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Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného Vlčnovského koupaliště se uskutečnilo 29. června 2018
za účasti vedení obce, autorky architektonické studie, autorky projektu a zhotovitele.
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Vážení spoluobčané,
čas letí jako splašený a je tu druhé pololetí a
s ním doba vydání nového čísla našeho zpravodaje.
Letošní jízda králů je zdárně za námi
a doufám, že i přes nějaké výtky dopadla
dobře a že se líbila jak našim návštěvníkům,
tak Vlčnovjanům. Děkuji všem, kdo se na přípravě a průběhu slavností podíleli i těm, kteří
slavnosti připravovali. Nechci zde jmenovitě
vyzvedávat jednotlivce, protože bych mohl na
někoho zapomenout a tak posílám touto cestou velký dík všem.

Pátek 29. června 2018 byl velký den nejenom pro školáky, kteří dostávali vysvědčení
a těšili se na začátek prázdnin, ale také pro
celou obec, protože se po dvou létech intenzivní práce otevíralo nové koupaliště. Poděkování
patří zastupitelům a radním obce, kteří svým
souhlasem dali zelenou pro výstavbu tohoto
areálu a také institucím a firmám, které rekonstrukci realizovaly.
První koupaliště ve Vlčnově vzniklo
v létech 1957–1959 a sloužilo občanům Vlčnova
po dlouhých šedesát let. Nový areál, který již má

parametry a úroveň odpovídající třetímu tisíciletí, byl vybudován nákladem 35 478 199 Kč.
Bylo třeba zhotovit také tlakovou kanalizační
přípojku v hodnotě 2 632 672 Kč.
Celkem je tedy cena celého areálu koupaliště 38 110 871 Kč. Koupaliště bylo hrazeno
částečně úvěrem České spořitelny a.s. a zbývající část z vlastních zdrojů obce Vlčnov.
Věřím, že tento krásný areál bude sloužit
občanům Vlčnova a hlavně naší mládeži minimálně dalších šedesát let.
Další velkou akcí, která v současné době
probíhá v obci, je vybudování vodovodu
Vinohradská – Hranička a kanalizace v úseku
ze Záhumní do Vinohradské ulice. Druhou
fází bude položení nové silnice v celém úseku.
Bohužel se nám stavba zpomalila díky administrativním průtahům, nicméně vše včetně silnic se zvládne vybudovat ještě v tomto
roce. Tímto bych chtěl požádat občany bydlící v těchto ulicích o shovívavost a trpělivost
při výstavbě tohoto díla. Dobře vím, že touto
stavbou bude dotčen chod jejich domácností
a částečně budou omezováni, ale odměnou
jim bude zlepšení jejich životního prostředí.
Letošní rok se nám přehoupl do druhé
poloviny a v říjnu nás čekají komunální volby,
proto chci popřát všem občanům šťastnou
ruku při volbě nových členů zastupitelstva,
které po další čtyři roky povede naši obec
a bude rozhodovat o další výstavbě a chodu
Vlčnova.
Děkuji a přeji krásné léto, příjemnou dovolenou plnou nových zážitků.
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov
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Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
letošní rok je důležitý nejen v historii obce,
ale celé naší republiky. Letopočty s osmičkou
na konci se staly významnými mezníky v historii našeho národa. Mezi nejdůležitější určitě
patří rok 1348, kdy král Karel IV. zakládá první
univerzitu v českých zemích a tentýž vladař
v roce 1378 umírá.
20. století je na významné letopočty končící osmičkou obzvlášť bohaté. V současném
zpravodaji si zavzpomínáme na rok 1968,
zvláště na jeho srpnové dny dle záznamů
v obecní kronice.
Letošnímu roku 2018 bude v obecní
kronice vyhrazen určitě také velký prostor.
Největším investičním počinem je zcela jistě
rekonstrukce koupaliště. Přestavba i provoz
je nejdiskutovanějším tématem letošních horkých prázdninových dnů. Od minulých sezon
na „starém“ koupališti došlo k mnoha změnám v provozu. Především je třeba připomenout, že letošní sezona je ve zkušebním provozu. V tomto období se snažíme zmonitorovat problémy, které se objeví v praxi. Většinu
z nich bude upravovat realizační firma, stejně
tak opětovné osetí trávníků. Největší zatěž-

kávací zkouškou je provoz bufetu. Poprvé jej
provozuje obec Vlčnov na základě nového živnostenského oprávnění. Obsluhu návštěvníků
poskytují studenti z Vlčnova a okolí. Vzhledem
k tomu, že kromě odpovědné vedoucí jsou
všichni laici, čekací doby na začátku sezony
byly poněkud zdlouhavé. Zajištění plavčíků,
bez kterých koupaliště nemůže fungovat, bývá
také problematické. Podařilo se nám získat
čtyři mladé lidi, kteří podstoupili víkendový
výcvik plavčíků v Dobrušce. Bohužel ani jim
se nevyhýbají úrazy a nemoci a jejich absence musí být zajištěna externě. Údržbu areálu,
obsluhu technologie a úklid zajišťují terénní
zaměstnanci obce.
Za uplynulý měsíc provozu můžeme již
částečně rekapitulovat: odhadem jen 25 %
návštěvníků je z Vlčnova, ostatní přijíždí
z blízkého i vzdáleného okolí. Architektonické
řešení areálu většina návštěvníků hodnotí
velmi kladně. Provoz bufetu se po počátečních
dlouhých frontách zlepšil. Vstupné je hodnoceno pozitivně. Využívá se i plošina pro imobilní návštěvníky, která není v žádném okolním koupališti.

Velká zátěžová zkouška nás zasáhla
v podobě vichřice, krupobití a velkého lijáku
v neděli 5. srpna, kdy přírodní živly poničily
některé zařízení bufetu, odnesly velké slunečníky mimo areál a zaplavily sociální zařízení. Tentýž den byla volána i rychlá záchranná
služba k 3,5letému chlapci, který byl ponechán
bez dozoru rodičů spolu s o málo starším bratrem v bazénu. Naštěstí se nejednalo o závažný stav, nedošlo k zástavě dechu ani srdeční akce a chlapec byl odvezen do nemocnice
k observaci. U chlapce byl přítomen po vytažení z bazénu Dr. Černý (v té době byl návštěvníkem koupaliště) a rovněž moje maličkost
(povoláním zdravotní sestra). Připomínám
tuto skutečnost, protože na sociálních sítích
byl stav chlapce prezentován poněkud zkresleně. (Naštěstí je zachován i kamerový záznam
události.) Určitě je třeba poděkovat R. Jančovi
za pohotové vytažení chlapce z bazénu a asistenci Dr. Černého. Ze všeho nejvíce bych chtěla apelovat na rodiče dětí, aby je nechávali na
koupališti samotné!!!
Marta Moštková, místostarostka

Koupaliště 5. srpna ve 12.32 hodin při vichřici

Vlčnovské koupaliště a jeho historie
Dle záznamů v obecní kronice se se stavbou koupaliště ve Vlčnově začalo v roce 1957
a otevřeno bylo v roce 1959. „Stálo 300 000
Kčs, částečně bylo budováno dobrovolnými brigádami, o které se nejvíce zasloužili místní fot-

balisté. Největší radost z koupaliště má školní
mládež, která je za parných dnů nejvíce navštěvuje. Dospělí, hlavně ženy, si na veřejné koupání
asi nezvyknou, odsuzují společné koupání hochů
a děvčat, jež považují za nemorální.“ – tolik
citace z kroniky.
V roce 1968 se
uskutečnila generální oprava. Byl opraven bazén, vybudováno dětské koupaliště,
postaveny kabiny,
nová filtrační stanice a sociální zařízení.
V roce 1973 –
úprava koupaliště.
Byla vybudována
koryta kolem bazénů, úprava chodníků a dětského bazénu. Ve Vlčnově se
Koupaliště před rekonstrukcí, bazén v roce 2010 projevil nedostatek

vody jak v soukromých studnách tak ve veřejném vodovodu, kde se po několik týdnů průtok úplně zastavil. JZD po vyčerpání vody ze
svého rybníka vozila přechodně vodu v „lajtách“ z koupaliště.
V roce 1975 převzali koupaliště do
„socialistické péče“ členové SSM od MNV,
kde odpracovali 930 brigádnických hodin.
Budovatelská činnost pokračovala do r. 1990.
Byla opravena vodoinstalace v kabinách, opraven plot kolem areálu, nadstavena filtrační stanice, provedena elektrická přípojka.
V 90. letech se na údržbě koupaliště podílel místní hasičský sbor. V roce 1992 byla
návštěvnost 4583 dospělých a 7588 dětí.
V roce 1997 zasáhly povodně i do života v naší obci, tedy i koupaliště. „Vyřazením
úpravny vody v O.N. Vsi z provozu byl v obci
akutní nedostatek pitné i užitkové vody a tak
vodu z koupaliště doslova vypil dobytek z místního Výrobně obchodního družstva“. Provoz
koupaliště v tomto roce nebyl obnoven.
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V roce 1998 byl vybudován chodník z obce
ke koupališti.
Po roce 2000 byly údržbové práce prováděny zaměstnanci obce. Provoz býval zahajován poslední školní den, kdy měly žáci
vstup volný. Dlouhodobě se zvažovala rozsáhlá rekonstrukce areálu z důvodu nevyhovujícího technického a hygienického stavu.
Několik let se obec Vlčnov potýkala s vykoupením pozemků, na kterých bylo koupaliště postaveno. Jednalo se jak o vlastníky z řad
občanů, tak i pozemky státní. Rozšíření areálu se podařilo přikoupením dalšího pozemku, který umožnil výstavbu slunečních teras.
Před zadáním vypracování projektu na nové
koupaliště byla zadána architektonická studie na fakultě architektury v Brně. Zastupitelé
obce se měli možnost na výjezdních zasedáních seznámit s areály koupališť v blízkém
i vzdáleném okolí.
Poslední sezona na starém koupališti proběhla v roce 2015. Bylo otevřeno celkem 42
dnů (o 14 dnů déle než v předchozím roce).
Bylo prodáno celkem 7 833 lístků a tržba činila
164 040 Kč. Nejvyšší počet návštěvníků, 358
osob, byl 22. července. Oblíbené bylo i večerní koupání. Návštěvníci byli nejen z Vlčnova
a širokého okolí, ale i ze Slovenska.

