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Vážení čtenáři,
obdrželi jste podzimní, povolební vydání Vlčického
zpravodaje. Výsledek Vaší volby naleznete hned na druhé
straně pod reportem ze zasedání zastupitelstva. Obě
sdružení nabízela v podstatě totožný program, tak jste
vlastně nemohli šáhnout vedle. Vypovídací hodnotu zájmu
o dění v obci má i relativně nízká účast - 61 %
evidovaných voličů. Ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce Vlčice bude při hladkém průběhu lhůt
svoláno do konce října.
V říjnu bude zahájeno geodetické zaměření bodů
katastrálním úřadem zjara vytyčených. Obnovte proto
prosím body pro rychlejší průběh prací.
Milan Pecen

Letos byl pořízen kartáč ke kloubovému nakladači.
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!!! ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 27.07.2018
- účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2018 za období 5/2018 ve výši příjmů a výdajů Kč 100 a
za období 6/2018 ve výši příjmů a výdajů Kč 100.
- pokračování podpory na provozní náklady Hospice Anežky České Hospic Anežky České písemně požádal o podporu na
provozní náklady. Navrhujeme poskytnout příspěvek ve výši Kč 10.000. Jedná se o stejnou částku jako v roce 2017.
- Pan M. písemně požádal o pronájem, pozdější odkoupení, části obecního pozemku č. 841/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova.
Navrhujeme záměr pronájmu zveřejnit. Jednalo by se o pronájem na dobu určitou, 1 rok. Pozemek bude dle vytýčení
obce, max. 200 m2, za obvyklou cenu Kč 1,50/m2.
- smlouva o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta HC3“
Starosta obce, p. Pecen, seznámil přítomné s návrhem této smlouvy, která bude uzavřena mezi Státním pozemkovým
úřadem Trutnov a obcí Vlčice. Navrhujeme tuto smlouvu podepsat.
- stavební práce v MŠ pokračují
- chodník: nepodařilo se doposud získat souhlas poslední souhlas s provedením stavby chodníku. Z tohoto důvodu bude
zatím uvažováno o realizaci stavby pouze k MŠ.
- paní K.: velká prašnost u bioplynové stanice. Navrhuje kropení cesty, nebo její vyasfaltování. Těžká technika jezdí i o
víkendech. Pan Cvrček : byly slíbeny větrolamy. Majitel bioplynky údajně zpracovává rozpočet na vyasfaltování části
areálu. Starosta obce: prašnost je měřitelná, prověříme možnost proměření.
- kolem nové cesta na Čermnou stromy usychají, je velké sucho. Některé bude nutno nahradit. Dále se uvažuje
s postupnou obnovou zeleně i v MŠ, u KD.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.09.2018
- rozpočtové opatření č. 3/2018: upravený rozpočet ve výši příjmů a výdajů za 7/2018 Kč 130, za 8/2018 Kč 230. Dotace
od Krajského úřadu Hradec Králové na volby do zastupitelstva obce Kč 30.000.
- pronájem části p. p. č. 841/2 v k. ú. Vlčice u Trutnova; záměr pronájmu části p. p. č. 841/2 v k. ú. Vlčice u Trutnova byl
zveřejněn. Jedná se o část pozemku o výměře 115 m2, navrhovatelem byl p. M. Navrhujeme uzavřít nájemní smlouvu na
dobu určitou (1 rok) od 01.10.2018 do 30.09.2019 za cenu Kč 173.
- žádost o příspěvek pro děti ZŠ s trvalým pobytem v obci Vlčice. Ředitelka ZŠ a MŠ podala žádost o příspěvek pro děti
ZŠ s trvalým pobytem v naší obci, jmenný seznam dětí bude dodán. Navrhujeme částku Kč 3.000/dítě.
- žádost o projednání ohledně septiku pro čp. 210-214 v obci Vlčice. Manželé P. zaslali své stanovisko týkající se septiku
pro bytovky čp. 210 – 214 a žádost o projednání zastupitelstvem. ZO toto stanovisko projednalo a na základě diskuze
rozhodlo, že nemá zájem tento septik provozovat nebo ho převzít do majetku obce. Starosta obce je pověřen doručit
odpověď.
- chodník: na Státním fondu dopravní infrastruktury byla dne 17.09.2018 projednána možnost financování připraveného
projektu; projednána byla kratší verze bez propojení ZŠ a MŠ (nebyl získán souhlas vlastníků pozemku); zkrácení
vyvolalo další náklady na úpravu projektové dokumentace, rozpočet vč. dešťové kanalizace je cca 7mil. Kč.
- byly přidány žluté a modré kontejnery na dvou místech: u hřiště a v Pekle.
- společnost Energo Top Bio, s. r. o. byla vyzvána k dokončení stávajícího chodníku a k řešení financování nového.
Bohužel výzva dosud bez odezvy.
- podněty ohledně zápachu a prachu v naší obci: ČIŽP zatím nepřijala žádný závěr ohledně podnětu na zápach a prašnost.
- termín dalšího ZO (ustavující schůze)bude ze zákona do 25 dní od oficiálního vyhlášení výsledků voleb, pokud nebude
soudu podán návrh na neplatnost voleb.
- starosta obce poděkoval zastupitelům a aktivně činným osobám za spolupráci a pomoc.

