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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se po pěti měsících strávených zde na obecním úřadě poohlédl zpět
a zrekapituloval svou práci a dále Vás seznámil s úkoly, které nás čekají do konce roku a let
příštích.
V termínu jízdy králů se nám podařilo
s pomocí vlčnovských soukromých podnikatelů a firem předělat vstupní část do Klubu
sportu a kultury – tzv. krček mezi prodejnou
Hruška a sálem KSK. Nový vstup se šatnou
a sociálním zařízením bude napříště sloužit
jako hlavní vchod do sálu KSK. Já osobně si
myslím, že celá tato přestavba se díky profesionálnímu přístupu všech zúčastněných
firem a soukromníků z Vlčnova velmi podaři-

la a ohlasy na ni byly velmi příznivé. Dále jsme
upravili povrch v amfiteátru, mlatové chodníky v parku, vyměnili lávku přes potok za novou
a zajistili zpevnění polní cesty na horním konci
od autobusové zastávky směrem na Panské
recyklátem z naší skládky stavební suti.
Po několika úředních zdrženích a průtazích kvůli odvolání ÚOHS jsme konečně rozběhli i stavbu našeho nového koupaliště, která
by měla být ukončena na přelomu měsíce října
a listopadu.
V neposlední řadě zpracováváme dokumentaci k zahájení opravy ulice Hranička,
Záhumní a Vinohradská. V současné době
ještě čekáme na ukončení projektu pro prodloužení vodovodního řádu na Hraničce

Vstup po rekonstrukci, květen 2017

a kanalizační stoky v ulici Záhumní. Doufám,
že se nám vše podaří stihnout tak, abychom
mohli se stavbou začít ještě letos.
Další akce, kterou rozjíždíme, je místo na
sběr suti. V současné době jednáme s majiteli
pozemků, kde by měla tato skládka být umístěna a kterou chceme co nejdřív otevřít, aby
ulehčila našim spoluobčanům při výstavbě
nových domů.
Do budoucna máme ještě další projekty
jako je cyklostezka na Uherský Brod a další,
ale o těch budeme hovořit postupně jak budou
přicházet na řadu.
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Původní vstup do KSK, únor 2017

Stav původního vchodu do KSK, únor 2017

Prostor vchodu po rekonstrukci, květen 2017

Slavnostní otevření původního vstupu do KSK

Rekonstrukce koupaliště
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Rekonstrukce koupaliště
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Milí čtenáři,
předkládáme vám nové, tentokrát „letní“
vydání Vlčnovského zpravodaje. Doufám, že
vám přinese malé osvěžení v horkých letních
dnech. Sluníčka si letos užíváme přiměřeně,
zato vláhy deficitně. Abychom přispěli k šetření s životodárnou tekutinou, rozhodli jsme
se postupně zprovoznit staré nepoužívané
studny na veřejném prostranství. Nejnověji
byla osazena pumpou a zprovozněna kamenná studna u prodejny Hruška, která je hluboká 8 m. V současné době máme zprovozněno 10 studní s užitkovou vodou na veřejném
prostranství, 3 na hřbitově a hojným zdrojem je pramen „Cicůrek“, kde v pravidelných
intervalech provádíme i chemické a mikrobiologické rozbory. Rovněž v rámci mikroregionu Východní Slovácko připravujeme

projekt na zadržování vody v krajině – dotaci
na nákup 1000 l nádrží na zachycení dešťové
vody pro vlastníky rodinných domů. V současném vydání zpravodaje si však připomeneme i velkou vodu – z roku 1997 a záslužnou
práci Vlčnovjanů při pomoci. Ohlédneme se
za letošní jízdou králů, uplynulým školním
rokem, kulturními i společenskými aktivitami slovem i obrazem, seznámíme se s činností
spolků, ukončíme čtení na pokračování o vlčnovské svatbě a zjistíme, jak jsme v minulém
roce pošetřili životní prostředí díky třídění
odpadů. Vše doplněno hojnou fotogalerií.
Přeji příjemné počtení a krásné prázdniny.
Marta Moštková, místostarostka

Ohlédnutí za Jízdou králů Vlčnov 2017
Ve dnech 26. – 28. 5. 2017 proběhla každoroční a tradiční Jízda králů Vlčnov. Králem
se stal Petr Španěl, jezdců královské družiny
bylo celkem čtrnáct a děvčat ročníku 1999 třináct. Legrúti zvládli svůj úkol – pořádně střežit krále – na výbornou a zodpovědně se ujali
své role. Král Petr s hrdostí a důstojností vše
zvládl a jistě si svůj velký den užil.
Jízdy králů se letos zúčastnilo na 28
folklorních souborů, sborů, muzik a kapel převážně z okolí, ale přijeli i vzdálenější hosté jako
např. Lidový soubor Mladina z Plzně nebo slovenští „sousedé“ – Gajdoši z Oravské Polhory.
Jízdy králů se zúčastnilo i množství vynikajících jednotlivců, kteří předvedli své umění
v různých programech. Zejména v pátečním
pořadu Bez bab se představili bývalí sóloví
tanečníci Vojenského souboru písní a tanců
Jánošík a Vojenského uměleckého souboru
Ondráš ze Žiliny, Nižnej, Dětvy a Brna a vítězové valašského odzemku a verbířských soutěží. I díky těmto účinkujícím byl páteční

program velmi hojně navštíven a lidé odcházeli spokojení s tak krásným „zapálením“
celých tří dnů slavností. V sobotu se v usedlosti čp. 57 představili v pořadu Gajdování
také výborní interpreti jako Ľubomír Tatarka
ze Slovenské Ľupče, Gabriela Vermelho
z Prahy či autor a gajdoš v jedné osobě Pavel
Popelka.
Většina programů, které se během jízdy
králů konají, jsou tradiční a již zavedené.
Páteční večer zahajují Verbíři z Uherskobrodska. Jedná se o regionální kolo soutěže ve verbuňku, jehož vítězové postupují do
soutěže na MFF Strážnice. V sobotu začínají
pořady odpoledne Jarmarkem a tradičními
ukázkami rukodělných činností v usedlostech, vystoupením dechové hudby Vlčnovjané
a všech vlčnovských souborů a hostů v amfiteátru V Jamě. Večer pak v sále Klubu sportu
a kultury následuje program nejočekávanější
a nejdojemnější, a to Předání vlády králů. Zde
se představují legrúti a děvčata a nastupující

král, který bude vládnout po celý další rok, do
příští jízdy králů.
O neděli asi netřeba nic říkat, je to krásný a jedinečný okamžik pro krále zahaleného
pentlemi a nesmějícího promluvit a každého
jezdce, který kdy seděl na opentleném koni
a vyvolával při své jízdě Vlčnovem…
Jízda králů Vlčnov 2017 je za námi, počasí
přálo až moc a sluníčko hřálo tak, že všichni
měli propocené kroje. Touto cestou bychom
chtěli ještě jednou moc a moc poděkovat všem,
kteří s touto krásnou, ale náročnou akcí pomáhají. Ať už jsou to děvčata a chlapci ročníku
a jejich rodiče, celá královská rodina s králem
především, pracovníci, brigádníci, pořadatelé,
autoři a všichni účinkující či jinak zaangažovaní účastníci a také všichni občané Vlčnova
– bez vás všech by jízda králů nebyla.
Petra Kučerová Brandysová,
Klub sportu a kultury Vlčnov

