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Slovo starosty
Milí čtenáři,
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do rukou se Vám dostává
letos již poslední výtisk
Vlčického občasníku a jsem rád,
že mohu být jeho součástí.
V uplynulých pár týdnech došlo
k nemalým změnám. Přebírám
funkci starosty, a to v
plně rozjetém vlaku. Vím, že
tato práce není jednoduchá, ale
budu se snažit plnit své
povinnosti vůči obci a hlavně
vůči Vám občanům na 100 %.
Čím více se seznamuji s agendou
a povinnostmi, tím více si
uvědomuji, že to nebude

jednoduché. Věřím, že společnými silami,
ať už z řad zastupitelů, či občanů, vše
zvládneme.
Velice rád bych poděkoval za Vaši
podporu v komunálních volbách. Děkuji
také zastupitelstvu, bez kterého by toto
všechno nebylo možné.
Nezbývá mi už nic jiného, než
Vám popřát krásné prožití vánočních
svátků, pohodu a klid v teple domova a
také dobrý vstup do nového roku, u
kterého se můžeme společně sejít před
Obecním úřadem, jako tomu bylo i při
rozsvěcení vánočního stromu.
Martin Petr
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Zápis z jednání zastupitelstva obce Vlčice,
konaného dne 14. listopadu 2018
Přítomni: p. Petr, p. Cvrček, p. Trávníček, p. Obst,
Ing. Turičík, p. Horký, Mgr. Reil, pí. Trávníčková (zapisovatelka)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s programem dnešního jednání.
Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhujeme Mgr. Reila a p. Cvrčka.
Jako zastupitele pro pořizování Územního plánu obce Vlčice navrhujeme
starostu obce, p. Petra.
Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné se závěrečným účtem SOP za rok
2017.
Pí. Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým opatření
č. 4/2018, za období 9/2018 upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů Kč
41.550,- a za období 10/2018 upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů Kč
56.270,-. Dále navrhujeme starostu obce, p. Petra schválení rozpočtového
opatření za období 11-12/2018.
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým provizoriem
obce Vlčice na rok 2019 ve výši příjmů a výdajů Kč 8.011.900,-.
Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s plánem rozvoje sportu.
P. Novotný podal dne 23.10.2018 žádost o povolení pokácení tří stromů za
domem čp. 110 na p.p.č. 72. ZO vzalo žádost p. Novotného na vědomí.
SDH Vlčice žádá ZO Vlčice o povolení umístit na OÚ vitrínu na slavnostní
prapor a další vitrínu na poháry. Náklady spojené s výrobou a umístěním vitrín
uhradí SDH z vlastních zdrojů.
Obec zamýšlí zakoupit novou radlici s gumou na vyhrnování sněhu.
ZO pověřuje starostu obce, rozhodovat o financích do výše Kč 50.000,- bez
schvalování ZO.
P. Horký by rád zrušil zákaz kouření v prostorách obecní klubovny. Dále
navrhuje zakoupit automobil pro potřeby obce, který by sloužil i pro služby
občanů.
P. Buben – obecní internet – správce obecních stránek, žádá větší
transparentnost a informovanost občanů. Navrhujeme p. Karla Bubna správcem
obecních stránek.
Mgr. Drapáková – úřední deska před ZŠ – zda zde může vyvěsit informace a
propagaci ZŠ a MŠ.
Pí. Šmejkalová žádá o úřední desku ještě u kostela, místní rozhlas je špatně
slyšet, zda by byla možnost mobilního místního rozhlasu.
P. Císař – stále větší problémy s dopravou, hlavně u ZŠ, navrhuje retardér, nebo
radar.
P. Fr. Petr – na Horních Vlčicích navrhuje svodnice na cestu (problémy
s vodou).
P.Císař – čištění příkopů a potoka. Příkopy jsou hotovy od čp. 166 po ZŠ, u
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Služby obce: ceník (bez DPH)
práce motorovou pilou
práce křovinořezem
doprava a práce malotraktorem
doprava a práce traktorem
práce travním traktorem
doprava a práce BOBEK LOCUST
doprava a práce WEIDEMANN
manipulační poplatek
ostatní práce

200,- Kč/hod
200,-Kč/ hod
290,-Kč/ hod
500,-Kč/ hod
350,-Kč/ hod
500,-Kč/ hod
500,-Kč/ hod
100,-Kč/ hod
150,-Kč/ hod

