číslo 32

květen 2011
VYDÁVÁ RADA OBCE VLČNOV

e-mail: obec@vlcnov.cz

www.vlcnov.cz

www.ksk.vlcnov.cz

Vážení občané,
vychází další číslo vlčnovského zpravodaje, prostřednictvím kterého máte možnost se
dozvědět o některých událostech u nás doma.
Měsíc květen je pro Vlčnovjany měsícem
očekávání. Jízdokrálový ročník zvládl velikonoční obchůzku, postavil svůj máj a připravuje se se svými rodiči, vlčnovským králem
Honzou Procházkou a jeho rodinou, na jízdu
králů, která vyjede do ulic Vlčnova 29. května.
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Prožili jsme Velikonoce, kterým předcházelo období půstu, který nám má mezi jiným
připomenout, že život nepřináší jenom chvíle
radostné. Člověk by se měl těšit z drobných
radostí. Někdy se nám stává, že si v tom každodenním shonu nevšimneme, že nám na zahradě rozkvetl strom a před domem první kytka.
Večer při stavění máje jeden z jezdců
královské družiny řekl, že měsíc květen je

tím nejkrásnějším měsícem v životě celého
ročníku.
Přejeme děvčatům a chlapcům ročníku
1993, Honzovi Procházkovi a jejich rodinám,
aby pro ně jízda králů byla opravdu zážitkem
na celý život.
Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov
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Dění v obci Vlčnov – Krojový ples

Masopust
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Chystáme Velikonoce

Velikonoce
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Stavění mája
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Setkání důchodců

Výsledky Tříkrálové sbírky
v roce 2009, 2010 a 2011
za Oblastní charitu Uh. Brod
Obec
Bánov
Bojkovice
Březová
Bystřice p.Lopeníkem
Dolní Němčí
Drslavice
Horní Němčí
Hostětín
Hradčovice
Lhotka
Komňa
Korytná
Lopeník
Nezdenice
Nivnice
Pašovice
Pitín
Prakšice
Přečkovice
Rudice
Slavkov
Starý Hrozenkov
Strání - Květná
Suchá Loz
Šanov
Šumice
Uherský Brod
Újezdec u Luhačovic
Vápenice
Veletiny
Vlčnov
Záhorovice
Žitková
Celkem v Kč

2009
64536
72030
22073
16409
76136
21660
19964
5367
31185
15450
10937
23050
5612
15182
83632
16925
15961
20979
2040
11690
20895
13241
97500
29664
11379
36928
255150
71233
4066
19338
98848
21530
6476
1237065

2010
62986
71320
21216
16509
71515
18600
19909
5750
26436
15340
10860
27134
4500
14356
92190
17853
16460
21940
3243
11371
21788
13157
99470
28300
11686
33593
246839
72237
3420
16807
100004
23571
8389
1 228 749

2011
61822
76817
20704
15748
77417
21100
20013
6175
25080
14760
11490
26730
8299
13999
91335
17766
17775
22493
3000
11814
21235
13039
100230
32010
11922
36517
221277
72615
3906
15902
102204
24049
6796
1226039

Již potřetí se setkali vlčnovští senioři na
společenské akci, při které se pobavili a zároveň i poučili. Hostem letošního setkání byl
známý astrofyzik RNDr. Jiří Grygar CSc., který
hojnému počtu přítomných vyprávěl nejen
o vesmíru, ale také o svém vztahu k Vlčnovu.
Nejvíce překvapil fotografií z dětství, na které
je zachycen při svém pobytu ve Vlčnově společně s maminkou a sestrou ve vlčnovském
kroji.
Marta Moštková,
místostarostka obce

Dr. Grygar ve Vlčnově v r. 1944

Rozhledny Východního Slovácka
Region Východní Slovácko bude v letošním roce realizovat výstavbu šesti celodřevěných rozhleden (v každé obci bude postavena
jedna), které budou mezi sebou propojeny orientačním značením.
Součástí projektu jsou tři odpočinkové
místa s informačními panely v každé obci.

Rozhledny v jednotlivých obcích budou
rozmístěny na těchto místech:
•
•
•
•
•
•

ve Vlčnově na křižovatce Hraběcí cesty a
cyklostezky
v Nivnici u kaple Sv. Trojice
v Korytné Na horních loukách
v Suché Lozi Na hřebeni směrem
k Březové
v Bystřici pod Lopeníkem na cyklostezce
směrem na Rasovou
v Bánově na Králově.

Propojením těchto rozhleden vznikne
50 kilometrový značený okruh. O slavnostní kolaudaci celého díla Vás budeme předem
informovat.

Ilustrační foto
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Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov
Vladimír Janča, předseda regionu Východní
Slovácko a starosta obce Korytná

Dr. Grygar ve Vlčnově v r. 2011
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Chutě přátelství
Jedním z právě se realizujících projektů
v rámci přeshraniční spolupráce mikroregionu Východní Slovácko /kterého je Vlčnov
členem/ a slovenského partnera mikroregionu Čachtice-Kopanice je projekt „Chutě přátelství“. Jeho součástí byla výtvarná soutěž

základních škol uvedených regionů a následné
ocenění autorů, které se uskutečnilo v polovině měsíce dubna v Nivnici. Zde také předvedly
všechny obce Východního Slovácka i slovenského partnera tradiční starodávné pochutiny
s ochutnávkou. Vlčnov se prezentoval 4 druhy

jídel, které budou součástí česko-slovenské
kuchařky tradičních jídel. Ta bude ilustrována vítězi výtvarné soutěže jednotlivých škol.

Patenty

Zelníky

Šlíšky

Metyja

Slovenská kuchyně

Vítězky výtvarné soutěže z Vlčnova

Chutě přátelství

Marta Moštková,
místostarostka obce

Emča v Nivnici

Jarní úklid
Zcela nezištně a ve svém volném čase provedla skupina Vlčnovjanů úklid na točně u
Veletin a vyčištění příkopů směrem k Vlčnovu.
Učinili tak, přestože uvedená lokalita není
součástí vlčnovského katastru, ale proto, že
jim nebyl příjemný pohled na „tradiční“ sklád-

V lčnovský zpravodaj – číslo 32 – květen 2 011

ku při příjezdu do naší obce. Dali tak názorný
příklad nejen občanům sousedních Veletin.
Ráda bych při této příležitosti poděkovala i ostatním občanům, kteří se starají
o úklid veřejných prostranství nad rámec
svých povinností: kosí trávu, udržují záhonky,

zametají chodníky apod. Na vesnicích bývalo
tradicí, že každou sobotu se před domy uklízelo, kéž by to platilo i dnes. Dík všem, kteří
tuto tradici udržují.
Marta Moštková,
místostarostka obce
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Jízda králů Vlčnov 2011 – program
PÁTEK 27. května 2011

Javorník, Slovensko, Spolek vdaných
žen Plkotnice ze Suché Loze, mužský
sbor z Vacenovic, Děvčice z Kněžpola,
CM Durancija, Mužský sbor Vlčnov

Galerie na Měšťance
18.00 zahájení výstavy Moarch S. Eveno,
účinkuje: CM Burčáci z Míkovic
Stadion TJ Vlčnov
20.00 taneční zábava,
účinkuje: skupina STREET 69
Klub sportu a kultury
20.00 Verbíři z Uherskobrodska VI.,
účinkují: Rozmarýn z Újezdce,
Dolněmčan z Dolního Němčí,
CM Mladí Burčáci z Míkovic a
soutěžící o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku
na Uherskobrodsku
po skončení pořadu do 24.00
beseda u cimbálu s CM Mladí Burčáci

SOBOTA 28. května 2011

Park Na Vale, průchod pod kostelem
14.00 Jarmark lidových výrobků
U Hospodářské usedlosti č. 65
a u kostela
16.00 Zpívání na jarmarku,
účinkují: Čerešničky, Vlčnovjánek I.,
Vlčnovské búdové umělkyně,
Mužský sbor Vlčnov a CM Durancija
Klub sportu a kultury
15.00 Vitajte ve Vlčnově, účinkují:
Vlčnovjánek, Vlčnovjan, Vlčnovské
búdové umělkyně, CM Čardáš,
Renata Fučíková, Renata Štulcová,
Ondřej Muller
Pódium na návsi
16.00 Koncert DH Vlčnovjané
Klub sportu a kultury
19.00 Předání vlády králů, komponovaný
pořad s královskou družinou,
účinkují: ročník 1993, loňský král
Roman Hruboš a letošní král
Jan Procházka, Čerešničky,
CM Čardáš, DH Vlčnovjanka
21.00 Taneční zábava s DH Vlčnovjanka
(do 24.00 hodin)
Vlčnovské búdy
19.00 Do bílého rána, noc
s CM Burčáci a CM Mladí Burčáci

NEDĚLE 29. května 2011

Park Na Vale, průchod pod kostelem
08.00 Jarmark lidových výrobků
Kostel sv. Jakuba Staršího
08.00 Slavnostní mše svatá
za královskou družinu a děvčata
ročníku 1993 a krále Jana Procházku
09.00 Odchod královské družiny
z kostela na obecní úřad
U kostela
09.30 Zpívání na jarmarku,
účinkují: Folklorní skupina
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Dům rodičů krále
09.30 CM Mladí Burčáci

Výstavy
Galerie na Měšťance
Vlčnovský kroj a jeho vývoj
-stálá expozice
Moarch S. Eveno
vernisáž v pátek 27. 5. v 18.00

U obecního úřadu
10.00 CM Burčáci a mužský sbor z Míkovic
Ulice 28. října
10.00 Koncert DH Vlčnovjané
Hospodářská usedlost č. 65
10.00 Setkání s autorkami knihy
„Mojmír, aneb cesta pravého krále“
Renatou Štulcovou a Renatou
Fučíkovou: škola hlaholice, výuka
čínské kaligrafie, autogramiáda,
autorské čtení
Pódium na návsi
10.00 Zpívání pro krála, pořad folklorních
souborů, účinkují: Rozmarýn
z Újezdce, Pálava z Mikulova,
Kunovjan z Kunovic, Malé Zálesí
z Luhačovic, Veleťánek z Veletin,
Čerešničky, Vlčnovjánek a CM
Durancija z Vlčnova (do 13.30 hodin)

11.30

Jízda králů

objížďka legrútů po vesnici,
výjezd od domu rodičů krále
v ulici 28. října č. p. 1218 dolů, odbočí
vpravo do ulice J. Plesla, na
křižovatce do ulice Hlucká
ke hřbitovu, kde se otočí a pojede
zpět přes křižovatku nahoru ulicí
T. G. Masaryka na seřadiště průvodu
ke kapličce nad Sokolovnou. Jízda
králů pojede v čele účastníků
krojovaného průvodu na křižovatku.
Družina s králem odbočí směrem
na Uh. Brod a dále pokračuje ulicí
Rybáře, Tyršovou a T. G. Masaryka
zpět k pódiu na návsi.

