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Vinšujeme Vám šťastné a veselé svátky vánoční, Krista Pána narození,
předně zdraví, pokoj svatý a po smrti království nebeské.
Vše dobré v roce 2019
přejí Jiří Matušík, starosta, Marta Moštková, místostarostka a zastupitelé obce Vlčnov
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Noví zastupitelé obce Vlčnov

Stojící zleva: Jan Pijáček – člen rady obce a finančního výboru, Petr Mikulec, Michal Kvasnička – člen kontrolního výboru,
Ing. František Ulčík – člen rady obce, Miroslav Jakoubek – předseda kontrolního výboru, Mgr. Kateřina Knotková – členka kontrolního výboru,
Petr Kašpařík, Marie Motyková, Ing. Petr Zemek – předseda finančního výboru, Mgr. Kateřina Tykalová – členka rady obce a kontrolního výboru,
Petr Zemek ml., Mgr. Michal Slinták, Petr Zemek st. (nahradil Marcela Solíka, který se vzdal mandátu)
Sedící: Marta Moštková – místostarostka obce, Jiří Matušík – starosta obce Vlčnov

Vážení spoluobčané,
čas letí jak splašený a my tu máme
opět konec roku a poslední letošní výtisk
Vlčnovského zpravodaje. Jak bývá zvykem,
konec roku je časem bilancování a hodnocení
uplynulého roku. Nechci zde dělat výčet toho,
co se za letošní rok udělalo, protože o tom
všem Vás informujeme průběžně ve zpravodajích, ale chci zmínit jen akce, které se dokončily nebo dokončují právě nyní.
Jedním z největších projektů konce roku
je dokončení akce s pracovním názvem
„Zlepšení infrastruktury obce Vlčnov“, což
pod sebou skrývá vybudování části vodovodu
propojujícího ulici Vinohradskou a Hraničku,
čímž jsme dostali pitnou vodu až k posledním
domům pod vinohrady, vybudování části
nové kanalizace v ulici Záhumní a generální opravu staré kanalizace s napojením na
ulici Vinohradskou, kde jsme zamezili odtoku splaškové vody do Pustého a v neposlední řadě vybudování nových silnic v ulicích
Vinohradská, Záhumní a Hranička. Všechny
tyto akce jsou již zkolaudované a předané obci.
Kolaudace proběhla bez závad a v nejbližších
dnech se chystáme ke slavnostnímu otevření
všech tří silnic.
Kromě toho proběhla v obci oprava několika chodníků, veřejných prostranství a kompletní přestavba obecního rozhlasu na bezdrátový. Ve fázi rozpracovanosti máme projekty:
výměna oken a dveří na budově zahrádkářů,
výměna oken na měšťance, zateplení a oprava
budovy Klubu sportu a kultury a rozpracovastrana 2

nou studii na polyfunkční dům vedle obecního
úřadu, kde vznikne velká zasedací místnost
a klubovny pro vlčnovské spolky se záměrem
na odlehčení obsazenosti Klubu sportu a kultury.

Na závěr bych chtěl všem Vlčnovjanům
popřát jménem svým, rady a zastupitelstva
obce Vlčnov v nadcházejícím vánočním čase
a potažmo v novém roce hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Jiří Matušík, starosta obce Vlčnov

Silnice Vinohradská
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Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
vánoční Vlčnovský zpravodaj tématicky
navazuje na letošní významný rok. Ve fotografiích připomeneme důležité momenty oslav
100. výročí republiky a zároveň se seznámíme se slavením Vánoc v tomto období a v roce
1968.

Období první republiky odpovídají i uveřejněné vánoční recepty.
Na úvod předkládáme foto nových zastupitelů obce. Samozřejmě se dovíte informace
z dění v obci, v Klubu sportu a kultury i mikroregionu Východní Slovácko. Pamětníci

zavzpomínají na vlčnovskou dechovku, prostor je dán i sportovním aktivitám Vlčnovjanů
a budete pozváni na kulturní akce začátku
roku 2019.
Přejeme všem příjemné předvánoční
počtení.

•

•

Informace z obce
Vedení obce denně řeší desítky problémů,
které souvisí s běžným provozem obce. Jedná
se o úklid veřejných prostranství, provoz sběrného dvora, údržbu a úklid obecních budov,
údržbu komunikací, péči o zeleň, provoz veřejného osvětlení, místního rozhlasu a spoustu dalších. Kromě uvedeného se připravují
projekty a realizují rozsáhlejší rekonstrukce, případně nové stavby na základě schválení zastupitelstva obce. O velkých projektech
letošního i příštího roku se zmiňuje starosta
ve svém úvodníku. Já bych Vás ráda seznámila s ostatními, pro občany neméně důležitými
rekonstrukcemi a projekty:
• na základě vyhodnocení poptávkového řízení byla podepsána i pro rok 2019
smlouva na svoz komunálního odpadu
(popelnic, pytlů s tříděným odpadem,
velkoobjemového odpadu) se stávající fi
Rumpold UHB,s.r.o. Svozová firma se
tedy nemění, ale změna bude souviset se
systémem svozu komunálního odpadu
v popelnicích a tříděného odpadu papíru a plastů v pytlích. Cílem je finančně
podpořit občany, kteří poctivě třídí odpad
a tím minimalizují množství odpadu
netříděného. Jedná se o systém MESOH
(motivační a evidenční systém odpadového hospodářství), do něhož se občané
mohou dobrovolně přihlásit a do kterého
jsou již zapojeny ostatní obce Východního
Slovácka. Po Novém roce budete podrobně informováni prostřednictvím letáčků
a dotazníků. Zahájení se předpokládá
nejdříve od 2.čtvrtletí 2019. Pytle na tříděný odpad se budou vydávat jako obvykle v průběhu měsíce ledna (termín bude
ohlášen), ale již nebudou barevně odlišeny, ale budou průhledné (což se osvědčilo
v jiných obcích). Výše poplatku za odpad
bude schválena na nejbližším jednání
zastupitelstva obce.