S fyzickou přípravou rekonstrukce se
začalo v roce 2016 vytěžením velkého množství vzrostlých náletových dřevin, odtěžením
kořenů, úpravou terénu a bouráním stávajících
budov. V roce 2017 bylo předáno staveniště
realizační firmě na základě výběrového řízení a dle projektu fi D plus. Konečná cena díla
je 38 mil. Kč.
V areálu koupaliště je několik objektů:
základem je plavecký bazén, rozdělený na část
pro plavce s max. hloubkou 180 cm a část pro
neplavce se třemi chrliči, masážními tryskami
a skluzavkou. Součástí bazénu je i plošina pro
imobilní návštěvníky. Dětský bazén (brouzdaliště) obsahuje vodní prvky pro děti. Součástí
areálu je samozřejmě technické zázemí pro
provoz, objekt pro plavčíky, převlékárny, toalety (vč. vybavení pro invalidy), dětské hřiště
s herními prvky, nafukovací trampolína, hřiště pro plážový volejbal i moderně vybavený
bufet. Před areálem je prostorná plocha na
parkování vozidel.
Slavnostní otevření nového areálu vlčnovského koupaliště proběhlo 29. června 2018
za přítomnosti hostů a hojné účasti občanů.
Zpestřením slavnostního dne byly vodní hry
pro děti, turnaj dětí v plážovém volejbalu a promenáda v plavkách (historických).

Koupaliště před rekonstrukcí, bufet před demolicí

Návštěvní řád Vlčnovského koupaliště
Tento návštěvní řád slouží k dodržování
platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků bazénů na koupališti. Řád musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. V prostorách koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat
ustanovení tohoto návštěvního řádu a dbát
pokynů zaměstnanců koupaliště.
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

VSTUP NA KOUPALIŠTĚ
Koupaliště je otevřeno od června do září,
dobu zahájení a ukončení sezóny určuje
provozovatel – Obec Vlčnov.
Provozní doba je uvedena u vstupu, vyjma
dny, kdy stav počasí nedovolí provoz.
Případné změny provozní doby budou včas
oznámeny v rozhlase i na informační tabuli
u vchodu do areálu koupaliště i na internetové adrese www.vlcnov.cz
Dětem mladším 10 let je vstup do areálu koupaliště povolen pouze v doprovodu
osoby starší 18 let.
Vstup na koupaliště je povolen pouze
na platnou denní vstupenku, vydanou
u pokladny koupaliště.
Každý návštěvník je povinen použít k převlékání místnost pro tyto účely zřízenou.
Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí uzavřením. Vstupenka platí
pouze na den jejího vydání pro jednotlivý
vstup do areálu koupaliště.
Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu
a pokynů odpovědných pracovníků koupaliště.
Při plném obsazení koupaliště může provozovatel dočasně zařízení uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se
koupaliště uvolní.
Při odchodu z koupaliště je návštěvník
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povinen vyžádat si vrácenku, pokud se
bude v ten samý den vracet zpět na koupaliště. Bez platného dokladu vrácenky je
návštěvník povinen zakoupit novou vstupenku.
•

•

•
•
•

•

VYLOUČENÍ NÁVŠTĚVY
Do bazénu nemají přístup osoby trpícími
vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby
zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku jednoho roku,
děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénů
pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou
kolem nohou.
Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který
přes napomenutí přestoupí ustanovení
tohoto návštěvního řádu nebo se chová
jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových
případech letní koupaliště na vyzvání, je
pracovník provozovatele povinen rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat
o zakročení příslušníky Policie ČR.
PROVOZNÍ POKYNY
PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Převlékání je povoleno pouze v příslušných převlékárnách.
Provozovatel neručí za ztrátu peněz a cenných předmětů v prostoru letního koupaliště Vlčnov.
Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi případně
v pokladně. Tyto předměty musí být zapsány do knihy nálezů.
Do dětského brouzdaliště mají vstup povolen pouze děti od 1 do 6 let s doprovodem
rodičů. Starší děti do brouzdaliště nevstupují.

•

•

•
•

•

•

Návštěvník se v prostorách koupaliště
pohybuje ve slušném a čistém koupacím
oděvu a svým chováním nesmí porušit
zásady mravnosti a slušnosti. Do bazénů je vstup povolen pouze v plavkách.
Návštěvníci koupaliště (mimo děti do 3
let) nesmí v prostorách mimo převlékáren k tomu určených odkládat jednotlivé
součásti koupacího oděvu.
Návštěvníci, kteří neumějí plavat, nebo
plavou nedokonale, se mohou koupat jen
v prostorách pro neplavce, to znamená do
hloubky nejvýše 160 cm. Plavčík je povinen takové návštěvníky vykázat do prostoru pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý uposlechnout jeho
rozhodnutí.
Vstup do prostoru bazénů je možný pouze
průchodem před brodítka, která jsou osazena sprchami.
Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu
pohybovat opatrně po mokrých plochách,
tím předcházet úrazům. Provozovatel
nenese odpovědnost za škody, poranění
a úrazy, které si návštěvníci způsobili sami
vlastní neopatrností, nebo nedodržováním tohoto řádu.
Návštěvníci koupaliště jsou povinni šetřit
jeho zařízení, zbytečně neplýtvat vodou
a po sprchové koupeli ihned uzavřít ventily
sprch. Jsou povinni uhradit způsobenou
škodu na zařízení koupaliště. Návštěvníci
jsou povinni udržovat ve všech prostorách
pořádek a čistotu.
Skákat do vody je mimo vyhrazený prostor přísně zakázáno. V případě ohrožení
návštěvníků bazénu mohou plavčíci zakázat skákání i v tomto prostoru do doby, než
ohrožení pomine. Tento prostor musí plavčík na tuto dobu označit nápisem „zákaz
skákání do bazénu“.
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•
•
•
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•

Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu letního koupaliště. Přitom
konec provozní doby se rozumí čas, kdy
návštěvník musí opustit prostory areálu koupaliště. Přání a stížnosti týkající
se provozu zařízení nebo zaměstnanců
koupaliště, zapisují návštěvníci do Knihy
přání a stížností umístěné u pokladny.
Návštěvníci se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na provozovatele letního
koupaliště.
ZÁKAZ ČINNOSTÍ NA KOUPALIŠTI
Na letním koupališti je zakázáno:
Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem
rušit klid ostatních.
Volat o pomoc bez vážné příčiny.
Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat
druhé osoby do vody, pobíhat po vnitřním
prostoru bazénu (hrozí nebezpečí úrazu
při uklouznutí), skákání do vody mimo
vyhrazená místa.
Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů a jiných odpadků, čištěním nebo praním prádla, používáním nevhodných kosmetických výrobků.
Kouřit včetně elektronických cigaret
v převlékacích kabinách, bufetu, sociálních zařízeních a ve vnitřních prostorách
bazénu, tedy prostorách, které jsou již
čistá zóna za brodítky. Vcházet do oddě-

•
•
•
•

•

•
•

lení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví.
V prostorách koupaliště volně ukládat
skleněné nebo jiné předměty, ohrožující
bezpečnost návštěvníků.
Vodit do areálu koupaliště psy nebo jiná
zvířata, přinášet různé hořlaviny, používat vařiče, audio techniku bez sluchátek.
Hrát míčové hry tvrdými míči a podobně
mimo hřiště.
Vnášet do bazénu nafukovací předměty,
ploutve, míče (povoleny jsou pouze nafukovací rukávy a plavecké brýle).
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je určeno
viditelně označené místo v provozní budově. První pomoc poskytuje plavčík, který
v případě potřeby přivolá lékaře.
Poškození nebo krádež majetku z areálu
koupaliště je postihováno podle příslušných platných zákonů.
Provozovatel letního koupaliště si vyhrazuje právo dle potřeby tento návštěvní řád
doplnit nebo upřesnit. Tento řád je platný pro všechny pracovníky a návštěvníky
koupaliště i bufetu.
PROVOZOVATEL: OBEC VLČNOV
IČ: 00291561, 687 61 Vlčnov 124
Tel: 572 675 112

Ceník vstupného
na koupaliště
BĚŽNÉ
VSTUPNÉ
Dospělí
50 Kč
Děti (do 3 let)
zdarma
Děti (od 3 do 15 let)
25 Kč
Studenti (do 26 let)
30 Kč
Senioři (od 65 let)
30 Kč
ZTP, ZTP/P
30 Kč
Průvodce ZTP/P
zdarma

VSTUPNÉ
PO 18.00
30 Kč
zdarma
15 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
zdarma

RODINNÉ VSTUPNÉ
2 dospělí a 2 děti
120 Kč
2 dospělí a 3 děti
150 Kč
(děti od 3 do 15 let)

80 Kč
90 Kč

PERMANENTKA
NA 10 DENNÍCH VSTUPŮ
Dospělí
450 Kč
Děti (od 3 do 15 let) 200 Kč
Studenti (do 26 let)
250 Kč
Senioři (od 65 let)
250 Kč
ZTP, ZTP/P
250 Kč
V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ SLEVY
JE ŽADATEL POVINEN
NÁROK NA SLEVU PROKÁZAT.

