ja r n í

3/2019

Z PR AVO DA J

č.

57

Jarní zamyšlení
Počasí a kalendář nejdou vždy ruku v ruce.
Jisté je, že březen je první jarní měsíc. S jarem
je spojena spousta pranostik, kterými naši
předci vystihli přírodní zákonitosti, aniž by
jim v tom pomáhala moderní technika. Tu
jim vynahradilo souznění s přírodou a jejími
zákonitostmi, protože pobyt a pohyb v pří-

rodě byl samozřejmou a přirozenou součástí
jejich života. Dokázali také rozdělit dny všední
i sváteční, dobu veselosti v období masopustu
i zklidnění a rozjímání v době postní, aby o to
intenzivnějí oslavili Velikonoce.
Přejeme Vám, Vlčnovjanům, abyste si našli
chvilku na procházku v přírodě a dokáza-

li se potěšit prvními jarními kvítky, třeba ve
Vlčnovském háji, kde byla pořízena úvodní
fotografie. Kéž díky jarnímu sluníčku roztaje
nejen sníh a led v přírodě, ale rozehřeje i naše
srdce...
Krásné jaro a veselé Velikonoce přeje
obec Vlčnov

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a zima je za námi a my tu
máme první číslo zpravodaje v letošním roce.
Pevně doufám, že jste zimu přečkali bez úhony
a stejně jako já se těšíte na jaro. S příchodem
jara opadne zimní letargie a teplé jarní slunce
nám do žil nalije novou sílu a radost ze života.
Příroda se zazelená a polahodí také našemu
oku.
I když je začátek roku, tak jsme již realizovali některé projekty, na které jsme přes zimu
zpracovali dokumentaci. Máme již za sebou
výměnu oken a dveří na budově „zahrádkář“ a při této příležitosti jsme vymalovali
vnitřní prostory. V klubovně dětského klubu
„Broučci“ byla provedena výmalba, nátěr
dveří a výměna koberce, takže děti si můžou
hrát opět v krásném prostředí. Tímto bych
chtěl poděkovat všem maminkám i jejich manželům, kteří se podíleli na přípravě a pozdějším úklidu uvedeného prostoru.
Další akce, která probíhá právě teď, je výměna oken a dveří na budově bývalé měšťanky.
Kromě výměny proběhnou také úpravy vnitřního interiéru této budovy.

Dále v současné době intenzivně pracujeme na přípravě sanace školních budov, kde
se nám objevily vodorovné trhliny v příčkách
a v některých třídách sedají podlahy. Proto
jsme nechali vypracovat statický posudek celé
budovy a v současné době zajišťujeme projektanta na zpracování rozpočtu a množství nutných oprav.
Rovněž jsme začali přípravu koupaliště na
novou sezónu. Zahájili jsme reklamační řízení
kvůli nutným opravám areálu po zimě. Firma
Florstyl již vyměnila uschlé stromy a zasela
novou trávu na povrchy, kde se loni tráva neujala. Další firmy budou postupně následovat
a opravovat vzniklé závady.
Teď ještě k problému, který nejvíce tíží naše
spoluobčany. Tímto problémem je deponie
stavební suti. Po mnoha průtazích a jednáních jsme konečně dospěli do stádia, že jsme
na stavebním úřadě odevzdali všechny potřebné dokumenty a nyní čekáme na rozhodnutí.
Nezbývá nám než doufat, že je vše v pořádku a konečně dostaneme povolení k provozu
deponie a občané se zbaví sutě.

Na závěr bych chtěl popřát jménem svým
i rady a zastupitelů obce všem Vlčnovjanům
v nastávajícím čase hodně zdraví a síly, kterou
budeme zajisté potřebovat při jarních pracích
na zahrádkách či záhumenkách.
Jiří Matušík,
starosta obce Vlčnov

Původní vstupní dveře

Měšťanka s původními okny

Dveře po výměně

Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
setkáváme se nad novou podobou našeho
čtvrtletníku, jak bylo avizováno jíž v minulých
číslech. Má nejen novou grafickou podobu, ale
i nový způsob distribuce. Do každého obydleného domu bude doručen jeden výtisk zdarstrana 2

ma. Na tvorbě zpravodaje se mohou podílet
i nadále občané a zástupci spolků prostřednictvím svých příspěvků nebo námětů zaslaných
na mailovou adresu obec@vlcnov.cz nebo
knihovna@vlcnov.cz do uzávěrky příštího

čísla čísla, která je uvedena na poslední straně
zpravodaje.
Příjemné počtení přeje
Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
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Informace k MESOH v obci Vlčnov
Motivační a Evidenční Systém Odpadového Hospodářství
Od roku 2024 má platit zákaz skládkování
a cena za uložení tuny odpadu má vzrůst až
čtyřnásobně. Proto jsme se rozhodli vylepšit
nakládání s odpady tak, aby se snížilo množství netříděného odpadu, za jehož skládkování
je nutné platit a na druhé straně se zvýšil podíl
tříděného odpadu, za který naopak dostane
zaplaceno naše obec.
Řešením je Motivační a evidenční systém
pro odpadové hospodářství. Jeho zavedením
by se mělo významně zvýšit množství recyklovatelného materiálu, jenž je možné znovu
použít jako surovinu pro průmyslovou výrobu. K efektivnějšímu třídění odpadu by měla
v budoucnosti domácnosti motivovat sleva na
poplatku za svoz komunálního odpadu. Čím
kvalitněji domácnost třídí odpady, tím větší
slevu z poplatku získá. Domácnosti by měly
pocítit i na svých peněženkách, kolik odpadů
vyprodukují a jak tím zatěžují životní prostředí. Je přeci rozdíl, když má někdo každý týden
dvě plné popelnice a ještě jezdí každou chvíli
do sběrného dvora, a jiný občan naplní popelnici sotva z poloviny.
A jak to tedy bude vypadat? Každá domácnost společně s tímto manuálem obdrží nálepky s čárovým kódem. Zaměstnanci svozové
společnosti pytle na základě harmonogramu sesbírají a dle správně vytříděného odpadu připíší každé domácnosti patřičné EKObody, na základě kterých je možné v budoucnu stanovit slevu z poplatku za svoz odpadu. Připisování EKO-bodů domácnostem

se bude dít na základě čárového kódu nalepeného na pytli, takže je opravdu nutné, aby
byly pytle touto nálepkou označeny. Zároveň
jsou zprovozněny webové stránky www.
mojeodpadky.cz , kde může každý sledovat,
kolik odpadu vytřídil, jakou odměnu/kolik
EKO-bodů za to získal. Přístupové údaje do
odpadového účtu najdete v dolní části listu
s čárovými kódy.
Pozor! MESOH není jen o třídění odpadů, ale pamatuje také na snižování produkce odpadů v domácnostech, kde se hodnotí,
kolik litrů nádob a pytlů domácnost využije
ke sběru odpadů. Samozřejmě čím méně, tím
lépe, protože každý obsloužený litr se platí.
Pro získání EKO-bodů je třeba do odpadového dotazníku ve svém odpadovém účtu
uvést způsoby, jakými domácnost snižuje
produkci odpadů. Dále také doporučujeme
potvrdit Inventuru stanoviště*. V odpadovém účtu sekce „Články, dokumenty…“ najdete pro inspiraci seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů, které občané
uvádějí. Odpadový dotazník můžete vyplnit
ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz
Aby bylo možné ocenit občany, kteří produkují minimální množství odpadů, je třeba
získat informace nejen o tříděném odpadu,
ale také i o tom zbytkovém netříděném. Proto
je třeba každou sběrnou nádobu označit etiketou s čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby. Díky tomu budeme

mít informace o nádobách a o jejich vytížení.
Jsme přesvědčeni, že nám tato data napoví,
koho ocenit za nízkou produkci odpadů, kde
je prostor pro zlepšení. Dále tyto informace
poslouží k posouzení, zda plánované změny
po zavedení přinesly nějaké ovoce. Nádoby
na směsný komunální odpad (popelnice)
budou označeny zaměstnanci obce během
března 2019. Pokud nenajdete na popelnici
čárový kód, kontaktujte obecní úřad.
Od 1. dubna budou sváženy nádoby označené čárovým/QR kódem!
Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy a nedostatky. Jak však dokazuje
příklad z ostatních obcí a měst, tento způsob
třídění odpadu se obci i domácnostem vyplatí.
obec Vlčnov
* Inventura stanoviště je seznam všech účastníků (osob) systému na stanovišti (v domácnosti).
Pro potvrzení správnosti těchto údajů je potřeba
Inventuru stanoviště potvrdit. Odpadový dotazník
je soubor několika otázek týkajících se nakládání
s ostatními druhy odpadu na daném stanovišti.
Vyplněním dotazníku a až 5 způsobů snižování
produkce odpadu vám vznikne nárok na udělení
EKO bodů BS. Obě sekce naleznete ve svém odpadovém účtu.

Návod, jak třídit vybrané odpady
PLAST,
PLAST S NÁPOJOVÝMI KARTONY
•• Do čirého pytle třiďte veškeré plasty – např.
plastové sáčky od těstovin, od bonbónů,
lahev od saponátu, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, poctivě sešlápnuté
PET lahve, kelímky od jogurtu – nemusí
být vymyté, není to ekologické. Stačí, když
budou důkladně vyškrabané. Opravdu vše,

Plast (pytel) – Č.P:
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co je plastové. Do pytle s plasty můžete
dávat i nápojové kartony (krabice od mléka,
od džusu). Prosím, nechte zbylé mléko
z krabic vykapat a krabice sešlápněte.
•• Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi
2,5 až 4,5 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.
•• Večer před svozovým dnem pytel postavte
před dům ke krajnici vozovky. Harmono-

gram svozových dní najdete jako obvykle
na webu obce, v hlášení místního rozhlasu
a bude rozdáván při výdeji pytlů.
Větší plasty, např. bedna na zeleninu, které
se nevejdou do pytle, postavte volně vedle
pytle, polepte čárovými kódy a oblast kolem
čárového kódu dobře označte, ať se nepřehlédne…

Plast (volný) – Č.P:
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PAPÍR
Pokud třídíte papírové obaly (od mouky,
cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií,
sýru, obálky, krabice od bot…), tak:
•• Do čirého pytle třiďte veškerý papír – obaly
od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot,
časopisy, noviny, letáky atd.
•• Až bude plný (hmotnost bude mezi 5 až 10
kg), pytel zavažte a k úvazku připevněte
visačku s čárovým kódem.
•• Pytel postavte před dům ke krajnici vozovky
večer před svozovým dnem. Harmonogram
svozových dní najdete jako obvykle na webu
obce, v hlášení místního rozhlasu a bude
rozdáván při výdeji pytlů.

Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny,
časopisy, knihy, sešity …), můžete využít
i následující postup, ale pouze v případě
suchého počasí:
•• Až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte
tiskoviny do balíku a k úvazku připevněte
visačku s čárovým kódem.
•• Balík postavte před dům ke krajnici vozovky
večer před svozovým dnem.
Větší kartonové krabice, které se nevejdou
do pytle, rozlepte, svažte do balíku o minimální výšce 30 cm a k úvazku připevněte visačku
s čárovým kódem. Balík postavte před dům
ke krajnici vozovky také večer před svozovým
dnem. Tuto možnost nevyužívejte za deštivého a vlhkého počasí – papír by se vlhkostí
znehodnotil!!!

Papír (pytel) – Č.P:

Papír (balík) – Č.P:

JAK OZNAČIT PYTEL
VISAČKOU S ČÁROVÝM KÓDEM
•• Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.
•• Doprostřed visačky nalepíme čárový kód
– čárový kód nesmí být zvlněný, musí být
napnutý!!!
•• Visačku přivážeme k úvazku pytle.
Video návod, jak správně označit pytel
visačkou s čárovým kódem, spustíte prostřednictvím tohoto odkazu:
www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou

Knihovna informuje
V místní knihovně je 12 390 knih (3 568
naučných, 8 822 krásné literatury), knihovna
odebírá 26 titulů časopisů. Vloni nakoupila
239 nových knih a 554 svazků opotřebované a zastaralé literatury odepsala. Registruje
271 pravidelných čtenářů: z toho je 92
dětí do 15 let. Celkem knihovnu navštívilo
2 814 návštěvníků. Na webové stránky místní knihovny vstoupilo 851 návštěvníků.
14 kulturních akcí, určených převážně dětem,
se zúčastnilo 277 osob. Internet v knihovně
využilo 281 osob. Vypůjčeno bylo 9 723 knih
a časopisů. Knihovnice ve výměnném fondu
uherskohradišťské knihovny pro vlčnovskou
knihovnu vybrala 208 knih. V knihovně se

půjčuje 20 hodin týdně ve 3 dnech. Knihovna
spolupracuje se školní družinou při akci Noc
s Andersenem i při drobnějších akcích v rámci
školního roku, v rámci Týdne knihoven uspořádala amnestii poplatků a pro prvňáčky Den
slabikáře, besedu se spisovatelkou Ivonou
Březinovou a Pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovna nabízí služby: kopírování, tisk
barevný i černobílý, laminování, obalování
knih a učebnic. Využít můžete i meziknihovní výpůjční službu, kdy vám knihovna obstará
knihu z jiné knihovny v ČR, pokud ji ve vlčnovské knihovně nenajdete.
Knihovna nabízí pro své čtenáře půjčování deskových her. Nakoupila soubor spole-

čenských her pro děti i dospělé, které půjčuje
na 1 měsíc.
Moderní deskové hry v posledních letech
zažily velký rozkvět a staly se populární volnočasovovou aktivitou, která umožňuje příjemně strávit čas s rodinou a přáteli a zároveň
rozvíjí myšlení.
V současné době probíhá v knihovně výměna oken a oprava dveří, ale v měsíci dubnu
už bude opět k dispozici všem čtenářům
a návštěvníkům.
Marie Kolajová,
knihovnice

Zajímavosti z matriky
V roce 2018 se narodilo 36 dětí (16 dívek,
20 chlapců). Manželství uzavřelo ve Vlčnově
8 párů (2 v římskokatolickém kostele,
3 v obřadní síni, 3 na jiném místě). Zemřelo
30 osob. Z obce se odhlásilo 58 osob a 48 osob
se do obce přihlásilo.
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Obec Vlčnov měla k 31. 12. 2018 celkem
3011 obyvatel. V obci je hlášeno celkem
26 cizinců.
V naší obci žije v současné době 83 osob nad
85 let. Zajímavé určitě je , že se jedná o 63 žen
a pouze 20 mužů. Osmdesátiny v roce 2019

oslaví 19 obyvatel a sedmdesátiny 42 spoluobčanů.
Lenka Chvilíčková,
matrikářka

V lčnovský zpravodaj – číslo 57 – 3/2 019

Místní poplatky vybírané v obci Vlčnov v roce 2019
V letošním roce se v naší obci vybírají tyto
poplatky:
1. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
2. místní poplatek ze psa
3. místní poplatek za užívání veřejného
prostranství
ad 1)
•• platí všechny fyzické osoby, které mají v obci
trvalý pobyt včetně cizinců, kteří mají na
území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

•• platí fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Osvobozeny jsou fyzické osoby, které žijí
celoročně v zahraničí, dále osoby, které jsou
v obci přihlášeny k trvalému pobytu, ale
nezdržují se zde a není možné zjistit jejich
adresu pobytu a děti narozené v příslušném
kalendářním roce.
Cena poplatku je 350 Kč za osobu. Tento
poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. 2019.

ad 2)
Poplatek ze psů se platí ze psů starších
6 měsíců, platí držitel psa.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
50 Kč za jednoho psa
100 Kč za druhého a každého dalšího psa
Osvobozeny jsou nevidomé osoby, osoby
s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznám III. stupeň mimořádných výhod, členové záchranné kynologické brigády.
Poplatek je splatný 30. 6. 2019.
Anna Pešlová, účetní

Obec Vlčnov – ceník poskytovaných služeb včetně DPH
Hlášení

Kopírování
Inzerce ve zpravodaji
Dlažba
Dřevo
Pouze nařezané na metry
Laminování (knihovna)

Tisk (knihovna)

Tenisové hřiště
Koupaliště vstupné

Ceník nájmu movitých věcí

Pronájem nemovitostí

Ceník poskytovaných služeb
na hřbitově při pohřbu

Kotlina
Medaile jízdy králů
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Běžné
Blahopřání
Komerční
Pohřeb, ročníkový sraz
Černobílé A4
Černobílé A4 oboustranně
Černobílé A3
Barevné A4
1 cm2
Malá
Velká
Tvrdé hotové
Měkké hotové
Tvrdé
Měkké
A4
Černobílý
Barevný – běžný A4
Fotografie A6
Fotografie A5
Fotografie A4

15 Kč
40 Kč
60 Kč
Zdarma
2 Kč
4 Kč
4 Kč
10 Kč
3 Kč
5 Kč/1 kus
25 Kč/1 kus
950 Kč/m3
750 Kč/m3
660 Kč/m3
450 Kč/m3
15 Kč
2 Kč
3–5 Kč
5 Kč
10 Kč
20 Kč
50 Kč/hodina
Od 3 do 15 let
25 Kč
Nad 15 let
50 Kč
Výsuvný žebřík
600 Kč/1 den
Pivní set
70 Kč/1 den
Stan
300 Kč/1 den
Stan s bočními stěnami
400 Kč/1 den
Vysoušeč
200 Kč/1 den
Dále 100 Kč za každý další den a odpracovaných moto-hodin (10 Kč/MTH)
Sklep
500 Kč/1 den
Búda
300 Kč/1 den
Nájem obřadní síně + služby
480 Kč
Chladící box
80 Kč/1 den (bez DPH)
50 Kč/každý další den
Osvětlení hřbitova
20 Kč (bez DPH)
Ozvučení
45 Kč (bez DPH)
Odprodej betonového rámu, urna
2236 Kč
100 Kč/den
1000 Kč
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Tříkrálová sbírka 2019

Výsledky Tříkrálové sbírky za posledních 10 let
Zvýrazněné jsou ročníky, kdy se vybrala v dané obci rekordní částka. Výsledky jsou uvedené bez cizích měn.
Obec
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Bánov
62 986
61 822
60 111
62 066
61 000
63 057
62 876
64 561
70 556
77 392
Bojkovice
71 320
76 817
68 942
66 184
66 480
76 463
78 600
79 233
85 853
84 250
Březová
21 216
20 704
19 125
21 744
22 483
22 925
20 996
23 001
25 985
27 222
Bystřice p.L.
16 509
15 748
15 259
15 625
16 175
19 319
18 618
19 180
19 312
24 026
Dolní Němčí
71 515
77 417
76 057
76 898
81 049
81 320
86 000
84 662
92 195
94 616
Drslavice
18 600
21 100
20 010
20 050
19 500
24 000
20 250
20 870
24 125
23 523
Horní Němčí
19 909
20 013
22 501
22 586
23 788
24 653
24 807
25 039
25 574
27 995
Hostětín
5 750
6 175
6 313
7 140
6 905
6 552
7 590
7 420
7 816
8 444
Hradčovice
26 436
25 080
26 240
24 495
24 875
25 116
25 170
27 015
29 280
27 694
Lhotka
15 340
14 760
16 180
14 400
12 750
13 780
14 980
15 700
15 750
15 217
Komňa
10 860
11 490
10 974
12 454
12 829
12 411
10 809
13 270
13 408
14 189
Korytná
27 134
26 730
25 011
25 302
25 541
24 817
15 447
12 793
20 562
21 613
Lopeník
4 500
8 299
9 333
10 393
10 008
8 302
8 584
10 451
10 519
12 043
Nezdenice
14 356
13 999
13 510
14 645
13 720
16 525
16 610
17 408
20 100
20 760
Nivnice
92 190
91 335
92 155
87 597
91 748
98 176
103 277
104 409
117 553
119 606
Pašovice
17 853
17 766
16 235
16 733
17 728
18 780
17 973
19 672
18 645
18 955
Pitín
16 460
17 775
19 683
18 832
19 139
19 483
20 009
23 479
23 084
24 078
Prakšice
21 940
22 493
22 266
21 055
23 208
25 088
22 933
24 642
27 762
29 922
Přečkovice
3 243
3 000
3 220
3 460
3 060
3 500
4 530
3 530
3 811
3 658
Rudice
11 371
11 814
13 605
13 425
12 749
14 865
13 276
12 790
14 932
15 387
Slavkov
21 788
21 235
22 147
22 109
22 875
26 417
28 335
26 696
31 000
29 850
St. Hrozenkov
13 157
13 039
14 588
12 639
10 593
9 551
12 814
8 131
11 591
13 758
Strání
99 470
100 230
103 345
98 728
103 860
107 520
106 550
112 525
112 970
112 770
Suchá Loz
28 300
32 010
32 000
32 014
32 090
35 140
37 000
39 300
40 100
45 320
Šanov
11 686
11 922
10 418
11 213
11 253
10 436
12 499
12 297
14 297
17 247
Šumice
33 593
36 517
36 207
36 657
36 477
36 069
32 148
36 555
39 557
39 806
Uherský Brod
246 839
221 277
220 976
201 818
222 721
235 095
246 330
223 133
262 956
243 151
Újezdec u L.
72 237
72 615
62 332
61 744
62 341
59 279
66 230
66 638
70 905
72 625
Vápenice
3 420
3 906
5 195
4 618
4 610
5 202
5 536
6 820
5 690
5 360
Veletiny
16 807
15 902
19 462
21 237
17 623
17 035
17 255
21 793
21 005
19 689
Vlčnov
100 004
102 204
101 053
100 000
100 051
102 379
104 701
105 650
108 824
115 453
Vyškovec
0
0
0
4 069
3 025
0
0
0
0
0
Záhorovice
23 571
24 049
24 465
26 514
24 126
24 030
25 569
25 769
27 217
28 530
Žitková
8 389
6 796
9 395
9 444
9 084
12 141
12 745
11 771
11 000
13 715
Celkem 1 228 749 1 226 039 1 218 313 1 197 888 1 225 464 1 279 426 1 301 047 1 306 203 1 423 934 1 447 864
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Vlčnov ve fotografii
Tříkrálová sbírka Vlčnov 2019