Páteční pořad Bez bab

Páteční pořad Bez bab
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Program v domku č. 57
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Předání vlády králů

Předání vlády králů

Předání vlády králů

Jízda králů v obci
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Program v amfiteátru

Společné foto
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Poděkování za dnešní den
Dobrý večer, pán starosta nádhernej obce
Vlčnov, som Oľga Gromová z Bojníc a dnes,
28.5. som bola od rána vo Vašej krásnej obci.
Prišla som na slávnosť jízdy králů. Ešte stále
je nedeľa , ale už píšem v minulom čase, pretože krása, ktorú som našla práve u Vás, je už
nenávratne preč. Nikdy som za svojho života nič krajšie nevidela, nezažila. Ja ďakujem
všetkým, ktorí mi tento nádherný, slnečný
a sviatočný deň ešte viac skrásnili a zosviatočnili. Viem si predstaviť, že na celom podujatí sa podieľalo nemálo obetavých ľudí.
Práca a námaha, ktorú ste vynaložili, stála
za to. Vaše kroje sú mimoriadne krásne a to,
s akou hrdosťou ich dnes nosili ženy, muži, ale

aj deti, vo mne rezonuje stále. Som Slovenka,
ale som vlastne Čechoslovenka, takže mi
nepripadá, že som bola v zahraničí, pretože
Čechy nepokladám za cudziu zem. Morava je
naozaj krásna zem, ako to spieva Moravanka
a Moraváci sú ľudia, akých je na svete málo.
My vás máme skutočne radi, ste milí, láskaví,
pozorní. Dnes som sa o tom znovu presvedčila. Dostali ste do vienka vlastnosti, ktoré môžu
aj mnohí Slováci závidieť.
Nevidela som nikoho potácajúceho sa od
alkoholu, žiadne nezrovnalosti, nepohodu,
všetko bolo na vysokej úrovni a stretla som
sa s maximálnou ohľaduplnosťou, úslužnosťou. Vážený pán starosta, píšem síce sama,

ale viem a som presvedčená, že návštevníci,
ktorí dnes boli vo Vlčnove, by môj názor zdieľali. Prosím odovzdajte moje poďakovanie
tam, kam patrí, teda ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto vydarenom, nádhernom a dôstojnom podujatí a mne
s priateľom, vďaka nim, tiekli slzy šťastia. Vašu
kapelu sme nedávno mali možnosť vidieť u nás
v Bojniciach a dnes nám robila radosť znovu.
Ďakujem Vám, pretože určite aj Vy sám máte
veľkú zásluhu na tomto slávnostnom podujatí. Nech Vás všetkých ochraňuje náš Pán Ježiš
Kristus.
Mgr. Oľga Gromová a Ing. Ľuboš Klena

Zpěváček Slovácka
V neděli 11. června se v Klubu sportu a kultury Vlčnov konalo finále Oblastního kola
v lidovém zpěvu Zpěváček Slovácka 2017,
v kategorii dětí do 10 let. Účastnily se ho děti
z celého Slovácka, postupující ze všech regionálních kol. Akci pořádala Agentura AV a KSK
Vlčnov, záštitu přijal radní Zlínského kraje
pan Jan Pijáček.
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Na zahájení vystoupil Dětský folklorní soubor Čerešničky a pak už následovalo
soutěžní zápolení – zpívání. Děti doprovázely výborné cimbálové muziky – CM Olšava
s primášem Tomášem Zubrem a CM Matěje
Kůrečky. Výkony zpívajících dětí byly úžasné, vynikající a jedinečné. Porota měla opravdu velmi náročný úkol vybrat ty nejlepší.

Rozhodla se udělit i zvláštní ocenění – Čestné
uznání poroty.
Všem dětem přejeme, aby je lidová písnička provázela životem i nadále a přinášela
jim radost, i když zrovna tentokrát nevyhrály.
Petra Brandysová Kučerová
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Vlčnovské soubory ve Fryštáku
Na Dětský folklorní festival do Fryštáku
pozval 17.6.2017 všechny folklorní soubory
a sbory z Vlčnova hlavní organizátor festivalu
Kamil Gyuricsek. Neúčastnily se pouze nej-
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menší Čerešničky. Vlčnovjánek, Vlčnovjan,
CM Čardáš, MS Vlčnov a VBU vystoupily
v místním kulturním domě spolu se soubory z Těrchové, Fryštáku a okolí. Program byl

velmi pěkný, ale snad pro nepřízeň počasí se
dostavilo málo diváků.
Marcela Ulčíková

Cimbálová muzika

FS Vlčnovjan

Mužský sbor

Vlčnovské búdové umělkyně
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Vlčnov ve fotografii

Křest CD Vlčnovských búdových umělkyň

Křest knížky Královské ozvěny z Vlčnova

Módní přehlídka Miriam Janásové

Módní přehlídka Miriam Janásové
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Pohádkové búdy
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Setkání důchodců

Velikonoce
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Stavění máje

Divadelní představení Vinetůůů
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Hurá, jsem školák!
Není tomu tak dlouho, kdy jsme budoucí školáky vítali u zápisu, při kterém prošli
malou dobrodružnou stezkou v podobě počítání, poznávání barviček, písmenek.
No a nyní, poslední červnový týden si roli
školáka vyzkoušeli přímo v první třídě. Po příchodu si každý našel svoje místečko a kama-

ráda. Paní učitelka se s dětmi seznámila hravou formou pomocí písmenek. A pak nastala,,opravdová škola“. Všem se dařilo, občas
se objevila i slzička. Jejich první hodina byla
odměněna sladkým obědem a pak ještě chvíli
zpět do školky. Pro 30 dětí budou v září připraveny dvě vyzdobené třídy. Paní učitelky se těší

na chvíle, které se svými novými žáky zažijí.
Společně s paní učitelkami prvních tříd přejeme všem dětem příjemné prožití posledních
předškolních prázdnin plné sluníčka, radosti
a veselých zážitků.
Sojková Romana

