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Červen 2018
Vážený čtenáři,
v uplynulém období se v obci odehrála hromada událostí.
Smutných i radostných. Přinášíme do Vašich domácností
další věstník se zprávami o činnosti spolků a osob, které
mají touhu něco dělat. Veřejnost měla možnost účastnit se
stavení máje, pálení čarodějnic, traktoriády, turnaje
v šipkách, blešího trhu, zájezdu mezi čerty, proběhlo vítání
nových občánků obce. V obecním klubu měli sraz adepti na
trenéra českého hokejového nároďáku-nebo to tak při
zápasech skoro vypadalo.
S uzávěrkou dalšího čísla novin počkáme na výsledek
komunálních voleb - toto číslo již obsahuje informaci
o termínu konání. Do té doby nás kromě oslav Dne obce,
spojené s odhalením dřevořezby (viz foto) a Rozloučení s
létem, pořádaným SDH, čekají každodenních starosti.
Ze své pozice musím konstatovat, že spousta zbytečných.
Například mě dodnes zaráží, že pro někoho není
automatické sešlápnout PETku nebo kartonovou krabici
před jejich vyhozením. Namítnete, že svozová firma stejně
vykazuje odpad na váhu, ale možná by se omezily
oprávněné připomínky k občasné přeplněnosti kontejnerů
na tříděný odpad. Naopak potěšující je každoroční pomoc
mladých hasičů a mysliveckého sdružení s vyčištěním
příkopů, protože údržba obce je největší časovou a
nemalou finanční položkou. Není takový problém něco
nasázet, koupit nebo realizovat. Je vždy potřeba myslet na
následnou údržbu, opravy a obsluhu. Kdo to bude dělat a
co nás to bude stát. V současné době jsou připraveny
projekty na další řádné odkanalizování obecních budov,
byla zahájena dostavba herny ve školce, vystavěla se nová
místní komunikace nad hřištěm a současně se opravily
stávající. V seznamu připravovaných oprav je například i
kanálek u vjezdu k RD naproti sběrně, mostek k bytovkám.
Jako největší chystaná investice je čerstvě zpracovaný
projekt chodníku, připravený ke stavebnímu řízení. Trasa
je vedena od sběrny až ke škole, tj. v délce cca 1 km.
Děkuji všem vlastníkům, kteří odsouhlasili smlouvy,
za jejich vstřícnost a nezištnost při přípravě trasy. Problém
je „pouze“ s desetimetrovým úsekem, který není vzhledem
k nesouhlasu vlastníků možný realizovat.
S koncem měsíce června byla dovršena příprava nové
katastrální mapy a s tím spojená jednání s vlastníky.
Vlastní měření podle posledních informací proběhne až po
prázdninách, zplatnění mapy příští rok. Zde patří
poděkování nejen většině majitelů pozemků za rychlé
projednání, ale předně členům komise, zastupujícím obec.
Přiznávám, nejvíce jsem zval osoby „na zaslouženém
odpočinku“, pány Jiřího Vondráčka a Petra Figeru, kteří
obětovali nejvíce svého času.
S jarním plněním Vašich bazénů došlo k občasnému
poklesu tlaku ve vodovodním řadu. K tomu přispěly i
technické problémy ve vodojemu v podobě zaseknutého

12. roční

plováku, který zabránil naplnění vodojemu a vytvoření
správného tlaku. Veškeré dosavadní opravy jsou způsobené
navrtávkami (odbočkami) hlavního řadu a nekvalitním
provedením novějších plastových rozvodů k bytovkám.
Páteřní, předválečné potrubí, nejeví známky zarůstání
nebo stárnutí. S uvedeným souvisí i připravovaná změna
správce vodovodu, se kterým se upřesňují podmínky
spolupráce. Slibujeme si zkvalitnění služeb a odbornou
podporu rozvoje. Běžnou údržbu a odečty budeme nadále
zajišťovat našimi zaměstnanci.
Milan Pecen, starosta obce

