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Milí čtenáři,
toto vydání se dostává v papírové
podobě do ruky i majitelům objektů,
kteří u nás pobývají rekreačně. Uvítal
bych, aby si noviny našli třeba na
webu obce, zapojili se do „mobilního
rozhlasu“, ale taky je požádat o
omezení hlučných činností o nedělích
a svátcích.
Součástí letního vydání je opět
pozvánka na Den obce Vlčice 2017.
Do letáku už se nevešla upoutávka na
ukázku dřevořezby přestávce mezi
koncerty. Pan Petr Spurný, předvede,
co se dá vykouzlit ze špalku. Bude
vyhlášena soutěž v pojídání párků a
závod smíšených dvojic na kárách.
Upozorňuji, že ve stejný den obcí opět
povede
trasa
4. Krakonošova
cyklomaratonu.
Opakovaně připomínám, že i Vy se
můžete aktivně podílet na tvorbě
obsahu Vlčických novin zasláním
příspěvku.
Obec přistoupila k účasti na projektu
Mobilní rozhlas, který by měl využít
možností chytrých mobilů. Seznamte
se s výhodami a využijte registračního
letáku nebo přímo mobilní aplikace.
Stávající posílání SMS je do systému
zahrnuto a beze změny.
Na úřední desce je vyvěšeno výběrové
řízení na pozici pracovníka obecního
úřadu po dobu rodičovské dovolené.
Milan Pecen, starosta obce

Červen 2017

11. ročník
Povoleno MFK ČR E 17205

Společenská kronika
Blahopřání oslavencům:
14. dubna Milan Kováč - 50 let
17. června Věra Kalinová - 60 let

Vítáme nově narozené:
29. března Barnabáš Polák
6. června Natalie Slezáková
6. června Adam Dvořáček
14. června Václav Dufek

Obecní klub ve Vlčicích

Hluk škodí a obtěžuje podruhé.

Jak již bylo avizováno, byla zahájena
klubová
činnost
v nevyužitém
prostoru bývalé restaurace. Činnost se
po vymalování a položení nového
koberce spontánně rozběhla při
sledování MS v hokeji a nebyla
utlumena
ani
po
neúspěšném
učinkování reprezentace. Prostor je
určen pro trávení volného času
jednotlivců-členů klubu, ale i jako
zázemí místních spolků. Klub se řídí
stanovami a chod zajišťuje pověřený
správce klubu Martin Petr, který je
zaměstnancem obce Vlčice. Klub je
pravidelně otevřen v pátek, v sobotu a
v neděli od 18 hodin, nebo po
předchozí domluvě.
mbp

