ale stále přístupný a otevřený i dospělé veřejnosti z celého okolí. Naším
cílem je nadále se věnovat zdokonalování našeho tanečního projevu jak po stránce estetické,
tak po stránce správného tanečního stylu. A co
je pro nás hodně důležité, chceme se zúčastňo-
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vat nejen workshopů, kde nás tohle všechno
certifikovaní lektoři učí, ale také chceme reprezentovat Vlčnov na mezinárodních a světových
soutěžích.
Právě to se nám vloni podařilo. O víkendu 7. až 9. října 2011 jsme se v Písku v Jižních
Čechách zúčastnili Píseckého dupání a 3e
Regional Open WCDF Country Line Dance
Competitions Czech Republic. Jedná se o
mezinárodní soutěž, která do tohoto ročníku
sice nebyla kvalifikační soutěží na mistrovství
světa, zato ale s přísnými pravidly této soutěže. Znamená to, že jsme si naposledy mohli
vyzkoušet „nanečisto“, jak bychom se cítili v
kvalifikaci. Letos už to bude „naostro“.
Tato soutěž pro nás byla o to prestižnější
a důležitější, že jsme se takové akce zúčastnili
vůbec poprvé. Podle světově uznávaných pravidel tančíme teprve rok (poprvé jsme se o nějakých dozvěděli přesně před rokem na loňském

ročníku této soutěže). A jak jsme uspěli? Z naší
čtyřlenné výpravy soutěžili tři borci a dovezli
jsme 3 medaile: Jana a Milan Pavelčíkovi za
4.místo v kategorii Partner Adult Senior, Milan
Pavelčík za 3. místo v kategorii Social Adult
senior a Lenka Lukášová za 2. místo v kategorii
Newcomer Crystal.
Umění nás všech hodnotila mezinárodní
porota, jejíž členové byli samé zahraniční celebrity. Andre Disseldorp z Holandska – zástupce World Country Dance Federation, dohlížel na průběh soutěže a zpracování výsledků. Hlavním porotcem byl Roy Verdonk z
Holandska, známkovali nás též Nisrine
Sadqi z Holandska, Cinta Larrotcha ze
Španělska, Nicholas a Zuzana Cort ze Švédska
a Kelli Haugen z Norska. Všichni se pyšní titulem světová Mega Star, fenomenální tanečníci
a choreografové, ověnčení nejrůznějšími tituly
z prestižních světových soutěží.
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Součástí Píseckého dupání byly i workshopy, kde se porotci změnili v úžasné a fantastické lektory a naučili nás spoustu krásných
tanců ze světových Top10 žebříčků. A my jsme
tak dokonale připraveni tyto tance předat zase
Vám...
Největší hybnou silou v Line Dance České
Republiky je Ota „Tom“ Dvořák, vedoucí Písecké Louisiany a od letoška Country
representative WCDF pro ČR. Je to nejen
úžasný tanečník a lektor, ale také skvělý choreograf. Samozřejmě disponuje lektorskými
certifikáty pro kategorie Social, Newcomer
a Novic, navíc za svoje umění stále získává
cenné umístění na soutěžích (letos na světové
soutěži v Kalkaru zlatou medaili ve své taneční
kategorii). Díky jeho úsilí a vytrvalosti se ČR
dostala do společenství WCDF a tak letošní
Czech Open, které se v Písku bude konat 2.
až 4. 11. 2012 bude poprvé v historii kvalifikační soutěží na World Championships a díky
němu máme i my možnost ukázat světu, že i v
ČR umíme dobře tančit Line Dance. A nejen
my Lukášovci máme tu obrovskou čest, že se
nám Tom na workshopech s takovou obětavostí často i osobně věnuje.
Tenkrát poprvé na Píseckém Dupání nás
atmosféra a nádhera všech tanečníků strhla
natolik, že jsme se rozhodli se už nevěnovat
pouze klasické country hudbě, ale především
mnohem náročnějším tanečním choreografiím, vytvořeným světovými choreografy na
populární moderní hudbu, kterou denně slýcháte v rádiích. Pokud chcete definovat, cože

to vlastně tancujeme, tak LINE DANCE. A i
přesto, že hudba jako country nezní, jedná se
podle stanov WCDF (World Country Dance
Federation) o odnož country, WCDF zastřešuje i Line Dance, ač to tak na první pohled
rozhodně nevypadá.
Přijďte se podívat a posoudit sami. Můžete
nás vidět každý měsíc ve Vlčnově v disco
Magic, kde si pravidelně pořádáme svoje soukromé „Potančení“. Můžete se samozřejmě
přijít podívat nebo rovnou zapojit v Dolním
Němčí, kde funguje kroužek Line dance pro
úplné začátečníky. A můžete si projít všechny
informace o nás na www.lukasovci.eu
Samozřejmě plánujeme také nějakou zábavu pro Vás všechny. Například 23. 6. 2012
„Setkání u kytar a táboráku“, kam si všichni můžete přinést svou kytaru, basu, banjo a
podobné trampské hudební nástroje a spolu
s pozvanou kapelou vykouzlit překrásnou
trampskou atmosféru. Kdo bude chtít tančit,
parket bude připraven. Pro hladovce a žíznivce
také občerstvení.
Po roční přestávce budeme letos opět pořádat vyhlášený „Mikulášský countrybál“, který
měl tak úžasný ohlas. Termín připadá na 24. listopadu a všechno ostatní je zatím tajemstvím.
Co ale není tajemstvím a za co chci moc
poděkovat, je podpora a vstřícnost našeho pana starosty Pijáčka, bez jehož nadšení a zapálení bychom nic takového podnikat
nemohli. Moc děkujeme.
Lenka Lukášová