Z obecní kroniky – rok 1968
I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Rok 1968 je rokem historickým, neboť
svými revolučními událostmi a důležitými
zákonodárnými změnami hluboce zasáhl
do osudu naší drahé vlasti a podstatně ovlivnil další osud Čechů a Slováků.
Začátkem roku se připravovaly volby
do lidosprávy, leden pak rozhodl o novém
životě, srpen nás postavil před historickou
zkoušku dějin, 28. říjen zhodnotil 50 let republiky vyhlášením federalizace státu a na vánoce se celý svět obdivoval historickému letu
k Měsíci.
A v duchu demokracie a humanity se razil
čs. „socialismus s lidskou tváří“. Vydán byl
zákon o rehabilitaci politických vězňů, zrušena censura, rozvinul se svobodný národní,
politický a náboženský život. Odčiňují se křivdy z deformací z let padesátých i ve Vlčnově.
Letos 16. května nastoupili znovu učitelé Antonín Kužela a Anastázie Handlířová
na školu ve Vlčnově, odkud museli pro náboženské přesvědčení odejít po prověrce v r.
1958. V minulých letech už byli propuštěni
z vězení kněží Marášek, Oldřich Klabačka,
Josef Moštěk a Jakub Zemek. Rehabilitován
byl bývalý starosta, poslanec za stranu lidovou
Jan Plesl, který zemřel ve vězení na Mírově.
Jeho zabavený majetek byl příbuzným vrácen.
Také dříve znárodněné domy obchodníku Ant.
Volfovi a mlynáři Plachému byly majitelům
vráceny.
Srpnové události se hluboce odrazily též
u vlčnovských občanů. Okupační jednotky
projížděly ve středu 21. srpna v noci v 23,30 h.
po státní silnici Uherským Brodem ve směru
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od Bánova. Byly to kolóny tanků a motorových vozidel. Za tiché letní noci poslouchali
jsme se zatajeným dechem po 20 minut hrčení
tanků o dlažební kostky, než tyto dunivé hlasy
zanikly směrem k Uh. Hradišti. Nové kolóny
vozidel pokračovaly týmž směrem ve čtvrtek
ráno o půl 6. hod. a znovu další o půl 8. hod.
Pozoroval jsem je u nádraží v Brodě. Lidé jdoucí do práce je přehlíželi, u Zbrojovky ukazovali zaťaté pěsti. Na každém autě držel voják
kulomet v pohotovostní poloze s ukazováčkem
na spoušti. Kolemjdoucí lidé říkali, že vojáci
hledají kontrarevoluci. Neviděl jsme ani jediné
osoby, která by projíždějící vojsko nějak zdravila nebo vítala.
Vlčnovem projížděla první menší motorizovaná skupina ve čtvrtek 22. srpna
kol 21. hodiny ve směru od Dol. Němčí
na Veletiny. Hledala na horním konci orientační tabule, které Vlčnovjané odstranili. Lidé
říkali, že okupační jednotky dostávají úmyslně
od našich občanů chybné orientační informace, aby si cestování pomátly.
V sobotu 24. srpna stále přelétávala sovětská letadla a helikoptéry ve směru od Kunovic
na Javořinu, což se opakovalo po 14 dní. Počasí
bylo ve středu a čtvrtek pěkné, potom převážně chladné a deštivé.
Další dva zbloudilé vozy jely v neděli 25. srpna v 9. hod. z horního konce dolů
a na křižovatce marně hledaly orientační směrovky, které občané včas uschovali, aby alespoň tímto způsobem v bezmocnosti ukázali
svůj zásadní nesouhlas obsazení naší vlasti
cizím vojskem.

Projevy nesouhlasu s vnucenou okupací
vyjadřovali občané hesly, česky i rusky psanými vápnem neb nesmazatelnými barvami po silnici a budovách. Už ve středu byly
na brodské silnici u skleníků JZD vápnem
nápisy rusky „Tu není doma“ a česky „Zrádci“.
V dalších dnech se objevily nové nápisy: na zdi
u Kovářů č. 35 vápnem „Svoboda, Dubček,
Císař“ a „Pryč s okupanty“. Stěna na MNV
před kinem hlásala ruským nápisem fermežovou barvou: „Kontrarevoluce u nás není,
tu najdete v Moskvě, v Kremlu“. Na vývěsní tabuli jsme viděli rusky: „Jděte domů“,
na skleněných tabulích samoobsluhy Jednoty
pod mateřskou školou česky na skle „Za dvacet
let spolupráce - odměna okupace“. V Rybářích
při hlavní silnici vyjádřil autor svůj nesouhlas
s okupací českým veršem na silnici: „Co Čech,
to muzikant, co Rus, to okupant“.
Popsaná hesla vyjadřovala opravdové
smýšlení a city lidu, který v této těžké zkoušce
táhl za jeden provaz. Hesla zněla samorostle,
nikdo je nedoporučoval, ani rozhlas je neorganizoval. Hesla vytryskla z hloubi duše lidu
a byla výrazem masového odporu proti násilí.
Projev odporu a smutku vyjádřil MNV
v pátek vyvěšení státní vlajky na půl žerdi,
Komunální služby vyvěsily černý prapor u silnic za kinem.
Koncem týdne objevily se první portréty
pres. L. Svobody a Alex. Dubčeka za oknem
MNV a správkárny obuvi, vedoucího Jar.
Kolíska.
Místní Komunální služby z vlastní iniciativy začaly v prvních dnech okupace vyrábět
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vkusný kruhovitý odznak, uvnitř v kruhu tři
národní barvy, nahoře v kruhu „Svoboda“,
dole „Dubček“. Daleko v kraji, v Gottwaldově
i v Praze byl o odznak velký zájem.
Po rozhlasovém projevu našich státníků z Prahy za týden v úterý 27. srpna, kdy
v 15 hod. promluvil pres. L. Svoboda a v 16,50

h. velmi pohnutě Alexandr Dubček, vlna očekávání polevovala, ale záporný postoj k okupantům zůstal a mnozí tvrdí, že nevymizí
z generace, která tyto pohnuté dny prožila.
Postupně, až po urgenci hlídky Veřejné
bezpečnosti na MNV, mizí nápisy, vyrostlé
v prvním týdnu okupace. Dne 10. září byly

na MNV nejprve oškrabány a pak celý spodek
raději znovu natřen.
Naposled jela Vlčnovem větší automobilová kolona cizího vojska v sobotu 28. září
ve směru od Veletin.

katastru, kde se má ve výstavbě pokračovat.
Letos od 1. ledna družstvo přistoupilo k pevnému odměňování v hodnotě 18 Kčs
na normu a 2 Kčs na naturálie a od 1. července bylo vlčnovské JZD uznáno jako družstvo
s vyšší úrovní hospodaření. Tím odpadly mzdy
na pracovní jednotky a doplatky. Zařazení
do vyšší úrovně přispělo též ke zlepšení sociálních a pracovních možností družstevníků.
Na odměnách bylo za rok 1968 vyplaceno
celkem 5,180.915 Kčs, hrubý důchod družstva činil 10,586.721 Kčs, čistý zisk 5,306.209
Kčs. V r. 1966 činil čistý zisk 123.000 Kčs a v r.
1967 pak 2,771.000 Kčs. Družstvo přidělilo
letos do rezervního fondu 1,871.000 Kčs, celkový stav rezervního fondu obnáší 2,786.000

Kčs. Celkový majetek družstva tvoří koncem
roku hodnotu 25,822.536 Kčs.
Vlčnovští družstevníci dokázali, že dovedou dobře pracovat, o čemž svědčí výsledky
dosažené v tomto hospodářském roce. Tak
v rostlinné výrobě byly tržby vyšší proti r.
1966 dvojnásobně, tržba za maso za sledovaná léta byla též dvojnásobná, podobně i tržby
za práce a služby.
I s dodávkami státu se JZD úspěšně vypořádalo. V tomto roce bylo odevzdáno 120 vagónů obilí, 1.126 q hovězího masa, 2.244 q vepřového masa, 592 q drůbeže, dále odevzdáno
bylo 1,053.787 l mléka (dojivost 6,51 l denně
na krávu) a 293.385 kusů vajec.
Stav dobytka mimo JZD viz tabulka.

II. HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
JZD čítalo v letošním roce 1824 ha zemědělské půdy, z toho 1727 ha orné. Záhumenkáři
obdělávali navíc 160 ha (109 ha orné). Největší
plocha byla oseta obilovinami a to 922 ha,
na nichž bylo sklizeno 27.016 q obilí, průměrně na 1 ha 29,2 q. Cukrovce náleželo 138,54
ha, z nichž sklizeno 52.269 q, na 1 ha 377 q.
Koncem roku čítalo družstvo 1.113 kusů
skotu (z toho 446 krav), 1.520 prasat (111prasnic) a 29 koní. Potěšitelné byly přírůstky
dobytka, které činily u skotu 0,50 kg na kus
a 1 den a u prasat 0,51 kg.
Z ekonomických důvodů byl zrušen
chov slepic na západní farmě a hala se adaptuje na výkrm skotu na žír. Z týchž důvodů
bylo koncem roku zrušeno i skleníkové hospodářství při silnici do Brodu a v objektech
se zavede výkrm kuřat na žír. Hospodářství
bylo nerentabilní, jmenovitě otápění skleníku značně zvyšovalo náklady. Při skleníku
zůstane pouze polní zelinářství, dosavadní
zahradník Genčo, zkušený bulharský praktik,
z Vlčnova odchází. Obyvatelstvo nelibě neslo
zrušení skleníkového hospodářství, neboť
požívání zeleniny se ve Vlčnově už natolik
vžilo, že její nedostatek se bude v dědině těžko
nahrazovat.
JZD ve Vlčnově je členem Sušárenského
sdružení na vojtěšku spolu se sousedními
obcemi. Za tím účelem byla už vloni vybudována sušárna v Dolní Rovné na dolněmčanském

Drůbež
Husy

osobní vlastnictví
členů JZD

ostatní do 0,5 ha
a bezzemci

nad
0,50 ha

Úhrnem

2410

1170

99

3679

86

24

---

110

Kachny

3

2

---

5

Krůty

6

2

---

9

Ovce

6

5

1

11

Prasata

294

41

18

353

Skot

70

5

16

91

Koně

---

---

5

5

III. VÝSTAVBA OBCE
Vzdor neklidných událostí pokračovalo
budovatelské úsilí. V akci „Z“ (brigádnicky
zdarma) se letos provedlo:
1. Na stadiónu se dokončily vstupní objekty (pokladna a kiosk), tréninkové hřiště
za stadiónem se buldozerem vyrovnalo,
oplocení drátem kolem potoka, dokončeny kabiny a postaveny sociální zařízení. V tomto roce se obdrželo od Čs. tělovýchovného svazu 191tisíc, odpracováno zdarma 4.800 brigádnických hodin.
Stadión byl letos dobudován a MNV jej
20. září předal Tělovýchovné jednotě
Vlčnov. Celková hodnota stadiónu, který
se budoval od r. 1960, činí 2,046.000
Kčs, z toho od ČSTV a ONV se obdrželo 1,249.000 Kčs, celkový počet odpracované brigádnické práce zdarma dosáhl
26.464 hodin.
2. Byl vypracován projekt na veřejný vodovod pro Vlčnov, který má být do tří let
napojen na dálkový vodovod, jenž vede
přes Vlčnov od Moravy do Uh. Brodu.
Projekt vypracovali studující vysokoškoláci geodézie jako svou diplomovou práci
zdarma. Přijeli do Vlčnova 13. května,
MNV jim zaplatil jen stravu a ubytování.
Stravovali v jídelně JZD, ubytováni byly
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hoši v počtu 35 na stadiónu a 20 děvčat
v přízemí MNV. S Vlčnovem se rozloučili
25. května.
3. Podle vypracovaného projektu se jako
první trasa začala 17. prosince budovat
přípojka od MNV do školní jídelny. Trasa
byla vybagrována po pravé straně silnici
jen po starou poštu, další postup musel
být pro příchod mrazů přerušen. Tato
práce se zpozdila pro opožděné dodání
litinového potrubí a všech součástek. To
vše se muselo zajišťovat přímo v odbytové
základně v Olomouci a ve skladech Okres.
vodohospodářské správy v Uh. Hradišti.
Po zajištění materiálu nepřijel včas bagr.
Okresní nár. výbor k stavbě přispěl částkou 30.000 Kčs, Jihomor. pekárny 12.000
Kčs, Jednota Ostroh 4.000 Kčs, Komun.
služby Vlčnov 4.000 Kčs, farní úřad 1.000
Kčs a občané bydlící v této trati, kteří
se hodlají připojit, dali po 500 Kčs.
4. Započato bylo s budováním čekárny
na dolním konci u býv. hřiště. Tam se začal
budovat dláždění chodník, MNV dodal
materiál a občané vybudovali chodníky
v délce 200 m po straně potoka.
5. Do zimy se ještě podařilo vybudovat dlážděný chodník k nové škole, přičemž byla

