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SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení spoluobčané,
po delší době máte opět možnost vzít do rukou Vlčické noviny. Jako každý rok chci i letos alespoň v krátkosti
shrnout činnosti a akce, které se podařilo v loňském roce dokončit. Nelze vypsat úplně vše, proto tedy jen
některé práce a akce:
Březen – Květen 2012
 budova sušky - odvoz železa po vyřezání zbytků strojů a zařízení, betonování podlah, oprava střechy a
obvodového pláště budovy
 budovy obecního úřadu a MŠ - výměna venkovního kanalizačního vedení a vybudování drenáží
 oprava vodovodu v zatáčce u Macků, začátek sekání trávy, mulčování příkopů
Červen – Září 2012
 oprava střechy dílny a skladů obecního úřadu, výměna okapů na budově obecního úřadu a části
hospodářských budov, oprava některých obecních nezpevněných cest
 dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v budově Kulturního domu
 dokončení prací na hřbitově, vybudování vodovodní přípojky na hřbitov
 dokončení travnatého hřiště na Horních Vlčicích
Listopad – Prosinec 2012
 pokračování v čištění příkopů
 štěpkování, údržba strojů, budov apod., odvoz dřeva, suti a hlíny, vyhrnování a posyp.
Po celý rok byly prováděny opravy vodovodu, celkem bylo 7 větších oprav a další 3 menší. Pokud je to
možné, snažíme se co nejvíce prací provést sami, abychom výdaje snížili na minimum. O kácení a prořezávání
stromů se mi už ani psát nechce, to je práce nezbytná a víceméně stálá.
To, že byl zakoupen nový traktor Zetor Forterra, všichni víte, ale měli byste i vědět, že v prosinci byl starý
traktor Zetor prodán soukromé firmě do Brna za velice dobrou cenu 260 000,-Kč.
I letošní rok nás čeká spousta práce, od zcela
běžných aktivit až po takové věci, jako je dostavba MŠ,
vybudování kotelny v budově ZŠ (je podána žádost o
dotaci), v plánu je oprava některých obecních komunikací,
vodovod a kanalizace k p.p.č.718/2 (následně budou
pozemky nabídnuty k prodeji a k výstavbě rodinných
domů) atd. atd.
A abychom stále nemluvili jen o práci, chci vás
také seznámit s tím, že už nyní začaly přípravy na „Den
obce“, který se uskuteční v září letošního roku jako
připomínka 10ti let od vysvěcení obecního praporu.
Přeji vám všem krásné a klidné dny
Labutě na vlčickém rybníčku. Foto: Milan Pecen

Eva Havrdová
starostka obce
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VYBÍRÁME ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Eva Havrdová – starostka, p. Jan Horký - místostarosta, p. Bořivoj Trávníček - místostarosta pro les,
Ing. Pavla Ježková, pí. Šárka Kresanová, p. Ladislav Obst, p. Jiří Ondráček – zastupitelé

Dne 13.2.2013 Zastupitelstva obce projednalo:












výsledek hospodaření obce a HOČ za rok 2012, rozpočet obce na rok 2013, rozpočtový výhled na rok
2014 a 2015, rozpočet SDH Vlčice na rok 2013
vypsání veřejné nabídky na pronájem části p.p.č.228 a 229
žádost ZŠ Vlčice o převod zisku do rezervního fondu ZŠ
žádosti zájmových organizací a jednotlivců o roční finanční příspěvky a podporu činnosti (FK Vlčice, Svaz
žen Vlčice, Vlčické babičky, Klub šipkařů Vlčice, Klub proti nudě, p. Havrda – musherský sport, Diakonie
Vrchlabí)
pasport místních komunikací
zasedání valné hromady Honebního společenství Vlčice (rozdělení honitby)
rozhodnutí MF ČR pro všechny obce a města o nutnosti zřízení účtů u ČNB pro zasílání dotací od státu a
daní od FÚ
oznámení společnosti OREDO o omezení autobusových linek
žádost na DI PČR a MěÚ Trutnov o schválení dopravní značky zákaz vjezdu do obce nákladních aut
(kamiony) a zákaz zastavení u zdejší prodejny v jednom směru (mimo dopravní obsluhy)
zřízení nové autobusové zastávky na znamení u satelitu a dílny
plán hlavních akcí na rok 2013:
o opravy místních komunikací, rekonstrukce lesních cest v majetku obce
o dostavba MŠ (vyplnění proluky mezi budovami) za účelem zvýšení kapacity dětí
o výměna topení v ZŠ (přechod z elektřiny na biopelety - výstavba kotelny a nové rozvody) za
účelem úspory nákladů na vytápění, podána žádost o dotace
o zavedení inženýrských sítí k pozemku p.p.č.715/2 (za hřištěm na Horních Vlčicích)
o oprava vstupní hřbitovní brány (dotace z Ústavu památkové péče)
o nákup komunální techniky – kontejnerová nástavba na svoz bioodpadu a fekál na vývoz septiků a
žump pro občany
o Den Obce - u příležitosti výroční 10ti let od vysvěcení obecního praporu (září 2013)

Dne 10.4.2013 Zastupitelstva obce projednalo:











pronájem p.p.č. 228 pí. Margitě Křivské na období 3 let
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o návrhu komplexní pozemkové úpravy v obci Vlčice nabylo
právní moci, zastupitelstvo obce žádá Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Trutnov o přednostní
vybudování těchto cest: HC 13 – na Čermnou, HC 15A – od cesty na Čermnou směr Horní Vlčice, HC 3 –
od p. V. Machalíka do polí (napojení na Farskou cestu) a vedlejší polní cestu k retenční nádrži
na základě předchozích jednání a schválení záměru nákupu zastupitelstvem obce byl zakoupen
kontejnerový nosič, vč. kontejneru, za cenu 237 tis. Kč bez DPH. Jedná se o stroj 3 roky starý. Dále
máme zájem o koupi starší fekálové nástavby, která bude využita právě s nosičem kontejnerů.
přislíbena dotace od RWE ve výši cca 50 tis. Kč na dětské hřiště
prověřování dalších možností dotace pro plánovanou kotelnu v ZŠ, v plánu je otevření dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí
Klub proti nudě uskutečnil turnaj ve stolním tenisu za velkého zájmu veřejnosti, se starostou Města
Pilníkova byla předjednána i možnost turnaje mezi oběma obcemi. ZO proto vyhovělo žádosti Klubu o
nákup stolu na stolní tenis ve výši cca 10 tis. Kč, který bude v budově KD k využití pro širokou veřejnost
jako podpora volnočasových aktivit v obci
okolí kolem areálu fakulty je v dezolátním stavu, majitel tohoto areálu (KATA Pilníkov, p. Žižka) bude
písemně osloven, aby učinil nápravu.
Pan František Petr vznesl připomínku na havarijní stav cesty u p. Jakla. Obec již delší dobu hledá
možnosti, jak tento havarijní stav vyřešit. Firma KASPER zpracovala dokumentaci technické pomoci,
navržena byla varianta opěrné zdi z gabionů (drátokošů vyplněných kamenem), hrubý odhad ceny je cca
2,2 mil. Kč, Rekonstrukce této části komunikace je bezpodmínečně nutná.

Podrobné znění všech zápisů z jednání Zastupitelstva obce naleznete na webových stránkách obce
www.ou-vlcice.cz, nebo do nich lze nahlížet v kanceláři obecního úřadu. Všechna zasedání zastupitelstva
obce jsou veřejná, každý se jich může v případě zájmu zúčastnit. Termíny jsou aktuálně zveřejňovány na
webových stránkách obce či úředních deskách, včetně programu jednání.
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Obecní úřad Vlčice nabízí občanům tyto služby:
práce křovinořezem
práce DESTA
doprava a práce malotraktorem
doprava a práce traktorem
práce travním traktorem
sekačka s košem
sekačka bez koše
doprava a práce BOBEK LOCUST

125,- Kč/hod.
240,- Kč/hod.
240,- Kč/hod.
450,- Kč/hod.
300,- Kč/hod
125,- Kč/hod.
115,- Kč/hod.
450,- Kč/hod.