Mažoretky Emča
Vlčnovské mažoretky, taneční skupina
Emča, v současném počtu členek 12 + trenérka, rozdává radost nejenom jiným, ale i sama
sobě již pátým rokem. V říjnu 2007 jsme si
myslely, že to jenom zkusíme a již máme za
sebou 133 vystoupení. To je průměrně 33 za
rok. V loňském roce jsme vystupovaly 32 krát.
Vystupujeme nejen na různých veřejných a
společenských akcích i nad rámec regionu,
ale i na oslavách narozenin, pro handicapované, pravidelně v ústavu sociálních služeb
v Dřevohosticích, pro Mozaiku v Uherském
Brodě na tradičním plese na Balkáně, pro
OÁZU Hodonín, např. na plese v Dolních
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Bojanovicích. Dále při různých akcích mažoretek všech věkových kategorií, kdy jsme mezi
týmy z Polska, České republiky a Maďarska
sklidily největší aplaus. Několikrát jsme vystupovaly i u našich sousedů na Slovensku.
Když vidíme na tvářích diváků radost, o to
větší radost máme i my a zatím nás tato činnost
udržuje v kondici a veselé náladě, což je pro
dámy našeho věku to nejdůležitější.
Všechny naše akce zodpovědně zapisuje paní Jiřina Macková, kroniku do konce
roku 2011 vedla paní Pavla Kučerová, po ní
pokračuje Toňa Vaculíková. Velké poděkování
patří panu Jendovi Černíkovi, který se stará o

odvoz trenérky za každého počasí, v kteroukoliv denní i noční dobu do Uherského Brodu.
Zároveň děkuji i manželům našich mažoretek
z odvoz na vystoupení.
Ve vašem krásném Vlčnově musí být všichni lidé, takto zapojeni do obrovského počtu
zájmových skupin, opravdu vděční, že jsou
jim poskytovány zdarma prostory pro činnost,
která je v bohaté míře podporována vedením
Klubu i ze strany obce, neboť takové štěstí
v jiných obcích a městech nemají.
Stanislava Garžíková,
ternérka mažoretek
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Zpráva o činnosti taneční country skupiny Vlčnov
Jako Lukášovci jsme se scházeli od roku
2008, začínali jsme v počtu deseti tanečníků.
Během let se počet členů měnil, občas se zvýšil, občas klesl, ale stále se držel kolem patnácti
aktivních. Na podzim 2011 od nás odešla dosavadní vedoucí Lenka Lukášová a vzala si sebou
i jméno skupiny.
Asi půl roku jsme řešili otázku názvu. V
březnu jsme se shodli na neutrálním „Tady a
teď“. Ovšem název není důležitý. Hlavně jsme
rádi, že jsme mezi sebou našli nové vedoucí, kteří se ujali organizace našich tréninků
a jsme s nimi velmi spokojeni. Je to Majka

Podškubková a Milan Pavelčík. Učí nás nové
tance a opakují již naučené a v klidu a s humorem komentují některé naše nepříliš podařené
taneční kreace.
V roce 2011 jsme se aktivně zapojili do
několika přehlídek country tanců mimo Vlčnov
a občas vystupujeme na soukromých oslavách
našich přátel a příbuzných.
Vloni se pět členů účastnilo semináře Line
Dance v Písku. Je to třídenní maraton soutěží v různých tanečních kategoriích a zároveň
výuka nových moderních country tanců a Line
Dance.

Scházíme se v salonku Klubu sportu a kultury Vlčnov dvakrát týdně, v pondělí a ve středu
v 19.00 hodin. Je nás celkem dvacet, sedmnáct
žen a tři odvážní muži. Neustálý mírný nárůst
počtu členů nás těší. Scházíme se pro radost z
tance a pohybu. Jedenkrát měsíčně organizujeme taneční večer i pro veřejnost v Magic klubu.
Pokud máte chuť strávit dva příjemné večery týdně aktivním pohybem v přátelském prostředí, přijďte mezi nás.
Zdeňka Brandysová

Sezóna 2010/2011 a současnost ve volejbale
V sezóně 2010/2011 jsme hráli okresní
přebor mužů, za účasti deseti mužstev. V této
konkurenci jsme získali třetí místo hned za
Nivnicí a Březolupami, čímž jsme si oproti
předchozí sezoně výrazně polepšili. To, co se
nám ovšem nedaří, je získávání mládeže pro
budoucí doplnění kádru. V uplynulých letech
právě mladí hráči skvěle zapadli do mužského
kolektivu a dnes můžeme říci, že se stali hlavními tahouny.
V současné době, tzn. těsně po skončení soutěže ročníku 2011/2012, jsme na 4.
místě. V letošní sezóně okresního přeboru se
odhlásila čtyři družstva a jedno se přihlásilo. Celkově naše soutěž čítá sedm družstev:
Nivnice, Bojkovice, Staré Město, Hluk, Uh.
Brod, Květná a my. Z 24 zápasů máme na svém
kontě 14 výher a 10 proher. Celkově jsme získali 42 body. Malou třešinkou na dortu je fakt,
že nezůstal žádný soupeř, kterého bychom alespoň jednou neporazili.
Oddíl mužů se také účastní různých turnajů na okresní, ale i krajské úrovni. Dále pořádáme turnaje dvojic, smíšených družstev a
také tradiční letní turnaj na koupališti.
Po většinu roku trénujeme dvakrát týdně
a na konci srpna jezdíme na soustředění. Pro
veškeré podrobné informace o výsledcích si
můžete také otevřít naše internetové stránky
www.volejbal.coolnet.cz.
V období po skončení soutěže v rámci
České volejbalové federace se věnujeme soutěžím smíšeného volejbalu pořádaným ČOS.
V rámci Župy Komenského se jedná o
účast 2 družstev v župním přeboru. Hraje se
3 kola, turnajově v počtu 7 družstev. A druž-

stvo v soutěži zvítězilo, B obsadilo 6. místo. Po
získání 2. místa v oblastním přeboru ve Veselí
nad Moravou jsme postoupili do Příbrami, kde
se konalo republikové finále ČOS. Domů jsme
odjížděli s krásným 4. místem.
Kromě této hlavní soutěže jsme bojovali
v turnaji O pohár starosty Sokola Mařatic: 1.
místo a zisk putovního poháru, O pohár bratra Kozlíka v Kroměříži: 4. místo, Mikulášský
turnaj v Bánově: 4. místo.
Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu našim sponzorům: Coolnet, Střechostav,

Nadace Děti-kultura-sport, dále pak
Obecnímu úřadu ve Vlčnově a vedení TJ
Vlčnov, ale také těm, kteří přispívají cenami
na námi pořádané turnaje. Keramika Moštěk,
Javor Jan, Javor Vlastimil, Mikulec Václav,
Pijáček Jan, Koníček František – uzenářství, Koníček František – pizzerie, Klabačka
Zdeněk, Fibichrová Ivana, ing. František
Vozár, Sedláček Stanislav.
Michal Kvasnička,
mluvčí oddílu volejbalu

