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Ladoňka rakouská v přírodní rezervaci Vlčnovský háj

Krásné prožití Velikonoc, radost z probouzející se přírody
i radost ze života přeje všem občanům Obec Vlčnov
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Vážení čtenáři,
4× ročně se máte možnost seznámit s děním v naší obci prostřednictvím
Vlčnovského zpravodaje. V dnešním 53. čísle
Vás čekají pravidelné rubriky: aktuální informace starosty a místostarostky obce, zaměst-

nanců obce, zástupců Klubu sportu a kultury,
zpráva o činnosti jednotlivých spolků, bohatá
fotogalerie, kuchyňské recepty. Obsah je obohacen úžasným vyprávěním na pokračován od
vlčnovského rodáka Josefa Beneše, bude před-

staveno nové hasičské vozidlo a budete mít
možnost prostudovat program jízdy králů, ale
i další zajímavosti. Přeji Vám příjemné počtení
a krásnou jarní pohodu.
Marta Moštková, místostarostka

rok. Chci poděkovat všem členům zastupitelstva obce za podporu při realizaci jednotlivých
zakázek a za jejich spolupráci.
Letošní jaro doděláváme koupaliště
a pomalu jej připravujeme k slavnostnímu
otevření a zahájení plavecké sezóny. Na přelomu února a března jsme konečně dostali pro náš SDH nové zásahové vozidlo, jehož
cena je 7.531.040 Kč. Tato cena je slože-

na z dotace Ministerstva vnitra 2,5 milionu
a dotace Zlínského kraje 0,5 milionu. Zbylých
4.531.040 Kč doplatila obec ze svého rozpočtu. CAS byla představena veřejnosti 10. března
2018 před hasičskou zbrojnicí. V neděli 6. května 2018 bude slavnostně požehnána po ranní
mši u kostela ve Vlčnově.
V minulých dnech proběhlo výběrové řízení na zhotovitele zlepšení infrastruktury obce, což je provedení výstavby silnic
Hranička, Záhumní a Vinohradská spolu s prodloužením vodovodní přípojky a kanalizace.
Rozpočtovaná cena byla 9.000.000 Kč, ale ve
výběrovém řízení se nám podařilo vysoutěžit
tuto zakázku s firmou Tufír za 6.834.097 Kč.
Doufám v hladký průběh stavby a chtěl bych
požádat obyvatele dotčených komunikací o spolupráci a ohleduplnost při parkování
svých vozidel v rámci výstavby nových silnic.
Dále po dohodě s ředitelem Vlčnovské
zemědělské, a. s., byla provedena oprava
a vyčištění žlabu nájezdu na pole nad školkou.
Mezi další připravované akce letošního
roku dále patří rekonstrukce chodníku ke koupališti, kde se snažíme dosáhnout i na dotace,
dál probíhají přípravy projektu „cyklostezky“
do Uherského Brodu. Zde jsme celkem závislí
na radnici v Uherském Brodě, která tuto přípravu řídí.
V tomto období též probíhá příprava na
zahájení rekonstrukce prostoru naproti dolního obchodu. Práce zde by měly být ukončeny
do letošní jízdy králů.
V neposlední řadě nesmím zapomenout na
přípravu projektu na rekonstrukci stávajícího
sběrného dvora za měšťankou a zatrubnění
stoky v Pustém po celé délce a její návaznost
na kanalizaci.
Toto je stručný výpis těch největších akcí
a kromě toho budou i nadále probíhat různé
údržbové práce v celé obci.
Nyní bych chtěl jménem zastupitelstva
obce požádat Vás, občany Vlčnova, o trpělivost, protože některé věci nejdou vyřídit ze dne
na den a úspěch řešení je vždy společným dílem.
Do letošního roku mi dovolte jménem
všech zastupitelů Vám popřát hodně zdraví
a osobních i pracovních úspěchů.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, slova jedné krásné
písničky praví „... my čekali jsme jaro a zatím
přišel mráz ...“, toto nejsou jen slova, ale tvrdá
realita letošního jara, kdy se zima s námi
nechce za nic rozloučit.
V prvním čísle letošního zpravodaje, tak
jak je zvykem, bych Vás chtěl seznámit s tím,
co jsme dodělali nebo doděláváme z loňského roku a co připravujeme a zahájíme letošní

Slavnostní převzetí nového hasičského auta

Koupaliště – aktuální stav

Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Nejstarší občanka se narodila v roce 1919
a celkový počet obyvatel nad 90 let vzrostl
na 30. Zajímavé je, že se jedná o 26 žen a 4
muže. Občanů nad 60 let žije v naší obci 835.
Průměrný věk obyvatel Vlčnova je 42 let. Dětí
do 15 let je 443.

Obec Vlčnov měla k 31. 12. 2017 celkem 3015 obyvatel. V obci je hlášeno celkem
30 cizinců.
Lenka Chvilíčková, matrikářka

Zajímavosti z matriky
V roce 2017 se narodilo 33 dětí (17 dívek,
16 chlapců). Manželství uzavřelo ve Vlčnově
9 párů (5 v římskokatolickém kostele,
1 v obřadní síni, 3 na jiném místě). Zemřelo
39 osob. Z obce se odhlásilo 38 osob a 37 osob
se do obce přihlásilo.
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Informace z obce
Dovolte mi, abych Vás seznámila s předchozími i následujícími aktivitami obce.
V oblasti odpadového hospodářství
proběhlo výběrové řízení na svoz a likvidaci komunálních odpadů. 31. 3. končí 4-letá
smlouva s firmou Rumpold. S toutéž firmou
byla uzavřena na základě výběrového řízení
nová smlouva, která končí 31. 12. 2018. Na
další období bude vyhlášeno výběrové řízení v rámci mikroregionu Východní Slovácko.
V nejbližší době budou zveřejněny termíny
svozu separovaného odpadu na další čtvrtletí
a po dodání pytlů firmou Rumpold bude sdělen termín vydávání modrých a žlutých pytlů
(pokud obdržíme požadované množství, byly
by vydány na období do konce roku). Níže uvádím tabulku odpadového hospodářství za rok
2017, ze které je zřejmé, že poplatky, které se za
odpady od občanů vybírají, zdaleka nepokryjí
náklady. Vzhledem k tomu, že největší náklady
představuje komunální odpad v popelnicích,
proto znovu a opakovaně apeluji na důsledné
třídění odpadů, využívání pytlů na daný tříděný odpad, kompostérů na bioodpad, kontejnerů na oděvy, elektro, baterie, sklo tak, aby

v popelnicích zůstal pouze odpad, který nelze
vytřídit. Za vytříděný odpad se obci vrací část
nákladů od kolektivních systémů, především
od EKO-KOMu (viz přiložená tabulka).
Pro zkvalitnění sběrného dvora máme připravený projekt na jeho rekonstrukci.
Dosud se nám nepodařilo získat náhradní
pozemek na ukládání stavební suti, jednání
však pokračují.
Na jaře připravujeme oplocení vytypovaných dětských hřišť, tak jak bylo přislíbeno,
aby se přispělo k bezpečnosti dětí.
Možná mnozí z vás zaregistrovali změnu
v umístění reproduktorů místního rozhlasu.
Na základě rozhodnutí rady obce se začalo
s rekonstrukcí rozhlasu formou „hnízd“ umístěných na sloupech veřejného osvětlení, přičemž signál se šíří vzduchem. Postupně tak
z obce zmizí 30 sloupů, na kterých byly reproduktory umístěny, el. vedení již bylo odstraněno, aby nebránilo růstu stromů. 1. etapa této
akce byla provedena u hlavní silnice od horního konce až k Araveru, s výjimkou úseku od
Muzea pálenic po křižovatku. Pokud máte problém se slyšitelností místního rozhlasu v uve-

Odpadové hospodářství
v obci Vlčnov za rok 2017
SPECIFIKACE
ODPADŮ
Směsný komunální odpad - popelnice
Objemný odpad + směsi betonu, cihel
Papír
Plasty
Nápojové kartony
Sklo
Kov
Pneumatiky
Nebezpečný odpad
Dřevo
Stavební suť
Biologicky rozložitelný odpad
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

Marta Moštková, místostarostka

Místní poplatky
obce Vlčnov

MNOŽSTVÍ
VYRODUKOVANÉHO ODPADU
544,460 t
158,100 t
43,785 t
53,518 t
0,326 t
26,560 t
27,820 t
6,650 t
5,476 t
44,050 t
5,820 t
25,410t
941,975 t

