číslo 46
srpen 2016

Pohled od silnice

Studie
pro rekonstrukci koupaliště
Pohled od stávajícího vstupu
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Vážení Vlčnovjané,
jak již bývá zvykem na tomto místě
Vlčnovského zpravodaje, seznamujeme Vás
s investičními akcemi, které byly v předchozím
období dokončené, které probíhají a na které
se připravujeme.
Mezi ty zdárně dokončené zcela jistě patří
rekonstrukce ul. Podedvorské od hasičské
zbrojnice po křižovatku s ulicí Kaunicovou
opravenou v minulém roce. Uzavřel se tak
okruh rekonstruovaných komunikací v této
oblasti společně s ul. Tyršovou.
Dále byla ukončena oprava fasády budovy
obecního úřadu, z ulice i ve dvorním traktu,
která navazovala na výměnu oken.
Ukončena byla i rekonstrukce vnitrobloku
v Dolních chaloupkách a věříme, že všichni,
kteří tuto lokalitu znali z dřívějších dob, budou
změnou velmi mile překvapeni.
Díky vlastnímu recyklátu z obecní skládky
byla tímto materiálem zpevněna další obecní
účelová komunikace, a sice tzv. „Průhon“ navazující na ul. Nivnická směrem k přírodní
rezervaci Vlčnovský háj.
Jako každoročně i letos jsme opravili
i historické objekty. Proběhla oprava kříže
sv. Jakuba v centru obce – díky vlčnovskému
kameníkovi Petru Blahovi a odborná firma
zhotovila novou hliněnou fasádu na domě č.65
a obecní búdě.

V současné době probíhá v základní škole
rekonstrukce sociálního zázemí s dalším bezbarierovým WC a v mateřské škole se další
třída po prázdninách dočká nového sociálního zázemí.
Do konce prázdnin by měla být provedena
i oprava komunikace u bezbariérového vchodu
do základní školy.
Zároveň probíhá výběrové řízení na zhotovitele prodloužení inženýrských sítí v horní
části ul. Vinohradská od posledního zasíťovaného domu po poslední stavební parcelu
v této lokalitě. Tato investiční akce by měla být
ukončena do konce roku.
Je připravený projekt na revitalizaci
lávek přes Vlčnovský potok a je zadaný projekt na rekonstrukci místních komunikací –
Hranička, části Záhumní a ul.Vinohradské,
jejichž rekonstrukce by se měla začít uskutečňovat v příštím roce. Průběžně pokračuje revitalizace a úprava zeleně v obci a na hřbitově.
Při projektování spolupracujeme s odbornou
firmou, ale práce na udržování zeleně zvládáme vlastními zaměstnanci. Při této příležitosti
bych chtěl vyzvednout zvláště odbornou práci
paní Zdislavy Mikulcové. Dále spolupracujeme i se Středním odborným učilištěm v Uh.
Brodě a využíváme studenty z oboru zahradník na zakládání nových trávníků.

Postupně opravujeme dětská hřiště, letos
bude doplněn inventář dětského hřiště Na
Rybníčku.
Na závěr bychom chtěli podat informace
týkající se jedné z největších investičních akcí
v historii obce. Jedná se o rekonstrukci koupaliště. V současné době je připraven terén: jsou
vykáceny všechny náletové dřeviny, zdemontován plot, rozebrány betonové a zpevněné
plochy, odpáleny kovové prvky včetně čističky.
Před několika dny bylo vydáno stavební povolení na nové oplocení, jehož součástí budou
terénní úpravy a výsadba zeleně kolem oplocení. Nejen z uvedených důvodů nebylo koupaliště v letošní sezoně otevřeno, vzhledem k proběhlým demontážím nemohly být splněny bezpečnostní podmínky pro provoz. Jako náhrada
za uzavřené místní koupaliště je v klimaticky
příznivých dnech vypravován mikrobus na
koupání do Nivnice na „Nivnickou riviéru“.
Letošní léto nenabízí tolik příznivých
dnů ke koupání jako v minulém roce, proto
snad nebude výpadek provozu koupaliště tak
citelný. Při této příležitosti děkujeme všem
občanům za pochopení pro uzavření provozu.
Zároveň přejeme krásné prožití letních dnů.

Budova obecního úřadu před opravou

Dolní chaloupky před rekonstrukcí

Dolní chaloupky po rekonstrukci

Kříž sv. Jakuba před rekonstrukcí

Kříž sv. Jakuba po rekonstrukci

Jan Pijáček, starosta
Marta Moštková, místostarostka

Budova obecního úřadu po opravě

Odborná oprava fasády domu č. 65
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Poslední foto již zbořeného domu č. 191

Při zakládání trávníků v obci pomáhají studenti SOU z Uherského Brodu

Silnice v ul. Podedvorská po rekonstrukci

Silnice v ul. Podedvorská před rekonstrukcí

Vážení čtenáři Vlčnovského zpravodaje,
setkáváme se uprostřed léta, doby prázdnin a dovolených. Textově i obrazově si ve
zpravodaji připomínáme události předchozích tří měsíců a zároveň Vás chceme seznámit s tím, co nás v nejbližším období čeká.
Dovíte se o novinkách na obecním úřadě,
kterými chceme usnadnit vyřizování svých
záležitostí méně pohybově zdatným občanům, paní ředitelka KSK předkládá rekapitulaci letošní jízdy králů, ohlédneme se za
uplynulým školním rokem, nebudou chybět
informace z odpadového hospodářství, zaví-

táme na Olympiádu Východního Slovácka,
představí se vlčnovské spolky. Připomeneme
něco z historie a s vlčnovským rodákem projdeme část bývalého i současného Vlčnova.
Přikládáme i pozvání na kulturní akce, nezapomněli jsme na kuchařské recepty a další
zajímavé a užitečné informace. Příští vydání
Vlčnovských zpravodajů bychom chtěli obohatit o společenskou rubriku. Pokud máte
zájem o zveřejnění blahopřání k různým
výročím svých blízkých nebo přátel, případně
vzpomínku na své blízké zemřelé, můžete je

zasílat i s fotografiemi na e-mailovou adresu
obecního úřadu: obec@vlcnov.cz, případně
osobně na podatelně OÚ nebo v knihovně.
Uzávěrka příspěvků je uvedena na poslední
straně každého zpravodaje.
K současnému letnímu číslu Vlčnovského
zpravodaje Vám přejeme příjemné a pohodové počtení s přiměřeným množstvím slunce,
vody a dostatečným množstvím čerstvého
vzduchu.
Marta Moštková, místostarostka

Videotelefon
V průběhu měsíce června byl v přízemí
budovy obecního úřadu nově nainstalován
videotelefon. Je umístěn naproti vchodu na
poštu. Tento videotelefon bude sloužit pro
potřeby lidí, pro které je obtížná, např. ze zdravotních důvodů, chůze do schodů, pro seniory
a pro vozíčkáře.
Po zmáčknutí tlačítka bude kontaktována
podatelna obecního úřadu, se kterou se dále
domluvíte na dalším postupu vyřízení vaší
žádosti.
Veronika Hrubcová
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Vlčnov ve fotografii

Setkání důchodců

Setkání důchodců

Vlčnovjánek 55 let

Košt vína

Vlčnovjánek 55 let

Košt vína

Divadlo Chlupáči

Opékání makrel u hasičů
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Setkání důchodců

Divadlo Chlupáči

Na kole vinohrady

Opékání makrel u hasičů

Na kole vinohrady
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Stavění máje

Cimbálové muziky Vlčnova

Stavění máje

Turnaj ve střelbě o pohár starosty

Turnaj ve střelbě o pohár starosty

Skákal pes - program nejen pro děti

Skákal pes - program nejen pro děti

Skákal pes - program nejen pro děti

Skákal pes - program nejen pro děti

Skákal pes - program nejen pro děti

Skákal pes - program nejen pro děti

Přijetí ročníku 1956 v obřadní síni OÚ
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Pohádkové búdy

Pohádkové búdy
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Pohádkové búdy

Pohádkové búdy

Hodové zpívání v búdách - Panihaj z Moravan

Hodové zpívání v búdách - Mužský sbor Vlčnov

Hodové zpívání v búdách - Vlčnovké búdové umělkyně

Hodové zpívání v búdách - Valša z Holíča

Hodové zpívání v búdách - Voničky ze Šardic

Hodové zpívání v búdách - všichni vystupující
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Hodové odpoledne se Svárovankou

Hodové odpoledne se Svárovankou

Přezkoumání hospodaření obce
Každým rokem si obec Vlčnov žádá
Krajský úřad Zlín, Odbor interního auditu
a kontroly, o provedení přezkoumání hospodaření, tzv. audit. Za rok 2015 byl ze strany
Krajského úřadu proveden ve dnech 7.–9. 12.
2015 (dílčí přezkoumání) a 18.–20. 5. 2016
(konečné přezkoumání). Zpráva o výsledku
přezkoumání obsahuje 19 stran a závěrečný

výrok kontrolora zní: Při přezkoumání hospodaření obce Vlčnov za rok 2015 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky /§10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004Sb./ a nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.
420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlčnov je součástí závěrečného účtu obce, který schvaluje zastupi-

telstvo obce. Závěrečný účet roku 2015 byl
schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
10. 6. 2016.
Velký dík je třeba vyjádřit účetní obce,
paní Anně Pešlové, která má největší zásluhu
na výše uvedeném výsledku auditu.
Jan Pijáček, starosta

Jízda králů Vlčnov

současná realita její organizace aneb Jak to tedy doopravdy je
Jízda králů Vlčnov 2016 je úspěšně za
námi. Klub sportu a kultury ji za spolupráce
s dalšími složkami, především za spolupráce
s obcí Vlčnov zodpovědně připravil, přálo nám
také počasí. Chtěla bych proto všem, kteří se
na jejím úspěšném průběhu podíleli, poděkovat. Práce lidí, kterým není podoba a průběh
jízdy králů lhostejný a kteří se do ní každoročně zapojují, si velice vážíme, protože zdárný
průběh jízdy králů záleží především na nich!

Jejich jména můžete najít v Programovém
sborníku jako autory, moderátory, inspicienty a pořadatele u jednotlivých programů,
můžete je najít v seznamu členů Programové
rady i Výboru KSK, patří sem i mnozí další,
kteří nejsou jmenovitě uváděni, a především
sem patří zaměstnanci KSK, kterým bych
touto formou chtěla také veřejně poděkovat.
Poděkování patří samozřejmě i všem podporovatelům jízdy králů – obci Vlčnov, Společnosti

Královská rodina a jízdokrálový ročník
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jízdy králů, Ministerstvu kultury České republiky, Zlínskému kraji a mnoha našim sponzorům, jejichž loga najdete na plakátu a dalších tiskovinách i našich webových stránkách
(k největším a pravidelným partnerům patří
firmy Z-Group Steel Holding, HOPI, Kovář
plus-Podolí, TZ-Therm, Česká zbrojovka,
VHS, IDS Olomouc, Araver a další), poděkování zaslouží i mediální partneři – Rádio
Proglas, Český rozhlas Brno, Rádio Čas.
Klub sportu a kultury při přípravě jízdy
králů systematicky pracuje s ročníkem, který
by měl jet jízdu králů, a to již rok předem, kdy
organizujeme pravidelné zkoušky předlegrútů
– vede je Miroslav Knotek, zpěv je nacvičuje
Petr Mikulec, o hudební doprovod se se svou
harmonikou stará Jiří Kunčár. Pravidelně se
pak scházíme a pracujeme s ročníkem – chlapci i děvčaty. Nácvik s nimi na Krojový ples vede
Antonín Pavelčík a Josef Kužela, nácvik na
Předání vlády králů vede Marta Kondrová
ml. a David Pavlíček. Pravidelně svoláváme
Programovou radu, která připravuje a řeší programovou strukturu, svoláváme Výbor KSK,
který pomáhá při technickém, organizačním
a pořadatelském zajištění nejen jízdy králů,
najímáme další externí spolupracovníky, aby
se podařilo množství úkolů spojených s jízdou
králů zdárně zajistit. Jízdu králů zabezpečuje
KSK po všech stránkách – finančně, programově, technicky, propagujeme a prezentujeme jízdu králů i další akce a památky v obci,
vydáváme tiskoviny a Programový sborník
jízdy králů, a to vše spolu s provozováním TIC,
provozováním galerie, provozováním objektů
tradičního lidového stavitelství, s rozšiřováním a udržováním krojového fundusu a jeho
půjčování uživatelům, se zřizovatelskou funkcí mnoha zájmových a folklorních těles, zajišstrana 7

