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Vážení spoluobčané,
s blížícím se slunovratem, Vánocemi a očekávanou změnou letopočtu nadešel čas i na „sváteční“
vydání Vlčických novin. Najdete v nich nejen události, které jsou už minulostí, ale i akce plánované.
V adventním období, které by mělo být časem zklidnění, pokračuje snaha obecních činitelů zmírnit
negativní vlivy provozu obou bioplynových stanic na život v obci. Proběhla jednání se zástupci
provozovatelů a došlo k odsouhlasení konkrétních návrhů. K jejich realizaci nedojde ze dne na den a
bude nutné opakovaně kontrolovat odsouhlasené kroky. Trvat na jejich plnění aby nezůstalo jen u
slibů provozovatelů. Vybudování a oprava chodníků je jen jedním z těchto kroků. Také zprávy o
situaci v základní škole a školce jsou předmětem zvýšeného zájmu zastupitelů.
Nepřehlédnutelnou událostí podzimu je rezignace starostky na funkci i na post zastupitelky obce a tím
vyvolaná volba starosty. O průběhu hlasování se dočtete v přehledu o jednáních zastupitelstva obce za
uplynulé období. I když je funkce starosty podstatná s ohledem na chod obce a změna uprostřed
volebního období značně zatěžující pro všechny agendy obce, nedochází navenek ke změně v konání
obce. Volba starosty je nepřímá, jsem tedy řízen vůlí zastupitelů, kteří zůstali v nezměněném složení.
Evě Havrdové chci poděkovat za pomoc a rady, které mi ochotně poskytuje, navzdory problémům se
kterými se potýká.
Starosta je mimo jiné zprostředkovatelem podnětů, žádostí a návrhů směrem k zastupitelům. K tomu
směřuje i moje výzva k občanům, kteří mají nějaký návrh na konání kulturní nebo provedení investiční
akce na rok 2016, aby ho včas přednesli na obecním úřadě. Zároveň vyzývám pořadatele kulturních a
sportovních akcí aby zpracovali a předali návrh plánu pořádání i s případným předběžným dopadem
na rozpočet obce v příštím roce.
Přeji Vám příjemné prožití svátků a poklidný vstup do nového roku
Milan Pecen, starosta obce
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Slovo bývalé starostky…
Vážení spoluobčané,
určitě již víte, že jsem rezignovala na funkci starostky obce i zastupitele. Ráda bych vysvětlila důvody,
které mě vedly k tomuto kroku. Bohužel to byly důvody nejzávažnější a to zdravotní. Můj zdravotní
stav již nějakou dobu nebyl dobrý a tak jsem se na doporučení lékařů rozhodla pro tento rasantní krok.
Vzhledem k vyhlídkám ohledně dalšího průběhu léčby jinou cestu nevidím. Myslím, že je nutné, aby
na úřadě byl člověk, který je schopen svou práci vykonávat naplno a dávat jí maximum, což já bohužel
momentálně nejsem a zřejmě v příštích měsících, možná i letech, nebudu schopna plnit. Velice se
tímto omlouvám všem, kteří mi věnovali svou důvěru a hlas ve volbách 2014, je mi to líto, ale věřte
prosím, že jsem rozhodně nepočítala s touto situací.
Držím palce zastupitelům a Vám všem přeji pevné zdraví.
Eva Havrdová

