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VYDÁVÁ RADA OBCE VLČNOV

e-mail: obec@vlcnov.cz

www.vlcnov.cz

www.kskvlcnov.cz

Vážení čtenáři,
letošní podzimní vydání Vlčnovského zpravodaje koresponduje s dobou, kdy pomalu končí sezóna muzea pálenic a naopak nastupuje sezóna pěstitelských pálenic. Bohatou úrodu sklízíme nejen v zahradách, sadech, polích a vinohradech, ale obrazně i v oblasti dění v obci. A to jak
na úrovni kulturní, sportovní, tak v oblasti investiční. A o tom všem se dočtete ve Vašem zpravodaji.
Příjemné počtení přejí
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Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov
Marta Moštková, místostarostka obce Vlčnov
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Slovo starosty

Investice v letošním roce

První investicí, kterou jsme v letošním roce
začali, byla úprava polní cesty od hlavní silnice na Dolní Němčí směrem k Boří. Počasí nám
při zahájení příliš nepřálo, ale všechno špatné
může být k něčemu dobré. Vytrvalé deště nám
ukázaly, kde by v budoucnu docházelo k podmáčení této cesty a my jsme mohli operativní
provést drenáž a odvodnění těchto míst. Na
zpevnění jsme použili drcený materiál z obecní skládky suti a v budoucnu počítáme s tím,
že tato polní cesta bude postupně zpevněna až
do prostoru Černé hory. Možná si dneska už
málokdo uvědomí, že otevření skládky stavební suti ve Vlčnově našim stavebníkům, kteří se
rozhodli k demolici starého domu, ušetříme
značné finanční prostředky, protože uložení
1 t stavební suti na skládce stojí 500,- Kč.
Druhou stavbou, kterou jsme otevřeli,
bylo podélné parkování v prostoru od křižovatky po kostel. Při této stavbě se zpevnila plocha mezi krajskou komunikací a opěrnou zdí u kostela. Od sokolovny u pomníku
Antonína Švehly je nový chodník, který navazuje na chodník, který protíná celý park až po
amfiteátr a kolem chodníku je nové osvětlení. Určitě nás potěšilo, že je využíván staršími lidmi, ale i maminkami s dětmi, které si
pochvalují bezpečnost a pěkné prostředí tohoto místa. V části obchodního bloku na Vale je
nejenom nový chodník, ale zpevněné ostatní
pochůzné plochy, nová výsadba, lavičky a stojany na kola. Musím vzpomenout na toho, kdo
jako první přišel s tímto nápadem a to byl náš
bývalý kolega zastupitel Miroslav Jakoubek.
Jeho nápad se sice zrealizoval po delší době,
ve které jsme museli překonat administrativní
problémy při získání stavebního povolení, ale
konec dobrý, všechno dobré.
Třetí stavbou bylo zateplení mateřské
školy a nová fasáda, která svojí barevností
připomíná dětskou stavebnici. Dnes můžeme konstatovat, že všechny objekty základní
a mateřské školy mají nová okna a jsou zateplené. V době, kdy vyjde tento zpravodaj, by měla
být na zahradě mateřské školky nová plocha
pro hry dětí s bezpečným umělým povrchem.
Do konce roku bude v zahradě umístěn další
herní prvek. Vlčnovské děti si určitě zaslouží pěknou mateřskou školku, hezkou budovu
a bezpečné hřiště.
V parku na dolním konci jsme kolem
chodníku, který jsme realizovali v loňském
roce, doplnili lavičky a odpadkové koše. Podle
vyjádření „dolňanů“ je to další krásné místo
ve Vlčnově.
Na dvou místech jsme zajistili odvádění
přívalových vod z polí na komunikace, nad
mateřskou školkou jsme umístili druhý odvod-

ňovací žlab a na dolním konci v průchodu na
Padělky další odvodňovací žlab.
Na hřbitově jsme dokončili poslední etapu
rekonstrukce zdi kolem hřbitova. Využili jsme
základní kámen s letopočtem původní výstavby, který je do zdi zasazen.
Do konce roku bude provedeno předláždění chodníku od sokolovny na horní konec,
zpevnění břehu vodoteče na Rybníčku u dětského hřiště, propojení kanalizace v prostoru Araveru do hlavní stoky v ulici Pod Bočky.
Svoji podobu začíná postupně měnit hřiště na
Ploťácku, kde obec ve spolupráci se Spolkem
přátel Ploťácko připravila umístění záchytných sítí a v současné době jsme si odsouhlasili
s maminkami v této lokalitě podobu dětského
hřiště. Chtěl bych poděkovat této bezvadné
skupině Vlčnovjanů nejenom za pomoc při
této stavbě, ale především za všechny aktivity, které se v tomto prostoru odehrávají. Na
rozcestí ulice Vinohradské a Záhumní bude
zbourán rodinný domek ve vlastnictví obce
a plocha bude upravena jako veřejná zeleň
a místo k posezení.
No a to největší, co by nás ještě mohlo
potkat, je rekonstrukce části komunikace
Záhumní, kde jsme ve fázi těsně před vydáním stavebního povolení.
Věci, které jsou v přípravné fázi možná
ještě pro tento rok, je protažení plynu a vody
v lokalitě Panské II. Drobnější, ale technicky
náročnou stavbičkou bude vybudování sociálního zařízení ve sklepě pod obecním úřadem.
Tuto ne nepodstatnou drobnost určitě ocení
všichni vlčnovští uživatelé tohoto pěkného
sklepního prostoru.
V letošním roce připravujeme projekty, včetně stavebního povolení, pro stavby
v roce 2014. Jedná se především o rekonstrukci místních komunikací. Od sokolovny
k hasičské zbrojnici, ulice Starohorská, ulice
Kaunicova a ulice směrem od hasičské zbrojnice k ulici Kaunicova. V konečné fázi přípravy
je rekonstrukce chodníku, který spojuje ulici
28. října se silnicí na Veletiny.
V současné době máme na účtu 13 mil. Kč
a v letošním roce jsme zajistili dotace ve výši
2,2 mil. Kč. Je to dobrý ekonomický předpoklad pro dokončení našich investic v letošním
roce a dobrý výhled do roku 2014. K naší práci
nepotřebujeme nic jiného než klid a pochopení
občanů Vlčnova, protože každá stavba přináší na dobu nezbytnou určité omezení a taky
trpělivost, protože všechno se nedá realizovat v jednom nebo dvou měsících. Vám všem,
kteří jste ochotni tyto věci pochopit, chci poděkovat.
Jan Pijáček,
starosta obce

Vydlážděný prostor kolem kostela

Rekonstrukce hřbitovní zídky

Úprava parku pod sokolovnou

Úprava polní cesty k Boří

Nový a původní letopočet hřbitovní zídky
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Začínáme nový školní rok
V letošním školním roce 2013/2014
navštěvuje ZŠ Vlčnov 198 žáků. Na prvním
stupni má naše škola sedm tříd, na druhém
stupni pět tříd. Během prázdnin proběhly
úpravy vnitřních prostor školy: výmalba tříd
a chodeb, nákup nového školního nábytku do
tříd, výměna bojleru -likvidace starého a montáž nového, výměna PVC na zadním schodišti druhého stupně, výměna koberců v ŠD.
V září bude provedeno oplocení školního hřiště a bude vyměněna myčka ve školní jídelně.
I v letošním školním roce je pro žáky připravena celá řada akcí (Sportovní dopoledne,
Drakiáda, Den otevřených dveří, Vánoční dílny
a Velikonoční dílny). Všichni se mohou těšit
na jaro 2014, kdy proběhne Školní akademie,

na které se budou prezentovat žáci naší školy.
Na přání rodičů byl zřízen zkušební provoz ranní družiny od 6.45hod.
V odpoledních hodinách mohou žáci využít
svůj volný čas v nabízených kroužcích, mohou
navštěvovat výuku náboženství, výuku hry na
hudební nástroje. Ve všech ročnících se vyučuje
podle Školního vzdělávacího programu základní školy. Od třetího ročníku se žáci učí anglický
jazyk a od letošního školního roku žákům 7. až
9. tříd přibyl německý jazyk. Žáci prvního stupně absolvují výuku plavání, třetí třídy v prvním
pololetí, druhé třídy v druhém pololetí.
Do školní jídelny nastoupila nová vedoucí
paní Eva Polanská. Můžeme se těšit na výběr
z pestré nabídky dvou jídel.

Ke konci školního roku 2012/2013 proběhla na škole kontrola České školní inspekce, která byla ukončena sdělením, že ředitelka
školy Mgr. Petra Mlýnková vykonávala svou
řídící činnost na požadované úrovni a v souladu s požadavky školského zákona. Z hodnocení vyplývá, že ve škole panuje klidné a bezpečné prostředí.
Škola děkuje obci Vlčnov, která je jejím
zřizovatelem, a rodičům, kteří se zapojují do
života školy a spolupracují s ní.
Mgr. Romana Sojková,
zástupkyně ředitelky

Třída 1. B s třídní učitelkou Mgr. Evou Surou při zahájení školního roku v Klubu sportu a kultury

Třída 1. A s třídní učitelkou Mgr. Jitkou Kučerovou
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Informace
obecního úřadu
•
•
•
•

•

•

ve čtvrtek 26. 9. bude v celé obci vypnut
elektrický proud z důvodu oprav zařízení
distribuční soustavy
připravujeme znovuotevření gynekologické ambulance v prostorách zdravotního střediska
poskytování služeb pro nedoslýchavé se
uskuteční v úterý 29. 10. od 8.00 do 10.30
hodin
zapojujeme se do akce „Zavírání cyklostezek“, která se uskuteční v sobotu dne
5. 10., podrobnosti budou zveřejněny na
vývěskách a www stránkách
avizovaný zájezd seniorů (ale i ostatních zájemců) do Baťovy vily a krajského
úřadu ve Zlíně se uskuteční v úterý 8. 10.
2013 s odjezdem v 8.00 hodin z parkoviště. Cena 50 Kč/osobu, zájemci se mohou
hlásit na podatelně OÚ
Mikulášský pochod, který organizuje obec
Vlčnov ve spolupráci s mysliveckým sdružením a Českým červeným křížem se koná
v sobotu 30. 11. 2013
Marta Moštková,
místostarostka obce

Možnosti pronájmu
zařízení obce
Vinařská búda
č. 13
300 Kč/den
Sklep
pod Obecním
úřadem
400 Kč/den

Pivní set
(k dispozici 10 ks)
50 Kč/den/set

Výsuvný žebřík
600 Kč/den

Odvlhčovač,
vysoušeč
200 Kč/1. den a
100 Kč/každý
následující den
10 Kč/Mh provozu
Dotazy a rezervace
na tel. číslech:
572 675 112
602 511 442
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Po prázdninách kluci, holky
spěchejte do naší školky ...
Říkanka, která vítá děti po prázdninách
mezi kamarády do dětského světa her, tanečků,
písniček a nových zážitků napovídá, že školní
rok 2013/2014 nám otevřel dveře dokořán.
Budova mateřské školy září nově jako
hrad z barevných kostek, které nás všechny
provázely dětstvím. Po loňské výměně oken
a dveří proběhlo plánované zateplení budovy, spojené s opravami schodišť vedoucích na
zahradu mateřské školy. Zřizovatel tak vyřešil nejen celkový estetický vzhled všech venkovních prostor, ale také nutné úpravy vzhledem k bezpečnosti dětí, která je při vysokých
počtech dětí ve třídách prvořadá. Učitelky na
sebe opět v tomto roce berou velkou zodpovědnost, neboť nám zřizovatel opakovaně udělil výjimku z počtu dětí. Ve všech třídách MŠ
bude nejvyšší možný počet, tedy 28 dětí. Po
zápise k předškolnímu vzdělávání bylo přijato ve správním řízení 29 dětí a 4 děti přijaty
nebyly. Do nového školního roku vstupujeme
s obměnou pedagogického sboru. Po odchodu
dvou přespolních p.učitelek na konci školního
roku, nastoupily v závěru měsíce srpna dvě
mladé pí. učitelky z Vlčnova. Výchovně vzdělávací práce bude i nadále pokračovat podle
Školního vzdělávacího programu „Školka
plná pohody“. Děti jsou i v tomto roce na přání
zákonných zástupců rozděleny do tříd podle
věku. Ve dvou třídách budeme děti připravovat
na vstup do 1. třídy ZŠ, letos máme 46 předškoláků. Naopak ve školkové 1. třídě budou
mít p. učitelky více dětí 2,5 letých. Maminky
těchto dětí mají velkou výhodu, když mohou
díky dřívějšímu nástupu dítěte do MŠ nastoupit do zaměstnání.Součástí výchovně vzdělávacích činností je nabídka akcí určených pro
děti s rodiči, různá představení a programy
určené pro předškolní věk a také zájmové činnosti v odpoledních hodinách. Pro tyto odpolední aktivity využíváme prostory v základní

