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říjen 2016

Zahájení nového školního roku 2016-2017 v sále Klubu sportu a kultury

Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
vychází podzimní číslo, ve kterém opět
najdete informace o dění v obci, budete seznámeni s tím, co se již ve Vlčnově za poslední tři
měsíce událo, ale také s aktivitami, které připravujeme. Letošní podzim je u nás díky mrazivému jarnímu počasí chudobný na úrodu
trnek, přesto bychom rádi popřáli vlčnovské
pálenici dlouhou sezónu.
Blíží se svátek Všech svatých a na „dušičky“ budeme vzpomínat na ty, kteří nás opustili.
Hřbitov by měl být důstojným pietním místem,
proto bylo rozhodnuto o nové výsadbě zeleně,
která by měla být do konce října zrealizována.
Pamatujeme také na nejmenší občánky,
které jsme přivítali v obřadní síni na obecním
úřadě letos již třikrát. Rada obce a zastupitelstvo uvolnilo finanční prostředky pro rodiny
jako malé poděkování. Příspěvek na první dítě
je 4000 Kč a na každé další 6000 Kč.
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Obec finančně podporuje i vlčnovské prvňáčky, a to částkou 1000 Kč.
Všechno, co se ve Vlčnově buduje, bude
v budoucnu užívat právě tato mladá generace.
Pro děti jsou také určena dětská hřiště, která
se doplňují o další herní prvky, a to především
hřiště Na Rybníčku. Na dolním hřišti u ČOV
byla nainstalovaná nová záchytná síť, většina
dřevěných herních prvků na hřištích byla ošetřena novým nátěrem.
Ve vlčnovských búdách byla nainstalována
další socha, tentokrát trumpetista a u kapličky
je nově osazené posezení a stůl, který vyrobil
vlčnovský kameník Petr Blaha.
Obecní búda č. 13 se dočkala rozsáhlé
opravy zdiva, ale především budou novotou
vonět hliněné omítky. Zájemci si mohou po
opravě opět búdu pronajmout za 300 Kč na
den.

Do Vlčnova ve směru od Uh. Brodu nám
bude zpříjemňovat dopravu nově rekonstruovaná silnice. Naše jednání se Zlínským krajem,
který je vlastníkem této komunikace, týkající se opravy, byla po několika letech úspěšná.
Zároveň se po úsecích opravuje i krajská komunikace v lokalitě Čupy.
V současné době obec dokončuje zasíťování poslední etapy ulice Vinohradská, kde
kromě plynu, kanalizace a vodovodu, byla
instalována čerpací stanice, která umožňuje v budoucnu rozvést vodu i do dalších částí
v této lokalitě.
Na konci prázdnin se uskutečnilo tradiční setkání na Pepčíně, tentokrát trochu
netradičně – pracovalo se na odkrytí základů Pepčína tak, aby půdorys této romantické
stavby zůstal zachován i pro příští generace.
Největší počet brigádníků, kteří pomáhali, byl
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O svaté Kordule nejsladší bobule

od nás z Vlčnova. Starostové obcí sousedících
s Pepčínem se při té příležitosti dohodli, že
každá obec uvolní ze svého rozpočtu částku
20.000 Kč ve prospěch obce Drslavice, která
investičně dokončí úpravu základů a terénu.
Aktivní byly jako obvykle i naše spolky,
které se podílely na spoustě aktivit.
Mezi úspěšné a oblíbené patří „Den otevřených dveří“, při kterém se předvedli hasiči,
Klub dětí Broučci, dalším místem, které bylo
možné navštívit, byla čistírna odpadních vod,
kde zájemce provázel správce ČOV pan Josef
Ondrůšek. Největšímu zájmu se těšil domeček
u včelařů, kteří letos slavili kulaté výročí. Při
této příležitosti připravili krásný program pro
děti, výstavu včelařského nářadí, expozici úlů,
ochutnávku medu. P. Ladislav Kunc požehnal sochu patrona včelařů sv. Ambrože, kterou
věnoval vlčnovský rodák, akademický sochař,
profesor Josef Kadlčík.
Otevřena byla rovněž obecní Galerie na
Měšťance, kde je v současné době výstava
významného vlčnovského rodáka, novináře
a publicisty Jana Janči, který byl mezi jiným
šéfredaktorem Slováckých novin. A na měšťance mohli zájemci navštívit i bazárek Týna,
který provozuje paní Frantová.
Program slunečného zářijového dne uzavřel v obřadní síni OÚ vynikající francouzský
šansoniér Joel Bros, který si získal srdce všech
přítomných. Poděkování si zaslouží nejen pan
Joel za své krásné vystoupení, ale všichni organizátoři „Dne otevřených dveří“.
Měsíc září je obecně velmi bohatý na společenské, kulturní i církevní události, mezi které
patří i děkovná mše v búdách a tradiční „Košt

vdolečků“, který se z důvodů nepříznivého
počasí konal pod střechou KSK.
Tradiční je i účast našich souborů na
Slavnostech vína v Uh. Hradišti, kde nás letos
reprezentoval Mužský sbor a dechová hudba
Vlčnovjané.
Vlčnov a vlčnovské búdy navštívil významný hudebník, skladatel a producent pan Michal
Horáček, kterého doprovázeli starostové a místostarostové mikroregionu Východní Slovácko.
Pan Horáček přijel na pozvání místostarosty
obce Suchá Loz a místopředsedy Poslanecké
sněmovny Petra Gazdíka. Nejenom v búdách,
ale i ve Vlčnově se mu líbilo a slíbil nám, že přijede v příštím roce na jízdu králů.
O prázdninách Vlčnovem po dvou letech
projížděly desítky historických aut a motocyklů. Na parkovišti bylo jedno z kontrolních stanovišť. Milovníci historických dopravních prostředků se mohli potěšit krásnou podívanou.
Zástupci vlčnovských spolků byli aktivní
i mimo naši obec. Mladší generace hasičů se
zúčastnila Olympiády Východního Slovácka
v Korytné v disciplínách Ninja faktor a získala
ve třech disciplínách dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.
Zahájení nového školního roku proběhlo tradičně v KSK. Během prázdnin se ve škole podařilo
zrekonstruovat další sociální zařízení a vybudovat
nové bezbariérové WC. V mateřské školce byla
dokončena rekonstrukce dalšího sociálního zařízení, umývárny a novým nábytkem byla vybavena šatna pro převlékání dětí. Chtěli bychom při
této příležitosti poděkovat paní ředitelce a všem
zaměstnancům školy, kteří připravili během
prázdnin školu na nový školní rok.

Významnou akcí, kterou připravujeme, je
rekonstrukce plochy koupaliště. V současné
době se dokončuje odstranění všech staveb
a zařízení, které už nebudou součástí nového
koupaliště. Ještě v tomto roce chceme dokončit větší část nového oplocení a pokud to počasí dovolí, tak realizovat části výsadby kolem
plotu. Probíhá zároveň intenzivní projekční
příprava, která je náročná především proto,
že se musí nové koupaliště napojit na kanalizaci, která v tomto prostoru není vybudovaná.
Na příští rok připravujeme rekonstrukci
části komunikace Záhumní a Vinohradská,
které na sebe navazují. Zatím zůstává pozastaven projekt na rekonstrukci ulice Hranička
z důvodu nedořešených vlastnických vztahů.
Pokud se podaří realizovat výkup pozemku v lokalitě na Panském, budeme usilovat
o dokončení projektu na zasíťování první etapy
Panské IV.
Společně s ředitelkou školy chceme pokračovat v projektu „bezbariérová škola“ a zajistit
handicapovaným žákům či pedagogům přístup do pavilonu druhého stupně a jídelny. Pro
školu je rozpracován projekt zelené environmentální třídy, který se možná propojí s projektem bezbariérová škola. Jakákoliv investice
do vzdělání našich dětí je investicí do budoucnosti Vlčnova.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
členům dvou volebních komisí, kteří realizovali a dohlíželi na důstojný průběh voleb do
krajského zastupitelstva.
Jan Pijáček, starosta
Marta Moštková, místostarostka