Jak nám psi nejen štěkali ale i chutnali…
Stalo se dobrým zvykem vyrazit v poslední týdnu před vysvědčením navštívit se žáky
některou základnu místních spolků a dovědět se něco o jejich fungování. Po myslivecké
střelnici, včelařském domečku,… jsme letos
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zavítali k „pejskařům“ do vlčnovského kynologického klubu. Měli jsme možnost podívat se,
jak perfektně fungují dobře vycvičení psi a co
všechno se svými psovody zvládnou – aportování, poslušnost, zadržení útočníka, překoná-

ní překážek, stopování,… A po ukázkách jsme
pejskům za odměnu podráždili jejich čenichy
hromadným opékáním špekáčků na ohništi
v areálu. Děkujeme!
Mgr. Z. Stašek
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20 let poté...
V měsíci červenci si připomínáme 20.
výročí od největších povodní na Moravě
v novodobé historii našich zemí. Přestože
Vlčnov v té době nebyl velkou vodou zasažen,
málokdo ví, že sehrál důležitou roli v pomoci
postiženým. Ze zdejší základní školy se stalo
evakuační středisko pro uherskohradišťskou
nemocnici. Ze školních tříd se na přechodnou
dobu stalo“oddělení“ šestinedělí a chirurgie.
Na školní chodbě se mísil pláč novorozeňátek s rachotem vozíků a lehátek s maminkami
a pacienty po operacích. Díky organizačním
schopnostem tehdejšího místostarosty Jendy
Pijáčka byl vytvořen pracovní tým ze zaměst-

nanců obce, školy, zdravotníků a dobrovolníků (dalo by říct, že se jednalo o „předzvěst“
Integrovaného záchranného systému), kteří
v rámci daných možností (nebyly k dispozici
mobilní telefony!!!), dokázali evakuovaným
pacientům vytvořit zázemí. Jejich evidenci
zpracovávali na ojediněle dostupném počítači
bratři Ťokovi. Celkem prošlo „naším evakuačním střediskem“ kolem sta pacientů. Postupně
se hledaly trasy pro převoz do jejich bydliště.
Nejbližší průjezdný most přes řeku Moravu byl
ve Strážnici, což značně prodlužovalo přepravu. Občané, kteří se do přepravy zapojili, by
určitě měli o čem vyprávět – je to možný námět

pro příští zpravodaje. Pro mě byly nezapomenutelné zážitky s maminkami a jejich novorozeňátky. Bohužel z té doby nebyla pořízena
žádná fotografie: důvodem byla skutečnost,
že všichni zainteresovaní jsme byli pracovně
plně vytížení a na shánění fotoaparátu nikdo
nepomyslel. I přesto si dovolím po letech všem
Vlčnovjanům, kteří pomohli lidem v nouzi,
nemocným a maminkám po porodu, vyslovit
velké poděkování.
Marta Moštková,
místostarostka

Zářící zeleň
před školou
A máme tu další krásnou zelenou plochu.
Delší dobu byl svah před školou neosazen. To
se však změnilo. Žáci Středního odborného
učiliště v Uherském Brodě tuhle plochu vysadili keříky, zelení, v čele s majestátní lípou.
Tahle akce by se nepodařila za přispění a ochoty zřizovatele obce a radních, kterým bychom
chtěli touhle cestou poděkovat.
Mgr. Petra Mlýnková,
ředitelka ZŠ a MŠ

Košt vín nadšenců pro vlčnovská vína
Dovolte mi v krátkosti zhodnotit Košt vín
ve Vlčnově, který se uskutečnil 1. dubna 2017.
Do hodnocení se přihlásilo celkem 104
vzorků vín od 47 vystavovatelů. Z toho bylo 53
vzorků od 29 vystavovatelů, u kterých vystavovatel uvedl původ hroznů z Vlčnova. Pokud
nebyl původ hroznů uveden vůbec, automaticky se vzorek zařadil do kategorie podle adresy
vystavovatele.
Hodnocení vzorků proběhlo 30. března
2017 ve sklepech pod Obecním úřadem. Tyto
prostory nabídl pohotově Obecní úřad a to
z důvodu, že sezení hodnotící komise se na
poslední chvíli přesunulo kvůli osobní účasti
garanta ing. Libora Zlomka, jenž je certifikovaným degustátorem s 20 letými zkušenostmi,
vynikajícím vinařem, spolumajitelem vinařství VÍNO ZLOMEK & VÁVRA a společnosti
LIPERA, nabízející přípravky pro zpracování
hroznů a výrobu vína. Poprvé byl ve Vlčnově
použit 100bodový systém hodnocení, který je
dnes už běžný. Většina místních degustátorů
takto hodnotila poprvé.
S komisemi jsme se dohodli, že vína,
která budou vykazovat zásadní vady a nemoci, budou vyřazeny a vráceny vystavovatelům
s popisem důvodu vyřazení. Informace o vyřazených vínech nebyla veřejně prezentována
a vyřazená vína nebyla na Koštu nalévána.
Nechceme totiž poškodit dotčené vystavovatele, protože se může jednat o ojedinělý případ
jen té konkrétní lahve. Co k tomu dodat, mně
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také jeden vzorek vyřadili a musel jsem po přechutnání nakonec uznat, že oprávněně. Budu
se muset příště zkrátka víc snažit.
Hodnocení proběhlo pod vedením garanta
hladce, bez komplikací a výsledky respektuji.
I když bych si, asi jako skoro každý, představoval ohodnocení svého vína lepší. Účast pana
Zlomka jako garanta byla určitě celé akci přínosem a zaregistrovali jsme i zájem o účast
v komisi degustátorů z okolí. Šampioni byli
vybráni všemi degustátory, z jejichž výsledného hodnocení se vypočítal aritmetický průměr.
Jak jsem už mnohokrát od zkušených vinařů
slyšel, vína jsou jako lidé velmi rozmanité chuti
a vůně. A tak nemusí konkrétní víno chutnat
každému, šampiona nevyjímaje.
Návštěvníci sobotního Koštu pak už jen
koštovali, degustovali a diskutovali, proč