U Hospodářské usedlosti č. 65
12.00 Koncert DH Vlčnovjanka
13.00 Koncert Štrajchkapela Kněžpole
Muzeum lidových pálenic
14.00 Beseda s Jiřím Severinem, film
Jak vypít trnku, CD Pijácké písně,
prezentace knihy Všeho dokvasu
14.00 Krojovaný průvod
všech účinkujících od kapličky
nad Sokolovnou k pódiu na návsi
Pódium na návsi
15.30 Královský vínek, účinkují: král
Jan Procházka, Vlčnovjan
a CM Čardáš
16.00 Muzikantská rozlúčka
Štrajchkapela Kněžpole
Změna programu vyhrazena.

výstava potrvá do 26. 6. 2011
Otevřeno v sobotu 10.00–17.00 hodin
a v neděli 8.00–18.00 hodin
Klub sportu a kultury
Ilustrace Renaty Fučíkové
Hospodářská usedlost č. 65
Slovácká jizba pod kostelem
ukázka lidového bydlení
Otevřeno v sobotu 10.00–17.00 hodin
a v neděli 8.00–18.00 hodin
Muzeum lidových pálenic
(stodola usedlosti č. 65)
Expozice podomácké výroby destilátů
na moravsko-slovenském pomezí
Otevřeno v sobotu 10.00–17.00 hodin
a v neděli 8.00–18.00 hodin
Rolnický dům č. 57
Expozice hospodářství, kovářství,
včelařství a vesnického bydlení
Otevřeno v sobotu 10.00–17.00 hodin
a v neděli 8.00–16.00 hodin

Vstupenky
Pátek 27. května:
Verbíři z Uherskobrodska VI.

100,- Kč

Sobota 28. května:
Předání vlády králů
150,- Kč
		
vstupenka s místenkou
Neděle 29. května:
Jízda králů Vlčnov
130,- Kč
		 celodenní na všechny programy
Jízda králů Vlčnov
70,- Kč
		 zlevněná celodenní vstupenka
		
děti od 10–15let, důchodci,
		
držitelé Karty mládeže EURO 26
Jízda králů Vlčnov
		

zdarma
děti do 10 let
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Informace k jízdě králů
Organizační výbor Jízdy králů Vlčnov
prosí občany, aby dbali pokynů dopravní
ostrahy a věnovali pozornost různým omezením. Jde o bezpečnost koní, jezdců, všech
návštěvníků i Vaši.
V sobotu 28. 5. od 13:00 do 24:00 hodin
bude uzavřena pro automobilovou dopravu
ulice Vinohradská. Ve směru od středu obce
bude Vinohradská uzavřena za křižovatkou
s ulicí Záhumní.
K tomuto opatření nás vede neustále
narůstající obrovský počet návštěvníků búd
a parkování jejich vozů v této ulici. Proto Vás
prosíme, abyste si navezli do svých objektů věci, které budete potřebovat do 12:00
hodin v sobotu. Pak již nebude osobní auto
vpuštěno.

Dále Vás chceme upozornit, že se v posledních letech velice rozmáhá stánkový prodej
občerstvení na Vašich pozemcích. Prodejci
většinou nemají domluveno nic s majitelem,
je to vlastně načerno a bez Vašeho souhlasu. Zanechají po sobě neuvěřitelný nepořádek, ničí porost, odpadky se povalují
všude.
Proto Vás prosíme, máte-li možnost,
zkontrolujte si během soboty svůj pozemek.
Vy, jako majitelé máte možnost jim buď prodej
zakázat či sepsat smlouvu a povolit. Povolíte-li
prodej na svém pozemku, nechejte si zaplatit
nájem a uklizení prostoru. Také odstranění
způsobených škod napáchaných prodejci na
sousedních pozemcích.
Vzhledem k tomu, že pozemky jsou soukromé majetky, pořadatelé (Obecní úřad

a Klub sportu a kultury Vlčnov) nemají právo
toto omezit, zakázat ani nijak organizovat.
V neděli 29. 5. bude jako každý rok uzavřena celá obec pro dopravu od 6:00 do
16:00 hodin. Povolení k vjezdu pro Vaše hosty
s platnou vstupenkou vydává Klub sportu
a kultury, paní Brandysová. Povolení platí do
8:00 hodin. Po osmé hodině, vzhledem k již
značnému počtu návštěvníků, nelze vjíždět
do vesnice. Směřujte, prosíme, příjezd svých
hostů v pozdějších hodinách od Hluku, kde
mohou pohodlně zaparkovat na stadioně TJ.
Občané Vlčnova mají opět možnost zakoupit si pro svoje hosty v předprodeji zlevněnou
vstupenku za 70 Kč.
Pokud máte zájem o plakáty nebo pozvánky na jízdu králů, jsou pro Vás připraveny
v Klubu sportu a kultury.

38. Výstava vín 2011
Letošním rokem připadla výstava vín na
pozdní datum 24. dubna 2011, což se projevilo
i na návštěvnosti, kdy za hezkého slunečného
dne zvolili někteří milovníci vína raději cykloturistiku nebo procházku. Ti, co tak učinili, však přišli o zážitky, které lze zažít jen při
„koštování“ vína.
V hlavním sále KSK Vlčnov bylo možné
ochutnat na 300 vzorků vín z velké části celé
Moravy. Setkalo se 111 vzorků červených
a 189 bílých vín, přičemž se dá říci, podle reakcí návštěvníků, že loňský rok přál spíše vínu
červenému. Ceny Starosty obce Vlčnova, které
jsou udělovány vlčnovským vinařům na podporu vinařství v obci Vlčnov:
Nejlepší kolekce vín
Vozár Vojtěch, Vlčnov 111
Rulandské bílé 2009 v.h. 18,8 bodu
Vozár Vojtěch, Vlčnov 111
Ryzlink vlašský 2005 p.s. surlie 18,4 bodu
Vozár Vojtěch, Vlčnov 111
Zweigeltrebe 2008 p.s. 18,4 bodu
s průměrem 18,53 bodu
Nejlepší bílé víno
starších ročníků
Vozár Vojtěch, Vlčnov 111
Rulandské bílé 2009 v.h. 18,8 bodu
Nejlepší červené víno
starších ročníků
Mlýnek Josef, Vlčnov 67
Svatovavřinecké 2005 18,7 bodu
Nejlepší bílé víno
ročníku 2010
Kučera Antonín, Vlčnov 306
Ryzlink rýnský 2010 p.s. 18,4 bodu
Nejlepší červené víno
ročníku 2010
Mlýnek Josef, Vlčnov 67
Rulandské modré 2010 18,2 bodu
Bc. Dušan Mikulec, výstavní výbor
V lčnovský zpravodaj – číslo 32 – květen 2 011

Odborné, o týden dřívější, degustace vín se zúčastnil dosud nevídaný počet degustátorů z Vlčnova
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Broučci 2010
Rok s rokem se sešel a rádi bychom shrnuli, co se mám za uplynulý rok 2010 podařilo
s dětmi uskutečnit. Jaro jsme zahájili velkým
úklidem, který jsme spojili s novou výzdobou
klubovny. Vytvořili jsme fotogalerii téměř
všech dětí, které prošly klubem.
1. čevna jsme v klubovně hromadně oslavili Den dětí, dětským šampaňským, pizzou
a sladkostmi. Jako každý rok jsme se spolupodíleli organizačně na Pohádkovém lese,
kde jsme doplnili stanoviště o pohádkové
postavy – Křemílka a Vochomůrku, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého a Červenou
Karkulku.
Během prázdnin díky obci proběhla obnova nátěru oken, zábradlí a zárubní. Takže jsme

se sešli až při ukončení prázdnin, kde jsme se
rozloučili nejen s prázdninami, ale i s dětmi,
které odcházely do mateřské školky.
Další společná akce Drakiáda proběhla
v krásném podzimním odpoledni na poli nad
školkou. Poté se děti vyřádily na hřišti MŠ, kde
si opekly špekáčky a dostaly balíček. Tímto
chceme poděkovat za propůjčení hřiště paní
ředitelce ZŠ Mgr. Janě Geržové a paní zástupkyni MŠ Markétě Píškové.
V loni k nám přišel Mikuláš dvakrát. Jedno
odpoledne strávily děti v KSK na Mikulášské,
kde jsme spolu se Spolkem pro vlčnovské děti
připravili spoustu her, zábavy a tance. Za druhým Mikulášem jsme se vydali do MŠ, kde se
dětem velmi líbilo. Novinkou loňského roku

je kroužek Kulihrášek vedený Mgr. Lenkou
Královou z centra Trnka UH, který je určen
pro děti od 2–3 let.
Poprvé naši klubovnu navštívil Ježíšek,
který dětem přinesl nejen stromeček, ale
i spoustu nových hraček do klubovny. Pozvání
přijal i pan starosta Jan Pijáček, který obohatil
naši knihovnu o nové knížky.
Děkujeme všem maminkám, sponzorům
a příznivcům klubu za podporu. Těšíme se na
nové děti a jejich rodiče. Najdete nás v budově
u Zahrádkářů každou středu, a nebo na:
www.brouccivlcnov.estranky.cz
mail: brouccivlcnov@seznam.cz
Klub dětí Broučci

