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Milí spoluobčané, přejeme Vám všem krásné, klidné Vánoce
a nový rok 2021 s pozitivním myšlením a negativním testováním.

Vážení spoluobčané,
opět se nám rok nachýlil ke svému konci
a pošmourné počasí s mlhami a deštěm nám
oznamuje, že se blíží konec roku. Ještě před
pár lety to byl sníh a mráz, který nám ukončil starý rok a začal nový. Dnes už menší děti
pomalu ani neví, jak se staví sněhulák. Zato
pandemie COVID-19 slaví úspěchy a šíří se
celým světem. Chtěl bych proto apelovat na
spoluobčany, aby všechna nařízení, týkající
se COVID-19, brali vážně a zbytečně je nezlehčovali. Koronavirus není chřipka, je skutečný.
Mezi námi jsou desítky, možná stovky těch,
kteří koronavirus měli nebo mají, ale také
desítky nebo stovky lidí, kteří na něj zemřeli. Chovejme se proto tak, abychom ho dál
nešířili, ale naopak se pokusili jej zvládnout.
Můžeme jen doufat, že se nám ho podaří porazit, protože škody, které napáchal, jsou nedozírné.
Přejděme ale od tohoto problému světového k problému našemu. V současné době je

největším problémem naší obce špatný stav
základní školy. Na škole se začaly objevovat
praskliny na stěnách. Přivolaný statik prošel celou školu a rozhodl provést kamerový
záznam dešťové a splaškové stoky. Výsledek
tohoto je velmi alarmující. Jednotlivé větve
jsou propadlé, mají přesazená hrdla nebo
jsou prorostlé kořeny. Zkrátka celý kanalizační systém je v naprosto dezolátním stavu.
Proto nám splašková i dešťová voda teče pod
školu, promáčí podloží a tím dochází k sesedání půdy pod podlahami, jejich propadu a praskání zdí. Naštěstí skelet školy stojí na pevných
patkách a nehýbe se. Celou školu proto čeká
velmi rozsáhlá rekonstrukce. S tímto souvisí též výměna hliníkových rozvodů el. proudu (které jsou v současné době nevyhovující)
za měděné rozvody, dále výměna vodovodního potrubí a stoupaček. Celá rekonstrukce
bude stát několik desítek milionů korun a obec
ze svého rozpočtu není schopna tuto částku

zaplatit. Vedení obce se proto hodlá obrátit na
Ministerstvo školství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zlínský kraj a jiné státní instituce
se žádostí o pomoc a finance na rekonstrukci
základní školy.
V nedávné době jsme zrekonstruovali chodník od konce obce kolem stadionu ke koupališti. Zároveň s tímto chodníkem bylo vybudováno nové veřejné osvětlení. Před obcí byl
osazen bankomat, mimo jiné poměrně dost
využívaný, a nová elektronická úřední deska
by měla začít fungovat v průběhu prosince.
O dalších akcích, které jsou připraveny na příští rok, Vám napíši příště.
Jelikož se jedná o poslední zpravodaj tohoto
roku, chtěl bych touto cestou popřát všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok, aby byl lepší než ten letošní.

budou postrádat tradiční rubriku Vlčnov ve
fotografii, vítání občánků, pozvánky na kulturní pořady. Obsah je doplněn novými tématy, zajímavým rozhovorem a nechybí oblíbené
recepty. Přejeme hezké počtení, klidné období adventu a Vánoc, uzdravení nemocných,

povzbuzení osamělých a slunce v duši všem.

• úklid chodníků a ostatních pochůzných
ploch zajišťují zaměstnanci obce
• v rámci lesního hospodářství byly odeslány 3 žádosti na dotaci, 1 na obnovu lesních
porostů a 2 na zmírnění kůrovcové kalamity. Obec obdržela částku 220413 Kč. O dalších přijatých dotacích budeme informovat
v příštím vydání po ukončení kalendářního roku
• v současné době se připravuje výběrové
řízení na rekonstrukci budovy Klubu spor-

tu a kultury, která by měla být realizována
rovněž z dotací
• na katastru obce probíhají pozemkové úpravy, všichni majitelé půdy byli obesláni soupisem nároků a dotazníkem – prosíme o jeho
odevzdání, pokud tak nebylo učiněno

Jiří Matušík,
starosta obce Vlčnov

Doba roušková III.
Příhodný titulek označuje značnou část končícího roku. Roušky se staly součástí života,
přestože před rokem jsme o jejich potřebě
neměli tušení. Současná situace nás ovlivnila ve všech oblastech života, jak o tom svědčí
i příspěvky ve Vlčnovském zpravodaji. Čtenáři

Za redakční radu

Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
a členka redakční rady

Informace z obce
• i v roce 2021 bude svoz odpadu provádět fi
Rumpold UB s.r.o.
• termíny svozu pytlů s tříděným odpadem:
• plast: 5. 1., 2. 2., 2. 3.,13. 4., 11. 5., 8. 6.
• papír: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6.
• v závěrečné fázi je zpracování Plánu odpadového hospodářství obce Vlčnova, který
musí být vypracován, pokud množství
odpadů převýší 1 000 tun za rok
• zimní údržbu místních komunikací v obci
bude zajišťovat pan Jan Ondrůšek

Marta Moštková,
místostarostka obce Vlčnov
a členka redakční rady

Tak tohle byla výzva!
Výzva, anglicky challenge s výslovností asi
nějak takto [ˈtʃælɪndʒ]. Slovo, které se v mluvě
zejména mladých objevuje čím dál častěji. Výzvy jsou různé. Můžete dělat 30 dřepů
denně po dobu jednoho měsíce (prý výborné na zadek), můžete se každé ráno polévat
kýblem studené vody (mělo by zvýšit obranyschopnost a otužit tělo), můžete deset dní chodit do práce pěšky či jezdit na kole (snížíte svou
uhlíkovou stopu) a nebo můžete také dávat
každé ráno po dobu sto dní svou fotku na sociální síť (pokud někdo tušíte k čemu je dobré
tohle, dejte vědět). Každopádně výzev je všude
kolem nespočítaně. Jako běžec, horolezec,
tělocvikář jsem měl výzvy vždy rád. V mém
životě občas šlo o to „nejrychleji, nejdál, nejvýše“. Zkrátka zaběhnout maraton za 3:00
není to samé jako za 2:30 nebo vylézt Kozla
v Chřibech není jako vylézt v zimně Lomničák.
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Mimochodem, pokoušel jsem se o to 4krát
a ještě jsem na něm nebyl. Takto to prostě já
i mnoho dalších lidí na světě má. Naopak, je
také velká skupina lidí, která výzvy nesnáší.
Má ráda svůj klid, pohodu a nějaké hecování
jde úplně mimo ně. No každopádně, ať patříte
ke skupině jedné nebo druhé, takovou výzvu,
která nám přistála na světě letos, nečekal asi
nikdo. Jako mávnutím kouzelného proutku
se mnohé zažité pořádky měnily, mnohé se
sesypaly úplně, jako domeček z karet. Málokdo
z rodičů našich žáků tušil, že ve věku školou
dávno nepovinném se bude učit násobit a dělit
zlomky, i když to za svých školních let třeba
nikdy nepochopili, že bude mít opět možnost proniknout do tajů křižáckých výprav
anebo, že znovu uslyší četbu Honzíkovy cesty.
Stalo se! Hlavně v posledních měsících se i ve
školství udály věci dříve nečekané. Ve svém

posledním příspěvku do Vlčnovského zpravodaje jsem však psal o tom, že ať se situace bude vyvíjet jakkoli, panuje na naší škole
shoda, aby se ke všem změnám přistupovalo
se zdravým selským rozumem. Výuka se nám
během podzimu přesunula do distanční formy
a my poznali velkou výhodu toho, že už na jaro
jsme zavedli výuku v prostředí MS Teams pro
všechny ročníky. Nájezd na dálkové vyučování tak byl mnohem hladší než na školách, kde
tomu tak nebylo. MŠMT bylo také doporučeno množství dálkové výuky, a to v rozsahu
1 hodina denně na 1. stupni a 2-3 hodiny denně
na druhém stupni. V podstatě okamžitě jsme
však na škole toto doporučení zamítli a vydali
se cestou učení podle platného rozvrhu s tím,
že předměty výchov byly velmi zjednodušeny a
u ostatních předmětů nebylo nutné dodržovat
45minutový rámec vyučovací hodiny. Nové
V lčnovský zpravodaj – číslo 6 4 – 12/2 02 0

věci se učili žáci i učitelé. Občas se nestačilo divit, co se to děje, dítě, občas se nestačil
divit pedagog. Do toho ještě udivenější rodič
… no, zajímavý sociální experiment si na nás
tato doba připravila. To, jak jsme danou situaci, jako škola, zvládli, musí posoudit především naši žáci a jejich rodiče. Ukáže se to také
časem, po zavedení klasické výuky a zjištění,
kolik toho děti umí. Mnoho věcí se však také
tento rok hnulo na naší škole správným směrem. A nejenom na ní, ale i v celém českém
školství. Určitá digitalizace výuky a zapojení

moderních technologií bylo již dávno třeba.
Mnoho lidí si také uvědomilo, jak zásadní je
spolupráce na úrovní rodič – učitel. Starší
kolegové žákům dokázali, že nežijí v jeskyni a vědí, co je to videokonference, vědí, jak
se streamuje. Mnoho rodičů také ukázalo, že
výchova a vzdělání jejich dětí je pro ně to nejdůležitější a dokážou mu podřídit veškerý svůj
volný čas. To jsou věci, na kterých lze následně stavět. Na škole už samozřejmě máme
plány do budoucna, které nejsou úplně malé
a budou stát mnoho času, sil, odhodlání, ale je

to zkrátka další VÝZVA! A vzhledem k tomu,
že se blíží konec roku, dovolte mi, abych Vám
ty věci, které jsem vyjmenoval, tedy čas, sílu
a odhodlání, popřál v největší možné míře do
roku následujícího, protože čas budete potřebovat pro své nejbližší, sílu na plnění svých
snů a odhodlání pro zdolání výzev, které čekají
každého z Vás.
Pohodový zbytek roku 2020 a šťastný vstup
do roku následujícího přeje celý kolektiv ZŠ
a MŠ Vlčnov.
Libor Trtek, ředitel ZŠ Vlčnov

Zprávičky z vlčnovské školky
Blíží se nejkrásnější období v roce, i když
venku to zatím vůbec vánočně nevypadá. Ale
u nás ve školičce na kopci začínají už čertíci, ukazovat růžky. Výzdoba je v plném proudu a děti ve všech třídách vesele prozpěvují
čertí písničky. A že těch dětí zase letos máme!
Školka je obsazená po strop. Ti nejmenší přicházejí postupně, po domluvě s rodiči. Letošní
školní rok je opět poznamenaný epidemiologickou situací. Nemohli jsme rodičům nejmenších dětí v plném rozsahu nabídnout
adaptační program, kdy rodiče mohou pobýt
se svým dítětem ve třídě a tak mu usnadnit přechod do prostředí mateřské školy. Ale jelikož
nemáme v letošní školním roce žádné docházející „dvouleťáky“, tak nebyly ve třídě nejmenších dětí téměř žádné adaptační potíže.
Prostě jsou moc šikovní, ti naši prváčci a je
vidět, že do školky chodí rádi. V průběhu měsíce října jsme zaznamenali nižší počet dětí, což
souviselo s uzavřením základních škol. Také
jsme vyzkoušeli u předškoláků po dobu dvou
týdnů, kdy klesl počet dětí, distanční výuku.
Rodiče si svědomitě v termínu vyzvedli úkoly
a neméně poctivě je děti splnily. Od září ve zvýšené míře probíhá dezinfekce všech prostor,
dbáme, aby děti dodržovaly správný postup
při mytí rukou a v průběhu celého dne používáme dezinfekci. Co nás všechny nejvíc mrzí,
museli jsme postupně odvolávat všechny plánované akce. Abychom chránili děti, nepořádáme akce, na kterých by byly děti spojeny
z různých tříd. Ani drakiáda, ani maňáskové divadélka, ani dílničky. Ale přece jenom
jsme měli společně s dětmi krásný podzim,
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v podobě našich kamarádů ze „Žlutého baletu“. Všechny děti jásaly, když viděly, co všechno přinesli. Samozřejmě se zaměřili hlavně na
sportovní náčiní. Další překvapení nás čekalo v podobě finančního daru od paní lékařky
Haníkové, za které jsme koupili manipulační
panenky a motorické panely na zeď – „papouška a kočičku“. Moc jsme se z dárků všichni
radovali. A co dál? Teď už potichoučku kolem
školky chodí Mikuláš. Ale nebojte se! Toho za
našimi hodnými dětmi pustíme. Nadílka bude
věru náramná. Krásné stromečky, nové světýlka, které nám do všech čtyř tříd zakoupilo
Sdružení rodičů a přátel školy. Pod stromečkem najdou děti všech tříd hračky, hry a dětské knížky, které jsme zakoupili z finančního
daru od rodičů Sofinky Podškubkové. Všem

sponzorům moc, moc děkujeme. A teď budeme až do Vánoc svítit, prskat, zpívat vánoční koledy a těšit se na Vánoce a rozzářené oči
všech dětí. Za kolektiv dospěláků mateřské
školy přeji všem klidné krásné Vánoce a hlavně Vám rodičům a Vašim dětem pevné zdraví.
Markéta Píšková, MŠ
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Malíř Joža Uprka a Vlčnov
V letošním roce vzpomínáme 80. výročí úmrtí
nejvýznamnějšího moravského malíře Joži
Uprky (1861-1940), který je spjat s Vlčnovem
hlubokým poutem a obec mu má být za co
vděčna. V 90. letech 19. století se jízdy králů
na Slovácku konaly takřka ve všech obcích,
pokud v nich byl dostatek jinošské omladiny
a koní a Vlčnov byl jednou z nich. Tehdy se
však tento zvyk obracel pouze do vlastní obce
a nebyl předmětem společenského zájmu. Že
se již koncem 19. století upnula pozornost
právě k Vlčnovu a jeho jízdě králů, je zásluhou právě Uprkova obrazu Jízda králů ve
Vlčnově, který po dokončení v roce 1897 představil veřejnosti v pražské galerii U Topičů.
„Takový zvyk že někde na Moravě existuje?
A kde je, prosím vás, ten Vlčnov?“ ptali se

měšťáci, kteří stanuli před obrazem, který
je širší než tři a vysoký bezmála dva metry.
Vlčnovská jízda králů se náhle stala předmětem zájmů mnoha – vzdělanců, měšťáků, inteligence, umělců i prostých obdivovatelů lidového umění. Z lázní Luhačovic začal MUDr.
Pavol Blaho, v letech 1903-1914 tamní sezónní
lékař, organizovat do Vlčnova výlety lázeňských hostů. Vlčnovský vzdělaný sedlák Josef
Zemek (1868-1942), zvaný poštmistr, u něhož
Uprka bydlel, když obraz maloval, proměnil
svoje stavení v první skanzen na Moravě.
A jak to s obrazem vlastně bylo?
Jak vzpomíná malířova dcera Božena
Uprková-Nováková, ze všech jízd se mu nejvíce líbili „králé“ vlčnovští, a proto se rozhodl
namalovat právě je. Přechodné zázemí mu ve