•

s odpady souvisí i skládka suti. Pozemek
na skládku je již odkoupen v areálu farmy
„Západ“, v současné době očekáváme vyjádření životního prostředí k projektu, který musel být za tímto účelem
zpracován
v měsíci listopadu proběhlo další jednání týkající se pozemkových úprav. Byla
vysoutěžena firma GB-geodezie Brno,
která předpokládá ukončení pozemkových úprav v našem katastru v pozitivním případě v roce 2023. O postupných
krocích bude veřejnost s předstihem informována.

v rámci dotací byl předložen projekt výsadby aleje od ul. Panské směr k lesu Boří
• před podáním žádosti na dotaci je projekt
tzv. „Zelené třídy“, dovybavení počítačové
učebny a zbudování plošiny pro bezbariérový přístup do 2.stupně základní školy.
Dále se průběžně udržují vzrostlé stromy v obci, nestabilní jedince je nutné skácet (zvláště jehličnany), u listnatých stromů
mnohdy postačí odlehčit korunu. Nová alej
jeřabin byla vysázená podél chodníku od hasičárny směr Rybníček.
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov

Alej jeřabin, směr Rybníček

Lípa na horním konci vyvrácená při vichřici

Jde zejména o identifikaci příjemce včetně
statutárního zástupce a propojených osob,
částku, účel, dobu a mj. rovněž o odůvodnění, proč žadatel nemůže účel, na který by měla
být žadateli požadovaná dotace poskytnuta,
realizovat z vlastních finančních prostředků.
Pokud obec žádosti vyhoví, musí být
sepsána veřejnoprávní smlouva, opět s náležitostmi podle ustanovení §10a odst. 5 zákona
č. č. 250/2000 Sb. Každá taková dotace musí
být schválena příslušným orgánem obce (nad
50 tis. Kč zastupitelstvem), navíc od 1. 7. 2015
se každá veřejnoprávní smlouva na částku nad

50 tis Kč, podle zákona č. 250/2000 Sb., musí
zveřejnit na elektronické úřední desce obce
po dobu tří let. Dotace do 50 tis. Kč podléhá
schválení rady obce.
V neposlední řadě je potřeba, aby žadatel
dodal plné vyúčtování k vypořádání ( podle
CUS 703) . Obyčejně by neměl být problém
v dodání vyúčtování do měsíce po provedené
akci a v případě dotací na provoz do října roku
v němž byla dotace poskytnuta. Doposud byla
při kontrolách vyúčtování dotací připouštěna
značná benevolence, ohledně možného doplnění či úpravy předložených dokladů, dodání

Poskytování dotací
Obec Vlčnov poskytuje dotace z vlastního rozpočtu obce. Při poskytování musí být
respektován zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Dotací jsou podle ustanovení předpisu veškeré poskytnuté peněžní prostředky
z rozpočtu obce fyzické (tedy i občanovi) nebo
právnické osobě na stanovený účel. Zákon
rozlišuje dotace individuální a programové.
Programové dotace obec neposkytuje.
Dotace lze poskytnout jen na základě
žádosti, která musí mít náležitosti dle ustanovení §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.
V lčnovský zpravodaj – číslo 56 – prosinec 2 018
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vyúčtování podstatně později než je uvedeno ve
smlouvě, která by již nadále neměla být možná.
Obec jako poskytovatel požaduje taktéž
prokázání publicity poskytnuté dotace, kdy
je nejjednodušší zaslání článku do zpravodaje
s uvedením, že na akci byla poskytnuta dotace
z prostředků obce. V případě poskytnutí prostředků na opravy nemovitostí by měla být
informace o poskytnutí prostředků na nemovitosti samé a dokladace přiložena k vyúčtování, které je nutné dodat, v souladu s uzavřenou
smlouvou. Nejpozději do konce měsíce ledna
následujícího roku.
Každoroční objem dotací poskytnutých
obcí činí cca 1,5 mil. Kč, přičemž největ-

šími příjemci dotací jsou místní TJ Vlčnov
a Farnost. Veškeré náležitosti, text veřejnoprávní smlouvy a dokumenty, potřebné
k žádosti a následnému vyúčtování, jsou ke
stažení na internetové adrese www.vlcnov.cz/
obecni-urad/formulare/ případně na Obecním
úřadě u p. Mikulce.
V rámci změny dotační politiky a zachování rovného přístupu ke všem žadatelům
již nebude obec Vlčnov poskytovat zdarma
prostory Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
Důvod je prostý, prostory jako i celá budova
jsou ve správě KSK a tedy vedení KSK o jejich
poskytnutí rozhoduje samostatně, tedy i
o tom, zda tyto prostory budou poskytnuty

úplatně nebo “takřka” zdarma za nějakou
výpomoc žadatele při organizaci akcí pořádaných KSK.
Forma spolupořádání s obcí bude možná
pouze v případě, že pořadatel bude obec
samotná a nějaká složka bude obci nápomocna. Případné “spolupořádání” tedy bude nutné
od začátku roku 2019 projednávat s vedením
KSK Vlčnov, který je za tím účelem zřízen.
Obec Vlčnov, Rada obce či starosta obce může
takové akci poskytnou bezúplanou záštitu a to
na základě žádosti.
Dušan Mikulec, THP

Informace z Klubu sportu a kultury
Povídání o…

V podzimních měsících jsme uspořádali dvě besedy na téma správného a zdravého
stravování a tento „seriál“ besed jsme nazvali
Povídání o…
První beseda byla POVÍDÁNÍ O KVÁSKU
s Markétou Mikuláštíkovou, kde proběhla ukázka pečení chleba a ochutnávka kváskových dobrot a druhé POVÍDÁNÍ O TOM,
JAK JEST JAK SA PATŘÍ s Markem Smetanou
z Nivnice. Začátkem jara, po plesové sezóně,
uspořádáme opět nějaké další Povídání o…
Pokud máte nápad o čem bychom si mohli
pobesedovat a ukázat něco zajímavého, přivítáme rádi Vaše návrhy.

Povídání o kvásku

Povídání o kvásku

Povídání o tom, jak jest jak se patří

Vánoční výstava
V neděli 25. listopadu proběhla v Galerii
na Měšťance vernisáž vánoční výstavy –
Slaměné Vánoce Františka Zusky. Tuto výstavu jsme měli již tři roky zamluvenou v Muzeu
Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, je tedy patrno, že o dílo pana Zusky je velký zájem. Ve
výstavě jsou k vidění různé druhy slaměných
ozdob a dekorací, dva malé betlémy, vánoční

ozdoby na stromeček a jeden z velkých betlémů, které mimo jiné pan Zuska zapůjčuje na
autorské výstavy betlémářů po celé republice.
Pan František Zuska je známá osobnost Zlína
i celého kraje, jeho umění tvořit ze slámy je
výjimečné a jedinečné. Získal řadu ocenění,
např. v roce 2012 titul Mistr tradiční rukodělné
výroby Zlínského kraje a v loňském roce i titul

Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje
Ministerstvo kultury ČR.
Na vernisáži zahrála a zazpívala Valerie
Šabršulová z Vlčnova, která umocnila kouzlo
předvánoční nálady. Určitě se přijďte na tuto
slaměnou krásu podívat, výstava potrvá až do
13. ledna 2019.

