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Vážení
spoluobčané,
předkládáme Vám jubilejní třicáté číslo
Vlčnovského zpravodaje. V předchozích vydáních jste byli více či méně pravidelně informováni o dění v obci Vlčnov. Současný zpravodaj netradičně zachycuje časové období
posledních 4 let. Najdete v něm více fotografií a méně textů, abyste si připomněli různé
události. Nebylo jednoduché vzpomenout na
všechny aktivity, které se za tu dobu uskutečnily a mohly být zařazeny do několika
kategorií. Současně jsou Vám připomenuti
všichni, kteří se podíleli na vedení obce v roce
2006–2010. Využívám rovněž této příležitosti a chci Vám touto cestou poděkovat za svěřenou důvěru a ubezpečit Vás, že vše co bylo
vykonáno, bylo konáno ve prospěch Vlčnova
a Vás, Vlčnovjanů.
Své slovo bych chtěla podtrhnout básní:
„Zdál se mi sen,
a viděl jsem v něm,
že život je radost;
probudil jsem se, a viděl jsem,
že život je služba;
sloužil jsem, a viděl jsem,
že ve službě je radost.“
Marta Moštková,
místostarostka

Zastupitelstvo obce Vlčnov
ve volebním období 2006–2010
Vedení obce
Jan Pijáček
Marta Moštková
Rada obce
Jan Pijáček
Marta Moštková
František Dacík
František Moštěk
Mgr. Milan Kvasnička

– starosta
– místostarostka

– starosta
– místostarostka

Zastupitelstvo obce
Ing. Miroslav Josefík
– předseda kontrolního výboru
Jan Kolek
– člen kontrolního výboru
Miroslav Jakoubek
– člen kontrolního výboru
František Moštěk
– předseda finančního výboru
Libor Kavka
– člen finančního výboru
Mgr. Milan Kvasnička
– člen finančního výboru
František Dacík
– předseda komise pro územní plánování a životní prostředí
Zdenka Brandysová
– členka komise pro územní plánování a životní prostředí
Jiří Matušík
– člen komise pro územní plánování a životní prostředí
Věra Pěchová
– předsedkyně sociální komise
Stanislav Moštěk
– člen sociální komise
Mgr. Jitka Kučerová
– členka sociální komise
Antonín Pešl
– nebyl členem žádné komise ani výboru

Milí Vlčnovjané,
uplynuly čtyři roky a je důvod hodnotit
jaké byly. Výsledek hodnocení ponechávám
na Vás. Chtěl bych využít příležitosti a poděkovat svým spolupracovníkům – zaměstnancům
obce, kteří se v tomto období museli vyrovnat
s problémy, které s sebou přineslo obrovské
množství úspěšných projektů. V tomto čtyřletém období se nám podařilo získat největší množství finančních prostředků v historii
obce, které byly ve Vlčnově investovány. Pokud
to bylo možné a v souladu se zákonem, snažili
jsme se zadávat práci i místním firmám, když
o to projevily zájem.
Chtěl bych poděkovat členům zastupitelstva, především těm, kteří věcnou diskusí a
konstruktivní kritikou rovněž přispěli k úspěšnému společnému dílu.
Chci poděkovat členům rady, kteří se pravidelně scházeli a řešili problémy Vás občanů, které přináší běžný život a jsou v kompetenci rady obce. Velké poděkovaní patří i
mému nejbližšímu spolupracovníkovi – místostarostce obce Martě Moštkové. V tomto
náročném období nebylo pro mě myslitelné,
aby informace o projektech a investiční činnosti byly soustředěny u jediného člověka.
Proto se místostarostka musela zúčastnit
všech významných a zásadních jednání, aby
i ona měla ucelený obraz o dotační a investiční činnosti. Mimo to musela zvládnout řízení běžného provozu obce. Měl jsem štěstí, že
v tomto náročném období jsem spolupracoval
se skvělým týmem, jehož jednu část jsem měl
možnost si sestavit sám, a to byli manažerky
a manažeři našich projektů, technický dozor
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investora, právníci, kteří pro nás připravovali výběrové řízení. Měli jsme také štěstí na
vítěze výběrových řízení, protože až na nepatrné problémy můžeme konstatovat, že máme
důvod být s jejich prací spokojeni.
Za druhou část týmu chci poděkovat Vám
Vlčnovjanům, protože tento tým jste složili Vy
při minulých obecních volbách. Měli jste možnost po 4 roky sledovat, kdo v které oblasti a
jak pracuje. Já mohu konstatovat, že převážná
většina zastupitelstva táhla za jeden provaz,
nepolitikařila a nespřádala intriky.
Vlčnov je dynamicky se rozvíjející obec,
která patří mezi nejúspěšnější obce Zlínského
kraje a region Východní Slovácko, jehož jsme
členové, patří mezi 84 nejúspěšnějších regionů ČR. Jsme členové profesní organizace
Sdružení místních samospráv, která usiluje
o změnu rozpočtového určení daní ve prospěch nás, menších sídelních celků. Jedná
se o budoucnost našich dětí a vnuků a ta bez
dostatečného množství finančních prostředků, které budou postupně zajišťovat rozvoj
obce, nebude dobrá.
V letošním roce byla obec Vlčnov pořadatelským místem Mezinárodního kulatého
stolu starostů. Měli jsme tu čest organizovat
takto významné setkání, které se uskutečnilo poprvé v Evropě. Tématem jednání byla
ochrana nehmotné kultury světa. Tady u nás
vznikla deklarace, která nabádá vlády světa,
aby nehmotnou kulturu zařadily mezi rodinné stříbro.
Vlčnov na mapě světa dnes patří mezi
místa, které se významným způsobem podílejí