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje
Jsme občanským sdružením, zabývající
se výcvikem a využíváním záchranářských
psů při pátrání po pohřešovaných lidem, přičemž prioritou jsou pro nás předpokládané živé
osoby. Rok 2011 byl již 26 rokem naší nepřetržité činnosti a v dnešní době má záchranná
brigáda 30 členů, z toho jsou 3 z Vlčnova včetně
předsedy a i sídlo má brigáda ve Vlčnově. Jinak
jsou naši členové z celé ČR a dokonce máme
jednu členku ze Slovenska.
Co se týká činnosti brigády v roce 2011,
byla opět hodně bohatá. 15 interních akcí jako
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společná jednodenní i víkendová cvičení, uspořádání trojích zkoušek z výkonu záchranných
psů. Těchto se zúčastnilo celkem 17 psovodů a uspělo 13, což je vzhledem k náročnosti záchranářských zkoušek úctyhodné číslo.
Nejdůležitější akcí pro brigádu byl ale VI. ročník Memoriálu Zdeňka Katolického, který
proběhl v říjnu v Suché Lozi a ve Vlčnově.
Zúčastnilo se ho celkem 14 psovodů v obou
výkonnostních kategoriích a velký dík patří
vlčnovským hasičům za poskytnutou pomoc
při organizaci této soutěže, mimochodem tato

spolupráce trvá již několik let. Dále se jako členové mezinárodní záchranářské organizace
IRO zúčastňujeme i akcí pořádaných touto
organizací. Důkazem je 6 složených zkoušek
našimi psovody na těchto akcích na Slovensku,
Slovinsku a Rakousku. Ale v prvé řadě velké
úspěchy na mistrovství světa. V roce 2011 se
konalo v Belgii a naši psovodi přivezli stříbrnou
medaili ze stop a 10. místo ze sutin. Ve stopách
chyběly naší psovodkyni ke zlatu 2 bodíky a
v sutinách je 10. místo umístnění, které náš
psovod obhajoval z roku 2010, ale je to nejlepší
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umístnění českého psovoda od roku 2005, kdy
byl český psovod mistrem světa (mimochodem
taky náš člen, ale tyhle výsledky nejsou náhodné). Jak je vidět z obhajoby 10. místa a je třeba
ještě podotknout, že psovod , který skončil na
stříbrné pozici byl mistrem světa v roce 2009
a v roce 2010 jsme měli stříbro, ale od jiného
psovoda.
Dalším orgánem, ve kterém jsme činní, je
Integrovaný záchranný systém ČR. Ten organizuje pátrací akce po pohřešovaných lidech.
Psovod, který je do tohoto systému zaveden,
musí složit atestační zkoušku a pak je na tyhle
akce povoláván. Mimo jiné IZS ČR organizuje
i součinnostní cvičení těchto psovodů, ať už
za účelem průběžné kontroly výkonnosti psů,
ale především pro zdokonalení souhry jednotlivých složek IZS ČR. Toto pořádá a hodnotí

Odborná kynologická komise při Ministerstvu
vnitra, jejímž členem jsem i já. Dále jsme jako
brigáda navázali spolupráci z HZS Zlínského
kraje a s jejich pomocí jsme uspořádali několik odborných seminářů na různá témata, od
zdravovědy až po práce ve výškách a na lanech.
Nicméně hlavní akcí bylo Mistrovství České
republiky psovodů IZS ČR, které proběhlo
v září. Z naší organizace jsme vyslali družstvo
dvou psovodů a já jsem se této akce zúčastnil jako posuzovatel ve specializaci plochy.
Bohužel jeden z našich psů se nám v nočním
nasazení dost těžce zranil, takže jsme nebodovali ani ve družstvech, ani ve specializaci
sutin. Psovod, který nastupoval ve specializaci plochy skončil na 5. místě a první jako
amatér, což je velmi pěkné umístnění. Co se
týká ostrých pátracích akcí: deseti pátracích

akcí se zúčastnilo 5 našich psovodů s atestem
a bilance je spíše smutná. Výbuch v Synthesii
Pardubice: 4 mrtví, další 3 mrtví nalezeni při
pátracích akcích po nezvěstných lidech. Musím
tady taky vzpomenout velkou událost, která se
odehrála v létě 2011. Český USAR tým splnil
mezinárodní atest těžkého týmu pro nasazení
při katastrofách v zahraničí a co je pro nás důležité: dva naši psovodi patří k deseti psovodům
zařazeným do tohoto velmi profesionálního a
prestižního odboru IZS.
Co se týká vlčnovských psovodů, proděláváme akorát generační výměnu psů, což znamená, že nějaké výsledky v dnešní době nelze
očekávat, ale zvířata už rostou a doufám, že to
bude jenom lepší.
Švestka Miroslav

Cvičení a soutěž kynologů

Kulturistika – činnost za rok 2011
Cvičíme ve sklepním prostoru KSK v bývalé uhelně. Cvičební prostor máme solidně vybaven činkami a cvičebním nářadím. V průměru
nás chodí cvičit průběžně kolem 10 cvičenců a
to téměř každý den. Je to dáno tím, jak cvičící
mají volno v důsledku školy, učení a zaměstnání. Většina cvičí kondičně pro zvýšení tělesné

zdatnosti. Závodů se zúčastnil jen jeden cvičící a to ve vzpírání. První závod bylo mistrovství ČR Masters konané v Meziboří 16. dubna.
Jan Kohutič obsadil ve své váhové kategorii 2.
místo. Dalšími závody bylo I.kolo ligy Masters
21. května ve Zlíně, II. kolo ligy Masters 25.
června v Brně a poslední závod Vánoční pohár

Masters bez rozdílu vah 10. prosince ve Zlíně.
Cvičební prostor stále vylepšujeme a v současnosti budeme natírat podlahu k vytvoření co
nejmenší prašnosti v místnosti.
Jan Kohutič

MS Dřínek Vlčnov
Myslivecké sdružení má v současné době
34 členů a hospodaří na 2100 ha honebních
pozemků. Hlavní činností členů je péče o zvěř a
vytváření příznivějších podmínek pro její život
a rozmnožování. I laik pozorující, hlavně v zimním období, stáda srnčí zvěře usoudí, že stavy
této zvěře jsou na velmi dobré úrovni a jsou
spíše vzrůstající. Horší je to s drobnou zvěří.
V loňském roce jsme věnovali nemalé finanční prostředky do nákupu divokých králíků a
bažantů vypuštěných v naší honitbě. Velký tlak
predátorů, jejichž stavy nemůžeme ze zákona
regulovat si na této zvěři berou neúprosnou až
likvidační daň…
Stavy zajíců jsou na přijatelnější úrovni, která nám dovoluje i tuto zvěř lovit hlavV lčnovský zpravodaj – číslo 34 – květen 2 012

