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Vlčnovské koupaliště zahájilo po rekonstrukci druhou
sezónu v sobotu 22. června. Poslední týden školního
roku koupaliště využili žáci základní školy z Vlčnova.
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Vážení spoluobčané,
zimní počasí se nám lehce přehouplo přes
jaro, takže jsme si toho nestačili ani všimnout
a máme tu tropická vedra. Po zimním odzimování koupaliště jsme se pustili do jeho čištění, dezinfekce a napouštění vodou. Proběhly
drobné terénní úpravy a dosazení trávy.
Podařilo se nám spolu se Správou a údržbou
silnic Uherské Hradiště upravit parkoviště
před koupalištěm. Chtěl bych tímto apelovat,
že parkoviště není závodní dráha ani místo
pro školu smyku, protože ho nechceme rozbít
hned v prvním roce.
Z akcí připravovaných na tento rok máme za
sebou výměnu oken a parapetů na bývalé měšťanské škole, tradiční jízdu králů a velké množství malých a drobných úprav v obci (oplocení
dětských hřišť atd.)
Co nás čeká o prázdninách? Zahájení opravy školy – praskliny a podlahy některých tříd,
nové vybavení počítačové učebny ZŠ (výměna starých počítačů za nové), úplná bezbariérovost školy (tj. montáž plošiny na schodiště
na 2. stupni ZŠ), výsadba stromů v aleji Boří,

pokračování v projektu zateplení a výměny
oken v Klubu sportu a kultury, dotažení projektu „Sportovní areál ZŠ a MŠ Vlčnov (2 hřiště nad školou pro využití ZŠ a MŠ a široké
veřejnosti), dále nám v obci začaly probíhat
pozemkové úpravy.
Ještě bych chtěl vzpomenout deponii suti.
Tato se nám podařila konečně dotáhnout
papírově do konce a získat povolení ke stavbě
a užívání. V současné době čekáme na firmu,
která nám přeseje materiál, který jsme tam
převezli z parkoviště u koupaliště a rozdělili
jej na hlínu, stavební suť a betonovou suť. Ještě
nás čeká dodělání oplocení deponie, aby nám
z ní nevznikla nekontrolovaná skládka a hned
začneme odebírat suť od občanů.
Na závěr bych chtěl jménem svým i vedení
obce všem dětem a všem Vlčnovjanům popřát
k nastávajícím prázdninám a dovoleným krásné slunečné počasí a hodně zážitků bez zbytečných úrazů.
Jiří Matušík,
starosta obce Vlčnov

Schodiště měšťanky před výměnou oken

... po výměně okna a úpravě stěn

Předzahrádka u obecního úřadu,
původní stav nahoře, dole současný stav.

Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
setkáváme se u dalšího vydání Vlčnovského
zpravodaje, tentokrát ryze letního. Máme za
sebou náročné období jarního úklidu obce, do
kterého se letos zapojily i děti s maminkami.
Co všechno objevily, to se dovíte na dalších
stránkách.
V současné době, kdy je nejnižší míra nezaměstnanosti, není snadné najít brigádníky
na příležitostné práce. Dosud obec pravidelně zaměstnávala osoby evidované na úřadu
práce, které spňovaly podmínky Veřejně
prospěšných prací. Letos bohužel taková
možnost nebyla. Proto jsme využili nabídku
Chráněného bydlení v Luhačovicích na úklid
zahrady mateřské školy a amfiteátru. Rovněž
byl přijat nový správce hřbitova, pan Roman
Pešl, tel. 721355 374. Zahradnické práce s pečlivostí sobě vlastní vykonává paní Zdislava
Mikulcová a od měsíce června s ní pracuje i paní Marcela Kučerová. Snahou vedení
obce je, aby obec byla upravená a čistá. Tady
občas narážíme nejen na vrtochy počasí (vzhedem k deštivému počasí v květnu se zkomplikovalo sečení trávy), ale i na bezohlednost
dětí i dospělých, kteří nerespektují ukládání
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odpadků do odpadkových košů, úklid exkrementů po svých domácích mazlíčcích a dokonce se sníží ke krádeži truhlíků s vysazenými
květinami.
Čistotě v domácnostech a potažmo i v obci
by měl pomoci i Motivační a evidenční systém s nakládání s odpady, který jsme zavedli
od měsíce dubna. Stále ještě „vychytáváme“
drobné problémy, aby byl systém plně funkční.
Doporučuji, abyste využívali vytištěné kódy
k označení pytlů na tříděný odpad a prosím,
aby pytle nebyly odváženy na sběrný dvůr.
Není tam dostatečný prostor na skladování
a kontejnery jsou určeny na tříděný odpad větších rozměrů. Zavedení pytlového systému
sběru je pro vaše pohodlí – odváží se od domů.
Stále můžete využívat i barevné pytle na tříděný odpad, které vám zbyly z minulého období.
Další výdej pytlů proběhne v měsíci červenci
– termín bude upřesněn.
V rámci Motivačního sytému připomínám,
abyste nádoby (popelnice i pytle) připravili
k odvozu až budou naplněné danou komoditou: tzn, že v popelnicích je možné ukládat
jen odpad, který se nedá vytřídit (předejdete