rozšířena silnice v místě zatáčky. Materiál
dodala silniční správa, MNV zaplatil dělníky částkou 2.000 Kčs.
6. Na kostkování ulice Partyzánské se podařilo zajistit kostky u Dopravních služeb.
Kostky si ze Slavkova, kde tento podnik
provádí stavbu silnici Slavkov-Strání,
přivezli sami občané, kteří si je museli
vytrhat na staré silnici. V budování silnice v Partyzánské ulici se má pokračovat
v příštím roce.
Kromě těchto akcí, které měly charakter brigádnické práce, pokračovalo se v další
výstavbě:
1. Letos se uskutečnila generální oprava
koupaliště, kterou provedly Komunální
služby Vlčnov. Byl opraven bazén, vybudováno dětské koupaliště, postaveny
kabiny, nová filtrační stanice a sociální
zařízení, vše v r. 1968 v hodnotě 150 tisíc.
K tomu účelu si obec půjčila u Státní spořitelny v Uh. Hradišti 100 tisíc. Koupaliště
bylo dokončeno v pozdním létě, takže bylo
v důsledku špatného počasí v provozu jen
14 dní.
2. Za pomoci farního úřadu se provedla
oprava zídky kolem hřbitova, která byla
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3.
4.

5.

6.

ve velmi špatném stavu. Tuto opravu provedli Josef Bařina s otcem po zaměstnání.
Fara na to přispěla částkou 1.000 Kčs, jež
byla určena na mzdy, materiál proplatil
MNV.
Okolo kováře Stloukala se vybudovala
nová vozovka a vjezdy do obytných domů
nákladem majitelů, obec dodala kámen.
Okresní nár. výbor dokončil výstavbu učitelské čtyřbytovky na Cigánce čp. 994,
která byla předána nájemníkům 20. prosince. Nastěhovali se tam učitelská dvojice
manželů Jiřího a Svatavy Severinových,
učitel Vojtěch Janovský, učitel Josef
Kašpárek a zubní lékařka MUDr. Anna
Smreková.
Jednota otevřela po žních na horním konci
samoobsluhu potravinářského obchodu v býv. rodinném domku Vincence
Chovánka, který adaptovaly Komunální
služby. Prodává tam Lud. Daňková
z Veletin.
Rozhlasové zařízení, které mělo stále
poruchy, bylo letos rekonstruováno

nákladem 40 tisíc, které obec obdržela
od ONV. Síť rozhlasu se rozšířila na ulice,
které ji postrádaly: Panské, za hřbitovem,
do vinohradů, do Partyzánské. Zesílilo
se rozhlasové zařízení čtyřmi rozkladnými
skříněmi (u MNV, u sokolovny, u obchodu ved. Kužela a u mlýna) a vyměňovaly
se reproduktory.
7. Komunální služby starý stadión na dolním konci přebraly od MNV a využily jej
k výstavbě komunálních objektů. Tohoto
roku tam postavily halu na výrobu cementového zboží a staré šatny upravily na kanceláře, vše nákladem 900 tisíc.
8. V nových svobodnějších poměrech po
Lednu mohli nábožensky založení občané přikročit k postavení nové kapličky
pod Vinohrady. Kaplička byla před několika roky ve zchátralém stavu zbořena,
k postavení došlo však až letos.
9. Stále se pokračuje ve výstavbě rodinných
domků, letos se jich postavilo 10, takže
Vlčnov ke konci roku čítá 1.003 popisných
čísel, z toho však je 12 pro zbourání vyne-

chaných. Jsou to popisná čísla: 87, 186,
188, 203, 296, 297, 298, 315, 355, 363,
442, 556. Ročně se postaví průměrně 9-10
domů, novostavby jsou na čtyři roky osvobozeny od domovní daně.
10. Pokračovalo se v opravách školních
budov. Letos byla dokončena fasáda
na staré škole a vyměněna okna na straně od Rybář. Na tuto akci obdržel MNV
od okresu 30 tisíc. Oprava se provedla
pomocí rodičů přes prázdniny menším
nákladem, zbytek obnosu byl proto použit na vylepšení prostředí v obou školách.
11. K menším stavebním akcím letos provedeným patří oprava vozovky do JZD nákladem 5.500 Kčs (materiál od JZD, dělníky platil MNV), dále v obvodě předsedy
Frant. Janči a Jana Vaculy vybudovány
byly patky k železným lávkám přes vlčnovský potok za bezplatné pomoci okolních občanů.

měsíčně, dosáhli tak podstatného zvýšení,
pak pochopíme, že nová úprava důchodového zabezpečení těmto lidem velmi pomohla prožít stáří bez velkých obav o zítřek.
Ve Vlčnově toto zvýšení pomohlo 196 starých lidem. Navíc mohou využívat vývařovny MNV ve Spolku, kde mohou dostat obědy
místo ceny 5,20 Kčs za 0,50 -1,50 Kčs, nejpotřebnější i zdarma, a také ze státních prostředků mohou obdržet i mimořádné podpory. Za zmínku stojí i humánní stránka tohoto
zákona, která odstranila opatření z padesátých let a stejné důchody přiznala i býv. živnostníkům a také legionářům z 1. světové
války (je jich ve Vlčnově 5: ruští: Jan Kovář,

Fr. Pavelčík, Jan Ulčík, italští: Šimon Klabačka
a Jan Ondrůšek), do této doby odstrkovaným.
Sociální a zdravotní komise při MNV přispěla ze svého rozpočtu datovaného státem
navíc 15.120 Kčs na obědy důchodců, 6.970
Kčs k jednorázovým výpomocím potřebným
občanům a na nákup uhlí a jiných potřeb částkou 2.789 Kčs. Komise několikrát navštívila
nemocné, u kterých je prováděna pečovatelská služba, zkontrolovala sociální zařízení
v pohostinstvích a ve školách, provedla kontrolu vyvařování a zjištěné závady po dohodě
s účastníky hned odstranila.

světě v Paříži, v New Yorku, Londýně, Belgii,
ve Vídni a v Rusku. Toto roztroušení znemožňuje uskutečnit soubornou výstavu jeho díla.
Ottmar byl člověk dobrý a skromný. Jeho
umění bylo uměním poctivého dělníka, který
pracuje na dobrém díle.
Po dlouhých přípravách, hlavně však
častých zkouškách pod vedením kapelníka
Bedřicha Rektoříka z Uh. Brodu se nejprve
hudba vlčnovská představila se svým programem občanům Vlčnova na návsi před školou.
V pátek ráno 24. května byli hudebníci s vlčnovskými kroji v kufrech připraveni k odjezdu do městečka Halleinu, které
leží u Salzburku. V místě téměř tisíc občanů
Vlčnovjany očekávalo. Prvním vystoupením
vlčnovské dechovky byl dvouhodinový koncert
na náměstí. Večer hráli ve velkém sále taneční
hudbu až do pozdních hodin, protože přítomní
požadovali další a další české polky a valčíky.
Příští den jeli do městečka Abtenau,
kde byly slavnosti celé Tennenské oblasti. V dopoledních hodinách byl velký průvod všech přítomných krojovaných souborů
a hudeb, v jehož čele pochodovali Vlčnovjané.
Po návratu do Halleinu se uskutečnil monstrkoncert společně s místní hudbou.

Zájezd byl úspěšný. Vlčnovjané si prohlédli Vídeň, Alpy, zahráli i celníkům na hranici. Vrátili se 28. května. Vlčnovská dechová
hudba dobře reprezentovala nejen svou obec,
ale i svou vlast. Ocenil ji dopis z Rakouska,
který došel do Vlčnova: „Dechová hudba
z Vlčnova byla hostem občanské kapely města
Halleinu. Svou kultivovanou hrou, disciplinovaným vystupování a jednáním byla v našem
městě velmi srdečně přijata. Zúčastnili se jako
hosté i velké hudební slavnosti ve městě Abtenau, kde za své vystoupení sklidili rovněž všeobecný obdiv všech přítomných občanů. Vlčnovská kapela učinila svou návštěvou v Rakousku krásnou službu své vlasti.
S projevem účty kapelník Henzl, Hallein,
Rakousko.“
U příležitosti dětského svátku pořádala
škola 16. června na novém stadiónu Dětský
den, převážně se sportovním programem.
Zvláště velkolepý byl průvod školní mládeže ve sportovním úboru. Za krásného počasí
se tato školní slavnost velmi vydařila.
Jízdy králů 2. června se letos zúčastnil
i čs. státní film, aby ve Vlčnově provedl záběry
k připravovanému filmu „Žert“ podle románu
Milana Kundery. Přítomen byl režisér Jaromil

IV. HMOTNÁ ÚROVEŇ
Zhoršená hospodářská situace ve státě
měla za následek zdražení cen výrobků i potravin, mzdy byly mírně zvýšeny. Obyvatelstvo
vcelku chápe rozumně tato opatření, když se
mu naše hospodářská situace, dříve uměle
zkreslovaná, popravdě kriticky objasní z úst
vládních činitelů.
Program nové vlády přinesl i větší porozumění pro péči o staré lidi. Zákonitým opatřením byly zvýšeny všechny důchody na mi
minimum 445 Kčs pro jednoho a 700 Kčs
pro dva manžely důchodce měsíčně. Uvážímeli, že mnozí staří lidé,hlavně z řad býv. soukromých zemědělců, kteří neměli zákonitou
dobu pojištění a tudíž pobírali 80 - 230 Kčs