Od října loňského roku vstoupila v
platnost novela přestupkového zákona
a s tím související problematika rušení
nočního klidu. Rodinné oslavy a
podobné soukromé akce nebudou
zapisovány do případných vyhlášek
vydaných obcemi. Na druhou stranu
se novelou pevně stanovila doba
nočního klidu a možnost obrany proti
obtěžování hlukem z okolí. Obec
Vlčice vydala vyhlášku na prolomení
zákazu pro veřejné akce.
S tímto se pojí i výzva k ohleduplnosti
o svátcích a nedělích, kdy by bylo
příjemné užít si dne bez nepříjemného
lomozu sekaček, pil. Apeluji touto
cestou na Váš zdravý úsudek.
Ohleduplnost přece není nutné
vymáhat vyhláškami a nařízeními.
mbp¨
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!!! ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 20.06.2016
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2016
Firma Finco Audit spol. s r.o., ing. Jaromír Hampel, provedla přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2016. Na
základě provedeného přezkoumání hospodaření obce nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že
přezkoumávané hospodaření není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při
přezkoumání hospodaření obce Vlčice za rok 2016 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Schválení roční závěrky
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky roční závěrky obce a ZŠ za rok 2016.
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2017: Krajský úřad Hradec Králové zaslal na účet obce
dotaci pro ZŠ a MŠ Vlčice, částka Kč 292.944,60. Tuto částku jsme obratem zaslali na účet ZŠ Vlčice. Upravený
rozpočet za období 1-3/2017 ve výši příjmů a výdajů Kč 40.870,00 (viz příloha), upravený rozpočet za období 4/2017 ve
výši příjmů a výdajů Kč 2.060,00 (viz příloha).
Obecné závazná vyhláška – o nočním klidu
Starosta obce předložil k projednání obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, do které zařadil organizované a veřejné
akce. Každá akce bude ukončena nejpozději ve 02 hod.
Žádost o prodej části pozemku 296/13 v k.ú. Vlčice u Trutnova
Žadatelé by chtěli zřídit na svoji parcelu ještě jeden vjezd, který by umožňoval lepší využití plochy před domem. Proto
požádali o projednání možnosti odkoupení části p.p.č. 2672/13 (cca 8 m2). Navrhujeme schválit odměření části pozemku
a dále budeme pokračovat v procesu odměřené části.
Žádost o prodej části pozemku č. kat. 586/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova
Žadatelé požádali o odprodej části p.p.č. 586/2 v k.ú. Vlčice u Trutnova. Jedná se o přístup (chodník) k domu čp. 210.
Musíme nechat vypracovat odhad na stavbu (chodník), odměřit manipulační plochu cca 2m pro potřeby obce, z důvodu
uložení sítí v chodníku. Navrhujeme ve věci jednat se žadateli o podmínkách zaměření pozemku.
Žádost o příspěvek na rok 2017 pro Linku bezpečí z.s.
Ředitelka Linky bezpečí, z. s. požádala o příspěvek na podporu jejich organizace. Žádá o finanční příspěvek ve výši Kč
3.000,00.
Různé
-Zastupitelstvo projednalo záměr vytvořit pracovní místo převážně pro lesní pěstební činnost na dobu určitou (sezónní
práce do konce listopadu), jednalo by se o vyklízení pasek, pálení klestu, vyžínání pasek křovinořezem, sázení stromků
vč. nátěrů a údržbu veřejného prostranství,
- Starosta obce oznámil přítomným, že 1. etapa revitalizace parku je v podstatě dokončena, dále se bude pokračovat v její
údržbě, doplnění mobiliáře,
-Obec oficiálně zahájila činnost Obecního klubu v KD. Klub má své stanovy, pravidelnou dobu pro návštěvy Pá-Ne od
18:00 h; jinou dobu pro setkávání spolků je nutno dohodnout se správcem,
-Výběrové řízení na práci odpočtů vodoměrů bylo ukončeno, byl vybrán zájemce, se kterým bude uzavřena dohoda o
provedení práce,
-Občané si stěžují na pilníkovskou lékařku, jedná se hlavně o změnu ordinačních hodin. Navrhneme, aby paní doktorka
veškeré změny sdělila na OÚ a úřad poté tyto změny zveřejní,
Redaktor MF volal starostovi obce ohledně informací o konání festivalu na našem území (k. ú. Hrádeček). Pořadatelem
tohoto festivalu je p. Věchet. Starosta oznámil, že pořádání festivalu nikdo s představiteli obce Vlčice neprojednává,
nebyl vydán žádný souhlas,
-Parkování rodičů před zdejší ZŠ před vyučováním a při vyzvedávání. Parkující auta brání plynulému provozu v tomto
úseku. Doporučujeme zaměstnancům odstavovat vozidla v areálu za ZŠ a tím uvolnit místo pro krátkodobé zastavení,
- Starosta obce a členové ZO děkují mysliveckému sdružení Vlčice a SDH za úklid příkopů.
- Další jednání zastupitelstva bude 26. července 2017
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Nová garážová vrata
Po marném ročním čekání na
zhotovení atypických vrat od
místní firmy, došlo během týdne
od objednávky ke zhotovení a
osazení nového vjezdu do „malé“
garáže hasičů. Hasičská dodávka
má tedy nové ustájení a mnohem
bezpečnější zajíždění. Současně se
uvolnil prostor hasičárny.
mbp

