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Vážený čtenáři,
nový rok jsme zahájili volbami a
úspěšnou tříkrálovou sbírkou. Opět se
vybralo o něco více na bohulibý
záměr. Plesová sezona je za námi.
Děkuji Vám za hojnou účast, která je
hnacím motorem pro pořadatele.
Naopak malý zájem o turnaj ve
stolním tenise vedl organizátory ke
zrušení tradičního jarního turnaje. Za
povedené považuji obecní veřejné
bruslení, které bylo náhražkou
nepříznivého počasí pro venkovní led.
Více než padesátičlenná účast je toho
důkazem. S poděkováním nemohu
vynechat naše pěvecké sdružení a
jejich nezištný vánoční koncert.
Opakovaná návštěvnost přes sto
posluchačů v našem kosteleje
důkazem, že si lidé čas na hezké
setkání najdou i v uspěchané době.
Díky patří i osobám v pozadí, které
přispěly ke sváteční náladě výzdobou
a pomocnou rukou. Naplno se
rozeběhlo "zpřesňování průběhu
hranic pozemků" v režii Katastrálního
úřadu. Každý týden se koná šetření s

pozvanými účastníky a označují se
body pro následné zaměření. Poznáte
je podle červeného nástřiku a chovejte
se k nim prosím jako ke geodetickým
bodům, které mají zákonnou ochranu.
Upozorňuji
Vás
na povinnost
vlastníka nemovitosti označit objekt
popisným nebo evidenčním číslem.
Viditelně. Povinnost je dána zákonem
o obcích. Mít poštovní schránku není
povinnost, ale ulehčíte tím práci
doručovatelkám.
Problém
se
projevuje nejen při nárazovém
doručování jako nyní při zasílání
pozvánek od Katastrálního úřadu, při
doručování volebních lístků nebo
pozemkových úpravách. Skutečnost,
že nemáte schránku Vás neochrání od
doručení obsílky, spíše zvyšuje
pravděpodobnost, že Vaše zásilky
zůstanou nepřečteny.
Chcete mít informace o dění,
aktualitách nebo úřední desce? To
Vám umožní kanál RSS. Jedná se o
odkaz, který zajistí stažení novinek
nejen ze stránek obce do webového
prohlížeče, outlooku
nebo do
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12. ročník

chytrého mobilu.
V očekávání jara a rašení očekává
řada z Vás s obavami i zahájení
činnosti sekáčů trávy. Opakovaně se
problematika zákazu objevuje i na
jednáních
zastupitelstva
obce.
Doposud nedošlo k vydání dalšího
předpisu, kterým by se vynucoval
nedělní klid.
Opravdu se slušnost a ohleduplnost
musí vynucovat vyhláškou nebo
nařízením?
Milan Pecen, starosta obce
 Plánované akce:

 21. dubna 2018
Klání v šipkách neregistrovaných
 30. dubna 2018
Průvod a stavění máje, pálení
 1. května 2018
Prvomájová traktoriáda
 5. května 2018
Bleší trh Klubu proti nudě
 28. července 2018
Den obce Vlčice
 25. srpna 2018
Oslavy SDH, loučení s létem
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!!! ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 28. března 2018
1)
Schválení programu jednání
Starosta obce, p. Pecen, seznámil přítomné s programem dnešního jednání.
2)
Zvolení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhujeme p. Obsta a p. Ondráčka.
3)
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2017
Starosta obce, p. Pecen, seznámil přítomné s účetní závěrkou pro ZŠ a MŠ za rok 2017.
4)
Rozpočet obce na rok 2018
Účetní obce, pí Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2018, ve výši příjmů a výdajů Kč 9.465.770.
Bylo předem projednáno ve finančním výboru.
5)
Žádost o snížení nájmu
Obchodní společnost Tomáš Cvrček, s.r.o. Vlčice podala písemně žádost o snížení nájmu. (viz příloha). Tuto žádost
budeme projednávat i na dalších jednání ZO s ohledem na vývoj trhu s druhotnými surovinami.
6)
Smlouva o výpůjčce pozemků
Projednání a schválení záměru výstavby chodníků podél silnice III. třídy a schválení smlouvy o výpůjčce pozemků se
Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
7)
Různé
a)
Starosta obce seznámil zastupitele se stavem realizací dle Plánu společných zařízení, navrženém v rámci
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vlčice u Trutnova. HC13 (do Čermné) dokončena, HC3 (sjezd z Farské cesty)
se projektuje. Zastupitelstvo považuje za další prioritu realizaci polní cesty HC15A (sjezd z HC13). Důvodem je zejména
obsluha zemědělského areálu a tím odklonění dopravy mimo centrum obce. Prioritou je úsek od napojení na cestu
do Čermné po napojení na polní cestu na p. č. 3519 (km 0,000 – km 1,355)
b)
Na pozici pracovníka do obecního lesa bude přijata pí Soňa Dvořáčková, a to od 1.4.2018 do 31.3.2019
c)
Uvažujeme změnit obecní účet, nebo vést oba účty u jedné banky. ČS má velké poplatky.
d)
Povodí Labe Hradec Králové zaslalo omluvu za nedodržení slíbeného termínu. V březnu letošního roku pokáceli
částečně dřeviny u potoka, a zároveň slíbili pravidelné kontroly a kompletní probírku.
e)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje požádal ZO i občany o návrhy osob na pamětní medaile udělované v
rámci Dne kraje.
f)
Ředitelka ZŠ, Mgr. Drapáková, poukázala na špatný stav vstupní branky do MŠ. Stavební úpravy MŠ budou
probíhat o letních prázdninách. Paní ředitelka se pozastavila nad skutečností, že se neschválil rozpočet pro zvýšené výdaje
školy. Byla vedena diskuse, že investiční výdaje do budov jsou schváleny a ne všechny budou viditelné (např. čištění
odpadních vod). Naopak zastupitelé vyjádřili nespokojenost s negativní reakcí k žádosti o dočasné omezení parkování
u obou budov školy.

Co s tříděným odpadem? Výňatek z článku společnosti EKOKOM.
Čína a omezení dovozu plastů. Podle nedávných informací WTO oznámila Čína omezení dovozu některých druhů
odpadů. Aktuálně již citelně omezila dovoz vytříděných plastů a do konce roku chce uzavřít své hranice až pro 24 druhů
odpadů Na „černé listině“ jsou vybrané druhy plastů, nevytříděný papír i odpad z výroby oceli nebo textilní odpad.
Čínská vláda k tomuto rozhodnutí přistoupila v rámci kampaně proti zahraničnímu odpadu a znečišťování prostředí. Toto
rozhodnutí zapříčinilo převis nabídky vytříděných plastů nad poptávkou a na to logicky reagují ceny druhotných surovin,
především plastů, poklesem ceny na světových trzích. Zmíněné omezení v odbytu druhotných surovin je celoevropským
problémem.

 Vážení přátelé,

kamarádky a kamarádi,
rok se s rokem sešel a máme tu jaro a
zase myšlenky na výlet. Pro letošek
jsem vybrala návštěvu Pekla –
Čertovina (Hlinsko). Pokusila bych
se zařídit prohlídku i se zábavným
programem – na 60min. Cena
prohlídky se zábavným program: dítě
do 3 let zdarma; dítě do 150cm
(240Kč); dospělý (320Kč); student,
ZTP,
důchodce
(270Kč).