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

•
•
•
•
•

•

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 09. 2015
paní Havrdová, starostka obce, podala ze zdravotních důvodů rezignaci na funkci starostky
i na funkci zastupitele, a to ke dni 23. 9. 2015, dále požádala o proplacení nevyčerpané
dovolené. ZO souhlasí
složením slibu se dne 24. 9. 2015 stává členkou zastupitelstva pí. Šárka Kresanová
rozpočtové opatření č. 4/2015
veřejnoprávní smlouva mezi Městem Trutnov a Obcí Vlčice - jedná se o smlouvu o výkonu
části přenesené působnosti, navrhujeme tuto smlouvu uzavřít
dne 30.6.2015, požádala ředitelka ZŠ, Mgr. Milena Blažková, o převod přebytku třídního
fondu do příštího roku, jedná se o částku Kč 14.877,dne 9. 9. 2015, požádala nová ředitelka, Mgr. Věra Drapáková, o finanční příspěvek pro žáky
s trvalým pobytem v obci Vlčice, ve výši Kč 3.000,- na žáka na školní rok 2015/2016
žádost p. Pechana o odkup p.p.č. 139/3, 581/3 a stp.č. 332 - jedná se o pozemky kolem bývalé
prodejna a pozemek pod prodejnou, prodejem by byl znemožněn přístup k RD manž.
Vítových, musíme začít jednat s O2 Telecom, dále by se musel oddělit chodník, kde je vedeno
osvětlení a kanalizace, navrhujeme tento bod přesunout na další jednání
pan Kuhnl navrhuje směnu pozemků 718/10 za obecní pozemek 2517/2, kde konečnými
vlastníky p.p.č. 718/10 by byli bratři Nývltovi
p. Rozkovec podal žádost o zjednání nápravy - po ukončení činnosti zdejší masny, zanechal
původní majitel v areálu psa, o kterého se nikdo nestará, budeme kontaktovat PČR a Státní
veterinární stanici.
Oblastní charita Trutnov písemně poděkovala Obci Vlčice za finanční podporu ve výši Kč
10.000,-, byl zakoupen mechanický vozík a regály na zdrav. Pomůcky
ČEZ Distribuce a.s. Děčín zaslala k podpisu smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013774/2 Vlčice
vvnn p.č. 130/1 pro RD Neubauerová, navrhujeme tuto smlouvu podepsat.
pí. Šindarová sdělila za rodiče dětí ZŠ, že jsou nespokojeni se změnami výuky, s přístupem
nové ředitelky, podle nich je její vedení příliš neosobní a městské. Rodiče začínají uvažovat,
že své děti dají od příštího školního roku jinam, navrhujeme na další jednání pozvat ředitelku
ZŠ, Mgr. Věru Drapákovou, popř. i Mgr. Milenu Blažkovou, rodiče si stěžují i na
nevyhovující skříňky v šátnách (čistá a špinavá zóna), uvažujeme zajistit anonymní anketu
pro rodiče, abychom zjistili, co se jim na škole líbí i nelíbí
p. Forman navrhuje z důvodu zvýšení silničního provozu, zakoupit před ZŠ retardér, který by
se musel na zimu sundávat nebo zakoupit tzv. úsekový radar
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 10. 2015
dne 13. 10. 2015 podala z organizačních důvodů rezignaci na mandát člena ZO pí Kresanová chtěla se stát zastupitelkou, ale ne starostkou, členové ZO, ani ona, nechtějí, nebo nemohou
kandidovat na funkci starosty, svůj mandát postoupila dalšímu náhradníkovi, p. Pecenovi,
složením slibu se dnešním dnem stal novým členem.
zástupce starosty, p. Trávníček, podal návrh na nového starostu naší obce, p. Milana Pecena,
volba starosty proběhla formou veřejnou a p. Pecen byl zvolen všemi hlasy (7) uvolněným
starostou obce Vlčice, s účinností od 01.11.2015.
rozpočtové opatření č. 5/2015
p. Trávníček, seznámil přítomné s veřejnoprávní smlouvou o zajišťování výkonů úkolů dle
zákona o obecní policii, navrhujeme tuto smlouvu s Městem Trutnov uzavřít, jedná
se o měření rychlosti a odchyt ztracených psů, po schválení této smlouvy se smlouva odešle
na MěÚ Trutnov ke schválení, a MěÚ Trutnov ji poté zašle ke schválení na krajský úřad
na dnešní jednání ZO byla písemnou formou dne 05.10.2015 pozvána ředitelka zdejší školy,
Mgr. Drapáková, dne 11.10.2015 písemně oznámila svou dočasnou pracovní neschopnost,
sdělila všechny potřebné kroky k zajištění provozu ZŠ i MŠ, v případě nutnosti
se problematikou zdejšího školství budeme zabývat na dalším jednání ZO
uskutečnila se oprava vodovodního řadu, havárie byla u fakulty a šestibytovek čp. 203 a čp.
204, sloup VO postavil ČEZ v roce 1992 přímo na vodovodní řad, tento sloup se časem
propadl a poškodil vodovodní potrubí, na základě požadavku ČEZ, se musel kolem tohoto
sloupu udělat obchvat, opravu jsme prováděli ve spolupráci s fr. Z+D stavby Trutnov, zemní
práce provedl p. Klíma, oprava bude dost nákladná, a proto chceme jednat s fi ČEZ o náhradě
za tuto opravu, dále navrhujeme domluvit se s VaK Trutnov a zjistit jejím pracovníkem úniky
vody, záložní zdroj vody máme na 30m3 v lese, který vede k pí Lebduškové, dále máme vrt,
kde je čerpadlo, na 50m3 (vodojem), kde v současné době není přípojka el. energie, a proto
není funkční, tato přípojka byla zrušena v minulosti, kdy byl dostatek vody, v současné době
je pramen dle zkušeností p. Kratochvíla daleko menší
nedostatek dopravních značek, hlavně u hospody, kde není jasné, která cesta je hlavní,
navrhujeme kontaktovat PČR DI Trutnov a požádat je o vyjádření
oznamujeme ženám a slečnám, máme záměr obnovit cvičení na sále KD, zájemkyně se mohou
hlásit na OÚ