Nová generace slaví 1. Máj 2017
Stavění okované májky 30. dubna

Zasedání SoP v klubu

Fotbal: FK Vlčice po odehraných 7. kolech KLMF ve skupině B

Druhá letošní valná hromada
Společenství obcí Podkrkonoší se
konala
15.
června
2017
v obnovených prostorách obecní
restaurace, kde nyní sídlí Obecní
klub Vlčice.
mbp

Ceník služeb a půjčovného - platnost od 01.08.2017

Plánované akce:
22. července
soutěž SDH O pohár starosty
29. července
Den obce Vlčice
26. srpna 2017
Bleší trh (odpoledne)

Šipky „ve Vlčicích“
Šipkařský tým FEKOBE Pilníkov,
ve kterém hraje náš Martin Petr, se
v dubnu stal vítězem Velkého
finále Ligového poháru UŠO 2017
Na MČR družstev v červnu
skončili druzí.
Gratulujeme k výkonu.

mbp

práce motorovou pilou
200,- Kč/ hod
práce křovinořezem
200,-Kč/ hod
doprava a práce malotraktorem
290,-Kč/ hod
doprava a práce traktorem
500,-Kč/ hod
(doprava vlekem a nosičem kontejnerů, nakládka a vykládka materiálu
na paletách, vyvážení septiků a ČOV fekálem, štěpkovač, mulčovač,
vyhrnování sněhu)
práce travním traktorem
350,-Kč/ hod
doprava a práce BOBEK LOCUST 500,-Kč/ hod
manipulační poplatek
100,-Kč/ hod
ostatní práce
150,-Kč/ hod
Odvoz odpadu ze zahrad - dle dohody s OU lze přistavit kontejner na
odvoz odpadu ze zahrad.
Zapůjčení:
výsuvný žebřík
50,-Kč/ den
rampa
50,-Kč/ den
míchačka
50,- Kč/ den
K cenám bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Účtování po 15
minutách.
Nabízené služby jsou nenárokové. Předpokladem poskytnutí služby
je včasné objednání a volná kapacita.
Prodej:
Plastové popelnice za 950,- Kč.
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Snažím

se pochopit a nenechat

zaskočit, ale vždycky se někdo najde jako např. u této černé skládky vzniklé
uprostřed vsi, nebo několik fůr střešních
tašek vyklopených u silnice v zatáčce
na Hrádeček.

Proč je nám zatěžko zajet k jinému
kontejneru, když už tento přetéká?
Proč někdo vyhazuje čalouněný
nábytek do plastů nebo papíru? Proč je
někomu zatěžko sešlapat PET lahev
nebo kartonovou krabici?
mbp

Prostor před kulturákem
V jarních měsících byly provedeny
terénní úpravy před kulturním
domem. V souladu s plánem byly
odstraněny nevhodné porosty,
prostor byl urovnán a oset travou,
byl osazen sloupek se zásuvkami.
S ohledem na počasí byly práce
hektické, aby nebyly ohroženy
naplánované oslavy.
mbp

 Výlet do ZOO
Polní cesta na Čermnou
Práce na polní komunikaci se
sousední obcí Čermná jsou
v plném proudu. Cesta je nesjízdná
a přesto se najdou jedinci (kromě
oprávněných uživatelů), kteří si
zkoušejí
zkrátit
cestu.
I v budoucnu dojde k omezení
provozu na této komunikaci pro
motorová vozidla. Konstrukční
rychlost hotového díla bude
30 km/h, i když se bude tvářit jako
rychlostní silnice.