ně v lokalitách, kde působí škody – jako jsou
vinohrady, drahy a blízké okolí vesnice.
V této souvislosti kladně hodnotíme snahu
představenstva a vedení místní zemědělské
společnosti ve vhodném budování a začlenění
biopásů do krajiny. Tyto krajinotvorné prvky
poskytují zvěři možnost úkrytu a obživu.
Z kulturních akcí pro veřejnost se těší
vzrůstající oblibě mikulášský pochod do myslivecké chaty. Tuto akci pořádáme ve spolupráci s místními zdravotníky a obecním úřadem.
Další významnou akcí je myslivecký ples.
Touto cestou se omlouváme občanům, kteří
chtěli ochutnat zvěřinové speciality. Z kapacitních důvodů nemohl být proveden prodej
neúčastníkům plesu. Další možnost ochutnat

pravý myslivecký guláš byl 21.4.2012 v kulturáku. V tento den naše sdružení uspořádalo
okresní přehlídku všech trofejí zvěře ulovené
v našem okrese v roce 2011. Výstava byla spojena se svodem loveckých psů. Byli zde předvedeni a hodnoceni mladí, lovecky upotřebytelní psi.
Do této významné akce jsme zapojili i děti.
Ve spolupráci s vedením školy jsme vyhlásili
soutěž v kresbě na téma myslivost, zvěř a krajina. Všechny práce dětí byly umístěny po dobu
výstavy v hlavním sále a veřejnost, účastníci
výstavy, vhodným způsobem vybrali nejlepší
výtvarné práce.
Knotek Josef, Předseda MS Dřínek Vlčnov
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Spolek přátel Ploťácka
Spolek přátel Ploťácka se celoročně stará
o běžnou údržbu hřiště tak, aby bylo schopno
provozu.
V roce 2011, který nezačal pro zimní sezónu nikterak valně, se podařilo připravit led na
bruslení. Bruslilo se pouze 3 dny a opět přišla
velká obleva. Po jarním úklidu se na Ploťácku,

jako každý rok, stavěl máj s opékáním makrel.
V září byla provedena velká úprava betonových zdí, které se komplet opravily. Pak se
dvakrát provedl nový nátěr.
Na této akci bylo odpracováno několik
desítek brigádnických hodin.
Letošní zimní počasí umožnilo připravit

silnou vrstvu ledu pro bruslení veřejnosti. Byl
uspořádán uliční turnaj v ledním hokeji a nakonec i dětský karneval na ledě. Chtěl bych tímto
poděkovat všem sponzorům, kteří nám darovali ceny a sladkosti pro děti na dětský karneval.
František Moštěk

Český zahrádkářský svaz Vlčnov
– základní organizace v roce 2011
Jménem naší ZO ČZS vás v krátkosti
seznámím s činností naší organizace za rok
2011. Naše ZO má 49 členů, většinou důchodového věku.
Provádíme služby pro naše členy a občany
naší obce a také pro zájemce z okolních obcí.
Tak jako v minulých letech půjčujeme odzrňovač hroznů, nádobí,zahrádkářskou literaturu a signalizační zprávy jsou vyvěšovány na
chodbě obecního úřadu.
Ve zpracovně ovoce od 30. 8. do 30.10
12011 bylo zpracováno 3660 kg ovoce. Z toho
od 30. 8. do 15. 9. na povidla 280 kg, tj. 4 kotly
(jeden kotel – 50 až 70 kg). Jeden kotel vaří 9
hodin asi 24 sklenic povidel 0,7 l.
Na mošt bylo zpracováno celkem 3380

kg ovoce. Z toho bylo vylisováno 2303 litrů
šťávy, z toho na mošt sterilizací 1690 litrů.
Pouze na šťávu bylo vylisováno 613 litrů. Ze
100 kg ovoce podle druhu se vylisuje asi 50 litrů
3 šťávy. Služeb využilo 27 pěstitelů z toho jen
3 cizí. Tyto služby ke spokojenosti zákazníků prováděli paní Marcela Vaculíková a pan
Bohuslav Ulčík.
24. dubna byla uskutečněna již 38. výstava
vín s ochutnáváním v KSK Vlčnov za spolupráce Obce Vlčnov a KSK Vlčnov.
Bylo vystaveno 300 vzorků z celé Moravy.
Z Vlčnova bylo vystaveno 46 vzorků, cizích
vzorků bylo 254. Vystavovalo 19 vinařů
z Vlčnova a 100 cizích. Návštěva: 200 platících milovníků dobrého vína.

Ceny starosty obce Vlčnova jsou udělovány vlčnovským vinařům na podporu vinařství v obci Vlčnov. Vlčnovští vinaři vystavovali
v roce 2011 na výstavách téměř po celé Moravě
se střídavými úspěchy.
V letošním roce 2012 se na Velikonoční
neděli 8. dubna od 9.30 uskutečnila již 39.
výstava vín s ochutnáváním.
Ženy, které mají zájem o práci při vaření
povidel v letošním sezoně 2012, prosíme o kontakt na Obecním úřadě nebo na telefony:
Antonín Mikulec
739 915 507
Miroslav Jakoubek
608 726 461
Antonín Vozár		
605 719 982
Antonín Mikulec, Předseda ZO ČZS Vlčnov

Zpráva o činnosti Svazu diabetiků ČR
Diabetes je jedno z nejčastějších onemocnění ve světě a počet nemocných stále stoupá.
Je velmi alarmující, že v roce 2011 bylo registrováno 2164 malých dětí.
Náš Svaz diabetiků v Uh. Brodě sdružuje
diabetiky z Uh. Brodu, z obcí: Bánov, Korytná,
Nivnice, Vlčnov, Drslavice.
Scházíme se na členských schůzích v březnu, červnu a listopadu, kde probíhají odborné
přednášky lékařů, měření glykemie a krevního
tlaku. Tonometr, glukometr a testovací proužky byly zakoupeny z prostředků od sponzorů.

