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Příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2014
Vám přeje
Obecní úřad a Zastupitelstvo Obce Vlčice

Vážení spoluobčané,
na sklonku letošního roku se k Vám dostává další výtisk Vlčických novin. Je to příležitost k ohlédnutí
se za událostmi uplynulých měsíců. V plánu jsme měli několik hlavních akcí. Podařilo se opravit místní
komunikace a lesní cesty v majetku obce. Uskutečnil se také plánovaný nákup komunální techniky - starší
kontejnerová nástavba na svoz bioodpadu a fekál na vývoz septiků a domovních čističek pro občany.
Zatěžkávací zkouška přišla v podobě přívalových dešťů a bleskové povodně, která v noci 2. června
nečekaně zasáhla část vesnice, a způsobila škody jak na obecním, tak na soukromém majetku. Jejich
odstranění stálo nemalé úsilí všech, přesto jsme byli schopni nabídnout pomoc i dalším postiženým obcím,
Rudníku a Čermné. Na nápravu povodňových škod na místních komunikacích jsme od Ministerstva dopravy
ČR obdrželi dotaci ve výši 297.000,- Kč.
Na podzim jsme získali Grant RWE na nové dětské hřiště ve výši 80.000,- Kč, které se podařilo
vybudovat v parku před Obecním úřadem. Zahájeno bylo zavedení inženýrských sítí k pozemku p.p.č. 715/2
(za hřištěm na Horních Vlčicích).
Dokončen byl též projekt revitalizace místního hřbitova. Dne 12.8.2013 byl Krajským úřadem
v Hradci Králové schválen provozní řád veřejného pohřebiště ve Vlčicích, a je zde tedy znovu možné po
několika dlouhých desetiletích opět ukládat ostatky. V současné době obec eviduje již 13 zájemců o zřízení
hrobového místa. Související oprava vstupní hřbitovní brány prozatím nemohla být uskutečněna, protože
Ústav památkové péče dosud neposkytl přislíbenou dotaci.
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Odložena musela být i plánovaná dostavba MŠ (vyplnění proluky mezi stávajícími budovami),
i výměna topení v ZŠ (přechod z vytápění elektřinou na biopelety - výstavba kotelny a nové rozvody),
protože jsme prozatím neuspěli s žádostmi o dotace. V pátek 29.11. byla ale podána nová žádost o dotaci
na zateplení a změnu zdroje tepla v budově ZŠ, výsledek řízení by měl být znám začátkem příštího roku.
Aktivně jsou stále vyhledávány i možné dotační zdroje na dostavbu MŠ. Situaci komplikuje fakt, že rokem
2013 končí jedno programovací období a čeká se na vypsání dotačních titulů v novém programovacím
období 2014 – 2017.
Dne 2.12.2013 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu a zrestaurování
sakrální stavby - kříže na louce u Venclových. Zde bychom rádi vyjádřili poděkování paní Věře Kalinové a
panu Jiřímu Venclovi za to, že Obci Vlčice darovali pozemek pod tímto křížem. Moc si toho vážíme a za
jejich vstřícné jednání jim patří veliký dík!
V rámci Společenství obcí Podkrkonoší a Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory se
momentálně pracuje na Integrované strategii rozvoje území celé MAS. Tento dokument je důležitý pro
přiznání programu LEADER do celého území MAS v programovacím období 2014-2017. V plném proudu
jsou přípravy tradičních akcí MAS – Novoroční nohejbalový turnaj, kterého se družstvo naší obce pravidelně
účastní, a výtvarná Soutěž o Podkrkonošskou Sněženku, které se účastní všechny Základní školy v SoP,
letošním tématem je „Vítejte u Vás, náš soused náš kamarád“.
U „Satelitu“ vznikne nová zastávka autobusu. V nebližší době bude osazeno přenosné označení
zastávky. Na jaře Obec vybuduje nástupiště a bude osazen pevný označník. Povolení k provedení stavby
máme, náklady jsou v režii Obce. Prozatím bude zastávka jednosměrná.
Již téměř rok probíhá příprava záměru opravy stávajícího chodníku a jeho následného prodloužení o
zcela nové chodníky, a to v jednom směru až k základní škole, ve druhém směru až k „Satelitu“. Při výstavbě
nového chodníku musí být dodrženo mnoho bezpečnostních předpisů a technických norem, které musí být
zohledněny v návrhu jeho technického řešení a v projektové dokumentaci, jsou nutná vyjádření
nejrůznějších institucí. Jednoduchá bohužel nejsou ani jednání s některými vlastníky pozemků, přes které je
nový chodník navržen. Investor druhé bioplynové stanice, firma ENERGO TOP BIO, se písemně zavázala
vybudovat v obci chodníky do dvou let od kolaudace bioplynové stanice. Ta proběhla nedávno, dne
28.11.2013. Technická dokumentace k opravě stávajícího chodníku byla předána firmě ENERGO TOP BIO
v srpnu 2013. Dokončení projektové dokumentace na výstavbu nových chodníků je závislé na dokončení
obnovené mapy katastru nemovitostí, kterou momentálně připravuje k uvedení v platnost pracoviště
Katastrálního úřadu v Trutnově. V první polovině roku 2014 by měla být dokončena, včetně zahájení
stavebního řízení. Ačkoliv se tedy některým z Vás může zdát, že se kolem chodníků nic neděje, přípravy
probíhají, a dohromady je to poměrně složitý proces, který zabírá spoustu času.
Závěrem nesmíme opomenout, že 7. Září 2013 se uskutečnil DEN OBCE VLČICE, kterým jsme si
připomněli 10 let od slavnostního vysvěcení obecního praporu. Tato akce se velice vydařila, o čemž svědčí
nejen velký počet návštěvníků, ale také nadšené ohlasy. Velké poděkování proto patří všem spolkům i
jednotlivcům, kteří se do přípravy a organizace celé akce, včetně zajištění všech doprovodných programů,
aktivně a zcela nezjištně zapojili. Vaše nasazení a nadšení pro věc bylo obdivuhodné, bez Vás všech by to
rozhodně nedopadlo tak, jak to dopadlo!