ZAPŮJČENÍ:
výsuvný žebřík
30,- Kč/den
rampa
50,- Kč/den
míchačka
50,- Kč/den
Požadavky na tyto služby
zasílejte přímo na OÚ Vlčice.
(Ceny jsou bez DPH)

Svoz nebezpečného odpadu
Upozorňujeme občany na svoz nebezpečného odpadu, který se uskuteční

ve dnech 18.4. až 20.4.2013
Stanoviště č. 1 - dvůr u sběrny:
od pátku 19.4. do soboty 20.4. do 11.00 hod
Stanoviště č. 2 - box u fotbalového hřiště na Horních Vlčicích:
od čtvrtka 18.4. do pátku 19.4. do 10.00 hod
Sbírají se autobaterie, monočlánky alkalické, lednice, mrazáky,
pneumatiky osobních automobilů, plechovky od barev, barvy, neurčené chemikálie v obalech,
zářivkové trubice, výbojky, veškerá elektrotechnika (televizory, počítače, tiskárny).
Nesbírá se eternit a nábytek.
Žádáme občany, aby tohoto odvozu využili
a neshromažďovali odpad na stanovištích v průběhu roku.
Nabídka zasílání informačních SMS občanům

Sběrné místo
pro nepotřebný elektroodpad
V budově obecního úřadu je instalován sběrný
box, kam mohou občané obce odkládat
nepotřebné baterie a vyřazenou drobnou
elektroniku.
ROZSAH SBĚRU
Baterie a akumulátory, veškerá drobná
elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti
(s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky,
telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany,
MP3 přehrávače a další.

Mnozí z Vás již využívají novu službu obce, a to zasílání
informačních SMS na mobilní telefony či e-maily,
týkající se aktuálního dění v obci. Občané tak mají
možnost být rychle informovaní např. o přerušení
dodávky el. energie či vody, o změně úředních hodin
Obecního úřadu či České pošty, termínu svozu
nebezpečného odpadu, očkování psů, o prodeji
spotřebního zboží či ovoce a zeleniny před obecním
úřadem apod. Pokud i Vy máte o tuto službu zájem,
postačí 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.

Možnost inzerce na webových stránkách obce
Na webových stránkách obce www.ou-vlcice.cz v sekci „Nabídka služeb, inzerce“ máte nyní nově možnost
vkládat nepodnikatelské nabídky a poptávky typu PRODÁM - DARUJI, nebo KOUPÍM - SHÁNÍM, či vkládat
LOKÁLNÍ NABÍDKU SLUŽEB.

Strana 3

Vlčické noviny

Číslo 1/2013
ROZPOČET OBCE VLČICE NA ROK 2013 (Kč)

PŘÍJMY

1012
2117
3392
3421
3639
3721
6171
6171
6310

1111
1121
1211
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1351
1355
1361
1511
4112
4121
4131
2131
2111
2132
2132
2132
2111
2111
2132
2141

CELKEM

1 250 540
940 000
1 915 000
259 000
14 400
500
700
6 000
200
13 000
120 000
4 000
575 000
90 400
70 000
124 060
5 500
320 000
9 000
500
250 000
70 000
60 000
1 500
25 000

daň ze závislé činnosti
daň z příjmů právnických osob
DPH
svoz komunálního odpadu - poplatky
psi
rekr.popl.
veřejná prostranství
vstupné
ubytovací kapacita
výtěžek loterie (hrací automaty)
loterie (hrací automaty)
SP (správní poplatky)
daň z nemovitostí
plán.dotace
dotace obce (Pilníkov, Trutnov-děti ZŠ)
HOČ-zisk
pozemky-pronájem
FVE
kulturní dům-pronájem
hřiště-pronájem
ekonom.pronájem
EKO-KOM
OÚ-služby
OÚ-pronájem
úroky

6 124 300

VÝDAJE
1031
1069
1069
2212
2212
2212
3113
3113
3113
3316
3319
3322
3322
3341
3392
3392
3392
3392
3399
3399
3399
3399
3419

6122
5164
5169
5139
5156
5169
5192
5331
6121
5169
5139
5169
5171
5169
5139
5155
5169
5171
5021
5139
5175
5194
5139

300 000
2 000
11 000
35 000
30 000
15 000
65 000
600 000
1 500 000
10 000
5 000
10 000
5 000
5 000
50 000
90 000
80 000
50 000
2 800
2 500
900
10 000
4 000

les-technika
pozemky-nájem
pozemky-služba
místní komunikace-mateirál
místní komunikace-PHM
místní komunikace-služba
ZŠ-příspěvek na žáky
ZŠ-neinvestiční příspěvek
ZŠ-stavba
noviny-služba
ČSŽ-materiál
památky-služba
památky-oprava
rozhlas,televize-služba
kulturní dům-materiál
kulturní dům-palivo
kulturní dům-služba
kulturní dům-oprava
SPOZ-odměna
SPOZ-materiál
SPOZ-pohoštění
SPOZ-dárky
TJ-materiál

3419
3421
3421
3429
3429
3429
3539
3631
3631
3631
3632
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3722
3722
3745
3745
3745
5512
5512
5512
5512
5512
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6402

CELKEM
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5169
5139
5169
5139
5156
5169
5169
5139
5169
5171
5169
5011
5031
5032
5139
5164
5169
5329
5164
5169
5139
5156
5169
5134
5139
5156
5163
5169
5023
5031
5032
5137
5139
5162
5167
5169
5173
5175
5192
5011
5021
5031
5032
5134
5137
5139
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5167
5169
5171
5173
5175
5321
5163
5364

2 500
20 000
4 000
4 400
3 000
2 400
20 000
5 000
49 000
10 000
10 000
120 000
30 000
10 800
80 000
10 000
180 000
21 000
20 000
280 000
4 000
3 000
8 000
4 000
18 000
12 000
1 170
20 000
561 050
96 750
50 430
3 000
16 000
29 000
2 000
98 000
40 000
4 000
3 900
572 000
25 000
143 300
52 000
2 000
5 000
60 000
100 000
35 000
18 000
18 000
80 000
70 000
5 000
170 000
5 000
2 300
4 000
2 300
10 000
5 800

6 124 300

TJ-služba
hřiště-materiál
hřiště-služba
spolky-materiál
spolky-PHM
spolky-služba
charita-služba
veřejné osvětlení-materiál
veřejné osvětlení-služba
veřejné osvětlení-oprava
hřbitov-služba
veřejně prospěšné práce-mzdy
veřejně prospěšné práce-soc.poj.
veřejně prospěšné práce-zdrav.poj.
veřejně prospěšné práce-materiál
veřejně prospěšné práce-nájem
veřejně prospěšné práce-služba
příspěvek -Společenství obcí Podkrkonoší
komunální odpady-nájem kontejnery
komunální odpad-služba (TRANSPORT Trutnov)
veřejná zeleň-materiál
veřejná zeleň-PHM
veřejná zeleň-služba
SDH-oděv
SDH-materiál
SDH-PHM
SDH-pojištění
SDH-služba
ZO-odměny
ZO-soc.poj.
ZO-zdrav.poj.
ZO-DHM
ZO-materiál
ZO-telef.hovory
ZO-školení
ZO-služba
ZO-cestovné
ZO-pohoštění
OSA-příspěvek
OÚ-mzdy
OÚ-odměny
OÚ-soc.poj.
OÚ-zdrav.poj.
OÚ-oděv
OÚ-DHM
OÚ-mateirál
OÚ-el.en.
OÚ-PHM
OÚ-poštovné
OÚ-telef.hovory
OÚ-pojištění
OÚ-nájmy
OÚ-školení
OÚ-služba
OÚ-oprava
OÚ-cestovné
OÚ-pohoštění
OÚ-přestupky
poplatky banka
vratka KÚ
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2014 A 2015 (tis. Kč)
Kategorie
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

2014
4 820
1 110
40
990

2015
4 850
1 105
20
90

Příjmy celkem

6 960

6 065

Třída 5
Třída 6

6 910
50

6 015
50

6 960

6 065

daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

běžné výdaje
kapitálové výdaje

Výdaje celkem

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE
ZA ROK 2012 (Kč)

VÝSLEDKY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI OBCE
ZA ROK 2012 (Kč)

