číslo 51
říjen 2017

Ve Vlčnově byla slavnostně otevřena naučná stezka včelařů

Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
počet vydání našeho čtvrtletníku vstoupil
do druhé padesátky. První dochované číslo je
z roku 1979.
Jeho historii dokumentuje článek vlčnovské kronikářky Marie Kolajové. Určitě stojí za
přečtení stejně tak i další příspěvky. Dozvíme
se informace o zahájení školního roku
V lčnovský zpravodaj – číslo 51 – říjen 2 017

v základní a mateřské škole ve Vlčnově, ale
i o studiu v Cambridge od studenta z Vlčnova.
Klub sportu a kultury zrekapituluje vlčnovské
kulturní léto.
Přečtete si o tom, že i ve Vlčnově máme
olympijské medaile a zlato z mistrovství ČR
a vítěze v cyklotrailu. Z obsahu zpravoda-

je je třeba i zmínit vzpomínání Vlčnovjana.
Samozřejmostí je úvodní slovo starosty, seznámení s aktivitami obce, vše doplněno fotografickou dokumentací.
Přejeme příjemné počtení.
Marta Moštková, místostarostka
strana 1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čas letí jak splašený
a my tu máme další vydání našeho zpravodaje.
Dovolte mi, abych Vás seznámil s postupem prací, které se rozjely od minulého čísla
zpravodaje. Největší a nejnákladnější akcí
obce Vlčnov je vybudování nového rekreačního areálu s koupalištěm. Tato akce začala

s asi měsíčním zpožděním způsobeným administrativními průtahy při výběrovém řízení.
Nyní je již koupaliště hotové tak z 50 %, o čemž
se chodí přesvědčovat velké množství našich
spoluobčanů při svých vycházkách po okolí.
Našim cílem je dokončit výstavbu koupaliště
ještě tento rok (pokud nám to počasí dovolí)
a od příštího roku
koupaliště otevřít
a předat do užívání
veřejnosti.
Další poměrně
drahou akcí je nákup
nového hasičského
auta, jehož cena se
pohybuje v řádech
několika miliónů.
Na tento nákup se
nám podařilo zajistit dotaci MVČR ve
výši 2,5 miliónu a od
Zlínského kraje 0,5

miliónu. Zbytek ceny dofinancuje obec Vlčnov.
Nové auto bychom měli dostat 30. 11. 2017.
Dalšími akcemi jsou: tlaková kanalizační
přípojka z koupaliště se zaústěním do kanalizace u brány stadionu, zpevnění polní cesty
od horní zastávky ČSAD směrem Na Panské,
podepsání memoranda s městem Uherský
Brod na výstavbu cyklostezky do Uherského
Brodu a výkup pozemků pro tuto stavbu,
vybudování zídky na hřbitově s dotací 70% celkové ceny, nová vstupní brána na hřbitov, obě
zakázky budou dokončeny do dušiček, dále
vykoupení provozovny odznaků od manželů
Černíkových, areál bude sloužit jako zázemí
obecního úřadu a po zpracování projektu i
k dalším účelům potřebným pro obec Vlčnov.
Kromě výše uvedených akcí je další spousta rozjetých projektů na výstavbu silnice,
úpravu vzhledu obce, ale o tom si řekneme až
v dalším vydání zpravodaje.
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Koupaliště – budoucí terasy na opalování
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Koupaliště – plavčíkárna a toalety

Koupaliště – celkový pohled

Koupaliště – plavecký bazén

Koupaliště – dětský bazén
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Informace z obce
Kulturní a sportovní dění

V uplynulém období se uskutečnilo úspěšné a již tradiční letní promítání v amfiteátru.
Tentokrát jsme měli možnost shlédnout dva
nové české filmy a hojná účast diváků potvrdila správnou volbu repertoáru.
Loučení s prázdninami na Pepčíně se
nekonalo z důvodu vytrvalého deště, nicméně doporučujeme procházku i v podzimních
dnech – budete určitě překvapeni úpravou
terénu v místech, kde stával zámeček.
Nejenom naši občané využili možnosti,
které skýtal Den otevřených dveří a navštívili
objekty, které běžně dostupné nejsou – čistírnu odpadních vod, včelařský areál, klub
dětí Broučci, památkově chráněný dům č. 65,
hasičskou zbrojnici. Ale také objekty, které
jsou běžně přístupné, ale nabídly obohacení:
v kostele byly komentované prohlídky, varhanní koncert, ochutnávka farní kávy, v galerii na
měšťance nová expozice Amatérská výtvarná
tvorba Vlčnovjanů, provozovatelé cyklotrailu
byli připraveni na ukázky i komentáře.
V rámci Olympiády Východního Slovácka
se odehrál turnaj v kopané žen v Nivnici.

Odpadové hospodářství

V rámci dotace Východního Slovácka bylo
občanům Vlčnova předáno 470 kompostérů

na bioodpad. Byli uspokojeni všichni zájemci, v popelnicích by se tedy neměl objevovat
žádný biologický odpad, Opakovaně připomínám, že do popelnic patří pouze odpad,
který nelze vytřídit. Vzhledem k tomu, že ve
Vlčnově máme zajištěno třídění papíru, plastů, skla, textilu, dřeva, bioodpadu, kovů, elektra, nebezpečných a velkoobjemových odpadů,
v popelnicích by mělo zůstat nepatrné množství odpadů (např. pleny). Všeobecně se předpokládá, že ceny za ukládání odpadů na skládky se budou několikanásobně zvyšovat, proto
je kladen důraz na důsledné třídění odpadů!!!
V přípravě je úprava stávajícího sběrného
dvora a dovybavení novými nádobami.

Co připravujeme

Ve spolupráci s firmou E-on se pokračuje v projektu na digitalizaci Vesnické památkové rezervace Vlčnovské búdy. V současné době jsou majitelům búd zasílány písemnosti týkající se této investice. Prosím, věnujte
jim pozornost, aby se realizace nezdržovala.
Samostatný projekt bude řešit i nové osvětlení
venkovního prostoru búd.
Majitelům búd rovněž sděluji, že je možné
získat dotaci na opravy a rekonstrukce na příští rok. Žádost musí být podána ještě letos.
Informace na obecním úřadě ve Vlčnově nebo

na městském úřadě v Uherském Brodě –
Ing. Arch. Tabarka, tel. 572 805 315.
Cyklostezka Vlčnov – Uh. Brod: zastupitelé Obce Vlčnov a města Uh. Brod schválili Memorandum o společném postupu při
budování cyklostezky Uherský Brod-Vlčnov
a zastupitelé obce Vlčnov schválili výkup
pozemků na tuto stavbu. Cyklostezka povede
po levé straně při výjezdu z Vlčnova.
V základní škole se bude v rámci dotace
z IROPu realizovat další etapa bezbariérovosti – schodišťová plošina na 2. stupeň, vybavení počítačové učebny a realizace tzv. „zelené
třídy“.

Důležité informace

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky: pátek 20. října
14.00–22.00. sobota 21. října 8.00–14.00.
Volební místnost se 2 volebními okrsky bude
tradičně připravena v Klubu sportu a kultury,
nově se bude vstupovat původním vchodem
(vedle prodejny Hruška).
9. 12. 2017 se uskuteční Mikulášský
pochod na mysliveckou chatu
6. 1. 2018 vystoupí ve vlčnovském kostele
Hradišťan s Jiřím Pavlicou
Marta Moštková, místostarostka

Je tu září, škola, povinnosti
V pondělí 4. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok a ráda bych Vám poskytla
několik důležitých informací:
• Školu navštěvuje 222 žáků, 142 žáků je na
1. stupni a 80 na 2. stupni
• Přivítali jsme 29 prvňáčků, rozdělených
do dvou tříd
• Základní škola má 16 pedagogů, 3 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga
• Nově budou všichni žáci školy dostávat
dvakrát do měsíce zdarma ovoce z projektu Ovoce do škol
• V rámci rozvojového programu Inkluze

•

•
•

rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost – Čtenářský klub a Klub logiky
Zlepšujeme jazykové dovednosti žáků –
za pomoci SRPŠ se nám podařilo získat
učitele, rodilého mluvčího z Anglie, který
bude spolupracovat s vyučující anglického jazyka
V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci
WC a umýváren u školní družiny a také
školní jídelny
Došlo k nákupu výkonnějšího a modernějšího serveru, školního nábytku do dvou
tříd