na ochraně lidové kultury. Vlčnov se postupně stává místem, kam přijíždí turisté dnes už
z celého světa.
Přeji Vlčnovu na konci tohoto volebního
období, aby i v budoucnu byl místem, kde se
bude nám a našim dětem dobře žít a kam se
budou návštěvníci rádi vracet.
Jan Pijáčěk
starosta obce Vlčnov
V lčnovský zpravodaj – číslo 30 – říjen 2 010

Komunikace a infrastruktura

silnice směr Veletiny

parkoviště za měšťankou

parkoviště u MŠ

parkoviště pro byty v nástavbě MŠ

silnice + zasíťování Panské III

silnice + zasíťování Panské III

kanalizace Panské II, druhá etapa

cyklostezky pod búdama (investor JUDr. Z. Zemek)

zpevnění obecních cest Čupy od kříže směr Boří

nad búdama prostřední cesta za pumpou

úprava vjezdu do Mišinců

předláždění chodníku z ulice
Sportovní do ulice Pod Bočky

nový povrch v ulici Vinohradské u kapličky
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umístění měřičů rychlosti při vjezdu do
Vlčnova z Uh. Brodu a od Hluku

•

úprava Hraběcí cesty

•

zpracování projektu na rekonstrukci silnice v ulici 28. října

nový povrch komunikace pod búdama
vedle hospůdky Pepčín

Sport, sportovní akce a podpora

zbudování tartanové dráhy na stadionu TJ

zbudování tartanové dráhy na stadionu TJ

přijetí mladých fotbalistů v obřadní síni OÚ

turnaj přípravek O pohár starosty obce

zbudování tartanové dráhy na stadionu TJ

zahájení rekonstrukce sportovně rekreačního areálu Vlčnov
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Aneta Kučerová

hasiči CTIF v KSK

karneval Ploťácko

hasičská olympiáda

hasičská olympiáda

spolupořadatelé Charitního plesu ve Vlčnově

setkání důchodců

Kultura
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setkání na Pepčíně (prázdniny)

setkání na Pepčíně (Silvestr)

setkávání spolků

výstava vín o Velikonocích

dny otevřených dveří

setkávání Vlčnovů

setkávání Vlčnovů

propagace obce – podpora turistického ruchu,
účast na veletrzích cestovního ruchu Brno,
Ostrava, Praha, Plzeň, Itálie, Rakousko, Rusko
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návštěva Vlčnova zástupci obcí česko-polského
regionu (90 starostů a starostek)

účast na Slavnostech vína v Uh. Hradišti
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Podpora
publikační
činnosti

výjezdní zasedání parlamentního výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve Vlčnově

udělování Ceny obce Vlčnov

•

jízda králů
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Vzpomínka na hřiště Pod Bočky a slavnou éru fotbalu ve Vlčnově

jízda králů
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pořádání fotosoutěže Rok ve Vlčnově

pochod na Mysliveckou chatu

setkání 3 králů na sv. Antonínku

vítání dětí

•
přijímání ročníků
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návštěva Národního divadla - v hlavní
roli Barunky Eva Josefíková z Vlčnova
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Sociální oblast
•
•
•
•
•
•
•
•

využívání obecně prospěšných prací
využívání veřejné služby
spolupráce s Charitou
Zastoupení v radě Charity
Dotování rozvozu obědů imobilním občanům do domácností
Finanční příspěvek
jubilantům – seniorům
Sociální poradenství
Organizace humanitárních sbírek šatstva pro Diakonii Broumov 2x za rok

Spoluorganizování výletů důchodců a členů Svazu tělesně postižených civilizačními chorobami po regionu Východní Slovácko