PŘÍJMY ZA ROK 2017 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané + rekreační objekty
Kovy + zpětný odběr elektro
EKO-KOM
PŘÍJMY CELKEM

728 230 Kč
88 018 Kč
464 057 Kč
1 280 305 Kč

NÁKLADY ZA ROK 2017 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Úklid veř. prostranství, černé skládky
Směsný komunální odpad - popelnice
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
Biologicky rozložitelný odpad + dřevo
Stavební odpad
NÁKLADY CELKEM

52 000 Kč
1 370 102 Kč
291 791 Kč
83 833 Kč
521 787 Kč
102 862 Kč
2 958 Kč
2 425 333 Kč

ROZDÍL NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ

1 145 028 Kč

Zpracovaly: Marta Moštková, místostarostka a Anna Pešlová, účetní
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dené oblasti, podejte nám, prosím, sdělení.
Ještě si dovolím zhodnotit zimní údržbu komunikací. Přestože poslední zimy jsou
mírné, bez zimního posypu se neobejdeme.
Tak jako v jiných oblastech i zde není možné
vyhovět všem požadavkům občanů. Někteří
si přejí, aby se sypalo na každém kroku, jiní
se diví, proč se v „jejich“ ulici sjízdnost vůbec
udržuje a stěžují si na zbytky posypového
materiálu. Chtěla bych Vás proto požádat,
abychom se vrátili k tradici, kdy si každý před
svým domem dokázal uklidit a neřešil, zda se
jedná o pozemek vlastní nebo obecní. Spousta
občanů tuto činnost vykonává a jim tímto prostřednictvím moc děkuji. Nabízím opět možnost odvozu smeteného posypového materiálu
zaměstnanci obce.
V současné době největší pozornost směřuje ke koupališti. Stále ještě zůstává v platnosti nabídka sezonního zaměstnání (brigády) po dobu provozu koupaliště v letní sezoně
na pozici plavčíka, obsluhy bufetu, případně
pokladní.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro
rok 2018:
•
•
•

•
•
•
•
•

250 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci
250 Kč za dům, ve kterém není hlášena
žádná osoba k trvalému pobytu a majitel
domu nemá trvalý pobyt v obci
Od poplatku jsou osvobozeni občané starší 85 let a děti narozené v tomto roce
Poplatek ze psů
50 Kč za 1 psa
100 Kč za každého dalšího souběžného
Možnosti platby
prostřednictvím SIPO (využívá většina
občanů)
v hotovosti – v pokladně obecního úřadu
(termín v týdnu od 16. 4. do 20. 4., bude
vyhlášen i místním rozhlasem)
platba na účet číslo: 1543058369 / 0800
jako variabilní symbol uveďte číslo domu,
do poznámky vepište Vaše jméno.

Nájem hrobu a služby
1 × za 10 let
Občanům, kterých se platba týká bude
doručena nájemní smlouva ve dvou vyhotoveních, podepsaný originál s doplněním odst.
3, bod 2 vrátí zpět na obecní úřad (stačí vhodit
v přízemí do schránky). Možnosti platby stejné
jako u místních poplatků.
• dvojhrob
270 Kč
• jednohrob
230 Kč
• urna		
170 Kč
Anna Pešlová, účetní
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Místní knihovna informuje
V místní knihovně je 12705 knih (3699
naučných, 9006 krásné literatury), knihovna
odebírá 25 titulů časopisů. Vloni nakoupila
276 nových knih a 839 svazků opotřebované
a zastaralé literatury odepsala.
Registrujeme 257 pravidelných čtenářů:
z toho je 85 dětí do 15 let. Během roku 2017
knihovnu navštívilo 2859 návštěvníků. 443

z nich využilo služeb internetu. Pořádali jsme
16 besed, kterých se zúčastnilo 308 návštěvníků, převážně dětí. Návštěvníci si vypůjčili
10171 knih a časopisů.
Knihovna využívá výměnného fondu
uherskohradišťské knihovny, kde si může
vypůjčit knihy, které ve svém fondu nemá.
Během roku v 5 souborech vypůjčila 294 knih.

Knihovna nabízí služby: kopírování, tisk
barevný i černobílý, laminování, obalování
knih a učebnic. Využít můžete i meziknihovní výpůjční službu, kdy vám knihovna obstará
knihu z jiné knihovny v ČR, pokud ji ve vlčnovské knihovně nenajdete.
Marie Kolajová, knihovnice

Představení nové cisternové automobilové stříkačky
Prosluněné sobotní odpoledne 10. března 2018 před hasičskou zbrojnicí bylo svědkem představení nového hasičského vozidla. Slavnostní odpoledne zahájili k poslechu, jak již tradičně, členové dechové hudby
Vlčnovjané. Následoval vyhlášený cvičný
požární poplach, jehož námětem byl odjezd
naší stávající hasičské Tatry a současný příjezd
nové cisternové automobilové stříkačky (dále
je uvedeno jen – CAS). Tento akt se stal skutečným symbolem, mottem tohoto odpoledne.
Akce se zúčastnili členové a členky Sboru
dobrovolných hasičů Vlčnov, občané Vlčnova
a hosté. Našimi hosty byl Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov, Jan Pijáček, bývalý starosta
obce a člen rady Zlínského kraje, František
Dacík, člen rady obce, Ing. Pavel Rada, projektový euromanažer Mikroregionu Východního
Slovácka, plk. Ing. Jaroslav Olbert, ředitel Územního odboru Uherské Hradiště,
Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje, JUDr. Jiří Gavlas, náměstek starosty
OSH Uherské Hradiště a Zdeněk Hruška,
zástupce výrobní firmy WISS CZECH, s.r.o.
Starosta sboru ve svém projevu uvedl, že
stávající CAS 32 T 815 byla vyrobena v roce
1984, deset let sloužila v podniku ČKD Praha
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a od roku 1994 ve Vlčnově. Takže v roce 1994
hasiči Vlčnov dostali do užívání tehdy moderní
vozidlo a to za neuvěřitelných 220 tisíc korun.
Za těch 23 let jsme s vozidlem absolvovali stovky výjezdů k událostem všeho druhu. Vozidlo
Tatra nám sloužilo při požárech, při povodních, při technických zásazích, při pomoci
obci a pomoci občanům a při rozmanité a rozsáhlé požárně sportovní činnosti sboru. Mnozí
z nás jsme, obrazně řečeno, s vozidlem prožili
celou svoji zásahovou kariéru hasiče u tohoto sboru a společně s ním stárneme. Mnozí
s Tatrou prožili a prožívají i začátky své zásahové kariéry.
Technicko-taktické data naší nové, moderní CAS na podvozku Scania, představil Marek
Dacík, velitel sboru, který měl na starosti záležitosti týkající se nového vozidla.
Kdo se vlastně zasloužil o to, že vlčnovští
hasiči mohou používat novou, moderní CAS?
V první řadě je potřeba poděkovat obci
Vlčnov, členům zastupitelstva, kteří rozhodli
o pořízení nové cisterny a jejím dofinancování.
První část podání projektu a schválení možnosti pořízení jsme úspěšně řešili v roce 2016
s tehdejším starostou Janem Pijáčkem. Proces
výběrového řízení a dokončující a předávací

záležitosti jsme řešili a řešíme již se stávajícím
starostou Jiřím Matušíkem. V průběhu přípravy schvalovací části výrazně pomohl Ing. Pavel
Rada, projektový euromanažer mikroregionu.
Děkujeme Hasičskému záchrannému sboru
Zlínského kraje, který výrazně přispěl k tomu,
že náš projekt byl úspěšný a navržené technické podmínky byly schváleny. Tradiční vstřícností a ochotou se prezentoval Zlínský kraj
v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Děkujeme
za podporu a vstřícnost Okresnímu sdružení
hasičů v Uherském Hradišti.
Pořizovací cena CAS je 7 milionů 531 tisíc
korun s tím, že hlavní díl nákladů nese obec
Vlčnov a to ve výši 4,5 milionu korun. Dotaci
2,5 milionu jsme získali z Fondu zábrany škod
české kanceláře pojistitelů a půl milionu korun
poskytl Zlínský kraj.
WISS CZECH, s.r.o., děkujeme za dodání
moderního hasičského vozidla a za dosavadní oboustranně vstřícnou a podnětnou spolupráci.
Výčet těch, kteří se zasloužili o novou
CAS, se zdá být konečný, ale rozhodně není.
Hlavní podíl na tom, že jsme mohli představit
nové vozidlo, mají jednoznačně členové a členky Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov. Sbor si
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za minulá desetiletí vybudoval a získal značné renomé a to téměř ve všech prováděných
činnostech. Nejenom v činnosti represivní,
zásahové, ale i v činnosti preventivní, společenské, při práci s mládeží a při požárně sportovní činnosti.
Společně věříme, že toto nové moderní
hasičské vozidlo bude dlouho sloužit občanům obce Vlčnov a nejenom jim.
Věříme, že nové hasičské vozidlo nám
hasičům pomůže naplňovat hasičské heslo:
„Ni pro zisk, ni pro slávu, bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.
Stanislav Moštěk, starosta sboru