Živý betlém

Silvestr na Pepčíně

V poledne se tradičně zpívá česko-slovenská hymna

Účast byla velmi hojná

Vánoční koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou

Hradišťan opět přilákal do vlčnovského kostela stovky posluchačů
V lčnovský zpravodaj – číslo 57 – 3/2 019

Nově zrekonstruované varhany rozezněl Josef Fojta
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Setkání důchodců

Na Setkání důchodců vystoupily děti ze ZŠ

Setkání důchodců

Ples školy a obce, hlavním bodem programu bylo vystoupení žáků 9. třídy

Ples školy a obce, hlavním bodem programu bylo vystoupení žáků 9. třídy

Plesová sezóna

Ples školy a obce, hlavním bodem programu bylo vystoupení žáků 9. třídy
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Ples školy a obce, hlavním bodem programu bylo vystoupení žáků 9. třídy

Ples školy a obce, vystoupení taneční skupiny Glitters z Nivnice

Sportovní ples

Sportovní ples

Myslivecký ples
V lčnovský zpravodaj – číslo 57 – 3/2 019

Myslivecký ples
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Hasičský ples

Hasičský ples

Hasičský ples

Výtěžek plesu v částce 69 167 Kč
bude využit pro Charitní dům ve
Vlčnově.

Charitní ples, zahájení
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Charitní ples, k tanci hrála DH Straňanka

Charitní ples, půlnoční vytoupení VBU
V lčnovský zpravodaj – číslo 57 – 3/2 019
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Masopust na téma Rok na vsi
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To nám to ale uteklo!
V prvním pololetí školního roku 2018/2019
byla pro žáky ZŠ Vlčnov zorganizována celá
řada rozmanitých akcí, na které, pevně doufám, budou žáci ještě dlouhou dobu vzpomínat. Například žáci 2. stupně zahájili školní
rok týdenním pobytem v Rakousku. Ačkoliv
program byl vskutku nabitý, odvezli si krásné
vzpomínky v podobě majestátních Alp nebo
procházky městem Hallstatt, které je jedním
z klenotů Rakouska a oprávněně zařazeno ke
Světovému dědictví UNESCO. Naopak žáci
5. – 9. tříd změřili své síly na sportovním dni,
kde kromě nových zážitků a přátelství podali
i skvělé výsledky. Ale ani žáci 1. stupně nebyli ochuzeni o zajímavé akce! Například díky
podzimnímu odpoledni ve škole přivítali
netradiční formou příchod podzimu. Program
byl vskutku nabitý (drobné rukodělné činnosti,
soutěže, sportovní aktivity a mnoho dalšího)
a na jeho konci všechny čekala sladká odměna v podobě domácích pochutin od maminek,
babiček a tet.

Na konci října na Halloween si ,,druhostupňáci“ pro změnu užili výuku ve strašidelných kostýmech. Následně jsme pořádali Den
otevřených dveří, na který se převážně těšili rodiče a prarodiče. Měli nejenom možnost
podívat se na své ratolesti, ale během tří dnů
mohli zhodnotit jejich výkony při společném
obědě ve školní jídelně. A co naši prvňáčci?
Jejich dvouměsíční snahu ve škole jsme ocenili
slavnostním předáním slabikáře ve vlčnovské
knihovně.
Prosinec pak žáci 1. stupně zahájili setkáním s Mikulášem, čertem a andělem. Jaké to
pro nás bylo překvapení, že všichni naši žáci
byli právě v tenhle den neskutečně hodní!
Před Vánoci jsme pak jako již tradičně pořádali Vánoční dílničky. Za asistence starších
spolužáků si žáci 1. stupně vyrobili nejenom
vánoční přáníčka, ozdoby, ale i vánoční cukroví. Žáci 2. stupně pak měli ještě možnost nasát
vánoční atmosféru ve Vídni, kam se vydali za
vánočními trhy a vídeňskými památkami.

Závěrem roku se pak u nás ve škole čarovalo!
Pro děti z mateřské školy a žáky 1. stupně si
naši ,,chemičtí kouzelníci“ z osmých a devátých tříd připravili kouzelnické triky pod
názvem Vánoční čáry, máry. A tak se u nás ve
škole prskalo, bouchalo, čudilo!
Krásným zakončením prvního pololetí školního roku se stal v pořadí již čtvrtý
Reprezentační ples školy a obce, který byl
zahájen polonézou žáků deváté třídy. Těch
akcí ale bylo samozřejmě mnohem, mnohem
víc! Více se o nich dočtete na webových stránkách naší školy.
A co nás čeká v druhém pololetí? Především
zápis do 1. třídy, který proběhne ve čtvrtek
4. dubna.
Závěrem bych Vás všechny chtěla ještě
pozvat na Školní akademii, která se bude
konat v neděli 5. května. Budeme se na Vás
těšit!
Mgr. Romana Sojková

Klub sportu a kultury Vlčnov informuje
Krojový ples s představením krále
V sobotu 26. ledna v 19 hodin se uskutečnil
v Klubu sportu a kultury ve Vlčnově již tradiční Krojový ples s představením krále. Na
plese se představili chlapci a děvčata narození v roce 2001, kteří budou letos přímými
aktéry květnové jízdy králů. Legrúti – jezd-
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ci královské družiny se poprvé ukázali široké
veřejnosti i s novým králem, kterým je desetiletý David Chaloupka, žák Základní školy
sportovní v Uherském Hradišti. Vyhrávala
dechová hudba Vlčnovjanka a v přísálí cimbálová muzika Čardáš, předtančení obstaral

soubor Vlčnovjan. Z dalších plesových akcí,
které jsme pořádali, vybíráme především ty
dětské – Karneval Maxparáda (10. března)
a Dětský krojový ples (16. března).

Dětský krojový ples

Dětský krojový ples

Dětský krojový ples

Dětský krojový ples
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Karneval Maxparáda

Karneval Maxparáda

Karneval Maxparáda

Karneval Maxparáda

Krojový ples, hlavní aktéři letošní jízdy králů se zástupci obce

Krojový ples, královská rodina

Krojový ples, sólo pro krála

Krojový ples, slavnostní představení královské družiny

Kurz vázání šátků
Právě probíhá kurz vázání vlčnovských šátků,
především úvazu na vdanú ženu, tzv. „začepenú“. Zkušené lektorky Vás naučí základy
a způsob vytvoření úvazu, jak si šátek připravit, jak správně upevnit obálenici, atd.
První lekce proběhla ve středu 20. března
a další se chystá opět na středu 3. dubna. Kdo
by se chtěl ještě přihlásit, vůbec není pozdě,

nevadí, pokud jste na zahajovací lekci nebyli. Rádi bychom pokračovali v kurzu, plánujeme další opakovací lekce, aby se zájemci
šátek opravdu naučili dobře a správně zavázat. Prosíme, vezměte si s sebou turecký šátek
a obálenici (máme k dispozici jen omezené
množství). Milé zájemkyně a zájemci, prosíme, hlaste se na email: ksk@vlcnov.cz, na tele-

fon 572 675 130 nebo osobně v kanceláři TIC.
Kurzovné činí 100 Kč.
Aktuální informace: FB Klub sportu a kultury Vlčnov, www.kskvlcnov.cz, www.vlcnov.
cz, na telefonu či osobně.
Rádi Vás uvidíme a těšíme se!

Ondrovou, a to o bylinkách. Beseda proběhne
v Klubu sportu a kultury Vlčnov ve středu 17.
4. v 17 hodin v salonku v 1. patře. Přijďte se

pokochat a načerpat inspiraci k voňavé jarní
výsadbě na vaší zahrádce nebo v květináči.
Všechny srdečně zveme!

Povídání o bylinkách
Protože už se nám přiblížilo jaro a čekáme,
až se všechno zazelená a poroste, další beseda z cyklu Povídání o… bude s paní Vlastou
V lčnovský zpravodaj – číslo 57 – 3/2 019
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Jízda králů Vlčnov 2019 – organizace dopravy
Vzhledem k tomu, že jízda králů pro svou
unikátnost zvyku přitahuje každoročně do
Vlčnova velké množství návštěvníků, je její
organizace velmi náročná a přináší, bohužel,
i mnohá omezení. Chtěli bychom proto poprosit občany Vlčnova o pochopení a shovívavost.
Snažíme se zabezpečit situaci s dopravou,
parkováním i další obslužností návštěvníků
a hostů tak, aby pokud možno problémy vůbec
nevznikaly nebo je alespoň minimalizovaly.
Ne vždy se však dá vše předvídat do nejmenších detailů. I součinnost s občany Vlčnova je
důležitá pro celkový zdárný průběh a organizaci jízdy králů. Zde přinášíme informace.
Děkujeme za pochopení.

