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Milí čtenáři,
nelekejte se prosím na páté straně,
nedošlo k návratu totalitního režimu.
Jedná se spíše o vzpomínku, že
Vlčické noviny vycházely již před
bezmála 60 lety. Podzimní čas je
tradičně věnován přípravám na zimu.
Vele a giga markety nás již brzy
začnou
bombardovat
svým
předvánočním výprodejem, který se
určitě vyplatí. Uvnitř čísla se ohlížíme
za uplynulými událostmi. Je zařazena
kompletní zpráva o úspěchu našich
šipkařů v turnajích. Zpráva v minulém
čísle byla neúplná a dotčeným se
tímto omlouvám. Letošní podzim
zatím neoplýval příjemným babím
létem a mnohde začala předčasná
topná sezona. S tím souvisí „kotlíková
dotace“, o které jsem zmínil v jarním
vydání. Výzva již byla zveřejněna a
žádosti se přijímají od 30. řijna 2017.
Celý proces by měl být zjednodušený
bez nutnosti dalších podmiňujících
opatření.
Ke
změně
došlo
v požadavcích. Budou podporována
pouze automatizovaná topidla bez
možnosti ručního přikládání. Kapacita
pořadníku je 1050 míst a šanci mají i
ti, kteří výměnu zdroje již letos
provedli.
Administraci
zajišťuje
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje,
internetový
odkaz
(http://jdem.cz/dgb3x3).
Milan Pecen, starosta obce

11. ročník
Povoleno MFK ČR E 17205

Vítáme nově narozené:

Společenská kronika
Blahopřání oslavencům:
07.07.
17.07.
20.07.
02.08.
10.08.
30.08.
16.09.
30.09.
17.10.

Ing. František Cvrček
Jitka Sunková
Jiří Vencl
Adolf Prouza
Jitka Šafářová
Jaromír Kratochvíl
Věra Hanušová
Alena Hývlová
Stanislava Holčová