•

•
•
•

Základní technicko-taktická data
nové cisternové automobilové stříkačky
CAS 20
Nástavba o objemu 4000 litrů vody a 240
litrů pěnidla je uložena na podvozku
SCANIA 4×4, s poloautomatickou převodovkou Opticruise, tzn. bez spojkového
pedálu, což řidičům jedoucím k událostem
usnadňuje řízení a mohou se více soustředit na jízdu.
CAS 20 pohání dieselový motor o výkonu
353 kW.
Kabina vozu je určena pro posádku 1+5,
tedy velitel, řidič a 4 hasiči.
V interiéru jsou 2 vozidlové vysílačky analogová a digitální, každý člen posád-

•

•
•
•
•

ky zde má osobní ruční vysílačku, svítilnu
a zásahovou přilbu.
Hasiči mají v sedadlech uloženy dýchací
přístroje, takže když přijedou k požáru,
již z vozidla vysedají vystrojení a připravení k zásahu.
Voda při zásahu je dodávána prostřednictvím, ze systému motoru ohřívaného, čerpadla Ruberg o výkonu 2000 l/min
CAS je napojena na systém CAS-bus,
který strojník může ovládat z místa řidiče
nebo vzadu od čerpadla.
Výsuvný stožár se světelným tokem
o výkonu 30000 lumenů.
CAS je již vybavena pro rychlý zásah vysokotlakou hadicí o délce 60 m.

Klub sportu a kultury má novou ředitelku
Novou ředitelkou Klubu sportu a kultury
byla radou obce jmenována Petra Kučerová
Brandysová. Stalo se tak po předchozím
odstoupení z funkce předchozí ředitelky
Mgr. Olgy Floriánové a na základě vyhlášené-

ho výběrového řízení. Rada obce jmenovala
osmičlennou výběrovou komisi, která vybírala z 8 kandidátů. V komisi byli zastoupeni zástupci sportu, kultury, rady obce, jako
poradce byl přizván psycholog. Přejeme nové

ředitelce, aby úspěšně pokračovala v práci své
předchůdkyně a předchozí ředitelce děkujeme
za práci pro Vlčnov a přejeme hodně úspěchů
ve stejné funkci v rodném městě.
Marta Moštková, místostarostka

Jízda králů Vlčnov, 25. až 27. května 2018
Ročník: 2000
Král: Martin Darek Franta

PÁTEK 25. 5.

Galerie na Měšťance
17.00 Slavnosti na Slovácku objektivem
JUDr. Alexandra Tobka
výstava bude zpřístupněna
bez vernisáže
Klub sportu a kultury
18.30 Na celú dědinu
živá pozvánka – Vlčnovské búdové
umělkyně, hudecká muzika Mladí
Burčáci
19.00 Bez bab to nejde
Verbíři z Uherskobrodska XIII.
– regionální kolo soutěže tanečníků verbuňku, autor: Antonín
Juriga, spoluatoři: Kateřina Říhová,
Marcela Trtková, Petr Vozár, Zdeněk
Stašek, moderuje: Boris Papp,
účinkují: Vlčnovské búdové umělkyně, Klebetnice a CM Ženičky
z Hluku, Čečera ze Starého
Hrozenkova, CM Mladí Burčáci,
verbíři
Beseda u cimbálu s CM Ženičky
a CM Mladí Burčáci (do 24.00)
Stadion TJ
20.00 Rocková taneční zábava
účinkují: Reflexy originál, Gong

SOBOTA 26. 5.

Park Na Vale, za kostelem
14.00 Jarmark
Památkové usedlosti čp. 65, čp. 769
(pod kostelem)
14.00 Oživené památky
– rukodělné ukázky (do 17.00)
autorka: Olga Floriánová
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čp. 65
výroba růžiček na výzdobu
koní: Pavla Kučerová, Antonie
Vaculíková
čp. 739
vyšívání, šití na šicím stroji: Anna
Chovánková
výroba pentlení vlčnovského
věnce: Kristýna Petříčková
kovová krajka: Magda Jakubová
Rolnický dům čp. 57
komentovaná prohlídka
Zpívání po dědině
14.00 park u čp. 65 (do 14.20)
14.25 park U Kameňa (do 14.40)
14.45 Rolnický dům čp. 57 (do 15.00)
autor a moderátor: Petr Pančocha
účinkují: Mužský sbor Vlčnov,
Vlčnovské búdové umělkyně
Dvůr Rolnického domu čp. 57
15.00 Setkání ve dvoře aneb odpoledne
s jihočeskou písní při autorském
čtení
autor a moderátor: Pavel Popelka
účinkují: Živulenky – housle, zpěv:
Anna Nowak, harfa, zpěv: Alena
Pekařová, viola, zpěv: Anežka
Opekarová, violoncello: Petra
Dvořáková, Pavel Popelka
Amfiteátr V Jamě
14.00 Koncert DH Vlčnovjané
16.00 Vitajte ve Vlčnově – folklorní
pořad vlčnovských souborů, sborů,
muzik
autorka: Gabriela Směřičková
moderuje: Jakub Šustr
účinkují: Čerešničky, Vlčnovjánek,
CM Vlčci, Vlčnovjan, Mužský sbor
Vlčnov, Vlčnovské búdové umělkyně, CM Čardáš

Klub sportu a kultury
19.30 Královský večer
III. Setkání králů
a Předání vlády králů
autoři: Marta Kondrová, Miroslava
Vráblíková, odborná spolupráce:
Antonín Pavelčík
moderuje: Miroslava Vráblíková
účinkují: družina legrútů ročníku
2000, děvčata ročníku 2000,
král roku 2017 Petr Španěl, král
roku 2018 Martin Darek Franta,
Vlčnovjan, CM Čardáš, Vlčnovské
búdové umělkyně, Čerešničky,
žesťový kvintet, DH Vlčnovjanka
Vesnická památková rezervace
Vlčnovské búdy
19.00 Do bílého rána
volná zábava při cimbálových
muzikách, hrají: CM Burčáci
a CM Mladí Burčáci

NEDĚLE 27. 5.

Kostel sv. Jakuba Staršího
Slavnostní mše svatá za královskou družinu a děvčata ročníku
2000 a za krále Martina Darka
Frantu, hlavní celebrant pom.
biskup olomoucké arcidieceze
9.00 Průvod královské družiny a krále
od kostela k obecnímu úřadu
10.00 Mše svatá
8.00

8.00

9.00

Park Na Vale, za kostelem
Jarmark
Památkové usedlosti čp. 65, čp. 769
(pod kostelem)
Oživené památky
– rukodělné ukázky (do 16.00)
autorka: Olga Floriánová
(viz. sobota)
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9.00
9.00

čp. 65
Zdobení vozu předlegrútů
Rolnický dům čp. 57
Vitajte u nás doma – pořad
Muzea Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě
autor: Robert Provodovský
účinkují: pracovníci muzea, členové
Kopretina Březová z. s. – Danajky,
Šibalice, Slivečky, CM Šimbolica

10.00 Zpívání po dědině (do 12.30)
autor a moderátor: Petr Pančocha
Park u čp. 65
10.00 Danaj a CM Krepina
10.30 Oldšava a CM Olšava
11.00 FS Rozvadžan
11.30 Hradišťánek a CM Husličky a písničky
12.00 Kopaničiarik z Myjavy
Park U Kameňa
10.00 Čečera
10.30 Mužský sbor z Vápenic
11.00 Mužský sbor Vlčnov
11.30 Kopaničárek
U obecního úřadu
10.00 CM Burčáci
Náves
11.30 DH Vlčnovjanka
Dům rodičů krále
– ul. Sportovní, čp. 880
10.00 CM
Amfiteátr V Jamě
10.00 Zpívání pro krála (do 14.00)
– folkorní pořad domácích i hostujících souborů, sborů a muzik
10.00 Kdo si hraje, nezlobí! (do 11.00)
– pořad dětských souborů
autorka: Petra Chlachulová
spoluautorka: Klára Maťašová
moderuje: Marcela Ulčíková
účinkují: Čerešničky, Vlčnovjánek,
CM Vlčci, Hradišťánek a CM
Husličky a písničky při ZUŠ Uh.
Hradiště, Kopaničárek a Dětská
hudecká muzika ze Starého
Hrozenkova, Detská ľudová
hudba a Detský folklórny súbor
Kopaničiarik z Myjavy (SK)
11.15 Mezi trnkami a vinohrady
(do 13.15)
autoři: Jiří Jilík, Miroslav Potyka
moderuje: Vladimír Doskočil
účinkují: Čečera ze Starého

