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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás, a jelikož se jedná o první číslo našich novin v roce 2012, přeji Vám i pohodový průběh zbývajících
8 měsíců roku.
Je již téměř tradicí zde v tomto čase a na tomto místě bilancovat a zhodnotit uplynulý rok. Ráda bych
zdůraznila jen několik věcí, které se podařilo dovést do zdárného konce. Je pravdou, že většina akcí a prací je běh na
delší tratě a jejich konečný efekt se ukáže až po delší době a ve spoustě případů se jedná i o jakýsi „nekonečný
příběh“.
V loňském roce se během letních prázdnin podařilo vybudovat k budově MŠ přístavbu verandy, která výrazně
usnadnila provoz ve vstupní části objektu, byla opravena část střechy na budově sběrny v hospodářském středisku a
natřena a zrenovována střecha na budově ZŠ. V rámci pozemkových úprav, které stále na území obce probíhají, byla
zkolaudována a předána do majetku obce „ Farská cesta“, která je skvělou ukázkou toho jaký konkrétní efekt pro naši
obec pozemkové úpravy mají. Pravda toto je jeden z příkladů dlouhodobé akce. Dále Obec odkoupila od soukromého
vlastníka pozemek za travnatým hřištěm na Horních Vlčicích a
nyní se chystá k realizaci zasíťování pozemku. Podařilo se nám
zpevnit a osázet svah u fotbalového hřiště, bude následovat
dosetí zbývající poloviny hřiště. A jen, aby byl obrázek úplný
včetně akcí typu „ nekonečný příběh“, byla vybrána a
vyčištěna část příkopu, včetně propustku pod silnicí u domu
č.p.39 ( polesí). V plánu na letošní rok je pokračování na
dalších problematických místech v obci. V zimě se podařilo
pokácet staré a nebezpečné stromy na Horních Vlčicích u stáje
firmy Procházka. Tyto neustále ohrožovali jak provoz na
komunikaci, tak i spadem větví a posléze celých stromů, byla
přerušována dodávka elektrické energie. I toto je jakýmsi
evergreenem naší práce.
Možná se to někomu zdá málo a naše problémy mu
připadají malicherné. Jedná se o realitu, a jelikož je nutné
dodržet spousty a spousty legislativních nařízení a vyplnit
stohy papírů, nelze ani postupovat rychleji.
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně
podílejí na životě v naší obci. Ať již těm, kteří se konkrétně
účastní některých prací, ale i těm, kteří ve svém volnu pořádají
a organizují akce pro ostatní spoluobčany. Bohužel se najde i
dost těch, kteří společné dílo a vynaložené prostředky maří a
ničí.
Ale již dosti bylo vážných věcí. Venku svítí slunce a vše
se zase po tuhé zimě probouzí k životu. Před námi je spousta
práce, ale i možností k tomu si prostě jen užít volna. Až si tedy
přečtete všechny stránky našich novin, nenechte se již ničím
zdržovat a …………
Tento krásný snímek naší obce, i mnoho dalších záběrů,

Eva Havrdová

naleznete také na našich webových stránkách

starostka obce

www.ou-vlcice.cz
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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