tak nejen problémům se svozovou firmou, ale
ušetříte i výdaje za odpad), v pytlech na plast
budou PET láhve sešlápnuté, aby byl využitý
prostor. K vývozu připravte nádoby ve svozový den ke komunikaci. Pokud máte popelnici
nezaplněnou, připravte na ni lístek s nápisem
„nevyvážet“ nebo ji ponechte mimo dohled
obsluhy.
Nově jsou připraveny na sběrném dvoře
nádoby na jedlý olej. Ukládá se zde použitý
olej přinesený v plastových lahvích. Výhledové
předpokládáme rozšíření nádob i v obci, tak
jako jsou kontejnery na sklo. Při ukládání skla,
prosím využívejte více kontejnery v obci, nejen
na sběrném dvoře, kde bývají značně přeplněné.
TERMÍNY SVOZU PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM
ODPADEM V 2. POLOLETÍ 2019:
plast: 17.7., 28.8., 25.9., 22.10., 20.11., 18.12.
papír: 12.7., 9.8., 6.9., 11.10., 8.11., 13.12.
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
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Ohlédnutí za Jízdou králů Vlčnov 2019
Letošní jízda králů je za námi, uskutečnila se
ve dnech 24. – 26. 5. a ač se to zdálo téměř
celý květen nepravděpodobné, počasí přálo
neskutečně. Jestli bude hezky nebo ne, hodně
ovlivňuje náladu kolem přípravy především
pro královské rodiče a rodiče legrútů. Proto
jsme si všichni velmi velmi oddechli, když
jsme „vygúglovali“ že pršet nebude. Králem
byl zvolen desetiletý David Chaloupka, jezdců královské družiny ročníku 2001 bylo osm,
dva pobočníci a děvčat devět. I když byl letos
ročník legrútů slabší než v posledních letech,
zvládli svůj úkol – pořádně střežit krále – na
výbornou a zodpovědně se ujali své role. Král
David s hrdostí a důstojností vše zvládl a jistě
si svůj velký den užil. Myslím, že je dobře připomenout, že jeden z jezdců měl koně nazdobeného pouze textilními pentlemi, podobně
jako v dobách, kdy zde Joža Uprka maloval
svůj slavný obraz.
Jízdy králů se letos zúčastnilo cca 540 krojovaných, z toho bylo na 30 folklorních souborů,
sborů, muzik a kapel převážně z okolí.
Páteční večer zahajuje většinou Slavnostní
vernisáž v Galerii na Měšťance, tentokrát
je zde výstava obrazů s folklorní tematikou
známého regionálního výtvarníka Zdeňka
Hudečka z Uherského Ostrohu. Následuje
pořad Verbíři z Uherskobrodska. Verbuňk
je také, podobně jako jízda králů, zapsán na
Seznam nehmotného kulturního dědictví
lidstva UNESCO a my jsme velice rádi, že
regionální kolo Uherskobrodska si již našlo
pevné místo v doprovodných pořadech při
jízdě králů a že jej právě ve Vlčnově pořádáme. Letošním nejlepším verbířem se stal
Pavel Šupina z Bánova, druhé místo si vytančil člen Vlčnovjanu Cheney Quin, který také
získal cenu diváka – tzv. Kohút 2019. Porota
udělila tentokrát dvě třetí místa a to: Jakubu
Jurigovi z Bojkovic a Vojtěchu Vaškových
z Uherského Brodu. Program dále pokračoval besedou u cimbálu s výukou tanců
ze Strání.
V sobotu začínají pořady odpoledne
Jarmarkem a tradičními ukázkami rukodělných činností v usedlostech, vystoupením
dechové hudby Vlčnovjané a všech vlčnovských souborů a hostů v amfiteátru V Jamě.
Večer pak v sále Klubu sportu a kultury probíhá jedinečný, dojemný pořad, a to Předání
vlády králů. Zde se představují jednotliví
legrúti a děvčata ročníku a nastupující král,
který bude vládnout po celý další rok, až do
příští jízdy králů. Ani tentokrát nebyla nouze
o dojemné chvíle, např. když maminka krále
obléká do dívčího kroje či když předává vládu
král loňský králi nastupujícímu nebo působivé
představení družic a vtipné vyvolávky legrútů.
Pořad byl velmi dobře připravený a nazkoušený a od mnoha rodičů i návštěvníků byl velmi
vysoce hodnocen.
A nejhlavnější a nejočekávanější neděle
a tradiční objížďka – jízda králů. Po staletí stejná, a přece vždy jiná a neopakovatelná. Jiná
právě samotnými aktéry: legrúty a králem,
družicemi, celou královskou rodinou, účinkujícími, atmosférou, počasím… Je to jedinečný
a neopakovatelný okamžik pro krále zahaleného pentlemi a nesmějícího promluvit a pro
každého jezdce, který kdy seděl na opentleném
koni a vyvolával při své jízdě Vlčnovem…
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Dovolte mi, abych za celý organizační
a přípravný tým velmi poděkovala všem, kteří
s touto krásnou, ale náročnou akcí pomáhají.
Ať už jsou to děvčata a chlapci ročníku a jejich
rodiče, celá královská rodina, pracovníci, bri-

gádníci, pořadatelé, autoři a všichni účinkující
či jakkoli zaangažovaní účastníci a také všichni občané Vlčnova – bez vás všech by jízda
králů nebyla.
Petra Kučerová Brandysová, ředitelka KSK

