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Milí občané,
máme za sebou první polovinu roku 2010,
děti a studenti si užívají prázdninových dnů
a jejich rodiče zasloužené dovolené. Na obce
se dovolená nevztahuje. Projekty, které jsou
v realizaci, pokračují bez ohledu na roční
období. Některé byly v uvedeném období
zahájeny, jiné se realizují a část byla ukončena.
Ráda bych je okrajově připomněla, o mnohých
akcích bude podrobněji psáno dále.
V květnu bylo slavnostně otevřeno
Muzeum pálenic, do finiše spěje naše největší investiční akce výstavba čistírny odpadních
vod. Byla provedena revitalizace tří dětských
hřišť Záhumní, Rybníček a U dvora, byly zrekonstruovány pomníky z 1. a 2. svět. války na
místním hřbitově. Byl zbudován nový chodník
k Rybníčku, opraveny chodníky k lávkám přes
potok na dolním konci, položen nový povrch
silnice nad Starohorskou ul., vlastním recyklátem byla zpevněna cesta ve vinohradech
v délce 700 m, upravena po přívalových deštích cesta Hráběcí a uloženy odtokové žlaby
a zpevnění cesty při vstupu do obory. V charitním domě pořízena síta proti hmyzu do
oken pro zvýšení ubytovacího konfortu pře-

devším pro imobilní klienty. V realizaci je projekt „Nákup vybavení pro udržení tradičních
zvyků ve Vlčnově“, který obec realizuje prostřednictvím Společnosti Jízdy králů.
Máme za sebou také největší kulturní akci
– jízdu králů, která byla pro nás netradičně
spojená s parlamentními volbami. Proběhla
rovněž tradiční výstava vín, setkání důchodců,
vítání občánků a podíleli jsme se na pořádání
charitního plesu. 2× byla uspořádána humanitární sbírka.
A na co se můžete těšIt
v následujícím období?
Určitě to bude den otevřených dveří, slavnostní kolaudace a uvedení do zkušebního
provozu čistírny odpadních vod /o přesných
termínech budete informováni, zatím nejsou
stanoveny/, očekáváme zahájení rekonstrukce stadionu TJ, na které se obec rovněž podílí. Zúčastníme se za mikroregion Východní
Slovácko Slavností vín v Uh. Hradiště a očekávají nás komunální volby.
Největší očekávanou kulturní událostí,
která přesahuje nejen hranice obce, regionu,

kraje, ale i naší republiky je „Mezinárodní
kulatý stůl místních samospráv“, který pořádá organizace ICCN se sídlem v Jižní Korei ve
spolupráci s obcí Vlčnov poprvé v její historii
v Evropě. Konference bude slavnostně zahájena ve Vlčnově 8. září, jednání budou probíhat
v Uh. Hradišti a ukončení 11. září se uskuteční v historických prostorách Pražského
hradu. Prostřednictví svých delegátů z řad
starostů, představitelů významných světových univerzit i zástupců světové centrály
UNESCO, budou zastoupeny země: Česká
republika, Slovenská republika, Egypt, Korea,
Itálie, Francie, Maďarsko, Jamajka, Filipíny,
J. Afrika, Španělsko,Turecko, Kuba, Indonésie,
Rusko, Nepál, Vanaut, Barbados, Venezuela,
Trinidad a Tobago, Nový Zéland, Švédsko
a USA. Tématem konference je Ochrana a udržení nehmotné lidové kultury světa.
Nad konferencí převzal záštitu starosta
Uh. Hradiště, hejtman Zlínského kraje, předseda vlády, předseda senátu a česká sekce
organizace UNESCO.
Jan Pijáček, starosta
Marta Moštková, místostarostka

Vlčnovští sportovci oslavili kulatá výročí
Poslední červnový víkend ve Vlčnově
patřil sportovcům, kteří slavili kulatá jubilea:
100 let sportu a tělovýchovy a 80 let kopané
ve Vlčnově.
V pátek 25. 6. od 18:00 proběhl v Klubu
sportu a kultury vzpomínkový pořad „Tenkrát
ve Vlčnově“. Jednalo se o audiovizuální pásmo
složené z fotografií a vzpomínek pamětníků na
sportování ve Vlčnově v posledních 100 letech
a prezentaci současných vlčnovských sportovců, kteří působí ve vlčnovských klubech ale
i jinde, protože jejich výkonnost přesahuje
možnosti stávajících vlčnovských oddílů.
Program zahájil a pořadem provázel Mgr.
Milan Kvasnička, místopředseda TJ Vlčnov.
Hosty přivítal a úvodní slovo pronesl předseda
TJ Vlčnov ing. Miroslav Josefík.
O počátcích sportování ve vlčnovském
Sokolu seznámil veřejnost Břetislav Mikulec,
o sportování ve vlčnovském Orlu Antonín
Pešl. Na své cvičitelské a gymnastické počátky i na pozdější cvičitelskou činnost v ZRTV

a později zase v Sokolu zavzpomínal pan
Zdeněk Králíček. Vlčnovjanům se připomněl
i úspěšný gymnasta z 50. let pan František
Knotek (Kosťa) bydlící momentálně v Brně.
V 1. polovině programu se dále představili šachisté (Jan Javor), stolní tenisté
(Dušan Vráblík), volejbalisté a tenisté (Mgr.
Milan Kvasnička). Na svou úspěšnou sportovní dráhu zavzpomínali kulturista a vzpěrač Jan Kohutič a atlet Antonín Tykal. S cvičeními, ve Vlčnově navštěvovanými hlavně
ženami, seznámily veřejnost paní Markéta
Knotková (Asociace sport pro všechny)
a Lenka Chvilíčková, která zastoupila nepřítomnou Magdu Kučerovou (Zdravotní cvičení, Zumba). Desítky fotografií připomínající
úspěšnou éru dívčí házené ve Vlčnově připravila bývalá hráčka Simona Kuželová a bývalý
trenér František Podškubka. Na úspěšnou éru
vlčnovské cyklistiky zavzpomínal pan Jaroslav
Moštěk. Zmíněna byla i krátká anabáze vlčnovských cyklistů v 80. letech v Uh. Brodě

(V. Knotek, R. Hruboš). Cyklistické téma
zakončil Zdeněk Klabačka prezentací triatlonu – sportu, kterému se v současnosti
věnuje (kombinace jízda na kole, běh, plavání). Vlčnovskou hokejovou éru na hřišti
Pod Bočky připomněl hostům pořadu pan
František Křapa (Frcek). Na plátně se objevili hráči, kteří představují současné vlčnovské
hokejové mládí: M. Matějíček (hráč PSG Zlín),
V. Ježek (Zlín, Skalica), P. Kubal, P. Křeháček
a G. Kovář (HC Uh. Hradiště).
O neregistrovaných rekreačních vlčnovský sportovcích (vodáci, motocross) povyprávěl hostům František Pavelčík. Úspěchy svých
vnuků (bratři Španělové), ve sportovním
odvětví pro Vlčnov nevídané krasobruslení
a rychlobruslení prezentoval Břetislav
Mikulec. Aktivity a vstup amatérského sdružení Žlutý balet do vlčnovského fotbalu komentoval Bc. Dušan Mikulec. Zpestřením pořadu
byla prezentace vlčnovské závodnice v motocrossu, slečny Mariky Mlýnkové. Ozdobou

Zahájení večera
– místopředseda TJ Vlčnov Mgr. Milan Kvasnička.

Úvodní slovo, přivítání hostů
– předseda TJ Vlčnov Ing. Miroslav Josefík

Martin Jakubčík
– osoba, na které to všechno stálo
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pořadu pak bylo vystoupení dvou vlčnovských
rodaček, mistryně světa v kulturistice v kategorii bodyfitness, slečny Evy Sváčkové a několikanásobné mistryně republiky a reprezentantky ČR na evropských a světových šampionátech, vítězky ankety „Nejlepší sportovec
okresu Uherské Hradiště pro rok 2009“, slečny Anety Kučerové.
Program zpestřilo vystoupení vlčnovských mažoretek Emča a udělování téměř
90 pamětních medailí sportovkyním a sportovcům, žijícím i „im memoriam“, kteří se
o vlčnovský sport zasloužili buď vynikajícími
výsledky nebo dlouhodobou, převážně dobrovolnou trenérskou či funkcionářskou prací.
Druhá část programu byla věnována už
pouze vlčnovskému fotbalu. Materiály byly
seřazené podle etap: Počátky kopané ve
Vlčnově. Léta válečná a poválečná. Slavná

éra vlčnovské kopané. Budování nového sportovního stadiónu. 70. léta. Družba Dahlen
– Vlčnov. 80. léta. 90. léta. Rekonstrukce
kabin. Poslední desetiletí vlčnovského fotbalu. Vzpomínka a poděkování zemřelým.
Jednotlivé kapitoly byly naplněny stručnou charakteristikou vzpomínaného období,
videoklipy s nahraným vzpomínkami významných účastníků dění ve vlčnovské kopané a
stovkami fotografií. Z bývalých fotbalistů
poskytli vzpomínky zejména hráči ze slavného období vlčnovské kopané (Jan Křapa,
František Křapa, Josef Pestl, Miroslav Koníček
, ...), pak z pozdějšího období (F. Vozár, bratři Śobáňové, F. Bařina, ing. P. Josefík, ing
Zdeněk Ulčík, ...) i hráči a trenéři pamatující poslední vzepětí vlčnovského fotbalu na
začátku 90. let minulého století (R. Mikulec,
I. Křapa, J. Šrámek). Materiálu se sešlo tolik,

že program skončil až po půlnoci. Osnovu
videoprojekce vytvořil a materiály uspořádal ing. Miroslav Josefík, obrovskou zásluhu na vzniku celého dokumentu má Martin
Jakubčík, který dostal materiály ke zpracování
v termínu, kdy už bylo málo pravděpodobné,
že se to dá stihnout zpracovat. Nenechal však
sportovce ve štychu, za 3 odpoledne, večery a
noci pořad zkomponoval a v pátek při oslavě
jako obsluha PC a videotechniky pořad představil veřejnosti. Za vlčnovské sportovce, díky
Martine!
Poděkování patří také všem členům TJ
Vlčnov, kteří se postarali o přípravu, výzdobu a úklid sálu, o obsluhu a občerstvení hostů
a o bezproblémový průběh večera.
Vzpomínkový pořad mohl být uspořádán díky finančním příspěvkům těchto
firem: Z-GROUP, a. s., ČSAD INVEST, a. s.,

Ukázka fotbalových trofejí TJ Vlčnov

Hosté

Hosté

Mažoretky Emča

Hosté z Dahlenu (SRN)

Prezentace Sokola

Prezentace šachového oddílu

Prezentace Asociace sportu pro všechny

Jeden ze snímků o vlčnovské házené

V lčnovský zpravodaj – číslo 29 – srpen 2 010

strana 3

Jan Kohutič

Eva Sváčková

Aneta Kučerová

Antonín Tykal

Odměňování zasloužilých

Sobota 26. 6. 2010
– nástup k utkání TJ Vlčnov – 1. FC Slovácko

DELIKA, s. r. o., Řeznictví, uzenářství Josef
Podškubka, Léčebné lázně Luhačovice,
Sanatorium MIRAMARE, s. r. o., SILAMO,
s. r. o., PROMABYT, a. s., BIOEN CZ, a. s.,
SLOKOFRUCT, s. r. o., František Dacík vodo
– topo, a materiálním příspěvkům firem:
Vlčnovské vdolečky, Svatava Josefíková,
KOVÁŘ plus, s. r. o.
Pořadatelé děkují všem Vlčnovjanům,
kteří dodali fotografické materiály, poděkování patří vedení obce Vlčnov za všeobecnou
pomoc při organizaci oslav a vedení KSK za
poskytnutí prostor.
V sobotu 26. 6. 2010 odpoledne proběhlo
na stadionu TJ Vlčnov slavnostní fotbalové
odpoledne jako další část oslav. Na programu byly zápasy mládežnických mužstev proti
soupeřům z 1. FC Slovácka. Pak změřili síly
„Staří páni“ a hráči Žlutého baletu.
Vyvrcholením programu byl exhibiční
zápas domácího mužstva proti prvoligovému týmu 1. FC Slovácko. Bohužel, rozdíl
výkonnosti mezi prvoligovým mužstvem
a vlčnovským, které ještě před rokem hrálo
základní třídu, byl značný. Výsledek odpovídající: 0:13.
Sobotní odpoledne bylo zakončeno
hudební zábavou se skupinou GONG.
Poslední akcí zaměřenou na oslavy 100
let sportu a tělovýchovy a 80 let kopané ve
Vlčnově bude vernisáž v Galerii na Měšťance
s výstavou fotografií a s videoprojekcí. Na vernisáži bude veřejnosti představena a dána do
prodeje publikace – knížka k oběma výročím.
Tato akce proběhne ve 2. polovině měsíce září.
Přesný termín bude veřejnosti oznámen.
Ing. Miroslav Josefík, Předseda TJ Vlčnov
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Odpadové hospodářství
v obci Vlčnov za rok 2009
SPECIFIKACE ODPADŮ
Směsný komunální odpad - popelnice
Objemný odpad
Papír
Plasty
Nápojové kartony
Sklo
Kovy
Nepoužitelná léčiva
Nebezpečný odpad
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÉHO ODPADU
706,172 t
192,360 t
37,400 t
33,190 t
0,540 t
27,050 t
25,272 t
0,0465t
20,8295t
1 042,86 t

PŘÍJMY ZA ROK 2009 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Občané
Firmy
Kovový šrot
EKO-KOM + platby za zpětný odběr elektro
PŘÍJMY CELKEM

1 263 651,00 Kč
81 900,00 Kč
30 590,00 Kč
238 476,00 Kč
1 614 617,00 Kč

NÁKLADY ZA ROK 2009 V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Popelnice
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
NÁKLADY CELKEM

1 561 642,00 Kč
352 410,00 Kč
64 874,00 Kč
665 756,00 Kč
2 644 682,00 Kč

ROZDÍL NÁKLADŮ A PŘÍJMŮ

1 030 065,00 Kč
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Komentář k předloženému přehledu
odpadového hospodářství v obci Vlčnov
Celkové množství odpadů se pohybuje na
přibližně stejném množství. Není to způsobeno tím, že bychom nezvyšovali produkci
odpadu, naopak. Do odpadů se totiž nezapočítává stavební suť, kterou poslední 2 sezony
nevyvážíme na skládku, ale využíváme pro
potřebu obce jako recyklát.
V oblasti příjmů jsou navýšeny platby od
EKO-KOMu, což jsou platby za tříděný odpad
a dále za zpětný odběr elektra. Tam jsme si
polepšili díky lepšímu třídění plastů, papíru
a nápojových kartonů a odevzdávání kompletních vysloužilých elektrospotřebičů. Při
této příležitosti bych chtěla připomenout jak
je důležité nerozebírat elektrospotřebiče na

součástky. Nekompletní spotřebič je totiž
posuzován jako odpad a tudíž se jako odpad
musí i zaplatit svozové firmě. Svoz kompletních elektrospotřebičů finančně obec nezatěžuje a naopak obec získává platby za zpětný
odběr elektra.
V oblasti nákladů v odpadovém hospodářství se nejvíce zvýšila položka na tříděný
odpad. Důvodem je nákup pytlů na tříděný
odpad. Využívám této příležitosti a apeluji na
všechny občany, že uvedené pytle jsou určeny výhradně na plasty, papír a nápojové kartony. Nepoužívejte je, prosím, na nic jiného,
ani na humanitární sbírky šatstva. Pokud je
nespotřebujete na daný účel, nechoďte si na

další. Jsou příliš drahé na to, aby se zneužívaly
k jinému účelu.
Pro podnikatele mám nový návrh.
Vzhledem k tomu, že část z Vás má uzavřenou smlouvu přímo se svozovou firmou,
doporučila bych stejný systém i ostatním,
kteří uzavírají smlouvu s obcí. Po konzultaci s firmou Rumpold budete na podzim obesláni s návrhem smlouvy na dobu neurčitou.
Upozorňuji rovněž na citaci zákona, který
říká, že na vyzvání musí každý prokázat likvidaci odpadu.
Marta Moštková
místostarostka obce