Hrozenkova, Mužský sbor z Vápenic,
Oldšava a CM Olšava z Uherského
Brodu, Danaj a CM Krepina ze
Strážnice, Vlčnovjan, CM Čardáš,
Vlčnovské búdové umělkyně
13.30 Okénko hostů (do 14.00)
připravil: Jiří Jilík
moderuje: Vladimír Doskočil
účinkují: Folklorní soubor
Rozvadžan z Trenčiaských
Stankoviec (SK)
Obec
11.30 JÍZDA KRÁLŮ
– objížďka jezdců s králem po obci
trasa: od domu rodičů krále
po hlavní silnici (ul. Sportovní
a J. Plesla) přes křižovatku směrem
na horní konec (ul. Masarykova)
k Sokolovně, dolů ul. Tyršovou, dále
ul. Kaunicovou, ul. Brodskou na
křižovatku a opět ul. Masarykovou
nahoru směrem k Sokolovně. Poté
za krojovaným průvodem do amfiteátru.
Po skončení programu Královský
vínek, kde se představuje král, jej
jezdci doprovodí zpět domů ke královským rodičům
Seřadiště krojovaného průvodu
13.30 vyhrávání DH Vlčnovjané
14.00 Krojovaný průvod
– ul. Masarykovou (kolem kostela)
směrem dolů do amfiteátru
moderuje: Jiří Jilík, Miroslav Potyka
Amfiteátr V Jamě
15.00 Královský vínek
– závěrečné představení královské
družiny a krále
autorky: Barbora Martinková,
Kateřina Martinková
moderuje: Vladimír Doskočil
účinkují: král Martin Darek Franta,
Vlčnovjan, CM Čardáš
15.30 Muzikantská rozlúčka
účinkuje: DH Vlčnovjanka

Výstavy při jízdě králů

Galerie na Měšťance
Slavnosti na Slovácku objektivem
JUDr. Alexandra Tobka
Vlčnovský kroj a jeho vývoj
– stálá expozice

pátek:
sobota:
neděle:

17.00 – 19.00
14.00 – 17.00
9.00 – 16.00

Památkové hospodářské usedlosti čp.
65, čp. 739 (pod kostelem)
Stálá expozice tradičního bydlení
sobota:
14.00 – 17.00
neděle:
9.00 – 16.00
Muzeum lidových pálenic
– stodola usedlosti čp. 65
Stálá expozice podomácké výroby
destilátů
sobota:
13.00 – 17.00
neděle:
9.00 – 16.00
Rolnický dům čp. 57
Stálá expozice tradičního bydlení,
hospodářství, kovářství a včelařství
sobota:
14.00 – 17.00
neděle:
9.00 – 16.00

Program se v případě deště
přesouvá do Klubu sportu
a kultury (KSK)
14.30
16.00
19.30
21.30
11.00
11.30
15.00
17.00

Sobota:
Koncert DH Vlčnovjané
Vitajte ve Vlčnově
Královský večer
Do bílého rána
Neděle:
Zpívání pro krála
Jízda králů – trasa se řeší podle
aktuálního počasí
Královský vínek
Muzikantská rozlúčka
s DH Vlčnovjanka

Změna programu vyhrazena!

Vstupné

Pátek
100 Kč Verbíři z Uherskobrodska XIII.
Sobota
150 Kč Královský večer
(vstupenka s místenkou)
Neděle
150 Kč Celodenní vstupné dospělí
100 Kč Celodenní vstupné děti
od 10 do 15 let, důchodci
zdarma děti do 10 let a držitelé TP, ZTP,
ZTP/P (po předložení průkazu)

Klub sportu a kultury zve na cestu kolem světa
V pátek 27. dubna 2018 v 17.30 se uskuteční v Galerii na Měšťance cestopisná přednáška s názvem: BigTrip. CZ – cesta kolem
světa. Jedná se o velmi záživné až šílené a vtipné zážitky a historky z cesty kolem světa manželů Ládi a Káti Bezděkových.
Přednáška je doplněná spoustou fotek
a videí. Nejlépe si utvoříte představu o přednášce asi tak, jak říkají sami Bezděkovi: „Naše
publikum většinou pláče… smíchy“
Srdečně Vás všechny zveme na ojedinělý
zážitek!
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Kynologický klub Vlčnov v roce 2017
Rok 2017 byl pro 16 členů Kynologického
klubu dost o brigádnických hodinách, ale
nezůstal pozadu ani výcvik psů, který je již
z názvu organizace naší primární náplní.
Nejdřív tedy co se týká výcviku. Na začátku
roku se zdálo, že se v klubu blýská na lepší
časy, co se týká figurantů. Bohužel se nám
tento záměr nepodařilo zrealizovat. Adept na
figuranta se nám oženil a nastaly mu úplně
jiné starosti. Bohužel musím konstatovat, že
vychovat dobrého figuranta si musí především
sami psovodi a to se nám nedaří. Každý z nás
ví, že pokud klub nemá figuranta, je to z hlediska výcviku velmi složité. Přesto se nám
alespoň z části daří vysílat psovody na různé
zkoušky, soutěže a výstavy.
Miroslav Matušík se psem Fauzi (německý ovčák) se zúčastnil stopařských závodů
v Holešově 21. 10. 2017, kde obsadil čtvrté místo a 5. 11. 2017 složil v Nivnici zkoušku ZVV2. Miroslav Švestka se psem Audax
(malinois), který je cvičen jako záchranářský
pes, se zúčastnili závodu záchranných psů
„Moravia cup“. Tento závod proběhl v dubnu
v Brně a obsadili jsme třetí místo. V červenci se
Miroslav Švestka s Audaxem zúčastnili výcvikového tábora záchranných psů v Pelhřimově,

kde v rámci tábora proběhly dvě akce.
Nominační závod pro start na mistrovství
České republiky záchranných psů. V naší kategorii nastoupilo pět psovodů a na MR postupoval pouze vítěz. Já s Audaxem jsme skončili na
druhém, tedy nepostupovém místě pouze horším časem než vítěz. Nicméně nakonec jsem
na toto mistrovství jel jako vedoucí družstva
Záchranné brigády kynologů Jihomoravského
kraje ČR, kde jsme obsadili 5. místo celkově,
ale nejlepší z dobrovolných organizací, což je
považováno za úspěch. Druhou akcí v rámci
tábora, kterou jsme absolvovali, byla mezinárodní zkouška RH-Tb, kde jsme se snažili
splnit limit 270 bodů pro start na Mistrovství
světa, které proběhlo v září v Rakousku. Jak
jsem již napsal, pro start na MS je potřeba získat 270 bodů z 300. Nám se podařilo (nebo
nepodařilo) jen 267. Normálně je to krásný
výsledek, ale pro start na MS nám bohužel
3 body chyběly. Dál se naši členové Vlastik
Zapletal, Jakub Pospíšek a Miroslav Matušík
zúčastňovali výcvikových dnů obran, které
pořádala Krajská kynologická rada Zlín. Tyto
akce probíhaly v Uherském Hradišti, Nivnici
a jedna byla i u nás na cvičáku. Ostatní členové buďto cvičí mladé psy, se kterými se ještě

nedostali na takovou úroveň, aby mohli jezdit
po zkouškách a závodech, ale jsou i takoví,
co nemají ambice závodit a skládat zkoušky
a cvičí si psa jen pro radost svou a svého psího
kamaráda.
Jak už jsem na začátku předeslal – byl
rok 2017 hodně o brigádách, kdy nejnáročnější akcí byla výměna části oplocení areálu
Kynologického klubu, který nám z části zaplatil obecní úřad Vlčnov, dále pak údržba tohoto
areálu a v neposlední řadě taky brigáda pro
KSK Vlčnov při organizaci jízdy králů. Celkem
jsme v roce 2017 odpracovali 320 brigádnických hodin. Ještě se zmíním o zorganizování Dětského dne pro Základní školu Vlčnov
v našem areálu. Tato akce proběhla 28. 6. 2017
a předvedli jsme dětem ukázky výcviku psů
v poslušnosti, obranách, záchranného vyhledávaní ale i dovednosti překonávat různé překážky. Po zhlédnutí těchto ukázek si děti prohlédly areál Kynologického klubu a celá akce
byla završena opékáním špekáčků, což byla
taková příjemná tečka za celou akcí.
Tolik o roce 2017 a do roku 2018 hodně
zdraví a ať to štěká.
Miroslav Švestka,
vedoucí Kynologického klubu Vlčnov