 Plánované akce:
 28. července 2018
Den obce Vlčice
 11. srpna 2018
Zájezd do Harrachovských skláren (KPN)
 25. srpna 2018
Oslavy SDH, loučení s létem
 15. září 2018
Bleší trh Klubu proti nudě
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!!! ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 23.května 2018
- Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2017. Starosta obce seznámil přítomné se
zprávou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Na základě provedeného
přezkoumání hospodaření obce Vlčice nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
- Schválena účetní závěrka za rok 2017.
- Schválen rozpočtový výhled. Účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem naší obce na rok 2019 ve výši
příjmů a výdajů Kč 7.125 tis. a na rok 2020 ve výši příjmů a výdajů Kč 7.232 tis. Kč
- Rozpočtové opatření č. 1/2018. Účetní obce seznámila přítomné s upraveným rozpočtem za období 1-3/2018 ve výši
příjmů a výdajů Kč 39.180 a za období 4/2018 ve výši příjmů a výdajů Kč 14.640
- Veřejnoprávní smlouva v oblasti projednávání přestupků. Starosta obce seznámil přítomné s novou veřejnoprávní
smlouvou o výkonu části přenesené působnosti. Oproti předchozí smlouvě došlo k navýšení částek za poskytnuté služby,
rozsah služeb se nemění.
- Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonů podle zákona o městské policii. Starosta obce seznámil přítomné s novou
veřejnoprávní smlouvou o zajišťování výkonů podle zákona o městské policii.. Rozsah služeb se nemění.
- Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí. V loňském roce jsme poskytli příspěvek ve výši Kč 3.000, a proto
navrhujeme i v letošním roce poskytnout stejnou částku.
- Klub RADOST Prostějov zaslal žádost o příspěvek na jejich činnost. Jedná se o asociaci z Moravy, a proto navrhujeme
podporovat raději místní organizace, nebo organizace s celorepublikovým rozsahem.
- Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov zaslala protokol o vykonané kontrole obce Vlčice, č. 231/18/669, za
období 3/2015-1/2018 – nebyly zjištěny nedostatky.
- Česká spořitelna a.s. nastavila na základě jednání individuální ceny (slevy) poplatků s platností od 01.05.2018.
- Majitel pozemku zaslal informace o prodeji pozemku č. 4021 o výměře 20.720 m2 a žádá o navrhnutí ceny. Navrhujeme
cenu 10,- Kč/m2.
- Manželé K. zaslali žádost o odkoupení části pozemku u čp. 124-126. Jedná se o pozemek č. 843 k. ú. Vlčice u Trutnova.
Navrhujeme počkat na ukončení probíhajícího zpřesňování katastrální mapy s doporučením žádost podat ještě jednou.
- Starostové obce Vlčice a obce Čermné vydali směrnici na povolení vjezdu mezi obcí Vlčice a Čermná. Občané
s trvalým pobytem obou obcí mají vjezd povolen. Směrnice je vyvěšena i na elektronické úřední desce.
- Kronikář obce Vlčice. Navrhujeme pověřit vedením obecní kroniky Jitku Šafářovou, činnost kronikáře bude vykonávat
od 01.06.2018.
- Jako nového správce místního vodovodu navrhujeme Vodohospodářské služby RT s.r.o Lánov. Bude naší obec
zastupovat navenek, nedojde ke změně způsobu údržby a vybírání poplatků, výpovědní lhůta 1 rok.
- Děkujeme MS Vlčice a mladým hasičům za provedený jarní úklid příkopů.
- Starosta vydal novou směrnici na poplatek za věcná břemena zřizovaná na obecních pozemcích (vedení sítí apod.).
- V místní MŠ začnou stavební práce na dostavbu herny.
- Děkujeme pracovníkům OÚ Vlčice za pěknou úpravu místního hřbitova
- Paní S. vznesla dotaz na nové lavičky před KD a nové schody do obecního spolku. P. Trávníček: nové lavičky jsou již
1/2 roku objednány, ale ze zdravotních důvodů došlo ke zpoždění, schody vyžadují okamžitou opravu.
- Další jednání ZO se bude konat 25.7.2018

Informace o době a místu konání komunálních voleb 2018
Volby do Zastupitelstva obce Vlčice se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb je budova kulturního domu čp. 201.
– volební okrsek č. 1 – Vlčice 201, 542 41 Vlčice
– minimální počet členů okrskové volební komise – 5
Zastupitelstvo obce se nerozhodlo nově stanovit počet členů Zastupitelstva obce Vlčice s tím, že v souladu s ustanovením
§ 68 odst. 4 zákona o obcích se volí počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva v končícím volebním
období, tj. 7.
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 Zpráva o cestě do pekel

Blahopřání oslavencům:

V sobotu 9. června jsme s některými spoluobčany vyrazili
na nádherný výlet do Hlinska – Peklo Čertovina. Peklo se
nachází za lesem v ohromném panství. Viděli jsme
Luciferovo doupě a následně jsme se vydali i do váženého
pekla. Tam jsme se setkali se spoustou čertů a dokonce i
se samotným Luciferem. Viděli jsme, jak vypadá kotel,
který je v pekle připravený pro hříšníky a jak funguje

09.07.
30.08.

