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Vážený čtenáři,
sněhový poprašek konečně milosrdně
zakryl nedokončené práce, které jsem na
zahradě a okolo domu nestihnul. Letošní
podzim byl po letech nezvykle studený a
deštivý a babí léto se v podstatě omezilo
na prodloužený víkend a několik dní.
Chlad se projevil v brzkém zahájení topné
sezony. Mokro v polích a lesích zasáhlo
svým blátem i cesty a silnici. S nutností
sklidit a vzhledem na počasí a
agrotechnické lhůty, došlo i k většímu
zatížení hlukem o víkendech. Počet
podnětů a stížností na trase svozu
výpěstků
úměrně
vzrostl.
Přístup
znečišťovatelů je různý. Někteří průběžně
činí kroky k omezení následků, jiní aspoň
občas opláchnou nejhorší bláto a někteří
mají za to, že to není jejich problém.
S uspokojením naopak můžeme kvitovat
skutečnost, že ani druhá letošní vichřice
nezpůsobila na našem území žádné větší
škody na majetku. V obecním lese se to
obešlo pouze několika vyvrácenými nebo
zlomenými stromy.
Navzdory sychravému počasí se podařilo
dokončit a zkolaudovat ČOV pro ZŠ.
A také zemědělskou cestu do Čermné,
která bude uzavřena pro motorová vozidla
s výjimkou uživatelů pozemků.
Od odbočky u zrcadla až na horní část
obce byla v říjnu vyměněna všechna
svítidla za nová tělesa s automatickým
stmíváním. Celkem se jedná o 21 svítidel.
Pozornost a částečné omezení dodávky
pitné vody si vyžádaly dva úniky vody na
nejporuchovější přípojce od silnice k
bytovkám okolo kulturního domu.
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Omezení se snažíme minimalizovat a pro
tyto situace bych uvítal větší zájem o
registraci do Mobilního rozhlasu pro Vaši
rychlou informovanost.
Vpravdě masovou akcí bylo přivítání
novorozených občánků. Sál kulturního
domu byl zaplněn skoro stejně jako o
týden později při Poslední leči. Na první
adventní neděli, tzv. železnou, se nám
podařilo napínavé rozsvícení stromku i s
novou hvězdou svítící v obecních
barvách. I pro mne to byl docela
adrenalinový zážitek, a to nejen samotné
rozsvícení, ale i její instalace z plošiny.
Navazující Mikulášská nadílka byla
hezkou podvečerní tečkou. Věřím, že jste
odcházeli plni dojmu z vystoupení dětí ZŠ
a MŠ a plni občerstvení, které nám
obětavě pomohli rozlévat členové
hasičského sboru.
Do třetice bude první svátek vánoční
povýšen koncertem místních hudebníků o
další duchovní a poslechový zážitek.
Po novoročním přípitku nás čeká
„supervolební“ leden - viz 2. strana, a na
podzim komunálky.
Třetí lednovou sobotu Vás rád spolu se
všemi organizujícími zastupiteli přivítáme
na obecním plese - viz pozvánka uvnitř.
V obci se na podzim objevili vlci a
chovatelé utrpěli škody v chovu ovcí.
Přeji Vám poklidné svátky, pohodu a
zdraví do dalšího roku. Děkuji za
spolupráci, pomoc, radu a podporu všem,
kteří pomáhají spoluutvářet tvář obce
nejen ve smyslu fyzickém, ale i ve
společenském duchu.
Milan Pecen, starosta obce
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11. ročník
Povoleno MFK ČR E 17205

Obnova katastrálního operátu

Na základě oznámení Katastrálního
úřadu pro KH kraj, pracoviště
Trutnov, bylo zahájeno zjišťování
průběhu hranic pozemků pro obnovu
katastrálního
operátu
novým
mapováním.
Laicky řečeno dojde k přesnému
zaměření a
zakreslení
Vašich
pozemků. Tomu bude předcházet
projednání
s každým
dotčeným
vlastníkem nemovitosti a fyzická
prohlídka přímo v terénu za Vaší
účasti. Se zahájením se uvažovalo již
tento prosinec, kdyby bylo vhodné
počasí bez sněhové pokrývky.
K projednání na místě bude každý
vlastník vyzván Katastrálním úřadem
písemně. Termín lze po dohodě
v určitých mezích upravit tak, aby
Vám vyhovoval.