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 11. 11. 2015
rozpočtové opatření č. 6/2015
rozpočtové provizorium na rok 2016 ve výši příjmů a výdajů Kč 6.814.500,00.
obecní ples se uskuteční 16.01.2016 na sále KD
schválení osoby pověřené k úkonům spojeným s tvorbou územního plánu obce Vlčice,
navrhujeme p. Pecena, starostu obce
k pronájmu uvažujeme nabídnout
- část nemovitosti/budovy p. p. č. kat. 17/4 o ploše 819 m² (stáje) za Kč 55.000,00
- část nemovitosti na p. p. č. kat. 301, 50 m²(garáž) za Kč 9.500,00
- nemovitost na p. p. č. kat. 301 (dílna s příslušenstvím) a č. kat. 312 (skladová hala se
strojním zařízením) a pozemek č. kat. 225/1 (manipulační plocha) za celkovou částku Kč
216.010,00
- část nemovitosti/budovy p. p. č. kat. 17/4 40 m² (šatna) a plochu na pozemku p. č. ZE 228
a KN 229 o rozloze 1490 m² (výběh pro koně) za Kč 4.800,00
doba nájmu bude na 3 roky, s možností přednostního práva na další 3 roky tyto nemovitosti
pronajmout stejným nájemcům
Český svaz žen si písemné požádal o finanční příspěvek na akce pro děti (dětský karneval) ve
výši 5000 Kč
sběr nebezpečného opadu se uskuteční 21.11.2015 dopoledne, od 8.30 hod. do 10 hod., budou
čtyři sběrná místa: travnaté hřiště, otáčiště autobusu, u kostela a na dvoře sběrny s odstupem
půl hodiny.
ZŠ Vlčice ve spolupráce s naší obcí zve všechny občany na rozsvícení vánočního stromku, a
to v neděli 29.11.2015 od 18.00 hod. před kulturní dům
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na obci proběhlo jednání s paní ředitelkou Mgr. Věrou Drapákovou ohledně provozu zdejší
MŠ a ZŠ.
kniha o obci Vlčice – Mgr. Reil již dělá poslední úpravy
výjezd z objektu firmy p. Pechana za „fakultou“ vzhedem k realizaci nového plotu - občané
požadují zajistit bezpečnost provozu s DI PČR, i když je to mimo místní komunikaci,
bezpečnost provozu podle nás musí zajistit provozovatel pomocí způsobilých osob.
p. Petr Figera si stěžuje na zvýšený provoz na místních komunikacích, před 4 roky
provozovatelé bioplyn. stanice slíbili, že svoz a následný odvoz hmoty bude mimo obec,
občané mají strach o své děti i o sebe, požadují zajistit bezpečnost občanů, hlavně v ranních a
odpoledních hodinách, těžká technika ničí obecní majetek, navrhuje snížení rychlosti, omezení
provozu, pouze na povolení obce, p. Lukáš Hudík - s p. Korbelem to s řidiči projednáváme,
ale bohužel ne s uspokojivým výsledkem, navrhujeme schůzku s majiteli obou bioplyn. stanic