V případě, že byste volili pouze
prohlídku, byla by cena nižší.
Termín výletu: sobota 9. 6. 2018.
V případě zájmu mě kontaktuje
nejpozději 30. 4. 2018, buď
telefonicky (602611918) nebo na email: adelkar@centrum.cz.
Více informací naleznete zde:
http://www.peklocertovina.cz/cz/
S přáním hezkých jarních dní, Adéla
Petrová
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Vlčický hřbitov

Provoz pohřebiště byl obnoven
koncem roku 2013. Zůstalo
zachováno velké množství hrobů
původních německých obyvatel
obce. Odborníky je ceněná
zachovaná část s dětskými hroby.
Uzavřením mezinárodní českoněmecké Smlouvy o dobrém
sousedství a přátelské spolupráci
č. 521/1992 Sb., se smluvní strany
zavázaly, že československé a
německé hroby, nacházející se na
jejich území, budou stejným
způsobem uctívány a chráněny;
péče o ně bude umožněna.
To fakticky
zakládá
ochranu
německých hrobů na pohřebišti.
Celý rozbor problematiky najdete
v příručce na obecním úřadě nebo
na stránkách Úřadu vlády ČR
(http://jdem.cz/dzcvu4).
mbp.

 Chování na hřbitově
Využívám tohoto článku k výzvě
na ochranu pietního místa. Hřbitov
posetý exkrementy a „ozdobený“
žlutým sněhem nesvědčí o úctě
k místu. Do prostoru hřbitova je
psům vstup zakázán.
mbp.
Přerušení dodávky elektřiny

Vzhledem k rozsáhlým úpravám
rozvodné sítě dochází k častým
odpojením. Plánované odstávky
lze zjistit na:
(www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html)
a nebo si je nechat zasílat na email
nebo SMS podle čísla elektroměru
(odběrného místa):
(dip.cezdistribuce.cz)
mbp.

 POZVÁNKA
Příznivci šipkového sportu!

Manželé Venclovi

 ŠIPKY
Úpice Apríl bar, 24. 3. 2018
Druhému Double Openu roku
kralovali Gregůrková a Petr
Úpický bar Apríl hostil v sobotu druhý
Double Open sezóny. Do nevelkých
prostor dorazilo bojovat o dvojnásobné
body do krajských žebříčků přes čtyřicet
hráčů. Turnaje jednotlivců opanovali
Alena Gregůrková a Martin Petr. A
právě triumf Petra byl největším
překvapením dne, protože pro hráče v
barvách Fekobe Pilníkov (VLČICE) to
bylo premiérové vítězství kariéry ve
významném turnaji. Doposud nejlepším
umístěním z jeho pohledu bylo druhé
místo v Nominačním Masteru loni v
říjnu, na které pak navázal v lednové
TOPce velmi pěknou pátou příčkou.
TOPka = turnaj nejlepších 16 hráčů
východních Čech na základě umístění
v Nominačním Masteru a žebříčku
soutěže UŠO.

V sobotu 21. dubna 2018 od 17:00
h se uskuteční první ročník
šipkového klání neregistrovaných.
Šanci má tedy každý účastník.
Hraje se v prostorách Obecního
klubu Vlčice. Předběžné přihlášky
u správce klubu.

oslavili 7. března
2018 kamennou svatbu, tzn. 65 let
od svatby.

Společenská kronika
Blahopřání oslavencům:

Pavlína Pálinkášová
Vladimír Pechan
Michal Kantor
Soňa Králíková
Ladislav Králík
Marie Petrincová
Věra Venclová

18. 1.
22. 1.
10. 2.
17. 3.
3. 4.
25. 5.
8. 6.

Vítáme nově narozené:
07.12.2017 Jakub Lešek

Opustili nás:
05.02.2018 František Cvrček
09.03.2018 HanaMunzarová
25.03.2018 Jaroslav Prouza
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 Hasiči jsou opět hodně aktivní
Není to tak dlouho, co jsme
oslavovali příchod nového roku a na
naše okna už klepe jaro. Uplynulé tři
měsíce jsme byli opravdu činorodí.