K zapůjčení:
výsuvný žebřík
rampa
míchačka

50,-Kč/ den
50,-Kč/ den
50,- Kč/ den

Nadcházející akce
VÁNOČNÍ KONCERT

25. 12. 2018

pořádá místní spolek muzikantů

OBECNÍ PLES

19. 01. 2019

pořádá obec Vlčice

HASIČSKÝ PLES

22. 02. 2019

pořádá SDH Vlčice

KARNEVAL

březen 2019

pořádá Svaz žen Vlčice

Rádi bychom Vás také pozvali na novoroční přípitek, který se
samozřejmě uskuteční 31. 12. 2018 před Obecním úřadem ve Vlčicích. Sraz
je ve 23:50 hod., abychom si stihli rozdat nějaké bublinky.
I letos Vás srdečně
zveme

na

náš

vánoční koncert, při
němž

zazní

skladby
tak

jak

klasické,
skladby

soudobé. Těšit se
můžete

na

nestárnoucí skladby
Ave Maria či Pie
Jesu,

ale

i

na

staročeské koledy.
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Vítání občánků
V sobotu 10.11.2018 se na sále obecního úřadu konalo vítání občánků.
Přivítali jsme 3 dívky a 1 chlapce. Do naší obce přibyli:
Veronika Bastyúrová

Nela Pechová

Veronika Šindelářová

Dominik Slezák

Společenská kronika
Narozena:

Navždy nás opustily:

Nelli Johnová: 5. 10. 2018

Blanka Prouzová
Šárka Hofmanová
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Zprávy od našich Vlčat a Vlčátek…
Zatímco sníh na sebe dává ještě čekat, všichni jistě ví, že nastalo
nejkrásnější období roku, advent, a s ním čekání na Ježíška. Děti již
napsaly své dopisy a než Ježíšek stihne naplnit všechna dětská přání
a rozdat dárečky pod krásně voňavé a ozdobené stromečky, povíme
vám, co vše se událo v mateřské i základní škole.

Zprávičky ze školních lavic:
∗
∗

∗

∗

∗

∗

Od měsíce října započaly zájmové kroužky: tvoření, divadelní
kroužek, hudební kroužek a florbal.
Srdečně děkujeme Spolku proti nudě, jmenovitě paní Šourkové,
která pozvala paní ředitelku Mgr. Věru Drapákovou na výroční
schůzi a již poněkolikáté jí darovala pro školu peněžitý
sponzorský dar. Dar bude použit pro děti ZŠ a MŠ na Vánoce.
Dále velmi děkujeme za všechny pečené dobroty a jmelí, které
nám byly darovány paní Kočandrlovou, paní Figerovou a
rodinou Rejmontových a které jsme prodávali při dni otevřených
dveří na jarmarku. Srdečně děkujeme všem za zakoupení dětských
výrobků na jarmarku a za jakékoli přispění do Ježíškovy kasičky.
Penízky získané z prodaných věcí a jarmarku budou využity pro
děti ZŠ a MŠ na Vánoce.
Moc děkujeme za jakékoli sponzorské dary a materiály, které nám
nosíte, jmenovitě paní Hubálkové, paní Hansové, a za akce pro
děti - zdobení perníčků s paní Horkou.
Vlčátka mnohokrát děkují manželům Hruškovým, kteří předplatili
časopis Dráček pro potřeby školky na celý rok. Další poděkování
patřím manželům Skočdopolovým, manželům Dytrtovým, paní
Lukešové a paní Pelantové za darování hraček. Velmi si těchto
milých skutků považujeme a věříme, že naši školu a školku poctí i
jiní sponzoři.
Společnými silami za zpěvu vánočních koled děti a ostatní občané
rozsvítili vánoční stromeček.

Návštěva pana Figery v mateřské škole
Po úžasné výstavě k
zahájení celoročního
projektu
,,Otvírejme
vrátka
pro
zvířátka", kterou si v
ZŠ pro naše děti i
občany Vlčic perfektně
připravil pan Figera, se
Vlčátka
rozhodla
nakreslit obrázky, které
budou vystihovat, co se
jim nejvíce na výstavě
líbilo. Na přání dětí

byly obrázky věnovány
právě autoru výstavy,
panu Petru Figerovi.
Pan Figera opět naše
děti
nezklamal
a
navštívil je v pátek 19.
10. v mateřské škole.
Poděkoval všem dětem
za krásné obrázky a
obdaroval je bonbóny a
diplomem na památku.
Děti
byly
velmi
potěšeny. A ještě větší

radost
měly,
když jim pan
Figera pověděl,
že
s
sebou
přinesl
ještě
malé králíčky a
morčátko,
se
kterými se děti
mohly pomazlit a poté
hrát na zahradě. Za tento
krásný zážitek ze srdce
mnohokrát děkujeme a
vážíme si lidí, kteří pro
naše děti konají milé