Návštěva Vlčnovjanů v sociálních
zařízeních ve Zlínském kraji

Organizace veřejné sbírky a likvidace následků výbuchu plynu

Organizace humanitární sbírky při povodních
2010 ve spolupráci s nadací Korunka, SDH
Vlčnov a firma Delika Marcel Solík ve prospěch obcí Hejnice, Raspenava a Bílý Potok

zateplení čtyř pavilonů ZŠ, nový povrch střechy, výměna všech oken a vstupních dveří

Nový herní prvek u ZŠ

Škola a vzdělávání

V lčnovský zpravodaj – číslo 30 – říjen 2 010
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Redakční rada obecního zpravodaje nezařadila nedopatřením do minulého čísla zprávy základní školy z uplynulého školního roku.
Zprávy mají jistou vypovídající hodnotu o činnosti a výsledcích naší příspěvkové organizace, zmiňují názory rodičů na klima školy, na
kvalitu výuky, na spolupráci pedagogů a rodičů a jistě by mohly čtenáře zajímat i dnes. Zařazujeme proto články se zpožděním a omlouváme se čtenářům i škole.

Základní škola informuje
Konec školního roku není jen odchodem
na prázdniny, je i hodnocením společné celoroční práce pedagogů a žáků.
Základní vzdělávání na 1. stupni jsme
založili na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a
zájmů každého žáka. Na druhém stupni
žákům vzdělávání pomáhalo získávat hlubší
vědomosti, dovednosti a návyky, větší samostatnost v učení. Učitelé usilovali o utváření žákových postojů i hodnot, které by ho
vedly k uvážlivému a kultivovanému chování, k uvážlivému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i
Evropské unie. Na obou stupních jsme se pak
pro žáky snažili vytvářet podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimulovalo nejschopnější žáky, povzbuzovalo žáky méně
nadané. K tomu jsme vytvářeli i odpovídající podmínky pro vzdělávání těm, kteří mají
speciální vzdělávací potřeby. Celý pedagogický sbor i všichni ostatní zaměstnanci se
snažili ve škole vytvářet přátelskou a vstřícnou atmosféru, která mohla vybízet k práci a
činnostem dle zájmu dětí a především slouží
k postupnému rozvoji žákovy osobnosti.
Hodnocení výkonů a pracovních výsledků jsme postavili na jasných a splnitelných
úkolech, na posuzování individuálních změn.
Podíváme-li se však - v závěru základního vzdělávání - na naše deváťáky, nemáme
pochyb o tom, že získali takové kvality, takové
vzdělání a takové kompetence, které jim umožní nejen pokračovat ve studiu, ale i zdokonalovat se pak ve zvolené profesi a během celého
života se dále vzdělávat a podle svých možností
se aktivně podílet na životě společnosti.
Mimo učivo předepsané osnovami si žáci
rozšiřovali obzory v různých olympiádách a

soutěžích, a to jak na úrovni školní tak i mimoškolní.
Největšího zastoupení i úspěchů jsme
dosáhli ve sportovních soutěžích jako
Sprinterský víceboj, přespolní běh, okresní
kolo ve stolním tenisu, Zlínský vorvaň, fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup, turnaj v nohejbalu, se kterým jsme se probojovali opět až
do celorepublikového kola do Prahy, dále to
byly okresní kolo ve volejbalu, atletický čtyřboj, pohár starosty Uherský Brod, atletická
olympiáda škol 1. stupně a školních družin,
přebor škol v šachu. Z dalších soutěží, kterých se žáci většinou účastnili nejen ve školních kolech, ale i okresních bych jmenovala
matematickou olympiádu, matematické soutěže Pythagoriáda a Klokan, olympiádu z českého jazyka, chemickou olympiádu, biologickou
olympiádu, zeměpisnou olympiádu, dějepisnou olympiádu, konverzační soutěž v angličtině, recitační soutěže, soutěž v informatice,
v počítačové grafice, soutěž mladých zdravotníků, dopravní soutěž, pěveckou soutěž
Zazpívej, slavíčku, pěveckou soutěž školních
družin Brodský zpěváček, celoškolní výtvarnou soutěž, výtvarnou soutěž školních družin Paletka.
Kromě soutěží a olympiád připravili vyučující pro žáky exkurze a výukové programy
– a to v knihovnách, na dětském dopravním
hřišti, v ekocentrech Pantoflíček a Trnka,
v přírodní rezervaci Drahy, ve vlčnovských
firmách, v hasičské zbrojnici, v Muzeu JAK a
ve hvězdárně, v domě dětí a mládeže, navštívili burzu středních škol, Kovosteel ve Starém
Městě, Planetárium Brno, Národní divadlo
v Brně, Slovácké divadlo, kino Hvězda, účastnili se výukového programu Řím, gladiátoři a
Césarové, Polární oblasti Špicberky, Všechno