Dechová hudba VLČNOVJANÉ
DH Vlčnovjané se snaží i nadále rozvíjet
a udržovat kulturní a společenské dění v naší
obci. K činnosti dechové hudby patří i zajišťování hudebního doprovodu k církevním svátkům a pohřbům.
V minulém roce jsme se zúčastnili mnoha
nejrůznějších vystoupení. Za všechny bych
vyzdvihl úspěšné účinkování v Hodoníně,
kde jsme v rámci „Seriálu dechových hudeb“
vystupovali v nabytém kulturním domě spolu
s DH Dambořanka. Dále jsme pak po 2 dny
vyhrávali na MFF Strážnice. Absolvovali jsme
několik festivalů a samozřejmě domácí jízdu
králů. Rádi jsme přijali také nabídku našich
přátel z cimbálové muziky účinkovat v doprovodném programu při zahájení konference
ICCN ve Vlčnově.
Letos bychom rádi zhotovili nový propagační materiál, doplnili zvukovou aparaturu
a zejména uspořádali přehlídku dechových
hudeb. Věříme, že se nám bude dařit v započaté i když nelehké práci. Nelehké zvláště proto,
že je velkým problémem zajistit na všechny hry přespolní muzikanty. V dnešní době
bychom se bez jejich ochotné pomoci vůbec
neobešli.
Rád bych poděkoval především Obecnímu
úřadu, Klubu sportu a kultury, ale také těm,
kteří nás jakkoliv v našem snažení podporují.
Jan Podškubka ml.
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Tělocvičná jednota SOKOL Vlčnov v roce 2010
Počet členů 140 v oddílech stolní tenis,
kulturistika, krasobruslení a in-line bruslení,
volejbal smíšených družstev. Do všestrannosti
se zapojují pěvecké sbory a mažoretky. Stolní
tenis, kromě družstev, která bojují v soutěžích
svazu stolního tenisu, bojuje velmi úspěšně
v župní soutěži a to družstva i jednotlivci,
dospělí a žáci. Tady obsazují přední místa a
několikrát župní soutěž vyhráli.
Volejbal je také zapojen do župní soutěže,
kde se mu podařilo probojovat se do celore-

publikového mistrovství smíšených družstev
a vybojoval bronzové medaile za 3. místo přeboru České Obce Sokolské. Za uspořádání
přeboru ve Vlčnově dostal od ČOS poděkování. V roce 2012 bude XV. Všesokolský slet
na stadionu Evžena Rosického. O účasti naší
jednoty na sletu budeme jednat, jaká forma
bude pro členy přijatelná a možná. Také se nás
dotýká nevyjasněná situace kolem SAZKY.
Sokol, jako akcionář, rozděloval mezi jednoty i alikvotní finanční příspěvek výnosu

z dividend na činnost sportovní a kulturní.
I když se nejedná o horentní sumu, přece jen
to jsou prostředky pro rozvoj a podporu činnosti.
Jako jednatel Sokola Vlčnov děkuji všem
kdo se zapojili do dění v jednotě a do další
etapy činnosti zdar Vašemu snažení.
Břetislav Mikulec,
Sokol Vlčnov

Vlčnovjan v roce 2010
Začátek roku je tradičně v „souborovém“
životě spjatý s plesovou sezonou. Tanečníci
a muzikanti v počtu 11 vyjeli už 23. 1. 2010 na
krojový ples do Strání, trochu se před vlčnovským krojovým plesem roztancovat a provětrat kroj. Poslední lednová sobota už patřila
krojovému plesu ve Vlčnově a soubor jako každým rokem zahajoval předtančením, muzikanti z Čardáše hráli k tanci celý večer a jako
ze správného plesu jsme se rozcházeli až nad
ránem. Plesovou sezónu jsme zakončili 13.2.
na krojovém bále v Lukově, kde jsme vystoupili
na pozvání zlínského souboru Kašava.
V soboru 8. května absolvoval soubor
hodinové vystoupení na nově založeném festivalu v Mikulově. Akce nazvaná Setkání sousedů pod taneční horou byla pod patronací
domácího souboru Pálava. Ten byl také spolu
se slovenským souborem Trnafčan, Kašavou,
dětským souborem Charvatčánek a pěveckými sbory z Březí dalším vystupujícím v příjemném historickém prostředí mikulovského
náměstí s kulisou místní radnice.
Poslední květnový víkend 28. až 30. 5.
patřil jako obvykle nabitému programu jízdy
králů. V pátek zahájila CM Čardáš účinkování na vernisáži výstavy fotografií v Galerii na
Měšťance a dva zástupci souboru se nenechali
ostatními verbíři zahanbit ve večerní soutěži o
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nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na
Uherskobrodsku. Sobota patřila vystoupení
na návsi v pořadu Vitajte ve Vlčnově a neděle, kdy všichni s obavami sledovali zataženou
a často i deštivou oblohu, krojovému průvodu
se zakončením na hlavním pódiu, nově postaveném na návsi. Kromě toho se účastnily tři taneční páry v sobotu dopoledne natáčení DVD DH
Vlčnovjanka ve vlčnovských búdách.
Hned další víkend 4. až 6. 6. vyjeli tanečníci
a muzikanti v plném obsazení na Mezinárodní
folklorní festival Pardubice – Hradec Králové.
Tady čekala na Vlčnovjan třídenní příjemná porce tancování, zpívání, hraní a družení se s 16 českými soubory, ale také zástupci
z Polska a Slovenska.
Srpen byl věnován intenzivnímu nácviku programu Vlčnovská svatba, která byla
8. září ve večerních hodinách předvedena
několika desítkám delegátů z různých koutů
Evropy, Asie, Ameriky i Austrálie, kteří se sjeli
do Vlčnova a Uherského Hradiště na zasedání mezinárodní organizace ICCN (Inter city
Intangible Cultural Cooperation Network).
Hodinový program, do kterého byli zahraniční delegáti i zástupci ministerstva kultury ČR
zapojeni jako hosté na vlčnovské svatební hostině, byl náročnou, ale velmi zdařilou reprezentací Vlčnova a jeho tradic. Podle reakcí účastníků

odcházeli zahraniční hosté nadšeni z krojového
bohatství, melodičnosti písní a hudby, autentického, nestrojeného a srdečného projevu všech
účinkujících i výborného chuťového zážitku
tradičního svatebního jídelníčku, na kterém
nechyběly proslulé vdolečky. Díky za velký kus
práce, který vyústil v působivé vystoupení, patří
nejen tanečníkům Vlčnovjanu a především cimbálové muzice Čardáš, ale také Vlčnovským
búdovým umělkyním, členům Mužského
sboru, dětem z Vlčnovjánku, DH Vlčnovjané
a dalším Vlčnovjanům, zapojeným do programu jako svatební rodiče, kmocháčci, svatební
kuchařky atd. Celkem se programu účastnilo
na 80 účinkujících.
Mezi téměř každoroční povinnosti se zařadila pro Vlčnovjan také účast na
Slavnostech vína v Uherském Hradišti, tentokrát v sobotu 11. 9. Mimo účast v početném
krojovaném průvodu vystoupil Vlčnovjan
také v areálu Justičního paláce, kde se již
několikátý rok prezentují soubory mikroregionu Východní Slovácko.
Poslední vystoupení v roce bylo věnováno vánočnímu programu, kdy spolu
s Vlčnovjánkem, Mužským sborem a ženským
sborem připravil Vlčnovjan na neděli 12. prosince program pod názvem Hvězda svítí nad
Betlémem.
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Kromě vystoupení se členové souboru účastnili také zábavné soutěže a setkání
folklorních souborů 5. 9. na Folklorolympiádě
ve Strážnici, nechyběla každoroční mikulášská besídka a během roku řada návštěv
„v kútě“, oslav, hodů, zkoušek, soustředění
atd. Na konci roku 2010 navštěvovalo soubor
29 tanečníků a sedm stálých členů CM Čardáš.
Během roku přibylo i několik nových tanečníků, některé z tanečnic přerušují své účinkování v souboru kvůli mateřské dovolené

a jsou bohužel i takoví, kteří odcházejí navždy.
Neuvěřitelnou zprávou pro nás bylo, že náhle
zemřel bývalý dlouholetý primáš cimbálové
muziky Vlčnovjan MUDr. Josef Gregůrek, se
kterým jsme se rozloučili 15. 3. 2010 v kostele
v Hradčovicích. Za všechno, co pro Vlčnovjan
vykonal, mu patří velký dík a těm, kteří ho
znali, zůstane milá vzpomínka na muzikanta,
se kterým několik generací tanečníků zažilo
skvělá vystoupení, zájezdy, zkoušky, společné
akce, při kterých se zpívalo dlouho do noci i do

rána. Když jsem přede dvěma lety uzavírala
roční bilanci souboru vzpomínkou na dlouholetou vedoucí taneční složky Vlčnovjanu Janu
Neničkovou, která zemřela po těžké nemoci 12. 12. 2008, nepřišlo by mi na mysl, že se
tak brzy rozloučíme s další z výrazných osobností souboru a doufám a přeji si, aby odchod
J. Gregůrka byl na moc dlouhou dobu posledním definitivním rozloučením s jedním z nás.
Marta Kondrová

Úspěch vlčnovských šachistů
V neděli 10. 4. 2011 skončila pro vlčnovské šachisty sezona 2010–2011. Byla výborná,
nejúspěšnější v historii. A družstvo postoupi-

lo bez prohry do krajského přeboru. Největší
oporou byl mladý Marek Staňa, který uhrál na
1. šachovnici 9,5 bodu z 11 partií, čímž se stal

nejlepším hráčem soutěže. Pochvalu si zaslouží celé mužstvo v čele s kapitánem Vlastikem
Oharkem.