Den otevřených dveří
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Pan Figera
s nadšenými dětmi

Halloweenské vydlabávání dýní
Stejně jako minulý rok,
tak i letos proběhlo na
naší škole vydlabávání
dýní. Nejprve však byly
děti seznámeny
prostřednictvím
vyprávění
s halloweenským
svátkem a se svátkem,
který se slaví u nás, s
Dušičkami. Samotné

vydlabávání bylo
rozděleno do dvou dnů,
nejprve se toho zhostily
starší děti. Rozdělily se
do skupinek, připravily
si vhodné podmínky a
náčiní v prostorách
tělocvičny a mohly
začít. Kreativitě a
originálnímu pojetí se
meze nekladly, vznikla

tak dýně kočička nebo
beruška. Starším dětem
se dýně moc povedly,
stejně jako mladším,
kteří vyřezávali a
zdobili druhý den a měli
dýni jenom sami pro
sebe. Hotové dýně
potom ozdobily vchod
do školy, i když kvůli
počasí nevydržely strašit

Plovajkovou
a
ředitelkou školy Mgr.
Věrou
Drapákovou.
Účinkující
Klárka,
Eliška, Míša, Táda a
Zuzanka si dali na svém
vystoupení k této krásné
příležitosti
opravdu
záležet. Vždyť i oni

kdysi leželi právě v této
kolébce a dnes měli tu
čest přivítat ty nejmenší
z nás. Přejeme dětem
mnoho štěstí do života a
děkujeme
výše
zmiňovaným
za
přípravu
a
milé
vstoupení.

Děti při dlabání dýní

Vítání občánků
V sobotu dne 10.
listopadu
2018
se
konalo na Obecním
úřadě Vítání občánků.
Tři holčičky a jednoho
chlapce uvítalo pět dětí
ze ZŠ, společně s paní
učitelkou
Annou
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Adventní nálada ve škole
Adventní nálada se
s rozsvícením
vánočního
stromečku
nastěhovala i k nám do
školy.
Přes
první
adventní víkend byly
vánočně
ozdobeny
prostory
školy,
v hlavním
okně na
chodbě vyrostl betlém.
Nechybí ani adventní
kalendář a věnec se
čtyřmi svíčkami. Každý
den se všichni scházíme

na chodbě u věnečku a
betlému, abychom si
užili
vánoční
čas,
zazpívali si koledy,
dověděli se něco o
zvycích souvisejících se
svátkem
Vánoce
a
v neposlední řadě aby si
nějaký
vylosovaný
žáček
sáhnul
do
kalendáře a vytáhnul si
nějaké to překvapení
zpod čísla. Takovéto
příjemné ranní chvilky

Den otevřených dveří
Dne 4. 12. 2018 se
dveře
naší
školy
otevřely veřejnosti. Již o
půl třetí byla škola plná
horlivých a natěšených
návštěvníků. A co vše
bylo pro naše hosty
připraveno?
Každou
hodinu bylo na chodbě
k vidění
dětské
představení,
během
kterého
žáci
prostřednictvím tance
vyjádřili snad vše, co
k Vánocům patří. Aby
se ale zahřáli i hosté,
byla pro ně připravena
v tělocvičně překážková
dráha. Při vstupu do

školní
družiny
na
všechny dýchla vánoční
atmosféra. Na stolech
bylo
připravené
občerstvení,
žáci
s úsměvem
nabízeli
přítomným kávu a čaj.
Největší zájem byl
ovšem o jarmark, na
kterém byla možnost
zakoupit si od našich
nesmlouvavých
obchodníků výrobky, na
nichž žáci pracovali
několik týdnů. Krásně
připravené
byly
dílničky, na kterých si
děti, ale i dospělí mohli
vyrobit stromeček ze