škole, protože v mat. škole pro tyto činnosti prostory nemáme. Děti 3. a 4. třídy s učitelkami docházi do upravené pracovny na
tvoření z keramické hlíny a „Veselé pískání
s flétničkou Aničkou“. Pro děti mladší čtyř let
ze 2. třídy jsou poprvé připraveny pohybové
hry „Cvičení s Tomíkem“. Součástí výchovně
vzdělávací činnosti je pravidelná práce s dětmi
vyžadující logopedickou péči. Také nábídku
předplaveckého výcviku využívá pro své děti
většina rodičů.
112 vlčnovských dětí tak čeká rok plný
zábavy a zážitků se stávajícími i novými
kamarády. Nás zaměstnance mateřské školy
čeká rok plný pracovního nasazení, spojený
s poznáváním nových dětí i jejich nejbližších
a prohlubování spolupráce při každodenním
setkávání se stávajícími rodiči.
Společně budeme sledovat pokroky vašich
dětí, jejich rozesmáté a rozzářené obličeje,
třeba při drakiádě, u stromečku o Vánocích,
nebo při přání mamince. Tak vykročme s úsměvem.
Do nového roku nám všem přeju hodně
krásných zážitků a příjemných společných
setkání.
Markéta Píšková

Ohlédnutí za sezonou
na vlčnovském koupališti

„Býčvolejbalový“ turnaj

Tak, 13. ročník „býčvolejbalového“ turnaje na koupališti za krásného počasí je šťastně
za námi. Zásluhou pořadatelů z volejbalového
oddílu Vlčnov se uskutečnil 3. srpna krátce po
obědě na krásně upraveném hřišti za účasti
5 družstev: JEBEMTI, MY, ZAGRBAĎÁCI,
ŠPIČKY a nováčci HMM!!! Pro úplnost uvádím i všechny výsledky:
ŠPIČKY – MY 0:2
ZAGRBAĎÁCI – JEBEMTI 1:2
MY – HMM!!! 2:0
ZAGRBAĎÁCI – ŠPIČKY 2:0
JEBEMTI – HMM!!! 2:0
MY – ZAGRBAĎÁCI 0:2
ŠPIČKY – JEBEMTI 0:2
HMM!!! – ŠPIČKY 0:2
JEBEMTI – MY 0:2.
Před posledním zápasem turnaje všechno nasvědčovalo tomu, že jediní neporažení
JEBEMTI budou první, ZAGRBAĎÁCI druzí
a MY třetí. Ovšem po heroickém výkonu MY,

kteří porazili nečekaně JEBEMTI, bylo pořadí následující:
1. ZAGRBAĎÁCI 7 bodů; 2. MY 6 bodů;
3. JEBEMTI 6 bodů; 4. ŠPIČKY 2 body;
5. HMM!!! 0 bodů
Vítězové získali putovní pohár, každé
z družstev hodnotné ceny a diplom. Ve 21.00
začíná hrát ČUCHABAND pro volejbalisty
i další příznivce své (i naše) oblíbené písničky.
01.30 ukončení. Délka sportu 6 hodin, délka
kultury 4,5 hodiny. SPORT jednoznačně zvítězil.
Velké poděkování patří našim milým
sponzorům: Jan Pijáček, COOLNET, Pekárna
Javor Vlastimil, Vdolečky Ivana Fibichrová,
Ing. František Vozár, Potraviny František
Koníček, Uzenářství František Koníček,
CASINO Václav Mikulec, CYKLOSPORT
Zdeněk Klabačka. Budeme se těšit příští rok
na další ročník.
Mgr. Milan Kvasnička
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„Býčvolejbalový“ turnaj

Pokladna na koupališti

V letošním roce byla pokladna na koupališti otevřena 44 dnů (1 den v červnu, 26 dnů
v červenci, 17 dnů v srpnu), což je o 5 dnů víc
než v roce 2012. Provoz začínal tradičně poslední školní den, tentokrát 28. června, kdy mají
všechny děti školou povinné vstup zdarma.
Počasí však začátku prázdnin nepřálo. Druhý
den po otevření byla vůbec nejnižší návštěvnost, pouze 10 osob (9 do 18 let a 1 dospělý).
Vyinkasovala jsem částku 165 Kč. Z tohoto
údaje vyplývá skutečnost, že vstupné se oproti
minulému roku nezměnilo: děti do 16 let zdarma, 6–18 let, držitelé průkazky ZTP a ZPT/P,
senioři nad 65 let a večerní koupání 15 Kč.
Vstupenku v hodnotě 30 Kč platili pouze dospělí od 18 do 65 let a to v době do 16. hodin. I v této
věkové kategorii bylo možné využít vstupné 15
Kč a to dokonce v lukrativním čase od 16.00
do 18.00 hod. A musím zde poznamenat, že
návštěvníci byli v tomto směru velmi spokojení,
mnohý mi s úsměvem na rtech řekl, že je to moc
fajn, neboť nikde v okolí takové levné služby
nenaleznou. A taky zde ještě doplním, že letos
na vlčnovské koupaliště přijeli i mladí z Prahy,
dále ze Slovenska, manželský pár z Trenčína,
taktéž několik osob ze Zlína, Luhačovic a samo-

zřejmě z blízkých Veletin, Prakšic, apod. Všem
se tady líbilo a divili se nízkým cenám a to nejen
u vstupného.
A samozřejmě nesmím zapomenout na
místní návštěvníky, neboť i letos v době od 16
do 18 hodin, tak jako vloni, mířili na koupaliště celé rodiny s dětmi. A taktéž dospělí, kteří se
takto v parných dnech po práci chtěli osvěžit,
zaplavat si a odreagovat se od denních starostí
a aspoň na chvíli si odpočinout od všeho shonu.
A nyní bych pokračovala v celkové bilanci
dvou měsíců provozu koupaliště.
Začátek měsíce července byl ve znamení
teplot do 26°C. Postupně se však počasí začalo
vylepšovat, teploty stoupaly stále výše, čímž se
zvyšoval i počet návštěvníků. Více tepleji začalo být 9. 7., což se projevilo i počtu prodaných
vstupenek, potažmo v denní tržbě.
Loňský rekord v tržbě v částce 10 005 Kč
dne 5. 7. nebyl tento den překonán. Letos se
ten den vybralo jen 1 530 Kč při účasti 70 osob.
Avšak zároveň dodávám, že v tomto směru
padly hned tři rekordy a dokonce převýšily loňskou nejvyšší částku. A sice: neděle 28. 7. – částka 10.620 Kč při počtu 468 návštěvníků, dále
sobota 3. 8. – částka 10 080 Kč a celkový počet
osob 444 a vůbec nejvyšší tržba na koupališti –

neděle 4. 8. 2013 – částka 11 445 Kč a celkový
počet 485 osob!
Z uvedených údajů vyplývá, že letošní
počasí bylo velmi rozdílné a proměnlivé: dlouhotrvající vedra vystřídaly dny chladné a deštivé. Nejteplejším dnem byl čtvrtek 8. 8. Tehdy
rtuť teploměru stoupla na 39,7°C. Co se týká
návštěvnosti, na denním koupání bylo 332 osob
a večerním 86 osob (což byla také nejvyšší účast
na večerním koupání za celou sezonu) a tržba
8 415 Kč.
Paradoxně nejnižší účast na večerním koupání byla o deset dní později, tj.18.8, kdy přišli jen dva lidé a tímto dnem bylo také večerní
koupání ukončeno. Od té doby se počasí zhoršovalo.
Úplně naposled byla pokladna otevřena
v pátek 23. 8.
Celková tržba za celé období činila krásných 166 800 Kč, což je oproti minulému roku
nárůst o 23 730 Kč. Celkem bylo prodáno 7 835
ks lístků: 4 550 po 15 Kč/ks a 3 285 ks po 30 Kč/
ks a takový byl i počet platících osob. (Děti do 6
let neplatí, tudíž nejsou započítány).
Františka Machálková,
pokladní koupaliště

Potápěči na koupališti

Potápěči na koupališti
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013
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Vyúčtování Jízdy králů 2013
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY,
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, MATERIÁL NA VÝZDOBU KONÍ
Materiál na opravu pódií

43 465,-

Chladící zařízení,výstavní stojany,
bavlněné ubrusy

46 080,-

Cestovné

8 593,-

Katalog K. Beneše

14 036,-

Reprezentace

36 535,-

SLUŽBY
Propagace

Dechová hudba Vlčnovjané v nedělním průvodu

89 808,-

Praní prádla

3 630,-

Telefony

5 459,-

Poštovné

4 273,-

Honoráře

86 400,-

Fotodokumentace

11 983,-

Doprava

56 894,-

Stravování

88 489,-

Ubytování

24 180,-

Žehlení krojů

8 550,-

Ozvučení a videozáznamy

135 900,-

Výlepy plakátů

23 752,-

Překlady

4 356,-

Pronájem pozemku k parkování

1 500,-

Mobilní WC

12 947,-

Montáže a demontáže pódií

10 000,-

Číslování vstupenek

1 750,-

Optimalizace webu

2 363,-

OSA

2 213,-

Nájem , doprava a nácvik koní

Král jízdy králů 2013 s pobočníky

20 802,-

Mytí oken

5 000,-

Ladění cimbálu a klavíru

1 110,-

Celkem

601 359,-

MZDY EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ

237 514,-

Čerešničky v průvodu

Páteční večer patřil verbířům

VÝNOSY
Prodej vstupenek

402 200,-

Prodej sborníků

6 660,-

Nájmy stánků u KSK

4 400,-

Dar na JK

10 000,-

Poštovné z dobírky

100,-

Dotace MK+ZK

Král Ondřej Darek Franta

270 000,-

Celkem

693 360,-Kč

NÁKLADY CELKEM

987 582,- Kč

VÝNOSY CELKEM

693 360,-Kč

ROZDÍL MEZI NÁKLADY A VÝNOSY

-294 222,- Kč

Mgr. Olga Floriánová, ředitelka KSK
Iva Orlovská, účetní KSK
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Přijetí královské družiny a děvčat z ročníku starostou

Předání vlády králů v Klubu sportu a kultury
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

Vlčnovští žáci i dorostenci bojovali

na mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou 3. až 7. července 2013
Napínavý a dojímavý závěr krajského kola
v Otrokovicích stanovil, že žáci Vlčnova překvapivě, ale svým vystupováním a i výsledkově naprosto zaslouženě, postoupili na
Mistrovství České republiky hry Plamen. Jde
o velký úspěch týmů a jejich vedoucích, když si
uvědomíme, že mezi žákovskou republikovou
elitu jsme se probojovali podruhé za poslední
tři roky a to jednoznačně o něčem svědčí.
Na samotné mistrovství v Jablonci nad
Nisou šel tento tým s pokorou. Krátce složený a vyladěný tým sice již částečně prožil
atmosféru vrcholného klání (Ostrava 2011),
ale kromě přirozeného respektu k soupeřům,
znalostí vlastních sil nás při zemi a v pokoře
držela i skutečnost, že jsme celé vrcholné klání
zápasili s nemocí a zraněním dvou klíčových
závodníků.
Úvodní závod mistrovství „braňák“
(závod požárnické všestrannosti) jsme muse-

li jít jen na jednu pětičlennou hlídku (nemoc
závodníka). Poměrně velké riziko naše hlídka
zvládla slušně, i když určitě mrzely zbytečné
trestné minuty na uzlech. Přesto celkové 7.
místo byl velmi slušný začátek a klid do dalších
dnů. Pro nezasvěcené uvádím, že na mistrovství startují jen vítězové krajských kol, tzn.
15. nejlepších týmů republiky, tedy skutečný
výkvět hasičské mládeže.
Druhý den na mistrovství začal přejímkou materiálu a tréninky útoků. Druhá disciplína požární útok CTIF měla být tou, kde
jsme tajně věřili, že bychom mohli prorazit na
stupně vítězů. Bohužel, nečekaný zkrat závodníka těsně před ukončením útoku, nás z reálně možného „stříbrného stupínku“ ponechal
na 8. místě. Škoda, vždyť Vlčnov dlouhodobě
tuto disciplínu ovládá a dokáže být konkurenceschopným i na té nejvyšší možné úrovni.
Svoji skutečnou výkonnost naši svěřenci

prokázali hned v následné disciplíně a to ve
štafetě CTIF s překážkami. Krásný a hodnotný
čas pod 70 vteřin (69,65 s) by až doposud vždy
bral medaili, ne však na tomto velmi vyrovnaném mistrovství. Špičkový čas „bral jen“ 4.
místo. V podstatě stačila jen jedna lépe zvládnutá překážka anebo jedna na 100 % zvládnutá
předávka a zase „mohlo cinknout“.
Přesto po polovině disciplín byl Vlčnov
v celkovém součtu v dosahu medailí, ale přílišná euforie nebyla na místě. Byli jsme si vědomi,
že poslední soutěžní den (pátek) budou ještě
tři velmi těžké disciplíny, ve kterých jsme zrovna vysoké ambice neměli. Ovšem hned v té
čtvrté, štafetě dvojic, se naplnilo známé přísloví hovořící o tom, že výjimka potvrzuje pravidlo. Naši dosáhli krásný čas 48,98 sekund,
který ale vzhledem k opět velké vyrovnanosti
týmů stačil „jen“ na šesté místo. V následné
disciplíně, ve štafetě 4×60 metrů s překážkami