Odkanalizování splaškových a srážkových odpadních
vod ve Vlčnově od zahájení zkušebního provozu ČOV
Blíží se dokončení stavby čistírny odpadních vod (dále ČOV) v naší obci s předpokládaným zahájením zkušebního provozu do konce
září letošního roku. Technologie naší ČOV od
zahájení zkušebního provozu dokáže vyčistit
všechny odpadní vody (z koupelen, kuchyní,
WC a dešťových vod) na takovou úroveň, že se
bude moci vrátit život do Vlčnovského potoka
včetně všech jeho přítoků. Pokud se podaří
v souladu se zákonem 274/ 2001 svést do kanalizační sítě všechny odpadní vody, mohou se
brzy v našem potoce prohánět pstruzi, raci
a ostatní na čistou vodu nároční vodní živočichové. V této souvislosti je nezbytné připomenou, že naši předkové a starší spoluobčané od
poloviny 40. let (těsně po skončení 2. světové
války v roce 1946) začali systematicky budovat
kanalizační řády, na které v současnosti plynule navazujeme. Z praktických poznatků uvádím, že mimo Vlčnova neznám široko daleko
obec, kde byla vybudována páteřní kanalizace
v takovém rozsahu. Pro zajímavost z hlediska kvality a životnosti kanalizací je pozoru-

hodné, že díla vybudovaná do začátku 50. let
značně překonávají kvalitu staveb z let 60.
a 70. budovaných v akcích „Z“. Tento poznatek
neznamená zlehčování úsilí budovatelů kanalizací v akcích „Z“, ale poukázání na tehdejší
kritéria hodnocení, kdy byly důležitější kilometry kanalizací než kvalita, zejména trubních materiálů.
Uvedené skutečnosti jsem si dovolil konstatovat před tím nejpodstatnějším, co ukládá
zákon 274/2001 pro všechny majitele nemovitostí v obcích, kde jsou odpadní vody svedeny
na ČOV. Ve Vlčnově je jednotná kanalizace,
do níž se odvádí vody srážkové a splaškové.
Není přípustné do jednotné kanalizace odvádět vody spodní, jež snižují účinnost čistícího
efektu ČOV.
1. Majitelé nemovitostí s předčišťovacím
zařízením (septiky všech druhů) mají
povinnost toto zařízení odstavit, tzn. propojit napřímo přítok do septiku s odtokem.
2. Majitelé nemovitostí s vyústěním domovní kanalizace do potoka či trativodu mají

zákonnou povinnost přepojit odpadní
vody na jednotnou kanalizační síť. Pokud
toho nelze dosáhnout gravitačně (samospádem), musí být odpadní vody do kanalizace přečerpávány.
Termín přepojení je maximálně do ukončení zkušebního provozu ČOV (do konce září
2011). V zájmu zajištění maximální účinnosti
ČOV a jejího úspěšného vyhodnocení v rámci
zkušebního provozu by bylo ideální realizovat
propojování v obci do 6–8 měsíců od zahájení
zkušebního provozu.
S technickými podmínkami propojování
předčišťovacích zařízení (septiků) a napojováním ostatních nemovitostí budou občané obce
Vlčnov informováni nejpozději do 15. 9. 2010.
Josef Ondrůšek, vedoucí ČOV Uh. Brod
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, 686 36 Uh. Hradiště
josef.ondrusek@svkuh.cz
Tel: 572 637 671, Mobil: 606 731 164

Klub dětí Broučci
Klub dětí Broučci funguje již 6. rokem a
do povědomí rodičů se dostal nejen veřejnými
kulturními akcemi, které spolupořádá s jinými organizacemi, ale zejména svou pravidelnou činností v klubovně. V loňském roce jsme
se scházeli každé pondělí a středu od 10 do
11.30 hod, klub navštěvovalo pravidelně cca
12 maminek se svými dětmi. Některé z nich
se s námi opět pomalu rozloučí, protože jejich
děti nastoupí do mateřské školy a maminky se
vrací zpět do zaměstnání. Doufáme, že tím,
že tyto děti navštěvovaly klub Broučků, bude
pro ně nástup do MŠ jednodušší. To je také
jeden z hlavních cílů klubu dětí. Za loňský rok
bychom rádi poděkovali všem maminkám,
které se aktivně zapojily do naší činnosti a to
zejména Marcele Solíkové a Lence Boťové.
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V loňském roce se nám nepodařilo
uskutečnit všechny plánované akce pro širší
veřejnost a to buď z důvodu špatného počasí, nebo hrozby chřipkové epidemie koncem
roku. Byla naplánovaná například drakiáda
v búdách, spoluúčast na organizaci 2. ročníku mikulášské besídky, měli jsme také připraven program na vánoční dílničky. I přesto, že
jsme se na veřejnosti nakonec prezentovali
pouze spoluúčastí na Pohádkovém lese ve
Vlčnově, rodiče se svými dětmi už o našem
klubu vědí a od počátku tohoto roku se k nám
přidalo dalších 13 maminek se svými malými
ratolestmi.
V tomto roce plánujeme opět akce pro
děti, o kterých se zavčas dozvíte buď z vyvěšených plakátů, obecního rozhlasu nebo na

našich nových stránkách www.brouccivlcnov.
estranky.cz Z důvodu velkého zájmu rodičů
také plánujeme otevření klubu i v odpoledních
hodinách, o které nás požádaly bývalé členky, jejichž děti nastoupily do MŠ, ale přesto
by se rády scházely dál. V tyto hodiny bude
klub zpřístupněn i rodičům, kterým dopolední
čas nevyhovuje. Do budoucna také plánujeme
cvičení s dětmi na gymnastických balonech.
Všechny novinky se dozvíte vždy v aktualitách
našich stránek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům našich akcí, ale také Obecnímu
úřadu ve Vlčnově, který naši činnost podporuje.
Zita Zemková
Ing. Hana Mošťková
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Občanské sdružení rodičů při ZaMŠ Vlčnov
V roce 2009 uspořádali členové sdružení dvě sportovní akce. Velikonoční turnaj ve
volejbale pro starší děti, rodiče a učitele ve
spolupráci s volejbalovým oddílem a florbalový turnaj smíšených družstev žáků druhého
stupně ZŠ. Největší akcí sdružení byl druhý
ročník „Pohádkový les“ pro nejmenší děti.
Na přípravě a organizaci se podílelo i mnoho
dobrovolníků, nečlenů sdružení a sponzorů.
Plánovanou „ Mikulášskou besídku“ jsme se,
po konzultaci s hygienickou službou, rozhodli zrušit vzhledem ke špatné epidemiologické
situaci.
Sdružení zaznamenalo v roce 2009
mnoho ukončení členství jak z řad rodičů tak
i učitelů. Učitelé vlčnovské školy se nezúčast-

nili žádné z akcí sdružení organizovaných pro
jejich žáky.
Rodiče cítí, že původní cíle sdružení jsou
nedosažitelné a dnes již beze smyslu, nebo
jejich děti změnily školu.
V pondělí 22. února se uskutečnila valná
hromada sdružení. Hlavním tématem byl další
směr práce. Protože se nenašlo nové vedení,
které by navázalo spolupráci s vedením školy
a oživilo původní cíle, bylo rozhodnuto přejmenovat sdružení na „Spolek pro vlčnovské
děti“. Naším cílem je soustředit se na organizaci akcí, které mají již svou tradici.
Rodiče dětí základní školy, pokud budou
chtít poukázat na některé nedostatky či problémy, se mají právo obrátit na členy škol-

ské rady ( její jmenný seznam je uvedený na
stránkách školy) či na provozovatele školy –
Obec Vlčnov. Věřím, že jak členové školské
rady, tak představitelé obce se jejich podněty
budou zabývat. Ti z rodičů, kteří se rozhodnou
k aktivní činnosti ve prospěch školy budou mít
možnost kandidovat do školské rady v červnu 2011 či do zastupitelstva obce na podzim
letošního roku.
Těšíme se na střetnutí se sportovci na
volejbalovém a florbalovém turnaji a se všemi
na třetím ročníku „Pohádkového lesa“.
Za Spolek pro vlčnovské děti
Radek Srnec
předseda sdružení

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vlčnov
Diabetes je jedno z nejčastějších onemocnění na světě a počet nemocných stále stoupá. Statisíce dalších o své chorobě zatím nic
netuší, protože cukrovka nebolí. Dozví se o ní
až při komplikacích. V ČR je hlášeno 750000
diabetiků. Náš svaz diabetiků v Uherském
Brodě, sdružuje diabetiky z Uh. Brodu, z obcí
Bánov, Korytná, Nivnice, Vlčnov, Drslavice.
Scházíme se na členských schůzích v březnu,
červnu a listopadu, kde probíhají odborné
přednášky lékařů, měření glykemie a krevního tlaku. Tonometr, glukoměr a testova-

cí proužky byly zakoupeny z prostředků od
sponzorů. Jednou za rok pořádáme jednodenní zájezd a v měsíci září rekondiční pobyt
v lázních Luhačovice. Součástí pobytu je
kromě procedur předepsaných lékařem jedna
až dvě odborné přednášky, vstupní a výstupní měření glykemie. Z pohybových aktivit
vycházky po léčivých pramenech, turnaj
v dráhových kuželkách a hlavně 5× rehabilitační cvičení v bazénu. Kulturním vyžitím je
návštěva divadelního představení, koncertu,
galerie nebo solné jeskyně. Je zajištěna celo-

denní dietní strava. Pro snazší dostupnost
je tento celkem náročný týdenní pobyt částečně hrazen ze sponzorských darů. Chtěla
bych poděkovat OÚ Vlčnov, Bánov, Korytná,
Nivnice, městskému úřadu Uherský Brod,
Slováckým strojírnám Uh. Brod za jejich příspěvky na tuto naši činnost. Za vstřícnost
a užívání jídelny pro konání členských schůzí
velmi děkujeme SOU Uherský Brod.
Zemková Ludmila

Činnost Záchranné brigády kynologů
Jihomoravského kraje ČR v letech 2009 a 2010
Vážení spoluobčané a vůbec čtenáři Vlčnovského zpravodaje, dovolte mi,
abych vás seznámil s činností a fungováním
Záchranné brigády kynologů Jihomoravského
kraje ČR
(dále jen ZBK JmK ČR). Protože rok 2009
byl ve třicetiletém trvání brigády asi vůbec
nejúspěšnějším a v rámci obce jsme neměli
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možnost tyto úspěchy prezentovat, tak mi
dovolte, abych začal již rokem 2009.
A to se musím vrátit ještě o kousek dál.
V říjnu 2008 jsme byli jako brigáda pověřeni konáním Mistrovství České republiky psovodů záchranářů, kteří jsou součástí
Integrovaného Záchranného systému České
republiky, což pro nás bylo určité ocenění,

ale i závazek, povinnost brigádu prezentovat i jako velmi schopného organizátora. Ale
teď už k samotné činnosti členů ZBK JmK
ČR. V květnu 2009 se zúčastnilo 8 našich
členů mezinárodního soustředění na bývalém rekreačním středisku Zbrojovák u Suché
Loze, které pořádali naši přátelé záchranáři
ze Slovenska. Třídenní soustředění proběh-
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lo za krásného jarního počasí a v přátelské
atmosféře. Velmi kvalitně se cvičilo vyhledání
osob jak v sutinách, tak v lese. Poslední den
proběhla soutěž družstev (dva psovodi a dva
psi). A už tady se ukázalo, že výcvik naší brigády je na velmi vysoké úrovni. Protože můj
pes tehdy neměl ještě ani rok, tak jsem si do
družstva vybral Šárku Kovářovou se stejně
starou fenkou zlatého retrívra a s přehledem
jsme vyhráli. Další akcí bylo atestační cvičení
v Žatci, kde naše tříčlenné družstvo splnilo
velmi náročné atestační zkoušky mezinárodní
záchranářské organizace IRO. A teď se dostávám k tomu největšímu úspěchu v roce 2009 a
to je titul mistra světa ve stopách. Mistrovství
světa se v roce 2009 konalo v rumunské
Krajově, dlouho jsme se rozhodovali, jestli
kvůli vzdálenosti a lokalitě konání soutěže
vůbec pošleme naše družstvo na MS, nakonec jsme se rozhodli poslat pouze dva naše
členy a to Ivetu Matzenauerovou ze Zlína,
Kristýnu Schnáblovou z Prahy. Posléze se
toto rozhodnutí ukázalo jako správné a Iveta
Matzenauerová v Rumunsku vybojovala titul
Mistra světa v záchranářském stopování, což
je naprosto vyjímečné už jen k tomu faktu, že
za nás jeli jenom dva členové a přesto dokázali
získat tak velký úspěch.
Jak jsem psal již na začátku, byli jsme
pověřeni pořádáním Mistrovství České
republiky. Po určitém zvažování jsme se
dohodli tuto soutěž směřovat do Prostějova
a okolí, termín soutěže byl zvolen na 18. až
20. 9. 2009.
Celkem se nám přihlásilo 8 družstev včetně Městských policií Praha a Ostrava, horské služby atd. My jako pořádající organizace
jsme měli právo postavit dvě družstva, takže
nakonec startovalo 10 družstev, což je 20 psovodů a i v této konkurenci opravdu nejlepších
záchranářů kynologů v republice jsme uspěli. V družstvech jsme obsadili 3. a 6. místo.
V jednotlivcích kategorie sutiny 3. a 7. místo a
v kategorii plošného prohledání 2. a 3. místo.
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Neméně důležité ale je, že jsme uspěli i jako
organizátoři této akce. V tom nás utvrdily
jak bezprostřední ohlasy samotných účastníků akce, tak i hodnocení z Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR. Poslední akcí v roce 2009 byl 5. ročník
Memoriálu Zdeňka Katolického, který proběhl ve dnech 9. až 10.10. 2009 v Suché Lozi
a ve Vlčnově. Ve dvou kategoriích nastoupilo celkem 17 psovodů. V kategorii A pro
mladé psy nastoupilo 9 psovodů. Vyhrál
jsem já před Romanou Meduňovou z Brna a
Filipem Štrachem z Prahy. V kategorii B pro
starší a zkušenější psy nastoupilo 8 psovodů.
Vyhrála Kristýna Schnáblová z Prahy, druhá
byla Adélka Richterová taktéž z Prahy, třetí
Bohumil Hořejší z Vlčnova a čtvrtý Miroslav
Matušík taktéž Vlčnova. Pořadatelsky se
nám soutěž podařila a to nemalým dílem
i díky pomoci vlčnovských hasičů, za což jim
patří můj velký dík. Co se týká dalšího dění
v roce 2009 už jenom stručně, naši členové byli povoláni k 8 pátracím akcím, složili
19 zkoušek z výkonu záchranných psů a také
jsme prezentovali záchranný výcvik na ukázkových akcích po celé ČR.
Teď již k roku 2010. Jsme zatím v polovině roku, tak i ten článek bude podstatně
kratší. Uspořádali jsme dvoje zkoušky podle
mezinárodních záchranářských řádů IPO –R.
V obou termínech nastoupilo celkem 14 členů
ZBK JmK ČR, splnit zkoušku se podařilo v 10
případech. Jednou z důležitých akcí v prvním
pololetí bylo i Oficiální cvičení USAR týmu
České republiky a následně soutěž záchranných týmů, která proběhlo ve dnech 24. až
26. 6. 2010 v Pomořanech u Mostu. Naše brigáda vyslala oficiální tým ve složení Miroslav
Matušík a Bohumil Hořejší. Dále pak nastoupili naši členové ve dvou týmech a to Lenka
Vlachová za USAR tým ČR a Filip Štrach za
Městskou policii Praha B. Nastoupilo celkem
18 družstev včetně Poláků, Němců a Maďarů.
Vyhrálo družstvo městské policie Praha A,