70 let
60 let
85 let
75 let
55 let
90 let
55 let
75 let
60 let

24.07. Magdaléna Fiedlerová
29.07. Beáta Wimmerová
01.08. Hynek Stehlík

Opustil nás:
04.07. Jiří Brádler

Vyhlášení výběrového řízení
na kronikáře obce.
Před vydáním tohoto čísla jsem
obdržel
výpověď
stávajícího
kronikáře obce Vlčice. Žádám tedy
tímto zájemce o tuto zodpovědnou a
zajímavou činnost, aby se neváhali
informovat o možnostech spolupráce.
Činnost
nového
kronikáře
se předpokládá od nového roku.
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Rozsvícení vánočního
stromu se uskuteční
první adventní
neděli,
3. prosince 2017
Další plánované akce:
14. října 2017
Hubertova jízda
11. listopadu 2017
Vítání občánků
18. listopadu 2017
Poslední leč
20. ledna 2018
Obecní ples
23. února 2018
Ples SDH
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!!! ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 13. září .2017
- Prodej pozemku č. kat. 2672/15 v k.ú. Vlčice u Trutnova
bylo schválen odprodej pozemku č. 2672/15 v k. ú. Vlčice u Trutnova. Jedná se o plochu 8m2 , za cenu 55
Kč/m2 – ostatní plocha. Zaměření pozemku si zajistili žadatelé. Záměr prodeje byl zveřejněn.
-Pronájem parcely č. 223/1 v k.ú. Vlčice u Trutnova
Byl schválen pronájem p. p. č. 223/1 v k. ú. Vlčice u Trutnova pro Spolek proti nudě. Záměr pronájmu byl
zveřejněn. Navrhujeme uzavřít smlouvu o pronájmu za 200 Kč/rok.
-Dohoda o vytvoření společného školského obvodu
Město Trutnov zaslalo, po předchozím projednání, návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu
spádové ZŠ. Důvodem je vytvoření podmínek pro plnění povinné školní docházky. Jako spádová základní škola
byla určena Základní škola V Domcích 488, Trutnov. Po uzavření smlouvy bude proces završen vydáním
obecně závazné vyhlášky o stanovení školského obvodu.
- Nabídka zajištění poštovních služeb Poštou Partner
Proběhla diskuse k návrhu ČP s. p. zajištění poštovních služeb Poštou Partner, jako obec nesouhlasíme.
- Modernizace techniky JSDH
Zástupci JSDH navrhli nákup nové automobilové cisterny. Stará cisterna je již z roku 1977, opravy a údržba je
neefektivní. Navrhujeme zakoupit cisternu do výše Kč 300 tis. vč. DPH. Podle dohody bude přiměřeně snížen
příspěvek obce na činnost SDH a JSDH v následujících letech. Byly diskutovány stávající nabídky v inzerátech.
Starou cisternu necháme ocenit a nabídneme k prodeji.
- Rozpočtové opatření č. 3/2017
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2017: upravený rozpočet za
období 7/2017 ve výši příjmů a výdajů Kč 15.000, za období 8/2017 ve výši příjmů a výdajů Kč 60.130. Obec
obdržela dotaci na Hrádeček od Ministerstva kultury Praha ve výši Kč 100.000, UZ 34002. Tato částka byla již
proinvestována.
- Byla dokončena IV. etapa konzervace zříceniny hradu Břecštejn.
- ČOV ZŠ, stavební práce, terénní úpravy byly dokončeny. Byl spuštěn startovací provoz. Nyní probíhá
administrativní činnost směřující ke kolaudačnímu souhlasu.
- Byl přijat do zaměstnání, od 01.09.2017, po dobu rodičovské dovolené, p. Jaroslav Hruška.
- Územní plán obce Vlčice – v návaznosti na stanovisko orgánu ochrany zemědělské půdy došlo, oproti
stávajícímu návrhu, ke značné redukci zemědělských pozemků bonity 1 a 2, mimo zastavěnou část obce.
Změna se dotýká pozemků určených k zástavbě. Podklady jsou k dispozici na OÚ a budou i ke stažení na
webových stránkách obce.
- Paní Sováková upozornila, že u čp. 3 se propadá silnice. Budeme jednat s SÚS.
- Termín příštího zastupitelstva: 29.11.2017
V říjnu se zahájí rekonstrukce veřejného osvětlení horní části obce
Uzávěrka zimního vydání Vlčických novin bude 7. prosince 2017
OZNÁMENÍ
o době a místu konání Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
na území obce Vlčice
V souladu s ust. § 14c písm.a) a § 15 odst. 1 zák.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017, o
vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Doba a místo konání voleb:

v pátek 20.10.2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
v sobotu 21.10.2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
v okrsku č. 1 budova kulturního domu Vlčice 201.
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Zlatá svatba
V sobotu 1. července jsem měl tu čest
se zúčastnit symbolického obnovení
manželského slibu Marie a Jána
Petrincových za přítomnosti širokého
kruhu rodiny. Buďme vděční, že mezi
námi žijí sousedé, kteří svým životem
dokazují, že stále existují rodinné a
duchovní hodnoty.