Plánované akce:
 25. prosince 2017 v 19:00 hodin
Vánoční koncert
 20. ledna 2018
Obecní ples
 23. února 2018
Ples SDH
 17. března 2018
Maškarní bál
 5. května 2018
Bleší trh KPN
 28. července 2018
Den obce Vlčice
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!!! ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 29. listopadu 2017
- Rozpočtové provizorium na rok 2018, účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým provizoriem na rok 2018 ve výši
příjmů a výdajů Kč 9.217.600,- (viz příloha), finančním výborem schváleno dne 27.11.2017.
- Nabytí nemovitostí – ČOV ZŠ, polní cesta HC13, pověřujeme starostu obce, k podpisu předávací smlouvy na polní
cestu HC13 a dále schvalujeme nabytí nemovitosti ČOV ZŠ a zapsání do majetku obce.
Schválení žádosti ZŠ o příspěvek na děti trvalé bydlící, ředitelka ZŠ, požádala o příspěvek pro děti s trvalým pobytem v
naší obci, a to Kč 3.000,- na dítě. Jedná se o 22 dětí (celkem Kč 66.000).
- Schválení žádosti MS Vlčice o příspěvek, MS Vlčice písemně požádal o příspěvek pro zvěř na jaderná krmiva a
medikovanou sůl ve výši Kč 4.300.
- Schválení rozpočtového opatření č. 4/2017, dotace od KÚ HK na volby Kč 18.467,- (4111 UZ 98071), upravený
rozpočet za období 9/2017 ve výši příjmů a výdajů Kč 72.590,- a upravený rozpočet za období 10/2017 ve výši příjmů a
výdajů Kč 18.340,- (viz příloha)
- Byla vydána nová vyhláška o odměňování členů zastupitelstva a zrušila původní. Odměny ZO, s platností od
01.01.2018, schvalujeme stanovit ve stejném rozsahu podle předchozího usnesení ze dne 30.03.2016.
- Chodníky v naší obci: byl předložen návrh trasy a předpokládané dotčené pozemky; navrhujeme provést jednání s
vlastníky o záměru koupě nebo převodu pozemků za cenu běžnou (tj. max. 55 Kč/m2) a pověřujeme starostu obce
jednáním s vlastníky pozemků, na kterých se uvažuje s vybudováním. Byla vedena diskuse o možnosti financování bez
konečného rozhodnutí, podána zpráva o průběhu přípravných prací.
- Obec Vlčice zakoupila pro JSDH Vlčice cisternu LIAZ. Dále budeme jednat o záměru prodeje staré cisterny. Starosta
obce odpověděl zastupitelům na otázky o neoprávněném stavebním zásahu do budovy garáže pro cisternu. Pro přestrojení
výbavy a opravy cisterny byla dána k dispozici dílna v areálu sběrny.

- ZO zve všechny občany na novoroční přípitek.
- Uskutečníme prodej vánočních stromků. Na obci přijímáme žádosti občanů na vánoční stromky. Bude jednat o cca 15
kusů.