Eva Havrdová
starostka obce

Co se v uplynulém roce dělo v obci
Leden, únor Březen
Duben
-

vyhrnování sněhu traktorem a smykovým nakladačem
posyp komunikací a chodníků štěrkem
kácení a prořezávka stromů u budovy školky
štěpkování a úklid vesnice
oprava cest na Horních Vlčicích, k panu Křivskému, u pana Kociána
nákup kontejnerového nosiče + 1 kontejneru
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oprava a rozšíření obecní cesty v lese od pana Kociána k vodojemu, vykácení stromů
nákup kontejneru na bioodpad
úklid obce po povodni (zasáhla vesnici 2.6.2013)
oprava cesty asfaltovou drtí k panu Křivskému a panu J.Petrovi (provedla firma REPARE)
výpomoc traktorem a smykový nakladačem (bobek) po povodni v obci Čermná
výstavba základny pro hasičský sport na travnatém hřišti
oprava mostku naproti panu Malinovi, u pana Bubna, k panu Křivskému
výměna střechy na vodojemu na Horních Vlčicích nad Vítovými (nová krytina, okapy)
výměna střechy na vodojemu v lese nad panem Kociánem (obojí provedla firma Jeník Petr)
nové oplocení okolo vodojemu nad Vítovými i v lese nad panem Kociánem
nové okapy na části obecních hospodářských budov
nové zábradlí na mostě u travnatého hřiště na Horních Vlčicích
drobné zednické opravy ve škole a školce
položení nové dlažby před hasičskou zbrojnicí
školka - nové dřevěné štíty na budově tělocvičny, nový uzamykatelný dřevěný zahradní
domek na venkovní hračky a nářadí
příprava na DEN OBCE - úklid veřejných prostranství, obecních budov, hasičské zbrojnice,
hřbitova, kostelní věže, organizace a technická podpora akce
nákup fekálu 6m3 pro vývoz domovních septiků a čistíren
terénní úpravy a instalace nového dětského hřiště v parku před obecním úřadem
dokončení oplocení areálu hospodářských budov obce
čištění koryta potoka v délce od budovy školy až po Čečetkovi, kromě několika míst, která
nebyla obecní technice a technice pana Klímy přístupná (vzrostlé stromy, oplocení
soukromých pozemků)
oprava mostu „u Hájenky“ (směr Čermnou) poškozeného povodní 2.6.2013 (firma REPARE)
schválen nákup nové čelní šípové radlice na traktor
vyhrnování sněhu a posyp štěrkem s traktorem, vyhrnování smykovým nakladačem

V průběhu celého roku jsou poskytovány služby občanům (doprava materiálu traktorem, sekání
křovinořezem, práce malotraktorem, sekání travním traktůrkem, sekání traktorem, mulčování, štěpkování,
práce smykovým nakladačem. Současně s tím kontinuálně probíhá údržba a běžné opravy na majetku obce,
úklid a sekání veřejných prostor v obci i mimo ní (k železniční zastávce, na Peklo, k Hájence).