Jednou za rok pořádáme jednodenní zájezd
a v měsíci září rekondiční pobyt v lázních
Luhačovice. Součástí pobytu je kromě procedur předepsaných lékařem jedna až dvě
odborné přednášky, vstupní a výstupní měření glykemie. Z pohybových aktivit vycházky po
léčivých pramenech, turnaj v dráhových kuželkách a hlavně 5× rehabilitační cvičení v bazénu. Kulturním vyžitím je návštěva divadelního představení, koncertu galerie nebo solné
jeskyně. Je zajištěna celodenní dietní strava.
Pro snazší dostupnost je tento celkem nároč-

ný týdenní pobyt částečně hrazen ze sponzorských darů.
Chtěla bych poděkovat OÚ Vlčnov, Bánov,
Korytná, MěÚ Uh. Brod, Slovácké strojírny, a.s., PharmDr. Milan Lupač – Lékárna
Uherský Brod, Fides Agro, spol. s r.o. Šardice
za jejich příspěvky na tuto naši činnost.
Za vstřícnost a užívání jídelny pro konání členských schůzí velmi děkujeme SOU
Uherský Brod.
Ludmila Zemková

Svaz postižených civilizačními chorobami – SPCCH
Naše organizace má 66 členů. Jsou u nás
lidi s onkologickým onemocněním, cévním
onemocněním, srdcaři, diabetici, pacienti
s pohybovým onemocněním.
Pořádáme pro naše členy 2× do roku členské schůze s malým pohoštěním a vždy s nějakým pozvaným hostem a krátkou přednáškou.
Ať už to byl nejednou pan starosta, který
nás informoval o dění v obci, nebo MUDr.
Sváček a MUDr. Oswaldová s malou zdravotní přednáškou. A my jim za to děkujeme.
Přes všechny zdravotní problémy míváme
na schůzi víc jak 50% účast. Jinak už několik let pomáháme při organizaci (ať už je to
dětský krojový ples, dětský karneval, ochutnávka vdolečků, setkání důchodců, soutěž
Verbuňku) aspoň tím, že bývají 2 členky u
pokladny, a to p. učitelka Mikulcová Jana,
Belanyiová Božena, Koníčková Pavla.
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Loňského roku se našich 11 členů zúčastnilo zájezdu do Hodonína, Galerie Joži Uprky
a na Mikulčické vykopávky. Letos v lednu se
rovněž naše 3 členky (Belanyiová, Cahlová,
Křivánková) zúčastnily výstavy v Praze
Galerie Joži Uprky.
Na podzim se už taky pár let ve stejné sestavě zúčastňujeme turnaje kuželek
v Hluku a nutno podotknout, že úspěšně. Dík
patří Zdeňku Králíčkovi, který nás 4 naloží
do auta a vždy nás tam rád odveze a ještě si
s námi zahraje. A jak jinak než stejná sestava: Zdeněk Králíček, Božena Magdálková,
Tomáš Chvilíček.
Každý rok taky na Velikonoce našich
několik členek ochotně zdobí a maluje s dětmi
perníčky. Před Vánocemi si sami děláme
Mikulášské posezení. Naděláme si chlebíčky, každý něco donese, uvaříme kafíčko,

posedíme, popovídáme, co si uděláme, to si
sníme.
Tímto děkujeme vedení klubu, že nám
umožní a uvolní na jedno odpoledne klubovnu.
Taky je mezi námi pár členů, kterým
zdravotní stav nedovoluje přijít mezi nás,
např. Kašpaříková Mařenka, Starobová
Lidka (na domově). Za těmi pak chodíme
před Vánocemi s balíčkem nebo v den jejich
životního výročí s kytičkou. Taky se od nás
občas někdo přihlásí na rekondiční pobyt.
Vloni byli v Ludvíkově Králíčkovi a byli moc
spokojeni.
V neposlední řadě děkujeme Aleně
Chvilíčkové za to, jak nám krásně vede kroniku a že při každé příležitosti máme možnost
do ní nahlédnout.
Božena Belanyiová
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Nová ředitelka Klubu sportu a kultury
se jmenuje Olga
Floriánová, je jí
47 let let, narodila se na Suchově,
v současné době
žije s rodinou ve
Strážnici. Působila jako etnografka Národního
ústavu lidové kultury ve Strážnici,
kde měla na starosti skanzen, jeho provozní chod, zajišťování nových expozic, programovou náplň – např.
Vánočního programu Radujme se, veselme
se..., Dny řemesel. Zabývala se rovněž tradiční
lidovou výrobou, autorsky zpracovala některé díly videoprojektu Lidová řemesla a lidová
umělecká výroba v ČR.
V rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice připravovala pořad Jarmark
múz – řemesla. Před nástupem do Vlčnova
pracovala ve Slováckém muzeu v Uherském

Hradišti, kde řešila úkoly grantových projektů
ministerstva kultury, spojené s problematikou výzkumu lidového stavitelství ve Zlínském
kraji. Publikace Lidové stavby známé i neznámé, které z tohoto projektu vychází, mapují lidové stavitelství v okresech Uherské
Hradiště, Zlín, Vsetín a Kroměříž. S ředitelem Slováckého muzea Ivo Frolcem spolupracovala na přípravě Muzea v přírodě Rochus.
Před nástupem do funkce ředitelky KSK
Vlčnov znala jen jako návštěvnice jízdy králů
nebo výročního koncertu souboru Vlčnovjan.
Ale představoval pro ni obec s udržovanou tradicí lidové kultury, s jízdou králů, s objekty
tradičního lidového stavitelství, které byly
v oblasti zájmu její profese. Znala soubory a
muziky, které zde pracují, znala osobnost vlčnovského starosty.
Ve své nové funkci by ráda pokračovala
ve všem, čemu se ve Vlčnově dařilo a v návaznosti na svou minulou profesní činnost je
jejím snem oživit zemědělské usedlosti nejen
jako muzea, ale také jako místa pro pořádání

programů, zejména v letním období. K tomu
to účelu by ráda využívala i nově vzniklý amfiteátr uprostřed obce. Organizace jízdy králů
je pro ni výzvou, kterou se bude snažit se ctí
a s maximálním nasazením splnit co nejlépe, ale přesto si uvědomuje, že úkolem KSK
není jen organizace jízdy králů, ale především
naplnění kulturních a sportovních potřeb
místních obyvatel. Folklor se stal nejen její
„profesí“, ale i koníčkem, kterému se věnuje
i ve svém rodišti ve svém volném čase: působí ve folklorní skupině v Suchově, podílí se
autorsky na programech Horňáckých slavností a je hlavní organizátorkou akce Cestami
suchovských republikánů. I sport je náplní
jejího volného času: má ráda lyžování, turistiku a vodáctví.
Prostě zdá se, že je správnou dámou na
správném místě! Nezbývá, než jí popřát hodně
zdaru, nápadů, vytrvalosti a houževnatosti v
jejím novém působišti.
Marie Kolajová