Do svatého Severína má být doma jetelina

Volby do zastupitelstev krajů konané 7.–8. 10. 2016
výsledky pro obec Vlčnov
Okrsek
1
2
Celkem

číslo
2
24
12
30
37
52
48
34
71
76

Voliči v seznamu
1 228
1 372
2 600

Kandidátní listina
název
Občanská demokratická strana
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
Svobodní a Soukromníci
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Strana Práv Občanů
Otevřený kraj

Vydané obálky
530
556
1 086

Volební účast v % Odevzdané obálky
43,16
530
40,52
555
41,77
1 085

Platné hlasy
celkem
v%
459
42,73
193
17,97
116
10,80
81
7,54
70
6,51
49
4,56
41
3,81
27
2,51
9
0,83
8
0,74

číslo
45
32
68
75
26
41
67
70
81
89

VÝSLEDKY KANDIDÁTŮ Z OBCE – PREFERENČNÍ HLASY
Občanská demokratická strana
Pijáček Jan
Křesť.demokr.unie–Čs.str.lid.
Mgr. Slinták Michal
TOP 09
Strážnický Milan
Úsvit – Národní Koalice
Patáková Koníčková Bohumila

Platné hlasy
524
550
1 074

Kandidátní listina
název
Moravané
TOP 09
NEZÁVISLÍ
DSSS-Imigranty,islám nechceme!
Koruna Česká (monarch.strana)
Národní demokracie
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ.
Úsvit - Národní Koalice

252 hlasů
56 hlasů
2 hlasy
0 hlasů

% platných hlasů
98,87
99,1
98,99

Platné hlasy
celkem
v%
5
0,46
4
0,37
3
0,27
3
0,27
1
0,09
1
0,09
1
0,09
1
0,09
1
0,09
1
0,09

54,9 % z hlasů pro danou stranu
29,0 % z hlasů pro danou stranu
50,0 % z hlasů pro danou stranu
0,0 % z hlasů pro danou stranu

Do zastupitelstva Zlínského kraje pro volební období 2016-2020 byl zvolen Jan Pijáček za Občanskou demokratickou stranu.
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Na začátku nového školního roku jsme
přivítali nejenom 26 párů zářivých očí našich
nových prvňáčků, ale také se po prázdninách
opět setkali naši žáci se svými spolužáky,
tentokrát však už ve třídě o jeden ročník výš.
Všech 230 žáků je nyní rozděleno do 6 tříd
na prvním stupni a 5 tříd na druhém stupni.
Jejich výuku v letošním školním roce zajistí 16
pedagogů a taktéž se na ní budou podílet dvě
asistentky pedagoga a jedna asistentka učitele. O odpolední chvíle v družině pro 80 dětí se
pak postarají tři vychovatelky.
A i tentokrát se mají žáci na co těšit! Co je
vlastně čeká v nadcházejícím školním roce?
Kromě pestrých hodin připravujeme celou
řadu tradičních akcí školy: Den otevřených
dveří, vánoční a velikonoční dílny, lyžařský
kurz, návštěvu dopravního hřiště, školní
ples, projekty, výukové programy, exkurze či
návštěvu divadla i kina.
Od 1. září 2016 pak dochází k úpravám
RVP ZV (Rámcově vzdělávacího programu
základního vzdělávání) a naše škola nebude
výjimkou. Náš školní vzdělávací program je
změněn dle těchto úprav. Dali jsme si především za cíl zaměřit se na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Soustředit
se budeme i na výuku cizích jazyků a další
mimoškolní aktivity. Výuka anglického jazyka, jako již tradičně, probíhá od 3. ročníku, ale
už žáci první a druhé třídy se hravou formou
v rámci kroužků mají možnost seznámit s prvními anglickými slůvky. Výuka druhého cizího
jazyka, němčiny, probíhá od 7. třídy v časové dotaci dvě hodiny týdně. Žáci 3. tříd začali
s příchodem nového školního roku jezdit do
plavání, kde je od druhého pololetí vystřídají
žáci 2. tříd. Náboženství probíhá na prvním
a druhém stupni pod vedením p. katechetky
Mgr. A. Mošťkové a pana faráře L. Kunce. Od
měsíce října zahájí svoji činnost řada nepla-

cených kroužků jako např. volejbalový, sportovně-turistický, vědecko-pokusný, keramický
nebo cimbálový. Nabídka je samozřejmě pestřejší. Rovněž nás těší, že i letos pokračujeme v úspěšně navázané spolupráci s kroužky
Zlín a opět můžeme nabídnout našim žákům
pohybové aktivity v podobě florbalu, bojových sportů a sebeobrany. Pro žáky se hudebním nadáním je zajištěna spolupráce s ZUŠ
Uherský Brod a ZUŠ Dolní Němčí ve hře na
klávesy, flétnu, housle a kytaru.
Máme také radost z oprav, které proběhly
v průběhu dvou měsíců prázdnin na naší škole
díky péči zřizovatele. Již při vstupu do školy
si můžete všimnout změn, ke kterým u nás
došlo. Nejedná se jen o zpevněnou komunikaci
u školy, ale také Vás uvítají ve veselejších barvách nově natřené stěny chodeb, krásná nová
sociální zařízení dívek a chlapců na prvním

stupni, bezbariérové WC, nové třetí oddělení
školní družiny, opravená klimatizace ve školní jídelně a v počítačové učebně a v neposlední řadě došlo rovněž k opravě žaluzií. Tohle
všechno bylo možné opravit z příspěvku zřizovatele. Srdečně děkujeme!
Do mateřské školy, která působí při naší
škole, bylo pak letos přijato 104 dětí, na které
čekají čtyři krásně vybavené třídy. S dětmi pracuje 8 paní učitelek a o úklid se starají dvě paní
uklízečky. I v MŠ proběhly úpravy vnitřních
prostor budovy – celková rekonstrukce WC
a umývárny, vymalování třídy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat zřizovateli obci Vlčnov, všem zastupitelům a rodičům.
Přejeme všem úspěšný a klidný školní rok
2016/ 2017.
Mgr. Romana Sojková,
zástupce ředitelky školy

Poděkování

Nové prostory školní družiny

Nové sociální zařízení v ZŠ

Bezbariérové WC v ZŠ

Nové sociální zařízení v ZŠ
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Dobrý den, vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za účast
v projektu „Řekni to svojí lavičkou“. Velmi
si vážíme podpory. I díky Vašim lavičkám je
areál Uherskohradišťské nemocnice krásnější. S poděkováním a srdečným pozdravem
Ing. Pavlína Suchá,
Marketingový specialista
Uherskohradišťské nemocnice, a.s.

Obec Vlčnov přispěla na 2 lavičky
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Má-li říjen mrazů moc a sněhu, mívá leden mírnou zimu v běhu

Nový školní rok 2016/2017 je tu!