lítá, co má peří, Bez vody to nejde, Hmyz, mám
se ho bát. Uspořádali jsme besedy o šikaně,
zdravém životním stylu a zdravé výživě, sexuálním zneužívání a znásilnění, besedu Droga
není život, Kouření a alkohol, starší žáci
navštívili dokument Katka.
Zapojili jsme se do recyklačního programu Recyklohraní a do sběru starého papíru.
Tradičně žáci absolvovali plavecký výcvik,
lyžařský kurz a projekt zdravé zuby. Někteří
testovali své vědomosti v testech Scio.
Vyučující organizovali tradiční akce
po celý školní rok. Mezi ně patří Drakiáda,
Jablíčkový den, Vánoční dílna, vánoční koledování, vycházky do zimní přírody, tvořivost
z odpadových materiálů, Velikonoční dílna,
karneval, přespávání ve školní družině, Den
Země, Den dětí, Sportovní den, školní výlety na Buchlov, Modrou, do leteckého muzea
v Kunovicích, do Osvětiman na ranč Vlčák, do
Centra volnočasových aktivit do Zlína, do lanového centra ve Zlíně, do Lešné, na Haluzickou
hájenku, do Olomouce, Moravského krasu,
Štramberka, na Poustevny, do Rožnova pod
Radhoštěm a Kopřivnice, do Slušovic. Při
výčtu školních aktivit musím také vzpomenout
činnost kroužků, které vedli výhradně učitelé.
Žáci mohli navštěvovat v 2.–8. tř. Dyslektický
kroužek, Zdravotní tělesnou výchovu na 1.
stupni, Pohybové hry v 1. –2. tř., Informatiku
v 5. tř., dívky Gymnastiku v 1. –5. tř., Kroužek
angličtiny v 1. tř., Logopedický kroužek na 1.
st., Anglickou konverzaci v 8. tř., Přírodovědné
praktikum v 6. tř., Cvičení z matematiky v 9.
tř., Cvičení z českého jazyka rovněž v 9. tř.,
Mladého novináře v 7. –8. tř. Keramický kroužek a Folklorní kroužek navštěvovali zájemci
z obou stupňů.
Jana Geržová, ředitelka ZŠ a MŠ

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků ZŠ
V průběhu března vedení základní školy
požádalo rodiče o spolupráci při vyplnění
dotazníku, jehož cílem
bylo získat přehled o názorech rodičů na
klima školy, na kvalitu výuky, na spolupráci
pedagogů a rodičů. Dotazník byl dobrovolný
a anonymní. Získané informace poslouží jako
podklad pro vlastní analýzu – tzv. autoevaluaci školy i jako zpětná vazba na výchovné a
vzdělávací působení, pro naplánování další
činnosti spolupráce rodičů a školy pro nový
školní rok. Velmi nedočkavě i s určitými obavami jsme očekávali ukončení ankety. Po mnoha
vyvolaných inspekčních a státních kontrolách,
kterými škola v poslední třech letech prošla
(poslední v dubnu 2010), jsme chtěli znát názory rodičů na výsledky naší práce. Rovněž nás
zajímaly názory na další směřovaní vzájemné
spolupráce rodičů a pedagogů.
Výsledky rodičovské ankety byly pro nás
pedagogy více než potěšitelné a povzbudivé.
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Z celkového počtu rozdaných dotazníků se
vrátilo do sběrného boxu v hale školy 121, z
toho 2 nebyly vyplněné. Rodičům bylo položeno 30 otázek a jejich odpovědi byly rozděleny
s odstupňováním do pěti skupin „rozhodně
souhlasím, spíše souhlasím, spíše nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím, nedokážu posoudit“. Většina odpovědí byla zařazována do prvního a druhého sloupečku.V procentuelním
vyjádření mezi 70–90 % se rodiče vyjadřovali
souhlasně a pochvalně. Podle výsledků dotazníku chodí do školy rádo 83 % žáků, pouze 6
% rozhodně ne. S kvalitou výuky je spokojeno
73 %, rozhodně ne 3 %. Většina rodičů (90 %)
je spokojena se způsobem organizování rodičovských schůzek a konzultací, rovněž způsob
hodnocení pomocí známek považují rodiče za
vyhovující a dostatečný, pouze 3 % rodičů současný stav naprosto nevyhovuje. 86 % rodičů
je spokojeno s výsledky, kterých jejich dítě ve
škole dosahuje, 3 % jsou zásadně nespokoje-