Zahájení výstavy

Živá pozvánka

Verbíři z Uherskobrodska

Verbíři z Uherskobrodska
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VLČNOVSKÝ KRÁL
Martin Darek Franta
Tak vám řeknu lidičky
příběh, co se stal...
Tak jako můj bratr Ondřej
i já jsem byl vlčnovský král.
Jednou, byl to pěkný den,
říkal jsem si půjdu ven...
Proč je tady tolik hluku
a v kuchyni banda kluků?
A mamka už říkala,
že prej mňa chců za krála.
Kulím oči nad tou zprávou,
nechám si to projít hlavou.
Kůň, kroj, lidi, starosti,
také plno radosti.
Naše z toho kleplo málem
dobrá – budu tedy králem.
Už se ví i v dědině,
su druhý král v rodině.
Dobře jsme se vyspali
a přípravy začaly.
Chystají se třásně, růže,
na koni se jezdit může.
V kroji v cuku letu,
vypadáme k světu.
Uplynula chvilka jen
a je tu ten slavný den.
Jen ten kdo se nebojí,
vládne nad písničkami i kroji.
Kluci se mě ujali,
průvodem se vydali.
A já v jejich středu,
v ženské kroji jedu.
Plno lidí, v ústech růže,
družinu nic nepřemůže.
A jak jedem dále,
hlídají mě – krále!
Vyvolávky vzduchem letí,
k pobavení velkých, dětí.
Den je to fakt krásný,
já unavený, šťastný.
Večer, to už dávno víme,
s klukama vše oslavíme.
Byl jsem král, jsem vážně rád,
teď mám na co vzpomínat!

Pod šable, aj pod obušky

Vitajte ve Vlčnově - koncert DH Vlčnovjané

Setkání ve dvoře, čp. 57

Předání vlády králů

Předání vlády králů
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Královská rodina
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Král David

Předlegrúti

Družice ročníku 2001

Závěrečné představení krále - pořad Královský vínek
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Klub sportu a kultury Vlčnov
Kromě běžného každodenního zajišťování
chodu tělocvičny pro žáky základní školy a pro
tréninky a cvičení dětí, zkoušek souborů a dalších spolků, provoz Turistického informačního
centra (které sídlí v přízemí KSK), jsme v uplynulých měsících uspořádali nebo se podíleli
(poskytli jsme prostory a zázemí) na mnoha
akcích, např. šachové turnaje, volejbalový turnaj, Košt vín, křest fotografické knížky o jízdě
králů v Praze, Povídání o bylinkách, Legrútská

Ukliďme Česko – Ukliďme Vlčnov
V sobotu 13. 4. jsme se připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko a uspořádali s pomocí veřejnosti uklízení části lesu na „Čupech“, na
horním konci Vlčnova. Zúčastnilo se 8 dospělých, pouze samé ženy, a 10 dětí od nejmenších čtyřletých po desetileté. Neodradilo nás
ani pochmurné a deštivé počasí a za 2 hodiny

zábava ročníku 2001, divadelní představení
Biomatka, Víkend otevřených památkových
domků, atd. Vybíráme z několika významnějších akcí.
V měsících březnu a dubnu probíhal intenzivní kurz vázání vlčnovského šátku, který měl
celkem 3 lekce, zúčastnilo se 8 frekventantek a učily se typ úvazu na vdanú ženu neboli začepenú. To znamená, že se na vlasy pod
šátek ještě připevňuje tzv. „obálenica“ (čepec).

Od účastnic, lektorek i z kurzu vzešly další
zajímavé podněty: znovu zopakovat vázání
šátků i s dalšími druhy úvazů, dávání pentlení (věnce), správné oblékání kroje, kurz výroby papírových růžiček a třasáků s následnou
ukázkou, jak vše připravit na výzdobu koně.
Děkujeme za podnětné nápady a budeme se
snažit připravit další zajímavá odpoledne
a kurzy.

jsme z lesa nasbírali a naplnili 30 pytlů odpadků,
4 pneumatiky, 1 záchodovou mísu, skla z auta,
televizor, sklo, neuvěřitelné množství zdravotnického odpadu... Nestačili jsme se divit,
co všechno člověk vyhodí do nevinné přírody.
Zahřívali jsme se čajem, pro děti byla připravena
malá sladká odměna na závěr a diplom za účast.

Děkujeme všem, kterým není lhostejné naše
okolí a doufáme že se z této akce stane tradice.
Příští rok ji určitě opět zopakujeme, pokud
tedy víte o nějakém prostoru ve Vlčnově, který
by si určitě zasloužil uklidit, neváhejte a dejte
nám vědět.

Hurá, poďme na to!

Svačina od paní místostarostky – nejlepší buchta na světě

Toto všechno jsme posbírali!

Plánujeme a připravujeme kulturní léto
Hodové zpívání v búdách, Posezení u dechové hudby Vlčnovjané, vystoupení mažoretek,
koncert skupin Frajeři a Děvčice, v září pak
společný projekt se slovenským partnerem
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o modrotisku – Den textilu s Koštem vdolečků, výstavu Před rokem 1989, na začátku října Gastroden Vlčnova, Povídání o…
a další akce, na které vás srdečně zveme.

Diplomy pro nejšlepší uklízeče

Informace: FB Klub sportu a kultury
Vlčnov, www.kskvlcnov.cz, v Turistickém
informačním centru (přízemí KSK), www.
vlcnov.cz
Petra Kučerová Brandysová, KSK Vlčnov
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Folklorní paleta Zdeňka Hudečka
V Galerii na Měšťance je až do 7. července 2019
instalována výstava obrazů s folklorní tematikou malíře a grafika pana Zdeňka Hudečka
z Uherského Ostrohu. Výstava byla slavnostně zahájena a otevřena v pátek při Jízdě králů
Vlčnov 2019. A právě jízdou králů i dalšími
folklorními motivy jsou mistrova díla povětšinou inspirována.