Vlčnově našel jeho přítel, novinář Jan Janča,
vlčnovský rodák, který ho v roce 1891 seznámil se zmíněným poštmistrem Zemkem. Aby
malíř mohl napnout tak velké plátno, pronajal
si stodolu od sedláka Šimona Pavelčíka, a tam
se posléze pustil do díla. Vlastní malbě předcházelo více než šedesát akvarelových, olejových, pastelových i jiných studií postav, skupin
i celku. Obraz dokončil v roce 1897. Není divu,
že se malíř, tehdy ještě svobodný, ve Vlčnově
(ne jednou) i zamiloval. To však již nepatří do
naší vzpomínky na umělce, který svým dílem
proslavil Vlčnov a jeho jízdu králů.
Jiří Jilík

Vlčnov v tvorbě Jiřího Jilíka

V listopadu letošního roku oslavil své pěta
sedmdesáté narozeniny PaedDr. Jiří Jilík,
čestný občan Vlčnova, v 70. letech učitel ve
Vlčnově a posléze novinář, spisovatel a scénárista žijící v Uh. Hradišti. Při této příležitosti
chceme připomenout tu část jeho tvorby, která
je spjata s naší obci.
Ještě jako učitel se svými žáky sbíral pověsti
a lidovou slovesnost, z nichž vznikly postupně
první dvě knížky. Jsou to Vlčnovské vyprávěnky, sbírka pověstí, která dosáhla již tří vydání
(1977, 1980,2005), a Povídání z kolovrátku
(1982), povídky o Vlčnovjanech a jejich vztastrana 4

hu k lidové tradici. Jednotlivé práce z obou knížek se staly námětem pro film. Animovanou
pohádku Jak si Jakub naposledy vystřelil
o tom, co se stane, když spadne na zem duha,
natočila v roce 1979 podle jedné z vyprávěnek národní umělkyně Hermína Týrlová. Také
povídka Kolik stojí šiml z Povídání z kolovrátku se stala námětem televizního filmu. Ve
filmu Jízda králů (1989) o síle lidové tradice,
natočeném režisérem Rudolfem Tesáčkem,
vytvořil krásnou roli vlčnovského dědečka
herec Zdeněk Řehoř. Třetí Jilíkův scénář stál
u zrodu jednoho ve své době z nejpopulárněj-

ších filmů pro děti – komedie Pětka s hvězdičkou (1985). Natočil ji režisér Miroslav Balajka
v Čejkovicích, ale autor scénáře do příběhu
začínajícího učitele vložil kus své autobiografie. Později Jiří Jilík námět využil pro literární
zpracování knížky U nás na Slovácku (2015)
určené dospělým. Je to laskavá satira o životě na slovácké vesnici v 70. letech minulého
století.
Téma Vlčnova nechybí ani v knihách národopisných fejetonů Rebelové proti všednosti
(2003), Jdu Slováckem krásným (2008) a Jdu
Slováckem krásným 2 (2010). Nejmenším čtenářům je určené leporelo O jízdě králů (2008),
na kterém autor spolupracoval s malířem
Ladislavem Pálkou.
Poslední dvě desetiletí se Jiří Jilík věnuje
intenzivně literatuře faktu. Kniha Záhadná
jízda králů, detektivní pátrání po původu vlčnovské jízdy králů (2007, 2014) byla oceněna Cenou Miroslava Ivanova. Kapitoly věnované Vlčnovu zejména v návaznosti na jízdu
králů obsahují i knihy Olšava ví svoje (2012)
a Polšavím cestou králů a špehýřů (2019).
Samostatnou pozornost věnoval Jiří Jilík
vlčnovskému rodáku, novináři a spisovateli
Janu Jančovi (1866-1928). Výbor z Jančovy
tvorby Dívčí půček (2008) doplnil životopisnou studií Český Marat - Životní cesty
moravského novináře a kompletní bibliografií. O Jančovi publikoval odborné statě ve
Vlastivědném věstníku moravském (1983)
a sborníku Slovácko (2015), statěmi z kulturních dějin Vlčnova přispěl do nejnovější monografie Vlčnov – dějiny slovácké obce (2013).
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Na závěr je třeba zmínit, že jubilant je autorem dlouhé řady folklorních pořadů v rámci
každoroční Jízdy králů. Od roku 1971 jich byla
(ne)skutečně dlouhá řada…

Pokud byste sháněli některou z vydaných
publikací, například jako vánoční dárek,
některé z výše jmenovaných knih máme
v našem Informačním centru k prodeji. IC se

nachází v přízemí budovy Klubu sportu a kultury Vlčnov a najdete u nás i mnohé další krásné věci, vhodné právě jako dárky na blížící se
Vánoce. Přijďte se podívat.

Petra Kučerová Brandysová, KSK Vlčnov
Foto: J. Jilík

PF 2021
POPLUJEME
SPOLEČNĚ
K LEPŠÍM
ZÍTŘKŮM
Kolektiv Klubu sportu a kultury Vlčnov

TJ Vlčnov – Fotbalová akademie
FOTBALOVÝ ODDÍL
Rádi bychom představili Fotbalovou akademii
Vlčnov, která byla založena v létě roku 2020.
Se srdcem ve Vlčnově a nohama pevně na trávníku našeho malého tréninkového centra roz-

víjíme moderní koncept fotbalové akademie
pro kluky a holky ve věku 4 až 15 let. Stovky
hodin tréninku, více než 1 000 herních minut
v sezóně. To vše, bez jakýchkoli závazků, komV lčnovský zpravodaj – číslo 6 4 – 12/2 02 0

plikací či nutnosti opouštět svůj domovský
klub. Jsme otevřeni všem hráčům, kteří chtějí
jít dále za svým fotbalovým snem. Akademie
se soustředí především na kvalitní pohybový
rozvoj a odbornou výchovu mladých sportovců. Jsme klub, který bude zárukou pozitivního
přístupu k fotbalu a dětem. Bude podporovat
děti, motivovat je, podněcovat jejich zápal ke
hře. Přinášet radost z fotbalu dětem, rodičům,
trenérům a divákům. Vychovávat děti k lásce
k fotbalu, dobrému charakteru, týmovému
myšlení, s chutí se učit, nebránit přirozenému růstu. Tréninky probíhají pod dohledem
kvalifikovaných trenérů, kteří jdou příkladem
pro Vaše ratolesti.
Při zahájení nové sezony přišlo hned k několika změnám, týkajících se trenérského obsazení a způsobu trénování ve všech mládežnických kategoriích. Klub se začal prezentovat
pod hlavičkou Fotbalové akademie Vlčnov.
Šeftrenérem celé akademie se stal Milan
Kroupa, pod jehož dohledem tréninky probíhají.
HERNÍ KROUŽEK
Od letošního srpna 2020 je novinkou mezi
nabízenými sportovními aktivitami Fotbalové

akademie i herní kroužek pro naše nejmenší kluky i holky od 4 let, kteří rádi sportují.
Kroužek probíhal každou středu od 16:30 na
stadionu TJ Vlčnov a trval přibližně 45 minut,
vždy dle potřeb dětí. Cílem bylo především
osvojit si hravou formou sportovní dovednosti a zdokonalovat si je, učit se spolupráci
v týmu a především prohlubovat lásku k pohybu. Vždyť co si budeme povídat, pohyb je pro
dnešní děti velmi důležitý. A co dodat závěrem? Především velké díky rodičům, kteří nám
nejen dali důvěru a své děti přivedli, ale také
se mnohdy do cvičení sami zapojili. Děkujeme
a budeme se těšit na další spolupráci.
Renáta Křapová-Kuželová
PŘÍPRAVKA
V letošním roce 2020 jsme udělali velkou
změnu, kdy starší přípravku, mladší přípravku
a mini přípravku vedeme se třemi trenéry, aby
každý měl svůj tým. Tréninky probíhaly 2krát
týdně každou středu a pátek. Program trénování je zaměřený převážně na rozvoj individuálních dovedností, umění udělat různé kličky
proti soupeři a jejich použití při zápasech.
Fotbalovou minipřípravku „Dráčci“ pro ty
nejmladší fotbalové nadšence navštěvuje stále
strana 5

okolo 8 až 10 členů ve věku 4–6 let. Trenérem
je Michal Minařík. V podzimní části jsme odehráli několik zápasů i turnajů. Na tréninku
se věnujeme hlavně rozvíjení individuálních
dovedností hráčů s míčem. Kluci a holky jsou
velmi snaživí a fotbal je moc baví.
Fotbalová mladší přípravka „Tygříci“. Zde
máme kolem 8 hráčů ve věku 7-8 let. Tyto
mladé fotbalisty vede trenér Jakub Pavelčík.
V této kategorii dále klademe důraz na přesné
provedení kliček, které chceme, aby fotbalisti
aplikovali i v zápasech. Tygříci se zúčastnili
turnaje ve Slavkově, kde skončili na krásném
druhém místě a pak na domácím turnaji ve
Vlčnově, kde se umístili jako třetí.
Fotbalová starší přípravka „Lvíčci“. Tady
máme zhruba 10 hráčů ve věku 9–10 let, kterým se věnuje trenér David Podškubka. Zde
mají děti již zvládnuté základní fotbalové
úkony, takže se s nimi věnujeme fotbalovým
kombinacím. Tato cvičení trénují společně
se šikovnějšími fotbalisty z mladší přípravky.

Hráči se pravidelně utkávají s týmy ze sousedních vesnic v mistrovských utkáních. Cílem
naší fotbalové akademie je rozvíjet v mladých
hráčích týmového ducha, chuť bojovat o vítězství a zlepšovat své herní dovednosti.

Herní kroužek

Herní kroužek

ŽÁCI
Trenérem žáků zůstal Rosťa Gregor a novou
trenérskou posilou se stal hráč A mužstva
Michal Stojaspal. V naší kategorii startují děti
ročníků 2006-2009. Sezonu jsme zahájili se
14 hráči a hráčkami. V průběhu sezony se nám
podařilo získat dvě posily z Uherského Brodu.
Doufáme, že nezůstane jenom u nich a přijdou k nám další. Trénujeme dvakrát týdně
v termínech úterý, čtvrtek plus přes víkend
absolvujeme mistrovská utkání. Jsme velmi
spokojeni s tréninkovou docházkou. Tréninky
absolvuje v průměru 13–14 dětí. Tyto tréninkové dávky a nový způsob trénování se pomalu začíná projevovat na našem herním projevu v mistrovských utkáních. Sice ne každý

2. místo Dráčků na Javořině CUP

zápas jsme zvládli podle našich představ,
ale spoustu zápasů jsme hráli výborně, a to
i proti soupeřům starších ročníků. V desetičlenné tabulce se nacházíme na šestém místě
s bilancí 4 výhry a 4 prohry. Zbývá nám ještě
odehrát zápas na půdě posledního Ořechova.
Věříme, že když klukům a holkám tento zápal
pro hru a tréninková morálka vydrží, budeme
se posouvat nahoru. Do budoucna budeme
chtít z těchto hráčů vybudovat dorost, který
tady už nějakou dobu chybí a naši 4 starší
kluci jezdí na tréninky a zápasy do Dolního
Němčí. V poslední řadě bych chtěl poděkovat rodičům a fanouškům, kteří nás chodí
pravidelně podporovat, zvlášť na hřištích
soupeřů.
Budeme rádi, když se naše řady rozrostou
a začnou k nám chodit další noví hráči a hráčky. Děkujeme všem za krásnou sezónu plnou
úžasných sportovních zážitků a budeme se
na vás těšit.

Trénink Minipřípravky

Nové dresy pro žáky od sponzorů FA

JAK UČIT DĚTI LÁSCE KE SPORTU
• Jděte dětem příkladem – děti by se do
cvičení nikdy neměly nutit. Dejte jim čas,
buďte hlavně vy trpěliví. I ve sportu je pro
dítě nejdůležitějším vzorem rodič.
• Radost a zábava, ne dril – cvičení a pohyb
jako takový musí být pro děti především
radost a zábava, v žádném případě ne dril.
Také prostředí musí být pozitivní.