Jednání Zastupitelstva obce - 14. 11. 2011
1) ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2011 - dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP za období 9/2011 54.000,- Kč,
dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP-ESF za období 9/2011 21.600,- Kč, upravený rozpočet obce za období 10/2011 ve výši
příjmů a výdajů 310.650,- Kč.
2) ZO schvaluje KPÚ Vlčice – plán společných zařízení – návrh ke schválení byl zastupitelstvu předložen sborem zástupců
vlastníků pozemků, do plánu společných zařízení byly postupně zapracovány všechny připomínky a požadavky vlastníků
pozemků i Obce Vlčice k zajištění přístupů na pozemky i vodohospodářská opatření. ZO žádá Ministerstvo zemědělství –
Pozemkový úřad Trutnov o přednostní vybudování těchto cest: HC 13 – na Čermnou, HC 3 – od p. V. Machalíka do polí a
vedlejší polní cestu k retenční nádrži.
3) Pronájem haly na st.p.č. 330 a garáže (malírna) - do 31.12.2011 byla hala na st.p.č. 330 v pronájmu firmy RD Trutnov (Ing.
Korbel) a garáž v budově na st. 301 v pronájmu p.Tomáše Cvrčka. Bylo navrženo vypsat veřejnou nabídku. Jedná se o
nevytápěné prostory, podmínkou pronájmu bylo v hale provozování suchého provozu, skladu atp. a v garáži mimo parkování
strojů drobná činnost. Na základě znaleckého posudku byla minimální cena za pronájem haly 68.850,- Kč a za garáž 8.700,Kč. Pronájem bude odsouhlasen již na prosincovém jednání, aby pronájem pokračoval v dalším období. P. Obst navrhoval
malírnu ponechat pro potřeby obce na uskladnění různého materiálu a laviček, je zde nutná oprava střechy. Starostka obce
navrhla uzavřít pronájem na dobu určitou, a to na 2 roky. Doba na vyklizení objektů by byla cca 1 měsíc. Posuzována bude
nejvyšší nabídnutá cena pronájmu a způsob využití u obou pronajímaných nemovitostí.
4) Pronájem stavby na st.p.č. 17/2 (sušička) – byl vypsán veřejnou nabídkou, přihlásili se 3 zájemci. Již dříve bylo schváleno,
že pronájem bude poskytnut nejvyšší nabídce a za příjmy za pronájem se uskuteční oprava tohoto objektu. Nabídky: p.
Vladimír Pechan – 60 tis. Kč, p. Pavel Procházka – 51 tis. Kč, p. Přemysl Tejchman – 45tis. Kč. Vítězem se stal p. Vladimír
Pechan, Obec Vlčice s ním zahájí jednání o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, a to na 2 roky.
5) Dohoda s ENERGI TOP BIO s.r.o. – chodníky - na základě předchozích jednání spojených se schválením výstavby
bioplynové stanice, bylo zahájeno jednání s f. ENERGI TOP BIO s.r.o. o výstavbě chodníků v Obci Vlčice. Ing. Korbel předložil
dohodu, kterou jsme postoupili JUDr. Eflerovi ke konzultaci. JUDr. Efler neshledal závady. Ing. Korbel navrhuje, že renovace a
výstavba chodníků by proběhla v časovém horizontu 3-5 let po kolaudaci a uvedení bioplynové stanice do provozu s tím, že
Obec Vlčice obstará projektovou dokumentaci a stavební povolení související s předmětnou výstavbou chodníků v
součinnosti a shodě se spol. ENERGO TOP BIO s.r.o.. Veškeré náklady spojené s obstaráním projektové dokumentace a
stavebního povolení budou v režii Obce – ZO bere na vědomí.
6) Žádost ZŠ a MŠ
Mgr. Blažková ústně požádala obec o finanční příspěvek na vánoční dárky pro MŠ vše výši Kč 6 tis..
Ing. Ježková – v loňském roce jsme schválili navýšení příspěvku na neinvestiční náklady ZŠ s tím, že v tomto příspěvku bude i
příspěvek na vánoční dárky. V prosinci se uskuteční vánoční koncert dětí ZŠ a MŠ, kde bude dobrovolné vstupné a tyto
peníze se mohou použít i na vánoční dárky pro děti. Starostka obce navrhuje částku Kč 5 tis., tak jako v minulých letech – ZO
schvaluje. P. Tomáš Cvrček navrhuje, že na vánoční dárky zbývajících 1.000,- Kč poskytne, za podmínky, že ZŠ a MŠ bude do
jeho provozovny poskytovat tříděný papír (karton) a folie.
7) Žádost o příspěvek Oblastní charity Trutnov – Pí. Špicarová, zástupkyně Oblastní charity Trutnov, seznámila starostku
obce s tím, že tento subjekt zajišťuje pro potřebné občany (i v Obci Vlčice) pečovatelskou a zdravotní službu a osobní
asistenci. Rodinní příslušníci hradí 1/3 nákladů na tyto služby, Krajský úřad prostřednictvím Městského Úřadu (MěÚ) Trutnov
hradí rovněž 1/3 nákladů a poslední 1/3 nákladů hradí dobrovolní dárci. Roční náklady na jednoho klienta se pohybují v
částce cca 130 000,- Kč. Navrhujeme dobrovolný finanční příspěvek zaslat pololetně, a to v 12/2011 21 tis. Kč a v 6/2012
rovněž 21 tis. Kč – ZO schvaluje.
9) Různé
- Hřbitov – žádost o dotaci na SZIF byla doručena v termínu, ale administrace žádosti byla ukončena s odůvodněním, že na
tuto činnost nebyla dotace na letošní rok vypsána. Další žádost o dotaci na hřbitov jsme odeslali Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, podáním na MěÚ Trutnov. Požadovaná dotace v rámci vypsané výzvy Programu obnovy venkova
(POV) 2011 je v maximální výši 50% celkových nákladů.
- Veřejné osvětlení – je nainstalován dálkový signál na spouštění VO – tento se neosvědčil a je v současné době mimo
provoz. VO se opět nastavuje ručně. Firma EPRO zajistí nové soumrakové čidlo přímo pro naše potřeby.
- Kulturní dům – rekonstrukce sociálního zařízení započne na jaře 2012 po ukončení plesové sezony. Dle požadavků
vyplývajících z kontroly Okresní hygienické stanice se ve „skladu CO“ zruší sprcha a vybuduje se nové WC – na tuto akci
nejsou dotace, budeme ji financovat z vlastních financí.
- Hřbitovní brána – Ing. Pour provedl zaměření skutečného stavu a základní průzkum. Zástupce MěÚ Trutnov, památkový
odbor, nám sdělil, že v současné době na tyto akce nejsou vypsané dotace. Žádost o dotaci připravíme na příští rok.
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Jednání Zastupitelstva Obce Vlčice - 12.12.2011
1) ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2011- dotace od Úřadu práce Trutnov na VPP-ESF za období 10/2011 - 21.600,- Kč,
upravený rozpočet obce za období 11/2011 ve výši příjmů a výdajů 420.970,- Kč. ZO pověřuje starostku obce pí Havrdovou
schválením rozpočtového opatření za období 12/2011 (č.9/2011)
2) Rozpočtové provizorium - Ing. Ježková, předsedkyně finančního výboru, seznámila přítomné s rozpočtovým provizoriem
obce na rok 2012, ve výši příjmů a výdajů 4.627.800,- Kč – ZO schvaluje.
3) Rozpočet SoP na rok 2012 - starostka obce, pí. Havrdová, seznámila přítomné s návrhem rozpočtu Společenství obcí
Podkrkonoší na rok 2012. Členský příspěvek Obce Vlčice činí 20.970,- Kč.
4) Pronájem haly na stp.č. 312 a garáže (malírna) - ZO na svém jednání dne 14.11.2011 odsouhlasilo záměr pronájmu haly
na st.p.330 a garáže v budově na st.p. 301 . Na základě veřejné nabídky se přihlásili 2 zájemci na pronájem haly, na pronájem
garáže (malírny) se přihlásili 3 zájemci. Podmínky pronájmu byly stanoveny v nabídce zveřejněné na úředních deskách Obce .
Nájem byl odsouhlasen na 2 roky, přístup k objektům výhradně z hlavní silnice. Všichni zájemci splnili požadované podmínky
veřejné nabídky.
1. Hala na st.p.č. 312: Ing. Korbel – nabídka 71.050,- Kč/rok, p. Pechan – nabídka 120.000,- Kč/rok. Vítězem se stal s nejvyšší
nabídkou p. Pechan. 2. Garáž – malírna: p. Obst – nabídka 9.200,- Kč/rok,
p. Mach – nabídka 9.050,- Kč/rok, p. T. Cvrček – nabídka 9.500,- Kč/rok. Vítězem se stal s nejvyšší nabídkou p. T. Cvrček. S
novými nájemci začneme jednat, sepíše se návrh nájemní smlouvy na dobu určitou. Návrh bude zájemcům předložen a
následně dojde k podpisu smluv.
5) Dohoda s ENERGI TOP BIO s.r.o. – chodníky – dohoda byla upřesněna, a to tak, že firma vybuduje v obci chodníky po
kolaudaci stavby bioplynové stanice, k dohodě bude přiložena grafická část, kde bude průběh chodníků vyznačen. Obec
zajistí projektovou dokumentaci a začne jednat s vlastníky pozemků.
6) Žádost ZŠ a MŠ Vlčice - Mgr. Blažková, ředitelka ZŠ a MŠ Vlčice, podala žádost o finanční příspěvek na neinvestiční náklady
na rok 2012, ve výši 600.000,- Kč. ZO schválilo finanční příspěvek s podmínkou, že veškeré ostatní náklady na provoz ZŠ a MŠ
si budou hradit z vlastních prostředků.
7) Žádost SDH Vlčice – Sbor dobrovolných hasičů Vlčice požádalo o finanční příspěvek na Mikulášskou besídku pro děti ve
výši 1.500,- Kč. Dále předložili návrh rozpočtu pro SDH na rok 2012, ZO požaduje v rozpočtu provést úpravy.
8) Různé
- Obec v letošním roce koupila pozemek u hřiště, začneme jednat s majiteli sousedních pozemků: p. Novotný a p. Pech –
dohoda s nimi je možná, Hrnčířovi se zatím k naší nabídce nevyjádřili.
- Byl vyhotoven znalecký posudek na pozemek pod kapličkou, byla stanovena odhadní cena. Zahájíme jednání s pí.
Sovákovou – pozemek o výměře 14m2 .
- Horní Vlčice pod p. Jaklem – prasklá silnice, odborné firmě bylo zadáno vyhotovit návrhy řešení. Povodí Labe, i když je
správcem vodního toku v těsné blízkosti komunikace, se na této akci nebude podílet. Dle vodního zákona je povinností
vlastníka nemovitosti zajistit si zcela ve své režii opatření zabraňující poškození jeho majetku vodním tokem.
- Pozemkové úpravy – plán společného zařízení je odsouhlasen. Požadavkem Obce bylo hlavně zachování cest v majetku
Obce . Návrhy nového uspořádání pozemků budou po zpracování vystaveny k nahlédnutí.
- Veřejné osvětlení – v obci jsou místa, kde je potřeba dát nová světla. Navrhujeme úseky: hospoda -Munzarovi, pí.
Mlejnková (i nový sloup), p. Ondráček – p. Hudík, p. Knap – p. Puš, Horní Vlčice. Vytipováním vhodných míst byla pověřena
p.Kresanová.
- K 31.12.2011 končí nájem zkušebny. O tento objekt mají zájem manželé Křivských. Jednalo by se o sociální zařízení, příp.
převlékárnu. Navrhujme vypsat veřejnou nabídku s nájem 70,- Kč/měs..
- Fotbalové hřiště – je hotová nová výsadba (keře a stromky), svah byl zpevněn betonovými sloupy dle doporučení statika.
- Příkopy – naproti bytovce čp. 39 byl opraven propustek, zároveň byla udělána příprava na nový chodník. V opravách
propustků budeme postupně pokračovat.

Jednání Zastupitelstva obce Vlčice - 15.02.2012
1) ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2011 - dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP-ESF za období 11/2011, částka
21.600,- Kč, dotace od Krajského úřadu Hradec Králové pro ZŠ Vlčice, částka 159.120,- Kč. Upravený rozpočet obce za období
12/2011 ve výši příjmů a výdajů 186.920,- Kč.
2) ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2012 - dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP-ESF za období 12/2011, 16.290,- Kč.
3) ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2012 - Starostka obce, pí. Eva Havrdová, seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok
2012. Rozpočet byl sestaven vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 6.445.610,- Kč. Finanční výbor rozpočet obce projednal dne
13.2.2012.
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ROZPOČET OBCE VLČICE NA ROK 2012 (Kč)
VÝDAJE

PŘÍJMY
1111
1121
1211
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1347
1361
1511
4112
4121
4131
1012
2117
3392
3639
3722
6171
6310

1 140 000
870 000
1 800 000
250 000
13 200
1 500
700
6 200
200
80 000
70 000
510 000
167 390
80 000
778 520
18 000
370 000
7 000
160 000
60 000
40 900
22 000

CELKEM 6 445 610

Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Poplatky - svoz komunálního odpadu
Popltaky - psi
Rekreační poplatky
Poplatky - veřejná prostranství
Vstupné
Poplatky z ubytovací kapacity
Poplatky - výherní a hrací přístroje
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Plánovaná dotace
Dotace od obcí
Hospodářská činnost obce - zisk
Nájem pozemky
Fotovoltaická elektrárna
Kulturní dům -pronájem
Ekonomický pronájem
EKO-KOM
Obec-příjmy
Úroky

1069
2212
3113
3316
3319
3322
3341
3392
3399
3419
3421
3429
3539
3631
3632
3639
3722
3745
5512
6112
6171
6310
6402

18 000
458 000
1 305 000
16 000
5 000
34 000
15 000
903 110
21 700
7 000
33 000
7 500
21 000
14 000
20 500
506 620
380 000
10 800
76 670
856 700
1 714 500
19 000
2 510