Zdeněk Hudeček patří mezi nejvýznamnější výtvarné umělce regionu, dosud připravil kolem padesáti autorských výstav,
jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě i jinde po světě. V námětech je
zastoupena krajinářská tematika, figurální
kompozice a portréty (časté jsou ženské motivy), zátiší a také abstrakci se blížící vize.

V posledních letech se nechává často inspirovat folklorní tradicí Slovácka a Valašska.
A tak maluje tanečníky a muzikanty, lidové
slavnosti a poutě, jízdu králů ale také třeba
vinařské sklepy apod. Nehledá ovšem popisné detaily ani dramatické výjevy, ale spíše se
nechává okouzlit barevnou harmonií. Přijďte
se také nechat okouzlit!
Miroslav Potyka

S létem přichází přípravy na další školní rok
Doba zápisů dětí do mateřských škol na příští rok je za námi. Také naše školka přivítala
nové „školáčky“. Kolik dětí se svými rodiči
přišlo a kolik můžeme na školní rok 2019/2020
přijat?
Opět se nám nabízí několik čísel:
•• do 1. třídy ZŠ odejde 24 dětí
•• 2 děti rodiče odhlásili z důvodu změny bydliště
•• u zápisu bylo 30 dětí
•• z tohoto počtu je pouze 8 děvčátek a 22
chlapců
•• mezi přítomnými na zápise nebyl ani jeden
předškolák, který by měl plnit povinné předškolní vzdělávání

Ředitelka školy
ve správním řízení rozhodla takto:
•• 21 dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání
•• u 5 dětí bylo přerušeno správní řízení, jelikož žádost nesplňovala podmínky uvedené v § 34, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), nemohla ředitelka o žádosti rozhodnout
•• 4 děti nebyly přijaty
•• z celkového počtu dětí u zápisu je 1 dítě nar.
2014, 1 dítě nar. v roce 2015, 18 dětí nar.
2016 a 10 dětí nar. v roce 2017

Při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte
postupovala ředitelka podle kritérií naší MŠ
a rozhodnutí o nepřijetí bylo rozhodnuto u dětí
nejmladších.
V následujícím školním roce 2019/2020
budeme mít již od září 2019 plný stav dětí,
tedy 112.
Nyní je ale ještě před námi krásná doba
prázdnin, dovolených, doba neopakovatelných zážitků s našimi dětmi, vnoučátky nebo
přáteli. Užijme si léto a těšme se na září, kdy
přivítáme v naší školičce nové kamarády.
Markéta Píšková, mateřská škola

Milé pohádkové bytosti,
děkuji Vám všem za krásné nedělní odpoledne,
které jste připravily pro vlčnovské děti a jejich
dospělé doprovody. I když nás sluníčko vysušovalo, vydrželi jsme všichni až do příchodu posledního návštěvníka.
Děti se osvěžily pitíčkem z Linea Nivnice. Na
nákup sladkostí přispěla Obec Vlčnov. U perníkové chaloupky dostaly perníček upečený paní
Evou Tykalovou. Špekáček, který si upekly v hospůdce u pana Janči, byl z Uzenářství Františka
Koníčka. Výhry si odnesly v taškách ozdobených kresbami žáků ZŠaMŠ Vlčnov. Od rána
pohádkovou trať připravovali a po celé odpoledne usilovně pracovali naši pozemští nepohádkoví
pomocníci. Bez nich by nevynikla krása čarodějnice, moudrost Krakonoše či strašení čerta.
Všem moc děkuji.
Milé děti, moc se na Vás těšíme zase za rok
na Pohádkových búdách 2020
Váš Vodník
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Košt vín ve Vlčnově 2019
Dovolte mi zhodnotit Košt vín ve Vlčnově,
který se uskutečnil v sobotu 6. dubna 2019 ve
velkém sále Klubu sportu a kultury ve Vlčnově.
V tomto roce se podařilo shromáždit celkem 282 vzorků vín. Z toho 129 vín tzv. sponzorských, které nebyly hodnoceny a pocházejí
z různých převážně profesionálních vinařství.
Dále to bylo 153 vzorků hodnocených, pocházejících zejména od malovinařů z našeho regionu. Celkem 27 vystavovatelů uvedlo u 64
vzorků původ hroznů z Vlčnova, čímž splnili
podmínky pro uvedení jako „pravé vlčnovské“
víno. Důvodem, proč máme v katalogu samostatně uvedena tato vína, je vyzvednutí vín
pocházejících z naší půdy, kde hrozny vyrostly a kde pěstovali vinohrady naši předkové už
před mnoha staletími. Pod zkušeným dohledem garanta Ing. Libora Zlomka, hodnotilo
vybrané vzorky celkem pět komisí. Jako každý
rok, byl někdo s hodnocením spokojen více
a někdo méně. Těm méně spokojeným vinařům opakovaně nabízíme možnost poskytnout vzorek svého vína na některý z přespolních koštů, s kterými spolupracujeme. Navíc
každoročně zveme k hodnocení shromážděných vzorků každého, koho skutečně zajímá
průběh hodnocení. Za posledních 7 ročníků,
na jejichž pořádání se osobně podílím, jsme
nikomu účast v hodnotící komisi neodmítli.
Objektivitu hodnocení garantují také přespolní členové, kterých bylo v tomto roce více
jak polovina z celkového počtu. Jedná se často
o samotné organizátory přespolních koštů.
Nikdo totiž nechce dávat vzorky na výstavy,
kde jsou výsledky ovlivňovány.
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Několik údajů z posledních let:
•• rok 2017: 3 vína z Vlčnova oceněny diplomem na místním koštu vín, z toho jedno
vyhlášeno šampiónem bílých vín
•• rok 2018: nebylo diplomem oceněno žádné
místní víno. Na 6 přespolních koštů jsme
organizovaně předali 50 vzorků a přivezli
5 zlatých a 32 stříbrných ocenění
•• rok 2019: 15 vín z Vlčnova oceněno diplomem na místním koštu vín, z toho jedno
vyhlášeno šampiónem bílých vín.
Na 8 přespolních koštů jsme organizovaně
předali 59 vzorků a přivezli doposud 15 zlatých a 37 stříbrných ocenění.
V minulém roce jsem se hodně zajímal o víno
a snažil se pochopit procesy v něm probíhající.
Navštívil jsem také několik odborných seminářů a strávil mnoho hodin ve sklepech zkušených
vinařů, kteří byli ochotni poradit. Výsledkem
tohoto sebevzdělávání je pro mě poznání, že
člověk vlastně nic nového pod sluncem vymyslet nemůže, co se výroby vína týká. Když jednou pomačkáte hrozny, je přeměna šťávy ve
víno prakticky nezvratný proces. Pokud tedy
bereme přirozené podmínky v přírodě. Takže
je asi potřeba pouze pochopit, jaké podmínky
mám přichystat, aby měl hroznový mošt šanci
změnit se ve vynikající víno.
Buďme právem hrdí na vinařskou tradici,
kterou nám naši předchůdci předávají, a snažme se o udržení této krásné tradice pro naše
děti. Vlčnov a Hradčovice jsou poslední obce
v našem regionu (myšleno uherskobrodské
panství v roce 1870), kde se vinařství bez přerušení prokazatelně udrželo více jak 600 let,