• Výhody malého kolektivu – pokud je to
možné, dopřejte dětem cvičení v menším
kolektivu. Zvlášť nejmladší děti se tak cítí
mnohem bezpečněji, jsou jistější, protože znají kamarády, kteří s nimi na cvičení chodí a díky tomu si cvičení mnohem
lépe užijí. V menším kolektivu se také děti
učí novým dovednostem mnohem rychleji, protože se k nim může přistupovat

individuálně. Trenér může reagovat na
tempo každého z nich a věnovat se jim
podle jejich potřeb.
• Čas na aklimatizaci – rozhodují i zdánlivé maličkosti. Důležité například je, aby
děti přicházely na cvičení včas, s časovou
rezervou pro aklimatizaci na prostředí,
kde budou cvičit. Děti tyto aspekty velmi
vnímají, potřebují svoji jistotu a klid.

Mladší přípravka

Mladší přípravka

Starší přípravka
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MUŽI
A-mužstvo udělalo po velmi vydařené minulé sezóně krok dopředu a postoupilo z druhého místa přeboru do kraje a na podzim se ve
Vlčnově opět hrála 1. B Sk. C. Zlínského kraje.
Mužstvo muselo bohužel pohárová utkání zrušit a úvodní kolo odložit, a to z důvodu výskytu
koronaviru v týmu. Vlčnov následující dvě kola
prohrál a vedení sáhlo po změně trenérského
postu, kdy po společné dohodě u týmu skončil Antonín Jurča, kterému tímto děkujeme,

a nahradil ho dosud hrající Václav Činčala.
Tomu vypomáhá asistent Milan Kroupa. Po
změně se týmu začalo dařit a připsal si tři
výhry a tři prohry. Celková hra se zlepšila
a bodů mohlo být i víc, ale chybělo i trochu
štěstí. Náš tým se skládá z cca 20 hráčů, kdy
polovina z nich je věkově do 26 let, kteří pravidelně trénují a je vidět, že budoucnost vlčnovského fotbalu jim není lhostejná. Rád bych
poděkoval Josefu Koníčkovi, který vykonává
perfektní práci vedoucího mužstva a také se

Mistovské utkání žáků

podílí jak na chodu fotbalového oddílu, tak
i celé TJ. Velké poděkování patří také členům
výboru fotbalového oddílu, a to Jakubovi
Tománkovi, všem trenérům, správci stadionu Josefu Láskovi a také Jiřímu Hradeckému,
který vypomáhá správci.
Petr Kašpařík,
předseda fotbalového oddílu.
www.fotbalvlcnov.cz

Mistrovské utkání mužů

Družstvo SDH Vlčnov

M3 na Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF vybojovalo ve své kategorii 3. místo
XI. Mistrovství České republiky v klasických
disciplínách CTIF se tradičně konalo 26. září
2020 ve Dvoře Králové nad Labem a stalo se
vůbec prvním uskutečněným hasičským mistrovstvím v letošním „koronavirovém roce“.
Za normálních okolností by nešlo jen o mistrovské tituly, ale závod by byl zároveň i kvalifikací na hasičskou olympiádu, která se měla
konat v červenci příštího roku ve Slovinsku.
Celosvětová epidemie zařídila všechno jinak.
Olympiáda ve Slovinsku je přesunuta až na
rok 2022 a tímto bude kvalifikace v roce 2021.
Vlčnovští hasiči, a to i vzhledem k probíhající epidemii a s tím spojenými problémy, dokázali dát dohromady jen družstvo „mladíků“
s věkovým průměrem 61 let. Příprava družstva
na tuto akci nebyla vůbec jednoduchá a probíhala jen formou mini tréninků, tzn. jen výjimečně mohlo trénovat celé 9členné družstvo.
Přes nemalé problémy se družstvo dokázalo
dát dohromady, a tak SDH Vlčnov dokázal,
jako jeden z mála v ČR, zapsat 11. nepřetržitou
účast v řadě na mistrovství CTIF.
Samotného mistrovství se zúčastnilo 14
družstev, ale tentokrát, z pochopitelných
důvodů, bez zahraničních účastníků. Téměř
celé mistrovství probíhalo za trvalého, místy
vydatného deště. I díky těmto okolnostem
družstva v prvním kole „pochytala“ plno trestných minut. Penalizaci 15 sekund se nevyhnulo ani družstvo Vlčnova, a tak bylo potřeba se
soustředit maximálně na kolo druhé. Nutno
dodat, že jedno kolo se sestává z požárního
útoku CTIF a ze štafety CTIF (8 × 50 metrů),
která tentokrát z bezpečnostních důvodů probíhala jen s 8metrovým tunelem na posledním úseku štafety, ostatní úseky štafety byly
„hladké“.
Družstvo Vlčnova, na rozdíl od některých
zúčastněných družstev, dopředu počítalo
s výraznou nepřízní počasí. Horký čaj se sloV lčnovský zpravodaj – číslo 6 4 – 12/2 02 0

váckým zahřívadlem a udržování se v pohybu
zajistilo, že M3 bylo na druhé pokusy slušně
připraveno s patřičným taktickým záměrem.
Na rozmoklém, těžkém terénu Vlčnov předvedl
velmi dobrý a hlavně bezchybný výkon 57,12 s.
Vzhledem k tomu, že i štafetu jsme absolvovali
bez chyb, dal se očekávat slušný výkon a ten se
skutečně dostavil. Družstvo SDH Vlčnov M3
ve své kategorii, tzn. se započtením věků, skončilo za vítězným družstvem Zibohlavy a druhým Chlumcem nad Cidlinou. Za 2. místem
Chlumce Vlčnov zaostal jen o 0,52 s.
Opravdu výborný výkon Vlčnova se projevil v celkovém absolutním pořadí, kde

nejstarší družstvo skončilo na vynikajícím
5. místě ze 14 účastníků (1. SDH Zibohlavy,
2. HZS Královéhradeckého kraje, 3. SDH
Michálkovice a 4. SDH Chlumec nad
Cidlinou). Tímto umístěním by si SDH Vlčnov
M3 za normálních okolností zajistili s přehledem účast na olympiádě. Bohužel, družstvo
musí bojovat znovu v kvalifikaci i v roce 2021
a pokusí se (i s dalšími vlčnovskými družstvy
CTIF) počtvrté v řadě probojovat na hasičskou
olympiádu.
Stanislav Moštěk,
velitel a vedoucí družstva

Družstvo SDH Vlčnov muži M3 - 3. místo na MČR-stojící zleva: Pavel Dacík, Jiří Bláha (SDH JihlavaBedřichov), Jiří Polášek, Ludvík Pěrka a Miroslav Indra. Klečící zleva: Stanislav Moštěk, Antonín Knotek,
Zdeněk Ančík a Jaroslav Pechal, na fotografii schází Marek Dacík!
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Sportovní broková střelba ve Vlčnově v roce 2020
Letošní sportovní sezóna je bohužel poznamenána nařízeními omezující šíření nakažlivé
virové nákazy, které omezují běžnou činnost,
pracovní a osobní život, tak i sportovní aktivity nás všech. Toto se odrazilo již na jarní
tréninkové přípravě Bedřicha Chaloupky,
která byla částečně omezena. Následné rozvolnění opatření nakonec umožnilo odstřílet
závody celé sezóny tak, jak byly připraveny.
Poznamenalo to ale mezinárodní sportovní
účast, která byla omezena závody v zahraničí,
z nichž se konal pouze jeden a to v Rakousku
v Leobersdorfu, kde bylo dosaženo nástřelu

115/125 a bylo z toho 1. místo v juniorech a celkově v kategorii Open 2. místo. O to byly asi
těžší závody na domácí půdě, jelikož všichni
závodníci se účastnili závodů v ČR. Zde se
podařilo v prvním závodě KZR Brno s nástřelem 113/125 vybojovat 3. místo. Ve druhém
závodě KZR v Hradci Králové s nástřelem
112/125 vybojovat 5. místo. Ve třetím závodě
KZR Sudicích s nástřelem 116/125 vybojovat
2. místo. Následující závod bylo MČR v Hradci
Králové a nástřel 108/125 stačil na postup do
finále, kde se pak ve finále s nástřelem 43/50
podařilo zvítězit. A titul „Mistr ČR“ byl doma.

Ve družstvech bylo získáno 1. místo. Dále na
MMB v Brně bylo s nástřelem 111/125 vybojováno 3. místo. V Brněnském poháru bylo
s nástřelem 104/125 vybojováno 2. místo. A na
závěr MČR v double trapu bylo získáno v jednotlivcích 2. místo a v družstvech 1. místo.
Poděkování patří obci Vlčnov za poskytnutí
individuální finanční dotace a finančního daru
na sportovní činnost mládeže a MS Dřínek
Vlčnov z.s. za možnost individuálního tréninku na střelnici a všem ostatním co pomohli
a nechtějí být zveřejněni.
Bedřich Chaloupka st.

Myslivecká chata je připravena, ale...
Nedá se, tradiční mikulášský pochod musí být
zrušen. Mysliveckou chatu připravujeme celý
rok. Dalši etapa její modernizace je dokončena. Po loňském zprovoznění fotovoltaiky
a elektrifikace byly doplněny chladničky na
nápoje a potraviny. Společenská místnost
se chlubí poličkami, novými lavicemi, stoly
a židlemi z dubového masivu a ve venkovních
prostorách vyrostly nové suché toalety. Tyto
investice byly částečně spolufinancovány
z obecního rozpočtu.
Další významnou, tentokrát sportovní akcí,
jež dostala finanční podporu z obecního roz-

počtu, byl taktéž již tradiční závod ve sportovní střelbě „O pohár starosty obce Vlčnova“.
I přes nepříznivé okolností a opatření se závodu zúčastnilo 42 závodníků a asi stovka příznivců sportovní střelby. Každá taková akce
obnáší dlouhou přípravu a nemalé úsilí pořadatelů. O to více potěší osobní účast zastupitelů obce, než jen povídání, že se ve Vlčnově
nic neděje.
Podzim je obdobím společných honů na
drobnou i srnčí zvěř. V reakci na mnohé stížnosti občanů na škody působené touto zvěří
jsou lovy prováděny v nejvíce zasažených loka-

litách. Prvni listopadový hon proběhl v lokalitě
Drahy, Udraží, Dřínky. Dalši budou 12. 12. na
Padělkách a Loncech, završí 19. 12.vinohrady,
Podkojny, Průhon a Hájek. l v této souvislosti
žádáme občany, aby se pokud možno v tyto
dny v uvedených lokalitach nezdržovali nebo
dbali zvýšené opatrnosti.
Touto cestou bych chtěl poděkovat občanům
za toleranci, příznivcům a zastupitelům obce
za pochopení a podporu.
Knotek Josef,
předseda MS Dřínek Vlčnov

Ve Vlčnově se hrají velmi kvalitní šachy!
DRUHÁ ČÁST – LIGOVÁ ÉRA
Na historickou premiéru Vlčnova ve 2. lize
2017/18 přišel na výpomoc v Újezdci žijící IM
Pavel Zpěvák. Vlach se stal kmenovým hráčem Vlčnova. Postupová euforie z minulého
roku družstvu vydržela až do 7. kola ligy, kdy
Vlčnov vybojoval 4 výhry a 2 remízy a se 14
body již byl jistě zachráněný. V závěrečných
čtyřech kolech šly výkony rapidně dolů a nepřidal se ani bod. Vlčnov skončil sedmý. Většina
hráčů měla kolem 50 % bodů, nejvíce hostující
Dubina (6 z 9).
Béčko v KS dost ostudně neuhrálo ani bod,
když se z hráčů nikdo nedokázal celou soutěž
chytit. Naštěstí Céčko vyhrálo RP a postoupilo, takže se vlastně družstva v soutěžích
vyměnila. Nejlépe si vedli Javor (6 z 8), Marek
Kadlčík (6 z 8), Podškubka (5 z 7) a Oharek
(4,5 z 6). Družstvo D bylo v RS páté.
V roce 18/19 se další z hostujících stal
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základním hráčem Vlčnova – Pavel Dubina.
Zpěváka nahradil na hostování Josef Mudrák
ze Šumic, hrající za Kroměříž. Z Kroměříže
přišel na hostování i Petr Kapusta, žijící v Uh. Brodě. Přišel rovněž první cizinec
zpoza Bílých Karpat, mladý Tomáš Danada.
Družstvo Vlčnova podle osobních koeficientů
již patřilo do první poloviny družstev 2. ligy.
Los nám přidělil na úvod hlavní konkurenty. Po zisku 6 bodů v úvodních třech kolech
nás někteří pasovali na hlavního kandidáta
postupu. Pak se ale cosi zadrhlo, přišly nehody hráčů v jednotlivých partiích, těsné prohry
družstva, takže teprve výhra v předposledním
kole dávala jistotu záchrany! Pouze Koutný (7
z 10) a Vlach (5 z 7) měli výraznější plusový
výsledek, většina byla kolem 50%.
V KS skončil Vlčnov B v klidném středu tabulky sedmý se 14 body. I v Béčku měli
plusový výsledek pouze dva hráči – Flekač