Druhou květnovou sobotu se někteří
vydali na společný výlet do zoologické
zahrady v Praze. Předpověď počasí byla
na tento den všelijaká, avšak skutečnost
byla jiná. Sluníčko se na nás smálo
skoro celou návštěvu, jen chvilku před
odjezdem se na nás mračil uslzený
mrak. Viděli jsme spoustu zvířat, někteří
dokonce stihli projít celou 50 ha zahradu
a navštívit všech 12 pavilonů. Dle svého
zájmu jsme se mohli zúčastnit různých

komentovaných prohlídek a krmení,
cvičení lachtanů (které bylo beze sporu
bezkonkurenčně nejlepší), projet se
lanovkou a v neposlední řadě se
občerstvit u svého oblíbeného výběhu
zvířat.
Za sebe hodnotím výlet jako vydařený
i reakce mnohých z vás byly kladné.
Věřím, že se všem se výlet líbil a budu
doufat, že se společně zase někam
vydáme.
Přeji všem krásné léto plné pozitivních
zážitků.
Adéla Petrová

mbp

Výběrové řízení
Po dobu rodičovské dovolené
přijme obec Vlčice zaměstnance na
pozici obsluha strojů-řidič.

Foto autorka příspěvku

Vydává: Obecní úřad Vlčice
Adresa: 542 41 Vlčice 201
Toto číslo vychází: 02.07.2017
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

Vydání občasníku připravil: Milan Pecen
IČO: 00278441, DS: we3ed3p
Náklad: 300 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
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Zprávy od našich Vlčat a Vlčátek
Léto už je v plném proudu a před námi je krásné období letních prázdnin. Děti
i rodiče si odpočinou od školních povinností a určitě vyrazí na nějaké výlety či
dovolenou. Ještě před tím nám dovolte seznámit Vás s aktivitami, které děti
ve škole a školce podnikly.