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2015
rozpočtové opatření č. 7/2015
schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2015 a
schválení následného přijetí dotace, p. Pecen, seznámil přítomné s výše uvedenou smlouvou
na dotace pro SDH, kterou navrhuje schválit a zároveň schválit i přijetí této dotace
nabídka TextilEco k umístění kontejneru na textil, jednalo by se o bezplatný kontejner na
textil, umístěný u kulturního domu, bude sloužit pouze na textil
p. Pech podal žádost o koupi pozemku č. 3944, který sousedí s jeho rodinným domem,
navrhujeme provést směnu mezi Obcí Vlčice a p. Pechem
volba přísedícího Okresního soudu v Trutnově, navrhujeme pí Kasnarovou, která již tuto
funkci vykonává a s kandidaturou souhlasí.
pronájem nemovitého a movitého majetku podle schváleného a zveřejněného záměru z
předchozího jednání zastupitelstva
a) P. Křivský pozemek č. 17/4 – podal písemnou žádost o pronájem
b) fa Tomáš Cvrček s. r. o. stp.č. 301 – garáž – podala písemnou žádost o pronájem
uzavření MŠ v období od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 – vánoční svátky
Bioplynky - jednání s panem J. Pechanem proběhlo, k výjezdu traktorů nainstalovat zrcadlo
pálení ohňů v areálu, pokud bude pálení neohlášeno, bude řešeno jako přestupek, nebo delikt
jednání s Ing. Korbelem - dohoda ohledně chodníků stále trvá. Navrhuje se jednosměrná
doprava pro návoz náplně do bioplynky, zkrácení doby navážení, dále navrhuje
protipachové větrolamy a odhlučnění dmychadla, navrhujeme prověřit zadní možnost
průjezdu, šetření proběhne 10. 12. 2015 v 10.00 hod.
navrhujeme uskutečnit tradiční novoroční přípitek
Panem Rejmontem byla otevřena diskuse ohledně chodu školy a školky

Naše škola v novém kabátě
Obec se na celkové investici 2,9 milionu korun podílela částkou 270 tisíc korun.
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Společenská kronika
Noví občánci
03. 06.
13. 07.
19. 10.

Jubilanti

Jakub Králíček
Tereza Cejnarová
Radek Port

Navždy nás opustili…

15. 07. Jiří Ondráček
30. 08. Miroslav Macko
14. 09. Hana Nováková
23. 11. Jiří Holča
04. 12. Alžběta Kantorová

60 let
65 let
50 let
60 let
90 let

05.06.
13.08.
08.09.
28.09.
03.10.
06.12.

Božena Prausová
Miroslav Hudik
Josef Prouza
Marie Prouzová
Milan Holan
Milada Svatošová

V naší obci žije k datu vydání 501 obyvatel, což je o čtyři občany více, než tomu bylo minulý rok.

Vítání občánků
V sobotu 17. října 2015 se na sále obecního úřadu konalo vítání občánků. Tentokrát jsme uvítali dva
chlapce a dvě dívky. Rozálii Fiedlerové, Tereze Cejnarové, Janu Klossovskému i Jakubu Králíčkovi
přejeme hodně zdraví a spokojený život.

Kulturní a společenské dění ve Vlčicích
Již tradiční Den obce se ve Vlčicích uskutečnil 1. srpna 2015. Letošní ročník byl obohacen Českým
pohárem Strongmanů. Tato podívaná se odehrávala na místním otáčišti, kde se siláci utkali v několika
disciplínách. Tahali 14 tunový kamion, zvedali atlasové kameny či přenášeli pneumatiky. Nechyběla
ani část, kdy diváci soutěžili o titul Strongmana Vlčic. Kulturní program zajistily skupiny Pěna, Jam &
Bazar a Benjaming´s clan.
Výsledky Poháru strongmanů, fotografie a reportáž z této
povedené akce si můžete prohlédnout na webových stránkách
http://powerlifting.ronnie.cz/c-22474-strongman-vlcice-2015-vysledkya-fotogalerie.html