Ladislav Obst

Obecní úřad Vlčice nabízí občanům tyto služby:
práce křovinořezem
práce DESTA
doprava a práce malotraktorem
doprava a práce traktorem
práce travním traktorem
sekačka s košem
sekačka bez koše
doprava a práce BOBEK LOCUST

125,- Kč/hod.
240,- Kč/hod.
240,- Kč/hod.
450,- Kč/hod.
300,- Kč/hod
125,- Kč/hod.
115,- Kč/hod.
450,- Kč/hod.

ZAPŮJČENÍ:
výsuvný žebřík
30,- Kč/den
rampa
50,- Kč/den
míchačka
50,- Kč/den
Požadavky na tyto služby
zasílejte přímo na OÚ Vlčice.
(Ceny jsou bez DPH)

Vyvážení jímek a septiků – cena je stanovena jako manipulační poplatek za jízdu traktorem na ČOV
Hostinné. Další náklady spojené přímo s likvidací odpadu si platí objednatel sám na základě faktury, kterou
mu zašle Městská správa Hostinné s.r.o. (cena zpracování 1m3 je 140 Kč bez DPH)
Odvoz odpadu ze zahrad - dle dohody s OU lze přistavit kontejner na odvoz odpadu ze zahrad
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VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Eva Havrdová – starostka, p. Jan Horký - místostarosta, p. Bořivoj Trávníček - místostarosta pro les,
Ing. Pavla Ježková, pí. Šárka Kresanová, p. Ladislav Obst, p. Jiří Ondráček – zastupitelé

Dne 10.6.2013 Zastupitelstvo obce projednalo:











Rozpočtové opatření č. 3/2013
Výsledky přezkoumání hospodaření Obce Vlčice za rok 2012 provedené firmou Finco-Audit spol.
s r.o. Trutnov, zastoupená Ing. Jaromírem Hampelem - ze zprávy nezávislého auditora vyplývá,
že nebyly zjištěny žádné nedostatky¨
záměr bezúplatného převodu p.p.č. 3809 v k.ú. Vlčice u Trutnova do majetku Královéhradeckého
kraje, Správa silnic KHK
žádost manželů Soni a Svatopluka Dvořáčkových o odprodej p.p.č. 139/1 v k.ú. Vlčice u Trutnova,
žádost Doc. PhDr. Jiřího Hrabince, CSc, o odprodej p.p.č. 3353 v k.ú. Vlčice u Trutnova, žádost
Ing. Stanislava Hlaváče o odprodej p.p.č. 247/8 a 248/2 v k.ú. Hrádeček, žádost paní Jany Machové
o odprodej části p.p.č 841/2 za účelem přístupu ke svému pozemku č. 841/1 – obec nechá
vypracovat znalecké posudky na prodej či pronájem a záměry zveřejní na úřední desce
veřejná sbírka na povodní postiženou Obec Rudník - peníze budou zaslány přímo na účet Obce
Rudník
Obec Vlčice vyslala své pracovníky na pomoc do povodní postižené Obce Čermná, její starosta
ocenil naši pomoc a požádal o další spolupráci s naší obcí
přístavba MŠ – je zažádáno o stavební povolení, kotelna ZŠ – čekáme stále na vypsání a schválení
dotací
obecní cesty – p. Vl. Pechan poukazuje na to, že zemědělci nemají kudy jezdit, stav cesty
na Čermnou je špatný – starostka obce informuje, že již příští rok by v rámci komplexní pozemkové
úpravy Ministerstva zemědělství mohlo dojít k zahájení renovací původních a výstavbě nových cest
pro majitele zemědělské půdy

Dne 30.9.2013 Zastupitelstvo obce projednalo:











Rozpočtové opatření č. 4/2013
Obec Vlčice vydává provozní řád veřejného pohřebiště Vlčice. Provozní řád byl vyhotoven v souladu
s platnými předpisy na základě návrhu schváleného Krajskou hygienickou stanicí Trutnov a Úřadem
Královéhradeckého kraje. Pravidla pro provoz pohřebiště budou zveřejněna přímo na hřbitově,
kompletní znění provozního řádu bude zveřejněno na úředních deskách Obecního úřadu
Směna pozemků LČR a Obce- VlčiceStarostka obce byla oslovena zástupci podniku Lesy ČR ,
Ing. Hillermannem a Ing. Grundmannem . Ze strany LČR byla navržena směna , kdy Obec Vlčice je
majitelem komunikace , která vede blokem lesů v majetku LČR a naopak Obec Vlčice má zájem
získat od LČR pozemky pod Břečtejnem a v jeho okolí, dále byli nabídnuty i lesní pozemky,
navazující na lesy v majetku Obce Vlčice . Budou vypracovány znalecké posudky, kdy bude zjištěna
cena směňovaných pozemků . Poté budou teprve uzavřeny smlouvy o převodu.
Ředitelka školy Mgr. Blažková předložila návrh rozpočtu ZŠ a MŠ, ten bude projednán podrobně na
samostatném pracovním jednání ZO, na které bude paní ředitelka pozvána
Obec Vlčice požádala Ministerstvo dopravy o poskytnutí dotace na odstraňování následků letošních
povodní. Této žádosti bylo vyhověno a obec obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 297.000,Kč
Nařízení ZO č.1/2013 – zákaz domovního prodeje na území obce Vlčice
dětské hřiště - Obec Vlčice obdržela dotaci ve výši 80.000,- Kč od spol. RWE na vybudování
dětského hřiště. Starostka obce navrhuje vybudovat hřiště na pozemku u „satelitu“ . Byl vznesen
protinávrh, aby hřiště bylo vybudováno v centru obce u budovy obecního úřadu. Na základě
poptávkového řízení byla vybrána dodavatelská firma Dřevovýroba Fr.Smitka
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žádost p. Martina Petra o pracovní místo. M. Petr byl od 1.4.2012-31.3.2013 v rámci programu
Úřadu práce zaměstnancem obce . Zkušenosti s jeho prací jsou výborné, žádosti se vyhovělo
na základě předchozích jednání byl zakoupen fekál, bude tedy zahájen provoz služby pro občany –
vyvážení jímek a septiků
obecní cesty –pozemková úprava: proběhlo jednání zástupců pozemkového úřadu, projektanta,
zemědělců a majitelů půdy . Ze strany uživatelů půdy byly vzneseny požadavky na vybudování
sjezdů na pozemky, tyto požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace. Další jednání
budou následovat.

Dne 27.11.2013 Zastupitelstvo obce projednalo:












rozpočtové opatření č. 5/2013, Rozpočtové provizorium obce na rok 2014
návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vlčice na rok 2014, příspěvek obce na neinvestiční náklady školy
převod pozemku č. 841/2 od ÚZSVM do majetku obce
v části obce nejvíce postižené červnovou povodní byl vyčištěn potok
žádost pí. Michaely Bradáčové o odprodej části pozemku č. 786/1 v k.ú. Vlčice navazující na
pozemky v okolí domu č.p. 110 – Obec o prodeji tohoto pozemku aktuálně neuvažuje
obnova zařízení kuchyně v Kulturním domě – nové dřezy a další zařízení
schválena koupě nové, větší radlice, která zrychlí a zlepší vyhrnování cest, stará radlice bude
nabídnuta k odprodeji
paní Pavlistová vznesla dotaz, kdy bude hotový nový chodník, připomínkovala znečištění místních
komunikací - členové ZO jí její dotazy zodpověděli: chodníky se písemně zavázala vybudovat firma
ENERGO TOP BIO do dvou let od kolaudace bioplynové stanice, znečištění místních komunikací
řešíme průběžně vlastní technikou, úklid silnic znečištěných provozem v bioplynových stanicích
zajišťují jejich provozovatelé
u satelitu bude vybudována nová autobusová zastávka směrem z Vlčic a bude zatím jednosměrná
majitelé zahrad si mohou na OÚ požádat o přistavení kontejneru na likvidaci trávy a dalšího
zahradního odpadu, zatím tuto možnost využívají převážně majitelé RD v satelitu.

Podrobné znění všech zápisů z jednání Zastupitelstva obce naleznete na webových stránkách obce
www.ou-vlcice.cz, nebo do nich lze nahlížet v kanceláři obecního úřadu. Všechna zasedání zastupitelstva
obce jsou veřejná, každý se jich může v případě zájmu zúčastnit. Termíny jsou aktuálně zveřejňovány na
webových stránkách obce či úředních deskách, včetně programu jednání.