- Zveme občany na obecní ples, který se uskuteční v sobotu 20.1.2018.
- Od křižovatky u zrcadla na Horní Vlčice bylo vyměněno veřejné osvětlení.
- Byla podána ústní žádost o osvětlení v úseku Liebichovi – Rejmontovi; v nejbližší době se o rozšíření neuvažuje;
svítidla po výměně (viz předchozí bod) byla uskladněna a je možné je využít pro výměnu nebo rozšíření.
- Ředitelka ZŠ poděkovala Spolku proti nudě za sponzorský dar pro ZŠ a MŠ, dále předložila návrh rozpočtu na rok 2018;
k projednání dojde na příštím ZO; Poté řešila provozní záležitosti týkající se chodu školského zařízení.
- Paní D. P. se závěrem zeptala na stav příprav chodníku v obci, poukázala na poškození krajské silnice a některých
komunikací v obci a zablácených lesních cest. Zkritizovala neuklizené napadané listí na chodníku před KD a skutečnost,
že sousední bytovka neudržuje své okolí sekáním trávy; vyzvala ZO k rekonstrukci místní komunikace k bytovkám za
KD; závěrem prohlásila, že se stejně nic nedozvěděla. Starosta odkázal žadatelku na proběhlou diskuzi o přípravách
chodníku; sdělil, že eviduje díru v komunikaci za KD, která bude s dalšími na místních komunikacích průběžně opravena
v době příznivějšího počasí; obec neplánuje generální rekonstrukci místní komunikace k bytovkám za KD.
- v příštím roce se předpokládá konání šesti jednání ZO v přibližně dvouměsíčních intervalech
- Uzávěrka zimního vydání Vlčických novin bude 2. dubna 2018
Oznámení o době a místu konání Voleb na území obce Vlčice
Doplňovací volby do senátu parlamentu české republiky (I. kolo):
5. ledna 2018 (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
6. ledna 2018 (sobota) od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Případné druhé kolo:
12. ledna 2018 (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
13. ledna 2018 (sobota) od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volba prezidenta České republiky
12. ledna 2018 (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
13. ledna 2018 (sobota) od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Případné druhé kolo:
26. ledna 2018 (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
27. ledna 2018 (sobota) od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Místem konání voleb je budova kulturního domu čp. 201, 542 41 Vlčice.
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OHLÉDNUTÍ
ZA
ROKEM
ŽIVOTA VLČICKÝCH HASIČŮ
Zdá se to být nedávno, co jsme
připravovali plán činnosti na rok
2017 a už zbývá několik málo dní
do jeho konce. To ve většině z nás
vyvolává
nutkání
bilancovat
úspěchy a nezdary, kterými bylo
naše konání korunováno.
Je to neuvěřitelné, ale dlouhých
pět let nám počasí nedovolilo
uspořádat soutěž v bobování.
Letos v lednu konečně napadlo
tolik sněhu, že se 48 závodníků na
různých „přibližovadlech“ mohlo
utkat ve sjíždění kopce. Závod
původně dvoukolový jsme kvůli
ledovému větru museli po prvním
kole ukončit, ale i tak jsme si
všichni
užili
plno
zábavy.
Děkujeme p. Procházkovi, který
nám umožnil vstup na Beránkův
kopec, a p. Obstovi za perfektně
připravené dráhy pro sjezd.
V pátek 24. února jsme pořádali
již 69. Hasičský ples. Z našeho
pohledu se jednalo o vydařenou
akci, jejíž tradici se nám daří
udržovat především díky slušnému
zájmu veřejnosti a nezanedbatelné
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podpoře ze strany sponzorů. Doufáme,