Úspěšní žáci i se svými vedoucími

Kontrola totožnosti před PÚ CTIF

Na závěr náročného mistrovství vlčnovská živá pyramida

Naši žáci v přípravě na požární útok

Naši žáci s vedoucím Ondřejem Vozárem na nástupu při zahájení mistrovství

Celá vlčnovská výprava v Jablonci – žáci, vedoucí a fanoušci

V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

strana 7

náš tým, přes určitý limit zraněného závodníka, opět zabojoval. Pěkným časem 41,08
si zaběhl „osobáček“, ale v konkurenci mnohých výběrů to dalo 9. místo. Přes výsledkový
pokles jsme před závěrečnou disciplinou, před
požárním útokem, byli stále v reálném dosahu medaile. Požární útok nám bohužel příliš
nevyšel a „prostřik“ na jednom z proudů nám
přisoudil opět 9. místo.
Celkové 8. místo je velmi slušný a ceněný výkon, přestože při šťastnější konstelaci
a bez omezení zraněními by určitě v některých disciplinách „cinklo“. Nevadí, určitě více,
než možné promarněné šance v některých disciplinách, je pro nás všechny podstatné, že
tým se dokázal vyrovnat se zraněními, nic
nevzdal a bojoval, a právě tato skutečnost je

pro budoucnost a rozvoj mladého člověka jednou z těch nejcennějších.
Velmi dobrý pocit z tohoto mistrovství,
mně osobně (ale myslím si, že nejenom mně)
trošičku kazí fakt, že jak žáky, tak i nakonec
naše dorostence, přišel povzbudit jen velmi
malý počet rodičů. Doceňujeme vůbec skutečnost, kde se naše děti dokázaly probojovat?
Děkuji svým kolegům vedoucím Přemyslu
Pavlušovi, Ondřeji Vozárovi, Jiřímu Poláškovi
a Michaeli Pestlové. Oni si to možná ani tolik
neuvědomují, ale z mého pohledu jsme vytvořili jeden z nejzkušenějších kolektivů vedoucích a to bez nadsázky.
Za předvedené výkony děkuji Vám žákům
a to jak jedničce, tak i naší „dvoječce“, která
tvoří nutnou zálohu. Přeji Vám všem, abyste

měli opět někdy možnost zažít neopakovatelnou atmosféru vrcholnému klání a do budoucna možná i olympiády. Co pro to můžete udělat
a dělat? V podstatě splnit jen několik podmínek a to:
a) být zdraví, žít zdravě
b) poctivě a s chutí trénovat
c) svoje schopnosti dát plně
ve prospěch kolektivu
d) stanovit si cíl a tomuto věřit
e) dobře se učit ve škole
f) ctít a poslouchat rodiče
g) mít i trošičku nezbytného štěstí
Stanislav Moštěk,
vedoucí kolektivu MH

Vlčnovští dorostenci úspěšně bojovali

na mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou 6. až 7. července 2013
Po dlouhých pěti letech se podařilo dorostencům SDH Vlčnov probojovat na mistrovství republiky. O všem se rozhodlo, stejně tak
jako v případě našich žáků, na krajském kole
v Otrokovicích v červnu tohoto roku. I díky
slušnému výsledku v poslední disciplíně soutěže, v požárním útoku, naši chlapci překvapivě porazili předem avizovaného favorita ze
Vsetínska.
Mistrovství České republiky družstev
dorostu v Jablonci nad Nisou nezačalo pro náš
tým úplně šťastně. Při tréninku na první disciplínu, závod jednotlivců na 100 metrů s překážkami, si po pádu z kladiny jeden z našich
podvrtl kotník a mistrovství pro něj velmi rychle skončilo. I přes tuto nepříjemnou skutečnost, ve zmíněných „stovkách“, naši bojovali.
Někteří si vylepšili své osobní maximum, ale
v součtu pěti nejlepších časů to stačilo jen na
10. místo.
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Druhý soutěžní den začal štafetou 4×100
metrů s překážkami a zde naši borci příjemně překvapili, když hodnotným časem 62,53
sekund obsadili vynikající 4. místo. V souboji
s mnohdy účelově seskládanými soupeři potvrdili, že jim může konkurovat i tým složený jen
z jednoho sboru.
O správné napětí a rozruch se vzápětí
postarala ošemetná a pro některé „jen nabušené závodníky“, zrádná disciplína – vědomostní
testy. Sedm týmů, včetně hlavního favorita mistrovství, chybovalo. Naši chlapci zabrali a snad
poprvé v sezóně skončili v této vědomostní disciplíně čistí, tzn. bez jediné chybičky.
Před poslední disciplínou Vlčnov figuroval překvapivě na třetím místě, ale spolu s dalšími čtyřmi soupeři a tito všichni s minimálním odstupem na druhého i prvního v pořadí.
Královská disciplína, požární útok, za nepříliš
ideálních podmínek (větrné počasí) se nám
nepodařila tak, jak jsme si přáli. Prostřik na
jednom proudu znamenal sice lichotivé 5.
místo, ale všichni naši soupeři v boji o medaile byli nepatrně lepší a tak na vlčnovský tým
zbyla „jen“ sedmá příčka. O nesmírné vyrovnanosti a šanci na medaili svědčí fakt, že mezi
druhým místem a našim sedmým místem byly
jen pouhé 4 body. Škoda, medaile byla velmi,
velmi blízko!
Přes určitý počáteční smutek v naší výpravě
pomalu ale jistě začal převládat pocit z úspěšného tažení tímto mistrovstvím. Nevím, kdo

po překvapivém postupu v Otrokovicích doufal v tento pěkný výsledek. Do poslední chvíle
bojovat o medaili v konkurenci velmi účelově
seskládaných výběrů je počin hodný následovníků svých vlčnovských dorosteneckých úspěšných předchůdců, kteří mj. vybojovali dva tituly
mistra republiky, jeden titul vicemistra a jedno
třetí místo. Právě před již 10 lety (2003) naši
tehdejší dorostenci vybojovali první titul mistra České republiky a to v Ostravě. Členové tehdejšího týmu, včetně vedoucích, vysoce ocenili
dosažené výsledky současného dorostu a jeho
navázání na tehdy započatou cestu na vzpomínkové akci k tomuto výročí (srpen 2013 ve
Vlčnově). A právě toto je pro stávající kolektiv
pocta jednou z těch nejvyšších.
Jménem sboru děkuji trenérovi Marku
Tykalovi, který jako náš úspěšný odchovanec jde cestou, kterou jsme s panem učitelem
Mgr. Ladislavem Botkem svého času započali. Děkuji rovněž Jiřímu Poláškovi za odbornou práci při tréninku požárních útoků. Nutno
ocenit naše fanoušky, kteří, i když v menším
počtu než byl Vlčnov zvyklý, vytvořili našim
chlapcům důstojnou atmosféru a to nejenom
na tomto mistrovství.
Našim dorostencům děkuji za dosažené
výsledky na tomto mistrovství a přeji jim hodně
zdraví, pohody a úspěchů jak ve sboru, tak i
v osobním životě.
Stanislav Moštěk,
starosta sboru

Petr Lekeš při závodě na 100 metrů s překážkami

Petr Soukeník při závodě na 100 metrů s překážkami
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

Cheney Quinn na domečku
při štafetě 4 x 100 metrů
s překážkami

Celá vlčnovská výprava – dorostenci, vedoucí a fanoušci

Naši proudaři při požárním útoku

Úspěšní dorostenci s trenérem Markem Tykalem a vedoucím

Vlčnovští hasiči uspěli na světové hasičské olympiádě
14. až 21. července 2013 ve francouzském Mulhouse
Stotisícové historické francouzské město
Mulhous hostilo od 14. do 21. července 2013
nejlepší hasičské sportovce. Hasičská olympiáda je v něčem totožná a srovnatelná s olympijskými hrami. Koná se také jednou za čtyři
roky, postup na olympiádu je vyvrcholením
sportovního snažení sportovce (kolektivu)
a je určitě přehlídkou nejlepších hasičských

sportovců. Rozdílnost na první pohled spočívá
v jejím skromném provedení (hlavně finančním), bez prvků monstróznosti a zpravidla bez
obvyklého mediálního humbuku.
Na olympiádě se soutěžilo v kategoriích
dobrovolní i profesionální hasiči a to jak v tradičních disciplínách CTIF, tak v požárním
sportu. Své místo na soutěžním poli zde měli

i mladí hasiči. Česká výprava byla v zastoupení
26 států (téměř 3000 hasičů) největší výpravou a startovala ve všech vyhlášených soutěžích a kategoriích.
V požárním sportu se do bojů o olympijské kovy pustilo 9 družstev profesionálních
hasičů, 8 dobrovolných a 9 žen. Česká republika byla zastoupena 6 družstvy – 1 profesio-

Všechny vlčnovské týmy v prostoru před olympijským ohněm
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013
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nálních hasičů, 2 dobrovolnými a 3 družstvy
žen.
V klasických disciplínách se na start olympijského závodu postavilo celkem 151 družstev – Českou republiku reprezentovalo 13
družstev, z toho 4 družstva z Vlčnova.
Mládežnickou část olympiády prezentovalo 46 družstev mladých hasičů, z nichž 3 nastupovala v českých národních barvách.
FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ OLYMPIÁDY
Olympiáda, která je bezesporu vrcholnou,
největší a nejvýznamnější sportovně hasičskou
soutěžní událostí, si vyžaduje nejenom mimořádnou přípravu, ale i mimořádné zajištění po
stránce technické a hlavně po stránce finanční.
Pro sbor nebylo v dnešní nelehké době vůbec
jednoduché zabezpečit finanční pokrytí pro 4
týmy. Nebudu zde rozebírat, čeho všeho bylo
zapotřebí, jakého nasazení a obětí. Jestliže
někdo z čtenářů podobnou akci a v podobném
rozsahu zajišťoval, dovede si živě představit,
co to vše obnáší. Ten, kdo nikdy nic podobného osobně nezajišťoval, může být maximálně
uznalý a loajální.
Při zajištění potřebných finančních prostředků byla oslovena obec, Zlínský kraj,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SH ČMS), Okresní sdružení hasičů Uherské

Hradiště (OSH UH) a další naši sponzoři. Rád
uvádím, že nejméně 90 % oslovených zareagovalo kladně a vstřícně na naši žádost.

mu zajištění dopravy a pojištění závodníků.
Pomocnou ruku nám podalo OSH v Uherském
Hradišti v čele s Václavem Holáskem.