Nový školní rok v mateřské škole

Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen – studený leden

Ve školním roce 2016/2017 máme zapsáno v MŠ 104 dětí, rozdělených do čtyř tříd.
V 1. třídě máme 24 dětí ve věku od 2 do 3 let. Ve
2. třídě je 37 dětí ve věku od 3 do 4 let. Tím nám
vlastně vznikly 2 třídy malých dětí. Ve 3. třídě
je 27 dětí ve věku od 4 do 6 let, z nichž je 13
předškoláků. Ve 4. třídě máme 26 dětí ve věku
od 5 do 7 let. Z tohoto počtu je 11 dětí, u kterých rodiče požádali o odklad školní docházky
o jeden rok.
Po personální stránce je stav pedagogických pracovníků nezměněn, také provozní
zaměstnanci jsou stávající.
Již v druhém pololetí minulého školního
roku jsme se s paní ředitelkou rozhodli využít možnosti nabídky MŠMT v OPERAČNÍM
PROGR AMU – V ÝZKUM, V Ý VOJ
A VZDĚLÁVÁNÍ. Zde poprvé vyšly tzv.
ŠABLONY určené i pro mateřské školy. Jedna
z těchto šablon nabízí a umožňuje zaměstnat
CHŮVU, jako personální pomoc učitelkám,

které mají ve třídě dvou až tříleté děti. Chůva
již u nás pracuje a bude fungovat jako pomoc
při sebeobsluze, hygieně, a také při stolování
po celý školní rok.
V následujícím období se zaměříme na
doplnění vybavení hraček pro dvou až tříleté
děti, které splňují všechny, hlavně bezpečnostní, požadavky.
Ještě v minulém školním roce byl také
vyhlášen GRANT ŠKOLSTVÍ A ZÁJMOVÉ
ČINNOSTI NADACE SYNOT.
Pro mateřskou školu jsme vypracovali projekt, ve kterém jsme získali 12 500 Kč
na nákup cvičebního náčiní a nářadí pro děti
předškolního věku.
Z prací, které jsme si zadali na prázdniny,
kdy je přerušený provoz MŠ, jsme opět zvládli
jednu čtvrtku – tedy jednu třídu – rekonstrukce umývárny a WC, za což zřizovateli, obci
Vlčnov, moc děkujeme a budeme moc rádi,
když nás podpoří i v následujícím rozpočtu,

Nové skříňky v šatně

abychom dokončili rekonstrukce všech čtyř
umýváren a toalet. Také jsme zvládli výmalbu této čtvrtky a zakoupili nové šatní skříňky
do jedné šatny.
V rámci spolupráce se zákonnými zástupci
máme zájem také o názory a připomínky rodičů k vzdělávání a práci naší MŠ. Proto jsme
dali na konci školního roku (což děláme pravidelně každý rok) dotazníky pro rodiče docházejících dětí. S výsledky dotazníků pravidelně
informujeme rodiče i zřizovatele.
S podzimem již máme za sebou první
akci, DRAKIÁDU, na které jsme se setkali
jak s rodiči a prarodiči našich dětí, ale také
s dětmi, které navštěvují družinu. Velmi nás
potěšila velká účast, které jistě dopomohlo
nádherné počasí. Tak tedy zase někdy příště na zahradě nebo v při návštěvě mateřské
školy.
Markéta Píšková,
zástupkyně ředitele MŠ

Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ

Vlčnov ve fotografii
Den otevřených dveří

Bazárek Týna
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Expozice včelařů

Hasičská zbrojnice

Včelařský areál
V lčnovský zpravodaj – číslo 47 – říjen 2 016
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Déšť na Havla, déšť na Vánoce

Galerie na Měšťance

Svatá Voršila a Kordula – větry pohnula

Děti si mohly vyzkoušet hasičskou techniku

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá

Prohlídka čistírny odpadních vod

Děkovná mše v búdách
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Klub dětí Broučci

Recitál Joela Brose, francouzského šansoniéra
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Děkovná mše v búdách

Košt vdolečků

Vernisáž výstavy Jan Janča – vlčnovský novinář a spisovatel

Úryvky z tvorby přednesl herec Vladimír Doskočil

Vernisáž výstavy
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Ukázka z díla Jana Janči
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Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude

Košt vdolečků

Mlhy v říjnu – sněhy v zimě

Vlčnovem projížděla historická vozidla

Nový stůl v búdách

Zaměstnanci obce při instalaci nového stolu

Nový stůl v obležení cykloturistů

V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý

Inženýrské sítě v ulici Vinohradská

Budování inženýrských sítí v ulici Vinohradská

Socha trumpetisty v búdách
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Čerpací stanice
V lčnovský zpravodaj – číslo 47 – říjen 2 016

Oprava altánku Na Rybníčku

Nový plot kolem dětského hřiště Na Rybníčku

Rekonstrukce koupaliště

Likvidace kovových prvků na koupališti

Odstranění stávající čističky

Opravená silnice na Uherský Brod
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Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima

Nové zábradlí u vodoteče Na Rybníčku

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí

Dětské hřiště Na Rybníčku

Šimona a Judy – buď sníh, nebo hrudy
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů

Oprava obecní búdy

Olympijské hry Východního Slovácka

Vlčnovské družstvo

Vlčnovjané v akci
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Poháry pro vítěze
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Až 1,5 m dlouhé třísky ze zasaženého smrku byly rozházeny v okruhu desítek metrů

5. srpna v zahradě rodinného domu ve Vlčnově

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti

Vlčnovjané v průvodu

Vystoupení DH Vlčnovjané na Mariánském náměstí

Starosta, místostarostka a mužský sbor před hlavní tribunou
V lčnovský zpravodaj – číslo 47 – říjen 2 016
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Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují

Smrk zasažený bleskem

Teplý říjen, studený listopad

Zaměstnanci školní jídelny a obce zachránili mládě poštolky

Pan Michal Horáček a pan Petr Gazdík ve vlčnovkých búdách

Říjen bývá již studený, ale nikdy hladový

Michal Horáček a Petr Gazdík ve vlčnovkých búdách

Michal Horáček se starosty, místostarosty a manažery Východního Slovácka

90. výročí založení včelařského spolku ve Vlčnově
Od pátku 23. do neděle 25. září jsme si připomínali 90. výročí založení našeho spolku
ve Vlčnově. V pátek jsme spolu s obcí Vlčnov
uspořádali výukový program pro děti zdejší základní a mateřské školy. Lektorovala ho
paní Lenka Pavelčíková z přírodovědného
centra Trnka v Uherském Hradišti. Naší klubovnou, kde program probíhal, prošlo bezmála 150 dětí. Po programu si ještě děti prohlédly výstavu včelařských potřeb a pomůcek.
Samozřejmě jsme měli na ukázku i prosklený
úl s živými včelami a malou ochutnávku medu.
V sobotu jsme uspořádali slavnostní členskou schůzi s rodinnými příslušníky. Jednatel
a předseda přednesli něco o historii našeho
spolku, promítli krátkou prezentaci a nakonec
předali členům pamětní medaile, které nám
zhotovil náš člen, přítel Jan Černík. Jako host
vystoupil starosta obce Jan Pijáček. Zábava
s připraveným občerstvením pokračovala až
do pozdního večera.
V neděli oslavy vyvrcholily dnem otevřených dveří naší zrekonstruované klubovny a požehnáním sošky patrona včelařů
sv. Ambrože. Sošku nám zhotovil a daroval
vlčnovský rodák akademický sochař Josef
Kadlčík, který se také nedělního programu
zúčastnil. Požehnání se ujal náš pan farář
Ladislav Kunc.
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Jako hosty jsme přivítali pana starostu Jana Pijáčka, místostarostku Martu
Mošťkovou a zástupce okresního výboru včelařů Uherské Hradiště přítele Jana Weise
a Karla Hladiše. Ti předali našim dvěma

členům čestné odznaky „Vzorný včelař“ za
dlouholetou činnost ve včelařské organizaci.
Oceněným byl přítel František Tihelka a přítel Vlastimil Kovář. Na památku jsme našim
hostům věnovali pamětní medaile k 90. výro-

U sochy sv. Ambrože, zleva: Vl. Kovář, jednatel včelařů; P. Hradílek, předseda;
ak. sochař J. Kadlčík, autor díla; P. L. Kunc, farář; M. Moštková, místostarostka; J. Pijáček, starosta
V lčnovský zpravodaj – číslo 47 – říjen 2 016

Zvlášť děkujeme panu faráři za jeho vstřícnost a obci Vlčnov za podporu a účelovou dotaci ve výši 20 000 Kč na projekt 90. výročí založení spolku a osvětu včelařství.
Vlastimil Kovář a Petr Pavelčík