že příjemná hudba a bohatá tombola
jsou nejen odměnou pro příchozí ale
zároveň i pozvánkou na ples příští.
Další
plánovanou
akcí
byly
Čarodějnice. Lampiónový průvod v čele
s čarodějnicí vyrobenou dětmi z
mateřské školy opět směřoval od
kostela ke kulturnímu domu, kde místní
siláci bez potíží vztyčili májku, zatímco
na louce za kulturním domem se
pomalu rozhořívala vatra a ohýnek na
opékání buřtů. Dětí v průvodu šlo
hodně, bohužel však málokteré v
kostýmu čarodějnice či čaroděje, takže
jsme měli trošičku problém vyhlásit tři
nejzdařilejší převleky.
28. května jsme s malým předstihem
uspořádali Dětský den. Sluníčko svítilo
jako na objednávku a na hřiště přilákalo
téměř 60 dětí. Připravili jsme 13 her a
soutěží, některé klasické jiné nové, jen
aby se naše ratolesti dosyta „vyřádily“.
Největší oblibě se tradičně těšila
džberovka - stříkající voda dokonale
schladila všechny v okruhu několika
metrů. Sladké výhry ze soutěží děti
nakonec doplnily hračkou dle vlastního
výběru. Malé děti vybíraly opravdu
pečlivě a dávaly si na čas, zatímco výběr
školáků vyvolával dojem nájezdu
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barbarů :). Na úplný závěr došlo na
poměřování sil při přetahování lanem.
Místní děvčata po urputném boji
chlapce udolala. Potvrdilo se, že zdání
klame - i křehké květinky jsou plné
síly.
Nejdůležitější akcí tohoto roku pro
nás beze sporu byly oslavy 140. výročí
založení
sboru.
Někdo
může
namítnout, že jsme v roce 1995 slavili
50 let jeho trvání. Pravdou je, že jsme
věděli, že hasiči v naší obci mají
mnohem delší historii, avšak chyběly
jakékoliv písemné důkazy. Ty se
podařilo dohledat až vloni v dalekých
rakouských archivech. Dlouhé měsíce
jsme pak plánovali a organizovali vše
potřebné pro hladký průběh našeho
dne s velkým D. 24. června se v deset
hodin dopoledne zaplnil kostel sv.
Vojtěcha, kde proběhlo slavnostní
svěcení našeho nového praporu. Po
obřadu byla před kostelem farářem
požehnána také naše technika. Poté se
za doprovodu dechové hudby
Krakonoška a mažoretek vydal průvod
směrem ke kulturnímu domu. V tento
významný den jsme také vzpomněli na
našeho patrona sv. Floriána, k jehož
soše, kterou jsme cestou míjeli, ráno
naše vedení položilo květiny. Před
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kulturním domem, kde ještě
zahrála Krakonoška a své umění
předvedly malé mažoretky, jsme
našim hostům předali pamětní
listy a našeho nejstaršího člena p.
Kantora ocenili za jeho věrnost
sboru trvající úžasných 55 let.
Následně
byla
na
sále
zpřístupněna výstava mapující
minulost i přítomnost vlčických
hasičů. Celou expozici jsme
připravovali v průběhu týdne a v
pátek dopoledne ji navštívily děti
ze základní a mateřské školy. Pod
taktovkou p. Figery, který pro děti
připravil zajímavý výklad, si děti
prohlédly hasičskou zbrojnici a
vozidla, překonaly překážkovou
dráhu a po drobném občerstvení
shlédly ukázku hašení různých
typů požáru. Sobotní program
pokračoval hudební produkcí tří
skupin proloženou ukázkami práce
profesionálů z HZS Trutnov, rychlé
záchranné služby a historické parní
stříkačky. Pro děti byl připraven
skákací hrad, tvarovací balónky a
malování na obličej, o něž byl
ohromný zájem. Hudba hrála až do
jedenácté
hodiny,
přičemž
předpokládaným koncem akce
měl být nádherný ohňostroj
podbarvený hudbou, který rozzářil
oblohu nad parkem v deset hodin.