druhé družstvo městská policie Praha B
(Štrach) a třetí USAR Tým ČR (Vlachová).
Naše oficiální družstvo skončilo na třináctém místě, což v této konkurenci pokládám za
pěkný výsledek. Já jsem se této akce zúčastnil
jako pořadatel a rozhodčí .Poslední a taky nejdůležitější akcí v roce 2010 bylo Mistrovství
světa, které se letos konalo v České republice a
to konkrétně v Žatci ve dnech 1. až 4. 7. 2010.
Letos jsme poslali na MS nejsilnější sestavu
pěti psovodů, jakou kdy mohla ZBK JmK ČR
postavit a v návaznosti na loňský úspěch jsme
byli plni očekávání výsledků soutěže.
Na MS jeli soutěžit tito naši členové:
Iveta Matzenauerová (stopy) loňský mistr světa
Iva Lžíčařová (stopy)
Milan Oliva (plochy)
Adélka Richterová (plochy)
Kristýna Schnáblová (sutiny)
Nechci psát bohužel, protože zopakovat
loňský úspěch, to se může podařit tak jednou
za pět let, ale mistrovský titul jsme neobhájili,
přesto jsme byli úspěšní a to opět ve stopách
třetím místem Ivy Lžíčařové a desátým místem v sutinách Kristýny Schnáblové, což je
pro nás nádherný výsledek.
A co nás čeká v nejbližší době? Od 6. do
25. 7. 2010 máme výcvikový tábor, tak se těšíme na příjemně prožitý týden na Suché Lozi
s přáteli. S lidmi, se kterými si máte co říct,
je vždy příjemné posedět.
Děkuji Vám za čas, který jste strávili
nad tímto článkem a doufám, že budu moci
i nadále pomocí Vlčnovského zpravodaje
předávat tak příjemné informace. Pokud by
jste chtěli těch informací víc, najdete je na
www.zbkjmkcr.ic.cz
Vedoucí ZBK JmK ČR
Miroslav Švestka
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Vlčnovjan v roce 2009
Mezi obligátní začátky sezóny ve Vlčnovjanu vystoupení náleží krojový ples. Tentokrát
vyšla poslední lednová sobota na 31. ledna.
Na tentýž datum si zároveň naplánovali svatbu dva tanečníci a celý soubor pozvali, takže
po dohodě s ředitelkou KSK jsme zahájili program plesu předtančením a po té se přesunuli
v kroji do Sokolovny, kde jsme se mohli až do
rána svatebně veselit.
Rádi jsme přijali pozvání dětí z Vlčnovjánku, které uspořádaly dobročinný koncert pro děti z brněnského centra Klokánek.
Koncert, věnovaný svátku matek se konal
10. května a dětským režisérům se opravdu
vydařil.
Následoval standardní třídenní jízdokrálový maratón 29. až 31. května. Vystoupení
nás tentokrát čekala všechny tři dny. V pátečním zahajovacím programu Verbířů
Uherskobrodska jsme soutěžícím dělali předskokany spolu s Olšavou a z řad Vlčnovjanu
se zapojili také tanečníci do soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na
Uherskobrodsku. Sobota byla v tradičním
duchu Vitajte ve Vlčnově, kde jsme se ujali
role hostitele družebního souboru Baldrián
z Pardubic. Neděli, kterou, jak všichni víme,
počasí notně potrápilo a déšť přinutil zrušit
průvod a hlavní odpolední program přesunout
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do sálu KSK řada nás trávila strojením koní
u rodin jezdců či krále a samozřejmě vystoupením v odpoledním programu.
Hned další týden jsme absolvovali třídenní
soustředění, na kterém bylo potřeba mimo jiné
nacvičit program vlčnovské svatby. S prosbou o předvedení zvyků spojených se svatbou
ve Vlčnově nás oslovil již v létě 2008 ředitel
uherskobrodského muzea JAK PhDr. Pavel
Popelka. Do přípravy svatby a vystoupení se
zapojilo na 80 účinkujících z většiny souborů,
cimbálové i dechové hudby a bývalých členů
i dobrovolníků, kteří se rádi oblekli do kroje.
Program Přijďte na svatbu se uskutečnil na
nádvoří muzea JAK v Uh. Brodě 20. června.
Na prázdniny byl pro soubor hlavním
plánem zahraniční zájezd. V dnech 4. až
13. července jsme vyjeli opět s osvědčenými
šoféry a autobusem ČSAD Vsetín do Francie.
Tentokrát jsme vyrazili v počtu 30 tanečníků a
muzikantů na sever do Normandie a Pikardie.
V neděli 5. července jsme přijeli do městečka poblíž historického Rouen, které má těžko
vyslovitelný název Bourgtheroulde. Tady jsme
se rozdělili do dvojic až trojic a spolu s našimi
novými domácími se vypravili na ubytování
každý do jiného koutku oblasti. I přes jazykovou bariéru bylo pro všechny ubytování v rodinách skvělá zkušenost. Do Bourgtheroulde

nás pozval zdejší spolek, který každoročně
hostí folklorní soubor z jiné části světa. Nás
si vybrali, protože jsme se jim líbili v loňském
roce v Gannatu. Až na místě jsme se seznámili s hlavní částí programu – hned druhý den
ráno jsme měli ve třech skupinkách uspořádat zábavný program pro děti místních
mateřských a základních škol. Znamenalo to
operativně vymyslet jak nejlíp vtáhnout děti
do děje a vzpomenout si na dětské tanečněhudební hry např. Zlatá brána otevřená a další.
Nakonec jsme se všichni – děti i tanečníci a
muzikanti, kteří asi poprvé a naposledy hráli
např. v obsazení klarinet, cimbál, skvěle bavili.
Večer jsme pro nacpaný kulturáček uspořádali celovečerní vystoupení v délce 90 minut
a na závěr si se skvělými hostiteli zatancovali. Poslední den našeho pobytu v Normandii
jsme jeli na výlet k moři, u kterého jsme měli
strávit odpoledne na pikniku, ale bohužel nám
nepřálo počasí. S městečkem Bourgtheroulde
jsme se neradi loučili, ale ve středu nás čekal
přesun do asi 100 km vzdáleného Noyon, kde
se konal 2. ročník Mezinárodního folklorního
festivalu. Zdejší organizátoři nás pasovali za
hlavní hosty, vzhledem k tehdejšímu předsednictví ČR v Evropské unii, takže i náš krojovaný pár byl ústředním motivem všech plakátů a oficiálních tiskovin. Když jsme přijížděli
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do městečka a na každém sloupu se na nás
v nadživotní velikosti zubil vlčnovský taneční
pár, bylo jasné, že ani tady o zážitky nebude
nouze. Na festivalu jsme byli spolu se skvělými soubory z Francie, Portugalska, Argentiny
a Turecka. Zajímavou zkušeností bylo ubytování na středoškolském lyceu i stravování
v četnických kasárnách, nebo výlet do opatství dÓurcamp a Compiegne, kterými byly
proloženy vystoupení, několik průvodů, výuka
tance atd. Jako třešinka na dortu byl pro členy
souboru přichystán po cestě domů celodenní
výlet v Paříži. Ani zdaleka se nedá město na
Seině poznat za jediný den, ale to nejdůležitější včetně výstupu na Eiffelovku jsme zvládli

a v pondělí 13. 7. se šťastně vrátili do Vlčnova.
Po návratu a poté, co jsme vstřebali zážitky,
nás čekalo vystoupení na Slavnostech bratrství Čechů a Slováků na Javořině 26. 7. a teprve potom měsíc souborových prázdnin.
20. září jsme vystoupili na pátém, tedy
„polokulatém“ ročníku koštu vdolečků tady ve
Vlčnově a pro většinu souboru to byla poslední
větší akce loňského roku.
Ve třech párech a s muzikou jsme vyjeli
2. října do Vizovic do firmy R. Jelínek a po té
ještě 3. prosince do Špindlerova Mlýna.
Sečteno a podtrženo – soubor Vlčnovjan
v roce 2009 uskutečnil 9 různě náročných
vystoupení včetně zahraničního zájezdu,

do manželského stavu vstoupili tři tanečníci, jedna muzikantka, skvělá překladatelka
obou posledních francouzských zájezdů a členům souboru se narodily dvě děti. Nechyběly
společné návštěvy hodových zábav, krojových plesů, bezpočet společných akcí od pletení kančúchů, přes krojovanou velikonoční
mrskačku, kterou kluci objeli na voze s koňmi
až po mikulášskou besídku. V současné době
chodí do Vlčnovjanu na 14 tanečních párů,
doprovází ho stále cimbálová muzika Čardáš,
v loňském roce téměř výhradně za primování
Petry Šimkové a uměleckého vedení Tondy
Jurigy.
Marta Kondrová

Zpráva o činnosti občanského sdružení
Společnost Jízdy králů v roce 2009 a 2010
Když jsme v roce 1991 zakládali
Společnost Jízdy králů, netušili jsme jak širokou základnu se nám podaří na podporu jízdy
králů získat. V začátcích měla Společnost
jenom 14 členů, převážně z výboru Klubu
sportu a příznivců jízdy králů. Dnes ve 20. roce
od založení máme 244 členů z celé republiky
i ze zahraničí. Největší radost máme z členů,
kteří na základě informací z našich webových
stránek, tisku či televize, sami projeví zájem o
členství. Všichni členové se navzájem neznáme, ale všechny nás spojuje zájem pomáhat dle
svých možností udržení významného tradičního zvyku mládeže jízdy králů. Pro informaci
občanům Vlčnova si dovoluji připojit pár údajů
z valné hromady Společnosti, která se konala
5 března 2010.
Členská základna se skládá s několika
hlavních skupin členů. Nejvážnější skupinou
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jsou vlčnovští králové. Je to především skupina 18 králů od roku 1991, kteří dle stanov
jsou čestnými členy naší Společnosti. Máme
mezi členy ještě 6 bývalých králů z období
před založením Společnosti. Celkem je to
velká skupina 24 vlčnovských králů, na které
se nezapomíná. Na celou tuto skupinu jsme
velmi hrdí, protože neznáme jinou organizaci, která by měla ve svém středu takové množství králů. Jízdu králů má společnost ve svém
názvu a proto nezapomínáme na dalších
65 zjištěných králů a jejich rodiny, kteří zajistili tento čestný, ale časově i finančně náročný úkol. Ten nápad vytvořit takový seznam
jsem dostal v roce 1980, protože naši hosté,
zájezdy a folkloristé se stále dotazovali, kdo
byl králem v minulých létech, a byla jízda i ve
válku, kde bychom mohli vidět krále a podobně. Pro tuto myšlenku jsem získal tehdejšího

ředitele klubu Františka Koníčka a za pomoci
bývalých králů a ochotných občanů se podařilo vytvořit tento unikátní seznam vlčnovských králů. Vlčnovská veřejnost byla překvapena zdokumentovanou tradicí a proto
již v roce 1982 jsme na půdě Klubu připravili
1. setkání vlčnovských králů. Mělo to velký
ohlas a když tam promluvil tehdy nejstarší
žijící král narozený v roce 1897 Jan Knotek,
který byl králem v roce 1909 o jízdách králů
v 18. století, všichni slzeli. Snaha zaznamenat tuto velkou událost mě inspirovala v roce
1982 k vydání prvního sborníku o vlčnovské
jízdě králů a sborníky se od té doby vydávají
péčí klubu každoročně. Další druhé setkání
králů bylo v roce 2000 a pořádali je chlapci legrúti a děvčata jejich ročníku, kteří se
narodili před 18 léty tedy v roce 1. setkání
králů. Věříme že tradice bude pokračovat
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Koupaliště
Již tradičně je začátek prázdnin ve Vlčnově
spojen s otvíráním koupaliště. Letos se tak
stalo 30. 6. 2010 a rovněž tradičně s volným
vstupem. Nad bezpečností návštěvníků bdí
odborně vyškolení plavčíci, kvalitu vody sleduje odborná firma, občerstvení zajišťuje soukromá firma. Provozní doba: 10.00–18.00
hodin, večerní koupání za příznivého počasí
19.00 – 22.00 hodin.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU
MIMO PROVOZNÍ DOBU
Vstupné:
děti do 6 let:
zdarma
6–18 let, držitelé průkazu ZTP:
10 Kč
od 18 let:
20 Kč
večerní koupání:
10 Kč
Pro zajímavost přikládám několik údajů
z provozu koupaliště za rok 2009:
Tržby v roce 2009 činily 97 980 Kč
Výdaje 412 820 Kč
a 3. setkání vlčnovských králů bude v roce
2018 a hlavními aktéry budou chlapci a děvčata narozená v roce 2000.
Nejpočetnější a velmi důležitou skupinu tvoří členové z Vlčnova, kteří každoročně pomáhají Klubu při organizaci jízdy králů,
podporují Společnost finančně, vítají hosty,
připravují kroje pro legrúty a družičky, pečou
vdolečky, vyrábějí ozdoby pro koně, připravují pódia, uklízejí vesnici a mnoho dalších
prací. Vlčnovské rodiny mají hlavní zásluhu
na každoročním vytvoření té správné jízdokrálové atmosféry,příslovečné pohostinnosti
a staletém udržování tradiční jízdy králů,která
snad bude brzy zapsána na seznam památek
nehmotného kulturního dědictví světa v rámci
UNESCO.
Poslední skupinu tvoří členové s bydlištěm mimo Vlčnov, kteří nám pomáhají při
propagaci jízdy králů, podporují nás finančně
a pomáhají získávat sponzory. Všichni si to
považují za čest, že mohou být členy občanského sdružení, které se snaží o podporu a uchování lidových tradic. Tento stručný přehled
jistě uvítají občané, kteří se zajímají o naše
občanské sdružení. Společnost je nadále otevřena pro všechny zájemce o členství, rádi Vás
přivítáme v kanceláři Společnosti v klubu a
předáme další informace.
Výbor Společnosti se snaží o pravidelný kontakt s celou členskou základnou.
Každoročně v květnu posíláme, nebo ve
Vlčnově předáme osobně všem členům sborník slavností s dalšími informacemi. V listopadu opět posíláme všem členům malé dárkové kalendáříky, které obsahují informace
o poslední jízdě králů. Tyto dárkové kalendáříky, které sami vydáváme nám pomohou uhradit naši obchodní partneři a posílají je se svým
logem jako PF koncem roku. Kalendáříky jsou
opět dvojjazyčné a mají dvě záložky s vysvětlením tradice jízdy králů. Společnost v loni vydala v reedici ve spolupráci s firmou Henkay dvě
dárkové DVD – první Jízda králů, propagační
verze v délce 6 minut a DVD Kroje Vlčnova,
je to záznam přehlídky variant vlčnovských
krojů z 21. března 1999. Na těchto DVD
byli dle smluvních podmínek prezentováni
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svým logem naši hlavní sponzoři, kteří nám
je pomohli uhradit a ještě nám něco zůstalo
pro propagaci.
Naše občanské sdružení je od loňského
roku řádným členem Asociace nestátních
neziskových organizací ze sídlem ve Zlíně.
Tato spolupracuje se Zlínským krajem a
pomáhá zajišťovat veřejně prospěšné akce
neziskového sektoru.
Společnost se již tradičně podílela na
všech akcích při zajištění jízdy králů. Začíná
to nácvikem představení krále na krojovém
plesu, finančně vždy podporujeme rodinu
krále, přispíváme družičkám a mužskému
sboru na žehlení krojů. Všichni dobře víme,
že nebudou-li v budoucnu kroje, tak jízda
králů je velmi ohrožena a může i skončit.
Proto se Společnost snaží o vytvoření zálohy – kompletní úplné sestavy cca 12 vlčnovských mužských krojů, včetně vysokých botů,
klobouků a kosírů s kuličkami. Snad se nám
opět podaří navázat spolupráci s významným
sponzorem firmou ČEPS z Prahy, který nás již
v minulosti podpořil účelovou dotací na kroje.
Pro budoucnost jízdy králů se proto snažíme získat další finanční prostředky na nové
kroje, ale situace je v současné době velmi
složitá, sponzoři šetří, ale snad se nám opět
něco podaří. Do Vlčnova se stále stěhují rodiny z jiných krajů, kteří nemají žádné kroje
a tyto bychom rádi podpořili.
Jako známý patriot musím konstatovat,
že naše jízda má staletou tradici, máme krásné kroje, máme slavné vlčnovské búdy, vynikající vdolečky, výbornou slivovici a stovky
obětavých občanů, bez kterých by jízda dávno
skončila. Jménem Společnosti bych chtěl
poděkovat všem občanům Vlčnova, obchodním partnerům, kteří zakoupením kalendáříků pomohli zajistit naše projekty, dále všem
členům Společnosti, kteří věnovali finanční
dar na podporu projektu krojů, Klubu sportu
a kultury a Obecnímu úřadu za významnou
podporu naší činnosti.