Naše zásahová jednotka si jen během
ledna připsala tři výjezdy. Poprvé
vyjela ve středu 3. ledna ke spadlému
stromu, který bránil volnému
průjezdu přes Peklo. Dva dny na to
v pátek 5. ledna v ranních hodinách
svolala siréna členy jednotky k
ohlášenému požáru komínu domu č.
p. 198. Na místě zasahovali kromě
našich hasičů také hasiči HZS
Trutnov a SDH Horní Staré Město.
Při příjezdu první jednotky na místo,
již komín nehořel, přesto došlo k
preventivnímu zasypání štěrkem a
následné kontrole termokamerou.

Další výjezd následoval ve čtvrtek
18. ledna, kdy se jednalo opět o
spadlý strom na cestě, tentokrát v
lokalitě Hrádeček. Všechny tři
události se naštěstí obešly bez zranění
a beze škod.
Proto, aby se předcházelo vzniku
požárů, se každý sbor zabývá
prevencí. Z našeho sboru pravidelně

Číslo 1/2018
šíří osvětu v místní škole a školce
Figera P. a Králík L. st. Pro děti
připravují zajímavé besedy na téma
požární ochrany pro aktuální období
doplněné ukázkami. Letos zacílili na
jinou skupinu spoluobčanů, a to na
seniory. V sobotu 3. února navštívili
„dostaveníčko“ našich babiček v
Obecním klubu, kde je nejprve
seznámili s rozdělením hasičů
(Hasičské záchranné sbory a Sbory
dobrovolných hasičů) a jejich
význam, coby složky Integrovaného
záchranného systému (IZS). Následně
upozornili na nebezpečí, která hrozí
během topné sezóny (komíny,
topeniště, přímotopy), při práci na
zahradě (pálení klestí, listí a suché
trávy),
ale
i
při
běžných
každodenních pracích (vaření, žehlení
apod.). Varovali před riziky, jakými
jsou nadýchání se kouře či náhlá
nevolnost v blízkosti otevřeného
ohně.
Neopomněli připomenout
důležitá telefonní čísla pro případ
požáru či jiných událostí. Pohovořili
také o historii našeho sboru trvající
již dlouhých 140 let. Povídání
doplnili fotografiemi a pamětní
fotoknihou s obrázky z loňských
oslav 140. výročí, které mělo mezi
přítomnými pozitivní ohlas. Svou
přednášku zakončili v prostoru za
klubem praktickou ukázkou hoření
různých materiálů (papír, textil, oleje)
a možnostmi jejich hašení. Věříme,

bezpečnost. V případě požáru jsou to
oni, kdo jej hasí před příjezdem
jednotky a kdo zodpovídá za
evakuaci přítomných osob.
A prevence do třetice: Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
každoročně vyhlašuje soutěž Požární
ochrana očima dětí. I letos naši obec
a sbor reprezentovaly obrázky dětí
z místní školy, školky a kolektivu
mladých hasičů. V rámci základního
kola jsme vybrali tři nejlepší práce v
jednotlivých kategoriích a předali na
Okresní sdružení hasičů Trutnov, kde
v pátek 23.3. proběhlo okresní kolo.
Z vyhodnocených prací postupujících
do krajského kola jsou i dílka dvou
našich malých umělců: v kategorii
M1 Klossovski Ondřej (2. místo) a v
kategorii M2 Pokorná Anežka (3.
místo). Velký dík patří samozřejmě
paním učitelkám za perfektní
spolupráci.
Pravděpodobně jste zaznamenali, že
obec zakoupila pro zásahovou
jednotku novější typ cisterny, ale
nikde jste ji neviděli. Vysvětlení je
jednoduché: předchozích šest měsíců
stála v dílně, kde na ni členové sboru
a převážně výjezdové jednotky
intenzivně pracovali. Při vyvařování
blatníků a podběhů, natírání vnitřní
části nástavby a polic, opravě držáků
nádrže na pěnidlo, montáže kolejnic
pro
elektrocentrálu,
stříkání
podvozku apod. bylo odpracováno