LIAZ CAS
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O necelý měsíc později jsme na
místním hřišti pořádali pohárovou
soutěž mužů a žen v požárním útoku, jíž
se zúčastnilo 7 družstev mužů a 2
družstva žen. Bohužel tentokrát se ani
jednomu z našich týmů nedařilo, a to
jsme ještě netušili, že je to letos poprvé
a také naposledy, co se muži i ženy
postavili na startovní čáru. Muži už řadu
let bojují s problémy při sestavování
družstva a v této sezóně i naše děvčata,
která vloni doslova převálcovala
veškerou konkurenci, dohnal fenomén
naší doby – práce na směny. Naprosto
rozdílné směnové systémy u 7 z 9
aktivních členek nám úplně znemožnily
jakoukoliv přípravu i účast na soutěžích.
A proto chcete-li posílit naše týmy,
neváhejte a oslovte kohokoli z nás.
Požární sport není jen o rychlosti, a tak
tu najde uplatnění každý bez ohledu na
výšku či váhu a ani věk tu nehraje
žádnou velkou roli. Nejdůležitější je
smysl pro tým a ochota zkoušet nové
věci. Ještě že naše barvy hájí kolektiv
mladých hasičů, jehož členové náš sbor i
obec zdárně reprezentují především na
soutěžích v běhu na 60m s překážkami.
I letos jsme se setkávali na dalších
akcích pořádaných jinými spolky, ať už
to byly plesy či zábavy, bleší trhy nebo
Den obce, tam všude jsme se snažili
pomoci zajištěním občerstvení. Věřte,
že pokaždé děláme vše, co je v našich
silách pro to,
abyste vy, co se
přijdete bavit,
byli spokojeni, a
to
v rámci
dobrovolnosti
bez nároku na
odměnu. O to
víc zamrzí slova
kritiky vyřčená
kdesi v ústraní.
To nás však
neodradí,
a
pokud o naši
pomoc
bude
stále
zájem,
budeme
se
pravidelně vídat
i nadále.
Svůj čas a
energii
však
nevěnujeme jen
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činnostem, při nichž jsme veřejnosti na
očích. Naši prioritou samozřejmě stále
zůstává požární ochrana. Členové
výjezdové jednotky i nadále absolvují
potřebná školení, získávají odbornost,
aby byli řádně připraveni pro případ
zásahu. V tomto roce jejich schopnosti
prověřil strom spadlý přes cestu, požár
sazí v komíně, požár hrabanky
v bezprostřední
blízkosti
lesního
porostu, ale i likvidace nebezpečných
rojů vos. Každoročně z rozpočtu
přiděleného
obcí
doplňujeme,
obnovujeme a udržujeme vybavení,
kterým disponujeme. Rozhodně se
nejedná o malé částky, a to hlavně
v případě výjezdových vozidel, a proto
nás potěšilo rozhodnutí zastupitelstva
obce nahradit stávající cisternu CAS 25
– Š 706 RTHP z roku 1977 za novější
CAS K 25 – L 101. Liazka vyrobená
v roce
1990
dosud
sloužila
podnikovým hasičům zbrojovky Sellier
a Bellot ve Vlašimi. Doufáme, že po
nezbytných opravách a úpravách,
kterých se ujali zruční členové našeho
sboru, bude sloužit ku pomoci a
prospěchu bližních dlouhá léta.
Než jsme se nadáli, rok se překulil a
je tu adventní čas. Mikulášskou
nadílku jsme letos zcela netradičně
spojili
s rozsvěcením
vánočního
stromu. Snad naši děsiví čerti moc
nenarušili příjemnou atmosféru 1.
adventní neděle, kterou dokázali svým
zpěvem vykouzlit naše děti. Budiž
nadílka, kterou je obdarovali Mikuláš
s andělem,
náplastí
na
jejich
vystrašenou dušičku.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
zastupitelstvu za finanční a materiální
pomoc, kterou nám v roce 2017
poskytlo, a věříme, že i v roce
následujícím bude naše spolupráce
pokračovat
v duchu
vzájemné
vstřícnosti a porozumění. Děkujeme
všem, kteří nám po celý rok nezištně
pomáhali, a děkujeme také vám všem,
jež se na našich akcích bavíte, a tím
nás podporujete v našem snažení.
Všem
spoluobčanům
přejeme
kouzelné a poklidné vánoční svátky a
v novém roce hojnost zdraví, štěstí a
porozumění.
Za SDH Vlčice Pelantová H. ml.
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Zpráva za rok 2017
Krátkou zprávu zas,
připravil si pro Vás jeden z nás.
O všem, co prožili jsme v letošním tom roce,
o všem, co snad potěšilo i vás.
Tedy dobře a pozorně račte chvíli číst,
neb na otázky nezbývá zde list.
Jak už bývá zvykem a milou povinností,
je tu čas pro nákup nezbytností.
A proto jsme rádi přivítali vás
letos na dvou Blešácích.
Snad každý zde našel, co šťastným ho činí zas.
Klub proti nudě předal na své výroční schůzi v sobotu
I když místo jsme změnit nakonec museli,
25. listopadu 2017 Základní a mateřské škole ve Vlčicích
však spokojenost byla vidět a snad i trochu krás.
finanční příspěvek ve výši 3 tisíce korun. Dar z rukou
S příslibem dalších ročníků
předsedy Jána Petrince převzala osobně ředitelka školy
ač nevíme, zda místo bude, jak je ve zvyku,
Mgr. Věra Drapáková, která jim poděkovala slovy i
těšíme se na vás.
čerstvě upečenou bábovkou.
Sponzorským darem škole a školce končíme tuhle rubriku.
Částka získaná z dobrovolných příspěvků členů a
Ještě je tu místo pro obecní turnaj v pingpongu,
návštěvníků akcí pořádaných klubem bude dle sdělení
ač ten zas příliš neuchvátil vás.
přebírající využita pro vánoční nadílku.
Za účast celých osmi hráčů
Byla by škoda, aby tato informace zapadla ve verších...
však přesto děkujeme.
mbp.
Letos poslední ročník přešel čas.
Tak jen gratulace vítězi.
Věřte, hrál zase jako ďas.
A co výlet?
No to snad víte nejlíp sami.
Že letos nechtělo se vám s námi.
Tedy zrušeno bylo vše
a na místo výletu, posezení v hospodě. :-)
Ještě pár dalších akcí stihli jsme si užít,
člověče nezlob se, opékání, střelby, kuželky, vlčický žralok či výlet na kolech,
snad každý měsíc něco zážitků mít.
Jen doufejme, že stejné tempo bude mít i náš příští rok,
doufejme, že neochabne nám ten svižný krok.
A my zas budeme pro Vás, pro Nás, pro Ně
kdejakou novinku, nápad či jiné chystat pilně.
Za případné návrhy budeme ovšem rádi,
ať stejně pestrý máte rok
a s námi stíháte držet krok.
A na závěr velké díky vám všem,
především za to ,že dočetli jste až sem:-)
Váš Spolek proti nudě