•

2 dataprojektory dostala škola jako dar
od SRPŠ – přispějí ke zkvalitnění výuky
• Pro lepší informovanost rodičů o prospěchu žáků funguje i nadále elektronická
žákovská knížka
• Připravujeme Drakiádu, Den otevřených
dveří, 3. reprezentační ples školy a obce
(12. 1. 2018)
Více aktuálních informací a fotografií ze života školy najdete na stránkách
www.zsvlcnov.cz
Mgr.Petra Mlýnková,
ředitelka školy

Představení prvňáčků
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Září, září, na léto jde stáří...
Léto opravdu končí a s ním skončily
i prázdniny. Začal nový školní rok a budova
mateřské školy ožila. Z oken se ozývá zpěv,
říkanky a dětské štěbetání. Ožila také zahrada,
na které si bude hrát v letošním školním roce
celkem 100 dětí.
Na rozlehlé zahradě je rozmístěn dostatek herních prvků pro všechny věkové skupiny dětí. Také členitý přírodní terén umožňuje dětem rozvoj pohybových schopností.
Koncem měsíce září rádi přivítáme v prostorách zahrady na opékání děti i dospělé, zkrátka
všechny, kteří s námi půjdou pouštět draky.
S novým školním rokem čekalo na děti
překvapení v podobě nových umyváren a toalet. Barevné sladění umyváren s novými skříňkami na šatnách se dětem moc líbilo. Rodiče
ocenili velikost, vnitřní prostornost a uspořádání jednotlivých skříněk. Toto oceníme
všichni hlavně v zimních měsících, kdy každé
z dětí má množství objemově velkého oblečení. V tomto školním roce máme 32 dětí, které

půjdou v dubnu 2018 k zápisu do 1. třídy ZŠ.
Tyto děti se budou pravidelně denně vzdělávat v době od 8.00 do 12.00 hodin. Naopak ti
nejmenší, 2–3 letí, mohou doma spinkat delší
dobu. Tyto děti mají organizaci dne přizpůsobenou svému věku. Rodiče je mohou po dohodě s učitelkou přivádět do mateřské školy do
8.30 hod.
Rodiče všech dětí přihlášených ke vzdělávání v naší MŠ mohou využít provozní doby
mateřské školy od 6.15 do 16.15 hod.
Snahou všech zaměstnanců naší mateřské školy je, abychom vytvářeli podnětné
prostředí, jak po stránce estetické, tak po
stránce vybavenosti vhodnými pomůckami
a hračkami pro rozvíjení všech oblastí dětské
osobnosti. Nemalou pomocí je nám prostředí,
ve kterém je mateřská škola zasazena. Děti
jsou ušetřeny hluku dopravních prostředků,
ruchu běžného venkovského života. Naopak,
na zahradě s dětmi čím dál častěji vidíme běhající a šplhající veverky. Běžně nám na zahradě

i na parkovišti před školkou pobíhají zajíci.
A vycházka do polí nad školkou je jistě příjemnější procházkou, než vycházka po chodníku u silnice. Tak si závěrem všichni společně
popřejme hodně hezky prožitých dnů školního
roku 2017/2018.
Markéta Píšková,
zástupkyně ředitelky pro MŠ

Klub sportu a kultury Vlčnov informuje
Vlčnovské kulturní léto

V prázdninovém a dovolenkovém čase se
uskutečnilo ve Vlčnově několik kulturních akcí

v rámci tzv. Vlčnovského kulturního léta 2017.
Proběhly v amfiteátru V Jamě a hodové zpívání
v búdách. Všechny akce byly krásné, kvalitní

a účinkující byli příjemní. Škoda jen, že diváků bylo málo. Věříme, že v létě je příjemněji na
koupališti, ale přesto…

Hodové zpívání

Hodové zpívání

Hodové zpívání

Hodové zpívání, VBU

Setkání u DH

Setkání u DH
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Košt vdolečků

V neděli 17. září 2017 se uskutečnil již
13. Košt vdolečků. Zúčastnilo a prezentovalo své vdolečky na 10 vystavovatelů, nejenom
z Vlčnova ale i z okolí, většina už nám dobře
známých pekařek a pekařů. Všechny vdolečky
byly výborné a vynikající a všichni kteří přišli
„okoštovat“ jistě nelitovali.
K příjemné atmosféře vyhrávala cimbálová muzika Čardáš a zpíval Mužský sbor Vlčnov
s Vlčnovskými búdovými umělkyněmi.
Všem, kdo přispěli svými vdolečky na
letošní košt, moc děkujeme za účast a doufáme, že přijmou pozvání na toto jedinečné
a nejchutnější „koštování“ i v příštím roce.

Fibichrová Ivana, Vlčnov
Josefíková Svatava, Vlčnov
Josefík Petr, Vlčnov, Pekárna Na Pálenici
Kašná Marie, Částkov
Míšková Jana, Dol. Němčí, Hospoda na Mlýně
Pekárna BACHAN, Blatnice pod Sv. Ant.
Pekárna NIKL, Veselí nad Moravou
Pekárna a cukrárna MERKUR, Luhačovice
Pekařství Javor, Vlčnov
Pleslová Marie, Vlčnov
Sanetrníková Daniela, Dolní Němčí
Petra Kučerová Brandysová,
Klub sportu a kultury Vlčnov

Vlčnov ve fotografii
Děkovná mše v búdách

Dobové odpoledne

Den otevřených dveří

Prohlídka rekonstrukce koupaliště
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V hasičské zbrojnici
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Dětská neděle

Vernisáž výstavy Amatérská tvorba Vlčnovjanů

Slavnosti vína v Uherském Hradišti
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Program I – Ekofond Východního Slovácka 2017
Vážení občané,
„změna klimatu“ je pojem, který
v posledních letech slýcháme stále častěji
a bohužel spíše v negativních souvislostech.
Nepříjemným dopadem těchto změn jsou
mimo jiné dlouhá suchá období, kdy dešťové
srážky během roku nejsou dost vydatné a rovnoměrně rozložené tak, aby množství vody
obsažené v půdě bylo dostatečné pro zdravý
růst vegetace. Současně se také snižuje hladina spodní vody.
Ministerstvo životního prostředí má
snahu podporovat zlepšení hospodaření
s vodou vč. vody dešťové, proto vyhlašuje tzv.
program dešťovka, kde je možné získat dotaci
na pořízení akumulačních nádrží na zachytávání srážkové vody a dále na zařízení pro její
využívání. Jedná se však o poněkud náročnější
řešení, na které spousta občanů nedosáhne.
Náš mikroregion Východní Slovácko se
snaží ve svých aktivitách zaměřovat i na oblast
životního prostředí a rozhodl v rámci svých
možností soustředit se na problém sucha
přímo v našich obcích. Jako první dostupný
prostředek byla zvažována možnost pořízení
menších akumulačních nádrží na dešťovou
vodu, které by pro zalévání vegetace postupně mohl využívat snad každý majitel domu se
zahradou. Řada z vás už jistě nějakým způsobem dešťovku zachytává a používá pro zalévání, ale zcela určitě je tu ještě velký prostor pro
rozšíření této praxe.
Východní Slovácko se proto rozhodlo založit finanční fond, ze kterého by občanům byly
poskytovány dotace na pořízení akumulačních nádrží s min. objemem 1 m3. Výše dotace je stanovena na max. 1000 Kč a současně
na max. 50 % pořizovacích nákladů. V letošním roce chceme podpořit nákup 380 nádrží a
v případě zájmu hodláme v podporách pokračovat i v budoucích letech. Vzhledem k tomu,
že poskytovatelem dotací bude mikroregion –
svazek obcí, je nutné se při poskytování dotací

podřídit zákonným požadavkům. Proto jsou
dokumenty pro vyhlášení fondu trošku obsáhlejší, než by se nám zdálo přiměřené, ale není
třeba se administrace lekat, s pomocí pracovníků obecních úřadů vše zvládneme.

Takže – jak na to ?

Program I – Ekofond Východního
Slovácka 2017 je zveřejněný od 30. 8. 2017 na
elektronických úředních deskách obecních
úřadů obcí ve Východním Slovácku a také na
webových stránkách Východního Slovácka.
Základní dokument o programu obsahuje všechny informace – kdo, kdy, kde a na
co může žádat o dotaci, jakým způsobem se
žádost podává, kdy se může nádrž nakoupit,
jak se nákup vyúčtuje atd.
Mezi zveřejněnými dokumenty je i Žádost
o poskytnutí dotace, která je jednoduchá
a částečně už předvyplněná (účel, odůvodnění). Příjem žádostí bude od 2. 10. 2017 do 20.
10. 2017 na obecních úřadech.