a Podškubka (po 4 z 6), ostatní kolem 50%.
Céčko vyhrálo jistě s náskokem 5 bodů RP UH,
ale na postup jsme nereflektovali; hrát první
tři družstva ve shodném termínu reálně nešlo.
Mezi hodně hráči s plusovými výkony nejvíce vynikl Petr Kadlčík (7 z 8). V RS skončilo
Déčko druhé a postoupilo do RP, nově postavené družstvo E bylo mezi sedmi účastníky
šesté.
V minulé, nakonec značně podivné, sezóně
2019/20, reagoval výbor oddílu na sílící příliv
nových žáků ustavením i družstva F. Tedy již
šestého družstva Vlčnova v oficiálních soutěžích Šachového svazu ČR. Po přerušení všech
soutěží počátkem března 2020 v důsledku
pandemie koronaviru se v červnu dokončily pouze ligové soutěže, ostatní od Krajských
přeborů níže zůstaly nedohrány.
Po zvážení zkušeností z minulé sezóny bylo
zřejmé, že družstvo ve 2. lize má značný postuV lčnovský zpravodaj – číslo 6 4 – 12/2 02 0

pový potenciál. První deska byla upevněna
přestupem IM Jana Sosny ze Zlína, dlouhodobě hrajícího za Staré Město. A ze Slovenska
na hostování přišel velmi talentovaný junior
Igor Lintner s tím, že se čtyři hostující budou
střídat – podle regulí v soutěžích družstev ČR
mohou startovat pouze tři písmenkoví (hostující nebo cizinci). Opět nám los přisoudil do
prvních čtyř kol všechny největší konkurenty.
Tentokrát již plně konsolidovaný kolektiv si
vedl bez výkyvů; tři výhry a jedna remíza s největším konkurentem postupu Garde Lipovec
znamenalo průběžné první místo, které již
Vlčnov do konce neopustil! Největším rizikem
tak pro nás bylo přerušení soutěží v březnu
s možností jejich nedokončení a příp. zrušení
bez postupů. Naštěstí se tak nestalo a v červnu Vlčnov dotáhl své víceleté snažení a sny
mnoha hráčů do reality! K postupu do 1. ligy,
což je v současnosti reálně nejvyšší soutěž
družstev v ČR pro běžné, amatérské šachisty. Extraliga ČR s 12 družstvy se v posledním desetiletí stala prakticky nedosažitelnou
soutěží, kde hrají zejména profesionální hráči
z mnoha zemí světa, u medailistů zpravidla
ze světové TOP 50 nebo TOP 100. Vlčnov
získal v soutěži 29 bodů (z 33) a měl nakonec
náskok 6 bodů. Na tomto historickém úspěchu Vlčnova a jeho šachu se podíleli v pořadí
na soupisce hráči:
IM
FM
FM
IM

Sosna Jan		
Mudrák Josef
H
Lintner Igor
C
Danada Tomáš
C
Babula Milan		
Kapusta Petr
H
Koutný Petr		
Buráň Jaroslav		
Vlach Karel		
Dubina Pavel		

5,5 b
3b
6b
5b
5,5 b
4b
8b
3,5 b
4b
8b

(10)
(6)
(8)
(6)
(9)
(9)
(11)
(7)
(7)
(9)

Moštěk, Flekač, Ficenc, Oharek, Kadlčík
Marek a Podškubka po 0,5 b (1).
Celou soutěž, s výjimkou závěrečného kola,
kdy již bylo o postupu rozhodnuto, odehrálo
prvních deset hráčů soupisky. Nikdo vyloženě
nezklamal, vyrovnanost soupisky byla snad
největší výhoda Vlčnova.
V nedokončené KS bylo družstva Vlčnova
B po 9. kole deváté s 10 body v 8 utkáních.
Nejlepší dílčí výsledky měli Oharek (5,5
z 8) a Ficenc 3,5 (5). V RP družstvo C mělo
po osmi utkáních 18 b na 3. místě, nejlepší

výsledek měl nestárnoucí Jaroslav Hala (ročník 1945) 6,5b, Moštěk 6b a Pavelčík 5,5b.
Ve stejné soutěži startující Déčko vybojovalo
10 bodů a bylo průběžně 7. Podškubka a Petr
Kadlčík uhráli po 4,5b. RS se stihla dokončit
a mezi sedmi účastníky bylo družstvo E druhé
s 11b. I Zde byl oporou Hala 5(6), dále Petr
Vávra 4(4) a Petr Moštěk 3(3). Nové družstvo
F skončilo šesté.
Úspěchy družstev se projevily ve značně
zvýšeném zájmu vlčnovských dětí o šachovou
hru. Věnují se jim hlavně Petr Kapusta, Petr
Kadlčík, Jan Moštěk i další členové oddílu.
Daleko více členů rovněž hraje v různých
turnajích, jak jednodenních, tak i vícedenních.
Na některé akce se již jezdí mikrobusem TJ a je
mnohdy plný. Třeba koncem srpna ve velkém
šachovém festivalu ve slovenské Skalici startovalo 5 zástupců oddílu a Ondřej Podškubka
v Openu B dělil 1-4 místo s Francouzem,
Rakušanem a Slovákem. Jenom horší pomocné hodnocení mu přisoudilo „bramborovou“
medaili.
Ještě před zahájením bojů Vlčnova v 1. lize
se projevily mezi vedoucími činovníky šachového oddílu určité rozpory, spojené třeba
s odlišnými ambicemi a představami se složením a dalším působením družstva. Docela
jistě i dvě koronavirem zmařené, dlouhodobě
s velkým úsilím připravované akce ve Vlčnově,
funkcionáře značně frustrovaly. (Mistrovství
ČR amatérů v klasickém šachu 30.4. -3.5.20
a Mistrovství ČR Amatérů v Rapid šachu
1.8.20.). Hlavní tahoun prvního družstva po
celých pět posledních let Petr Koutný své touze
zahrát si s Vlčnovem 1. ligu věnoval v posledních letech velké úsilí, zajišťoval finanční prostředky, dojednával hráče, hráče běžně vozil
autem na akce a zápasy, dělal kapitána a mana
gera. Nyní od těchto aktivit ustoupil, zůstal
pouze řadovým hráčem, spíše jako náhradník prvoligového družstva. Je to určitě škoda,
zejména z pohledu bojovného náboje družstva, i když z hlediska sportovního by to na
prvoligové družstvo vliv mít nemělo. Na první
šachovnici v nastávající sezóně přichází na
občasné hostování velmistr Jan Krejčí, kmenový hráč dlouhodobě nejlepšího družstva
ČR, 1. Novoborský ŠK. Po několika letech,
strávených hraním za Kunovice, se vrací IM
Pavel Zpěvák z Újezdce. Přichází z Kroměříže
i Martin Dvořák, obdobně jako Krejčí ještě ani
ne třicátník, což je v současném šachu skoro
nejlepší výkonnostní věk. Společně se stávají-

cími hráči, kteří vybojovali postup, tak může
Vlčnov A ve značné síle zahájit historické boje
v 1. šachové lize družstev! Soutěž bude o to
náročnější, že výjimečně (opět vinou koronaviru) budou tentokrát sestupovat 4 družstva
z 12, takže pravděpodobně budou skoro všichni bojovat o záchranu.
Koutný odstoupil i z vedení vlčnovského
šachového webu. Může ale šachové dění v ČR
výrazně ovlivňovat prostřednictvím jiného
webu nss.cz, který je jednoznačně nejsledovanějším šachovým webem v ČR. Vedení tohoto webu nedávno převzala agentura „Robert
a Petr šachy“, kde je Koutný jedním z hlavních protagonistů. Příznivci vlčnovských
webových stránek snad nebudou ochuzeni,
neboť je nyní vede jeden z našich odchovanců
Jan Moštěk, který se na jejich vedení již dříve
významnou měrou podílel.
Určitě bude pokračovat již více jak 30-ti letá
tradice Štěpánských turnajů v Rapid šachu,
hraných již 11 let jako „Memoriál Josefa
Oharka“.
Věříme, že nejenom šachisté, ale i další občané budou se zájmem sledovat boje Vlčnova v 1.
lize, i s vědomím toho, že obec s pouhými třemi
tisíci obyvatel se probojovala do úzkého okruhu 24 družstev z celé ČR, ve společnosti mj.
sedmi družstev z Prahy!
Bohužel v současnosti do všeho dění v ČR,
šachy nevyjímaje, promlouvá koronavirová
pandemie! Po letní euforii, kdy se mnohým
zdálo, že je hrozba koronaviru minulostí,
udeřil Covid-19 na podzim s ještě větší silou.
Stačilo se proto odehrát pouze úvodní kolo
soutěží družstev 4. 10., kde Vlčnov v Brně po
urputném boji podlehl jednomu z hlavních
favoritů 1. ligy, Moravské Slávii 3,5 – 4,5.
Další kola jsou zatím odložena na neurčito.
Je otázkou, zda se do konce roku 2020 ještě
nějaké zápasy odehrají. Ostatní šachové soutěže a turnaje se zpravidla zcela ruší, což hrozí
i vlčnovskému Štěpánskému turnaji 26.12.
Alespoň jeho standardní podobě. Šachy mají
totiž jednu výhodu, že lze mnohé akce realizovat i na internetu, i když je to hodně jiná
disciplína této hry, která mnohým není vlastní
a vyhovující. Chybí zde hlavně náboj přímého
osobního boje dvou soupeřů, což postrádají
nejvíce starší hráči. Internetové soutěže tak
jsou více doménou mladších. Ale letos se pravděpodobně „na síti“ uskuteční i Štěpánský turnaj ve Vlčnově.
IM Milan Babula,
člen ŠO TJ Vlčnov

Vyúčtování provozu koupaliště na sezónu 2020
Příjmy

Výdaje

tržba vstup
zapůjčení deštníků
pronájem bufetu
Celkem příjmy
desinfekce, čističe, vločkovač, materiál, trika s potiskem
spotřeba vody
spotřeba elektřiny – odhad
opravy a udržování (čerpadlo, elektroinstalace, závlahový systém)
služby (rozbor vody, střežení objektu, servis bazénové technologie, deratizace, pokladní SW,
postřik trávníku, odzimování a zazimování koupaliště)
výplaty (plavčík, vstup)
Celkem výdaje

Výsledek hospodaření
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233 665,17 Kč
2 206,27 Kč
42 867,31 Kč
278 738,75 Kč
110 694,06 Kč
94 081,50 Kč
210 000,00 Kč
17 330,71 Kč
167 586,99 Kč
109 208,00 Kč
708 901,26 Kč

- 430 162,51 Kč
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Rozhovor s P. Dr. Hubertem Wójcikem
Vážení čtenáři, v minulém vydání Vlčnovského
zpravodaje byl přislíben rozhovor s novým
duchovním správcem vlčnovské farnosti P. Dr.
Hubertem Wójcikem, který níže zveřejňujeme.
PROSÍM O VAŠE PŘEDSTAVENÍ
VLČNOVSKÉ VEŘEJNOSTI
Do vlčnovské farnosti jsem nastoupil 19. 8.
2020. Pocházím z Polska, ale příští rok to bude
již 30 let, kdy skupina polských bohoslovců
přišla do olomouckého semináře na pozvání
pana biskupa Vaňáka. Já jsem byl mezi nimi.
Byl jsem vysvěcen na jáhna a na roční praxi
jsem začínal v Otrokovicích v době, kdy tam
začala stavba nového kostela. Dále jsem působil 1 rok jako kaplan v Holešově a Žeranovicích
a další 4 roky jsem byl farářem ve Velkém
Ořechově, ke kterému připadá dalších 6 obcí.
Poté jsem z rozhodnutí arcibiskupa byl přeložen do farnosti Luhačovice a Pozlovice, kde
jsem působil 22 let.
ZNAL JSTE VLČNOV I DŘÍVE,
POKUD ANO DÍKY ČEMU?
Vlčnov jsem znal, projížděl jsem přes
Vlčnov, když jsem jel na pouť k sv. Antonínkovi
a z vyprávění o slavné jízdě králů. Znal jsem

vlčnovskou farnost jako jednu z farností uherskobrodského děkanátu, která byla velmi snaživá.
S JAKÝMI PŘEDSTAVAMI
JSTE PŘIŠEL DO VLČNOVA
A ZDA SE NAPLNILY?
Představy jsem neměl, přišel jsem z rozhodnutí pana biskupa, zprávu jsem se dozvěděl
v květnu. Po dobu do nástupu do Vlčnova jsem
se připravoval na předání stávající a přebírání
nové farnosti.
JAKÉ MÁTE PLÁNY
DO BUDOUCNOSTI VE FARNOSTI
V OBLASTI DUCHOVNÍ I SPRÁVĚ
MAJETKU?
Přáním v oblasti duchovní je, aby farnost
mohla fungovat běžným životem dle liturgického roku bez omezení, která jsou nyní z důvodu epidemie coronaviru.
Kněz by měl při příchodu do nové farnosti rok pozorovat jakým životem farnost žije.
Tím se řídím.
V oblasti majetkové bych si přál, aby fara
mohla sloužit k účelům, které plnila i dřív a
v současné době to špatný technický stav neu-

možňuje. Z důvodu porušené statiky musel být
vyzděn podpěrný pilíř ve sklepních prostorách, aby se zabránilo praskání zdí, je nutná
oprava kuchyně, spíže a přilehlých prostor.
Připravuje se náročná akce z důvodu havarijního stavu – výměna krytiny na farní budově.
JAK OVLIVNILA SOUČASNÁ
PANDEMIE CORONAVIRU
CHOD FARNOSTI?
Od začátku mého působení ve Vlčnově
současná pandemie značně ovlivnila chod
farnosti. Farnost prožívá už 3 vlny: 1. na jaře,
2. v srpnu, 3. nyní. Účast na bohoslužbách je
omezena, ale všechny se přenášejí on-line.
Pořad bohoslužeb je stejný jako v běžném režimu. Informace o živých přenosech, ale i jiné
najdete na webových stránkách farnosti www.
vlcnov.farnost.cz
Doufám, že alespoň na Vánoce bude umožněn větší počet účastníků na mších v kostele.
Přeji všem čtenářům a celé obci Vlčnov klidný advent a požehnané Vánoce a přikládám
rozpis bohoslužeb na dobu vánoční a zároveň
všechny srdečně zvu.
Rozhovor provedla Marta Moštková