Informace o výsledku komunálních voleb 2018 konaných 5. - 6. října 2018
číslo

název

příjmení, jméno, tituly

věk

abs.

1

PRO VLČICE

Reil Roman Mgr.

51

BEZPP

95

1

PRO VLČICE

Trávníček Bořivoj

54

BEZPP

94

1

PRO VLČICE

Cvrček Tomáš

45

BEZPP

94

2

"Pro občany Vlčic"

Obst Ladislav

48

BEZPP

106

2

"Pro občany Vlčic"

Turičík Pavel Ing.

50

BEZPP

104

2

"Pro občany Vlčic"

Petr Martin

27

BEZPP

96

3

Komunistická str.Čech a Moravy

Horký Jan

63

KSČM

71

Zdroj: www.volby.cz; ke zveřejnění výsledků voleb došlo 9. října 2018.
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Společenská kronika

 Ohlédnutí za muzicírováním

Blahopřání oslavencům:
Josef Praus
Milan Pecen
Ing. Jitka Pecenová

02.12.
21.12.
26.12.

65 let
55 let
55 let

Vítáme nově narozené:
Veronika Šindelářová
Nela Pechová
Dominik Slezák

14.06.
26.06.
28.08.

 Plánované akce:
 17. listopadu 2018
svoz nebezpečného odpadu
24. listopadu 2018
Poslední leč
 2. prosince 2018
Rozsvícení vánočního stromu (železná neděle)
 25. prosince 2018
Vánoční koncert v kostele sv. Vojtěcha

Jak možná víte, již po několik let v naší obci pořádáme
vánoční koncert. Myšlenka rozeznít v tento sváteční čas
zdejší kostel sv. Vojtěcha vznikla v hlavě flétnisty a
muzikanta tělem i duší, Bořka Trávníčka, který mne,
vystudovanou zpěvačku, oslovil ke spolupráci. První
koncert s ryze klasickým repertoárem se uskutečnil roku
2015, a od té doby jsou naše vánoční koncerty tradicí.
Velmi nás těší, že rok co rok vídáme více jak stovku
spokojených tváří našich spoluobčanů, a nejen těch…
Byli bychom rádi, kdyby se naše seskupení stávající z pěti
stálých členů, nadále rozšiřovalo. Srdečně tedy zveme
všechny muzikanty, kteří si hrají doma potají, mezi nás.
Zkoušky na vánoční koncert začínají již v říjnu. Nejsou
pouze nacvičováním skladeb, ale také příjemným
setkáváním přátel.

 Poděkování I.
Děkuji pracovníkům OÚ za výsadbu a údržbu květinové
výsadby na veřejných prostranstvích naší obce.
Helena Šmejkalová

 Společenství obcí Podkrkonoší vytvořilo
Centrum společných služeb (CSS)
Dobrovolný svazek obcí Společenství obcí Podkrkonoší
zahájil od 1. července 2016 provoz tzv. Centra společných
služeb. Jedná se o zajištění odborného poradenství
v různých oblastech, které je poskytováno především
menším obcím v regionu, jež nedisponují bohatým
úřednickým aparátem.
Projekt centra společných služeb, jehož nositelem je Svaz
měst a obcí ČR, má návaznost na projekt meziobecní
spolupráce, který byl v území ORP Dvůr Králové nad
Labem řešen v letech 2013–2015 a který se zabýval
možnostmi usnadnění práce starostů menších obcí
prostřednictvím sdílení zkušení, společného plánování
aktivit apod.
V současnosti Centrum společných služeb poskytuje
veřejnosti a neziskovým a příspěvkovým organizacím
v regionu
poradenství
v následujících
oblastech:
metodická pomoc pro zpracování dotací SOP a KHK,
veřejné zakázky malého rozsahu, ekoporadenská činnost,
kotlíkové dotace, odpadové hospodářství, pomoc při
formulaci projektových záměrů, např. v oblasti školství a
nyní také zpracování GDPR pro obce, MŠ a ZŠ.
Odbornou poradenskou činnost mohou využít i občané, a
to na telefonním čísle 730 164 404.