a to pouze ve Vlčnově i s poměrně rozsáhlými
původními vinicemi, které vysadili naši dědové před mnoha desítkami let. Ve vlčnovských
vinohradech se stále pěstují kvalitní hrozny pro výrobu vynikajících vín, což dokazují právě hodnocení z mnoha výstav po celé
Moravě. Chtěl bych poprosit všechny poctivé vlčnovské vinaře, aby se mi ozvali, pokud
budou mít letos větší úrodu hroznů, než zvládnou sami zpracovat. Věřím, že pro tyto přebytky úrody najdeme zájemce.
Na základě pozitivní odezvy na kolekci SPONZORSKÝCH VÍN v roce 2018,
jsme nabídku těchto vín v letošním roce pro
návštěvníky ještě rozšířili. Bylo tak možno
ochutnat nejen domácí vína od malovinařů, ale také mnoho vín od profesionálních
vinařství z České republiky i ze zahraničí. SPONZORSKÁ VÍNA byla poskytnuta sponzory a dalšími podporovateli Koštu
vín ve Vlčnově, za což jim patří naše uznání
a poděkování. Musím podotknout, že podobnou kolekci vín, od profesionálních vinařství,
na srovnatelných místních přehlídkách vín
jen stěží najdete. Osobně považuji jedinečnost právě v možnosti ochutnat vína z mnoha
míst naší republiky i ze zahraničí. Můžete
tak porovnávat třeba stejné odrůdy napříč od
profesionálních vinařství až po domácí vína
od skutečných malovinařů. Věřím, že každý
návštěvník si našel svého šampiona, protože
100 lidí = 100 chutí a ani komisí vybraní šampioni nemusí vždycky chutnat všem.
Díky podpoře sponzorů jsme mohli každému vystavovateli jako poděkování předat
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tzv. „VOLNOU VSTUPENKU“ a to za každý
poskytnutý vzorek vína. Vstupenku mohl využít vystavovatel sám, nebo ji darovat kamarádovi či příbuznému. Další volné vstupenky
byly předány sponzorům a podporovatelům.
Z mého pohledu byla myšlenka volných vstupenek opět naplněna. Chtěli jsme, aby každý
vystavovatel mohl na Košt vín přijít a měl tak
příležitost porovnat své víno s víny jiných vinařů z Vlčnova i odjinud. Při zpětném vyhodnocení jsem rád, že hodně z předaných volných
vstupenek bylo využito. Jestli budou v dalším
roce naši podporovatelé akci opět nakloněni,
moc rád budu v poděkování formou vstupenek
pokračovat.
A teď ke Koštu samotnému. Snažili jsme se
opět připravit příjemné prostředí. Zábava už
byla v rukou samotných návštěvníků, kteří
pak koštovali, degustovali a diskutovali,
proč má to a to víno tolik bodů, kolik jich má.
Domnívám se, že návštěvnost byla tak akorát
a měli jsme připraveno i dostatek skleniček
s logem. Co se týká množství vzorků, nechce-

me ani v budoucnu s jinými košty závodit, kdo
jich bude mít více. Raději bychom se zaměřili
na rozmanitost a zajímavost vystavovaných
vín. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří na
Košt přišli, a doufám, že si ochutnávku vín
(nejen z Vlčnova) pěkně užili. Hlasovacích lístků se vrátilo pouze 14. Všechny jsme naskenovali a naleznete je na www.vlcnov-vinari.
eu – v archivu Koštů vín. Děkuji všem, kteří
se hlasování zúčastnili.
Příjemnou atmosféru pěkného odpoledne
umocnila i cimbálová muzika Burčáci, jejichž
životní zkušenosti a neutuchající elán je určitě
hoden respektu a následování. Hudecká sestava muziky citlivě doladila příjemnou atmosféru.
S pomocí Markéty Mikuláštíkové se podařila zorganizovat ochutnávka pečiva z domácích pekáren našich šikovných vlčnovských
pekařek. Věřím, že se navázaná spolupráce
podaří zachovat i v dalších letech. Vždyť přece
výborná domácí vína a stejně výborné domácí
pečivo, to jde velmi dobře dohromady.

