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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
podzimní vydání občasníku Vám opět přináší spoustu zpráv z dění v obci i nástin akcí očekávaných.
Těší mne, že se naše spolky a sdružení a organizace mohou i v tomto vydání novin pochlubit svými
aktivitami a plány. Děkuji návštěvníkům Dne obce Vlčice, za vytvoření krásné atmosféry. Největší díky
však směřuji k těm, kteří se aktivně a nezištně zúčastnili příprav, zajištění zdárného průběhu a
následného odklízení následků oslav. Vítaná byla brigáda Fotbalového klubu Vlčice při přípravách
oslav. První adventní neděli, 27. listopadu 2016, rozsvítíme společně vánoční strom, nezapomeňte si
vzít zvonečky.
Přeji Vám příjemný podzimní čas.
Milan Pecen, starosta obce

Společenská kronika
Noví občánci
19.07. Sabina Petrová
02.08. Václav Beneš
18.08. Gabriela Dufková

Jubilanti
11.10. Radoslav Munzar 85 let
12.10. Jiřina Lebdušková 55 let
14.10. Roman Reil
50 let
17.11. Zdeňka Vítová
70 let

Navždy nás opustil…
04.09 Jaroslav Procházka

Máte rádi tanec a nevíte, kam chodit tančit po tanečních? Chcete se naučit tancovat jinde než
v tanečních kurzech? Neváhejte a přijďte do našeho klubu, kde se věnujeme výuce tanečního
stylu Round Dance.
Jsme skupina lidí, které spojuje zájem o tanec jako příjemnou zábavu nejen pro plesovou
sezónu. Pokud jste lidé podobného založení, zastavte se na chvíli u nás a ukážeme vám, co
nás baví a co by možná mohlo bavit i Vás (stejně jako spousty lidí po celém světě).
Tancujeme Round Dance - společenský tanec jako hobby pro každého :-)
Najdete nás každé pondělí v kulturním domě ve Vlčicích od 18 hodin.
http://shadows-trutnov.webnode.cz/
https://www.facebook.com/shadows.trutnov/?ref=settings
Margita Křivská
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!!!VŠECHNA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VLČICE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 13.07.2016



















Rozpočtové opatření č. 3/2016
Pan Marek Mach požádal písemně o finanční příspěvek ve výši Kč 5.000 na nahrazení
zničených dresů a nové fotbalové míče. Navrhujeme finanční příspěvek schválit, za podmínky
pomoci fotbalistů při údržbě veřejného prostranství.
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku DSO Společenství obci Podkrkonoší na
obec Vlčice - jedná se o majetek ve výši Kč 37.218: 2x vítací tabule, 2x stojan a 1x
odpočívadlo. Navrhujeme tuto smlouvu schválit.
Pronájem pozemků v k.ú. Vlčice u Trutnova č.kat. 909/2, 3984, 4075 a 417/1
 Sandra Dušánková požádala písemné o pronájem pozemku č. kat. 417/1 o výměře
2.250m2. Navrhujeme pronájem schválit za těchto podmínek: cena za pronájem Kč
1,50/m2, doba neurčitá, výpověďní lhůta 2 měsíce.
 Ing. Barbora Talárová požádala písemně o pronájem pozemku č. kat. 4075 o výměře
960m2. Navrhujeme pronájem schválit za stejných podmínek.
 Rostislav Ocetník požádal písemně o pronájem pozemku č. kat. 909/2o výměře 2.058 m2 a
3984 o celkové výměře 4.427 m2. Navrhujeme pronájem schválit za stejných podmínek.
Radek Havrda požádal písemně o pronájem části stavby na stp.č. 330 v k. ú. Vlčice u
Trutnova. Má zájem o cca 1/3 skladovací haly za účelem uskladnění sena, popř. zemědělských
strojů. Výše pronájmu bude stanovena poměrem skutečné plochy záboru z celkové nabídkové
ceny.
Firma ALBIXON a.s. Praha písemně požádala o spolupráci při pronájmu nebo koupit
pozemků o rozloze cca 2 ha, hospodářských objektů - budov. Zároveň nabízí pracovní
příležitosti pro naše občany. Obec žádné volné pozemky nebo budovy nemá, ale nabízí se
možnosti pro další majitele pozemků nebo budov.
Paní Sováková upozornila, že žlutý kontejner u bývalé prodejny už pro naše potřeby nestačí.
Starosta obce sdělil, že v případě rozumného uložení plastů vedle plných kontejnerů, firma
TRANSPORT odveze vše. Problém je spíš v tom, že ne všechen odpad je řádně oddělen.
Uvažujeme o možnosti, zavést speciální pytle na plasty, které by se vyvážely 1x týdně přímo
od domů, a tím snížíme přeplněnost. Dále navrhujeme vyzvat ZŠ a MŠ k tvorbě programu pro
aktivní třídění odpadu.
Paní Sováková – místní příkopy jsou zarostlé. Starosta obce sdělil, že příkopy patří SÚS, tak
jako je zarostlý i potok, který patří Povodí Labe. V naší obci si někteří majitelé domů udržují
příkopy i vysekávají zatravněný potok okolo svých nemovitostí sami.
František Petr – Vlčické noviny, příspěvky do novin.
Žádáme spolky, organizace i občany (SDH, Spolek proti nudě apod.), aby své příspěvky, vč.
fotografií, zasílali starostovi obce, nebo paní Adéle Obstové, průběžně (např. po ukončení
akce). Příspěvky budou postupně evidovány a zabráníme opomenutí zveřejnění některých
akcí.
Příští schůze zastupitelstva je naplánována na 21. 09. 2016

