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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou letní vydání Vlčických novin. Ano, je to k nevíře, jak čas utíká a další léto je tu.
Nechci Vám brát čas nějakými sáhodlouhými výčty činností, které jsou každodenní součástí naší
práce. Součástí tohoto vydání jsou jako obvykle i výtahy ze zápisů z jednání Zastupitelstva obce, kde
se dozvíte to nejdůležitější. Jen bych se ráda zastavila u jedné z věcí, která se na posledních jednáních
probírala.
Jedním z podnětů byl návrh na omezení hlučných aktivit v průběhu nedělí a svátků. Jedná se
hlavně o používání sekaček a motorových pil v ranních a večerních hodinách ve dnech klidu. Já
osobně nejsem zastáncem přílišného zakazování a nařizování. Myslím, že prostá lidská ohleduplnost
může vyřešit spoustu konfliktů, které zcela zbytečně vznikají. Každý dokáže pochopit nutnost sekání
trávy nebo řezání dřeva, pokud v průběhu týdne nebo soboty není příznivé počasí. Nicméně je třeba
pochopit i ty, kteří chtějí neděli prožít v klidu. Prosím Vás tedy o to, abyste než se vrhnete do sekání
trávníku nebo přípravy na tuhou zimu, případně pálení větví, popřemýšlejte, zda je opravdu ta pravá
chvíle. Možná má soused návštěvu, se kterou se dlouho neviděl, nebo sousedka právě pověsila prádlo.
Třeba se sami dostanete do situace, kdy budete chtít v klidu a pohodě relaxovat a oceníte, že soused
zrovna nevrčí se sekačkou.
Příjemné a klidné letní dny přeje starostka obce - Eva Havrdová

POZVÁNKA NA DEN OBCE VLČICE
Srdečně Vás zveme na Den obce Vlčice, který se letos uskuteční už 1. srpna opět před
kulturním domem ve Vlčicích. Minulý rok jsme mohli shlédnout vystoupení Strongmannů a jelikož
byli nadšeni z atmosféry, která tu panovala, rozhodli se zde při příležitosti letošního dne obce
uspořádat Český Pohár Strongmannů. Tudíž můžeme očekávat siláky z celé České republiky a tím
pádem ještě zajímavější podívanou než jsme mohli shlédnout minulý rok.
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Během večera nás svým hudebním vystoupením potěší
country skupina Pěna (www.skupinapena.cz), která datuje
své první vystoupení až do roku 1983 a za tu dobu vydala
několik svých vlastních písní. Dále se můžeme těšit na kapelu
Jam&Bazar (www.jambazar.cz), zpívající hity z let
sedmdesátých a osmdesátých – ABBA, Suzi Quatro, Bee Gees
nebo třeba oblíbené české filmové melodie. V neposlední řadě
Den
obce
zpestří
kapela
Benjaming´s
clan
(www.benjamingsclan.cz), která hraje muziku ovlivněnou
keltskou, skotskou a irskou hudbou. A jak o sobě sami tvrdí:“
Prioritou kapely je předávat lidem stovky kilowatt pozitivní
energie.“
Občerstvení bude zajišťovat místní sbor dobrovolných
hasičů.

!!! VŠECHNA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VLČICE JSOU VEŘEJNÁ !!!















Ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 02. 2015
rozpočtové opatření č. 6/2014
starostka obce seznámila přítomné s výsledky hospodaření obce za rok 2014, příjmy celkem
9.021.036,54 výdaje 6.872.672,37, celkem zisk obce Kč 2.148.364,17
starostka obce seznámila přítomné s výsledky hospodaření HOČ za rok 2014: středisko voda:
ztráta Kč 101.863,38, středisko les: zisk Kč 586.166,11, středisko sběrna: zisk 73.520,22,
středisko doprava ztráta Kč 120.162,10, celkový zisk Kč 432.322,63
starostka obce seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2015, rozpočet byl sestaven
vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč 7.872.330,starostka obce seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem obce na rok 2016 a 2017, rok
2016 příjmy a výdaje Kč 6.020.000,-, rok 2017 příjmy a výdaje Kč 6.150.000,ředitelka ZŠ, Mgr. Blažková, předložila rozpočet ZŠ na rok 2015. Příjmy Kč 600.000,-, výdaje
Kč 740.000,-, na pokrytí částky Kč 140.000,- bude využit rezervní fond školy za účelem
vybavení šaten a nové místnosti školní družiny
velitel SDH Vlčice předložil návrh rozpočtu SDH na rok 2015, ve výši Kč 97.000,- a dále
návrh rozpočtu pro malé hasiče ve výši Kč 32.960,starostka obce seznámila přítomné s podpisem nové partnerské smlouvy mezi Obcí Vlčice a
MAS KJH o.p.s.
na pozemcích 195, 223/2, 786/4 a 2248/21 v k.ú. Vlčice u Trutnova jsou vybudovány
komunikace, pozemky jsou v majetku Státního pozemkového úřadu, navrhujeme podat žádost
o bezúplatný převod, kdy budou pozemky pod komunikacemi převedeny do vlastnictví Obce
Vlčice
manž. Duchovi podali opětovnou žádost na zrušení předkupního práva, resp. zpětného
odkoupení nemovitosti (p.p.č. 417/1 v k.ú. Vlčice u Trutnova), jako obec máme dvě možnosti:
a) vzdání se předkupního práva b) využít předkupní právo (cena nemovitosti je Kč 330tis.),
starostka obce navrhuje využít předkupního práva a pozemek odkoupit zpět
manž. Kühnlovi předložili návrh na odprodej p.p.718/10 a st.363 ( včetně garáže), případně
navrhují směnu p.p.718/10 a st. 363 za část p.p.2517/2 , o návrhu bude zastupitelstvo jednat
podle výsledku jednání, které proběhne v nejbližších dnech
za FK Vlčice podal p. Marek Mach požadavek o finanční příspěvek na rok 2015, ve výši Kč
3.000,- na tréninkové dresy a vápno, navrhujeme schválit příspěvek, ale zároveň žádáme větší
spolupráci s obcí
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za klub šipkařů podal p. Petr žádost o finanční příspěvek na rok 2015 ve výši Kč 10.000,- na
šipkařské vybavení, registrační poplatky, cestovné a turnaje. Navrhujeme schválit příspěvek,
ale rovněž žádáme větší spolupráci s obcí
dne 1.8.2015 se v obci Vlčice uskuteční Český pohár Strongmannů, který bude zároveň spojen
s dnem obce