Zakázkové krejčovství
Opravy a úpravy oděvů

Kováčová
Miroslava

Nabídka zasílání informačních SMS občanům

Vlčice 101
542 01 Trutnov
Tel: 737 638 808

Mnozí z Vás již využívají novu službu obce, a to zasílání
informačních SMS na mobilní telefony či e-maily,
týkající se aktuálního dění v obci. Občané tak mají
možnost být rychle informovaní např. o přerušení
dodávky el. energie či vody, o změně úředních hodin
Obecního úřadu či České pošty, termínu svozu
nebezpečného odpadu, očkování psů, o prodeji
spotřebního zboží či ovoce a zeleniny před obecním
úřadem apod. Pokud i Vy máte o tuto službu zájem,
postačí pouze nahlásit své telefonní číslo či e-mail na
obecním úřadě a budete ihned zařazeni do seznamu
příjemců zpráv.
Tato služba obce občanům je BEZPLATNÁ.
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CENOVÝ VÝMĚR NÁJMU HROBOVÝCH MÍST A SLUŽEB
HŘBITOV VLČICE - S ÚČINNOSTÍ OD 1.10.2013
pronájem na dobu 10-ti let
název
hrob
urnový hrob
vsyp rozptyl

m2
2
1

nájem Kč
250
100

služby Kč
250
200

celkem Kč
500
300

100
200
Ceny mohou být úměrně upraveny dle skutečné výměry
hrobového nebo urnového místa.

250

Obec Vlčice - správce hřbitova

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013 ve Vlčicích
Voliči v seznamu:
402
Volební účast voličů: 244, tj. 60,7 %
Strana
1. ANO 2011
2. KSČM
3. TOP 09
4. ČSSD
5. ODS
6. Úsvit přímé demokracie T. Okamury
7. KDU-ČSL
8. Strana zelených
9. Česká pirátská strana
10. Strana Práv Občanů Zemanovci
11. Dělnická strana sociální spravedlnosti
12. Strana soukromníků ČR
13. Strana svobodných občanů
14. Suverenita-strana zdravého rozumu
15. Hlavu vzhůru – volební blok
16. Politické hnutí změna
17. Aktiv nezávislých občanů
18. LEV 21 – národní socialisté
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Hlasy
55
51
39
32
22
15
7
6
4
3
3
2
2
1
1
1
0
0

%
22,54
15,98
15,98
13,11
9,01
6,14
2,86
2,45
1,63
1,22
1,22
0,81
0,81
0,40
0,40
0,40
0,00
0,00
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Myslivecké sdružení Vlčice
Již koncem září myslivci sklízí jeřabiny,
hromadí jablka. V říjnu jsme připravili oves a
ostatní obiloviny. Celkem 11q jádra. K 30. říjnu
jsme pak zásoby donesli do krmelců. Máme
celkem 3 krmelce v polní části honitby a 7 krmelců
v lesní části. Nesmí chybět seno, tvrdé pečivo a
hlavně krmná sůl, kterou zvěř potřebuje prakticky
celoročně.
Krmení (zakládání) do krmelců je
pravidelně prováděno hlavně o sobotách nebo
nedělích. Srnčí zvěři vadí rušení lidmi (křik) a
hlavně honění neposlušným, nebo zatoulaným
psem. Ideální zima pro zvěř je suchý sníh a klid
v lese. Ze srdce ji takovou zimu přejeme.

Myslivci Vlčice

Spolek vlčických babiček
Dne 5.9.2013 jsme se vyrazily na Olympiádu pro
starší a pokročilé do Havlovic. Všechny účastnice tj.
Figerová Marie , Cvrčková Eva, Venclová Věra, Prouzová
Marie, Prouzová Milena, Prouzová Blanka, Jeníková Ida,
Kozaňáková Jarmila , Magyárová Irena a Macková
Alena se zúčastnily všech disciplín tj. hod válečkem, hod
míčkem, skok z místa do dálky a minigolfu. Všem se
akce moc líbila, nejen díky sportovním výkonům , ale i
díky milým shledáním s ostatními účastníky.

Dne 9.9.2013 jsme po loňském velmi
pěkném výletě do Liberce opět nastoupily do
autobusu a těšily se na další poznávání krás naší
země. Výlet do Poděbrad byl pečlivě naplánován
a to včetně objednání výletní lodi. Všechny jsme
se moc těšily, že si užijeme příjemný výlet
s nevšedním zážitkem. Bohužel, navzdory

objednávce, loď nejela, stála v přístavu a kapitán měl
volno. Náladu nám to ale nezkazilo. A tak jsme
pokračovali v cestě do Dětenic. Ve středověké krčmě
jsme měli v plánu poobědvat. Tak se i stalo, a to během
doprovodného programu, který je vskutku výjimečný a
vřele všem doporučujeme tento zážitek.
Děkujeme tímto i Obecnímu úřadu, který nám,
tak jako vloni, uhradil dopravu.