Vítání občánků 11. listopadu 2017
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Betlém z Vlčic na výstavě v Trutnově (stará radnice).
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Zprávy od našich Vlčat a Vlčátek
Sněhové vločky už zavítaly i do naší obce a vzduchem se nese vůně cukroví a
krásná atmosféra blížících se Vánoc. Již brzy nastane ten den, kdy se dětem
rozzáří oči tím nejkouzelnějším radostným pohledem. Než tento den nastane,
přečtěte si, jak jsme pestře strávili barevný podzim.

Zprávičky letem světem, vlčickou školou a školkou:


V září naši ZŠ i MŠ navštívila Česká školní inspekce, která prováděla následnou kontrolu. Nedostatky zjištěné
při inspekci v roce 2015 byly díky úsilí všech zaměstnanců odstraněny, což nás všechny velmi potěšilo.



Vlčata s Vlčátky pilně trénují na zimním stadionu v Trutnově své bruslařské dovednosti a dělají obrovské
pokroky.



V listopadu proběhlo na OÚ vítání občánků. Tento slavnostní akt doplnily děti z mateřské i základní školy
svým vystoupením a doufáme, že všem tento výjimečný den příjemně zpestřily.



Každé malé dítě ví, že v naší zemi nosí dárky Ježíšek. A aby Ježíšek věděl, co si naše děti přejí, ,,napsaly“ mu
dopis. Každý namaloval dárek, který by mu udělal největší radost. Někdo raději namaloval dárků více, aby si
to náhodou Ježíšek nerozmyslel a nepřišel s ,,prázdnou“. Od té doby každý den netrpělivě sledujeme
a kontrolujeme okno, zda se za ním neobjeví obálky s odpověďmi od Ježíška.



Základní škola a mateřská škola srdečně děkuje našemu věrnému sponzorovi ,,Spolku proti nudě“. Paní Jana
Šourková předala na výroční schůzi paní ředitelce i letos finanční dar, který bude využit na dárky od Ježíška.
Velmi si vážíme tohoto sponzorského daru a děkujeme za stálou přízeň!



1. prosince se uskutečnil Den otevřených dveří. Každý návštěvník měl možnost prohlédnout si školu, vyrobit
si několik dárečků, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí, překonat překážkovou dráhu. Těšíme se na
všechny opět v příštím roce.



A co by to byl za advent, kdyby se ve školce nepekly perníčky. Děti společně s paní učitelkou Denisou
Dankovou a Hankou Friedbergovou vytvořily krásné perníčky, které vypadaly jako od pravých cukrářů
z Pardubic. I ve škole se děti nenechají zahanbit a díky paní Jitce Horké si budou moci opět ozdobit svůj
perník.



Aby si děti ve školce užívaly toto nejkrásnější období v roce plnými doušky, navštívila je slečna Lucka
z výtvarné dílny Bosorka v Janských Lázních. Lucka dětem s sebou přivezla svícínky a zvonečky, které si
všechny děti namalovaly a ozdobily. Děti si svůj výtvor po vypálení keramiky mohly odnést domů a
obdarovat tím své nejbližší.
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Halloweenské tvoření
V říjnu děti z mateřské a základní školy vyzdobily naše budovy
halloweenskými dýněmi. Všichni se sešli ve školní družině a paní
učitelka Anna Plovajková dětem vysvětlila, co je to Halloween, jak
vznikl a kde se slaví. Tento poutavý příběh doplnily i dotazy některých
dětí. Poté se děti rozdělily do skupinek a začalo se vydlabávat. Musí se
uznat, že fantazii se meze nekladly. Děti s dopomocí dospělých
vydlabaly různá strašidelná stvoření, která se zapálenou svíčkou
vytvořila tu pravou, halloweenskou atmosféru.