ťováním celodenního provozu v KSK, včetně většiny víkendových dnů, a to vše k dalším
běžným úkolům, jež kulturní zařízení plní.
Podrobněji jsem již o širokém záběru a různorodých úkolech KSK informovala v předešlých vydáních zpravodaje.
Nabídka doprovodných programů jízdy
králů byla i letos jistě bohatá a zajímavá, každý
měl možnost si vybrat podle svého vkusu
i nálady. Nestal se žádný vážný problém, nikdo
se nezranil. Přesto se stále potýkáme s různými útoky, podezíráním, šířením zkreslených
a často i nepravdivých názorů a informací. Je
také s podivem, že až nyní se objevují na organizaci jízdy králů tyto kritické hlasy, tepající
do věcí, které jim roky před tím nevadily nebo
byly brány jako nutná součást organizace jízdy
králů. Pokusím se tedy touto formou zareagovat na nejvíce šířené nezasvěcené názory
a stále se opakující připomínky vycházející
z neznalosti a nezasvěcenosti do problematiky
organizace jízdy králů a činnosti KSK a poku-

sit se je podrobně vysvětlit. Rozumní lidé to
jistě umí pochopit a přijmout a těm ostatním,
kdybychom dělali nevím co, stejně nic nevysvětlíme, to už bude na nich, jestli budou chtít
vnímat realitu jaká je nebo ne.
Zde jsou tedy odpovědi na nejvíce šířené
dezinformace:
VÝZDOBA KONÍ
Letos část jízdy králů, jezdců, jela na
koních ozdobených textilními pentlemi.
Někomu se tento způsob výzdoby koní líbil,
někdo jiný jej nepřijal. Nicméně jsme, jako
organizátoři, byli často osočováni, že jsme
s tímto nápadem zdobení koní přišli v KSK
a že jsme je vnutili ročníku. Není to pravda!
Nikdo z nás organizátorů ani zástupců obce
nositelům tradice vlčnovské jízdy králů –
legrútům, družicám ani králi a královské
rodině nic nevnucuje ani nikdy nevnucoval!
A jaké je realita? Ročník a královská rodina
se sami rozhodují, jak chtějí, aby jejich jízda

králů vypadala – svým přístupem, chováním,
respektováním tradice apod. Klub sportu
a kultury jim vytváří zázemí, a to metodologické, informační (předáváme jim např. návody jak vyrábět růžičky, poskytujeme kontakty na výrobce, na chovatele koní, informujeme je o tradici prožívání Velikonoc ročníkem jízdy králů, o průběhu při stavění máje,
radíme jim co udělat pro dobrou organizaci
taneční zábavy, ukazujeme jim na fotogra
fiích, videu i mluveným slovem, jak vypadala
jízda králů v průběhu času, co vůbec je, jak si
jí mají vážit, jak důležitou a historickou roli oni
sami v ní hrají, pravidelně se s nimi setkáváme na informačních schůzkách, pořizujeme
jim drahé krojové součástky (na které sháníme finanční prostředky, především pro ně),
mají možnost si kroj v KSK půjčit, o kroje pro
ně se staráme (pereme, žehlíme, udržujeme),
podobně jako si u nás můžou půjčit další atributy jízdy králů – pokladničky, žerdě, šátky,
zvonečky – předáváme jim seznam tradičních

Dvě generace Vlčnovjanů

Jezdec jízdy králů a bývalý král

Děvčata jízdokrálového ročníku

Jezdec s vodičem u kostela

Jízda králů v ulici Vinohradské
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Jezdec a vyvolávač jízdy králů
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vyvolávek, předáváme jim harmonogram aktivit, které během roku absolvují s radami, jak
vše dobře zvládnout a zorganizovat, zajišťujeme jim zkoušky na zpěv, na tanec, na defilé
při prezentačních programech, platíme jim
vedoucí nácviků, poskytujeme prostor, poskytujeme jim materiální pomoc – zdarma krepový papír pro celou výzdobu koní pro všechny
jezdce, platíme jim nájmy za koně pro všechny jezdce, obec zase platí všem – chlapcům
i děvčatům, vysoký příspěvek jako krojovné,
poskytuje finanční pomoc královské rodině,
podobně poskytuje finanční pomoc královské
rodině Společnost jízdy králů, zajišťujeme jim
pořadatele kolem jízdy králů, zajišťujeme jim
jak nejlépe umíme bezpečný průchod ulicemi,
mohou se na nás s čímkoli obracet. Přitom,
při nemalých částkách, které si jezdci vyvolají, by si značnou část nákladů na jízdu králů
jistě dokázali pokrýt sami. KSK tedy ročníku,
hlavním aktérům jízdy králů pomáhá, ale jízdu
králů ani jiné jejich povinnosti za ně neděláme! Jak bude vypadat jízda králů, záleží jen na
nich. Když se letos jezdci a královská rodina
rozhodli (iniciativa výzdoby pentlemi tedy
vyšla od nich, ne z KSK ani z obce ani od
nikoho jiného z organizátorů), že si chtějí
koně vyzdobit pentlemi, opakovali jsme svůj
názor, že je to jen jejich věc a jejich rozhodnutí, jen oni mohou rozhodovat o tom, jak
jejich jízda králů bude vypadat. Přesto jsme
je upozorňovali, že je vše potřeba pořádně zvážit a promyslet, protože tento staronový způsob výzdoby nemusí přijmout místní vesnické
společenství, protože to se ztotožňuje a považuje za tradici jen to, co samo pamatuje, tedy
i starší historie, kterou nepamatuje, může být
pro ně cizí a nepřijatelná, a také jsme upozorňovali na další úskalí, které toto rozhodnutí
může přinést, ale nicméně je jen na nich, jak se
rozhodnou. A také se rozhodli, jak sami chtěli
– někteří si koně vyzdobili pentlemi, někteří
papírovými růžičkami - a reakce byla taková,
jakou jsme předvídali – někdo výzdobu pentlemi vítal a líbila se mu, někdo ji zavrhoval.
Jak se tato tradice bude vyvíjet dál, je otázka
a bude záležet na dalším ročníku jízdy králů,
jak se k tomu postaví. Na nikom jiném! KSK,
jeho lidé, jsme tady pro ročník, pro to, abychom jim pomáhali a vytvářeli jim zázemí, ale
jak bude vypadat jízda králů je jen věcí ročníku
a je to jejich vizitka!
Jinak ale musím vyjádřit své rozčarování z přístupu samotných jezdců letošní jízdy
králů, kteří zapomněli, že jejich hlavním úkolem je hlídat krále a ne hlavně vyvolávat. Podle
toho i jejich jízda králů vypadala. Z tohoto
důvodu pak ani nestačili projít celou stanovenou trasu jízdy králů a kdyby se někdo rozhodl, že unese krále, úplně bez problémů by ho
unesl – i několikrát. Na druhé straně je však
chvályhodné, že letos byli jezdci při vyvolávkách pohotoví, vtipní a jejich vyvolávky byly
rozmanité.
VSTUPNÉ
Často se ozývají názory, že by se vstupné na jízdu králů nemělo platit. Vstupné na
jízdu králů se však vybírá již více než půlstoletí. Já jsem ve Vlčnově pět let, vstupné jsem
nezavedla a nerozumím, proč najednou začalo
vadit, co předtím nevadilo, a KSK je kritizováno, že je vybírá. Jestli se vstupné bude platit
nebo ne, musí rozhodnout obec, zastupitelé,
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ne KSK. Zatím návrh na zrušení vstupného
nikdo z nich nepodal. Jízda králů přitahuje
pozornost široké veřejnosti již téměř sto let.
Hromadné návštěvy a davy návštěvníků se
ve Vlčnově počítají někdy od padesátých let.
Zvýšené počty návštěvníků si vyžádaly vznik
doprovodných folklorních programů až do
dnešní podoby třídenního folklorního festivalu. Ne naopak – nezačaly se doprovodné programy pořádat proto, aby se zvýšila návštěvnost. Rozšířením prostého lidového zvyku
v několikadenní folklorní festival, slavnost,
vzrostla přirozeně i finanční náročnost jízdy
králů, kterou vstupné do určité míry pokrývá.
Vstupné platí lidé, návštěvníci, kteří nejsou
z Vlčnova. Vlčnovjané a dokonce ani jejich
návštěvy (volný vjezd na dva osobní automobily) neplatí nic. Pokud by se zrušilo vstupné,
pro organizátory by vlastně ubylo dost práce
a starostí. Ale je potřeba se podívat, zda by
to bylo skutečně rozumné rozhodnutí a jaký
by to mělo pro Vlčnovjany dopad. Náklady
na jízdu králů se pohybují do 1 000 000 Kč.
Na vstupném se vybere do 300 000 Kč. Jízda
králů se koná každoročně. Někde se tato velká
částka musí najít – a ne jednorázově, či jednou za tři roky, jako např. v Hluku, ale každý
rok! KSK každý rok nejen jízdu organizuje,
ale i každý rok na ni musí zajistit peníze. Tedy
každý rok musíme dát dohromady, mimo rozpočet organizace, přibližně 1 000 000 Kč, aby
jízda králů nebyla prodělečná (takže pro pořadatele žádná komerce a byznys, jak se někdo
mylně domnívá, právě naopak). Když odečtu
příjmy ze vstupného, musíme sehnat na dotacích a prodejem reklamy na plakátech dalších přibližně 700 000 Kč. Pokud tyto finance
každoročně neseženeme a pokud nevybereme
aspoň část nákladů ze vstupného, bude tuto
částku muset zaplatit obec ze své kasy. A to
není malý peníz, zvláště ne tehdy, pokud by ji
měla obec ze svého rozpočtu uvolňovat každý
rok. Za to by se každý rok pro občany dalo zbudovat mnohé a mnohé. Ale pokud se občané
Vlčnova rozhodnou, že se uskromní a budou
ze svých kapes dotovat návštěvníky z celé
České republiky, Japonska, Ameriky a jiných
koutů světa, aby nemuseli platit vstupné, je
to jejich věc. Pro KSK, jako organizátora, je
v otázce zrušení vstupného závazné rozhodnutí obce, pokud ho obdržíme, budeme ho
respektovat, pro nás by to nakonec i bylo lepší.
Ale jestli by však toto rozhodnutí bylo lepší
pro Vlčnovjany, o tom nejsem přesvědčená.
Navíc, návštěvnost jízdy králů je ve Vlčnově
již nyní na hranici únosného, přestože mnozí
mají pocit, že návštěvnost klesá – opak je
pravdou – návštěvnost stoupá, co klesá, to je
počet prodaných vstupenek, a tedy i výnosy
z nich. Pokud by se neplatilo vstupné, je předpoklad, že by návštěvnost ještě více vzrostla,
a jízdu králů tak výrazně ovlivnila negativně,
pokud by ji tím úplně nepohřbila.
BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
K otázce bezpečnostní služby platí také
podobně to, co k výběru vstupného. Velká
návštěvnost jízdy králů ve Vlčnově je záležitostí mnoha desetiletí, vždy musela být bezpečnostní situace nějak zvládána. Oproti
předcházejícím desetiletím je však třeba si
uvědomit, že se změnila společenská situace.
Zatímco v době zhruba před rokem 1990, kdy
ještě nebylo tak zvykem jezdit všude osobní-

mi automobily a více se využívala hromadná přeprava, nebyla bezpečnostní situace tak
komplikovaná, jako je nyní. Navíc velká část
domácností dnes běžně vlastní dvě i více aut.
Ať chceme nebo ne, doba je prostě taková,
a obec zaplaví množství automobilů a i sami
Vlčnovjané se více potřebují pohybovat z obce
a do obce automobily. Na tento stav musíme
reflektovat a zabezpečit situaci tak, aby všichni zaparkovali, ulice přitom zůstaly průjezdné
a trasa jízdy králů byla průchozí a bezpečná.
To vůbec není jednoduchý úkol ani jednoduchá
situace, pro nikoho. Tím pádem je ale omezen i pohyb automobilů po obci, podobně jako
i možnosti, kde zaparkovat, obec musí být pro
dopravu v neděli uzavřena, bez toho nelze bezpečnost všech zúčastněných – hostů i jezdců
jízdy králů – zajistit. I tento stav trvá již delší
roky a není to žádný nový vynález. Přesto, abychom Vlčnovjany omezovali co nejméně, mají
možnost chodit si k nám do KSK pro volné
vjezdy a my jim je vystavíme na míru – podle
situace do ní uvedeme a sdělíme občanovi, kterými ulicemi může v danou dobu projet, aby
se dostal kam potřebuje, a přitom jízdou neohrožoval průběh jízdy králů, pěších osob. Od
toho také pomáhají bezpečnostní služby po
obci. Většina občanů to také respektuje, chápe
a nemá s tímto řešením problém. Problém
může nastat, pokud občan volný vjezd nemá
– nezajistil si ho nebo ho zapomněl. Pak vznikají konfliktní situace. Občané se však za to na
bezpečnostní službu - že je bez volného vjezdu, jen na dobré slovo, nechce pustit kam oni
chtějí - nemohou zlobit, protože služba dělá
jen svou práci. Bezpečnostní služba musí také
umět vyhodnotit momentální bezpečnostní
situaci v daném prostoru, a pokud ji shledají
nebezpečnou (např. pokud se v daném prostoru pohybuje velké množství lidí), mohou rozhodnout, že auto sem nemůžou pustit, přestože má volný vjezd. To jsou situace, které
mohou nastat, nastávají a rozumný člověk je
dokáže respektovat.
Také se často ozývají hlasy, že by bezpečnostní službu měli vykonávat Vlčnovjané, že
ty místní lidi znají a pustili by je i bez vjezdů.
Na některých pozicích by Vlčnovjané bezpečnostní služby vykonávat určitě mohli, na
velících pozicích však by to bylo přece dost
velké riziko. Vzhledem k náročnosti koordinace celé akce, je potřeba profesionální přístup
lidí, kteří znají a mají nacvičeno, jak v určitých bezpečnostně rizikových situacích reagovat, řešit je. Amatér by mohl způsobovat větší
zmatky a bezpečnostní riziko. Vlčnovjané by
však mohli spolupracovat na pokladnách či
některých rutinních pořadatelských pozicích.
Proč tomu tak není, ví jen oni sami. Když jsem
přišla do Vlčnova, již tady byla zavedena stávající bezpečnostní služba, kterou jsem přebrala, neměla jsem důvod ji měnit a neměla jsem
ani za koho ji měnit. Tedy současný systém
již byl nastaven přede mnou mou předchůdkyní, Vlčnovjankou. Jednu věc jsem v systému
však přece jen změnila. Totiž u pokladen byli
jako služba najímaní Vlčnovjané, kteří dostávali za tuto službu 10 % ze zisku vstupného,
což byla finanční částka mnohem vyšší, než
kterou obdrželi všichni ostatní pracovníci,
jež byli hodnoceni hodinovou mzdou a než
dostávají současní najímaní pracovníci bezpečnostní služby (přestože si někteří občané
myslí opak). Tuto nespravedlnost jsem zrustrana 9

šila, neviděla jsem jediný důvod, proč by to
tak mělo být! Zisk má plynout tomu, kdo akci
organizuje a najímaný pořadatel a pokladní
má dostávat hodinovou mzdu. O tom jsem přesvědčená a to jsem také zavedla. Od té doby
však přestali mít Vlčnovjané o tyto práce
zájem, a to je důvod, proč v těchto pozicích
nejsou. Ne proto, že bychom je tam nechtěli,
ale proto, že to nechtějí za daných podmínek oni sami! Proto si vážím a vždycky budu
vážit těch Vlčnovjanů, s nimiž spolupracuji
a kteří i za těch odměn, které jim jsme schopni poskytnout a přes svůj často již vysoký věk,
jízdu králů rok co rok připravují a podílejí se na
ni, protože tuto práci nedělají kvůli penězům,
ale proto, že to považují za svou povinnost, za
svou zodpovědnost a protože ví, že nikdo jiný

Sobotní program navštívil m.f. Andrej Babiš

by to za ně neudělal, že, bohužel, není, kdo
by je nahradil (a to každý rok dáváme všemi
možnými prostředky na vědomí, že hledáme zájemce a spolupracovníky nejen na jízdu
králů). Dovolím si některé z těchto věrných
jmenovat, určitě si to vzhledem k dlouholeté
spolupráci zaslouží, jsou to např. Josef a Marie
Kašpaříkovi, Josef a Ludmila Zemkovi, Pavla
Kučerová, Marta Kondrová, Stanislav Soviš,
Antonín Pavelčík, Josef Kužela, František
Moštěk, Antonín Šuranský, František
Maceček, Jana Mikulcová, Naďa Belanyová,
Marie Rohlíková, Zdenka Brandysová aj.,
z mladších ročníků to je např. Jiří Ulčík, Petr
Mikulec, Josef Pavelčík, Kamil Gyuricsek,
Miroslava Koníčková, Vlastimil Vlk, Pavel
Křapa, Václav Chvilíček aj.