DOPRAVNÍ UZAVÍRKA OBCE
V neděli 26. 5. 2019 od 6 do 17 hodin.
Uzavírka platí i pro občany Vlčnova. Vjezd
do obce je umožněn občanům Vlčnova (po
prokázání se OP) či na volný vjezd vydávaný
v KSK. Pokud občané budou potřebovat projet středem obce, kde se odehrává dění jízdy
králů, mohou tak učinit v nezbytně nutných
případech, a to do 8.00 hodin.
Pokud budou občané potřebovat naopak
vyjet z obce ven, je toto možné v nutných případech (služby, zaměstnání, apod.) také na
volný vjezd. Prosíme, je nutné dbát pokynů
dopravní ostrahy a dodržet navedení objízdné
trasy při projížďce obcí.
UZAVÍRKA DO AREÁLU BÚD
A ULICE VINOHRADSKÉ
Platí v sobotu od 14 do 02 hodin.
Vjezd je povolen pouze pro obyvatele ulice
Vinohradské na volný vjezd. Zásobování

a navezení zboží pro majitele búd, vinaře či
prodejce občerstvení, apod. je umožněno
také pouze na volný vjezd do 18.00 hodin.
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY
A VJEZDY
Pro Vaše rodinné příslušníky, příbuzné
a hosty je opět možnost zakoupit si v předprodeji zlevněné vstupenky na celý nedělní
program, a to za 50 Kč. K těmto vstupenkám
je možné vystavit vjezd s uvedením času příjezdu do Vlčnova a místa parkování u Vašich
rodinných domů.
Předprodej vstupenek, vjezdy a volné
vjezdy budou vydávány v KSK od 2. 5. do
21. 5. 2019.
Aktuální informace jsou průběžně doplňovány na: www.jizdakralu.cz

Jízda králů Vlčnov 24. – 26. 5. 2019
Ročník 2001
Král: David Chaloupka

PÁTEK 24. 5.

Galerie na Měšťance
17.00 Folklorní paleta Zdeňka Hudečka
– vernisáž obrazů
průvodní slovo: Miroslav Potyka
účinkují: Vlčnovské búdové umělkyně
Klub sportu a kultury
18.30 – 18.50 Na celú dědinu
živá pozvánka
autor: Antonín Juriga
účinkují: Vlčnovské búdové umělkyně
19.00 Verbíři z Uherskobrodska XIV.
regionální kolo soutěže tanečníků
verbuňku
autor: Antonín Juriga
moderuje: Boris Papp
účinkují: CM Mladí Burčáci, verbíři,
FS Javorina ze Strání
do 24.00 Beseda u cimbálu
Stadion TJ
20.00 Rocková taneční zábava

SOBOTA 25. 5.

Park Na Vale x Park u amfiteátru
14.00 Jarmark
Památkové usedlosti čp. 65, čp. 739
(pod kostelem), čp. 57
14.00 – 17.00 Oživené památky
rukodělné ukázky
autorka: Zdeňka Brandysová
čp. 65 – výroba růžiček na výzdobu koní: Marie Tykalová, Antonie
Vaculíková, Pavla Kučerová
čp. 739 – vyšívání na šicím stroji:
Anna Chovánková
háčkování kadrlí na kroj: Jana
Mikulcová
Rolnický dům čp. 57 – komentované
prohlídky
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Dvůr Rolnického domu čp. 57
15.00 – 16.00 Setkání ve dvoře aneb
Kyjovská píseň
autor a moderátor: Pavel Popelka
účinkují: Jura Petrů s dcerami
Janou Něničkovou a Bohdanou
Menšíkovou
Amfiteátr V Jamě
14.00 – 15.00 Koncert DH Vlčnovjané
16.00 – 17.30 Vitajte ve Vlčnově
folklorní pořad vlčnovských souborů, sborů, muzik
autor: Marta Kondrová
moderuje: Martin Jakšík, Marta
Kondrová
účinkují: Čerešničky, Vlčnovjánek,
CM Vlčci, Vlčnovjan, Mužský sbor
Vlčnov, Vlčnovské búdové umělkyně, CM Čardáš, CM Litera
Klub sportu a kultury
20.00 – 21.00 Předání vlády králů
autorka: Marta Kondrová
moderuje: Miroslava Vráblíková
účinkují: družina legrútů ročníku
2001, děvčata ročníku 2001, král
roku 2018 Martin Darek Franta,
král roku 2019 David Chaloupka,
Vlčnovjan, CM Čardáš, Mužský sbor
Vlčnov
Vesnická přírodní rezervace –
Vlčnovské búdy
19.00 Do bílého rána
volná zábava při cimbálových muzikách
hrají: CM Burčáci a CM Mladí
Burčáci

NEDĚLE 27. 5.
8.00

Kostel sv. Jakuba Staršího
Slavnostní mše svatá
za královskou družinu a děvčata ročníku 2001 a za krále Davida
Chaloupku

9.00

Průvod královské družiny a krále
od kostela k obecnímu úřadu
10.00 Mše svatá
8.00

Park Na Vale
Jarmark

Památkové usedlosti čp. 65, čp. 739
(pod kostelem), čp. 57
9.00 – 16.00 Oživené památky
rukodělné ukázky (viz. sobota)
Rolnický dům čp. 57
9.00 – 16.00 Vitajte u nás doma
pořad Muzea Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě
autor: Robert Provodovský
účinkují: členové Kopretina
z Březové
Obec
9.00 – 11.00 zdobení koní
v domech jezdců a krále
10.00 – 12.30 Zpívání po dědině
autor: Petr Pančocha
koncerty DH Vlčnovjanka,
DH Vlčnovjané, CM Burčáci,
zpívání sborů
11.30

Jízda králů

objížďka jezdců s králem po vesnici
Trasa: od domu rodičů krále čp. 1320
ulicí Masarykovou k Sokolovně,
dolů ulicí Tyršovou, Podedvorskou,
Kounicovou, Brodskou ke křižovatce
a odbočení do ulice J. Plesla až k provozovně Keramika Moravia. Otočení
a zpět ulicí J. Plesla přes hlavní
křižovatku směrem nahoru ulicí
Masarykovou k seřadišti krojovaného průvodu. Poté za krojovaným
průvodem do amfiteátru.
Po skončení programu Královský
vínek, kde se představí král, kterého
jezdci doprovodí zpět domů ke královským rodičům.
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Seřadiště krojovaného průvodu
13.30 vyhrávání DH Vlčnovjané
14.00 Krojovaný průvod
ul. Masarykovou (kolem kostela)
směrem dolů do amfiteátru
moderuje: Jiří Jilík, Miroslav Potyka,
Jakub Šustr
Amfiteátr V Jamě
10.00 – 14.15 Zpívání pro krála
folkorní pořady domácích i hostujících souborů, sborů a muzik
10.00 – 11.00 Do zpěvníčku pro písničku
autorka: Dana Mikulcová
moderuje: Šimon Pešl
účinkují: Hluboček a CM ZUŠ Hluk,

Děcka ze Skoronic, Kunovjánek,
Čerešničky, Vlčnovjánek, CM Vlčci
11.15 – 12.45 Svatební obrázky Josefa
Klvani
autorka: Gabriela Směřičková
moderuje: Lenka Vlková
účinkují: Vlčnovjan a CM Čardáš,
Míkovjan a CM Litera, Rozmarýn,
Hradištánek, CM Ohnica
13.00 – 14.15 Z pod Javoriny a Lopeníka
autoři: Jiří Jilík, Miroslav Potyka
moderuje: Vladimír Doskočil
účinkují: Cimbálová muzika Strýci,
folklorní soubor Javorina a ženský
sbor Netáta s Natálkou Bruštíkovou
ze Strání, HCM Martina Hrbáče, FSk

Kasanka z Moravského Lieskového
(SK), Rodinná muzika Gajdoši
z Kopanic
příchod Krojovaného průvodu
15.00 Královský vínek
závěrečné představení královské
družiny a krále
autorka: Marta Kondrová
moderuje: Vladimír Doskočil
účinkují: král David Chaloupka,
Vlčnovjan, CM Čardáš
15.30 Muzikantská rozlúčka
účinkuje: DH Vlčnovjanka
Změna programu vyhrazena!

Proč Amfiteátr V Jamě
Před deseti lety se velmi výrazně změnila závěrečná podoba jízdy králů tím, že přestal krojovaný průvod a jízda králů jezdit na stadion
TJ Vlčnov. Každá změna je svým způsobem
problém, zavádění něčeho nového není jednoduché a vždy se najdou lidé, kteří budou
tvrdit, že dříve to bylo lepší, ať jde o změnu
jakoukoliv… Protože je to již delší dobu, co
tato změna nastala, možná by stálo za to připomenout důvody, které k tomuto opatření vedly:
1. Jedním z hlavních indikátorů změny byla
snaha vrátit objížďku koní zpět do vesnice, jako tomu bývalo v minulosti. Je
samozřejmé, že v současnosti nelze vrátit jízdu králů do všech ulic Vlčnova, jako
tomu bylo ještě na začátku 20. století, ale
nechat legrúty projíždět obcí a nenutit je
zajíždět až na stadion, kde v posledních
letech nebylo ani cestou tam, ani přímo
na stadionu dosti návštěvníků.