Náš kamarád z Vlčic
Školní rok 2017/2018 se nese v duchu projektu ,,Náš kamarád z Vlčic“. Rádi bychom, aby děti poznaly naše
krásné Vlčice a nezapomněly, kde je jejich domov. Proto Vlčátka vyrazila na ,,průzkum“ obchůdku v naší obci, kde
nás přivítala s úsměvem paní Machová. Dětem bylo umožněno prohlédnout si celý obchod včetně skladu. Nejvíce je
zajímaly regály se sladkostmi. Právě tyto mlsy bývají tím nejoblíbenějším zbožím z celého obchůdku, a tak si každý
domů odnesl čokoládový penízek. Na závěr této exkurze děti uchvátil pytel brambor. Silák Štěpánek se snažil vším
svým úsilím zvednout pytel, ale zjistil, že potřebuje sníst ještě pár knedlíků. Exkurze v obchůdku měla u dětí úspěch
a již teď se děti těší, kam se podívají v rámci projektu příště. Touto cestou moc děkujeme paní Machové za ochotu,
vřelé přivítání a milé překvapení.
Ve škole se naši školáci nejprve rozhodovali, jak kamaráda z Vlčic pojmenovat, nakonec rozhodlo losování,
ve škole máme Bohouška. V hodinách anglického jazyka určili žáci jeho věk a povolání – škola poskytla azyl
35letému strojvůdci, jehož podobu děti ztvárnily při výtvarné výchově, kde ho také pořádně v několika vrstvách
opravdu poctivě ustrojily. O kamarádovi se mluví při každé příležitosti i v hodinách českého jazyka a čtení, budeme
ho postupně seznamovat i se všemi zajímavými místy v naší vesnici.
Kroužky a kluby na ZŠ
Letošní rok je pro žáky na základní škole velmi pestrý. Škola nabízí plno aktivit, od října funguje několik
kroužků a dva školní kluby, kterých se v hojném počtu děti účastní. Prvním kroužkem v týdnu je pondělní – Dupy,
dupy, dup – Tanečky. V tomto kroužku děvčata, ale i jeden statečný chlapec, hrají pohybové hry, cvičí na hudbu,
zkouší drobné jogínské cviky a v neposlední řadě nacvičují taneční choreografii. Úterní odpoledne je věnováno
korálkování a knihám ve čtenářském klubu. Začíná paní učitelka Pavlína Skočdopolová, která vede kroužek
Korálkování. Jak už název napovídá, děti v kroužku vyrábí z korálků. Zajímavými technikami tvoří nejrůznější doplňky
jako je například paměťový drátek, mušličkový náhrdelník nebo tvoří výrobky z FIMO hmoty. Zatímco děti na tomto
kroužku zaměstnávají hlavně ruce, čtenářský klub se snaží o prohlubování čtenářské gramotnosti a pozitivního
přístupu ke knížkám. V klubu si vždy společně se slečnou asistentkou Petrou Řezáčovou žáci oddechnou u knížky,
něco si vyrobí a krátkou chvíli věnují nejen kultuře ducha, ale i těla. V posledních dnech nacvičují představení „Proč
je dobré, že je smrt na světě“, které si děti samy přečetly a vybraly. „Středa, jídla i sportu je třeba“, tak zní staré
úsloví a my se jím také řídíme. Po skončení školní družiny se děti přesunou do školní kuchyňky, kterou nám nabízí
zázemí školní družiny, a která je vybavena sponzorskými dary od rodičů. V kroužku „Vaření, aneb v bříšku jako v
pokojíčku“ se naši malí kuchtíci učí vařit snadné dobroty jako jsou lívance, tousty ať už sladké nebo slané, koláčky,
slaní šneci nebo palačinky. Po tomto kroužku se otevírají „brány“ do tělocvičny, kam naběhnou malí florbalisti a
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hodinu se věnují tomuto sportu pod vedením trenérů p. Lukáše Hudíka, p. Marka Macha nebo p. Jakuba Zikmundy.
Čtvrtek je ve znamení her, které paní ředitelka mohla pro žáky zakoupit díky financím z evropských fondů. Děti se
jejich hraním velmi dobře zabaví, rozšiřují si obzory a učí se novým věcem. V klubu logických her jsou zařazeny i
oddechové hry, při kterých děti nemusí přemýšlet. Páteční odpoledne necháváme sobě i dětem trochu oddychu a
čas na přípravu víkendových aktivit.