má to a to víno tolik bodů kolik jich má. Jsem
moc rád za návštěvnost Koštu, která byla přiměřená množství vzorků. Více jak polovina
vystavovatelů z Vlčnova na Košt také dorazila. Takže se většina vzorků hned zkonzumovala a žádné lidské úsilí určitě nepřišlo
nazmar. Chtěl bych moc poděkovat všem,
kteří na Košt přišli, a doufám, že si ochutnávku vín (nejen z Vlčnova) pěkně užili. Troufám
si konstatovat, že vlčnovská vína v konkurenci
vín přespolních obstála a věřím, že tomu tak
bude i nadále. Chci zvlášť poděkovat vystavovatelům z Vlčnova, kteří měli ještě po poslední úrodě dost vína a projevili navíc dostatek
odvahy prezentovat je veřejně.
Dostal jsem od několika lidí připomínku
ohledně nedostatečně velkých prostor, ve kterých Košt proběhl.
Slibuji, že pokud budu za rok cítit stále
zájem veřejnosti, rád projednám s Obcí
poskytnutí větších prostor.
Nakonec bych chtěl poděkovat i sponzorům a podporovatelům, kteří propagovali Košt
vín, čímž pomohli zachovat tuto pěknou příležitost k přátelskému posezení. V neposlední
radě děkuji také všem pomocníkům z řad přátel a rodiny, bez jejichž pomoci si organizaci
Koštu dovedu jen těžko představit.
Josef Pavelčík,
Vlčnov 1065 (Vinohrady č.ev.77)

Největší motivací jsou často ti nejmenší
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VÍNA ČERVENÁ PŘESPOLNÍ

VÍNA ČERVENÁ VLČNOV

hrozny NEJSOU vypěstovány ve Vlčnově,
ale víno se mohlo ve Vlčnově vyrobit

hrozny JSOU vypěstovány výhradně ve Vlčnově
(dle informace dodané vystavovatelem)

Jméno
vystavovatele
Pernica Zdeněk
Vinařství Vyskočil
Vinařství Vyskočil
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
Vinařství Ing. Křápek
Solíková Jarmila
Kadlčík Petr
Hanáček Josef
Macků Libor
Bánovský Antonín
Vinařství Vyskočil
Pernica Zdeněk
Kovář Miroslav
Knotek Martin
Pernica Zdeněk
Sladký Petr
Tetera Radim
Sladký Petr
Vinařství Hruška Pavel
Macků Libor

Hrozny
vzorek odrůda,
pochází ze
číslo přívlastek, ročník
Boršice
76
Dornf 2016
Blatnice pod SA
88
RM v.h. 2015
Blatnice pod SA
89
RM p.s. klaret 2016
Hrušky
95
CM 2015
Vnorovy
77
Dornf 2016
Rohatec
67
SV+ZW 2015
Velké Pavlovice
86
ZW Rosé 2016
Mařatice
104 Sva p.s. 2015
Míkovice
85
ZW p.s. 2011
Boršice
84 Fr 2015
Blatnice pod SA
87
ZW Rosé kab. 2016
Boršice
71
Rosé cuvée 2016
Vel.Pav./Prušánky 96
CM p.s.2012
Velké Bílovice
83
Fr 2015
Boršice
98
Blau 2016
Míkovice
78
Dornf p.s. 2016
Těmice
103 Dornf 2013
Míkovice
74
PM jak. 2015
Blatnice pod SA
97
CS jak. 2014
Míkovice
81
Sva p.s. 2011

body
94
90
87
85
84
82
82
82
80
78
77
75
75
74
72
70
69
67
66
63

Jméno
vystavovatele
Vaculík Jaroslav
Bujáček Josef
Kadlčík Petr
Zemek Josef
Knotek Šimon
Koníček Josef
Pavelčík Josef
Kolek Jan
Koníček Josef
Kolek Jan
Pavelčík Josef
Hauerland Miroslav
Zemek Pavel
Kolek Jan
Stojaspal Svatopluk
Mikulec Josef
Pavelčík Josef
Kovář Miroslav
Stojaspal Svatopluk
Lukáš Marek

Hrozny
vzorek odrůda,
pochází ze
číslo přívlastek, ročník
Zlechov
56
Pa p.s. 2015
Těmice
102 MŽ v.h. 2015
Míkovice
57
IO p.s. 2016
Blatnice pod SA
55
TČ p.s. 2016
Strážnice
20
VZ kab. 2015
Míkovice
34
RR p.s. 2015
Blatnice pod SA
36
RR p.s. 2016
Míkovice
58
Sémillon 2016
Mařatice
101 Ch p.s. 2016
Čeložnice
15
VZ 2015
Boršice u Blat.
26
RV 2015
Blatnička
53
TČ p.s. 2015
Blatnice pod SA
49
Sg p.s. 2015
Blatnička
47
Hibernal 2015
Míkovice
46
Ch kab. 2016
Blatnice pod SA
42
RŠ p.s. 2016
Blatnice pod SA
29
RR p.s. 2015
Blatnice pod SA
45
Ch p.s. 2016
Blatnička
33
RR jak. 2015
Blatnice pod SA
48
Sg 2016
Blatnička
32
RR jak. 2014
Velké Bílovice
30
RR p.s. 2016
Vel.Pav./Šakvice
16
VZ p.s. 2016
Veselí n. Moravou
40
RŠ p.s. 2014
Boršice
17
VZ 2016
Blatnice pod SA
3
SG+SZ p.s. 2016
Boršice
18
VZ 2016
Míkovice
43
RŠ v.h. 2016
Boršice u Blat.
38
RB jak. 2015

odrůda,
přívlastek, ročník
Sva 2016
An 2015
Cuvée Rosé 2016
PM 2016
An 2015
An 2016
SČN 2016
PM 2013
PM+Fr 2015
PM+Sva 2015
Fr 2016
PM+Sva 2015
Rosé 2016
PM+Sva 2016
RM+CS Rosé 2016
SV+ZW 2016
An+Fr 2014
An p.s. 2012
Sva 2016
An 2016

body

VÍNA BÍLÁ VLČNOV
hrozny JSOU vypěstovány výhradně ve Vlčnově
(dle informace dodané vystavovatelem)
body

1
90
2
88
3
87
4
86
5
85
6
85
7
84
8
84
9
84
10
83
11
82
12
80
13
80
14
80
15
79
16
79
17
79
18
78
19
78
20
77
21
76
22
71
23
68
24
67
25
67
26
65
27
65
28
61
29
58
30
31
V dané kategorii byly vyřazeny 2 vzorky z důvodu zjevných vad. Vady se mohly projevit
nedostatečným vymytím nebo nesprávným uzavřením láhve se vzorkem.
strana 14

vzorek
číslo
80
92
70
73
90
94
65
72
59
62
82
64
68
63
69
66
60
91
79
93

1
92
2
84
3
84
4
81
5
77
6
75
7
75
8
65
9
65
10
64
11
63
12
63
13
63
14
63
15
63
16
62
17
60
18
59
19
58
20
53
21
22
23
V dané kategorii byly vyřazeny 3 vzorky z důvodu zjevných vad. Vady se mohly projevit
nedostatečným vymytím nebo nesprávným uzavřením láhve se vzorkem.