že toto odpoledne bylo pro babičky
přínosem a v budoucnu se opět
setkáme.
Tímto však naše preventivní činnost
v tomto období neskončila. Jistě jste
si všimli, že se na všech plesech a
zábavách pohybují dva hasiči. Vězte,
že tam pouze nevětrají vycházkové
uniformy, ale dohlíží na vaší

nepočítaně hodin. Další práce odvedli
odborné servisy, ať už se jednalo o
přezutí pneumatik či výměnu trysek a
seřízení motoru. Dne 21. března byla
stávající cisterna CAS 25 – Š 706
RTHP vyřazena z IZS a nahrazena
CAS K 25 – L 101. V pátek 16.
března bylo v hasičské zbrojnici
instalováno nové svolávací zařízení,
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díky němuž členové jednotky v
okamžiku, kdy se rozezní siréna,
obdrží na své mobilní telefony SMS o
výjezdu.
Kromě
všeho
výše
zmíněného, jsme se věnovali i
činnosti, která přímo nesouvisí s
požární ochranou. Svou trochou jsme
přispěli ke zpestření kulturního života
v obci, když jsme v pátek 23. února
uspořádali hasičský ples. Doufáme,
že nikdo ze 105 lidiček, co se přišli

Číslo 1/2018
bavit, nelitoval. Děkujeme všem
sponzorům, kteří nám pomohli
zatraktivnit naši tombolu. My jsme
podali pomocnou ruku (tedy většinou
dva páry) organizátorům Obecního
plesu,
Dětského
karnevalu
a
Maškarního bálu, kde všude jsme
obstarali občerstvení. Snad ke
všeobecné spokojenosti. Bohužel se
nám letos nepodařilo zrealizovat
soutěž v bobování nebo v bruslení,

jak to máme v plánu práce. Při akcích
pod širým nebem není počasí
mnohdy ideální společník. Ale nic
nevzdáváme a připravujeme se na
sběr starého železa, lampiónový
průvod a pálení čarodějnic a
samozřejmě dětský den.
Jsme vděční za vaši podporu a těšíme
se na brzkou viděnou. Přejeme vám
krásné jaro plné sluníčka.
za SDH Vlčice, Pelantová H. ml.

 Stav amatérského hokeje
pod horama.

Bleší trh
V sobotu 5. května 2018 pořádá Klub proti nudě další bleší trh v krásném
prostředí zahrady Vlčického zámku.
Začátek od 13:00 h, předpokládané ukončení 17:00 h.

V naší obci Vlčice se každoročně dají
dohromady
hokejoví
fandové.
Nasazením
bruslí,
výstroje a
sevřením hokejky v pěst jdou na led.
Letos se vzhledem k počasí
nepodařilo vyrobit přírodní kluziště, a
tak Lukáš Hudík neváhal zajistit
umělý led v Trutnově. Našimi
protivníky bylo poprvé smíšené
mužstvo Pilníkova a Čermné. První
zápas jsme vyhráli v poměru 13:8.
Další dva zápasy jsme sehráli jen
proti výběru Pilníkova. Skončily v
podobném poměru ve prospěch
vlčických hráčů. Na ledě se scházejí
téměř pravidelně tito hráči: kapitán L.
Hudík, J. Hruška, P. Hruška, Ježek,
Kurz, M. Mach, Minárik, Minařík
ml., Mucudis, Obst, Jan Ondráček,
M. Pecen, O. Pecen, K. Petr ml., M.
Petr, R. Petr, Jan Šafář, Tomášek,
Zikmunda. Tímto také děkujeme
sponzorům: Obec Vlčice za zaplacení
zimáku, firma Vaněk za nákup dresů,
firma Šlégr za potisk dresů. Nesmíme
opomenout
poděkovat
našim
fanouškům na tribuně.
lo.
Autor
článku
v akci.