byla využita na pořízení nových košil – stejnokroje. Důvodem naší žádosti bylo sjednocení hudebníků, kteří k nám musí z větší části

dojíždět a Vlčnovské krojové košile nejsou pro
mnoho vystoupení zrovna nejvhodnější a nejpohodlnější variantou.
Po dlouhém hledání jsme se rozhodli, že nové košile nám ušije paní Matyášová
z Drslavic, která se touto činností zabývá a už
oblékla několik kapel z okolí. Nesporným plusem byl fakt, že z Vlčnova do Drslavic je to co
by kamenem dohodil. Toto pro nás bylo velmi
operativní. No a výsledek jste mohli zhodnotit na uplynulém Plese hasičů, na setkání
důchodců, popřípadě se na nás můžete podívat na našich dalších vystoupeních (viz foto),
nebo na www.dhvlcnovjane.cz
V první řadě bychom rádi poděkovali
poskytovateli dotace obci Vlčnov, která nás
v naší činnosti podporuje a dokáže pro nás
vytvořit podmínky, kterými se může pyšnit
jen málokterá kapela v okolí. My se i za jejich
podpory můžeme snažit reprezentovat nejen
sebe ale i celou obec Vlčnov kvalitní úrovní
a dobrou vizáží.
Jan Podškubka, kapelník

DH Vlčnovjané
Vážené zastupitelstvo obce Vlčnov, v roce
2017 jsme od obce Vlčnov obdrželi dotaci na
podporu činnosti DH Vlčnovjané. Tato dotace
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Nosení létečka – Královničky
Na Smrtnou neděli 18. března proběhl
ve Vlčnově už třetí ročník obnovené tradice
nosení létečka. Protože byla zima a stále trvají
chřipky, děvčátek se sešlo jenom 11, ale vůbec
to nevadilo. Všechna byla krásně nastrojená,
každá v ruce nazdobenou borovou větvičku –

létečko. Všechna se sešla na obecním úřadě,
kde zazpívala panu starostovi, pak přešla ke
kostelu a obešla pár domů na horním konci
a poté děvčátka zavítala zazpívat obyvatelům
Charitního domu. Děkujeme všem děvčátkům
a také maminkám za účast na této krásné jarní

tradici. Věříme, že polu vyženeme zimu i příští rok.
Za organizátorky Markéta Mikuláštíková
a Petra Kučerová Brandysová

Košt vín ve Vlčnově 2018
Dovolte mi v krátkosti zhodnotit Košt vín
ve Vlčnově, který se uskutečnil v sobotu 17.
března 2018 ve velkém sále Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
Po dohodě s místními Zahrádkáři jsme
navázali na číslování Koštu z roku 2012, a tak
se nyní konal už 45. Košt vín pořádaný od roku
1962, kdy byla 13. května ve Vlčnově první oficiální místní přehlídka vín.
V tomto roce se podařilo shromáždit celkem 171 vzorků vín. Z toho bylo 41 vzorků od
17 vystavovatelů, kteří uvedli původ hroznů
z Vlčnova. Pod zkušeným dohledem garanta
Ing. Libora Zlomka bylo z celkového počtu
komisí hodnoceno 124 vzorků pocházejících
zejména od malovinařů. Jako každý rok byl
někdo s hodnocením spokojen více a někdo
méně. Méně spokojeným vinařům nabízím
možnost poskytnout vzorek svého vína na
některý z přespolních koštů, se kterými spolupracujeme. Stačí se mi ozvat a vše zprostředkujeme.
Novinkou letos bylo, že návštěvníci měli poprvé možnost ochutnat kolekci
SPONZORSKÝCH VÍN, která byla poskytnuta sponzory a dalšími podporovateli Koštu
vín ve Vlčnově. Jednalo se o 47 vzorků od
komerčních vinařství, vín archivních i zahraničních, od jejichž hodnocení jsme upustili.
Musím podotknout, že podobnou kolekci vín
na podobných místních přehlídkách vín jen
stěží najdete. Úspěšnost kolekce se dá vytušit
ze skutečnosti, že vše se vychutnalo až do dna
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ještě před skončením akce. Každý návštěvník
Koštu měl tak možnost ochutnat vína za vstupné, které ve většině případů nedosahovalo ani
poloviny hodnoty jedné láhve uvedené kolekce
SPONZORSKÝCH VÍN. Za tuto kolekci velmi
děkuji našim sponzorům a podporovatelům.
Na začátku Koštu proběhla výstava původních katalogů ze všech Koštů ve
Vlčnově. Podařilo se získat také původní katalog z první výstavy v roce 1962. Podle záznamu z obecní kroniky nám ale stále chybí katalog z roku 1968.
V sobotu se také vystavovaly kopie téměř
80 stránek tzv. „KRONIKY VINOHRADNÍ“,
jejíž části jsme dostali od pana Josefa Kužely
čp. 141. Kroniku si přibližně od roku 1960
psal jeho otec Jan Kužela (1911–1991). Texty
unikátním způsobem zachycují historii vlčnovských vinohradů, a také vlčnovských búd.
V kronice určitě mnoho Vlčnovjanů najde
zmínku o svých rodičích, prarodičích nebo
vzpomínky ze svého mládí. Tak jako já tam
našel podpisy svých rodičů z návštěvy u autora v roce 1977.
Díky podpoře sponzorů jsme mohli každému vystavovateli jako poděkování předat
tzv. „VOLNOU VSTUPENKU“ a to za každý
poskytnutý vzorek vína. Vstupenku mohl využít vystavovatel sám, nebo ji darovat kamarádovi či příbuznému. Další volné vstupenky
byly předány sponzorům a podporovatelům.
Z mého pohledu byla myšlenka volných vstupenek naplněna. Chtěli jsme, aby každý vysta-

vovatel mohl na Košt vín přijít a měl příležitost
porovnat své víno s víny jiných vinařů z Vlčnova
i odjinud. Při zpětném vyhodnocení jsem rád,
že hodně z předaných volných vstupenek bylo
využito. Jestli budou v dalším roce naši podporovatelé opět tak úžasní, moc rád budu v poděkování formou vstupenek pokračovat.
A teď ke Koštu samotnému. Snažili jsme
se připravit příjemné prostředí a podmínky.
Zábava byla v rukou návštěvníků, kteří pak už
jen koštovali, degustovali a diskutovali, proč
má to a to víno tolik bodů kolik jich má. Musím
přiznat, že návštěvnost nás malinko zaskočila,
a tak jsme neměli připraveno dostatek skleniček s logem a dokonce ani vstupenek. Snažím
se skleničky s logem doobjednat pro všechny,
kteří nestihli dorazit včas. Pokud máte o skleničku s logem z letošního koštu zájem, dejte
mi, prosím, vědět. Díky velké účasti 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. Hlasovacích lístků pro hlasování
návštěvníků se vrátilo jen velmi málo a nemá
smysl je vyhodnocovat. Ale děkuji všem, kteří
se hlasování zúčastnili.
Od několika lidí jsem dostal připomínku
ohledně absence živé hudby. Na druhou stranu
může některé návštěvníky taková hudba rušit
při diskuzi nad vzorky. Navíc živou hudbu je
potřeba zaplatit a neměli by na to doplatit všichni návštěvníci. Přemýšlím pro příští rok nad
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variantou, která bude přijatelná pro všechny.
Chtěl bych poděkovat sponzorům a podporovatelům, kteří propagovali Košt vín, čímž
pomohli zachovat tuto pěknou příležitost k přátelskému posezení. V neposlední řadě děkuji
také všem pomocníkům z řad přátel a rodiny,
bez jejichž pomoci si organizaci Koštu dovedu jen těžko představit. Ještě bych chtěl zmínit
kamarády vinaře, kteří mi nezištně pomáhají se
vzorky vín na přespolní košty, čímž na oplátku
z těchto vinařských obcí dostaneme vzorky vín
na Košt do Vlčnova. Letos jsem zatím nejvíce

vzorků na výměnu dostal od Petra Kadlčíka
a Svatě Stojaspala.
Pěstování révy vinné a výroba vína má ve
Vlčnově a na Uherskobrodsku dlouhou tradici, což měla výstava historických dokumentů ukázat. Košt vín se snaží každoročně tuto
historii připomenout, hlavně mladší generaci,
aby vinařství nebylo ve Vlčnově brzy jen vzpomínkou. Vinaření není lehká práce a nedá se to
dělat od počítače ani z mobilu. Je to ale krásný
a naplňující koníček v neustálém kontaktu s přírodou. Proto velice děkuji vinařům z Vlčnova

za jejich vzorky vín a podporu snahy o udržení
vinohradnictví a vinaření ve Vlčnově.
Dokud budou vinaři z Vlčnova ochotni
poskytovat vzorky svých vín, budu se snažit
o udržení Koštu, abychom se mohli alespoň
jednou za rok sejít a diskutovat, degustovat
výsledky našeho snažení.
Uvedené historické dokumenty a vše podstatné najdete na nových webových stránkách
www.vlcnov-vinari.eu
Josef Pavelčík, Vlčnov 1065