Dále jsou zveřejněny ještě dokumenty:
Veřejnoprávní smlouva
– vzor pro informovanost žadatelů
Formulář pro vyúčtování
(finanční vypořádání dotace) – ten se bude
předkládat až po nákupu nádrže – nejpozději
do 30. 11. 2017.
Východní Slovácko přímo neurčuje, jaký
typ nádrže – kontejneru si musí žadatelé
pořídit; může se jednat o nové či již použité
nádrže. Pravděpodobně nejčastěji si žadatelé budou kupovat plastové 1 m3 kontejnery s ochranným rámem umístěné na paletě.
Nejrozšířenější je typ IBC kontejnerů, které
se nabízejí buď jako úplně nové, repasované
(použité) či jako tzv. REKO IBC kontejnery.
Tato REKO varianta znamená, že samotný
plastový kontejner je nový, ale rám a paleta
jsou repasované.
V případě, že si budete pořizovat použitý
kontejner, doporučujeme velmi pečlivě si zjistit, na co byl použitý. Mohlo se jednat o nějaký
potravinářský produkt (např. sirup), ale také
mohlo jít o kyseliny, průmyslové oleje či jakékoliv jiné chemikálie. Seriózní dodavatelé upozorňují, že i po vymytí kontejneru a následném
používání např. pro dešťovou vodu se mohou
ve vodě vyskytovat stopová množství původních chemických látek, což jistě není žádoucí.
Nové ICB kontejnery jsou nabízeny za
cenu kolem 6000 Kč, což není málo. Asi jako
ideální varianta se jeví tzv. REKO kontejnery, které mají novou vnitřní plastovou nádobu
a jejich cena se pohybuje mezi 2500–3000 Kč.
Pokusíme se najít solidního dodavatele, který
by za příznivou cenu byl schopen dodat i větší
množství kontejnerů, což by snížilo jednotkové i přepravní náklady. Pokud byste chtěli
využít této možnosti, informujte pracovníky
OÚ už při podávání žádosti.
Informace poskytují pracovníci obecních
úřadů a projektový manažer Milan Bauka, tel:
604 164 264, milanbauka@seznam.cz

Cicúrek – zkušební protokol č. 506/2017
Oblíbeným a hojně využívaným zdrojem
vody ve Vlčnově je Cicúrek. Je jedním ze dvou
zachovaných zdrojů přírodní vody na našem
katastru. Přesné místo prameniště se mi nepodařilo vypátrat. Oficiálně se nejedná o pitnou
vodu, přesto je tak mnohými, nejen občany
Vlčnova, používán. Obec Vlčnov pravidelně
zadává akreditované laboratoři požadavek
na chemický a mikrobiologický rozbor vody.
Výsledky posledního rozboru z července t.r.
přikládám.
Rozbor je vyhodnocen dle Vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Interpretace výsledků
Předložený vzorek neodpovídá požadavkům vyhlášky v těchto parametrech:
koliformní bakterie, Escherichia coli
Marta Moštková, místostarostka obce
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Ukazatel

Jednotka

koliformní bakterie

KTJ/100ml 105

Výsledek

Nejist. Limit vyhlášky
max. 0 MH

SOP 9 (ČSN EN ISO 9308-2)

Escherichia coli

KTJ/100ml 2

max. 0 NMH

SOP 9 (ČSN EN ISO 9308-2)

počty kolonií při 22 °C

KTJ/ml

190

max. 500 DH

SOP 3 (ČSN EN ISO 6222)

počty kolonií při 36 °C

KTJ/ml

11

max. 100 DH

SOP 3 (ČSN EN ISO 6222)

železo

mg/l

<0,05

max. 0,20 MH

SOP 40 (ČSN 75 7385)

teplota vzorku při odběru

°C

14,5

8,0 - 12,0 DH

SOP 36 (ČSN 75 7342)

±5%

Použitá metoda

pach

přijatelný

přijatelný MH

SOP 31 (TNV 757340)

pH - reakce vody

7,8

±0,3

6,5 - 9,5 MH

SOP 34 (ČSN ISO 10523)

max. 125 MH

SOP 33 (ČSN EN 27888)

konduktivita

mS/m

85,2

±5%

zákal nefelometricky

ZF(n)

0,3

±15% max. 5,0 MH

amonné ionty

mg/l

<0,05

dusitany

mg/l

<0,02

dusičnany

mg/l

27

barva - vizuálně

mg/l Pt

<5

max. 20 MH

SOP 23 (ČSN EN ISO 7887)

CHSKMn

mg/l

<0,5

max. 3,0 MH

SOP 28 (ČSN EN ISO 8467)

SOP 38 (ČSN EN ISO 7027)

max. 0,50 MH

SOP 22 (ČSN ISO 7150-1)

max. 0,50 NMH

SOP 25 (ČSN EN 26777)

±10% max. 50 NMH

SOP 24 (AHEM 21/1976)

MH – mezní hodnota, NMH – nejvyšší mezní hodnota, DH – doporučená hodnota
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Studium v Cambridge
Před třemi lety jsem do Vlčnovského
zpravodaje popsal své první zážitky ze studia
v Cambridge. Teď je čas na rekapitulaci.
Město Cambridge je velké zhruba jako
Olomouc a má i podobný počet studentů.
Většina historického centra je tvořena nízkými univerzitními budovami. To dodává centru
atmosféru ještě menšího města.
Univerzita samotná je rozdělená do 31
kolejí. Tento výraz zde má širší význam než je
obvyklé. Koleje mají v rámci univerzity určitý
podíl autonomie. Zatímco přednášky jsou společné, příslušnost ke koleji určuje rozdělení na
konzultace, možnost žádat o granty, studijní
vedoucí, příslušnost ke sportovním týmům
a samozřejmě ubytování a stravu.
Oproti českým školám je v Cambridge
daleko méně přednášek. V případě matematiky jsou to obvykle dvě hodiny denně. Sobota
je také pracovní den. Volný čas je z velké části
vyplněn vypracováváním příkladů na konzul-

tace. Na konzultaci bývají zpravidla dva studenti a jeden vedoucí.
Bakalářské studium trvá tři roky a magisterské pouze jeden. Následná promoce je
relativně skromná. Každá kolej má trochu
jiné zvyklosti, takže popíšu, jak vypadá v případě Trinity College. Přibližně sto studentů
je seřazeno do čtveřic v jídelně, odkud se vydá
do Senate House, kde se ceremonie koná. Přes
formální oděv mají plášť, jehož barva symbolizuje kolej a stupeň studia, kolem krku bílého
motýlka a dva bílé čtverečky látky a připnutou
kápi, která značí přebíraný titul. Na nádvoří na obrázku se studenti pokloní neakademickým zaměstnancům koleje, tj. porterům
(něco mezi správcem a ostrahou), pokojským
a zahradníkům.
Při ceremonii chytí každý ze čtveřice praelectora za jeden prst. Praelector přivede studenty před vícekancléře. Následují latinské
fráze. Studenti se klaní a přebírají tituly.