Vlčnovská knihovna informuje
Knihovna se vám nedávno představila novými webovými stránkami, které jsou
modernější a přehlednější. Najdete na nich,
kde knihovna sídlí, kdy je otevřená, jaké služby nabízí, informuje o tom, které služby jsou
placené a kolik za ně zaplatíte,.
Na stránkách také najdete katalog knih,
které má knihovna ve svém fondu, časopisy,
které odebírá. to vše v on-line katalogu. On-line
katalog znamená, že knihovnu můžete virtuálně navštívit i z domova, protože po vyplnění
alespoň 1 řádku ze zadané tabulky a kliknutím
na Hledej, zjistíte, zda vámi hledanou knihu
vlčnovská knihovna má, zda je v knihovně, či
zda je půjčená. Můžete si ji rezervovat.
On line katalog nabízí i další možnosti:
Seznamy a novinky – to, když chcete
vědět, jaké nové knihy knihovna nakoupila.
Čtenářské konto – slouží k prohlížení knih,
které máte vypůjčené, zamluvené, nebo které
už byste měli vrátit, protože na ně čeká další
čtenář. Zjistíte tam, které knihy už máte dlouho,
ale můžete si ještě jejich výpůjčku prodloužit…
Potřebujete k tomu číslo vaší průkazky a PIN.

To je vaše datum narození ve sledu Rok, Měsíc a
Den. To vše v klidu domova, třeba v noci.
Při fyzické návštěvě si můžete vybrat ze
13 351 titulů knih (4103 naučných a 9248 knih
krásné literatury – stav k 31.12.2011) nebo z
26 odebíraných časopisů. Pokud vámi hledanou knihu v knihovně nenajdete, ráda vám ji
knihovnice objedná z jiné knihovny v republice
(MVS – meziknihovní výpůjční služba). Služba
je bezplatná, zaplatíte jen poštovné. Rovněž
bezplatně vás knihovna upozorní (mailem nebo
SMS zprávou), že se do knihovny vrátila kniha,
o kterou jste měli zájem a vy si ji můžete vyzvednout. V knihovně je 6 počítačů s internetovým
připojením, určených pro veřejnost. K počítačům je připojena barevná laserová tiskárna,
knihovna disponuje kvalitní černobílou kopírkou. Knihovnice vám na požádání zalaminuje (zataví do průhledné fólie) obrázek či text.
Přístup na internet je zdarma, kopírování, tisk a
laminování se platí, ceník najdete na stránkách
knihovny. V loňském roce knihovnu navštívilo
4046 návštěvníků (243 z nich jsou registrovaní
čtenáři knihovny), kteří si vypůjčili 10 309 knih

Křest knihy Vzpomínky z Vlčnova

a 4622 časopisů. Internet na počítačích využilo
916 návštěvníků, převážně dětí, a on-line služeb
využilo 274 návštěvníků.
27. února v místní knihovně pokřtil svou
novou knihu pan Antonín Zlínský. Jednalo se o
pokračování Vzpomínek z Vlčnova. Stejně jako
při křtu první knihy se i tentokrát sešlo kolem
60 lidí – většinou vrstevníků a pamětníků, aby
pomohli nové knize vykročit do světa. Zahrála
jí k tomu cimbálová muzika Durancija.
Marie Kolajová, knihovnice

Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný časopis Slovácka,
který začal být vydáván již v roce 1946.
Dozvíte se v něm o
historii této oblasti, místním folkloru,
přírodě, zajímavých
osobnostech, výtvarném umění, architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních lidových jídlech regionu. Samozřejmě
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nechybějí ani oblíbené vzpomínky pamětníků,
kalendář kulturních a společenských akcí na
jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat
do časopisu svůj článek mají odborníci i občané
se zájmem o historii a folklor svého domova.
Za několik desetiletí trvání Malovaného
kraje neexistuje na Slovácku vesnice nebo
město, o kterých by se v časopise nepsalo, a to
samozřejmě včetně Vlčnova a okolí. Stejně tak
může být článek o Vlčnově uveřejněn v některém z příštích vydání periodika
Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můžete se o tom přesvědčit třeba na www.

malovanykraj.cz, kde jsou podrobnější informace o časopise, či na www.publero.com, kde
si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze
prohlédnout v elektronické podobě.
Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu
1a, 690 02 Břeclav (tel. 602 575 463; malovanykraj@seznam.cz) Vám na vyžádání ráda pošle
na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů.
Na uvedených kontaktech je možno vyřídit též
předplatné – jako dárek jej ocení např. i rodáci
ze Slovácka bydlící dnes mimo region.
PhDr. Eva Kovaříková,
šéfredaktorka Malovaného kraje
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Klub sportu a kultury Vlčnov 2011
– náklady/výnosy
		
Spotřeba materiálu
501
Energie
502
Opravy
511
Cestovné
512
Reprezentace
513
Ostatní služby
518
Mzdové náklady
521
Zákonné sociální pojišť.
524
Zákonné soc. náklady
527
Odpisy
551
Nákup zboží do TIC
504
Ostatní finanční náklady
569
Celkem náklady		

Hlavní činnost
181 958,36
536 552,14
100 604,60
32 485,62 384,567 228,46
1 311 088,315 311,20 050,279 383,12
46 575,46 657,75
3 453 702,43

Prodej služeb
602
Výnosy z prodeje
604
Úroky
644
Ostatní finanční výnosy
649
Výnosy z rozpočtů a transferů
672
Celkem výnosy		

509 619,55
820,16,97
132 506,2 143 000,2 785 962,52

487 156,-

-667 739,91

+409 557,-

Výsledek hospodaření		

Hospodářská činnost
31 024,-

77 599,53 963,123 693,309 500,-

Kolik nás v obci bydlí
V roce 2011 se narodilo v obci Vlčnov celkem 39 dětí / 22 chlapců a 17 děvčat/ a zemřelo
29 osob/ 16 mužů a 13 žen/. Do obce se přistěhovalo 24 osob a odstěhovalo se 38 osob.
Obec Vlčnov tak má k datu 31.12.2011 celkem 3045 obyvatel. (Obec Vlčnov má celko-

vý počet občanů včetně cizinců s dlouhodobým pobytem 3075 osob.) V roce 2011 bylo ve
Vlčnově uzavřeno celkem 7 sňatků/ 4 v kostele
sv. Jakuba, 3 v obřadní síni Obecního úřadu/.
Lenka Chvilíčková, matrikářka