V. KULTURNÍ POMĚRY
V pondělí 11. března 1968 zemřel
v Luhačovicích jeden z čelných malířů slováckého lidu, akademický malíř Otta Ottmar,
ve věku 82 let. V roce 1911 se poprvé dostal
do Vlčnova - na Slovácko. V té době bylo
Slovácko ještě poměrně etnograficky zachovalé a inspirovalo jej svým původním prostředím a svými barvami do té míry, že mu již
navždy zůstal věrný. Po válce se zabýval také
uměním užitým, grafikou a navrhováním plakátů. Jeho plakátu „Na pouti“, zobrazujícího
ženy z Vlčnova, použilo ministerstvo železnic v desetitisícových nákladech pro reklamu turistiky ve všech zemích. Slovácko jej
tak mocně přitahovalo, že v r. 1934 přesídlil
do Vlčnova, kde bydlel u Pavelčíků čp. 100,
později ve starém dvoře. Zde jej zastihla druhá
světová válka a jeho ateliér v této nešťastné
době se stal střediskem vlastenectví a neochvějné jistoty v porážku fašismu. Po válce pracoval ve Vlčnově až do roku 1951, kdy se přestěhoval do Luhačovic. Díla z této doby byla
vystavena v muzeu J. A. Komenského v Uh.
Brodě dvakrát, a to v r. 1939 a 1949. Poslední
jeho výstava se konala v jeho obdivovaném
Vlčnově při oslavách 700 let trvání obce v r.
1964. Jeho díla jsou rozmístěna po celém
V lčnovský zpravodaj – číslo 54 – srpen 2 018
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Jireš se svým štábem a herci Josefem Somrem
a Janou Dítětovou v čele.
Filmovali v době jízdy v neděli po celé
dědině a před králem, jímž byl chlapec
Frant. Kovář čp. 714, v pondělí pokračovali v Rybářích u Mikulcového čp. 49, v úterý
u kostela, znovu přijeli v sobotu 13. července. Do děje zapojili na 40 Vlčnovjanů, kromě
královské družiny, mladých i starých. Scény si
doplňovali záběry v Uh. Hradišti ve dnech 5.-9.
srpna, kam sváželi denně na 20-40 Vlčnovjanů
a to i k nočním záběrům v parku. Tito umělci
už vloni u nás natočili krátký film „Na krále“,
v němž vystupoval mladý král Ant. Moštěk
čp. 682. Tento film se v místním kině letos slavnostně uváděl.
O zpestření slavnosti se postarala letos
i místní organizace Svazu zahrádkářů, která
uspořádala ve sklepě pod MNV Výstavu vína
s ochutnáváním s velmi zdařilým úspěchem
a hojnou návštěvou.
Církevní slavnosti se letos už obnovovaly
v původní podobě. V neděli 16. června se konal
slavnostní průvod Božího těla, kterážto slavnost byla po roce 1948 omezena na 4 chrámové zdi. Byly ozdobeny staré čtyři kapličky (Pavelčíkova v Rybářích, Kučerova čp. 58,
Jančova nad Spolkem, Moštkova nad farou).
Účast byla ohromná, stále přes polovinu
krojovaných, přijeli přespolní jmenovitě
z Luhačovic tak, jak tomu dříve bývalo.
Rovněž starodávná církevní pouť na
Velehrad 5. července se znovu zaskvěla v plné
slávě. Silnice k Velehradu byly doslova napěchovány poutníky, z nichž mnozí svými vlastními vozidly zatarasili všechny příjezdy. Také
z Vlčnova odjel autobus s poutníky, někteří jeli
na motocyklech i osobními vozy.

Připravilo se obnovení místní jednoty „Československé obce sokolské“, po roce
1948 rozpuštěné. I ve Vlčnově se utvořil
přípravný výbor Sokola. Tvořili jej: Frant.
Zemek čp. 602, předseda, Jan Koníček
čp. 934, jednatel, Zdeněk Králíček čp. 179,
náčelník, Věra Pavelčíková čp. 98, náčelnice.
Na pohřbu bývalého starého sokolského cvičence Josefa Mikulce čp. 340, který se konal
7. srpna, se zúčastnili v sokolských krojích,
dosud uchovaných, tři členové: Josef Koníček
čp. 55, Antonín Moštěk 682 a Ant. Křapa
čp. 721. Po srpnových událostech slibný vývoj
sokolské myšlenky se zpomalil.
Vloni otevřený sportovní stadión ve
Vlčnově se stal od 15. června dějištěm filmové přehlídky. Po celý týden v krásném přírodním prostředí předváděly se širokoúhlé filmy
světové úrovně. Četník ze Saint Tropez, Šíleně
smutná princezna, Hrdinové z Telemarku, Rio
Bravo. Zlatokopové z Arkanasu, Četník v New
Yorku a Dobrodruh z Istanbulu.
Filmy se všeobecně těšily velkému zájmu
a pozornosti diváků. Obecenstvo poctilo největší návštěvou v počtu 694 osob český barevný film Šíleně smutná princezna, nejpříznivější kritika však vyzněla pro film anglické produkce Hrdinové z Telemarku.
Ukázalo se, že nový sportovní stadión
svou prostorností a zařízením plně vyhovuje i těm nejnáročnějším produkcím, zvláště
pak nová železobetonová konstrukce tribuny,
která pojme 1.000 osob, je chloubou budovatelů nového vlčnovského sportoviště. Tentokráte
jeho rozsáhlé prostory hostily na festivalu
i přespolní z Hluku, Dolního Němčí, Veletin,
Hradčovic a Podolí, kteří tvořili přes čtvrtinu
všech účastníků. Všichni si z festivalu odná-

šeli nezapomenutelné zážitky. Bylo přáním
všech návštěvníků, aby se filmové přehlídky
v přírodním hledišti každého roku opakovaly.
Dva zástupci z Památkové péče v Brně
navštívili v říjnu MNV a kronikáře Josefa
Kukulku s žádostí o uchování vinohradnických búd ve starém slohu a o zřízení vlastivědné jizby ve Vlčnově. Touto otázkou se zabývala 10. prosince i Národní fronta a přijala
toto usnesení: „Upozornit stavební komisi
při MNV, aby nepovolovala větší adaptace
vlčnovských búd po moderním vzoru, neboť
budou pojaty do památkové péče”. Dále bude
nutno vyhlédnout a projednat s některými majiteli starého vlčnovského obydlí, kde
již není dědiců, odkoupení tohoto domku
pro „Vlčnovské muzeum”. Jedná se o domy
čp. 778, 57, 738, ve kterých jsou stará kamna,
pec, dřevěný strop, hliněná podlaha.
Letos poprvé od doby před únorem
1948 se začalo po celé vlasti v době vánoční
s postavením Vánočního stromu republiky.
Na podnět Národní fronty ve Vlčnově postavil
se pěkně urostený smrk v parčíku pod křižovatkou týden před vánocemi. V pokladničce
na stromě umístěné se vybralo do půli ledna
příštího roku, kdy celá akce skončila, celkem
2.027 Kčs.
Sportovní výkony vlčnovské fotbalové
jedenáctky stále upadají. Lidé o tom říkají: Neměli jsme pěkného hřiště a postavili
jsme dobré mužstvo, dnes se pyšníme záviděníhodným stadiónem a zase upadá fotbal.
V jarní soutěži se vlčnovští fotbalisté umístili
v I. B třídě mezi 14 soupeři na 4. místě, v podzimním kole klesli na 12. místo.

zůstal chladný, největší, celkem krátká vedra
vyvrcholila až 8. července, kdy dosáhla 34 °C.
Vzápětí na to se 11. července o 16 hodině přihnala již druhá zkázonosná vichřice o síle
200 km/hod., která se prohnala jižní Moravou
až k Val. Kloboukům, kde způsobila citelné
hmotné škody. Vlčnov tato vichřice celkem
minula. Žně začaly 12. července, a skončily
19. srpna. Na 21. srpna se družstevníci chystali k oslavě dožaté, ale vojenské události to
přerušily. Od zhoubné vichřice se počasí trvale zhoršilo, stále přeprchávalo a bylo chladno
po celý podzim. Za deštivého počasí hrozny
hnily, Müller-Thurgau se proto sbíral už koncem srpna, ostatní na Václava při nízké cukernatosti (10–15 °Kl.). Cukrovka se sklidila včas.
První mrazík se dostavil 21. října -3 °C, první

sníh 15. listopadu, zimní krajina se pokryla
sněhem až 17. prosince. Sníh vydržel do konce
roku, teplota klesla nejníže 30. prosince na
-18 °C.
Ze soboty na neděli 27. října nastala krádež v horní hospodě, při níž pachatel odcizil
menší obnos peněz, cigarety a alkohol.
Pozdě večer 16. prosince narazil neznámý
řidič těžšího automobilu na elektrický sloup
před Bařinovým nad kostelem. Sloup prudkým nárazem přerazil, poškodil též sousední
přípojky a potrhal elektrické dráty. Naštěstí
nepřišlo od elektrického proudu k žádnému
úrazu ani požáru.
Ve Vlčnově 15. března 1969
(Převzato z obecní kroniky,
bez jazykových úprav)

VI. RŮZNÉ
Počasí letošního roku bylo vcelku chladné a deštivé, pro zemědělce na práce náročné. Leden začal mírnou zimou s dostatkem
sněhu, který však začátkem února s polí roztál, přechodně se objevil od 4.–8. března, ale
jinak nedostatek zimní vláhy byl z jara citelný. Zima dostoupila kulminačního bodu
-23 °C a to 10. ledna, zatím co jarní měsíce
byly velmi teplé. 25. března se všeobecně seje,
jarní mrazíky od 10.–13. dubna (- 6 °C) zasáhly
květenství ořechů a částečně švestek a třešní v dědině i ve vinohradech. Velká dubnová
vedra, která dosáhla 23. dubna + 27 °C, přivolala 6. května prudkou vichřici o rychlosti
přes 100 km/hod.., která polámala stromy,
na Údraží odmetla právě nasetou cukrovku, kterou muselo JZD znovu obset. Květen