2. Dalším důvodem bylo položení tartanové běžecké dráhy na stadionu. Na tento
povrch kvůli nebezpečí poškození koně
nesmí. Investice to byla finančně náročná
a jistě nemá nikdo zájem na tom, aby se
dráha poškodila a znehodnotila.
3. Když koně nemohou jít po tartanovém
povrchu, museli by zákonitě projíždět po
trávníku – tedy po fotbalovém hřišti. To
také není šťastné řešení, protože i údržba
takového trávníku je celkem náročná, a to
nejen finančně.
4. Návštěvnost jízdy králů v devadesátých
letech hodně klesla, z důvodů změny politického režimu, otevření hranic a možností vycestovat do zahraničí apod. To byl všeobecný a celorepublikový trend v kulturní
oblasti. Dnes je tzv. „přeakcováno“, lidé
si mohou vybírat z obrovské nabídky akcí
zaměřených na různé oblasti zábavy, kul-

tury, sportu nejen u nás, ale v celém světě.
Tím pádem ani do Vlčnova už nejezdí
takové množství návštěvníků jako kdysi.
Tribuna na stadionu i z těchto důvodů rozhodně nebyla kapacitně naplněna, neustále se řešilo, jaký program zde připravit,
účinkující vystupovali před poloprázdným
hledištěm, spoustě lidí se až na stadion
chodit nechtělo. Také dopolední program
se posupně přesunul na náves.
5. Vybudováním amfiteátru uprostřed
obce se mnohé z těchto problémů vyřešilo. Ohlasy z velké řady občanů Vlčnova
i návštěvníků jsou vesměs pozitivní, a také
z řad odborníků etnografů je tato zněna
kladně hodnocena.
Petra Kučerová Brandysová,
KSK Vlčnov

Jak šel čas s Klubem dětí Broučci
Letos je to už 15 let, co se poprvé, tehdy ještě
v prostorách obecního úřadu, sešly vlčnovské
maminky se svými dětmi. Od té doby se toho
hodně změnilo a událo. První broučkovské děti
letos opustí základní školu, maminky a tatínkové uspořádali nebo pomohli se spoustou
akcí nejen pro děti a klubovna se přestěhovala
do budovy Zahrádkářů v Pustém. Děti tak získaly k využívání velký prostor, který poskytuje
spoustu místa ke hrám a poznávání nových
kamarádů a maminkám k novým přátelstvím.
Před pěti lety, při příležitosti deseti let od
založení klubu, byla obcí Vlčnov do klubu
věnována nová kuchyňka, díky níž můžeme
dětem bezpečně a pohodlně připravit svačinky, a houpačka na zahradu.
Obec děti podporuje i nadále, nejenom
že nám byla loni opět poskytnuta dotace
7000 Kč na vybavení a akce, ale tento rok, kdy
na budově u Zahrádkářů proběhla výměna
oken, byla klubovna vymalována a byl položen nový teplejší koberec, který určitě nejvíce
ocení ti nejmenší, kteří se teprve batolí.
Takže teď klubovna září novotou a čeká na
staré známé i nováčky. Ti co mají děti již klubu
odrostlé se za námi můžou stavit na kávu
a zavzpomínat, a vy ostatní s malými dětmi
se můžete přidat kdykoliv. Jsme vybaveni i na
ty nejmenší návštěvníky.
V lčnovský zpravodaj – číslo 57 – 3/2 019

Více na www.klubbroucci.estranky.cz nebo
na FB: Klub dětí Broučci – Vlčnov. A na závěr
bych chtěla poděkovat všem, kdo se na chodu
klubu během času podíleli. Nejprve zakládajícím členům a pak všem, kteří klub navštěvova-

li, navštěvují, podílejí se na přípravě různých
akcí a také, těm díky nimž mohla proběhnout
blesková rekonstrukce klubovny. Děkuji.
Markéta Mikuláštíková

První klubovna v budově obecního úřadu
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Oslava 10 let Klubu Broučci

Před rekonstrukcí

Během rekonstrukce

Běhen rekonstrukce

Po rekonstrukci

Záchranná kynologie v IZS ČR
Psi se k záchraně lidí začali používat již v devatenáctém století na horách. Během První světové války psi vyhledávali v terénu zraněné
vojáky a přiváděli k nim pomoc. Pochopitelně
pes aktivně nezachraňuje člověka, nedává mu
umělé dýchání nebo masáž srdce, ale hledá
ztracené a zraněné lidi pomocí čichu.
Počátky organizované záchranné kynologie v ČR sahají někam do poloviny sedmdesátých let minulého století. Tehdy se několik
kynologických špiček svazarmovské kynologie rozhodlo vytvořit zkušební řády pro
výcvik záchranných psů a bylo založeno
několik krajských brigád, kde se výcvikem
záchranných psů zabývali. Mimochodem
tyto brigády existují dodnes. V osmdesátých letech vzniká Mezinárodní záchranářstrana 18

ská kynologická organizace (IRO). Vznikají
mezinárodní zkušební řády, podle kterých se
skládají zkoušky záchranných psů a podle kterých se hodnotí i některé mezinárodní soutěže (např. Mistrovství světa). V roce 2001 je
po domluvě kynologů a Generálního ředitelství HZS ČR založena kynologická skupina
v rámci Integrovaného záchranného systému
ČR. Byly vypracovány metodické pokyny pro
nasazení záchranných psů při různých událostech, které vyžadovaly prohledání určitého prostoru, kde se mohli nacházet ztracení nebo zranění lidé. Určil se systém výcviku
psovodů začleněných do IZS a také způsob
atestace kynologického týmu (psovod a pes).
Pokud kynologický tým složí atest, je zařazen
do seznamu atestovaných psovodů IZS ČR.

Tento seznam má k dispozici každý operační
důstojník policie ČR nebo HZS. Na základě
tohoto seznamu je psovod povoláván k zásahu. V České republice fungují čtyři organizace
zabývající se výcvikem záchranných psů, které
mají smlouvu s GŘ HZS ČR. Tyto organizace
zahrnují zhruba pět set kynologů a na základě
svých interních předpisů nominují psovody
k atestaci pro IZS ČR.
Já sám se věnuji záchranné kynologii zhruba
dvacet let. Za tu dobu jsem cvičil se čtyřmi psy
a s každým z nich jsem složil minimálně jednu,
ale většinou několik vrcholových zkoušek,
vyhráli jsme několik soutěží a dvakrát startovali na MS. S druhým a třetím psem jsem se
pokoušel složit atest IZS, bohužel neúspěšně.
Tady je vidět náročnost atestu. Pes je schoV lčnovský zpravodaj – číslo 57 – 3/2 019

pen složit náročnou mezinárodní zkoušku,
ale u atestace to nestačí. V registru IZS ČR je
zapsáno víc než 100 uchazečů o atest IZS, ale
uspěje možná 25 %. A to je špička záchranné
kynologie u nás, ale i v Evropě. Systém IZS

totiž dal tomuto výcviku řád, který přináší
své výsledky, a bez nadsázky nám ho závidí
celý svět. Nutno podotknout, že v dnešní době
zavedly, nebo zavádějí podobný systém i jiné
státy.
Já a můj pes Akim jsme byli pozváni k atestu na 21. - 22. září 2018 do Kaznějova. Bylo
pozváno 18 kynologických týmů, po dvoudenním snažení uspěly pouze čtyři a my
mezi nimi. Musím říct, že atest byla moje
největší motivace a největší cíl kynologického výcviku. V celé republice je psů s tímto
atestem 25. Z toho větší polovina u profesionálních složek. Ve Zlínském kraji máme
tento atest pouze my. Je velký předpoklad, že
budeme více povoláváni k praktickým zásahům a tím dostane naše snažení větší smysl.
Jenom dodám, že jsme byli povoláni k zásahu 23. září 2018 do Mostkovic u Prostějova
k výbuchu rodinného domu, a musím říct,
že i praktické nasazení je velmi náročné.
Dvoudenní akce s několika nasazeními
k prohledání.
Mohlo by se zdát, že tímto celé snažení končí, ale to je teprve začátek opravdové
záchranářské kynologie. Získáním atestu se
z vás stává prakticky záchranář na úrovni pro-

fesionálů z HZS. Tím se zavazujete k udržovaní vysoké úrovně vycvičenosti svého psa a
k neustálé připravenosti dostavit se k zásahu. K tomu slouží jednak výcvik např. na
kynologickém cvičišti, jehož jsem členem.
Pak účast na společných cvičeních záchranné brigády (minimálně jednou měsíčně) a
v neposlední řadě účast na speciálních školeních a výcvicích, které pořádá IZS ČR pro
své psovody. Všechno toto vede k jedinému
cíli – aby záchranné týmy kynologů získaly
při své činnosti určité návyky a jistotu, která
vychází ze spolehlivé práce psa. Protože psovod musí svému parťákovi bezvýhradně věřit.
Pokud jste třeba pozváni k zásahu a prohledáte
určený prostor bez nálezu, pak podáte hlášení vedoucímu zásahu s tím, že v prostoru se
nenachází živá osoba. Ten pošle na rozebrání
bagr. Představa, že by tam někdo živý zůstal, je
hrozná. Toto je nejtěžší chvíle celé záchranné
kynologie. Proto psovod musí svého psa velmi
dobře znát a věřit jeho práci.
Nakonec vám děkuji za přečtení tohoto
článku a paradoxně si přeji, abyste nás nikdy
nemuseli potřebovat.
Miroslav Švestka

Činnost vlčnovských mažoretek za rok 2018
Našim vystoupením v únoru jsme chtěly
pozdravit naše spoluobčany a důchodce, mezi
které také patříme a jsme rády, že je můžeme
takto pobavit. Na tato setkání se vždy těšíme, bylo to už desáté setkání, které pořádala
obec a její vedení se vždy postará o nějaké příjemné překvapení a zajímavé hosty. Chlapci
Vlčnovjané vyhrávali k poslechu i k tanci.
Jako každoročně se koná na sokolském stadionu v Uh. Brodě Brodský máj. Je to přehlídka sportovních a zájmových kroužků, kterou
pořádá TJ Sokol Uherský Brod. Zastoupeny
jsou všechny věkové kategorie, my jsme mezi
těmi nejstaršími. Stadionem nás provázela
píseň „Chlapci Vlčnovjané“. Je to celodenní
akce, bývá to pěkně prožitý den, když se vydaří i počasí.
V květnu se zúčastňujeme Senior festivalu
v Amfíku Bukovina v Popovicích. Tento festival bývá spojený s týmovou soutěží petangue.
Po zahájení si všichni zacvičíme, protáhneme
tělo při hudbě za předcvičení odborné cvičitelky Sokola, pak kultura, to jsme my mažoretky s našim pásmem. Minule měli čtyři
senioři z Hluku složenou hymnu na téma
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petangue. Byla vtipná, sklidili úspěch. Mezi
tím vším bývá prezentace např. hasičského
záchranného sboru, Charity Uherské Hradiště
nebo silniční bezpečnostní BESIP – každý si
vybere dle chuti a zájmu. Pak začíná soutěž
v petangue. Soutěžili jsme také, utvořili jsme
dvě družstva. Nevedli jsme si špatně, moc se
nám to líbilo, možná to bylo i tím, že jsme měli
v každé čtyřce jednoho muže – naše šoféry
Pepu Macka a Jendu Černíka.
V červenci na hody při Gastrofestivalu jsme
se předvedly v novém oblečení a v nové sestavě. Těšily jsme se na vystoupení poprvé v areálu „Jama“, ale bohužel počasí nevyšlo, tak
jsme tančily v klubu.
V září jsme byly pozvané na vystoupení do
Zlína u příležitosti „Dny Zlínského kraje“.
Tato akce se konala v Baťově institutu. Video
je na vlčnovských stránkách. Bylo tam mnoho
souborů, krojových, pěveckých, dětských,
taky ochutnávky různých krajových jídel
a výrobků. Celou tuto akci filmoval Zdeněk
Koníček a nás okomentoval, že vlčnovské ženy
nezklamaly a roztleskaly celé hlediště.
Abychom trochu splatily vedení klubu, že

nám vychází vstříc při nácviku apod., domluvily jsme se, že uvaříme kyselicu na vánoční akci při rozsvěcování vánočního stromu.
Vařily jsme všechny, každá dala k dobru
svoji zkušenost. Kyselica byla dobrá, ani se
na všechny nedostalo. Letos musíme zvětšit
várku.
Děkujeme vedení obce za poskytnutí finančního příspěvku a podporu v naší činnosti,
která nás stále baví. Také děkujeme vedení
KSK ve Vlčnově za poskytnutí prostorů, kterých můžeme k naší činnosti využívat.
Antonie Vaculíková
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Zimní liga HASTEKO
V rámci zimní HASTEKO ligy byl odehrán první ze šesti turnajů