ZÁVĚREM
Je úžasné jaký poklad, bohatství, jedinečnost Vlčnovjané v jízdě králů mají a je škoda,
že si to mnozí tak málo uvědomují. Je smutné, že jízdu králů někteří dokonce zneužívají jako prostředek politického boje. Naštěstí
je ale ve Vlčnově většina občanů, kteří jízdu
králů berou jako tradici svých předků, hrdost
a povinnost i radost ji udržovat dál. Pokud tito
lidé budou, bude i jízda králů! A jak bude jízda
králů do budoucna vypadat a jestli se na ni
Vlčnovjané i návštěvníci budou těšit a užívat
si jí, bude záležet především na Vlčnovjanech
samotných, na jejich přístupu!

Král a pobočníci

Král jízdy králů 2016 Šimon Pešl

Výroba růžiček se těšila velkému zájmu

Výstava fotografií v parku nad kostelem

Vlčnovské búdové umělkyně si zazpívaly v parku u kameňa
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Olga Floriánová, ředitelka KSK

Vlčnovjánek a mužský sbor v amfiteátru
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Školní rok 2015/2016
V uvedeném školním roce navštěvovalo školu 222 žáků, 141 na 1. stupni a 81 na 2.
stupni. Vychází 18 žáků z 9. A třídy, 16 jde na
studijní obory a 2 na učební obory. Do první
třídy bylo přijato 27 žáků a 11 dětí má odklad
povinné školní docházky. Ve školním roce
2016/17 budeme mít 1 první třídu. Pro velký
zájem ze strany rodičů rozšiřujeme od 1. 9.
2016 kapacitu školní družiny z 60 na 90 dětí.
Spojeny budou třetí třídy, takže bude jedna
4. třída, kde se budou dělit hodiny Čj a Aj.
Z červnových akcí vzpomenu výukový program Dravci a sovy -Seiferos, který žáci dostali ke Dnu dětí, finančně jej podpořilo SRPŠ
a škola. Sdružení rodičů a přátel školy je spolufinancováno obcí Vlčnov. Ve školní jídelně

proběhlo v prvním červnovém týdnu vaření
s profesionálním kuchařem, který kromě chutného menu (podával se hráškový krém s opečeným rohlíkem, kuřecí řízek v bylinkovém
kožíšku a šťouchané brambory s pohankou)
strávníkům přivezl i čokoládovou fontánu.
Krásný týden prožilo 24 žáků 5. A na škole
v přírodě. Navštívili Jeseníky, oblast Malá
Morávka pod Pradědem. Naši prvňáčci byli
pasováni ve spolupráci s místní knihovnou
a paní Marií Kolajovou na čtenáře. Jako každoročně proběhly výlety tříd, exkurze, pěknou
akcí bylo dopoledne na sportovní střelnici ve
spolupráci s místní mysliveckou organizací
Dřínek. Mladší žáci připravili výzdobu pro
místní včelařský spolek.

Slavnostní ukončení školního roku
2015/16 proběhlo pro 9. A ve čtvrtek 30.
června v 7.00 hod. na obecním úřadě s panem
starostou. Společně jsme školní rok ukončili
v 8.00 hod. v KSK předáním pochval a knižních odměn a následně rozdáním vysvědčení
ve třídách. Prožili jsme pestrý a zajímavý rok.
Děkuji všem pedagogům, asistentům i paním
vychovatelkám za jejich práci, děkuji za spolupráci zřizovateli, Sdružení rodičů a přátel
školy, rodičům a všem příznivcům vlčnovské
školy. Přeji všem krásné léto!
Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy

Přijetí žáků 9. třídy a pedagogů na obecním úřadě

Žáci na střelnici
Pomyslnou tečku za školním rokem
2015/2016 jsme udělali v úterý 28. 6. 2016
výstřelem z brokovnice. Hned ráno se jednotlivé třídy se svými vyučujícími vydaly na
brannou vycházku směr Dolní Němčí. Cestou
měli žáci možnost zúročit znalosti z přírodovědy, zopakovat si pravidla správného chování v přírodě, procvičit si turistické značky.
Na samotné střelnici se zúčastnili přednášky o zbraních a viděli ukázky nejrůznějších
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„pušek“. Pečlivě si všichni prohlédli celý areál.
Pan Bedřich Chaloupka všem vysvětlil způsoby získávání a přechovávání zbraní v současné
době, i jejich rizika. Následně si paní učitelky
a někteří zájemci z řad žáků mohli vyzkoušet
vystřelit z brokovnice. Především žáci z I. stupně měli velký zájem o použité patrony, které
si směli odnést jako suvenýr domů. Prostor
střelnice jsme využili k procvičení střelby ze
vzduchovek. O tuto střelbu byl zájem nejen

u chlapců ale i dívek. Pietní vzpomínkou
u pomníčku jsme si připomněli, že je důležité
vždy dbát o bezpečnost při manipulaci se zbraněmi. Spokojené tváře žáků svědčily o tom, že
čas strávený na sportovní střelnici byl pro ně
zajímavým zážitkem. I mne potěšilo, že místní myslivecké sdružení Dřínek nám umožnilo
prožít krásné dopoledne.
Mgr. Petra Mlýnková, ředitelka školy
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Včelařský spolek má 90 let
Nejstarší zmínky o včelaření ve Vlčnově
jsou sepsány v kronice včelařů na zvlášť vloženém papíře tak, jak je kdysi někdo zachytil, zřejmě ze vzpomínek různých osob.
Nepochybně však bylo ve Vlčnově více včel
a včelařů i před zmiňovanými daty. Toto jsou
první zapsaná data:
1869: Na škole bydleli dva učitelé i s rodinami. Byli to Jan Neumann a Jan Šebík.
Chovali 20 včelstev. Dále František
Moštěk (č. p. 34) měl 10 úlů.
1880: Na hospodě č. 124 byl Ignác Knotek
a mimo hospodářství, měl i 15 úlů.
V roce 1869 měl jen 5 úlů.
1890: Jan Matrenauer (nadučitel) choval 9
včelstev ve škole a na faře měl kněz
Karel Skopilík 9 úlů.
1900: Josef Pavelčík (č.p. 70) měl 3 úly.

Zakládající člen, přítel Josef Pešl

ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU
VE VLČNOVĚ V ROCE 1926
V roce 1926 nastal zlomový okamžik ve
včelaření ve Vlčnově. Byl založen včelařský
spolek s názvem Včelařský spolek pro Vlčnov
a okolí se sídlem ve Vlčnově. Zakládajícím členem byl Josef Pešl č.p. 647 (kolář).

Od roku 1926 máme z kroniky řadu údajů
o počtu členů spolku a počtu chovaných včelstev:
1920–1930: 30 včelstev, 6 včelařů
1940–1950: není záznam
1960:
219 včelstev, 39 včelařů
1970–1980: 292-389 včelstev, 56 včelařů
1990–2000: 215 včelstev, 23 včelařů
2000–2016: 414 včelstev, 31 včelařů
Na organizaci spolku se podíleli tito naši
členové:
1926–1938: Josef Pešl, č.p. 647, Karel Divoký,
č. p. 482, Jan Uhříček, č. p. 524,
Antonín Pavelčík, č.p. 622
1942:
Náš spolek byl přejmenován na
Včelařský spolek Vlčnov
1950–1967: Jan Uhříček (524), František
Koníček (143, Veletiny), Josef
Zemek (844), František Stloukal
(505), Jaroslav Moštěk (502),
Václav Vozár (845), Bedřich
Chaloupka (879), František
Tihelka (704)
1967–1997: Vl. Moštěk (908, 212), Václav
Vozár (845), Josef Knotek
(863, pokladník-funkce 30 let),
Oldřich Bouda (465)
1997–2016: Vlastimil Kovář (101), Jan Šupka
(895), František Cahel (712),
Pavel Hradílek (403)
NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z KRONIKY
VLČNOVSKÝCH VČELAŘŮ
Kronika je vedena od roku 1958. Po zběžném přečtení kroniky čtenář zjistí, že některé potíže, zájmy i akvitity včelařů jsou stále
aktuální bez ohledu na plynutí času. Často
se řešila malá účast na schůzích a jiných akcí
spolku a návrhy na jejich zlepšení. Podobně
aktuálním tématem jako dnes je přerozdělování různých dotací, ať už v podstatě příspěvků na cukr, dotace v podobě řeziva, nebo-li
pro současníky nepochopitelného cementu.
Například každý účastník schůze 17. dubna
1962 dostal metrák cementu. O tom, zda takto
měli být motivováni nepřítomní členové spolku, lze jen polemizovat, ale snadno se to tak
může jevit.
Celou historií se line také téma včelařského spolku při základní škole. Řeší se buď jeho
výborná činnost nebo naopak nutnost jeho
znovuoživení.

Přítel Vladislav Mošťek, jednatel spolku 1967–1997
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Ze zápisu ze schůze 30. srpna 1970 se
dozvídáme, že bylo uloženo dát do pořádku
školní včelstva a utvořit nový kroužek včelařů. Podrobnějším studiem kroniky zjišťujeme, že v některých obdobích toto oživování
probíhalo prakticky každoročně. Z kroniky
se tak dozvídáme, že vlčnovští včelaři nezapomínali ani na kulturní život a pořádali včelařské plesy, rovněž také pro své členy organizovali výlety do různých koutů naší vlasti
(Český ráj, Valašsko, Východní Čechy, České
Budějovice, Vsetín, Vídeň i jiné). Každoročně
pořádali přednášky různých učitelů včelařství,
ale několikrát i kurzy mikroskopování. Schůze
bývaly občas zakončeny promítáním filmů se
včelařskou tematikou. Filmy si včelaři našeho
spolku dokonce natáčeli i sami.
Častou aktivitou byla i výsadba pylodárných rostlin a jejich údržba. Například
10. března 1934 bylo vysázeno po vesnici od
č.p. 84, přes rybáře a Ploty, členy včelařského
spolku 200 lip z Hájka. V roce 1971 v zápise
včelaři uvádějí: „Ostříhali jsme okrasné keře
v počtu 350 kusů, ořezali jsme překážející haluze po celé vesnici. Nasadili jsme 30 kusů okrasných keřů, 15 lip na horním konci a 200 pámelníků, které jsme získali vyrytím z Padělků. Tyto
keře byly vysazeny do Rybář a horního konce.“
Včelaři v minulosti také pravidelně darovali
krev, přispívali na besedy s důchodci a pomáhali při různých akcích v obci.
Zajímavou akcí spolku byly také časté
kurzy pečení medového pečiva. V 70. a 80.
letech vlčnovští včelaři pravidelně pořádali
tyto kurzy a výstavy perníků. Velkou a úspěšnou aktivitou bylo také prodávání medového
pečiva na Jízdu Králů. Do této akce se zapojoval také tehdejší Svaz žen a také děti 8. až 9.
tříd ZŠ. V kronice je o tom pěkný zápis z roku
1972. Z Jízdy králů mimochodem na tuto perníkovou akci bylo spotřebováno 100kg mouky,
20kg medu tmavého, 25 kg cukru mletého,
25 kg cukru krystal, 5kg tuku, 20kg čokolády a 1l rumu. A prodáno bylo 200 ks koní po
7 Kč, 700 ks figurek s fotografiemi Vlčnovjanů
v krojích po 6 Kč, 200 ks balíčků po 10 Kč,
100 ks medvídků a včeliček po 4 Kč, 200 ks
drobného pečiva po 1,50 Kč a 300 ks koulích po 1 Kč. Zajímavostí je, že výše uvedené
zboží bylo prodáno za 2–2,5 hodiny. V dalších
letech množství upečeného pečiva gradovalo.
Až se z jednoho zápisu dovídáme, že se mísilo
těsto z 300 kg mouky. Na tyto akce si včelaři

Stojící: Vozár, Tihelka, Uhříčková, Koníček J., Juračka, Nevařil J.
sedící: Knotek J., Moštěk Vl.
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postupně pořídili vlastní pečicí troubu, robota
na mísení těsta, plechy, stoly a další vybavení.
Peklo se nejprve v pekárně vdolečků v pálenici
a později po vybudování včelařského areálu
tam. V souvislosti s pečením perníků je často
zmiňována paní Marie Schmiedová, učitelka
medového pečiva z Valašských Klobouk. Byla
i čestnou členkou našeho spolku.
V 80. letech je předmětem zájmu včelařů
vybudování včelařského zázemí. Včelaři začali areál budovat u koupaliště v budově bývalé
Mlýnkově pálenici. V 70. a 80. letech tam bylo
teraso-kamenictví a budova byla po požáru
určena k demolici. Po opravě tohoto objektu
byly prostory využívány včelaři na různé besedy, setkání a jubilea a pekly se tam perníčky.
Dokonce se uvažovalo o využití jako ubytovny pro zájezdy. V této době náš spolek vlastnil
velké množství nádobí, příbory a jiné vybavení, které se půjčovalo lidem v obci na pořádání různých oslav, hostin a svateb. V areálu
bylo mimo jiné toto nádobí skladováno. Z kroniky je zřejmá velká snaha a zaujetí včelařů
o vybudování vlastní klubovny. O to smutnější
je konec tohoto areálu. V roce 1991 a začát-

kem roku 1992 byla budova po neúspěšných
vyjednávání v restituci vrácena původnímu
majiteli a včelaři ji museli opustit a všeho vybavení se zbavit.
Po roce 1992 je znát velký útlum činnosti spolku. Přednášky se nepořádají, zájezdy
nikdo neorganizuje, je celkový úbytek členů
i včelstev. Oživení činnosti je patrné na přelomu tisíciletí, kdy byl znovu založen včelařský
kroužek a začínají se pořádat odborné přednášky a zájezdy.