Od poloviny dubna do konce června navštěvovali naši žáci ZŠ a děti MŠ plavecký
kurz v Trutnově. Někdo se zdokonaloval ve svém plavecké stylu a někdo se teprve seznamoval se
základními plaveckými prvky. Spousta Vlčátek zažila setkání s plaveckým bazénem poprvé, ale všechna
si vodu užívala a spoustu se toho během 10 lekcí naučila. Děti si kurz pochvalovaly a doufáme, že si ho i
pořádně užily. Na závěr byli účastníci odměněni mokrým vysvědčením. Za rok budeme opět
pokračovat. 
28. 4. 2017 vyrazili školáci společně s nejstaršími předškoláky na hudební vystoupení s názvem
Jak Uhlíř Skoumal Svěrák. To se konalo v Kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí. Děti si užily veselé
písničkové představení, plné neohraných hitů od těchto známých a oblíbených autorů.
Na konci dubna přivítala naše Vlčátka nové
občánky Vlčic - Gábinku a Vašíka. Zpěvem a recitací
básniček děti vykouzlily úsměv nejen rodičům
občánků, ale snad i všem zúčastněným.
Jako každý rok se na počest našich
maminek konala na obecním úřadě besídka pro
maminky. Děti si pro maminky připravily spoustu
krásných básní a písní, při kterých se určitě každé
mamince zachvělo srdíčko. Ale aby se naše
maminky i pobavily, připravili si školáci úžasné
představení na píseň Jožin z Bažin. Herecký talent a nadšení, s kterým děti účinkovaly, byl opravdu
ohromující. Celým sálem se ozýval hlasitý smích a potlesk všech zúčastněných. Tato hudební scénka
měla obrovský úspěch, a myslím, že na ni budeme všichni dlouho
vzpomínat.
30. 4. 2017 se to u mateřské školy košťaty jen hemžilo. Na
slet čarodějnic dorazili všichni čarodějové a čarodějky z naší
školky. Módní trendy čarodějnických hábitů byly různé, vždy však
perfektně sladěné. Proběhla soutěž v ,,člunkovém letu“ na svém
tryskáči a nechybělo ani vaření kouzelného lektvaru. Za rok se
opět slétneme na dalším srazu.
Snažíme se našim žákům školu zvelebovat a tak byly do školní družiny zakoupeny sedací vaky,
které poslouží především jako útočiště pro naše čtenáře a jako zázemí plánovaného čtenářského klubu.
Věříme, že naši malí čtenáři se budou moci v příjemných vacích plně ponořit do tajů literárních
příběhů.
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Ve středu 17. 5. 2017 se konalo celostátní testování pátých ročníků ZŠ. Jednalo se o
elektronické testování z těchto předmětů: anglický jazyk (60 min.), člověk a jeho svět (60 min.) a
matematika (60 min.). Zřejmě nejnáročnější test byl z předmětu člověk a jeho svět. Obsahoval 40
otázek, které byly zaměřeny na historii, přírodovědu, stavbu lidského těla a na znalosti našich krajů a
měst. Průměrná úspěšnost našich žáků z tohoto předmětu činí 60%. Průměrná úspěšnost našich žáků z
matematiky je 72%. Nejlépe dopadli naši žáci v angličtině. Průměrná úspěšnost byla úžasných 96%.
2. 6. 2017 se Vlčata s Vlčátky vydala na školní výlet, kterým byla návštěva ZOO ve Dvoře
Králové. Už v autobuse začala
zvířátkovská nálada - když
autobus míjel známého slona u
cesty, který zve návštěvníky do
ZOO. Pan řidič na něj zatroubil
a hned bylo veselo. Poté děti
čekala samotná návštěva ZOO.
Když už toho děti viděly hodně,
udělala se malá přestávka a
děti si mohly hrát na obrovské
lanové prolézačce, nebo si
koupit nějaký suvenýr.
Ovšem nejatraktivnější z celé
naší návštěvy bylo určitě Safari,
což byla projížďka autobusem po ZOO, která byla spojená s odborným výkladem. Děti si tak mohly
zblízka prohlédnout antilopy, lvy nebo zebry. Byl to pro všechny velikánský zážitek.
8. 6. 2017 se naše základní škola zúčastnila akce Podkrkonošská sněženka, což bylo kulturně
sportovní dopoledne pro některé malotřídní školy. Nejprve se všichni sešli v sále, kde probíhala
jednotlivá kulturní vystoupení, která si
jednotlivé školy připravily. I naše škola byla
připravena a potěšila ostatní svým
vystoupením v podobě scénky Jožin z bažin.
Když děti zpívaly tuto písničku, všichni s
radostí tleskali. Ještě větší úspěch děti
sklidily s anglickou písničkou Marry you, kde
ukázaly, že umí zpívat v cizím jazyce dokonce
i prvňáčci. Musíme s uznáním říct, že i děti z
ostatních škol se nedaly zahanbit a i jejich
vystoupení byla velice povedená. Poté se
děti přemístili na hřiště, kde začal fotbalový
turnaj. Každá škola postavila svůj tým a s ním soutěžila. Mezitím se děti, které nehrály v týmu, účastnily
nádherné doplňkové akce, což byla naučná procházka lesem a přírodou, spojená s poznáváním
krkonošských pohádek, zvyků, bylinek, zvířátek a podobně. Cestou děti dostaly občerstvení – skvělé
domácí buchty s marmeládou a tvarohem. Po celé trase byla rozmístěna stanoviště, na kterých děti
plnily zajímavé úkoly. Bylo to moc hezké a zpestřením bylo i to, že jednotlivá družstva při procházce
byla složena z dětí různých škol, a tak se naskytla příležitost poznat nové kamarády. Nakonec naše
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škola turnaj ve fotbale nevyhrála, ale i tak jsme měli radost z toho, co vše se nám povedlo. Velmi
chválíme organizátora akce, ZŠ v Chotěvicích za jejich úsilí při přípravě Sněženky.
9. 6. 2017 v odpoledních hodinách jela Vlčata na tajný výlet. Do
poslední chvíle opravdu nikdo z dětí nevěděl, kam se vlastně jede. Akce byla
pořádána jako poděkování dětem za jejich úžasné vystoupení, které si
připravily pro maminky. Cíl cesty byly Mladé Buky – Baldův svět. Všichni měli
možnost se pořádně vyřádit. Děti si vyzkoušely různé houpačky,
trampolínové pole, prolézačky s tobogány, nafukovací housenku, vodní hřiště
a mini zoo. Největším zážitkem však byla
tubingová dráha! Celá akce se dětem velmi
líbila! Srdečně děkujeme panu starostovi za
odvoz hasičským autem.
16. 6. 2017 nastalo dlouho očekávané
spaní ve škole. Nejprve jsme společně s rodiči
opékali buřty na zahradě. Stoly se prohýbaly
pod tíhou všelijakých dobrot, které dětem
připravily jejich úžasné maminky a babičky.
Tímto upřímně DĚKUJEME, že se toho rodiče a
příbuzní tak pěkně zhostili a významně přispěli
k příjemné, téměř rodinné atmosféře společného odpoledne. Zvláštní poděkování patří Honzíkovi
Horkému, který pro všechny přítomné napekl úžasné domácí palačinky. No řekněte: ,,Nechtěli byste ho
mít doma?“ A to se chlubil, že umí ještě skvělou bramboračku. Tak Honzíku, příští rok se těšíme! Večer
pokračovaly hry v tělocvičně a taneční zábava.
Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se školáci vydali na akci s názvem Hrajeme si i hlavou.
V pátek 23. 6. 2017 byli pozváni školáci i celá školka na výročí 140 let SDH Vlčice. Na Obecním
úřadě si děti mohly
prohlédnout
hasičské přístroje.
Pak se děti
podívaly do
hasičské zbrojnice
a mohly si dokonce
sednout i do
hasičského auta.
Poté už
následovaly
praktické ukázky
hašení skutečného
požáru. Školáci si
sami mohli vzít do ruky hasičské přístroje a uhasit skutečný oheň! Rádi bychom i touto cestou
poděkovali místnímu Sboru dobrovolných hasičů, že jsme se mohli podívat na jejich výstavu, budeme
mít všichni na co vzpomínat. Zvláštní poděkování patří rovněž panu Figerovi, který nám velice poutavě
vyprávěl o jejich práci a celou akcí nás provázel.