Školní rok 2017/2018 je již minulostí
Je doba prázdnin, dovolených, odpočinku.
Není to žádná fráze – prázdniny má každý rád.
Děti z mateřské školy tento pocit ještě neznají.
Léto si užívají tak, jak to rodiče naplánují. Ale
jedno je jisté. Nemusí tak brzy ráno vstávat.
Také nemusí večer brzy do postýlek, když je
venku ještě světlo a hezky. A co se bude dít v na
chvíli opuštěné školičce? Bude se opravovat,
natírat, uklízet, krášlit a inovovat. A co jsme
již stačili stihnout?
strana 8
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Na začátku měsíce června jsme doplnili na
všech oknech dětských toalet, umýváren
a šatniček chybějící žaluzie.
Okna tříd a heren dostanou po mnoha
a mnoha letech novou ozdobu v podobě nových krátkých záclonek s dětským
motivem.
Poprvé od zahájení provozu v této budově budeme natírat dveře. Zatím v dolních
prostorách. I tak to bude náročné. Vždyť

•

v budově MŠ je 63 kusů vnitřních dveří.
Dveře u vchodu do budovy, na zahradu
i východy na terasy jsou plastové.
Velkou investicí letošního roku je zahájení výměny dětských lehátek. V letošním
roce proběhne výměna v jedné ze čtyř
tříd. Duralové lehátko je lehké, má pevnou konstrukci, perforaci pro odvětrání
matrace, snímatelný bavlněný potah matrace. Lehátko je český výrobek, je s certi-
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fikátem na bezpečnost a splňuje hygienické normy. Jelikož jsou některé děti vyššího vzrůstu, jsou v nabídce od výrobce
dvě velikosti těchto lehátek určených pro
odpočinek dětí.
Díky našemu zřizovateli (obci Vlčnov),
jsme v červnu provedli výměnu největšího herního prvku na zahradě mateřské školy. Místo „polyfunkčního draka“,
který byl již z hlediska bezpečnosti nevyhovující, nám zřizovatel zakoupil sestavu

s názvem „trojvěžová herní sestava MAX“.
Tento prvek je určen pro starší děti předškolního věku a po dokončení bude ozdobou a dominantou celé zahrady.
Tak teď už jenom hurá na prázdniny. A co
nás čeká v září? Plná, úplně plná školka dětí,
protože:
• při „loučení s předškoláky“ jsme napočítali a starosta pasoval 23 předškoláků,
• k zápisu do mateřské školy přišlo 34 rodi-

čů se svými dětmi a dodatečně se přišli
zapsat dvě děti.
Už se na vás všichni moc těšíme. Ale zatím
užívejme zasloužených prázdnin a zanotujme:
„Přišly k nám prázdniny, do naší krajiny, loučím se školičko, loučím se maličko, těším se na
prázdniny...“.
Krásné prosluněné prázdniny plné pohody
a po prázdninách vás všechny rádi přivítáme.
Markéta Píšková, MŠ

Školní akce před prázdninami
S blížícím se koncem školního roku proběhla na naší škole spousta akcí, které žákům
zpříjemnily poslední dny školních povinností.
Jednalo se především o výlety plné neopakovatelných zážitků a nových zkušeností.
Například na Den dětí nám Kynologický
klub Vlčnov připravil opravdu zajímavý program. Přestavil nám svá psí plemena a především nám ukázal, jak probíhá jejich výcvik.
Všichni jsme odcházeli s nadšením. O další
zážitky se pak postarali členové Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov, kteří si pro nás připravili představení nové cisternové stříkačky
s prohlídkou. Závěrečné osvěžení žáků v podo-

bě ,,sprchy“ sklidilo mezi žáky obrovský ohlas.
Pro žáky 1. stupně a děti z mateřské
školy připravil Český svaz včelařů ve Vlčnově
výukový program ,,Včely“, který byl doplněný
o ochutnávku medu. Pro ,,Pohádkové búdy“
pořádané Spolkem rodičů a přátel školy namalovali žáci naší školy úžasné pohádkové taštičky. Letošní prvňáčci se zároveň předvedli
svým rodičům a prarodičům během prezentací ke Dni matek. Následně je čekalo ,,Pasování
na čtenáře“ ve spolupráci s místní knihovnou,
kde kromě Pamětního listu a dalších drobných
dárků získali poukaz na zapůjčení knížek na
následující rok zdarma.

A co naši budoucí prvňáčci? Zápisu se celkem zúčastnilo 31 dětí, z nichž osm dětí má
nakonec odklad. Na zbylých 23 prvňáčků se
už teď těší jejich budoucí třídní paní učitelka!
Tímto bych chtěla poděkovat zřizovateli Obci Vlčnov, místním spolkům a všem
rodičům, kteří nám osvěžili poslední školní
dny a zároveň všem popřát klidné prázdniny
plné podobných zážitků, jako jsme my měli
v posledních školních dnech možnost zažít.
Mgr. Romana Sojková

Přijetí žáků 9. třídy na obecním úřadě

Program Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 54 – srpen 2 018
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Ohlédnutí za Jízdou králů Vlčnov 2018
Letošní jízda králů, která proběhla ve
dnech 25. – 27. 5. je za námi, všichni jsme si od
srdce i plic oddechli… Byla náročná jistě pro
každého, kdo se na ní aktivně podílel – na její
organizaci, přípravě, zajištění, programech,
vystoupení atd. Také si určitě velmi od starostí oddechla královská rodina a rodiče legrútů
i družiček. Patří jim všem obrovské uznání.
Legrúti byli velmi disciplinovaní a skvěle zvládli nelehkou situaci, která se během
samotné jízdy králů vyskytla. Královi se kvůli
dusnu a velkému teplu udělalo špatně a musel
být ošetřen. Poté jízda králů pokračovala dál,
všechno dobře dopadlo a král Martin zvládl
zbytek objížďky i své závěrečné představení
v amfiteátru. Velký dík v tomto případě patří
pořadatelům, kteří objížďku – jízdu králů
pomáhají organizovat, a také všem ostatním
(rodičům, vodičům a dalším), kteří se kolem
jezdců a krále pohybují a museli řešit tuto
nezvyklou situaci.

Jízda králů je slavnost tradiční, takže co
se týká doprovodných pořadů, zůstávají také
tradiční a příliš se nemění. Je dobře zachovat
si svůj regionální charakter domácích slavností. To nás odlišuje, a právě toho bychom si
měli vážit, držet si a podporovat, co je u nás
jedinečné.
V pátek se uskutečnil pořad Bez bab to
nejde, v rámci něhož se každoročně koná soutěž verbířů Uherskobrodska. Vítězové a vybraní verbíři pak postupují na MFF do Strážnice,
kde se koná soutěž verbířů celého Slovácka.
Nejlepším verbířem oblasti Uherskobrodska
se letos, stejně jako vloni, stal výborný Pavel
Šupina. Na druhém místě se umístil Tomáš
Chovanec a na třetím postu skončil Jiří Celner.
Cenu diváka získal Vlčnovjan Miroslav
Jedlička. Všem držíme palce do Strážnického
finále.
V sobotu odpoledne proběhly mimo
jiné například programy Vitajte ve Vlčnově,

Pátek, soutěž verbířů Uherskobrodska

Sobota, Setkání králů

Koncert DH Vlčnovajné, Setkání ve dvoře na čp.
57 a Královský večer v sále Klubu sportu a kultury. Tento program byl letos jiný a zajímavý
tím, že k tradičnímu Předání vlády králů se přidalo Setkání králů, které se koná jen jednou za
18 let. Byl to velmi dobře a kvalitně připravený
program a autorky si zaslouží opravdu velký
dík. Podařilo se jim velmi dobře propojit působivé setkání králů bývalých s králem novým
nastupujícím a zakomponovat do všeho i představení legrútů a děvčat.
Nedělní programy se pak nesly také
v tradičním duchu, ať již to byl hlavní pořad
v amfiteátru Zpívání pro krála či jiné programy po vesnici. Největší pozornost se ovšem,
po právu, obracela na jízdu králů a její přímé
aktéry – krále Martina Darka Frantu, jeho dva
pobočníky a jezdce královské družiny. Obstáli
na výbornou v tomto prastarém iniciačním
obřadu a předali jej do rukou další generaci
Vlčnovjanů…
Ještě jednou bych chtěla touto cestou
moc poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojují a podílejí na přípravě Jízdy
králů Vlčnov. Moc si jejich pomoci a obětavosti vážím.
Děkuji také všem Vlčnovjanům, protože
se musí přizpůsobit a přijmout některá omezení, jež si takto velká akce pro naši malou obec
vyžaduje. Jízda králů je naše a k Vlčnovu patří,
byť se to možná ne všem líbí. Přesto si myslím, že jako obyvatelé Vlčnova máme povinnost tuto jedinečnou tradici uchovat a měli
bychom o ni pečovat a udržovat ji. Jen díky
tomu zůstane.
Petra Kučerová Brandysová,
ředitelka KSK Vlčnov

Sobota, usedlost čp. 65

Sobota, Vitajte ve Vlčnově, Čerešničky

Sobota, Královský večer v sále Klubu sportu a kultury
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Sobota, Vitajte ve Vlčnově, CM Vlčci
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Královské ozvěny z Vlčnova
Když jsem před lety na základní škole ve
své rodné obci na severu Moravy zpíval se
spolužáky pod vedením paní učitelky píseň
Chodíme, chodíme, nenapadlo mě, že jednou
přijde čas, kdy zatoužím tu dědinu, jak se
v písni zpívá, uvidět na vlastní oči, nechat se
okouzlit barevností, půvabem a rozmanitostí
zdejších krojů a potěšit se krásou a svěžestí
zdejšího mládí.
Jistě nejsem sám, kdo by si tu dědinu, ve
které šohaji chodí hore po dědině, aby nejednej maměnce obudili ceru, rád prohlédnul.
V tom případě je dobré naplánovat si cestu do
Vlčnova, právě o té obci je tu řeč, na květen. To
je čas, kdy zde probíhá Jízda králů, a tedy nejpříhodnější okamžik, kdy se návštěvník může
potěšit nejen naparáděnou návsí a ulicemi, kdy
se ve zdejším kostele sv. Jakuba Staršího může
ještě před zahájením samotné Jízdy zúčastnit
sváteční bohoslužby, ale kdy se může dokonce stát i přímým účastníkem volby krále, což
v současné moderní době je příležitost naprosto výjimečná. Může spatřit na vlastní oči královu družinu, legrúty, jeho osobní strážce s tasenými šavlemi, ztepilé koně, ozdobené záplavou
různobarevných krepových květů (sám král
jede vždy na bílém koni), poslechnout si cimbálovou muziku, posedět s přáteli u skleničky
zdejší slivovice či na svahu nad obcí v bílých
vlčnovských búdách ochutnat vínečko.