Magda Mečířová
Jaromír Kratochvíl

70 let
91 let

Vítáme nově narozené:
04.04.2018
15.05.2018
30.05.2018

Jan Beneš
Rozálie Portová
Veronika Bastyúrová

Opustila nás:
06.05.2018

 Nové

Eva Havrdová

spoje na lince Trutnov – Vlčice

S platností od 10. června.2018 byly do obcí Vlčice a Staré
Buky zavedeny dva nové autobusové spoje, které pojedou
každý pracovní den.
- 12:25 Trutnov – 12:42 Vlčice – Staré Buky 12:56
(možno přímé odbavení z Vlčic do Trutnova
- 12:57 Staré Buky – Trutnov 13:18).
- možnost využít spojení 15:27 vlakem z Trutnova
do Vlčic s přestupem na autobus u vlakové zastávky bude
nově fungovat i během školních prázdnin.
Od prosince jsou v provozu autobusové spoje na noční
směnu do Trutnova a z odpolední směny z Trutnova. Tyto
spoje okrajově obsluhují i Vlčice a Staré Buky. Spoje
odjíždí z Hostinného ve 21:00, z Trutnova ve 22:25.
Změny najdete v jízdním řádu na zastávkách nebo
www.idos.cz.

váha, která váží hříchy jedinců, kteří se do pekla dostanou.
Výlet jsme zakončili v restauraci. Všem účastníkům
zájezdu děkuji za skvěle strávené chvíle.
Doufám, že příští rok zase společně něco podnikneme a
třeba i v hojnějším počtu.
Adéla Petrová

Neochota lidí pracovat na společném díle neplyne z
vrozené neochoty k práci, ale je pouhým následkem
chybných kulturních zařízení, jejichž působením se lidé
stali zatrpklými, mstivými a nepřístupnými.
Sigmund Freud

Nová úprava před hřbitovní bránou
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 KLUB PROTI NUDĚ
Dovolte, abychom vám opět přiblížili klubové dění a
zážitky s tím spojené. Již pár měsíců se poctivě a moudře
snažíme využít letošní rok. Prozatím bychom mohli být
spokojeni. Vše se daří tak jak má. Hnedle v únoru jsme
provětrali figurky Člověče nezlob se a vítězka Jana
Šourková si je pak mohla všechny odnést domů a hrát si s
nimi, dokud se o měsíc později nekonaly kuželky.

Tentokráte jsme tiskli v rukou koule. Ač bylo znát, že
některým zkušenosti s držením takové koule chybí,
nakonec se všichni ukázali jako výborní "koulívrhači".
Nejlépe však svoji kouli udržel Áda Klopan a tím si
zasloužil první místo v této náročné disciplíně. Nicméně
tentokrát nebylo dovoleno vítězi odnést si svou několika
kilovou trofej domů. Prý už má koule dvě a prý mu to
musí stačit. I tak to bylo příjemně strávené sportovní
odpoledne. No předseda to jako předseda nesl těžce a tak
si hned následující měsíc spravil reputaci. Při střelbě
vzduchovkou na terč zvolil jednoznačně nejlepší techniku
a tím nám nedal vůbec šanci se prosadit. O dva dny
později jsme to zpečetili při pálení čarodějnic.