Slaměný Betlém Františka Zusky

Vernisáž výstavy

Mistr František Zuska, uprostřed
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Tradiční Vánoce ve Vlčnově a rozsvícení stromečku
Kdo si chtěl připomenout podobu Vánoc
z přelomu 19. a 20. století, ten mohl v sobotu
1. prosince zamířit do některé z našich památkových usedlostí nebo do Galerie na Měšťance.
Předváděly se staré zvyky, jako např. draní
peří, vaření v černé kuchyni, odlévání olova,
pečení vánočních oplatků a další. Po vsi obcházeli koledníci, muzikanti, mikulášská druži-

na, Luce či cigáni. V usedlostech byla k vidění výzdoba štědrovečerního stolu a pokrmy,
které se u nás dříve připravovaly, k ochutnání
byla tvz. muzika, přesňáky či kyselica.
Na závěr odpoledne jsme za zpěvu dětí
z Mateřské školy a dalších zpěváků a muzikantů a také obrovského množství lidí rozsvítili vánoční stromeček a zahájili příjemnou

V domě č. 65

dobu očekávání a radosti – Advent.
Děkujeme moc všem účinkujícím, předvádějícím a pomocníkům, kteří se na akci podíleli a přispěli tak k jejímu úspěchu a velice příjemné atmosféře.
Petra Kučerová Brandysová,
Klub sportu a kultury Vlčnov

Lucky

Tradiční Vánoce – účinkující

Koledníci v muzeu

Výroba oplatků

V domě č. 57

Vystoupení CM Vlčci na Galerii
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Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, p. o.,
Spolek rodičů a přátel školy a obec Vlčnov pořádají

4. REPREZENTAČNÍ
PLES ŠKOLY A OBCE
V pátek 11. ledna 2019 v 19:30 hodin v KSK Vlčnov
PLES ZAHÁJÍ POLONÉZA ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

PF 2019
Spokojený celý nový rok
přeje kolektiv
Klubu sportu a kultury
Vlčnov

Bohatá tombola
Skupina Casanova
Taneční vystoupení skupiny
GLITTERS NIVNICE
Občerstvení formou bufetu
Vstupné 50 Kč

VINAŘSKÉ MUZEUM
ve Vlčnově
Chceme vybudovat vinařské muzeum!
Pokud doma najdete nějaké původní vinařské vybavení po vašich rodičích nebo prarodičích, nevyhazujte je prosím. Právě takové předměty ve vinařském
muzeu najdou své uplatnění. Když si nebudete jisti
stářím a účelem, ozvěte se.
Může se také jednat o vinařské publikace, diplomy
z výstav vín, fotky a obrazy. Stejně tak ručně kreslené obrázky, náčrtky vlčnovských búd, vzpomínky,
historky a psané záznamy o historii búd, souvisejících pozemků, sousedů atd. Právě zaznamenané
vzpomínky mají nenahraditelnou hodnotu, protože
jinak jednou navždy zmizí spolu se svým nositelem.
Zanechme našim dětem a dalším generacím připomínku krásné a bohaté vinařské historie ve Vlčnově!
Josef Pavelčík, Vlčnov č.1065
za nadšence pro zachování
tradičního vína z Vlčnova
www.vlcnov-vinari.eu
tel.: 604 284 185; posilac@email.cz

PLESOVÁ SEZÓNA
ve Vlčnově 2019

11. 1.
12. 1.
18. 1.
26. 1.
02. 2.
15. 2.
10. 3.
16. 3.

Reprezentační ples Školy a obce
Sportovní ples
Myslivecký ples
Krojový ples s představením krále
Hasičský bál
Ples oblastní charity
Dětský karneval
Dětský krojový ples

Klub sportu a kultury Vlčnov, tel. 572 675 130
www.kskvlcnov.cz www.jizdakralu.cz
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Ekologické aktivity mikroregionu Východní Slovácko
Mikroregion Východní Slovácko je dobrovolný svazek 6 obcí – Bánov, Bystřice pod
Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz
a Vlčnov, které se v r. 2005 rozhodly založit
společnou organizaci za účelem všestranného
rozvoje a spolupráce členských obcí. Jednou
z těchto oblastí je i ochrana životního prostředí, kde mikroregion realizoval několik projektů, které bychom Vám v tomto článku rádi
představili. Převážná část projektů souvisí
s odpadovým hospodářstvím obcí, další se
zaměřuje na hospodaření s vodou.
1. Kompostování
na Východním Slovácku 2012
Snaha o snižování množství směsného
komunálního odpadu je dlouhodobým úsilím
našich obcí. Jednou z možností je předcházet
jeho vzniku, např. kompostováním biologicky
rozložitelného materiálu, a to ideálně přímo
v místě, kde vzniká, tzn. na pozemcích jednotlivých zahrad u rodinných domů. V roce 2012
se mikroregion rozhodl podat žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na
pořízení 1251 ks kompostérů o objemu 900
l a 600 l. Žádost v hodnocení uspěla, takže
mikroregion získal dotaci 2 050 000,- Kč na
realizaci projektu, jehož celkové náklady činily
2 278 000,- Kč. Po výběrovém řízení byly tedy
nakoupeny kompostéry, které získaly přihlášené domácnosti do bezplatné výpůjčky s následným převodem do vlastnictví po uplynutí 5 let.
2. Kompostování
na Východním Slovácku 2016
Po realizaci prvního projektu jsme ze strany občanů registrovali zájem o další kompostéry, proto se snažil mikroregion připravit
nový projekt a v příhodné době opět požádat
o evropskou dotaci. Nová žádost byla podána v roce 2016, uspěla a v následujícím roce
bylo nakoupeno a zapůjčeno občanům 1542
ks kompostérů o objemu 1100 l. Jako doplněk
projektu jsme pořídili 12 ks elektrických drtičů větví, které obce na požádání půjčují svým
občanům. Hodnota projektu činila 4 936 000
Kč, dotace 4 194 000 Kč.
3. Odpadové hospodářství
Vznik odpadů a jejich likvidaci řeší všechny obce ve vyspělém světě, kam se samozřejmě
řadíme také my. Nejlevnější odpady jsou ty,

které vůbec nevzniknou. Hierarchie nakládání
s odpady je tato: předcházení vzniku, příprava
k opětovnému použití, recyklace, jiné využití
(např. energetické), odstranění (skládkování,
spalování). Při nakládání s odpady je třeba
tuto hierarchii uplatňovat, nicméně aplikace
v praxi je velmi obtížná. Přesto se snažíme dílčími kroky situaci řešit. Náklady na odpadové hospodářství obcí jsou už v současné době
vysoké a vzhledem k očekávanému vývoji
(razantní navýšení poplatků za skládkování
až zákaz skládkování) by se mohly v budoucnu dále prudce zvyšovat. Co tedy mikroregion,
resp. jeho obce proti tomu podnikají?
• Hledáme cesty vedoucí ke snižování
množství nevyužitelného odpadu.
• Chceme zdokonalit separaci využitelných
druhů odpadů.
• Snažíme se najít ekonomicky nejvýhodnější řešení při svozu, využívání a likvidaci.
• Postupujeme koordinovaně, protože skupina dokáže více než jednotlivec.
3.1 Už v roce 2013 a 2016 jsme se snažili společným postupem ve výběrovém řízení a
v cenových poptávkách najít výhodnější cenové podmínky provádění služeb
v odpadovém hospodářství, což se tehdy
nepodařilo, a to z důvodu nezájmu konkurentů o vstup do nové oblasti.
3.2 V roce 2017 se 5 našich obcí rozhodlo změnit systém svozu směsných komunálních
odpadů (SKO - popelnice) a separovaných
složek kom. odpadů, změnit systém fakturace služeb a současně přitom motivovat
občany k odpovědnému nakládání s odpady. Výsledkem mělo být snížení množství
těchto odpadů, snížení finančních nákladů
a zvýšení zájmu občanů o tuto problematiku. Zapojení občanů do MESOH (motivační a evidenční systém odpadového hospodářství) by mělo pak občanům přinést
snížení poplatků za odpady. Obce zpracovaly a schválily změny vlastních systémů nakládání s odpady (obecní vyhlášky),
připravily technické zajištění pro fungování adresné evidence odpadů (s využitím
čárových kódů) a mikroregion koordinovaně provedl 2 cenové poptávky tak, aby
od 1.7.2017 byl možný přechod na nový
systém:
• Poptávkové řízení na nákup 2800 ks
nových odpadových nádob 110 l, 120 l,
240 l. Do té doby byl zaužívaný pronájem
popelnic od firmy Rumpold UHB, kdy
nájemné činilo u menších popelnic 120,Kč bez DPH ročně. Společnou poptávkou
se podařilo zajistit dodavatele kvalitních
nádob za cenu 390,- Kč bez DPH (120
l). Při předpokládané životnosti popelnic min. 10 let je ekonomická výhodnost
jasná.