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 21.09.2016











Rozpočtové opatření č. 4/2016
Dne 02. 08. 2016 obdržel náš úřad žádost o finanční příspěvek na podporu péče v Hospici
Anežky České a v Mobilním Hospici Anežky České. V letošním roce zde byli hospitalizování
2 občané naší obce. Navrhujeme poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč 10.000.
Dne 08. 09. 2016 požádala ředitelka ZŠ a MŠ, Mgr. Drapáková, o finanční příspěvek pro naše
žáky ve výši Kč 3.000 na každého. Jedná se o 24 dětí, celkem Kč 72.000.
Dne 20. 09. 2016 požádal p. Roman Wimmer, Vlčice čp. 234, o pronájem zbývající části
plechové haly na třetím dvoře. Jelikož pronájem nemovitosti byl již zveřejněn, navrhujeme
uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou, a to na 3 roky.
Dne 20. 9. 2016 požádal p. Lubor Balcar, Papírenská 592, Trutnov o převod nájemní smlouvy
z Lubora Balcara, stavební práce, Papírenská 592, Trutnov, na subjekt Baleva stav s.r.o.
Papírenská 592, Trutnov, IČO: 05316766. Navrhujeme uzavřít novou smlouvu na dobu
určitou, a to na 3 roky.
Pan Nývlt zdarma nabízí naší obci kontejnery.
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že obec zakoupila zásobu pelet za letní ceny.
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V objektu MŠ proběhne ještě letos na podzim drobná oprava střechy.
Obec Vlčice získala pravomocné stavební povolení na ČOV v areálu sběrny.
Obecní ples se uskuteční v sobotu 20. 01. 2017.
Mgr. Dagmar Havlová, pověřila ředitele Vize 97 p. Vangelise Zingopise jednáním s obcí o
možném umístění pietního místa Václava Havla. Květinové dary a svíčky již nechce na svém
pozemku. Obec navrhuje uvedený pozemek pronajmout, nebo směnit, zároveň by se zavázala
udržovat toto pietní místo. Mgr. Havlová plánuje všechny své pozemky zajistit proti vstupu a
vjezdu. Zastupitelé se shodli na pracovním výjezdu ZO za účelem prohlídky pozemků dne 28.
10. 2016.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 05. 11. 2016.
Začátkem října dojde k distribuci dalšího čísla Vlčických novin.
Starosta obce poděkoval všem občanům, spolkům a členům ZO za pomoc při realizaci dne
obce.
Mgr. Drapáková, ředitelka zdejší ZŠ a MŠ, seznámila přítomné s provedenými pracemi:
natřené schody v ZŠ kvůli bezpečnosti, za pomoci a účasti OÚ byla vymalována MŠ a ŠJ.
Dále by škola potřebovala nové držáky na vlajku. V budově ZŠ, ve sklepě, se stále drží voda,
asi bude potřeba koupit nové čerpadlo. Strom na zahradě MŠ je suchý, má obavy z úrazu, v
brzké době bude skácen. Dále požaduje výstražný přechod u ZŠ a MŠ. Obec již zajistila
značku Pozor děti. Přechod do příkopu nejde povolit. Navrhujeme pro bezpečnost, parkovat
auta na zahradě školy. Počítače v ZŠ jsou již zastaralé. Pro výuku hlavně žáků 5 třídy plánuje
zakoupit nové notebooky.
P. Rejmont navrhuje zapojit naši obec do projektu Obec roku. Musíme zjistit podmínky účasti
v tomto projektu.
U p. Jakla stéká po deštích bláto od RD pí Pokorové. Starosta o tomto problému s majitelkou
pozemků opakovaně jednal, zatím bez výsledku.
Zmíněno bylo i ohrožení drátů rozvodu nízkého napětí v horní části obce. Situace byla
opakovaně nahlášena na havarijní linku ČEZ (vč. větve ležící na drátech). Nebezpečný stav
byl avizován i Povodí Labe, které zodpovídá za stav potoka a břehového porostu.

