OBEC VLČICE

Číslo 2, 2020

24. 6. 2020

Vlčický občasník
Slovo starosty
Váţení a milí čtenáři,

dozvíte včas prostřednictvím

prací jak našich zaměst-

vychází nám letošní druhé

plakátů na obecních vývěs-

nanců, tak dobrovolní-

kách, webových stránkách a

ků. Velice se mi líbí

čtení si můţete zpříjemnit

FB.

např. nově vybudovaný

svoji odpolední kávu. Tro-

Jistě jste si mohli povšim-

záhon na otáčce auto-

chu se vrátím, i kdyţ nerad,

nout, ţe se nám konečně po-

busu, který je velmi po-

k

omílanému

dařilo zahájit výstavbu chod-

dobný stylu záhonu u

v médiích snad kaţdý den,

níků. Samozřejmě se sejdeme

obecního úřadu.

kterým je „COVID 19―. Na-

s různými omezeními, hlu-

štěstí se nám uţ ţivot po-

kem, prachem a spousty ji-

malu vrací do normálu a

ných „otravných― věcí, které

mé díky patří všem, co po-

nám ţivot nikterak neulehču-

ctivě dodrţovali pravidla a

jí. Prosím Vás tedy o ohledu-

různá nařízení stanovená

plnost a trpělivost, protoţe

vládou. Vím, ţe v mnohých

aţ to bude vše za námi, bude

situacích uţ nám ty roušky

to ulevující situace pro všech-

lezly, a i teď lezou, na ner-

ny z nás. Snad kaţdý se těší

vy, ale doufejme, ţe vše

na bezproblémový průchod

bude rychle za námi.

vesnicí, kdy se nebude muset

Těšme se společně na záţit-

neustále ohlíţet na provoz,

číslo občasníku, při jehoţ

Uvnitř
tohoto
vydání
najdete:

O dění 2
v obci
slovy
starosty

Spole- 3
čenská
rubrika

Zprávy 4
od
spolků
Novinky 7
ze
školky a
školy

tématu

Nově mám díky dobrovolníkům z řad ani ne
tak

starších,

moudřejších,

ale

vzniklo

krásné místo pod lípou
u sv. Floriána. A tak se
nám hezky rozrůstají
místa, kde se dá trochou práce udělat krásný prostor reprezentující naši obec uţ na první
dojem. Také přístupu

ky, které nás čekají v létě,

který má kolem sebe.

ať uţ se bude jednat o do-

Pevně spjata s výstavbou

jí nápad a dokáţou říci

volenou, prodlouţený ví-

chodníků je také vytíţenost

„já to zrealizuji― si veli-

kend

posezení

našich pracovníků, kteří bo-

ce cením, protoţe nápa-

s přáteli při nějakém hu-

huţel přes všechen ten nápor

dů by byla spousta, ale

debním představení. Tímto

musí zvládnout i činnosti při

jen někteří dokáţou po-

samozřejmě naráţím i na

běţném provozu obce, a tak

moci.

Den obce, který bude letos

prosím, maličko přivřete oči,

trochu pozměněn a proběh-

kdyţ není včas posekaná trá-

ne právě formou posezení

va, nebo prostě není taková

za poslechu hudby. Nebu-

časová flexibilita při řešení

de nijak ohromnou akcí, ale

Vašich poţadavků.

nebo

o

akcí spíše pro nás, občany
Vlčic. Vše se samozřejmě

některých lidí, kteří ma-

Přeji Vám pokud moţno

pohodové

letních

proţití

prázdnin

bez

újmy na zdraví.

Ještě mi dovolte pár řádků,
kdy bych se rád poohlédl za

M. P.
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Značka „zákaz vjezdu“
Spousta lidí se mě ptá, jak to bude s novým
značením zákazu vjezdu na polní cestu „HC
13 mezi obcemi Vlčice a Čermná― a povolením k vjezdu na tuto komunikaci. Jelikoţ bývalý pan starosta vydal dne 30.04.2018 pravidla povolení vjezdu na vybrané místní

V letošním roce k nám přilétli
čápi 17. 3.

komunikace, tak pravidla – protoţe je nikdo nezrušil – stále platí. Nemusíte se tedy bát, vše je
při starém, jen se značení doplní na komunikaci
u pana Ondráčka, aby se zamezilo případnému
objetí stávajícího značení.

Rozbitá vitrína na otáčce autobusu
Neznámý pachatel se
nám ani nedokázal
k tomuto činu přiznat.
Tímto mu děkujeme a
doufáme, ţe alespoň
trochu zpytuje svědomí.