Děti z mateřské školy ve včelařském areálu

Návštěva dětí ze základní školy

Obnova základů zámečku Pepčín
Letošní pravidelné Setkání na Pepčíně
na konci prázdnin mělo docela jinou podobu
než všechny předchozí, které zde každoročně
probíhají. Letos byli návštěvníci vyzváni, aby
s sebou vzali lopaty, rýče, krumpáče a podobné nářadí. V rámci projektu studentské firmy
UŽ.BĚŽ studentů uherskobrodského gymnázia pod vedením paní učitelky Zity Odstrčilové
a ve spolupráci se starostou Drslavic (na
jehož katastru zámeček stál), začali studenti
s odkrýváním základů zámečku již v květnu.
Poslední srpnovou neděli se na výzvu sešly asi
čtyři desítky brigádníků, mezi nimiž nechyběli ani starostové obcí Vlčnov, Drslavice,

Veletiny, Hradčovice, Uh. Brod. Z uvedené
akce byl zpracován časosběrný dokument,
který je možné shlédnout na www.vlcnov.cz

Na základy svého zámečku se přišel podívat
i hrabě Václav Kounic s chotí Josefínou

O Pepčíně
Pepčín je dnes již zaniklý pseudorománský pětipatrový zámeček, postavený na počátku 20. století nedaleko Vlčnova. Hrabě Václav
Robert z Kounic ho nechal zbudovat pro svoji
budoucí manželku Josefínu Horovou, po které
se mu dostalo lidového označení Pepčín.
Dominantou kraje byl však pouhých 76 let.
Na konci druhé světové války byl vydrancován, poté chátral až byl nakonec na začátku
80. let kvůli špatnému stavu zbořen. Zámek byl
vybaven a zařízen, aby sloužil nejen k bydlení
majitele, ale také pro návštěvy většího počtu
hostů. Tomu odpovídalo i dobové vybavení
společenských místností. Hlavní z nich byl sál
s bohatou štukatérskou výzdobou. Chloubou
hraběte pak byla knihovna, zdobená četnými
obrazy holandských mistrů. Čítala přes 3000
svazků ve francouzštině, němčině, angličtině
i češtině. K areálu zámku patřily také konírny, lesopark s altánky a sypanými chodníčky,
a malý ozdobný rybníček vzdálený od hlavní
budovy asi čtvrt hodiny chůze. Prostorná věž
zámečku s rovnou střechou byla upravena na

Nejvíc brigádníků přišlo z Vlčnova

Starosta Pijáček při obnově základů
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hrazenou rozhlednu. Za dob své slávy se stal
letohrádek oblíbeným dostaveníčkem umělců
a literátů, které si sem hrabě Kounic často zval.
Mezi nejznámější hosty patřili například Alois
Jirásek nebo J. S. Machar. Dodnes se místu, kde
zámeček stával, říká Pepčín a stává se pravidelně místem konání různých akcí a cílem pěších
turistů. Objevily se dokonce snahy Pepčín
obnovit, a to v podobě rozhledny.
Historie
vybrán pozemek obory rozkládající
se na katastru několika obcí (Vlčnov,
Veletiny, Drslavice aj.), začátek stavebních prací
1905 dokončení zámečku
1913 hrabě Kounic umírá, hraběnka přebývá převážně v Brně, o Pepčín se stará
hajný
1945 26. dubna byl zámeček vydrancován
a většina vnitřního vybavení byla zničena nebo rozkradena
1961 umírá hraběnka Josefína a s ní i snahy
o záchranu areálu
1981 2. února je zámeček z nařízení ONV
zbořen
Dle dostupných informací
zpracovaly Marie Kolajová a Marta Moštková
1903

Odkryté schody do sklepa
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Říjen a březen rovné jsou ve všem

nám svými pracemi zajistily děti z naší školy.
Po celé odpoledne do klubovny přicházeli
zájemci o prohlídku a účastníci žehnání sv.
Ambrože.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili,
pomohli s organizací, občerstvením, přípravou prostor a výzdobou sošky sv. Ambrože.

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne

čí založení našeho spolku. Pro veřejnost bylo
připraveno pohoštění a malá výtvarná dílnička pro děti.
V průjezdu domku jsme měli výstavu včelařských potřeb, v klubovně výstavu fotografií, soutěžní ochutnávku medu našich včelařů
a výstavku staré včelařské literatury. Výzdobu

Ocenění Zlínského kraje občanu Vlčnova
V srpnu letošního roku převzal ocenění a pamětní medaili „Za celoživotní rozvoj
vesnické kultury v oblasti dechové hudby“
Vlčnovjan pan Jan Moštěk st. Slavnostní předání se uskutečnilo ve Valašských Kloboukách
při příležitosti pořádání tradiční Přehlídky

dechových hudeb, za účasti zástupců Zlínského kraje, města Valašské Klobouky, obce
Vlčnov a pořadatelů festivalu v krásném prostředí zahrady městského úřadu. Pan Moštěk
byl jedním ze čtyř oceněných a zároveň nejstarším ze všech.

Nominován byl bývalým kapelníkem
dechové hudby Vlčnovjanka Antonínem
Koníčkem. Součástí nominace byl i životopis
hudebního působení oceněného, který níže
předkládáme.
Marta Moštková, místostarostka

kapelu, která nám vydržela do konce vojny.
Účinkovali jsme na akcích pořádaných posádkou a různých slavnostech v okolí kasáren.
V roce 1955 jsem se vrátil domů a již na
mě čekaly obě vlčnovské kapely: sokolská
i orelská. Také jsem současně hrál 1. trumpetu v malém tanečním souboru po dobu 15 let,
který účinkoval ve Vlčnově a blízkém okolí.
V roce 1962 se obě dechové hudby ve Vlčnově
sloučily a dostaly nově zakoupené nástroje
nízkého ladění. Nově sloučená kapela, která
měla 35 členů, byla zřízena Jednotným zemědělským družstvem Vlčnov. V této kapele jsem hrál 1. křídlovku, zpíval a zastával
funkci vedoucího hudby. Kapela byla velmi
žádaná nejen v nejbližším okolí, ale účinkovala mimo jiné i v Praze v Obecním domě, na
Žofíně a například na 10. filmovém festivalu
v Karlových Varech po dobu 24 dnů.
V letech 1963–1985 jsem byl členem
Okresního poradního sboru v Uherském
Hradišti. V roce 1967 jsem byl tímto sborem
vyslán na celostátní sjezd Svazu hudebníků
konaný v Praze ve Vinohradském divadle. Na
závěr sjezdu jsem absolvoval lekci dirigování
u ppluk. Horáka a kapitána Pentka z ministerstva vnitra. Při této příležitosti jsem navázal kontakt s ministerstvem kultury v Praze
za účelem možnosti výjezdu do zahraničí

pro vlčnovskou dechovku. Výjezd se uskutečnil již v následujícím roce a to do Halleinu
v Rakousku a v roce 1969 do Salzburgu rovněž
v Rakousku. Díky práci v poradním sboru jsem
byl vojenským kapelníkem panem Škubalem
doporučen účinkovat ve Slováckém symfonickém orchestru, který řídil pan Oldřich Halma,
jako činelista. Účinkovali jsme při výchovných
koncertech pro školy. V roce 1971 se uskutečnil zájezd do Drážďan v NDR a v následujícím
roce čtrnáctidenní zájezd do Itálie.
Dechová hudba Vlčnovjanka při Klubu
sportu a kultury ve Vlčnově byla založena
roku 1978 kapelníkem a uměleckým vedoucím Antonínem Koníčkem, který kapelu vedl
do roku 1989. V této kapele jsem působil od
jejího založení jako hráč na trumpetu a později
melafon dále i pod novým kapelníkem Pavlem
Nevařilem a to do roku 2004. Po dobu působení ve Vlčnovjance jsem s kapelou navštívil
několik evropských států, mnohé i opakovaně: Rakousko, Francii, Německo, Holandsko,
Belgii, Polsko, Slovensko. Jako amatérský
muzikant jsem aktivně působil celkem 57 let.
Ve svém kulturním životě jsem pokračoval
a pokračuji i nadále a to jako sbormistr a zpěvák Mužského sboru Vlčnov, v němž působím
dodnes jako zpěvák.
Jan Moštěk