VÍNA BÍLÁ PŘESPOLNÍ

hrozny NEJSOU vypěstovány ve Vlčnově,
ale víno se mohlo ve Vlčnově vyrobit
Jméno
vystavovatele
Psotka Zdeněk
Tetera Radim
Sladký Petr
Bršlík Rostislav *
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
Hlaváček-Snopek
Bršlík Rostislav *
Hlaváček-Snopek
Hanáček Josef
Blažek Martin
Kovář Vladislav
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
Vinařství Ing. Křápek
Vinařství Hruška Pavel
Sladký Petr
Vinařství Vyskočil
Vinařství Vyskočil
Bršlík Rostislav *
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
Vinařství Vyskočil
VÍNO HRUŠKA s.r.o.
Kvasnička Milan
Kovář Miroslav
Vinařství Hruška Pavel
Pernica Zdeněk
Bršlík Rostislav *
Bánovský Antonín
Hlaváček-Snopek
VÍNO HRUŠKA s.r.o.

Bydliště
vystavovatele
Vlčnov 292
Suchá Loz
Vlčnov 822
Vlčnov 638
Vlčnov 134
Vlčnov 55
Bůdy 77
Vlčnov 1068
Vlčnov 1112
Vlčnov 1068
Vlčnov 343
Vlčnov 499
Uh.Brod
Vlčnov 1068
Vlčnov 1044
Vlčnov 73
Vlčnov 343
Vlčnov 714
Vlčnov 1044
Vlčnov 37

Jméno
vystavovatele
Koníček René
Vozár František
Kovář Antonín
Kovář Miroslav
Koníček René
Pechal Tomáš
Kolek Jan
Kadlčík Petr
Koníček František
Mlýnek Josef
Pavelčík Josef
Šabršula Kryštof
Kovář Miroslav
Stojaspal Svatopluk
Šobáň František
Pechal Tomáš
Mikulec Josef
Marek Lukáš
Válek Antonín
Bravenec Pavel
Podškubka Ladislav
Marášek Pavel
Koníček René
Šobáň František

Bydliště
vystavovatele
Vlčnov 1256
Vlčnov 111
Hluk
Vlčnov 714
Vlčnov 1256
Vlčnov 432
Vlčnov 1068
Vlčnov 822
Vlčnov 989
Vlčnov 67
Vlčnov 343
Vlčnov 1068
Vlčnov 714
Vlčnov 1044
Vlčnov 1020
Vlčnov 432
Vlčnov 73
Vlčnov 37
Vlčnov 43
Vlčnov 724
Vlčnov 940
Vlčnov 1021
Vlčnov 1256
Vlčnov 1020

vzorek
číslo
28
27
54
35
44
4
51
11
14
99
31
52
24
37
6
5
2
13
8
19
23
7
50
25

odrůda,
přívlastek, ročník
RV v.b. 2015
RV výběr 2015
TČ 2015
RR v.h. 2016
Ch v.h. 2015
SBN 2014 bq.
TR 2014
Cuvée 2016
VZ 2016
VZ+VČR 2016
RR 2014
TR 2013
MT p.s. 2016
RR 2016
RB+RV 2016
SBN 2015
SBN 2016
RB+VZ 2016
SBN 2015
VZ 2015
Ng 2015
SBN 2016
Sg 2016
MT 2016

body

1
90
2
85
3
83
4
83
5
82
6
81
7
80
8
76
9
73
10
72
11
71
12
71
13
70
14
69
15
68
16
67
17
65
18
65
19
62
20
61
21
60
22
56
23
56
24
50
25
26
27
28
29
30
V dané kategorii bylo vyřazeno 6 vzorků z důvodu zjevných vad. Vady se mohly projevit
nedostatečným vymytím nebo nesprávným uzavřením láhve se vzorkem.
* víno věnovala společnost MIJOP s.r.o., Pešl + Pešl
V lčnovský zpravodaj – číslo 50 – červenec 2 017

Mažoretky EMČA v roce 2016
Scházíme se jedenkrát týdně v kulturním
domě a snažíme se zkoušet a nacvičovat, v létě
i na dvorku za měšťankou.
Loňský rok jsme zahájily v Šumicích na
hasičském plese, měly jsme dva vstupy po pěti
minutách, střídaly jsme mladá děvčata s aerobikem. V kulturním domě ve Vlčnově jsme tančily pekaři panu Vlastiku Javorovi u příležitosti jeho jubilea. Naše tři členky jsou jeho brigádnice při pečení jeho vdolečků.
Brodský Máj jsme slavily v Uherském
Brodě na stadionu za sokolovnou, začínalo se cvičit a tančit od těch nejmenších dětí
a zakončily jsme program my důchodkyně.
Počasí nám taky přálo, bylo to moc pěkně prožité odpoledne. V červnu jsme se zúčastnily 71.

ročníku Mezinárodního folklorního festivalu
ve Strážnici. Sice pouze v počtu 6 členek (ročníkové oslavy, dovolené). Diplom i poděkování od Národního ústavu lidové kultury máme
v naší kronice.
Sokolská župa a tělocvičná jednota Sokol
Velké Bílovice nás pozvala do areálu Křástelka
na ukončení cvičebního roku.
Na setkání rodáků důchodců v Kaňovicích
na Zlínsku jsme tančily v červenci v areálu za
obecním úřadem, sešlo se mnoho našich vrstevníků, navečer hrála Mistříňanka, měly jsme
možnost poslechu. V této dědině jsme byly už
mnohokrát za dobu našeho trvání.
Vystoupení v amfíku Bukovina se nekonalo kvůli špatnému počasí.