Děkuji obci Vlčnov a jejím představitelům
za podporu, kterou mi poskytli.
Michal Buráň

Během promoce se nesmí fotit,
přikládám alespoň fotku Senate House
Velké nádvoří Trinity College (dole).
Budovy zleva doprava jsou jídelna, ředitelova lóže,
ubytování/kanceláře a kaple

Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov

Jakub Novák z SDH Vlčnov se probojoval až na mistrovství republiky dorostenců
V letošním roce se nám nepodařilo postavit dorostenecký tým a tak naši dorostenci
a dorostenky bojovali jen v kategoriích jednotlivců a jednotlivkyň. Z okresního kola, které se
konalo 5. května 2017 ve Vlčnově, postoupila
do krajského kola v dívkách Michaela Indrová
a v dorostencích starších Jakub Novák.
Krajské kolo proběhlo 11. 6. 2017
v Kroměříži. Michaela Indrová skončila na
pěkném 4. místě. Jakub Novák obhájil loňské
první místo v kategorii starších dorostenců
a vybojoval si zaslouženě postup na mistrovství republiky (z každé kategorie na republiku
postupuje jen vítěz krajského kola).
Mistrovství České republiky probíhalo
po 10 letech ve Zlíně ve dnech 4. a 5. července 2017. Vzpomene si ještě někdo, že před 10
lety ve Zlíně dorostenky skončily na pěkném
4. místě a dorostenci se dokonce stali vícemisty republiky? Letos jediný zástupce na misstrana 8

trovství, Jakub Novák, začal bezchybnými
vědomostními testy. V závodě na 100 m s překážkami obsadil v osobním rekordu (17,91 s)
vynikající 5. místo. Jakub bojoval i druhý den
v disciplíně dvojboje, kde skončil na 9. místě.
V celkovém součtu vybojoval cenné a pěkné
6. místo a to v konkurenci 14 nejlepších závodníků v této kategorii. Jakub Novák dokázal,
že poctivým tréninkem a přístupem k tomuto sportu lze konkurovat i těm nejlepším.
Svým výkonem určitě udělal radost i Ondřeji
Viktorinovi, kteřý vede kolektiv dorostenců,
členům sboru a svým příznivcům. Za necelý týden po mistrovství Jakub Novák jako
člen družstva SDH Vlčnov M1 získal stříbrné ocenění v disciplinách CTIF na olympiádě
v rakouském Villachu.
Stanislav Moštěk,
starosta sboru a vedoucí soutěžních kolektivů

Jakub Novák se svým otcem Robertem Novákem
na Mistrovtví ČR dorostu ve Zlíně -6. místo.
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Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov
Vlčnovské ženy se letos vezou na stříbrné vlně
V letošním roce skončilo putování družstva žen v postupových kolech požárního
sportu v krajském kole. V okresním kole,
které se netradičně konalo na požární stanici
v Uherském Brodě, ženy bez problémů zvítězily. Testem naší výkonnosti je již tradičně
krajské kolo konané letos na „našem“ atletickém stadioně v Uherském Hradišti. Družstvo
žen, pod vedením Marka Dacíka, se poctivě
připravovalo. Děvčata měla za sebou úspěšnou reprezentaci na olympiádě v rakouském
Villachu, kde vybojovala stříbrné ocenění.
Svoje krajské vystoupení děvčata začala
2. místem ve štafetě s překážkami. V závodě
na 100 metrů s překážkami se ženy snažily
a bojovaly tak, že seskládaný a výrazně posílený vsetínský výběr proháněly, ale v součtu
boj o 1. místo v disciplíně prohrály o 15 setin
sekundy. Toto byl asi právě okamžik, který
mohl rozhodnout a vlastně i rozhodl krajské
kolo žen. Výběr SDH Komárovice se těsným
vítězstvím uklidnil před rozhodující disciplinou a veškerý tlak přenesl na naše děvčata.

Požární útok, který naše děvčata tradičně umí, což prokázala mj. na okresním kole
a i v trénincích, nám nevyšel úplně dle představ. Výsledný čas 26,04 s je časem pěkným
a nedostižným pro většinu ženských družstev, ale když víte, že umíte útok za 23, resp.
24 sekund, je to málo. Favoritkám se útok
povedl nadmíru a tak ani v této disciplíně jsme
nebrali vítězství.
Celkově druhé, ale nepostupové místo
za SDH Komárovice, je určitě pěkný výsledek, když si navíc uvědomíme, že naše přemožitelky na mistrovství republiky v Praze se
staly vicemistyněmi republiky a spoludržitelkami nového národního rekordu v požárním
útoku.
Děkuji Marku Dacíkovi za vzornou přípravu družstva a přeji mu, aby se již příští rok
mohl s děvčaty pyšnit na mistrovství republiky, kam ženy Vlčnova v současné výkonnosti
prostě patří.
Stanislav Moštěk,
starosta sboru a vedoucí soutěžních kolektivů

Ženy SDH Vlčnov s trenérem na krajském kole
v Uherském Hradišti – 2. místo

„Stříbrní“ vlčnovští hasiči a hasičky uspěli na světové
hasičské olympiádě v rakouském Villachu
Rakouské město Villach hostilo od 9. do
16. července 2017 nejlepší hasičské sportovce. Druhé největší město ve spolkové zemi Korutany s téměř 58 000 obyvateli
doslova na každém kroku dýchalo olympijskou
atmosférou. Hasičská olympiáda je v mnohém
totožná a srovnatelná s letními olympijskými hrami. Koná se také jednou za čtyři roky,
postup na olympiádu je vyvrcholením sportovního snažení sportovce (kolektivu) a je určitě
přehlídkou nejlepších hasičských sportovců.
Rozdílnost na první pohled spočívá v jejím
skromném provedení, hlavně finančním, bez
prvků monstróznosti a zpravidla bez obvyklého mediálního humbuku.
Na olympiádě se soutěžilo v kategoriích
dobrovolní i profesionální hasiči a to jak v tradičních disciplínách CTIF, tak v požárním
sportu. Své místo na soutěžním poli zde měli
i mladí hasiči. Česká výprava byla v zastoupení
27 států (téměř 3200 hasičů a hasiček z celého
světa) jednou z největších výprav a startovala
ve všech vyhlášených soutěžích a kategoriích.
V požárním sportu se do bojů o olympijské kovy pustilo 9 družstev profesionálních
hasičů, 8 dobrovolných a 9 žen. Česká republika byla zastoupena 6 družstvy – 1 profesionálních hasičů, 2 dobrovolnými a 3 družstvy
žen. Nepopiratelné úspěchy našich družstev
v požárním sportu nejsou rovněž bez vlčnovské stopy. Jan Vráblík je trenérem třetího
týmu v kategorii dobrovolných hasičů ČR B.
Ve svém článku jsem se zaměřil jen na klasické
disciplíny CTIF!
Mládežnickou část olympiády CTIF prezentovalo 59 družstev mladých hasičů, z nichž
3 nastupovala v českých národních barvách.
V klasických disciplínách se na start
olympijského závodu postavilo celkem 150
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družstev. Českou republiku reprezentovalo
13 družstev, z toho 4 družstva z Vlčnova a to
muži M1, muži M2, muži M3 a naše ženy.

Klasické disciplíny a
vlčnovská účast v nich
Teď k našim klasikům, jak se přezdívá
závodníkům v disciplinách CTIF. Právě v těchto disciplinách se z Vlčnova na olympiádu probojovalo nejvíce družstev z celé české výpravy,
čtyři družstva, tzn. 40 závodníků (zřejmě se
jedná i o rekord olympijský). V průběhu čtyř
let od předchozí olympiády trénovat a udržet
čtyři družstva, když velká část členů a členek
závodí i v požárním sportu a mnozí mají již
své rodiny, svá zaměstnání, není vůbec jednoduché a lehké. To, že se vlčnovská družstva
probojovala a dobře reprezentovala na olympiádě vidím především v síle členů a členek
tohoto sboru, ale i částečně v rovině malého
hasičského zázraku.
Filozofie disciplín CTIF je odlišná od disciplín požárního sportu, které jsou u nás rozšířenější a známější. Podotýkám, že obě disciplíny jsou krásné a zajímavé, v obou jsme získali po třech mistrovských titulech, ale každá
z nich je v něčem jiná. V disciplinách CTIF je
mj. kladen důraz na pořadové vystupování,
na základní prvky velení, na přímou spolupráci mnoha členů a na až krokově a pozičně
přesné provádění jednotlivých úkonů. Při provádění obou disciplín jsou závodníci vystrojení v pracovních stejnokrojích, s ochrannou přilbou, opaskem a s odpovídající obuví.
Disciplíny CTIF se skládají z požárního útoku
(na sucho) a štafety CTIF. Pozor, i hodnocení na olympiádě je odlišné od běžně zažitého. Vzhledem ke skutečnosti, že dosažený

sportovní výkon má i punc výkonnostní třídy,
výsledkové pořadí družstev v každé soutěžní
kategorii se rozdělí na třetiny. Družstva v té
výsledkově nejlepší, elitní skupině, dostanou
zlaté ocenění, družstva druhé třetiny získají
stříbrné ocenění a družstva poslední třetiny
bronzové ocenění. Pak pouze 1., 2. a 3. v absolutním pořadí v jednotlivé kategorii dostávají
medaile. Absolutní světovou špičku v těchto
disciplinách tvoří družstva Rakouska, na které
se dotahují Slovinci, Chorvati, Němci, Italové
a Portugalci. O vstupenku mezi tuto širší elitu
se stále výsledkové posouvají právě Češi,
Slováci a Poláci, tzn. země bývalého východního bloku odchované především požárním
sportem.