Největší částku ve výdajích tvoří platby za
vodu: 178 043 Kč. Ostatní výdaje tvoří materiál na údržbu, chemické prostředky na splnění
hygienických norem kvality vody, mzdy plavčíků, opravy zařízení apod .
Připravovaná rekonstrukce koupaliště,
o které se dlouhodobě jedná, zatím vázne na
získání pozemků do vlastnictví obce v areálu
stávajícího prostoru koupaliště. Vlastnické
vztahy v době výstavby koupaliště /50 léta 20.
století/ tehdejší stavitelé neřešili
Marta Moštková, místostarostka obce

Ing Antonín Pavelčík
Předseda Společnosti Jízdy králů
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Rozloučení s deváťáky
U příležitosti ukončení školního roku 2009/2010 se ve středu 30. června 2010 uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu slavnostní rozloučení s 29 žáky 9. třídy Základní školy ve Vlčnově. Žáky doprovodila ředitelka školy Mgr. Jana Geržová, zástupkyně ředitelky Mgr. Jitka
Kučerová a třídní učitel RNDr. Mgr. Antonín Zeller.

S žáky i učiteli se rozloučila místostarostka obce Marta Moštková

Velikonoce v charitním domě
Jedny z nejkrásnějších svátků v roce jsme
v našem domě prožili se vším, co k nim patří –
připravili jsme přáníčka, vyrobili dekorace na
stůl, vyzdobili dům.
Nejdůležitější je však pro většinu našich
uživatel především význam křesťanských
Velikonoc – slavení zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, proto byly oslavy velikonočních svátků
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završeny slavením slavnostní mše svaté v kapli
našeho zařízení. O den dříve – 7. 4. přišly naše
klienty potěšit svým vystoupením děti z místního dětského folklorního souboru Vlčnovjánek
pod vedením p. Petry Brandysové-Kučerové
a p. Barbory Chvilíčkové. Vystoupení provázely krátké scénky, básničky a především slovácké lidové písničky a tanečky. O hudební dopro-

vod se postarala cimbálová muzika Durancija.
Na tvářích našich klientů byla vidět radost
a úsměv, děti jim svou bezprostředností a veselostí pomohly alespoň na chvíli zapomenout na
jejich bolesti a trápení. Všem proto velké díky!
Mgr. Petra Kuchařová
vedoucí charitního domu

strana 11

Prázdninová soutěž fotoamatérů 2010
Obecní úřad ve Vlčnově ve spolupráci s
www.vlcnov.cz pořádá prázdninovou soutěž
„Rok ve Vlčnově“ aneb „Od jízdy králů
do jízdy králů“ pro foto amatéry nejen
z Vlčnova.
Cílem soutěže je zachytit běžný život v naší
obci objektivem fotoaparátu.
1. FOTOGRAFIE
– ROK VE VLČNOVĚ
Fotografie se týkají obce Vlčnova, jízdy
králů, vlčnovských krojů a slavností, ale i
práce, volného času atd., prostě života v obci.
Téma je libovolné. Jeden autor může zaslat
maximálně 12 snímků.
CENY:
Cena starosty obce
– nejlepší fotografie
Cena místostarostky obce
– nejlepší fotografie
Cena správce webových stránek
– nejlepší série fotografií
2. FOTOGRAFIE
– NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTO VLČNOVA
Fotografie určené pro toto téma ukazují
očima fotografa nejkrásnější místo ve Vlčnově.
Může se jednat jak o veřejné prostory, tak
i o soukromé, které jsou ale veřejně přístupné.

Jsou tímto myšleny např. předzahrádky před
domy apod. Jeden autor může zaslat maximálně 6 snímků.
CENY:
Cena starosty obce
pro autora fotografie a pro majitele oceněného prostoru (místa, koutku, …).
Cena místostarosty obce
pro autora fotografie a pro majitele oceněného prostoru (místa, koutku, ...).
Vyhodnocení,
zveřejnění oceněných prací:
Vyhodnocení fotografií proběhne v nejbližším možném termínu po uzávěrce soutěže.
Následné zveřejnění oceněných prací a předání cen výhercům proběhne buď oznámením na
internetu, anebo – podle počtu a kvality dodaných děl – i jinou formou (obecní úřad, Galerie
Měšťanka, atd.).
Vyhrazujeme si právo vyhlásit další
ceny podle kvality a počtu přihlášených fotografií.
Obec Vlčnov si vyhrazuje právo použít díla zaslaná do soutěže pro nekomerční
užití (propagace obce, webové stránky, obecní archiv, …) s uvedením autora fotografií.
Hodně štěstí a dobré světlo všem přejí pořadatelé.

•
•
•

•

Podmínky účasti v soutěži:
Datum pořízení fotografií nesmí být starší
než květen 2009.
Autor nesmí být profesionální fotograf
(není to jeho hlavní příjem).
Soutěžní fotografie musí být kvalitní,
v elektronické podobě max. velikost 1 MB
libovolný formát, nebo v papírové podobě – nejmenší strana musí být delší než
10 cm.
Popište místo pořízení fotografie, případně uveďte vlastníka fotografovaného
objektu.

Termín soutěže:
Posílat fotografie můžete okamžitě,
poslední den pro odevzdání nebo zaslání soutěžních prací je 17. 9. 2010. Adresa pro zasílání
nebo odevzdání soutěžních příspěvků: Poštou
na adresu Obec Vlčnov, 68761 Vlčnov 124
anebo osobně dodat na podatelnu Obecního
úřadu ve Vlčnově.
Prosíme, označte Vaši zásilku textem
„Prázdninová soutěž“.
Fotografie v elektronické podobě je možno
zaslat na email: soutez@vlcnov.cz
Nezapomeňte všechny své soutěžní příspěvky podepsat!

Jízda králů Vlčnov 2010
Jízda králů Vlčnov 2010 proběhla, jak je
zavedenou tradicí, o posledním květnovém
víkendu, tedy ve dnech 28. až 30. 5. Byla ve
znamení pro někoho možná velkých změn,
pro jiné příjemných a nových událostí. Jednání
začala již na podzim, kdy se setkala poprvé
programová rada a projednávala zásadní
body – přestěhování programů a objížďku do
vesnice. To znamenalo zrušit stadion TJ jako
hlavní programové místo. Nutno podotknout,
že po této informaci nastalo na jedné straně
občanů zděšení, na straně druhé spíše očekávání... Jak se ukázalo, nebylo rozhodnutí
špatné – ba naopak bylo dobré! Drtivá většina návštěvníků a i místních pochválila tento
nápad, takže dokud nebude realizován amfiteátr „V Jamě“, bude pravděpodobně náves
jako hlavní programové místo. Tělovýchovná
jednota pěkně využila volný prostor stadionu
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a vytvořila zde stanové městečko. V nabídce služeb pro návštěvníky jízdy králů nám
tato možnost levného ubytování pro mladé
návštěvníky chyběla.
Letoším králem se stal Roman Hruboš,
jízdu králů jeli chlapci ročníku 1992. Jezdců
královské družiny bylo tentokrát o něco méně,
celkem třináct, z toho pobočníci Matouš
Mičulka a Jan Mikulec. Legrúti letos měli
o něco horší podmínky ke své jízdě, nikdo
přesně nevěděl, jak se vyvine plánovaná trasa
a jak vše vyjde časově. Ale zvládli to vše na
výbornou, i s pomocí pořadatelů, kteří bravurně vyřešili nepředvídatelný problém s rojením
včel u hřbitova.
Během tří slavnostních dnů vystoupilo na
27 souborů, sborů a muzik. Jmenovitě: domácí
– Čerešničky, Vlčnovjánek, Vlčnovské búdové
umělkyně, Mužský sbor Vlčnov, Vlčnovjan,

CM Čardáš a Durancija, DH Vlčnovjané
a také můžeme považovat za domácí DH
Vlčnovjanka. Pozvaní: 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.
Co se týká doprovodných pořadů a programové skladby, ta se v podstatě nemění
a zůstává stejná již několik let. Programová
rada se snaží dodržovat a zachovávat tradici
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jízdy králů a vyzdvihnout především samotnou objížďku. To byl také jeden z mnoha důvodů proč se zrušil program na stadionu. V pátek
se zahájila Jízda králů Vlčnov 2010 v Galerii na
Měšťance vernisáží „Jízda králů objektivem
fotoaparátu“. Do výstavy poskytly 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 již tradiční „Regionální kolo
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
na Uheskobrodsku“. Verbířské soutěže se
zúčastnilo devět verbířů, vyhrál Petr Pěcha
z Kunovic. Sobotní odpolední a večerní programy se nesly opět v duchu tradičním, letošní host pořadu „Vitajte ve Vlčnově“ přijel až
z dalekých Košic – Folklorní klub Omladina.
Jarmark lidových výrobků, konávaný v posledních letech na návsi, se přesunul do parku
na Vale. Řemeslníci a účinkující (Kašava ze
Zlína) zde mezi stromy vytvořili nádherné
a velice příjemné prostředí. Večerní program
„Předání vlády králů“ se rozhodla autorka
trošku pozměnit, tentokrát vyzdvihla roli žen
při jízdě králů. Jistě i z toho důvodu, že družic
se sešlo v tomto ročníku téměř dvakrát tolik,
co legrútů. Vystoupily mimo jiné např. sest-

ra krále Denisa Srncová či Vlčnovské búdové
umělkyně.
V neděli, v nejdůležitější den, začalo dopoledne pršet. Pořady a programy na vesnici se
musely stěhovat pod střechu. Zmokl i král,
jezdci a družičky když vycházeli z obecního
úřadu. Pak naštěstí pršet přestalo, ale např.
program „Zpívání pro krála“, který probíhal
v sále KSK nešlo v jeho průběhu stěhovat zase
ven, musel být dokončen celý vevnitř. Ovšem
(jak je vidět z fotek) nezůstalo jeviště na návsi
tak úplně nevyužité, některé soubory se chopily iniciativy a tancovaly na něm. Průvod šel
od kapličky nad Sokolovnou na náves. Obavy
z ucpání návsi a plašení koní se nepotvrdily a vše proběhlo v klidu. Bohužel hnala se
k nám bouře a téměř se nestihl konec programu s vystoupením krále Romana Hruboše
– „Královský vínek“. I když se tento závěrečný ceremoniál zkrátil, přesto chybělo nějakých 5 minutek. Nutno říci, že kdyby všechny soubory a účinkující byly disciplinované
a dbaly pokynů pořadatelů, vše by se stihlo
a nikdo by nezmokl…Protože se podobné
počasí opakuje již několik let, uznali organizátoři, že je nanejvýš nutné, aby bylo jeviště
pro příště zastřešeno. „Muzikantská rozlúčka“, nově plánovaná venku, se kvůli velkému
dešti uskutečnila nakonec v sále za poměrně
velkého počtu návštěvníků. Kdo zmokl nej-

více byli určitě jezdci s králem a pobočníky
a jejich koně, kteří v tom velkém dešti museli
prchat domů…
…Jaké poselství veze na svém bílém koni?
Poselství o starobylé tradici, které se přenáší
skrze letošní královskou družinu a krále zase na
příští generaci legrútů. Toto je to, co ve Vlčnově
rok co rok veze král na svém bílém koni.
Předběžné finanční zhodnocení
JÍZDY KRÁLŮ k 10. 7. 2010
Výdaje:
materiál
22300,- Kč
cestovné
10000,- Kč
reprezentace
41400,- Kč
služby
405500,- Kč
OON
202700,- Kč
celkem:
681900,- Kč
Výnosy:
vstupné
323300,- Kč
prodeje
25900,- Kč
dotace (MK 160 tis. Kč, ZK 50 tis. Kč) 210000,- Kč
celkem:
559200,- Kč
ztráta:

122700,- Kč
Petra Kučerová Brandysová
KSK Vlčnov

Co se ještě chystá do druhé poloviny roku
29. 8. Setkání na Pepčíně
		 Galerie na Měšťance: výstava
		
Tomáš Mareček Obrazy, objekty
19. 9. Klub sportu a kultury:
		
VI. Košt vdolečků
26. 9. Den otevřených dveří Vlčnova
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3. 10. Galerie na Měšťance: výstava
		
100 let tělovýchovy ve Vlčnově
		 a křest knihy
21. 11. Galerie na Měšťance:
		
vernisáž vánoční výstavy
4. 12. Klub sportu a kultury:

		
Mikulášský country bál
12. 12. Klub sportu a kultury:
		
Vánoční folklorní koledování
26. 12. Klub sportu a kultury:
		
Vánoční šachový turnaj
31. 12. Silvestrovské setkání na Pepčíně
V lčnovský zpravodaj – číslo 29 – srpen 2 010

Zpráva o činnosti Taneční country skupiny Lukášovci
Jako Lukášovci jsme se začali scházet v dubnu 2008 v počtu deseti statečných
tanečníků. V průběhu roku 2009 se k nám
přidali noví členové z Veselí nad Moravou
a Ostrožské Lhoty a se začátkem letošního
roku se náš spolek rozrostl na 16 nadšených
členů. Vzhledem k tomu že máme méně mužů,
jsme se zaměřili na stepové country tance,
v párech tedy netančíme. Potenciální zájemci z řad pánů nemusí mít žádné obavy, že by
byli „přiřazeni“ k cizí dámě a směle se k nám
mohou přidat. Vítáme samozřejmě i nadšené
dámy, jistě se s námi nebudou nudit a po chuti
si zatančí. Není na překážku nízký či vysoký
věk, nevadí malý ani velký vzrůst, důležitá
je chuť k pohybu a tanci, který je v současné
době poměrně in. V okolních vesnicích tančí
celé manželské páry bez rozdílu věku a vypadá to velice hezky.
I Lukášovci spoluorganizovali vůbec první
country bál ve Vlčnově, kde také poprvé veřejně vystoupili s nacvičenou sestavou. Tento
první bál se konal vloni v dubnu v Sokolovně
a vyhrávali nám Kalíšci. Poté jsme dostali
pozvání na přehlídku country tanečních skupin do Pašovic, kde jsme se umístili na třetím
místě. V průběhu roku jsme vystupovali na
různých soukromých akcích jako jsou narozeniny nebo večírky.Velmi lukrativní nabídka pro
nás bylo pozvání na koncert bratří Nedvědů
v Hluku, kde jsme vystupovali spolu s tanečními country skupinami z okolí a zároveň
reprezentovali Vlčnov v nových kostýmech.
Na závěr roku jsme spolu s KSK uspořádali první Mikulášský country bál, na kterém

nechyběla bohatá a hodnotná tombola ani
vynikající občerstvení a do skoku nám hrála
skupina Western z Hluku. Všechny tyto akce
byly velice vydařené, všichni jsme se dobře
bavili. I pozvaní hosté – např. taneční country skupiny z Nivnice, Pašovic či Bánova – byli
nadmíru spokojeni a odjížděli s pocitem příjemně stráveného večera. Po těchto úspěších
intenzivně připravujeme další podobné akce,
koncem září např. Setkání country tanečních
skupin nejen z okolí, no a na Mikuláše bychom