•

3.3 V letošním roce jsme společně provedli
nové poptávkové řízení pro rok 2019 na
služby svozu, využití a likvidace SKO,
separovaných odpadů, objemných odpadů a biologicky rozložitelných odpadů. Kritériem hodnocení byla opět cena
nabízených služeb a znovu se ukázala jako
nejvýhodnější nabídka od firmy SUEZ
Využití zdrojů, a.s.
3.4 Výsledky zavedených změn – meziroční srovnání 2016 a 2018 za 5 zapojených
obcí VS (sumarizace a průměr za obce
Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná,
Nivnice, Suchá Loz) viz tabulka.
3.5 Dalším společnou výzvou je řešit nakládání s dřevěným odpadem, objemným odpadem a biologicky rozložitelným odpadem.
4. EKOFOND 2017; EKOFOND 2018
„Změna klimatu“ – to je pojem, který
v posledních letech slýcháme stále častěji
a bohužel spíše v negativních souvislostech.
Nepříjemným dopadem těchto změn jsou
mimo jiné dlouhá suchá období, kdy dešťové
srážky během roku nejsou dost vydatné a rovnoměrně rozložené tak, aby množství vody
obsažené v půdě bylo dostatečné pro zdravý
růst vegetace, která tím velmi trpí. Současně
se také snižuje hladina spodní vody. Na většině
našeho území zatím ještě nepociťujeme nedostatek pitné vody – zatím.
Mikroregion Východní Slovácko se rozhodl v rámci svých možností soustředit se na
problém sucha a jako první dostupný prostředek byla zvažována možnost pořízení menších
akumulačních nádrží na dešťovou vodu, které
by pro zalévání vegetace postupně mohl využívat snad každý majitel domu se zahradou.
Řada z vás už jistě nějakým způsobem dešťovku zachytává a používá pro zalévání, ale zcela
určitě je tu ještě velký prostor pro rozšíření
této užitečné praxe.
Východní Slovácko se proto v r. 2017 a v r.
2018 rozhodlo založit finanční fond, ze kterého byly občanům poskytovány dotace na
pořízení akumulačních nádrží s min. objemem 1 m3. Výše dotace byla stanovena na
max. 1000 Kč a současně na max. 50 % pořizovacích nákladů 1 nádrže. Z EKOFODU
jsme podpořili instalaci celkem 150 nádrží,
přičemž alokované finanční prostředky umožňovaly podporu více než dvojnásobku. V případě zájmu občanů VS hodláme v podporách

MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ

Kompostování na VS
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Poptávkové řízení na služby svozu, využití
a likvidace SKO a separovaných odpadů.
Po vyhodnocení předložených nabídek
byla vybrána firma SUEZ Využití zdrojů,
a.s., která se bez problémů přizpůsobila
nově nastavenému systému a nabídla nejvýhodnější cenu.

2016

2018

Celkové množství SKO – směsný komun. odpad

1580 t

1168 t

Průměr roční produkce SKO na 1 občana

186 kg

138 kg

4 628 000 Kč

3 400 000 Kč

Celkové náklady na SKO, papír, plasty a sklo
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pokračovat i v budoucích letech. Jestliže uvažujete o pořízení nádrže, prosíme o sdělení
předběžného zájmu, a to buď na Vašem OÚ
nebo přímo manažerovi VS – Milan Bauka,
tel. 604 164 264, milanbauka@seznam.cz.
5. Manažerské řízení
ekologických projektů
Ve spolupráci s Místní akční skupinou
Východní Slovácko pomáhal mikroregion
Východní Slovácko také při projektové přípravě, dotačním řízení a realizaci výstavby
sběrných dvorů v Suché Lozi a v Korytné, kde
tyto projekty byly dotovány z Operačního programu Životní prostředí.
V budoucích letech bychom se velmi rádi
zapojili také do přípravy a realizace projektů zaměřených na vodu v krajině, např. budování malých vodních nádrží v Bystřici pod
Lopeníkem, Bánově či v Korytné. Po ukončení komplexních pozemkových úprav jsou
zde příznivé vstupní podmínky.
6. Východní Slovácko
jako zaměstnavatel
Mikroregion Východní Slovácko v roce
2018 započal realizaci dvouletého projektu
na podporu pracovních příležitostí, který prostřednictvím Místní akční skupiny Východní

Slovácko získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost ve výši 3 792 000,-Kč.
Podstatou projektu je vytvoření 9 pracovních
míst – pracovníci odpadového hospodářství
a údržby veřejné zeleně obcí, jejichž mzdové
náklady, vzdělávací kurz a pracovní poradenství jsou hrazeny převážně z podpory OPZ.

Děkujeme všem občanům mikroregionu
Východní Slovácko za jejich zájem a spolupráci při realizaci všech společných aktivit, nejen
ekologických. Věříme, že se nám i v budoucnu
bude dařit hledat a uskutečňovat nové užitečné projekty.