Šachový turnaj Východního Slovácka
Datum: 6. dubna 2019
od 9.00 hodin
Místo: kulturní sál Suchá Loz
Pořadatel: Obec Suchá Loz
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Další plánované akce
4. 5. Floorbalový turnaj
Místo: sportovní hala
v Bánově

22. 6. Turnaj ve střelbě na
asfaltové holuby
Místo: sportovní střelnice ve
Vlčnově
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Jízdu králů nám nemůže vzít nikdo jiný než my sami!
Rozhodl jsem se napsat tento příspěvek
ohledně pořádání Jízdy králů ve Vlčnově.
Někdo bude souhlasit, někdo nebude a někdo
bude třeba i pohoršen. To ať si každý přebere
sám.
Jezdil jsem v roce 1994 jako „legrút“. Když
vzpomínám na rok ještě před jízdou králů,
když jsem byl „předlegrút“, bylo to vlastně
poprvé, co jsem měl pocit, že mě staří chlapi
berou jaksi více vážně. A další rok, při samotné jízdě králů, už jsem se cítil jako skutečný
chlap. Pořadatelé, zástupci obce, klubu, vodiči a další se s námi bavili jako se sobě rovnými. Dostávali jsme spoustu rad, ale ty jsme
poslouchali jen tak mimochodem, jako rady
rodičů v té době. Byli jsme „odvedenci“, „legrúti“ a v 18 nám svět ležel u nohou. K tomuto
věku určitá vzpurnost patří a možná i proto
se tradice jízdy králů ve Vlčnově udržela do
dnešních let. Až mnohem později při vzpomínání si člověk uvědomí, jaká je to čest, že
byl součástí jízdy králů a do konce života na ni
nezapomene. Jako když jsme se na Velikonoce
porvali, až jsem měl roztrhnutý kroj a utrženou podrážku na botě. A na jízdu králů jsme
došli z búd až někdy v neděli nad ránem, takže
mě maminka, lamentující o mé nezodpovědnosti, oblékala do kroje ještě v polospánku.
A že jsem si v kostele neklekl, protože nejsem
věřící a neviděl jsem tehdy důvod, proč se přetvařovat. Nebyli jsme v tom věku zkrátka žádní
svatouškové. Anebo jak jsem po skončení jízdy
králů před domem sesedal z koně a zůstala

mi noha ve třměnu a já spadl se smíchem na
záda do zahrádky. Po tolika hodinách na koni
a dobré vlčnovské slivovici se není ani co divit.
Taky jsem si časem uvědomil, že mě právě
jízda králů navždy spojila s ostatními kluky
z ročníku a taky s naším králem. Vždycky rádi
spolu zavzpomínáme na ty krásné časy.
Někdy mě překvapuje, kolik Vlčnovjanů na
jízdu králů nadává a nechápu vlastně proč.
A že by se zapojili a něco pro to udělali, to
není v dnešní době příliš populární. Lepší je
vše omluvit odpovědí „nestíhám“, na kterou
jsem doslova alergický. Někdy mi skoro připadá, že největšími aktivními zastánci jízdy
králů jsou ti, kteří se do Vlčnova přistěhovali
nebo žili delší dobu pryč. Ono totiž jízda králů
proslavuje Vlčnov široko daleko a pochopí to
možná hlavně ten, kdo byl delší dobu mimo
Vlčnov. V dětství jsem, asi jako většina kluků,
považoval oblékání do kroje jako hroznou
otravu direktivně nařízenou rodiči. Jinak to
ale nešlo, protože sám od sebe bych si tehdy
kroj jen tak neoblékl. Když jsem ale pak jako
dospělý žil mimo Vlčnov, tak jsem vždycky
rád na jízdu králů přijel a šel s celou rodinou
v průvodě v kroji. Nejdříve to bylo z povinnosti, protože jsem tím udělal radost mamince,
ale později jsem tím taky vyjadřoval hrdost,
že pocházím právě z Vlčnova. Proto beru
debaty, jestli má přespolní právo obléknout
si náš kroj a jít v průvodě, jako liché. Právě
tímto gestem podle mého názoru ukazuje sounáležitost a hrdost, že má na Vlčnov alespoň

nějakou vazbu. Nejčastěji to jsou totiž bývalí
Vlčnovjané a jejich přespolní příbuzní.
Moji rodiče byli pořadateli jízdy králů, co si
pamatuji a tak jsem bral jako samozřejmost
je zastoupit, když už nebudou mít sílu pomáhat aktivně. V pořadatelském výboru jsem od
začátku roku 2015, když jsem začal pracovat
v okolí Vlčnova. Pořadatelem jízdy králů jsem
se stal proto, že chci, aby tato tradice zůstala
zachována pro další generace a můj syn mohl
také jet hrdě na koni a vyvolávat jako jeho otec,
dědeček a pradědeček. Nemusím vždycky souhlasit s každým a se vším, co se vymyslí, ale
z pohledu kulturního dědictví jsou to myslím
malichernosti.
Chtěl bych tímto oslovit všechny, kdo mají
zájem o aktivní pomoc při pořádání jízdy králů
ve Vlčnově, aby se kdykoliv ozvali na adresu
Klubu sportu a kultury. A neplatí to jen pro
rodilé Včnovjany, ale pro všechny, kdo chtějí opravdu pomoci. V součastné době je převážná většina členů Výboru Klubu sportu
a kultury, který se na pořádání nejvíce podílí,
důchodového věku. Z toho je možná patrné,
že se nejedná o nějak zvlášť náročné fyzické úsilí a ženy jsou také vítány. Pro každého
se najde vhodné místo, jak celé věci pomoci.
A dokonce za pomoc dostanete i nějakou tu
korunu.
Josef Pavelčík,
Vlčnov č.1065

Proč ubývá vinic ve vlčnovských vinohradech?
Chtěl bych se zamyslet nad tím, proč u nás
ubývají vinice, které mají ve Vlčnově tradici
nejméně od 13. století.
Jedna myšlenka se mi, při procházkách
po vlčnovských vinohradech, neustále vrací.
Je to výsadba stromů v těsné blízkosti vinic.
A taky na místě vinic zrušených. Každý vinař
dobře ví, že vinohrad, aby dobře prospíval,
potřebuje slunečný svit v řádu několika tisíců
hodin ročně. Proto se vinohrady vysazovaly na slunečných místech a jižních svazích.
Ve vlčnovských vinohradech považuji za problém právě zastiňování vinic vzrostlými stromy. Pozemky jsou historicky úzké a slučují se
jen při prodeji nebo dědickým řízením. Právě
stromy mohou být hlavním důvodem, proč
vinice už téměř zmizely ze spodní části vinohradů za búdami. Když jsem před 10-ti lety do
vinohradů jako neznalý věci přišel, tak jsem
považoval za nejlepší nápad vysadit stromy
na prázdném pozemku. Vždyť je to minimální
starost a údržba. No není to pohoda. A možná
z toho ještě bude třeba úroda modrého ovoce
na lahodnou slivovici. A když se tam zajedu
podívat jednou za rok a vypadá to na úrodu,
tak to možná kvůli tomu i poseču. Nikdo mě
tehdy neupozornil, nebo si to aspoň nevybavuji, a svoji chybu jsem si uvědomil až po letech.
Dnes vím, kolik práce a úsilí obnáší správná
údržba vinice, a tak už bych stromy vedle udržovaného vinohradu nenasadil. A pokud jsem
už stromy vysadil, jsem ochoten je pokácet,
pokud by měly v budoucnu škodit někomu,
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kdo se o vinohradničení bude skutečně snažit.
Důvodem je u mě asi myšlenkový posun, co
se týká domácího alkoholu. Jak slivovici, tak
i víno považuji osobně za bio produkty z darů
přírody, jen v tekuté formě. U slivovice je přírodnímu chemickému procesu kvašení nakonec pomoženo destilací, ale pořád je to nějaký
proces bez vyloženě nepřirozeného zásahu.
Vždyť oheň, odpařování alkoholu a vysrážení
páry na tekutinu, to je pouze fyzika. Věkem
jsem, asi jako hodně jiných, dospěl k přesvědčení, že požívání vína mně škodí mnohem
méně, než je tomu u slivovice. Víno mohu příjemně popíjet třeba celý den na oslavě nebo při
práci venku kolem domu. U slivovice by to, po
celodenním popíjení, dopadlo hůř. Nehledě
na představu, co mi 50% alkohol musí dělat
s tělem a žaludkem.
Na druhou stranu víno mělo vždy zvláštní
postavení mezi nápoji. Někdy se šmahem zahrnuje mezi ostatní alkoholické nápoje a brojí se
proti jeho pití. Vlastnosti révového vína se však
podstatně odlišují od alkoholických nápojů vyráběných z čistého lihu a také jeho účinky na lidský
organismus jsou jiné. Proslulý Louis Pasteur, na
základě svých studií, o víně prohlásil, že víno je
nejhygieničtější ze všech nápojů. Víno je potřeba považovat za nápoj, který vhodně doplňuje
racionální výživu člověka. Při mírném požívání
je osvěžujícím a zdravým nápojem. Aby se víno
nezneužívalo, závisí jen od nás, od lidí. Víno
– to je totiž především práce. Nelehká a nikdy
nekončící práce mezi řádky vinné révy ve vino-