Olympionici se nezalekli ani deště
Tři sta pět – právě tolik účastníků bylo
přivítáno na již devátém ročníku
Olympiády pro starší a dříve narozené
v Havlovicích, kterou dne 7. září 2017
uspořádala Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory, o.p.s. a TJ
Sokol Havlovice. Soutěžící z dvaceti
sedmi obcí, obecních částí a domovů
pro seniory se nezalekli dešťových
přeháněk a s chutí se pustili do
tradičních disciplín, kterými byl skok
daleký, hod tenisákem, válečkem či
paličkou a minigolf. „I přes deštivý
začátek se sportovní odpoledne neslo
v duchu dobré nálady, nikdo ze
soutěžících se nezranil a mnozí se těší
na další ročník, až si tu opět zasportují
a setkají se se známými a přáteli ze
sousedních obcí,“ komentoval akci
spolupořadatel Miloš Tohola.
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V dubnu slavili vítězství
pilníkovští (a vlčičtí!) šipkaři
a postupují do B ligy.
Neděle 23. dubna 2017 se stala
vítězným dnem pro vlčickopilníkovské šipkaře. Do finále
Ligového poháru kategorie C+ se
probojovalo družstvo FEKOBE ve
složení: Jiří Věchet, Robert Košťál,
Eva Košťálová, Stanislav Fendrich,
Martin Petr, Jan Ondráček,
Michal Kozaňák ml.
FEKOBE se nominoval spolu s
dalšími jednatřiceti týmy. Ze
čtyřiadvaceti kvalifikačních zápasů
letošní šipkařské sezony ztratil
pilníkovský tým pouze jediný bod. V
„K.O. systému” mezi nejlepšími
týmy republiky předvedl spanilou
jízdu. Postupně to odnesla družstva
Kostelníci
Staré
Hodějovice,
Pardálové Brno, P.P. Petrom Kadaň,
AHV Strančice a ve finále i
Baracudy Olomouc, z nichž pouze
Strančice byly pro pilníkovské
rovnocenným
soupeřem.
Právě
semifinále se Strančicemi totiž bylo
jako jediné nesmírně vyrovnané,
když jej Pilníkov vyhrál těsně 21:17.
V ostatních duelech včetně finále
měl
Pilníkov
vždy
navrch.
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Další radost šipkařskému Pilníkovu
udělal tým 3. – 4. června 2017
druhým místem. Vítěz C ligy
západ, vítěz krajské kvalifikace
Ligového poháru kategorie C a
vítěz republikového finále téže
soutěže, který si došel pro cenný
kov i v poslední disciplíně sezony,
v mistrovském turnaji nejlepších
týmů uvedené kategorie. I když to
tentokrát nebyl kov nejcennější,
stříbro z céčkového mistrovství
České republiky je parádní tečkou
za skvělou sezonou.
Fekobe Pilníkov je vůbec prvním
klubem naší oblasti, který z
republikového
finále ligového
poháru nižší kategorie dokázal
přivézt medaili. A co víc – on
přivezl hned tu nejcennější –
zlatou! Tímto úspěchem se zařazují
do ligy B a ani další postup v
ligovém žebříčku není nemožný.
Od sezóny 2010/2011, kdy se
poprvé šampionát v nižších
kategoriích uskutečnil, jde tedy o
nejlepší umístění našeho zástupce.
Mužstvo hledá sponzory pro
zajištění dopravy a startovného.
M. Petr
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FK Vlčice mistrem
KLMF 2017

Tým FK Vlčice se v letošním roce
stal
mistrem
11.
ročníku
Královedvorské
ligy
malého
fotbalu.
Za FK Vlčice letos hráli Roman
Wimmer, Marek Mach, Jan
Trávníček, David Pálinkáš, Vít
Šošovička, František Petr, Martin
Petr, Nikolas Mucudis, Marek
Mucudis, Patrik Havlík, Milan
Procinger, David Šauer, Jan
Švejdar, Jaroslav Petr a Matůš
Kováč.
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.

V prvním kole na domácím hřišti
jsme narazili na loňského finalistu
Milani na chmelu. Zápas se nám
povedl a my jsme slavili první
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vítězství proti těžkému soupeři 4:1.
V dalších zápasech jsme pokračovali
v dobrých výkonech a přidávali vítězné
zápasy. Odveta s Milani na
chmelu 10:3. Zápasy s dalšími
týmy: proti Melody Boys výhry
3:2 a 10:4, AC Sparta Podharť
výhry 11:6 a 12:5, Lokomotiva
Učko výhry 5:3 a 6:2, Kousci
Laušmanovi 2:0 a 3:0.
Naši skupinu jsme vyhráli bez
ztráty bodu. A postoupili jsme
tak do play-off, kde jsme se
utkali v prvním kole s týmem,
který skončil ve skupině A na 4.
místě.
Čtvrfinále jsme odehráli proti
týmu Piškotky Doubravice.
K prvnímu
zápasu
jsme
nastoupili na domácím hřišti a
přesto, že se nám zápas vůbec
nedařil, se nám podařilo vyhrát
4:2 po brankách Davida, Nikolase,
Romana a Patrika. Odvetu zápasu jsme
již zvládli lépe a výhrali pohodlně 11:4,
když se trefil 6x David P. , 2x David Š. ,
2x Víťa a jednou Patrik.
V semifinále jsme narazili na tým
Milani na chmelu, s kterým jsme hráli
již ve skupině.
První zápas jsme odehráli na domácím
hřišti a po slabší první půli nakonec
slavili vítězství 7:0, když se prosadili 3x
Víťa, 2x David P., Nikolas a Marek. Do
odvety jsme nastoupili v klidu s velkým
náskokem z prvního zápasu a vyhráli
jsme i odvetu 7:3. Góly dávali 3x Víťa,
2x Patrik, Roman a David P.
K finálovému zápasu jsme nastoupili 10.
9. od 17h na fotbalovém hřišti v Kocbeři
proti týmu ManŽdírnice United obhájcům titulu z loňského roku a týmu,
který vyhrál ligu 3x za poslední čtyři
roky. Bylo to poprvé v historii ligy, kdy
se
do
finále
neprobojoval žádný
tým ze Dvora Králové
nad Labem.
Na finálový zápas
jsme se sešli v sestavě
Jan Švejdar, Roman
Wimmer, Nikolas Mucudis, Vít
Šošovička, David Pálinkáš, Patrik
Havlík, Marek Mach a Jan Trávníček.
Začátek zápasu byl z obou stran opatrný,