V úterý 1. září bylo v naší škole přivítáno 7 prvňáčků - Jakub Figera, Marek Mucudis, Eliška
Hubálková, Gabriela Procházková, Matyáš Jaworek, Viliam Mirga a Filip Hans. Přejeme jim, spoustu
úspěchů a ať se jim ve škole líbí.
Za krásného slunného sobotního dne 3. října 2015 se sešli
příznivci jezdeckého sportu na vlčické louce, aby se zúčastnili
Hubertovy jízdy, která se konala již po čtrnácté. Na desátou
hodinu bylo přichystáno 46 sedlových koní, 5 spřežení a hodně
diváků. Jezdci byli rozděleni do dvou lotů, a to na velké koně a
poníky. Letošní jízda vedla po loukách a polích směrem na
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Hrádeček. Pro jezdce na koních bylo přichystáno na trase celkem 18 přírodních překážek včetně
vodního příkopu. Diváci, kteří jeli buďto autem nebo šli po svých a samozřejmě i všech 5 kočárů
absolvovalo trasu většinou po krásných polních cestách. Dívali se při tom, jak jezdci na koních
překonávají připravené překážky. Cestou bylo pro všechny přichystané tradiční občerstvení. Při
zpáteční cestě se konalo halali – dostih, který byl rozdělen do kategorií. Úspěšní jezdci byli odměněni
skvělými cenami od našich stálých sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkuji.
Martina Šlégrová

První adventní neděli, která letos připadla na 29. listopad 2015, jsme
při příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu zhlédli
vánoční vystoupení dětí ze základní školy. Doufáme, že i přes
organizační nedokonalosti jste si besídku užili a můžeme se těšit na
hojnou účast i příští rok.

Nadcházející akce
Hasičský ples se bude konat 19. února 2016 od 20:00 hod na sále
obecního úřadu ve Vlčicích.
Dětský karneval i večerní maškarní ples se uskuteční tradičně
v březnu, termín i téma masek bude upřesněno.
Pokud nám bude po Novém roce přát mrazivé počasí, můžeme se
těšit na oblíbený hokejový zápas Ženatí vs. Svobodní

O půlnoci v poslední den toho roku se sejdeme před kulturním
domem ve Vlčicích na novoroční přípitek. Šampus zajištěn ☺

Zastupitelstvo obce Vlčice si Vás dovoluje pozvat na Obecní
ples v sobotu 16. ledna 2016 ve 20:00 hodin v kulturním domě
ve Vlčicích. K tanci a poslechu zahraje skupina Kanystr.
Vstupné 80 Kč.

Apelujeme na občany, aby se chovali ohleduplně ke svému okolí. Udržovali pořádek na veřejných
místech, dodržovali předepsanou rychlost a respektovali místa s omezeným stáním vozidel v naší obci,
pro bezpečnost nás všech. Děkujeme
6
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Noční závody Labský mlýn 2015

Soutěž o nejlepší Vánočku pod
Rýchorami

V pátek 19.
června

Jitka Horká na

2015

letošním

proběhl na

pátém

rybníčku
č.1 za Labským

již
ročníku

opravdu
mlýnem v Hostinném již

zabodovala.

16. ročník tradičních nočních závodů v lovu

Získala nejprve

ryb. Sešlo se 23 rybářů ze všech koutů

2.

republiky. O 20.00 do 6. hodiny ranní se lovilo

odborné poroty

a poté se sečetly výsledky. Celkovým vítězem

a poté 1. místo

se stal náš spoluobčan David Přibyl před

v ceně

druhým Jiřím Vagenknechtem z Pardubic a

Gratulujeme k velkému úspěchu na této soutěži

třetím Milanem Horvátem ze Sezemic.

a přejeme, ať se příští rok opět daří.

místo

od

diváků.

K tomuto velkému úspěchu gratulujeme!

Olympiáda pro starší a dříve narozené
I letošního ročníku této oblíbené akce se zúčastnili naši spoluobčané. Slunečné počasí, dobrá nálada,
rekordní počet účastníků – jak jednoduché, ale přesto dostatečně výstižné pro charakteristiku 7.
ročníku Olympiády pro starší a dříve narozené, která se konala ve čtvrtek 3. září v odpoledních
hodinách v havlovickém Všesportovním areálu. Stejně jako v minulých letech byly pro soutěžící
připraveny čtyři disciplíny – hod válečkem, respektive paličkou, hod tenisovým míčkem, skok z místa
a minigolf. Přesto, že každý z účastníků dostal na krk cedulku, kam se zapisovaly výsledky, sportovní
výkony zde byly až na druhém, možná i třetím místě.
Olympiády se každoročně účastní lidé, kteří
mohou ze zdravotních důvodů absolvovat třeba
jen jednu disciplínu. To ale vůbec nevadí,
protože alespoň mají víc času fandit ostatním
soutěžícím a popovídat si se svými vrstevníky.

Na

fotografii

jistě

rozeznáte

v jednotných červených tričkách.