Nechceme však, aby zůstalo jen u vánočního hraní. Rádi
bychom se setkávali po celý rok, nacvičovali hudební
kousky různých žánrů a těšili se z dalších koncertů.
Máte-li chuť být součástí našeho malého hudebního
tělesa,
neváhejte
a
napište
na
email
hanik.benesovic@seznam.cz.
Mgr. Hana Benešová a vlčičtí muzikanti

 Poděkování II.
Děkuji panu Petru Figerovi za uspořádání tématické
výstavy „Selský dvorek“ pro děti MŠ a ZŠ, která se
konala dne 2. října 2018 v prostorách základní školy.
Helena Šmejkalová
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Hodně tomu určitě přispělo i letošní pěkné počasí.
Účastníci dorazili z více než třiceti různých obcí, a to jak z
území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., ale i mimo
ní a také jsme měli účastníky z pěti domovů pro seniory
nebo domů s pečovatelskou službou. Nejvíce seniorů letos
dorazilo ze Rtyně v Podkrkonoší, Úpice a Havlovic,“
shrnuje stručně sportovní odpoledne Jan Balcar. „A podle
statistik registrovaných sportovců je nejstarším
účastníkem opět žena, a to ročník narození 1927, což je
úctyhodné,“ dodává.

 Jubilejní 10. ročník Olympiády

pro starší a dříve narozené
Ve čtvrtek 6. září 2018 se Všesportovní areál
v Havlovicích jako již tradičně zaplnil účastníky
Olympiády pro starší a dříve narozené. Tento rok byl
výjimečný v několika ohledech. Nejen, že se slaví 100 let
od vzniku Československé republiky, ale i olympiáda
měla své jubileum – jednalo se o 10. ročník, na kterém se
poprvé i duchovní otec akce Miloš Tohola zúčastnil i jako
soutěžící. Záštitu olympiádě poskytl Aleš Cabicar,
náměstek hejtmana a radní pro zdravotnictví
Královéhradeckého kraje.

Jako každý rok, tak i letos, byl pro soutěžící připraven hod
paličkou nebo válečkem, hod tenisákem, skok do písku a
minigolf. Senioři také mohli ocenit krásu prosluněné
oblohy, a to díky třem dalekohledům, které přivezli úpičtí
hvězdáři. Před koncem olympiády vystoupili Boubelky
z Mezilečí a rtyňští a úpičtí Sokolové. Na závěr proběhlo
slosování o ceny.
Olympiáda se mohla uskutečnit díky poskytnutí finanční
podpory Královéhradeckého kraje a celá akce se povedla
také díky pomoci studentů z Městského gymnázia a SOŠ
Úpice a žáků MŠ a ZŠ Havlovice, kteří pomáhali při
registraci účastníků a na jednotlivých stanovištích.
Markéta Demešová
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Akce byla zahájena nástupem, kde se všech 402
soutěžících seřadilo na hřišti podle jednotlivých obcí. Poté
všechny přivítal Jan Balcar, ředitel MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s., která je zároveň spolupořadatelem
akce. Po něm všechny přítomné pozdravili a popřáli jim
skvělé výsledky Pavel Dvořáček, starosta obce Havlovice;
Petr Hrubý, starosta obce Vítězná a předseda Společenství
obcí Podkrkonoší; Tomáš Němec, starosta obce
Radvanice a Zdeněk Špringr, starosta města Rtyně
v Podkrkonoší a předseda Svazku obcí Jestřebí hory.
Následně zazněla hymna zazpívaná Evou Matouškovou,
ředitelkou ZUŠ A. M. Buxton Úpice. Po oficiálním
přivítání se všichni účastníci vrátili na místo a shlédli
vystoupení připravené country skupinou Staré vesty
z Velkých Svatoňovic.
„Rád bych vyzdvihl některá nej letošního ročníku
olympiády. Dnes do areálu Havlovic dorazilo 402
účastníků, což je oproti loňsku zhruba o 100 lidí více.
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 FK Vlčice a KLMF 2018
Tým FK Vlčice se v letošním roce umístil na 2. místě
12. ročníku Královedvorské ligy malého fotbalu.
Za FK Vlčice letos hráli Roman Wimmer, David Pálinkáš,
Vít Šošovička, František Petr, Nikolas Mucudis, Patrik
Havlík, Marek Mach, Patrik Pálinkáš, Jakub Ondráček,
Martin Kozaňák, Michal Kozaňák a Vlastimil Vykus.
Na začátku sezóny jsme byli vylosováni do skupiny B,
která se jevila jako těžší skupina, jelikož jsme v ní narazili
na dva týmy, které v loňské sezóně skončily na
medailových příčkách a dva vložené zápasy jsme ještě
sehráli proti týmu Lokomotiva Učko ze skupiny A.
I letošní rok jsme v základní skupině nenašli přemožitele a
vyhráli jsme všech 10 zápasů. Porazili jsme tým Milani na
chmelu 3:2 a 13:1, tým AC Sparta Podharť 11:8 a 3:0, tým
Melody Boys 3:1 a 5:2, Piškotky Doubravice 8:1 a 10:0 a
kontumačně jsme vyhráli nad Manždírnicí United 3:0 a
3:0.