Pořízení kompostérů 2017

Pořízení odpadových nádob

Pořízení akumulačních nádrží na dešťovou vodu
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Vánoce jako za Masaryka
Jaké byly Vánoce za první republiky?
Byly chudé. Po první světové válce si málokdo mohl dovolit sváteční hodování, a tak se
šetřilo. Přesto ale byly bohaté, byly to totiž
jedny z prvních opravdu československých
Vánoc. Nedostávalo se nejen ryb, ale kupříkladu i kvasnic potřebných na vánočkové
těsto, místo čaje a kávy byly k dispozici jen
náhražky. Sladkosti se na trhu objevily – nabízely se fondány, karamely, větrové a sladové
bonbony. A po čem toužily prvorepublikové
děti? Holčičky především po panenkách a
k nim „nezbytných“ doplňcích – pokojíčcích,
kuchyňkách s nádobíčkem nebo po miniaturním kupeckém krámu. Ale řadě dívek, především těm chudším, udělaly radost i papírové
archy, z kterých se panenky a jejich oblečení
muselo nejprve vystříhat.
Kluci dostávali plechová zvířátka na klíček, cínové vojáčky, dřevěné hračky na kolečkách k tahání za sebou, nebo houpací koně.
V roce 1925 byla zahájena výroba proslulé
kovové stavebnice Merkur. Stala se velmi oblíbenou. Dárkem, který nacházeli pod stromečkem jak kluci, tak děvčata, byly sáňky- rohačky. Mnoho dětí nacházelo pod stromečkem
také brusle, tzv. šlajfky, které se připevňovaly
na boty. Oblíbeným dárkem bylo rovněž loutkové divadélko, kterým se bavily nejen děti,
ale i dospělí. Dalším vítaným dárkem byly stolní hry – např. Člověče nezlob se! Populární
byly i dřevěné kostky, z kterých se skládaly
obrázky. Snad každé prvorepublikové dítě

našlo někdy pod stromečkem plyšového medvídka. Jinak dětem samozřejmě Ježíšek nosil
nezbytné praktické dárky – prádlo, rukavice,
čepice, šály a svetry, děvčatům navíc ubrusy,
cíchy a ručníky do výbavy. A také knížky: od
E.T. Setona či pohádky od Boženy Němcové.
Ozdoby na stromeček si lidé často zhotovovaly doma – perníčky, ořechy balené do zlatého
staniolu, papírové řetězy. Nebo se na nitě navazovala jablíčka a doma upečené cukroví, které
se pak věšelo na stromeček. Ale ozdoby si bylo
možno i koupit. Výběr byl široký – od skleněných foukaných i perličkových přes papírové,
voskové, vatové až po dřevěné. Foukané ozdoby
(koule, rampouchy, špičky), skleněné perličkové ozdoby nejrůznějších tvarů (hvězdičky,
sněhové vločky, motýlci, košíčky, ale i jízdní
kola, dětské kočárky, mašinky, letadýlka atd.).
Prodávaly se také ozdoby z papíru, ploché i trojrozměrné (andělé, hvězdičky, domečky). Ve
dvacátých letech se začaly prodávat i ozdoby
z umělé hmoty, většinou v podobě zvířátek nebo
ovoce. Z cínu a mosazi se zhotovovaly skřipce,
které uchycovaly svíčky na vánočním stromku.
Za první republiky mívaly podobu kaprů, kytiček a hvězd. Někdy se do nich umisťovaly nejen
svíčky, ale i skleněné ozdoby (muchomůrky,
dráčci). K dostání byly i ozdoby z vosku (nejčastěji měly podobu andílků), vyráběl se z něj
i Ježíšek do jesliček. A v neposlední řadě byly
časté ozdoby z vaty (k jejímu zpevnění se používalo lepidlo). Měly tvar ovoce, zeleniny, hub,
zvonků, rampouchů nebo andělů.

Tradiční svíčky, či vánoční stromek rozzářit žárovičkami? Od dvacátých let se používalo
vánoční elektrické osvětlení, ale až do šedesátých let převažovaly voskové svíčky.
Na stromeček se rovněž zavěšovaly čokoládové figurky, které se prodávaly v kolekcích
velmi podobných těm dnešním. Na vánočních stolech se už tehdy objevovaly pomeranče, mandarinky, grapefruity, banány,
datle, fíky, a dokonce i kiwi. Toto exotické
zboží však patřilo k luxusnějším záležitostem
a jeho konzumace byla považována za jakýsi znak modernosti. Lidé si posílali vánoční
gratulace. Většina lidí ve vánoční době častěji navštěvovala kostely. Stále populárnějším
se stávalo trávit Vánoce i sám Štědrý večer
na horách.
Jak šel čas, bylo i v obchodech více zboží
a štědrovečerní tabule nabývaly na pompéznosti. Přitom právě ty naše opravdu české
Vánoce jsou o sušených plodech, oříšcích,
marcipánu, sněhových pusinkách, vůni hřebíčku, kardamomu, zázvoru a mnoha dalších.
Jiné byly vánoční svátky na vesnicích a jiné ve
městech. Na vesnicích kralovaly svátečnímu
stolu již zmíněné ořechy, sušené plody, jablka, zimní hrušky a domácí vánoční cukroví.
Ve městech byla nabídka širší – hospodyně
mohly v obchodech koupit speciální vánoční
kolekce, kandované ovoce, cukrovinky speciálně určené ke zdobení vánočního stromku
i exotické zboží. Samozřejmostí na vánočním
stole byly perníčky a marcipán.

Klasické vánoční recepty
CUKROVÉ JATERNIČKY
NA STROMEČEK
Dá se na vál 10 dkg cukrové moučky,
10 dkg oloupaných strouhaných mandlí,
10 dkg strouhané čokolády, 1 bílek, trochu
potlučené skořice a hřebíčku. Dobře se vše
propracuje, přidají se 3 dkg posekaných oloupaných mandlí, 1 lžička šípkové zavařeniny.
Z těsta se vytvoří jaterničky, potrou se bílkem,
na koncích zastrčí se malé špejlky; kladou se
na pomazaný plech a v troubě usuší.
Česká kuchyně – Olga Růžena
Rozmarová, 1938
SNĚHOVÉ ŘETĚZY
NA VÁNOČNÍ STROMEK
Ze 4 bílků ušleháme pevný sníh, do kterého zašleháme 7 dkg tlučeného cukru.
Potom přilijeme 19 dkg cukru vařeného ve
¼ litru vody na silnou nitku a šleháme, až sníh
vychladne. Pak přidáme ještě 6 dkg cukru
(pudru). Hustou hmotu rozdělíme na 2 nestejné polovičky, menší díl obarvíme červeným
bretonem, druhou polovinu necháme bílou.
Hmoty složíme do 2 kornoutů s hvězdičkovou
trubičkou. Pak na povoskovaný plech vystříkáme vedle sebe obarveným sněhem hubinky,
na ně napneme ozdobnou stříbrnou nit neb
úzkou stužku a na tuto vystříkáme z bílého
sněhu malé hubinky. Řetězy sušíme v chladné
troubě, pak v teplejší je dosušíme.
Kuchařské předpisy – Marie JankůSandtnerová, 1936 – 10. vydání
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JEMNÁ ČOKOLÁDA MEDOVÁ
1 kg kakaového prášku dá se do emailového hrnce, přimíchá se 1 kg medu, 50 g skořice, 5 g hřebíčku a 2 g vanilky. (Koření dobře
utlučené a prosáté.) Vše se povaří, nalévá do
formiček a nechá se stydnouti.
Česká kuchyně – Olga Růžena
Rozmarová, 1938
MIKULÁŠSKÉ HUBINKY
30 velkých sušených švestek neb pěkných
datlí, 5 dkg oříšků, 5 dkg mandlí, ½ bílku na
utlučení, 15 dkg pudrového cukru, ½ bílku,
1 dkg pomerančové kůry, z 5 bílků sníh, 30 dkg
tlučeného cukru, ½ dkg kakaového prášku,
1 žloutek, vosk na plech
Pěkné, velké, sušené švestky zalijeme
málo vodou a uvaříme ne příliš do měkka.
Pak je dáme na síto okapati. Zatím připravíme takto mandlové těsto: opražené lískové
oříšky a loupané mandle umeleme, smícháme
s bílkem a dobře je ve hmoždíři utlučeme. Pak
je dáme na prkénko, smícháme s pudrovým
cukrem a bílkem, přidáme v cukru naloženou,
jemně usekanou pomerančovou kůru a vše
zpracujeme v tuhou hmotu. Pak ji rozdělíme
na tolik dílů, kolik je švestek.
Okapané, osušené švestky zbavíme opatrně pecek, z mandlového těsta uděláme podélně
šištičky, které vložíme do každé švestky. Poté
si ušleháme z čerstvých bílků hodně tuhý sníh
a menší polovinu tlučeného cukru do něho
zašleháme. Pak metlu vyndáme a vařečkou