Vlčické babičky

Strana 7

Vlčické noviny

Číslo 2/2013

JAKÝ BYL ROK 2013?
Do konce roku už zbývá jen několik málo dní, a to v mnohých z nás vyvolává kromě typického
předvánočního shonu také nutkání hodnotit úspěchy a nezdary právě uplynulých 12 měsíců. Stejně tak
bilancujeme i my hasiči.
Naší prioritou je a vždy bude požární ochrana. Letos si můžeme „gratulovat“ - máme za sebou další
rok bez ničivého požáru. Avšak při červnových povodních nám voda opět dokázala, že nám nejen pomáhá,
ale dokáže být stejně nebezpečná ne-li ještě více než samotný oheň. Další zásahy naší výjezdové jednotky
měly převážně charakter technické pomoci (odstraňování spadlých stromů z komunikací apod.), ale
pomohli jsme i při záchraně osamělé seniorky, jež zkolabovala v uzamčeném bytě.
Tento rok byl úspěšný i pro naše soutěžní družstva. Muži absolvovali 9 soutěží, přičemž nikdy
neobsadili horší než 3. místo. Ženy z celkového počtu 13 soutěží dokázaly 8 vyhrát, čímž ovládly Pohár
starosty OSH Trutnov pro rok 2013. V květnu založili Němečková M. a Petr K. ml. kolektiv mladých hasičů,
který má 19 členů. I přesto, že se děti scházejí při pravidelných schůzkách teprve krátce, už od srpna sbírají
zkušenosti při soutěžích v požárním útoku i běhu na 60m s překážkami. Na výsledcích našich týmů je znát,
že máme pro své tréninky tolik potřebné zázemí. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za všemožnou
podporu a zvlášť za úpravu hřiště a finanční prostředky nezbytné pro vybudování základny pro požární
sport. Díky tomu máme jedno z mála hřišť v okrese ideálních pro náš sport.
Děkujeme také svým fanouškům a všem občanům,jenž nám svou přízeň projevují účastí na námi
pořádaných akcích, a tímto si Vás dovolujeme pozvat na 66. Hasičský ples, který se bude konat v pátek
21.2.2014.
Závěrem Vám všem přejeme příjemné a poklidné vánoční svátky a mnoho zdraví a štěstí v
novém roce.

Za SDH Vlčice Pelantová H. ml.