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

5 115 838,87
872 899,16
260 000,00
1 500 948,17

Příjmy celkem

7 749 686,20

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

5 965 236,58
1 251 785,00

Výdaje celkem

7 217 021,58

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

532 664,62

Středisko

Příjmy

Výdaje

Voda
Les
Sběrna
Doprava
Poplatky bance
Úroky
Haléřová dorovnání
Daň PO
CELKEM

386 672
1 478 992
150 010
89 943
3 521
2 109 138

255 502
695 766
758 334
176 128
5 887
93 470
1 985 087

Zisk / Ztráta

-

-

Prezidentské volby 2013 – volební výsledky ve Vlčicích
Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

1. kolo
2. kolo

Navrhující Politická
strana
příslušnost

1. kolo
hlasy
%

2. kolo
hlasy

%

Občan

KDU-ČSL

9

3,34

-

-

Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

62
12
6
4
62
23
36
55

23,04
4,46
2,23
1,48
23,04
8,55
13,38
20,44

136
128

51,51
48,48

Voliči
Vydané Volební Odevzdané
v seznamu obálky účast v %
obálky
412
270
65,53
270
412
265
64,32
265
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Platné
hlasy
269
264

% platných
hlasů
99,63
99,62

131 170
783 226
608 324
86 184
5 887
3 521
93 470
124 052
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Mimořádná veterinární opatření
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako
věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona nařizuje

mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

VARROÁZY VČEL
v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje. Toto nařízení je závazné pro všechny
chovatele včel ve všech katastrálních územích Královéhradeckého kraje, organizované i neorganizované v
Českém svazu včelařů, o.s.. Doporučujeme proto se s jeho podrobným zněním seznámit, což je možné na
úřední desce obce, v kanceláři obecního úřadu či na webových stránkách obce www.ou-vlcice.cz.

SPOLEK SAMOHYB
!!!!! Letošní májový průvod se koná 1.5.2013!!!!!

Vážení spoluobčané a příznivci malé recese!
Jelikož se nám opět o slovo hlásí jaro, tak nám
dovolte, abychom se i my přihlásili s naším prvomájovým
průvodem, který se koná ve středu 1.5.2013 a ponese
se ve znamení již sedmého ročníku!
Sraz účastníků průvodu je v 9,30 hod u sběrny.
Celou kolonu, jenž bude připravena na spanilou jízdu
vesnicí, dá do pohybu jako již tradičně úder jedenácté na
zdejším kostele. Cílovou stanicí průvodu bude opět areál
bývalého JZD u p. Machalíka, kde bude připraveno
bohaté občerstvení a všem již dobře známá Vlčická louže.
Průjezd Vlčickou louží je plánován na 13,00 hod.
Samotné ukončení volných jízd bude zhruba okolo
16té hodiny. Vše bude záležet na účasti a množství
startujících, jenž se odhodlají Vlčickou louži pokořit.
Pro všechny naše příznivce, kteří se přijedou
podívat na tuto akci, bude opět připraveno záchytné
parkoviště na louce, vedle Obecní restaurace.
Všechny další informace najdete na našich
stránkách www.spoleksamohybvlcice.wz.cz.
Těšíme se na vaši hojnou účast, kterou jste nám
šest let dávali najevo, že se vám tato akce líbí a měli
bychom v ní pokračovat i nadále.
Za Spolek Samohyb Vlčice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VLČICE
připravuje tyto akce:

30.4.2013

Lampiónový průvod a pálení čarodějnic
Sraz účastníků v 18.00 hod. u kostela,
průvod obcí, vztyčení májky u Kulturního domu,
pálení ohně na louce za Kulturním domem.
ČERVEN 2013

Dětský den
Odpoledne plné soutěží a her
pro malé i větší v parku před Kulturním dnem.
ČERVENEC 2013

O putovní pohár starostky obce
Tradiční klání družstev mužů a žen
v požárním útoku začne v 10.00 hod.
na louce za KD.
Na všechny akce a případné změny termínů
jejich konání budete včas upozorněni plakáty.
Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na Vás!

Slávek Němeček
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Úspěch na Floridě
Ve dnech 6. - 8. prosince 2012 se ve městě
Miami na Floridě konala nejprestižnější
kulturistická soutěž na světě Masters Olympia,
jejíž
součástí
byla
exhibiční
soutěž
v benchpressu (tlak na lavici), na kterou byli
pozváni nejlepší trojbojaři z celého světa. Toto
pozvání obdržel i Jaromír Kratochvíl. Soutěžilo se
v jedné kategorii bez rozdílu vah i věku. Jaromír
ve velké konkurenci získal 3. místo s výkonem
285kg. Jako ocenění obdržel sošku a finanční
odměnu. Na Floridu se odjíždělo 4. prosince a
návrat byl 14.prosince,v tuto dobu bylo v Miami
26 - 30 stupňů Celsia. Celou akci platil
závodníkům pořadatel.

Rádi bychom zde poděkovali panu Pechanovi za podporu a pomoc.

Historie šipkařů ve Vlčicích
Začátkem devadesátých let minulého století byl dovezen první hrací šipkařský automat do místní
Obecní restaurace, kterou provozovali manželé Hnykovi. Místní občané zde poprvé zkoušeli hrát tento nový
druh sportu, který u nás začínal. Pro veliký zájem několika vášnivých hráčů šipek se skupina tvořící základ
vznikajícího Klubu šipkařů přemístila do nově vybudované místnosti ve sklepení v domě pana Miroslava
Hudíka. Pak již oficiálně přihlášené družstvo ve složení Miroslav Hudík, Blanka Pechanová, Josef Drábek, Eva
Drábková, muselo z technických důvodů opustit tyto prostory a přemístit se do místní Obecní hospody, kam
byl umístěn i herní automat firmy pořádající šipkařské turnaje.
Vzhledem k velkému zájmu a dobrým počátečním výsledkům v jednotlivých soutěžích se do
mužstva šipkařů přihlásili další zájemci: Ladislav Králik, Marie Štěpánková, Adolf Štěpánek, Robert Košťál,
Josef Kobr, Martin Petr, Martin Jedlička, Honza Ondráček. Naši šipkaři se pravidelně zúčastňovali místních,
poté pro svoje dobré výsledky okresních a v neposlední řadě i krajských přeborů, kde dosahovali vždy velice
dobrých výsledků.
V posledních letech jejich výkonnost stoupala až do účasti v I. okresní lize. Svým vystupováním a
svými výsledky velice úspěšně reprezentuje naši obec jak v okresním, tak i krajském měřítku. Za což vděčí i
vstřícnému přístupu vedení naší obce.