Kalamita v lese
Na začátku roku nás postihla nemilá zpráva—a to kdyţ jsme se dozvěděli, ţe po pětiminutovém
větru nám v lese padlo skoro 1000q dřeva. Takţe teď uţ nebojujeme pouze s kůrovcem, ale navíc
nám do toho ještě paní příroda nadělila hrátky s časem, kdy se dřevo musí co nejdříve vytěţit, aby
právě kůrovec nevlétl do těchto padlých stromů a nenatropil tak ještě více škody, neţ doposud.
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Stavění máje
I přes nepřízeň shlukování lidí a zákaz vycházení ven na nezbytně nutnou dobu nám stačila vyrůst májka,
kterou dokonce hlídala čarodějnice.
Tímto nemůţu nikomu poděkovat,
protoţe zde nikdo nebyl. :)

Nezapomeňte již tuto sobotu
dorazit na letní kino!!!

Společenská kronika
Úmrtí
Daniela Pavlistová

02.01.

Narození
Rozálie Petrová

26.03.

Jubilanti:
Duben 2020
Svatopluk Dvořáček

01.04.

50 let

Vojtěch Cvrček

07.04.

75 let

Štefan Pálinkáš

07.04.

50 let

Červen 2020
Pavel Kocourek

20.06.

50 let

Marie Figerová

27.06.

90 let

autor článků: Martin Petr
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Hasičští důchodci v akci
Parta hasičských důchodců ve sloţení Petr Figera, Králík Ladislav st.,
¨Pelant Václav st. a Petr Karel st. se rozhodla vylepšit okolí sochy sv. Floriána.
Svatý Florián je povaţován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm –
hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. Je obvykle znázorňován
v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící poţár.Jeho sochy se budovaly na ochranu proti poţáru.
Po konzultaci se starostou obce a panem Mgr. Romanem Reilem udělali hasiči kolem
sochy sv. Floriána terénní úpravu, obruby a vyplnili okolí
kamínky. Materiál zajistila obec. Dále bude zhotovena
dekorativní nádoba na květiny, kterou zaplatí SDH Vlčice. Poděkování patří také panu L. Obstovi za zabezpečení
dovozu materiálu.
Petr Figera

Dětské odpoledne
V sobotu 13. 6. se na horním fotbalovém hřišti

V kategorii školkových dětí byla prvním místem

konalo dětské odpoledne v maskách. Byla to

oceněna beruška Esterka S., druhé místo získal pi-

první větší akce po koronavirové pauze a účast

rát Pepíček H. a třetí místo získala víla Amálka

byla hojná. Báli jsme se, ţe nám počasí nebude

A

moc přát, ale nakonec se umoudřilo a ochladila

Nakonec v kategorii školních dětí byli prvním mís-

nás pouze jedna přeháňka. Jinak odpoledne

tem odměněni Kissáci Kuba F. a Luky F., druhé

bylo moc vydařené.

místo získaly medúzy Eliška P. a Aneţka P. a třetí

Přišlo 60 dětí v maskách a hned u vstupu byly

místo

obdarovány malým občerstvením. Bylo připra-

Všem návštěvníkům děkujeme, ţe dorazili. A také

veno plno zajímavých her. Jak malá, tak velká

děkujeme všem těm, kteří přiloţili ruku k dílu ja-

dítka si to moc uţívala. Věříme, ţe kromě dětí

kýmkoliv způsobem a s akcí nám pomohli. Bylo

si to uţili i rodiče.

vás hodně. Moc si toho váţíme. Těšíme se na příští

Všechny masky, které dorazily, byly krásné a
nápadité. Bylo těţké vybrat ty nejlepší. V kategorii předškolkových dětí byla za nejhezčí
masku oceněna dvojčata zdravotnice Beátka a
Johanka.

n

i

měl

č

k

a

vodník

N

Štěpán

.

C.

rok, který snad uţ bude fungovat v normálním
reţimu a všichni se sejdeme jako předchozí roky
na dětském karnevalu jiţ v březnu, a v červnu si
uţijeme dětský den opět na fotbalovém hřišti při
krásném počasí.
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Spolek vlčických ţen a všichni jeho přátelé se na vás těší 29.8., kdy se koná Den obce. Děti se můţou těšit na zajímavý zábavný program. O týden později, 5.9., se v odpoledních hodinách rozloučíme

s

prázdninami.

Podrobné

informace

k

plánovaným

akcím

včas

upřesníme.