SDH Vlčnov – ženy, stříbrné
ocenění, 22 soupeřek
Družstvo žen se od poslední olympiády
obměnilo, ale základ zůstal stejný a stabilní.
Poslední olympiáda ve Francii děvčatům příliš nevyšla (získaly „jen“ bronzové ocenění)
a tak očekávání nás všech bylo v reálné rovině jejich současné velmi slušné výkonnosti.
Kolektiv v přípravě pracoval dobře a to přesto, že jako jediný z vlčnovských týmů je navíc
stále ve hře o republiku v požárním sportu.
Na olympiádě v trénincích děvčata postupně odstraňovala chyby, na které je upozornili
přísní a pozorní rozhodčí. Olympijský pokus
45,30 byl slušným časem, ale bohužel se neobešel bez 10 sekundové penalizace. Trošku
nám všem zatrnulo, že by se mohla opakovat
situace z Francie. Naštěstí se neopakovala,
štafetu děvčata zvládla na hranici současných
možností. Vzhledem ke skutečnosti, že v této
kategorii chybovalo více než polovina družstrana 9

Výprava vlčnovských hasičů (M1, M2, M3 a ženy) jako součást české výpravy při ukončení hasičské olympiády

stev, získala naše děvčata lichotivé a zcela
zasloužené stříbrné ocenění.
Členky družstva žen: Petra Vráblíková,
Veronika Pestlová, Monika Remešová, Jana
Trčková, Veronika Macková, Marie Dacíková,
Martina Mertová, Barbora Dacíková,
Michaela Pestlová, Michaela Indrová.

SDH Vlčnov – muži M3,
stříbrné ocenění, 35 soupeřů
Dostávám se k týmu, jehož jsem sám členem, k týmu M3. Tato kategorie „muži B“ plní
vše stejně jako jiné kategorii, ale jako bonus
získávají kladné body za svůj věk - tzn. čím
starší, tím více kladných (odpočtových bodů).
Obhájené a výsledkově posílené stříbrné ocenění z Francie pro, pozor nejstarší tým na
olympiádě, je skvělé a naprosto zasloužené
ocenění. „Mladíci“ ve věku od 53 do 69 let (69
let má Zdeněk Ančík) se v závěrečné přípravě
museli rychle vyrovnat se zraněním závodníka
a zapracovat do sestavy hasičského kamaráda,
mj. renomovaného rozhodčího, Jiřího Bláhu

(64 let), který na četné tréninky dojížděl až
z Jihlavy.
Jestliže na minulé olympiádě bylo naše stříbrné ocenění bráno jako malý zázrak, na této
olympiádě jsme vystupovali již jako tým, který
ví, co chce dosáhnout, zná své možnosti, má již
něco za sebou a hlavně je velmi dobrým kolektivem. Výborně provedeným požárním útokem,
sice s 5 sekundovou penalizací, jsme dokázali,
že ve své třídě jsme konkurenceschopní i renomovaným týmům. Když družstvo po ukončení požárního útoku pochodovalo za zpěvu
„Chodím, chodíme“, ke štafetě CTIF, uvědomil jsem si opět možnosti a sílu tohoto týmu.
Možná pro někoho úsměvný fakt, ale tento tým
má budoucnost. V čem? Třeba v tom, že členové
družstva neberou možnost trénovat a soutěžit
jako samozřejmost a váží si příležitosti reprezentovat Českou republiku. Navíc každý rok
týmu M3 za věk přibudou plusové body. Tento
tým je zatím jediný v této kategorii v ČR a pro
všechny ostatní, kteří doposud nedokázali překročit svůj stín, strach a pohodlnost, musí jít
prostě příkladem a vzorem.

Tým SDH Vlčnov M2 s vedoucím pod olympijským ohněm - stříbrné ocenění
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Členové týmu muži M3: Stanislav
Moštěk, Jiří Bláha, Jaroslav Pechal, Zdeněk
Ančík, Jiří Polášek, Antonín Knotek, Petr
Vozár, František Zemek, Pavel Dacík, Josef
Janíček.

SDH Vlčnov – muži M1,
stříbrné ocenění, 72 soupeřů
Tým, který startoval na třetí olympiádě
v řadě a ve Francii dokonce získal zlaté ocenění, se v průběhu čtyř let výrazně obměnil,
omladil. Přes původní základ týmu budujeme za pochodu tým nový a to pod dohledem
zkušených závodníků. Příprava týmu nebyla
vůbec bez problémů. Přece jen většina z těch
starších závodníků má již své zaměstnání, své
rodiny a další členové jsou roztroušeni téměř
po celé republice. Zkoordinovat tréninky a přípravu nebylo jednoduché zvláště poté, co se
v závěrečné přípravě zranil závodník a museli jsme na poslední chvíli využít schopností
Milana Lešky, našeho člena, pracujícího a žijícího v Ostravě.

Tým SDH Vlčnov M1 vytváří druhý proud útočného vedení při olympijském
pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění
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I z výše uvedených důvodů tento tým na
olympiádě prezentoval především schopností
nechybovat a předvést bez výrazných výkyvů
současné maximum.
Rozvážný a hlavně „čistý požární útok“ na
hranici 42 sekund, dal tušit slušné umístění,
i když ne v elitní skupině. Dobrá štafeta, rovněž bezchybná, dala v součtu s útokem téměř
400 bodů a toto stačilo na stříbrné ocenění,
v současnosti maximum možného. Velmi slušné umístění a příjemné zjištění, že starší členové družstva s těmi mladšími, nezkušenými
dokázali vystupovat jako tým.
Členové týmu muži M1: Přemysl Pavluš,
Stanislav Kučera, Dušan Vráblík, Milan
Leško, Jakub Novák, Michal Macek, Jan
Polášek, Petr Lekeš, Josef Kadara, Jiří Vozár.

SDH Vlčnov – muži M2,
stříbrné ocenění, 75 soupeřů
Nejlepšího a nejvýraznějšího umístění
z našich čtyř družstev dosáhla naše dvoječka, muži M2. Vždyť od elitní zlaté skupiny
zaostala jen 1,5 sekundy. Jestliže ve Francii
2013 si tým musel vypít „kalich hořkosti až do
dna“, na této olympiádě jsem v duchu od těchto
mladých mužů očekával nejvíce. Oprávněně,
vždyť poměrně často se jejich tréninkové časy
útoku pohybovaly pod 40 sekund. Na olympiádě v tréninku muži dosáhli čas 38,60 s drobnou chybou. Bylo to úplně poprvé na oficiální
úrovni u vlčnovských týmů, aby jejich dosažený čas útoku začínal číslicí 3, konečně! Při
jejich olympijském pokuse se čas zastavil na

hodnotě 39,19 sekund a hlavně byl čistý, bez
trestných sekund. Slušná štafeta v součtu
s útokem rekordních 402,99 dotvrdila skutečnost, že tým vyspívá a učí se prodat svůj
um v pravou chvíli. Vzhledem k nízkému věkovému průměru, vzhledem ke skutečnosti že
tým je výborným kolektivem, má budoucnost
a případně další olympiádu (olympiády) před
sebou. Záleží jen na kolektivu samotném, zda
se dokáže udržet pohromadě, zda zapracuje
mnohé poznatky z olympiády a zda bude mít
dost vnitřních sil obětovat svůj volný čas pro
sbor a pro tento krásný hasičský sport.
Členové týmu muži M2: Ondřej Pechal,
Jakub Knotek, Libor Macek, Ivo Křapa,
Matouš Mičulka, Marek Cifr, Roman Tvrdoň,
Ondřej Viktorin, Patrik Indra, Robin Indra.