Pozemky
MK
ZŠ
Noviny
ČSŽ
Památky
MR
Kulturní dům
SPOZ
Sportovci
Hřiště
Spolky
Charita
VO
Hřbitov
Veřejně prospěšné práce
Svoz komunálního odpadu
Veřejná zeleň
SDH
ZO
Obec
Poplatky -banka
Krajský úřad - vratka dotací

CELKEM 6 445 610

4) Volba přísedícího Okresního soudu Trutnov - Okresní soud v Trutnově zaslal žádost o jmenování přísedícího, ZO znovu
jmenovalo pí. Květoslavu Kasnarovou.
5) Pronájem nebytových prostor v budově na st.p.č. 17/4 (zkušebna) - byla vypsána veřejná nabídka, do které se přihlásila
pí. Margita Křivská, navrhuje cenu pronájmu ve výši 1.200,- Kč/rok. S pí. Křivskou bude sepsána nájemní smlouva.
6) Dohoda s ENERGI TOP BIO s.r.o. – chodníky - Starostka obce, pí. Eva Havrdová, oznámila přítomným, že dohoda s firmou
ENERGI TOP BIO s.r.o. na rekonstrukci chodníků byla podepsána. Dále sdělila, že součástí dohody je i grafická příloha.
7) ZO schvaluje žádost Svazu žen Vlčice o finanční příspěvek na jejich činnost na akce pro děti ve výši 5.000,- Kč.
8) ZO schvaluje žádost Mysliveckého sdružení Vlčice o finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na krmivo pro zvěř. Dále se
zavazují, že provedou, jako každý rok, jarní a podzimní úklid obce.
9) ZO schvaluje žádost Vlčických babiček - pí. Marie Figerová a pí. Eva Cvrčková požádaly obecní úřad o zaplacení autobusu
pro seniory na plánovaný výlet
10) Klub šipkařů, zastoupený p. Martinem Petrem, podal žádost o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na jejich sportovní
činnost. ZO schvaluje výši příspěvku 5.000,- Kč s podmínkou zapojit členy tohoto klubu do úklidu obce.
11) ZO schvaluje žádost SDH Vlčice o finanční příspěvek na akce pro děti (bobování, dětský den) ve výši 1.500,- Kč.
12) ZO bere na vědomí Rozpočet SDH Vlčice na rok 2012 - SDH Vlčice předložilo upravený návrh rozpočtu na rok 2012 pro
jejich činnost ve výši 60.000,- Kč.
13) ZO schvaluje Plán zimní údržby komunikací v obci Vlčice, se kterým přítomné seznámila starostka obce, pí. Eva Havrdová
14) Různé
- Petice proti průzkumu těžby a proti vlastní těžbě břidlicových plynů - Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí bylo
stanoveno průzkumné území „Trutnovsko“. Obce byly pouze seznámeny se záměrem stanovení průzkumného území a poté
do 14 dnů náhle přišlo rozhodnutí o jeho stanovení bez jakéhokoliv předchozího projednávání, což obce popudilo. Těžba
břidlicových plynů se provádí chemickou reakcí, která narušuje okolní prostředí, obce mají obavy o své zdroje vody. Zatím
bylo pouze stanoveno průzkumné území, průzkum v daných územích ani povolení na těžbu zatím není. Občané mohli svůj
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nesouhlas s těžbou vyjádřit podpisem na podpisové petiční archy na OÚ Vlčice do 27.2.2012, ty byly následně předány
petičnímu výboru.
- Spolek proti nudě zvažuje uspořádat pro občany ping-pongový turnaj, obecní úřad žádá o zapůjčení sálu.
- Firma Verner – starostka obce zkontaktovala zástupce této firmy se žádostí o doúčtování dotací na kotelnu v prostorách
Kulturního domu. Zástupce firmy VERNER k tomu sdělil, že SZIF jim zatím dotaci neproplatil. Ve věci budeme dále jednat.
- Územní plán obce – musíme nechat zpracovat nový, pořizovatelem našeho územního plánu bude MěÚ Trutnov, financovat
ho bude naše obec: 1) žádosti od občanů, 2) průzkum území, 3) anketa pro občany, 4) výběr zhotovitele. Obec územní plán
mít musí, ale je zde možnost dotace.
- Žádost do POV u Krajského úřadu Hradec Králové o dotace na hřbitov je podána. Zasedání zastupitelstva Krajského úřadu
se bude konat 22.3.2012, do té doby budeme čekat na jejich rozhodnutí.
- Ing. Pour zpracovává projekt na hřbitovní bránu. Navrhujeme zúčastnit se podzimní výzvy nebo výzvy na jaře příštího roku
o dotace. Ve zdi hřbitovní brány jsou trhliny nad klenbou. Do budoucna uvažujeme o nasvícení celého objektu.
- Dle plánu bude k pozemku 718/2 u hřiště provedeno uložení vodovodního a kanalizačního vedení, je zpracován projekt a
budeme žádat o stavební povolení.
- Obec Vlčice koupila od rodiny Hrnčířových pozemek mezi Novotnými a p. Hrochem, p.p. 63/2.
- Akce na rok 2012: nové okapy na obecních budovách (haly, KD), oprava místní komunikace na Horních Vlčicích u p. Jakla –
musíme nechat zpracovat projekt a požádat o vyjádření Povodí Labe, oprava další části střechy na dílně, oprava sociálního
zařízení v KD – zahájení duben 2012. MŠ a ZŠ – požadavek na přístavbu v MŠ a novou kotelnu v ZŠ: Navrhujeme letos
upřednostnit kotelnu v ZŠ, protože náklady na vytápění této budovy činí ročně 300 tis.Kč, kotelna by byla pro nás vratná
investice, uspořené finanční prostředky za vytápění budeme pak investovat zpět do budov MŠ a ZŠ.

Jednání Zastupitelstva obce Vlčice - 28.03.2012
1) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 - dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP-ESF za období 1/2012 11.470,- Kč a
za období 2/2012 12.470,- Kč.
2) ZO schvaluje rozpočtový výhled Obce Vlčice na rok 2013 a 2014 - účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s
rozpočtovým výhledem obce na rok 2013 ve výši příjmů a výdajů 6.332.000,- Kč a na rok 2014 ve výši příjmů a výdajů
6.960.000,- Kč.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA R. 2013 A 2014 (V TIS. KČ)
Kategorie
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

2013
4 310
982
50
990

2014
4 820
1 110
40
990

Příjmy celkem

6 332

6 960

Třída 5
Třída 6

6 282
50

6 910
50

6 332

6 960

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

běžné výdaje
kapitálové výdaje

Výdaje celkem

3) ZO schvaluje výsledky hospodaření Obce Vlčice a HOČ za rok 2011 - Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s
výsledky hospodaření Obce Vlčice za rok 2011 – příjmy 6.780.433,16 Kč, výdaje 6.115.129,47 Kč, celkově zisk 665.303,69 Kč,
a s výsledky hospodaření HOČ za rok 2011 – výnosy 1.921.586,21 Kč, náklady 1.143.075,04 Kč, celkově zisk 778.511,17 Kč.
Souhrnný zisk Obce Vlčice za rok 2011 činil 1.443.814,86 Kč.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE VLČICE ZA ROK 2011 (Kč)
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem

4 818 467,67
718 404,66
1 243 560,83
6 780 433,16

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

4 871 194,47
1 243 935,00
6 115 129,47

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

665 303,69
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VÝSLEDKY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI OBCE ZA ROK 2011 (Kč)
Středisko
Voda
Les
Sběrna
Doprava
Poplatky bance
Úroky
Haléřová dorovnání
CELKEM