ná. 78 % rodičů nemá výhrady k chování učitelů k žákům, 3 % mají zásadní připomínky.
80 % rodičů je spokojeno s nabídkou mimoškolních aktivit, 8 % zásadně není spokojeno.
Naprostá většina rodičů (96 %) se vyjadřuje,
že je dostatečně informována o činnosti školy.
Na druhé straně jen nižší procento rodičů
(55 %) by mělo zájem o organizování odborných besed o výchově a vzdělávání. Mnoho
rodičů (60 %) je ochotno poskytovat škole
sponzorské dary a být nápomocno při organizování třídních a školních akcí a školních
prezentací. Rodiče také vyjádřili své ANO
rekonstrukci školního hřiště za školou, vybudování vlastní školní tělocvičny by z ekonomických důvodů spíše odsunuli do vzdálené
budoucnosti. Rodiče jsou spokojeni s materiálním zabezpečením výuky a vybavením školy,
dotazník avšak poukazuje na to, že škola by
se měla více zaměřit na preventivní programy a problematiku šikany mezi žáky. V tomto
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školním roce se podařilo pro rodiče a širokou
veřejnost zorganizovat několik velmi podařených prezentací a vystoupení žáků, což rodiče
velmi kladně hodnotí. Především na prvním
stupni a ve školní družině proběhlo v průběhu školního roku mnoho veřejných prezentací, které byly určeny vždy pro cílovou skupinu dětí a rodičů. Tímto způsobem se nejlépe
daří rodiče vtáhnout do činnosti školy, čímž
se rodiče a pedagogové stávají skutečnými
partnery ve výchově a vzdělávání dětí. Také
děti, pokud cítí zájem rodičů o jejich činnost
ve škole, přistupují ke svým školním povin-

nostem s mnohem větším zaujetím a osobním
nasazením. Rodiče získají rovněž neocenitelnou možnost sledovat své dítě při výuce nebo
činnosti, která se školní výukou úzce souvisí.
Všem pedagogům patří velký dík za organizování těchto akcí. Ti, kteří něco podobného
zkusili , jistě ocení tuto činnost nejenom z toho
důvodu, že práce je časově velmi náročná a
vyžaduje plné osobní nasazení, ale i odhodlání nezištně pracovat pro druhé. Jen tak, pro
dětskou radost a dětský úsměv.
Všech názorů rodičů si velmi vážíme,
budeme se zabývat kritickými připomínkami

a snažit se o ještě lepší komunikaci. Svoji pedagogickou práci v dalším období se pokusíme
koncipovat tak, aby těch nespokojených rodičů
bylo co nejméně. Chceme touto cestou poděkovat všem zúčastněným v dotazníkovém šetření
i za podporu, kterou tímto rodiče vedení školy
a všem pedagogům vyjádřili. Nejenom děti, ale
i dospělí potřebují být někdy za svoji poctivou
a nezištnou práci pochváleni.
Jitka Kučerová,
zástupkyně ředitelky školy

Cimbálová muzika Vlčci na Maršově
Každý pátek, týden co týden se ze základní školy pozdě odpoledne ozývá zvuk houslí,
basy, fléten a cimbálu. Po celotýdenním školním maratonu si několik žáků ještě schovává trochu své energie, aby ze svých nástrojů
vyloudili písničku a společně se svými kamarády si pěkně od plic zazpívali, naučili se něco
nového, popřípadě se připravili na vystoupení.
Ve školním roce 2009/2010 vystupovali Vlčci
ve Vlčnově čtyřikrát. Na Vánoce v Galerii Na
Měšťance při vernisáži výtvarné mezinárodní
soutěže „O nekrásnější vánoční pohlednici“,
při Vánočním muzicírování, kdy jsme společ-

ně s učiteli ZUŠ, (která má na naší škole své
odloučené pracoviště), připravili pro rodiče
a veřejnost vánoční koncert, při školní prezentaci Velikonoční dílny. Poslední účinkování bylo v KSK při oslavě Dne matek. Protože
mladí muzikanti se postupně učí hrát i k tanci,
začali jsme již před dvěma lety spolupracovat
s dětským souborem Popovjánek. Letos jsme
měli několik společných vystoupení. Tečkou
za celoroční činností kroužku bylo dvoudenní
soustředění na Maršově, na krásně zrekonstruované bývalé škole v nádherném prostředí
okolních lesů a luk. Byly to dva pěkné dny plné

muziky, zpěvu, pobytu na čerstvém vzduchu,
výtvarného tvoření při výrobě souborového
trička. Nechyběla ani noční hra. Domů se nám
vůbec nechtělo a odjížděli jsme s příslibem, že
zase brzy takový víkend naplánujeme.
Folklorní kroužek Vlčci se bude scházet i
v nadcházejícím školním roce a těšíme se na
další vystoupení především na domácí půdě.
Rádi mezi nás přijmeme v novém školním roce
mladé muzikanty, kteří mají rádi folklor a cimbálovou muziku.
Jitka Kučerová,
zástupkyně ředitelky školy