Do poloviny tohoto roku jsme stihli ještě jednu akci, která
stojí za zmínku a to Bleší trhy. Již několik ročníků jsme
měli na vypilování k dokonalosti a ještě několik ročníků
bude jistě třeba. I tak jsme mohli být s výsledkem
spokojeni. Nicméně s lítostí musíme konstatovat, že další
ročníky se již nebudou konat na zámku a my tím tak přišli
o příjemné prostředí. Ale změna je život a možná právě
změna prostředí našemu Vlčickému Blešáku jen prospěje.
A co nás ještě čeká? Například 11. srpna. 2018 se s námi
můžete jet podívat do Harrachova na prohlídku
sklárny a minipivovaru. Budete mít možnost dostat se
do těsné blízkosti pracujících sklářů a shlédnout
kompletní
postup
zpracování
skla
hutními
technologiemi. Součástí prohlídky je unikátní 100 let
stará historická brusírna skla poháněná transmisemi a
vodní turbínou. Vše je téměř v původní podobě a plně
funkční. Prohlídka je provázena odborným výkladem a
trvá asi 60 minut. Pivovar postavený v roce 2002 láká na
lahodné kvasnicové nefiltrované a nepasterizované
pivo.Za svou krátkou historii již získal mnohá ocenění
včetně dvou "zlatých pivních pečetí". Součástí pivovaru je
restaurace, kde doplníme energii a poté bude volný čas,
který můžete využít např. návštěvou blízkých
Mumlavských vodopádů, lesnické a myslivecké expozice
Šindelka nebo Hornického muzea. Vše jistě bude stát za
shlédnutí.

V sobotu 8. září 2018. se bude konat další ročník
Vlčického Žraloka. Jde o jednodenní soutěžní rybolov s
příjemným posezením. Budeme velmi rádi, pokud se
rozhodnete připojit se k nám a ukázat tak své
rybářské dovednosti. A protože většina z nás nejsme
aktivní rybáři, jistě budete mít možnost získat nějakou ze
zajímavých cen.
Následující týden 15. září 2018. bude další ročník
Bleších trhů. Tentokráte se uvidíme na fotbalovém
hřišti. Můžete se těšit na rozmanité zboží a pestré
občerstvení.
Tolik tedy k tomu co se zajímavého událo a co se teprve
dít bude. Snad se nám povedlo alespoň trochu zaměstnat
náročné ucho čtenářovo a snad jsme vás alespoň trochu
navnadili a vy tak s námi strávíte trochu svého vzácného
času na nějaké z našich akcí pořádaných právě pro vás.
Váš Klub proti nudě.
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 2x o šipkách

 Šipečky ve vlčicích

24. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV
(kategorie B, C a ženy)
Králíky u Nového Bydžova, 2. - 3. 6. 2018
Fekobe Pilníkov veze opět medaili
Na sobotní béčkový šampionát se vypravila družstva
Černý Sup Starý Rokytník a Fekobe Pilníkov. Pomalý
rozjezd měli hráči Černého Supa, kteří na vlažný vstup
málem doplatili, když o jejich postupu ze skupiny
rozhodovala až vzájemná bilance s dalšími dvěma soupeři.
V play off to již bylo o poznání lepší a zdálo se, že by
mohli pomýšlet na medaili. Ve skutečnosti jí byli velmi
blízko. Stačilo neprohrát čtvrtfinále nejtěsnějším
výsledkem 4:5 s pozdějším vítězem mistrovství Střelci z
Českého Krumlova. Páté místo je pro suveréna letošní B
ligy východ vzhledem k průběhu play off spíše
zklamaním.
To Fekobe Pilníkov naopak nic nepodcenil a skupinou
prošel bez jediného zaváhání, čímž si v předkole play off
vysloužil výhodu volného losu. Následovaly dvě těsné
výhry 5:4 a postup do semifinále turnaje. V něm se štěstí z
předešlých dvou duelů otočilo, když pilníkovští prohráli
4:5 s nakonec stříbrným celkem Boční vítr Lomnice.
Bronz z mistrovství kategorie B je pro Fekobe Pilníkov již
třetí medailí. Jako jednomu z mála týmů v historii českých
šampionátů se podařilo vystoupat na stupně vítězů ve
třech kategoriích. V roce 2005 totiž slavil bronz v déčku,
o dva roky později stříbro v céčku a nyní má ve sbírce i
bronz v béčku. Před nimi jsou tak již jen dvě výkonností
mety - kategorie A a Superliga. Tu první mohou
teoreticky splnit již v příštím roce, ovšem v extraligové
konkurenci, kde budou v nadcházející sezóně plnit funkci
nováčka, to bude velmi těžký úkol.

 K zamyšlení
Krásný trávník nebo ekologická katastrofa?
Existuje-Ii nějaká věc, která umožňuje vystihnout naši posedlost
pořádkem a úhledností, pak je to nakrátko sestříhaný trávník.
Aby trávníky měly „ideální vzhled“, je jim třeba věnovat velkou
péči. Američané promrhají ročně 8 miliard dolarů na produkty a
služby spojené s trávníky a nalijí či vysypou na ně 25 milionů
kilogramů pesticidů a umělých hnojiv. Předměstí velkých měst
tak mnohdy přestávají být místy plnými klidu a míru, jimiž by
být měla. Je tomu tak minimálně z toho důvodu, že zde
ustavičně vrčí a ječí sekačky, travní vyžínače, zarovnávače
okrajů trávníků a fukary na listí, jež jsou nutné k tomu, aby byl
trávník náležitě upravený.