Konečná tabulka krajské soutěže 2010/2011
Poř. Družstvo

V R P Body Skóre Partie

1.

TJ Vlčnov A

9

2

0

2.

ZLÍNTERM Zlín A

8

1

3.

SK Boršice C

8

0

4.

Slavia Kroměříž C

6

5.

TJ Bojkovice A

5

6.

ŠK Staré Město F

7.

TJ Dolní Němčí

8.
9.

B. družstvo vyhrálo po třetí za sebou okresní přebor
a nahradí v krajské soutěži áčko

29

56.0

40

2

25

54.5

40

3

24

50.5

38

1.

2

3

20

50.0

32

2.

KK-ŠK Osvětimany

7

1

5

16

46.5

37

3.

TJ Mařatice

5

5

1

5

16

38.0

27

4.

SK Boršice D

4

4

1

6

13

37.0

30

5.

ŠK Staré Město G

4

TJ Polešovice

4

0

7

12

42.5

29

6.

Sokol Velehrad

TJ Lokomotiva Uh. Ostroh

4

0

7

12

40.5

28

7.

TJ Bojkovice B

10. ŠO TJ Zborovice A

3

2

6

11

44.0

26

8.

11. ŠO Kunovice A

3

0

8

9

36.5

26

9.

12. TJ Sokol Postoupky B

2

0

9

6

31.0

20

10. Spartak Hluk A

Vlčnov A po posledním zápase v Boršicích
Stojící zleva: Oharek Vlastimil, Kunčar Stanislav, Javor Jan, Flekač Milan,
Ficenc Libor; Klečící zleva: Moštěk Jan, Staňa Marek, Esterka Jan, Vacula Pavel
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Poř. Družstvo

V R P Body Skóre Partie

TJ Vlčnov B

8

0

1

24

49.0

39

2

0

23

44.5

34

2

2

17

41.0

26

2

3

14

39.0

28

2

3

14

37.0

24

3

4

2

13

38.0

24

4

0

5

12

37.0

33

ŠO Kunovice B

1

2

6

5

25.0

16

ŠK Staré Město H

1

1

7

4

24.0

13

0

1

8

1

25.5

15

B tým slaví postup do krajské soutěže
Stojící zleva: Staňa Marek, Javor Jan, Ondrůšek Jan, Oharek Vlastimil,
Bartoš Karel, Ficenc Libor; Klečící zleva: Podškubka Ondřej, Moštěk Jan
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Vlčnovské búdové umělkyně a rok 2010
Ženský sbor Vlčnovské búdové umělkyně
se i v roce 2010 scházel v počtu devíti zpěvaček. V roce 2010 sbor vystupoval celkem 11
krát, z toho 6 krát mimo Vlčnov a 5 krát na
domácí půdě. Oproti předchozím rokům je to
mírný pokles. Děvčata jsou dost zaneprázdněná, jak ve svých rodinách tak i v zaměstnáních.
Z tohoto důvodu jsme v roce 2010 byly nuceny
některá vystoupení, ač významná, odřeknout.
Tento stav snad brzy překonáme, dětičky nám
odrostou a pojedeme zase na plný výkon.
I přes tuto situaci se náš sbor podílel na
několika významných událostech obce, jako
například otevření muzea pálenic, slavnostní
zahájení konference Unesco atd.
Ráda bych touto cestou vyzvedla úspěch,
kterým byla skvělá reprezentace nejen sboru,
ale především dvou našich zpěvaček na červnovém mezinárodním festivalu ve Strážnici.
Marie Martinková a Toňa Vlková obsadily
krásné druhé místo v soutěži v rámci pořadu

Ženičky, ženy. Další významnou reprezentací naší obce byly Slavnosti vína v Uherském
Hradišti.
Na samém sklonku roku se zase sbor předvedl v hodinovém programu v hale Vincentce
v Luhačovicích spolu s CM Vinár. Tento
vánoční program se docela povedl, alespoň
dle zpětné odezvy posluchačů a byl krásným
zakončením loňského roku.
Naši fanoušci najdou vše o sboru
na stránkách www.vbu.ic.cz a nově i na
Facebooku.
V roce 2010 jsme konečně dokončily
obnovu svých krojových součástí, za pomoci KSK a nadace Děti kultura a sport. Jsem
ráda, že tato problematika je pro nás uzavřena
a doufám, že ve stávajících krojích se nám bude
dobře zpívat ještě dlouhá léta.
Martina Chovancová,
vedoucí VBU

Činnost vlčnovských kynologů v roce 2010
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vás tímto seznámil s prací členů ZO KK
Vlčnov v roce 2010.

K výcviku psů se scházíme každou neděli na našem kynologickém cvičišti, které se
nachází za vlčnovskou pálenicí. Po dohodě
mezi jednotlivými členy je možné výcvik provádět i kterýkoliv jiný den v týdnu. K 31. 12.
2010 měl náš KK celkem 26 členů. Tito členové nejsou pouze z Vlčnova, ale také z okolních obcí: Míkovic, Podolí, Hluku, Pašovic,
Dolního Němčí. Zastoupení plemen psů je
různorodé, nepřevládá zde pouze Německý
ovčák, jako tomu bylo v minulosti. Je to dáno
skutečností, že je možné provádět výcvik
psa nebo feny nejen pro služební nebo sportovní účely, ale také pouze pro svou zábavu.
V současné době je prováděn výcvik psů a
fen následujících plemen: Německý ovčák,
Labrador, Zlatý retrívr, Rhodéský ridgeback,
Bernský salašnický pes, Rotvajler, Beauceron,
Československý vlčák.
Členové KK se nezabývají pouze samotným výcvikem svých čtyřnohých kamarádů,
ale pochopitelně je nutné celý areál udržovat
a zvelebovat. Proto jsou plánovány brigády
na celý výcvikový rok. Kromě toho pak členové provádí ještě individuální brigády a to
dle momentální potřeby. Na rok 2010 bylo
naplánováno celkem 5 brigád, plus stavění podia u příležitosti tradiční Jízdy králů ve
Vlčnově. Tuto akci provádí KK již řadu let
a spolupracuje zde s Obecním úřadem Vlčnov
a KSK Vlčnov. Myslím si, že spolupráce u obou
uvedených institucí je na velmi dobré úrovni.
V dlouhodobé historii Jízdy králů ve Vlčnově
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nebylo v roce 2010 podium stavěno na hřišti
TJ Vlčnov, ale uprostřed obce na parkovišti.
Tato změna si vyžádala nemalé úsilí ze strany členů KK Vlčnov, jelikož muselo dojít při
stavbě podia k jeho úpravám – omezení rozlohy. Určité obavy z toho měli i pracovníci
Obecního úřadu a KSK Vlčnov. Je třeba říci,
že členové KK si s tímto problémem poradili
nadmíru dobře, za což jim patří poděkování.
Není možné zde vyjmenovat vše, co bylo
během jednotlivých brigád uděláno včetně
individuálních brigád. Jako příklad uvedu
jednu z největších a nejnáročnějších brigád. Jedná se o stavbu přístřešku před štítovou stěnou naší klubovny o rozměru 6×4 m.
I když není mezi námi žádný tesař nebo
pokrývač, celý přístřešek zvládli členové KK
sami. Značného úsilí si vyžaduje rovněž sečení trávy v celém areálu, kdy v roce 2010 byla
sečena benzinovou sekačkou a křovinořezem
2× měsíčně. Vždyť areál KK má takřka 58 a,
což si myslím, hovoří samo za sebe. Za rok
2010 odpracovali členové KK Vlčnov celkem
553 brigádnických hodin.
Účast členů KK Vlčnov na různých akcích
v roce 2010 byla následující:
Dne 24. 4. 2010 pořádala ZO KK Bzenec
Závod o pohár města Bzence. Z našeho KK
se tohoto závodu zúčastnil Miroslav Pavelčík
se svým psem Arasem Fagabore, plemeno
Německý ovčák. Nastoupili v kategorii IPO
3, což je Mezinárodní zkušební řád, a obsadili
celkové 3. místo.
Dne 8. 10. 2010 pořádala Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje závod
Memoriál Zdeňka Katolického. Z našeho
KK se tohoto závodu zúčastnila Radmila
Painterová s fenou Polly, plemeno Beauceron.
Nastoupily v kategorii „A“ a obsadily celkové
2. místo.
15. 5. 2010 byla pořádána Krajská výstava Bernských salašnických psů ve Zlíně.
Zde nastoupil pes Aschat Bohemia Bernica
v třídě mladých a byla mu udělena známka
VÝBORNÝ 4.