Vlčnovjanka
Na jubilejní koncert k zahájení již 20.
sezony si opavská agentura MAZEL – Mirek
Masařík pozvala na sobotu 12. června oblíbenou dechovku VLČNOVJANKA. Koncert
se konal v opavském kině Mír. Kapela svým
repertoárem i provedením „vyprovokovala“ zdejší velmi aktivní publikum ke společ-
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nému zpěvu oblíbených a známých písniček
z Moravy, Čech i ze Slovenska. Závěrečné rozloučení s kapelou bylo ve stoje a za vydatného
potlesku.Kapela se tímto koncertem v Opavě
„vyznamenala“.
Mirek Masařík

si chtěli zopakovat krásný Mikulášský country
bál. Přijďte se i vy třeba jen podívat, jak vůbec
naše „zkoušky“ vypadají, jak se po kovbojsku
tančí a že to není žádná věda. Naopak je to velice hezký a zdraví prospěšný pohyb. Moc se na
vás všechny těšíme, rádi vás uvítáme ať už jako
hosty nebo nové členy.
Veškerá naše činnost vč. videa je ke
zhlédnutí na našich webových stránkách
www.country.txt.cz
Lenka Lukášová

Stolní tenis
Kučerová Aneta
Se stolním tenisem jsem začala když mi
bylo 5 roků. Přivedl mě k tomu taťka, který
doteď hraje za Vlčnov. Začínala jsem doma
s taťkou, postupně jsem začala chodit na tréninky do Vlčnova tak 2× týdně. V 6 ti letech
jsem vyhrála svůj první turnaj (okresní přebor). Za odměnu jsem dostala od rodičů
vytouženého plyšáka, kterého mám dodnes.
(objezdil se mnou hodně turnajů). Poté jsem
začala jezdit na individuální tréninky do
Kunovic, trénoval mě pan Smetana. Tréninky
nabíraly na intenzitě a potřebovala jsem hrát
nějakou soutěž, začala jsem hrát za Hluk (za
žáky okresní přebor). V té době jsem trénovala v Hluku a Kunovicích. Po přeboru žáků
jsem začala hrát kvalitnější soutěž za muže
nejnižší okresní přebor, ve kterém jsme každý
rok postupovali výš. V Hluku se začaly tréninkově vytvářet velice dobré podmínky, ujala
se mě trenérka Andrea Botková. Do Hluku
přestoupilo spousta dětí, tak nám zařídili
2. ligu žen, kde jsem hrála s podobně stejně
starýma holkama. V té době to pro nás byla
extra soutěž. Hrála jsem ji asi 4 roky. Poté
jsem skočila přímo do extraligy, kterou hraji
doteď. Máme v ní mnoho úspěchů. Nespočet
3. a 4. míst. (nejlepší soutěž v ČR). V 11 jsem
se probojovala do reprezentace ČR. Tři roky
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jsem působila v kadetském týmu, kde jsme
posbíraly hodně úspěchů. Taktéž tomu bylo
v juniorské reprezentaci a na domácí půdě.
Za hodně vděčím trenérce Andreji Botkové,
která je se mnou až doteď. Nyní jsem členkou
širšího kádru ženské reprezentace.
2010 – 3. místo MČR – dospělých – čtyřhra; 2009 – 1. místo MČR – dospělých –
čtyřhra; 2. místo MČR – dospělých – mix;
1. místo MM Hluk – družstva; 3. místo
MM Hluk – čtyřhra; 2. místo WJC – Egypt
– čtyřhra; 3. místo WJC – Egypt – dvouhra; 3. místo – WJC – Španělsko – čtyřhra;
10. místo – MEJ – Praha (nejlepší výsledek

za posledních 6 let pro Českou republiku);
10. místo na finále WJC – Tokio; 5–8. místo
WJC – Slovensko – dvouhra, čtyřhra, družstva; WJC – Španělsko – dvouhra; WJC –
Maďarsko – družstva; 3. místo – MČR juniorů – dvouhra, čtyřhra; 3.–4. místo – extraliga ženy; 2008 5. – 8. místo WJC – Německo
– čtyřhra, družstva; 1. místo MČR juniorů
– dvouhra, čtyřhra; 2. místo MČR juniorů
– mix; 5.–8. místo MEJ Terni – mix; 9.–16.
místo MS – Madrid – čtyřhra; 4. – 3. místo
extraliga ženy; 2007 – 3. místo – MČR juniorů
– dvouhra; 1. místo MČR juniorů – čtyřhra;
3. místo MM Slovenska – čtyřhra; 11. místo

MEJ – Bratislava – družstva; 5.– 8. místo MEJ
Bratislava – mix; 5. – 8. místo MEJ – Sarajevo
– dvouhra, čtyřhra; 1. místo – MČR – dvouhra (2004, 2006); 1. místo MČR – mix (2003,
2004, 2006); 1. místo MČR – čtyřhra (2003,
2004, 2005, 2006); 1. místo MČR – družstva
(2001, 2002, 2004, 2005); dalších 21 medailí
z MČR: 2. místo Polish Cadet Open – čtyřhra
(2005); 3. místo Slovak Cadet Open – družstva (2004); 3. místo Austrian Cadet Open
– družstva (2005, 2006); 4. místo extraliga
ženy (2005, 2006)
Aneta Kučerová

10 let fotbalové přípravky TJ Vlčnov.
V letošní roce oslaví vlčnovská fotbalová přípravka 10 let své existence. Ke svému
prvnímu mistrovskému utkání (v sezóně
2000–2001) nastoupili naši nejmenší fotbalisté 5. 9. 2000 v 17:00 hod. na domácím hřišti proti pozdějšímu vítězi celé soutěže, celku
z Drslavic. Nastoupili jsme v sestavě –
Brankář: Mira Kovář, Obrana: Patrik
Podškubka, Martin Matějíček – kapitán,
Radim Kužela, Jožin Knotek, Záloha: David
Podškubka, Dominik Kroupa, Honza Knotek,
Útok: Kuba Maňásek, Jenda Janča, Martin
Janča.
Na střídání byli připraveni: Kuba
Beňovský, Jenda Mikulec, Marek Kadlčík,
Honza Moštěk, Martin Vlk. Utkání skončilo
porážkou 0:7 (0:5).
Prvnímu mistrovskému utkání samozřejmě předcházela příprava, která probíhala od
podzimu 1999. V této době se ve fotbalovém
oddílu našla parta kluků a holek, jejich rodičů,
trenérů, současných anebo bývalých fotbalistů, kteří měli chuť, odhodlání, trpělivost,
elán, nadšení a touhu se vydat na dlouhou,
náročnou a zároveň záslužnou cestu směřující k vytvoření fotbalového mužstva, které je
možno přihlásit do soutěže a které je schopno hrát pravidelně mistrovské zápasy. Kolem
pana Petra Matějíčka, historicky prvního trenéra fotbalové přípravky, začalo vznikat fotbalové mužstvo – mužstvo našeho„ fotbalového
potěru“.
Na trénincích se kluci a holky ve věku 6 až
11 let začali seznamovat s míčem, učit se prvním kličkám, střelám, přihrávkám prostřednictvím průpravných her. Postupem času se
vytvořil kolektiv kamarádů, kteří chtějí hrát
fotbal.
Úkolem každé fotbalové přípravky
v jakémkoliv klubu je přivést děti k nejpopulárnější hře na světě v co nejranějším věku,
protože se v těchto letech děti nejsnadněji učí
fotbalovým dovednostem. Cílem fotbalové přípravky je vychovávat fotbalový „potěr“ pro své
starší věkové kategorie: žákovské, dorostenecké s výhledem doplnění A-mužstva mužů.
V této kategorii se upřednostňuje „mazlení s míčem“ před fyzickou nebo taktickou
přípravou. Děti se učí hrát fotbal přes fotbal
- hrou. Výsledky nejsou určující. Určující je
předváděná hra a individuální výkony jednotlivých hráčů. Není to vždy jednoduché, protože děti jdou do všech zápasů s obrovským

Přípravka v roce 2000

Přípravka v roce 2002

Přípravka v sezóně 2005–2006
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fyzickým a emočním nasazením, s touhou
dát gól, vyhrát. Pak, zejména když se mužstvu nedaří, musí svou roli zvládnout trenér.
Mnohdy tečou i slzičky. Za těch deset let by
z nich byl určitě pěkný rybník.
K Petru Matějíčkovi se postupně přidal
Josef Koníček, Milan Kroupa a další, kteří do
týmu přivedli své syny, vnuky a začali pomáhat s tréninkem, odvozem k přípravným,
později mistrovským zápasům, s oblékáním
dresů, zavazováním kopaček a s nespočtem
dalších důležitých věcí.
První přípravný zápas sehrála fotbalová
přípravka 28. 12. 1999 proti Nivnici, který
za pomoci sedmi hráčů žákovského mužstva
vyhrála 3:1. Do zimní přípravy se postupně
zapojilo 28 hráčů. Na první pohled se zdá
tento počet vysoký, ale je nutné si uvědomit,
že děti v tomto věku si „hledají svou zálibu“.
Některé prvotní nadšení ze hry brzo opustí.
Začnou se věnovat jinému sportu či zálibě,
pak se zase vrátí a třeba už u fotbalu zůstanou,
protože bez té party kamarádů a „ kulatého
nesmyslu“ nemohou být. Žádný trenér nemůže nutit hráče dělat něco, co sám nechce. Ono
by to ani nemělo smysl do budoucna.
Za dobu existence fotbalové přípravky
prošly jejím kádrem desítky kluků a holek,
kteří postupně vytvářeli výborné party kluků
a holek, kteří postupně přecházeli do starších
kategorií. Je pravdou, že „úmrtnost“ hráčů,
zejména holek, fotbalové přípravky je oproti
jiným oddílům vyšší. Přesto existence fotbalové přípravky má své opodstatnění a bude jej
mít i v budoucnu.

Přípravka v roce 2009

Jak se postupně vytvářela fotbalová
přípravka, tak se i upravoval herní systém.
Hra na celé hřiště, normální fotbalové branky, s počtem hráčů 10 + 1, s možností střídat pouze 5 hráčů, kteří se nemohou vrátit
do hry a s hrací dobou 2×30 minut tu vydržel až do sezóny 2006/2007. V této sezóně
OFS Uherské Hradiště, jako jeden z posledních OFS, přešel na nový herní systém fotbalových přípravek. Z velkého hřiště se, v jarní
části sezóny 2006/2007 přešlo na minifotbal,
který se hrál na šíři fotbalového hřiště, branky 2×5 m, s počtem hráčů 7+1, střídání hokejovým způsobem s hrací dobou 2×25 minut.

V letech 2000 – 2006 hrála vlčnovská přípravka okresní soutěž ( zde nebyli hráči rozděleni na mladší a starší přípravku). Od sezóny 2007/2008 se vlčnovská přípravka účastní
okresního přeboru přípravek, kdy svá mistrovská utkání hrají souběžně nebo po sobě starší
a mladší přípravka.
Vlčnovskou přípravkou prošli i mladí
hráči, kteří se „uchytili“ ve vyšších soutěžích:
Michal Mikulec, nar. 1995. Začal hrát
v roce 2000. Od r. 2005 hráč 1.FC Slovácka,
hraje MSŽL v kategorii U15 na postu středního obránce.

Patrik Hořejší, nar. 1995. Začal hrát v roce
2000. Od r. 2005 hráč 1.FC Slovácka, hraje
MSŽL v kategorii U15 na postu středního
záložníka.
Marek Flasar, nar. 1997. Začal hrát v roce
2002. Hráčem 1. FC Slovácka od roku 2007,
hraje MSŽL v kategorii U13 na postu pravého obránce.
Adam Hradílek, nar 1998. Začal hrát
v roce 2004. V roce 2007 hrál za 1. FC
Slovácko, od roku 2009 je hráčem FC Veselí
nad Moravou. Hraje krajský přebor v kategorii
U-12 na postu záložníka.
K rozvoji fotbalové přípravky, k její širší
prezentaci, ke zvýšení popularity mládežnického fotbalu ve Vlčnově se 24. 6. 2006 uspořádal, pod záštitou pana starosty, turnaj fotbalových přípravek – I. ročník turnaje fotbalových přípravek „ O pohár starosty Vlčnova“.
Turnaje se zúčastnilo deset družstev fotbalových přípravek z okresů Uherské Hradiště,
Hodonín a Zlín, hrající soutěže na okresní
a krajské úrovni. Do turnaje jsme nasadili
dvě družstva. Výsledkem turnajového klání
bylo celkové vítězství mužstva Vlčnov „A“.
Mužstvo Vlčnov „B“ obsadilo v turnaji poslední místo, ale svůj cíl, bojovat o každý míč a získat herní zkušenosti, splnilo se ctí. Postupem
času si turnaj přípravek získal tradici a v minulém roce se pořádal již čtvrtý ročník.

Patrik Hořejší a Michal Mikulec

Marek Flasar

Adam Hradílek
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Změna systému hry byla zaměřená na zvyšování individuálních dovedností jednotlivých
hráčů, kdy na menším prostoru přichází každý
hráč do většího počtu kontaktů s protihráčem
a s míčem samotným. Na jaře 2007, na základě
těchto změn, došlo k rozdělení tréninkových
skupin na mladší přípravku – hráči ve věku
6–8 let a starší přípravku – hráči ve věku 9–11
let. Rozdělením do tréninkových skupin se
zkvalitnil tréninkový proces, trenéři se mohli
více zaměřit na potřeby dané věkové skupiny. V nadcházející sezóně, sezóně 2010–2011
dojde opět ke změně herního systému, kdy se
změní velikost hrací ploch na 40 × 20 m a sníží
se počet hráčů na 5+1.
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Pořádáním turnajů přípravek si naši
hráči změřili své síly a fotbalové dovednosti
s jinými týmy fotbalových přípravek z blízkého i dalekého okolí. Realizační tým přípravky zároveň získal důležité a nepostradatelné kontakty, zkušenosti jak se to dělá
v jiných oddílech. Na základě těchto kontaktů byla naše fotbalová přípravka zvána
k účasti na fotbalových turnajích ve Zlíně,
Ostrožské Nové Vsi, Uherském Hradišti,
Nivnici, Uherském Brodě, ..., kde nejen
reprezentovala vlčnovský fotbal. Z několika
turnajů jsme přivezli nějaký ten pohár nebo
nějakou tu medaili, která zdobí nejednu stěnu

nebo poličku v pokojíčcích našich hráčů a
zároveň je povzbuzuje a motivuje k další hře
a tréninku.
Práce s našimi nejmladšími fotbalovými
nadějemi je časově náročná a záslužná práce.
Odměnou za práci je nespoutané zapálení
pro hru, bojovnost o každý kousek zeleného trávníku, touha zkrotit kulatý míč, touha
být lepší než soupeř. Mnohdy přichází i na
řadu pláč, který však v zápětí nahradí dětský smích. V této roli, roli trenérů se postupně vystřídali: Petr Matějíček, Josef Koníček,
Milan Kroupa, Vojtěch Janovský, Jaroslav
Bachůrek, Jan Křapa, Dušan Fibichr, Pavel