SPOLEK PROTI NUDĚ
Rádi bychom se s vámi touto formou podělili o zážitky z uplynulého léta. Náš spolek už jistě
znáte. Od dob založení se snažíme dělat něco nejen pro sebe, ale i pro své spoluobčany.
Letos jsme si pro vás vymysleli výlet do Dětenic, Bleší trhy a soutěž v rybolovu.
V Dětenicích nás provedla ježibaba Žizelda zdejším zámkem a při prohlídce dětenického
pekla se nejednomu z nás tajil dech strachy z hněvu samotného Lucifera. Peklo k nám bylo
naštěstí přívětivé, a tak vše dobře dopadlo. Nikdo z nás tam nezůstal uvězněn.
S úlevou a nadšením jsme se jali oslavit náš malý pekelný úspěch na zdejším Food festivalu a
den pak završili večeří ve středověké krčmě.
Každoročně také pořádáme soutěž v rybolovu, tzv. Vlčický žralok. Letos se konal již 7.
ročník. Sešli jsme se na rybníku Dalibor zde ve Vlčicích a pustili se směle do boje. Úlovky,
zejména kapry, jsme tahali z vody jednoho za druhým. Nicméně nejúspěšnějším rybářem se
svými 314 ulovenými centimetry se stal Pavel Karmášek. Srdečně blahopřejeme. Všech 13
účastníku soutěže, ale mohlo být spokojeno. Relaxace u vody, trocha toho občerstvení a
čerstvý vzduch uspokojily každého. Již nyní se těšíme na další ročníky.
1. Vlčický Bleší Trh se také velmi vydařil. Návštěvníci, kterých bylo na 300, byli spokojeni a
prodejci se radovali z utržených výdělků. Velké poděkování bychom chtěli vyslovit Sboru
dobrovolných hasičů Vlčice za starost o občerstvení a rodině Van Berlo za poskytnutí zázemí
a umožnění celé akce. Děkujeme.
Ano, letošní léto bylo povedené a jsme moc rádi, že se Vám naše výlety a akce líbí.
Proto jsme se rozhodli uspořádat pro Vás letos ještě jednou Bleší trh.