V Luhačovicích v říjnu se v kulturním
domě Elektra konala akce „Senioři nad 60
let sobě i jiným“. Zúčastnili se vedoucí všech
spolků z celého Zlínského kraje. Za nás to byla
naše vedoucí, paní Slávka Garžíková a Jiřka
Macková, naše tanečnice. Převzaly ocenění
za naši aktivitu od vedoucího odboru kultury
a sociálních věcí, pana Ladislava Kryštofa.
V průběhu roku míváme různé soukromé
akce v domovech důchodců nebo i v našich
rodinách. Nadále se budeme snažit potěšit
naším vystoupením naše vrstevníky a věříme, že tímto pohybem děláme něco i pro své
zdraví.
Děkujeme za podporu našich příznivců a hlavně děkujeme vedení Klubu sportu
a kultury za poskytnutí prostor, které můžeme k naší činnosti využívat.
Antonie Vaculíková

Emča na plese v Šumicích

Proměna dětského hřiště pod Búdama
Každý den chodíme kolem hřiště, které
nebylo možné využívat naplno, jak by si
zasloužilo a jak bychom si my rodiče s malými dětmi přáli. Dověděla jsem se, že v minulosti sloužilo nejen jako hřiště pro děti, ale bylo
i místem potkávání zdejších sousedů a rodin
při různých akcích, ke kterým bychom se chtěli
do budoucna vrátit. Tudíž jsme se rozhodli, že
oslovíme vedení obce Vlčnov s požadavkem na
jeho úpravu a částečnou revitalizaci. A po vzájemné domluvě s vedením obce Vlčnov, jsme se
i my aktivně zapojili do úprav a úklidu hřiště.

Hřiště pod Búdama před úpravou
V lčnovský zpravodaj – číslo 50 – červenec 2 017

V sobotu 8.7.2017 jsme se ráno s elánem
a nadšením nám vlastním setkali na hřišti a započali velkou „společnou brigádu“.
Odstraňovalo se přebytečné roští, prosekalo
se houští vedle hřiště, tím se zvětšila hrací plocha pro děti, vyčistila se kamínková část pod
průlezkami, opravila se a natřela houpačka
i kolotoč a vyčistila se travnatá část od odpadků a nečistot, prořezaly se stromy, odstranily
se suché větve. Celkově se celé hřiště prosvětlilo a vyčistilo. Ještě nás do budoucna čekají
menší úpravy v rámci terénu a máme možnost

rozšířit hřiště o další atrakce pro děti. To je
vše zatím v jednání. Doufáme, že vedení obce
nám s požadavkem vyjde vstříc a budeme moci
další část „naší společné brigády“ dokončit.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat za ochotu
a spolupráci zúčastněným rodinám Macko,
Podškubkům, Jančům, Matušíkům a taktéž
díky patří paní Martě Moštkové a celému vedení obce Vlčnov. Snad i ostatní uživatelé dětského hřiště ocení naše úsilí věnované veřejnému prostranství.
Mgr. Ester Podškubková

Hřiště pod Búdama po úpravě
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Zpráva o činnosti SPCCH za rok 2016
Naše organizace se schází na členských
schůzích pořádaných dvakrát ročně. Zveme
si zástupce našeho obecního úřadu, kteří nás
seznamují s děním v obci, co připravují pro

vylepšení naší obce apod. Dále si zveme hosty
z kulturní, zdravotní a sociální oblasti, která
nás taky velmi zajímá v našem věku.
Někteří naši členové využili nabídek
k ozdravnému pobytu, které jsou pro nás
finančně zvýhodněné. Rekreovali jsme se
v Piešťanech.
V srpnu jsme se rozloučili s naší předsedkyní, paní Boženou Belanyiovou, která
zemřela náhle ve věku 66 let. Budeme už jen
vzpomínat.
Každoročně se taky zúčastňujeme turnaje
v kuželkách „O pohár starosty města Hluk“
a téměř vždy se umístíme na předních místech.
Při Mikulášském posezení hodnotíme
celý rok, co se komu podařilo, co nám rok při-

nesl. Taky přemýšlíme co podnikneme příští
rok. Pozdravíme jubilanty, kteří měli kulatiny v tomto roce, aby se nám dobře besedovalo tak si vždy něco dobrého přichystáme ze
svých zásob.
Taky pravidelně navštěvujeme nemocné
a méně pohyblivé spoluobčany, ať doma nebo
v sociálních zařízeních s drobnou pozorností
nebo sladkostí informujeme o dění v obci a
v naší organizaci.
Děkujeme tímto vedení obecního úřadu za
poskytnutí finančního příspěvku, který využíváme na podporu našich aktivit.
Antonie Vaculíková,
členka výboru

Šachový turnaj Východního Slovácka
KONEČNÉ POŘADÍ
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Startovní
číslo
2
4
1
9
8
3
7
10
5
13
16
12

Jméno

Rtg

FED

Klub

Vystrcil Martin
Mostek Jan
Stana Marek
Kadlcik Petr
Kadlcik Marek
Podskubka Ondrej
Pavelcik Jaroslav
Soukenik Frantisek
Javor Jan
Zizka Miroslav
Kubis Josef
Tesacek Jiri

1973
1696
2029
1482
1488
1754
1537
1477
1657
1309
1000
1342

CZE Sucha Loz
CZE Vlcnov
CZE Vlcnov
CZE Vlcnov
CZE Vlcnov
CZE Vlcnov
CZE Vlcnov
CZE Nivnice
CZE Vlcnov
CZE Bystrice
CZE Korytna
CZE Nivnice

Body BH.
7½
7
7
6½
6
5½
5½
5
5
5
5
4½

51
50
48
48½
42½
48½
38½
48½
44
42½
41
45½

Pořadí
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Startovní
číslo
6
17
18
11
14
20
21
24
22
23
15
19

Jméno

Rtg

FED

Klub

Velecky Marek
Balouch Milan
Knazovcik Josef
Janca Frantisek
Habarta Kamil
Nehňevajsa Vaclav
Rusman Vaclav
Vystrcil Lukas
Skyba Vojtech
Vystrcil Frantisek
Kiss Michal
Kral Vojtech

1562
0
0
1424
1174
0
0
0
0
0
1000
0

CZE Nivnice
CZE
Banov
CZE Bystrice
CZE Korytna
CZE Nivnice
CZE Korytna
CZE Korytna
CZE Sucha Loz
CZE Nivnice
CZE Sucha Loz
CZE Nivnice
CZE Sucha Loz