Škola má i hrnčířský kruh!
Když jsme před několika lety zvažovali
nákup keramické pece, nikdo jsme si nemohli
být stoprocentně jistí, že v dnešním přetechnizovaném světě plném počítačových her ještě
rukodělná práce děti vůbec zaujme. Naštěstí
se naše pochybnosti nenaplnily, a práce s hlínou oslovuje čím dál více dětí. Nejenže práce
s keramickou hlínou může být zařazena jako
zpestření do hodin výtvarné výchovy, ale
uplatnění nachází i v kroužcích školy, školní
družiny a mateřské školy. V letošním roce přibyl do školy hrnčířský kruh, který škola pořídila díky úspěšnému projektu Nadace Děti,
sport a kultura. Žáci se mohli přesvědčit, že
samozřejmost a lehkost práce rukou při práci
s hlínou zručného keramika pana Mošťka je

Přijímací
řízení 2010
Ve školním roce 2009/2010 bylo 29 vycházejících žáků 9. ročníku. Největší zájem byl o
tyto školy: Střední průmyslová škola Uherský
Brod, Střední škola průmyslová a hotelová
Uherské Hradiště (maturitní obor – Technické
lyceum, Strojírenství, Hotelnictví a turismus,
učební obor – Číšník – servírka) a Střední
zdravotnická škola. Dva žáci z pátého ročníku se hlásili na víceleté gymnázium.
Všichni vycházející žáci byli přijati na své
vybrané školy hned v prvních kolech přijímacího řízení. Nezbývá, než jim popřát hodně
úspěchů v jejich dalších životních etapách.
Šárka Chmelařová
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podloženo opravdovým mistrovstvím. Pan
Moštěk i jeho spolupracovníci z jeho dílny se
stali našimi nezištnými pomocníky v nelehkých začátcích. Doslova a do písmene vedli
naše ruce při tom, když pod našimi prsty začaly na kruhu vyrůstat první hrnečky, misky a
vázičky. A není vůbec tak jednoduché, jak to
vypadá! Moc jim i touto cestou děkujeme a
obdivujeme jejich mistrovství a erudici, s jakou
svoji práci dělají. V koutku duše spoléháme na
to, že svá ochranná křídla nad námi nechají
rozevřená i v dalších letech.
Práce na hrnčířském kruhu si vyžádala
přeorganizování práce tak, aby bylo zapojeno
co nejvíce žáků a náplň kroužku přinášela i
nové pohledy na výtvarné činnosti a techniky.

SPŠ Uh. Brod
SPŠ Zlín
SŠ průmyslová a hotelová UH
Gymnázium Uh. Hradiště
Gymnázium Uh. Brod 8leté
SOŠ Technická UH, Mojmír
Střední zdravotnická škola UH
Střední zdravotnická škola Brno
SOU Uh. Brod
Střední odborná škola
a gymnázium Staré Město
Střední policejní škola Holešov
Střední škola služeb, s. r. o.
Střední škola letecká, s. r. o.
Celkem

Žáky nejvíce zaujala technika malby vaječnou temperou, kterou si vyzkoušeli na svých
pokusech o portrét, autoportrét, figurálních
kompozicích s dětskými a zvířecími motivy. Sama jsem byla překvapena a potěšena,
s jakým zaujetím a nasazením své velkoformátové práce zvládali. Některé z těchto maleb už
byly vystaveny při výzdobě školy při volbách,
další při prezentaci a vyhodnocení výtvarné
soutěže.
Pokud přežije zájem žáků o keramiku a
zajímavé výtvarné techniky i přes prázdniny,
už teď se mohu těšit na práci ve výtvarném
kroužku v novém školním roce.
Jitka Kučerová

Maturitní obory
Chlapci
Dívky
3
1
1
2
1
1
2
2
-

Učební obory
Chlapci
Dívky
1
2
4
1
2
-

-

3

-

-

1
2
8

11

6

1
5
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zateplení čtyř pavilonů ZŠ, nový povrch střechy, výměna všech oken a vstupních dveří

nové herní prvky na dětském hřišti v MŠ

nové herní prvky na dětském hřišti v MŠ

nové oplocení dětského hřiště MŠ

školní akademie

zbudování bezbariérového přístupu do ZŠ

školní akademie
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nové herní prvky na dětském hřišti v MŠ

zápis dětí do MŠ
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loučení s deváťáky

pasování předškoláků

zahajování a ukončování školního roku

•

pořádání počítačových kurzů

Byty

nákup domu po Václavu Šimčíkovi
do vlastnictví obce

•
vybudování šesti bytů v nástavbě MŠ, z toho 4 byty nájemní pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, 2 prodány ve veřejné dražbě
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nabídka domu č. 50 ve veřejné
dražbě – zatím nevydraženo
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Veřejné prostranství

revitalizace hřiště Záhumní, Rybníček, u kolotoče, u ČOV nová zpevněná plocha hřiště

Budování nového plotu na dvorku za měšťankou

•
•
•

Nátěry všech laviček v obci
Nátěry zábradlí mostů a lávek
Hřiště Horní konec – oprava
a dodání nových fotbalových branek