Hubertova jízda ve Vlčicích
Svatý Hubert je patronem nejenom myslivců a střelců, ale také řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků,
kovodělníků, slévačů a matematiků. A právě na počest Svatého Huberta se konají Hubertovy jízdy, které se
pořádají na ukončení jezdecké sezóny. V sobotu 26. října se ve Vlčicích konal již 12. ročník Hubertovy jízdy.
Vlastní jízda letos začínala o něco později, takže
ranní mlha již byla pryč, a také začínala na jiném
místě. I letos měla jízda štěstí na celkem pěkné
počasí. Dokonce i slunce občas zasvítilo, takže jak
jezdci, tak i diváci mohli být spokojeni. Na jezdce
čekalo celkem 19 překážek seskupených do pěti
zastávek. Překážky byly opět připraveny ve dvou
variantách – pro „velké“ koně a pro poníky. Kdo
chtěl, tak překážky mohl i objet. Jezdci byli
tradičně rozděleni do tří lotů. Po absolvování
celé jízdy a překonání všech překážek se konal
závěrečný dostih – halali – všech lotů. Po dostizích samozřejmě nechybělo rozdílení cen. Letošní úspěšné
Hubertovy jízdy se zúčastnilo téměř 40 koní a 2 povoz.
(zdroj. Novinky.cz)
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Fotbalový klub Vlčice
V letošní sezóně jsme se již počtvrté zúčastnili KLMF. Ze začátku jsme byli nalosováni do velmi silné
skupiny, ale věřili jsme si na postup do play-off. Ten jsme vybojovali a do play-off nakonec postoupili, poté
co jsme čtyři zápasy vyhráli, jeden remizovali a tři prohráli, a celkem jsme tak získali 13 bodů a postoupili
z druhého místa.
Ve čtvrtfinále jsme se utkali, stejně jako loni, s týmem FC 4Promile a první zápas na hřišti soupeře
vyhráli 3-2 a odvetu za povzbuzování našich fanoušků vyhráli na našem domácím hřišti 10-1. V semifinále
jsme narazili na tým Starci na chmelu, se kterým jsme se potkali ve stejné fázi v loňské sezóně. Bohužel
stejně jako loni jsme na tento tým nestačili a na jejich hřišti prohráli 7-1 a doma poté 3-2, takže nás stejně
jako v loňské sezóně čekal zápas o třetí místo.
Zápas o třetí místo jsme sehráli proti loňskému vítězi FK Tesla. K zápasu jsme se sešli v sestavě
Jindřich Jebavý, Martin Petr, Roman Wimmer, Marek Mach, Víťa Šošovička, David Pálinkáš, František Petr,
Tomáš Sedláček, Lukáš Dvořáček a Lukáš Pašta. Ze zdravotních nebo jiných důvodů se nemohli zúčastnit Jan
Trávníček, Josef Novák, Jakub Zikmunda a Vojtěch Smola.
Do zápasu jsme vstoupili aktivně a soupeře od prvních chvil přehrávali. Po dvou minutách hry trefil
David tyč, ale chvilku na to již slavil první branku a dostal nás do vedení. Vzápětí se trefil Víťa a v rychlém
sledu po něm opět David a my tak už po sedmi minutách vedli 3-0, nepolevovali jsme v aktivitě a soupeře
dál drželi před jeho brankou, kde ho několikrát dobrými zákroky podržel ve hře brankář. Pak na chvilku
polevil náš tlak a do dvou příležitostí se dostal i soupeř, ale Jindra dobrými zákroky uchránil svou svatyni od
inkasované branky. Ke konci poločasu se po dlouhém autu trefil střelou o tyč Martin a my tak vyhráli
poločas 4-0.
Do druhého poločasu jsme opět vstoupili aktivně a soupeře zatlačili před jeho bránu, kde Fanda
dobrou střelou trefil tyč. Pak několikrát soupeře zachránil brankář nebo jsme v dobrých příležitostech pálili
těsně vedle brány. Soupeři jsme nenechávali moc prostoru, a když už se dostával do šance, vždy dobře
zasáhla obrana nebo střelu lapil Jindra. Pak jsme se konečně dokázali znovu prosadit, když se trefil David a
zkompletoval tak svůj hattrick. Další branku vstřelil Lukáš P. , který tečoval autový kop za záda brankáře a na
konečných 7-0 po skvělé přihrávce Martina zvýšil střelou do prázdné branky Marek. Jindra si tak připsal
cenné čisté konto a my jasným výsledkem vybojovali třetí místo. A mohli jsme tak být nadmíru spokojeni
s naší účastí v tomto ročníku KLMF, ve kterém jsme zatím dosáhli našeho nejlepšího výsledku.
Před předáváním medailí a pohárů byli ještě vyhlášeni nejlepší hráči ligy, kde se mezi útočníky umístil
i David Pálinkáš. Ten byl i naším nejlepším střelcem s 22 brankami a celkově druhým nejlepším střelcem
celé ligy. 12 branek vstřelil Víťa Šošovička, který byl třetím nejlepším střelcem ligy, 7 branek vstřelil Roman
Wimmer, po dvou brankách vstřelili
Martin Petr, Tomáš Sedláček,
Marek Mach a Lukáš Pašta a jeden
gól přidal Jindřich Jebavý.
Závěrem bychom chtěli
poděkovat za podporu všem
fanouškům, kteří nás chodí
povzbuzovat na naše zápasy a OÚ
Vlčice za jeho podporu našemu
klubu.
Více na:
http://fk-vlcice.webnode.cz/

(Lukáš Pašta, Marek Mach, Roman Wimmer, František Petr, Vít Šošovička, David Pálinkáš
Tomáš Sedláček, Jindřich Jebavý, Martin Petr, Lukáš Dvořáče
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Turnaj v ping-pongu
Vlčice vs. Pilníkov
V neděli 6.7.2013 se Klub proti nudě
účastnil přátelského turnaje v ping-pongu
se soupeři z Pilníkova, a to za hojné účasti
soutěžících i povzbuzujících diváků.
Aktuální dění můžete sledovat na
webových stránkách klubu:
www.klubprotinude.iplace.cz

Společenská kronika
Noví občánci

Navždy nás opustili…

7.3.2013 Eliška Výborná
19.2.2013 Matěj a Ondřej Klossovski

3.6.2013 Jaroslav Košťál
5.5.2013 Marie Machalíková
15.11.2013 Adolf Štěpánek

Dne 30.11.2013 byl na vlčickém
hřbitově uložen do rodinného hrobu
první zesnulý, vážený pan Jiří Beneš.

UPOZORNĚNÍ
V současné době probíhá obnova katastrálního operátu do digitální podoby. Návrh nových výměr a zákresů
parcel je k nahlédnutí na Katastrálním úřadě v Trutnově. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena
vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. Může však dojít k odchylkám ve stavu výměr nemovitostí, což
přímo souvisí s výší daně z těchto nemovitostí. Doporučujeme proto všem občanům, aby se na možnou
změnu ve výměrách jejich nemovitostí co nejdříve informovali. V případě odlišností bude nutné podat do
31.1.2014 nové přiznání k dani z nemovitosti!!!