Dne 21.4. se v místním obecním klubu uskutečnil
šipkařský turnaj. Na klání dorazilo celkem úctihodných 12
lidí. Hrála se hra 301 single out (zavírání jakoukoli
kombinací čísel). Rozlosování proběhlo do dvou skupin,
ve kterých se utkal každý s každým. Postoupili první čtyři
z každé skupiny a postupovalo se dle zvyklostí play off.
Atmosféra večera byla příjemná a veselá. Všem
zúčastněným tímto děkuji a mé díky patří také obecnímu
úřadu za sponzorské dary.
(správce klubu Martin Petr)
Umístění:
1.
Jaroslav Hruška
2.
Karel Petr ml.
3.
Pavel Vít
4.
Adéla Petrová (nejlepší žena)

Odhlédneme-li od péče, kterou vyžadují, jsou trávníky
ekologickou katastrofou. Nakrátko sestřihaná tráva má krátké
kořeny a špatně drží vlhkost. To v prvé řadě znamená, že když
není pravidelně zalévána, usychá a hyne.
Z výše zmíněného faktu dále plyne, že v případě silného deště
se voda náležitě nevsakuje do půdy. To vede k jejímu odtoku a
souvisejícím problémům, jako jsou záplavy, eroze a šíření
pesticidů, hnojiva dalších chemikálií, které jsou zapotřebí k
tomu, abychom se zbavili obávaného řídkého trávníku či
zelenohnědých míst. Tráva navíc není prakticky nijak užitečná
pro ptáky a další obvykle vítané živočichy.
Zdroj: Eric Abrahamson, David H. Freedman - Báječný chaos
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 Hasiči na jaře a v létě

Konečně tu máme léto, děti vysněné prázdniny a nám
dospělým se blíží termíny vytoužených dovolených.
Všichni bychom si přáli teplo a plno slunce, ale právě
takové počasí je strašákem nás hasičů.
Média neustále informují o suchu, které sužuje celou
republiku, na němž nic nemění ani přívalové srážky. A to
jsou právě dva fenomény letního počasí – na jedné straně
sucha s nebezpečím vzniku požáru a na druhé prudké
lijáky s následnými povodněmi. Oba živly mají
nepředstavitelnou ničivou sílu. V případě ohně se dá
riziko vzniku alespoň částečně eliminovat tím, že budeme
při manipulaci s otevřeným ohněm opatrní, s vodou je to
mnohem obtížnější. 15. dubna naše výjezdová jednotka
společně s jednotkou profesionálních hasičů HZS Trutnov
a jednotkami dobrovolných hasičů z Horního Starého
Města a Mladých Buků zasahovala u požáru lesního
porostu na ploše cca 0,5ha. Požár se podařilo asi po dvou
hodinách dostat pod kontrolu, avšak požářiště muselo být
i v následujících hodinách hlídáno. Požáry lesů jsou
zrádné tím, že byť se zdají na první pohled uhašeny,
mohou se nenápadně šířit pod zemí a propuknout nanovo
o kus dál. Tentokrát vše dopadlo dobře a požár způsobený
lidskou nedbalostí nezpůsobil žádné větší škody či
dokonce újmy na zdraví. V květnu jsme si připsali další
výjezd, tentokrát vlivem silného větru došlo k pádu
stromu na silnici ve směru na Peklo. Komunikace byla
během chvilky opět průjezdná. Aby byla naše jednotka
výjezdu schopná, je stále co zlepšovat jak na technice tak
u lidí. V dubnu byla do cisterny nainstalována nová
vysílačka a poté byla na HZS Trutnov provedena kontrola
spojení. Členy výjezdové jednotky tak kromě
absolvovaného cyklického školení na motorové pily čeká
ještě školení pro obsluhu radiostanice. V rámci výcviku
byli 2x dva členové – nositelé dýchací techniky