Zhodnocení roku 2017 očima Anety Kučerové
Rok 2017 byl po sportovní stránce rokem
hodně úspěšným z mého pohledu. Nejvíce si
cením účasti na svých druhých světových
akademických hrách, kde se nám podařilo
dosáhnout s mou deblovou kolegyní Karin
Adámkovou 9.–16. místa. Z Tchaj-pej jsem
si odvezla mnoho zážitků a sportovních zku-

šeností. Tudíž bych chtěla poděkovat obci
Vlčnov za finanční podporu, kterou jsem
využila v rámci své přípravy na univerziádu v Šanghaji, kde jsem absolvovala měsíční soustředění a kondiční přípravu. Opravdu
se mi to vyplatilo a forma přišla v pravou
chvíli kdy jsme s mým týmem MSK Břeclav

vyhráli Český pohár. Toho si opravdu moc
cením. Podařilo se nám to už počtvrté v řadě.
Doufám, že rok 2018 bude minimálně podobný, ale jsem optimistka a věřím, že bude ještě
úspěšnější. Opravdu moc děkuji za Vaši podporu, vážím si toho.
Aneta Kučerová

Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud
ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat
kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem, především odpadem z kuchyně
(včetně plesnivého pečiva), je kompostování.
Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu
organismů, které právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné
postupy pro kompostování, bioodpad přímo
mizí před očima a především nezapáchá!
Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do
popelnice. Kompostování přitom není žádná
věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:

například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na sebe nalepí a vytvoří neprostupný
„krunýř“, po kterém steče veškerá voda, jádro
kompostu vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích a průběžně

přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat
trávu s listím můžeme také jednoduše poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat.
Dojde-li listí, můžeme použít popel ze dřeva
(POZOR, ne popel z uhlí!).

1) UDRŽOVÁNÍ
SPRÁVNÉHO POMĚRU
DUSÍKU A UHLÍKU (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého
se zeleným“. Zelený odpad je bohatý na dusík
a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na
uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré kombinovat
V lčnovský zpravodaj – číslo 53 – březen 2 018
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2) SPRÁVNÁ VLHKOST KOMPOSTU
Dodržování správné vlhkosti kompostu je
velice důležité, protože jakmile je v kompostu
více vody, než má být (tzn. po zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda (obr. 1), začne
kompost hnít a tím pádem zapáchat. Velkému

množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, suché listí, nebo
nerecyklovatelný papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru
málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype
(obr. 2), organismům se přestává dařit, v kom-

postéru se mohou objevovat mravenci a odpad
neubývá. Poté stačí kompost zalít vodou.
Pokud kompost zmáčknete v dlani, nevytéká
z něj žádná voda a hmota drží při sobě, máte
vyhráno (obr. 3).

Obr. 1, velké množství vody – špatně

Obr. 2, malé množství vody – špatně

Obr. 3, ideální množství vody – správně

plesnivé PEČIVO a také pečící papír.
Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou dobu
kompostování.
Na kompost můžete dát i kosti, nebudou
Vám zapáchat v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu vysbírat.
Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly
stimulují činnosti organismů, rozmělňují
bioodpad (čímž kompost provzdušňují)
a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem něco
špatně, žížaly jej opouštějí.
Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například u větví.
Pokud domácnost nevlastní štěpkovač,
může si pomoci sekačkou na trávu, která
větvičky rozmělní na menší kousky.

částečně chrání kompost před promáčením
a vysušením.

3) PŘÍSTUP VZDUCHU
DO KOMPOSTU
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak,
jak má, je dobré jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale také
budou mít organismy k nové hmotě přístup ze
všech stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je
u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé
pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho!
A opravdu to funguje.

•
•

•
•

DALŠÍ PRAKTICKÉ RADY,
JAK ZDOKONALIT KOMPOSTOVÁNÍ
Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou,
případně do něj čas od času přidejte zeminu.
Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění vypláchněte
vodou a s ní pak kompost zalejte. Nádoba
bude vypláchnutá a kompost dostatečně
vlhký.
Slupky od citrusových plodů se dají také
kompostovat, ale nesmí jich na kompost
přijít příliš mnoho zároveň.
Dají se kompostovat i proložky od vajíček,

•
•
•

•

Kompostovat se dá několika způsoby,
například na volně ploše, na starém hnojišti
nebo v nádobě přímo určené ke kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době nejvýhodnější, protože esteticky lépe
působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také

Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu, především
toho kuchyňského, do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích
se směsným komunálním odpadem,
a navíc se zbavíte složky odpadu, za kterou obec/město potažmo i vaše domácnost zbytečně platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní třídění
odpadů, máte možnost na YouTube zdarma
zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8.
díl. Mnoho úspěchů v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým mojeodpadky.cz
Ing. Radek Staňka,
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

Volba prezidenta republiky 12.–13. 1. 2018
Výsledky hlasování za územní celky, Kraj: Zlínský kraj, Okres: Uherské Hradiště, Obec: Vlčnov
Okrsek 1

1. kolo

Voliči
v seznamu
1 224

Vydané
obálky
781

Volební
účast v %
63,81

Odevzdané
obálky
781

Platné
hlasy
778

% platných
hlasů
99,62

2. kolo

1 221

827

67,73

827

827

100,00

Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly
1 Topolánek Mirek Ing.

1. kolo

2. kolo

Navrhující
strana
Senátoři

Politická
příslušnost
BEZPP

hlasy
27

%
3,47

hlasy
X

%
X

Občan

BEZPP

46

5,91

X

X

BEZPP

123

15,80

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

7

0,89

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

6

0,77

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

1

0,12

X

X

7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

270

34,70

394

47,64

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
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Senátoři

BEZPP

76

9,76

X

X

Občan

BEZPP

222

28,53

433

52,35
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Okrsek 2

1. kolo

Voliči
v seznamu
1 257

Vydané
obálky
833

Volební
účast v %
66,27

Odevzdané
obálky
833

Platné
hlasy
831

% platných
hlasů
99,76

2. kolo

1 251

874

69,86

873

869

99,54

Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly
1 Topolánek Mirek Ing.
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D.
3 Fischer Pavel Mgr.
4 Hynek Jiří RNDr.
5 Hannig Petr Mgr.
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
7 Zeman Miloš Ing.
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Navrhující
strana
Senátoři
Občan
Senátoři
Poslanci
Poslanci
Poslanci
Občan
Senátoři
Občan

Politická
příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
REAL
Rozumní
ODA
SPO
BEZPP
BEZPP

1. kolo
hlasy
18
48
122
17
4
2
290
97
233

2. kolo
%
2,16
5,77
14,68
2,04
0,48
0,24
34,89
11,67
28,03

hlasy
X
X
X
X
X
X
433
X
436

%
X
X
X
X
X
X
49,82
X
50,17

PhDr. Josef Smýkal, speciální pedagog, vlčnovský rodák
•
•
•
•
•

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že PhDr. Josef Smýkal již není mezi námi.
Zemřel náhle dne 28. prosince 2017 v požehnaném věku 91 roku. Věnujme mu tichou vzpomínku.
PhDr. Josef Smýkal se za svého bohatého profesního života zasloužil mimo jiné o:
zvukovou knihu pro nevidomé čtenáře v ČSR (1960);
první československou speciální (tyflopedickou) poradnu pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí
raného období (1977), později byla transformována na Společnost pro ranou péči;
mateřskou školu pro nevidomé děti v Brně (1978);
slepecký časopis v brailleském písmu Brněnský občasník (1990), přestal vycházet v r. 2007;
Slepecké muzeum v Brně (1992).
http://smykal.ecn.cz