V roce 2013 se spolku vlila nová krev do
žil díky získání nové klubovny „včelařského
domku v Pustém“. Ten náš spolek dostal do
nájmu od naší obce a nyní ho s její finanční
podporou opravujeme v duchu místní tradiční
architektury. Během tří let jsme na domečku
brigádnicky odpracovali 2 130 hodin a nyní
nám domek slouží k naší spolkové činnosti.
K dnešnímu dni se v naší obci nachází 444
včelstev, které obhospodařuje 31 včelařů.
K 90. výročí založení našeho spolku proběhne v naší klubovně v Pustém v pátek 23.
září výukový program pro děti s názvem
SEZNAMTE SE SE VČELAMI.
V neděli 25. září náš pan farář Ladislav
Kunc požehná sochu sv. Ambrože (patrona
včelařů), kterou nám zhotovil a věnoval akademický sochař Josef Kadlčík. Po požehnání
se uskuteční v domečku v Pustém ochutnávka
medu s malou včelařskou výstavou. Všichni
jste srdečně zváni.

Staří včelaři, přítel Vozár a Bouda

Vlastimil Kovář a Petr Pavelčík

Úspěšná soutěžní cesta našich hasičských žáků
Pro někoho možná ve vztahu k vlčnovským hasičům překvapivý nadpis, když si uvědomíme, že za posledních 17 let naši žáci jen
jednou chyběli na krajském kole hry Plamen,
tzn. jen jednou nepostoupili z okresního kola.
Po minulé úspěšné sezoně totiž letos odešla
většina týmu do kategorie dorostu a nový tým
až na tři závodníky se tvořil na základech druhého, záložního žákovského týmu. Popravdě
byl tento tým trochu podceňovaný, ne příliš
atletický, ale… Přes to všechno jsme si byli
vědomi, že tito žáci jdou spolu od mladších
žáků a jsou velmi dobrý kolektiv.
Okresní kolo, které proběhlo 14. května
2016 ve Starém Městě, se v podstatě, až na
jednu disciplínu, stalo přehlídkou vlčnovské
nenápadné ale velmi účinné jízdy. Po nemalé penalizaci a pátém místě v jedné ze štafet,
ostatní tři disciplíny byly za jedna a v součtu

David Nemrava překonává kladinu
ve štafetě 4x60 m – 1. místo, Staré Město

Miroslav Jedlička na posledním úseku štafety CTIF
krajské kolo, 2. místo, Horní Lideč
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s podzimními výsledky z toho byl nečekaný,
ale suverénní postup do krajského kola.
Krajské kolo hry Plamen tentokrát probíhalo na Vsetínsku a to v Horní Lidči 11. června 2016.
Naši žáci v konkurenci osmi nejlepších
žákovských týmů Zlínského kraje začali
velmi překvapivě vynikajícím druhým místem ve štafetě CTIF. Přes výborný začátek,
hned v průběhu druhé disciplíny, se nám zranil závodník. Tato skutečnost nás dokonale odrovnala v obou útokových disciplínách
(8. a 7. místo), na které jsme snad výsledkově
spoléhali nejvíce. A právě v tomto okamžiku se
projevila již zmiňovaná síla a přednost tohoto
kolektivu. Přes nepřízeň osudu naši žáci bojovali, dvakrát skončili třetí ve štafetách a čtvrtí v „branném závodě“. Celkové 4. místo a to
v konkurenci mnohdy seskládaných výběrů

a za daných vynucených podmínek je skutečně
výborný výsledek.
Závěrem tohoto článku je povinností poděkovat všem vedoucím a instruktorům, kteří se podíleli na nečekaném úspěchu
našich žáků a na výborné reprezentaci sboru,
obce a okresu Uherské Hradiště. Rád děkuji
Přemyslu Pavlušovi, Ondřeji Vozárovi, Jiřímu
Poláškovi a Ivovi Křapovi.
Našim žákům děkuji za celoroční a předvedené výsledky a přeji jim příjemné prožití
prázdnin. Těm, kteří končí v kategorii žáků,
přeji úspěšné účinkování v další velmi důležité
fázi jejich života. Po stránce hasičské věřím, že
se spolu budeme setkávat v kategorii dorostu
a při různorodé činnosti ve Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov.
Stanislav Moštěk,
starosta sboru a vedoucí soutěžních kolektivů

Žáci SDH Vlčnov při požárním útoku
1. místo, Staré Město

Patrik Pěrka přebírá z rukou hejtmana Zlínského
kraje MVDr. Stanislava Mišáka ocenění za čtvrté
místo – krajské kolo hry Plamen v Horní Lidči

Ondřej Miloš a David Nemrava při štafetě dvojic
krajské kolo, 3. místo, Horní Lideč
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Žáci SDH Vlčnov s vedoucími na krajském kole hry Plamen
4. místo, Horní Lideč

Žáci SDH Vlčnov okresní přeborník hry Plamen 2015/2016
1. místo, Staré Město

Jakub Novák z SDH Vlčnov na MČR dorostenců
V letošním roce se nám nepodařilo postavit dorostenecký tým a tak naši dorostenci
a dorostenky bojovali jen v kategoriích jednotlivců a jednotlivkyň. Z okresního kola, které se
konalo 6. května 2016 ve Vlčnově, postoupili
do krajského kola v dívkách Michaela Indrová
a Veronika Macková a v chlapcích Robin Indra
a Jakub Novák.
Krajské kolo proběhlo 12. 6. 2016 v Horní
Lidči. Naši zástupci se snažili a tak Veronika
Macková obsadila 3. místo, Michaela Indrová
skončila na 6. místě a Robin Indra dosáhl na
5. místo. Největšího úspěchu dosáhl Jakub

Novák v kategorii starších dorostenců. Svými
osobními rekordy v jednotlivých disciplínách
si vybojoval zaslouženě 1. místo a postup na
mistrovství republiky (z každé kategorie na
republiku postupuje jen vítěz).
Mistrovství České republiky probíhalo
v Českých Budějovicích ve dnech 4. a 5. července 2016. Náš jediný zástupce na mistrovství, Jakub Novák, začal bezchybnými vědomostními testy. V závodě na 100 m s překážkami obsadil v osobním rekordu (17,91 s)
vynikající 5. místo. Jakub bojoval i druhý den
v disciplíně dvojboje, kde skončil na 9. místě.

V této disciplíně se přeci jen projevila skutečnost, že se těmto disciplínám věnuje velmi
krátkou dobu. V celkovém součtu vybojoval
cenné a pěkné 8. místo a to v konkurenci 14
nejlepších závodníků v této kategorii. Jakub
Novák dokázal, že poctivým tréninkem a přístupem k tomuto sportu lze konkurovat i těm
nejlepším. Svým výkonem určitě udělal radost
i Ondřeji Viktorinovi a Janu Poláškovi, kteří
vedou kolektiv dorostenců ale i členům sboru
a svým příznivcům.
Stanislav Moštěk,
starosta sboru a vedoucí soutěžních kolektivů

Jakub Novák (4. dráha) překonává bariéru v závodě na 100 m s překážkami – 5. místo na Mistrovství České republiky dorostu v Českých Budějovicích

Jakub Novák na kladině v závodě na 100 m s překážkami – 5. místo na
Mistrovství České republiky dorostu v Českých Budějovicích
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Společné foto – Robert Novák (otec), Jakub Novák a Ondřej Viktorin (vedoucí)
na Mistrovství České republiky dorostu v Českých Budějovicích
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Hasičské odpoledne pro žáky školní družiny
Dne 23. 6. 2016 proběhlo v prostoru hasičské zbrojnice tzv. hasičské soutěžní odpoledne
pro žáky školní družiny naší školy. Členové
sboru společně se staršími hasičskými žáky
připravili pro děti pět různorodých hasičských, převážně soutěžních disciplín. První
disciplína byla spíše vědomostní o naší zásahové CAS (cisternová automobilová stříkačka)
a základech týkajících se přivolání pomoci.
Druhou disciplínou bylo spojování požárních
hadic při vytváření dopravního a útočného
vedení. Zde si žáci mohli zkusit svoji rychlost
a hlavně šikovnost. Disciplínou zaměřenou na
odvahu a obratnost bylo překonání únikového
a záchranného soutěžního tunelu a překonání lávky. Mnohé děti možná překvapily samy
sebe i své rodiče, u některých bylo přece jen
znát, že pohyb, obratnost, odvaha není zatím
jejich doménou, zatím…

Vyloženě odpočinkovou disciplínou byl
hod šipek na terč. Určitě nejatraktivnější a vyloženě hasičskou disciplínou byla ta
poslední s úkolem nastříkat 5 litrů vody do
elektronických soutěžních terčů. Pod dozorem
našich úspěšných žáků si jejich mladší kolegové mohli zkusit, jak těžké je tento úkol splnit
a to v co nejkratším čase a za minimální ztráty
vody. Oblíbenost této disciplíny nebyla daná
jen svou atraktivností, ale i skutečností, že
celá akce probíhala za úmorného vedra, takže
každá kapka vody, která neskončila v terči, se
stala velmi příjemným osvěžením.
Závěr akce, který proběhl již v příjemném
chládku hasičské garáže, měly ve své režii paní
učitelky, které vyhodnotily soutěže a ocenily
svoje svěřence.
Pro nás, kteří jsme se na této, myslím si
velmi zdařilé, akci podíleli, bylo největším oce-

něním upřímné poděkování a hlavně rozzářená očka žáků školní družiny ve Vlčnově.
Závěrem využívám této příležitosti i dovoluji si informovat rodiče žáků od 1. do 7. třídy,
že sbor v druhé dekádě srpna provádí nábor
žáků do kolektivů mladých hasičů. Pokud
trochu sledujete naše výsledky za posledních
20 let v této kategorii a vaše dítě má přemíru
energie a zároveň si myslíte, že by mu určitý
řád a smysl pro kolektiv a povinnost pomohl,
dejte nám vědět.
Stanislav Moštěk
Přemysl Pavluš
tel: 777 016 537
tel: 774 411 866
s.mostek@tiscali.cz pavluspremysl@seznam.cz
Stanislav Moštěk,
starosta sboru a vedoucí soutěžních kolektivů

Spojování požárních hadic v podání žáků školy – Vlčnov za hasičskou zbrojnicí

Martin Matušík vysvětluje žákům způsob provádění disciplíny

Žáci provádějí nástřik do elektronických terčů – Vlčnov za hasičskou zbrojnicí

Žáci školy prokazují své znalosti pod dohledem Marka Tykala a Petra Lekeše

Žákyně školy po úspěšném překonání hasičského tunelu
Vlčnov za hasičskou zbrojnicí