Tzv. „první pomoc“ jsme získali od obce
Vlčnov a to i díky jasném a přehledném rozpočtu na celou náročnou akci. Na začátku
roku jsme spolu se starostou OSH UH panem
Václavem Holáskem a krajským starostou
hasičů panem Josefem Krajčou navštívili
s žádostí o pomoc hejtmana Zlínského kraje
pana MVDr. Stanislava Mišáka. Osobně jsem
byl překvapen vstřícností a věcností jednání,
které se díky naší připravenosti a dokonalé
informovanosti pana hejtmana stočilo i do
příjemné lidské roviny. Ve velmi krátké době
došlo ze Zlínského kraje vyrozumění o poskytnutí zásadní částky na zajištění olympiády
pro vlčnovské hasiče. Tímto rázem se výrazně začalo dařit v zajišťování finančních prostředků od dalších sponzorů.
Starosta obce Jan Pijáček pomohl při jednání se Slováckými strojírnami, a. s., a se společnostmi spadajícími pod podnikatele Ing.
Zdeňka Zemka, které rovněž významně přispěly na olympiádu. Vzhledem k vysokým
nákladům jsme ocenili pomoc SH ČMS díky
finančnímu příspěvku za umístění při olympijské kvalifikaci a hlavně díky bezplatné-

KDO PŘISPĚL NA FINANČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ OLYMPIÁDY 2013
SIPOSAN s.r.o
Zlínský kraj
Obec Vlčnov
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště
ČSAD Invest, a.s.
Z-Group Steel Holding, a.s.
BENT HOLDING, a.s.
ESCO, s.r.o.
Morava Zlín, družstvo
Slovácké strojírny a.s.
3V plus H, s.r.o.
Vlčnovská zemědělská a.s.
ST Consult, s.r.o.
Česká zbrojovka, a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.
Požární bezpečnost s.r.o.
DELTA PEKÁRNY a.s., o.z. Uh. Brod
František Dacík – VODO – TOPO – PLYN
Antonín Pavluš – stravovací služby
Foto Kastner, Uherský Brod
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Uherský Brod

Noční Mulhouse v historické části města, před radnicí
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Bouřlivá atmosféra na tribuně

Mulhouse s dominantou katedrály

Vlčnovští fanoušci před olympijským ohněm

Vlčnovští fanoušci (světlá trička) v části olympijské
tribuny, která patřila fanouškům České republiky
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Celá sada olympijských medailí Jana Vráblíka –
dobrovolná reprezentace ČR B v PS

Loga některých našich sponzorů
v prostoru před olympijským ohněm
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

Samozřejmě i samotný sbor se výrazně
podílel na finančním zajištění této světové
hasičské akce.
Všem, kteří přispěli na finanční pokrytí
olympiády, upřímně děkujeme a věříme, jak
je následně uvedeno, že jsme dokázali finanční prostředky smysluplně použít a navíc i díky
nim jsme měli možnost dosáhnout na olympiádě krásných výsledků.

Požární sport na olympiádě
a vlčnovská účast v něm
JAN VRÁBLÍK
– DOBROVOLNÁ REPREZENTACE
ČR B – OLYMPIJSKÉ VÍTĚZSTVÍ
Jan Vráblík startoval za výběr dobrovolné reprezentace ČR B a to v požárním sportu
(pozor, na olympiádě se soutěží v disciplinách
CTIF a v disciplinách požárního sportu). Náš
závodník dal o sobě výrazně vědět již v úvodní disciplíně běhu na 100 metrů s překážkami, kde obsadil ceněné třetí místo. Ve štafetě
na 4 x 100 metrů s překážkami obsadila štafeta druhé místo. V požárním útoku skončil
jeho tým na výborném druhém místě. Výstup
na věž a dosažený čas ve stovkách v součtu
„Jendovi“ stačil na krásné druhé místo ve
dvojboji – velmi ceněná kombinace. Celkově
dobrovolná reprezentace ČR B v konkurenci 8 týmů vyhrála, stala se olympijským vítězem v kategorii dobrovolných hasičů a získala
samozřejmě zlaté ocenění. Pro Jana Vráblíka
se určitě jedná o životní úspěch, na který on
sám bude dlouho vzpomínat. Svým klidem,
vzácnou vyrovnaností výkonů dokonale táhl
tento tým až k olympijskému vítězství.

KLASICKÉ DISCIPLÍNY
A VLČNOVSKÁ ÚČAST V NICH
Teď k našim klasikům, jak se přezdívá
závodníkům v disciplinách CTIF. Právě v těchto disciplinách se z Vlčnova na olympiádu probojovalo nejvíce družstev z celé české výpravy
(čtyři – tzn. 40 závodníků). Disciplíny CTIF
se skládají z požárního útoku a štafety CTIF.
Pozor, i hodnocení na olympiádě je odlišné od
běžně zažitého. Výsledkové pořadí družstev
v každé soutěžní kategorii se rozdělí na třetiny. Družstva v té výsledkově nejlepší, elitní
skupině, dostanou zlaté ocenění (ocenění má
mimo jiné i punc výkonnostní třídy), družstva
druhé třetiny získají stříbrné ocenění a družstva poslední třetiny bronzové ocenění. Pak
pouze 1., 2. a 3. v absolutním pořadí v jednotlivé kategorii dostávají medaile.
SDH VLČNOV – ŽENY
– BRONZOVÉ OCENĚNÍ
– 22 SOUPEŘEK
Do týmu našich žen jsem ještě 6 týdnů
před olympiádou vkládal snad největší naděje na možnost uspět a případně proklouznout do vysněné elitní, zlaté skupiny. Tehdy
předpoklad oprávněný, vždyť děvčata jsou
dva roky po sobě úřadující mistryně republiky. Po návštěvě jedné z nich a jejím oznámení, že čeká miminko, jsem samozřejmě
měl chvíli obrovskou radost. Co jiného dává
větší smysl v rodinném životě než narození
potomka. Ovšem bleskově jsem musel zareagovat na pochopitelné sportovní omezení
„nastávající maminy“. Bylo okamžitě zřejmé,
že není možné zrovna tento těžký a zásadní
post nahradit bez výrazných následků. Přesto
jsme se nevzdali a snažili se o téměř nemožné.

Olympijský pokus žen se sice slušně rozběhl,
ale vzápětí rozpojené sací vedení se stalo
problémem neřešitelným. Děvčata „nachytala“ množství trestných sekund, v podstatě tolik, co jim běžně trvá samotný požární
útok. Nikomu nelze za tento okamžik nic vyčítat – zázrak se prostě nekonal. To, že v plné síle
děvčata patří mezi absolutní špičku, následně
dokázala třetí nejlepší štafetou v absolutním
pořadí, ale tam se již vysoká ztráta z požárního
útoku nedá dohnat.
Členky družstva žen: Petra Viktorinová,
Vendula Hanusová, Marie Dacíková, Michaela Dacíková, Eliška Polášková, Barbora
Dacíková, Martina Mertová, Veronika Pestlová, Michaela Pestlová, Darina Chvilíčková.
SDH VLČNOV – MUŽI M2
– BRONZOVÉ OCENĚNÍ
– 72 SOUPEŘŮ
Naše dvoječka rovněž dosáhla „jen“ na
bronzové ocenění. U tohoto mladého kolektivu mě to osobně přišlo jako velmi nespravedlivé. Pokud totiž v těžkých přípravných
dobách na olympiádu (a že jich bylo) jsem se
opravdu mohl na někoho vždy spolehnout, tak
to byl právě tento mladý tým. Poctivě trénoval, pomáhal ochotně ve věcech sborových.
V závěru přípravy ve Vlčnově se prezentoval
poměrně často časy pod 40 sekund, někdy
dokonce okolo 38 sekund, což jsou již výsledky atakující směle zlatou skupinu. No a vidíte,
na vrcholné sportovní události „dostali“ 30
trestných sekund za rozpojené útočné vedení
a nesprávnou práci. Velká škoda, toto si chlapci určitě nezasloužili. Bohužel a nebo bohudík,
ale ve sportu se na zásluhy nehraje. Krásnou
a rychlou štafetou potvrdili smutnou skuteč-

Tým M1 v prostoru před olympijským ohněm

Tým M3 v prostoru před olympijským ohněm

Náš tým žen v prostoru před olympijským ohněm

Tým M2 v prostoru před olympijským ohněm
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strana 11

nost, že patří do jiné skupiny, než je „jen“ do
té bronzové.
Chlapci se musí naučit vyhrávat v pravý
čas, a proto jim přeji, aby v co nejkratší době
dosáhli pořádný úspěch a to třeba hned na
zářijovém mistrovství ČR v těchto disciplinách.
Členové týmu muži M2: Ivo Křapa, Jakub
Knotek, Libor Macek, Jan Moštěk, Matouš
Mičulka, Marek Cifr, Roman Tvrdoň, Ondřej
Viktorin, Patrik Indra, Marek Tykal.
SDH VLČNOV – MUŽI M3
– STŘÍBRNÉ OCENĚNÍ
– 35 SOUPEŘŮ
Dostávám se k týmu, jehož jsem sám členem, k týmu M3. Tato kategorie „muži B“
plní vše stejně jako jiné kategorii, ale jako
bonus získávají kladné body za svůj věk – tzn.
čím starší, tím více kladných (odpočtových
bodů). Dosažené stříbrné ocenění pro nás mladíky ve věku 47 až 56 let je skvělé a naprosto
zasloužené ocenění. Pro mě osobně i naprosto překvapivé, proč? Od počátku jsem si byl
vědom (na rozdíl od svých kolegů), kdo na
olympiádě budou naši soupeři. V podstatě až
na výjimku, kterou zrovna představuje náš
tým M3, proti nám stáli bývalí reprezentanti svých zemí, kteří se většinou trvale udržují v potřebné kondici. No a my jsme s tímto

sportem začali před dvěma roky a drtivá většina z nás min. 20 let řádně nesportovala. Co
asi tak z našeho výkonu mohlo vyjít? Za naše
vzorné pořadové vystupování a za nejlepší,
vojensky udržovanou třídu se na olympiádě
a ani nikde jinde kladné body nedávají. Ale
humor stranou, tento tým si zaslouží především uznání. Na olympiádě bezchybně provedeným požárním útokem jsme dokázali, že
ve své třídě jsme konkurenceschopní i renomovaným týmům. Možná pro někoho opět
úsměvný fakt, ale tento tým má budoucnost.
V čem? Třeba v tom, že každý rok týmu M3 za
věk přibudou plusové body a taky v tom, že je
zatím jediný v této kategorii v ČR a pro všechny ostatní, kteří doposud nedokázali překročit
svůj stín, strach a pohodlnost, musí jít prostě
příkladem a vzorem.
Členové týmu muži M3: Stanislav
Moštěk, Josef Janíček, Jaroslav Pechal, Petr
Vozár, Jiří Polášek, Antonín Knotek, Ludvík
Pěrka, František Zemek, Pavel Dacík, Jaroslav
Pestl, Jiří Požár.
SDH VLČNOV – MUŽI M1
– ZLATÉ OCENĚNÍ, ELITNÍ SKUPINA
– 72 SOUPEŘŮ
Jako třešničku na pomyslném dortu jsem
si přirozeně nechal naše muže M1. Jejich příprava nebyla bez problémů. Přece jen většina

Jan Vráblík při předávce poslednímu členovi štafety
4 × 100 metrů s překážkami – dobrovolná reprezentace ČR B v požárním sportu

z nich má již své zaměstnání a jednotliví členové jsou roztroušeni téměř po celé republice a proto zkoordinovat tréninky a přípravu
nebylo jednoduché. Hned na počátku přípravy
došlo ke změně, kdy Josefa Kadaru bojujícího
o post v dobrovolné reprezentaci ČR nahradil Dušan Vráblík. Ten svoji roli zvládl velmi
dobře a vyspělost prezentoval i v závěru přípravy, kdy bez problémů přenechal opět místo
kamarádovi, který se do reprezentace ČR již
nevešel.
Tento tým na olympiádě prezentovat především závodnickou zkušenost (tým startoval
již na minulé olympiádě) a správné načasování
formy. Velmi pěkný, rozvážný a hlavně „čistý
požární útok“ na hranici 40 sekund, dal tušit
historický úspěch pro vlčnovské hasiče. Velmi
dobrá štafeta, rovněž bezchybná, dala v součtu
402 bodů a tento výkon zařadil tým spolehlivě
do elitní, zlaté skupiny.
Obrovský a zasloužený úspěch nejenom
pro členy týmu samotné, ale i pro celý Sbor
dobrovolných hasičů Vlčnov. Vždyť uvědomme si, že není mnoho týmů v republice, kterým
se podařilo získat zlaté ocenění v disciplínách,
kde stále ještě kralují naši jižní a západní sousedé. Vyjmečné a obdivuhodné je především,
že to dokázal vlčnovský tým, který je odchován
požárním sportem.