Budete-li mít špetku štěstí, můžete zde
potkat také někoho z významných osobností
společenského nebo uměleckého života, nejen
domácích, ale třeba i z dalekého Japonska.
Tomáš Baťa to samozřejmě nebude, to bychom
se museli narodit o něco dřív (toho tu nejvíc
zajímaly boty patřící ke krojům). Také Joža
Úprka, tvůrce velkolepého obrazu Jízda králů
(1897), už nežije. Špičkového francouzského
impresionistického sochaře Auguste Rodina
okouzlil Vlčnov před více než sto lety (1902)
a Jízdu králů nemohl pominout ani Alfons
Mucha. Ztepilí vlčnovští šohaji a děvčata
v suknici rudé (Slezské písně, Kyjov) učarovali i Petru Bezručovi a Vítězslavu Novákovi
a bretaňský malíř Moarch (Miško) Eveno byl
krásou vlčnovských krojů, vesnicí a osobitou
povahou lidí na Slovácku tak uchvácen, že se
sem dokonce přestěhoval a žil tu potom přes
dvacet let.
A pokud podlehnete kouzlu tohoto barevného hemžení, jemuž dominuje červená barva,
pokud vás uchvátí půvab a rozmanité kulturní
bohatství obce a historie tohoto dávného obřadu, pokud se o tom všem budete chtít dozvědět nějaké zajímavé podrobnosti, nabízí se
Vám kniha Královské ozvěny z Vlčnova aneb
Vzpomínky na Jízdy králů. Dozvíte se např.,
jak probíhala vlčnovská Jízda králů na světové
výstavě Expo 2000 v Hannoveru, jak to bylo

v listopadu 2011 na Bali, když se tam projednávalo zapsání Jízdy králů do Reprezentativního
seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO) apod. Autorem této knihy
je předseda Společnosti Jízdy králů Antonín
Pavelčík, který tímto obřadem, Jízdou králů,
žije od svých mladých let, ba přímo od dětství.
Sám byl v roce 1954 členem družiny legrútů.
Kniha vyšla loňského roku (2017), má 340
stran, je vytištěna na kvalitním křídovém papíře. Obsahuje množství černobílých, ale hlavně barevných fotografií (snad nejkrásnější je
hned na vstupní desce knihy), Je vyzdobena
několika lehce načrtnutými, ale svéráznými
a výstižnými kresbami vlčnovského rodáka
Karla Beneše. Zahrnuje i řadu přehledů, např.
seznam králů, jejich jména, kam až se dala
zpětně zjistit (jsou to chlapci ve věku 10 až 13
let, výjimečně i osm), ale hlavně vzpomínky
jednotlivých aktivních účastníků Jízdy z dávných let i ze současnosti, a to samotných králů,
jejich rodičů i jiných členů rodiny.
V tomto roce proběhnou vlčnovské slavnosti Jízdy králů ve dnech 25. – 27. května.
Závěrem poznámka: Vlčnov má ve znaku
i vlajce moravské barvy červenou a žlutou.
Jiří Kvapil,
signatář Deklarace moravského národa
Převzato z www.moravskynarod.cz

Vlčnovjanka slaví 40 let
Vlčnovjanka začala hrát už v roce 1977.
Oficiálně se však často uvádí až rok 1978, kdy
se kapela podrobila tehdy povinným okresním přehrávkám, později také krajským, agenturním a nakonec i náročným přehrávkám
Pragokoncertu.
Kapelu založil Antonín Koníček – vlčnovský rodák, profesionální hudebník , skladatel
a trumpetista.
Již bezmála 30 let stojí v čele výrazná osobnost kapely Pavel Nevařil, rodák z Vlčnova,
povoláním trombonista Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, který je zároveň uměleckým vedoucím a managerem souboru.
Vedle kapelníka Pavla Nevařila má
Vlčnovjanka ve svých řadách jak profesionální
hudebníky, absolventy konzervatoře a JAMU,
tak i výborné amatérské muzikanty.
Během 40 let svého trvání prošla kapela
značným vývojem. Vypracovala se na téměř
profesionální úroveň a pyšní se nejedním
bravurním sólovým projevem svých hráčů.
Vyznačuje se rozpoznatelným hudebním
projevem. V průběhu let se přirozeně složení
kapely obměňovalo a postupně se tu vystřídali zpěváci, zpěvačky a spousta muzikantů.
Není možné je všechny vyjmenovat, ale všem
patří dík za úsilí a čas věnovaný muzice i za
to, že všichni svou měrou přispěli k úspěchům
kapely a s Vlčnovjankou rozdávali kolem sebe
dobrou náladou.
K originalitě kapely přispívá i vlastní
autorské zázemí v osobě dnes již bývalého
kmenového trumpetisty Zdeňka Kučery, autora orchestrálních polek, ale i skvělých úprav
lidových písní. Nedílnou součástí tváře kapely
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jsou zpěváci, kteří v nažehlených krojích přinášejí posluchačům krásu moravských písní.
V součastné době stojí po boku dlouholetého zpěváka a konferenciéra Jožky Maliny
– známé to osobnosti kapely, zpěvačky Lucie
Kardošová, Petra Vacková a kapelník Pavel
Nevařil.
Repertoár kapely tvoří skladby známých
autorů tohoto hudební žánru. (Zd. Gurský,
M.R. Procházka, V. Maňas ml., Bl. Smišovský,
Fr. Kohoutek, V. Smola a další).
Vlčnovjanka má ve svém repertoáru také
skladby moderních aranží, kde kapelník stále
častěji prosazuje hudbu filmovou, muzikálovou se sólovými projevy zpěváků i hudebníků.
Řadí se tak mezi přední malé dechové orchestry 21. století. Bývá častým hostem rozhla-

sových a televizních programů ve známých
dechovkových pořadech.
Jsou to již tisíce vystoupení, které Vlčnovjanka za těch 40 let odehrála. Své umění
předvedla také v Rakousku, Německu, Francii,
Belgii, Holansku, Polsku, na Slovensku.
Kapela vydala celkem 10 hudebních nosičů, 3 DVD a na dalších dvaceti nahrávkách
jsou jejich skladby prezentovány. Ročně
absolvuje kolem 40 vystoupení a je opakovaně zvána na četné hudební festivaly.
40 let trvání oslaví Vlčnovjanka slavnostním Vánočním koncertem 9. prosince 2018
v 16 hodin v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
Jste všichni srdečně zváni.
Laďka Hurábová, Pavel Nevařil
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Klub dětí Broučci
Klub dětí Broučci v naší obci funguje už
krásných 14 let. A to díky rodičům a dětem,
kteří ho navštěvují a postupně si předávají „štafetu“. Také díky nemalé a dlouhodobé
podpoře obce, která nám nejen zdarma poskytuje prostory v budově u zahrádkářů, ale každoročně nám poskytuje dotaci ve výši sedmi
tisíc. Z ní pořizujeme nové hračky, vybavení
klubovny a pořádáme různé akce nejen pro
naše členy, ale i pro veřejnost. Už pár let na
začátku května malujeme máj a opékáme špekáčky, pořádáme pikniky, s obcí spolupracujeme na Lampiónovém průvodu a rozsvěcení
vánočního stromu, se Spolkem pro vlčnovské
děti se podílíme na přípravě pohádkových búd

a Mikulášského odpoledne a s KSK na obnovování tradice Nosení létečka.
Ale hlavní účel našeho Klubu je setkávání
dětí a rodičů. A to má spoustu výhod: Děti si
zvykají na nové kamarády, tety i prostředí. Učí
se komunikovat ve větším kolektivu a po konzultaci ve školce vím, že je pak pro děti snazší
nástup do školky, jsou zvyklé na větší kolektiv
a hlavně už nastupují do školky s hromadou
kamarádů, které znají z klubu. Mají k dispozici
jiný prostor a hračky než doma. Nejen děti, ale
i vy poznáte nové přátele. Maminky zjistí, že
každá máma má stejné nebo podobné problémy a může je s ostatními probrat. Nemusíte
nikam jezdit, je to ve Vlčnově, téměř ve středu

obce a zdarma. Díky nové kuchyňce si pochutnáváme na kávě, čaji, vaflích, toustech, lívanečcích a dobrotách co doneseme z domu...
takže je tu i skvělá příležitost ochutnat nové
recepty. Během školního roku se scházíme většinou dvakrát týdně v úterý od 16:00 do 18:00
a ve středu od 9:00 do 11:30. Ovšem nejlepší
je sledovat naše stránky a skupinu na FB: Klub
dětí Broučci – Vlčnov, kde jsou ty nejaktuálnější informace, přesné časy schůzek i schůzky mimořádné.
Markéta Mikuláštíková

VLČNOVJANÉ

Vyprávění o životě lidu na slovácké dědině
Napsal Josef Beneš, vytištěno v r. 1953
Čtení na pokračování – 3. část
Ja tož abych včil vysvětlíl, já sem sa ožéníl.
To už před vojnú sem chodíl s Ančú Dacíkovú
z Rybář, co majú studňu před oknama. Ona
byla velice pěkná a aj hodná, ale tych měřic
jaksi neměla nazbyt, tatíček nechtěli o ní aní
čut. Tož sem začál chodit s Anešú Zemkovú
Pod uličkú, kerá byla z čísla, tož ty měřice
měla. Tatíček byli spokójený, ale já né. Víte ona
venku byla velice nastrójená, ale doma byla
jakási taková ucúraná, všecka chuť ňa přešla
uviďa ju a nechál sem ju byt. Potom sem chodíl
lebo aspoň chťél chodit se Stázkú Moščkovú
na Vale. Ale tá mňa nechtěla, protože chodila
s Jankem Mikulcovým V jamě. No tož nech,
šak rob je jak kvítí, co sa budu vbízat. A našél
sem si nebožku Kaču, daj í panbu věčnú
slávu, šak sem si ju potom dojďa z vojny vzál
a byli sme spolu štyřicet rokú. Ešče se vám
myslím neřekl, že za robama sa u nás chodí
enom v úterý, ve čtvrtek a v sobotu večér.
Indy né. To napřed sem si vybrál, jak tak stály
v kostele ty děvčiska jedna vedléj druhéj,
každá jak panenka Maria pěkná, šak potom
pozďéj člověk to ináč vidí, no ale nech. A tož na
najbližší svatbě potom mladší družba, dyž nésl
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výslužky zkazovál jí, že já, Francek Pavelčíkúj,
ju věrně miluju. A ona odpověděla
Zkazuju mu přes hájíček
že je to šikovný šohajíček.
No a to bylo pro mňa dobré. Lebo tá Stáza,
co mňa nechtěla, zkázala přes střechu, že má
radší pytel ořechú, mrcha jedna. Tak sa u nás
na svatbách ty páry dávaly dohromady. No
dyž sem viděl že mňa Kača neodmítla, tož sem
k ním šél enom tak s kamarádama, naši nebyli
proti tom, Kača byla šikovná, lúbila sa mně
čím dál víc, no tož sme sa potom domluvili,
že sa v sena vezmem. To bylo ešče před první
válkú. Tož naši dyž se začál o ženění, chtěli
napřed vědět, koléj dostane měřic a tak. Kača
měla dostat 10 měřic, Stračenu a ty hrnce
a taléřky do kuchyně. Naši tatíček, že prý aby
jí přidali ešče záhumenicu. Oni že né. Víte,
bylo mňa při tom domlúvání aj haňba, dyž
tatíček furt enom nechaj Kaču Kačú, rob je
dost a majú aj záhumenice a tak furt dokola.
No potom ty námluvy přeca dopadly dobře.
Kača nedostala tú záhumenicu, ale moseli jí
přidat telacko. Potom sme šli teprú na fáru
pro cedulu. No a to už sa o nás starala celá
dědina. Babky sa hádaly, lesti budem spolem