Zprava Milan Leško a Jakub Novák členové týmu SDH Vlčnov M1 v konečném postavení 1. proudu při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění

Petr Lekeš člen týmu SDH Vlčnov M1 v konečném postavení u rozdělovače při
olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění

Člen týmu SDH Vlčnov M1 překonává bariéru při olympijském pokusu štafety
CTIF – stříbrné ocenění

Členové týmu SDH Vlčnov M2 vytvářejí sací vedení při olympijském pokusu
požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění

Členové nejstaršího týmu na olympiádě SDH Vlčnov M3 rozbíhají při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění
V lčnovský zpravodaj – číslo 51 – říjen 2 017

strana 11

Závěr

Vystoupení čtyř vlčnovských týmů a dosažené výsledky ve Villachu jsou zaslouženým
úspěchem nejenom pro členy a členky jednotlivých družstev samotné, pro trenéra, vedoucího, ale i pro celý Sbor dobrovolných hasičů
Vlčnov a obec Vlčnov.
Poděkování patří našim fanouškům, kteří
nás přijeli na olympiádu povzbudit a podpořit. Děkuji rovněž členům sboru, fanouškům
a našim příznivcům, kteří nemohli na olym-

piádu, ale fandili z domova a připravili nám
důstojné přivítání.
Za nezbytné a nemalé finanční zajištění čtyř vlčnovských družstev na olympiádě
děkuji Zlínskému kraji, obci Vlčnov, Nadaci
Synot, Okresnímu sdružení hasičů Uherském
Hradišti, Sdružení hasiči Čech, Moravy
a Slezska a řadě dalších sponzorů a dárců.
Olympiáda je za námi, v pořádku jsme se
vrátili domů, nikdo z nás se nezranil a může
nás u srdce hřát skutečnost, že jsme dobře

reprezentovali sbor, obec Vlčnov, Zlínský kraj
a Českou republiku na tomto vrcholném světovém hasičském klání.
Osobně pro mě je průběh olympiády
a dosažené výsledky našich družstev velkým
zadostiučiněním a zřejmě i vyvrcholením mojí
kariéry trenéra, vedoucího a organizátora
těchto vrcholných akcí.
Stanislav Moštěk, starosta sboru,
trenér družstev CTIF a člen týmu muži M3

Členové týmu SDH Vlčnov M3 vytvářejí dopravní a útočné vedení při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění

SDH Vlčnov M3 dokončil požární útok CTIF - členové 1. proudu Jiří Polášek
(zleva) a Zdeněk Ančík (69 let) v konečném postavení

SDH Vlčnov M3 dokončil požární útok CTIF a rozhodčí kontrolují – zleva
rozhodčí na proudu, členové 2. proudu Petr Vozár a Antonín Knotek v konečném postavení, hlavní rozhodčí, Stanislav Moštěk velitel a rozhodčí Markéta
Oprchalská (vzadu Jaroslav Pechal spojka)

Členky SDH Vlčnov ženy rozbíhají při olympijském pokusu požárního útoku
CTIF – stříbrné ocenění

Zleva Veronika Macková a Petra Vráblíková z družstva SDH Vlčnov ženy při vytváření dopravního vedení - olympijský pokus požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění

Jana Trčková z družstva SDH Vlčnov ženy vytváří dopravní vedení
při olympijském pokusu požárního útoku CTIF – stříbrné ocenění
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Postižený rakouský hasič na invalidním vozíku zapaluje olympijský oheň při
zahájení hasičské olympiády CTIF 12. 7. 2017 ve Villachu

Členové a členky vlčnovské výpravy, jako součást výpravy České republiky při
slavnostním defilé na zahájení olympiády ve Villachu – 12. 7. 2017

Město Villach na každém kroku žilo hasičskou olympiádou

Družstvo žen dokončilo požární útok CTIF – stříbrné ocenění – zleva Matrina
Mertová a Marie Dacíková v konečném postavení a rozhodčí kontrolují

Vlčnov má mistra ČR
Člen Sokola Vlčnov z oddílu kulturistiky
Jan Kohutič, soutěžící ve vzpírání, vybojoval na Mistrovství ČR ve vzpírání mužů a žen
Masters, konaného 20. května v Brně, 1. místo
ve své váhové a věkové kategorii.
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18. února: 1. kolo ligy Masters ve vzpírání
družstev - člen družstva Zlína
29. dubna: mezinárodní mistrovství Zlínského
kraje ve vzpírání, 1. místo ve své kategorii
24. června: 2. kolo ligy Masters ve vzpírání
družstev - člen družstva Zlína.

Přejeme hodně zdraví a sil do dalších
úspěšných let.
Marta Moštková,
místostarostka obce
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Trail U Jericha
Zdravíme všechny čtenáře Vlčnovského
zpravodaje.
Již třetím rokem budujeme v lesní části
naproti Araveru zábavné lesní stezky pro horská kola plné skoků, zatáček, lávek a mnoho
dalšího. Za tuto dobu se nám díky usilovné
a především dobrovolné práci místních i přespolních cyklistů, podpoře obce Vlčnov a také
vstřícnému jednání s místním mysliveckým
sdružením, podařilo vybudovat cca tři kilometry stezek – tzv. trailů.
V současné době máme tři oficiální trasy
s názvy – Vlčnovský, Hřebenáč a Roklina
+ Uphill (výjezdový trail). Tyto traily nabízí různé obtížnosti pro všechny vyznavače
terénní cyklistiky – od jednoduchého trailu
bez překážek a obtížných prvků (Vlčnovský),
po rychlou a technickou trasu pro ostřílené
bikery (Hřebenáč, Roklina).

Aktuálně toto sportoviště navštěvuje několik desítek cyklistů týdně, což nás
samozřejmě velmi těší, ale zároveň i zavazuje
k neustálému zlepšování, plánování a údržbě.
Zpravidla se jedná o cyklisty z blízkého okolí
naší obce, ale občas zde potkáváme i cyklisty ze vzdálenějších koutů republiky, díky kterým máme skvělou zpětnou vazbu o tom, co
je třeba zlepšit a na co si dát pozor. I přesto se
převážně setkáváme s chválou a pozitivními
ohlasy. Trail U Jericha se letos dokonce objevil
ve speciálním vydání časopisu VELO, který se
zabývá cyklistikou v České republice.
V této sezóně sklízíme i první úspěchy
na startovních polích. Našemu kamarádovi a odchovanci Ivu Koníčkovi se podařilo
umístit v několika závodech na stupních vítězů. Naposled v závodě X-Ride Challenge ve
Valašských Kloboukách kde obsadil, i přes

silnou konkurenci, úžasné 1. místo. Z jeho
výsledků máme velkou radost a jen nás utvrzují v tom, že to co děláme má smysl.
Do budoucna plánujeme mnoho dalších
vylepšení včetně tréninkového hřiště pro horská kola v místě dnes již zaniklého tenisového kurtu naproti Araveru. Toto hřiště je již ve
výstavbě a jeho dokončení plánujeme na jaře
příštího roku.
Na závěr bychom rádi poděkovali České
mountainbikové asociaci ČeMBa o.s. za skvělou podporu, díky které mohlo tohle sportoviště vzniknout, stejně tak jako všem dobrovolníkům, bez kterých by to prostě nešlo.
(Bližší informace a aktuality najdete na
Facebooku Trail U Jericha)
Petr Zemek, za celý tým Jericho

Z historie Vlčnovského zpravodaje
První číslo vyšlo v březnu 1999 po pětileté přestávce v jeho vydávání. Druhé číslo
vyšlo v květnu, třetí v říjnu a čtvrté v prosinci
téhož roku. Další číslo zpravodaje má označení Duben 1/2000, šestý zpravodaj má označení Srpen 8/2000 a od prosince už je číslování
stejné a chronologické: „číslo 7 prosinec 2000.“
V roce 2001 vyšly 3 zpravodaje (březen,
září a prosinec), v roce 2002 jen dva (květen
a říjen), květnové číslo bylo částečně barevné.
Rok 2003 – 3 zpravodaje, 2004 až 2007 –
vždy 2 zpravodaje (květen, prosinec), rok 2008
– 3 zpravodaje, 2009 – 2 zpravodaje, 2010 – 3

zpravodaje, 2011 – 2 zpravodaje, 2012 – 2 zpravodaje, 2013 – 4 zpravodaje, 2014 – 2 zpravodaje, 2015 – 3 zpravodaje, 2016 – 4 zpravodaje.
Rok 2017: č. 51 je třetí zpravodaj roku 2017.
A teď pár informací z ještě dávnějších let
Nejstarší dochované číslo je z dubna 1979
a má název Vlčnovský zpravodaj. V říjnu
1980 vychází první číslo Zpravodaje Vlčnov
– Veletiny, protože 1. 7. 1980 došlo k integraci
obcí Vlčnov a Veletiny. Zpravodaj vychází 4×
ročně. Poslední číslo v roce 1986 má poloviční
formát A5, v tomto formátu vychází zpravo-

daj až do října 1989. Od března1990 má název
Zpravodaj (OF) Vlčnov. Od srpna roku 1992 si
jej můžete přečíst pod názvem Vlčnovské aktuality a je ve formátu A5. Poslední číslo v archívu
je listopad 1994, pak následuje pauza do roku
1999…
Máte-li doma soukromý archív a v něm
i jiná čísla zpravodaje nebo články, aktuality
či dokumenty z Vlčnova, přihlaste se prosím
v knihovně. Moc ráda bych udělala kopii a dokument vrátím. Děkuji.
Marie Kolajová, kronikářka