Jan Vráblík na stupních vítězů

Jan Vráblík při závodě jednotlivců na 100 m
s překážkami – 3. místo
Michaela Dacíková při
překonání tunelu
– štafeta 8 × 50 m

Začátek požárního útoku CTIF našich žen na olympiádě
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Vítězství dobrovolné reprezentace ČR B
(s Janem Vráblíkem), 2. ČR A, 3. Německo

Tým M3 nastupuje na plochu olympijského stadionu v prvním sledu
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

Členové týmu muži M1: Přemysl Pavluš,
Vozár Ondřej, Petr Soukeník, Milan Leško,
Lukáš Dacík, Michal Macek, Jan Polášek,
Marek Dacík, Josef Kadara, Dušan Vráblík.
PODĚKOVÁNÍ!
Za dosažené výsledky a vzornou reprezentaci sboru, obce Vlčnov, Zlínského kraje
a České republiky děkuji všem soutěžícím, ale
nejenom jim.
Rád vzpomenu a děkuji našim fanouškům,
kteří nás podporují dlouhodobě a byli slyšet

i ve Francii a to jak skupina kolem Dušana
Vráblíka, tak i „fandící jednotka“ kolem starosty Jana Pijáčka a skvěle organizovaná
skupina fanoušků hasičů z ČR. Děkuji rovněž
všem fanouškům a našim příznivcům, kteří
fandili doma.
Děkuji všem členům sboru, kteří na olympiádě nemohli být, ale dlouhodobě pomáhají
v přípravě i zajištění běžného, ale náročného
chodu sboru. Tito všichni naši členové a příznivci mají bezesporu zřejmý podíl na tomto
dosaženém úspěchu. Děkuji SH ČMS, OSH

Tým M3 při nástupu na olympijský pokus
– hlášení rozhodčímu

Začátek požárního útoku CTIF týmu M3
na olympiádě

Pavel Dacík (M3) po překonání tunelu
– štafeta 8 × 50 m

Tým M2 při vytváření sacího a dopravního vedení
požárního útoku CTIF

Tým M1 dokončil požární útok
CTIF – kontrola rozhodčích
– zlaté ocenění

Slavnostní zahájení olympiády v Mulhouse – nástup výpravy České republiky
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

UH a KSH ZLK. Děkuji Obci Vlčnov, zastupitelům v čele se starostou obce Janem Pijáčkem
a místostarostkou paní Martou Mošťkovou.
Děkujeme Zlínskému kraji a všem našim
dalším sponzorům, bez kterých bychom jen
stěží dokázali zajistit a absolvovat tak náročnou akci.
Za sbor Stanislav Moštěk, starosta sboru,
trenér CTIF a člen týmu muži M3
Fotografie dodaly Miroslava Vráblíková
a Martina Mertová

Tým M2 po dokončení požárního útoku CTIF
– kontrola rozhodčích

Začátek požárního útoku CTIF týmu M1

Spokojený tým M1 přechází
z požárního útoku na štafetu
CTIF – zlaté ocenění

Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení olympiády – tým M1 (zlaté ocenění)
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Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení olympiády – tým M2 (bronzové ocenění)

Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení olympiády – tým M3 (stříbrné ocenění)

Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení olympiády – tým žen
(bronzové ocenění)

Ukončení olympiády v Mulhouse
– SDH Vlčnov součástí výpravy České republiky

Vlčnovské týmy na olympiádě v Mulhouse po ukončení – M1, M2, M3 a Ženy

Téměř celá vlčnovská výprava na olympiádě v Mulhouse – závodníci, fanoušci
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Co se staví na Čupech?
Generace myslivců a sportovních střelců
se dlouho snažily vybudovat místo, sportoviště, kde by bylo možno bezpečně trénovat

sportovní a loveckou střelbu a prohlubovat
si správné návyky při manipulaci se střelnou
zbraní. Není se čemu divit, vždyť sportovní
a lovecká střelba je součástí olympijských
sportů a připomínání správných návyků při
manipulaci se zbraní není tady nikdy dost.
Dlouhá práce se vyplatila, nekonečné získávání razítek s kladným vyjádřením mnoha
úřadů od balistika, přes policii a konče u správy a údržby silnic skončilo kladným vyjádřením a povolením stavby s názvem Sportovní
a lovecká střelnice MS Dřínek Vlčnov.
Po dokončení v červenci 2014 se budou na
tomto sportovišti provádět sportovní střelecké
disciplíny. Své střelecké dovednosti zde budou
moci ověřit i získat pod vedením instruktora
zájemci nevlastnící zbrojní průkaz a zbraň.

Širší využití na trénink se nabízí i místním
hasičům a škole na branná cvičení. Střelba se
provádí na letící terč vrhaný různými směry.
V prostorách střelnice budou instalovány vrhačky terčů nemalé hodnoty, proto je
koncipována jako antivandal, to znamená, že
stěny i stropy budou z betonu, dveře ocelové
s mříží a bezpečnostními zámky, aby se omezila možnost vniku a zcizení nákladných strojů. Všechny tyto prvky budou vhodně upraveny přírodními materiály tak, aby co nejméně
rušily ráz krajiny.
Závěrem chci poděkovat zastupitelstvu
obce a hlavně panu starostovi za všestrannou
pomoc.
Knotek Josef,
předseda MS Dřínek Vlčnov

Pozor na nesprávné parkování aneb „Za lenivost se platí“
Jistě si občané obce povšimli, že bylo v obci
zbudováno několik parkovacích míst u obchodního bloku Vala, tedy ve směru od křižovatky po
kostel, jedná se tzv. záliv. Místa by měla sloužit
hlavně ke krátkodobému stání při nákupech
v blízkých obchodech, ale už nyní se jeví jako
nedostatečná, protože jsou využívána i k dlouhodobému stání. Řidiči tedy postávají s vozidly
i nadále kde se dá a hlavně na silnici vedoucí ve
směru od Dolního Němčí na Veletiny, po celé
její trase. Několikrát se již stalo, že některý roz-

Ilustrační foto

hořčený občan přivolal na pomoc hlídku Policie
ČR, která mnohdy překvapenému řidiči udělila blokovou pokutu za přestupek, i když tento
několikrát poznamenal, že „tam“ není značka.
Jak to tedy s tím stáním a zastavení skutečně je.
Stáním se rozumí dle § 2 písm. n) zákona č.
361/2000 Sb., o silničním provozu, uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastave-

ní a zastavením dle písm. o) je uvést vozidlo do
klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení přepravovaných
osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Neprodleně znamená, že osoba
nevykonává žádnou jinou činnost, než tu související s nastoupením nebo vystoupením, naložením nebo složením nákladu. Cokoliv jiného je
navíc. Malá pomůcka, pokud jste v dosahu vozidla, dá se hovořit o zastavení a ne stání.
Tyto pojmy řidiči dobře znají a jsou zcela
lehce dohledatelné v uvedeném zákoně a dále
v § 25 odst. 3, o chodníku se pojednává v § 53
odst. 2 téhož zákona.
První říká, že při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3
metry, ale pozor – pro každý směr jízdy, což
tedy činí dohromady 6 metrů. Protože šíře
zmíněné silnice nedosahuje ani 7 metrů je
nasnadě, že řidič takto odstaveného vozidla
porušil uvedené ustanovení a může být postižen podle § 22 odst. 1 písm. l) zák. ČNR č.
200/1990 Sb., o přestupcích, za což mu může
být udělena pokuta od 1.500,- do 2.500,- Kč
ve správním řízení, kdy uhradí ještě 1.000,Kč za projednání a 2.000,- Kč v řízení blokovém. O body by přijít neměl. Při zastavení musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry pro oba směry jízdy. Postih
za porušení je obdobný. Za lenivost se platí
a nemusí to být až tak málo jak se zdá.

Obdobně je to u stání na chodníku, kde lze
postihovat už pouhé najetí na chodník, protože
jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku užívat, pokud
není stanoveno jinak. Ještě bych se zmínil o připomínkách některých řidičů ve stylu „Až tam
bude značka, tak tam stát nebudu...“. Dopravní
značka se jen velmi výjimečně používá na stanovení zákazu či příkazu duplicitně tam, kde je
toto stanoveno dikcí zákona, v tomto případě
platí – neznalost zákona neomlouvá.
Protože se nezadržitelně blíží zimní,
možná sněhové období, bude přístupnost

Ilustrační foto

chodníků a komunikací pro odhrnutí bílé
pokrývky nutností. Apeluji tímto na všechny
vlastníky vozidel, aby se zamysleli nad nutností ponechání svých vozidel na zjevně nevhodných místech.
Bc. Dušan Mikulec

Odpadový zpravodaj
•
•

•

Od 1.7.2013 je zrušen sběr nápojových kartónů do oranžových pytlů. Kartóny se ukládají do žlutých pytlů společně s plasty.
Opakovaně upozorňujeme, že žluté a modré
pytle na tříděný odpad slouží výhradně
k ukládání papíru, plastu, ev. nápojových
kartónů. Není možné do nich ukládat jiný
druh odpadu, ani textil!!! Slouží pro odvoz
od domů. Na sběrný dvůr ukládejte plasty
větších rozměrů, které se do pytlů nevejdou.
Humanitární sbírka použitého textilu, obuvi, lůžkovin apod. pro Diakonii
Broumov se uskuteční v době od 3. do 5.

V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

•
•

10. 2013 na dvorku za Měšťankou.
Skládka stavební suti bude letos naposledy
otevřena 26. 10. 2013. Na jaře příštího roku
bude opět zprovozněna.
Sběrný dvůr za Měšťankou je otevřen od
dubna do konce října každou sobotu v době
9.00 do 11.00 a v zimních měsících každou
1. sobotu v měsíci od 10.00 do 11. 00 hodin.
Mimořádně lze uložení odpadu domluvit se
zaměstnanci obce v jiném termínu. Mimo
otvírací dobu je vstup ZAKÁZÁN. V současné době řeší policie ČR případy vandalismu v uvedeném prostoru.

•
•
•

Majitelé psů, kteří mají zaplacený příspěvek, si mohou vyzvednou na OÚ sáčky na
psí exkrementy.
Připravujeme v obci umístění kontejnerů
na použitý textil, obuv, hračky a drobné
elektro.
Sdělení pro zájemce o kompostéry, kteří
nevyužili možnost dotace: vydávat se již
nebudou.
Marta Moštková,
místostarostka obce
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Lidé ve Zlínském kraji třídí
elektrozařízení nejlépe v ČR
Občané Zlínského kraje v loňském roce ušetřili 14 tisíc MWh elektřiny, 636 tisíc litrů ropy a 66 tisíc m3 vody. Podařilo se jim to díky recyklaci
37 tisíc televizorů, 15 tisíc počítačových monitorů a 281 tun drobného
elektra. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování, které dokazuje přímý a pozitivní dopad ekologického třídění elektrospotřebičů na
životní prostředí.
Díky občanům Zlínského kraje ASEKOL sběrem a recyklací televizí,
monitorů a drobného elektra v kraji jen za loňský rok uspořil například
téměř 636 tisíc litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 8,5 milionů
Kč a vystačily by na 226 cest kolem světa automobilem s běžnou spotřebou,
nebo více než 14 tisíc MWh elektřiny, což by všem občanům kraje vydrželo skoro celý den. Zároveň se ušetřilo téměř 66 tisíc m3 vody, což odpovídá
množství, které občané kraje vypijí zhruba za 56 dní.
ASEKOL rozeslal výsledky obcím, aby se každý občan dozvěděl, kolik
ušetřil. Mezi kraji dopadl v environmentálním vyúčtování v přepočtu na
obyvatele nejlépe právě Zlínský kraj (úspora 5,69 t CO2 na obyv.), na druhém místě skončila Vysočina, třetí je Praha. Vyúčtování vychází z tzv. LCA
(Life Cycle Assessment) analýzy, která hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů, PC monitorů a drobného elektra až do okamžiku finální
recyklace.
Výsledky sběru elektra ve Zlínském kraji za rok 2012 ASEKOL přepočetl
na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do
ovzduší a produkci odpadu. Konkrétně se jednalo o více než 1 400 tun vysloužilých spotřebičů – 37 tisíc televizorů, 15 tisíc monitorů a 281 tun drobného
elektra. „Ukazuje se, že recyklace elektra je jednou z cest k úsporám přírodních zdrojů, jako je voda nebo ropa,“ říká Daniel Hladilín, regionální manažer
společnosti ASEKOL. „Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů
uspoří elektrickou energii za více než 2200 Kč nebo ropu potřebnou pro ujetí
417 km automobilem. Získávání druhotných surovin recyklací je navíc pro
životní prostředí devětkrát šetrnější, než těžba primárních surovin přímo
ze Země,“ doplňuje Hladilín.
Převzato z časopisu společnosti ASEKOL
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Z historie Vlčnova – myslivost a pytláctví za starých časů
Lov zvěře býval v dávných dobách výsadou
pouze šlechty, která jej pořádala hlavně pro
svou zábavu a také si na toto výsostné právo
přísně dohlížela.
Proto snad v roce 1650 zvláštním usnesením moravského sněmu bylo sedlákům zakázáno nosit jakoukoliv střelnou zbraň do pole.
Jiné tehdejší nařízení se zase týkalo ochrany zvěře, kterou nesměl poddaný pod přísným trestem zabíjet ani chytat do ok či jiných
nástrah, byť by mu dělala sebevíce škody na
jeho polích. Vrchnost pak měla podle nařízení
škody takto způsobené na polích nahrazovat.
Přesto však u některých majitelů panství byla
tato povinnost různými způsoby obcházena.
Postupem doby získávali právo lovu
i někteří měšťané či představitelé veřejného
života ve městě či v obci. Přestože dříve bývalo lovné zvěře poměrně více než dneska, nebyl
ani tehdy žádnému majiteli panství její osud
lhostejný. Nejinak tomu bylo i na uhersko-brodském panství.
Lesy nejen v okolí města či blízkých vesnic panství, ale i pohraničních hvozdů skýtaly
poměrně dostatek lovné zvěře. Navíc v roce
1680 byla osazena jeleny obora u Uherského
Brodu, jak se můžeme dočíst v jednom
z dochovaných záznamů. S největší pravděpodobností se jednalo o dnešní oboru mezi
Drslavicemi a Vlčnovem. Tato lokalita byla
původně velkými vinicemi několika okolních
vesnic, které za třicetileté války zpustly.
Ovšem více než lovci bývaly zvěři nebezpečné kruté zimy v některých obdobích, ať
už v roce 1708, kdy vymrzlo mnoho zvěře
a podobně v roce 1740. Zvláště v roce 1799 byla
zima tak neobyčejně tuhá, že následky postihly nejen panské ovčince, ale i lovnou zvěř.
Proto bylo přikázáno zvěři sypat a především
dobře zásobit panskou bažantnici ležící podél
Olšavy směrem k Těšovu. Staral se o ni panský myslivec, jehož stavení zde údajně ještě
v 80. letech 19. století stálo. Kníže Alois Václav
z Kounic byl velkým milovníkem bažantů
a odtud mu byly pravidelně povozem dopravováni až do Vídně. Značné množství pernaté
zvěře se vyskytovalo mezi Brodem a Nivnicí,
kde v té době bylo několik dnes již zaniklých
rybníků.
Nebylo vůbec lehké být tehdy panským
hajným či myslivcem, neboť chutná, ale hlavně
laciná, pečínka lákala mnoho lidí s nekalými
úmysly. V dávných dobách byli pytláci trestáni těžkými tresty, protože sáhnout na majetek
vrchnosti byl jeden z těžkých zločinů. Později,
převážně v 19. století už bývaly tresty mírnější
a končily zpravidla pokutou či několikadenním vězením.
Když v roce 1813 přepadli pytláci v oboře
panského myslivce a vážně jej zranili, nařídil