Umístění plastik vlčnovského rodáka Josefa Kadlčíka před Charitní dům
strana 14
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Akce Klubu sportu a kultury

pořádání plesů



košt vdolečků

chystáme Vánoce

hodové zpívání

vánoční koledování

koncert pro Klokánek

dětský karneval
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šachový turnaj

velikonoční dílničky
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Některé výstavy v obecní galerii

film Maryša ve fotografii

koncert Jaroslava Hutky

strana 16

výstava Betlémů

sklářská škola Petra Pavelčíková

preparátor Antonín Mikulec

vyšívané obrazy Zuzany Moštkové

výstava Vlčnovského kroje
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Odpady

zřízení skládky stavební suti a využití drceného recyklátu pro zpevnění obecních cest

•

zavedení pytlového systému sběru

umístění e-boxu a sběrné nádoby na
zářivky v budově Obecního úřadu

výstavba nového sběrného dvoru

Obecní budovy

každoroční líčení búdy č. 13, domu č. 65 a muzea pod kostelem vč. vnitřních omítek

Charitní dům – pořízení sít proti hmyzu do všech oken, budování pergoly v zahradních prostorách, zhotovení vitráží v kapli
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•

•
•
•
•
úprava dvora obecního úřadu,
zastřešení přístupu k WC

Vozidla
•
•
•
•

nátěry všech oken v budově Zahrádkář

generální oprava dveří od měšťanky,
vstupní dveře do ordinace
MUDr. Paličkové, Obecního
úřadu, pošty
vymalování interiéru Obecního úřadu
zbudování šatny pro zaměstnance obce
oprava sklepních prostor přístupových
schodů v budově Zahrádkář
vybudování hygienického zázemí,
šaten a klubovny pro tenisový kurt

Ostatní

likvidace obecního vozidla Škoda
Favorit /dle zákona o odpadech/
prodej Škody Felicie
(kterou měla ve výpůjčce Charita)
nákup ojetého vozidla Škoda Fabia
nákup sněžné frézy

velká voda

velká voda

zídka na hřbitově

zídka na hřbitově

zkapacitnění vodoteče Panské

•
•

zřízení bankomatu – jeho provoz
ukončen pro nezájem občanů
těžba v obecních lesích
a výsadba nových porostů

Dění v obci

100. výročí založení tělovýchovy
ve Vlčnově a 80 let fotbalu
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koupaliště - akce Suchou nohou

děkovná mše v búdách

1. sv. přijímání

živý betlém

Muzikál Ecce homo

krojová svatba

krojová svatba

svatba v muzeu

svatby v búdách
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country bál

Dětský krojový ples

Krojový ples

Myslivecký ples

fašank
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Hasičský ples

fašank

fašank
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Pohádkový les

Hasiči – výroční schůze

svěcení praporu

Hasiči – výroční schůze

100. výročí založení Sokola

Hasiči – výroční schůze

100. výročí založení Sokola

Spolupráce s farností

vydání Vlčnovského evangeliáře
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spolupráce na organizaci Tříkrálové sbírky
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•

žehnání restaurovaných křížů

zajištění finančních prostředků na:
vybudování kanalizace kolem kostela, rekonstrukce WC za kostelem, vybudování nových chodníků kolem kostela, úprava zídky před kostelem

Vánoční koncert muziky z Těrchové

Významné události Vlčnova,
na kterých se obec aktivně podílela

návštěva prezidenta ČR
Václava Klause s manželkou
strana 22

V lčnovský zpravodaj – číslo 30 – říjen 2 010

•

podání žádosti do světové centrály UNESCO v Paříži o zápis
Jízdy králů mezi mistrovská
díla nehmotné kultury světa

vstup obce Vlčnov do nově vzniklé organizace Sdružení místních samospráv – organizace zastupuje 1100 obcí, 1 milion obyvatel, první předseda – starosta obce Vlčnov Jan Pijáček, organizace se zasazuje o spravedlivější rozdělování finančních prostředků ve prospěch menších obcí

udělení certifikátu mezinárodní organizací ICCN
obci Vlčnov, která byla zapsána mezi města, která
se aktivně podílí na ochraně nehmotné kultury světa

návštěva ministra zemědělství

účast starosty a místostarostky obce na uvítání a rozloučení se Svatým otcem Benediktem
XVI. při příležitosti jeho návštěvy v ČR

návštěva Tomáše Bati ve Vlčnově

uspořádání mezinárodní konference starostů za účasti zástupců 17 států ze čtyř kontinentů pod záštitou UNESCO, premiéra ČR, ministra kultury,
předsedy Senátu PS PČR, senátorky Jany Juřenčákové, primátora hlavního města Prahy, hejtmana Zlínského kraje, starosty města Uherské Hradiště.
Hlavní pořadatel organizace ICCN se sídlem v Jižní Koreji zastupuje 95 měst a obcí a 10 milionů obyvatel.
Předsedou této organizace byl zvolen na příští dva roky starosta obce Vlčnov Jan Pijáček.
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Dotace r. 2007
•
•
•
•