Příjmy

Výdaje

364 508
1 289 392
202 662
59 940
5 082
1
1 921 584

299 506
544 614
213 859
80 010
5 083
1 143 072

Zisk / Ztráta

-

65 001
744 778
11 197
20 070
5 083
5 082
1
778 511

5) ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků z majetku ÚZSVM - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovým zaslal
Obci Vlčice návrh smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 18/512/2012. Jedná se o nemovitosti zapsané na LV 220,
kde je ÚZSVM spoluvlastníkem podílem ½.
6) ZO schvaluje žádost Fotbalového klubu Vlčice o finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na zakoupení brankových sítí,
brankářského dresu a fotbalovým míčů. Nabízejí brigádní pomoc při úklidu obce.
7) ZO schvaluje žádost spolku Samohyb o zapůjčení 2 ks ekologických WC, benzínové elektrocentrály a zvukové aparatury
na akci „Májový průvod“, který se uskuteční v sobotu 5.5.2012.
8) ZO schvaluje žádost Klubu proti nudě o pronájem sálu KD na pořádání turnaje ve stolním tenise v sobotu 31.3.2012,
určený pro všechny věkové kategorie.
9) Rekonstrukce sociálního zařízení KD - Obec Vlčice vypsala výběrové řízení na rekonstrukci sociálního zařízení KD. Do
výběrového řízení se přihlásilo 6 zájemců s těmito nabídkami: Unistav Úpice s.r.o.-626.425,- Kč bez DPH, Smart Synergy CZ
a.s.- 327.000,- Kč bez DPH, NUTS nádražní s.r.o. - 620.790,- Kč bez DPH, Sport Level s.r.o. - 567.692,- Kč bez DPH, Ondřej
Řezníček s.r.o. - 314.450,- Kč bez DPH, ELHAT – Filip Hans - 336.090,- Kč bez DPH. Komise posoudila jednotlivé nabídky dle
zadávací dokumentace a určila následující pořadí:
1. Ondřej Řezníček s.r.o., U kaštánku 930, Červený Kostelec
2. Smart Synergy CZ a.s., Náchodská 541, Trutnov
3. ELHAT – Filip Hans, Vlčice čp. 58
4. Sport Level s.r.o., Náchodská 541, Trutnov
5. NUTS nádražní s.r.o., Pod Velbabou 1042, Úpice
6. Unistav Úpice s r.o., 3. Května 455, Úpice
Komise po posouzení a zhodnocení nabídek doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dodávce stavby s dodavatelem: Ondřej
Řezníček s.r.o., U kaštánku 930, Červený Kostelec. ZO schvaluje vítěze výběrového řízení.
10) Dražba pozemků bývalého ZD Krkonoše - Obec Vlčice obdržela Usnesení o nařízení dražebního jednání čj. 167 EX
3227/09-299, stanoveného na á 10.4.2012 v Praze. Jedná se o pozemky Zemědělského družstva Krkonoše Pilníkov, nyní v
likvidaci. Vyvolávací cena je 163.920,- Kč. ZO navrhuje se dražby zúčastnit a tyto pozemky koupit pro Obec Vlčice za max.
cenu 200 tis. Kč
11) Různé
- Historie Obce Vlčice – požádali jsme Mgr. Reila, ředitele Státního okresního achivu Trutnov, o pomoc. Mgr. Reil nám vyšel
vstříc a v budoucnu začneme společně pracovat na publikaci o obci.
- Starostka obce objednala CD s leteckými snímky, které budou umístěny na našich webových stránkách.
- Hrádeček – firma TRANGO má zájem o další spolupráci na opravě zříceniny. Pokud obec obdrží dotaci, provede opravu
věže, pokud dotaci neobdrží, žádné práce se na Hrádečku v letošním roce konat nebudou. Podle posouzení památkářů je
konzervace Hrádečku zdařilá a dostačující. Je zpracována projektová dokumentace na další a poslední část konzervace hradu.
- Od Krajského úřadu Hradec Králové máme přislíbenou dotaci z POV na hřbitov. Po obdržení dotace na hřbitově budou
udělány cestičky, vysázeny dřeviny, osazeny nové lavičky, pískovcová výlevka a drenáž koryta na odvodnění.
- Firma TRANSPOTR Trutnov nepředpokládá v letošním roce zdražování svozu KO. V letošním roce může dojít, s ohledem na
optimalizace svozových tras, ke změně svozového dne.
- Transformace místní pošty – obec nemá zájem zdejší poštu rušit. Jak vyplynulo z jednání se zástupcem vedení České pošty
s.p., nemůžeme poštu přestěhovat z prostor ZŠ do budovy KD (tak jak obec zamýšlela), v tomto případě by byla zdejší pošta
centrálou zrušena.
- Dotace z fondů EU z Programu rozvoje venkova 2007-2013 – žádosti se budou podávat na podzim letošního roku. Jedná se
o dotaci na investice do lesů – lesní a komunální technika, dotace by byla ve výši 40-50%. Navrhujeme v rámci dotace
zakoupit radlici, štěpkovač, mulčovač, popř. sekačku za traktor.
- Dotace z fondů EU z Programu rozvoje venkova 2007-2013 na lesnickou infrastrukturu ve výši 100% - využili bychom ji na
opravy lesních cest.
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- Místní komunikace u fakulty je znečištěná a ničená těžkou technikou firmy Pechan, další případ je nová Farská cesta,
kterou ničí těžká technika firmy Pechan a p. Procházky. Omezení tonáže nelze nařídit, můžeme pouze omezit rychlost.
- Úvaha o zakoupení nového traktoru pro obec – zatím zjišťujeme cenové nabídky. Firma ZETOR má nabídku 999 tis.Kč,
budeme zjišťovat další možnosti. Důvodem je především zajištění technické soběstačnosti při údržbě obce, zrychlení
obslužnosti v obci (především při odklízení sněhu v zimním období), zlevnění provozu (pohonné hmoty, eliminace častých
oprav). V případě realizace nákupu půjde o dlouhodobou investici na několik let.
- Základní škola – nabídky na kontejnerovou kotelnu - tato kotelna má rozměr 6x3m, 1/3 je samotná kotelna, 2/3 je
zásobník na palivo. Cena této kotelny je cca 540 tis. Kč, vč. vybavení. Pokud se pro tuto variantu rozhodneme, navrhujeme
během prázdnin udělat rozvody topení. Projekt bude zpracován do konce dubna letošního roku. Topenáři doporučují i
akumulační nádrž na teplou vodu.
- Ing. Cvrček: o kolik dotací požádala obec v roce 2011 a 2012. Starostka: v roce 2011 jsme požádali o dotaci z LEADRU na
hřbitov, bohužel neúspěšně, dále jsme požádali o dotaci na hřbitov z POV, kde jsme uspěli a v letošním roce nám byla
přislíbena dotace z tohoto zdroje ve výši 318 tis. Kč. V roce 2012 budeme žádat o dotaci na lesnickou infrastrukturu (fondy
EU), dále o dotaci na komunální techniku (fondy EU) a o dotaci na opravu hřbitovní brány (památkáři), a to buď v podzimní
výzvě 2012 nebo v jarní výzvě 2013. Obec také chtěla požádat o dotaci na zamýšlenou novou kotelnu a vytápění ve škole
z LEADRU, ale není jisté, zda všechny potřebné náležitosti stihneme v tak krátkém časovém termínu připravit (uzávěrka
18.5.2012). Pokud neuspějeme, další možností je zúčastnit se následující výzvy LEADRU na jaře 2013.
- Ing. Cvrček – kolik máme žádostí o hrobová místa. Starostka – 10.
- Ing. Cvrček – kdy se začne pracovat se štěpkovačem. P. Obst – v dubnu.
- Ing. Cvrček –žádá zařadit do programu ZO znovu kanalizaci obce. Starostka jednala s MěÚ Trutnov, Odborem životního
prostředí - v 1. vlně proběhne kontrola u těch občanů, kteří si žádost o povolení vypouštění odpadních vod ještě vůbec
nepodali. Těchto domů je 44 ze 180. Dle informací ostatních starostů ani obce a města v okolí na dotace na výstavbu
kanalizací a čistíren odpadních vod v plné výši nedosáhly a situace je dále nejistá. My jsme jen malá obec a na dotaci
nemáme zatím nárok, částku cca 50-60 mil. Kč (hodnota původně projektované kanalizace pro Vlčice) nejsme schopni sami
ufinancovat.
- Ing. Cvrček – 1 mil. Kč za nový traktor je hodně peněz, v roce 2009 byla provedena na převodovce traktoru generálka. Obec
má propočítat, co je pro ni výhodnější, zda další generálka traktoru, nebo nový traktor. P. Obst – nová radlice nejde na starý
traktor, propočet nákladů jsme již provedli. Potřebná generálka a uzpůsobení stávajícího traktoru by stála cca 350tis. Kč, vč.
nového motoru, ovšem pouze materiál bez práce. Náš traktor je rok výroby 1983. Starší traktor by stál cca 680tis. Kč.