nápomocni
při
údržbě
obou
místních
bioplynových stanic. 11. května proběhla ve
Svobodě nad Úpou okrsková soutěž, která není
typicky sportovní, nýbrž se jedná o prověrku
techniky a schopností zásahového družstva.
Soutěže v požárním útoku se naši muži zúčastnili
v sobotu 16. 6. v sousední Čermné, bohužel však
bez valného úspěchu.
Letní počasí neovlivňuje jen naše okolí, ale i nás
samotné – naše zdraví. Mnozí z nás mají
nepříjemnou zkušenost se spáleninami od slunce,
úpalem, úžehem či dehydratací. Během prázdnin
více cestujeme a věnujeme se rekreačním
sportům, což zvyšuje pravděpodobnost úrazu,
ne-li dokonce ohrožení života. V takové chvíli
bývá rozhodující první pomoc, a to také souvisí s
prací hasičů jakožto složky IZS. Pan Figera P. ve
spolupráci s Mgr. Kotykovou L., pedagožkou
Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední
zdravotnické školy Trutnov, připravil pro děti z místní MŠ
a ZŠ besedu o záchranné službě. Děti byly poučeny, jak
postupovat v případě úrazu, která telefonní čísla je nutné
znát pro přivolání pomoci, zkusily si ošetřit drobná
poranění, měly možnost si prohlédnout a vyzkoušet
vybavení vozu RZS, což bylo zdaleka nejlákavější. V
příštím školním roce mají děti možnost navštívit
Mgr. Kotykovou L. přímo na jejím pracovišti.
Dost bylo vážných témat, léto je čas zábavy. Stejně jako
jsme pro vás a vaše ratolesti v uplynulých měsících
připravili Čarodějnice a Dětský den, na nichž jsme se i
přes rozmary počasí sešli v hojném počtu, připravujeme i
nyní další akce. V sobotu 21. července budeme
potřebovat vaši podporu při tradiční soutěži v
požárním útoku a na sobotu 25. srpna už nyní
plánujeme Rozloučení s létem. Sejdeme se opět na
hřišti. Doufáme, že se přijdete pobavit – dobré jídlo,
pití a živá hudba zajištěny! Těšíme se na vás!
Přejeme vám krásné léto přesně podle vašich představ.
Za SDH Vlčice Pelantová H. ml.
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Po dlouhém školním roce tu je období, na které se děti nesmírně těší. Školní
batohy a učebnice vymění za plavky a šnorchl s brýlemi a budou si užívat
teplých dnů, zaslouženého volna. Letošní školní rok byl plný aktivit. Než se
děti rozutečou do táborů a na dovolené, dovolte, abychom vás seznámili, co
vlčata a vlčátka zažila.



Na konci března proběhlo v mateřské škole vyšetření zraku - Prima Vizus.



V dubnu proběhl zápis do základní školy, našimi novými prvňáčky budou Anežka, Štěpánek a Simonka.



V květnu proběhl zápis do mateřské školy, můžeme se tak těšit na nové kamarády: Rozálku, Esterku,
Aničku, Vašíka, Lukáška a Mirečka. MŠ bude kapacitně plně obsazena.



Na začátku června přivítaly děti ZŠ a MŠ na OÚ Vlčice naše nové občánky - Kubíka a Honzíka.



V průběhu roku se žáci z vlčické školy účastnili i několika olympiád a soutěží. Úspěšný rok prožil Jakub
Figera, který uspěl v matematické olympiádě a společně s Tadeášem Turičíkem postoupil do okresního kola
recitační soutěže.



V květnu proběhla na OÚ Vlčice již tradiční akce, besídka ke Dni matek.



Vlčátka i celý kolektiv MŠ a ZŠ se musel s nejednou slzou v oku rozloučit s naší milovanou paní
učitelkou pro nejmladší děti - Hankou Friedbergovou. Srdečně děkujeme paní Friedbergové za obrovské
srdíčko na pravém místě a za celkové, nezapomenutelné působení v naší MŠ, obzvláště za perfektní péči o
mrňousky, kteří na ni jistě nezapomenou! Doufáme, že si paní učitelka užije zasloužený odpočinek na své
zahradě s nejbližšími a budeme se těšit, že se za námi občas přijede podívat na návštěvu.



Pro školáky připravily paní učitelky ve spolupráci s Charitou Trutnov besedu o
kompenzačních pomůckách a nutnosti pomáhat druhým. Paní Martina Vágner
Dostálová přivezla dětem dokonce ukázat památeční předměty ze své cesty do Indie.