Pořad bohoslužeb Vánoce 2020
Čtvrtek 24. 12., Štědrý den
7.30
mše svatá
15.30
mše svatá pro děti
22.00
mše svatá půlnoční
Pátek 25.12.,
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
mše svatá
9.00
mše svatá
10.30
mše svatá
14.00
zpěv koled a návštěva betléma
14.30
svátostné požehnaní
Sobota 26.12.,
Svátek sv. Štěpana, prvomučedníka
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá
Neděle 27.12.,
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá
Pondělí 28.12.,
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
17.00
mše svatá
Čtvrtek 31.12., sv. Silvestra
16.00
mše sv. s poděkováním
a prosbou o Boží pomoc.
23.00
Adorace a závěr roku
Příležitost k svátosti smíření
- půl hodiny před každou mší svatou
Pokoj a požehnání od Boha, který se stal člověkem, abychom my měli naději na život věčný,
ochranu a lásku Svaté Rodiny v roce 2021
vyprošuje
P. Hubert Wójcik
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Život v Charitním domě Vlčnov
Charitní domov pro seniory ve Vlčnově byl
postaven již před 16. lety z prostředků obce
Vlčnov. Poskytuje péči osobám starším 65
let s těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci
druhé osoby. Většina našich klientů jsou obyvatelé Vlčnova.
Výhodou vlčnovského domova jsou všechny jednolůžkové pokoje, z nichž většina má
i vlastní sociální zařízení. To nám umožňuje individuální přístup ke každému klientovi.
Domov je rodinného typu, má pouze 15 obyvatel, o které se celodenně stará tým pečovatelů
a zdravotníků.
Poslední roky vnímáme velký nárůst žadatelů. Přibývá rodin, které se z nejrůznějších
důvodů nemohou postarat o svého blízkého,
který ztratil soběstačnost.
To nám působí komplikace především při
vybírání nového klienta, kdy není možné
z kapacitních důvodů kladně vyřídit všechny žádosti.
V posledních měsících je ovlivněn provoz
našeho domova celosvětovou pandemií nového typu koronaviru.
Již od jara, kdy se k veřejnosti dostávaly
informace o tom, že nejzranitelnější skupinou infekce koronavirem jsou senioři a lidé
chronicky nemocní, se domovy pro seniory snaží preventivními opatřeními zabrá-

nit vstupu a rozšíření nákazy. Nejinak to je
i u nás.
Preventivní opatření jsou zaváděna na
doporučení vlády a krajské hygienické stanice. V naší Charitě Uherský Brod, která provoz

v Charitním domě zajišťuje, veškerá opatření
a doporučení koordinuje krizový tým, který na
jaře 2020 organizace zřídila. Vedoucím služeb
jsou členové krizového týmu nápomocni také
v zajišťování ochranných pomůcek, komunikaci s Krajskou hygienickou stanicí, vytváření
krizového plánu či řešení jednotlivých nejasností, které v této situaci mohou nastat.
V době jarního nouzového stavu jsme přistoupili k rozdělení pracovního týmu na dvě

skupiny, dokonce se několik týdnů naši klienti nestýkali ani mezi sebou. O to více jsme
se snažili komunikovat s nimi my – personál, a doplňovat scházející sociální kontakty.
Osobní kontakt s rodinou nahradily telefonní
hovory a videohovory.
V tomto období nás velmi potěšily i mnohé
sponzorské dary a drobné pozornosti od veřejnosti jako projev podpory různých dobrovolníků či příbuzných našich klientů.
V létě, v době postupného rozvolňování
opatření, se naši klienti opět mohli po delší
době setkávat se svou rodinou osobně.
Nyní, kdy bylo nutné opětovně přistoupit ke zrušení návštěv, je to pro naše klienty
o poznání obtížnější. Zvláště nově přijatí, kteří
byli doposud zvyklí na každodenní kontakt se
svými blízkými, si o to hůře zvykají na nové
prostředí. Personální zajištění služby alespoň prozatím funguje dobře, také ochranných
pomůcek máme nyní dostatek.
Nezbývá, než nám všem popřát pevné
zdraví, optimismus a schopnost radovat se
z každodenních maličkostí či chvil strávených
se svými blízkými. Věřím, že společně toto
nelehké období zvládneme.
Mgr. Petra Kuchařová,
vedoucí CHD Vlčnov

EUROKLÍČ – POMOC PRO HENDIKEPOVANÉ
EUROKLÍČ je projekt Národní rady zdravotně postižených ČR a je určený osobám, které jsou držiteli
průkazu TP, ZTP, ZTP/P. Umožní tělesně postižené osobě přístup na bezbariérové sociální zařízení (WC)
v obchodních domech, nákupních centrech, na velkých nádražích a úřadech v celé EU. EUROKLÍČ obdržíte po vyplnění formuláře a předložení průkazky TP, ZTP, ZTP/P. Tato služba je bezplatná. Objednávky
a bližší informace na tel.: 736 604 808, Bc. Antonie Vlková.

Usnesení rady obce
usnesení č.: R-367/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít příkazní smlouvu č. 82/2020 mezi obcí
Vlčnov jako příkazcem a firmou INVESTA
UH, s. r. o., se sídlem Dlouhá 688, 686 01
Uherské Hradiště, IČ 26250942 jako příkazníkem,(„Rekonstrukce chodníku ke koupališti
v obci Vlčnov“, zajištění inženýrské činnosti,
příprava, realizace a dokončení stavby, částka
18.500,- Kč s DPH)
II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce“
usnesení č.: R-368/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SCHVALUJE
smlouvu č. OT-001040018736/001-PEFR
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
k pozemku parc. č. 3702 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění
kabelového vedení NN, pod názvem „Vlčnov,
Chvilíček, č.p. 661, kab. NN“, za úplatu ve
výši 3.200,- Kč bez DPH pro společnost
E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gestnera
2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice, IČ
28085400,
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II. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce“
usnesení č.: R-369/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
11/2020, uzavřít smlouvu na pronájem části
stavby občanského vybavení č.p 1045, která
se nachází na pozemku parc. č. 1702 v k.ú.
Vlčnov, (prostory bývalého kadeřnictví NIKA)
o výměře cca 59,4 m2, využití jako skladovací
prostory s Moštěk Václav, bytem Vlčnov č.p.
188, za podmínek:
– doba nájmu neurčitá
- využití prostor jako sklad materiálu
– cena 12.000,- Kč/rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“

v k.ú. Vlčnov, využití jako skladovací plochy
s Josefík Petr, bytem Vlčnov č.p. 1298, IČ
76263240, za podmínek:
– doba nájmu neurčitá
- využití jako skladovací a odstavná plocha
– cena 500,- Kč/rok s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-371/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. SOUHLASÍ
s provedením novostavby v k.ú. Vlčnov na
pozemku parc. č. 1321, stavebník Josef
Knotek, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL-0866/2020
II. POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení“
usnesení č.: R-372/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

usnesení č.: R-370/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
na základě vyhlášeného záměru obce č.
13/2020, uzavřít smlouvu na pronájem části
pozemku parc. č. 4526 o rozloze cca 500 m2

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
poskytnout dar ve výši 2.000,- Kč pro Základní
škola a Mateřská škola Uherské Hradiště
Šafaříkova, Šafaříkova 961, 686 01 Uherské
Hradiště, IČ 60370432 (škola pro žáky se spestrana 11

ciálními vzdělávacími potřebami – dojezd za
jedním žákem do Vlčnova)“
usnesení č.: R-373/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím věcného daru pro Základní školu
a Mateřskou školu Vlčnov, příspěvková organizace ve výši 3.837,20 Kč od spol. Wastex,
spol. s r.o., Holešov, dle žádosti OUVL0902/2020“
usnesení č.: R-374/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zrekonstruovat stávající kamerový systém v obci s obměnou zastaralých kamer
a záznamového zařízení, předpokládaná cena
150.000,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
provedením a souvisejícími úkony starostu obce“

č. 10001 za účelem umístnění vedení NN 497
m, pilíř 7ks pod názvem „Vlčnov, Obec, ul.
Hlucká, kabel NN“, za úplatu ve výši 79.200,Kč bez DPH pro společnost E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370
49 České Budějovice, IČ 28085400,
III.POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce“
usnesení č.: R-380/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a fi. Weboo,s.r.o., Husinecká
903/10, 130 00 Praha 3, IČ 02636239 jako
dodavatelem na dodání elektronické úřední
desky pro obec a úřad s administarcí po dobu
5-ti let, cena 422.290,- Kč s DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“

usnesení č.: R-375/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s přijetím společenské záruky za Ing. Karla
Šupinu v rámci řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody“
usnesení č.: R-376/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA VYHLÁSIT ZÁMĚR
na směnu pozemků parc. č. 2516 o výměře
89 m2 – vinice a parc. č. 2517 o výměře 133
m2 – vinice ve vlastnictví obce Vlčnov za část
pozemku parc. č. 4700/68 o výměře 3.168 m2
– orná půda ve vlastnictví Vaculíková Antonie,
Vlčnov 292, o výměře 1.000 m2.
Zbývající část pozemku parc. č. 4700/68 bude
vykoupena obcí Vlčnov za cenu běžnou v místě
a čase. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú.
Vlčnov.
II. POVĚŘUJE
provedením a souvisejícími úkony starostu
obce“
usnesení č.: R-377/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
provést rekonstrukci kuchyňské linky v bytu
ve vlastnictví obce na adrese Vlčnov 1100 –
havarijní stav
II. POVĚŘUJE
zajištěním okamžité opravy a souvisejícími
úkony starostu obce“
usnesení č.: R-378/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
zadat vypracování projektu na rekonstrukci
chodníku k bytovým domům p.č. 1100, 1169
a 1037 u silnice směr Uh. Brod a odstavné plochy pro vozidla
II. POVĚŘUJE
zadáním a souvisejícími úkony starostu obce“
usnesení č.: R-379/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ZRUŠUJE
usnesení č. R-350/35/18.22 ze dne 07.08.2020
II.SCHVALUJE
smlouvu č. 1040017052/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 44/1, 4548/2, st. 43, st. 45, 48, 4548/4, 820,
4549/2 a 837/1 v k.ú. Vlčnov zapsaného na LV
strana 12

usnesení č.: R-381/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Vlčnov jako
objednatelem a Liborem Moštkem, Vlčnov
1255, IČ 87023598 jako dodavatelem na zhotovení veřejného osvětlení jako součást díla
pod názvem „VO Vlčnov, chodník ke koupališti“, cena 661.491,- Kč bez DPH
II. POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“

I. ROZHODLO
vykoupit pozemek
- parc. č. 4758/244 o výměře 2.786 m2 – orná
půda, v k.ú. Vlčnov
II. STANOVUJE
- cena určena dohodou stran ve výši 69.650,Kč a je v místě obvyklá
- veškeré náklady spojené s řízením, uzavřením smlouvy a vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce“
usnesení č.: Z-088/10/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. x) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích,
ROZHODLO
pro lokalitu památkové rezervace VlčnovKojiny, která je ve změně č. 1 ÚP Vlčnov
vymezena jako stávající plocha občanské
vybavenosti specifických forem OX, budou
pro rozhodování v území stanoveny podmínky
s prvky regulačního plánu.“
usnesení č.: R-383/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SCHVALUJE
podání žádosti o dotaci do výzvy MMR ČR
pro rok 2021, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 117d8210B Podpora
obnovy sportovní infrastruktury na projektový záměr „“Sportovní areál u ZŠ Vlčnov“““
usnesení č.: R-384/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

usnesení č.: R-382/37/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

RADA OBCE VLČNOV
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva
obce Vlčnov, pod usnesením č.Z-080/12/10.14
a Z-185/19/1418, rozpočtové opatření č.
14/2020 následovně:“
usnesení č.: Z-086/10/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích
I. ROZHODLO
prodat část pozemku ve vlastnictví obce
Vlčnov parc. č. 166 o výměře 76 m2 (zahrada) v k.ú. Vlčnov zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský
kraj se sídlem ve Zlíně – Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, ze které byla geometrickým plánem č. 1751-327/2020 ze dne
17.07.2020 vyhotoveného firmou Geomma,
s.r.o., U Elektrárny 760, Uherský Brod oddělena část o celkové výměře 33 m2 a nově označena jako parc. č. 166/2, se všemi náležitostmi
a příslušenstvím
II. STANOVUJE
- cena určena dohodou stran ve výši 16.500,Kč a je v místě obvyklá
- veškeré náklady spojené s řízením, uzavřením smlouvy a vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí hradí kupující
III. POVĚŘUJE
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce“
usnesení č.: Z-087/10/18.22, ze dne: 24. 09. 2020