Tento se bude konat 22. 10. 2016 od 10h do 14h.
Zde bude vystupovat i nejstarší Trutnovská kapela KASTELÁNI. Velmi se těšíme, že nás
poctíte svojí návštěvou a z našeho trhu odejdete spokojenější a šťastnější.
Na brzkou shledanou se těší Váš Spolek proti nudě
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HASIČSKÁ SEZÓNA 2016
V jarním vydání jsme vás seznámili s připravovanými akcemi na tento rok. Posledního dubna
jsme společně se Svazem žen uspořádali Čarodějnice včetně lampiónového průvodu. Velmi
nás potěšila hojná účast - přišlo více než 80 dětí s doprovodem, takže u ohně bylo při opékání
párků chvílemi hodně těsno. Radost nám udělalo i to, že každý rok přibývají čarodějnice do
naší soutěže o nejlepší kostým.
V květnu zahájila přípravu soutěžní družstva. Muži opět soutěžili spíše sporadicky. Ženy své
zkušenosti i pravidelné tréninky jak se patří, zhodnotily. Zúčastnily se 11 soutěží, z nichž 7x
vyhrály, 3x obsadily 2. místo (z toho 1x v kategorii mužů) a 1x místo 3. Sérií vyrovnaných
výkonů obhájily loňské vítězství v soutěži O putovní pohár starosty Okresního sdružení
hasičů Trutnov vyhlášené pro roky 2015-20.
V neděli 29. května jsme na hřišti oslavili Dětský den. Dětí sice přišlo méně, než jsme po
zkušenostech z předchozích let čekali, zato dostali dostatek prostoru pro vybití energie při
různých hrách a soutěžích se sladkými
odměnami. Na závěr příjemného
odpoledne si každé z dětí vybralo
hračku a domů odcházelo se
spokojeným úsměvem na tváři.
23. července jsme pořádali pohárovou
soutěž, jíž se zúčastnilo 7 družstev
mužů a 2 žen. Naši muži při startu na
domácí půdě zabrali a obsadili 3.
místo. Ženy ve svém dobře
rozběhnutém útoku chybovaly, ale i
tak s velkou dávkou štěstí vyhrály.
O týden později jsme na dni obce zajišťovali občerstvení. Věříme, že kýta, bůček, klobásy,
alko i nealko od nás přišlo všem přítomným vhod.
V polovině září jsme se oficiálně rozloučili s létem a posezením na hřišti ukončili soutěžní
sezónu a přepnuli na „zimní režim!. Nyní nás čekají brigády, schůze a občerstvení na akcích
pořádaných jinými spolky (bleší trh, zábava po Hubertské jízdě). Rok uzavřeme tradiční
Mikulášskou nadílkou. Mikuláš s andělem a čerty odmění podle zásluh hodná i zlobivá
dítka na sále kulturního domu v sobotu 3. prosince 2016. Udělejte si i v čase adventu
volnou chvilku a přijďte mezi nás.
Přejeme vám krásně podzimní dny a těšíme se na vás.
Za SDH Vlčice Pelantová H. ml.