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 22. 4. 2015
rozpočtové opatření č. 1/2015
starostka obce seznámila přítomné s výsledky auditu hospodaření obce Vlčice za rok 2014,
auditem nebyla zjištěna žádná pochybení ani závady
starostka obce seznámila přítomné s výsledky kontroly OSSZ, která by la provedena dne
27.3.2015, kontrola neshledala žádná pochybení ani závady
starostka obce seznámila s návrhem směnné smlouvy mezi Obcí Vlčice a Lesy ČR s.p., záměr
směny bude zveřejněn na úřední desce Obce Vlčice a následně dojde k podpisu smlouvy
starostka obce seznámila přítomné s návrhem kupní smlouvy, kterou Obec koupí od SPÚ
pozemky v k.ú. Vlčice u Trutnova 15/1,16/1,17,60,218,221/2,2627/8,2627/9 za celkovou cenu
62.220,-Kč
starostka obce seznámila přítomné se smlouvou, která bude uzavřena mezi Obcí Vlčice a
SFŽP ČR, na základě této smlouvy bude Obec čerpat dotaci na akci“ Energetické úspory v ZŠ
a MŠ J. A. Komenského Vlčice“
obec Vlčice má zájem o odkup části pozemku 3926 ( pod kam. křížem na Hrádečku), s
majitelem proběhne jednání, o kterém bude zastupitelstvo následně informováno
p.Rudolf Korbelář požádal o zřízení věcného břemene ve svůj prospěch na p.p.53/1 a 2514/1 .
V těchto pozemcích jsou podzemní vedení vodovodu, kanalizace a el.vedení k domu č.p.111 .
na pozemku 296/13 v k.ú. Vlčice u Trutnova je zřízeno předkupní právo ve prospěch Obce
Vlčice na dobu 3 let, tato doba uplynula a majitel požádal o zrušení předkupního práva
nájemce obecního hostince p. Jan Klossovski podal k 31.5.2015 výpověď z pronájmu,
navrhujeme zveřejnění záměru pronájmu za stejných podmínek
starostka obce informovala přítomné o stavu prací v budově ZŠ, dále o výsledku kontrola ČŠI,
která proběhla v ZŠ i MŠ v březnu 2015, seznámila přítomné s tím, že ředitelka školy p.
Blažková rezignuje v nejbližší době na místo ředitele školy, z tohoto důvodu bude třeba
zahájit výběrové řízení na obsazení místa ředitele školy
manž. Šaškovi podali žádost o pronájem pozemku 3689, obec nemá zájem pozemek
pronajmout ani prodat
p. Hudík podal žádost o odprodej pozemku 3671 v k.ú. Vlčice u Trutnova, obec Vlčice nemá
momentálně zájem pozemek prodat, pokud by žadatel měl zájem o pronájem, bude zveřejněn
záměr pronájmu
MS Vlčice podalo žádost o příspěvek na nákup medikovaného krmiva, navrhujeme příspěvek
ve výši 4.000,-Kč schválit
p. Číhalová podala jménem dalších obyvatel nové výstavby žádost o zřízení dětského hřiště na
p.p.295/6 v k.ú.Vlčice, v nových domech bydlí převážně rodiny s malými dětmi a toto zázemí
zde chybí. Nabízejí i pomoc při budování, zjistíme náklady a fin.možnosti
Ing. Pecenová seznámila zastupitelstvo se stavem prací na dokumentaci nutné k čerpání
fin.prostředků na výstavbu cest navržených v KPÚ Vlčice, předložila návrh smlouvy o zřízení
služebnosti, která by měla být uzavřena mezi Obcí Vlčice a Lesy ČR s.p.. Lesy ČR jsou
majiteli vod. toků, přes které budované komunikace budou vedeny, jednání budou následovat

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 5. 2015
rozpočtové opatření č. 2/2015
jedná se o pozemek pod křížem na Hrádečku. P. Belica nám přenechá část pozemku výměnou
za část p.p.3925 o stejné výměře, směnná smlouva je připravena k podpisu a ke vkladu do
katastru nemovitostí
SÚS Hradec Králové nabízí k bezúplatnému převodu p.p.239,242/4,242/5 a 251 v k.ú.
Hrádeček, obec Vlčice má o tyto pozemky zájem
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obec Vlčice žádá o úplatný převod pozemku 714/85 – ostatní plocha
povinností obcí je vypracovat povodňový plán, obec Vlčice má připravený nový povodňový
plán, který vejde v platnost po schválení ZO. MěÚ Trutnov, Povodí Labe Hradec Králové se
již k tomuto povodňovému plánu kladně vyjádřil
Obec má platnou územně plánovací dokumentaci, dle platné legislativy je nutné vypracovat
nový územní plán, odhadovaná cena cca Kč 300 tis., bude vypsáno výběrové řízení na
zpracovatele územního plánu
byla zveřejněna nabídka na pronájem obec. hostince, do dnešního dne se však nikdo
nepřihlásil, záměr pronájmu bude zveřejněn dále, na dobu neurčitou
v pondělí 25.5.2015 proběhlo 1. kolo konkurzního řízení otevírání obálek, do konkurzního
řízení se přihlásily dvě uchazečky, 22.6.2015 se uskuteční 2. kolo konkurzního řízení, ke
kterému budou přizváni obě uchazečky
dne 15.5.2015 podal p. Zilvar písemnou žádost o pronájem p.p.č. 2809 v k.ú. Vlčice, o tomto
bodu programu budeme jednat na dalším jednání ZO
Oblastní charita Trutnov podala dne 15.5.2015 písemnou žádost o příspěvek na půjčovnu
zdravotních pomůcek. Navrhujeme poskytnout příspěvek ve výši Kč 10tis.
Dětské hřiště satelit – byl vybrán herní prvek (houpačka, skluzavka, lezecká stěna), musíme
určit prostor pro osazení herních prvků, dále zde bude pískoviště a lavička, obyvatelé satelitu
sami udělají plot kolem tohoto hřiště
ZO bylo seznámeno s postupem jednání s p.Kühnelem a bratry Nývltovými
p. Obst a Ing. Turičík podali návrh na vydání obecně závazné vyhlášky na omezení hluku v
naší obci, jednalo by se o neděle a sváteční dny
Den obce – siláci se přijedou domluvit o průběhu akce, hudba i zvukař jsou zajištěni, o
občerstvení se postará zdejší SDH, PČR povolila uzavírku silnic, budou označeny křižovatky
chodníky v naší obci – p. Korbel plánuje pokračování prací na podzim letošního roku