strana 7

Vlčické noviny

Číslo 2/2017

28. 6. 2016 se konal významný den jak v mateřské, tak i v základní škole. Naši páťáci se loučili
se školou a proběhlo jejich šerpování. Přejeme tak Elišce, Julče, Pepovi a Tomovi šťastné vykročení do
dalších školních let a ať stále vzpomínají v dobrém na naši vlčickou školu. Na zahradě mateřské školy
probíhalo pasování předškoláků na školáky. Eliška, Šíma a Luky budou tedy od září našimi prvňáčky a
paní učitelky se na ně už moc těší.
Za letošní sběr papíru bylo škole uděleno 700 Kč. Za tuto částku byly pořízeny pomůcky do družiny a
mateřské školy. Důležitá informace se týká sběru hliníku. V příštím školním roce se již hliník sbírat
nebude! Letos jsme bohužel za hliník neobdrželi žádné peníze. Ve sběrně byl kontrolován hliník
magnetem a bylo zjištěno, že opravdu velký počet sbíraných předmětů nebyl z hliníku a tak nám sběr
neuznali.
pátek 30. 6. 2017 děti dostávaly vysvědčení a brána školy se tak na letní prázdniny uzavřela. Školka
bude také odpočívat a 14. srpna se znovu zahájí provoz.
Celý kolektiv MŠ a ZŠ přeje dětem i občanům Vlčic krásné léto, spoustu zážitků a také trochu toho
odpočinku. A s dětmi na viděnou v září!
kolektiv MŠ a ZŠ
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