Chtěl bych poděkovat sponzorům a podporovatelům, kteří propagovali Košt vín, čímž
pomáhají zachovat tuto pěknou příležitost
k přátelskému posezení. V neposlední řadě
děkuji také všem pomocníkům z řad přátel a rodiny, bez jejichž pomoci si organizaci
Koštu dovedu jen těžko představit. Ještě bych
chtěl zmínit kamarády vinaře, kteří mi pomáhají se vzorky vín na přespolní košty, čímž na
oplátku dostaneme přespolní vzorky vín do
Vlčnova. Letos jsme již na tyto košty dali 59
vzorků (tj. 88,5 litrů vína) a opět jsem nejvíce
vzorků na výměnu dostal od Petra Kadlčíka
a Svatě Stojaspala.
Dokud budou vinaři z Vlčnova ochotni
poskytovat vzorky svých pravých vlčnovských
vín, budu se snažit o udržení Koštu, abychom
se mohli alespoň jednou za rok sejít a diskutovat/degustovat výsledky našeho snažení.
Josef Pavelčík,
Vlčnov 1065 (vinohrady č.77 – u pumpy)

Nad Vlčnovem, nad dědinů
čtení na pokračování

Zamyšlení nad životem
ve Vlčnově při sklence vína
v roce 1989 napsal vlčnovský rodák
Josef Beneš PhDr., CSc.; *1917 – †2005
Mezi těmi 160 „čísly“ v dědině, jež představovala podstatu selské vrstvy, nepatřila jejich
rodina k těm chudším se dvěma hektary, ani
k těm bohatým nad šest hektarů, kteří se vytahovali nad ostatní právě na základě majetku,
který představovaly měřice polí, základní
měřítko pro zařazení člověka do společenského žebříčku, platného nemilosrdně ve vesnické pospolitosti. Ale byli sedláci, měli koně
a tím i trumf pro sebevědomí. Už jako odrostlý
kluk opatroval koně, měl je rád a byl na ně jako
kterýkoliv jiný Vlčnovjan oprávněně i hrdý.
Jak tehdy plakal žalem, když se jim zvrhl vůz
s dvěma metry bukového dřeva na neupravených cestách kdesi pod Javořinou, když jeden
kůň s polámanýma nohama musel být utracen.
Na jeho výmluvné oči snad do smrti nezapomene, byla v nich tak výrazná obžaloba nad
nespravedlností osudu, který tak odměnil věrného a oddaného pomocníka člověka.
Vztah chlapa ke koním je vůbec jedna z věcí,
které snad jen lidové písně dovedly vyjádřit,
protože je v něm mnoho tajemného a vzhledem ke zvířeti zlidštěného. Měli během jeho
mládí, kdy se hrdě nosíval dědinou jako pacholek a ne už kluk, několik koní, vždy samozřejmě
v páru, který stačil obdělat jejich role i políčka
těch hoferů, kteří za to zajišťovali polní práce
v jarním i žňovém období v poměru pět dní
práce za jeden den práce koňmi. Víc jak pár
koní stejně nikdo neměl, nebylo to výnosné a na
parádu koně nebyli. Lišili se jen tím, že jedni
byli horší, jiní lepší. Ale pamatoval si dlouho
jména těch, které bylo třeba nahradit mladšími. Ale tak je to vlastně i mezi lidmi. Jsou si
všichni rovni před Bohem, jak to hlásával pan
farář z kazatelny, všichni stejně pokorně stávali v kostele při bohoslužbách, rozděleni podle
věku a pohlaví. Ale všichni při tom museli stát,
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jen nejstarším dědáčkům posloužilo pár lavic
vzadu pod kůrem. Každou neděli tam byla celá
dědina přítomna na mši, staří chodili na ranní,
mladší na hrubou. Všichni zpívali a vnímali
krásu kostelního prostředí, velebné zvuky varhan, sledovali obdivuhodné divadlo u oltáře,
vypočtené na to, aby všechny smysly člověka
byly vytrženy ze všednosti zemědělské práce
a povznesly mysl člověka k věcem nebeským.
Panáčci to uměli, aby lidé v kostele cítili odlišnost od života a parádní oblečení utvrzovalo
dojem něčeho mimořádného, zvláštního, svátečního. Jestliže v kostele si byli rovni, tím to
skončilo, protože v dědině už byli rozlišováni
a to především podle majetku, ale také podle
dovednosti, charakteru, názoru na věci veřejné, což se projevovalo příslušností k různým
táborům, jež tvořily vcelku vesnickou pospolitost. Ale v zásadních věcech drželi spolu. Třeba
proti Hlučanům všichni svorně dodržovali tradiční nepřátelství, nejen proto, že patřili k panství ostrožskému, měli jiný kroj a jiné nářečí,
ale z vrozeného odporu, který v mnohem menší
míře cítili k jiným okolním obyvatelům.
Také v té vesnické pospolitosti platilo pravidlo soudržnosti, například v případě požáru
stodoly či chlévů s krmivem, kdy bylo ohroženo držení dobytka. V takovém případě cítili všichni jednotně a bez výhrad nabídli sousedkou výpomoc, za níž se nemusí děkovat,
protože je samozřejmostí. Dědáček si pamatoval živě, jak jim tatíček dali pokyn vynést
před dům běžné tři otépky slámy v den, který
bubeník ohlásil veřejně při obchůzce dědiny
s novinkami, jež se „na vědomost dávaly“.
Bývalo těch požárů mnoho v minulých stoletích, kdy střechy domů byly doškové a požár
přeskakoval z jedné chalupy na druhou velice snadno. Od té doby, co jsou střechy kryté
pálenou skřidlicí, už tolik požárů chválabohu
není, ale přesto je to čest být členem hasičského sboru a podporovat jej, třeba účastí na
hasičském bále, kam přijdou všichni spontánně, protože hasiči představují ochranu všech
před živlem velice škodlivým, jak byl a pořád
bude oheň. Celá pospolitost cítí jednotně i vůči
majestátu smrti a doprovází na poslední cestě