ZASTUPITELSTVO OBCE VLČNOV
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě
o nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby
ze dne 12.12.2008 v souladu s ustanovením § 4
písm. h) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí částí nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, na
byt č.1201/4 určený pro příjmově vymezené
osoby, Vlčnov 1201 s Bogárovou Danou, nar.
xxxxxx, na dobu 2 let.
II. POVĚŘUJE
podpisem dodatku smlouvy starostu obce“
usnesení č.: R-385/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I. ROZHODLA
uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě
o nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby
ze dne 12.12.2008 v souladu s ustanovením
§ 4 písm. h) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.,
o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí částí nákladů spojených
s výstavbou bytů pro příjmově vymezené
osoby, na byt č.1201/7 určený pro příjmově
vymezené osoby, Vlčnov 1201 s Minarčíkovou
Miroslavou, nar. xxxxxx, na dobu 2 let.
II. POVĚŘUJE
podpisem dodatku smlouvy starostu obce“
usnesení č.: R-386/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Tady a Teď Marcela Stojaspalová, bytem Vlčnov 1044,
687 61 Vlčnov, ve výši 4.000,- Kč na projekt
„Notebook a kostýmy“
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II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“

starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-393/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

usnesení č.: R-387/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Kynologický
klub Vlčnov, ZO MSKS r.č. 11003, Vlčnov
1153, 687 61 Vlčnov, ve výši 10.000,- Kč na
projekt „Zajištění provozu kynologického
klubu Vlčnov – nákup sekačky na trávu“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-388/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Spolek rodičů
a přátel školy při Základní škole a Mateřské
škole ve Vlčnově z.s., Vlčnov 1202, 687 61
Vlčnov,IČ 22896279, ve výši 10.000,- Kč na
projekt „Příspěvek na akce pořádané školou“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-389/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Dřínek
Vlčnov, z.s., sídlo Vlčnov č.p. 237, 687 61
Vlčnov,IČ 62832816, ve výši 7.000,- Kč na
projekt „Střeleckého závodu O pohár starosty obce Vlčnov“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-390/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Širůčková
Aneta, bytem Vlčnov 1231, 687 61 Vlčnov, ve
výši 5.000,- Kč na projekt „Příprava na sezonu 2020“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-391/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlčnov s ZO
ČSV Vlčnov z.s., sídlo Vlčnov č.p. 14, 687 61
Vlčnov,IČ 72026031, ve výši 3.000,- Kč na projekt „Nákup sekačky na trávu a vysavače“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-392/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Mošťková
Jitka, bytem Vlčnov č.p. 1151, 687 61 Vlčnov,ve
výši 2.000,- Kč na projekt „Sport cyklistika“
II.POVĚŘUJE
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RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Mošťková Kateřina,
bytem Vlčnov č.p. 1151, 687 61 Vlčnov,ve výši
2.000 Kč na projekt „Sport cyklistika“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-394/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Marie
Černíková - Mažoretky, bytem Vlčnov 1002,
687 61 Vlčnov, ve výši 2.000,- Kč na projekt
„Cestovné na vystoupení, úprava a doplnění
kostýmů“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-395/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Mgr. Kateřina
Tykalová, bytem Vlčnov 1284, 687 61 Vlčnov,
ve výši 10.000,- Kč na projekt „Sportovní příprava Barbory a Jakuba Tykalových“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-396/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Mikuláštíková
Markéta (Klub dětí Broučci Vlčnov), bytem
Vlčnov 650, 687 61 Vlčnov, ve výši 2.000,- Kč
na projekt „Vybavení klubovny, podílení se na
akcích pro veřejnost“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-397/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SCHVALUJE
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlčnov s Chaloupka
Bedřich, bytem Vlčnov č.p. 686, 687
61 Vlčnov,ve výši 5.000,- Kč na projekt
„Sportovní střelba z brokovnice - TRAP“
II.POVĚŘUJE
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony“
usnesení č.: R-398/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
I.SOUHLASÍ
s provedením stavby v k.ú. Vlčnov na pozemku parc. č. 255, stavebník Karel Sušenka, Julie
Sušenková, Vlčnov 1038, dle předložené stavební dokumentace evidované pod č.j. OUVL1016/2020
II.POVĚŘUJE
starostu obce provedením souvisejících úkonů
řízení“

usnesení č.: R-400/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné zpevněné plochy na
části parc. č. 335 u domu č.p. 511 stojícím na
parc. č. 325 v k.ú. Vlčnov, dle předloženého
návrhu (OUVL-1046/2020), na náklady žadatele pí. Zverbíková, max. v šíři domu č.p. 511,
za podmínky vsakování srážkové vody do podloží plochy“
usnesení č.: R-401/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
SOUHLASÍ
s vybudováním dočasné zpevněné plochy na
části parc. č. 2257 naproti domu č.p. 269 stojícím na parc. č. 2275 v k.ú. Vlčnov, dle předloženého návrhu (OUVL-0965/2020), na náklady žadatele pí. Malíková, max. v šíři domu č.p.
269, za podmínky vsakování srážkové vody do
podloží plochy“
usnesení č.: R-402/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
vyhlásit záměr na pronájem části stavby
občanského vybavení č.p 477 která se nachází
na pozemku parc. č. 1697 v k.ú. Vlčnov následovně:
Předmět nabídky: prostor pro podnikání
o výměře cca 66 m2
Podmínky pro zájemce:
- minimální navrhovaná cena nájmu 13.200,Kč/rok
- nájem možný ihned
- uzavření smlouvy do 7 dnů od předložení
návrhu pronajímatelem
Nabídky v zalepené obálce s označením odesílatele a nápisem „NÁJEM 477 PŘÍZEMÍ
VLEVO“, žadatel dále uvede:
- návrh ceny za nájem
- návrh doby nájmu
- předpokládané využití (kopie živnostenského oprávnění v případě podnikatelského
záměru využití)“
usnesení č.: R-403/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU
stanovit hodnotu EKOBODU v systému odpadového hospodářství MESOH pro následující
období na hodnotu 10,- Kč se zapracováním do
související obecně závazné vyhlášky“
usnesení č.: R-404/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
ROZHODLA
svolat jednání s p. Bařinou Pavlem r. 1977,
jeho projektantem a radními obce, do příštího
zasedání, za účelem upřesnění dokumetace
a předpokládaného umístění stavby bytových
domů“
usnesení č.: R-405/38/18.22, ze dne: 29. 10. 2020

RADA OBCE VLČNOV
PROVÁDÍ
na základě zmocnění Zastupitelstva obce
Vlčnov, pod usnesením č.Z-080/12/10.14
a Z-185/19/1418, rozpočtové opatření č.
15/2020“
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Vážení čtenáři, na začátku listopadu, tak jako kažký
rok, jsme vzpomínali na naše
zemřelé. Na žádost Vás, občanů Vlčnova, jsme se rozhodli
zařadit do zpravodaje seznam
zemřelých, kteří jsou pohřbeni
na vlčnovském hřbitově nebo
měli ve Vlčnově rozloučení.
Nejedná se o údaje za kalendářní rok, ale za období od
listopadu předchozího roku
do Dušiček roku letošního.
V uvedeném období zemřelo 39 osob, 26 mužů a 13 žen
a jejich průměrný věk je 76
let. U mužů 73 let, u žen 82
let. Zároveň přikládáme foto
z podzimního hřbitova, děkujeme všem, kteří se vzorně starají o pronajatá hrobová místa
a vyjadřují tak úctu ke svým
zemřelým.
Marta Moštková
Tablo zpracovali: Roman
Pešl, správce hřbitova a Marie
Kolajová, členka redakční rady

Pavelčík Josef
† 6. 11. 2019
80 let

Kovářová Marie
† 7. 11. 2019
73 let

Chvílíček Jan
† 9. 11. 2019
73 let

Bolom Stanislav
† 11. 11. 2019
76 let

Mikulcová Pavla
† 22. 11. 2019
69 let

Miroslav Žižka
† 6. 12. 2019
62 let

Mikuláštík Jakub
† 17. 12. 2019
84 let

Křapová Anna
† 9. 1. 2020
94 let

Koníček Vladimír
† 23. 1. 2020
62 let

Gavalec Josef
† 24. 2. 2020
nedožitých 72 let

Klabačková Anna
† 28. 2. 2020
nedožitých 92 let

Zemek Jiří
† 1. 3. 2020
57 let

Janovská Veronika
† 1. 3. 2020
85 let

Piška Ludvík
† březen 2020
82 let

Zemková Marie
† 20. 3. 2020
nedožitých 84 let
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Liman Stanislav
† 21. 3. 2020
82 let

Zemek František
† 9. 4. 2020
66 let

Zemek Josef
† 13. 4. 2020
79 let

Eliášová Věra
† 18. 4. 2020
66 let

Kukulka Josef
† 22. 4. 2020
73 let

Mařica Martin
† 16. 5. 2020
45 let

Čapková Ludmila
† 18. 5. 2020
nedožitých 94 let

Špendlík Miroslav
† 9. 6. 2020
nedožitých 54 let

Šobáň Václav
† 27. 6. 2020
68 let

Koníčková Anna
† 28. 6. 2020
nedožitých 75 let

Moštěk Antonín
† 13. 7. 2020
82 let

Křapa Jan
† 25. 8. 2020
83 let

Hejdová Anna
† 2. 9. 2020
78 let

Mikulcová Františka
† 6. 9. 2020
89 let

Kryštof Ladislav
† 24. 9. 2020
93 let

Kovář František
† 28. 9. 2020
83 let

Chvilíček Karel
† 6. 10. 2020
82 let

Josefíková Anna
† 7. 10. 2020
88 let

Zemek Stanislav
† 11. 10. 2020
68 let

Lekeš Josef
† 15. 10. 2020
83 let

Chvílíček František
† 18. 10. 2020
57 let

Křapa Jan
† 23. 10. 2020
72 let

Indra Jan
† 24. 10. 2020
84 let

Pavelčíková
Růžena
† 26. 10. 2020
nedožitých 80 let
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Jak se slaví Vánoce ve světě
Anglie

V Anglii velmi rádi zdobí domy a nad dveře
zavěšují jmelí, pod kterým se líbají. Děti na
Štědrý den věší ke krbu punčochu. V noci
před Božím hodem se k nim krbem spustí Father Christmas (Duch Vánoc) a naplní
punčochu dárky. Father Christmas je velmi
podobný Santa Clausovi. Tradičním pokrmem
je krocan s kaštanovou nádivkou, podává se
s pečenými bramborami, zeleninou a brusinkovou omáčkou. Tradičním pokrmem je
i vánoční pudink, který se připravuje dlouho
před Vánoci a připomíná bábovku (obsahuje ale velké množství alkoholu). Většinou se
podává s koňakem nebo punčem. Připravuje
v době adventu a míchat ho chodí každý člen
rodiny. Při míchání pak vyslovuje své přání.
Během večeře se pak do pudingu ukrývají mince, prstýnek, nebo náprstek. Kdo ho
z mísy vyloví, tomu bude v nadcházejícím roce
přát štěstí.

Polsko

Vánoční svátky jsou pro polský národ těmi nejdůležitějšími svátky v roce, proto není na půlnoční v kostelech k hnutí. V Polsku se neslaví
svátek sv. Mikuláše, Mikuláš (svatý Mikolaj)
přichází a nosí dětem dárky teprve o Štědrém
večeru. Místo stromečku se v Polsku používají i jesličky. Dárky se rozdávají ještě před
hostinou. Večeře se podle tradic skládá z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce. Pod svícen se uprostřed stolu dává
mince, která má chránit před chudobou, zvykem je nechat jedno místo u stolu neobsazené,
přináší to štěstí do nového roku. Večeři provází
také zvyk položení plátu železa pod slavnostní
tabuli, aby hodovníky síla provázela po celý
následující rok. K nejoblíbenějším zvykům
patří lámání posvěcené oplatky a dělení se o ni
u štědrovečerního stolu. Prostírá se navíc pro
jednoho náhodného hosta. Dříve se jako hlavní chod hlavně jedly ryby, ale v poslední době
se čím dál více prosazuje krocan. Před tím se
obvykle podává boršč nebo zelí s houbami.
Tradiční polskou vánoční pochoutkou jsou
makůvky-rohlíky máčené ve sladkém mléce
a obalované v máku.

Finsko

Vánoční oslavy ve Finsku naplno propukají
24. prosince v poledne. K adventním tradicím
ve skandinávských zemích patří podvečerní
rodinné bohoslužby, návštěvy hřbitova a zapálení svíčky zemřelým příbuzným. A kromě zpívání koled a hraní her také společná návštěva
sauny. Tradičním štědrovečerním jídlem je
ryba, která se podává například s obloženou
mísou, šunkou s hořčicí, slanečky, domácím
sýrem či houbovým salátem. Tradičním štědrovečerním jídlem je i rýžová kaše a delikatesní švestkový džus. Po večeři zazvoní zvoneček, dárky dětem roznáší veliký a statečný
Ukko, kterému oddaně pomáhají jeho věrní
pidimužíci, kteří všechny zlobivé děti odnášejí
do svého ledového království.

Švédsko

Vánoce ve Švédsku se nazývají Jul a začínají
už 13. prosince na svatou Lucii. U nich tento
svátek připomíná spíše našeho Mikuláše.
Lidé se převlékají za anděly, na hlavách
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mají korunu s hořícími svíčkami a nadělují
dětem cukroví. Dárky na Štědrý den naděluje po štědrovečerní večeři shrbený dědeček-Vánoční muž Jultomten, kterého doprovázejí
vánoční skřítci Julnissary a někdy také kozel
Jullbock, který má na zádech dárečky. Kozel
je tradiční vánoční ozdobou. Maličcí slamění
kozli se věší na stromeček, velcí zdobí vchody domů. Na Tři krále se figurky symbolicky házejí do ohně. Na dárky se místo jména
obdarovaného často píšou verše charakterizující danou osobu. Kdo se v popisu pozná,
musí se přihlásit. Svátečním pokrmem bývá
sušená treska s bílou omáčkou či kořeněný
chléb s hřebíčky a zázvorem. Oblíbené jsou
vařené fazole se slaninou a cibulí či malé
klobásky.