Hudební životopis Jana Mošťka

Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá

Narodil jsem se 30. dubna 1933 ve Vlčnově,
v obci se známou jízdou králů a s hudební tradicí. Poslední dva roky na základní škole jsem
se učil hře na křídlovku a hudební nauce. Ve
14 letech jsem začal hrát naplno v tehdejší orelské i sokolské kapele. Po 2. světové válce bylo
hodně slavností, hotový muzikantský ráj.
V letech 1953–1955 jsme, při výkonu
vojenské základní služby ve Spišské Nové
Vsi, založili s kamarády šestičlennou malou

Pan Moštěk se starostkou Valašských Klobouk
(vlevo) a místostarostkou Vlčnova

Družstva SDH Vlčnov budou potřetí v řadě
reprezentovat Českou republiku na hasičské olympiádě,
tentokrát v rakouském Villachu, 2017
Ženy – mistryně republiky, muži M1 – 4. místo a muži M3 – 2. místo
Tentokrát v průběhu 8. Mistrovství České
republiky v klasických disciplínách CTIF, které
se konalo 24. září 2016 ve Dvoře Králové nad
Labem, nešlo jen o mistrovské tituly, ale závod
byl zároveň i kvalifikací na hasičskou olympiádu, která se bude konat v červenci příštího
roku v Rakousku. Vlčnovští hasiči již poznali
nezapomenutelnou a nenapodobitelnou atmosféru absolutního vrcholu hasičského sportovního snažení a to na olympiádě v Ostravě 2009
a naposledy ve Francii 2013.
Příprava čtyř družstev na tuto akci nebyla vůbec jednoduchá. Zapracovat do zajetých
sestav nové závodníky si vyžaduje značnou
dávku trpělivosti. I samotná organizace tréninků vzhledem k množství směnařů a studentů dojíždějících jen na víkend z různých koutů
republiky byla nesmírně náročná. V březnu
jsme absolvovali ve Vlčnově společný trénink
se špičkovým rakouským týmem. Ochota
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cizího týmu (možného soupeře na olympiádě) pomoct a poradit byla nevšední. V měsíci dubnu jsme uspořádali 8. ročník soutěže
O vlčnovský pohár CTIF. Soutěž byla zařazena do nově vzniklé ligy CTIF a zúčastnil se jí
rekordní počet 15 družstev. Díky dotaci z obce
se nám podařilo pořídit novou soutěžní obuv.
Jak tedy dopadlo účinkování našich týmů
na tomto veledůležitém mistrovství? Naši
muži M2 skončili ve své kategorii na šestém
místě, když se nedokázali vypořádat s nástrahami společného nářadí. Je to škoda, že tento
tým bude na olympiádě chybět, protože v přípravě podával nejlepší výkony. Naši muži M1
opět dokázali, že umí zapnout a soustředit se
v pravou chvíli. Tým s řadou změn v sestavě
zabojoval a obsadil čtvrté místo, které zaručuje postup na olympiádu. Muži M3 ve druhém
pokuse bezchybní ve své kategorii obsadili
druhé místo a s přehledem si vybojovali účast

v Rakousku. Nejlépe se dařilo našim ženám,
které rovněž bezchybným druhým pokusem
svoji kategorii vyhrály a staly se překvapivými, ale naprosto zaslouženými mistryněmi
republiky. Samozřejmě, že naše ženy příští
rok budou reprezentovat sbor, obec a republiku na hasičské olympiádě. Pro úplnost druhé
místo obsadila Písková Lhota a třetí děvčata
z Velkého Meziříčí.
Radost postupujících družstev gradovala
při a hlavně po slavnostním vyhlášení celého
mistrovství. Sbor dobrovolných hasičů Vlčnov
potvrdil, že stále patří mezi absolutní špičku
v disciplinách CTIF. Tři týmy z Vlčnova, tzn.
téměř čtvrtina výpravy České republiky v disciplinách CTIF, budou reprezentovat Českou
republiku na hasičské olympiádě v Rakousku
v roce 2017.
Stanislav Moštěk,
vedoucí a trenér kolektivů CTIF
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Ženy při štafetě CTIF, Veronika Pestlová předává Monice Remešové

Mistrovský tým žen SDH Vlčnov, postup na hasičskou olympiádu, Rakousko 2017

Tým M3 s rozhodčími, 2. místo, postup na hasičskou olympiádu, 2017
V lčnovský zpravodaj – číslo 47 – říjen 2 016

Tým M1, 4. místo, postup na hasičskou olympiádu

Tým M2 - 6. místo
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Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu

Tým M1 při štafetě CTIF, Jakub Novák

Tým M1 vytváří sací vedení při útoku CTIF

Po teplém září zle se říjen tváří

Tým M3 vytváří sací vedení při útoku CTIF

Kroužek volejbalu při základní škole
Tréninky probíhají v Klubu sportu a kultury pravidelně v pondělí od 16:30 hodin do
18:00 hodin a ve čtvrtek od 18:30 hodin do
20:00 hodin. Tréninky jsou otevřené každý
čtvrtek i pro rodiče dětí.

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu

Školní vánoční turnaj
v minivolejbale 3. 12. 2015– žlutý
Turnaje se zúčastnilo 11 rodinných dvojic.
Pořadí na prvních 3 místech :
1. Roman Zemek s maminkou
2. Viktor Mikulec s tatínkem
3. David Chaloupka s maminkou
Školní vánoční turnaj
v minivolejbale 3. 12. 2015– oranžový
Turnaje se zúčastnilo 12 dvojic. Žáci
a žákyně vytvořili spolu dvojice a rodiče vytvořili dvojice. Žáci překvapili, protože do první
šestky se dostala pouze 1 dvojice rodičů.
Pořadí na prvních 3 místech :
1. Verča Straňáková – Zuzka Tomaštíková
2. Tibor Mikulec – Ondra Mikulec
3. Táňa Pleslová – Julča Mikulcová
Další výsledky a umístění na vánočním
turnaji naleznete na našich webových stránkách.

stev. Vlčnov měl 2 družstva.
Žlutý – turnaje se zúčastnilo 18 družstev.
Vlčnov měl 3 družstva.
Velikonoční školní turnaj 2016
Velikonoční školní turnaj 2016 byl rozdělen do 2 skupin. 1. skupina hrála zelený minivolejbal. Zúčastnilo se celkem 8 družstev –
4 žáci, 3 rodiče, 1 učitelé. Ve finále se střetlo
družstvo žákyň 1 s učiteli. Družstvo žákyň 1
vyhrálo 12:9.
2. skupina hrála oranžový a žlutý minivolejbal. Zúčastnilo se ho celkem 10 družstev. Ve finále se střetli Matěj Moštěk – taťka
s Viktorem Mikulcem – taťka s výsledkem 7:3.
Výlet na hrad Buchlov 21. 5. 2016
V sobotu 21. 5. 2016 se uskutečnil výlet
žáků volejbalového kroužku. Spolu s nimi
se ho zúčastnili i rodiče a sourozenci. Ráno
jsme se dopravili do Buchlovic a odtud jsme
šli pěšky na hrad Buchlov, kde proběhla dětská prohlídka. Pak jsme se přesunuli ke kapli
svaté Barbory. Dále jsme pokračovali zpět do
Buchlovic k autům a jeli domů.
Děti byly rozděleny do družstev a během
celého výletu probíhaly soutěže.