Vydává: Obecní úřad Vlčice
Adresa: 542 41 Vlčice 201
Toto číslo vychází: 04.04.2018
tel. 499 899 133 – referentka OÚ
tel. 499 899 240 – starosta obce
Česká spořitelna Trutnov, b.ú: 1303704309/0800
e-mail: podatelna@ou-vlcice.cz

Vydání občasníku připravil: Milan Pecen
IČO: 00278441, DS: we3ed3p
Náklad: 235 výtisků
Za obsahovou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři
Za tiskové chyby neručíme.
web: www.ou-vlcice.cz, www.zsvlcice.eu
Povoleno MK ČR pod č. E 17205
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Zprávy od našich vlčat a vlčátek
První jarní sluníčko už nás vítá. Opět začíná krásné období plné sluníčka,
příjemnějšího počasí a jarních květin. Ptačí zpěv nám přináší zprávy o
aktivitách, kterých se děti zúčastnily, informují nás i o tom, co na vlčata a
vlčátka čeká.

Zprávičky letem světem vlčickou školou a školkou:










Tříkrálová sbírka se vydařila i letos. Děti s paní učitelkou Petrou Řezáčovou vybrali 3 990 Kč.
V únoru navštívily děti ze školky a školní družiny selátko.
Koncem dubna čeká na malá vlčátka vyšetření očí - Prima Vizus, které proběhne 23. 4. 2018
v mateřské školce.
23. 4. 2018 se budeme těšit na kouzelníka Rena, který za námi přijede do školy.
Květnový den bude patřit besídce pro maminky, vystoupení proběhne na OÚ.
Předškolní děti se vydají na návštěvu do ZŠ, kde proběhne ukázková hodina vyučování.
Na školní výlet zamíříme všichni společně do Farmaparku Muchomůrka. Výlet se uskuteční 25. 6.
2018.
Tradiční pasování předškoláků na školáky a rozloučení s páťáky proběhne v červnu.
Školní rok zakončíme tradičním focením a rozloučením s rodiči na třídní schůzce v ZŠ.