Body BH.
4½
4
4
4
4
4
3
3
2½
2
2
1½

42½
44½
41½
38½
37
31½
31½
31
30½
32½
29½
33

Čtení na pokračování

Povídání paní Knotkové z Chicaga o návštěvě ve Vlčnově

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 nahlížet i z tohoto hlediska. Ona to tak viděla, poznala a tak to napsala.
Antonín Zlínský

Svatební veselí
Než, vraťme se na svatbu, abychom také
něco z toho užili. Podivili byste se, co hostů má
taková selská svatba. Oběd jedli jsme u nevěsty,
ale pro vlčnovskou honoraci vařila paní učitelová Hlavatá, a jedlo se v jejich pěkné jídelně.
A tam tatínek Knotků zařadil i mě. Byl přítomen i pan farář, nyní již zesnulý důstojný pán
Flašar. Řeč se otáčela nejvíce kolem Ameriky,
ale přesto tam bylo škádlení a veselí opravdu
svatební. Po obědě se pak šlo do Sokolovny tančit. Také jsem tam vešla. Nikdy nezapomenu
na ten vír tančících. Je radostno pohledět na ty
chlapce, krásně urostlé, bílé košulenky, nohavice těsně přiléhavé, vysoké boty. Furiantsky
postaví se každý šohaj před děvče, a už ji unáší
štíhlou držíce ji v pasu. Tančí lehounce, jako
loutky v divadle, oči jsem na nich mohla nechat,
strana 16

nikdy jsem nic krásnějšího neviděla. Člověk to
musí vidět, aby se do toho vžil. Když jsem viděla Maryšu ve filmu, obnovily se mi vzpomínky a slzy mě kapaly do klína. Ano, taková je
chasa ve Vlčnově, veselá, živá, furiantská, ale
dobrosrdečná. A byl čas na večeři. Hudebníci
vstali a za zvuku vlastního pochodu: „ Chlapci
Vlčnovjané, košulenky tenké, ňadra vyšívané“, všichni svatebčané pochodují k večeři.
U Knotků zase měli zvláštní stůl, vyhražený. Ač
bych byla ráda poseděla mezi selským lidem,
musela jsem si sednout mezi honoraci. Bylo
to však v jedné světnici s hlavními hosty, že se
všichni do světnice nevešli, jest pochopitelno.
Jedlo se na dvoře i na mlatevně. To zabila se
kráva a celá se vařila na polévku. Představte
si, co se muselo nadělat nudlí. Po večeři bylo

házení do koláče. Je to jeden z krásných zvyků,
na který jsem se těšila. Povstanou obě družice
a předzpěvují: „hrajte muziko, hrajte jí, a Vy
rodiče neste jí“. Na to spustí hudebníci stejnou
melodii. A potom povstanou rodiče a hodí jí
dárek do koláče. Družice prozpěvují: „ hrajte muziko, hrajte dál, Pán Bůh Vám za plať za
ten dar.“ Hudebníci melodii opakují, hned zase
družice zpěvně vyvolávají bratry, sestry a pořadem vyvolávají a děkují všem jednotlivě. Při
nesení daru je ticho, každý žádostiv veršíku,
a nebo nějaké originální taškařice, při které se
nevěsta zardívá. Tak se vystřídají všecky tetičky, strýčkové, kmotřenky a kmocháčkové,
potom hosté cizí, o kterých se ví, že mají dárek
nachystaný. Nakonec nesou i nevolaní. Všem
se hraje. Dárky jsou peněžité, věci od prádla,
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je pamatováno i na děťátko, jež skoro ve všech
případech se do roka hlásí. Jsou to dary užitečné a mnohé i cenné a všecky od srdca podané.
Do toho večera spadá také čepení nevěst, ale
k tomu u Knotků nedošlo. Že bývají přitom všelijaké choulostivé žerty, vytratily se obě nevěsty a přišly, aniž je kdo postrádal, již s hlavami
v šátcích. Bylo z toho velké zklamání mezi kmotřenkami, ale nevěsty i ženichové se smáli. Já
jsem jim také přála, že se jim to povedlo. Čepení
nám pěkně vypsala paní Horňáčková. Druhý
den bylo ještě pokračování, tak zvané popravky. To zvaní jsou jen nejbližší přátelé a sousedé.
Je to taková soukromá a milá beseda. A veselo
je, aj, jak ve smích zrovna burácel. Já jsem si

jen stále držela krk, aby mně smíchy nepraskl.
Přítomen byl i sůsed Ondrůšek, taková typická
postava, sedlák, jací se už mezi mladou generací neuvidí. Byl v dobré náladě, dobíral si mě
amerikánku a povídal: „ My tady máme ještě
svajby, ale vy v Americe? Vy máte toť“, a při
tom nastrčil ukazováček mezi prsty, mezi ukazováček a prostředník a k samému obličeji mi
ruku napřáhl. Já myslela, že se skutálím pod
stůl. A tu, kterási veselá kopa povídá: „ Súsede,
ale oni majú rádio v Americe, a kdyby Vás tak
bylo slyšet až tam.“ A tu se milý súsed zarazil
a nebyla s ním řeč. Marně mu vysvětlovali, že se
po rádiu musí řeč vysílat, že musí stát u mikrofónu. Nevěřil súsed, až mě ho bylo líto, ale přes-

to jsem si krk stále držela. Tu on se vzchopil,
nenávistně na mě pohleděl a praví: „ tato sem
podarebně nepřijela, já bych sa tak rád viděl
v Americe.“ Ještě dostali súseda do zábavy, ale
na mě loupal očima nedůvěřivě. A tak skončil
nezapomenutelný večer. Nevím, žije-li súsed
Ondrůšek, ale ať tak, či onak, předtucha jeho
se splnila. Byla bych ráda si ho vyfotografovala, ale tatínek Knotků se vždy rozesmál. To, že
mám marné, s ním už mám konec. Nikdo mu
nevymluvil, že nejsem od novin. Při posledním loučení před odjezdem, šla jsem mu dát
s Pánem Bohem. Podal mně ruku, ale mnoho
nemluvil. A já na něho za ta léta tolik navzpomínala.