7

tým

Vlčic

Číslo 3/2015

Vlčické noviny

Kontejner na textil
V následujících dnech přibude u bývalé Jednoty kontejner na textil. Do něho
budete moci odkládat použité oblečení. Kontejner dodává společnost
TextilEco, a.s.. Rozmísťuje kontejnery na sběr oděvů, obuvi a hraček tak, aby
každý jednotlivý kontejner byl spádový pro cca 500 obyvatel. Zajišťuje na
svoje vlastní náklady veškerý servis spojený s pořízením kontejnerů,
vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů
do třídírny v Boskovicích. Veškeré nepotřebné oděvy, boty a hračky sesbírané
z 2000 měst a obcí putují do třídírny, kde i s navazujícími provozy zaměstnává
firma TextilEco a.s. 250 lidí převážně se ztíženou možností uplatnit se na trhu práce.

Nabídka zasílání informačních SMS občanům!!!
Stále více občanů využívá tuto službu, ať formou SMS zprávy či e-mailem, aby byli rychle
informovaní např. o náhlých živelných pohromách, o přerušení dodávky elektrické energie či vody, o
změně úředních hodin Obecního úřadu nebo České pošty, termínu svozu nebezpečného odpadu,
očkování psů apod.
Pokud i Vy máte o tuto službu zájem, stačí pouze nahlásit své telefonní číslo či e-mail na obecním
úřadě a budete ihned zařazeni do seznamu příjemců zpráv.
Tato služba obce občanům je BEZPLATNÁ

Služby Obecního úřadu Vlčice
práce motorovou pilou
150,- Kč/ hod
ZAPŮJČENÍ
práce křovinořezem
125,-Kč/ hod
výsuvný žebřík
30,-Kč/ den
doprava a práce malotraktorem
240,-Kč/ hod
rampa
50,-Kč/ den
doprava a práce traktorem
450,-Kč/ hod
míchačka
50,- Kč/ den
- doprava vlekem a nosičem kontejnerů
- nakládka a vykládka materiálu na paletách
- vyvážení septiků a ČOV okálem
práce travním traktorem
300,-Kč/ hod
doprava a práce BOBEK LOCUST
450,-Kč/ hod
manipulační poplatek
100,-Kč/ hod
ostatní práce
125,-Kč/ hod
Odvoz odpadu ze zahrad - dle dohody s OU lze přistavit kontejner na odvoz odpadu ze zahrad.
Všechny ceny jsou bez DPH. Požadavky zasílejte přímo na OÚ Vlčice. !!!

Pronájem obecní hospody
Obec Vlčice zveřejňuje záměr pronájem obecního hostince ve Vlčicích. Předpokladem pro pronájem
je doložení živnostenského oprávnění k provozování restauračních služeb a dalších kvalifikačních
předpokladů. Minimální požadovaná výše ročního nájemného je stanovena částkou 45.600 Kč.
Podrobnější informace k pronájmu u starosty obce, nebo na e-mailové adrese starosta@ou-vlcice.cz.
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ŠKOLNÍ PŘÍLOHA
Začal nám opět nový školní rok. My však ještě
nezapomněli na ten starý. V něm jsme celé druhé
pololetí prožívali veliké změny v podobě
rekonstrukce budovy školy. Ta dostala nejen nové
ústřední topení a vytápění pomocí peletek, ale také
se oblékla do“ teplého kabátu“. Došlo k zateplení
celé budovy a také se nyní pyšní veselou, barevnou
fasádou. Terénní úpravy kolem budovy podtrhly
moderní ráz naší školy. Tyto rekonstrukce byly
financovány z evropských fondů a částečně
z rozpočtu Obce. Kromě těchto úprav došlo také na
náklady školy k rekonstrukci prostor školní družiny.

Děti si teď mohou hrát ve vzdušné, slunné a
útulné místnosti. Zároveň byla vybavena a
zrenovována místnost bývalé pošty, kterou
využívá nejen školní družina, ale je i místem pro
příležitostnou výuku žáků v dopoledních
hodinách. Celá tato rekonstrukce byla velkou
zkouškou pro nás všechny, protože se konala za
plného chodu školy. Zvládli jsme to a jsme za ni
velmi rádi.