Vydává: Obecní úřad Vlčice
Adresa: 542 41 Vlčice 201
Toto číslo vychází: 04.10.2017
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

ale po pár minutách se nám podařilo
vstřelit první branku a poté se začal
hrát útočný fotbal, který nám více
vyhovoval, a my jsme přidávali další
branky a soupeřovy šance pochytal
Honza Švejdar. První poločas jsme
vyhráli
6:1,
za
bouřlivého
povzbuzování několika fanoušků, kteří
nás přijeli podpořit na tento zápas.
Druhý poločas jsme začali laxně a
nemohli jsme se dlouho dostat do
tempa, soupeři se podařilo brzy snížit
na rozdíl tří branek. Naštěstí nás to
probralo a začali jsme zase lépe hrát a
bránit. A do konce zápasu jsme již
soupeři nepovolili dostat se blíž jak na
rozdíl tří branek. Po závěrečném
hvizdu jsme tak mohli slavit první
mistrovský titul v KLMF po výhře
10:6, když se prosadili 3x Víťa, 3x
David, Patrik, Nikolas, Marek a
Roman.
Za tuto sezónu jsme nastoupili
k patnácti zápasům a všechny jsme
vyhráli.
Naším
nejúspěšnějším
střelcem v sezóně byl Víťa Šošovička,
který dal 34 branek a koruna krále
střelců mu utekla až poslední den, když
v zápase o 3. místo hráč z týmu Kousci
Laušmanovi dal více branek než Víťa.
David Pálinkáš vstřelil 22 branek a stal
se třetím nejúspěšnějším střelcem ligy,
16 branek přidal Patrik Havlík, 14 gólů
vstřelil Roman Wimmer, 8 branek
Nikolas Mucudis, 4 branky David
Šauer, 3 branky Marek Mach a jednou

se trefil Milan Procinger.
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.
M. Mach