Pomoc
nedoslýchavým
Jsme občanské sdružení Nedoslýchaví
Slovácka a sdružujeme sluchově postižené
našeho regionu. Smyslem činnosti je přiblížení
služeb ke klientovi, vesměs seniorovi, v mnoha
případech špatně pohyblivému a s obtížemi se
přepravujícího.
Termíny pravidelných čtvrtletních návštěv
v druhé polovině roku 2012:
24. července a 23. října.
Místo konání: Vlčnov – budova obecního
úřadu od 8.00 do 10.30 hodin.
Další mimořádné výjezdy za nepohyblivými a nemocnými klienty v případě poruchy
sluchadla po telefonickém dohovoru.
Poradna po telefonu a dohovor mimořádné
návštěvy na tel: 608 650 076, denně od 8.00 do
20.00 hodin.
Náplní činnosti je poradenství o problematice vad sluchu, možnosti jejich kompenzace, nárocích na kompenzační pomůcky, služby
a sociální dávky. Informace o tom, na co má
postižený právní nárok, na co musí doplácet a
kolik, jaké pomůcky je možné získat, jaké mají
parametry, vhodnost pro něho, náklady na
pořízení a provozní náklady. Učíme pomůcky
používat, čistit a ošetřovat. Zajišťujeme montáž, úpravy, instalace, drobné opravy a údržbu pomůcek. Opravy zajišťujeme ve značkových servisech. Po dobu opravy zapůjčujeme
náhradní sluchadla. Zajišťujeme použitá repasovaná sluchadla a příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, koncovky, krytky, kartáčky, čistící
tablety, vysoušecí tablety, baterie a podobně).
Sbíráme použité baterie.
V minulém roce 2011 naše služby využívalo 32 občanů Vlčnova.
Vladimír Prokeš,
předseda sdružení

Vítání nových občánků Vlčnova – březen 2012
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Informace ze sběrného dvora
Od 30. 4. do 27. 10. 2012 je každou sobotu
od 9.00 do 11.00 hodin opět otevřena skládka stavební suti pro občany Vlčnova za stadionem. Uzavřena bude 26. května. Suť je zde
přijímána roztříděná na cihlovou a betonovou, není možné zde uložit zeminu. Správcem
skládky je pan Josef Kašpařík.
Od 16. 5. se rozšiřuje provozní doba sběrného dvora za měšťankou v letním období:

sobota 9.00 až 11.00, středa 14.00 až 15.30.
Kromě třídění plastů, papíru, nápojových
kartonů, skla, kovů, jsme zahájili i třídění
dřeva. Na sběrném dvoře je na dřevěné odpady
vyhrazen samostatný kontejner. Je možné zde
uložit nábytek, sedací soupravy bez čalounění,
dveře, rámy oken apod.
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov

Drcení stavební suti

Odpadové hospodářství v obci Vlčnov za rok 2011
specifikace
odpadů

Směsný komunální odpad – popelnice
Objemný odpad, zemina a kamení
Papír
Plasty
Nápojové kartony
Sklo
Kovy
Nebezpečný odpad,
pneumatiky,
vyřazené elektro

množství
vyprodukovaného odpadu

celkové množství odpadů

706,39 t
199,68 t
46,58 t
29,63 t
4,20 t
33,19 t
26,397 t

12,228 t
1058,295 t

příjmy za rok 2011 v odpadovém hospodářství

Občané
Firmy
Kovový šrot
EKO-KOM + platby za zpětný odběr elektro
příjmy celkem

náklady za rok 2011 v odpadovém hospodářství

Popelnice
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad

náklady celkem
rozdíl nákladů a příjmů

1 453 922,00 Kč
0,00 Kč
99 095,10 Kč
336 167,50 Kč
1 889 184,60 Kč
1 555 260,00 Kč
371 277,00 Kč
54 578,00 Kč
542 928,00 Kč
2 524 043,00 Kč
634 858,40 Kč

Na skládce stavební suti za stadionem bylo nadrceno 2 641 t suti. Cena za drcení: 205 998 Kč.
Zpracovaly Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov a Anna Pešlová, účetní obce Vlčnov

Jak na sousedské spory
Sousedské spory mohou být nesmírně
rozmanité od stížností na hluk, přesah sousedovy stavby nebo v přesahujících větvích
jeho stromu, až po přestupky spočívající ve
výhrůžkách, nadávkách nebo úmyslném ničení
majetku.
Jejich společným jmenovatelem je to, že se
sporné strany domáhají ochrany u úřadů, a ty
jim ne vždy mohou pomoci. Některé spory je
totiž příslušný řešit pouze soud. Ačkoliv jsou na
to občané úřadem upozorněni, přesto důrazně
trvají na tom, aby jejich spor projednal.
Důvodem je obava, že soud bude drahý
a řízení potrvá dlouho. Přesto však není
možné, aby úřad porušil rozdělení pravomocí mezi soudy a úřady a rozhodoval o věci,
která mu nepřísluší. To by bylo v rozporu se
zákonem. Úřady zkrátka některé spory řešit
nemohou.
Aby veřejný ochránce práv vyšel občanům
vstříc a poskytl jim poučení, kam se v případě
sporu se sousedem obracet, vyhotovil tento
informační leták. Reaguje tak na nejčastější okruh dotazů, se kterými se na něj občané
obrátili.
PŘESAH VĚTVÍ STROMU
NEBO ZASTÍNĚNÍ POZEMKU
SOUSEDOVÝM STROMEM
Takový spor, pokud nedojde k dohodě,
může rozhodovat jen soud. Správní orgán (tedy
úřad) nemá dány pravomoci k tomu, aby sousedovi nařídil ořez větví nebo pokácení stromu.
I bez rozhodnutí soudu má však poškozený
právo sám odstranit kořeny nebo větve přesaV lčnovský zpravodaj – číslo 34 – květen 2 012

hující na jeho pozemek. Může to však udělat
pouze ve vhodnou roční dobu a šetrně tak, aby
nedošlo k poškození dřeviny.
PŘESAH SOUSEDOVY STAVBY
NA POZEMEK
V takovém případě je potřeba rozlišovat
situace, kdy se jedná o starou a kdy o novou
stavbu. V případě stavby povolené a zkolaudované v minulosti již nemůže věc řešit stavební úřad, protože stará rozhodnutí úřadu
jsou již nezměnitelná. Sousedovu stavbu je
třeba z pohledu stavebního zákona považovat
za legální.
Lze však podat žalobu k soudu a podle
povahy věci požadovat nařízení odstranění
neoprávněné stavby nebo její části a nebo jinou
úpravu vzájemných vztahů (např. zřízení věcného břemene) podle občanského zákoníku.
Pokud jde o stavbu novou, je třeba obrátit se na stavební úřad. Stavebník má totiž
právo stavět pouze na pozemcích, ke kterým
má právo a tyto pozemky jsou zmíněny ve stavebním povolení. Pokud však stavbu provede
i na jiném pozemku, není stavba provedena
v souladu s povolením a stavební úřad namísto povolení jejího užívání (kolaudace) může
zahájit řízení o jejím odstranění.
HLUK PRODUKOVANÝ SOUSEDEM
PŘI BĚŽNÉM UŽÍVÁNÍ
(lidské hlasy, hudba, sekačka na trávu ...)
V takových případech mohou úřady pomoci jen v případech, kdy dochází k rušení nočního klidu. Takové jednání je přestupkem a