VLČNOVJANÉ

Vyprávění o životě lidu na slovácké dědině
Napsal Josef Beneš, vytištěno v r. 1953
Čtení na pokračování – 2. část
No negdy sme sa aj pobili. My sme tedy
místo fotbálu mívali bitky v Veleťanama lebo
Hučanama a dyž ich nebylo, tož Horňané
s Dolňanama. Nejaký ten kameň sa negdy
trefíl do hlavy, ale ináč nic! Šak já mám
dovčilška tady nad uchem památku na jednu
takovú bitku. Ale zahnali sme ich, neutékli
sme. Tak si člověk zvykál na život, aby nebýl
moc chúlostivý, víte?
A tož dyž už sem býl větší, u nás sa říká
pacholek, to už mňa držali doma k práci.
Jezdíl sem s konima a to je něco. Šak tá naša
pěsnička:
Chlapci Vlčnovjané, majú koně vrané,
košulenky tenké ňadra vyšívané,
néni žádná náhoda. Každý Vlčnovjan
považuje koně za svoju pýchu. My pacholci
sme sa dycky snažili, aby právě naše koně
byly najpěknější. Poklúzat koně, to je starost
pacholků, krávy poklúzajú děvčice. Dyž sem
si tak vyjél s konima, proleťél dědinú, tak sa za
mňú děvčice ohlédaly. No já za něma také, to
víte. To sem aj začál chodit k muzice, ale tož
moc roztahovat sem sa tam nesmňél. Porúčali
starší, legrúti a podlegrúti. My klukáňé sme sa
V lčnovský zpravodaj – číslo 53 – březen 2 018

přiučovali, až my budem legrútama, abychom
věděli, jak na to. Mňél bych myslím aj řéct, jak
to bývalo u muzigy. To né jak včil, mně sa vám
zdá, dívaja sa na to, že sa tam ty páry enom
vláčíja po tom sále, jak dyby – s odpuščením
– měli boléní lebo co. Žádný život v tom néni.
A dyž muziga přestane, tož sa sedne ke stolom
a čučí jeden na druhého. Ale dajte mně pokoj!
To my sme chytli děvčicu a letěli sálem jak
větr, člověk sa ani dlážky nedotýkál, děvčica
jak pérko. A neseďél nigdo při muzice, šak
sa každý može doma nasedět dosť. Pacholek
si před muzikantama zazpívál pěkně tú
svoju, ti začali hrát a tancovalo sa. Sedlcký
to býl. Pěsniček naň bylo moc, postačili od
večera do púnoci jak nic. Třebas to túto si
zpomínám:
Nařezál sem sečky, štyry opálečky,
maměnko, tatíčku, spál sem u děvečky…
Potom sme tancúvali takový divoký
hopan, to děvčice až ke tle vyletovaly. Lebo
uchýtaný, to sa chlapci táhali o děvčicu a já
nevím jaké ešče ty tance byly. Potom pozděj
už sa moc tancovaly valčík a polka při
plechovéj muzice, kerú dali nebožtík Vozárek
dohromady a jezdili s ňú potom po světě. Šak
aj včil jezdíja vlčnovští muziganti ledagde
hrávat.

Po večeroch sme chodívali po dědině. Víte,
to myslím na pěknější z tych mladých rokú. To
sas držál kamarádú vedléj, šel pomalučky hore
dědinú a zpívál, můj ty bože, zapomňél na celý
svět. Já sem tedy umňél aspoň dvěsta pěsniček
všelijakých smutných aj veselých, vojenských
aj zamilovaných, a to sme chodívali dlúho do
noci. Z dolního konca bylo čut zas iné zpívat,
děvčice pod oknem počúvaly, lesti učujú toho
svého milého. A jaké piesničky sme zpívali!
Nad naším nátoním nade dvorem,
zatočíl sa šohaj s vraným koněm,
milá mu povídá, vráta mu otvírá,
„pojeď honem“…
Najvěc sa člověk nazpíval buďa legrútem.
Víte, dyž má člověk tych 20 rokú, stúpne
velice v ceně. Celá dědina si ho začne všímat.
Né enom děvčice, ale aj roby co majú céry na
vdávání, aj chlapé a dědáčci, co zpomínajú na
své mladé roky.
Tak jak já včil. No tož člověk je mládý,
bujný, cítí silu v těle, nedivte sa, že vidí svět
otevřený. Děvčic plno, jeden pěknější než
druhá, enom si vybrat. Práca nedělá žádných
starostí. Potéj celodenní dřině chodíl sem
večér po dědině dlúho do noci a zpívál, spat
chodíl před pú nocú a o štvrtéj už stávál znova
do práce, ja de sú ty čase!
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No a jak legrút jezdíl sem také za krála.
Víte, že legrútom tato sláva patří. Žádný iný
za krála nejezdí, enom legrúti. Mně to jezďéní
na koni nebylo nové ale nekeří seděli na koni
ponajprv a tým bylo všelijak. Představte
si, člověk sedí na koni v tom horku pú dňa,
navlečený v nohavicách má vyvolávat, připíjal
si s gdekým a při tom nespadnút s koňa, aby
nemňéli ostudu. To néni enom tak. Děvčice
nám pentlili koně tedy ešče pořádnýma
pentlama a né papírem jak včíl to dělajú. To
všeci počúvali, co kerý děvčicám vyvolá. Já
sem tedy svéj Kači vyvolál:
Před týmto domem je hruška bělica,
že tady bývá pěkná děvčica!
Víte, mně se tá jízda králú včil jaksi nechce
už lúbit. Najpěknější bylo, dyž sme si ju dělali
sami pro své vlastní potěšéní. Včil sem dojede

několik tisíc tych cuzích ludí, my Vlčnovjané sa
tam ztratíme jak kapka v moři a místo pěknéj
slavnosti je z toho takový jarmak, říkajte si co
chcete, ale to už néni ono. Lesti ste viděli negdy
vlčnovského legrúta, tož ste si mohlí všímnút,
že má za klobúkem kosíry, takové ty bílé kohútí
péra. To starodávný znak slobodných a jéjich
hrdosť. Kosíry nesmí nosit ani malý kluk
ani starý lebo ženatý chlap, enom poctivý
pacholek. Víte, čert mňa bere, dyž vidím
muziganty z okolních dědin, jak si dajú staří
chlapé kosíry, aby sa v Praze lepší lúbili, trúby
hlúpé. Aj slobodné děvčice je pěkně poznat od
vdaných. Slobodná má v lelíku pentlu, vdaná
už né. Tá už sa nepotřebuje parádit.
Bývá u nás dycky moc fotografú. S tyma
fotografama to máte tak. Oni si stěžujú, že ím
nechcete stát, než si to v téj kysničce naštělujú.
Šak sem sa z jedným pohádal. Povidá že prý
dědáčku postavte sa mně tady na chvilku,

máte takovú pěknú halenu, já vás chytnu.
Jářku, postavte jak postavte, ale dybyste aspoň
obrázek poslali. A že pošlú, aj si chtěl zapisovat
adresu, atož sem ím to pěkně vyložíl. Že už
aspoň deset takových slubovalo obrázek a to
bylo dyž sem nemňél hubu scvrklú jak včil,
a nemám ani jeden. No on že prý určitě pošle
a tak furt dokola drmolíl, až sem sa postavíl,
on furt ešče jednú tak, potom zas ináč a já
sem přišél z hrubéj o nejakú tú štvršhodinku
neskořéj. Francka mně potom pú dňa za
učima brčala, že ani nevím, kdy sa ide k obědu
gdesicosi. Víte, u nás sa v nedělu nejí až
o dvanásti, ale hned jak sa ide z hrubéj, zalévá
Francka lokšovú polévku a obědvá sa. Tak ve
všeckých chalupách. A gdo dojde neskoro, je
po obědě. A tož to máte tak! Oběd býl s křikem
a obrázek nemám dovčilška.
Pokračování v příštím čísle
Vlčnovského zpravodaje

Vlčnov ve fotografii
Vánoční koncert Hradišťanu

Jiří Pavlica s Hradišťanem

Účas byla opět hojná

Zahájení plesu

Žáci 9. třídy

Ples školy a obce
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Módní přehlídka Miriam Janásové

Miriam Janásová, vpravo

Ples TJ

Krojový ples
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Myslivecký ples
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Hasičský ples