Veronika Mikulcová vysvětluje žákům způsob spojování hadic
Vlčnov za hasičskou zbrojnicí
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Vlčnovské vinohrady pro lidi, kteří mají rádi přírodu
Přijde na mě někdy doba nostalgie, kdy se
zamýšlím nad svým mládím, které jsem prožil
na vlčnovském dolním konci. Nejraději však
vzpomínám na krásné okolí Vlčnova, kde jsem
si spolu s kluky, kamarády užíval dětských
radovánek. Vydal jsem se na cestu po stopách
mého mládí, abych si zopakoval vše, co ještě
utkvělo v mé paměti, a také jsem poznal to, co
se za tu dobu v mé oblíbené vlčnovské části
změnilo.
Svoji cestu jsem začal v blízkosti mého
rodného domu, vlčnovského čísla 1, u lávky
„Na Pachtoch“. Odtud jsem se vydal, tak jako
před léty, Uličkou směrem ke Hrubošovém
kopci. Ulička se nezměnila od té doby, co jsem
ji jako kluk znal. Celá oblast mi připomíná
50-tá léta minulého století, určitě by ji poznali i lidé, kteří tady žili před 2. světovou válkou.
Stále stejný duch starého Vlčnova, srovnatelný jen s Chalúpkami nebo s uličkami Na Vale.
Kdyby se natáčel historický film a filmaři by
neměli k tomu exteriéry, vřele bych jim naši
Uličku doporučil. Když jsem přišel na rozcestí
u Bublíkového domu, zaujal mě kříž, kterého
jsem si jako kluk vůbec nevšímal. Potom jsem
už pokračoval do poměrně ostrého kopce, až
jsem se ocitnul na křižovatce cest na vrcholu Hrubošového kopce. Dívaje se dolů kopce,
vybavila se mně doba, kdy jsme tento kopec
sjížděli na saních, či primitivních lyžích. Byla
to krásná projížďka, až na Pachty. Ale ta cesta
nahoru se saněmi byla i pro nás mladé hodně
namáhavá. Přítrž našim radovánkám udělali
vždy pak obyvatelé Starohorské ulice a Uličky,
když na naši trasu vysypali nepotřebný popel
z kamen. Tady na kopci jsem si po namáhavé cestě odpočinul a dumal jsem, co se tady
od mého mládí změnilo. Největší změna je
zasypaný žleb. Je fakt, že ten žleb nebyl vůbec
v tomto prostoru úhledný, byl příkrý a zarostlý jak stromy, tak keři. Spadnout do něho bylo
i pro mladého chlapce nebezpečné. Vyhrabat
se z něho pak stálo velké úsilí. Pro staršího člo-
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věka to bylo velké nebezpečí, že si docela ublíží
a bez pomoci z něho ani nevyleze. Cesta, která
vedla podél žlebu a pak průchodem k Zemkové
hospodě byla po většinu roku blátivá, proto
bylo velmi náročné zde projít. Tady jsme chodili v létě do hospůdky na zábavy (už tehdy
byly čajáky), na sodovku, později i na pivko
a něco tvrdšího, a také jedenkrát do roka, na
první říjnovou neděli, na pouť do Uherského
Brodu. To jsme říkali, že jdeme do Uherského
Brodu cestou „pod Búdy“.
Směrem k ulici Na Hraničce se však žleb
měnil a vyskytly se v něm různé výstupky,
jejíž vrcholy nám sloužily k budování obraných linií ve válce proti klukům z jiné ulice.
Tito nepřátelé měli samozřejmě také své
opevnění, ale na druhém kopečku. Zbraně
byly praky a palice, pomocí nich se valily
kamínky z praků nebo hliněná munice z palic
na nepřátelské pozice. Od křižovatky dříve
vedla směrem do Myšinců Hluboká cesta.
Byla rovněž blátivá, navíc stromy po březích
v ní udělaly tmu. Byla úzká a pro veškerou
dopravu i koňmi nezpůsobilá, proto se nedivím, že bylo rozhodnuto udělat cestu novou.
Čí to bylo pole na novou cestu, nad Hlubokou
cestou, to však nevím. Hrubošův kopec má
však také novou dominantu. Nejpěknější
pohled na tuto stavbu je ze Sralů. Odtud je
vidět většina tohoto sídla, které si zde postavil Vlčnovjan, který podniká ve Zlíně, Šimon
Zemek. Když jsem si odpočinul, vydal jsem se
po nové cestě směrem do Myšinců. Asi v půli
cesty je opět křižovatka. U nohou vinohrady,
do doliny krásný pohled nejen na vlčnovskou
dolinu, na moji nezapomenutou část dolního
konce, ale také na postupné převýšení směrem k hornímu konci Vlčnova. V dolině je
Vlčnov trochu skrytý, schází zde část dolního konce, ale v dáli vpředu je vidět silnice přes
Čupy do Dolního Němčí, dále doprava je pak
cesta do Hluku a ještě dále je vidět Javořinu,
nejvyšší horu Bílých Karpat a symbol přátel-

ství Čechů, Moravanů a Slováků. Jedna cesta
z této křižovatky vede pak směrem k Bočkům,
vedle Kovářového žlebu, významné části vlčnovského kotáru, až ke spojnici s cestou od
Hrubošového kopce těsně před tím, než ji
pohltí Myšince. Sám Kovářův žleb i jeho okolí
je chráněnou oblastí, protože se zde vyskytují velmi vzácné rostliny. Sem do Myšinců
chodili Vlčnovjané na houby, na dřevo a také
navštěvovat velmi krásný zámeček Pepčín.
Pepčín dostal jméno po druhé manželce šlechtice Václava Roberta z Kaunic (1848-1913)
Josefíně Horové (1881-1961), bývalé služebné u Kauniců. Pan hrabě nechal postavit své
druhé manželce v lese Obora zámeček, již
zmíněný Pepčín. Vzali se v roce 1908 a spolu
žili do roku 1913, kdy pan hrabě zemřel na
zápal plic. První manželkou pana hraběte byla
Josefína Čermáková, kterou si pan hrabě vzal
v roce 1877. Toto 18leté manželství zůstalo
bezdětné. Prostřednictvím své první manželky se dostal se pan hrabě i do rodiny skladatele Antonína Dvořáka. Je škoda, že v roce
1981 rozhodly úřady o demolici zámečku.
Okolí přišlo o jednu z turisticky zajímavých
staveb v našem rajonu. Nyní se zde každého 31.12. koná setkání občanů Uherského
Brodu, Havřic, Drslavic, Veletin a Vlčnova
jako vzpomínka nejen na zámeček, ale také
je to oslava konce starého a začátek Nového
roku. Toto setkání přitahuje rok co rok více
obyvatel jmenovaných vesnic. Je to velmi bezprostřední akce, jejíž obliba bude do budoucna stoupat.
U křižovatky je také studna, která měla
vždy velký význam. Jednak sloužila k občer
stvení lidí, kteří chodili zde do vinohradů pracovat a také ji používali pro stříkání vinné révy.
Nyní je studna opravena a u ní stojí ze dřeva
vyřezaný střapec vinné révy. Co by si milí vinaři počali, kdyby zde tato studna nebyla. To by
si museli vodu na postřiky nosit z domu. Ta
poslední cesta pak vede mezi vinohrady až
k hráběcí cestě. U této třetí cesty je vinohrad,
který byl také svědkem tragédie. Vlčnovjan
Mikulec č.120 zde přišel o život. Zabil ho blesk
v době, kdy právě stříkal svůj vinohrad.
Při pohledu na vinohrady se mně vybavují
vzpomínky na dobu, kdy jsme chodili s klukama z Ploťácka do Myšinců a Obory na hřiby,
nebo k Myšincům pásat Křapovu Matynu,
koně, který odvezl hodně jezdců při vlčnovské jízdě králů. V zimě jsme do lesa chodili na dřevo z nutnosti, jelikož jak dřeva, tak
uhlí bylo nedostatek a také bylo málo peněz
ke koupi. A několikrát do měsíce jsme zašli i
k zámečku, který jsme celý prošmejdili, podívali se do studny, či zašli k maštalím. Ve vinohradech bylo krásně na jaře, kdy rozkvetly
trnky, durancie a hlavně speciální broskve.
To nebyly nějaké šlechtěné broskve, ale byly
velmi chutné a šťavnaté. A na tyto broskve
a hrozny jsme pak chodili na podzim na oběrky. Někdy jsme do vinohradu vlezli, i když ještě
oběrky nebyly. Kdyby nás však někdo chytil,
byl by z toho velký průser. Ale my jsme toho
zase moc nevzali. Stačilo nám zasytit se. Byl to
jiný život, byl přirozený a učil nás životu. Nejen
brát od rodičů, ale také se o sebe postarat.
Ta zmíněná třetí cesta vede mezi políčky
nebo vinohrady Vlčnovjanů, kteří mají toto
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místo velmi oblíbené. Sem tam zde vyrůstala i nějaká chatička, či malý domeček, takže
je možno považovat tuto oblast za rekreační.
Když se člověk po cestě unaví, k tomu jsou
zde malé lavičky k odpočinku. Potom jsem už
došel na křižovatku k cestě, kterou vlčnovjané nazývají Hraběcí. Je to cesta, po které jezdila hraběnka Josefa Kaunicová z Uherského
Brodu na svoje letní sídlo. Nyní je to už obyčejná polní cesta, která byla ve své době asi
velmi pohodlná. Vydal jsem se doprava po
Hraběcí cestě a přišel ke křižovatce, kde se
cesta stáčí doleva, do Havřic a Uherského
Brodu, doprava pak do našich slavných búd.
Po roce 2010 se zde z peněz eurodotací vybudovala menší vyhlídková věž. Když se dostaneme až na vyhlídkovou plošinu, objeví se
před námi nejvyšší vlčnovský bod na Černé
hoře, nalevo vidíme Uherský Brod a jeho okolí
v dáli pak Lopenické sedlo a vpravo je do údolí
zasazen Vlčnov, nad ním Hájek a Boří. Právě
tato třetí trasa je vůbec nejzajímavější a také
nejcennější. Búdy jsou chráněnou památkou
a právě toho si Vlčnovjané nejvíc cení. Najdete
zde stále něco nového. Nyní jsou to dřevěné
sochy muzikantů. Vede tady i cyklostezka,
která je velmi oblíbená, hlavně v sobotu, kdy
majitelé búd jdou jednak na svá pole pracovat, a také jsou v tomto čase ochotni posedět

s hosty u vlčnovského vína, ukázat jim vnitřek búdy a seznámit je s historií stavení. Už
to není to proslavené kyselé víno, Vlčnovjané
se naučili vinařství, a tak jsou některá vlčnovská vína srovnatelná s víny z blízkého okolí.
Po 100 metrech chůze je oplocený pozemek,
který patří vlčnovskému podnikateli Zdeňku
Zemkovi. Uvnitř pozemku je pak vybudováno
moderní školicí středisko. V blízkosti školicího střediska pak stojí dřevěná socha basisty.
O kousek dále pak stojí druhá socha, tentokrát
je to houslista. V těsné blízkosti této sochy
je pak stavení, které se vymyká místní architektuře. Na začátku století to bývala búda,
která patřila rodině Machálkové (později
patřila rodině Plockové, proto se jí říká také
Plockova búda). Jan Machálek, Vlčnovjan,
strýc pekaře Jana Mikulce, podnikal v Brně
měl manželku, která onemocněla na TBC
a měla předepsaný pobyt na zdravém vzduchu. Jan se rozhodl, že búdu opraví tak, aby
sloužila k ozdravnému procesu manželky
a také jeho rodině. Jan Machálek měl také
dvě dcery, a to Naděždu a Věru, které zde
s nemocnou matkou bydlely. Když však ve
30. letech minulého století Janova manželka zhoubné nemoci podlehla, za děvčaty se
nastěhovala babička Machálková, která zde
žila až do své smrti. Jak to s Plockovou búdou

bylo dále, na to už historie nezná odpověď.
Dodnes tam však stojí toto stavení, které je i na
svůj věk zachovalé. Po cestě míjím netypické
búdy rodiny Chovánkové (majitelé hospody na
dolním konci) a rodiny mlynáře Plachého, na
kterých se podepsal už zub času. To už stojím
u búdy, kterou vlastní obec Vlčnov a pod horní
cestou stojí dřevěná socha flétnisty, poslední
z dřevěných soch, které obohatily tento krásný kousek vlčnovského rajonu. Ještě odbočím,
jen nahlédnout do dvora, kde stávala výletní
Zemkova hospoda, a zavzpomínám na radosti, které nám přinesla. Potom už se vydám ke
kapličce, před kterou stojí kříž. Tento kříž stával dříve v místech, kde se udála tragédie, a to
před domem rodiny Křivdové na dolním konci.
Právě v těchto místech byl zavražděn mladý
policajt pobudou z Veletin. Potom už zabočím
k Jančové hospodě směrem na Hrubošuj kopec
a odtud je to tentokrát pěkně dolů z kopce
na výchozí místo Na Pachtoch. Možná mně
někdo neuvěří, ale takový sobotní výlet je
opravdový zážitek. Pro mě umocněný letmou
vzpomínku na dobu, kdy jsem byl mladý a kdy
jsem tuto krásu ještě nebyl schopen vychutnat.
Antonín Zlínský

Výsledky Olympijských her Východního Slovácka
Silák Východního Slovácka – do 80 kg
BRENCH

DŘEP

MRTVÝ TAH

obec

váha
závodníka

TOP

KOEF.

TOP

KOEF.

TOP

KOEF.

suma
koef.

1 Polanský Tomáš

Suchá Loz

73,2

85

1,16

100

1,37

130

1,76

4,29

6

11

2 Koníček Hynek

Vlčnov

73,7

110

1,49

115

1,56

140

1,90

4,95

5

9

3 Okrouhlecký Vladimír

Nivnice

64

105

1,64

135

2,11

185

2,89

6,64

1

1

4 Vasilijevič David

Nivnice

79,8

110

1,38

145

1,82

195

2,44

5,64

2

2

Příjmení, jméno

5 Vystrčil Pavel

pořadí
pořadí
ve své
celkové
kategorii

Bánov

77,6

110

1,42

135

1,74

155

1,99

5,15

4

5-6

6 Malinka Martin

Korytná

76,5

100

1,30

120

1,57

180

2,36

5,23

3

4

7 Lukeš Vojtěch

Korytná

79,8

80

1,00

110

1,38

150

1,88

4,26

7

12
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Silák Východního Slovácka – do 100 kg
BRENCH

1 Hladiš Michal

váha
obec
závodníka
Suchá Loz
99,8

2 Horňák Vojtěch

Suchá Loz

Příjmení, jméno

85,2

DŘEP

MRTVÝ TAH

KOEF.

TOP

KOEF.

suma
koef.

pořadí
pořadí
ve své
celkové
kategorii
2
5-6

TOP

KOEF.

TOP

140

1,40

160

1,6

215

2,15

5,15

73

0,85

80

0,94

160

1,88

3,67

4

15

3 Janča Adam

Nivnice

93

133

1,48

180

1,94

170

1,83

5,25

1

3

4 Švestka Dušan

Vlčnov

98,1

125

1,27

150

1,53

185

1,89

4,69

3

10

5 Rišian Dominik

Hluk

84,5

140

1,66

180

2,13

210

2,49

6,28

1

2

Silák Východního Slovácka – nad 100 kg
BRENCH

1 Beníček Bohumil

váha
obec
závodníka
Suchá Loz 106,8

2 Velecký Radim

Suchá Loz

Příjmení, jméno

120

TOP

DŘEP

KOEF.

TOP

123

1,15

123

1,03

MRTVÝ TAH
suma
koef.

pořadí
pořadí
ve své
celkové
kategorii
4
14

KOEF.