kníže, aby byli u lidí podezřelých z pytláctví
prováděny domovní prohlídky. Byla-li některá úspěšná a pytlák byl usvědčen, měl být
odveden k polnímu regimentu, kde jak pravil
kníže „by touha jejich po zbrani našla patřičné
ukojení“. Nebylo to ovšem nic nového, neboť
ještě za jeho předchůdce Dominika Ondřeje
z Kounic se stala podobná událost. Když byla
země ohrožena napoleonskými vojsky, muselo i brodské panství dodat do nově vznikajícího mysliveckého regimentu tři muže. Ti byli
následně vybráni, avšak správce panství Klein
se zavázal, že za tyto tři myslivce zajistí náhradu znalou střelných zbraní, což také dodržel.
Náhradníky, kteří oblékli vojenský kabát, se
stali známí pytláci z panství.
Nejhorším rokem pro lovnou zvěř na kounicovském panství byl rok 1848, kdy mnoho
lidí pochopilo nové svobody po zrušení roboty
tak, že mají právo i na zvěř doposud jim upíranou. Císařský vojenský vysloužilec Josef
Ševčík z Veletin si tehdy do své kroniky poznamenal: „... v tomto roce se tak všechna zvěř
vystřílela, že nebylo ani zajíce ani srny ani
ničeho ku spatření v širokém okolí vidět, neboť
každý hned si flintu zaopatřoval a tak lidé ani
do kostela ani na žádné práce chuti neměli, jak
jenom každý chtěl zajíce jísti“.
O tom, jak situace nakonec dopadla nás
kronika už neinformuje, ale určitě vrchnost
udělala těmto nezákonným lovům přítrž.
Ovšem ne nadlouho. Z dochované korespondence vrchnosti adresované do Drslavic vyplývá, že v roce 1858 se v mnoha obcích panství
rozmohlo pytláctví a to takovou měrou, že
muselo být použito dokonce i vojsko.
Nově vyšlým nařízením bylo určeno, že
obec, u které se bude tento zločin rozmáhat,
je povinna složit pokutu 50 zlatých, což se
pravděpodobně minulo účinkem, neboť o dva
roky později museli být opět povoláni vojáci.
Tuto situaci nám částečně přibližuje výše uvedená korespondence, kde mimo jiné stojí: „...
pytláctví se ještě více jak spíše zmohlo tak, že
celé bandy od 20 i 40 pytláků na polích a lesích
honili a pronásledujíce dohlížitele honeb
zahrozili a jak to ten případ u Vlčnova byl po
nich i stříleli“.
Jak je vidět bylo nasazení vojáků asi opravdu nezbytnou záležitostí a bylo provedeno tím
způsobem, že do domů známých pytláků byli
vsazeni vojáci na ubytování a také na stravu.
Vše na účet majitele. Ovšem všude se tato
protiakce nesetkala s očekávaným účinkem.
Někteří podezřelí se od tohoto nařízení distancovali takovým způsobem, že úhradu nakonec
musela zaplatit obec. Postupně se ale tato kuriózní situace stabilizovala a nejen vrchnost, ale
hlavně panští hajní a jejich pomocníci si mohli
oddechnout.

Také událost, která se stala v roce 1877
pod Bočky má původ v pytláctví. Ve Veletinách
byl dopaden a uvězněn místní pytlák. Zásluhu
na jeho dopadení měl četník Černý, kterému
se chtěl dotyčný pomstít. Tehdy shodou okolností při jeho cestě z Vlčnova do Veletin uviděl mezi búdami pod Bočky spícího četníka,
o kterém byl přesvědčen, že je to výše uvedený
Černý a proto jeho vlastní šavlí jej zavraždil.
Jednalo se však o četníka jiného a tuto událost
připomíná i starý kříž s nápisem u kapličky ve
vinohradech kde byl později přemístěn. (Tato
vražda byla objasněna až po 17 letech.)
Nemusel to být, ale jenom pytlák, kdo se
dostal do sporu s loveckým právem. V červnu
1849 byl potrestán 14 denním vězením vlčnovský mlynář Josef Turma pro překročení zákona
honby. Přišel pravděpodobně do ostřejšího
konfliktu s panským hajným na světlovském
panství, neboť mimo jiné mu bylo ještě přikázáno, aby mu ještě vrátil odňatou zbraň i klobouk. Zajímavý je také případ kdy byli stíháni
v roce 1837 i panští hajní, kteří po návštěvě
vrchnostenské pálenice v panském dvoře se
vraceli poněkud rozjaření a ve svém bujarém
veselí se začali strefovat ze svých zbraní do
stohu slámy, který se samozřejmě vzňal. Navíc
fyzicky napadli drába, který z panského dvora
spolu s vartýři přiběhl, aby sjednal pořádek
a jelikož jim vzal pušku, snažili se jej pronásledovat až do jeho příbytku.
V některých obcích bývala honba pronajímána. V roce 1869 uzavřela vlčnovská obec
prostřednictvím pana polesního tzv. pachtovní smlouvu o honbě s Albrechtem z Kounic
na šest let s ročním nájmem 80 zlatých,
které musel nájemce zaplatit vždy předem.
Představenstvo obce si vymínilo na opravu
mostů každoročně pět kusů dubů.
Kníže Kounic vždy při vyjížďce na hon
potřeboval honce. Ty obstarávali myslivci
spolu s hajnými. Tito naháněči bývali většinou
z řad místního obyvatelstva. V ústním podání se dlouho tradovala vzpomínka o tom, jak
kníže pán po honbě odměňoval v oboře vždy
celou zlatkou toho naháněče, který byl nejvíce propocen. Někteří lidé proto využívali
této jeho slabosti a polévali se vším možným
co bylo po ruce, jen aby si jich hrabě všiml.
V chudších rodinách, ze kterých většinou
pocházeli, nebylo peněz nikdy nazbyt a dobrý
byl každý krejcar. A to, že byly získány takovýmto způsobem už tak trochu patřilo k věci.
Prostí vesničtí lidé daleko pro radu nechodili
a vždycky se našel někdo, kdo věděl jak na to.
A u Hubertova cechu nebylo o legrácky a povedené kousky nikdy nouze.
Bravenec Pavel

Z historie Vlčnova – Sokol v našem kraji
(historie župy Komenského)
Žijící pamětníci našeho kraje si na sokolských sletech připomínali domovenku župa
Komenského.
Původní sokolská župa Komenského byla
utvořena 7. srpna 1892 z 10 jednot “Jižního
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okrsku Moravského“, který soustřeďoval Kyjov, Uh. Hradiště, Bzenec, Uh. Brod,
Malenovice, Napajedla, Hodonín, Holešov,
Kroměříž a Morkovice. V roce 1895 přibyla Břeclav, Hulín, Kunovice, Strážnice, Uh.
Ostroh, Veselí n. Mor. a Zlín. Jednota kromě-

řížská vystoupila,
takže v roce 1895
bylo 16 jednot a
435 členů.
V roce 1889 přestoupily kvůli komunikacím jednoty Hulín, Holešov, Morkovice,
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Tlumačov a Zborovice k župě Hanácké . V roce
1903 je následoval Zlín, ale přibyly Bojkovice,
Dubňany, Lužice a Ždánice. V roce 1910
Luhačovice, Ratíškovice. V roce 1911 Bzová,
Komňa, Lovčice, Slavičín, VLČNOV.
V roce 1912 přibyly Mor. Nová Ves, Písek,
Rohatec,Těšice-Mikulčice, za jednoty byly prohlášeny Lovčice a Slavičín, Lovčice a Ždánice
přestoupily k župě Rostislavově. V roce
1914 přibyly jednoty ve Starém Hrozenkově,
Ratiškovicích; z těchto pak obě poslední ztrátou činovníků ve válečném roce 1915 zanikly
a jednoty Kostice, Lanžhot byly místodržitelským nařízením rozpuštěny. V roce 1919
sdružuje župa 32 jednot a 42 poboček. Po
7. sletu všesokolském v Praze v r. 1920 byla
naše župa rozdělena na župu Komenského se
sídlem v Kyjově a župu Slováckou se sídlem
v Břeclavi. Župě Komenského zůstalo 21 jednot a 35 poboček, protože do župy Slovácké
přešlo 11 jednot a 6 poboček. Ovšem koncem
roku 1921 již naše župa vykazovala 29 jednot a 52 poboček, celkem 8200 členů. Ke dni
31.12.1932 má sokolská župa Komenského
49 jednot a 24 poboček, ve kterých sdružuje
13048 mužů, žen, dorostu a žactva, z nichž

bylo 8309 cvičících. Střediskem župy se stalo
Uh. Hradiště, které nejlépe vyhovovalo svou
zeměpisnou polohou a bylo nejsilnější jednotou župy. Zde byla podle plánů bratra architekta Krásného z Prahy vybudována nákladem 1,5 milionu Kč přístavba tělocvičny, která
obsahovala vestibul, velký sál se stálým jevištěm a šatnami, galerií a balkony, sál pro stálé
loutkové divadlo, místnost pro zpěv a hudbu,
knihovnu, výborovnu, kancelář, místnost pro
archív. V suterénu ústřední topení, sprchy
s bazénem, skladiště a propadliště. 31. prosince 1932 vykazovala tato jednota 661 členů
s dorostem a žactvem 1094 příslušníků, tj. 1/6
obyvatel města. Pracovaly zde odbory: hospodářský, divadelní, zábavný, loutkový, biografický, hudebně-pěvecký, lyžařský, odbor pro
pěstování her aj.
Zde se konaly pravidelně župní školy,
kurzy, schůze, nácviky, závody aj. Každou
středu se scházelo užší župní předsednictvo
k poradám. Župní tajemnický úřad byl však
v Malenovicích nad Dřevnicí.
Z nezištné práce a obětavosti všech pracovníků bylo v župě vybudováno před válkou
30 sokoloven, 43 letních cvičišť, 62 divadel-

ních jevišť,12 loutkových divadel, 30 sokolských biografů. A dále tenisové kurty, koupaliště, knihovny, čítárny aj.
Prvním župním starostou byl bratr
JUDr. František Vysloužil, advokát v Uh.
Hradišti (1892–1894). Po něm nastoupil bratr
JUDr. Karel Kozánek, advokát v Kyjově, který
zastával tento úřad 36 let do roku 1930, byl
vyznamenán plaketou a medailí ČOS za zásluhy o sokolnictví. Od roku 1930 stál v čele župy
bratr Josef Horák, stavitel v Uh. Hradišti a od
toho roku, kdy proběhla změna stanov, se stalo
Uh. Hradiště sídlem župy.
Okupací bylo ve 26 sokolských župách
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ztraceno
371 jednot, 82 poboček a 103 220 příslušníků
Sokola. Z toho na Moravě a ve Slezsku v 10
župách 169 jednot a 37 poboček. Zbylo tedy
v historických zemích 2494 jednot a 183 poboček a 653 211 sokolských příslušníků. Činnost
Sokola byl v českých zemích zastavena na jaře
roku 1941 na Bílou sobotu. Na podzim 1941
byl Sokol rozpuštěn a jeho majetek zabaven.
Břetislav Mikulec,
jednatel Sokola Vlčnov

Kuchařské inspirace – aktuálně na téma JABLKA

Jablečná dětská výživa

5 kg ovoce a 2 1/2 l vody, 25 dkg cukru a 3 vanilkové pudinky.
Ovoce ve vodě rozvaříme a necháme vychladnout. Přecedíme šťávu do hrnce, přidáme
pudinky a cukr a uvaříme. Jablka rozmixujeme a vše smícháme. Můžeme přidat přecezený kompot. Necháme sterilovat při 80°C asi
25 minut.