Dne 3. 10. 2010 byla pořádána Klubová
výstava Bernských salašnických psů v Táboře.
Zde pes Aschat Bohemia Bernica obdržel
známku NADĚJNÝ 4.
Dne 2. 10. 2010 byla pořádána Speciální
výstava štěňat Bernských salašnických psů v
Táboře. Zde fenka CANDY Uba-Duru obdržela známku VELMI NADĚJNÝ.
Dne 23. 10. 2010 byla pořádána ŠKV Velký
Meder (Slovensko) klubová výstava dorostu Bernských salašnických psů. Zde fenka
CANDY Uba-Duru obdržela známku VELMI
NADĚJNÝ 1. Všech výše uvedených výstav se
zúčastnil člen KK Vlčnov Laga Josef se svou
dcerou Petrou.
Dne 20. 6. 2010 byla pořádána Klubová
výstava Zbraslav u Brna. Zde fenka POLLY,
plemeno Beauceron, obsadila celkové 2. místo
a byl jí udělen titul CAC.
Dne 19. 6. 2010 byla pořádána Mezinárodní výstava Beauceronů INTERCANIS
v Brně. Zde fenka POLLY obdržela známku
VÝBORNÝ 1 a titul CAC. Obou těchto výstav
se zúčastnila členka KK Vlčnov Radmila
Painterová.
Další členové KK Vlčnov: Miroslav
Švestka, Miroslav Matušík a Bohumil
Hořejší se svými psy se zúčastnili různých
akcí – zkoušky, závody, cvičení a to v rámci
Záchranné brigády kynologů Jihomoravského
kraje. Všichni jmenovaní provádí výcvik
záchranných psů, Miroslav Švestka je navíc
předsedou této záchranné brigády.
Závěrem je třeba říci, že výcvikový rok
2010 pro členy KK Vlčnov můžeme hodnotit jako velmi úspěšný. Je třeba si uvědomit,
že všichni členové KK mají kynologii jako
svůj koníček, kterému věnují svůj volný čas
a to mnohdy i na úkor svých rodin. Proto jim
patří velké poděkování a rovněž tak poděkování jejich rodinám za pochopení pro jejich
koníčka.
Vlastimil Zapletal,
výbor ZO KK Vlčnov
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Spolek pro vlčnovské děti
Malá členská základna spolku se pravidelně rozrůstá o spolupracující dobrovolníky při
organizování již tradičních akcí. Pořádáme
dvě sportovní a dvě pohádkové akce.
Ivana Kovářová je hlavní organizátorkou
volejbalového turnaje družstev rodičů, učitelů, žáků a žákyň. Michal Slinták řídí žákovský
turnaj ve florbalu. Asi čtyřicet dobrovolníků

v maskách každoročně vytvoří pohádkovou
atmosféru při červnových „Pohádkových
vinohradech“, které pořádáme spolu s klubem Broučci a pomáhají nám skoro všechny
vlčnovské organizace. Druhá akce pro děti je
„Mikulášské odpoledne“ pořádané s Broučky
a doplněné o vánoční dílničky pořádané
Klubem sportu a kultury. Fotografickv naše

akce dokumentuje Zdeněk Koníček. Pořádání
těchto neziskových akcí je možné díky finanční podpoře Obecního úřadu Vlčnov a darů od
sponzorů. Všem děkujeme.
Výzva pro dobrovolníky: ozvěte se, prosím, kdo máte zájem o aktivní účast v masce
na Pohádkových vinohradech.
Radek Srnec

Rok 2010 byl pro vlčnovské fotbalisty rokem jubilejním
Rok 2010 byl pro vlčnovskou kopanou
úspěšný i neúspěšný. Dvouleté úsilí výboru
o důstojnější postavení vlčnovských mužů bylo
v jarní části sezóny odměněno postupem do
okresního přeboru. Ani podzim nebyl špatný.
Vlčnovjané se celou podzimní část sezóny přetahovali o vedení ve skupině s Nedakonicemi
a Drslavicemi. Nadějné postavení do jarních
bojů a šance pokusit se postoupit do krajských
soutěží byla znehodnocena zbytečnou prohrou 1:0 v posledním zápase s odevzdaným
mužstvem Břestku. „Jednička“ je momentálstrana 12

ně na 3. místě s 5 bodovou ztrátou za vedoucími Nedakonicemi. Kádr mužstva byl tvořen z poloviny Vlčnovjany, z poloviny cizími
posilami. Trenérem byl Ivo Šimčík z Hluku,
vedoucím Jaromír Kužela. Velmi dobře si
vedla i mužstva přípravek. Ke trenérské dvojici D. Jurásek, M. Solík se přidali otec a syn
Kroupovi, takže obě mužstva (mladší i starší
přípravka hrající okresní přebor) mají obětavé vedení. Vlčnovský fotbalový potěr má
v rámci okresu velmi dobré jméno. To bylo
to úspěšné.

Horší situace nastala u žákovského mužstva. Jarní část sezóny hráli žáčci okresní přebor, trenérem byl Břetislav Moštěk, vedoucím
Petr Chaloupka. Oba však po ukončení jara
kvůli pracovnímu zaneprázdnění už nepokračovali. Pro novou sezónu 2010/2011 se podařilo sehnat pouze 10 chlapců, což hrozilo opakujícími se vysokými pokutami za nenastoupení
k zápasu. Z tohoto důvodu byli žáci po prvním
utkání odhlášeni ze soutěže. Těm, kteří měli
i nadále zájem hrát fotbal, bylo umožněno hostování v Uh. Brodě. V současné době výbor
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oddílu kopané podniká veškeré kroky, aby od
nové sezóny žáci ve Vlčnově opět hráli.
Obdobná situace nastala také u dorostu,
působícího v okresním přeboru. I zde po jarní
části soutěže odstoupili z funkce dlouholetý
trenér mládeže Dušan Fibichr a vedoucí mužstva Vlastik Flasar. Výboru oddílu kopané se
nepodařilo sehnat k dorostu trenéra. Potřebný
počet hráčů se dal dohromady až těsně před
začátkem nové soutěže. Výbor oddílu kopané
rozhodl, že dorost musí hrát za každou cenu
s tím, že vedení mužstva dodá z vlastních řad.
S mužstvem začal pracovat Miroslav Josefík,
později se přidal Milan Haník. Výsledky se
nedostavily. Jediný bod za remízu byl smazán, protože Polešovice, se kterými byl uhrán,
se odhlásily ze soutěže. Chlapci dokázali být
vyrovnaným soupeřem jen první poločas, ve
druhém docházely síly, což přinášelo prohry. Podařilo se alespoň udržet partu kluků
pospolu. I u dorostu se začíná situace obra-

cet k lepšímu. S mužstvem začal pracovat Vít
Bělohlávek, který úspěšně působil ve Strání.
Pomáhat mu budou oba vedoucí, kteří u dorostu přechodně působili v krizové situaci na
podzim.
Rok 2010 byl pro vlčnovské sportovce a
zejména fotbalisty výjimečným. V roce 2010
slavil vlčnovský sport 100 let a vlčnovský
fotbal 80 let činnosti. K tomuto výročí proběhl v pátek 25. června vzpomínkový pořad
„Tenkrát ve Vlčnově“, v sobotu 26. června
slavili fotbalisté. Na programu byly zápasy mládežnických mužstev proti soupeřům
z 1. FC Slovácka. Pak změřili síly „Staří páni“
s hráči Žlutého baletu. Vyvrcholením programu byl exhibiční zápas domácího mužstva
proti prvoligovému týmu 1. FC Slovácko. Jako
čestní hosté přijeli zástupci družebního fotbalového oddílu z německého Dahlenu.
Další akcí k uvedeným výročím byla říjnová vernisáž v Galerii na Měšťance a světlo

světa spatřila i publikace a 2 DVD, které obsahují historii i současnost vlčnovského sportu.
Rok 2010 byl taky ve znamení rozsáhlé investiční činnosti, neboť oplocení kolem
stadionu bylo už v takovém stavu, že se stále
více stávalo nebezpečím pro všechny, kdo šli
po chodníku kolem. Prostřednictvím MAS
Východní Slovácko byla získána dotace cca
1,5 miliónu korun na obnovu sportovního
areálu, povinných 10 % přidala rozhodnutím zastupitelstva „obec“. Bylo shozeno staré
oplocení a postaveno nové. Byla provedena
oprava vstupního areálu a první etapa rekonstrukce tribuny. Tímto byla nastartována akce
vybudování velkého sportovního areálu (od
kabin až po koupaliště), který by měl vyhovovat požadavkům veřejnosti na sportovní
a rekreační vyžití ve Vlčnově.
Miroslav Josefík, předseda TJ Vlčnov
a člen výboru oddílu kopané

Mužstvo, které v sezóně 2009-2010 vybojovalo postup do okresního přeboru mužů

Součástí programu bylo i poděkování
bývalým hráčům a funkcionářům

V neděli se sešli k zápasu proti Žlutému baletu i bývalí hráči Vlčnova.

Pohled do sálu při oslavách

Country skupina Lukášovci
Vlčnovská country taneční skupina
Lukášovci oslavila v dubnu 2011 své 3. výročí
založení. Za tu dobu jsme se stihli naučit přes
50 krásných tanečků – a každý je jiný. Umíme
tančit převážně jednotlivě (tzv. line dance), ale
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i v párech a občas zvládneme něco i v kruhu,
tedy klasický country tanec. Vzhledem k tomu,
že nám ale stále schází mužští tanečníci, tak
si kruhových nebo párových tanců moc neužijeme.

Je pravdou, že poslední dobou se tak trošku začínáme stylově orientovat spíš do moderních hitparádových rytmů a line dance. Někdo
možná namítne, že tohle už není country a
navíc směřované jen pro mladé. Dovolím si
strana 13

vyvrátit obě tvrzení: line dance jsou zastřešené Mezinárodní federací country tanců (World
Country Dance Federation), čili jsou jejich
součástí. A po pravdě řečeno, naše tanečky
lze s velkým úspěchem aplikovat na jakýkoliv
hudební žánr od cimbálu, přes lidovky až po
rockové pecky. Na jakoukoliv hudbu si lze takto
zatancovat. Nevěříte? Rádi Vás přesvědčíme.