Vlčický betlém
Jednoho dne přišla na základní školu nabídka z trutnovského střediska volného času, která se týkala
zapojení se do tradiční každoroční výstavy Betlémů. Byly osloveny základní školy z trutnovského regionu, zda
nechtějí se svými žáky vyrobit svůj Betlém a vystavovat
ho pak společně s ostatními na Staré trutnovské radnici.
Paní učitelky z naší školy to velmi zaujalo, vnímaly to jako
hezké zpestření před vánočními svátky. Děti se tímto
způsobem mohly seznámit s příběhem Marie, Josefa a
Ježíška, navodit si vánoční atmosféru a v neposlední řadě
tak hezky prezentovat školu. K tvorbě byla vybrána na
vzduchu tvrdnoucí hmota, bylo použito koření - pepř,
nové koření a hřebíček. Žáci pracovali společně ve
smíšených skupinkách. Nejdříve se všichni seznámili
s betlémským příběhem prostřednictvím pohádky, poté si
rozdělili jednotlivé postavy a zvířátka a už se modelovalo.
Výsledkem je menší Betlém, který se velmi povedl, neboť
byl společnou prací všech dětí a byl jejich. K vidění je na Staré trutnovské radnici od 24.112017 do 10. 12. 2017, kde
se celá výstava koná.

Projekt záložky
Tento každoroční projekt v České republice zastupuje Centrum dětského čtenářství v Brně, přímo Knihovna
Jiřího Mahena. Zapojit se mohou celé školy či jen jednotlivé třídy. Základní myšlenka je postavena na výrobě záložky
do knihy, která může být vyrobena jakýmkoli
způsobem a formou, mottem letošního ročníku bylo
,,Tajuplný svět příběhů“. Když jsou záložky vyrobeny,
odešlou se na Slovensko spárované škole stejného
typu a pokud možno třídě se shodným počtem žáků
jako má třída či škola v České republice. Jakým
způsobem bude probíhat jednotlivá komunikace a
rozvíjení možnosti navázat přátelství je už jen na
samotných školách. Cílem projektu je přiblížit děti ke
knize a tajemství jednotlivých knih, k možnosti
navázat přátelství prostřednictvím dopisů a kdo ví,
třeba i osobnímu setkání. Naše škola navázala
kontakt s malotřídní školou z Prenčova. Děti
natěšeně stály kolem balíku se záložkami a pomalu
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ani nedýchaly při jeho rozbalování. Obsahoval samozřejmě záložky, ale i dárečky od dětí, dopisy, vyrobené knihy o
Slovensku a povoláních, vlajky, CD s představeními žáků Prenčova. Děti měly ohromnou radost a byly natěšené.
Samy pak odeslaly balík též se záložkami, s dopisy, dárečky, CD s představením se a videoklipem školní písně,
nějakou sladkostí. Všichni ze základní školy doufají v dlouhodobější spolupráci, vyměňování dopisů a získání tak
nových kamarádů, ve vzájemné obohacení.

Rozsvícení vánočního stromku
První adventní neděli 3. 12. 2017 jsme se již tradičně sešli před OÚ, abychom si společně užili kouzlo
adventu a rozsvícení vánočního stromu. Vystoupení dětí naší školy doplňovala vůně svařáku či horké čokolády a
poté se konečně při zvuku zvonečků rozsvítila světélka na stromě. Tato vůně zřejmě probudila i nečekanou
návštěvu z horoucích pekel v doprovodu s andělem a Mikulášem, která tuto tradiční akci zpestřila. Tímto srdečně
děkujeme panu starostovi Milanovi Pecenovi za ozvučení vystoupení ZŠ a MŠ, našim malým i dospělým účastníkům,
dále rodičům za podporu především při zpěvu vánočních koled. Dále mnohokrát děkujeme za krásný doprovod na
klavír slečně Tereze Drapákové, panu Bořkovi Trávníčkovi za doprovod na příčnou flétnu. V neposlední řadě chceme
poděkovat za zapůjčení kláves obci a místním hudebníkům.

Čertomikulášská nadílka
5. prosince nastal ten dlouho očekávaný a osudný
den, kdy se v našich dveřích objevil Mikuláš. Tentokrát měl
s sebou opravdu přísného čerta, který se nebál odnést do
svých pekel každého nenapraveného hříšníka. Ještě štěstí, že
děti právem ochraňoval krásný andílek, který čerta
přesvědčil, že naše děti jsou nebo určitě budou ty
nejhodnější ze všech. I přes maličký strach děti zarecitovaly
krásné básničky, zazpívaly roztomilé písničky a byly po
zásluze obdarovány balíčkem dobrot od Mikuláše. Ti
nejodvážnější si pohladili i čerta… Mnohokrát děkujeme této
vzácné návštěvě, že si k nám našla cestu a těšíme se zase za
rok Na viděnou.
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