„O pohár starosty Vlčnova“, II. ročník, 2. místo

Hradílek, Břetislav Moštěk, Dušan Mikulec,
Marcel Solík a současná trenérská dvojice
Dominik Kroupa a David Jurásek.
V závěru patří poděkování oddílu kopané
TJ Vlčnov, Janu Pijáčkovi – starostovi obce,
nespočetné řadě sponzorů, kteří přispěli
jakoukoliv finanční částkou na vybavení fotbalové přípravky (dresy, tréninkové pomůcky, branky), rodičům a známým našich hráčů
za jejich podporu a sympatie. Zároveň přeji
fotbalové přípravce a lidem kolem ní spoustu
krásných let.
Ing. Pavel Hradílek

Turnaj „O pohár starosty Vlčnova“, ceny

Zpráva o činnosti Oddílu volejbalu za rok 2009
MUŽI
V minulé sezóně hrálo družstvo mužů
okresní přebor ve 2. skupině, do které bylo
zapojeno 5 mužstev. Po 24 utkáních jsme
našli přemožitele pouze v jednom zápase a
suverénním způsobem vyhráli svoji skupinu
a získali právo postupu do okresního přeboru
1. skupiny.
V sezóně 2009/2010 jsme hráli s podstatně kvalitnějšími soupeři. Přestože jsme po
podzimní části skončili na skvělém 2. místě,
koncovka nám absolutně nevyšla. V posledních šesti zápasech, které jsme hráli na domácí
půdě, jsme ani jednou nevyhráli. Neuvěřitelná
smůla. Pětkrát prohra v tie breaku 2:3, jednou 1:3 a sen o skvělém umístění se rozplynul. Všichni věříme, že příští rok k nám bude
štěstěna obrácena čelem.
Sestava: Jiří Kašpar - kapitán, Michael
Kudláček, Kvasnička Milan, Kvasnička
Michal, Kvasnička Jindřich, Ježek Fr. st.,
Ježek Fr. ml., Zimčík Josef, Zimčík Marek,
Hauerland Radek, Knotek Josef, Podškubka
Patrik
MLÁDEŽ
Na začátku roku 2009 jsme reprezentovali
Vlčnov v krajských soutěžích: družstvo kadetek obsadilo v těžké konkurenci 8 účastníků
solidní 5. místo. Žákyním se už tolik nedařilo. V 16 členné skupině skončily na 12. místě.
Oběma kategoriím se obětavě věnoval ing.
Michael Kudláček, za což mu patří velké poděkování. Bohužel, pro nezájem rodičů a dětí
byla na jaře ukončena činnost jak žaček, tak
i kadetek. Ovšem v říjnu naopak na základě
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zájmu rodičů a žákyň byly obnoveny tréninky
žákyň, které probíhají každé pondělí od 18.00
do 19.00 hod. V tomto ročníku se nezúčastňujeme žádné soutěže.
Oddíl volejbalu také pořádá turnaje mužských a smíšených družstev. Devátého ročníku tradičního turnaje v plážovém volejbale
konaném na místním koupališti počasí zcela
výjimečně přálo. Šest družstev srdnatě bojo-

valo až do večerních hodin. Vše proběhlo bez
zranění a ve veselé náladě. Všechny týmy byly
odměněny hezkými cenami.
V srpnu jsme se celý oddíl volejbalu potili
na soustředění v Lomnici pod Pernštejnem.
3 dny tvrdé makačky je znát i v naší soutěži.
V ligové pauze se věnujeme účasti na
turnajích smíšených sokolských družstev.
Vedeme si poměrně úspěšně. V roce 2009 jsme

Družstvo mužů 2009 – stojící zleva: Knotek J., Kvasnička Michal, Kvasnička Jin.,
Kašpar J., Ježek Fr. st., Zimčík M, Hauerland R., Soukeník S., Kudláček M,
sedící zleva: Ježek Fr. Ml., Kvasnička Milan, Zimčík J.
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se zúčastnili župní ligy Župy Komenského.
Družstvo B se stalo přeborníkem župy a družstvo A obsadilo 2. místo.
V celostátní soutěži smíšených družstev
jsme postoupili do semifinále, kde jsme obsadili 4. místo. Byli jsme pozvání i na finále do
Kremže, ale z důvodu několika zraněných
hráčů jsme účast museli odmítnout.
Z důvodu pravidelné účasti našeho družstva v semifinále a finále soutěže smíšených
družstev a díky zkušenostem z pořádání několika semifinálových turnajů jsme byli požádáni

o uspořádání republikového finálového turnaje v roce 2010. Škoda, že Vlčnov má k dispozici
pouze 1 kurt. Z tohoto důvodu budeme pravděpodobně muset uspořádat finále v Dolním
Němčí. Mimo župní ligu jsme organizovali
2 turnaje dospělých a 1 turnaj mládeže. Dále
jsme se zúčastnili několika turnajů.
Hrát volejbal je jedna věc, vytvořit podmínky je věc druhá. Ani jedna část se bez té
druhé neobejde. Proto bych chtěl poděkovat
Obecnímu úřadu ve Vlčnově, výkonnému
výboru TJ, ale také našemu generálnímu spon-

zorovi firmě COOLNET Vlčnov, i ostatním
sponzorům: Sokol Vlčnov, Keramika Moštěk,
Javor Jan, Javor Vlastimil, Střechostav,
Mikulec Václav - Casino, Pavelčík František,
Zdeněk Klabačka – Cyklosport, Stanislav
Sedláček, Nadace DKS – Ivo Valenta, fy
ORIFLAME, František Koníček – řeznictví,
František Koníček – pizzerie.
Věříme, že nám i nadále zachovají svou
přízeň.
Za oddíl volejbalu
Mgr. Milan Kvasnička

Vážený pan starosta,
úvodom mi prepáčte, že budem písať
v slovenskom jazyku a nie v českom z dôvodu
vyvarovania sa možných gramatických chýb.
Je to presne 50 rokov, čo sme proti vlastnej voli
so slzami v očiach opúšťali nádherné miesto
našich detských hier, Vašu obec Vlčnov. Bolo
to rozhodnutie nášho nebohého otca, ktorý
pochádzal zo Žitného ostrova na Slovensku.
Tu v tejto malebnej moravskej dedine sme
prežili nádherné, na vtedajšie pomery dobrodružné detstvo. Živo si pamätám dobrodružné výpravy do okolitých lesov so svojimi rovesníkmi. Vynikajúce ovocie v záhradách, ktoré
sme trhali potajomky vo večerných hodinách,
na bojové hry v okolí už zrúcaného zámku
Pepčín, na obidve školy, ktoré sme navštevovali, na velké a pekné chvíle, ktoré nám vytvárali tu nádhernú mozaiku, ktorá v nás prežíva aj po toľkých rokoch. S mojím bratom sme
ročník „46“, a v posledných 15-ich rokoch
spolu s manželkami častejšie navštevujeme
miesto našej mladosti, Vašu nádhernú typicky moravskú dedinu Vlčnov. S hrdosťou prijímame pozvanie na stretnutie rovníkov roč.
1946, ktoré sa pravidelne zvoláva každých
5 rokov. Prvá naša spoločná cesta s rovesníkmi
smeruje na cintorín, aby sme si uctili pamiat-

ku našich rovesníkov, ktorý už nie sú medzi
nami a v tichosti zaspomínali. Určite medzi
najkrajšie chvíle pobytu sú stretnutia s bývalými spolužiakmi, kamarátmi, kamarátkami,
spolu sedieť u jedného stola a zaspomínať na
detské časy plné dobrodružstiev a romantiky
napriek ťažkým chvíľam poznačených vojnou.
Aká radosť nás zachváti, keď s bratom prechádzame ulicami Vlčnova vnímajúc tie veľké
zmeny, premeny na modernú dedinu, a v tom
sa ozve – aha! tam idú Fero a Aleš Kovačičovi,
a mi nemôžeme odmietnuť ich pozvanie na
kávu (mysliac na víno). Ale jedna vec sa nezmenila: láskavá, dobrotivá, priateľská mentalita
tunajších ľudí, zrejme typická pre Vlčnovjany.
Za všetky tieto chvíle, milé stretnutia vďačíme nášmu najlepšiemu kamarátovi Jardovi
Vaculíkovi s manželkou, ktorý sa o nás starajú
počas pobytu. Práve Jarda Hošek a manželka Toňa už viac rokov pravidelne navštevujú
počas letných prázdnin „termálne kúpalisko“
vo Veľkom Mederi na južnom Slovensku, čo je
od nás len 23 km. Tu sa stretávame a na oplátku pozývame k nám. Aké milé až dojaté bolo
naše stretnutie v septembri roku 2009, keď
nás vítali v mieste ubytovania „mažoretky“
z Vlčnova s pestrým programom. Svoje ume-

nie mažoretiek z Vlčnova prezentovali aj v areáli kúpaliska. Ich vystúpenie nás milo prekvapilo, a to je vlastne dôvod, prečo som sa rozhodol Vám napísať. Chceme touto cestou vysloviť poďakovanie Vašim mažoretkám s názvom
„EMČA“, ktoré napriek svojmu veku, každodenným starostiam, nájdu dostatok času, aby
nacvičili také náročné vystúpenia, aby presvedčili širokú verejnosť, že aj v tomto veku
sa dá rozdávať radosť, a pre mladých možná
recept na zdravé, pritom reprezentatívne voľnočasové aktivity. Na záver. Jako najlepší spôsob, jako sa im poďakovať, je prosba na Vás pán
starosta, aby ste im vyslovili aj v našom mene
uznanie, a pokiaľ je to možné zahrajte im pesničku. Želáme Vám, aby ste dokázali podporovať tieto, a ostatné aktivity v rámci Vašej obce,
aby ste naďalej šírili už aj tak bohaté kultúrne
dobré meno Vašej obce.
S pozdravom a úctou František a Aleš Kovačič,
Dunajská Streda 03. 03. 2010
PS: Sme radi, že sme Vám mohli touto formou čiastočne opísať naše spomienky na časy
minulé, prežité v malebnej obci Vlčnov aj po
50-ich rokoch.

Dolňan Kužela vzpomínal na své učitelování
(pokračování článku ve Vlčnovském
zpravodaji v prosinci 2009)
Maturoval jsem ve vlčnovském kroji, velmi
jsem byl efektní a jako furianti jsme si najali vlčnovští maturanti (3) osobní auto Vac.
A hurá na maturitní ples do Brodu. Byl jsem už
maturant, ale co teď? Byla velká nezaměstnanost a nikde se nepřijímalo. Tak jsem si napsal
na ředitelství státních drah do Brna. Byl jsem
pozván ke psychotechnické zkoušce a jel jsem
poprvé rychlíkem a to zadarmo. Zkoušku jsem
udělal, ale že musím čekat, až se něco uvolní.
Poněvadž mně nic nedocházelo, začal jsem se
učit učitelem. Z knih jsem se učil doma a hospitoval jsem na obecné škole ve Vlčnově a ve
Veletinách a pak jsem se přihlásil k učitelským
zkouškám. Ty jsem udělal v červnu 1932 ve
Val. Meziříčí a tak jsem se stal učitelem obecné školy. Již v únoru t.r. jsem učil ve Veletinách
výpomocně a žádal jsem o ustanovení na okrese Uh. Brod.
Toužebně očekávaný ustavující dekret
přišel a tak jsem radostně nastoupil od školního roku 1932/33 jako výpomocný učitel na
Lopeníku pod Sedlem. Ani jsem nevěděl, kde
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to je. Má drahá maměnka vzali na záda proutěný koš s peřinami a velmi skrovnou výbavou
a jeli jsme autobusem do Bystřice p. L. a pak
pěšky do hor. Ve škole mě přijala paní řídící Hl.
Maměnka mně v podkroví přichystali učitelský byt a spolu jsme dýchali zdravý lopenický
vzduch. Ráno se už scházeli moji žáčkové. Byl
jsem velmi dojat jejich zdravením a zvědavostí.
Dopoledne se přihlásil i kolega Řez. z Hané.
A tak jsme byli učitelé komplet. Já jsem učil
6.–8. postupný ročník – celkem 73 žáků.
Třída byla přeplněna, žáci seděli jak slanečci. Okna byla téměř stále otevřená do zeleně
a slunce. Učilo se na směny, jeden týden dopoledne, druhý odpoledne. Kolem neděle bylo
každých 14 dnů delší volno a tak jsem později mohl jezdit za svou galánkou učitelkou
Fančou Voz. do Štítné n/Vl. Na obědy jsme
chodili zprvu k paní řídící, později do půl
hodiny vzdálené židovny a potom do chaty na
Mikulčiném vrchu. Večeře jsme si připravovali
sami. Spávali jsme velmi dobře a často nás brzy
ráno budili Vlčnovjané „Tonku stávaj“, kteří
jeli kolem školy na bukové dřevo za Sedlo do
Hladkého. Lidé byli poněkud drsnější. Měli