Dolňan Kužela vzpomínal na své učitelování
Pokračování článku, který vyšel ve Vlčnovském zpravodaji z prosince 2009
Maturoval jsem ve vlčnovském kroji, velmi
jsem byl efektní a jako furianti jsme si najali vlčnovští maturanti (3) osobní auto Vac. A hurá na
maturitní ples do Brodu. Byl jsem už maturant,
ale co teď? Byla velká nezaměstnanost a nikde
se nepřijímalo. Tak jsem si napsal na ředitelství
státních drah do Brna. Byl jsem pozván ke psychotechnické zkoušce a jel jsem poprvé rychlíkem a to zadarmo. Zkoušku jsem udělal, ale že
musím čekat, až se něco uvolní. Poněvadž mně
nic nedocházelo, začal jsem se učit učitelem.
Z knih jsem se učil doma a hospitoval jsem na
obecné škole ve Vlčnově a ve Veletinách a pak
jsem se přihlásil k učitelským zkouškám. Ty
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jsem udělal v červnu 1932 ve Val. Meziříčí a tak
jsem se stal učitelem obecné školy. Již v únoru
t.r. jsem učil ve Veletinách výpomocně a žádal
jsem o ustanovení na okrese Uh. Brod.
Toužebně očekávaný ustavující dekret
přišel a tak jsem radostně nastoupil od školního roku 1932/33 jako výpomocný učitel na
Lopeníku pod Sedlem. Ani jsem nevěděl, kde
to je. Má drahá maměnka vzali na záda proutěný koš s peřinami a velmi skrovnou výbavou
a jeli jsme autobusem do Bystřice p. L. a pak
pěšky do hor. Ve škole mě přijala paní řídící.
Maměnka mně v podkroví přichystali učitelský byt a spolu jsme dýchali zdravý lopenický vzduch. Ráno se už scházeli moji žáčkové.
Byl jsem velmi dojat jejich zdravením a zvědavostí. Dopoledne se přihlásil i kolega z Hané.

A tak jsme byli učitelé komplet. Já jsem učil
6.-8. postupný ročník – celkem 73 žáků. Třída
byla přeplněna, žáci seděli jak slanečci. Okna
byla téměř stále otevřená do zeleně a slunce.
Učilo se na směny, jeden týden dopoledne,
druhý odpoledne. Kolem neděle bylo každých
14 dnů delší volno a tak jsem později mohl jezdit za svou galánkou, učitelkou Fančou Voz. do
Štítné n/Vl. Na obědy jsme chodili zprvu k paní
řídící, později do půl hodiny vzdálené židovny
a potom do chaty na Mikulčiném vrchu. Večeře
jsme si připravovali sami. Spávali jsme velmi
dobře a často nás brzy ráno budili Vlčnovjané
„Tonku stávaj“, kteří jeli kolem školy na bukové
dřevo za Sedlo do Hladkého. Lidé byli poněkud drsnější. Měli jsme velké potíže se školní
docházkou. Museli jsme udávat, za což nám
V lčnovský zpravodaj – číslo 51 – říjen 2 017

nadávali a vyhrožovali. Vzpomínám na tamní
působení pěkně a děti při potkání se ke mně
velice znaly. Na Lopeníku jsme byli odříznuti od světa, ač jsme se my kopaničářští učitelé občas scházívali buď na Březové nebo
ve Starém Hrozenkově a pak tam bylo veselo. Musím se také přiznat, že jsme si nosili ze
školy velice moc blech. Mně to nic nedělalo, ale
kolega nemohl spávat. Tož to byly trampoty!
Po dvouletém působení na Lopeníku
jsem byl na vlastní žádost přeložen od školního roku 1934/35 do Bystřice p/L. V každém směru jsem to měl lepší a měl jsem blíže
do světa. Jestliže jsem dříve jezdil za galánkou z Bojkovic, kam jsem docházel přes hory
a doly dvě a půl hodiny pěšky, z Bystřice do
Nezdenic jsem pěšky chodil krásným údolím
pouze jednu hodinu. Často se stalo, že jsem
chodil pěšky do Brodu a později do Vlčnova
přes Suchou Loz a Nivnici a dále přes Č. Horu
a Hájek - když jsme měli málo peněz. (…)
V Bystřici jsem byl ustanoven zase výpomocným učitelem, se kterým mohl být rozvázán
pracovní poměr kdykoliv. Později v roce 1934
po lékařské prohlídce jsem byl ustanoven učitelským čekatelem v Bystřici p/L. Ten byl na
tom platově už lépe a jeho postavení bylo stabilnější. Mezitím jsem si udělal zkoušku učitelské
způsobilosti v Kroměříži a tak jsem mohl být
ustanoven definitivním učitelem dle 4§ učitelského zákona. Tím jsem se stal státním zaměstnancem „pod penzí“.
Tož to už jsem byl na bůčku a začal jsem
uvažovat a plánovat do budoucna.
(…) Původně jsem se hlásil učit spolu
s galánkou ve Štítné n/Vl., ale protože byli
někteří potentáti proti, tak se ona hlásila za
mnou do Bystřice, kde bylo vypsáno učitelské
místo. Ona místo dostala a hned jsme naplánovali svatbu. (…) V Bystřici byly ve škole
velmi dobré a společenské vztahy. Sousedé
nás ale brali s odstupem jako na vesnici, byli
jsme pouze „přivandrovalci“. Celkem jsme byli
spokojení. Na obzoru však byla válka. (…) Už
jsme byli služebně starší a chtěli jsme se osamostatnit na některé škole. Tak jsme se hlásili
na obecnou školu v Petrůvce. Ale měli jsme
s tím smolu. Byla právě mobilizace několika ročníků kvůli henleinovcům v pohraničí.
Zemská školní rada v Brně provedla pouze mou
prezentaci a já musel nastoupit na Petrůvku
od září 1938. Mamka nebyla prezentována, poněvadž její protikandidát nemohl být
z vojenských důvodů uvědoměn. Já jsem denně
dojížděl na motocyklu na Petrůvku, ale vytrval jsem. Úmysl inspektorův byl, abychom to
odvolali a stranou mně bylo řečeno, že bych
byl vůl, kdybychom to odvolali. Chvála Bohu,
dopadlo to dobře. Mamce jmenování řídící učitelkou (byla ode mne o 5 roků služebně starší)
došlo v únoru1939. Tak jsme se stěhovali na
Petrůvku, to již se dvěma dětmi. (Do auta jsme
též naložili zabité prase 130 kg těžké za mou
měsíční gáži 830 Kč).
Tak od února 1939 jsme působili na
Petrůvce. Škola byla dvoutřídní, postavená v zahradě mimo silniční ruch a cítili jsme
se opravdu spokojení. (…) Mamka učila 1.-3.
postupný ročník, já 4.-5. Naši úspěšnou
práci bylo vidět u našich žáků na měšťance
ve Slavičíně a byla oceněna i školním inspektorem. Ve třídách jsme měli celkem okolo 50
dětí vč. asi 8 dětí z dětského domova, jehož
jsem byl správcem. (…) V zimě 1939 bylo veliV lčnovský zpravodaj – číslo 51 – říjen 2 017