Za Šipkařský klub Vlčice
Marie Štěpánková

Velikonoční turnaj
v ping-pongu
V neděli 31.3.2013 pořádal Klub proti nudě na
sále Kulturního domu
velikonoční turnaj
v ping-pongu za hojné účasti soutěžících i
povzbuzujících diváků. Soutěžilo se v kategoriích
muži, ženy a děti, a to až do večerních hodin.
Klub má nově též vlastní webové stránky, kde
můžete sledovat aktuální dění:
www.klubprotinude.iplace.cz
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Fotbalový klub
Vlčice
Uplynulý rok 2012 byl pro nás dle
umístění v lize zatím nejúspěšnějším. A
doufáme, že i rok 2013 pro nás bude minimálně
stejně tak úspěšný jako ten loňský.
V letošní sezóně byl náš tým nalosován
do skupiny B s týmy: Starci na chmelu, HC
Milan, FC Chmelsea, FK Tesla a FN Sobíci.
Po základní části jsme postoupily do
play-off ze třetího místa ve skupině, které jsme
si zajistili vítězstvím v posledním zápase
základní části.
V play-off jsme pokračovali v dobrých výkonech a postoupili jsme do semifinále, když jsme vyhráli oba
zápasy proti týmu FC 4Promile v poměru 7-2 a 6-2. V semifinále jsme bohužel nestačili na tým Starci na chmelu,
když jsme doma remizovali 3-3, ale na jejich hřišti prohráli 2-6. Čekal nás tak zápas o třetí místo. Co nás však
mohlo těšit, bylo to, že z našeho domácího hřiště jsme udělali téměř nedobytnou pevnost. Ze sedmi zápasů jsme
zde pouze jednou prohráli a to s týmem Starci na chmelu a dvakrát remizovali, jinak jsme všechna utkání vyhráli.
V zápase o třetí místo jsme se utkali s týmem HC Milan, tohoto soupeře jsme již v této sezóně 2x porazili
a soupeř nám nevstřelil ani jedinou branku. Ale jak naschvál, v den zápasu nám odpadlo několik opor našeho
týmu v obranné řadě, pro zranění chyběl celou sezonu Marek Mach, před tímto utkáním se zranil Jindřich Jebavý,
z pracovních důvodů nebyl Josef Novák a nedorazil ani Roman Wimmer a ještě k tomu David Pálinkáš nastoupil
do zápasu s horečkami. Takže jsme ve velmi improvizované sestavě začali utkání o třetí místo. A nezačali jsme ho
vůbec špatně, v polovině prvního poločasu vstřelil první branku Víťa, ale soupeři se po přímém kopu, při kterém
jsme udělali chybu, podařilo vyrovnat a těsně před poločasem otočit vývoj utkání ve svůj prospěch. Do druhé
půle jsme tam vstupovali za stavu 1-2. Soupeř ale začal druhý poločas lépe a zvýšil své vedení na 1-3. Nám se
však podařilo po rychlých brankách Martina a Víťi srovnat na 3-3. Bohužel tento stav nevydržel dlouho, protože
jsme se dopouštěli příliš mnoha chyb v obraně a soupeř jich dokonale využíval, ke konci zápasu už nám odešli i
fyzické síly a my si přáli konec. Soupeř nás nakonec potupil a vyhrál 3-7 a obsadil tak 3. místo a na nás zbyla
neslavná bramborová medaile.
I přes neúspěch v posledním zápase to pro nás byla zatím nejlepší sezóna v KLMF a korunoval ji Víťa
Šošovička, jenž získal korunu krále střelců pro tuto sezónu za 18 vstřelených branek, na 4. místě se umístil David
Pálinkáš se 13 brankami a na 5. místě Martin Petr s 11 brankami.
Také chceme poděkovat našim fanouškům za jejich přízeň a podporu na našich domácích i venkovních
utkáních a doufáme, že se jim naše výkony líbily a nezanevřou tak na nás a budou nás podporovat i v další
sezóně.
Další velké díky patří také obci Vlčice za sponzorování našeho týmu, bez jejich pomoci bychom těchto
výsledků nedosáhli.
V letošním roce bychom také chtěli otevřít pro děti z obce sportovní kroužek fotbalu, více informací
bude včas zveřejněno.

www.fk-vlcice.webnode.cz

Za FK Vlčice Marek Mach

Čápi se vrátili do Vlčic 8.dubna, jaro je konečně tady……!!!!!
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Vlčický „BABINEC“
Spolek vlčických babiček se schází již
několik let každou první sobotu
v měsíci.
Při příjemném posezení
krásně utíká čas. Ale aby nedošlo
k mýlce, nejsme jen upovídané, ale
chceme i něco zažít a zapojit se do dění
v obci. Pokud to naše skromné síly
dovolí, rády pomůžeme při jakékoli
akci. V roce 2011 jsme připravily
cukroví pro vánoční koncert místní
školy. V létě roku 2012 jsme se díky
podpoře obecního úřadu vypravily na
výlet do Liberce. Návštěva Ještědu a
botanické zahrady měla veliký ohlas a
moc se všem zúčastněným líbila. Pokud
se podaří vše sladit, rády bychom i
letos vyrazily za nevšedními zážitky.
Proto neváhejte a připojte se k nám. Každý, komu je doma smutno, a chtěl by si alespoň jednou měsíčně
popovídat a svěřit se svými radostmi i starostmi je mezi námi vítán.
Více informací u p. Marie Figerové, příp. Evy Cvrčkové.

Olympiáda pro starší a pokročilé
Téměř 160 soutěžících se sešlo 6. září
2012 ve Všesportovním areálu v
Havlovicích. Své dovednosti tu totiž již
po čtvrté porovnali senioři z obcí ze
širokého okolí, a to ve čtyřech
disciplínách Olympiády pro starší a
pokročilé. Soutěžit mohli všichni, kteří
měli v občanském průkazu rok narození
1947 a nižší. Obec Vlčice úspěšně
reprezentovaly i naše seniorky:
p. Prouzová, p. Figerová, p. Javůrková,
p. Cvrčková , p. Jeníková, p. Venclová,
p. Pechanová a za Vlčice bojovaly i dvě
pilníkovské sportovkyně p. Kozaňáková
a p. Magyarová. Fotoreportáž z celé
akce si můžete prohlédnout na webu
Království – Jestřebí hory:
http://kjh.cz/fotogalerie12/olympiada_porta/index.html

Vlčice v televizi!
Dne 27.1.2013 v 10 hod na ČT1 odvysílala Česká televize ve svém pořadu Toulavá kamera reportáž z naší
obce. Reportáž byla věnovaná zřícenině hradu Břečtejn a Pekelské slepencové jeskyni. Je velká škoda, že
reportáž vznikla bez vědomí kohokoliv z obce, že nikdo ze štábu tvůrců reportáže nekontaktoval alespoň
Obecní úřad či starostku obce, aby obsah a informace, které v reportáži zazněly, konzultoval. Mohlo tak být
pořízeno mnohem více zajímavých záběrů, nabídnuto mnohem více zajímavých informací a obec mohla být
lépe prezentována.
Reportáž můžete shlédnut na této adrese: http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3932
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Vlčický hřbitov je již nově upraven
Obec v loňském roce dokončila stavební a parkové úpravy místního hřbitova. Byly
vybudovány nové zpevněné cestičky, osazeny nové stromy i lavičky k posezení, došlo k vyčištění
odvodňovacího koryta a osazena byla také výlevka a vodovodní přípojka. Stavební část obnovy
hřbitova přišla na 470 tisíc korun, 60 procent pokryla dotace z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje. Hodně práce
zde ale bylo ze strany obce vykonáno
už v předchozích letech, to by se dalo
vyčíslit jen velmi obtížně. Velké úsilí
bylo vynaloženo na očištění všech
zanedbaných a zpustlých hrobových
míst, zarostlých travou a nálety.
Rozvalené a poničené náhrobky byly
dle možností znovu sesazeny a
opraveny. Snaha byla zachovat původní
německé hroby, které chápeme jako
součást historie obce. V našem snažení
jsme měli podporu i z Národního
památkového ústavu, jehož pracovníci
zároveň dohlíželi na průběh všech
prací. Hřbitov je totiž zapsán jako kulturní památka a je unikátní svými jedinečnými prvky.
Na začátku se nevědělo, kolik hrobů tu vlastně je a v jakém stavu jsou, dosud se totiž
bohužel nepodařilo objevit původní hřbitovní knihu. Celý průběh prací byl ale pečlivě
dokumentován a za pomoci odborníka byla vypracována nová podrobná evidence všech
hrobových míst, která byla zanesena i do vytvořené projektové dokumentace. V části hřbitova, kde
již nebylo možné rozpoznat žádné konkrétní hroby, proběhly citlivé terénní úpravy, a tato plocha
je nyní připravena pro nové pohřbívání. Je zde počítáno s místy pro uložení těla, s urnovými místy i
s rozptylovou loučkou. Ještě zbývá dokončit legislativní proces. Nutný je hydrogeologický průzkum,
hygienická správa pak určí provozní náležitosti a následně bude vytvořen nový provozní řád, který
podléhá schválení trutnovského městského úřadu. Věříme, že se celým tímto snažením podařilo
zachovat historickou hodnotu místa a že se postupně navrátí do povědomí občanů jako kulturní
součást obce.