ščasní, že prý já su divoch a tak gdesi cosi, šak
znáte roby, sú všady stejné. Tož potom byly
ohlášky. Víte u nás v kostele je dycky plno ludí
a při celém kázání, kašlání a smrkání je moc.
Ale jak panáček začnú číst ohlášky, tož je ticho
jak v hrobě. Aj ty hluché baběnky naráz čujú
dobře. No a tak došlo v téj naší svatbě. Pozvali
sme rodinu z obojí strany a zešlo sa nás přes
sto. Stoly byly pod kolňú a na dvoře a ešče se
tam nemohli všeci vlézt. A co sa všeckého
zedlo, ani nebudu vykládat. Představte si, že sa
furt tancuje a jí a tak dokola. Vás budú najisto
zajímat víc svatební zvyky. Najvěc je jich při
večeři. Po dlúhém říkání je házání do koláča.
To všeci svatební hosti hážú dary, lesti ste to
negdy viděli. Hodíja nevěstě do kúta dar lebo
peníze do ďúry v tom koláči na stole. Při tom
sa povídá takové nejaké říkání, třebas
Nevěsto toto ti hážu do koláča,
abys měla do roka kudrnáča
To víte, že sa všeci smějú, dyť celá dědina
pod oknama počúvá. Nevěsta v kútě slzí,
enom sa neví, lesti doopravdy lebo enom
tak od radosti, že je už konečně vdaná. Nu
a potom ju odpentlíja a je z ní roba. Na druhý
deň šla už moja Kača ráno v šátku uvázaném
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na ženu, aby každý poznál že je vdaná. Oni
všeci poznali aj bez šátka, podlevá toho jak
sa ščasno usmívala. No nesmějte sa, ona sa
usmívala, protože udělala trefu, já sem býl
tedy chlap, silný a zdravý, to včil už je mňa
enom kúsek. Šaj sme měli také do roka toho
kudrnáča, Francek sme mu dali po tatovi,
potom hned Marýnu a Francku, Juru, Stázu
a nakonec Janka. Všeci sú chválapánubohu
zdraví a šikovní, to po mně. Mama sa v nich
enom zhlédala, byly to děcka jak malované,
celá dědina to říkala.
Žili sme s nebožkú ščasně v práci na tych
rolách, co sme obá dostali. Ona měla pěkné
rola v Rovňách, v Dřínkoch a Na bařině, já
sem mňél zas Podkojiny, Lonce a Březí. Aj
vinohrad sme měli s búdú. Já sem velice rád na
rolí dělávál. Gdo to nepoznál, jaká je to radosť
chodiť za pluhem, dyž ptáci zpívajú a slunko
svítí až z člověka leje, lebo zvážat fúry obilé
vysoko naložené a nepřekotit, to je pěkná
práca. A my máme pola rádi. Šak sa podívajte,
ty mozoly na rukách nejsú z ničeho. Co sem
sa já enom hnoja navozíl, naorál, v zímě do
hája až pod Javořinu najezdíl, ja udělá člověk
kus práce. A přikúpíl sem Mezilončí, čtyry
měřice Pod hájkem a ešče Drahy, abych mohl
ďeckom něco dat. Peněz sme zbytečních nigdá

neměli. Víte, ono sa těžko žilo, kolikrát nebylo
grajcara v chalupě a moseli sme na dluh aj tú
sůl kupovat. To už člověk čekál, až to telacko
nějaké doroste a honem řezníka zavolat. A to
sme nevěděli, kom napřed ty peníze dat, lesti
na daňku, lebo chalupu spravit, lebo děckom
nejaké hadry kúpit. Nechte byt, mňěl sa člověk
co obracat, aby tych šest krkú uživíl. Ale já sem
býl, jak sa říká, hospodář, já sem si toho hleďél.
Gdeco přišlo nového, hned sem zkúšál, umělé
hnojiva já sem tu začál užívat, mašiny sem
pořizovál aj na dluh, až ně nekeří brblali, že
sem sa zblázníl. No a všecko sa to zaplatilo, aj
mlatičku sme si potom kúpili štyré dohromady.
To mlácení cepama víte byla otročina, to není
práca pro člověka! Já dybych mňél zpomínat,
co sem sa nadřél, škoda mlúvit. Kolikrá to
člověka pořádně ohýbalo. Pamatuju si jeden
rok, to bylo krúpobití akorát přede žňama,
obilé do zemi vtlučené, vinohrad zničený.
Potom sme ešče ztratili koňa a, co čert nechťél,
ešče nám aj chlévy zhořely. Na tož sem mosél
vypoščat. Ale všecko to zas přešlo. Víte, mňa
to bavilo. Adyž ně něco nešlo, ešče věc sem sa
do toho vrhl, to by bylo pěkné, aby to člověk
nedokázal. Mně sa negdy zdá, že ti mladí moc
nadávajú! Nač to? Dyť chlap je přeca na to, aby
přemáhál ty těžkosti a ukázal, že je chlap! No

né? Nebude fňukat jak roba. Mňél sem dycky
pěkně obdělaný ten náš vinohrad, vy nevíte
myslím, co to dá práce, než si možete z bečky
koštéřem vytahnút hlt toho božího daru do
sklénečky. Kolikrát kopete nadarmo. Ale to
nic. Člověk nemože čítat hodiny a hned za to
chtět peníze na ruku. Člověk je k práci, a co to
pro něho znamená, to pozná, až nemože už
dělat. Vy myslím ani nevíte, že vlčnovské víno
bývalo gdysi velice známé a slavné, protože
má zvláštní příchuť. No a jedinú chybu, že je
ho málo. Všady v okolních dědinách vinohrady
zanikly, enom búdy ím ostaly. V téj mojí včil už
syn hospodáří, je to tá třetí za kapličkú, dyž
sa ide z dědiny. Je to pořád ešče pod dochem,
ostatní už majú skřidlicu. Máme tam pres
s letopočtem 1786 a je tak pevný, že ešče aj
vnuci na něm budú víno presovat. My staří
vinařé měli sme v dědině spolky a tam sme
sa radili o všeckých novinkách vinařských,
aj pěknú knihovničku sme tam měli. Aj ve
včelařském spolku sem býl. Vínečka sem si rád
popíl, to mosím řéct, šak nám ho také pánbu
na to dává, no né?
Pokračování v příštím čísle
Vlčnovského zpravodaje

Zprávy z motokrosu
Hezký den, tak jsem se zase po delší odmlce ocitla v závodním kolotoči. Po všem tom
strašení ze strany doktorů, jsem se konečně
v březnu dostala na magnetickou rezonanci,
která dopadla na výbornou a všechny ty plané
obavy vyvrátila. Jak už je u nás zvykem, hned
mě naši poslali pro novou motorku. Když jsem
v půlce března volala jen tak ze srandy svému
trenérovi Jirkovi Bittnerovi, jestli nepojedeme
první mistrák, tak si myslel, že jsem asi spadla
z jahody (to jsem to ještě myslela ze srandy).

No za dva dny se nám to rozleželo a návrhy
polepů už byly na světě.
Téměř bez tréninku jsme ten první mistrák
v Kaplici hecli. Je to sice nejtěžší trať z celého seriálu, ale závod je přece nejlepší trénink.
Cílem nebylo nic víc, než si závody užít a cílem
projet ve zdraví nejhůř na 8. místě. Všechny
3 body jsem splnila a trénink na další závody
v Pacově mohl začít. Za měsíc jsme udělali kus
práce a na závody jsem se těšila. Nervozita
byla na bodu mrazu a byla jsem v naprostém

klídku. Oba starty byly proto hodně vlažné.
V první jízdě jsem v půlce závodu měla lehký
pád v zatáčce a konečně se mi rozsvítilo.
V posledním kole jsem zajela stejné časy jako
holky, co jely na bednu. V druhé jízdě podobný
průběh, akorát bez pádu a domů jsem odjížděla se 7. příčkou.
Jsem moc mile překvapená z podpory
všech lidí, co mám kolem sebe a moc všem
děkuji!
S pozdravem Marika Mlýnková

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) V PŘÍZEMÍ KLUBU SPORTU A KULTURY
zahájilo „letní provoz“ od 16. 6. 2018. Máme otevřeno pro všechny zájemce každý den, i o víkendech.
Nabízíme informace, mapy, pohlednice, magnetky, publikace, turistické známky, vizitky
a mnoho dalších upomínkových předmětů. Rádi Vám pomůžeme, přijďte nás navštívit.
Letní provozní doba TIC: každý den od 9.00 do 16.00 hodin.
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INZERCE NEMOVITOSTÍ
Prodám rodinný dům 3+1 v centru obce Vlčnov
se zahradou, garáží, sadem, dalším pozemkem
určeným k zástavbě. Zájemci o koupi volejte
na tel.: 775 189 971.

Koupím RD se zahrádkou. Cenu akceptuji.
Kontakt na telefonu
739 823 546.

Hledám RD
k rekreaci nebo chalupu. Za nabídky děkuji.
Tel.: 732 116 651.
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