Během celé letošní sezóny jsme vstřelili nejvíce branek ze
všech týmů a nejméně jsme jich obdrželi. Jako vítězové
skupiny jsme postoupili rovnou do semifinále KLMF.
Semifinále jsme odehráli proti týmu Melody Boys.
K prvnímu zápasu jsme nastoupili na domácím hřišti a
zápas se nám vydařil. Po vyrovnaném začátku vstřelil
první branku utkání Roman. Vedoucí branka nám dodala
klid a my jsme pak hráli pěkný fotbal a nakonec slavili
vítězství 5:0. Do odvetného zápasu jsme nastoupili bez
našich hlavních opor Romana a Víti. V zápase jsme
inkasovali rychlou branku, ale po inkasované brance jsme

převzali otěže zápasu a dokráčeli k pohodlnému vítězství
9:2, které pro nás znamenalo, že po roce budeme opět hrát
o titul.
Finálový zápas jsme odehráli 9. 9. od 15h na fotbalovém
hřišti v Kocbeři proti týmu Milani na chmelu. Nastoupili
jsme v sestavě Roman, Víťa, Patrik H., Marek, Martin,
Patrik P., Kuba a Fanda.
Zápas se hrál ve vysokém tempu a šance byly na obou
stranách. První branku zápasu vstřelil Víťa, ale soupeř
rychle vyrovnal. Ke konci poločasu se prosadil Patrik H. a
my jsme tak po prvním poločase vedli 2:1.
Druhý poločas jsme začali dobře a Patrik H. přidal svou
druhou branku v zápase a poslal nás tím do vedení 3:1.
Poté však přišel náš zhruba desetiminutový výpadek,
během kterého jsme nebyli schopni hrát naši hru, a soupeř
nás trestal z každé útočné akce, vstřelil nám v rychlém
sledu tři branky a my prohrávali 3:4. Před koncem
poločasu vstřelil branku Víťa střelou z dálky po dobře
rozehrané
standartní
situaci. Vypadalo to, že
zápas
dospěje
až
k penaltovému rozstřelu,
bohužel jsme v nastavení
z poslední akce soupeře
inkasovali branku a po 27
vítězných zápasech v řadě
jsme
prohráli
ten
nejdůležitější, finálový 4:5.
V letošním roce byl naším nejlepším střelcem Víťa s 20
vstřelenými brankami, Patrik H. vstřelil 16 branek, David
vstřelil 11 branek, 10 branek vstřelil Martin, 5 branek
Roman, po 2 brankách přidali Fanda, Kuba, Michal a
Nikolas, jednou se prosadil Patrik P. a tři nuly vychytal
Marek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat fanouškům, kteří nás
podporovali na domácích zápasech a jeli nás podpořit i na
finálový zápas. A také OÚ Vlčice za podporu našeho
klubu a údržbu hřiště.
Marek Mach
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První strana byla zveřejněna před rokem v č. 3/2017.
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