lehce, ale dosti rychle zamícháme druhou větší
polovinu cukru a kakaový prášek. Sněhovou
hmotu vložíme do velkého kornoutu, který
jest opatřen hladkou trubičkou a na povoskovaný, studený plech vytlačíme z poloviny
hmoty malé hromádky. Na ně položíme naplněné švestky a přikryjeme je sněhem tak, aby
vznikly kulaté hubinky a švestky nebyly viděti. Hubinky klademe dosti řídce vedle sebe,
neboť se při pečení dosti zvětší. Plech vložíme s hubinkami do velmi mírné trouby, kde je
usušíme, až na povrchu ztvrdnou. Pak je lehce
potřeme žloutkem a dáme do teplejší trouby
zrůžověti. Tyto hubinky můžeme připraviti
místo se švestkami s naplněnými datlemi a bez
kakaového prášku.
Kuchařské předpisy – Marie JankůSandtnerová, 1936 – 10. vydání
FÍKOVÝ SALÁM
20 dkg sušených fíků, 18 dkg cukru,
20 dkg strouhaných vlašských ořechů, 2 žloutky, 5 dkg mandlí, 3dkg citronády, pergamenový papír
Pěkně sušené fíky umeleme na masovém
strojku. Pak do nich zamícháme moučkový
cukr, ustrouhané vlašské ořechy, žloutky, na
větší kousky nakrájené mandle, nakrájenou
citronádu a vše na vále vypracujeme. Potom
vyválíme šišku, zabalíme ji do pergamenového
papíru a necháme do druhého dne.
Kuchařské předpisy – Marie JankůSandtnerová, 1936 – 10. vydání
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Vánoce v roce 1968
Zatímco rok 1968 byl v Československu
velice rušný, vánoční svátky probíhaly v daleko
poklidnější atmosféře. Lidé si pomalu zvykali na přítomnost sovětských vojsk. Obnovily
se prvorepublikové tradice – Vánoční strom
republiky, kde se vybíralo na nově vzniklou
organizaci – Sdružení SOS dětské vesničky.
Za první republiky promlouvala hlava státu
k občanům na Štědrý den, v padesátých letech
se tato tradice přesunula na Nový rok, což
zůstalo až do dnešních dnů.
O Vánocích roku 1968 navštívilo kostely
a vánoční bohoslužby daleko více lidí, nežli
tomu bylo v předcházejících letech.
Brožura Pramen chystá Vánoce – ABCD
pro Vánoce radila zákazníkům koupit na vánoční svátky čokoládovou kolekci, hotové vánoční
pečivo či vánočku. Připomíná, že na Vánoce
se mají zásobit také rybími a masovými konzervami, paštikami, sterilovanou zeleninou,
kompoty, čajem a kávou a také Kavexem, tedy
kávovým extraktem v prášku, „novinkou československé výroby.“ Propagovány byly také nealkoholické nápoje Ovocenka, Kofola a Karotela.
Stále byla řada výrobků nedostatkových
– například předmětů z umělé hmoty. Staly
se módním hitem a kdekdo toužil po umělo-

hmotných škopících a vaničkách, plastových
hrnečcích, miskách a lžičkách a také po oděvech a prádle ze syntetických vláken – košilích, šatech, pláštích a ponožkách. Toto zboží
se stávalo vítaným vánočním dárkem, takže
před prodejnami na ně stály fronty. Dřevěné
hračky nahrazují modernější hračky mechanické, jako autíčka na setrvačník či dokonce
na dálkové ovládání. Stále populárnější se stávají hračky Fatry Napajedla: gumové figurky (lékař, zdravotní sestra, kominík, krotitel,
výpravčí, motocyklista, kosmonaut), umělohmotné harmonikové zvířátka, nafukovací
plastové hračky nebo pomůcky na plavání.
Oblíbené jsou i stolní hry, např. Kloboučku,
hop a knihy – největší poptávka je po knihách
Jaroslava Foglara. Lidé dostali jedinečnou příležitost nadělit svým blízkým knížky, které už
zanedlouho byly vyřazeny z veřejných knihoven. Jejich šťastní majitelé je pak po další léta
opatrovali jako oko v hlavě.
Trvalým znakem předvánoční doby byly
nekonečné fronty. Vánoce byly lidmi vnímány
jako vyvrcholení roku, kdy „za odměnu“ bylo
dostupné jinak nedostatkové zboží: pomeranče, kakao či banány. Vánoce se tedy staly
dobou, kdy se lidé snažili sehnat poněkud

lepší, tzv. podpultové zboží: pomocí kontaktů, známostí, a hlavně protislužeb.
Tradiční českou úpravou štědrovečerní
ryby byl kapr „na černo“, tedy ryba s těžkou
sladkokyselou omáčkou, ke které se podával
jako příloha knedlík. Teprve později se stále
častěji objevuje smažený kapr s bramborovým
salátem. Složení salátu je „postní“. V šedesátých letech se ale v bramborovém salátu objevuje salám nebo šunka, tedy masové speciality,
které by se o půstu konzumovat neměly. Stejně
tak dochází k nahrazování smaženého kapra
slavnostním jídlem – smaženým řízkem.
Na stránkách novin a časopisů se ve
vánoční době objevují lidové koledy a také
vánoční písně. Typickou ukázkou takové
„koledy“ je píseň Vánoce, Vánoce, přicházejí,
která byla poprvé nahrána v roce 1962 skupinou Settleři a dětskou zpěvačkou Magdou
Hrnčířovou. Čtenáři si mohli o Vánocích přečíst rozhovory s lidmi, kteří o svátcích museli
nastoupit do práce. Jednalo se o řidiče tramvají
či zaměstnance elektráren, bez jejichž práce by
nemohla většina republiky zasednout k sváteční tabuli.
Zdroj: Petr a Pavlína Kourovi,
České Vánoce