Myslivecký spolek Vlčice
S přicházejícím podzimem a pak zimou nastává pro myslivce (všeobecně) práce se
zabezpečením krmiva pro zvěř, ab zvěř nestrádala. Máme celkem 11 krmelců v různých
částech revíru. Pro každý krmelec je připraveno 2q sena, 1q ovsa,10 kg krmné soli, jeřabiny,
kaštany a tvrdé pečivo. Rovněž kukuřičné klasy nasbírané na sklizených polích. Pravda je že
po tři minulé roky jsme seno prakticky nepotřebovali . V r.2015 měla zvěř zelenou pastvu
celou zimu. Ale metrák ovsa a jeřabiny jsme každý zkrmili. Sůl zvěř nezbytně potřebuju a
proto ji doplňujeme průběžně. Pravidelně každou sobotu má zvěř svoji krmnou dávku
v krmelci. Pokud napadne sníh je třeba i klidu v honitbě. Zvěř se během v čerstvě napadaném
sněhu snadno vyčerpá. Žádáme tedy návštěvníky lesa i lyžaře o ohleduplnost.
Dne 19.11.2016 pořádáme pro veřejnost „POSLEDNÍ LEČ“ –taneční zábavu s bohatou
tombolo a výbornou mysliveckou kuchyní. Srdečně všechny zveme.
Myslivecký spolek Vlčice
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Co nového se událo v mateřské škole?
Poslední den minulého školního roku se na zahradě mateřské školy konalo slavnostní
„Pasování předškoláků na školáky“. Pasováni byli: Lucinka Hrdličková, AnežkaPokorná,
Maruška Madejová, Míša Hudík, Míša
Maissner, Míša Horký, Dominik Jeník, Jára
Pokorný a Eliška Lenhartová. Nejprve byli
naši
předškoláčci
představeni
novým
pedagožkám základní školy, paní ředitelce
Mgr. Věře Drapákové a dětem ze školy. Poté
vedoucí učitelka MŠ J. Šafářová a slečna
učitelka H.Friedová předaly dětem pamětní
list, vysvědčení ze školky a drobné dárky.
Následovalo slavnostní pasování pasovacím
mečem, kdy paní ředitelka každému
předškolákovi poklepala na rameno a slovně
je pasovala na školáky. Všichni pasovaní si
oblékli šerpy s názvem MŠ a datem školního
roku, kdy ukončili docházku do MŠ Vlčice. Pak následovalo vytvoření tunelu spojením rukou
dvou dětí proti sobě v řadě za sebou a každý předškolák koulel putovní cívku tímto tunelem k
paní ředitelce, která je tímto přijala do základní školy. Po slavnostních gratulacích a focení
byla tato akce ukončena.
Nový školní rok 2016/2017 byl zahájen slavnostním “Vítáním prvňáčků“ ve škole, kterého
jsme se také s dětmi mateřské školy zúčastnili. Kromě jednotlivého osobního představení
prvňáčků se děti od slečny učitelky H. Friedové dozvěděly, že bývalý školní maskot modrý
medvěd se kvůli teplu odstěhoval do hor a namísto něj se do Vlčic přistěhovala vlčí rodinka s
vlčaty – dětmi základní školy a vlčátky – dětmi mateřské školy.