TOP

KOEF.

120

1,12

200

1,87

4,14

170

1,42

205

1,70

4,15

3

13

3 Kadlčík Zbyněk

Vlčnov

110

135

1,23

180

1,64

250

2,27

5,14

1

7

4 Soukeník Luděk

Nivnice

103

127

1,33

170

1,65

220

2,14

5,12

2

8

Šachový turnaj
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Start.
číslo
6
4
3
2
5
15
13
9
11
17
12
19
14
28
7
10
27
8
20
26
16
29
1
18
23
24
25
22
30
21
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Jméno

Rtg

FED

Klub

Pavelčík Jaroslav
Moštěk Jan
Javor Jan
Kratochvílová Magdaléna
Velecký Marek
Hodl Jaroslav
Habarta Kamil
Janča František
Tesáček Jiří
Koníček Antonín
Žižka Miroslav
Kubiš Josef
Balouch Milan
Vystrčil Lukáš
Kadlčík Marek
Kužela Josef
Vystrčil František
Soukeník František
Kňazovčík Josef
Ondráček Samuel
Kašný Mikoláš
Vystrčil Šimon
Ondrůšek Jan
Král Vojtěch
Matějíček Jakub
Nevařil Josef
Ondráček Martin
Mahdalová Jarmila
Vítková Jitka
Lekeš Lukáš

1537
1647
1657
1666
1562
0
1174
1424
1342
0
1309
0
0
0
1488
1370
0
1477
0
0
0
0
1729
0
0
0
0
0
0
0

CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE
CZE

Vlčnov
Vlčnov
Vlčnov
Nivnice
Nivnice
Bystřice
Nivnice
Korytná
Nivnice
Korytná
Bystřice
Korytná
Bánov
Suchá Loz
Vlčnov
Vlčnov
Suchá Loz
Nivnice
Bystřice
Bánov
Bánov
Bánov
Vlčnov
Suchá Loz
Bánov
Bánov
Bánov
Bánov
Suchá Loz
Bánov

Body BH. B
7˝
7
7
6˝
6
6
5˝
5˝
5
5
5
5
5
5
4˝
4˝
4˝
4
4
4
4
4
3˝
3˝
3
3
3
2˝
2
0

45
53
49
50
50
45
46˝
46
48˝
46
42˝
42
38
36˝
49
44˝
35
49
42˝
36
36
31
39˝
32
30˝
30˝
28
28˝
31˝
33˝

Turnaj ovládli Vlčnovjané.
Zleva-Moštěk, Pavelčík, Javor
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Atletika – dívky 6. až 7. třída

Atletika – dívky 8. až 9. třída

CELKOVÉ POŘADÍ

CELKOVÉ POŘADÍ

ZÁVODNÍK:

1.

2

3.

Bánov

6

9

15

SUMA VÝSLEDNÉ
POŘADÍ
POŘADÍ
30

ZÁVODNÍK:

1.

2

3.

4

Bánov

4

8

10

SUMA VÝSLEDNÉ
POŘADÍ
POŘADÍ
22

3

Bystřice p.L.

-

-

-

-

-

Bystřice p.L.

-

-

-

-

-

Korytná

3

4

12

19

2

Korytná

10

10

10

30

5

Nivnice

5

1

10

16

1

Nivnice

1

2

3

6

1

Suchá Loz

11

2

8

21

3

Suchá Loz

9

10

10

29

4

Vlčnov

14

7

13

34

5

Vlčnov

7

5

6

18

2

Atletika – kluci 6. až 7. třída
CELKOVÉ POŘADÍ

Atletika – kluci 9. až 9. třída

SUMA VÝSLEDNÉ
POŘADÍ
POŘADÍ

ZÁVODNÍK:

1.

2

3.

Bánov

1

7

10

18

Bystřice p.L.

-

-

-

-

Korytná

8

11

15

34

Nivnice

4

2

6

12

Suchá Loz

9

13

14

Vlčnov

3

12

5

CELKOVÉ POŘADÍ

SUMA VÝSLEDNÉ
POŘADÍ
POŘADÍ

ZÁVODNÍK:

1.

2

3.

Bánov

5

7

2

14

1

Bystřice p.L.

-

-

-

-

-

4

Korytná

6

15

15

36

4

1

Nivnice

4

3

9

16

2

36

5

Suchá Loz

14

12

13

39

5

20

3

Vlčnov

11

8

1

20

3

2

Střelecký závod družstev Východního Slovácka
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Výsledková listina Střeleckého závodu družstev Východního Slovácka
Poř.
Jméno
číslo

Obec

Kolo
Bat.
Počet
Počet
holubů × 6,6 holubů × 6,6

Celkem

Mal.

Pořadí

Jednotlivec

Družstvo

Jednotlivec

Družstvo

1

Moštěk Roman

Vlčnov

73

79

78

230

958

3.

2.

2

Gregovský Zdeněk

Suchá Loz

59

33

37

129

811

28.

4.

3

Zámečník Petr

Nivnice

59

46

78

183

1051

14.

1.

4

Beníček Libor

Bystřice p.L.

53

73

94

220

943

5.

3.

5

Koníček Josef

Vlčnov

20

40

28

88

958

36.

5.

6

Lečbych Zdeněk

Korytná

33

79

60

172

810

15.

5.

7

Borýsek Pavel

Nivnice

86

92

57

235

1051

2.

1.

8

Janča Zdeněk

Vlčnov

59

66

60

185

958

13.

2.

9

Beníček Radomír

Bystřice p.L.

40

66

54

160

943

18.

3.

10

Velecký Vlastimil

Nivnice

40

79

18

137

1051

24.

1.

11

Mahdal Zdeněk

Suchá Loz

33

46

20

99

811

35.

4.

12

Málek Martin

Korytná

59

59

18

136

810

25.

5.

13

Málek Miloš

Korytná

53

59

29

141

810

23.

5.

14

Jankůj Víťa

Bánov

46

46

24

116

664

32.

6.

15

Mahdal Marek

Bánov

46

20

34

100

664

34.

6.

16

Čepek Jan

Bystřice p.L.

79

73

72

224

943

4.

3.

17

Vystrčil Pavel

Bánov

40

33

59

132

664

26.

6.

18

Matůš Jaroslav

Korytná

53

33

75

161

810

17.

5.

19

Kašpárek Luděk

Nivnice

46

53

64

163

1051

16.

1.

20

Kočica Robert

Bánov

46

79

23

148

664

21.

6.

21

Výmola Pavel

Nivnice

79

40

71

190

1051

11.

1.

22

Vaculík Jaroslav

Vlčnov

79

59

76

214

958

7.

2.

23

Šimek Roman

Bánov

33

20

60

113

664

33.

6.

24

Horňák Pavel

Suchá Loz

33

59

33

125

811

30.

4.

25

Matucha Milan

Bystřice p.L.

53

33

37

123

943

31.

3.

26

Hauerland František

Bystřice p.L.

40

66

79

185

943

12.

3.

27

Matucha Drahomír

Bystřice p.L.

66

40

48

154

943

20.

3.

28

Špaček Petr

Korytná

7

40

79

126

810

29.

5.

29

Šuranský Miroslav

Vlčnov

40

53

38

131

958

27.

2.

30

Čučela Pavel

Bánov

40

40

75

155

664

19.

6.

31

Velecký Michal

Nivnice

92

99

89

280

1051

1.

1.

32

Kubiš Jaroslav

Korytná

86

66

48

200

810

8.

5.

33

Gregovský František

Suchá Loz

46

66

78

190

811

10.

4.

34

Gregovský Jiří

Suchá Loz

66

79

75

220

811

6.

4.

35

Bujáček Václav

Suchá Loz

66

46

35

147

811

22.

4.

36

Moštěk Lukáš

Vlčnov

53

79

66

198

958

9.

2.

Olympiáda VS - střelba, Vlčnov, domácí družstvo
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Olympiáda VS – vítězové střelby
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Petanque Suchá Loz – výsledky
SKUPINA 1

SKUPINA 2

Bánov Bystřice Korytná Nivnice S. Loz
A
B
A
B
A
Bánov A
2:3
0:3
0:3
1:3
Bystřice B
3:2
2:3
3:2
4:0
Korytná A
3:0
3:2
4:0
3:2
Nivnice B
3:0
2:3
0:4
3:2
S. Loz A
3:1
0:4
2:3
2:3
Vlčnov B
3:2
3:2
0:3
3:1
4:1
POŘADÍ VE SKUPINĚ 1
1. Korytná A
5 bodů (5 vítězství, 0 proher)
2. Vlčnov B
4 body (4 vítězství, 1 prohra)
3. Bystřice p.L. B 3 body (3 vítězství, 2 prohry)
4. Nivnice B
2 body (2 vítězství, 3 prohry)
5. Suchá Loz A
1 bod (1 vítězství, 4 prohry)
6. Bánov A
0 bodů (0 vítězství, 5 proher)

Vlčnov
B
2:3
2:3
3:0
1:3
1:4
-

skóre: 16:4
skóre: 13:9
skóre: 14:10
skóre: 9:12
skóre: 8:15
skóre: 5:15

Bánov Bystřice Korytná Nivnice S. Loz
B
A
B
A
B
Bánov B
4:1
2:3
4:1
3:2
Bystřice A
1:3
0:4
4:0
0:4
Korytná B
3:2
4:0
3:1
0:4
Nivnice A
1:3
0:4
1:3
0:3
S. Loz B
2:3
4:0
4:0
4:0
Vlčnov A
2:3
0:3
3:2
1:3
2:3
POŘADÍ VE SKUPINĚ 2
1. Suchá Loz B
4 body (4 vítězství, 1 prohra)
2. Bánov B
4 body (4 vítězství, 1 prohra)
3. Korytná B
3 body (3 vítězství, 2 prohry)
4. Bystřice p.L. A 2 body (2 vítězství, 3 prohry)
5. Vlčnov A
1 bod (1 vítězství, 4 prohry)
6. Nivnice A
1 bod (1 vítězství, 4 prohry)

DÁLE HRÁLI VŠICHNI DLE UMÍSTĚNÍ V TOMTO POŘADÍ
1. ze skupiny A bude hrát s 6. ze skupiny B: Korytná A : Nivnice A
2. ze skupiny A bude hrát s 5. ze skupiny B: Vlčnov B : Vlčnov A
3. ze skupiny A bude hrát s 4. ze skupiny B: Bystřice p.L. B : Bystřice p.L. A
4. ze skupiny A bude hrát s 3. ze skupiny B: Nivnice B : Korytná B
5. ze skupiny A bude hrát s 2. ze skupiny B: Suchá Loz A: Bánov B
6. ze skupiny A bude hrát s 1. ze skupiny B: Bánov A : Suchá Loz B
FINÁLOVÁ SKUPINA
Bánov A
Bánov A
Nivnice A
0:3
Vlčnov B
0:3

Nivnice A
3:0
0:3

VÝSLEDNÉ POŘADÍ
VE FINÁLOVÉ SKUPINĚ
1. Bánov A
2 body (2 vítězství, 0 proher)
2. Nivnice A
1 bod (1 vítězství, 1 prohra)
3. Vlčnov B
0 bodů (0 vítězství, 2 prohry)

Vlčnov
A
3:2
3:0
2:3
3:1
3:2
-

skóre: 17:5
skóre: 16:9
skóre: 12:10
skóre: 8:12
skóre: 8:14
skóre: 5:16

ROZLOSOVÁNÍ
skóre: 2:3
skóre: 3:2
skóre: 3:2
skóre: 0:3
skóre: 3:0
skóre: 3:0

Vlčnov B :
: Korytná B
Bystřice pod Lop. B :
: Bánov A
Suchá Loz A :
: Nivnice A

skóre: 3:1
skóre: 0:3
skóre: 2:3

Vlčnov B
3:0
3:0
-

skóre: 6:0
skóre: 3:3
skóre: 0:6

Petanque - vítězové turnaje
V lčnovský zpravodaj – číslo 46 – srpen 2 016
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Turnaj ve florbale
MUŽSTVA 1. AŽ 5. ROČNÍK
Pořadí

Mužstvo

1.

Nivnice

Výhra Remíza Prohra Skóre
5

0

0

17:02

Body
10

2.

Bánov

4

0

1

18:05

8

3.

Vlčnov

1

2

2

2:06

4

4.

Suchá Loz "B"

1

1

2

4:08

3

5.

Suchá Loz "A"

1

1

2

4:10

3

6.

Korytná

0

0

5

0:14

0

Nejlepší střelec: Samuel Buják, Bánov, 11 branek
MUŽSTVA 6. AŽ 9. ROČNÍK
Pořadí

Mužstvo

Výhra Remíza Prohra Skóre

Body

1.

Korytná

4

0

1

9:03

8

2.

Nivnice

3

1

1

9:05

7

3.

Bánov

3

0

2

13:08

6

4.

Suchá Loz

3

0

2

10:08

6

5.

Vlčnov

0

2

3

2:08

2

6.

Bystřice p.L.

0

1

4

1:12

1

Nejlepší střelec: Radek Jankůj, Suchá Loz, 8 branek

Sdělení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední
době navyšuje počet telefonátů o kontrolovaném pálení, kterých hasiči přijímají až několik
desítek denně, prosím o předání následující
informace obyvatelům ve Vaší obci.
HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která
mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit
občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do
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formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo
a způsob zajištění. V další části upřesní místo
podle mapy. Odesláním vyplněného formuláře
je pálení zaevidováno na Krajském operačním
a informačním středisku HZS Zlínského kraje.
Evidence slouží pro ověření místa pálení pro
případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen
požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!