Vzpomínky z hudebního zájezdu v Rakousku 1968
Rok 1968 by rokem nadějí, že konečně po
23 letech tvrdé diktatury mohli lidé volně odjet
do zahraničí, hlavně na západ. Tohoto výjezdu
využila Vlčnovská dechovka a přijala pozvání dechové hudby malého městečka Halleinu
v Rakousku. Jednalo se o výměnný zájezd.
V písemném styku se manažeři obou dechových hudeb Halleinu a Vlčnovské dechovky
dohodli, že Vlčnovská dechovka pojede do
Halleinu v měsíci květnu, kdy v sousedním
městečku Abtenau probíhají slavnosti celé
Tennengauské oblasti. Odjezd se naplánoval
na 24. května ráno. Hned příští týden začala
kapela tvrdě zkoušet pod vedením kapelníka
Františka Pavelky, rodákem z Vlčnova. Hrál
u posádkové hudby v Opavě několik roků jako
voják z povolání. Kapelníkem této vojenské
hudby byl major Schubrt. Hrál na křídlovku a
v tanečním orchestru na saxofon B tenor. Ve
vojenské muzice za ty roky získal hodně zkušeností z nauky o hudbě a dirigování. Tyto svoje
vědomosti využíval při dirigování a psaní not.
Kapelník navrhl skladby, které jsme již hrávali a byly částečně nacvičené a některé nové.
V kapele nebyli žádní muzikanti přespolní
ani profesionálové, samí amatéři Vlčnovjani.
Kapela hrála v počtu 31 muzikantů a 1 zpěvačka. Z toho 6 křídlovek, 6 trumpet, 6 klarinetů, 3 tenory, 2 trombóny, 2 horny, 1 bastrubka, 2 basy, činely, velký buben, malý bubínek.
Z důvodů, že jsme nebyli žádní profesionálové byly zkoušky někdy po sekcích i dvakrát
týdně. Kapelník František Pavelka byl velmi
přísný a chtěl mít kapelu co nejlépe připravenou. Některé skladby, které byly zařazeny
do repertoáru jako například Súčanské čardáše, směs slovenských a českých písní od
Karola Pádivého, dále pochod Vídeň zůstane
ve Vídni. Tento pochod nám poslali muzikanstrana 10

ti z Halleinu, pochod Zůstaň tu s námi muziko česká od Karla Vacka, dále Škoda lásky od
Jaromíra Vejvody, velmi populární v té době,
slova byla přeložena do několika jazyků. Polky
od Antonína Žváčka, Helenka na Hané, valčíky, Sen lásky od Václava Vačkáře, Šepot květin od Emila Štolce a mnoho dalších pěkných
skladeb. Asi tři týdny před odjezdem se kapela
v plné sestavě jela vyfotit do Uherského Brodu
před pomník J. A. Komenského. V pátek 24.
května 1968 v ranních hodinách jsme odjížděli
za doprovodu místního rozhlasu do Rakouska.
Všichni jsme se na tento zájezd moc těšili a většina lidí z Vlčnova nám to záviděla. Hrát za
hranicemi Československa se nikdy žádné
kapele vlčnovských dechovek po celou dobu
existence, t.j. 94 roků, nepodařilo. První naše
zastávka byla v Mauthausenu v koncentračním táboře, kde byl umučen rodák z Vlčnova
z horního konce poručík František Pavelčík
z čísla domu 68. Na domě mají pamětní desku
od Sokola Vlčnov. Tolik hrůzy, co jsme tam
viděli, to byl děs. Vězni museli denně těžce pracovat za trochu jídla bez masa, stavěli dřevěné
budovy na ubytování a 302 schodů a všechny kameny museli vynést do kopce na rukou,
když někdo nemohl, byl okamžitě zastřelen.
Viděli jsme pece, kde spalovali mrtvé a dřevěné domy, kde vězni spali na postelích nad
sebou. Hygiena žádná. Když jsme z koncentračního tábora odcházeli, tak jsme měli husí
kůži. Další zastávka byla až v Halleinu, který
je za Salzburgem. Jak už bylo napsáno ve
Vlčnovském zpravodaji č. 54, byli jsme srdečně přivítáni. Ve zpravodaji byl uveden kapelník
Bedřich Rektořík z Uherského Brodu a ten
jako kapelník v Halleinu nikdy nebyl. V pátek
jsme se ubytovali převážně po rodinách muzikantů, dali nám večeři a já jsem měl k večeři

různé druhy salámů, klobásy, šunky a přílohy,
ale nejvíce mě překvapilo pečivo. Různé druhy
rohlíků, grahamových a chlebů. U nás v té
době byly rohlíky obyčejné a loupáček. U nás
v té době byl pařížský salám, šunkový salám
a šunka, na to se stála dlouhá řada. Po celou
dobu všichni měli výbornou stravu a všeho bylo
hojnost. V sobotu odpoledne měla Vlčnovská
dechovka dvouhodinový koncert, který zahájil moderátor Jan Hala celkem srozumitelnou němčinou. Hráli jsme pochod Chlapci
Vlčnovjané od vlčnovského rodáka Františka
Vozára. V repertoáru jsme měli různé skladby. Nejvíce se líbily Súčanské čardáše, kde je
píseň Teče voda teče, první sloku hrál sólo na
křídlovku první křídlovák Václav Chvílíček
a druhu sloku hrál na tenor Pavel Nevařil. Oba
sklidili obrovský aplaus. V průběhu koncertu
jsme hráli orchestrální polku Helenku a sólo
na tenor hrál opět Pavel Nevařil. Tuto polku
jsme museli opakovat dvakrát, muzikantům
z Halleinu se velmi líbila a sklidili jsme za ni
obrovský potlesk. Na tomto koncertě zpívala
polky a valčíky zpěvačka Ludmila Kovářová,
rozená Buráňová a některé skladby zpívala
s Janem Mošťkem. Obecenstvo je vždy odměnilo potleskem. Dvouhodinový koncert měl
velký úspěch, snad tam přišla většina obyvatel Halleinu a okolí. Večer jsme hráli ve velkém sále k tanci a poslechu až do půlnoci.
Zajímavé bylo, že skoro nikdo netancoval a jen
poslouchali muziku. U nás doma, kdy zahrála
v sále muzika, hned byl plný parket. Asi tak po
15–20 letech začaly hrát dechovky koncerty
jen pro poslech a ne k tanci. Ráno jsme odjeli do městečka Abteunau, kde byly slavnosti
Tennengauské oblasti. V dopoledních hodinách byl velký průvod a Vlčnovská dechovka
šla první a kapelník šel před kapelou. Když
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Vlčnovská dechovka