Jednání Zastupitelstva obce Vlčice - 25.04.2012
1) ZO schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlčice za rok 2011 a nemá k ní žádné připomínky.
Starostka obce, pí. Havrdová, seznámila přítomné se zprávou nezávislého auditora. Na základě provedeného přezkoumání
hospodaření ÚSC auditor konstatuje, že nebyly zjištěny nedostatky.
2) Smlouva o převodu pozemků - ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a Obec Vlčice uzavírají
podle § 22 Zák. č. 219/2000 Sb. smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 18/512/2012 - ZO schvaluje.
3) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu krajského úřadu - Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové a Obec
Vlčice uzavírají smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova,
dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, smlouva č. POV2012/101/TR/INV, ve výši
318.000,- Kč (vybudování cestiček, obnova odvodňovacího koryta kostela, osazení laviček, výsadba dřevin, vše na místním
hřbitově) – ZO schvaluje.
4) Žádost Domova pro seniory Pilníkov - Ing. Vít Petira, ředitel, podal písemnou žádost o poskytnutí peněžitého daru na
volnočasové aktivity pro seniory. Navrhujeme částku 5.000,- Kč a to na základě darovací smlouvy.
5) Komunální technika - na minulých jednání ZO se projednával možný nákup nové techniky. Oslovili jsme prodejce
komunální a zemědělské techniky a v současné době má Obec Vlčice spoustu nabídek na nákup traktoru, jak již bylo řečeno
na minulých jednáních, max. cena 1 mil. Kč.
P. Trávníček – nákup traktoru není v plánu investic ani rozpočtu obce.
Ing. Ježková – tento nákup by byl ošetřen v rozpočtovém opatření.
p. Trávníček – za tyto peníze se mohla udělat dlažba na chodbě KD.
Ing. Ježková – s dalšími pracemi v KD chceme počkat na možné dotace.
Pí. Havrdová – je tu možnost dotace na nákup přídavného zařízení na komunální techniku v 10/2012 i na lesní cesty.
p. Trávníček – pokud se nákup traktoru odsouhlasí, tak navrhuje značku ZETOR.
p. Obst – se značkou ZETOR souhlasí.
pí. Havrdová – nový traktor nebude tolik poruchový, zvýší se rychlost stroje a tím i obslužnost obce.
p. Horký – na nový traktor se dá dát i zlamovací sněhová radlice, náklady na nutnou úpravu stávajícího traktoru jsou cca 350
tis. Kč pro letošní rok, za prodej tohoto starého traktoru můžeme utržit cca 200 tis. Kč. Pronájem techniky je pro obce drahý.
p. Obst - služby prováděné pro občany jsou někdy na úkor služeb pro obec.
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ZO schvaluje nákup traktoru a pověřuje starostku obce, pí. Havrdovou, jednáním při nákupu stroje do max. částky 1 mil. Kč.
6) Různé
- Na základě zvýšení ceny nafty vstoupí v platnost od 1.5.2012 nový ceník na služby obce pro občany, a to o 50,- Kč/hod.
- ZŠ – kotelna – projektová dokumentace na rozvody kotelny už je, čekáme na rozpočet a projektovou dokumentaci na
kotelnu. Žádosti o dotace se podávají od 9.5.2012 do 18.5.2012 ,pokusíme se zajistit potřebné dokumenty a žádost o dotaci
podat. Další termín pro podávání dotace je v 1/2013. Pokud neuspějeme v žádosti o dotaci letos, pokusíme se i příští rok.
Do konce letošního roku budeme mít k dispozici veškeré materiály i výběrové řízení. Tato kotelna bude velkou úsporou
financí pro obec.
- Cesta na Horní Vlčice u p. Jakla – Krajský úřad má havarijní fond, který se ale nyní používá pouze v případě živelných
pohrom. Celková rekonstrukce této cesty by stála 2 mil. Kč. Musíme jednat s Povodím Labe o posunutí toku potoka a potom
jednat s ostatními vlastníky pozemků. Ing. Ježková – navrhuje rozdělit opravu této cesty na určité etapy.
- Starostka obce se v Praze zúčastnila dražby pozemků, dražbu jsme nevyhráli, pozemky v dražbě koupil p. J. Pechan.
- firma VERNER od SZIF neobdržela dotaci na kotelnu KD.
- Společenství obcí Podkrkonoší obdrží dotaci ve výši 250 tis. Kč z POV na projekt „Sejdeme se pod horami“. Tato dotace
bude použita na nákup stanů a lavic, je zde možnost zapůjčení pro členské obce SOP.
- Ing. Cvrček na minulém ZO vznesl dotaz, jak obec pomůže občanům při řešení odkanalizování jejich domů.
Pí. Havrdová se dotázala, zda má nějaký konkrétní návrh. Pokud by se jednalo o finanční pomoc, není jasné, podle jakého
klíče by byl tento příspěvek vyplácen. Pokud by se pomáhalo občanům, tak všem. P. Obst – při zakoupení fekálu by bylo
vyvážení septiků službou pro občany. Finanční částka by se musela dát všem bez rozdílu, je to asi 180 domů. Pí. Havrdová –
můžeme občanům pomoci s projektovou dokumentací, ale výběr konkrétní firmy musíme ponechat na nich.
- Navrhujeme od příštího jednání ZO pořizovat hlasový záznam.

Všechna zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, každý se jich může v případě zájmu zúčastnit.
Termíny jsou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách obce www.ou-vlcice.cz či úředních deskách,
včetně programu jednání.

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
(Ceny jsou bez DPH)

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
Ceny jsou bez DPH
Požadavky na tyto služby zasílejte přímo na OÚ Vlčice.
Tento ceník nabývá platnosti 1.5.2012
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Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany na svoz nebezpečného odpadu, který se uskuteční

ve dnech 10.5. - 12.5.2012
Stanoviště č. 1 - dvůr u sběrny: od pátku 11.5. do soboty 12.5. do 11.00 hod
Stanoviště č. 2 - parkoviště u p. Jakla: od čtvrtka 10.5. do pátku 11.5. do 10.00 hod
Sbírají se autobaterie, monočlánky alkalické, lednice, mrazáky, pneumatiky osobních automobilů,
plechovky od barev, barvy, neurčené chemikálie v obalech, zářivkové trubice, výbojky,
veškerá elektrotechnika (televizory, počítače, tiskárny).
Nesbírá se eternit a nábytek.
Žádáme občany, aby tohoto odvozu využili a neshromažďovali odpad na stanovištích v průběhu roku.

Nabídka zasílání informačních SMS občanům

Sběrné místo
pro nepotřebný elektroodpad
V budově obecního úřadu byl instalován sběrný
box, kam mohou občané obce odkládat
nepotřebné baterie a vyřazenou drobnou
elektroniku.
Rozsah sběru
Baterie a akumulátory, veškerá drobná
elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti
(s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky,
telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany,
MP3 přehrávače a další.

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.

Nové čapí hnízdo
Naše vesnice je už po několik let hnízdištěm čápů bílých. Pravidelně
přilétají na hnízdo na vysokém stromě za objektem obecních
hospodářských budov. Protože se počet čapích jedinců, kteří mají zájem
zde hnízdit, postupně rozrůstá, rozhodla se skupina obyvatel obce
nabídnout jim další útočiště. Požádali proto Obecní úřad, aby u jejich
obydlí bylo instalováno nové čapí hnízdo. Ten jim vyhověl, pan Obst tedy
posvářel dostatečně velkou železnou konstrukci a pomocí vysokozdvižné
plošiny pana Klímy mohlo být nové hnízdo usazeno na vzrostlý strom
mezi domy paní Dagmar Hansové, manželů Hansových, Pecenových,
Hrdličkových a Vítových. Teď už jen můžeme vyhlížet a doufat, zda se
nový domov některé čapí rodince zalíbí.
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KONEC ZIMY S HASIČI
Není to tak dlouho, co jsme bujaře vítali nový rok. Tři měsíce utekly jako voda a máme tu jaro. I když počasí si s námi
hraje a po řadě krásně teplých slunečných dní se opět ochladilo, přece jen je to příjemnější než každodenní ranní
rozcvička s lopatou při odklízení sněhu.
A že ho letos bylo. To doslova volalo po soutěži v bobování. V uplynulých letech by se dalo na prstech jedné ruky
spočítat, kolikrát se vzhledem k sněhovým podmínkám konala. Letos byl konečně sněhu dostatek, avšak rtuť
teploměru klesala níž, než bylo milé, z čehož jsme měli strach. Očividně jsme místní nadšence podcenili, protože se na
start postavilo celkem 32 soutěžících ve čtyřech kategoriích. Navzdory mrazu a ledovému větru jsme se 11. února na
Beránkově kopci všichni dobře bavili a žádné z dětí neodešlo domů s prázdnou, za což vděčíme obecnímu
zastupitelstvu, které nám poskytlo finanční příspěvek.
O necelý týden později se konal 64. Hasičský ples. Bohužel jsme museli zrušit tombolu, neboť ji naši pilní
zákonodárci neopomněli zahrnout do nového loterijního zákona a tudíž zpoplatnit. Avšak na vynalézavého českého
človíčka si jen tak někdo nepřijde a během krátké doby se internet hemžil návody, jak poplatek a především hromadu
papírování pohodlně obejít. Nutno dodat, že v našem případě právě příjem z tomboly kryje většinu nákladů spojených
s pořádáním plesu. Proto jsme přistoupili ke zdražení vstupenek a jsme rádi, že jsme pro tento krok našli pochopení,
což nám potvrdila velmi slušná účast. A abychom přítomné neochudili o radost z výhry a překvapení, byly vstupenky
slosovatelné a všechny výherní. To bychom si nemohli dovolit bez štědrých sponzorů, jimiž byli: T. Cvrček – Třídírna
odpadu, J. Klossovski – Obecní hospoda, M. Křivská – Stáj Artemis, V. Machalík, M. Petrová – Avon Cosmetics,
hypermarket Albert, Orlické uzeniny s.r.o. - provozovna Markoušovice a spolek Samohyb. Ještě jednou všem moc
děkujeme.
Poslední březnovou středu jsme naši hasičskou zbrojnici otevřeli dětem z místní základní školy. Připravili jsme pro
ně krátký výklad o činnosti našeho sboru, ukázky výstroje členů výjezdové jednotky, vysvětlili rozdíly mezi materiálem
užívaným u zásahu a pro požární sport. Všechno si mohly vyzkoušet, otěžkat a osahat a nakonec si kompletně
prohlédnout cisternu. Doufáme, že jsme jim tímto poskytli inspiraci potřebnou pro výtvarnou soutěž „Požární ochrana
očima dětí“, jíž se každoročně účastní a v které jsou jejich práce mezi nejlepšími z okresu.
Měsíc březen jsme uzavřeli sběrem starého železa. Železný šrot sbíráme každé jaro už spoustu let. Je to náš způsob,
jak přispět k čistotě naší obce a přivydělat si něco málo do naší pokladny, z čehož potom financujeme mimo jiné akce
pro děti. I sebemenší hromádku vámi připraveného již nepotřebného šrotu chápeme jako vaši podporu našeho hnutí.
Omlouváme se, že vás na tuto akci upozorňujeme až několik málo dní předem, ale snažíme se tak omezit nájezdy
zlodějíčků většinou z řad nepřizpůsobivých.
Od poloviny měsíce dubna se opět začnou připravovat na svoji sezonu obě soutěžní družstva. Věříme, že se nám
bude dařit alespoň tak dobře jako vloni a budeme tak i nadále vzorně reprezentovat naši malou obec po celém
trutnovském okrese. Jak muž, tak i ženy ve svých týmech rádi přivítají posily, tak jestli máte sportovního ducha a jste
týmovým hráčem, přihlaste se kterémukoliv z nás.
Závěrem jedno upozornění – vypalování staré trávy je stále zakázáno!!! Myslete na to, až se pustíte do jarních prací
na zahradě. V poslední době se množí případy, kdy toto „usnadnění“ práce skončilo tragicky.
Na shledanou na některé z našich akcí anebo na hřišti, nikoliv u požáru.