Nezapomínali jsme ani na náš projekt „Čtvero
ročních dob, v jehož rámci jsme uskutečnili školní
karneval, tradiční vynášení Morany, společné
velikonoční vyrábění rodičů s dětmi a
vyvrcholením byl krásný a velmi inspirativní výlet
do nejmodernější evropské hvězdárny v Hradci
Králové. Zde jsme díky počítačové projekci
konečně pochopili, proč se vlastně u nás střídají
roční doby.
Po prázdninách jsme se sešli v čele s novou
ředitelkou školy - paní Mgr. Věrou Drapákovou.
Společně jsme zahájili školní rok a také nový
celoroční projekt – „Doprava“. V jeho rámci jsme již uskutečnili první tematické vyučování a mnoho
dalších akcí nás ještě čeká.
Také jsme, jako každoročně, začali jezdit na plavecký výcvik do Trutnova.
Těšíme se na společnou práci, která je před námi a přejeme všem našim žákům, rodičům i
učitelům hodně zdaru na cestě školním rokem 2015/16.
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KŘÍŽOVKA – Doplňte správné slovo

Č
O
T
K
S

Ě
Ý
O
U
Míra Horáček (4. třída)

1.
2.
3.
4.
5.

domácí mazlíček
smyslový orgán
vyjmenované slovo po L
pomůcka na bowling
anglicky autobus

6. součást hradu
7. hmota na žvýkání
8. hospodářské zvíře
9. dopravní prostředek

TAJENKA……………………………………………………………
KAMARÁDI MODRÉHO MEDVĚDA
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KŘÍŽOVKA - Ke každému číslu přiřaďte obrázek (tajenka je v tučně vyznačeném poli)
1.

U

2.

E

3.

P

4.

R

5.

N

6.

S

7.

N

8.

Í

9.

U

10.

K

11.

V

12.

T

13.

K

14.

A

15.

E

16.

R

17.

Ý

18.

R
Julinka Hubálková, Eliška Jaworková (4. třída)

1.

2.

8.

9.

15.

16.

3.

4.

10.

17.

5.

11.

6.

12.

7.

13.

14.

18.

TAJENKA…………………………………………………………
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REFERÁT - POROVNÁNÍ TRAKTORŮ
PRVNÍ TRAKTOR FENDT

DNEŠNÍ FENDT 936

FENDT DIESELROSS MĚL VÝKON 6 KONÍ.
TENTO TRAKTOR VZNIKL V ROCE 1930.
NEMĚL PNEUMATIKY, KABINU, ANI KAPOTU.
NEMĚL ZADNÍ ZÁVĚS, JÍZDA BYLA
NEPOHODLNÁ. MANUALNÍ ŘAZENÍ SKŘÍPALO,
A PROTO ŘIDIČE BOLELA RUKA. NA ŘIDIČE
PRŠELO, A KDYŽ BYLO MOKRO, TRAKTOR
ČASTO ZAPADÁVAL. TRAKTOR MĚL
PŘIMONTOVANÝ PLUH A MUSELI HO
OBSLUHOVAT DVA LIDI.

FENDT 936 MÁ VÝKON 265 KONÍ.
POČET VÁLCŮ 6
PALIVOVÁ NÁDRŽ 600 L
MAX RYCHLOST 51 KM V H
PŘEVODOVKA VARIO
OBSAH MOTORU 7,8 L
MAX VÝKON MOTORU: 265/360
MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ - ZADNÍ ZÁVĚS 11800 daN
MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ - PŘEDNÍ ZÁVĚS 5550 daN
JMENOVITÉ OTÁČKY (1/MIN): 2200

DNEŠNÍ TRAKTOR FENDT DOKÁŽE UDĚLAT PRÁCI ZA NĚKOLIK LIDÍ I STROJŮ. PRODÁVÁ SE PO CELÉM
SVĚTĚ
Standa Ježek, 5. třída
PRIMA PARTA
NAŠE ŠKOLA MALIČKÁ,
JE JEDNA VELKÁ PARTIČKA.
JSME TU VŠICHNI KAMARÁDI,
MODRÝ MÉĎA NÁM VŠEM RADÍ.
PELÍŠEK OD NÁS NOVÝ MÁ,
SNAD NÁM PŘÍZEŇ ZACHOVÁ

Vydává:

Obecní úřad Vlčice
542 41 Vlčice 201
Toto číslo vychází: 17.12.2015
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 připravuje: Adéla Obstová
IČO: 00278441
Náklad: 220 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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