budeme

mít

až

do

4. prosince se konal
jarmark. Luky

špachtlí,
papírové
andělíčky z kolíčků a Mně se nejvíc líbil tanec.
Šíma
Mikuláše z papírového
talíře. Hosté také mohli
Líbilo se mi, jak jsme
vyzkoušet
nově
mohli prodávat v tom
zakoupené
pomůcky,
krámku, jak si lidi
které se používají při
kupovali věci, to mě
výuce a zahrát si
hrozně bavilo. Štěpa
pohybovou
hru
na
interaktivní
tabuli. Líbily se mi akce pro děti
Děkujeme
žákům
a andílkové, jak jsme
vyráběli. Sisi
základní školy za jejich
nasazení. Těší nás velký
úspěch této akce a Líbila se mi jízda na lodi
na PC. Vládík
děkujeme za vaši přízeň.
Veškeré peněžité dary
Líbil se mi nákup dole,
budou použity jako
jak jsme mohli nakupovat
příspěvek na vánoční
věci. Anežka
dárky pro žáky základní
Líbilo se mi, jak jsme
pomáhali dětem něco
vyrábět. Eliška
Na dni otevřených dveří
se mi líbily dílničky. Také
se mi líbil Xbox, byla tam
zajímavá hra na pohyb.
Zuzka
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Na den otevřených
dveří přišli dědové a
babičky, tatínkové,
maminky, tety,
strejdové i pan
starosta, ten si pak
zahrál i na Xboxu.
Kuba
Na Dni otevřených
dveří se mi líbila
naše spolupráce.
Míša
Já jsem si vyrobila
Mikuláše, anděla a
stromeček. Gabča
Návštěvníci si mohli
koupit podtácky,
svícny, náramky a
mohli přispět do
Ježíškovy kasičky.
Filda
Líbilo se mi, že jsem
mohl prodávat naše
výtvory a že jsme
měli k dispozici
různá stanoviště.
Tadeáš
Líbilo se mi, že
přišlo hodně lidí a že
jsme mohli prodávat
a vařit kafe. Klárka
Bylo fajn, že přišla
Vanesa, Marek a
Honza – bývalí žáci.
Anežka
Mohl jsem si vyrobit
andělíčka na špejli.
Miška
Přišla se podívat
moje rodina i ostatní
lidé z Vlčic a dalších
měst a vesnic. Bára

Pekelná návštěva
Nastal den 5.12. a
v tento den chodí do
domácností, kde mají
děti, Mikuláš s čertem a
andělem. Naše škola
není sice domácnost, ale
tyto
nadpozemské
bytosti přišly i k nám.
Nejprve zavítaly do
mateřské školy. Mikuláš
přečetl z knihy hříchů
prohřešky
některých
dětí, krásný andílek ale
děti uchránil, a tak dva
čertíci
odcházeli

nakonec
s prázdnými
pytli. Děti celé vzácné
návštěvě zazpívaly a za
odměnu dostaly balíček
s dobrotami. Děti ve
škole
se
již
od
samotného
rána
nemohly
dočkat.
V lavicích
byly
neposedné,
o
přestávkách pobíhaly po
chodbě sem a tam a
netrpělivě je vyhlížely.
O soustředění na něco
nemohla být řeč. Až

kolem desáté hodiny
opravdu
dorazili.
Mikuláš měl u sebe
knihu pochval a hříchů,
ke každému dítku měl
pár slov, občas klidnil
čerty. Čerti si pro
výstrahu
dokonce
odnesli i jednoho žáčka,
nakonec ho však pustili,
jelikož slíbil, že se
polepší.
Sladkou
nadílku s Mikulášovým
schválením
nakonec
dostali
od
anděla
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Zprávičky ze školní družiny
∗
∗
∗

∗

Proběhl sběr papíru, který dopadl velmi dobře, zapojily se skoro
všechny děti.
Uskutečnili jsme si školní minidrakiádu.
Uspořádali jsme si týden handicapu - přemýšleli jsme a zkusili si, jaký
je to pocit mít určitý handicap (malování nohama, ochutnávka jídel se
zavázanýma očima, jít podle nápovědy jiného atd.).
Účastníme se projektu Čtení pomáhá. Znamená to, že si přečteme
určitou knihu, vyplníme ve skupině na počítači online testík, a pokud
odpovíme správně, získáme 50 korun. Tyto peníze může každá
skupina věnovat na charitu dle svého uvážení.

Co nás čeká a nemine
∗
∗
∗

Vánoční besídka v mateřské škole.
Slavnostní vánoční den ve škole a školce.
Ve školní jídelně slavnostní jídelníčkový týden před Vánoci, který si
mohly navrhnout děti, spousty her a zábavy při hodinách, práce
s interaktivní tabulí, mnoho výtvarných, pracovních a jiných zážitků,
projekty, soutěžení, zdolávání výzev…

Návštěvníci si mohli
koupit dva typy
svícnů, jeden byl
z cukru a druhý byl
udělaný z obarvené
sklenice. Eliška

Lidé si mohli koupit
svícen, strom, přání,
korálky, muffiny,
záložky a různé
ozdoby. Aleš

Líbilo se mi, že jsme
mohli vařit kafe a
čaj. David
Na jarmarku se
prodávalo hodně
věcí, například
přání, cukrový
sněhulák a záložky.
Lucka
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INZERCE
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