Jablečná dřeň

jablka, trochu vody, cukr dle chuti a vanilkový cukr
Z jablek, která se nehodí k uskladnění, můžeme připravit dřeň. Omytá jablka zbavíme
jádřinců, oloupeme je a rozkrájíme na čtvrtky. Vložíme do kastrolu, asi do čtvrtiny zalijeme vodou a podusíme. Po vychladnutí rozmixujeme, osladíme a přidáme vanilkový cukr.
Směsí plníme kelímky od jogurtů a dáme do
mrazáku.

Jablečné chlebíčky

celer, 3 jablka, sůl, sardelová pasta, citrónová
šťáva a majolka
Oloupeme středně velký celer a 3 jablka,
nastrouháme na jemno, přidáme špetku soli,
sardelovou pastu, citrónovou šťávu, majolku
a promícháme. Mažeme na pečivo.

Jablečné lívanečky

pro 4 osoby 1 kg jablek, 3 vejce, 30 dkg polohrubé
mouky, ½ lžičky skořice a 4 dl vína
Jablka nastrouháme, trochu osolíme, přidáme
vejce, polohrubou mouku a skořici a zalijeme
vínem. Uhněteme těsto a upečeme lívanečky.
Je to velice lehké.

Jablečný koktejl

3/4 l mléka, 2 jablka, cukr a šťáva z 1 citrónu
Jablka nastrouháme a zakapeme šťávou
z citrónu. Podle chuti osladíme, přilijeme
mléko a vyšleháme. Podáváme vychlazené.
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Jablečný křen

5 lžic strouhaného křenu, 4 středně velká jablka,
šálek vývaru z hovězího masa (masox), citrónová
šťáva, 2 lžíce octa, sůl, moučkový cukr

Jablečný pudink

1/2 kg jablek, 1/4 l vody, vanilkový pudink, piškoty a cukr dle chuti
Oloupeme jablka a nastrouháme nahrubo a
s vodou rozdusíme. Vanilkový pudink rozmícháme ve vodě, nalijeme do jablek, přidáme
cukr a povaříme. Kompotové misky vyložíme
piškoty a zalijeme horkými jablky.

Jablka v karamelu

4 jablka, 1 vejce, 2 lžíce hladké mouky, 10 dkg
cukru, 1 dl vody, olej
Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na osminky. Obalíme je v těstíčku z mouky
a vajec, na rozpáleném oleji je smažíme dorůžova. Hotová vyjmeme a necháme okapat. Na
kastrolek dáme cukr rozpuštěný ve vodě, za
stálého míchání odpařujeme vodu, až máme
světlý karamel. Do něho vložíme jablka, promícháme a ihned podáváme.

Jablková povidla

5 kg jablek, 1 kg cukru a 1 sklenička octa
Jablka oloupeme, vykrájíme a rozkrájíme na
1/8 dílky. Dáme do hrnce, zasypeme cukrem
a zalijeme octem. Necháme 24 hodin v chladu
(nemusí být, ale je to lepší). Druhý den rozvaříme, dáme do skleniček a sterilujeme.

Jablkové dortíčky horké

30 dkg listového těsta, 50 dkg navinulých jablek,
2 lžíce citrónové šťávy, 5 dkg jemného krystalového cukru, cukr na posypání
Jablka oloupeme a rozkrájíme na dílky.
Vykrojíme jádřince a dužinu nakrájíme na
plátky. Hned je zakapeme citrónovou šťávou,
aby nezhnědly. Balíček listového těsta rozválíme na placku a formičkou vykrajujeme kolečka

(12) o průměru 10 cm. Propícháme je několikrát vidličkou. Šupinkovitě na ně navršíme na
ně jablka, která posypeme cukrem. Koláčky
položíme na alobal nebo na studenou vodou
opláchnutý plech. V předehřáté troubě je upečeme. Ještě horké je pocukrujeme a podáváme
teplé. Můžeme přizdobit šlehačkou.

Jednoduchá jablečná roláda

4 vejce, 180 g cukru, 6 až 8 lžic hladké mouky,
250 g nastrouhaných jablek (asi tak 2 až 2 a půl
středně velkého jablka), skořice a cukr na posypání jablek.
Plech vyložíme pečícím papírem, nastrouhaná
jablka rozložíme na plech, posypeme skořicí
a eventuálně cukrem. Ušleháme vejce a cukr,
až je hmota hustá. POZOR – vejce s cukrem
se musí šlehat opravdu dlouho, až vznikne
poměrně hustá kaše. Do ušlehané kaše lehce
vmícháme mouku a nalijeme na jablka. Dáme
péct na zhruba 15 až 20 minut. Po upečení
otočíme papír nahoru a ještě teplé stočíme,
po vychladnutí pocukrujeme nebo polijeme
nějakou polevou.

Jablečné knedlíky

pro 4 osoby: asi 4 středně velká jablka, hrubá
mouka – to je opravdu všechno
Jablka oloupeme a nastrouháme na hrubém
struhadle, smícháme s hrubou moukou, množství mouky podle velikosti jablek, rukama zpracujeme knedlíkové těsto. Knedlíky vyrobíme
jen tak velké, aby se daly schovat v dlani, cca
pingpongové míčky – aby se dobře provařily.
Vhodíme do jen pár zrnky soli osolené vroucí
vody a uvaříme. Knedlíky vytáhneme asi 3–5
minut poté, co vyplavou. Krásně voní, jsou
sladkokyselé, dají se jíst i samotné. Můžete je
podávat s čímkoli co máte rádi, polité máslem,
s cukrem a skořicí, kysanou smetanou, mákem,
posypané nebo obalené osmaženou strouhankou, s tvarohem (může být i strouhaný), s grankem, se strouhaným perníkem.
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Kokosovo-jablečné řezy

5 vajec, 4 lžíce cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 1
balení prášku do pečiva
Jablečná náplň: 1 kg jablek, 5 lžic rumu, 3–4
lžíce cukru (záleží na sladkosti jablek), skořice,
1 velký sáček piškotů
Kokosová náplň: 3 kelímky zakysané smetany, 1,5 dcl mléka, trochu cukru, 100g kokosové moučky
Žloutky ušleháme s cukrem, přidáme mouku
s práškem do pečiva a ušlehaný sníh. V předehřáté troubě upečeme v hlubokém plechu.
Oloupaná jablka podusíme, přidáme rum,skořici a cukr. Vychladlá zahustíme trochou podrcených piškotů. Kokosovou moučku povaříme
v mléce, vychladlou zamícháme se zakysanými smetanami a osladíme. Upečený piškot
potřeme pikantní zavařeninou, poté jablečnou náplní. Na ni pokladem těsně vedle sebe
piškoty a na ně rozetřeme kokosovou náplň.
Poprášíme kakaem. Dáme vychladit do druhého dne do ledničky.

Jablečný koláč ze sušenek BeBe

3 balíčky BeBe sušenek, 200 g másla, 150 g mletého cukru, 1 l mléka, 1 vanilkový pudink, 3 kg
jablek, vlašské ořechy, rozinky, skořice, cukr
krupice
Jablková náplň: Jablka oloupeme a zbavíme
jadřinců, nakrájíme na malé kousky a dusíme
je do měkka. Nakonec přidáme rozinky, cukr
podle chuti, skořici, nasekaná jádra vlašských
ořechů.
Vanilkový krém: Změklé máslo utřeme
s cukrem, z mléka a pudinku uvaříme pudink
a po vychladnutí přimícháme k máslu. Formu
vymastíme máslem nebo vyložíme alobalem.
Na dno vyskládáme BeBe sušenky a potřeme
1/2 vanilkového krému a naskládáme druhou
vrstvu BeBe sušenek a potřeme vychladlou
jablečnou náplní. Poté potřeme druhou polovinou krému a naskládáme BeBe sušenky.
Koláč dáme vychladnout na několik hodin,
nejlépe přes noc do ledničky.

Šátečky s jablečnou náplní

300 g hladké mouky, 1/8 l mléka, 250 g tuku, 2
žloutky, 20 g kvasnic, 2 kostky cukru, špetka soli
Dobře vypracujeme těsto a hned děláme.
Rozválíme na tenký plát a rozdělíme na čtverečky a plníme náplní. Šátečky potřeme vejcem
a necháme 1 hodinu odpočinout na plechu.
Náplň: Oloupaná jablka zbavíme jadřinců, nastrouháme na hrubo, podusíme na
másle s kouskem skořice a cukrem. Když je
náplň dostatečně hustá, sejmeme z plotýnky a vyjmeme skořici a přisladíme cukrem.
Necháme vychladnout a plníme.

Štrúdl od maminky

500g hladké mouky, 250g 100% tuku, 1 vejce,
1 l mléka, trocha soli
Ze všech surovin uděláme těsto (tuk nastrouháme). Těsto rozdělíme na 6 dílů, každý díl
vyválíme, posypeme strouhankou, přidáme nahrubo nakrájená jablka (i se slupkou).
Posypeme moučkovým, skořicovým a vanilkovým cukrem a nasekanými ořechy. Nakonec
ještě jednou posypeme strouhankou. Těsto
přeložíme, potřeme rozpuštěným máslem
a pečeme v troubě na 220°C.
Dobrou chuť přeje
Marie Kolajová
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Máte v rodině seniora...
... který má problémy s pamětí, nebo
potřebuje celodenní dohled?
Tuto pomoc Vám můžeme nabídnout
v našem denním stacionáři Domovince,
který působí při Oblastní charitě v Uherském
Brodě. Jsme ambulantní službou, jejímž posláním je zaměření na pomoc a podporu nemocných s Alzheimerovou chorobou a jinými
typy demencí. Snažíme se co nejdéle zachovat soběstačnost a individuálním přístupem
vytvářet v uživatelích pocit jistoty a bezpečí,
úcty a uznání, vědomí sounáležitosti.
Naše základní zásady se vyznačují úctou
k člověku za všech okolností, dbáme na to, aby
se nevytvářely pocity odlišnosti. S každým
uživatelem jednáme na partnerské úrovni,
dobrovolnosti a respektujeme jeho svobodné
rozhodnutí. Úzce také spolupracujeme s rodinami, čímž se nám daří lépe vcítit do potřeb
klientů.
V souladu se zákonem č.108/2006 Sb.
poskytujeme v našem denním stacionáři
následující činnosti:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
Pracovnice pomáhají při oblékaní a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při
podávání jídla a pití, při pohybu uživatele
a dohlíží na užívání léků uživatele.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pracovnice pomáhají při provádění osobní
hygieny a při použití WC a při výměně plen.
Poskytnutí stravy
Uživatelé mají zajištěnou stravu i pitný
režim odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
Našim klientům zajišťujeme oběd
z Oblastní charity Uherský Brod v ceně 55,Kč, 20,- Kč stojí cena dovozu. Mají ale možnost
si zajistit stravu i od jiného dodavatele.
Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti
Pracovnice nacvičují a upevňují s uživateli motorické, psychické a sociální schopnosti
a dovednosti (jednoduchá práce s papírem,
textilem, trénování paměti, zpěv písní, procházky po okolí apod.).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Vedeme uživatele k aktivitám podporující sociální začlenění (účast na akcích Centra
seniorů s přihlédnutím ke schopnostem uživatelů, účast na setkáních s uživateli z ostatních
zařízení Oblastní charity, na Čajích o páté,
procházky po Uherském Brodě apod.)
Sociálně terapeutické činnosti
Provádíme s uživateli činnosti, které
vedou k rozvoji nebo udržení osobních schopností a dovedností (stolování, společné vaření,
pečení apod.).
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