Výzva občanům
Obec Vlčice připravuje u příležitosti 10. výročí od vysvěcení obecního praporu akci DEN OBCE.
Součástí pestrého programu by měla být také expozice historických i soudobých dokumentů a fotografií
mapující dějiny a život v naší obci. Rádi bychom Vás touto cestou oslovili a požádali, abyste se i Vy stali
spolutvůrci této expozice a obohatili ji o své zajímavé příspěvky.
Zavzpomínejte a zapátrejte prosím ve svých domácích archivech a fotoalbech, vraťte se do svých
mladých či dětských let, a podělte se s námi o své zajímavé „poklady“ dokumentující život v naší obci
v uplynulých desetiletích. Vítány jsou jakékoliv příspěvky a fotografie týkající se činnosti zájmových spolků a
organizací (dobrovolní hasiči, svaz žen, zahrádkáři, fotbalisti, chovatelé, myslivci, rybáři, svaz žen, svazáci,
pionýři…), fotografie z nejrůznějších akcí (plesy, karnevaly, dětské dny, soutěže, turnaje, hospodářské
výstavy, divadelní představení atd.), nebo i náhodných událostí (povodně a jiné živelné události, stavby
budov, demolice budov, opravy cest….), školní fotografie, fotografie z dob působení Plemenářského

Strana 10

Vlčické noviny

Číslo 1/2013

podniku Vlčice a místního JZD, či jakékoliv jiné záběry z obce. Časový rozsah není nijak omezen, uvítáme
jakékoliv dokumenty, fotografie a pohlednice od roku 1945 do současnosti, ale i z válečného,
předválečného i staršího období.
Pojďte s námi zavzpomínat a pomozte nám znovu si připomenout a poodhalit, jak se v naší obci
dříve žilo a co vše se zde za ta léta událo! Všechny zapůjčené materiály budou samozřejmě řádně vráceny.
Vaše osobní i písemné nabídky prosím směrujte na Obecní úřad ve Vlčicích. Děkujeme Vám!

Společenská kronika
Noví občánci
4.5.2012
28.5.2012
18.7 2012
8.9.2012
9.10.2012
28.11.2012
28.12.2012

Jubilanti

Anežka Pokorná
Zuzana Petříková
Simona Hubálková
Nikola Svobodová
Kristýna Ondráčková
Kristýna Hyvnarová
Veronika Pechanová

17.3. Soňa Králiková
3.4. Ladislav Králik
23.5. Jana Žďárková
25.5. Marie Petrincová
8.6. Věra Venclová
24.6. Ladislav Kliment
9.7. Magda Mečířová
25.9. Miluše Bačová
26.10. Hana Munzarová

55
60
70
65
80
75
65
60
80

4.11. Jaroslav Košťál
26.11. Božena Prausová
2.12. Josef Praus

60
93
60

Blahopřejeme!

Statistika evidence obyvatel obce Vlčice za rok 2012







V obci se narodilo 9 dětí (8 děvčátek a 1 chlapec)
Zemřeli 4 občané
Uskutečnilo se 7 sňatků a 2 rozvody
Do obce se přistěhovalo 28 občanů a 8 se jich odstěhovalo
Konečný stav k 31.12.2012 byl 531 obyvatel
Meziročně (oproti roku 2011) se navýšil počet obyvatel o 25 občanů

Z historie obce Vlčice
Dnes Vám nabízíme unikátní kresbu vlčického panství z období, kdy ho vlastnil lnářský podnikatel ze slezské Libavy
(dnes Lubawky) a pruský komerční rada Hugo Wihard . Je zde zachycen areál vlčického zámku spolu s okolními stavbami.
Zámek zde má ještě původní mansardovou střechu s vikýři, která byla zničena při pozdějším požáru. Za zámkem stojí pivovar,
který byl založen v roce 1553 a fungoval až do roku 1924. O dva roky později byl zrušen. Budova pak sloužila převážně jako
skladovací prostor a přilehlá část, kde je patrná pavlač, skýtala obytné prostory. Do dnešních dní se však pivovar nedochoval,
koncem 70. let 20. století bylo rozhodnuto o jeho demolici, zůstala pouze část pravého křídla s torzem komínu. Na obrázku
za pivovarem je vidět budova fary a farského dvora se stodolami (na jejich místě dnes stojí areál sušky). Směrem doprava
jsou pak další hospodářské budovy (dnes masna s prodejnou) a dále tzv. 3. dvůr (jeho zadní vjezd byl v 70. letech 20. století
také zbourán a místo něho postavena dílna plemenářského podniku, dnes objekt sběrny). Roubený dům s vysokým štítem a
sedlovou střechou ve spodní části obrázku stojí dodnes (nyní zde bydlí p. Karmášek). Před ním je patrný kamenný náhon
Vlčického potoka, který vychází z areálu zámku. Hospodářské budovy uzavírající areál zámku ve spodní části taktéž stojí
dodnes. Z obrázku je zde patrný čilý ruch, protože v těchto prostorách bylo situováno řemeslné zázemí zámku (truhlárna,
kovárna atd.) Před zámkem je zachycena původní parková úprava v renesančním stylu. A úplně vlevo nahoře v rohu stojí
v zatáčce u cesty budova v té době nové hospody (nyní Nonstop), z čehož můžeme vyvodit, že kresba vznikla někdy po roce
1900, protože hospoda byla postavena právě na přelomu 19. a 20. století (do roku 1899 zde předtím stávala roubená nízká
hospoda s rychtářstvím).
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A jak se na vlčickém panství v té době žilo? Velkostatek Vlčice společně s blízkými Jánskými Lázněmi zakoupil Hugo
Wihard dne 27.5.1868 za 407 500 zlatých. Vzhledem ke svému oboru působnosti lnářského podnikatele zde podporoval
především pěstování lnu a plátenictví jako takové, což mu přinášelo také významné zisky. Jeho působení je však známější
právě v Jánských Lázních, kde rozvíjel využívání zdejších léčebných pramenů a zasloužil se o výstavbu řady lázeňských
objektů nebo vybudování tzv. Wihardovy promenády podél Jánského potoka. Ale vraťme se zpět k výnosnému plátenictví. To
na vlčickém panství začalo vzkvétat a přinášelo obživu zdejšímu obyvatelstvu už mnohem dříve. Bylo to v době, kdy Vlčice
vlastnil lnářský velkopodnikatel Jan František Theer z Hostinného (narozen 3.12.1736 v Poličce – zemřel 2.4.1815 na zámku
ve Vlčicích.) Byl synem Jana Františka a Kateřiny Theerových z Poličky. V roce 1766 přišel z Poličky do Hostinného jako
barvířský pomocník, aby zde získal zkušenosti ve zpracování látek. V roce 1767 požádal v Hostinném o domovské právo. Dne
10. února 1767 se výhodně oženil s dcerou starosty a obchodníka s přízí Annou Böhmovou a založil vlastní domácnost. Začal
úspěšně podnikat s málo známou úpravou exportního zboží a založil vlastní barvírnu látek v domě č. p. 48, který zakoupil od
Václava Schwarze. Své výrobky vyvážel přes Vídeň a Terst do Orientu. Barevné zboží šlo velmi dobře na odbyt a Theer rychle
zbohatl. Společně s Janem Václavem Bergerem dokonce založili “Hostinskou obchodní společnost s plátnem“. Spolupodílníky
společnosti byli J. F. Theer, J. V. Berger, A. Weiss, F. I. Erben a F. Finger. Se členy obchodní společnosti osobně jednal císař
Josef II. při své návštěvě města roku 1771 a přislíbil poskytnutí desetileté bezúročné půjčky na podporu rozvoje obchodu, a
tím i podporu obyvatel podhůří Krkonoš trpících bídou v tomto roce velké neúrody. Brzy nastalo oživení obchodní činnosti.
Látky se vyvážely do Boloně, Benátek, Palerma, Florencie, Ancony a Amsterodamu. Dne 31. října roku 1774 Theer zakoupil
na náměstí v Hostinném dům od Ignáce Erbena a řadu pozemků. Stal se tak majitelem pozemků podél městských hradeb až
k zámku. Ve Vídni si založil pobočku L. a F. Theer a spol. Vylepšil úpravu tkanin a trh zásoboval stále větším množstvím
běleného plátna. Theer si obzvláště všímal vzhledu látek a povrchové úpravy. Plátno se vyrábělo ve všech barvách. Rychle
bohatl. Roku 1783 odkoupil od hraběte Bolza jeho barvírnu se sušárnou a bělírnu plátna. V roce 1790 koupil panství Rudník,
Vlčice a Javorník. Dále přikoupil Janské Lázně, Bolkov a Arnultovice. Byl jedním z nejvýznamnějších obchodníků s plátnem. Na
svých panstvích zavedl pěstování lnu a zřizoval nová bělidla. Ze 111 domů ve městě vlastnil 3 největší. Ročně exportoval
24 000 balíků plátna, za které utržil 300 000 zlatých. Za své zásluhy o rozvoj plátenického průmyslu v této oblasti byl císařem
Františkem I. dne 4. dubna 1794 povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem “ze Silbersteinu“. V té době a v té
souvislosti také zachránil před úplným rozpadnutím zříceninu nedalekého hrádku Silberstein (dnes Břečtejn), který nechal
stavebně zajistit a romanticky upravit a na místě původní hradní věže dal zbudovat velký osmiboký dřevěný altán, který zde
byl patrný až do roku 1969. V roce 1797 nechal na svém panství ve Vlčicích postavit klasicistní zámek obklopený zahradou
(jeho soudobá podoba je právě zachycena na obrázku), kde postupem času vznikla rozsáhlá knihovna technického zaměření.
Na svých panstvích měl v provozu 180 tkalcovských stavů a zaměstnával na 6 000 osob. Dbal na to, aby děti na jeho
panstvích chodily do školy. Sám měl 9 dětí. Jan František Theer zemřel 2. dubna roku 1815 ve věku 79 let na svém zámku ve
Vlčicích a tam byl také pohřben do rodinné hrobky (ta je zachycena na fotografii z vlčického hřbitova na str. 10 tohoto
vydání, na jejím štítě je rodový znak rodiny Theerů).
(Zdroj: pan Tomáš Anděl, ředitel Františkánského kláštera Hostinné a www.freiheit.cz)
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Vítání nových občánků obce do života
V uplynulém roce se na sále Kulturního domu konaly dvě slavnosti ( 9.6.2012 a 17.11.2012), pořádané
Sborem pro občanské záležitosti Obce Vlčice. Obě události svými kulturními vystoupeními zpestřily děti ze
ZŠ a MŠ J.A.Komenského Vlčice. Přivítáno bylo těchto sedm nových občánků:

Jana Hrušková

Laura Obstová

Štěpán Cvrček

Anežka Pokorná

narozena 6.12.2011

narozena 1.2.2012

narozen 19.2.2012

narozena 4.5.2012

Nikola Svobodová

Simona Hubálková

narozena 8.9.2012

narozena 18.7.2012

Kristýna Ondráčková
narozena 9.10.2012

Maškarní bál na téma „Zpátky do školy“ (16.3.2013)
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Pár slov úvodem...
Občas se nás někdo zeptá, proč se školou
stále někam jezdíme a co to vlastně jsou ty
„projekty“. Prostřednictvím našeho časopisu se
pokusíme na tyto otázky přinést odpověď.
Současná doba plná nových informací,
rychlého životního tempa, nových technologií, si
vyžádala i změnu v přístupu ke vzdělávání dětí. Na
konci školní docházky by mladí lidé měli být
schopni v takovém světě dobře žít a dobře se v něm
uplatnit. Měli by mít schopnost a potřebu
celoživotně se vzdělávat, být ochotni třeba i
několikrát za život změnit svou pracovní
specializaci formou rekvalifikace. A k tomu směřuje pomalými krůčky i naše práce již od mateřské
školy. Každý rok věnujeme určitému tématu – vloni to bylo třeba téma sportovní, letos nás zajímají
různá povolání a řemesla. Toto téma probíráme vždy z
různých stran, pracujeme s ním v hodinách, děti dostávají za
úkol vytvářet různé domácí prezentace či úkoly, které
zpracovávají i za pomoci rodiny. Poznatky z této práce pak
zúročují v různých týmových činnostech v naší školní práci.
Úkolem je všechno to, co se ve škole učíme - od abecedy,
přes násobilku či vyjmenovaná slova - využít v praktických
činnostech. Získané vědomosti pak uplatnit v běžných
životních situacích. Tak si například uvaříme či upečeme něco
dobrého, ale musíme před tím vypočítat, kolik surovin
budeme potřebovat, když recept je psán pro čtyři porce, ale my potřebujeme porcí dvacet čtyři.
Nebo jsme vloni zorganizovali společně opravdové letní olympijské hry. V nich děti při výrobě
diplomů, medailí, olympijské vlajky, zajištění jednotlivých sportovních disciplín, či organizaci
zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, uplatnily
celou škálu vědomostí již získaných a také mnoho
nového se naučily. Například se seznámily s vlajkami
a hymnami států Evropské unie.
Tento popsaný způsob práce se odborně
nazývá „Činnostní učení“. Patří k němu práce na
projektech, učení se pracovat v týmu spolužáků,
získávání schopností brát na sebe různé týmové role.
Děti se při něm ale také učí sami vyhledávat
informace. K tomuto způsobu učení zároveň patří
návštěvy zajímavých míst, exkurze a cestování, které
vhodně doplňují naše celoroční tematické vyučování a
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velkou měrou rozšiřují duševní obzory dítěte. Na základě těchto zkušeností pak můžeme v hodinách
navazovat na získané poznatky a zážitky z cest. Samotné učení se pak lépe daří a nabývá hlubšího
smyslu.
Žáci naší školy Vám sami zhodnotí naši dosavadní letošní práci na téma Řemesla a
povolání.
Také jsme letos trochu pozměnili způsob odměňování a
oceňování práce našich žáčků. Snažíme se rozvíjet jejich finanční
gramotnost a tak jsme zavedli mince „Modrého medvěda“
v hodnotě 1, 2 a 5 korun a mince „Amose“ v hodnotě 1, 2, 5 a 10
korun. Za každou projevenou snahu zapojit se do práce v hodinách,
do projektů či jiných školních aktivit obdrží žáci mince různých
hodnot. Ty si pečlivě střádají, bohužel za neplnění svých povinností
nebo nenošení pomůcek o ně také mohou přijít, a za nastřádané
penízky si mohou koupit nějakou věc v našem novém školním
obchůdku. Za každých 30 korun, utracených i našetřených,
získávají automaticky pochvalu. Ty se jako již tradičně na konci
každého pololetí sečtou a za minimální počet třech pochval ti
nejúspěšnější dostávají pochvalný list.
A co se děje v naší mateřské škole?
I v naší mateřské škole také tento školní rok žijeme
řemesly a prací dospělých. Kromě společných exkursí se
školáky jsme si v měsíci říjnu zahráli s dětmi na pekaře a
cukráře.
Děti
přišly
oblečené
v
pracovních
oblečcích a
společně jsme
1.
den
vyrobili ze slaného těsta různé druhy pečiva a paní
kuchařka nám je upekla. Potom si děti přilepily na
spodní stranu magnet a mají dekoraci na ledničku, ve
školce využíváme tyto pomůcky při matematických
činnostech. Druhý den si děti rozválely listové těsto,
formičkou vykrajovaly kočičí hlavy, plnily je
marmeládou a po upečení jsme je společně obalovali v
moučkovém cukru. Panečku, to byla lahoda, pane
Jahoda!
Třetí den si děti ze zbylého listového těsta rozválely
placku a vykrajovaly tyčky a sypaly solí a sezamovým
semínkem. Po upečení se po těchto dobrůtkách jen
zaprášilo. V listopadu se z dětí na 2 dny staly krejčí a
švadlenky. Šili jsme sice na čtvrtky, ale zadním stehem
a opravdovou jehlou a všechny děti si ozdobně obšily různé druhy barevného ovoce nalepeného na
čtvrtce. Pracovaly s barevnými bavlnkami. Ze svých obrázků měly velikánskou radost a také rodiče
byli překvapeni šikovností svých potomků. Na konci tohoto měsíce jsme se sešli se školáky 1., 2. a
3. třídy v tělocvičně ZŠ a společnými silami si děti vyrobily z lékařských špachtlí krmítko pro
ptáčky, do kterého pak nasypaly různá semínka. Po vánočních prázdninách bylo potřeba doplnit
vitamíny a obrnit dětská tělíčka proti nemocem a proto jsme si zahráli na kuchaře. V odpovídajícím
ustrojení si děti samy vyrobily ovocný salát z mnoha druhů ovoce, které si donesly do školky. Vše
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nakrájely, ochutily vanilkovým cukrem a všem to moc chutnalo. Mísa plná salátu byla během
chvilky prázdná. Druhý den od rána děti hnětly těsto na domácí nudle, a protože nemají tolik síly,
na vyválení těsta jsme použili strojek na nudle a kráječ nudlí. Výborné domácí nudle pak paní
kuchařka zavařila do mléčné polévky a všichni strávníci se jen olizovali. Těšíme se s dětmi na další
společné projekty. Fotografie z těchto akcí můžete vidět na www.zsvlcice.eu
Naše nová básnička, kterou si děti s paní učitelkou vymyslely:
Podej kleště, lopatu,
zahrajem si na tátu,
vař tu jenom chvilinku,
hrajem si na maminku.
Vše co umíš, dělej rád
a hlavně buď náš kamarád.