Dětský krojový ples
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Dětský krojový ples

Dětský karneval

Masopust
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Pofašanková zábava

Setkání důchodců

Setkání s hejtmanem ZK Jiřím Čunkem
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Vystoupení předvedly Mažoretky
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Setkání důchodců

Vystoupení Čerešniček

Účastníci setkání

Mužský sbor slavil

Hostem byla herečka Eva Josefíková

Členové mužského sboru

Vitamínové recepty
Smoothie z mrkve a jablek
Suroviny: 1 mrkev střední velikosti, 2 malá
jablka nebo 1 velké, 1 lžíce šťávy z citronu, 1/2
hrnku vody
Mrkev i jablka oškrábeme/oloupeme
a nakrájíme na menší kousky. Společně se
šťávou z citronu a vodou dáme do smoothie
makeru a rozmixujeme do hladks.
Zázračně zdravé smoothie
z červené řepy
Červená řepa patří mezi naprosto nejzdravější druhy zeleniny, které na naší planetě
najdete. Přitom se jedná o neskutečně podceňovanou potravinu, které se mnoho lidí straní. Vězte však, že jen sotva najdete recept na
zdravější smoothie, než je právě toto.
Suroviny: 1 malá červená řepa, 1/2 banánu,
1 až 2 centimetry kořene zázvoru, 1/2 hrnku vody
Červenou řepu, banán i zázvor oloupeme,
nakrájíme na menší kousky a společně s vodou
vložíme do mixéru, kde vše pořádně rozmixujeme. Mixujte trochu déle, než jste běžně zvyklí, protože řepa i zázvor jsou poměrně tvrdé
a chvíli trvá, než je smoothie maker pořádně
zpracuje.
strana 18

Zelené smoothie na hubnutí
Recept na nízkokalorické a přitom výživné
smoothie, které vám pomůže shodit přebytečná kila. Pozor, tento recept je na 3–4 porce!
Suroviny: 2 šálky špenátu, 1/2 okurky, 1/4
celeru, 1/2 petržele, 1 svazek máty, 3 mrkve,
2 jablka, 1/4 pomeranče, 1/4 limetky, 1/4 citronu, 1/4 ananasu
Všechny ingredience vložíme do smoothie
makeru a důkladně rozmixujeme. Můžeme
postupně přidávat i i vodu pro řidší konzistenci.
Čokoládovo-ořechové smoothie
Suroviny: 1 kelímek čokoládového jogurtu,
1 lžíce nasekaných ořechů, ¼ šálku polotučného
mléka, 1 banán, 3 kostky ledu,
Na ozdobu: kostičky hořké čokolády, vlašské ořechy
Všechny ingredience dáme do mixéru
a důkladně rozmixujeme. Dle potřeby přidáme led nebo mléko, dokud není dosaženo
správné (hutnější) konzistence. Nalijeme do
sklenic a ozdobíme kostičkou čokolády a vlašskými ořechy.
Připravila Marie Kolajová
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Oblastní charita Uherský Brod
POTŘEBUJETE POMOC PRO
NEMOCNÉHO ČLENA RODINY? JSTE
SOCIÁLNĚ SLABÁ RODINA A NEVÍTE
SI RADY? POTŘEBUJETE DOUČOVÁNÍ
PRO SVÉ DĚTI? HROZÍ VÁM EXEKUCE?
OBRAŤTE SE NA CHARITU!
Oblastní charita Uherský Brod nabízí
občanům, kromě tradičních sociálních služeb, také služby, které provozuje a zajišťuje
nad rámec zákona o sociálních službách:
•

•
•

•

Centrum potravinové a materiální
pomoci – potravinová a materiální pomoc
pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce,
úhrada obědů pro děti, úhrada za pobyt
v internátě, školní pomůcky, oblečení,
vybavení domácností, sbírková činnost,
TKS, humanitární činnost, atd. Tuto službu poskytujeme zdarma.
Domácí zdravotní péče – poskytujeme
zdarma. Hradí zdravotní pojišťovny na
základě indikace od lékaře.
Domácí hospicová péče – pomáháme
nevyléčitelně nemocným lidem kvalitně
žít. Domácí hospicovou péči poskytujeme ZDARMA a to nepřetržitě. Naším
odborným garantem je MUDr. Anna
Petruchová.
Dobrovolnictví – např. doučování dětí
ze sociálně slabých rodin, doprovázení,
návštěvy klientů, předčítání, společná
modlitba, povídání, tvoření a jiné formy
aktivizace.

•

•
•
•
•

•

•

•

Půjčovna zdravotních a kompenzačních
pomůcek – jediná půjčovna v regionu.
Půjčujeme elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, oxygenátory, dávkovač léků, injekční pumpu, enterální pumpu (dávkovač
výživy), infuzní pumpu, rolátory, toaletní
židle, chodítka, atd.
Převoz vozíčkářů speciálně upraveným
vozidlem – zavezeme k lékaři, na úřady,
apod.
Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy – obědy
vaříme a dovážíme každý den, tzn. 365
dnů v roce
Pedikúra – péče o nohy a o jejich zdraví,
poskytují vyškolené pedikérky.
Poradenství v obcích – široké sociální
poradenství poskytované v budově OÚ,
vč. dluhového poradenství, poradíme na
co máte nárok, co se jak hradí, kam se
obrátit. Tato služba je zdarma.
Pomoc při mimořádných událostech –
jsme součástí Integrovaného záchranného
systému ZK. Pro obce a její občany tuto
službu poskytujeme zdarma.
Spolupráce s vysokými a středními školami – bezplatné studijní a odborné praxe,
stáže, exkurze, spolupráce při řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.). Tato spolupráce
se nezpoplatňuje.
Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce – cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným
na trhu práce pracovat v době, kdy nemo-

•

•

•

•

hou najít standardní práci. Rozšířeno
o veřejnou službu.
Probační a mediační služba – nabízíme
odsouzeným možnost odpracovat si svůj
trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své
trestné jednání. Úspěšně vykonané obecně prospěšné práce (OPP) přinášejí prospěch jak společnosti, tak odsouzenému,
který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“.
Regionální centrum sociální pomoci –
posláním je pomoc osobám rychle se zorientovat v široké nabídce sociálních služeb,
nasměrovat na další služby či instituce,
pomoci zajistit okamžitou pomoc. Cílem
je poskytnout okamžitou informaci a radu
o možnosti řešení tíživé sociální situace
osobám všech věkových skupin. Služba
je poskytována zdarma.
Odborné sociální poradenství – poskytujeme odborné sociální poradenství
v oblastech práva, dluhů a sociálních systému. Pomáháme klientovi s orientací
v jeho nepříznivé sociální situaci.
Vzkaz do obcí – svěřte nám svého potřebného občana, svěřte nám nemocné a zdravotně postižené, svěřte nám rodinu v tíživé sociální situaci, svěřte nám potřebného
seniora, svěřte do naší péče osobu bez přístřeší, osobu s dluhy, a my se o něj postaráme.

Podrobné informace o Oblastní charitě
Uherský Brod: www.uhbrod.charita.cz

Přehled akcí ve Vlčnově
pro rok 2018
Duben
2. 4.
Velikonoční
obchůzka legrútů
s králem
14. 4. Ročníková zábava
22. 4. Žákovský turnaj
ve volejbale
27. 4. Cestopisná
přednáška
– manželé
Bezděkovi
Květen
5. 5.
Pořad k výročí
CM Vlčci
11. 5. Divadelní
představení
25. 5. Jízda králů
(25. – 27. 5.)
Červen
17. 6.
Pohádkové búdy
Červenec
7. Hodové zpívání v búdách
7. Koncert dechové hudby

Září
23. 9.

XIV. Košt vdolečků

Říjen
Výstava ke 100. výročí vzniku
České Republiky a výročí
narození a úmrtí Josefa
Kukulky
Listopad
Vánoční výstava
25. 11. Mikulášské
odpoledne
Prosinec
1. 12. Tradiční
Vánoce ve Vlčnově
9. 12. Koncert
k 40. výročí
DH Vlčnovjanka
26. 12. Vánoční šachový
turnaj
31. 12. Silvestrovské
setkání
na Pepčíně

Srpen
Výstava o Velké Moravě
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Změna programu
vyhrazena.
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INZERCE NEMOVITOSTÍ
Ke koupi hledám rodinný dům v této lokalitě. Možno i k rekonstrukci, zahrádku uvítám. Tel.: 604 641 463
Sháním ke koupi byt s dobrou dostupností do Uherského Brodu. Tel.: 739 823 546
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