Školkové dětí i žáky školy navštívil úžasný kouzelník Reno, který vážil dalekou cestu
až z Letohradu. Jeho představení bylo zábavné a mnohé z dětí si mohly s panem
kouzelníkem i ,,zakouzlit" .



Loučení bylo letos bohužel více. Musely jsme se rozloučit i s naší milou paní
vedoucí stravování Lubomírou Obstovou. Mrzí nás, že její působení ze soukromých důvodů u nás končí,
ale přejeme jí mnoho úspěchů, sil a hlavně osobní spokojenosti a také doufáme, že za námi přijde někdy na
návštěvu.



A do třetice, bohužel ne všeho dobrého, se s námi musela rozloučit ze zdravotních důvodů naše paní
vychovatelka školní družiny Bc. Jaroslava Schierová. Budeme na ni rádi vzpomínat a přejeme jí hodně
zdraví.



Novou vychovatelkou školní družiny bude od září naše
skvělá asistenta pedagoga, slečna Petra Řezáčová, DiS., a
ve funkci vedoucí stravování se můžeme těšit na paní
Marii Figerovou. Pevně věříme, že se jí u nás bude líbit.



Vlčata a vlčátka dokončila svůj plavecký kurz, který se
konal v krytém bazénu v Trutnově. Během absolvovaných
10 lekcí se všichni zdokonalili ve svém kontaktu s vodou. Za
svou snahu a píli dostaly děti mokré vysvědčení a sladkou
odměnu.
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V rámci projektu o Vlčicích a snaze dostat do povědomí našich žáků potřebu třídění odpadů, recyklace a ekologie,
žáci ZŠ navštívili sběrné suroviny ve Vlčicích, kde se jim věnovala paní Veronika Cvrčková. S touto akcí byla
spojena další akce a tou nebylo nic jiného, než sběr papíru. Žáci nás všechny mile překvapili a výsledný počet
kilogramů sebraného papíru byl velmi vysoký.

1. června, jak už to tak bývá, se i v naší škole uskutečnil
dětský den na téma “pohádka”, který krásně připravila paní
učitelka Hanka Friedbergová. Děti měly za úkol najít na
školní zahradě zlatý poklad loupežníků. Školkové i školní
děti museli plnit na stanovištích např. u čertíka, vodníka,
princezny či víly, zadané úkoly. Na závěr dne byly děti
odměněny pocitem, že nalezly loupežnický poklad a pro
ještě větší spokojenost posloužily balíčky se sladkostmi.

V úterý 19. 6. 2018 zavítali žáci ZŠ a děti MŠ po plaveckém kurzu na Den otevřených dveří firmy FARMERS, spol.
s. r. o. ve Voletinách. Hned na začátku si všichni mohli
prohlédnout čerstvě narozená telátka. Poté cesta
směřovala ke stánkům s nabízenými produkty firmy.
Nejdříve si děti mohly smlsnout na smetanovém jogurtu s
čerstvým ovocem. Nejvíce si však chuťové buňky přišly
na své, když nastala ochutnávka výborných párečků.
Úsměv na tváři vyloudil téměř každému, včetně p.
učitelek. Poté za dětmi přišel kamarád p. učitelky
Friedové, který dětem ukázal svého dravce, káně
Harrisova. Vysvětlil, že toto káně pochází z Ameriky a
dovolil, aby si každý mohl Edu, jak se sameček káněte
jmenoval, pohladit. Po Edovi následovala přehlídka koní a
ukázka Agility, dnešního moderního sportu se psy. Jelikož
se všichni nejvíce těšili na traktory, další zastávka byla
jasná. Děti mohly zhlédnout několik traktorů různých
značek a velikostí. Dokonce si každý mohl vyzkoušet,
jaký to je pocit sedět v takovém krásném traktoru. Největší úspěch měl obrovský, stříbrný traktor Lamborghini. Na
závěr děti zavítaly do kravína a prohlédly si, kde zvířata žijí. Se spokojeným pocitem a téměř plným bříškem se pak
vrátily do Vlčic.