pachateli za něj může být uložena pokuta. Je
potřeba kontaktovat policii.
Pokud však k rušení dochází během dne,
nemá policie ani přestupková komise kompetence k zásahu. Ledaže by z povahy případu
bylo zřejmé, že se jedná o schválnost podle
zákona o přestupcích.
Pokud má občan za to, že soused jej svými
hlasitými projevy ruší nad míru přiměřenou
poměrům, může se ochrany domáhat soudní
žalobou. V případě, že k nepřiměřenému rušení
dochází v nájemním domě, mohou se nájemci
obrátit na pronajímatele a ten má právo i bez
přivolení soudu dát nájemci výpověď, jestliže
nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy
v domě.
HLUK DOLÉHAJÍCÍ
ZE SOUSEDNÍ RESTAURACE
A JEJÍ VENKOVNÍ ZAHRÁDKY
V tomto případě je třeba obrátit se na stavební úřad s žádostí o prověření, zda a k jakému účelu byla stavba povolena a kolaudována
(např. zda se jedná o restauraci, v níž je možné
provozovat hudební produkce). Od zjištění stavebního úřadu se pak bude odvíjet další postup.
Vedle toho je možné obrátit se na příslušnou
krajskou hygienickou stanici s žádostí o provedení měření hlučnosti s ohledem na prověření
dodržování platných limitů hluku pro denní a
noční dobu (pro chráněný venkovní a vnitřní prostor staveb). Měření pro hygienickou
stanici většinou provádí příslušný zdravotní
ústav.
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OBTĚŽOVÁNÍ ZVÍŘECTVEM
(hluk, zápach, vnikání na pozemek…)
Zde se opět jedná o problém, který správní
orgány většinou nevyřeší. Hlasové projevy zvířat ani jejich přebíhání na sousední pozemek
jim řešit nepřísluší s výjimkou nekontrolovaného úniku zvířat v zájmových chovech (netýká se koček) anebo zvířat hospodářských, kdy
tyto přípdy řeší jako přestupek obecní úřad
obce s rozšířenou působností. Soud však může
nařídit provedení oplocení pozemku.
Teoreticky by mohl zasáhnout i stavební
úřad, ovšem pouze co se týká nařízení nezbytných úprav na existující stavbě (např. stájí).
SKLADOVÁNÍ ODPADŮ,
PÁLENÍ TRÁVY
Problematika odpadů patří mezi poměrně složité a není jednoduché vždy najít správné řešení. V zásadě lze doporučit obrátit se
na obecní úřad nebo Českou inspekci život-

ního prostředí. Tyto orgány prošetří, zda se
jedná o odpad, a pokud ano, zda je skladován
na místě k tomu určeném.
Neoprávněné založení skládky je přestupkem podle zákona o přestupcích a může
být pokutováno. V případě odložení odpadů
či autovraků na veřejně přístupném pozemku ve vlastnictví obce je možno se obrátit na
obecní úřad.
Co se týká pálení trávy, obec může vyhláškou tuto činnost regulovat a nebo úplně zakázat.
PŘESTUPKY PROTI OBČANSKÉMU
SOUŽITÍ A MAJETKU
Správní orgány jsou oprávněny řešit
přestupky. Přestupek je třeba oznámit policii nebo obecnímu úřadu, který věc postoupí
k řešení městskému úřadu. Je ale potřeba mít
na paměti, že ne u každého typu přestupku je
oznamovatel účastníkem řízení. V mnoha případech má jen postavení svědka. To znamená,

že mu není doručeno rozhodnutí o přestupku.
Účastníkem řízení je však poškozený, kterému
byla způsobena majetková škoda a uplatnil u
komise nárok na její náhradu. O jiné než majetkové újmě (např. o bolestném) komisi nepřísluší rozhodovat.
BRÁNĚNÍ V PŘÍSTUPU
K POZEMKU ČI DOMU
Jedná se o složitý problém, který je závislý
na tom, na základě jakého práva byl sousedův
pozemek jako přístup využíván. Především
je možné podat návrh na ochranu pokojného
stavu. Žádost se podává u pověřeného obecního úřadu a je nutné ji podat co nejdříve.
Pokud došlo k zahrazení veřejné cesty
(pozemní komunikace), je možné požádat
o pomoc místní obecní úřad.
Komise ŽPSVP,
Obec Vlčnov

Plánované a připravované investiční akce a aktivity obce
•
•
•

v nejbližší době, nejpozději v průběhu
měsíce června vydávání kompostérů všem
zapsaným zájemcům
pokračování rekonstrukce další části
zídky kolem hřbitova, ve směru od pálenice po bránu naproti stadionu
příprava pro vybudování nové kanalizace
v části ulice 28. října v 2. polovině roku

•
•

2012 a následně vybudování nové komunikace v celé ul. 28. října
oprava komunikace v části ulice Záhumní,
od odbočky na Hraničku po ulici
Starohorskou
zpevňování obecních cest v oblasti vinohradů a části Hráběcí recyklátem ze stavební suti

•
•

podání žádosti o dotaci na výměnu oken a
zateplení mateřské školy
pokračování v přípravě projektu na
vybudování podélného parkování v ulici
Masarykova – nad obecním úřadem
Jan Pijáček,
starosta obce

Turistické známky
V současné době jsou dispozici nové turistické známky rozhleden Východního Slovácka.
Prodejní místa známek byla stanovena v naší
obci v Informačním centru v Klubu sportu a
kultury, Vlčnov čp. 186 a v Penzionu a pizzerii
, Vlčnov čp. 588. Cena známky je 30 Kč. Stejné

známky je možno zakoupit i ve všech ostatních obcích mikroregionu Východní Slovácko
(Bánov, Bystřice p. Lop., Korytná, Nivnice,
Suchá Loz).
Marta Moštková, místostarostka obce

Vichřice ve Vlčnově – poničená střecha obecní budovy
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