Letošní projekt „POVOLÁNÍ A ŘEMESLA“ očima dětí ze základní školy
ŘEMESLNÁ PROCHÁZKA
Dne 7. září 2012 jsme celá škola šli na procházku,
abychom si vyzkoušeli nějaká řemesla. Na konci
vesnice jsme došli na rozkvetlou louku, na které
jsme měli natrhat a navázat kytice z květin jako
květináři. Potom jsme pokračovali do lesa. Tam
jsme museli z větví postavit věž jako architekti.
Vázání květin dopadlo nerozhodně, ale věž postavila
nejlépe moje skupina: Diana Daliborová, Kateřina
Vlčková, Kateřina Vítová , Hedvika Hartmanová ,
Eliška Jaworková a Julie Hubálková. Pak už jsme
se vrátili zpátky do školy pěkně utahaní a ušmudlaní
jako prasátka.

Diana Daliborová, 5.třída
ZAŘÍ - MĚSÍC DOPRAVY
Měli jsme měsíc dopravy. Všichni páťáci dělali prezentaci, s kterou jim pomáhala paní učitelka
Dana o informatice. Zúčastnil se Milan Morávek, který dělal o motorkách. Markéta Petrová, která
dělala o letadlech. Zuzana Hánová dělala o značkách a Diana Daliborová, která dělala o autech. Já
jsem dělal také o autech.

Jakub Ondráček, 5.třída
PRAŽSKÉ LETIŠTĚ
Dne 3.10. 2012 jsme se vypravili se školou, školkou a rodiči na letiště do Prahy. Ten den jsem měla
narozeniny. Pouštěli nám video a prošli jsme si kontrolním pásem. Autobusem jsme projížděli
kolem letadel. Šli jsme se podívat k hasičům na letiště. Cestou tam i zpátky jsme se měli za úkol
koukat se, jaká motorová vozidla vidíme a nejen ty, co jezdí po silnici.

Kateřina Vlčková, 4.třída
NÁVŠTĚVA ZUBAŘE VE ŠKOLE
Byl u nás ve škole zubař. Učili jsme se, jak se mají čistit zuby. Počítali jsme zuby. Museli jsme si
přinést vlastní kartáček.
Vojta Němeček, 2. třída
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BUBENÍK VE ŠKOLE
Dne 10. října 2012 přijel bubeník. Nejdříve nám ukazoval
zvukové smyčky. Nahrával svůj hlas a tak vytvářel zajímavé
rytmy. Pak jsme se připojovali a velice nás to bavilo. Byla to
taková zábava, že jsme začali tancovat. Pak vytáhl zajímavý
nástroj, ale bohužel nevím, jak se to jmenovalo. Na konec
nám zahrál na bicí soupravu a my zase tancovali, taková
legrace se ve škole jen tak nevidí.

Anastázie Havrdová, 4.třída
ŘÍJEN – MĚSÍC PEKAŘŮ, CUKRÁŘŮ A KUCHAŘŮ
Jednou jsme měli měsíc pekařství. Každý mohl přinést něco dobrého
třeba buchty, štrúdly, pizzu, koláče, pití, pizza šneky, myšičky, jablka v
županu nebo rajčatový salát. Ve družině jsme pekli jablkový závin,
jablka v županu a kompot. Paní učitelka Dita nám s tím vždy trochu
pomohla. Všem se to moc líbilo.

Jakub Výborný, 4. třída
RESTAURACE JUNIOR
Byli jsme v restauraci Junior a bylo to tam hezké. Byly tam šikovné
číšnice a taky hezká kuchyně. A ty obložené talíře...... A taky tam
dobře vařili. Pán, co nás provázel po kuchyni, byl hodný. Co jsme měli
k obědu?: nudlovou polévku, bramborovou kaši a řízek se zelím,
rajčaty, pomerančem, a k pití pomerančový džus.

Milan Morávek, 5.třída
LISTOPAD – MĚSÍC STAVITELSTVÍ
V listopadu roku 2012 se na naší škole uspořádal projekt stavitelství.
Zúčastnila se skoro celá škola. Součástí projektu bylo, že spolužáci
udělali stavby ze svých stavebnic. Stavební projekty přinesli do školy
a představili je ostatním. Odměnou za práci na projektu byl výlet do
muzea a výrobny stavebnice Merkur.

Pavel Rejmont, 4.třída
EXKURZE VE FIRMĚ MERKUR
V listopadu jsme se v rámci našeho školního projektu strojírenství a
stavitelství vydali na exkurzi do muzea Merkur v Polici nad Metují.
Nejdříve jsme si prohlédli mnoho modelů sestavených z této tradiční
české stavebnice. Viděli jsme Petřínskou rozhlednu, různá auta, letadla,
vlaky, troleje, jeřáby, traktory, důlní věž, ale hlavně největší stavbu z Merkuru – Ocelové město.
Také jsme se dozvěděli, že profesor Otto Wichterle, vynálezce kontaktních čoček, sestrojil svůj
první prototyp čočkostroje právě ze stavebnice Merkur. Zajímavá byla i sbírka historických
kovových vláčku a kolejišť. Moc se nám líbila velká herna, kde si každý zkusil postavit svůj vlastní
model. Nakonec jsme se šli podívat i přímo do továrny Merkur, kde se stavebnice vyrábí. Každý z
nás si mohl odnést tři kovové dílky na památku. Moc se nám to tam líbilo.

Stanislav Ježek, 2. třída
PROSINEC – MĚSÍC VÁNOČNÍCH ŘEMESEL
V měsíci prosinci jsme měli za úkol najít co nejvíce povolání, která jsou spojená s Vánocemi.
Zúčastnilo se 9 dětí, a vyhrál Standa Ježek se 76 povoláními. Patřil mezi ně například sedlář, řezbář
nebo kostelník.
Kateřina Vítová, 3.třída
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VÝROBA DÁRKU PRO SPOLUŽÁKA
Také jsme si vybrali zajímavý úkol, vyrobit někomu dárek pod stromeček. V klobouku byla jména
dětí a toho, koho jsme si vylosovali, tomu jsme museli ten dárek udělat. Například Zuzka Hánová
dostala dárek od Diany Daliborové papírovou kytici. Katka Vlčková vyrobila pohovku pro panenky
a já jsem vyrobila srdíčko do květináče.

Kateřina Vítová, 3.třída
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Na den Mikulášské nadílky jsme se všichni těšili. Začala tím,
že jsme se sešli v tělocvičně. Paní učitelka Dita nám řekla, že
máme hledat pytlík s mašličkou. Každý ho měl ve své
přihrádce. Pak měl každý najít svého kamaráda se stejnou
barvou mašličky. Každý si vytáhl z pytlíku pár slov, které jsme
museli skládat k sobě a pak přiřadit ke správnému obrázku.
Také jsme museli rozstříhaný obrázek složit a lepit na fólii.
Nakonec jsme obrázek otočili a zjistili jsme, kde máme hledat
nadílku. Všichni jsme si Mikulášskou nadílku užili.