Turnaj v minivolejbale
20. 12. 2015 – Uherské Hradiště
Žlutý minivolejbal. Turnaje se zúčastnilo
celkem 30 družstev, z toho 4 z Vlčnova.
Oranžový minivolejbal. Turnaje se zúčastnilo 16 družstev, z toho 1 z Vlčnova.
Červený volejbal. Turnaje se zúčastnilo
16 družstev. Dvojice Julie Mikulcová – Tibor
Mikulec tento turnaj vyhrála. Neprohrála ani
1 zápas.
Turnaj v minivolejbale
10. 1. 2016 – Napajedla
Žlutý minivolejbal. Turnaje se zúčastnilo
celkem 12 družstev, z toho 4 z Vlčnova.
Oranžový minivolejbal. Turnaje se zúčastnilo 12 družstev, z toho 1 z Vlčnova.
Červený volejbal. Turnaje se zúčastnilo
19 družstev, z toho 5 z Vlčnova. Dvojice Julie
Mikulcová – Tibor Mikulec tento turnaj vyhrála.
Turnaj v minivolejbale
21. 2. 2016 – Zlín
Vlčnov se zúčastnil červeného (2 družstva) a zeleného (2 družstva) volejbalu.
Turnaj v minivolejbalu
27. 2. 2016 – Nivnice
Žlutý – turnaje se zúčastnilo 27 družstev.
Vlčnov měl 3 družstva.
Oranžový – turnaje se zúčastnilo 20 družstev. Vlčnov měl 3 družstva.
Červený – turnaje se zúčastnilo 27 družstev. Vlčnov měl 5 družstev. Julie Mikulcová
– Tibor Mikulec vyhráli celý turnaj.
Turnaj v minivolejbale
20. 3. 2016 – Vlčnov
Červený – zúčastnilo se 17 týmů z toho 5
družstev z Vlčnova.
Oranžový – turnaje se zúčastnilo 21 družstrana 16

červené družstvo ve složení Julie Mikulcová
– Tibor Mikulec – Veronika Zemková, kteří
skončili 13.

Soustředění v Lomnici
18. až 21. 8. 2016
Opět po roce proběhlo soustředění vlčnovských volejbalistů, které se uskutečnilo na ZŠ
v Lomnici ve dnech 18.–21. 8. 2016.
Ve čtvrtek byl odjezd v 8.00 hod. Po příjezdu jsme se ubytovali a šli na oběd. Po obědě
následovala procházka po Lomnici po trase
sobotní soutěže. Odpoledne jsme absolvovali
trénink. Večer následovaly soutěže, opékání
špekáčků a zpívání při kytaře.
Pátek byl věnován výletu. Pěšky jsme šli do
Předklášteří, kde jsme navštívili klášter Porta
coeli a muzeum.
Sobota byla věnována především tréninku, který jsme po obědě přerušili soutěžním
putováním po Lomnici.
V neděli proběhl po snídani trénink, pak
následovalo balení a oběd. Při návratu domů
jsme navštívili muzeum Anthropos v Brně.

Celostátní soutěž
v barevném minivolejbale
Soutěž se hraje 3–kolově. 1. kolo je krajské, 2. oblastní a 3. kolo je celostátní finále.
Krajské kolo v minivolejbale
15. 5. 2016 – Uherské Hradiště
Tento turnaj byl postupový. Do oblastního
kola postoupilo z každé barvy prvních 7 družstev. Vlčnov si vybojoval postup po 1 družstvu
v každé barvě kromě modré.
Oblastní kolo v minivolejbale
11. až 12. 6. 2016 – Olomouc
Turnaje se zúčastnila nejlepší družstva
ze 7 krajů – Královehradecký, Pardubický,
Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký
a Moravskoslezský. 4 družstva si vybojovala
postup do celostátního finále, které se uskuteční v září v Brně.
Finálové kolo v minivolejbale
17. až 18. 9. 2016 – Brno
Turnaje se zúčastnila nejlepší družstva
z celé republiky. Největšího úspěchu dosáhlo

Chtěl bych poděkovat ředitelce ZŠ za spolupráci při náboru a propagaci kroužku volejbalu na ZŠ a dále za patronaci nad školními
turnaji a za ceny pro účastníky.
Touto cestou bych chtěl upozornit další
možné zájemce o volejbal, že kroužek je pro
další zájemce stále otevřený a rádi je mezi
námi přivítáme.
Více informací a fotek najdete na našich
webových stránkách www.volejbal.coolnet.cz
Michael Kudláček, trenér
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Sportovní střelba ve Vlčnově
TŘETÍ ÚČAST NA CELOSTÁTNÍM
PŘEBORU – POTŘETÍ
NA STUPNI VÍTĚZŮ.
Dne 1. 10. 2016 proběhl na střelnici
Kotojedy v Kroměříži celostátní přebor ČR
v K4M (kulový čtyřboj z malorážky), kterého
se zúčastnil Bedřich Chaloupka ml. Střelecké
podmínky nebyly zrovna nejlepší, slunce svítilo přímo do očí a prosvětlovalo terče, ve kterých se nebylo čeho „chytit“. Přesto se potřetí v řadě podařilo vystoupit na stupeň vítězů
a získat i přes jednu ránu, která skončila v nule,
bronzovou medaili s výborným nástřelem 761

bodů z 800 možných v kategorii juniorů. Byla
to trochu smůla a tato rána byla osudná. Stála
nás vítězství, jelikož na první místo byla ztráta
pouhých sedmi bodů. Tato kategorie je do 20
let včetně. Tréninková střelba většinou probíhá na střelnici MS Dřínek Vlčnov z.s, která
neslouží jen členům sdružení, ale i ostatním
obyvatelův Vlčnova a všem, co mají o sportovní střelbu zájem.
Zvláštní poděkování patří obci Vlčnov za
poskytnutí individuální finanční dotace na
sportovní činnost mládeže.
Bedřich Chaloupka st.

Dne 23. července se uskutečnil tradiční, již 16. ročník „býčvolejbalového“ turnaje
smíšených družstev. Ovšem tentokrát ne na
místním koupališti, ale na antukovém hřišti
u staré školky. Oddíl volejbalu připravil sportovní část turnaje, kapela Čuchaband se zase
postarala večer o kulturní program a Žlutý
balet o občerstvení.
Mančafty ŽLUTÝ BALET, JEBEMTIVODÁCI, ZAGRBAĎÁCI, MY a noví účast-

níci CHVALČOV si to rozdaly systémem každý
s každým. Skvělé sportovní výkony a obětavé
zákroky byly po zásluze oceněny potleskem
spokojených diváků. Po skončení 10 zápasů
mohlo dojít k vyhlášení výsledků a předání
hodnotných cen.
Vítězem se stali opět ZAGRBAĎÁCI, na
2. místě se umístili MY, 3. příčku obsadili
JEBEMTIVODÁCI, 4. skončil CHVALČOV
a 5. ŽLUTÝ BALET. Bylo hráno za krásné-

ho teplého počasí, bez úrazu. Na fotogalerii
z turnaje odkazuje QR kód nebo ji najdete na
adrese: miqa.rajce.idnes.cz/Byc_2016
Velmi si ceníme podpory našich sponzorů.
Děkujeme panu Janu Pijáčkovi, firmě Coolnet,
Pekařství Vlastimil Javor, Casinu – Vašek
Mikulec, Pečení vdolečků – Ivana Fibichrová,
Ing. Františku Vozárovi, Řeznictví – František
Koníček, Žlutý balet.
Mgr. Milan Kvasnička