Namítáte, že jste už na takové tance staří?
Dovolte mi seznámit Vás v této souvislosti
s průběhem mezinárodní soutěže v určené
milovníkům Line dance s pravidly mezinárodní federace World Country Dance Federation.
Koná se každoročně v Písku v Jižních Čechách
pod názvem „Písecké dupání“. Soutěží se
v několika kategoriích od Junior až po Adult
senior plus, nejmladší soutěžící byla čtyřletá Eliška a nejstarší 74 letá úžasná dáma.
Soutěžili jak ženy, tak muži, holky i kluci.
Jak se kdo cítil. A byli moc krásní. A i když
je hodnotila mezinárodní porota složená ze
samých odborníků, jejich taneční výkony byly
bez ohledu na umístění v soutěži fantastické
a radost z tance velice nakažlivá.
My jsme se takové akce zúčastnili vloni
poprvé, tudíž zatím jenom na „čumendu“.
Součástí Píseckého dupání jsou též workshopy, kde mezinárodní lektoři tanečky vyučují.
Dovezli jsme si odtamtud tedy nejen spoustu
krásných dojmů a obrovské nadšení, ale také

kupu materiálu pro naši další činnost. Letos
plánujeme účast znovu, možná se někteří
z nás odhodlají přihlásit i do soutěže. Termín je
stanovený na 7. až 9. 10. 2011, takže do té doby
budeme pilovat soutěžní tance k dokonalosti.
Držte nám palce.
Zde jsme se též seznámili s taneční country skupinou Country Rebels z Břeclavi, se
kterou jsme navázali velice příjemné přátelství a spolupráci. Předáváme si svoje zkušenosti a rady, scházíme se na různých bálech
a zábavách a vždycky si navzájem pár tanců
předáme.
Country Rebels také přijali pozvání na náš
Mikulášský countrybál, který jsme pořádali vloni už podruhé. Břeclaváci nebyli sami,
kteří naše pozvání přijali. Přijeli i vážení hosté
z Velkých Pavlovic, Šumperka nebo z Brna.
A samozřejmě k naší velké radosti nescházeli ani naši přátelé z blízkého okolí, se kterými se přeci jen s radostí potkáváme mnohem
častěji. Všichni byli u nás velice spokojení,
mimo jiné také proto, že jsme pro vzdálené
soubory domluvili s vedoucí KSK Zdeňkou
Brandysovou ubytování v salonku KSK (sice
na žíněnkách a s vlastními spacími potřebami), ale zato se snídaní. Druhá banda měla
zajištěné ubytování na stadioně a v neděli
ráno byli všichni přespavší pozváni na exkurzi do vlčnovského Muzea pálenic, kde jim
p. Brandysová podala odborný výklad. Všem
se u nás k naší nezměrné radosti moc líbilo
a všechny reference na náš countrybál byly jen
kladné a nadšené. Letos na Mikuláše bychom
podobnou akci opět rádi uspořádali a už spřádáme nové plány a nápady.
Vloni jsme byli též zváni k vystoupení na
různých akcích a narozeninách. 15. května
se např. v Hipocentru v Koryčanech konalo
oblastní kolo trampské Porty, kde jsme vyplňovali přestávky v soutěžích hudebníků našimi
tanečky a hosty jsme bavili také malou výukou
jednoduchých tanců. Zde jsme se seznámili
s českým trampským a folkovým písničkářem
Vojtou „Kiďákem“ Tomáškem. Je to moc pří-

jemný člověk s velkým srdcem. Letos je též na
portě hostem, tak už se těšíme na shledanou.
V červenci jsme měli tu čest vystoupit na
nadžánrovém festiválku „Březovské léto“ před
koncertem Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka.
Akce to byla velice zdařilá a i nám se ušlo
potlesku a pochvaly.
Mimo jiné jsme tančili také 18. 4. 2010 na
setkání důchodců, 1. května hasičům při stavění máje a opékání makrel, v říjnu při slavnostním otevírání vlčnovské čističky odpadních vod a na několika rodinných oslavách jako
„dárek a překvapení“.
V říjnu jsme si zorganizovali také velké
fotografování a natáčení, z čehož vznikly nádherné fotky a skvělé video. Všechny videoklipy
jsou k vidění na www.youtube.com nebo na
našich stránkách www.country.txt.cz Myslím,
že se svým uměním můžeme směle pochlubit třeba i na Vaší firemní či soukromé akci.
Všichni se snažíme stále zlepšovat, usilovně
pracujeme na tom, abychom se opravdu líbili.
Velkým krokem k tomuto cíli je pro nás plánovaná víkendová návštěva skvělého lektora
právě z Písku v Jižních Čechách pana Dvořáka,
který s námi bude celý víkend trénovat techniku tance a vůbec taneční projev. Na jeho
popud jsme také zorganizovali na sobotu 19.
dubna 2011 LINE DANCE PARTY ve Vlčnově
na Magicu. Zde bychom chtěli předvést, jak se
na hitparádové hity dá fantasticky tancovat a
jak to vypadá jako celek. Účast a podporu nám
přislíbili také Country Rebels z Břeclavi. Už se
moc těšíme a všechny srdečně zveme.
Ještě je na místě poděkování všem našim
příznivcům, převážně Obci Vlčnov a KSK za
jejich nejen finanční podporu; máme povoleno
k našim pondělním zkouškám využívat prostoru salonku v KSK a každé 1. pondělí v měsíci
tančíme v místní posilovně, kde nám velice
pomáhají nainstalovaná zrcadla. Mnohokrát
děkujeme a věříme, že se Vám budeme i nadále
líbit a zachováte nám svou přízeň.
Lenka Lukášová

Spolek přátel
stolního tenisu
Dovolujeme si Vám oznámit, že ve Vlčnově
vznikl nový spolek přátel stolního tenisu.
Je nás zhruba dvacet a scházíme se každou
neděli od 16 do 18 hod. Jsme široká škála věkových kategorií od 15 do 60 let. Panujeme mezi
námi zdravá rivalita, o čemž svědčí propocená trička a vzájemná sounáležitost. Víme, že
ve Vlčnově jsou daleko populárnější spolky,
dáváme však ve známost, že doba, kdy někdo
z nás posílí registrované hráče, se blíží. Tímto
chceme poděkovat Sokolu Vlčnov, že nám
umožňuje takto si zasportovat a ukrátit si
zimní čas.
Zdeněk Pivoňka
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Jak jsme si zazpívali v roce 2010
Se začátkem roku 2011 přišlo i tradiční
pozvání od pana starosty Pijáčka na hodnotící schůzi, a tak nezbývá než si sednout a počítat
a bilancovat ten rok minulý. Letos mi to kupodivu ani moc nevadí, protože se nacházím ve
stavu nemocných a mám tedy dost času.
Mužský sbor Vlčnov jste v uplynulém roce
mohli vidět na 24 společných akcích. Z toho na
18 vystoupeních bylo prezentováno to, proč se
scházíme, tedy náš zpěv a 6 akcí jsme uspořádali pro obveselení sama sebe a utužení kolektivu. A tady je tradiční výčet:
18. 2. setkání zástupců spolků se starostou
obce,
5. 3. valná hromada Společnosti Jízdy
králů,
12. 3. jsme slavili 7. výročí založení sboru
tradičním koštem slivovice, stejné
datum připadlo i pro natáčení písniček na desku k slavnostnímu otevření
Muzea pálenic,
21. 3. zahájení výstavy ilustrací a drobné
grafiky Oldřicha Páleníčka v Galerii
na Měšťance,
23. 4. předhodové zpívání v Dolním Němčí,
15. 5. na slavnostním otevření Muzea lidových pálenic jsme zorganizovali košt
slivovice,
28. 5. v rámci jízdy králů proběhla hned tři
veřejná vystoupení,
5. 6. Lázeňské zpívání v Ostrožské Nové
Vsi,
12. 6. 1. folklorní festival Zpívání mužských
sborů Šardice 2010,
24. 7. tradiční Hodové zpívání - pro nepřízeň
počasí se uskutečnilo v KSK,
22. 8. pouť u kaple sv. Rocha v Mařaticích,
29. 8. jsme pluli lodí po Baťově kanále,

3. 9.

si pozvaní členové odskočili do
Slovácké búdy v Uh. Hradišti na malé
posezení a hodnocení Muzea pálenic,
8. 9. celosvětová konference ICCN, pod
záštitou UNESCO,
11. 9. Slavnosti vína v Uh. Hradišti,
19. 9. košt vdolečků v KSK,
1. 9. zahájení provozu ČOV Vlčnov,
16. 9. předhodové zpívání v Hradčovicích,
6. 11. Otrokovická Beseda,
13. 11. dvoudenní výlet do Jedovnic,
2. 12. křest knihy Vzpomínky z Vlčnova
v obecní knihovně,
12. 12. vánoční zpívání Svítí hvězda nad
Betlémem v KSK,
17. 12. hodnocení roku s kamarádkami zpěvačkami z VBU,

30. 12. jsme pozvali na malé posezení své
rodinné příslušníky.
23 členů sboru se schází každý čtvrtek
v 19 hodin v salonku KSK v prvním patře.
Sbormistrem zůstává Petr Mikulec, jeho
zástupci Jan Moštěk a Rostislav Stloukal.
O organizační záležitosti se i nadále starají Petr
Pančocha a Jiří Ulčík. Náš výkon roste s doprovázející cimbálovou muzikou Durancija.
Jménem Mužského sboru Vlčnov bych
chtěl poděkovat hlavně všem sponzorům,
vedení KSK Vlčnov, Obecnímu úřadu Vlčnov,
České obci sokolské, Společnosti Jízdy králů a
všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem v uplynulém roce podpořili.
Jiří Ulčík