za SDH Vlčice
Pelantová Hana ml.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VLČICE
připravuje tyto akce:

2.6. 2012 – DĚTSKÝ DEN
Odpoledne plné soutěží a her
pro malé i větší startuje ve 14.00 hod.
v parku před KD.

21.7. 2012 – O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTKY OBCE VLČICE
Tradiční klání družstev mužů a žen
v požárním útoku začne v 10.00 hod.
na louce za KD

Na všechny akce a případné změny termínů jejich konání budete včas upozorněni plakáty.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás!
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Pozor na datum Májového průvodu!!!!!!!!!
Vážení spoluobčané a příznivci malé recese!
Jelikož se nám opět o slovo hlásí jaro, tak nám dovolte, abychom
se i mi přihlásili s naším prvomájovým průvodem, který se ponese ve znamení již šestého ročníku!!! A
teď POZOR!!! Organizátoři akce se rozhodli, že Májový průvod se pojede v SOBOTU 5.května.
Důvodem tohoto posunu je výsledek nezávislého hlasování v naší anketě. Jinak se nic nemění. Sraz
účastníků průvodu je v 9,30 u sběrny. Celou kolonu, jenž bude připravena na spanilou jízdu vesnicí,
dá do pohybu jako již tradičně úder jedenácté na zdejším kostele. Cílovou stanicí průvod bude opět
areál bývalého JZD u p. Machalíka, kde bude připraveno bohaté občerstvení a všem již dobře známá
Vlčická louže.
Jako další zpestření tohoto odpoledne, bude vystoupení skupiny HSK - Žibr, jenž se představí
na našem improvizovaném pódiu od 12,00 hod. Průjezd Vlčickou louží je plánován na 13,00 hod.
Samotné ukončení volných jízd bude zhruba okolo 16té hodiny. Vše bude záležet na účasti a množství
startujících, jenž se odhodlají Vlčickou louži pokořit. Pro všechny naše příznivce, kteří se přijedou
podívat na tuto akci, bude opět připraveno záchytné parkoviště na louce, vedle Obecní restaurace.
Pro všechny nedočkavce už bude možné v pátek 4.května, od 17,00 hodin okusit jak dráhu na
vlastním stroji, tak chuť zlatavého moku, jenž vás bude chladit po celý sobotní den. Všechny další
informace najdete na našich stránkách www.spoleksamohybvlcice.wz.cz Těšíme se na vaši hojnou
účast, kterou jste nám pět let dávali najevo, že se vám tato akce líbí a měli bychom v ní pokračovat i
nadále.

Za Spolek Samohyb Vlčice
Slávek Němeček

Společenská kronika
Noví občánci

Jubilanti

6.12.2011 Jana Hrušková
1.2.2012 Laura Obstová
19.2 2012 Štěpán Cvrček
Q
let

Blahopřejeme!

30.6. Pavel Husa
7.7. František Cvrček
7.7. Jana Hejnová
17.7. Jitka Sunková
20.7. Jiří Vencl

65
65
55
55
80

30.8. Jaromír Kratochvíl 85

Statistika evidence obyvatel obce Vlčice za rok 2011







V obci se narodilo 6 dětí (3 děvčátka a 3 chlapci)
Zemřeli 3 občané
Uskutečnily se 4 sňatky a 1 rozvod
Do obce se přistěhovalo 29 občanů a 10 se jich odstěhovalo
Konečný stav k 31.12.2011 byl 506 obyvatel
Meziročně (oproti roku 2010) se navýšil počet obyvatel o 22 občanů
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Z historie obce Vlčice
Dnes se podíváme do doby ne tak moc vzdálené. Možná někteří z Vás již zaznamenali, že se
nyní opravuje objekt bývalé sušičky. Jak dlouho zde vlastně stojí, a co zde bylo původně? Jak
je patrné z levé části fotografie, datované 2.4.1910, stálo zde dříve několik hospodářských
staveb, které byly v majetku církve a náležely k místní faře (částečně viditelná za stromy

uprostřed obrázku, vpravo je pak patrný nízký domek, který obývaly jeptišky, dnes zde bydlí
paní Mlejnková, zcela vpravo je pak dobře viditelný Vlčický zámek). Společně s farou tvořily
uzavřený hospodářský komplex (farský dvůr). Budovy v pozadí vlevo se dochovaly dodnes,
budovy v popředí společně s obloukovým vjezdem byly zbourány, a to v polovině šedesátých
let minulého století. Přesné datum neznáme, ale víme, že v listopadu 1966 tyto stavby již
zřejmě nestály, protože dne 21.11.1966 bylo vydáno „Územní rozhodnutí o umístění stavby
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sušičky, vydané Odborem výstavby ONV Trutnov č.j.Výst/2460/2032/66-Ing.M. (Na fotografii je
zachycené bourání stodoly, stojící uprostřed areálu farského dvora, v pravé části stojí fara,
v pozadí je patrný štít budovy hospody (dnes „Nonstop“), v levé části pak věž kostela sv.
Vojtěcha.)
Povolení k uvedení stavby
sušičky BS 60 a posklizňové
linky do trvalého provozu
vydané Odborem výstavby
ONV
Trutnov
č.j.Výst/6403/3942/70-F/N
je pak datováno ze dne
23.12.1970. Provoz sušičky
sloužil
Plemenářskému
podniku Kladruby n.L.,
odštěpnému závodu Vlčice.
Po zániku plemenářského
podniku
areál
sušičky
přecházel do vlastnictví
jiných
zemědělských
subjektů, až po ukončení i
jejich činností dne 29.12.2000 získala dražbou objekt do svého vlastnictví Obec Vlčice,
společně s ostatními hospodářskými budovami. Sušička již ale svému původnímu účelu nikdy
nesloužila, byla využívána spíše jako skladovací prostor. Obec Vlčice se sice snažila najít pro
sušičku jiné využití, kde by mohlo být použito původní vnitřní zařízení, v jednání byl např.
záměr výroby biopelet, to se však uskutečnit nepodařilo. Část vnitřního vybavení byla
následně odprodána. Areál sušičky pak sloužil pouze k uskladnění různého materiál. Málo
využívaný objekt, který je tvořen převážně ze železné konstrukce a plechového opláštění,
však postupně chátral, proto se nyní Obec rozhodla ho opravit a nabídnout k pronájmu. Ve
veřejné nabídce se přihlásili hned tři zájemci, novým nájemcem se stal p. Pechan. Stavba tak
konečně našla nové
využití.
Dílky horlivosti
pana
Jaromíra
Kratochvíla nejst., který
s nadšením
zaznamenával důležité i
zcela obyčejné události
v obci
v průběhu
uplynulých
desetiletí,
dochovaly se nám i
záběry, kde jsou tyto
původní
církevní
hospodářské
objekty
bourány a na jejich
místě je stavěna právě
budova sušičky. Některé
z nich
Vám
nyní
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nabízíme. Na poslední fotografii je záběr na sušičku, tak jak ji známe dnes, v pozadí je vidět
fara, a v místech původní farské stodoly a ostatních zbořených hospodářských staveb jsou
dnes vzrostlé dřeviny.