Pro občany platí, že jim hlášení důrazně
doporučujeme, pro firmy je to povinnost –
paleni.hzszlk.eu
Aplikace na stránkách www.hzszlk.eu
usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí
a snižuje tak počet zbytečných výjezdů hasičů.
Tento způsob hlášení šetří čas i obsluze operačního a informačního střediska, zejména
v sezoně, kdy hasiči během řešení mimořádných událostí přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení.
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Nebezpečí při žňových pracích
Tento materiál vznikl na základě poznatků
z předchozích let, kdy v letních měsících, ve
kterých probíhají žňové práce, dochází každoročně k nárůstu požárů. Toto nebezpečí vzniká
z důvodů vyššího pohybu zemědělské techniky
na polích se zralým obilím, které je v této době
velmi náchylné ke vznícení. Další nebezpečí vzniku požáru je spojeno se skladováním
sklizených rostlinných materiálů. NUTNO
PŘIPOMENOUT, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku
požáru, neohrozil život a zdrví osob, zvířat
a majetku. Tato všeobecná základní povinnost
vyplývá ze zákona č.133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění předchozích předpisů.

1.

2.
3.
4.

PRO ZAMEZENÍ VZNIKU POŽÁRU
PROTO DODRŽUJTE TATO
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA:
Neodhazujte nedopalky cigaret a nepoužívejte otevřený oheň v blízkosti polí
a uskladněných suchých rostlinných materiálů.
Dodržujte v blízkosti skladů rostlinných
materiálů zákaz používání otevřeného
ohně a zákaz kouření.
Materiály náchylné k samovznícení
neskladujte vlhké (nedosušené).
Techniku a stroje provádějící žňové práce
vybavte potřebným množstvím hasících
přístrojů.

5. Zabezpečte techniku určenou pro žňové
práce proti možnému způsobení požáru
(lapače jisker, kryty horkých součástí strojů apod.).
6. Mějte vždy připravenou dostatečnou zásobu vody a traktor s pluhem k oborání případného místa požáru.
7. Vytvářejte v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce.
8. Mějte vždy při sobě mobilní telefon nebo
jiný prostředek k přivolání případné
pomoci.
OSH Uherské Hradiště,
tel: 572 55 24 34, www.osh-uh.net

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na
vlastní občanský průkaz?

Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten
je nyní možné vycestovat do zemí Evropské
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti 5 let.

CESTOVNÍ PAS I OBČANSKÝ
PRŮKAZ JSOU PRO DĚTI LEVNĚJŠÍ
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí
již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim
kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní
pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto
jistě potěší možnost cestovat po většině států

CESTOVNÍ DOKLADY
JSOU HOTOVÉ DO 30 DNŮ
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou
na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě,
že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon

je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
INFORMACÍ NENÍ NIKDY DOST
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou
minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Sibiř – přednáška cestovatele Tomáše Kubeše
Přednášku 21. 9. 2016 v 19:30 pořádá
MO KDU-ČSL ve spolupráci s KSK Vlčnov
Po zhlédnutí přednášky tohoto cestovatele v Uherském Brodě jsem byl přesvědčen
o jednom: „Musím ho dostat do Vlčnova!“
Přednáška o ruské republice – Tuva – mě
vtáhla do děje. Jako bych tam byl, procházel
ta místa, hovořil s místními lidmi.
Pro Vlčnov jsme domluvili jiné lákavé
téma – Sibiř! Tomáš Kubeš tuto cestu popisuje slovy: „Drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, nespoutanou přírodu v kontrastu s buddhistickým
Burjatskem. Město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu Ysyakh, Jakuti, pastevci sobů,
šamani, řeka Lena a její Stolby, silnice koster, dálnice do Magadanu, gulagy, Burjatsko,
Ulan Ude.“
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KDO JE TOMÁŠ KUBEŠ
(*1972)
Fotografoval reportáže ve více jak 100
zemích světa. Jeho články najdete v titulech
jako Koktejl, Lidé a Země, Instinkt, Travel
Focus, Travel Digest, ...
Tomášovo poutavé povídaní o cestě
v Kongu za Pygmeji si můžete poslechnout
na internetu http://goo.gl/UFggZD
Více informací o tomto zajímavém a sympatickém cestovateli najdete na jeho vlastních
stránkách www.tomaskubes.cz nebo během
srpna a září také na www.kduvlcnov.cz
Těšíme se s Vámi na další pohodový večer
se skvělými zážitky.
Michal Slinták
strana 23

Kalendář akcí na následující období
13. 8.

Promítání v amfiteátru
– film Ať žijí duchové
14. 8.
Pěší pouť na Antonínek
27. 8.
Průjezd autoveteránů obcí
28. 8.
Prázdninové setkání na Pepčíně
10.-11. 9. Slavnosti vína v Uh. Hradišti
11. 9.
Děkovná mše za úrodu v búdách
18. 9.
Košt vdolečků
25. 9.
Den otevřených dveří

7.- 8. 10. Volby do krajského zastupitelstva
15. 10. Olympiáda Východního Slovácka
– Vlčnov – búdový běh
15. 10. Písničky z malířovy palety
25. 7. až 30. 9. bude prováděna rekonstrukce komunikace Vlčnov – Uh. Brod.
Průjezd by měl být, až na výjimku při pokládání finálního povrchu, zachován. Bude regu-

lován dopravním značením. Dbejte, prosím,
zvýšené opatrnosti.
Podrobnosti o jednotlivých akcích budou
průběžně zveřejňovány způsobem v obci
obvyklým: hlášením místního rozhlasu, na
plakátech a webu obce.
Marta Moštková, místostarostka

Vlčnovské kulturní léto 2016
Vážení občané, Klub sportu a kultury
Vlčnov za finanční podpory Obce Vlčnov pro
vás i v letošní letní sezoně připravil zajímavý
program Vlčnovského kulturního léta. V měsíci srpnu můžete najít tyto pořady:

starých dobrých časů navozuje kapela i svým
oblečením a dobovým stylem vystupování.
Součástí programu bude také dobová módní
přehlídka zajímavých modelů oblečení do společnosti, pro vycházku i horké letní dny.

12. 8., PÁTEK
DOBOVÉ ODPOLEDNE
VE STYLU PRVNÍ REPUBLIKY
Letos Klub sportu a kultury připravil Dobové odpoledne v duchu atmosféry
a písniček první republiky v programu nazvaném Šlágry z časů našich babiček s Karlem
Hegnerem a kapelou Melody Gentlemen.
Lednická kapela nás svou skvělou dobovou
muzikou a šlágry z dob první republiky a ze
stříbrného plátna především v podání hostujícího známého zpěváka Karla Hegnera přenese do období „zlatých“ časů první republiky
s písničkami, které nestárnou a dokáží přinést
dobrou a příjemnou náladu i dnes. Atmosféru

27. 5. AŽ 31. 8.
JÍZDA KRÁLŮ
OBJEKTIVEM JIŘÍHO KOLBABY
V Galerii na Měšťance ve Vlčnově připravil
Klub sportu a kultury na letní sezonu atraktivní výstavu fotografií našeho věhlasného cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby. Ten navštívil
a svým objektivem dokumentoval Jízdu králů
ve Vlčnově v roce 2015. Znalec mnoha exotických zemí, kultur a prostředí byl zvykem jízdy
králů, jeho jedinečností, krásou kroje a celkovou atmosférou okouzlen a nadšen. Výběr
jeho fotografií můžou zájemci zhlédnout ve
všední den na požádání v místní knihovně či
v Klubu sportu a kultury. V neděli je otevřeno

od 14. 00 do 16. 00 hodin. Součástí výstavy je
vůbec poprvé provedená rekonstrukce podoby
oblečení vlčnovského krále z konce 19. století
inspirovaná obrazem Joži Uprky, včetně unikátní královské koruny , jejíž rekonstrukci provedla výtvarnice Kristýna Petříčková. Výstavu
doplňují krojové součástky z konce 19. století
z krojového fundusu Klubu sportu a kultury.
Stálou součástí expozice je také prezentace
vlčnovského kroje, k dispozici jsou možnosti archivních videoukázek z jízd králů i jiné.
Nenechte si ujít tuto zajímavou programovou nabídku, kterou jsme pro vás rádi připravili, využijte příležitosti k obohacení svých
jistě příjemných zážitků z prázdnin a léta o
zážitky kulturní.
Krásné léto všem přeje

Olga Floriánová
a kolektiv zaměstnanců KSK Vlčnov

Prušáci a cholera ve Vlčnově roku 1866
Už od dávných dob byl náš kraj často
vystavován různým nájezdům nepřátelských vojsk. Obzvláště v 17. a začátkem 18.
století bylo pro zdejší lid pravým utrpením.
Postupem času, ale hlavně zásluhou stabilizující se politické situace těchto nájezdů ubývalo
a v 19. století zůstalo již pouze při tzv. „ průchodech vojsk“. Na uherskobrodsku k takovému poslednímu „průchodu“ došlo v roce 1866.
Tento rok byl vůbec rokem velmi nepříznivým a smutným, neboť tři nezvaní hosté
tehdy navštívili tuto oblast. Mráz, který
v květnu a dokonce až v červnu zničil veškerou úrodu, dále cholera a nakonec Prušáci. Po
bitvě u Hradce Králové postupoval v červenci
tímto krajem do Uher celý pruský armádní
sbor. Vpád Prušáků do Čech hodně vyděsil
i zdejší lidi a ti schovávali vše co bylo trochu
lepší do úkrytů. Jelikož šly zprávy, že Prusové
chytají mladíky a berou je do vojska, uprchli
někteří mládenci do okolních lesů.
Také Vlčnov se nevyhnul této armádě
a podle ústně tradovaného podání se jedna
část vojáků utábořila při cestě mezi Vlčnovem
a Hlukem. Každý dům byl údajně povinen
dodat vojákům proviant, čili potraviny a
z každé chalupy to bylo: pecen chleba, hruda
másla a polt slaniny. Vojáci si údajně máslo
mazali na slaninu a tu teprve zajídali chlebem. Jelikož byl tento způsob stravování pro
zdejší lid nezvyklý, velmi se mu divili. Není
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divu, že když pak zanedlouho zemřelo několik
vojáků, panovalo přesvědčení, že právě takto
požívané silné jídlo způsobilo u déle hladovějících vojáků i smrt. V té době už propukla
vlivem válečných událostí cholera a je docela
možné, že tito vojáci byli prvními oběťmi této
epidemie.
Po dobu svého pobytu vpadli Prušáci
do Vlčnova dvakrát, přičemž v hostinci jak
se můžeme dočíst v dochovaných obecních
účtech učinili škodu za 28 zlatých, řezníku
Šalamounu Kohnovi na mase za 11 zlatých
a oves, který se musel poskytovat na krmení
koní za 40 zlatých. Navíc musela obec poskytnout 92 vozů jako přípřež. Tyto škody byly pak
lidem zaplaceny z obecní pokladny. Jedna skupina „Prajzů“, jak je lidi tehdy nazývali, přitáhla ze sousedního Hluku, vloupala se do farního
sklepa, kde naložila na vůz několik beček vína.
Nejdříve se, ale všichni posilnili a dva z nich,
kteří byli opilí zůstali na místě. V Brodě byli
ihned na úřadech informováni a zanedlouho
přijeli císařští vojáci, kteří je zajali. Tyto škody,
které pruské vojsko ve Vlčnově způsobilo, byly
při srovnání s dřívějšími vojenskými návštěvami téměř zanedbatelné. Když vojáci opouštěli
své ležení, zůstal tam některý nespotřebovaný proviant. Lidé si jej samozřejmě rozebrali a údajně prý v některých chlebech, zvláště
v těch, které byly pečeny v době příchodu vojáků, nacházeli různé předměty, nejčastěji zape-

čené šváby. Snad tím tehdy chtěli Vlčnovjané
dát najevo svůj postoj vůči cizímu vojsku.

Na staré fotografii je chalupa č. 87
na horním konci obce spolu s velmi starou tzv.
„Ondrůškovou“ lípou s vystouplými kořeny tak,
jak si ji ještě mnozí lidé pamatují.
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Někdy po první světové válce byli
Vlčnovjané procesím na pouti ve Vambeřicích.
Tam se k nim připojil nějaký stařeček, a byl zvědav odkud že jsou. Když se mu dostalo odpovědi že z Moravy od Uherského Brodu, chtěl
vědět odkud. Jak zaslechl, že jsou z Vlčnova,
zajímalo jej, zda ještě v horní části dědiny stojí
ta velmi stará lípa s kořeny venku. Vlčnovjané
se tehdy velmi divili odkud stařec jejich obec
zná. Na to jim pak vyprávěl jak v šestašedesátém roce, kdy byl ještě mladý, byl v pruské
armádě, která táhla po bitvě u Hradce tímto
krajem a právě tato lípa mu utkvěla v paměti,
neboť tehdy hodně pršelo a on i s kamarádem
byli schovaní v jejích kořenech. Tak se tedy
Vlčnovjané po létech už ve 20. století setkali na své cestě s přímým účastníkem těchto
událostí.
S příchodem cizího vojska se tehdy nejen
do Vlčnova, ale i celého okolí dostala cholera. V obci vypukla v půlce srpna a trvala do
počátku října. Podle úmrtní matriky z r. 1866

bylo první úmrtí zaznamenáno 13. srpna, kdy
zemřel osmadvacetiletý Jan Podškubka z č.63
a posledním byl Jan Zemek z č.109 a to 7. října.
Za necelé dva měsíce tehdy ve Vlčnově zemřelo 85 lidí a z toho 31 dětí do 15 let. Údajně prý
osvědčeným lékem proti nemoci byl česnek.
Kněz s kostelníkem, kteří chodili po domech
zaopatřovat nemocné měli prý žvýkat neustále
česnek, který zapíjeli „šedou gořalkou“.
Při takových či podobných velkých epidemiích bývalo často pro pohřbívání používáno hromadných hrobů za použití velkého
množství vápna. A jak dokládají zprávy z okolí
zakládaly se dokonce i celé tzv. „morové“ hřbitovy (Bánov, Topolná, Záhorovice). V nedalekých Drslavicích byl tento hřbitov u Kopánky
pod Oborou. Ve Vlčnově měl být v povědomí
starých lidí tento hřbitov uváděn vedle kostela západním směrem, tedy na okraji tehdejší
obce. V roce 1929 při stavbě nového kostela byl nalezen hromadný hrob, o kterém byli
tehdy lidé přesvědčeni, že se jedná o oběti epi-

demie z roku 1866. Část této hrobové šachty prý zůstala neporušena a pomalu se na ni
zapomíná. Historik Josef Zemánek ve svém
článku Morové epidemie a hřbitovy v našem
okrese uvádí, že se však jednalo o mladé silné
lidi a že se mohlo jednat o pruské vojáky, kteří
tehdy na choleru zemřeli. Ovšem mezi lidmi se
také kdysi tradovalo,že pruští vojáci, kteří na
choleru v roce 1866 zemřeli, měli být pochováni do společného hrobu někde na pokraji lesa
Hlubočku, čemuž by nasvědčovala i blízkost
jejich vojenského ležení. Ovšem zajímavé je,
že úmrtní matriky Vlčnova a ani Hluku či okolních vesnic se o zemřelých vojácích nezmiňují.
Cholera roku 1866 byla poslední velkou epidemií , která Vlčnov postihla.
S příchodem podzimu nebezpečí epidemie
pominulo a život v dědině se pomalu vracel do
starých kolejí.
Pavel Bravenec