hradě. Ale právě tam, na svazích obrácených
k jihu, se při ohnutém hřbetu vytváří jedinečný,
neopakovatelný vztah k sladce visícím hroznům,
vztah k jiskřivému a voňavému vínu. Víno – to je
starost o počasí, o úrodu, o každý jednotlivý keř.
Víno je ale zároveň i radost a potěšení z dobře
vykonané práce. Z práce, která se v prostředí
vinného sklepa či búdy proměňuje v umělecky
tvořivou činnost, na jejímž konci je vyvrcholení – malý zázrak v podobě jiskřivého, voňavého a chutného „našeho“ vína. Víno je malým
uměleckým dílem, ke kterému nás váže vztah
nikoliv majetnický, nýbrž takřka rodičovský.
Však víno je někdy jako dítě – zlobivé a vzpurné, divoké a bouřlivé, ale také poslušné a krotké.
Věnujeme-li mu poctivou péči, zpravidla se nám
i odvděčí – jedinečným kouzlem a požitkem. Víno
nikdy nezapře svůj vztah k půdě a kraji, kde se
narodilo. Tento odstavec jsem si půjčil od vlčnovského autora, jehož jméno neznám, který
vše pravdivě popsal krásným způsobem.
Jsem přesvědčen, že stromy vysazené blízko udržovaných vinic nejsou záležitostí cílené
škodolibosti a nepřátelství, ale snad jen neznalostí. Podobné je to s neudržovanými pozemky, kde po letech naroste „zelená hradba“,
která dělá starosti okolním majitelům pozemků a také narušuje jinak udržované prostředí
krásných vlčnovských vinohradů. A pokud se
jednou najdou následovníci, kteří by chtěli na
pozemcích původní vinice obnovit, je práce
s odstraněním kořenů stromů z pozemku skutečně náročná.
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A ještě krátce o tom, proč možná mladí
nechtějí ve vinařské tradici pokračovat. Svoji
zásluhu na tom má určitě dnešní doba. Zeptej
se malých dětí, čím by chtěly být, až budou
velké. Za mého dětství to byl asi hasič, popelář, pilot, kosmonaut, doktor apod. A co je to
dnes, „jůtůber“? Co to vlastně je? Člověk, co
vymýšlí ty největší hovadiny, nejlépe za hranicí
zdravého rozumu, aby to „sdílelo“ o co nejvíce lidí?! Tomu říkám opravdu užitečné povolání. S jakou se dnes potážeme, když chceme

vytáhnout děti ven, nedejbože „pomáhat“ při
práci? Často je z toho hádka, hraničící s nařčením z pokusu o týrání dětí. A pak se divíme, že
mladí nemají zájem převzít něco, co vyžaduje
skutečnou práci? Taky jsem se v dětství snažil
všemožně práci doma vyhnout, asi jako v tom
věku každý. Ale i tak jsem tu práci minimálně
viděl a po letech jsem s překvapením zjistil,
že nějak vím, jak se k takové práci postavit.
Co se týká vinaření samotného, také věřím,
že pokud budu dělat opravdu dobré víno, které

bude později chutnat i mým dětem, budu mít
větší šanci v nich získat svého následovníka.
To je pro mě velkou motivací dělat víno, které
nebude chutnat jenom mně, ať už bych si to
omlouval jakkoliv. Podívejme se jenom, kolik
energie jsou mladí schopni vydat na projížďky
na kole, lezením po skalách, ve fitku a jinými
aktivitami. Mají stejně energie, jako jsme měli
za mlada my, jen tuto energii bohužel jinak
směřují.
Josef Pavelčík, Vlčnov 1065

Nad Vlčnovem nad dědinů – čtení na pokračování
Zamyšlení nad životem ve Včnově při sklence
vína (v roce 1989 napsal vlčnovský rodák Josef
Beneš PhDr., CSc.; *1917 – †2005)
Otevřenými dveřmi vinařské búdy, schoulené
pod ochranou rozložitých stromů na stráni
Staré hory, je vidět doširoka rozložený vlčnovský kotár a horní část dědiny, zatímco dolní
konec je skrytý korunami stromů. Celou dědinu není odnikud vidět, táhne se podél potoka,
spěchajícího do Olšavy údolím, které dědina
zaplňuje řadami domů s červenými střechami, nad nimiž vévodí dominantní věž kostela
a jeho střecha, zakrytá zčásti staletými korunami lip. Táhne se do délky od jihu k severu, zatímco napříč nemá prostor k zastavění
podél silnice od východu k západu, od Brodu
k Hluku. Do obou měst má cesta šest kilometrů, autobus ji urazí za čtvrthodinku, pokud
nejede přes Veletiny, Hradčovice a Drslavice
a Havřicemi, které už splývají s Brodem. Ty
Veletiny měly kdysi také vinohrady na západní straně Staré hory, stejně jako Havřice na
východním svahu. V obou zůstaly už jen búdy,
vlastně zbytek kdysi početných búd, používaných dnes na ovoce či rekreační objekty.
Jen vlčnovské vinohrady se udržely a dlouhá
řada búd – zbytek dřívější, mnohem početnější
zástavby – je památkovou rezervací s původním charakterem vlčnovské architektury – přimodřené stěny a šmolkově modré obrovnání,
které jakoby zdůrazňovalo pouto k půdě, která
rodí víno už mnoho staletí. Kdysi bývalo tak
slavné, že soupeřilo s bzeneckou lipkou a blatnickým roháčem. Po zničení peronosporou
v minulém století se od počátku tohoto věku
vinohrady vzpamatovávají a rozmáhají, protože odjakživa patřily spolu se slivovicí k tomu,
co Vlčnovjané považují za nutnou součást
života. Proto jsou búdy i pro ty, co vinohrad
nemají, lákavým prostředím k prožívání odpočinku a zábavy. Řada búd nad dědinou svítí
zdaleka bílými stěnami a tvoří jakoby diadém
Staré hoře, vlastně jakousi druhou dědinu k té
velké v údolí, jakousi nadstavbu dědiny s gloriolou vinařských tradic a krás.
Dědáček Jura Pavelčík, jemuž sedm křížků ještě hřbet nenahnulo, je hrdým majitelem
búdy, která jej zařazuje mezi hospodáře s vinohradem, hrdější než ti, co vinohrad nemají,
třebaže koně odjakživa považovali všichni za
znak selského stavu stejně jako kroj a příslušnost k dědině tak proslavené, jakou je mezi
všemi ostatními právě jen Vlčnov. Vykročil
z pozadí búdy k bečkám, jejichž vyduté tvary
tolikrát pohladil. Nejen očima, ale i rukou,
ztvrdlou dlouhodobou prací na vinici, ale
citlivou, kdykoliv se dotkla vinorodých keřů,
aby prověřil stav révy v každém období ročstrana 22

ního koloběhu. Šedivá hlava stačila jediným
pohledem do krajiny zaregistrovat všechno to,
co váže člověka k půdě a k domovu, co v srdci
rozeznívá stopy prožitých radostí i starostí, jak
už to život člověku naděluje.
Těch starostí je víc, ale naštěstí paměť podržuje ty příjemné věci, aby si člověk udržel optimistický nadhled nad tím vším, co znamená
život člověka. Vytáhl koštéřem z bečky vavřinecké, zkušeným okem prověřil jeho červenou
barvu proti světlu ze dveří, než ukazováčkem
na konci koštéře uvolnil cestu vínu do nastavené skleničky a staré mázní flaše. Pořád ještě
měl tuto míru raději než běžné láhve, jež mu
připomínaly spíš víno kupované, než to doma
vypěstěné. Možná také ta půldruhalitrová
míra byla štědřejší a proto srdci vinařovu bližší. Tu skleničku si připravil na zhruba opracovaném, bytelně postaveném stole, než si sedl
na bečku – čtvrtku, jejíž povrch překryl kusem
starého kožichu pro pohodlnější sezení. Tak
nejraději sedával v búdě, protože tímto rituálem si připravil vhodnou pozici pro úvahy, jež
mu vždy táhly hlavou ve chvílích, kdy tu mohl
po práci zasednout a v klidu rozjímat.
Jak je ten život lidský těžký a zároveň dobrý,
tvrdý na jedné straně a na druhé štědrý, jak
často člověka zraňuje a pak zase těší! S přibývajícími léty – pravda – člověk postupně
mění pořadí hodnot, které považuje za důležité. Když si tak nechá projít před zavřenýma
očima svůj život, je to jakoby se v kině díval
na film plný lidských osudů. Děje se vzájemně
prolínají a podmiňují do nepřetržitého řetězu
prací, které bylo třeba dělat v koloběhu roku
na polích i doma v hospodářství, ale i nedělí a svátků, jimiž je ten koloběh obyčejných
prací prokládám tak, aby rok dostal svůj rytmus a řád, aby člověka nezdrtil tou dřinou,
ale také nepokazil příliš dlouhým odpočinkem a zábavou. Všechno má svůj čas, všechno
se dělá poctivě, opravdově a důkladně, ať už
jde o práci či zábavu, tanec či bitku u muziky, pobožnost v kostele či smutek při pohřbu.
Všechno bylo vždy prožíváno opravdově v plné
lidské kvalitě, nic neprobíhalo jen tak naoko
a povrchně, nic se nesmělo ošidit v práci, v jídle
i v tom pití!
Dědáček upil moudře ze skleničky, poválel
víno na jazyku, vychutnával zkušenými smysly jeho lahodnou chuť. Zkoumal už takto tolik
různých vín, tolik různých ročníků oceňoval
a odlišoval při rozmanitosti úrod bohatých
i hubených, štědrých i krutých. V těle cítí
únavu okopávek, stříhání i vázání révy, jakož
i mnoha nutných postřiků a ošetřování keřů.
Z jara na nich nedočkavě sleduje, jak vypučí
výhony a pak zárodky budoucích hroznů, kolikrát musí pečlivě kontrolovat, zda jim nehrozí