Jak souvisí Františkánský klášter v Hostinném s Vlčicemi
Výstavba kláštera byla započata z původně malého hřbitovního kostelíku stojícího na
předměstí u Dolní brány postaveného v letech 1597 – 1599. Na jeho výstavbě se
podílel italský stavitel Carlo Valmadi. Kostelík byl zasvěcen Nejsvětější Trojici a později
přejmenován na klášterní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie. Základní
kámen pro přestavbu kostela a přístavbu kláštera byl položen v roce 1677. Stavbu
zahájil pražský stavitel Martin Reiner. Stavitel Reiner však v roce 1680 zemřel a
dostavby se ujal jeho bývalý polír Wolfgang Dientzenhofer. Klášter byl dostaven v
roce 1684. V roce 1685 byla na jižní straně kostela přistavěna kaple Bolestné Panny
Marie. Kapli nechal postavit příznivec řádu františkánů a úředník na vlčickém panství
Matěj Řehoř Hošenský nákladem 450 zlatých s právem rodinné hrobky. V roce 1743
bylo rozhodnuto o dalším rozšíření klášterního kostela, protože svou velikostí již
nevyhovoval potřebám řádu. Nová část kostela byla přistavěna ze severní strany,
včetně klenby ve stejné výši jako klenba starého kostela. Středová zeď pak byla kvůli
průchodu světla a volnému přístupu z jedné lodi do druhé probourána od podlahy až
ke klenbě na šesti různých místech. Vznikl tak unikátní dvoulodní kostel nemající ve
střední Evropě sobě rovného. V současné době se v klášterním kostele nachází
expozice kopií antických soch – Galerie antického umění. V letech 2009 – 2011 byla
provedena celková rekonstrukce klášterního konventu a klášterní zahrady
z prostředků Regionálního operačního programu NUTCII severovýchod v hodnotě 50
miliónů korun. V přízemí konventu se nachází moderní městská knihovna a v prostoru
prvního patra je nainstalována expozice městského muzea. Rozlehlý klášter byl
prohlášen národní kulturní památkou a určitě stojí za návštěvu. Jeho slavnostní
znovuotevření se uskutečnilo 26.dubna 2012.
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Číslo: 2/2012

V prvním pololetí tohoto roku jsme navštívili spoustu zajímavých divadelních představení,
muzeí, zimních akci, vystoupení dětí a mnoho mnoho dalších. Všichni byli velmi spokojeni a
tak jsme se rozhodli, že se s Vámi o naše zážitky podělíme a vezmeme to pěkně popořádku od
první do poslední akce.

Tento den se všichni převlékli do strašidelných
kostýmů a rázem jsme se octli ve světě
strašidel, kouzelníků, čarodějnic, kostlivců a
jiných strašidel. Podnikli jsme společné foto a
následně zasedli do lavic a učení mohlo začít.

,
Dne 3.11 jsme zahájili se školkou bruslařský kurz v
Trutnově na zimním stadionu. Jezdili jsme každý
čtvrtek, měli jsme pět lekcí a byli jsme rozděleni do
dvou týmů. Jeden byl pro začátečníky a druhý pro
ty, co už trochu déle bruslili. Pořádali jsme různé
soutěživé hry a mezi tím jsme se i něco přiučili.

Na konci loňského školního roku jsme
navštívili s dětmi zámek Choltice, kde jsme se
při prohlídce černého divadla a výstavy
vodníků seznámili s průvodcem panem Janem
Honzou Petrášem, který je zároveň i hercem.
Slovo dalo slovo a ten velice legrační pán
navštívil naší školku s pořadem Kabaret. My
děti jsme si to velice užily, protože jsme měly
možnost samy vystupovat v roli herců a tak
jsme například pohádku O veliké řepě hrály
úplně samy. Kabaret byl plný scének a veselých příběhů, kouzel a hádanek a také jsme na
závěr dostali drobné dárky. Samozřejmě jsme si slíbili, že se sejdeme co nejdříve znovu.
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,
Přišli k nám čerti a měli koš plný sladkostí a říkali, že
andílek s Mikulášem zmrzli. Pak vytáhl čert knihu
hříšníků a četl. Některé strčil do pytle a někteří dostali
pytlíček sladkostí.

,
V rámci školní družiny jsme uspořádali soutěž talentů.
Soutěžili jsme ve zpěvu, tanci, ve hře na klavír a hře na housle. V porotě byly paní učitelky.
Vyhrála Kačka Vlčková a na druhém místě byla trojice: Diana Daliborová, Rozálie Havrdová a
Hedvika Hartmanová.

Přípravy na vánoční koncert byly plné barev.
Malovali jsme prasátka, kravičky, ovečky a jiná
zvířátka. Sháněli a šili jsme kostýmy. Když jsme
měli vše, mohlo se začít zkoušet. Na koncertu nám
všichni tleskali a penízky u pokladny jen cinkaly, za
což ještě jednou moc děkujeme!

,
Jeli jsme do Uffa na představení Štědrý večer, které se konalo
16. prosince. Bylo to o poutnících, kteří šli k Ježíškovi do
betléma. Všem se to moc líbilo. Půjdeme tam znovu.
,
Dne 21. prosince jsme jeli autobusem do muzea v Jilemnici.
Byla tam spousta starožitností, starý nábytek a krásný
pohybový betlém s andílky, pastýři, ovečkami, veškerými
domky, s Josefem, Marií a malým Ježíškem. A byly tam
nádherné pětimetrové obrazy. Museli je určitě věšet jeřábem. Bylo to tam tak krásný, že bych
tam chtěla bydlet.
,
Tradičně k nám do školy přišel Ježíšek a každému
donesl dáreček. Letos jsme si každý vylosovali
jednoho kamaráda a tomu jsme museli donést dárek
pod stromeček. Také jsme si udělali koncert. Paní
učitelka Dana hrála na klavír, paní řiditelka na kytaru,
Róza na housle a ostatní na flétny.
Děti ze školy a školky odnesly v lednu do lesa
zvířátkům krmení.
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,
,
Když napadl sníh, chodili jsme sáňkovat a
bobovat. Také jsme na školní zahradě
postavili hezké sněhuláky a iglú.

Šli jsme k panu Havrdovi na jízdu s psím
spřežením. Mohli jsme si zajezdit samy.
Moc jsme se pobavili.

Měli jsme ukázkové hodiny. Rodiče se na
nás přišli podívat. Aby se koukli, jak se
učíme. A aby viděli, jak pracujeme na
interaktivní tabuli.

Dne 31.1.2012 jsme všichni ve škole
dostali pololetní vysvědčení.

Ve středu přišli předškoláci do školy. Přišli Míra, Pepíček,
Eliška, Julinka, Věruška a Tomášek. Odpoledne přišli
s maminkami a s tatínky na zápis, pak šli domů.

Měli jsme cirkus v družině. Každý měl nějakou masku.
Objevili se klauni, kouzelníci, zvířata, siláci aj. Naše
vychovatelka Dita Lonková byla za klauna a uváděla celý
program a pomáhala s vystoupením Standy. Nakonec nás
odměnila jahodovým dortem, který sama pekla.

Dne 23. února jsme přišli do školy a hned jsme se převlékali do sportovců. Mezi námi byli
hokejisté, lyžaři, tanečnice, žokejové, florbalisté, basketbalisté atd. Byli tam čtyři týmy, které
proti sobě bojovali. Dostávali žluté a červené karty a za ty se ubíraly body, které jsme
dostávali za soutěže. Na konec vyhrálo Patrikovo družstvo. Pak jsme dostali sladkou odměnu
a medaile. Hned potom jsme hráli hry. Všem se nám to moooc líbilo.

Jeli jsme na divadlo Sněhová královna do Trutnova.
Setkali jsme se se známou herečkou Barborou
Seidlovou. Divadlo se nám moc líbilo.