Kuchařské okénko – Sladké a slané sušenky
KOKA SUŠENKY
100 g kokosu
240 g hladké mouky
220 g měkkého másla
1 žloutek
120 g moučkového cukru (dala jsem asi třetinu
pravého vanilkového)
3 vrchovaté lžíce kakaa
špetku soli
Všechny ingredience smíchat, vytvořit malé
kuličky a na plechu je vidličkou rozmáčknout.
Péct asi 10 minut při 190 °C.
MRKVOVÉ MINISUŠENKY:
40 g rozemletých ovesných vloček
50 g nastrouhané syrové mrkve

40 g hladké mouky
20 g tuku (flora)
1 lžička nízkokalorického sladidla
Ze všech surovin zpracovat těsto. Vytvořit 25
stejných kuliček. Zploštit pomocí kovové formičky. Na papíru na pečení péct při 200°C cca
8 minut. Lepší jsou po několikadenním uležení.
OBYČEJNÉ SUŠENKY
350 g hladké mouky
1 lžička prášku do pečiva
110 g moučkového cukru
1 vejce
3 lžíce mléka nebo smetany
140 g másla nebo hery
Z uvedených surovin vypracovat na vále rukama hladké těsto. Rozválet na tloušťku cca
3 mm a vykrájet libovolné tvary. Propíchat vidličkou nebo otisknout nějaký vzorek. Péct na
papíru na pečení při 180°C asi 12 minut (do
lehkého zrůžovění okrajů).

SLANÉ CHIA SUŠENKY
1 díl semínek chia
1 díl sezamových semínek
1 díl slunečnicových semínek
1 díl dýňových semínek
2 díly vody
špetka soli
1 stroužek česneku
1 malá cibule
V misce smíchat všechna semínka. Vodu osolit
a zamíchat do ní rozmačkaný česnek a najemno nastrouhanou cibuli. Ochucenou vodu nalít
na semínka, zamíchat a nechat 30 minut bobtnat. Občas směs promíchat. Na plech s papírem na pečení klást lžičkou malé hromádky,
zploštit na placičky 3-4 mm vysoké. Kdo chce
mít sušenky všechny stejně velké, může použít
vykrajovátko na cukroví. Položit ho na plech,
lžičkou vložit směs a upěchovat. Vykrajovátko
opatrně zvednout. Péct v troubě vyhřáté na
160°C 30-40 minut, podle tloušťky sušenek.

Zprávy z motokrosu žen
Druhý díl seriálu MMČR žen pokračoval
v Kramolíně u Nepomuku. Cesta byla věčná,
ale stálo to za to. Na ranní tréninky nám krás-

ně sprchlo, terén byl perfektní a o zábavu bylo
postaráno. V kvalifikaci mi patřila bramborová příčka s vteřinovou ztrátou na 2. a 3. místo,

takže to taková hrůza nebyla. Do první jízdy
jsem odstartovala taky 4. a po boji s Terkou
Hromkovou až po šachovnicový prapor jsem
vybojovala 3. místo. Druhý start už nebyl tak
slavný a byla jsem celkem vzadu, aby toho
nebylo málo, v nakropené první zatáčce mi
ujelo zadní kolo a opřela jsem se o kolegyni
vedle, která mě odpinkla na kolegyni z druhé
strany a ejhle, brzdová páčka byla fuč. První
kola pro mě byla celkem náročná, hlavně ze
sjezdů, pak už jsem se aklimatizovala, ale na
lepší místo už jsem to nestihla, dojela jsem
šestá. Celkově jsem brala 5. místo, které mám
i v průběžném pořadí s malou ztrátou na přednější příčky.
Upoutávka na záznam z MMČR v Kramolíně – youtu.be/5EI9RH-O8fY
Děkuji za podporu.
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Marika Mlýnková
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Naše obec recyklací elektroodpadu výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 142
televizí, 56 monitorů a 1 806,41 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO²
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 142 televizí,
56 monitorů a 1 806,41 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 73,71 MWh elektřiny,
3 690,19 litrů ropy, 321,63 m³ vody a 2,78 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 16,06 tun CO² ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 63,88 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly

vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně,
a to ve všech aspektech.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje
v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení
na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo,
odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě
nových spotřebičů.
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SBĚRNÁ MÍSTA,
KAM MŮŽETE VYSLOUŽILÁ
ELEKTROZAŘÍZENÍ ODLOŽIT:
Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete
spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.
Prodejny elektro – prodejci jsou povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle
novely zákona, která začala platit na
sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m² odebrat
i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni
koupit si nový.
Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce
pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič,

•
•

a ten projde přísnými zkouškami, můžete
ho věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí.
Dobrovolní hasiči – se sběrem spotřebičů
pomáhá také už více než 1000 hasičských
sborů po celé republice.
Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy
na vstupném do ZOO nebo do muzea.
Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil
Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
ELEKTROWIN
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Odpadové hospodářství Východního Slovácka v roce 2015
Název obce
Počet obyvatel
Roční poplatek za odpad za 1 občana

Bánov
2111
460

Bystřice p.L.
805
530

Korytná
942
500

Nivnice
3316
450

Suchá Loz
1146
500

401,94
190
99,89
59,94
32,09
23,496
28,57
4,9
1,8
18,98
671,606

195,016
242
57,45
2,419
10,265
5,51
12,9
3,02
0,495
6,55
293,625

166,314
176
83,31
8,277
14,572
10,232
16,594
0,125
0,963
11,18
18,79
330,357

608,492
183
107,92
40,71
47,25
34,317
69,489
7,76
4,759
52,99
125,51
1 099,197

209,029
182
34,687
5,44
10,8
1,82
12,14
1,48
2,6
0,65
3,18
9,42
291,246

173

-

435

4

5120

PŘÍJMY
Občané + rekreační objekty
Podnikatelé
Kovy + zpětný odběr elektro
EKO-KOM

Bánov
947 457
67 528
145 648

Bystřice p.L.
492 760
13 700
37 869
56 444

Korytná
466 500
12 8291

Nivnice
1 477 919
88 112
287 155

Suchá Loz
538 006
42 592
6 360
71 980

Vlčnov
722 809
62 488
423 801

Kč
Kč
Kč
Kč

NÁKLADY
Úklid veř. prostr., černé skl.
Smíšený komunální odpad (popelnice)
Objemný odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
Biologicky rozložitelný odpad (BRO)

Bánov
9 200
999 251
484 894
19 988
196 428
44 173

Bystřice p.L.
607 784
184 963
23 318
79 586
-

Korytná
51 000
442 230
183 365
17 822
108 211
-

Nivnice
315 641
1 607 529
527 218
9 231
282 693
62 177

Suchá Loz
513 579
90 665
2 674
93 276
-

Vlčnov
41 500
1 414 480
246 180
48 450
491 629
72 760

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Příjmy celkem
Náklady celkem
Náklady na 1 obyvatele
Rozdíl

Bánov
1 160 633
1 753 934
830
-593 301

Bystřice p.L.
600 773
895 651
1112
-294 878

Korytná
594 791
802 628
852
-207 837

Nivnice
1 853 186
2 804 489
845
-951 303

Suchá Loz
Vlčnov
658 938 1 209 098
700 194 2 314 999
611
770
-41 256 -1 105 901

Kč
Kč
Kč
Kč

Celkové náklady obcí Východního Slovácka
Celkové dotace z rozpočtů obcí

9 271 895
3 194 476

Kč
Kč

SPECIFIKACE ODPADŮ
Smíšený komunální odpad (popelnice)
Smíšený komunální odpad – 1 obyvatel/rok
Objemný odpad
Papír
Plasty + nápojové kartony
Oděvy
Sklo
Kovy
Pneumatiky
Nebezpečný odpad
Elektro
Dřevo
Biologicky rozložitelný odpad (BRO)
Kaly z čistírny odpadních vod + shrabky z česlí
celkové množství odpadu
Stavební suť

Vlčnov
3006 ks
250 Kč

606,15
201
153,98
40,59
48,949
8,2
22,955
16,866
8,05
2,915
38,24
11,83
208,74
1167,465

t
kg
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

1858 t

Komentář k odpadovému hospodářství obcí VS
Na základě předložené tabulky o odpadovém hospodaření obcí VS si dovoluji zviditelnit
některé údaje:
Obec Vlčnov má absolutně nejnižší poplatek za odpad (o tom již byla zmínka v minulém
zpravodaji, ale je třeba ji znovu zdůraznit!!).
Z obecního rozpočtu je likvidace odpadů dotována částkou 1 105 901 Kč, což je nejvyšší částka ze všech obcí VS, každému občanu Vlčnova
obec přispívá částkou 520 Kč.
Z tabulky je zřejmé, že jsme největší producenti objemného odpadu a pneumatik, ale
umíme nejlépe třídit plasty – zobrazuje se
v nákladech i příjmech od EKO-KOMu za tříděný odpad.
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Dobře třídíme oděvy, za což Vám děkuji.
Likvidace oděvů nás nic nestojí, proto využívejme maximálně kontejnery na textil.
Největší rezervu však zcela jistě máme
v ukládání odpadu do popelnic. Dle průzkumů je dokázáno, že více než polovina odpadu
z popelnic se dá vytřídit. Proto prosím, pokuste se třídit ještě efektivněji. Budeme tak připraveni na období, kdy se bude výrazně zvyšovat
poplatek za ukládání odpadu na skládkách.
Důsledným tříděním tak ušetříme finanční
prostředky obci a následně i sobě.
Obec hledá i další možnosti efektivního
třídění odpadu. Jednou z nich je připravovaná
další žádost obcí VS o dotaci na kompostéry.

Před časem jste měli možnost odevzdáním
dotazníku potvrdit svůj zájem o tuto možnost
jak likvidovat biologický odpad. Společně
se zástupci všech obcí VS jsme se shodli, že
likvidace vlastního biologického odpadu na
vlastním pozemku je nejefektivnější, nejekologičtější a zcela zdarma. Odmítli jsme variantu dalších popelnic (na bio odpad) hyzdící
veřejné prostředí a jejich následné vyvážení
objemnými vozidly, které už tak přetěžují naše
komunikace.
Pokud uspějeme v žádosti na kompostéry,
budou tyto k dispozici až v příštím roce.
Marta Moštková, místostarostka
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Vítání občánků 12. 6. 2016

Vítání občánků
Vítání občánků se v naší obci koná čtyřikrát do roka. V letošním roce se uskutečnilo
13. 3. a 12. 6. Čekají nás ještě termíny 25. 9.
a 11. 12. 2016. Vítání se koná v obřadní síni
a začíná ve 14 hodin.

Rodiče se svými dětmi se mohou těšit na
zpívání a recitaci dětí z mateřské a základní
školy, obdrží pamětní list a finanční částku
od zastupitelstva obce. Na vítání občánků se
prosím nahlaste na matrice. Termíny i pod-

mínky pro poskytnutí finančního příspěvku
pro narozené děti jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

o zábavně relaxační a výchovně vzdělávací akci, jejímž cílem je usnadnit začleňování těchto dětí do běžného života. V kulturní
části programu bude taneční mistr Zdeněk

Chlopčík – známý porotce z televizní soutěže-učit děti společenskému chování a naučí
je tanec, poté děti čeká vystoupení Vladimíra
Hrona, představí se skupina akrobatického
tance, mistr moderní magie, bublinková show,
vystoupení taneční skupiny Elektro Boogie.
Děti čeká také neformální beseda o tom, jak
se bránit šikaně a užívání drog, setkají se
redaktorem Českého rozhlasu, bude připravena krátká prezentace Švédska a další. Jsou
připraveny soutěže o ceny, kolo štěstí, tombola
a projížďky motorovým vláčkem. Děti budou
mít zajištěn celodenní velmi kvalitní stravovací a pitný režim. Akci pořádá pod záštitami
Ministerstva školství mládeže a TV ČR, hejtmanů Moravskoslezského a Zlínského kraje
a s podporou obcí a měst Fond pro opuštěné
a handicapované děti a mládež, který 13 let
pracuje zdarma pro tuto skupinu dětí, zorganizoval zdarma na 80 akcí pro cca 9000 dětí,
hodnota akcí se pohybuje okolo 3 500 000
Kč. Patronát nad setkáním převzali Vladimír
Hron a poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Dana
Váhalová. Akce je zdarma.
Více o práci fondu lze dohledat na www.
fond-heidi.cz
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch,
předseda Fondu

Lenka Chvilíčková, matrikářka

Tisková zpráva
V sobotu 3. září 2016 se uskuteční v obci
Mořkov u Nového Jičína VIII. setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského,
Zlínského a Olomouckého kraje. Jedná se
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