Tomáš Kubeš nám do Vlčnova přivezl Sibiř
Cestovatel Tomáš Kubeš nás na Sibiř přenesl během poutavé přednášky plné fotografií a zajímavých videí. Čím ale Tomáš Kubeš
zaujme všechny? Živým vyprávěním, kdy se
vám zdá, že dobrodružství zažíváte s ním. Kdo
vyrazil ve středu 21. 9. 2016 do KSK ve Vlčnově
snad nelitoval. Dle většiny ohlasů přednáška
zaujala, a to velmi!
Začal městy během cesty (Krasnojarsk,
Irkutsk, Ulan-Ude), kdy nás mnohé překvapila moderní zástavba současného východního
Ruska. Celou cestu provází velké ruské srdce,
které se projevuje pohostinností spojenou s až
příliš častým požíváním vodky. Alkoholismus
je zřejmě velkým problémem a nikoho to ani
moc nepřekvapuje. Hlavním cílem výpravy
byla pravá Sibiř v Jakutsku a její obyvatelé
Burjati.
Co spojuje celou tuto dobrodružnou výpravu? Rychlé střídání počasí a teplot. Bodaví
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komáři, které vystřídají ještě kousavější mušky.
Silnice a dálnice, které nemají mosty... a pokud
zaprší, musíte počkat. Když se vydáte pěšky,
dávejte pozor na medvědy. K tomu navíc potkáte úžasné lidi zvyklé žít v -70 °C a naprosté
samotě. Zažijete s nimi tanec šamanů i magické vítání slunce. To vše dává Sibiř.
Tomáš Kubeš 23. 9. 2016 zavítal i do ZŠ
a MŠ Vlčnov (přednáška Africká mozaika
– Afrika v kostce) a pátek pro děti uzavřel
v Katolické základní škole v Uherském Brodě
(přednáška Srdce Afriky – výprava do střední
Afriky za posledními Pygmeji). Málokdy jsem
viděl, že by děti někdo tak úžasně zaujal.
Děkujeme pracovníkům KSK Vlčnov za
ochotu a pomoc při organizaci akce a těšíme
se na další přednášku za rok, kdy snad naplníme i hlavní sál. Poslechněte si účastníky přednášky. Ti Vám nejlépe poradí, zda příště máte
přijít i Vy!

Fota a další informace najdete na:
fotorosta.cz/?page_id=2168
www.kskvlcnov.cz/sibir-cestopisna-beseda
www.tomaskubes.cz
Mgr. Michal Slinták,
místopředseda MO KDU-ČSL Vlčnov
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Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený

Vzpomínka na letní „BÝČ“

Výstava ke 150. výročí narození Jana Janči

Je-li v říjnu mnoho vos a sršánů, přijde studená a dlouhá zima

spisovatel a novinář z Vlčnova

V pátek 16. září jsem pospíchal ze sadu,
kde jsem v rychlosti sbíral to málo trnek, co
nám nezmrzlo a neopadalo. Spěchu jsem
pak v žádném případě nelitoval. V Galerii
na Měšťance jsem totiž stihl zahájení výstavy o životě a práci vlčnovského rodáka Jana
Janči (1866–1928), kterou přichystali pracovníci KSK ve Vlčnově.
Vernisáž uvedl sám její autor PaedDr.
Jiří Jilík a přednesl důležité mezníky ze života našeho významného rodáka. K tomu jsme
měli možnost poslechnout si výběr z tvorby
Jana Janči, kdy nám jeho vzpomínky na mládí
ve Vlčnově druhé poloviny 19. století přiblížil jedinečným přednesem herec Slováckého
divadla Vladimír Doskočil. Tyto texty najdete
v knize Dívčí půček.
Celý večer jsem nevycházel z úžasu, jaký
to významný člověk pocházel z naší vesnice.
Neohrožený novinář, obhájce obyčejných pracovitých lidí, zastánce Slovanů, skvělý autor
povídek. Život mu mnohdy nabídl odvrácenou tvář i kvůli jeho ráznosti a upřímnosti.

Bohužel ani nové a svobodné Československo
nepřineslo to, po čem toužil. Právo, spravedlnost, dobrý život pro poctivé a pracovité lidi. Navíc chápal důležitost monarchie
a jako zastánce austroslavismu dobře věděl,
že nemůžeme být sami. Druhá světová válka
a doba komunismu mu bohužel daly za pravdu.
Jan Janča má mnoho co říci i nám ve 21.
století. S dovolením pana Jilíka zde uvádím
text, který najdete na obalu již uvedeného
výboru z díla Jana Janči: Dívčí půček. Vydalo
nakladatelství JJ v UH v roce 2008 pro KSK
Vlčnov. Součástí výboru je i pojednání o životě
Janči Český Marat od autorů Marty Kondrové
a Jiřího Jilíka:
„Máme dluhů jako smetí, až se v nich dusíme, ale přitom žijeme tak nákladně a přepychově, jako bychom byli kdovíjací bankéři. Máme tři
sta poslanců s měsíčními platy po pěti tisících
korunách, ač stačilo by nám dvě stě poslanců
bez měsíčních platů, s pouhými dietami za dni,
kdy skutečně pracovali…

Na těchto místech nechce nikdo šetřiti.
Proto nechce, protože by musel šetřiti sám na
sobě. Protože byl by nucen vrátiti se ke skrovnému občanskému životu, zříci se přepychu, vil,
závodních koní a nezřídka i zhýřilého života.
Proto šetří se na jiných: na těch malých, kteří
nemají v rukou moc, aby se mohli brániti, na
těch ubohých, kteří nevědí, čím zaplatiti na prvního byt, z čeho ošatiti a z čeho živiti rodinu.
Na těchto se mačkají daně, dávky a poplatky
a na těchto se šetří! Zde toto heslo prováděno
je s plnou krutostí…
Dnešní vláda a dnešní poslanci a senátoři
nápravy neprovedou. Noví lidé musí přijíti do
nového parlamentu a do nové vlády, … stát musí
žít! Ne několik set příživníků.“
Publikováno v časopise Ruch 3. 10. 1925
Neváhejte a udělejte si čas navštívit tuto
výstavu v Galerii na Měšťance. Jan Janča a jeho
dílo za to stojí.
Mgr. Michal Slinták

Zprávy z motokrosu
Smůla v patách...

Účastnila jsem se třech závodů Přeboru
Moravy, asi naposledy. Na výsledkové listině
ze Šumperku ani nejsem, takže nevím jak jsem
dopadla. V Opatově nám holkám vytvořili
nově kategorii, ve které jsem obsadila 2. místo.
V Petrovicích nám lilo jak z konve a trať byla
parádní. Mezi dívkami jsem vyhrála (byla jsem
tam jediná), ale jela jsem rozjížďku s chlapci,
kde jsem si zazávodila výborně. Bohužel závod
nebavil pořadatele tak jako jezdce a druhou
jízdu nám kvůli přicházejícímu dešti zrušili
(přestalo pršet).

Mezitím se odjely dva mistráky. Z fyzicky
náročné Kaplice jsem si přivezla brambory
a horečky. V první jízdě po dobrém startu jsem
se propadla kolo před koncem na 4. pozici. Do
druhé jízdy jsem odstartovala jak nejlíp to šlo,
ale propadla jsem se z místa prvního na místo
třetí, ze kterého jsem šla k zemi a do cíle jsem
to stihla ještě čtvrtá. Jako bonus byly horečky
a nemocný žaludek.
Nemoc se se mnou táhla ještě další 3
týdny, takže trénink na Vranov u Brna byl
minimální, což bylo znát hodně. V kvalifikaci
se mi sice po pádech nějakým zázrakem podařilo zajet 3. nejrychlejší čas. Rozjížďky už tak
zázračné nebyly. V prvním závodě jsem se dost
trápila a do cíle přijela s velkou ztrátou čtvrtá.
Druhou jízdu jsem odstartovala druhá, ve třetím kole jsem šla k zemi a do cíle po další trápící jízdě přijela na 11. místě. Mému tréninkovému manku moc nepomohly přidřené tlumiče,
na kterých jsem nevědomky startovala.
Poslední 2 závody nás čekají v Opatově
u Svitav a o další dva týdny později závěrečný
závod v Lokti nad Ohří.