Norsko

V Norsku naděluje dárky Julenissen. V noci
před Štědrým dnem mu děti dávají za okno
misku s ovesnou kaší, aby se posilnil na své
daleké cestě po noční obloze. Ovesná kaše
ostatně nechybí ani na štědrovečerním stole.
A ten, kdo v ní najde ukrytou mandli, má velké
šance, že se v příštím roce vdá nebo ožení. Po
koledách zpívaných doma u kamen a u ozdobeného stromečku začínají všichni členové rodiny rozbalovat dárky.

Dánsko

Dárky dětem dává záhadný „vánoční posel“.
Dánové velmi dbají na to, aby každá návštěva
odcházela zcela sytá. Lidé si dávají většinou
velmi vtipné dárky, které často poukazují na
vlastnosti obdarované osoby, například milovníci alkoholu dostávají čistou láhev. Dánové
nedají dopustit na rýžový pudink, do kterého
se dává jedna celá mandle. Dalším chodem
štědrovečerní večeře bývá pečený krocan či
husa plněná jablky a sušenými švestkami servírovaná s červeným zelím a karamelovými
bramborami.

Grónsko

Dárky rozváží Vánoční muž, saně netahají sobi, ale psi. Obyvatelé Grónska mají na
štědrovečerní tabuli jídlo zvané kiviak, což
je lachtan nadívaný alkami, které nechávají
v jeho útrobách přibližně sedm měsíců uležet.
Otrlí ostrované si také dopřávají pokrm zvaný
mattak, který se skládá ze syrové kůže z velryby s vrstvou podkožního tuku.

Belgie a Nizozemsko

Stejně jako u nás jsou i Vánoce v Belgii a
v Nizozemsku především obdobím, kdy se
setkávají celé rodiny a přátelé. Hodné děti
dostávají dárky už na svátek svatého Mikuláše
od Sinterklaase (ve Vlámsku) nebo Saint
Nicholase (ve Valonsku). Těm zlobivým se
pohrozí, že je odnese Černý Petr. V posledních letech se i zde objevuje Santa Klaus či
Pére Noel, kteří nadělují dárky pod vánoční
stromeček nebo do punčoch zavěšených na
krbu. Samotný Štědrý den je ale zde běžným
pracovním dnem. O Vánocích se zde konzumují většinou ryby, mořské plody a krocan.
Tradiční pochoutkou na vánočním stole je tzv.
vánoční poleno. Je to měkká roláda plněná krémem a zdobená čokoládou tak, aby připomínala poleno.

Německo

V sousedním Německu začíná období příprav na Vánoce první adventní nedělí. Každý
byt a příbytek musí zdobit adventní věnec,
na kterém se postupně zapalují adventní
svíčky. Slaví se zde také sv. Mikuláš, který
dětem nadělí drobné dárečky, pokud byly
hodné, v opačném případě je obdaruje uhlím.
Nedílnou součástí Vánoc je ozdobený vánoční stromeček, který se v německých domácnostech objevuje již od středověku. Na Štědrý
den nosí dárky tzv. Weihnachtsmann se zrzavými vlasy a vousy a zpívají se vánoční koledy (např. O Tannenbaum či Stille Nacht). Pro
Německo jsou typické vánoční trhy, jež se
pořádají skoro v každém městě a na kterých
se můžete během svátečního shonu setkat
s rodinou a přáteli a společně si vypít svařák,
nebo si zabruslit s dětmi. Na Štědrý večer se
podává nejčastěji pečená husa. Neplatí to však
pro celé Německo, na severu se můžete setkat
také s tradicí pečených klobás, v Bavorsku si
naopak dávají ryby, nejčastěji kapra jako u nás,
podává se ale i štika nebo candát. A nesmí
zapomenout ani na tradiční vánoční štolu.
Jedná se o hutný sladký hřbet s kandovaným
ovocem, rozinkami a ořechy.

Rakousko

Rakousko je velmi konzervativní země, kde
dodržují svoje tradice. Pro naše rakouské sousedy jsou typické vánoční trhy, které začínají
ve Vídni už 18. listopadu. Rakušané jsou velmi
konzervativní, do svých domácností pouštějí
pouze Ježíška, Santa Klaus má vstup zakázán. Rakouské Vánoce jsou velmi podobné těm
našim s ohledem na naši společnou minulost.
Také Rakušané dodržují tradici pečení domácího vánočního cukroví, mezi nejoblíbenější
druhy patří vanilkové rohlíčky, slepované cukroví, štrúdl nebo perníčky. Na štědrovečerní
tabuli se objevuje kapr s bramborovým salátem (bez majonézy!) nebo klasický vídeňský
řízek, někde se servíruje pečená husa nebo
krůta.

Francie

Ve Francii nejdůležitější dekorací je vánoční
stromek, nejčastěji jedlička. Nedílnou součástí francouzské vánoční výzdoby jsou i betlémy. Dárky nosí Père Noël neboli Otec Vánoc.
24. prosince před večeří nachystají francouzské děti svoje vyčištěné boty ke krbu, aby jim je
Père Noël naplnil dárky. Může je také přivázat
stužkou na vánoční stromek nebo je ukrývá
na nejrůznějších místech v bytě. Dostává od
dětí dopisy a podobně jako Santa Claus létá na
saních se soby. Tradičním vánočním pokrmem
je krůta s lanýžovou či kaštanovou omáčkou,
ale podávají se i žabí stehýnka, pečená šunka,
husí játra, ústřice, sýry a samozřejmě dobré
víno. Večeře trvá velmi dlouho, a proto i nadílka, která následuje, začíná mnohdy až pozdě
večer. Dezert je v podobě vánočního polena.
25. prosinec probíhá ve Francii ve znamení
dobrých skutků –dobrosrdeční Francouzi
hostí bezdomovce, sirotky nebo chudé.

Maďarsko

Vánoce v Maďarsku jsou velkým církevním, ale
i státním svátkem. V mnoha rodinách se drží
půst. Na Štědrý den by podle starodávných
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maďarských zvyků nikdo neměl být zcela sám.
V minulosti se proto do bohatých rodin zvali
i chudí žebráci a tuláci. Dárky se rozbalují před
večeří, po které se skoro každá rodina vydává
společně do kostela. Druhý svátek vánoční je
pak pro Maďary velkým dnem, svatý Štěpán
je totiž uctíván jako zakladatel Maďarska.
Při této příležitosti se peče svatoštěpánský
koláč, který se o první adventní neděli položí
na kraj stolu, kde nedotčený zůstává až do Tří
králů. Večeře se v Maďarsku zahajuje oplatkou
s medem a česnekem. Pak se servíruje tradiční
halászlé –velmi pikantní rybí polévka. Hlavní
chod se velmi podobá české večeři, servíruje se
smažená ryba s bramborovým salátem.

Bulharsko

Bulhaři slaví Vánoce dvakrát, 24. prosince i
6. ledna. Dárky naděluje zdejší Děda Koleda.
Na venkově se ještě dodržuje starý zvyk, kdy
muž rozloží na podlaze slámu a seno, žena na
ně položí vyšívanou deku a pak mísy s jídlem
a talíře. Po požehnání, které pronese nejstarší muž, začne rodina na podlaze společně jíst.
Zvyk má připomínat dávnou chudobu a prostý styl života. Tradiční stůl na Štědrý večer se
skládá jen z bezmasých jídel, protože tím končí
40 denní masopust. I dnes se na štědrovečerní
stůl stále připravují podle starých bulharských
tradic jen bezmasá jídla a těch musí být lichý
počet – 5, 7, 9, 11. Královnou stolu je rituální
chleba, bulharsky „pitka“ Kompot ze sušeného ovoce – švestek, jablek a hrušek se bulharsky nazývá ošav

Řecko

Vánoce začínají už o 40 dní dříve, po nich
následuje 40 dní dlouhý půst zvaný Sarakosty.
V tomto období každý den někdo z rodiny
vysvěcuje celý dům, aby jej ochránil proti
Kalikanzarům. To jsou skřítkové, kteří přinášejí neštěstí a škodu do domu. Jako ochrana
před nimi slouží pověšený cedník. Přihlouplí
ďáblíci pak stráví celou noc tím, že se pokouší spočítat díry. Řekové se mohou pochlubit
sladkým chlebem Christopsomo (v překladu
boží chléb), je sladký a připomíná vánočku.
Vánoční polévka obsahuje maso z krocana
nebo slepice a rýži.

Itálie

V Itálii období Vánoc začíná 8 dní před Štědrým
dnem (období Novena) a vánoční svátky začínají na Boží hod, po papežově požehnání Urbi
et orbi. Vánoční čas končí na Tři krále, kdy
komínem přilétá hodná, ale škaredá čarodějnice Befana, která sestoupí komínem do domů
a nechá tam dětem balíčky. Befana dle pověsti
nesla Ježíškovi do Betléma dárky, ale protože
přišla pozdě, Ježíška už tam nenašla, dárky ale
nosí dodnes. V dalších částech Itálie nosí dárky
Babbo Natale, který jezdí na saních se sobím
spřežením, a to už 24. prosince. S rozbalováním dárků se buď čeká do půlnoci, nebo je děti
najdou až druhý den u jesliček či pod stromečkem. Po snídani pak chodí většinou rodina do
kostela. Hlavním symbolem italských Vánoc
jsou jesličky. Rodinné betlémy se obvykle dědí
z generace na generaci. Objevují se v italských
domácnostech již 8. prosince, ale chybí v nich
Ježíšek, který se do nich umísťuje až v den jeho
narození. Na stole zpravidla nechybí krocan
nebo pečené jehně. Hlavní pokrmy se liší podle
regionů. Někde si lidé dopřávají jehněčí s rozmarýnovými bramborami, jinde artyčoky či
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mořské ryby. Typickou sladkou pochoutkou
je panettone, vánoční bábovka s rozinkami
a kandovaným ovocem.

Španělsko

Ve Španělsku se Vánoce slaví v náboženském
duchu. Štědrý den La Noche Buena (Dobrá
noc) se slaví celý den. Největší mše probíhá 25.
prosince či 1. a 6. ledna. Novodobou událostí
bývá Vánoční loterie, která funguje již od roku
1763. Španělé slaví Vánoce opravdu ve velkém.
24. prosince po večeři, která se podává kolem
desáté hodiny večer, dostanou děti dárky a
o půlnoci nejmladší člen rodiny položí do jesliček rodinného betlému Ježíška. Pak se jde na
půlnoční mši. Po ní lidé chodí až do rána ulicemi, radují se, hrají na různé hudební nástroje
a zpívají. Pozdní večeře s nejrůznějšími pokrmy se liší dle regionů. Jde např. o ovčí a kozí
speciality, pečeného krocana, ryby či mořské
plody a samozřejmě sladkosti, typickou sladkou pochoutkou je turrón (podobný chalvě),
marcipánové figurky a polvorones (sádlové
cukroví se skořicí a mandlemi). Zajímavé je,
že v jednotlivých regionech naděluje dárky
někdo jiný. V Katalánsku je to Tió de Nadal
neboli Caga Tió-poleno, na které se začátkem
prosince namaluje obličej a nasadí čepice. Až
do Vánoc ho děti krmí a starají se o něj-pokud
to dělají dobře, dostanou mnoho dárků. Na Tři
krále se navíc rozdávají další dárky.

Ukrajina

Na Ukrajině používá většina věřících juliánský kalendář, který je proti tomu gregoriánskému zpožděn o 13 dnů. Vánoční stromek
se tak dříve strojil až odpoledne 6. ledna, kdy
dle jejich kalendáře začínají svátky. Dnes se
obvykle zdobí s předstihem již na Nový rok,
kdy se také rozdávají dárky. Na Svatý večer
6. ledna se lidé sejdou u Svaté večeře, o které
se podává tradičně 12 jídel, která symbolizují
12 apoštolů. Všechna jídla jsou postní, tedy
bezmasá. Hlavním pokrmem je kuťa (med,
pšenice, mák), dále se připravují lívance, houbový boršč či pirohy. Večeře trvá obvykle až
několik hodin. Po večeři následuje koleda.
Oslavy pokračují i následující dny - 7. ledna
se slaví narození Krista, 8. ledna svátek Panny
Marie, 9. ledna svátek svatého Štěpána, 13.
ledna Štědrý večer, kdy se koná další večeře,
14. ledna se pořádá zabijačka a vánoční svátky končí 19. ledna svátkem Jana Křtitele, kdy
se světí voda.

Rusko

Vánoce byly v Rusku zakázány v roce 1918,
proto většina Rusů slaví Nový rok s dárky od
Dědy Mráze, který cestuje z Čukotky a doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku.
Tradičním jídlem jsou plněné taštičky se zelím
a houbami, vepřová pečeně s křenem a oblíbeným sladkým pokrmem je bula (obilná
kaše s medem, rozinkami, ořechy a mákem).
Vánoční stromek se nazývá „jolka”. Třicátého
prvního prosince se sejde celá rodina a vyměňují si dárky. O půlnoci jdou do ulic vítat Nový
rok. V poslední době se ale někteří Rusové
vrací k pravoslavným Vánocům (Roždětstvo).