V letošním školním roce máme ve
školce většinu dětí mladších pěti
let a těšíme se na vše, co nás tento
rok čeká a co s dětmi prožijeme.
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Co je nového ve škole?
Pro tento školní rok zvolila naše škola projekt s názvem
Zeměkoule a její obyvatelé. Hned v pátek 9. 9. 2016 byl
tento projekt zahájen. Žáci základní školy se sešli u
hlavního vchodu a společně procházeli vesmírným
schodištěm, které jim nabízí řadu zajímavostí. Prošli přes
vesmírná mračna, planety Sluneční soustavy a na chvíli se
zastavili na nejvyšší sopce, která se jmenuje Olympus
Mons. Naší galaxií nás je provedl Moudronos a to v
krátkém videu, které děti viděly na interaktivní tabuli.
Během videa měli žáci ve skupinách odpovídat na tyto
otázky: KDO PŘIŠEL NA TO, ŽE STŘEDEM SLUNEČNÍ SOUSTAVY JE SLUNCE?
MŮŽEME POUŽÍT VELKÝ DALEKOHLED PRO PŘÍMÝ POHLED NA SLUNCE? ZA
KOLIK DNÍ OBĚHNE MĚSÍC NAŠI PLANETU? ZA JAK DLOUHO K NÁM DORAZÍ
SLUNEČNÍ PAPRSEK? Poté měli možnost nahlédnout do dalšího zdroje informací. Žáci
měli k dispozici řadu knih, které obsahují nádherné záběry z vesmíru a které jsou doslova
nabité informacemi. Od knih se žáci nemohli odtrhnout, nalákala je až další aktivita, která
následovala. V jejich cestě vesmírem
nesměla chybět pohádka. Ládínek, který
byl pro žáky celkem neznámý, je zavedl na
planetu splněných přání. Společný den děti
završily tvorbou vlastní planety, na které je
vše o čem sní. Aby jim šla práce od ruky,
zazpívali žáci třetí až páté třídy písničku
Haló Marťané, o kterou samozřejmě
nepřijdete ani vy, milí rodiče. Vytvořeny
byly například planety oblíbených zvířat,
kočiček, pamlsků, planeta dovolené,
planeta těles… A příště hurá na světadíly!
V dalším týdnu následovala pro děti z mateřské školy a žáky základní školy přednáška o
Keni. Tato velmi pozoruhodná přednáška měla svůj program pro mateřskou školu a svůj
program pro základní školu. Děti se například dozvěděly, že v Keni se obyvatelé
dorozumívají svahilštinou a naučily se svahilsky pozdrav ,,džambo“, což znamená u nich
ahoj. Poté se dozvěděly mnoho zajímavých informací o přírodě, hospodářství a způsobu
života lidí, kteří tam žijí. Součástí přednášek byly i fotografie promítané na interaktivní tabuli.
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Den Zemědělství 16. 9. 2016
Královehradecké Dožínky otevřely v pátek svoje brány pro školskou i širokou veřejnost. Na
velkou plochu před koupalištěm Flošna zavítala řada školských dětí, aby si mohli užít
nevšední zážitek, spojený se
získáním důležitých poznatků
z
oblasti
zemědělství.
Výjimkou nebyli ani žáci z
naší školy. Hned v úvodu
byli poučeni o tom, jak se
stane, že si na pultech
obchodů můžeme koupit
mouku, tedy co všechno se
proto musí udělat. Přes
přípravu pole, setí, chemické
ošetření, až po sklizeň, mletí
a vše, co se s tím pojí.
Výklad byl velice zajímavý i
přesto, že některé děti na
otázku, zda o tom něco vědí,
hrdě hlásily, že vědí všechno, zejména prvňáčci.
Poté následovalo zajímavé sluchové pexeso,
kde se děti učily poznávat různé druhy
luštěnin dle zvuku, který vydávaly, když se s
nimi zachrastilo v neprůhledných krabičkách.
Určitě všechny zaujala starší paní, která
vysvětlovala, jak obarvuje ovčí vlnu pomocí
bylinek, třeba kopřivy, kurkumy apod. Děti si
prohlédly také práci na sto let starém
kolovrátku, který jim představil velmi zručný
pán. Při svém putování děti objevily ovčácké
psy, kteří je pomalu ale jistě přivedli až k
ovečkám a beránkům. To už se děti přiblížily
k největší atrakci celé výstavy, a tou bylo
stříhání ovcí. Bača předvedl nejen stříhání strojem, ale rovněž i ruční zastřihávání. Děti si tuto
část výstavy velice užívaly, i když se některým zdálo, že ovečky přitom trpí, tak jim bača
vysvětloval, že tomu tak není, a že se ovečkám značně uleví, když se zbaví teplého kožichu.
Poté všichni obdivovali medový stánek, kde mohli vidět různé výrobky z vosku, svíčky apod.,
ale především med v jakémkoliv balení. Tady si děti už mohly i něco zakoupit, největší
úspěch sklidil tzv. medový medvídek, kterého i mnohé děti ihned otevřely a mlsaly. Velice
zajímavý byl i stánek s ovocem, kde se děti dozvěděly, jak důležité je ovoce v jejich stravě a
co všechno k tomu patří. Dětem se akce velice líbila a všichni jsme se vrátili domů o něco
chytřejší a spokojeně unaveni. Na památku z této výstavy si žáci základní školy ještě pořídili
úžasný hmyzí domeček, který si v nejbližších dnech přidělají v naší školní zahradě.
Od konce září jezdí nejstarší předškolní děti společně s dětmi ze základní školy bruslit na
zimní stadion do Trutnova.
Všechny fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy
www.zsvlcice.eu.
V dalších podzimních měsících nás čeká spousta zajímavých akcí, na které se všichni moc
těšíme a o kterých Vás budeme informovat v dalším čísle.
kolektiv ZŠ a MŠ
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Den obce Vlčice 2016

Kalendář
Říjen
07. - 08. Volby krajských
zastupitelů
15. Hubertova jízda
22. Vítání občánků
Listopad
05. Svoz nebezpečného odpadu
19. Poslední leč (tan. zábava)
27. První adventní neděle
(rozsvícení stromu)
Prosinec
03. Mikulášská besídka

Halloween na zámku
Více informací na www.facebook.com/horrornightvlcice a www.facebook.com/halloweenvlcice
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