a synovce, všem uvil kytice ze zahrádek, nejvíce kvetly astry a jiřiny. Jen jeho malá dceruška
Mařenka, tehdy asi pětileté děvče nesla kytičku
bílých růží. Tu, jakmile jsem otevřela dveře, tak
jsem spatřila pestrý obrázek. Řada dětí, jejichž
nevinná očka zírala na tetičku z Ameriky. Plná
světnice nás byla. Tu švagr Vincenc spustil
krásné loučení a děti slovo za slovem po něm
opakovaly a já plakala jsem usedavě. Takový
poeta, ten můj švagr Vincenc byl, nikdy se mu
neodvděčím. Jela jsem na nádraží s náručím
květin, a ve vlaku si šeptali, že tu paní učitelku
měli někde rádi. Měli mě za učitelku, jdoucí na
nové působiště. Maminka vlčnovská požehnala mně při rozchodu. A bylo to 1. února roku
1936, co duše její se vznesla k Bohu pro odměnu. Pan Bůh, dej jí radost věčnou. Nepoznala
v životě nic, než tuhou práci a starosti. Dvanáct
dětí měla a pohodlí tak málo. Pán Bůh ji jistě

vzal na milost, A tak jsem Vám ukázala kouteček na Moravském Slovácku a doufám, že
jsem se zavděčila mnohým. Připojuji, že stával ve Vlčnově dvůr hraběte Kaunice, který
byl po převratu zabrán a rozparcelován. Snad
k dobru, snad se to neosvědčuje. To já nevím.
Jisto je, že před lety našlo tam obživu na sta
chudých lidí. Dosud tam stojí zámeček v panské oboře, Šla jsem jednou kolem, ale zámeček nebyl přístupný cizincům, což mě mrzelo.
Paní hraběnka Kaunicová dosud žije a někdy
zámek navštěvuje. Je tedy zařízen a je tam galerie vzácných obrazů, mezi nimiž je i několik
obrazů malovaných našim zemřelým švagrem z jeho studentských let, kdy býval i žákem
Úprkovým.

Loučení s Vlčnovem
A tak vesele skončily svatby, které mi
zanechaly vzpomínky tak milé a doufám, že
obojí novomanželé jsou šťastni, vždyť se brali
z lásky, ač jim bylo mnohé překážky překonati. Ještě všelijaké jiné spisotky prožila jsem ve
Vlčnově. Jen se zeptejte paní Buštové, jak od
srdce jsem se zasmála, když mě potkala sedící
na fůře trávy. To jela jsem s manžely na Černů
horu nasekat trávy pro dobytek, a tak chtěla jsem prožít momentku z mládí, ale zatím
jsem byla k smíchu. Tatínek mě také rád provázel ke známým, chlubil se se mnou, a já nikdy
nezapomenu na jeho teplé pohledy. Maminka
chudáček, jen se starala, je-li na mě Jožka
hodný. Vzpomínala na něho vroucně, leccos
mi ukazovala, co on doma zařídil a jak jí sliboval, že až dospěje, tak nic už maminka nebude
muset dělat. Vše jí udělá. Při posledním loučení sehnal švagr Vincenc všechny malé neteře

Mnoho vřelých pozdravů čtenářkám i ctěné
redakci, zasílá Marie Knotková.

Co připravuje obec Vlčnov v nejbližším období
•
•

•
•

KULTURA A SPORT
Olympijské hry Východního Slovácka
pokračují 29. července na myslivecké střelnic střelbou na asfaltové holuby.
Na tradiční prázdninové promítání v amfiteátru se můžete těšit 6. a 20. srpna.
Tentokrát byly vybrány oddechové české
filmy: rodinná komedie Špunti na vodě
a romantická komedie Bezva ženská na
krku.
Prázdninové setkání na Pepčíně je předběžně plánováno na neděli 27.8.
V sobotu 9. září se zástupci obce, dechová
hudba Vlčnovjané a Mužský sbor zúčastní Slavností vína v Uh. Hradišti. Rádi
přivítáme mezi sebou i další z vás, kteří

•
•

•

chtějí prezentovat vlčnovský kroj na této
významné akci. Doprava a občerstvení pro
účastníky bude zajištěno. Prosíme zájemce o včasné přihlášení na obecním úřadě
nebo v Klubu sportu a kultury.
Děkovná mše za úrodu se uskuteční
v neděli 10. září. Obec se podílí na přípravě společně s farností.
24. září přivítáme v obřadní síni nové
občánky a zároveň uspořádáme oblíbený
Den otevřených dveří.
INVESTICE
Začínáme s rekonstrukcí poslední části
hřbitovní zídky za obřadní síní a vstupní
brány. Ukončena bude do konce října.

•
•
•
•

•

Pokračujeme v projektu na revitalizaci
prostoru naproti dolního obchodu.
Bude dokončena oprava chodníku v parku
„u kameňa“.
Postupně budou vyměňovány lávky přes
potok ve stejné vizualizaci jako v Rybářích.
Doplňujeme dětská hřiště novými herními prvky: dosud byla vybavena hřiště
v mateřské škole, školní družině, upravena
plocha a dopadová plocha na Rybníčku,
zde se ještě bude upravovat ohniště.
Nové herní prvky se objeví na hřišti u čističky a pod vinohrady. Moc nás těší aktivní přístup rodičů při úpravách uvedených
dětských hřišť. Zaslouží si velké poděkování.

O odpadovém hospodářství
•

•
•
•

v současné době probíhá výdej pytlů na
tříděný odpad, tentokrát mimořádně na 3
čtvrtletí, tedy až do 1. 4. 2018, kdy končí
smlouva se současnou svozovou firmou
rovněž by mělo dojít k vydávání kompostérů na bioodpad získaných v rámci dotace
mikroregionu Východní Slovácko
v prostoru chodby bývalé měšťanky byl
umístěn nový sběrný box vysloužilých
elektrozařízení
žádáme občany, aby na sběrný dvůr nevozili pytle s tříděným odpadem, kapacita
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•

•

našeho sběrného dvora je omezená a provozní řád neumožňuje jejich skladování
rovněž žádáme, aby byla respektována provozní doba sběrného dvora, není
možné ukládat odpad před sběrným dvorem – jedná se o černou skládku, identifikace osob, které ji založí, je díky monitorování kamerovým systémem dostupná
připravujeme „bazar“ použitých věcí
z domácnosti pro nabídnutí zájemcům
(informace budou podány později)
Marta Moštková, místostarostka

Nový sběrný box na měšťance
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Naše obec výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci:
231 televizí,
7 monitorů,
1 809 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 231 televizí, 7
monitorů a 1 808,74 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 73,88
MWh elektřiny, 3 839,60 litrů ropy,
348,07 m3 vody a 3,31 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
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emise skleníkových plynů o 15,83 tun CO2 ekv.
a produkci nebezpečných odpadů o 73,66 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí
jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
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Vítání občánků, červen 2017

Přijetí žáků devátých tříd v obřadní síni
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