Za Spolek vlčických ţen Eva Nývltová

Poděkování
Touto cestou děkuji p. starostovi, Martinu Petrovi, za zajištění dezinfekčních pomůcek v době
pandemie.

Jana Machová

Příměstský tábor
V termínech 13. – 17. 7. a 27. - 31. 7. se uskuteční příměstské tábory. V případě, ţe stále váháte
s umístěním Vaší ratolesti, poslední volná místečka ještě jsou.
Na všechny děti se moc těšíme. Zpříjemníme si letní čas a budeme mít spoustu pěkných záţitků.
Touto cestou také prosím rodiče, aby v pondělí ráno, při nástupu dítěte na tábor, měli vyplněné
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Za kolektiv všech vedoucích Adéla Petrová
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Naši hudebníci hráli pro potěchu seniorů
Spolek Rýbrcoul – duch hor, z. s. v době,
kdy se kvůli koronaviru nemohlo veřejně vystupovat, přišel s krásnou myšlenkou – kdyţ nemohou lidé za hudbou,
přijde hudba za nimi. V rámci akce příznačně nazvané Otevřené balkóny zainteresovaní hudebníci hráli na různých
místech Trutnova. Díky spolku Trutnoforte, který v Trutnově pravidelně pořá-

Trávníček. Ti spolu s klavíristkou Lucií Viesnerovou

dá koncerty klasické hudby, se o akci

vystoupili před budovou domova seniorů v ulici R.

dozvěděli i muzikanti z naší vsi – zpě-

Frimla. Za slunného počasí tak mohli senioři na balkó-

vačka Hana Benešová a flétnista Bořivoj

nech slyšet skladby klasické i populární hudby. Téhoţ

dne o něco později zpestřilo svým vystoupením všední dny klientů Bílkova sanatoria
smyčcové kvarteto Trutnoforte, v němţ hraje
další hudebnice z naší obce, houslistka Michaela Fiedlerová. Jsme rádi, ţe jsme se mohli této
akce zúčastnit a potěšit tak srdce těch, kteří
byli po dlouhou dobu odstřihnuti od okolního
světa.

Hana Benešová

Ze života místní kapely
Naše kapela, kterou znáte pod

13. června jsme

názvem ProBoHa band, změnila

vystoupili

název. Důvod byl zcela praktic-

rockovém festiva-

ký, lidé si nás totiţ aţ příliš spo-

lu Bornfloss rock

jovali s církevní hudbou. A pro-

v Ţacléři a hráli

toţe máme všichni co dočinění

před

s Vlčicemi, nakonec jsme se roz-

kapelami,

hodli pro název Wolf´s colony

jsou

(Vlčí kolonie). Po koronavirové

nebo Locomotive.

pauze jsme zase začali pilně cvi-

I letos vystoupí-

čit, dokonce máme za sebou prv-

me na Dni obce a o týden dříve, konkrétně v neděli 23. srpna,

ní hraní letošního roku. V sobotu

na trutnovském festivalu Artu Kus.

na

takovými
jako

Tortharry

Hana Bene-
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Zprávy od našich Vlčat a Vlčátek
Dovolte nám, abychom Vás opět seznámili s tím, co se u nás děje a jaké akce
u nás proběhly.


Pan Figera v mateřské škole



Hudební vystoupení v ZŠ



Focení



Mléko do škol



Cesta za pokladem



Opékání s rodiči



Dětský den v mateřské škole



Škola během koronavirového období

Pan Figera v mateřské škole
V úterý 26. května do mateřské školy zaví-

kdybychom chtěli také jezdit na výstavy s králíky

tal pan Figera s ukázkou domácích zvířat,

jako on.

která chová.

Ke konci projektového dne došlo i na pomazlení

Pan Figera st. je nadšený chovatel a včelař.

s králíky a pochování si kuřátek. Závěr projektové-

Projektový den probíhal na školní zahradě

ho dne jsme zakončili namalováním svých záţitků.

v mateřské škole. Na začátku akce jsme

Projektový den byl dobře připraven a pomohl nám

byli poučeni o bezpečnosti a pravidlech,

všem získat nové zkušenosti a záţitky s ţivými

jak se ke zvířatům chovat. Poté na nás če-

zvířátky.

kalo první stanoviště, kde byla umístěna

Díky tomuto projektovému dnu jsme si osvojili

ukázka potravy pro domácí zvířata.