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

strana 4

Vlčické noviny

Číslo 3/2017

strana 5

Vlčické noviny

Číslo 3/2017

Zprávy od našich Vlčat a Vlčátek
Kdopak by si nevšiml, že podzim už vchází do dveří. Žloutne listí, den se krátí a
hejna ptáků odlétají. Stromy už odhazují letní šat a děti opět zasedly do školních
lavic. S novým školním rokem k Vlčatům i Vlčátkům zavítalo mnoho novinek,
s kterými bychom Vás rádi seznámili.
Do naší vlčí smečky jsme ve škole po prázdninách nově přivítali paní učitelku
Pavlínu Skočdopolovou a slečnu Petru Řezáčovou, DiS., která bude v naši škole
vykonávat funkci asistenta pedagoga a školního asistenta. I u Vlčátek nastaly
změny. Nejen že se Vlčátka rozrostla o spoustu nových kamarádů, ale přivítala i novou paní učitelku Denisu
Dankovou, DiS. O naše hladová bříška se bude nově starat paní kuchařka Manuela Dytrtová. O čistotu prostředí na
naší škole bude pečovat nová paní uklízečka Alena Bozová. Pevně doufáme, že se novým členům pedagogického
sboru i novým provozním zaměstnancům bude v naší malebné škole i školce líbit.
V pondělí 4. 9. 2017 jsme společně zahájili
nový školní rok. První den začal v prostorách školní
družiny, kde všechny paní ředitelka Mgr. Věra
Drapáková srdečně uvítala a popřála všem hodně
úspěchů v novém školním roce. Pak představila
rodičům všechny členy pedagogického sboru
základní i mateřské školy. I v tomto školním roce
bude nadále působit v mateřské škole paní učitelka
Hanka Friedbergová jako chůva pro děti od 2 – 3
let, které se v její péči úžasně adaptují, lépe
osamostatňují a rozvíjejí. Tento školní rok bude
mateřskou školu navštěvovat 28 dětí.
První školní den byl slavnostní zejména pro
naše nové, milé prvňáčky, kteří si s sebou přinesli
nové aktovky a vzorně se usadili v první řadě. O
tom, že naši prvňáčci boudou velmi šikovní, jsme se přesvědčili, když se nám všichni hezky představili. Tak tedy mezi
námi vítáme Lukáška Figeru, Elišku Pokornou a Šímu Ježka. Paní Alena Trávníčková nás také přišla pozdravit a za
obecní úřad předala prvňáčkům hezké a praktické dárečky. Tímto paní Trávníčkové srdečně děkujeme! Po tomto
slavnostním zahájení následovala prohlídka tříd, které se účastnily naše děti za doprovodu svých rodičů. Doufáme,
že se jim líbila třída s krtečkem pro prvňáčky a druháky, tak i třída s mimoni třetí, čtvrtý a pátý ročník.
Všem školákům i školáčkům přejeme hodně zdaru ve školním roce 2017/18, dětem hodně pěkných zážitků
při získávání nových vědomostí a rodičům a učitelům hodně
trpělivosti a lásky, která umí otevřít všechna dětská srdce.
I letos nás čeká celoroční projekt s názvem: ,,Náš kamárad
z Vlčic“. Děti si ve škole našeho kamaráda vytvořily samy a
pojmenovaly ho jménem Bohoušek. V mateřské škole budou mít
děti kamarádku, kterou si samy vytvoří a následně pojmenují.
Cílem tohoto projektu je seznámení s rodnou vesnicí od historie
po současnost, a abychom nikdy nezapomněli, kde je náš
domov: ,,Tam, kde se člověk narodí, tam je doma!“
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Celý školní rok mohou děti ve svém volném čase navštěvovat mnoho kroužků, které pro děti pořádá škola. Navíc
bude slečna asistenta Petra Řezáčková, DiS. vést klub logických her a klub čtení, takže o aktivní využití volného času
nebude nouze. 
Během školního roku se můžeme těšit i na mnoho dalších aktivit jako je bruslení, plavání, vítání občánků, rozsvěcení
vánočního stromu atd.
V pátek 22. 9. 2017 jsme se sešli na školní zahradě
nejen s dětmi naší školy, ale i se širokou veřejností.
Konalo se neoficiální zahájení školního roku, při
kterém jsme si všichni mohli opéct buřty a vzájemně si
popovídat. Naše maminky, babičky a tety opět
nezklamaly a napekly nám spoustu dobrot. Paní
vychovatelka s paní učitelkou Aničkou a Petrou
nabízely všem zúčastněným kávu a výborný guláš,
který uvařila paní vychovatelka. Srdečně děkujeme
SDH Vlčice, které nám věnovalo minerální vody a
zapůjčilo opékací vidlice. Akce se opět vydařila a
velice nás těší, že máme vedle sebe tak milé lidi, kteří
se rádi zapojí do dění naší školy.
Srdečně bychom chtěli poděkovat paní Ježkové a Hansové za úžasné vybavení,
které nám pořídily do školní kuchyňky.

A co nás čeká?
Tak, jak tomu bylo v minulých letech, i letos bude probíhat tradiční
akce ,,Sběr papíru“.
V říjnu si děti vytvoří své dýně, které budou zdobit naší školu i školku
Podzimní prázdniny si děti užijí od 26. 10. – 27. 10. 2017.
Děti z mateřské školy budou psát a posílat dopis Ježíškovi do Ježíškovi dílny v Božím Daru.
V listopadu přivítáme ty nejmenší z nás, naše nové občánky obce Vlčice. V tomto měsíci se bude také konat
Den otevřených dveří – pátek plný tvoření.
První adventní neděli se sejdeme před OÚ a slavnostně rozsvítíme vánoční stromeček.
Všem dětem, rodičům a i ostatním občanům přeje naše chlupatá smečka krásné, barevné a málo deštivé podzimní
období. O tom, jak jsme si užili podzim ve školce a škole Vás budeme informovat příště! 

kolektiv MŠ a ZŠ
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