Společenská kronika
Noví občánci
15. 03.
13. 05.
19. 05.

Jubilanti

Kryštof Skřivan
Jan Klossovski
Rozálie Fiedlerová

07. 04. Vojtěch Cvrček
18. 04. Jan Horký
21. 06. Václav Šmejkal

Vítání občánků
V sobotu 25. května se na sále obecního
úřadu konalo vítání občánků. Tentokrát jsme
mezi nás uvítali tři chlapce – Lukáše Dvořáčka,
Josefa Hubálka a Kryštofa Skřivana.
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Kulturní a společenské dění ve Vlčicích
Ve čtvrtek 30. dubna se ve Vlčicích uskutečnil tradiční lampionový průvod, který směřoval od
místního kostela k obecnímu úřadu, kde byla vztyčena Májka a zapálila se hranice s čarodějnicí. Děti
si mohly opéct párky, které pro ně připravil Svaz žen.
Druhý den, v pátek 1. května následoval prvomájový průvod, který čítal rekordních 44
zemědělských strojů a samohybů. Odpoledne proběhl oblíbený průjezd „Vlčickou louží“ a v podvečer
hrála živá hudba.
V neděli 14. června byl na fotbalovém hřišti na
Horních Vlčicích uspořádán den dětí. Soutěže jako házení
kroužků na čápa, skákání v pytli nebo střílení ze vzduchovky
pro děti připravili zdejší hasiči a závěrečným překvapením
bylo letadlo, které kroužilo nad hřištěm a shazovalo
bonbony.
V dubnu se na komín v areálu bývalého JZD vrátili čápi. Nyní můžeme u nich v hnízdě
zahlédnout tři nová mláďata.

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Podle zák.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákona o odpadech) je obec povinna
umožnit obyvatelům obce třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Z tohoto důvodu
byly v obci rozmístěny hnědé kontejnery označené nápisem BIO
ODPAD. Na pozemcích obce u „ Satelitu“, u bývalé prodejny Jednota
a na Horních Vlčicích u kontejnerů naproti č.p.112 ( Hejnovi). Do
těchto kontejnerů je možné ukládat odpad ze zahrad (tráva, větve,
listí). Samozřejmě je možné i objednat individuální nárazový svoz
většího množství.