Zpráva o činnosti KSK Vlčnov v roce 2010
Klub sportu a kultury Vlčnov v roce 2010
provozoval činnosti, pro které byl ustanoven:
1) Cvičení žáků Základní a mateřské školy Vlčnov, tréninkové hodiny oddílů Tělovýchovné jednoty Vlčnov a ostatních
organizací, které pracují s dětmi nebo dospělými obyvateli Vlčnova, jako je Žlutý balet, Sbor
dobrovolných hasičů, TJ Sokol, atd.
2) Prostor pro kulturní vyžití obyvatel:
plesy, fašank, divadelní představení, koncerty,
výstavy, zřizování souborů a muzik, sportovních oddílů, prostor pro schůzování a setkávání spolků.
3) Pořádání jízdy králů společně s ročníkem, obecním úřadem, Společností Jízdy králů
a rodinou krále.Jízda králů Vlčnov proběhla ve
dnech 28. až 30. května 2010. Po minulém roce,
kdy díky dešti vznikly nové nápady v organizaci objížďky, se nesla Jízda králů Vlčnov ve
znamení změn. Jednání začala již na podzim,
kdy programová rada projednávala přestěhování programů a objížďku dovnitř vesnice.
To znamenalo zrušit stadion TJ jako hlavní
programové místo. Toto se podařilo prosadit a
rozhodnutí se ukázalo jako dobré, takže dokud
nebude hotova realizace amfiteátru „V Jamě“,
bude náves jako hlavní programové místo
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sloužit i nadále. Tělovýchovná jednota využila
volný prostor stadionu a vytvořila zde stanové
městečko. V nabídce služeb pro návštěvníky
jízdy králů nám tato možnost levného ubytování pro mladé návštěvníky chyběla.
Králem se stal Roman Hruboš, jízdu králů
jeli chlapci ročníku 1992. Jezdců královské
družiny bylo tentokrát méně, celkem třináct,
z toho dva pobočníci Matouš Mičulka a Jan
Mikulec. V neděli po ránu začalo pršet, během
dopoledne však přestalo, takže samotná jízda
králů, krojovaný průvod a část programů
venku se uskutečnilo podle plánování a bez
potíží. Legrúti letos měli, vzhledem ke změnám, poněkud horší podmínky. Ovšem rodina krále i jezdci zvládli vše bez časové tísně
a větších problémů.
Krojovaný průvod šel tentokrát od kapličky nad Sokolovnou směrem na náves k hlavnímu jevišti. Obavy z ucpání návsi a plašení koní
se nepotvrdily a vše proběhlo v klidu. Podle
předpovědi se ale hnala bouře a déšť. I když se
závěrečný ceremoniál, s názvem „Královský
vínek“ s vystoupením krále Romana Hruboše,
o hodně zkrátil, přesto chybělo pár minut a
účinkující zmokli. Protože se podobné počasí
opakuje již po několikáté, uznali organizátoři,

že je nanejvýš nutné, aby bylo jeviště pro příště
zastřešeno. Nutno říci, že kdyby všechny soubory a vystupující kolektivy byly disciplinované a dbaly pokynů pořadatelů, vše by se stihlo
a nikdo by nezmokl…
Co se týká doprovodných pořadů a programové skladby, ta se v podstatě nemění a zůstává stejná již několik let. V pátek zahájila Jízdu
králů Vlčnov 2010 v Galerii na Měšťance vernisáž „Jízda králů objektivem fotoaparátu“. Do
výstavy poskytli své fotografie autoři z okolí
(Miroslav Potyka, Radovan Chvíla, Pavel
Bezděčka, Martin Sekanina, Pavel Popelka,
Oldřich Prajza, Martin Nevyjel, František
Frýza) i místní (Zdeněk Koníček, František
Zemek, Rostislav Pijáček, Petr Pavelčík, Jan
Pijáček). Večer se konalo v sále KSK Vlčnov
regionální kolo Uherskobrodska v soutěži
„O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“. Verbířské soutěže se zúčastnilo devět verbířů, vyhrál Petr Pěcha z Kunovic. Sobotní
odpolední a večerní programy se nesly opět
v duchu tradičním. „Předání vlády králů“ se
rozhodla autorka trochu pozměnit, tentokrát vyzdvihla roli žen při jízdě králů. Jistě
i z toho důvodu, že děvčat se sešlo v tomto
ročníku téměř dvakrát tolik, co legrútů.
strana 15

Vystoupily mimo jiné např. sestra krále či
Vlčnovské búdové umělkyně. V neděli se většina doprovodných pořadů a programů na vesnici musela kvůli dešti stěhovat pod střechu.
Během dopoledne pršet přestalo, ale např.
program „Zpívání pro krála“, který probíhal
v sále KSK Vlčnov nešlo v jeho průběhu stěhovat zase ven, bohužel musel být dokončen
celý vevnitř.
Autorů programů, organizačních pracovníků, dobrovolníků, pořadatelů a dalších lidí zajišťujících celou akci bylo kolem
150. Během tří dnů vystoupilo na 27 souborů, sborů a muzik. Domácí – Čerešničky,
Vlčnovjánek, Vlčnovské búdové umělkyně,
Mužský sbor Vlčnov, Vlčnovjan, CM Čardáš a
Durancija, DH Vlčnovjané, DH Vlčnovjanka.
Hosté – Kopaničár ze Starého Hrozenkova,
Falešnice z Míkovic, soutěžící verbíři, CM
Mladí Burčáci, Slovácký krúžek Háječek
z Ostrožské Lhoty, Děcka ze Skoronic,
Holúbek z Uherského Brodu, Valašský soubor Kašava ze Zlína, Folklorní klub Omladina
z Košic, Slovácký soubor Kyjov, CM Burčáci,
mužský sbor z Míkovic, Hradčovic, Krasavci
z Ostrožské Nové Vsi, Mužáci ze Šardic, ženský sbor z Ostrožské Nové Vsi, Marijánky
z Vacenovic, DH Šohajka z Dolních Bojanovic,
CM Jakub z Uherského Brodu.
Záštitu přijal hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák.

Finanční zhodnocení Jízdy
králů Vlčnov 2010:
Náklady v Kč celkem:
spotřeba materiálu
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby:
technické zajištění
propagace
poštovné, telefon
honoráře
doprava
strava účinkujících
ubytování účinkujících
nájem koní
prezentace jk
ostatní
nájem parkoviště
ostatní služby celkem
osobní /mzdové/ náklady
mzdy včetně odvodů
OON
celkem

864 011
20 061
8 662
27 716

Výnosy v Kč celkem:
vstupné
prodej tiskovin
ostatní /vrácené poštovné, služby/
nájmy stánků /jarmark/
smlouvy o reklamě
dotace
Ministerstvo kultury
Zlínský kraj
dotace celkem

795 655
323 690
1 140
19 335
9 490
222 000
170 000
50 000
220 000

Rozdíl

-68 356

67 432
117 641
15 327
79 000
25 953
75 033
20 060
6 320
20 000
14 271
1 720
442 757
137 620
192 276
364 815

5) Provoz posilovny pro veřejnost v hasičské
zbrojnici byl koncem roku ukončen pro nezájem platící veřejnosti. Posilovnu provozuje
nadále Sbor dobrovolných hasičů pro svoje
členy.
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6) Provoz Galerie na Měšťance
V roce 2010 bylo připraveno 8 výstav:
10. 01. až 31. 01.
Fotografie František Zemek
21. 02. až 14. 03.
Písničkové kalendáře
„Ještě se zpívá“
21. 03. až 18. 04.
Oldřich Páleníček Ilustrace
a drobná grafika
15. 05. až 25. 05.
Výstava k otevření Muzea lidových
pálenic „Ako tečú pesničky“
ve spolupráci s Trenčínským
muzeem (Slovensko)
28. 05. až 26. 06.
Jízda králů objektivem fotoaparátu
29. 08. až 26. 09.
Tomáš Mareček Obrazy, objekty
10. 10. až 14. 11.
100 let tělovýchovy a
sportu a 80 let kopané
28. 11. až 02. 01.
Sladké vánoce
Klub sportu a kultury pořádal během roku
akce a na několika se podílel jako spolupořadatel:
09.01.
Memoriál Karla Prchlíka
– turnaj v nohejbale
16. 01. Sportovní ples
22. 01. Myslivecký ples
23. 01. Dětský krojový ples
30. 01. Krojový ples
06. 02. Ples Sboru dobrovolných hasičů
07. 02. Dětský karneval
12. 02. Ples Oblastní charity

20. 02.
06. 03.
12. 03.
20. 03.
21. 03.
27. 03.
04. 04.
10. 04.
18. 04.
23. 04.
04. 05.
09. 05.
15. 05.
28. 05.
26. 06.
24. 07.
08. 09.
19. 09.
26. 09.
15. 09.
28. 11.
04. 12.
11. 12.
12. 12.
26. 12.

Fašanková zábava
(Žlutý balet + KSK)
Fleret (Nohejbal + KSK)
Košt slivovice
(Mužský sbor+VBÚ)
Okresní konference SDH
Představení „Láska brány otevíra“
(KSK)
Degustace vín
Košt vín
Florbal pro děti
(Sdružení rodičů...)
Setkání důchodců
Taneční zábava
(ročník 1992 +KSK)
Zájezd na výstavu Floria
Věžky u Kroměříže
Den matek – charitativní koncert
(Vlčnovjánek)
Otevření muzea lidových pálenic
Jízda králů (28., 29., 30. 5.)
100 let tělovýchovy
a 80 let fotbalu ve Vlčnově
Hodové zpívání (Mužský sbor)
Konference ICCN
Košt vdolečků
Den otevřených dveří
Volby (15.–16. 09.)
Mikulášské odpoledne
(Sdružení rodičů + KSK)
Mikulášský countrybál
(Lukášovci + KSK)
Výroční schůze SDH Vlčnov
Vánoční koledování
(soubory KSK)
Štěpánský šachový turnaj (TJ)

Hospodářské výsledky Klubu sportu a kultury Vlčnov za rok 2010
Název položky
Účet
Hlavní činnost
Hospodářská čin.
A. Náklady celkem
3 492 372,16
387 333,12
I. Náklady z činnosti
3 471 855,66
387 333,12
1. Spotřeba materiálu
501
213 964,50
9 669
2. Spotřeba energie
502
534 333,16
0
3. Prodané zboží
504
3 405
118 056
4. Opravy a udržování
511
28 112
0
5. Cestovné
512
38 903
0
6. Náklady na reprezentaci
513
19 498
0
7.
Ostatní služby
518
819 122,05
0
8. Mzdové náklady
521
1 421 221
0
9. Zákonné sociální pojištění
524
352 204
0
10. Zákonné sociální náklady
527
36 114,95
0
11. Jiné sociální náklady
528
2 478
0
12. Daň silniční
531
2 500
0
13. Odpisy dlouhodob. majetku
551
0
259 608,12
II. Finanční náklady
1. Ostatní finanční náklady
B. Výnosy celkem
III. Výnosy z činností
1. Výnosy z prodeje služeb
2. Výnosy z prodaného zboží
3. Výnosy z prodeje materiálu
4. Ostatní výnosy z činností
IV. Výnosy z nezpoch. nároků
1. Výnosy z nezpoch. nároků
2. Výsledek hospodaření

569

20 516,50
20 516,50

0
0

602
604
644
649

3 100 837,91
780 837,91
617 402,74
0
19,17
163 416

444 530
444 530
45 500
141 030
0
258 000

2 320 000
2 320 000
-391 534,25

0
0
57 196,88

672

V lčnovský zpravodaj – číslo 32 – květen 2 011

V rámci Mikulášského odpoledne jsme
pořádali v přísálí dílničky, jako kompenzaci
za loňské zrušené Chystáme vánoce.
Pracovníci připravili jedno vydání
Vlčnovského zpravodaje, Finanční dary
jsme získali z Nadace děti-kultura-sport Ivo
Valenty v Uherském Hradišti: pro ženský
sbor Vlčnovské búdové umělkyně jsme dostali
20000 Kč na doplnění krojového vybavení.
Z Ministerstva kultury ČR jsme obdrželi
po úspěšné žádosti v programu tradiční lidová kultura částku 170 000 Kč na jízdu králů.