4 byty pro příjmově vymezené
skupiny obyvatel
JPO II (hasiči) – dotace kraje
knihovna –dotace města UH
dotace ministerstva kultury

Dotace r. 2008
•
•
•
•

základní kámen ČOV

Muzeum pálenic

Muzeum pálenic

Muzeum pálenic

chodníky směr Veletiny
(ukončeno 2009)
JPO II (hasiči) – dotace kraje
knihovna – dotace města UH
dotace ministerstva kultury

Dotace r. 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČOV (ukončení 2010)
Základní škola – zateplení
+ střecha + výměna oken
Muzeum pálenic (ukončení 2010)
Tartanová dráha – hasiči
Cyklostezka pod búdama – soukromý
investor JUDr. Zdeněk Zemek
knihovna – dotace města UH
JPO II – dotace kraje
Czechpoint
dotace ministerstva kultury
dotace na územní plán

Dotace r. 2010
•
•
•
•
•
•
•
•

MAS – revitalizace dětských hřišť
Doplnění krojového vybavení,
nákup cimbálu a projektoru
– Společnost jízdy králů
Stadion TJ
JPO II – dotace kraje
knihovna – dotace města UH
dotace na povodňové
škody – dotace kraje
Východní Slovácko – dotace na
zakoupení společného inventáře
(podium, party stan, sety a ozvučení)
dotace Ministerstva kultury
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Investice bez dotací

oprava pomníku z I. světové války

rekonstrukce kříže u ČOV

rekonstrukce a přemístění pomníku rumunských vojáků na hřbitově

oprava prostoru u kněžského hrobu
a chodníků na hřbitově

zbudování části nové zídky kolem hřbitova
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oprava kapličky pod vinohrady a kříže
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Neuskutečněné
Schválené a rozpracované dotace
investiční záměry na rok 2011
•

cyklostezka Uherský Brod,
schválená dotace 12,5 milionu korun,
zpracovaná projektová dokumentace –
realizace nebyla uskutečněna z důvodu
nepodpoření projektu některými
úředníky životního prostředí a
negativními postoji významného
podnikatelského subjektu ve Vlčnově

•
•
•
•

fyzická revitalizace veřejného prostranství,
schválená dotace 10 milionů Kč
výstavba rozhleden v regionu Východní Slovácko
Vlčnov – křižovatka Hraběcí cesty a cyklostezky pod búdama
podaná žádost a projekt schválený v prvním kole hodnocení
„Revitalizace veřejné zeleně“
projekt přeshraniční spolupráce region Východní Slovácko a Čachtice, Kopanice
„Chuť našeho přátelství“. Na realizaci se podílejí základní školy obou regionů.

Vzpomínka na Jiřího Bršlicu
Společná vzpomínka patří našemu
kolegovi, starostovi obce Nivnice, Jirkovi
Bršlicovi, který v letošním roce zemřel.
Nad hrobem blízkého člověka se více než
kdy jindy zamýšlíme nad smyslem života.
Života, který si nikdo z nás nemohl vybrat,
nikdo jsme si nemohli určit kdy, kde a komu se
máme narodit. Život nám byl darován a jako
dar ho máme přijímat a také předávat.
Náš kolega a kamarád Jirka si tohoto daru
byl jistě vědom a dokázal jej rozdělit mezi rodi-

nu, práci, přátele i své koníčky. Skvěle se staral o své blízké, zastával funkci, jejíž vysokou
náročnost jako jeho kolegové dokážeme velmi
dobře zhodnotit. Proto bylo vhodné náročnost
zaměstnání kompenzovat koníčky. Shodou
okolností jeho poslední veřejné vystoupení
bylo spojením jeho funkce starosty s jeho zálibou z pobytu v přírodě.
Jeho život vyhasl uprostřed jara, kdy se
jeho milovaná příroda k životu probouzí a
život v ní začíná. Zemřel symbolicky v den
svých jmenin, na svátek sv. Jiří a jen několik

hodin poté co jsem měla možnost se s ním
společně s ostatními kolegy osobně setkat.
Fotografie, které byly ten den pořízeny doslova obletěly Východní Slovácko a každý, kdo
viděl spokojený a pohodový úsměv bodrého
nivnického starosty, těžko dokázal pochopit,
že zůstane již jen na fotografii.
(část proslovu za Východní Slovácko na
pohřbu Jiřího Bršlici)
Marta Moštková

Jiří Bršlica, na fotografii druhý zprava
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