Služby Obecního úřadu Vlčice
práce motorovou pilou
150,- Kč/ hod
ZAPŮJČENÍ
práce křovinořezem
125,-Kč/ hod
výsuvný žebřík
30,-Kč/ den
doprava a práce malotraktorem
240,-Kč/ hod
rampa
50,-Kč/ den
doprava a práce traktorem
450,-Kč/ hod
míchačka
50,- Kč/ den
- doprava vlekem a nosičem kontejnerů
- nakládka a vykládka materiálu na paletách
- vyvážení septiků a ČOV okálem
práce travním traktorem
300,-Kč/ hod
doprava a práce BOBEK LOCUST
450,-Kč/ hod
manipulační poplatek
100,-Kč/ hod
ostatní práce
125,-Kč/ hod
Odvoz odpadu ze zahrad - dle dohody s OU lze přistavit kontejner na odvoz odpadu ze zahrad.
Všechny ceny jsou bez DPH. Požadavky zasílejte přímo na OÚ Vlčice.
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Geocaching ve Vlčicích
Geocaching je celosvětová hra, při které se pomocí GPS souřadnic hledají ukryté schránky po
celém světě. Schránky se většinou ukrývají na zajímavých místech, nejníže položená schránka je přes
2000m pod mořem, nejvýše položená je na Mount Everestu (tu bohužel kamsi zanesl ledovec) a jedna
je i na vesmírné stanici Mir.
Začala jsem se geocachingem zabývat v roce 2013 a navštívila spoustu zajímavých míst a
dozvěděla se hodně nových věcí a tak mne napadlo, že je škoda, aby Vlčice zůstaly stranou, vždyť je
tu spoustu zajímavého, co se dá ukázat. První keš jsem založila u nově opraveného hřbitova a
navštívilo ji už přes 230 lidí z blízkého okolí i z daleka, starý hřbitov dokonce přilákal i pár
zahraničních návštěvníků. Zde jsou reakce:
-Kostel se hřbitovní bránou tvoří dohromady pěkné zákoutí. Přečetl jsem si několik poučných tabulí
a při tom zjistil, že ne všichni Zilvarové jsou z chudobince.
-During our holiday in Tjechië we visit nice places and most of the time there are caches. Today we
drive to the direction Trutnov and on ourt way we found and logged some nice caches. Nice place
here. T4TC and greetings from Holland.
-Snelle pick-up tijdens tochtje door de omgeving. Mooi plaatsje!
-Často tudy projíždíme a dnes díky kešce jsme si na tabuli přečetli zdejší historii a zajímavosti.
Díyk za pozvání.-Przy okazji odwiedzin monumentu generała Gablenze oraz uroczystości
związanych z rocznicą wielkiej bitwy u Trutnova, wstąpiliśmy do Vlcic. Po raz drugi zresztą.
-Tak to bylo super! Staly jsme se součástí prvomájového průvodu! Naše Citigou se zařadilo za
všechny ty alegorické vozy, co jely v průvodu. Tak jsme raději zastavily a šly se podívat na kostel a
najít si i tuto kešku. Díky za pozvání do této pěkné vesnice. Díky za keš!
Druhou keš jsem založila, když děti ze zdejší školy uskutečnily unikátní projekt jak přiblížit
historii i současnost naší vesnice. Vytvořily tabule, plastickou mapu, ukazatele a zpomalovací
značky pro řidiče, tohoto jsem využila, abych ukázala lidem práci zdejších dětí.
Keš je založena od podzimu a je dost dlouhá a tak ji zatím navštívilo cca 40 lidí a to z celé
republiky. S některými jsem mluvila a podle všech bez rozdílu je dílo zdejších dětí opravdu
výjimečné.
-Z domova jsme vyráželi za deště, ale ve Vlčicích svítilo sluníčko, tak že jsme v klidu obešli kostel,

školu atd. Všechna zastavení krásně připravená, obrázky i směrovky se dětem moc povedly.
Děkujeme za procházku, vymazlenou finálku a přidáváme mašličku kterou si keška i děti zaslouží.
-Ranní odlov, naštěstí byl v tuto dobu celkem mudloklid. Cedule a směrovky jsou moc pěkné, to se
dětem povedlo. Vlčice jako vesnička se proměnila, za ty roky se tu hodně změnilo, tím myslím k
lepšímu :-) No a finálka je vymazlená, ta tu procházku po vsi korunuje. Děkuji za pozvání, za
procházku, za schovku a za medaili, vše oceňuji mašličkou.
Helena Vítová
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Vlčice mají nový mapový portál!
(katastr a inženýrské sítě v jednom řešení)