Patrik Pálinkáš, 4. třída
SVÍČKÁRNA RODAS
Svíčkárna byla založena v roce 1990 v Šestajovicích u Prahy.
Nejdříve se jednalo o ruční výrobu, a poté firma koupila stroje.
Firma vyrábí různé druhy svíček: zahradní, hřbitovní, stolní
atd. Dál vyrábí parfémy a voskovky. Mají také minifarmu.
Můžete tam vidět prasátka, oslíka, andulky, kozy atd. Mají tam
i prodejnu, kde si můžete koupit různé výrobky. Můžete i
firmu navštívit a vyrobit si svojí svíčku. Navštivte tuto firmu,
bude se vám moc líbit.
David Pokorný, 3 třída

LEDEN – MĚSÍC ZÁCHRANNÉHO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU
Tento měsíc jsme měli za úkol nakreslit hasiče do soutěže
zvláštní technikou. Hlasovali jsme tak, že jsme dostali šest
papírků a na ně jsme napsali dvakrát jedna až tři, a měli jsme
dát papírek s počtem bodů na obrázek, který se nám nejvíc
líbí. Bylo to rozděleno do dvou kategorií mladší a starší. Z
každé kategorie se do soutěže poslali tři obrázky. Vyhrála Dia
Daliborová a Majda Oravcová.

Markéta Petrová, 5.třída
EXKURZE U HASIČŮ
Jeli jsme k hasičům do Trutnova. Když jsme přijeli, hezky nás přivítali. Pak nás vzali do garáže.
Říkali nám, jak se máme chovat, když někde hoří a máme zavolat číslo 150. Přišel pán v
nehořlavém obleku a říkal, co musejí mít (baterku, sekyru, helmu). Ten pán odešel a šli jsme k autu
a pán vytáhl velké kleště na vyprošťování z aut. Pak jsme šli ven a tam byla auta, která se zvedala.
A naše oblíbená tréninková prolézačka pro hasiče. No a pak jsme jeli na bruslák.

Jiří Ondráček, 2. třída
ZACHRANNÁ SLUŽBA - TRUTNOV
Záchranná služba má super sanity. Byl jsem v sanitce a moc se mi to líbilo. Nejvíce se mi líbilo, jak
sanita bliká.
Míra Horáček, 1.třída
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UKÁZKOVÉ HODINY
Dne 29.1.2013 byly ve škole ukázkové hodiny pro rodiče. První hodinu jsme měli hudební
výchovu, potom čtení a psaní. Třetí hodinu byla matematika. Mamince se líbilo čtení a psaní a také
hudebka.
Julinka Hubálková, 1.třída

VYSVĚDČENÍ
Dostal jsem své první vysvědčení. Měl jsem samé jedničky,
všichni měli radost i já. Zasloužil jsem si dárek.

Pepa Čapek, 1.třída
KURZ PRVNÍ POMOCI
V rámci projektu „Záchranáři“ u nás ve škole probíhal
jednodenní kurz první pomoci. Učili jsme se ošetřovat drobné
rány odřeniny, otoky. Vyzkoušeli jsme si, jak ošetřit končetiny
v případě, že jsou zlomené. Pro zraněného jsme si ukazovali
jednoduchá nosítka neboli stoličku. Dále jsme se v rámci tohoto
projektu naučili, jak se nejrychleji evakuovat ze školy na bezpečné místo při požáru nebo jiném
nebezpečí. Když jsme uslyšeli zvonek, museli jsme se rychle seřadit a spočítat, a pak rychle
přesunout hromadně do šatny, kde jsme se oblékli a šli jsme s paní učitelkou na hřiště za školou.

Jakub Klíma, 2.třída
HORSKÁ SLUŽBA
V pondělí 11.2.2013 u nás ve škole byl jeden pán z horské služby. Povídal, jak taková horská služba
pracuje. Jmenoval se pan Nekvinda.
Eliška Jaworková, 1.třída

HODINA ZPĚVU S JAROSLAVEM UHLÍŘEM
Dne 14. února 2013 jsme jeli do UFFA na hodinu zpěvu s Jaroslavem Uhlířem. Zazpívali jsme si
spoustu písniček např.: Zajíc sedí na bobku, Svátek zvířat, Když se zamiluje kůň a Narozeninovou
písničku. Byly jsme tam asi hodinu. Pan Uhlíř hrál na klavír a my jsme zpívali. A dokonce pan
Uhlíř psal podpisy, a paní ředitelce podepsal jeho zpěvník.
Zuzana Hánová, 5.třída

BRUSLAŘSKÝ KURZ
Bruslařský kurz v počtu pěti lekcí naše škola zahájila v letošním roce 11. 2.
2013. Lekce probíhaly pod vedením tří instruktorů v Trutnově na zimním
stadionu vždy v pátek od 11:00 do 11:45 hodin. Byli jsme rozděleni do dvou
skupin. První skupinu tvořila školka a první třída. Druhou skupinu tvořila
druhá, třetí, čtvrtá a pátá třída. Druhá skupina bruslařů byla o trochu
pokročilejší, takže se jí věnoval jeden instruktor, těm nejmenším,
začátečníkům pomáhali zdolat ledovou plochu instruktoři dva. Nejprve jsme
se naučili odrážet a jezdit správným směrem. Některým to šlo velice dobře,
někteří naopak padali. Postupně jsme trénovali různé cviky, například:
zvedáme levou nohu, jedeme po pravé a obráceně. Věřím, že než kurz
skončí, bude mít naše škola mnoho nových bruslařů.
Hedvika Hartmanová 4.třída

ŠKOLNÍ DRUŽINA
V září jsme ve školní družině měli kadeřnický měsíc. Udělali jsme si krásné účesy a v nich jsme se
vyfotili. V říjnu jsme zase měli kuchaře. Děti udělaly buchty a další občerstvení. Měli jsme o nich
prezentace a na všech jsme si pochutnali. V družině jsme si udělali jablečný
závin, jablka v županu, jablkový mošt a jablkový kompot. Listopad byl na
téma truhlář. Postavili jsme si budky a jedna byla nakřivo. Střecha od budek
byla postavena z chrastí (větve od smrku). V prosinci jsme pekli vánočku.
Všichni, co si jí dali, si na ní pochutnali. V lednu jsme byli keramici. Udělali
jsme z keramiky obrázky a sluníčka. V únoru budeme švadleny a krejčí.
Uděláme si panenku. Už se na to moc těšíme.

Marijana Oravcová, 3. třída
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KONĚ
Jedno pěkné odpoledne jsme šli ke koním. Koukali jsme se na ně,
krmili jsme je a hladili je. Koně jsou krásné.

Tomáš Křivský, 1. třída
JEŠTĚ PÁR ZAJÍMAVOSTÍ, BÁSNIČEK A KŘÍŽOVEK Z
VLASTNÍ TVORBY NAŠICH DĚTÍ
VESNICE
LLANFARTPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLANTISILIOGO
GOGOCH
Tato vesnice se nachází ve Velké Británii u Walesu. V překladu to znamená:"Kostel svaté Marie v
rokli bílých lísek poblíž silného víru a kostela svatého Tisilia z Červené jeskyně". Není sice nějak
kulturní, přesto tam lidi jezdí. Proč? Protože se chtějí vyfotit se značkou na nádraží, na které je
napsán název vesnice.
Vesnice Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantisiliogogogoch je považována za vesnici s
nejdelším a nejkrkolomnějším názvem na světě.
Markéta Petrová, 5. Třída

JESKYNĚ VÝPUSTEK V MORAVSKÉM KRASU
Jeskyně Výpustek se nachází ve střední části Moravského krasu na levé straně Křitinského údolí.
Jeskyně, jež byla dříve známá také pod názvem Jeskynní bludiště Výpustek, je tvořena zejména
fosilními partiemi někdejšího podzemního toku Křitinského potoka. Učiněné archeologické nálezy
svědčí o osídlení z doby 15 000 př.n.l.
Dianka Daliborová, 5.třída

ŠKOLA
Hedvika Hartmanová, 4.třída
Naše škola je ta nejlepší,
prvňáci jsou v ní nejmenší.
Učitelky jsou tam moc milé,
někdy i hodně přísné.
Spolužáci jsou jeden tým,
to přece sama dobře vím.
Máme jeden druhého
už ode dne prvního.   

AGAMA VOUSATÁ
Jde o nádhernou ještěrku původem z Austrálie. Agama si na člověka snadno
zvykne a po čase sama vyhledává kontakt. Je naprosto bezpečná a chovat ji
mohou i děti. Agama vousatá je zvířátko naší spolužačky Markéty Petrové.
Tak jsme se na to zvířátko šli podívat zblízka. Má samičku a samečka.
Okukováním jsme strávili pěkné odpoledne.

Hedvika Hartmanová, 4.třída
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