nové znalosti o domácích zvířatech, která jsme si

Pan Figera nám vysvětlil, čím jednotlivá

naţivo mohli prohlédnout. Tímto panu Figerovi

zvířata krmí. V malých miskách jsme vidě-

moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

li například strouhanku, skořápky,
seno, pšenici, mrkev, jablko atd.
Poté pan Figera ukázal, jak se smíchává potrava pro kuřátka, aby
dobře rostla.
Poté následoval kvíz zaměřený na
nové poznatky o jednotlivých potravinách a zvířátkách. Na druhém stanovišti na děti čekali králíci, které jsme si mohli i pochovat a
zkusit jim dát mlíčňáky. Pan Figera nám povyprávěl o povinnostech, které bychom museli splnit,
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Focení
Jako kaţdý rok, tak i letos k nám dorazila paní fotografka Helena Halamová. Přikládáme několik
fotografií, abyste měli moţnost vidět, jak jsme opět o rok krásnější. :)
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Cesta za pokladem
Ve středu 3. června jsme se vydali hledat poklad. Byli jsme přesvědčeni, ţe poklad bude
ukrytý na školní zahradě.
Celý týden jsme získávali nové dovednosti,
které jsme na cestě za pokladem zúročili. Naučili jsme se orientovat v mapách, pracovat
s buzolou a základy první pomoci. Během
zkráceného výcviku, který byl zapříčiněn
nepříznivým počasím, jsme získávali nové a
nové indicie, které nám postupně odhalovaly, kde poklad nalezneme.
Byli jsme rozděleni do červeného a modrého
týmu. Ve středu odpoledne jsme dali dohromady kousky map, aby nám vznikla jedna
velká mapa, díky které jsme zjistili, ţe se máme vydat na ,,HORNÍ VLČICE―. Vzorně
jsme si nasadili roušky a vydali se na cestu.
Před vstupem na modrou turistickou stezku
jsme nalezli dopis, ve kterém byly napsány

Kdyţ jsme dorazili na Břecštejn, dostali jsme poslední indicii – náš poklad je ukrytý jihovýchodním směrem! Pomocí buzoly jsme určili směr a
vydali jsme se prozkoumávat podhradí.
Díky všímavé Aneţce byl poklad objeven a všichni jsme si pochutnali na zaslouţené odměně. Tento výlet, který nám vynahradil dětský den, jsme si
opravdu uţili!

instrukce, jak máme postupovat dále.
Cestou jsme prošli pohádkovým lesem, ve
kterém bylo mnoho pohádkových bytostí,
díky základům první pomoci jsme přešli
jezero draků a nakonec jsme v altánku nad
Hrádečkem zjistili, ţe náš poklad je skrytý
na Břecštejně!

Dětský den v mateřské školce
Ve čtvrtek 4. června jsme oslavili dětský den na školní zahradě. Rádi sportujeme, a tak jsme se vydali na olympiádu. Dětská olympiáda byla slavnostně zahájena sportovním pokřikem „SPORTU
ZDAR!― Jako na kaţdé olympiádě jsme museli splnit disciplíny, abychom byli odměněni medailemi. Všichni jsme se rozdělili do tří druţstev. Kaţdé druţstvo muselo splnit 6 disciplín – skok do
písku, hod obručí, hod míčkem, vytrvalostní běh, přelézání překáţky, skákání v pytli.
Po velkém výkonu proběhlo slavnostní předání medailí a hledání olympijského pokladu.
V prvním pokladu jsme nalezli balíčky s dobrotami.
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Druhý poklad byl pečlivě ukryt, hledání bylo obtíţné. Po dlouhém hledání byl však objeven. Velká krabice
skrývala hračky na písek. Dopoledne
jsme zakončili oslavou s pohoštěním.
Touto cestou také děkujeme manţelům Králíčkovým za sponzorský dar,
který nám udělal velikou radost a
hned byl vyuţit na novém pískovišti.

Hudební vystoupení v ZŠ
Jiţ od samého úterního rána

jsme za odměnu sladkost a

s podpisem a opět sladkou odmě-

naší škole přálo sluníčko a

omalovánku. Chvilky klidu

nu.Vystoupení se nám velmi líbilo,

krásně oteplovalo zahradu. A

provázely básničky o baci-

bylo ţivé a plné pohybu, milých

to se nám velmi hodilo, neboť

lech a virech nebo o rouš-

písní a aktivit. Doufáme, ţe k nám

měl za námi přijet zpěvák a

kách a hygieně. Na konci

pan Novák přijede zase!

hudebník Pavel Novák se

jsme

obdrţeli

fotografii

svojí asistentkou Eliškou. Celé
vystoupení začalo protaţením
nejen těla, ale i hlasivek. Rozpumpovaly nás tóny písniček,
tančili jsme a zpívali. Zpěv
byl

přerušován

soutěţemi

v posílání balonku či krouţku
nebo házením na koš. Dostali

Mléko do škol
Během celého školního roku

2020 si pro nás paní učitelka

kosový sirup. Byla to opravdu

jsme se účastnili projektu

Skočdopolová připravila hodinu

sladká hodina.