V případě potřeby uživatelů služby pomáháme při vyřizování běžných záležitostí, např.
při vyřizování příspěvku na péči, plných mocí.
V DS Domovinka Vám nabízíme ale také
služby nad rámec zákonných povinností,
tedy fakultativní činnosti, které našim klientům mohou zvýšit komfort:
Dovoz a odvoz uživatele
Pokud klienti nemají možnost se do DS
Domovinka dopravit pomocí rodiny, nebo
osob blízkých, zajistíme jim dovoz i odvoz
charitním autem.
Cena služby
Cena základních činností naší služby je
v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. Maximální
výše úhrady za poskytování sociálních služeb
v denním stacionáři činí 90 Kč za hodinu. Na
Domovince však zaplatíte pouze čas, kdy se
Vám naši pracovníci aktivně věnují. Do ceny za
služby nezapočítáváme dobu, kdy odpočíváte,
nebo jste jen pasivním účastníkem. To znamená, že i když zde strávíte 8 hodin, budou Vám
naúčtovány např. jen 2 hodiny aktivně prožitého času. Dopravu do zařízení a obědy platíte dle aktuálního ceníku, se kterým je každý
zájemce o službu seznámen ještě před podpisem smlouvy.
Průběh činnosti
Služba je poskytována na základě písemné smlouvy. Kapacita zařízení je 10 uživatelů/
den. Provozní doba denního stacionáře je od
7:00 –15:30 hod. Uživatel může navštěvovat
denní stacionář pravidelně každý den, anebo
podle své potřeby, tedy nepravidelně.
Naše zařízení také metodicky spolupracuje s Českou Alzheimerovskou společností
a Domovinka je jedním z jejích kontaktních
míst. Díky této spolupráci mají rodinní příslušníci k dispozici velké množství odborných
informací a mohou využívat i odborných konzultací s pracovníky ČALS.
Materiálové a technické vybavení
Denní stacionář Domovina se nachází v klidném prostředí, na adrese Pod Valy
664, Uherský Brod. Uživatelé mají možnost
využít i zahradu Azylového domu pro matky
s dětmi nacházející se v těsné blízkosti zařízení. Prostory denního stacionáře jsou v přízemí budovy s možností posezení pod pergolou
s výhledem do zahrady. Součástí zařízení je
kuchyň a jídelna, obývací pokoj s TV a videem,
společenský pokoj, bezbariérové WC a sprcha
pro uživatele. Personál má k dispozici kancelář, šatnu a hygienické zařízení.
Pokud Vás začne trápit porucha paměti
a způsobuje Vám obtíže v každodenním životě,
může to být pro okolí zcela zanedbatelné, často
připisované únavě nebo přibývajícímu věku.
Tyto poruchy paměti se ale mohou postupně
zhoršovat a vyvinout se v nějaký druh demence.
Proto je důležité, abychom této poruše věnovali patřičnou pozornost a nechali si udělat test
paměti, který lékař vyhodnotí a může včas
navrhnout metody a prostředky, které oddálí
projevy choroby a zlepší kvalitu života.
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Test paměti se skládá z otázek, na které
písemně odpovídáte. I s vyhodnocením zabere
hodinu času. I když vám otázky mohou připadat velmi jednoduché, dokáží odhalit poruchy jednotlivých funkcí mozku. Na provádění testů máme odborně vyškolené pracovníky v našem denním stacionáři Domovinka.
Pokud dle výsledku patříte do rizikové skupiny, ještě to nemusí ale znamenat, že u Vás
propuká toto závažné onemocnění. Proto
vás odkážeme na odborného lékaře, který
provede další odborná vyšetření. Test paměti provádíme zdarma, je financován Českou
Alzheimerovou společností Praha, která se
touto problematikou zabývá mnoho let a aktivně pomáhá rodinám řešit problémy spojené
s touto nemocí.

trolku na sporáku a vzpomenou si na ni, až
když už je po jídle. Lidé trpící AN například
připraví jídlo, a nejen že ho zapomenout dát
na stůl, ale zapomenou i na to, že ho vůbec
udělali.

Zakládání věcí na nesprávné místo
Každý někam založí peněženku nebo
klíče. Člověk s AN dává věci na zcela nesmyslná místa: žehličku do ledničky nebo hodinky
do cukřenky.

Problémy s řečí
Každý má někdy problém najít správné
slovo, ale člověk s AN zapomíná i jednoduchá
slova nebo je nahrazuje nesprávnými a jeho
výroky pak nedávají smysl.

Změny v náladě nebo chování
Každý má někdy špatnou náladu. Člověk
s AN podléhá prudkým změnám nálady. Náhle
a nečekaně propukne v pláč nebo podlehne
návalu hněvu, i když k tomu nemá žádný zjevný důvod.

DESET PŘÍZNAKŮ ALZHEIMEROVY
NEMOCI PŘI KTERÝCH VÁM DOPORUČUJEME PROVEDENÍ TESTŮ PAMĚTI:

Špatný/zhoršující se racionální úsudek
Lidé se někdy tak zaberou do nějaké činnosti, že na chvíli zapomenou na dítě, které
mají na starosti. Lidé s AN úplně zapomenou,
že nějaké dítě existuje. Mohou se i nesmyslně obléknou, např. si vezmou na sebe několik
košil nebo halenek najednou.

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly
Zapomínat občas pracovní úkoly, jména
kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků
a vzpomenou si na ně později je normální. Lidé
trpící AN však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
Problémy s vykonáním běžných funkcí
Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití,
takže někdy nechají dušenou mrkev stát v kas-

Časová a místní dezorientace
Každý někdy zapomene, jaký je den a kam
vlastně jede, je to normální. Ale lidé s AN se
ztrácí ve vlastní ulici a nevědí, kde jsou, jak se
tam dostali, ani jak se dostanou domů.

Problémy s abstraktním myšlením
Bilancování s kreditní kartou může někoho vyvést z míry,když je trochu komplikovanější než jindy. Člověk s AN může úplně zapomenout, co ta čísla znamenají, a co s nimi má
dělat.

Změny osobnosti
Lidské povahy se běžně do určité míry
mění s věkem. Ale člověk s AN se může změnit zásadním způsobem. Stává se někdy velmi
zmateným, podezíravým nebo ustrašeným.
Ztráta iniciativy
Když je člověk někdy znechucen domácími
pracemi, zaměstnáním nebo společenskými
povinnostmi, je to normální. Většinou se chuť
do práce brzy dostaví. Člověk s AN může propadnout naprosté pasivitě a potřebuje neustálé
podněty, aby se do něčeho zapojil.
Vedoucí denního stacionáře
Marie Vintrová, tel.: 724 651 253,
Sociální pracovnice
Mgr. Zita Zemková, tel.: 724 651 284

Optimalizace úvěrů
stlačí všechny vaše
splátky a ušetříte
Opt
s námimalizujt
e
i
pouk a získáte
á
z
ku
Tesca
v hod do
no
500
Kč*. tě

Více informací
v UniCredit Bank Expres
Uherský Brod
Masarykovo náměstí 101
tel.: 955 964 666
mob.: 777 754 949
www.splatkomat.cz

*Poukázka Vám bude předána po schválení úvěru a předložení tohoto inzerátu.
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Spolek přátel Ploťácka
Spolek přátel Ploťácka by možná mohl
mít každoročně stejné články ve zpravodaji
ve znění: v zimě mrzlo, udělali jsme led, uspořádali dětský karneval na ledě a turnaj v ledním hokeji a nebo nemrzlo a nedělali nic. Ale
aktivity na Ploťácku jsou neustále. Opravdu
velmi moc úsilí se dává do zimního kluziště a
o výsledku snažení většinou rozhodne počasí.
Ale není jen zima a práci může vystřídat i zába-

va. Prvního května stavíme máj pro radost dětí
i dospělých. Však každý Vlčnovjan je s touto
tradicí obeznámen. Na hřišti Ploťácka se hrává
fotbal skoro všech věkových kategorií. Ploťané
si svoje hřiště opatrují a jsou na něj i patřičně
hrdí. V současné době se zase a dost výrazně hřiště vylepší. Aby nebyl ohrožen provoz
na blízké silnici, nepadaly balóny do potoka
a neohrožovaly lidi na chodníku, pracujeme

na INSTALACI SÍTÍ a nových mantinelů.
Při tomto projektu spolupracujeme s obecí
Vlčnov, který ho finančně zajišťuje a jsme
velmi rádi, že má pochopení pro naše aktivity a snažení . V budoucnu bychom byli rádi,
kdyby byl na Ploťácku vytvořen povrch odpovídající nejstaršímu a stále provozovanému
hřišti (plácku) ve Vlčnově.
Za SPP Blonďák

Spolek přátel Ploťácka při rekonstrukci hřiště

Vlčnov obrazem

Úspěšné vystoupení skupiny Beatles revival doprovázely účastnice v dobovém oblečení

Beatles revival v KSK

Karel Beneš s chotí a Vlčnovskými búdovými umělkyněmi v galerii Na měšťance

Akademický malíř Karel Beneš
při derniéře své výstavy
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

Dr. Smýkal v galerii při autogramiádě své knížky
Chtěl bych být malým klukem

Hodové odpoledne v amfiteátru
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Dechová hudba Vlčnovjané při hodovém odpoledni v amfiteátru

Hodové odpoledne v amfiteátru

Mužský sbor Vlčnov při hodovém zpívání v búdách

Všichni účastníci hodového zpívání v búdách

Vlčnovské búdové umělkyně

Setkání na Pepčíně při country

Setkání na Pepčíně

Pěší pouť k sv. Antonínkovi na Blatnickou horu
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

Přijetí žáků 9. tříd v obřadní síni

Šermířské odpoledne přilákalo do amfiteátru děti i dospělé

Memento mori v amfiteátru
V lčnovský zpravodaj – číslo 38 – září 2 013

Slavnosti vína v Uh. Hradišti - účastníci z Vlčnova
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Dny lidových staveb a lidové kultury Východní Moravy ve Vlčnově 20. – 22. 9. 2013
FOIBOS BOOKS a FOIBOS BOHEMIA o.p.s., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Kroměříži, Klub sportu a kultury Vlčnov a obec Vlčnov
si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy

Lidové stavby známé neznámé – Zlínský kraj
která se koná 20. září 2013 v 17 hodin v Galerii na Měšťance ve Vlčnově

Záštitu převzali: MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje – Jan Pijáček, starosta obce
Vlčnov – Asociace krajů ČR – Česká komise pro UNESCO – Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální
ředitelka Národního památkového ústavu; Úvodní slovo: PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea
v Uherském Hradišti a autoři výstavy PhDr. Jana Spathová, PhDr. Věra Kovářů, Ing. arch. Jaroslav
Novosad, Mgr. Olga Floriánová, PhDr. Alena Prudká

Výstava bude otevřena 20. 9. až 30. 9. 2013

Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska
Klub sportu a kultury Vlčnov a Obec Vlčnov
srdečně zvou na

Den
otevřených dveří
a památek
v neděli 22. 9. 2013
od 13.00 do 17.00 hodin
Zpřístupněny budou památkové usedlosti
čp. 57, čp. 739 – pod kostelem,
čp. 65 s IX. Koštem vdolečků,
Muzeum lidových pálenic
Dále můžete navštívit
kostel sv. Jakuba Staršího, hasičskou zbrojnici,
búdy, čistírnu odpadních vod, zpracovnu ovoce
u zahrádkářů, Galerii na Měšťance

Rok lidové architektury Čech,
Moravy a Slezska
Klub sportu a kultury Vlčnov
a Obec Vlčnov
srdečně zvou na

IX. košt
Vdolečků
S ukázkou vaření trnek
A otevřenými památkami

v neděli 22. 9.
od 14.00 hodin
hospodářská usedlost čp. 65
Účinkují
Vlčnovské búdové umělkyně
Mužský sbor Vlčnov
CM Čardáš

Za pěkného počasí projížďka bryčkou

Vstupné 60,- Kč
včetně Muzea lidových pálenic

Více informací
KSK Vlčnov, tel: 572 675 130, www.kskvlcnov.cz
Obec Vlčnov, tel: 572 675 112, www.vlcnov.cz

Bližší informace
KSK Vlčnov, 687 61 Vlčnov 186
tel: 572 675 130 www.kskvlcnov.cz

KAMENICTVÍ VLČNOV
PETR BLAHA

• Sekání a zlacení písma
• Výroba hrobů a pomníků ze žuly
a pískovce
• Žulové krycí desky
• Kamenické práce
AKCE: vyzlacení 29 Kč/1 písmeno
Vysekání + vyzlacení 69 Kč/1 písmeno
Tel: 608 808 987
E-mail: kamenikvlcnov@seznam.cz
www.kamenikvlcnov.cz
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Prodám dvoukomorovou hrobku č. 544 na
hřbitově ve Vlčnově. Důvod prodeje: nové
místo v Kunovicích. Hrobka je ošetřena
pohřební službou a je naprosto čistá. Cena
dohodou. Informace na tel: 604 172 167

ROK LIDOVÉ ARCHITEKTURY
www.lidove-stavby.cz
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