ce moc sněhu a byli jsme úplně odříznuti od
světa. Tak jsem zašel za starostou obce a zasadili jsme se o telefonizaci Petrůvky s hovornou v obchodě. Mamka byla velký „machr“ na
divadla a nacvičovala vhodné kusy ve všech
vesnicích, kde učila. Mnohdy to bylo i za velmi
ztížených podmínek. Naše klidné učení bylo
narušeno rozhodnutím okresní péče o mládež,
aby se do nově zbudovaného okresního domova v Bojkovicích přestěhovali děti z Petrůvky.
Následkem toho byla dvoutřídka změněna na
jednotřídku. Já měl docházet do Nevšové nebo
do Slavičína a tu nastalo pro nás „buď a nebo“.
A tak se mamka vzdala školní služby s odbytným 14 400 Kč a já jsem se stal řídícím učitelem
(jen krátce – na dva měsíce).
V lednu 1942 jsme se stěhovali již se třemi
dětmi do rozestavěného domu do Vlčnova.
(…) A stali jsme se opět Vlčnovjany. Já jsem
nastoupil na uvolněné místo po paní Handl.,
která nesměla po svatbě učit. (…) Musím se
též trochu zmínit o fotografování. Já sám jsem
byl focen v rodinné skupince ještě v „sukni“
s maměnkou, vyšité pěkné srdce a na hlavě
jsem měl už klobouček s voničkou. Tož to byla
má první fotka. Podotýkám, že jsme dříve
– všechny děti – chlapci i děvčata – chodili
z praktických důvodů v sukních svátečních,
nebo všedních. Pamatuji se, když jsem přišel ze školy dóm, tak jsem vyzul gatě, oblékl sukňu a běhali jsme tak venku. Na první
pohled byl z toho problém, kdo je kdo. I přišel inspektor a ptá se učitele: Pane kolego! Jak
je rozeznáte? To je snadné pane inspektore.
Zavolal venku na ulici na děti. Francku, utři
si sukňú sopel! A tajemství bylo prozrazeno!
(…) Po příjezdu do Vlčnova jsem se pustil do
dělání zkoušek na měšťanskou školu. Byl-li na
obecné škole úvazek 28 hodin, na měšťance
jen 24 hodin a platově o 150 Kč měsíčně víc.
Měl jsem druhý odbor s předměty: matematika, fyzika, chemie a biologie, což mě bavilo,
ač to bylo velmi náročné. Zkoušky jsem dělal
a udělal v Kroměříži. Pan inspektor mě ihned
z rodinných důvodů ustanovil „odborným učitelem“ na měšťance s povinností vyučovat i na
obecné škole dívčí – na univerzitě. Ta sloužila
nouzově z bývalého obecního hostince, kde
před tím cvičívali a hráli divadla Orli. Současně
jsem si udělal i zkoušky na lidovou školu zemědělskou. Tu musela navštěvovat mládež od 14
do 18 let, která nebyla nikde v práci a dělala
doma v zemědělství. Pro učitele to byla náročná
a vysilující práce. Ovšem mnozí rodiče viděli
v této škole zbytečné zatěžování, ač vyučování
bylo jen v zimních měsících a byla pro mládež
opravdu prospěšná. (…) Na obecné škole byly
v jedné třídě vždy dvě oddělení – např. pro 1. a
2. postupný rok. Lavice byly pro čtyři žáky ve
dvou řadách za sebou, mezi nimi ulička. Na
stupni stály dvě tabule – pro každé oddělení
zvlášť, stranou bylo počítadlo se 100 kuličkami, u dveří velká kamna a v rohu věšáky, na
čelní stěně visel kříž, po stranách obrazy státních činitelů. Před vyučováním a po něm jsme
se ještě modlili „Otčenáš“. (…)
Po válce se mamka rozhodla (to už jsme
měli čtyři děti), že se opět pro nedostatek učitelů přihlásí do školy. Podala si žádost a byla
znovu ustanovena ve Vlčnově od září 1945. Na
měšťance nastal větší příliv žáků. Ředitelem byl
L. Ber. (…) Od února školního roku 1950/51
byla zřízena „Škola mladých učitelů“ pro 6. až
9. postupný ročník a to na intervenci J. Louk.,

který se stal ředitelem. Ten jako mladý průkopník socialismu si mohl ponechat, koho chtěl a
jemu nepohodlní museli ze školy na jiná místa
bez ohledu na rodinné poměry. Staří museli ustoupit mladým – nezkušeným, kteří se
sháněli z celého gottwaldovského kraje. Jako
první přišel svobodný St. Zl. Já jsem odešel
na ZDŠ do Uh. Brodu, kde jsem učil na dívčí
a později chlapecké škole od února 1951 do
července 1953. Ještě štěstí, že stav trval jen
krátkou dobu, škola mladých se neosvědčila,
vypařila. J. Louk. odešel takticky za ředitele
gymnázia do Brodu a jeho nástupcem se stal
St. Zl. Musím se též zmínit o zavedených závěrečných zkouškách – maturitách na ZDŠ. To
byla vymoženost současné doby, ač my učitelé
jsme s tím v duchu nesouhlasili. Byl tím velmi
narušen klidný chod školy na konci školního
roku. Zkoušky se konaly před zvláštní komisí, předsedou byl soudruh (!) z druhých škol.
Chudáci zkoušející měli ukázat, čemu naučili
a zkoušení jak se učili. V komisi byli i zástupci
lidosprávy. Tito byli ve výhodě, protože měli
moc a mnohdy i neobjektivnost v posuzování.
Žáci sice nepropadávali, ale podléhali panice
při tahání otázek. Zkoušky bývaly zakončeny menším banketem. Opravdu řečeno, bylo
to nedomyšleno a pak se od toho po několika
létech upustilo. (…)
Z Brodu jsem přešel na ZDŠ do Bánova,
kde jsem učil jeden rok 1953/54. A již v září
1954 jsem byl opět na ZDŠ ve Vlčnově. Musím
se ještě zmínit o stravování ve školní jídelně.
My jsme v dětství byli vyučováni celodenně a já
jsem také tak učil. Přes poledne byla jednohodinová přestávka na oběd, ve čtvrtek bývalo
prázdno. Vzdálení žáci mohli zůstat na „celý“
s chudým obědem, nejčastěji se dvěma krajíci
chleba namazanými „trnkama – povidly“, jichž
bylo doma dostatek a to byl i náš oběd. Školní
jídelna začala fungovat ve Vlčnově od března
1955. Zařídil jsem ji jako vedoucí po přeložení z Bánova, kde byla vzorná. Řídící J. Pav. po
spojení obou škol musel za řídícího do Bzové
a tak se uvolnil naturální byt, z něhož byla zbudována školní jídelna. Vedoucím kuchařem byl
Al. Š. - bývalý kuchař v klášteře. Kuchyně byla
vybavena potřebným zařízením z dotace ONV.
Počet strávníků byl kolem 150 dětí zaměstnaných maminek a ten stále stoupal. Stravovali
se též učitelé s povinností dozoru a slušného
stolování. Byla to ohromná vymoženost doby.
Zaměstnané matky byly bez obav, že jejich děti
budou jen při suchém chlebě.
Jako učitelé jsme byli definitivními státními zaměstnanci, ale při výměně 77000 státních
zaměstnanců se to pro mě změnilo. V srpnu
1958, když mně bylo 49 let, jsem byl z učitelování (protiprávně) vyhozen. Po dlouhých tahanicích jsem mohl začít pracovat aspoň jako dělník
v cihelně v Havřicích . (…) K učitelování jsem se
opět mohl vrátit na pozvání některých učitelů
ze ZDŠ Vlčnov až v květnu 1968. Odtud jsem
pak odešel do důchodu v srpnu 1971.
Můj učitelský život byl velice pestrý, občas
tvrdý, přesto na něj velice rád vzpomínám.
Vše zapsal Vlčnovjan učitel Antonín
Kužela do rodinné kroniky v létech 1977/78.
Autenticky přepsal s vynecháním určitých
pasáží textu syn Antonín, Ústí n/L, březen 2010.
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vše pro Váš počítač
internetové ceny
•
•
•
•
•

prodej počítačů, notebooků, tiskáren, tabletů, mobilů, monitorů a
příslušenství
odvirování, čištění, (re)instalace; servis PC, NTB (poškozené panty,
výměna displeje, klávesnice)
obnova a záloha dat z paměťových médií
kurzy, školení; vzdálená pomoc
náplně, tonery a plnící sady do tiskáren

kontakt: +420 604 471 477, info@levnepocitace.cz
Mgr. Radek Bruštík, Stolařská 2338, Uh. Brod (supermarket Rojal)

INZERCE NEMOVITOSTÍ
Hledám ke koupi rodinný dům ve Vlčnově, příp. okolí. 604 641 463
Sháním ke koupi byt v této lokalitě. Za nabídku děkuji. 739 823 546
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