―Mléko do škol―. Díky tomu

o zdravém ţivot-

do školy kaţdý týden dora-

ním stylu. Mohli

zilo mléko i ovoce. Součástí

jsme

tohoto projektu bylo i dopro-

například

vodné opatření, díky které-

rový sirup, dat-

mu nám bylo umoţněno

lový sirup, agá-

provést ochutnávku i jiných

vový sirup, rý-

produktů. Ve čtvrtek 18. 6.

ţový sirup a ko-

ochutnat
javo-
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Opékání s rodiči
Je to uţ taková tradice, ţe

Naši

kaţdý školní rok uzavřeme

ţáci

s dětmi i rodiči opékáním

se

na školní zahradě. Letos

moh-

byla poslední třídní schůz-

li

ka obohacena návštěvou

poch-

našeho „ajťáka―, který ro-

lubit

dičům přiblíţil problemati-

vším,

ku vyhledávání informací

co se v průběhu roku nau-

šet řadu písniček a říkanek s pohybem.

a

čili. Rodiče tak mohli sly-

Letos měli ţáci podstatně méně času na

bezpečnosti

internetu.

nácvik nových věcí a tak velmi
oceňujeme, kolik si toho zvládli zapamatovat a věříme, ţe
všem zúčastněným rozradostnili svým představením den.
Nakonec i přes nepříznivé počasí došlo i na to slibované
opékání buřtů.

Škola během koronavirového období
Váţení občané Vlčic, ráda bych se s Vámi podělila o několik informací týkajících se naší základní a
mateřské školy:

1. Pracovnice v době epidemie odvedly veliký kus práce, zaktualizovaly naše nejdůleţitější dokumenty, kterými jsou Školní vzdělávací program ZŠ a Školní vzdělávací program MŠ, vydezinfikovaly a uklidily obě dvě budovy včetně omytí oken, uklidily i málo pouţívané prostory přístěnku,
shrabaly obě zahrady, uklidily větve a tak bych mohla ve výčtu pokračovat.

2. Pedagogické pracovnice se průběţně vzdělávaly formou videokonferencí, které jsme pak vyuţily i pro kontakt s dětmi a rodiči.

3. Ve škole se scházely alespoň jedenkrát týdně, připravovaly výuku i drobné písně a jiné kratochvíle pro rodiče a děti, aby je alespoň trošku rozptýlily v tak těţké době izolace od kamarádů, paní učitele a všech ostatních. K dispozici byly všechny pracovnice kaţdý den včetně víkendů od rána aţ do pozdních večerních hodin, čehoţ rodiče hojně vyuţívali, jsme za to rády. Tuto poctivou
spolupráci jsme zúročily po návratu 100 % dětí do školy, do MŠ se vrátilo 70 % dětí.

4. Všechny paní učitelky se naučily vyuţívat maximálně počítačovou techniku, mnoho věcí se naučily tzv. za pochodu, s rodiči byly v kontaktu přes mobilní aplikaci v počítači či telefonu, daly
k dispozici i své vlastní mobily, přenosné „počítače―.

5. Došlo

i k velmi smutným chvílím, kdy jsme organizovaly zápis dětí do 1. třídy i zápis do mateřské
školy bohuţel bez dětí. Přišly jsme i po radostném návratu zpět do školy o řadu akcí, které jsme
byly nuceny zrušit (Velikonoce, kurz plavání, besídka pro maminky, karneval, školní výlet a exkurze věnovaná interaktivní výstavě o J. A. Komenském…)
6. Podařilo se nám navázat v akcích do tzv. ŠABLON – proběhl projektový den v MŠ, ve školní druţině, ve škole, přednáška ICT odborníka pro rodiče a děti, ţáci začali pracovat s iPady.
Proto bych touto cestou chtěla moc poděkovat všem pedagogickým i provozním pracovnicím za jejich práci v době uzavření našich zařízení i po znovuotevření a popřát i vám všem hodně zdraví, pohody a zaslouženou dovolenou.

Mgr. Věra Drapáková, ředitelka školy
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