jsme velké potíže se školní docházkou. Museli
jsme udávat, za což nám nadávali a vyhrožovali. Vzpomínám na tamní působení pěkně
a děti při potkání se ke mně velice znaly. Na
Lopeníku jsme byli odříznuti od světa, ač jsme
se my kopaničářští učitelé občas scházívali buď
na Březové nebo ve Starém Hrozenkově a pak
tam bylo veselo. Musím se také přiznat, že jsme
si nosili ze školy velice moc blech. Mně to nic
nedělalo, ale kolega nemohl spávat. Tož to byly
trampoty!
Po dvouletém působení na Lopeníku
jsem byl na vlastní žádost přeložen od školního roku 1934/35 do Bystřice p/L. V každém směru jsem to měl lepší a měl jsem blíže
do světa. Jestliže jsem dříve jezdil za galánkou z Bojkovic, kam jsem docházel přes hory
a doly dvě a půl hodiny pěšky, z Bystřice do
Nezdenic jsem pěšky chodil krásným údolím
pouze jednu hodinu. Často se stalo, že jsem
chodil pěšky do Brodu a později do Vlčnova
přes Suchou Loz a Nivnici a dále přes Č. Horu
a Hájek - když jsme měli málo peněz. (…)
V Bystřici jsem byl ustanoven zase výpomocným učitelem, se kterým mohl být rozvázán
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pracovní poměr kdykoliv. Později v roce 1934
po lékařské prohlídce jsem byl ustanoven učitelským čekatelem v Bystřici p/L. Ten byl na
tom platově už lépe a jeho postavení už bylo
stabilnější. Mezitím jsem si udělal zkoušku
učitelské způsobilosti v Kroměříži a tak jsem
mohl být ustanoven definitivním učitelem dle
4§ učitelského zákona. Tím jsem se stal státním zaměstnancem „pod penzí“.
Tož to už jsem byl na bůčku a začal jsem
uvažovat a plánovat do budoucna.
(…) Původně jsem se hlásil učit spolu
s galánkou ve Štítné n/Vl, ale protože byli
někteří potentáti proti, tak se ona hlásila za
mnou do Bystřice, kde bylo vypsáno učitelské
místo. Ona místo dostala a hned jsme naplánovali svatbu. (…) V Bystřici byly ve škole
velmi dobré a společenské vztahy. Sousedé
nás ale brali s odstupem jako na vesnici, byli
jsme pouze „přivandrovalci“. Celkem jsme
byli spokojení. Na obzoru však byla válka. (…)
Už jsme byli služebně starší a chtěli jsme se
osamostatnit na některé škole. Tak jsme se
hlásili na obecnou školu v Petrůvce. Ale měli
jsme s tím smolu. Byla právě mobilizace několika ročníků kvůli henleinovcům v pohraničí. Zemská školní rada v Brně provedla
pouze mou prezentaci a já musel nastoupit na
Petrůvku od září 1938. Mamka nebyla prezentována, poněvadž její protikandidát nemohl
být z vojenských důvodů uvědomněn. Já jsem
denně dojížděl na motocyklu na Petrůvku, ale
vytrval jsem. Úmysl inspektorův byl, abychom
to odvolali a stranou mně bylo řečeno, že bych
byl vůl, kdybychom to odvolali. Chvála Bohu,
dopadlo to dobře. Mamce jmenování řídící učitelkou (byla ode mne o 5 roků služebně starší)
došlo v únoru1939. Tak jsme se stěhovali na
Petrůvku, to již se dvěma dětmi. (Do auta jsme
též naložili zabité prase 130 kg těžké za mou
měsíční gáži 830 Kč).
Tak od února 1939 jsme působili na
Petrůvce. Škola byla dvoutřídní, postavená
v zahradě mimo silniční ruch a cítili jsme se
opravdu spokojení. (…) Mamka učila 1.–3.
postupný ročník, já 4.–5. Naši úspěšnou
práci bylo vidět u našich žáků na měšťance
ve Slavičíně a byla oceněna i školním inspektorem. Ve třídách jsme měli celkem okolo
50 dětí vč. asi 8 dětí z dětského domova, jehož
jsem byl správcem. (…) V zimě 1939 bylo velice
moc sněhu a byli jsme úplně odříznuti od světa.
Tak jsem zašel za starostou obce a zasadili
jsme se o telefonizaci Petrůvky s hovornou
v obchodě. Mamka byla velký „machr“ na divadla a nacvičovala vhodné kusy ve všech vesnicích, kde učila. Mnohdy to bylo i za velmi
ztížených podmínek. Naše klidné učení bylo
narušeno rozhodnutím okresní péče o mládež,
aby se do nově zbudovaného okresního domova v Bojkovicích přestěhovali děti z Petrůvky.
Následkem toho byla dvoutřídka změněna na
jednotřídku. Já měl docházet do Nevšové nebo
do Slavičína a tu nastalo pro nás „buď a nebo“.
A tak se mamka vzdala školní služby s odbytným 14 400 Kč a já jsem se stal řídícím učitelem (jen krátce – na dva měsíce).
V lednu 1942 jsme se stěhovali již se třemi
dětmi do rozestavěného domu do Vlčnova.
(…) A stali jsme se opět Vlčnovjany. Já jsem
nastoupil na uvolněné místo po paní Handl.,
která nesměla po svatbě učit. (…) Musím se
též trochu zmínit o fotografování. Já sám jsem
byl focen v rodinné skupince ještě v „sukni“
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s maměnkou vyšité pěkné srdce a na hlavě jsem
měl už klobouček s voničkou. Tož to byla má
první fotka. Podotýkám, že jsme dříve – všechny děti – chlapci i děvčata – chodili z praktických důvodů v sukních svátečních, nebo všedních. Pamatuji se, když jsem přišel ze školy
dóm, tak jsem vyzul gatě, oblékl sukňu a běhali
jsme tak venku. Na první pohled byl z toho
problém, kdo je kdo. I přišel inspektor a ptá
se učitele: Pane kolego! Jak je rozeznáte?
To je snadné pane inspektore. Zavolal venku
na ulici na děti. Francku, utři si sukňú sopel!
A tajemství bylo prozrazeno! (…) Po příjezdu
do Vlčnova jsem se pustil do dělání zkoušek
na měšťanskou školu. Byl-li na obecné škole
úvazek 28 hodin, na měšťance jen 24 hodin
a platově o 150 Kč měsíčně víc. Měl jsem
druhý odbor s předměty: matematika, fyzika,
chemie a biologie, což mě bavilo, ač to bylo
velmi náročné. Zkoušky jsem dělal a udělal
v Kroměříži. Pan inspektor mě ihned z rodinných důvodů ustanovil „odborným učitelem“
na měšťance s povinností vyučovat i na obecné
škole dívčí – na univerzitě.Ta sloužila nouzově
z bývalého obecního hostince, kde před tím
cvičívali a hráli divadla Orli. Současně jsem
si udělal i zkoušky na lidovou školu zemědělskou. Tu musela navštěvovat mládež od 14 do
18 let, která nebyla nikde v práci a dělala doma
v zemědělství. Pro učitele to byla náročná a
vysilující práce. Ovšem mnozí rodiče viděli
v této škole zbytečné zatěžování, ač vyučování bylo jen v zimních měsících a byla pro mládež opravdu prospěšná. (…) Na obecné škole
byly v jedné třídě vždy dvě oddělení – např. pro
1. a 2. postupný rok. Lavice byly pro čtyři žáky
ve dvou řadách za sebou, mezi nimi ulička.
Na stupni stály dvě tabule – pro každé oddělení
zvlášť, stranou bylo počítadlo se 100 kuličkami, u dveří velká kamna a v rohu věšáky, na
čelní stěně visel kříž, po stranách obrazy státních činitelů. Před vyučováním a po něm jsme
se ještě modlili „Otčenáš“. (…)
Po válce se mamka rozhodla (to už jsme
měli čtyři děti), že se opět pro nedostatek
učitelů přihlásí do školy. Podala si žádost a
byla znovu ustanovena ve Vlčnově od září
1945. Na měšťance nastal větší příliv žáků.
Ředitelem byl L. Ber. (…) Od února školního roku 1950/51 byla zřízena „Škola mladých
učitelů“ pro 6. až 9. postupný ročník a to na
intervenci J. Louk., který se stal ředitelem.
Ten jako mladý průkopník socialismu si mohl
ponechat, koho chtěl a jemu nepohodlní museli ze školy na jiná místa bez ohledu na rodinné poměry. Staří museli ustoupit mladým –
nezkušeným, kteří se sháněli z celého gottwaldovského kraje. Jako první přišel svobodný
St. Zl. Já jsem odešel na ZDŠ do Uh. Brodu,
kde jsem učil na dívčí a později chlapecké škole
od února 1951 do července 1953. Ještě štěstí, že
stav trval jen krátkou dobu, škola mladých se
neosvědčila, vypařila. J. Louk. odešel takticky
za ředitele gymnázia do Brodu a jeho nástupcem se stal St. Zl. Musím se též zmínit o zavedených závěrečných zkouškách – maturitách
na ZDŠ. To byla vymoženost současné doby,
ač my učitelé jsme s tím v duchu nesouhlasili.
Byl tím velmi narušen klidný chod školy na
konci školního roku. Zkoušky se konaly před
zvláštní komisí, předsedou byl soudruh (!)
z druhých škol. Chudáci zkoušející měli
ukázat, čemu naučili a zkoušení jak se učili.
V komisi byli i zástupci lidosprávy. Tito byli ve

výhodě, protože měli moc a mnohdy i neobjektivnost v posuzování. Žáci sice nepropadávali, ale podléhali panice při tahání otázek.
Zkoušky bývaly zakončeny menším banketem.
Opravdu řečeno, bylo to nedomyšleno a pak se
od toho po několika létech upustilo. (…)
Z Brodu jsem přešel na ZDŠ do Bánova,
kde jsem učil jeden rok 1953/54. A již v září
1954 jsem byl opět na ZDŠ ve Vlčnově. Musím
se ještě zmínit o stravování ve školní jídelně.
My jsme v dětství byli vyučováni celodenně a
já jsem také tak učil. Přes poledne byla jednohodinová přestávka na oběd, ve čtvrtek bývalo
prázdno. Vzdálení žáci mohli zůstat na „celý“
s chudým obědem, nejčastěji se dvěma krajíci chleba namazanými „trnkama – povidly“,
jichž bylo doma dostatek a to byl i náš oběd.
Školní jídelna začala fungovat ve Vlčnově od
března 1955. Zařídil jsem ji jako vedoucí po
přeložení z Bánova, kde byla vzorná. Řídící J.
Pav. po spojení obou škol musel za řídícího do
Bzové a tak se uvolnil naturální byt, z nehož
byla zbudována školní jídelna. Vedoucím
kuchařem byl Al.Š. - bývalý kuchař v klášteře. Kuchyně byla vybavena potřebným zařízením z dotace ONV. Počet strávníků byl kolem
150 dětí zaměstnaných maminek a ten stále
stoupal. Stravovali se též učitelé s povinností
dozoru a slušného stolování. Byla to ohromná vymoženost doby. Zaměstnané matky byly
bez obav, že jejich děti budou jen při suchém
chlebě.
Jako učitelé jsme byli definitivními státními zaměstnanci, ale při výměně 77000
státních zaměstnanců se to pro mě změnilo.
V srpnu 1958, když mně bylo 49 let, jsem byl
z učitelování (protiprávně) vyhozen. Po dlouhých tahanicích jsem mohl začít pracovat
aspoň jako dělník v cihelně v Havřicích. (…)
K učitelování jsem se opět mohl vrátit na
pozvání některých učitelů ze ZDŠ Vlčnov až
v květnu 1968. Odtud jsem pak odešel do
důchodu v srpnu 1971.
Můj učitelský život byl velice pestrý, občas
tvrdý, přesto na něj velice rád vzpomínám.
Vše zapsal Vlčnovjan učitel Antonín
Kužela do rodinné kroniky v létech 1977/78.
Autenticky přepsal s vynecháním
určitých pasáží textu syn Antonín.
Ústí n/L, březen 2010.
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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
Stojíme na prahu velkých změn
Úvodní slovo 1. místopředsedy SMS ČR
Vážené kolegyně, vážení kolegové
po letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsme si splnili jeden z významných cílů naší profesní organizace. Mnozí představitelé
SMS ČR uspěli v parlamentních volbách a máme tedy jedinečnou možnost
přímým způsobem ovlivňovat tvorbu zákonů, které se dotýkají života obcí,
které spravujeme. Chtěl bych Vám připomenout, za jak krátký čas jsme ušli
značný kus cesty k našemu společnému nejvýznamnějšímu cíli, kterým je
reforma RUD.
Nespravedlivé financování obcí –
příčina naší nespokojenosti
Úplně na počátku byla nespokojenost
čím dál většího počtu obcí s přerozdělováním daňového koláče. Na tuto
skutečnost zareagovaly některé obce
Zlínského kraje a v únoru 2007 podaly ústavní stížnost. V této době byl
poměr příjmů mezi nejmenšími obcemi a hlavním městem 1:6. Slovensko
má v současné době koeficient 1:2,5
a Rakousko 1:3. Mnozí z nás očekávali, že desátý sněm SMO v Hradci
Králové v květnu 2007 bude schopen
zareagovat na ekonomicky tíživou
situaci menších sídelních celků, a že
tato zájmová organizace aktivně přistoupí k úsilí za odstranění do očí bijícího nepoměru. K velkému zděšení
starostek a starostů menších sídelních
celků však došlo k odmítnutí tohoto
požadavku a usnesení sněmu v podstatě zablokovalo jakoukoliv diskusi
o změně RUD. Vrcholem kdy přetekla pomyslná kapka bylo prohlášení
některých představitelů statutárních
měst: „My se budeme starat o sebe a
vy se starejte taky.“
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Vznik Zlínské výzvy
Jako reakce na tato stanoviska byla
12. 6. 2007 připravena Smlouva obcí a
měst proti daňové diskriminaci (tzv.
Zlínská výzva). Tento dokument ve
velmi krátké době podepsalo přes
1350 starostek a starostů zastupujících téměř 1 milion obyvatel ČR. U
vzniku této iniciativy stáli senátorka
Jana Juřenčáková, Stanislav Polčák,
Petr Gazdík, †Jiří Vařecha, Jan Pijáček, Věrka Kovářová, Ladislav Šifta,
Antonín Venclík a Jan Horník. Později se tito lidé zásadně zasloužili o
vznik naší organizace.
První novelizace RUD a vznik
SMS ČR
V létě 2007 skupina několika obcí ze
Zlínského kraje připravila stížnost
k Evropskému soudnímu dvoru ve
Štrasburku na nerovné postavení obcí
při přerozdělování daní na jednoho
obyvatele. Tento krok přiměl Ministerstvo financí k zásadní změně názoru. Došlo k první novelizaci Zákona
o rozpočtovém určení daní, tedy ke
korekci daňových příjmů menších sídelních celků. 31. 1. 2008 na prvním

Jan Pijáček, 1. místopředseda SMS ČR
celorepublikovém sněmu vznikla
nová profesní organizace SMS ČR. 1.
2. 2008 byl podán návrh na registraci
sdružení. Ve velmi krátké době se přihlásilo téměř 1100 obcí jako zakládající členové. V následujícím měsíci byla
personálně obsazena hlavní kancelář
a předsednictvo zahájilo svoji činnost,
která byla v tom roce završena podepsáním smlouvy o spolupráci mezi
SMS ČR a Ministerstvem pro místní
rozvoj.
Ministerská komise pro reformu
RUD – naděje nebo zdržovací taktika?
V témže roce zahájila činnost komise
na Ministerstvu financí, kde byli nominováni tři zástupci naší profesní
organizace komise pro přípravu změny RUD. Při jednání došlo k význam-
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né dohodě, bylo zadáno zpracování
studie, která slouží k diskusi o změně
zákona o RUD. Mezi jiným tato studie
potvrdila oprávněnost našeho počátečního rozhořčení. Nekonstruktivní
postoj dalších zúčastněných subjektů však zavinil přerušení práce této
komise. Do pomyslné hry o peníze
vstoupil neočekávaný negativní fenomén – ekonomická krize a tím pádem výpadek daňových příjmů. A v
tomto okamžiku si některé obce sáhly
až na samé dno obecních pokladen.
Potřebu obnovení práce komise na
Ministerstvu financí vnímal i Spolek
pro obnovu venkova (SPOV), který
sehrál konstruktivní roli při hledání
společných stanovisek se SMO. V le-

tošním roce bylo svoláno první obnovené jednání komise. Avšak jak ukázaly postoje některých zúčastněných
subjektů, hledání konsensu bude obtížným úkolem. Chci proto doufat, že
toto jednání nesměřovalo k tomu, aby
byla práce komise opět ukončena.
Milé kolegyně, milí kolegové, změna
RUD je našim primárním cílem. Povolební situace v Poslanecké sněmovně nám dává naději, že naše požadavky budou brány s vážností, kterou si
rozhodně zaslouží. Významným signálem je i skutečnost, že se podařilo
našim členům, nyní už poslancům
Parlamentu ČR, dosáhnout toho, že
téma rozpočtového určení daní je i

součástí programového prohlášení
vlády. Stojíme na prahu zásadního
období, předsednictvo SMS ČR jej
vnímá s maximální vážností.
Každý z nás musí svým malým dílem
přispět k úspěšnému završení našeho
společného díla. Chci Vás i touto cestou požádat o osobní aktivitu ve prospěch naší profesní organizace.
Přeji Vám hezké prázdniny a příjemně
strávený čas dovolených.
Jan Pijáček
1. místopředseda SMS ČR
starosta obce Vlčnov

Koaliční smlouva? Signál potřebných reforem

Starostovské priority se promítnou do vládního prohlášení
Rodící se koalice ODS, TOP09 a Věcí veřejných se díky požadavku starostovského hnutí popasovala s několika tématy, která zajímají komunální
politiky. Nejde jen o financování samospráv, přímou volbu starostů, ale i
omezení úředních agend, jež produkuje veřejná moc a zdražuje tím výkon
veřejné správy a doléhá tak na samosprávy a rovněž na život občanů. V koaliční smlouvě se promítla řada témat, za které SMS ČR dlouhodobě bojuje.
Systémová a nediskriminační změna
RUD
Hnutí Starostů a nezávislých prosadilo do společného programu s TOP 09
zásadní programovou prioritu prosazení nového rozpočtového určení
daní, systémové a nediskriminační
úpravy financování samospráv. Deklarovali jsme, že nebudeme spokojeni jen s kosmetickou změnou, prosazujeme skutečnou reformu. V koaliční
smlouvě proto stojí, že rozpočtové
určení daní bude změněno na úroveň
známou v okolních státech EU.

ních se stejným právem hlasu, je koncept přímo voleného starosty hloupostí. Samosprávy v pásmu kolem
1500 obyvatel mají pravidelně zřizovány rady. Díky tomu tak tato hranice přímé volby představuje výzvu
pro odbornou debatu, neboť bude
nezbytné zasáhnout do kompetencí
všech orgánů obce. Lze také počítat s
tím, že zavedení přímé volby starostů
menších samospráv zase bude představovat výzvu pro občany ostatních
měst, aby se s tímto rozdílným přístupem nesmířili.