PLÁNOVANÉ AKCE:
Vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ

Obecní ples

13.12.2013 od 18.00 hod. na sále Kulturního domu

Silvestrovský přípitek

24.1.2014 na sále Kulturního domu

Hasičský ples

31.12.2013 - tradiční půlnoční přípitek s občany
pod vánočním stromem před Kulturním domem

Novoroční hokejový zápas

21.2.2014 na sále Kulturního domu

Karneval

„SVOBODNÍ vs. ŽENATÍ“ – bude dopřesněno dle počasí
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Ze Dne obce Vlčice - 7.9.2013
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Číslo 2/2013
Poslední čtvrtletí loňského školního roku bylo
zasvěceno řemeslům a povoláním. Navštívili jsme
bioplynovou stanici pana Korbela, kde jsme se
seznámili s jejím provozem. Také jsme dostali
pozvání do zahradnictví manželů Rejmontových. I tady jsme měli možnost poznat, kolik práce stojí za každou
vypěstovanou kytičkou či sazeničkou. Náš školní výlet byl také tématicky zaměřený. Ve vesnici Kohoutov jsme prošli
domácí pekárnu, keramickou dílnu i kozí farmu.
Žáci ale nezůstali jen u exkurzí. Také si na vlastní kůži vyzkoušeli různé
výrobní procesy v rámci hodin výtvarné výchovy, pracovních činností i
ve školní družině. Spolu s dětmi z mateřské školy jsme pak uspořádali
trh, kde děti své výrobky také samy prodávaly. Musíme říci, že jsme se
setkali s nebývalým zájmem veřejnosti o tento náš prodejní trh. Díky
štědrosti všech nakupujících
jsme mohli naše školáky
odměnit
zájezdem
do
zábavního centra Tongo v
Hradci Králové. Součástí
našeho jarmarku bylo i
vystoupení pod názvem
„Svátek rodiny“, při kterém žáci divadelními scénkami, básničkami i
písničkami chtěly své nejbližší nejen pobavit, ale také potěšit. V novém
školním roce však již žijeme úplně jinými zážitky a také důležitými úkoly.
Letošní velmi vydařený Den obce, který se konal první sobotu v září, kde jsme vystoupili s našimi „Vlčickými
písněmi“, jakoby předznamenal další celoroční práci. Náš letošní projekt má totiž název „Křížem krážem s
Krakonošem“. V jeho rámci jsme si vzali za cíl blíže poznávat vesnici,
ve které žijeme, navštívit významné budovy obce, seznámit se s její
historií, ale také zjistit, čím vesnice žije v současnosti. Ve spolupráci s
Obcí jsme se pustili do zajímavého, ale náročného úkolu. Chtěli bychom
naši vesnici více přiblížit i turistické veřejnosti a návštěvníkům Vlčic.
Proto jsme se pustili společně
do
tvorby
turistických
směrovek a zastavení, které
by měly pomoci v orientaci v
obci, ale samotnou vesnici
pro
návštěvníky
více
zatraktivnit.
Aby se nám práce lépe dařila, podnikli jsme společně výlet na Hrádeček,
který jsme si podrobně prohlédli a dokonce nakreslili. Cestou zpět jsme byli
pozváni panem Pechanem, abychom si prohlédli jeho hospodářství se
spoustou zvířátek a dozvěděli se tak i něco o jejich chovu.
S paní Ing. Ježkovou jsme podnikli zajímavou procházku do historie Vlčice, prošli jsem společně místní hřbitov a
navštívili věž kostela a domek spjatý se jménem J.A. Komenského.Ve svých projektových úkolech se žáci zabývají
významnými osobnostmi, které jsou s naší obcí spjati - jako byl Václav Havel a J.A.Komenský. Po stopách prezidenta
Václava Havla jsme se rovněž vydali do Prahy a prošli si starobylý Pražský hrad i s jeho zajímavými stavbami a
expozicemi.
Nyní se pilně připravujeme na náš tradiční vánoční koncert, který se bude konat dne 13.12. v 18 hodin opět v
budově Obecního úřadu. Srdečně zveme všechny vlčické občany na příjemné předvánoční zastavení.
Vydává:

Obecní úřad Vlčice
Vydání občasníku připravuje: Ing. Pavla Ježková
542 41 Vlčice 201
Školní přílohu připravuje : Mgr.M.Blažková ve spolupráci sD.Lonkovou,Mgr.D.Cahovou
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tel. 499 899 133 – referentka OÚ
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