zkáza a rozhodovat, co v každém případě provést, aby nepřišel o úrodu, výsledek té dlouhé
řady namáhavých úkonů.
Tolik práce a starostí to vyžaduje, než vylisuje na starém presu – má letopočet z minulého století (19. století) – burčák, než z něho
vyzraje a vyčistí se víno do toho stavu, který
může člověk vychutnávat s požitkem a blahým
vědomím, že odpovídá představě o daru slunce a země, dřiny i dovednosti vinařovy. Jak je
v tom víně zobrazen lidský život! Co člověk do
něj vkládá k tomu, co zdědil jako základ životních osudů, co všechno v sobě musí vypěstovat od dětství až do dospělosti, nejdřív hrami
a pak prací. Co všechno pozná a pochopí, až
ho přejdou mladistvé nerozvážnosti, páchané v blahé naději, že všechno půjde snadno
a jakoby samo, bez potíží a zádrhelů, protože každý mladý člověk má v sobě optimistický náboj – víru ve štěstí a krásu života. To je
velice hodnotný dar sudiček, že je člověk pro
život vybaven optimistickými nadějemi, že je
přesvědčen o svém štěstí, že není už předem
zatížen znalostí všech těch strastí a zklamání, s nimiž se bude pak postupně muset těžce
vyrovnávat. Bylo by to zlé, kdyby člověk dopředu věděl, co všechno bude muset překonat, jak
obtížně se bude vyrovnávat s překážkami, jež
se zničeho nic vynoří odkudsi tak jak ti draci
z dětských pohádek, jimž je třeba hrdinsky
usekávat hlavy, aby se dosáhlo vítězství dobra
nad zlem!
Dědáček znova usrkl ze skleničky trochu
vína s vychutnáváním vzácného moku, který
člověk znalý neleje do sebe žíznivě jako vodu
či pivo, protože v něm cení hodnotu lidské
práce v tom nejlepším smyslu, k němuž se až
léty dopracuje, který mu až z mnoha životních
zkušeností vyjde jako mozaikový obraz, složený z mnoha kamínků v určitém řádu, nikoli
nahodile bez ladu a skladu. Co všechno prožil
jako kluk ve hrách s kamarády, kolik to bylo
malých dobrodružství, jež z nadhledu věku
vypadají nicotně, ale tehdy byly moc důležité a významné ve formování člověčího řádu.
Co všechno musel umět dělat v hospodářství,
kde se už od útlých let počítalo s jeho podílem
a pomocí bez ohledu na to, co po něm chtěli ve
škole. Jak se mu postupně četbou knih rozšiřovaly obzory vědění a představ o světě, jak se
mu rozvíjela fantazie představami o lákavých
cestách do světa, neobyčejných dobrodružství
v lákavých povoláních, jež si klukovská mysl
obdivuhodně zkrášluje. A přece zůstal doma
na hospodářství, věren rodové tradici a lásce
k půdě, živitelce tolika generací Pavelčíků na
jejich malém gruntě.

V lčnovský zpravodaj – číslo 57 – 3/2 019

Charita Uherský Brod
Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych Vás
jménem celé Charity Uherský Brod informovala o současném dění v naší organizaci:
Od 1. 1. 2019 nám vznikají 4 nové služby:
ODLEHČOVACÍ služby, které mají za cíl
zajistit možnost odpočinku pečujícím osobám.
Tato služba tedy vznikne ve formě pobytové
(Strání), ambulantní (Uh. Brod) i terénní (Uh.
Brod).
Odborné sociální poradenství – poskytuje právní a sociální poradenství lidem v krizi
a pomůže také s oddlužením. Tato služba
bude, z důvodu velké vytíženosti a díky podpoře ze strany Zlínského kraje, od 1. 1. 2019
rozšiřovat kapacitu svých služeb.
Domácí zdravotní a hospicová péče, kte-

rou zastřešuje odborný lékař s patřičnou atestací (MUDr. Minařík), funguje nepřetržitě 24
hod./denně dle potřeb pacientů.
Centrum potravinové a materiální pomoci neustále pomáhá sociálně slabým rodinám
i jednotlivcům.
Dobrovolnické centrum STOPA zajišťuje
např. doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, společnost osamoceným a nemocným lidem, …
Nízkoprahové denní centrum pro osoby
bez přístřeší funguje denně od pondělí do
pátku.
Noclehárna pro osoby bez přístřeší funguje
denně od pondělí do neděle.
Kontakty a informace o těchto a dalších

NÁZEV ZAŘÍZENÍ A MÍSTO
POSKYTOVÁNÍ
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence
Uherský Brod
Vazová 2497, 688 01 Uherský Brod

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů

POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Nízkoprahového denního centra
Sv. Vincence Uherský Brod je ambulantní
a terénní formou nabízet pomoc klientům,
kteří se ocitli bez přístřeší nebo jim hrozí
sociální vyloučení z důvodu ztráty bydlení.
Službou chceme předcházet tomuto sociálnímu vyloučení, zdravotním komplikacím způsobených tímto stylem života a motivo vat
klienty k postupnému začlenění do běžného
života společnosti.
CÍLOVÁ SKUPINA
(OKRUH OSOB, JÍMŽ JE POSKYTOVÁNA
SLUŽBA)
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší ve
věku od 18 let v nepříznivé sociální situaci
nebo jsou tímto akutně ohroženi. Nepříznivou
sociální situací je chápána ztráta přístřeší,
domova, přebývání v bytových podmínkách
ohrožující zdraví.
CÍL SLUŽBY
• Zabezpečení základních lidských potřebhygiena, jídlo, teplo, bezpečí, zázemí.
• Pomoc a podpora při řešení nebo alespoň
zlepšení stávající situace klienta, např.
nalezení ubytování a zaměstnání, vyřízení dokladů, dávek sociální pomoci, zprostředkování léčby závislosti či jiné nemoci,
zprostředkování kontaktu s rodinou, úřady,
sociálním kurátorem apod.
• U klienta vzbudit zájem o aktivní spolupráci
při řešení jeho stávající situace, při snížení
zdravotních rizik; po dobu nutnou k řešení
daného problému klienti mohou využívat
služeb NDC.
• Resocializace - opětné začlenění do společnosti, opětné navázání dřívějších kontaktů
v přirozeném prostředí.
• Zachování podmínek důstojného života.
• Zvyšování informovanosti o bezdomovectví
a o poskytování služeb NDC.
• Vedení klienta k soběstačnosti.
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službách naleznete na stránkách Charity
www.uhbrod.charita.cz
Na závěr bych Vás ráda vyzvala: Pokud
znáte nějakého potřebného občana, nasměrujte jej přímo na mne, ráda mu zprostředkuji
další pomoc.
Nabízím z mé strany podporu také Vám.
Pomohu Vám rychle se zorientovat v sociálním
systému, nabídnu sociální službu, pomohu
zajistit okamžitou pomoc…
S pozdravem a přáním všeho dobrého, zvláště v roce 2019, Mgr. Vladimíra Suchánková,
vedoucí Regionálního centra sociální pomoci,
poradce kvality, koordinátor sociální práce

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Nízkoprahové denní centrum poskytuje
služby ambulantní a terénní dle § 61 zákona
č. 108/2006 Sb., o socoálních službách.
CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
polévka s chlebem: 5 Kč
PROVOZOVATEL
Charita Uherský Brod
Ředitel: Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
tel: 572 630 648, 602 706 376
petr.houst@uhbrod.charita.cz
uhbrod.charita.cz
IČ: 48489336 DIČ: CZ48489336
bank. spojení: 1540093329/0800
ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služba je poskytována od pondělí do pátku
mezi 7:30–16:00 hodin a terénní služby ve
čtvrtek mezi 13:30–16:00 hodin.
KOMPLETNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ
www.uhbrod.charita.cz/socialni-sluzby/
nizkoprahove-denni-centrum
-sv-vincenceuhersky-brod
KONTAKT
Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence
Vazová 2497, 688 01 Uherský Brod
Vedoucí služby:
Bc. Bohumila Smutná, 601 387 996
bohumila.smutna@uhbrod.charita.cz
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Známe svou cestu,
jen nechceme jít bosí po kamenech...

MOBILNÍ HOSPIC PAHOP

Důstojné doprovázení v závěru života
s lékařem, zdravotními sestrami, 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Zdravotní ústav PAHOP (paliativní
a hospicová péče) poskytuje odbornou
péči umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí pacienta.
Do rodiny přijíždí lékař a zdravotní sestry. Pomáhají zvládnout bolest a další
zdravotní komplikace, které mohou nastat
v průběhu nemoci v její terminální fázi.
Těžce nemocný člen rodiny tak nemusí
být převezen o nemocnice, a může prožít konec života doma, v kruhu svých nejbližších. Jsme pro Vás dostupní 24 hodin
denně a 7 dnů v týdnu.
Jelikož máme smlouvy se zdravotními
pojišťovnami, všichni naši pacienti mají

zdravotní péči bezplatnou. Tuto péči
poskytuje specializovaný tým pracovníků
složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psycholožky a kněze,
vždy podle aktuálních potřeb nemocného
nebo pečující rodiny.
K dispozici je kromě odborné zdravotní
péče také sociální služba podle zákona
č.108/2006 Sb., §44 terénní odlehčovací
služba, jejíž součástí je základní sociální
poradenství.
Tato služba spočívá v pomoci pečujícím osobám a lze ji využít od pondělí do
neděle včetně svátků v čase od 6 do 20

hodin. Pracovnice v sociálních službách
– pečovatelky pomáhají klientům s podáváním stravy a pitného režimu, pomohou
s hygienou a náročnějšími úkony péče.
Umožní tím pečujícímu, aby si mohl odpočinout, vyřídit nezbytné záležitosti na úřadech, u lékaře apod.
Tato služba je na rozdíl od zdravotní, jež
je poskytována zdarma, hrazena podle
zákona o sociálních službách.
Mobilní hospic PAHOP funguje na
Uherskohradišťsku, Uherskobrodsku,
Zlínsku, Kyjovsku a Veselsku od února
2017. Jsme schopni dojíždět do kterékoliv
obce uvedených regionů.

Ředitelka: Mgr. Helena Schwarczová 775 744 588, h.schwarczova@centrum-pahop.cz
Sociální pracovník: zástupce ředitelky Mgr. Pavla Zahrádková, DiS. 603 887 911, kontakt i pro nové zájemce o péči
Pohotovostní číslo: 603 578 351, www.centrum-pahop.cz

INZERCE NEMOVITOSTÍ

Koupím RD v této lokalitě
cena do 2 mil. I k rekonstrukci.
Děkuji. Tel: 732 116 651

Hledám byt ke koupi,
menší opravy nevadí. Za nabídku děkuji.
Tel: 737 735 172
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