Starostové mají být voleni přímo

Reformy bude provázet utahování
opasků

V koaliční smlouvě je také obsažen
závazek zavést přímou volbu starostů
u obcí do 1500 obyvatel s cílem volit
takto starosty již v příštích komunálních volbách v roce 2014. Ke splnění
uvažovaného cíle koalice hodlá prosadit podrobnou debatu odborníků,
zástupců Sdružení místních samospráv a dalších profesních organizací.
U obcí, které nemají zřízeny rady, je
přímo volený starosta lépe prosaditelný. V případě, kdy by přímo volený
starosta měl být součástí sboru rad-

Ve sféře veřejných financí chce koalice stabilizovat veřejné rozpočty, stát
bude muset důrazně šetřit prvořadě
na svém provozu, ovšem také na veřejných výdajích. Úspory musí jít cestou od shora (centrální úřady, ústavní
činitelé a instituce), přes zaměstnance
státu (objem mezd ve veřejné sféře
poklesne) a směřovat i k občanovi
(přísnější podmínky pro vyplácení
sociálních dávek, adresnost na úkor
plošného rozhazování). Již nyní je
jasné, že ani tato úsporná opatření ne-
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Stanislav Polčák, místopředseda STAN
budou dostačující pro realizaci všech
reforem a bude nutné též zvýšit příjem státu v daňové oblasti. Mnohá
opatření budou nepopulární, nicméně jejich neprosazení by představovalo promarnění historické příležitosti
nejširší vládní většiny v Parlamentu v
naší novodobé historii. Všechny tyto
kroky je třeba realizovat co nejdříve.
Stanislav Polčák
předseda Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj PS PČR
místopředseda hnutí Starostové
a nezávislí, poslanec
Učitelé Antonín a Františka Kuželovi v roce 1958
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Nezapomínejte na problémy obcí a měst

Předsedové parlamentních politických stran v nedávné době obdrželi dva
významné dopisy upozorňující na vleklé problémy samospráv
(Zlín, red) Nezapomínejte na problémy obcí a měst v ČR. Tak by se dala ve
stručnosti shrnout výzva obsažená v dopise, kterým na počátku července oslovil
předseda SMS ČR Josef Bartoněk všechny
předsedy parlamentních politických stran.
Apel byl určen jak představitelům nově
vzniklé koalice, tak i zástupcům opozice,
jejichž spolupráci na harmonickém rozvoji českých a moravských regionů SMS ČR
očekává. Obdobný dopis, akcentovaný
na specifické problémy venkova, adresoval lídrům parlamentních politických
stran také předseda Spolku pro obnovu
venkova ČR Eduard Kavala. Dlouhodobě
kvalitní spolupráce obou profesních organizací je základem účinného prosazování
potřebných legislativních změn.

Hlavní tematické okruhy, na které předseda SMS ČR upozorňuje:
• Nutnost systémové reformy financování samospráv; současný zákon o rozpočtovém určení daní je i přes dílčí změny stále vůči obyvatelům menších samosprávných celků vysoce diskriminační,
• zahájení diskuse o redukci většiny národních dotačních titulů a převedení prostředků z nich do systému rozpočtového určení daní (financování samospráv),
• sjednocení metodiky a zjednodušení administrace čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, zprůhlednění jejich hodnocení a transparentní zveřejňování
veškerých výsledků, procesních opatření apod.,
• Řešení financování přenesené působnosti.

Koaliční smlouva: naděje vítězí nad obavami
Klíčový dokument nedávno stvrzený lídry ODS, TOP 09 a VV zástupce samospráv zaujal

„Pro stabilní a předvídatelné financování života a rozvoje obcí navrhne koalice nový zákon o rozpočtovém určení
daní. Návrh předloží na základě intenzivní diskuse se zástupci samospráv – Svazu měst a obcí, Spolkem pro obnovu
venkova, Sdružením místních samospráv a dalšími. Východiskem bude pečlivá analýza nákladů výkonů státní správy
v obcích všech stupňů. Dále bude koalice diskutovat dosud nezohledňované parametry pro podíl obcí na sdílených
daních, jako jsou existence školy, nadmořská výška či negativní zátěž životního prostředí... Cílem je pak dlouhodobá
stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na
obyvatele mezi „nejchudší“ a „nejbohatší“ obcí a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích EU.“
Jen
málokdy
je
uveden
článek
Informačního zpravodaje SMS ČR citací.
U tak klíčového dokumentu, jakým je
bezesporu nedávno podepsaná koaliční
dohoda, to považujeme téměř za nutnost.
Doposud
nejpodrobnější
dokument
tohoto typu v historii naší země reflektuje
řadu palčivých problémů, kterým
představitelé samospráv průběžně čelí.
Jak ukazuje úvodní citace, koaliční strany
přesvědčivě deklarují vůli k reformě
zákona o RUD. Příjmové rozdíly mezi
obcemi se mají dostat na „evropskou
úroveň“, což jinými slovy znamená
odstranění diskriminačních rozdílů, které
SMS ČR dlouhodobě kritizuje. Další
pozitivní zprávou je záměr na zrušení
nenárokových
národních
dotačních
titulů a jejich převedení do RUD, tedy
přímo obcím. Příznivě lze hodnotit také
záměry na posílení obecních pravomocí
v oblasti regulace hazardu, protikorupční
opatření, podpora škol v malých obcích,
zvýšení vlivu školských rad na jmenování
a odvolání ředitelů škol či snahy o větší
transparentnost při nakládání samospráv
s veřejným majetkem. Dobrou zprávou je
i závazek řešení tzv. církevních restitucí či
konstrukce nového památkového zákona.
Slibné je i prohlášení o nepřípustnosti
zvyšování rozdílu mezi kvalitou života na
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venkově a ve velkých městech.
Důležitou kapitolou je snaha o efektivní
a transparentní využívání prostředků
ze strukturálních fondů EU. Bohužel
výrazné systémové změny v čerpání
evropských peněz (zjednodušení, kvalitní
vstupní a průběžné kontroly projektů
ad.) lze očekávat až s následujícím
programovacím obdobím (tedy po roce
2013).
Zajímavým návrhem je přímá volba
starostů u tzv. malých obcí. Očekáváme,
že především nad tímto návrhem bude za
naší účasti probíhat pečlivá diskuse (např.
přesná definice pravomocí takto voleného
zástupce). Pozitivní je samotné užívání
pojmu „malá obec“, tedy označení pro
výraznou skupina sídel čelící dlouhodobě
ztíženým existenčním podmínkám. K
jejich problémům se konečně obrátila
politická pozornost.
Některé další návrhy, byť teoreticky
správné, mohou menším obcím způsobit
technické problémy. Jedná se například
o záměr transparentního zveřejňování
velkého objemu dat, dokumentů a
údajů na internetu (např. „životopisy“
veřejných
zakázek
od
zadávací
dokumentace,
váhy
rozhodovacích
kritérií, průběhu výběrového řízení, členů
komise, uzavřených smluv a jejich plnění,

vyúčtování; rozsáhlé přehledy o hlasování
obecních zastupitelstev po jednotlivcích
apod.).
Všechny nastíněné okruhy budeme i
nadále z pozice významného představitele
samospráv
bedlivě
monitorovat,
připomínkovat a ve spolupráci s našimi
členy precizovat. Závěrem lze jen
poděkovat těm, kteří tyto veskrze dobré a
nadějné návrhy na zkvalitnění fungování
samospráv do koaliční smlouvy prosadili.
Věřím, že v podobném duchu bude
koncipováno i očekávané programové
prohlášení vlády.

Blahopřejeme všem starostkám
a starostům členských obcí a dalším příznivcům SMS ČR, kteří
uspěli v letošních parlamentních
volbách a zasednou do poslaneckých lavic. Věříme, že i nadále budou hájit spravedlivé požadavky
samospráv.
Předsednictvo SMS ČR
a zaměstnanci hlavní kanceláře

červenec 2010

3

Účastníci jednání (zleva): Stanislav Polčák (místopředseda STAN), Josef Bartoněk (předseda SMS ČR, starosta Osvětiman), Květoslav Šafránek (člen
předsednictva SMS ČR, starosta Bohdalova), František Dvořák (starosta obce Radňovice), Jiří Loskot (starosta obce Mšec), Jana Juřenčáková (senátorka),
Věra Kovářová (2. místopředsedkyně SMS ČR, starostka obce Chýně), Jan Pijáček (1. místopředseda SMS ČR, starosta Vlčnova), Martin Krupa
(starosta Mikolajic), Ladislav Števanka (starosta Domašova nad Bystřicí), Jiří Šulák (starosta Doubrav), Martin Macháček (starosta Ondřejova).

Velká voda ve Vlčnově
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Krizové centrum Uherský Brod
tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
nepřetržitě od pondělí do neděle
od 7:30 do 16:00 hod.
POSLÁNÍ: V denním centru nabízíme
ambulantní pomoc uživatelům, kteří se ocitli
bez přístřeší nebo jim hrozí sociální vyloučení
z důvodu ztráty bydlení. Podle jejich vlastního
rozhodnutí poskytneme sociální poradenství,
podmínky pro osobní hygienu a odpočinek,
poskytneme nebo pomůžeme se zajištěním
stravy. Pomůžeme při obstarávání osobních
záležitostí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Službou chceme předcházet sociálnímu vyloučení osob bez přístřeší a zdravotním komplikacím způsobených tímto stylem života.
ul. Vazová 2513 Uherský Brod
(za Tempexem) tel: 724 651 299
Zásady
•
Jednání na partnerské úrovni
•
Individuální přístup
•
Respektování životního stylu uživatele
•
Respektování vlastního rozhodnutí uživatele

Cílem služby je snížit sociální i zdravotní
rizika.
ZDARMA: Sprcha, Odpočinek
Za symbolickou cenu:
Polévka + chléb (1 krajíc)
Káva
Čaj
Použití mikrovlnné trouby
Použití rychlovarné konvice
Oblečení (jen součást hygieny)
Holení
Jednoduché ošetření ran

•
5,- Kč
5,- Kč
3,- Kč
4,- Kč
2,- Kč
2,-Kč/ks
3,- Kč
5,- Kč

Dílčí cíle: zajištění základních životních
potřeb (strava, hygiena, odpočinek), zvýšit u
uživatelů informovanost o možnostech řešení
jejich nepříznivé sociální situace nebo způsobech předcházení těmto situacím
Cílová skupina: Osoby bez přístřeší ve
věku od 18 let až nad 80 let v nepříznivé sociální situaci (tou je chápána ztráta přístřeší,domova, přebývání v bytových podmínkách
ohrožujících zdraví nebo život.
Základní činnosti:
•
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

te
mpe
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•

•

V zařízení je uživatelům k dispozici hygienické centrum (sprchy, WC). Součástí
hygieny je možnost získat čisté oblečení.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Uživatelé mají možnost využívat k přípravě jídla kuchyň, popř. uživatelům
poskytneme stravu ve formě jednoduchého jídla (polévka a chléb).
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Realizace služby: Krizové centrum
funguje od 1. 1. 2010 každý den od pondělí až
do neděle od 7:30 do 16:00 hod. Kapacita služby je 10 uživatelů/den. Tato služba vznikla za
podpory Města Uherský Brod a je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Zde má každý
člověk, který nemá domov, možnost zdarma se
osprchovat a obléct do čistého oblečení, odpočinout si, oholit se, najíst se a hledat možnosti
k vyřešení svých problémů.
Začínáme spolupracovat se sociálním odborem, sociální kurátorkou pro dospělé a policií. Snažíme se také o navázání spolupráce
s odbornými lékaři.

x
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Ekolamp
Vážení občané, v budově Obecního úřadu
ve Vlčnově, vedle vchodu na poštu, byla umístěna malá sběrná nádoba na úsporné zářivky
a výbojky. Jedná se o místo zpětného odběru,
zřízené na základě smlouvy s kolektivním systémem EKOLAMP. Seznam sbíraných světelných zdrojů, je na nádobě vyobrazen. Prosím,
aby byly dovnitř vkládány opatrně a předešlo
se jejich rozbití. Více informací je možno získat
na www.ekolamp.cz
Marta Moštková
místostarostka obce

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

konané ve Vlčnově ve dnech 28. 5. až 29. 5. 2010

Pomoc
nedoslýchavým

ODS
ČSSD
KDU
TOP 09
KSČM
Věci veřejné
Zemanovci
Bobošíková
Zelení
Moravané
Pirátská
Dělnická
Svobodní občané
Občané CZ
Pravý blok
Stop
Konzervativní str.
Počet hlasů
Počet voličů
Účast v procentech

1
135
101
90
70
53
33
21
6
9
8
7
4
1
1
1
0

0
540
846
63,82979

2
112
107
85
70
54
50
15
8
9
5
0
1
3
1
2
1

1
524
794
65,995

3
159
122
76
93
58
50
41
12
7
9
4
4
0
2
0
0

0
637
920
69,239

Celkem
406
330
251
233
165
133
77
26
25
22
11
9
4
4
3
1

Procent
23,87
19,40
14,76
13,70
9,70
7,82
4,53
1,53
1,47
1,29
0,65
0,53
0,24
0,24
0,18
0,06

Platné
hlasy
540
524
637
1 701

% platných
hlasů
99,45
99,05
98
98,78

1
1701
2560
66,445

0,06

Územní přehledy o volební účasti – okrsky
Kraj: Zlínský kraj, Okres: Uherské Hradiště, Obec: Vlčnov
Okrsek

Vlčnov – obecní úřad:
26. října 2010
8.00 až 10.30 hodin

1
2
3
Celkem

Voliči
v seznamu
846
794
920
2 560

Vydané
obálky
543
529
652
1 724

Volební
účast v %
64,18
66,62
70,87
67,34

Odevzdané
obálky
543
529
650
1 722

O Vlčnovském zpravodaji
Vážený pane starosto, jsem grafik a občas
spolupracuji na tiskovinách Vašeho Klubu
sportu s kultury. Včera mi dal Toník Pavelčík
jeden výtisk Vlčnovského zpravodaje a po
přečtení mi to nedalo, abych Vám napsal pár
řádků. Viděl jsem hodně vesnických novin,

ale Vaším zpravodajem jsem byl překvapen
– a to velice mile! Dovolte mi pár poznámek:
články jsou poutavé, čtivé, žádné „okecávání“,
fotografie jsou skoro u každého článku, jsou
důležité a spousta občanů se na nich uvidí,
grafická úprava jednoduchá, výborná a pře-

hledná, titulky, písmo i fotografie jsou velice
čitelné, tisk je perfektní a čistý. Pane starosto,
gratuluji k takovým novinám a přeji Vám do
nového roku hodně zdraví.
Brno 18. 12. 2009
Jan Jordán, Panská 10, 602 00 Brno

Vlčnovský zpravodaj – vydává Rada obce Vlčnov nákladem 700 ks, IČ: 291 561; MK ČR E 10127; prodejní cena 3,- Kč.
Redakce: Rada obce; sazba: TRIFID KP, s. r. o., Staré Město; tisk: Hudec print, s. r. o., Buchlovice. Autoři fotografií: Zdenek Koníček,
Jan Pijáček, František Zemek, a autoři článků. Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 2010. Články a fotografie k publikování posílejte do KSK Vlčnov,
e-mail. ksk@vlcnov.cz, tel/fax: 572 675 130, poštou nebo osobně v pracovní dny do 17.00 hodin.
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