Patnáctého května bylo slavnostně otevřeno Muzeum lidových pálenic ve stodole hospodářské usedlosti č. 65. Program při
otevření byl velmi bohatý: výstava v galerii,
slavnostní otevření za účasti Petra Nečase,
košt slivovic v Sokolovně, malý jarmark
výrobců v parku, večerním kulturní program.
Účinkovali: Martin Hrbáč a cimbálová muzika, Vlasta Grycová a ženský sbor ze Strání
SEN, Cimbálová muzika Durancija Vlčnov
a Mužský pěvecký sbor Vlčnov, Štrajchkapela
Kněžpole, PhDr. Ivo Frolec, Mgr. Jiří Severin,
Vlčnovské búdové umělkyně, Mužský sbor
Strání, David Pavlíček ...

Webové stránky obce Vlčnov
Jistě jste si všimli několika změn, které jste
mohli vysledovat na webových stránkách obce
Vlčnov. Některé jste určitě zaznamenali dříve
a s úspěchem je používáte, další nové funkce
na vás čekají. Dovolte nám vás seznámit s těmi
nejdůležitějšími:
Hlášení obecního rozhlasu
Termín spuštění: již funguje
Již od minulého roku se na obecním webu
objevují zprávy, které se dostávají mezi občany formou hlášení obecního rozhlasu. Tyto
zprávy zveřejněné formou textu jsou dostupné
z horního menu pod názvem „Hlášení OU“.
Místní obyvatelé, kteří přijíždějí do svých
domovů v pozdních hodinách, tak mají přehled, co se oznamovalo místním rozhlasem
během jejich nepřítomnosti.
Usnesení ze zasedání rady,
zastupitelstva
Termín spuštění: již funguje
Úřední deska
Termín spuštění: 1. 3. 2011
Obec má ze zákona povinnost vést úřední
desku v elektronické podobě. Obec na tento
zákon reagovala a do konce února 2011 využívala společnou elektronickou vedenou pro
všechny obce Uherskobrodska na městském
úřadě v Uherském Brodě.
Tato deska byla sice funkční, ale časem
přestala splňovat další požadavky, které kladli samotní uživatelé. Proto jsme od 1. 3. 2011
spustili svoji Elektronickou úřední desku,
která vám určitě přinese větší uživatelský komfort. Najdete ji v horním menu „EDESKA“
Evidence služeb a podnikání
Termín spuštění: 1. 3. 2011
Kdo podnikáte a zadal jsem svoji činnost
do evidence živností, tak jste se začátkem roku
nenašel. Bohužel naše zkušenosti byly s touto
rubrikou velmi špatné a časem se staly některé vámi poskytované údaje neaktuální. Proto
jsme jako obec navázali spolupráci s EDB, což
je Evropská databanka firem. Jenom pod heslem Vlčnov zde najdete 73 záznamů o poskytovaných službách.
V této databance je řádková inzerce zdarma. Tudíž, pokud se chcete zaevidovat anebo
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změnit své údaje, tak stačí vyplnit jejich formulář a potom jenom zkontrolovat, zda je
všechno správně.
Emailový kontakt je zlin@edb.cz
Služby a podnikání
Termín spuštění: březen 2011
Pro zvýšení komfortu pro vlčnovské podnikatele jsme založili novou rubriku „Služby“.
Tato rubrika bude sloužit k oznámení začátku vašeho podnikání, ke zveřejnění
změn (např. nová otevírací doba, nová prodejna, nové kontaktní informace) a dalším informacím. Naopak tato kategorie zpráv nebude
přístupná pro běžná obchodní sdělení, takže
k prezentaci informací typu „nové zlevněné
cosi za výjimečně dobrou cenu“ budeme muset
použít např. hlášení obecního rozhlasu.
Tuto službu budeme poskytovat pouze
osobám, které mají sídlo ve Vlčnově.
Stažení souborů
Termín spuštění: v nejbližší době
Naše obec se plně hlásí k otevřenosti všech
státních institucí a proto budeme zveřejňovat všechny smlouvy, které budeme uzavírat.
K tomu bude sloužit tato rubrika, která občanům dovolí se s nimi seznámit.
Velmi pozorní uživatelé si určitě všímají dalších úprav. Jsou to drobné změny, které
rychle reagují na požadavky uživatelů a dovolují nám zlepšovat vaši informovanost. Denně
si stránky obce Vlčnova prohlédne jeden tisíc
lidí a tak se snažíme rychle reagovat na připomínky vás občanů a snažíme se vám co nejvíce vyhovět.
Informace zveřejněné na obecním webu
pro vás připravuje Obecní úřad ve Vlčnově
ve spolupráci se Zdenkem Koníčkem, který je
technickým správcem naší internetové prezentace. Grafickou podobu našeho webu zpracovala Natálie Pěrková-Knotková.
Děláme vše pro vás a proto se můžete
s čímkoliv, co se týká obecního webu, s plnou
důvěrou obracet na všechny pracovníky obce
anebo přímo na našeho správce.
E-mail: obec@vlcnov.cz,
kontakt na správce stránek:
web@vlcnov.cz.

Muzeum lidových pálenic v roce 2010
od 15. 5. do 31. 10. navštívilo celkem 6 237
návštěvníků:
květen
červen
červenec
srpen		
září		
říjen		

3 226
556
423
605
943
484
Zdeňka Brandysová,
ředitelka KSK

Odpadové
hospodářství
v obci Vlčnov
za rok 2010
Zpracovaly:
Marta Moštková, místostarostka
Anna Pešlová, účetní obce Vlčnov
Specifikace odpadů
Směsný komunální
odpad - popelnice
Objemný odpad,
zemina a kamení
Papír
Plasty
Nápojové kartony

množství
732,970 t
217,670 t
49,750 t
30,010 t
3,751 t

Sklo

24,640 t

Kovy

19,237 t

Nepoužitá léčiva
Nebezpečný odpad, pneumatiky, vyřazené elektro
celkové množství odpadů

0,063 t
17,138 t
1095,229 t

Příjmy za rok 2010
v odpadovém hospodářství
Občané
1 258 393 Kč
Firmy
Kovový šrot + vytříděný papír
EKO-KOM + platby za
zpětný odběr elektro
Příjmy celkem

1 772 276 Kč

Náklady za rok 2010
v odpadovém hospodářství
Popelnice

1 612 116 Kč

Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
Náklady celkem
Rozdíl nákladů a příjmů

87 520 Kč
72 820 Kč
353 543 Kč

393 246 Kč
67 374 Kč
428 666 Kč
2 501 402 Kč
729 126 Kč
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Informace o odpadech
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:
1. fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem,
za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména
a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba; má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Od poplatku se osvobozují:
1. fyzické osoby, které jsou přihlášeny
v obci k trvalému pobytu a žijí celoročně v zahraničí;

2.

3.
4.
•

•

fyzické osoby, které jsou přihlášeny
v obci k trvalému pobytu, ale nezdržují se zde a není zjistitelná adresa
jejich pobytu;
fyzické osoby starší 85 let, které
jsou přihlášeny v obci k trvalému
pobytu
čtvrté a každé další nezaopatřené
dítě v domácnosti
poplatek zahrnuje svoz a likvidaci
komunálního odpadu (z popelnic),
svoz, zpracování a pořízení pytlů
na tříděný odpad, svoz a likvidace
objemného a nebezpečného odpadu
ze sběrného dvora, bílého i barevného skla z kontejnerů a v neposlední
řadě i možnost uložení stavební suti
na skládce za stadionem
významnou finanční částku tvoří
nájem za popelnice, které jsou
v majetku svozové firmy. Prosím
proto, abyste přehodnotili množství

•

•
•

•
•

popelnic v domácnosti a přebývající
vrátili do sběrného dvora
na 3 místech v obci byla zřízena nově
stanoviště kontejnerů na sklo: Pod
Bočky před čističkou, pod vinohrady
u dětského hřiště, u mateřské školy
na chodbě obecního úřadu byl umístěn další box, tentokrát na baterie
skládka stavební suti je otevřena
od dubna do října každou sobotu od
9.00 do 11.00 hod. Je zde možné uložit stavební suť roztříděnou na betonovou a cihlovou. Není možné zde
ukládat zeminu ani kotovice.
Uzavřen bude sběrný dvůr i skládka
suti v sobotu 28. 5. 2011.
Každoroční sbírka použitého ošacení
se uskuteční od 19. 5. do 21. 5. 2011.

Marta Moštková,
místostarostka obce
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strana 18

V lčnovský zpravodaj – číslo 32 – květen 2 011