Indie

Indové převzali vánoční tradice od Britů 25. prosince bývá v Indii velké horko, proto
výzdoba působí dost nepatřičně. Nicméně
Indové pořádají různé festivaly, na kterých

zpívají koledy a rozdávají dárky. Oblíbenou
tradicí je pečení koláčů. Na Boží hod se koná
obřad „méla”, kdy jsou před kostely postaveny betlémy s Jezulátkem. Večer bývá tradičně
zakončen ohňostrojem.

USA

V Americe mezi typické vánoční tradice patří
bohatá vánoční výzdoba, pořádají se v ní soutěže. Zdobí se nejenom vánoční stromky, ale
také celé domy a zahrady, aby je Santa nepřehlédl při nadělování dárků. Na Vánoce se
sejde rodina u společné večeře. Poté následuje návštěva půlnoční mše. Dárky zde nosí
Santa Klaus, který žije na severním pólu, kde
má továrnu na hračky. V noci 24. prosince se
vydává na saních se sobím spřežením na dlouhou cestu. Navštíví všechny domy, sestoupí
komínem dovnitř a do připravených punčoch
nadělí dárky. Proto před spaním nachystají
americké děti pro Santa Klause sušenky, sklenici mléka spolu s mrkvemi pro jeho devět
sobů. Dárky děti rozbalují ráno 25. prosince. Zbytek dne probíhá ve znamení návštěv
příbuzných a známých. Na sváteční tabuli
nechybí nadívaná krůta. K té se podává bramborová kaše, sladké brambory, vařená kukuřice, nádivka, brusinkový kompot a pečivo.
Na závěr se servíruje dýňový nebo jablečný
koláč, případně sušenky.

Mexiko

Mexiko je křesťanskou zemí a od 16. prosince
se zde každý večer konají „posady”, což jsou
průvody se svíčkami, které představují narození Ježíše. Na Štědrý večer (La Noche Buena)
se lidé scházejí v kostelech a nosí dárečky
Jezulátku v jesličkách. Tradiční událostí je
půlnoční mše a ohňostroje po půlnoci. Štědrý
večer v Mexiku začíná průvodem se svíčkami,
kterého se povinně zúčastňují všichni členové domácnosti. Procházejí setmělým domem
a klepou na dveře, zatímco zpívají koledu
o Betlémě. Všechny dveře v domě musí být
pečlivě zamčeny, stejně jako srdce lidí, kteří
k sobě odmítli pustit Marii a Josefa. Nakonec
celý průvod dojde k místu, na kterém je zavěšená pinata a děti se jí snaží rozbít pomocí dřevěných hůlek. Když se nakonec obsah pinaty
vysype, každý si ze sladkostí a hraček vybere to, co se mu zrovna líbí. Jedná se o veliký
hliněný džbán, nazdobený peřím, naplněný
dárečky a zavěšený ke stropu. Tradičním pokrmy jsou kukuřičná polévka, tamales (taštičky z kukuřičného těsta plněné masem), rýže,
fazole a tortilla s pálivou salsou. Oslavy trvají
až do Tří králů - 5. ledna dávají děti své dopisy s přáními před dům k botám, které naplní
senem, které je určeno pro velbloudy tří králů.
Mexiko je jednou z mála zemí, ve které nejsou
Vánoce tiché a klidné, ale naopak velice hlasité
a veselé. Mexické Vánoce jsou totiž považovány za vůbec nejveselejší svátky v celém křesťanském světě.

Argentina

Místo jehličnanů zdobí Argentinci palmy či
jiné stálezelené stromy. Dárky zde nosí kůň
Magio, kterému děti chystají před dům seno
a misku s vodou. Naděluje do bot, které si ale
děti musí nejprve pořádně vyčistit a pak je připraví pod stromeček nebo k posteli. Večeře
se podává pod širým nebem a hlavním chodem bývá pečený páv nebo selátko. Slavnostní
tabule bývá zdobena pavími péry.
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Filipíny

Na Filipínách žije asi 90 % křesťanů, Vánoce
se zde tak slaví ve velkém stylu. Již od podzimu
se zde prodávají vánoční stromečky a Filipínci
soupeří o nejkrásnější vánoční výzdobu. Děti
si doma věší punčochy se svým jménem,
v nichž druhý den najdou dárky. Tradičním
vánočním pokrmem je bumbong – sladká,
lepivá rýže v ruličkách z bambusu, která je
symbolem rodinné soudržnosti.

americké kultury se však můžeme setkat se
Santou Clausem, jak leze do komína. Vánoce
jsou zde velmi teplé, proto Australané často
večeří venku a slavnostním pokrmem bývá
kachna, krůta, krocan, různé saláty, zmrzlina,
a hlavně studené nápoje. S tím souvisí i fakt,
že sváteční večeře se často odehrává přímo na
mořské pláži. Ale nic nebrání těm, kteří chtějí
dodržovat klasické vánoční tradice, aby povečeřeli krocana s kaštanovou nádivkou.

Austrálie

Afrika

Slunce a teplo – to jsou Vánoce v Austrálii.
Australané díky časovému posunu 11 hodin
slaví Vánoce ve světě jako první. Slaví se zde
narození Ježíše Krista. Vánoční zvyky jsou
převzaté převážně od Britů. Dárky naděluje
Father Chrismas (Otec Vánoc). Pod vlivem

V Africe jsou Vánoce jiné, než jsme v Evropě
zvyklí, moc slunečné a moc teplé. Většina zemí
je slaví ve stejném čase jako u nás na konci prosince, ve zbytku kontinentu se slaví až sedmého ledna na příchod Tří králů. Oslava Vánoc
je ve většině afrických zemí pojatá z církevní-

ho hlediska. Konají se mše, vánoční průvody
a zpívají se koledy. Sváteční menu se liší podle
zemí a podle jejich chudoby. Afrika je chudým
kontinentem, a proto tu vyměňování dárků
není typické. Pokud se vůbec praktikuje, jsou
obdarovány hlavně malé děti. Dostávají oblečení, boty, mýdla, tužky nebo knihy. V chudých oblastech je nejcennějším darem setkání
s rodinou. Nedílnou součástí afrických Vánoc
jsou návštěvy přátel a široké rodiny. Často
putují desítky kilometrů, aby mohli navštívit
své blízké.
připravila Marie Kolajová
Zdroj: novinky.cz, topvanoce.cz,
etravel.cz, epochaplus.cz,
kniha Vánoce, od Jitky Pastýříkové

Med a recepty pro zdraví
na nespavost
– každý večer polévkovou lžíci medu
na vysoký tlak
– 2x denně polévkovou lžíci medu
proti stresu
– 3x denně polévkovou lžíci medu
na afty
– polévkovou lžíci medu převaluj v ústech cca
5 minut a pak vyplivni
na dobré zažívání
– polévkovou lžíci medu spolu s půlkou čajové
lžičky skořice 2x denně
při kašli
– 4x denně 1 lžíce medu, případně do horkého
mléka a vypít

Lahodný čaj na nespavost

Dej do hrnku čajovou lžičku majoránky, čajovou lžičku oregana alias dobromyslu, vše zalij
vroucí vodou a luhuj cca 5 minut. Poté sceď
a přidej lžíci medu. Čaj vypij večer cca půl
hodiny před spaním.

Medový čaj na chřipku

Lžička mleté skořice, lžička mletého či drceného tymiánu, 5 drcených hřebíčků a kousek (ideálně 1/2 cm) zázvoru. Vše zalij vroucí
vodou a luhuj cca 15 minut. Sceď a přidej lžíci
medu. Pij 3x denně.

Na dýchací potíže

V hrnku zalij vroucí vodou lžičku fenyklu,
tymiánu, majoránky a nadrobno krájený
stroužek česneku. Po 10 minutách sceď, přidej lžíci medu a pij 3x denně.
www.femina.cz

Medová majonéza

2 lžíce medu, 2 žloutky, 1/4 l slunečnicového
oleje, 1 lžička hořčice, 2 lžíce citrónové šťávy
Med šleháme se žloutky a během šlehání
pomalu přikapáváme olej. Když je hmota
dostatečně hustá přimícháme hořčici a citrónovou šťávu. www.toprecepty.cz

Cibulovo-medová zálivka

20 g šalotky najemno nasekané, 1 malinký
stroužek česneku, ½ lžíce tekutého medu,
2 lžičky dijonské hořčice, 3 lžičky citronové
šťávy, 1 lžíce jablečného octa, 1 lžička majonézy, 60 ml rostlinného oleje.
Cibuli a česnek rozsekejte v mixéru, přidejte ostatní přísady kromě oleje, promixujte.
Snižte otáčky a pak postupně proudem přilévejte olej. Vychlaďte. K zelenému listovému
salátu. www.apetitonline.cz

Medová zálivka

3 lžíce medu, 1 lžíce sójové omáčky, 2 lžíce
ocet balsamico, 2 lžíce dijonská hořčice, sůl,
6 lžic olivový olej, mletý černý pepř
V misce rozšleháme olej s hořčicí. Vmícháme
ocet a podle chuti sůl a pepř. Do zálivky nakonec vmícháme tekutý med a důkladně rozšleháme. Medová zálivka je vhodná do zeleninový
salátů, salátů z ovoce a zeleniny. Bez soli se dá
tato zálivka použít i jako marináda na maso.
recepty.vareni.cz

Medovo-hořčičná zálivka

Nejznámějším pečivem z medu zůstávají perníčky
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2 lžíce dijonské hořčice, 2 lžíce tekutého medu,
2 lžíce citrónové šťávy, 10 lžic olivového oleje,
sůl, pepř
Veškeré ingredience na zálivku dáme do zavařovací sklenice, uzavřeme víčkem a důklad-

ně protřepeme, až se všechny složky propojí. Můžeme připravit i dopředu a skladovat
v lednici. Do salátu ji přidáváme až těsně před
podáváním, aby listy nezvadly.
www.spektrumzdravi.cz

Marinády

na kuře, kuřecí křídla atp.
1. 1/2 hrnku sójové omáčky, 1/2 hrnku medu,
2 lžíce melasy, 2 lžíce chilli omáčky, 1 lžička
mletého zázvoru, 2 stroužky česneku
2. 1 hrnek medu, 1/4 hrnku sójové omáčky,
2 stroužky česneku,
3. 1 hrnek medu, 1/2 hrnku sójové omáčky,
2 lžíce kečupu, 1 stroužek česneku, 2 lžíce
olivového oleje
4. 1 lžíce třeného česneku, 2 lžíce nasekaných
čerstvých lístků máty, 1 lžíce másla, šťáva
z 1 citronu, 1/4 hrnku medu
5. 1/2 hrnku medu, 2/3 hrnku hořčice, šťáva
z 1/2 citronu, 1 lžička karí, 3 stroužky utřeného česneku, 1 lžička pepře
6. 2 lžíce medu, 2 lžíce plnotučné hořčice,
1 citron na kolečka nakrájený, sůl

Thajská marináda

na kuřecí křidélka
4 stroužky česneku, 1 lžíce barevného pepře
drceného, koriandr mletý, zázvor, sójová
omáčka, 2 lžíce medu, 100 g kečupu, grilovací koření, olej.
Postup při marinování (pro všechny marinády): přísady smícháme a směsí potřeme naporcované kuře. V chladu necháme odležet alespoň 1 hodinu. Pečeme jako obvykle.
vitavydra.sweb.cz

Losos na medu

Na tento skvělý recept potřebuješ 6 lžic medu,
5-10 lžic oleje, 3 plátky lososa. Špetku soli
a pepře, případně koření na ryby.
Lososové plátky omyj, osuš a z obou stran
osol, opepři a posypej kořením na ryby. Do
pečicí mísy s víkem (skleněné, keramické
či smaltované) dej 5-10 lžic oleje (dle velikosti
mísy a masa), na to pokládej lososa a na každý
plátek poté dej 2 lžíce medu. Přikryj víkem
a v předehřáté troubě (na cca 185 °C) peč
nějakých 35 minut. Podávej lososa s vařenými brambory.
www.femina.cz
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„13hodinová kachna na medu“

(doba pečení 7 + 6 hodin)
Velmi pomalu pečená kachna se vám bude rozplývat na jazyku. Budete potřebovat: 1 kachnu, sůl, kmín, med
Kachnu omyjeme, nasolíme, pokmínujeme,
vložíme do pekáče. Pekáč přiklopíme a dáme
do trouby na 90 °C na sedm hodin. Po sedmi
hodinách zvýšíme teplotu na 120 °C a pečeme ještě šest hodin. Pekáč necháme přiklopený, maso nepodléváme a tuk nesbíráme.

Důležité je, že do masa nepícháme. Hodinu
před koncem pečení potřeme kachnu medem,
který můžeme přidat i do výpeku. Kachna pak
bude zlatavá a kůže křupavá. Podávat můžeme
s houskovým nebo bramborovým knedlíkem
a s dušeným zelím. www.pleva.cz

Vepřové na pivu a medu

300 ml tmavého piva, 100 ml medu, 250 g třtinového cukru, 2 kg vepřové vykostěné pečínky
vcelku, sůl, pepř

Pivo, med a cukr dejte do hrnce a na středním plameni svařte na sirup. Troubu předehřejte na 200 °C. Maso ze všech stran osolte
a opepřete, dejte do pekáčku a pečte dvacet
minut. Pak teplotu v troubě snižte na 160 °C,
pečínku potřete sirupovitou glazurou a pečte
dalších čtyřicet až pětačtyřicet minut. V průběhu pečení potírejte výpekem. www.albert.cz
připravila Marie Kolajová

Zimní nostalgie z Vlčnova

V lčnovský zpravodaj – číslo 6 4 – 12/2 02 0
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