Beseda o záchranné službě
V pátek 8. 6. 2018 jsme s dětmi od rána netrpělivě
vyhlížely vozidlo záchranné služby. Na školní
zahradě se uskutečnila beseda, při které Mgr. Líba
Kotyková našim žákům, ale i dětem ze školky
představila základní pomůcky, které můžeme v
sanitce najít a také popsala, jak záchranná služba
funguje. Dále nám byl představen interiér
záchranného vozidla. Děkujeme Hasičskému sboru
Vlčice zastoupenému panem Figerou a panem
Králíkem za zajištění této zajímavé a poučné akce
včetně občerstvení.
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22. června proběhla v areálu naší školy poslední rodičovská schůzka. Ale nebyla to obyčejná informativní schůzka,
nýbrž akce, kde žáci pod vedením pedagogů předvedli výsledky své celoroční práce a píle. Vystoupení spočívalo v
ukázce hudebně - pohybových, básnických a pěveckých dovedností, které se během roku naučili a používají je jako
pohybové chvilky při ranních nebo dopoledních rozcvičkách i během výuky. Zazněla písnička “Neštěstí naštěstí” od
Pavla Calty nebo básničky z Živé abecedy, které se naučili žáčci první třídy a pomocí nichž si zapamatovali první
písmenka.

Tento rok jsme se všichni vydali na školní výlet do nedaleké Svobody nad Úpou. Farmapark Muchomůrka je
přírodní dětské hřiště, které je obklopeno ryzí krásou přírodou Krkonoš. Navíc se zde volně pohybují zvířata, která
jsou na přítomnost lidí zcela zvyklá. Obzvlášť
neodbytný byl kozel Alfréd, který chtěl dětem
neustále nakukovat do batohů, zda tam nemají
něco dobrého. Jednou se mu to doopravdy
podařilo, a to když drze sebral jednomu z dětí
svačinu v podobě řízku s chlebem. Naštěstí
byla ještě další svačinka v záloze. Ostatní
zvířata např. krocan, králíčci, ovečky atd. už
tak náruživí labužníci nebyli. Děti si v
Muchomůrce mohly vyzkoušet jízdu na
dřevěných vozítkách, pouštět kuličky na velké
kuličkové dráze, zahrát si golf, kuželky a další
aktivity. Největší fronta se však utvořila na
jízdu na ponících. V poledne děti navštívily zaměstnankyně výtvarné dílny Bosorka a připravily pro děti tvoření v
podobě výroby keramického lapače snů s korálky a malbu na vypálené hrnky a misky. Krakonoš nám přál a pršet
začalo až na závěr samotného dne, což již nikomu z účastníků nevadilo.

Další milou, ale i dojemnou a trošku smutnou akcí bylo rozloučení se s žáky páté třídy. Vzhledem k počtu páťáků,
byli všichni žáci rozděleni do skupinek k páťákům a společně plnili různé úkoly. Můžeme jmenovat například hru na
telegraf - děti si tichou poštou co nejpřesněji předávali jazykolam. Další neméně jednoduchou disciplínou byl kvíz
zaměřený na znalosti týkající se pedagogů naší školy. Závěrem této školní akce bylo slavnostní ukončení školní
docházky žáků páté třídy jmenovitě samotnou paní ředitelkou, která žákům popřála jen samé krásné zážitky a plno
úspěchů na nové škole. Páťáci se podepsali na naše památné kolo a kouleli ho až k mateřské škole. Tam akce
pokračovala v podobném duchu a to pasováním předškoláků na školáky. Tam nás, ale i rodinné příslušníky, přivítala
paní učitelka Friedová, která představila budoucí prvňáčky paní ředitelce. Úkolem každého pasovaného bylo složit
slavnostní slib předškoláka. Simonka, Janička, Štěpánek a Anežka museli přísahat na našeho maskota, plyšového
vlka a vlčka. Poté je paní ředitelka pasovala mečem na školáka a předala jim společně s paní učitelkami šerpy,
knížky a „školní brašnu“. Na závěr každý předškolák ,,dokulil" památné kolo skrz špalír dětí k paní ředitelce.

Ve středu 27. 6. se okolo 18. hodiny začali scházet žáci na školní
zahradě. Ale jak je to možné? To je jednoduché vysvětlení! Žáci
ten den totiž spali ve školní družině, kde nebyla nouze o zábavu.
Opékaly se vuřty, marshmallowny i kukuřice. Následovalo několik
zábavných her, ale i menší podvečerní stezka statečnosti a odvahy.
Nechyběly ani dobroty, které napekly pro své ratolesti jejich
rodiče. Moc děkujeme rodičům za spolupráci.
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Vítání občánků 2. června 2018

Takhle prosím u školky neparkujte.
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