Dechová hudba z Halleinu
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Vlčnovská dechovka v Rakousku, kapelník František Pavelka

jsme se vrátili do Halleinu, tak jsme hráli společně s kapelou z Halleinu monstr koncert.
Tím naše hraní skončilo. V pondělí kapela
měla volno. Někteří jeli se svými hostiteli do
Salzburgu a okolí a někteří z nás se šli podívat
do solných dolů do Dürrnbergu, ve kterých se
už netěžilo. V úterý ráno se oba kapelníci přes
tlumočníka Jana Halu domluvili, že muzikanti
v Halleinu přijedou do Vlčnova v květnu 1969
na Jízdu králů oplatit návštěvu. Ráno jsme
sbalili kroje do kufru, dobře posnídali a rozloučili jsme se s našimi hostiteli. Cesta zpět
byla jasná. Hlavní město Rakouska Vídeň a co
nejblíže přijet na parkoviště u Prátru a odsud
pěšky asi 500 metrů do zábavního parku, který

byl pro nás všechny velkým překvapením. Co
jsme tam viděli, tolik zábavy pro dospělé a děti,
to neviděl nikdo z nás. Kolem Prátru bylo plno
obchodů a všechny byly přeplněny zbožím
pestrobarevnými halenkami, kostýmy, různými svetry i obleky. Všechno bylo pěkné a když
jsem chtěl něco pěkného manželce koupit, to
co nebylo v Československu, tak byl problém
si vybrat. Manželce jsem koupil zlatý prsten za
600 šilinků z 18 karátového zlata a nosila ho
tak dlouho, až se jí na prstu rozpadl. Masny
plné pěkného masa a uzenin, tak jak je to u nás
dnes. Zlatnictví plné zlatých a stříbrných přívěsků, prstenů, náramků a řetízků. Tolik
zlata, až oči přecházely. To, co bylo v obcho-

Hallein, 1969

dech poblíž Prátru, jsem v Československu
nikdy neviděl. Na tom nedostatku zboží se
podepsal socialismus. Ze zájezdu jsme přijeli
odpoledne a znovu nás vítal místní rozhlas.
Zájezd byl velmi úspěšný a udělali jsme dobré
jméno Vlčnovu i celé Československé republice. Na zájezd jsme všichni dlouho vzpomínali. Některé chvíle prožité v Halleinu mně
zůstaly v paměti dodnes i po 50 letech. To je jen
pár krásných vzpomínek, které mně utkvěly
v paměti na celý život a chci se s nimi podělit
se čtenáři Vlčnovského zpravodaje.
Josef Mlýnek

Cyklistický rok 2018
Sezona 2018 byla pro nás velmi úspěšná
ať už z pohledu úspěšného zakončení vysokoškolského studia, tak i sportovními úspěchy. Díky podpoře obce Vlčnov jsme se mohly
účastnit mnoha závodů ať už v České nebo
Slovenské republice.
První start se konal hned po návratu ze
soustředění ve Španělsku, kde se díky teplejšímu počasí daly lépe a kvalitněji najíždět
kilometry. Na tomto prvním ročníku závodu
v náročném terénu Chřibů jsme braly úspěšné
pódiové umístění a to Jitka stříbro a Kateřina
bronz.
Dalším cenným úspěchem byl pro Jitku
Mamut Tour v Přerově, kde obsadila v silné
konkurenci druhé místo, hned za mistrní ČR
Valuchovou.
V půlce sezony jsme přestoupily do
Ostravského týmu, kde nám byly otevřeny
další nové příležitosti. Mezi prvním startem
v novém týmu byl závod „O pohár starosty
města Orlové“, kde Jitka suverénně vyhrála.
Další start se konal u Třebíče, jednalo se
o ČEZ MTB maraton, kde se na delší trati 60
km Kateřina umístila na nejvyšší příčce a Jitka
na trati kratší obsadila totéž umístění a obě
jsme si odvezly domů nejcennější zlaté trofeje.
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Neplánovaný start byl v kopcovitém prostředí
Beskyd, kdy se po nemoci Jitce podařilo vybojovat další druhé místo.
Jako poslední závod sezony, na který se
Jitka nejvíce připravovala, bylo mistrovství
ČR SAC, které bylo svým převýšením a úmornými teplotami ten nejnáročnější. Na této
trati získala 3. místo v nejsilnější konkurenci

vůbec, což je asi nejcennější umístění, které
kdy získala.
Za přípravu vděčíme krásnému prostředí
kopcovitých Karpat, které máme za rohem,
a obci Vlčnov, která nás v tomto náročném
cyklistickém sportu podporuje.
Jitka a Kateřina Mošťkovy

Úspěšný nástup
Úspěšný nástup do nové sezóny se mi
podařil zrealizovat hned na konci srpna, kdy
jsem v Olomouci na kontrolním turnaji žen
obsadila 2. místo. Na základě tohoto umístění se mi podařilo nominovat se na Mistrovství
Evropy mužů a žen ve Španělském Alicante.
V Alicante jsem dosáhla úspěchu jaký česká
ženská reprezentace nepamatuje už 8 let a to
dostat se mezi posledních 9–16 hráček šampionátu. O postup mezi 5–8 jsem prohrála
s Ukrajinkou Margaritou Pesotskou, která se
probojovala až do samého finále. Tento výsledek považuji za největší úspěch své kariéry.
Tímto bych ráda poděkovala za podporu obci
Vlčnov, která se spolupodílela na financování
mé letní přípravy v Číně.
Aneta Kučerová

Centrum denních služeb pro seniory
Oblastní charita Uherské Hradiště
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti
svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete
být sami celý den doma? A nebo máte ve své
domácnosti rodiče či prarodiče a nevíte, jak
skloubit zaměstnání s péčí o ně? Pokud jste si
odpověděli, alespoň na jednu otázku ano, tak
naše sociální zařízení Centrum denních služeb
pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory
poskytuje ambulantní službu, seniorům od 60
let se sníženou soběstačností z důvodu věku,
V lčnovský zpravodaj – číslo 56 – prosinec 2 018

chronického onemocnění nebo zdravotního
znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme
důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho
a snažíme se co nejvíce uživatele zapojovat do
dění v zařízení.
Služby, které centrum nabízí jsou placené
a odvíjí se od poskytovaných úkonů, které si
uživatel centra volí dle své potřeby. Centrum
denních služeb pro seniory, kde uživatelé

mohou trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ
DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30 hod. naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané
Rybárny, Moravní nábřeží 81. STŘEDISKO JE
BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace naleznete
na internetových stránkách www.uhradiste.
charita.cz nebo na emailu cds@uhradiste.charita.cz, či v Centru denních služeb pro seniory
v Uherském Hradišti nebo na telefonním čísle
725 520 983. Pokud Vás naše sociální služba
zaujala přijďte se za námi podívat. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu.
Mgr. Radka Stuchlíková
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Vlčnov ve fotografii
Mikulášské odpoledne

Oslavy 100. výročí republiky

Sázení lípy

Kladení věnců u pomníku obětem 1. světové války
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Ulice 28. října (Srale) oslavila 28. říjen
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Úprava prostranství u dolního obchodu

Po rekonstrukci

Před rekonstrukcí

Před rekonstrukcí
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INZERCE NEMOVITOSTÍ

HLEDÁM KE KOUPI RODINNÝ DŮM
Děkuji za jakoukoli nabídku.
Kontakt na tel: 604 124 590

NALÉHAVĚ HLEDÁM KE KOUPI BYT 2+1
Nabídněte na telefonu:
737 939 848
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