Srdečné poděkování
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Vlčice srdečně děkuje rodičům za sponzorské dary, které
věnovali dětem MŠ pod stromeček. Jmenovitě panu Korci a paní Liskovské, manželům
Hubálkovým, Skočdopolovým a Hruškovým. Velmi si těchto darů vážíme!
Sportem ke zdraví
Velké poděkování patří panu Lukáši Hudíkovi za zprostředkování sponzorského daru a firmě ENERGO TOP BIO
s.r.o., zastoupené panem Ing. Tomášem Korbelem za nákup míčů do základní školy v hodnotě 3 230 Kč. Tento
sponzorský dar nás nejen velmi potěšil, ale i skvěle slouží k rozvoji pohybových aktivit našich žáků.
Netradiční sponzorský dar:
Chtěli bychom velmi poděkovat panu Petru Figerovi, který nám s velkou snahou a úsilím odstranil drobné
nedostatky týkající se požární ochrany. Jedná se o ,,netradiční“ sponzorský dar v hodnotě 2 500 Kč. Srdečně si
vážíme toho, že máme kolem sebe lidi, kteří naší škole a školce rádi pomohou.
Pletení pomlázky
Poděkování patří i manželům Rejmontovým, kteří přišli letos již tradičně pomoci dětem uplést pomlázky, zásobují
nás květinami a vydatně nám tím zkrášlují prostředí obou zařízení.
Naše mlsné jazýčky
Rádi bychom touto cestou poděkovali i panu
Pechanovi za výborné pamlsky, kterými nás
obdaroval před vánočními i během velikonočních
svátků. Dětem moc chutnají.
Dále děkujeme všem rodičům za všechny drobné
sponzorské dárky.
Mgr. Věra Drapáková, ředitelka školy
Soutěž ve sběru papíru:
Soutěže ve sběru papíru se v ZŠ zúčastnilo 13
žáků, celkem žáci nasbírali 784.5 kilogramů
papíru. Děkujeme za účast a pevně věříme, že se na
jaře do sběru zapojí ještě více žáků.
1. místo: Eliška Pokorná - 340 kilogramů
2. místo: Gábinka Procházková - 125.5 kilogramů
3. místo: Anežka Klossovská - 78 kilogramů
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Karneval
V pátek 9. března probíhal v tělocvičně
ZŠ karneval. Letošní téma bylo „obec
Vlčice“.
Karneval byl velmi vydařený, co se týče
masek. Představivosti se meze nekladly a
tak jsme mohly např.: vidět: kočičky,
myšky, beránka, selku, traktor, poštovní
schránku,
dřevorubkyni,
kuchařku,
Šebestovou, kukuřičné pole, vlka, zajíčky,
zahradníky, včelku, a mnoho dalších
masek.
V tělocvičně ZŠ na děti čekal program,
který připravily děti ZŠ s p. učitelkami.
Připravily
nám zábavný program
v podobě stanovišť. Na prvním stanovišti
probíhal vědomostní kvíz o naší obci s p.
učitelkou Plovajkovou, na dalším
stanovišti se projevila tvořivost dětí při
výrobě maškarních škrabošek s p.
učitelkou Skočdopolovou. Na třetím a čtvrtém stanovišti si
všichni protáhli tělo při prolézání a jízdě na lyžích s paní
vychovatelkou Schierovou a p. učitelkou Řezáčovou. Poslední
stanoviště bylo zaměřeno na hmat, hádanky a vědomosti, do
jehož přípravy se zapojila p. učitelka Friedová. Karneval se
dětem moc líbil a samozřejmě se všichni těšíme na další
v příštím roce.
Zapojení do soutěže ,,Požární ochrana očima dětí 2018":
V mateřské i základní škole moc rádi malujeme, proto jsme
s radostí namalovali obrázky do požární soutěže. Několik dětí
je opravdu vášnivými hasiči, navštěvují pravidelně kroužek
hasičů. Velký úspěch slavili ale děti z mateřské školy, jejichž
práce byly vybrány do dalšího kola soutěže. Blahopřejeme
Ondrovi Klossovskému za 2. místo v kategorii M1 a Anežce
Pokorné za 3. místo v kategorii M2, kteří nám udělali velkou
radost. Jejich obrázky putují do dalšího kola, v kterém jim
přejeme mnoho štěstí!
Moc děkujeme vlčickým hasičům a určitě se za nimi půjdeme
rádi podívat.
Pletení pomlázky:
Děkujeme Veronice Rejmontové
a
Pavlovi Rejmontovi za vydařenou akci
„Pletení pomlázky“. Byla to velmi krásná
a perfektně připravená událost!
Vlčata a Vlčátka se stanou plavci
Vlčata a Vlčátka se od 10.4 se zúčastní
plaveckého výcviku v Trutnovském
bazénu za pomocí kvalifikovaných
lektorů. Věříme, že z Vlčat se stanou
zdatní plavci.
Termíny všech lekcí jsou: 10. 4., 17. 7.,
24.4, 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6.,
19.6, 26.6.
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 Zápis do první třídy
V pátek 13. 4. 2018 ve 14:30 se koná
v budově ZŠ zápis do první třídy.
S sebou si nezapomeňte rodný list dítěte
a průkaz totožnosti rodičů.
Na děti se těší paní ředitelka Mgr. Věra
Drapáková, Anna Plovajková, Pavlína
Skočdopolová a Petra Řezáčová.
Logopedická depistáž:
Dne 24. 5. 2018 přijede do mateřské
školy odborná pracovnice (logopedka)
ze Speciálně pedagogického centra
Trutnov. Depistáž bude probíhat formou
logopedického vyšetření. O výsledku
logopedické depistáže budou zákonní
zástupci informováni písemně. K této
depistáži je potřeba ze zákona souhlas
zákonných zástupců a musí být u
vyšetření účasten jeden ze zákonných
zástupců.Díky této depistáži může paní
logopedka odhalit případné disharmonie
ve vývoji řeči. V květnu se této depistáže
zúčastní 4 předškolní děti.

Veřejné „obecní“ bruslení
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