„na krchov“ nebožtíka, i když není příbuzným.
Zvláště pohřby mladých lidí jsou příležitostí
ukázat soustrast se zmařeným životem účastí
na pohřbu. Při tomto aktu jsou si všichni rovni,
ať pocházejí ze selských domů nebo domků
chudiny, z Chalúpek či z Valy. Smrt všechno
srovná, pokyvuje hlavou dědáček, vědomý si
toho, že i jeho čeká ta poslední cesta už brzo,
ale málo utěšený tím, že mu na pohřeb půjde
skoro celá dědina. Však je to nejen občanská
povinnost, ale především příbuzenská záležitost celé pavelčíkovské „rodiny“. Je to rozvětvené příbuzenstvo, tvořící přes dvacet rodin,
spjatých svazky pokrevními a dalších rodin,
spříbuzněných kmotrovstvím křestním a biřmováním. Kdyby bylo možno shromáždit je
všechny, byla by to malá manifestace! Ani oni
v tom příbuzenstvu nebyli stejně hodnoceni, vůbec neplatilo to ošidné heslo agrárníků
„Venkov jedna rodina“.
Přestože jejich rodina, protože bydlela na
horním konci, se hlásila k agrárníkům a sokolskému táboru, musí dědáček uznat, že té rovnosti mnoho na dědině nebylo. Kolik si lidé
vytvořili mezi sebou umělých přehrad, zbytečných a malicherných, když se na to díváme s odstupem času, který nás poučil o tom,
co je důležité a co málo významné. Tak třeba
v době jeho mládí, v období mezi oběma válkami, nebylo podle kroje v kostele poznat majetkové zařazení, protože chaloňé a děvčice chodili stejně, ať byli chudí nebo bohatí. Jenom
ti bohatí měli toho oblečení víc, ale to nebylo
na nich poznat. To majetkové zařazení bylo
ale rozhodující, šlo-li o známost s vyhlídkou
na svatbu. To rozhodovaly měřice polí s nelítostnou osudovostí, protože dávaly dvojici na
počátku soužití pevnou existenci. Kdo neměl
grunt a pole, koně a dobytek, ten nepatřil mezi
sedláky jako nadřazenou vrstvu a musel se
spokojit se zařazením mezi chudáky a počítat s prací u sedláků za práci s potahem na
poli a dovoz dřeva z hor. Tak byly obě vrstvy
propojeny a na sebe vázány, i když majetkově
rozděleny.
Těch chudších, kteří jako chalupníci a hofeři měli obvykle malé hospodářství s několika
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měřicemi polí, jež dávali základ výživě co do
brambor a chleba, bylo samozřejmě několikanásobně víc, ale neměli v obci váhu, protože místa v obecní radě měli převážně sedláci.
Ale nešlo jen o majetkovou přehradu.
Dědáček se poškrábal ve vlasech při vzpomínce, jak se ty dvě vrstvy ještě dál dělily a členily
politickou příslušností. Pokrokový tábor na
horním konci představovali agrárníci a měli
svou hospodu se sokolovnou, zatímco dolním
koncem vládli lidovci, kteří měli svou hospodu na křižovatce s orlovnou, v níž fungovalo
i kino. Obě skupiny měly i své obchody smí-

šeným zbožím, horní ve „spolku“, dolní ve
„svornosti“. K tomu je třeba připojit dělnické
konzumní družstvo, kam se hlásili i do hospody chodili dělníci obou socialistických stran,
podceňováni oběma stranami selskými s označením „socáni“ a opovržením, protože neměli
polí nebo aspoň ne dost, aby mohli být zařazeni mezi pořádné lidi. Dědinu ovládali lidovci
a mívali i starostu, který obec reprezentoval.
Síla jednotlivých táborů se projevila nejvýrazněji při veřejných cvičeních s průvodem
dědinou, který tvořili příslušníci v krojích čili
v plné parádě. A tak orelská pospolitost sou-

peřila se sokolskou o přízeň veřejnosti, jež do
příslušného tábora nepatřila. Dědáček si vzpomněl na hrdé účinkování na sokolských „výletech“, jak se říkalo veřejnému cvičení hovorově, konaných v širokém humně u Koníčků
pode dvorem, jichž se nezřídka zúčastňovaly
i skupiny cvičenců ze sousedních dědin, jimž
se to pak oplácelo. Cvičenci, kteří předváděli
složitější sestavy na hrazdě či na bradlech, byli
obdivováni a těšili se pozornosti podobně, jako
byli uznáváni šikovní tanečníci při zábavě, kterou každý ten podnik vyvrcholil.
pokračování příště...