Poslední závod se konal na světové trati
v Lokti. Od volného tréninku mi bylo jasné,
že budu bojovat spíše se sebou, protože trať
pro mě byla hodně náročná. V kvalifikaci jsem
zajela 3. nejrychlejší čas. Do první jízdy se mi
start opět povedl na výbornou, ale bohužel
mi vytekla kapalina z přední brzdy a o zábavu
bylo postaráno, ale do cíle jsem to zvládla na
3. místě. No v domnění, že je brzda v pohodě
jsem šla na start druhé jízdy. Start mi vyšel
o něco hůř, ale během kola jsem se prokousala
na 3. místo a opak byl pravdou, brzda nefungovala už vůbec. Boj to byl až do konce a podařilo
se mi dojet ve zdraví na 3. místě.
V celkovém pořadí seriálu MMČR žen mi
pro tento rok patří 3. příčka, se kterou jsem
moc spokojená, protože příprava nebyla téměř
žádná. Na další sezonu do toho jdeme zase
naplno, zimní příprava bude tak jak má být,
takže se nemůžu dočkat!
Moc děkuji za podporu! S pozdravem,
Marika Mlýnková

Závěr sezony

Po závodě v Petrovicích
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Do konce sezony zbývaly
dva poslední závody. V Opatově
u Svitav se mi závod konečně
podařil. Kvalifikaci jsem vyhrála.
První start se mi povedl a šla jsem
do čela, bohužel ne na dlouho a do
vedení se dostala Laňková. O stříbro jsme s Vítkovou bojovali až do
cíle, kam přijela o něco rychleji já,
ale byl to jeden z nejlepších závodů celé sezony. Druhá rozjížďka
byla podobné režie, ale Vítková
měla pád a já jsem dojela relativně v klídku na 2. místě opět za
Laňkovou.

Na trati v Kaplicích
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Na stupni vítězů v Lokti

Na stupni vítězů v Opatově

Dementi k článku „Vlčnovské vinohrady...“
kvalita však nebyla vůbec důležitá. Takže tento
nový postřikovač prošel ve fabrice technickou kontrolou tak lajdácky, že si nikdo nevšiml pouze „zafalcovaného“ dna, které mělo být
samozřejmě zavařeno či zaletováno. Po naplnění postřikovou látkou začal otec tlakovat
nádobu na předepsaný tlak 4 atm. Maximálně
povolený tlak byl ještě o dvě atm vyšší. Dno
nádoby však nevydrželo, došlo k destrukci, tj.
vytržení dna a následkem toho i k reakci, tj.
vystřelení pístu, který plnou silou udeřil otce
v oblasti čela a prorazil jeho lebku. Po mém
křiku se seběhlo několik vinařů, odnesli otce
k pumpě, kde se snažili jej omývat a zastavovat
krvácení. Někdo, nepamatuju si již kdo (snad
Fr. Zemek čp. 530), běžel do vesnice přivolat sanitku. Doba, než se dostal otec na operační sál byla nesmírně dlouhá. Bylo to více
než hodina a 26. 6. 1950 v ranních hodinách
tomuto strašnému zranění podlehl. V dnešní době mobilních telefonů, rychlých sanitek
i letecké dopravy, jakož i špičkové medicíny,
by s největší pravděpodobností přežil. Blesk
sice otce neusmrtil, ale zato však tvrdě zasáhl naši rodinu. Mně definitivně tímto dnem
skončilo dětství.
Na závěr a k dokreslení situace v padesátých letech tato malé epizoda. Když přišla
do vesnice zpráva o skonu mého otce, před
starým obecním úřadem (MNV) se seskupilo asi deset mužů horňanů, kteří si o této
události povídali. Z okna obecního úřadu

vykoukl jeden „soudruh“ (nebudu jmenovat,
je již dávno po smrti) a vesele na diskutující muže volal: „Chlapi, na co čekáte? Na převrat? Mikulec na něj taky čekal a už se převrátil.“ (doslovná citace). Co k tomu dodat? Nic!
Snad jen to, že výrobce jako odškodné nabídl
mamince nový postřikovač, který jsme ostatně
nikdy neviděli.
Tolik k historii pomníčku na místě tragédie.
František Mikulec, jr.

Pomník Fr. Mikulce ve vinohradech

Vítání nových občánků 25. 9. 2016
Pomník Fr. Mikulce ve vinohradech
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Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém již mrazí

15. 8. 2016 se mi dostal do rukou nový
Vlčnovský zpravodaj č. 46 ze srpna 2016.
S velkým překvapením jsem se dozvěděl,
že mého otce při práci ve vinohradě zabil
blesk. Nevím, kde autor zmíněného článku
čerpal informace. Protože však není první,
tuto mylnou verzi jsem již několikrát slyšel, musím reagovat a uvést pravdivé údaje
o této tragédii.
Byl jsem totiž přímým svědkem události.
Stalo se to v sobotu 24. června 1950. Tento
červen byl mimořádně vlhký, avšak s vysokými teplotami, které způsobovaly rychlý postup
révové plísně – peronosposy. Velká většina
vinařů využila tohoto dne k provedení postřiku proti této houbové chorobě. Také můj otec,
František Mikulec čp. 120, spěchal do vinohradu. Jako pomocníka si vzal mne. Bylo to
týden před prázdninami. Navštěvoval jsem
tehdy pátou třídu, mimochodem mým spolužákem byl i bratr autora článku Josef Zlínský.
Bylo tehdy naprosto normální, že i děti tohoto
věku vykonávaly spolu s rodiči či sourozenci
těžké práce doma, na poli či vinici, které by
dnes nebyly ani myslitelné a byly snad i považovány za týrání dětí. Ale zpět k tragédii. Otec
byl začínající vinař a pořídil si tlakový postřikovač, který právě tento den použil poprvé.
Voněl sice novotou, ale ve skutečnosti to byl
zmetek, polotovar, nedodělek, jak jinak nazvat
„údernickou práci“ v padesátých letech.
Heslem té doby bylo vyrábět víc a ještě více,

Denní stacionář nabízí své služby již 5 let
Do denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením dochází klienti ve věku od
16 do 60 let již pátým rokem. Stacionář se
nachází v areálu nemocnice s poliklinikou
na sídlišti v Uherském Brodu a jeho provoz
je zajištěn v pracovní dny od 7.00 do 16.00
hodin. Služba umožňuje klientům setkávání s vrstevníky v prostředí stacionáře, kde je
prostor k nejrůznějším aktivitám a činnostem, při kterých dochází k upevňování a rozvíjení návyků a dovedností jako např. vaření,
pečení, zpívání, malování, procházky, výlety.
K relaxaci a zklidnění mohou klienti využít
klidovou místnost, která je vybavená hrací

plochou, masážním křeslem a přístrojem na
posílení rukou a nohou nebo snoezelen s vodním lůžkem (relaxační a terapeutická místnost). Na druhou stranu služba rovněž pomáhá pečujícím osobám, které tak mají možnost
naplánovat si svůj program, vyřídit záležitosti
na úřadech, nakoupit a občas si i odpočinout.
Pokud máte zájem získat o stacionáři bližší informace, můžete navštívit naše webové
stránky www.ssub.cz nebo nás kontaktovat
na telefonním čísle 732 266 684.
Bc. Vladimíra Pažitná, DiS.,
vedoucí denního stacionáře

Kalendář akcí na následující období
05. 11. 2016
27. 11. 2016
03. 12. 2016
10. 12. 2016
11. 12. 2016
31. 12. 2016
07. 01. 2017

Divadlo Hrozen – komedie Dovolená Ólinkluzif – KSK
Mikulášské odpoledne – KSK
Mikulášský pochod na mysliveckou chatu
Tradiční Vánoce ve Vlčnově a vernisáž Vánoční výstavy – Galerie na Měšťance
Vítání nových občánků – obřadní síň OÚ
Setkání na Pepčíně
Vánoční koncert Hradišťanu – kostel sv. Jakuba

Hledám ke koupi rodinný dům
ve Vlčnově, se zahrádkou,
opravy nevadí.

Tel: 604 641 463

Sháním ke koupi byt v této
lokalitě – Tel: 739 823 546
Za nabídku děkuji.
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