Pan Skalka si pro nás přijel v 8:00 přímo do školy. A vyrazili jsme
do jelení obory. Nejdřív pro nás připravili malou hru. Poté jsme
se dozvěděli spoustu zajímavostí o jelenech. A nakonec přišel
test. Čekali jsme než jelenář Jirka přiláká jeleny. Pak si pro nás
přišel. Těch jelenů tam bylo přes 60.
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V únorovou neděli jsme jeli do kina na Modrého Tygra. Bylo to moc pěkné a hlavně o kytičkách a
kouzlech. Na tuto pohádku jsme potřebovali hodně fantazie. A taky vědět, co je láska. Taky jsme
byli v cukrárně, mým spolužákům se to moc líbilo. Paní učitelka si objednala zákusek a jahodový
džus.

V úterý 27.3. jsme odjeli autobusem do Hradce
Králové. Už za hodinu jsme vstoupili do velké
budovy ALBERT. Najednou jsme viděli ty
úžasné atrakce a jen tak tak jsme se drželi židlí.
Pro malé děti tam byla točící se chobotnice
s malou prolézačkou a Nemo, který zavíral a
otevíral pusu. Další atrakce byly trampolíny,
velká voda (nafukovací polokoule), nafukovací
sopka se skluzavkou, největší atrakce byla velká
prolézačka, která se všem moc líbila (aspoň
doufám). Pak jsme jeli ke Kuksu, kde byly dvě
Morany vhozeny do řeky Labe.

Byli jsme s družinou ve středu v požární zbrojnici. Mohli jsme si tam vyzkoušet různé věci. Také
jsme mohli vylézt na hasičské auto. Bylo to fajn.

TÝDNY

DRUŽINĚ

Letos se děti v dužině společně s paní učitelkou Ditou Lonkovou dohodly na velkém celoročním
projektu nazvaném BAREVNÉ TÝDNY. Předem si pro jeden týden v každém měsíci vybrali
nějakou barvu. Následně pak připravují různé akce, které se k barvě hodí a hlavně vždy jeden den
musí všichni přijít v daném barevném oblečení. Tak se nám školou linou různé vůně při pečení a
vyrábí se spousta zajímavých věcí.

(text: Rozárka Havrdová, 5.třída)
Fialový týden byl první barevný týden v tomto
školním roce. Proto jsme se na něj moc těšili.
Všichni přišli ve fialovém, ale jen Kačenka
Vlčková měla nejvíce fialového oblečení. Tento
týden jsme kuchtili:

Švestkový koláč
35dkg poloh. mouky - 2 vejce -5lžic cukru 5lžic oleje – 12lžic mléka – 1 sáček prášku do
pečiva – 1sáček vanilkového cukru - švestky +
drobenka. Postup: vajíčka, olej a cukr dobře
promícháme, přidáme mouku, prášek do pečiva,
jeden sáček vanilkového cukru, vylijeme na
plech, naskládáme švestky a posypeme
drobenkou
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(text: Renatka Kobrová, 5. Třída)
V pondělí jsme přišli do školy v oranžových věcech. Při
sčítání všech oranžových kusů oblečení se zjistilo, že
jich má Heduška Hartmanová nejvíce, a proto vyhrála. A
v úterý jsme dlabali dýně. Ve středu jsme byli kuchaři,
dělali jsme dýňový kompot, který si podle našeho
receptu můžete vyzkoušet i vy.

Dýňový kompot
Nachystáme si:1,5kg dýně (nakrájené kostičky), 2l vody,
100g kyseliny citrónové, 2 ks badyánu, 12hřebíčků,
skořici, 2 ananasové džusy (vše nechat stát 24h,dýně na kostičky)
Postup: vše smícháme dohromady (pouze 6 hřebíčků a 1 džus!), další den slít-opláchnout v čisté
vodě zasypat 40dkg cukru a zase nechat24h v lednici nebo na chladném, místě a občas zamíchat.
Pak přidat 1badyán, 6hřebíčků a kousek celé skořice. Přilít 1ananasový džus a povařit. Přelít do
sklenic a sterilovat 20min při teplotě 60°C.

(text: Adam Hans, 5.třída)
Měli jsme za úkol do školy přijít v hnědém oblečení. Dále nás
čekalo pečení a zdobení perníčků. Každý si mohl vybrat pět
formiček na perníčky. Objevili se: Mikulášové, hvězdy, koně a
coca-cola kamiony.

Perníky s bílkovou polevou
1kg hladké mouky, 360g moučkového cukru, 5vajec, 12 lžic
medu teplého, 5 lžic másla teplého, 3 lžíce rumu, 3 lžíce
kakavíčka, 2 prášky do perníku
Postup: Při lepení těsta přidat mouku! Těsto se nesmí drolit. Těsto dát do sáčku a nechat několik
hodin odpočívat. Těsto na práci musí mít pokojovou teplotu. Pečeme na 180°C asi 8-10 min.
Bílá poleva na zdobení: 170-200 g moučkového cukru, 1x bílek, 1 lžíce solamylu, 1 lžíce citrónové
šťávy.
Postup: všechny suroviny třeme až do zbělání polevy. Podle potřeby buď přidáme cukr, nebo
citrónovou šťávu. Správná poleva je když dělá rampouchy.
(text: Tonda Lonk, 5.třída)
V tomto týdnu jsme se těšili, že přijdou čerti. Byli jsme tak napnutí, že jsme nic nestihli upéct a
umírali jsme hlady. Připravovali jsme se na vánoční koncert. Všem se moc líbil, lidi nám tleskali a
penízky se sypaly. Vyráběli jsme vánoční dárky a moc se nám povedly.

(text: Patrik Fikejz, 5.třída)
Jako tradičně jsme přišli v bílém. Pekli jsme sněhové pečivo a domácího pribináčka.
nám povedlo a také to výborně chutnalo. Což potvrdily i paní učitelky.

Všechno se

Pribináček
Nachystat: mléko (pouze na ředění), 1 tvaroh z vaničky, 1 smetana, 1 vanilkový cukr, cukr k
dochucení. Postup: tvaroh smícháme s cukrem a s vanilkovým cukrem vše rozmačkáme, přidáme
smetanu a podle potřeby mléko a vyšleháme v krém.
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(text: Rozárka Havrdová, 5. Třída)
Jako již tradičně jsme měli přijít v modrém
oblečení, moc se nám to vydařilo. Připadali jsme si
jako Šmoulové. Tentokrát jsme vyráběli:
Šmoulí zmrzlina
Co je třeba k přípravě: šlehačka, vanilkový cukr,
potravinářské barvivo, ovoce dle chuti
Postup: šlehačku smícháme s vanilkovým cukrem,
přidáme modré potravinářské barvivo, nebo místo
barviva přidáme ovoce a necháme zmrazit.

(text: Tonda Lonk, 5.třída)
Jako obvykle jsme přišli všichni v zeleném oblečení.
Tentokrát jsme si upekli opravdovou dobrůtku.
Špenátová pizza
50dkg špenátu (může být čerstvý), 1 cibule, 2 lžíce
olivového oleje, 5 stroužků česneku, 150ml smetany,
10 dkg nivy, 20 dkg mozzarely.
V hrnci zpěníme na oleji cibuli a nasekaný česnek,
přidáme špenát a chvilku dusíme. Potom přilijeme
smetanu nastrouhanou nivu a mícháme. Až se sýr
rozpustí, odstavíme.
Uděláme pizza těsto: 300g hladké mouky, 1 lžíci soli, 1 lžičku instantního droždí, 1 lžíce
olivového oleje. Do mísy nasypeme mouku, přidáme půl droždí. Do důlku uprostřed nalijeme 200
ml, teplé vody a lžíci olivového oleje a vařečkou vše mícháme tak dlouho, dokud nemáme hladké
pružné těsto, které ještě 5 minut na pomoučeném vále rukama hněteme, rozdělíme na 2 bochánky
a rozválíme na 2 tenké placky, které potřeme olejem, česnekem, přidáme špenát, mozzarelu a
pečeme 10 minut na 240 stupňů v nejvyšším platě trouby.
Doufáme, že si všechny recepty vyzkoušíte a budou Vám chutnat tak, jako chutnali nám.
Všichni přejeme všem krásný jarní čas a nakonec se s Vámi rozloučíme básničkou, kterou
připravily děti a učitelky z mateřské školy. Na shledanou.

ZAJÍČCI
Ve školce se narodilo
pět veselých zajíčků
a vůbec jim nevadilo
mít kůru místo košíčků.
Vydává:

Že jsou celí dřevění?
Nemusíme se jich bát
a kdo tomu nevěří,
ať se přijde podívat.

Na jaře, když všechno raší,
i v hlíně na políčku.
Máme radost ze sluníčka
i z těch našich mazlíčků.
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