Kompostovat má smysl!
Milí občané, horké dny s letními teplotami jsou
tu a jelikož je opakování matka moudrosti, rozhodli jsme se opět otevřít téma BIO odpadu
a kompostování.
Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad je totiž
výborná surovina do kompostu. Někteří lidé
si myslí, že kompostér je pouze na trávu a listí,
a to je velký omyl. Kompostéry jsou především na kuchyňský bioodpad. Kompostování
samotné trávy nebo listí není žádná hitparáda.
Kuchyňský bioodpad díky svojí pestré skladbě
a velkému obsahu vody proces kompostování
doslova nakopne.
PROČ NEDÁVAT KUCHYŇSKÝ
BIO ODPAD DO POPELNICE
NA SMĚSNÝ ODPAD
1. Kuchyňský BIO odpad je výborná surovina do kompostéru. Díky němu je kompost

kvalitnější a díky velkému množství vody
v kuchyňském BIO odpadu kompost nevysychá.
2. BIO odpad neboli organické zbytky se přirozeně rozkládají. V uzavřené nádobě se
může stát, že vám začne bioodpad zapáchat.
Řešení? BIO odpad kompostovat, nechat
popelnici ve stínu s pootevřeným víkem.
3. Přítomnost velkého množství vody
v kuchyňském BIO odpadu může být spouštěčem koroze kovových popelnic. Pokud
ovšem BIO odpad kompostujete, nemusíte
se obávat, že vám směsný odpad propadne
prorezavělou dírou v popelnici.
4. Kompostování šetří peníze! Průměrná
domácnost za rok vyprodukuje až 80 kg BIO
odpadu na osobu. Při současných cenách
za skládkování může 4členná domácnost
kompostováním ušetřit až 1500 Kč za rok.
5. Kuchyňský BIO odpad komplikuje zpraco-

vání a likvidaci směsného odpadu, ať už na
skládce, nebo ve spalovně. Kompostováním
tedy ulevíte nejen přírodě, nebude vám
zapáchat popelnice, ale také můžete svůj
kvalitní kompost použít pro svůj trávník či
na záhonky.
A CO VŠE MOHU
DO KOMPOSTÉRU DÁT?
Zbytky jídel (kromě masa, příp. kosti v menší
míře), ovoce, zelenina, pečivo (i plesnivé), květiny (včetně hlíny), papírové kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír
(ne mastný) apod.
Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému třídění BIO odpadu se
zápachem žádný problém.
www.mojeodpadky.cz

Další dva závody seriálu MMČR
V Pacově jsem se na motorce cítila výborně. V kvalifikaci jsem byla druhá, ale do první
jízdy se mi podařilo odstartovat první. Během
prvního kola mě Kristýna Vítková předjela a dojela jsem 5 sekund za ní. Druhá jízda
už byla o něco napínavější. Start se mi sice
úplně nepovedl, ale během prvního kola se
mi podařilo dostat do čela. Párkrát jsme si
vedení prohodily a byl to souboj kolo na kolo
až do cíle, kam jsem dorazila 0,140 sekundy
za Kristýnou. Celkově jsem teda brala stříbro
a v průběžném pořadí seriálu jsem se posunula
na 3. místo. TV záznam z Pacova je ke shlédnutí na www.ceskatelevize.cz (viz QR kód).

Pokračování v Dalečíně už tak slavné nebylo. Nejspíš jsem podcenila svůj zdravotní stav,
kdy mě dva týdny před závodem trápily bolesti
zad a tak jsem se prala hlavně sama se sebou.
V kvalifikaci jsem nějakým zázrakem obsadila
3. místo. Do prvního závodu jsem odstartovala druhá, ale hned ve druhé zatáčce do mě
narazila soupeřka a na zemi skončila většina
startovního pole včetně mě. Zvedání motorky
mi dvakrát nepřidalo a závod pro mě byl hodně
náročný. Druhý start se mi moc nepodvedl,
ale podařilo se mi procpat v první zatáčce na
první místo. Trať už byla hodně rozbitá a nejelo se mi vůbec dobře. Kristýna mě během kola
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předjela, ale upadla a šla jsem do čela. Během
dvou kol jsem se propadla na 3. místo, které
mi patřilo i celkově.
Další díl MMČR pokračuje 23. 6. v Opatově
u Svitav, takže už plně pracuji na zotavení.
Děkuji moc za podporu!
Marika Mlýnková
www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/10207469169
-svet-motoru/
219471291269062
-mm-cr-v-motokrosu
-pacov

Stupně vítězů, Pacov
V lčnovský zpravodaj – číslo 58 – 6/2 019

Olympijské hry Východního Slovácka

Turnaj ve florbalu, Bánov, družstvo žáků ZŠ Vlčnov

Šachový turnaj v Suché Lozi

Šachový turnaj v Suché Lozi

Vlčnov ve fotografii
Na kole vinohrady

V lčnovský zpravodaj – číslo 58 – 6/2 019
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Na kole vinohrady

Velikonoce

Stavění máje
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V lčnovský zpravodaj – číslo 58 – 6/2 019

Školní akademie

Zájezd Vlčnovjanů v Květné zahradě v Kroměříži

V lčnovský zpravodaj – číslo 58 – 6/2 019
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Přijetí žáků deváté třídy v obřadní síni obecního úřadu

Vítání občánků, červen 2019

Ceník vstupného na koupaliště
BĚŽNÉ
VSTUPNÉ
DO 18.00
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

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

RODINNÉ
VSTUPNÉ
DO 18.00
2 dospělí a 2 děti
120 Kč
2 dospělí a 3 děti
150 Kč
(děti od 3 do 15 let)

PO 18.00
80 Kč
90 Kč

V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ SLEVY
JE ŽADATEL POVINEN
NÁROK NA SLEVU PROKÁZAT.

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
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