Vlčice spustily pro své občany novou
službu – Mapový portál od společnosti Geosense.
Mapový portál je tzv. geoinformačním systémem
(zkráceně GIS) a můžeme si jej zjednodušeně
představit jako interaktivní mapu, respektive soubor
map, který je propojen se širokou škálou informací.
Mapový portál Vlčic byl navržen tak, aby Vám –
jejich občanům, co nejvíce zpřístupňoval informace z obecního úřadu. Potřebujete zjistit, čí je
pozemek za Vaším domem? Zajímá Vás, kde vede obcí vodovod (tato vrstva bude doplněna v průběhu
roku 2015) či další inženýrské sítě? Chcete vědět, jak to u Vás vypadalo před necelými 200 lety? Stačí
jen jedno kliknutí do mapy!
Mapový

portál

Vlčic

je

pro

občany

dostupný

na

internetové

adrese

www.geonsese.cz/geoportal/vlcice-trutnov popřípadě se na něj lze prokliknout přímo z internetových
stránek http://www.ou-vlcice.cz/. Záměrem úřadu je Mapový portál dále rozšiřovat o nejrůznější další
informace. Tyto informace budou sloužit opět především Vám – občanům.

Pronájem obecní hospody
Obec Vlčice zveřejňuje záměr pronájem obecního hostince ve Vlčicích. Předpokladem pro
pronájem je doložení živnostenského oprávnění k provozování restauračních služeb a dalších
kvalifikačních předpokladů. Minimální požadovaná výše ročního nájemného je stanovena částkou
45 600,- Kč.
Podrobnější informace k pronájmu u starostky obce, případně na e-mailové adrese
starosta@ou-vlcice.cz.

Služby Obecního úřadu Vlčice
práce motorovou pilou
150,- Kč/ hod
ZAPŮJČENÍ
práce křovinořezem
125,-Kč/ hod
výsuvný žebřík
30,-Kč/ den
doprava a práce malotraktorem
240,-Kč/ hod
rampa
50,-Kč/ den
doprava a práce traktorem
450,-Kč/ hod
míchačka
50,- Kč/ den
- doprava vlekem a nosičem kontejnerů
- nakládka a vykládka materiálu na paletách
- vyvážení septiků a ČOV okálem
práce travním traktorem
300,-Kč/ hod
doprava a práce BOBEK LOCUST
450,-Kč/ hod
manipulační poplatek
100,-Kč/ hod
ostatní práce
125,-Kč/ hod
Odvoz odpadu ze zahrad - dle dohody s OU lze přistavit kontejner na odvoz odpadu ze zahrad.
Všechny ceny jsou bez DPH. Požadavky zasílejte přímo na OÚ Vlčice.
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!!! Nabídka zasílání informačních SMS občanům!!!
Stále více občanů využívá tuto službu, ať formou SMS zprávy či e-mailem, aby byli rychle
informovaní např. o náhlých živelných pohromách, o přerušení dodávky elektrické energie či vody, o
změně úředních hodin Obecního úřadu nebo České pošty, termínu svozu nebezpečného odpadu,
očkování psů apod.
Pokud i Vy máte o tuto službu zájem, stačí 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

Přejeme…
1.

K
2.

D
3.

4.

O

5.

Í

6.
7.

Ž

8.
9.
10.
11.

D
Z

12.
13.

T

14.

E

Dům s číslem popisným 77
Jméno zříceniny nad Vlčicemi
Druhé jméno učitele národů
Co nabízí obec k pronájmu
Nejbližší obec od Vlčic
Název těchto novin
Název tradiční disciplíny, kterou
absolvují traktůrky na prvního máje
8. Co nám dává kráva

9. Kolik je v hnízdě čapích mláďat
10. Co patří do hnědého kontejneru
11. Kdo je pohřben v hrobce na místním
hřbitově
12. Co nového je postaveno v „satelitu“
13. Značka obecního traktoru
14. Kdo bude na Dni obce poměřovat své
síly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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e-mail: starosta.vlcice@seznam.cz, ou_vlcice@iol.cz

Vydání občasníku připravuje: Adéla Obstová
IČ: 00278441
Náklad: 220 výtisků
Za obsahovou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři
Za tiskové chyby neručíme
web: www.ou-vlcice.cz, www.zsvlcice.eu
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