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Váţení a milí čtenáři,
v těchto nelehkých časech se mi jen stěţí daří
nacházet slova, která
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Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vlčice, konaného dne 4. 3. 2020
Přítomni: p. Petr, p. Cvrček, p. Obst, p. Trávníček, Ing. Turičík, p. Horký, Mgr. Reil, pí Trávníčková
– zapisovatelka
Hosté: viz prezenční listina
Program:
1. Schválení programu jednání
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Hospodářská činnost za rok 2019
4. Hospodaření obce za rok 2019
5. Rozpočet obce na rok 2020
6. Rozpočtový výhled na rok 2021/2022
7. Ţádosti o finanční příspěvky
8. Ţádosti o odkup pozemků
9. Pronájem a prodej nemovitého majetku obce podle schváleného a zveřejněného záměru
z předchozího zastupitelstva
10. Rozpočet Výjezdové jednotky SDH Vlčice
11. Rozpočet ZŠ a MŠ J. A. Komenského Vlčice
12. Rozpočet provozu vodovodu na rok 2020
13. Program rozvoje obce Vlčice
14. Smlouva o dílo – chodníky
15. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
16. Různé

1. Schválení programu
Starosta obce, p. Petr, seznámil přítomné s programem dnešního jednání.
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatele dnešního zápisu navrhujeme p. Obsta a Ing. Turičíka.
3. Hospodářská činnost za rok 2019
Pí Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s výsledky hospodaření hospodářské činnosti
za rok 2019: středisko voda – příjmy Kč 562.336,52, výdaje Kč 412.906,39,zisk Kč 149.430,13; středisko les – příjmy Kč 434.986,97, výdaje Kč 193.731,51, zisk Kč 241.255,46; středisko sběrna – příjmy Kč 73.653,96, výdaje Kč 170.393,01, ztráta Kč 96.739,05; středisko doprava – příjmy Kč
58.537,37, výdaje Kč 291.002,33, ztráta Kč 232.464,96; ostatní (poplatky banka) – příjmy Kč 3, výdaje Kč 5426,51, ztráta Kč 5.423,51.
Příjmy celkem Kč 1.129.517,82, výdaje celkem Kč 1.073.459,75, celkem hospodářská činnost za
rok 2019 Zisk Kč 56.058,07 (viz příloha).
4. Hospodaření obce za rok 2019
Pí Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s výsledky hospodaření obce za rok 2019: daňové příjmy Kč 9.754.137,45, nedaňové příjmy Kč 1.431.399,34, přijaté transfery
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Kč 4.448.693,99, příjmy celkem Kč 15.634.230,78, běţné výdaje Kč 9.650.713,10, kapitálové výdaje Kč
1.030.133,59, výdaje celkem Kč 10.680.846,69, obce Vlčice za rok 2019 celkem zisk Kč 4.953.384,09 (viz
příloha).
5. Rozpočet obce na rok 2020
Pí Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtem obce Vlčice na rok 2020, a to ve výši
příjmů a výdajů Kč 11.247.730,- (viz příloha).
6. Rozpočtový výhled na rok 2021/2020
Pí Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem obce na rok 2021 ve výši
příjmů a výdajů Kč 9.425.000,- a na rok 2022 ve výši příjmů a výdajů Kč 12.002.000,- (viz příloha).
7. Ţádosti o finanční příspěvky
 Domov pro seniory Pilníkov (pí ředitelka) poţádala o poskytnutí finančního příspěvku na rok
2020. Navrhujeme poskytnout, jako v roce 2019, finanční příspěvek ve výši Kč 10.000,-.
 Spolek vlčických ţen (jednatelka spolku) poţádal o příspěvek na aktivity spojené s děním v obci
a dětmi ve výši Kč 15.000,-.
 Velitel SDH Vlčice poţádal o finanční příspěvek ve výš Kč 45.000,- (pro soutěţní druţstvo, mladí
hasiči, akce pro děti). Starosta obce, p. Petr, upozornil přítomné, ţe se můţe jednat o střet zájmu,
a proto se zdrţí hlasování.
8. Ţádosti o odkup pozemků
 P. Primák poţádal o odkup (směnu) pozemku č. 3671 v k. ú. Vlčice u Trutnova. Vzhledem
k tomu, ţe pozemek je jiţ od roku 2015 předmětem nájmu nebytových prostor smluvně uzavřený
mezi Obcí Vlčice a p. Hudíkem, nelze této ţádosti vyhovět.
 P. Plecháč poţádal o odkoupení části pozemku č. 225/1 v k. ú. Vlčice u Trutnova. Jelikoţ je u pozemku cesta, navrhujeme tento pozemek neprodávat.
9. Pronájem a prodej nemovitého majetku obce podle schváleného a zveřejněného záměru
z předchozího zastupitelstva
 Pí Malcátová poţádala o odkup pozemku č. 4196 k. ú. Vlčice u Trutnova dle zveřejněného záměru z 16. 01. 2020 za roční nájemné Kč 650,- (záměr byl Kč 630,-).
 Pí Malcátová rovněţ ţádá o pronájem pozemku č. 166/4 v k. ú. Vlčice u Trutnova, dle zveřejněného záměru z 16. 01. 2020. Roční nájemné činí Kč 164.
10. Rozpočet výjezdové jednotky SDH Vlčice
Výbor SDH Vlčice dodal rozpočet výjezdové jednotky v celkové výši Kč 143.000,-. Navrhujeme tento
rozpočet poníţit na Kč 125.000,-. Starosta obce, p. Petr, upozornil přítomné, ţe se můţe jednat o střet
zájmu, a proto se zdrţí hlasování.
11. Rozpočet ZŠ a MŠ J.A. Komenského Vlčice
Mgr. Drapáková, ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského Vlčice, předloţila návrh rozpočtu ZŠ a MŠ
Vlčice ve výši Kč 692.000,-. Navrhujeme tento rozpočet prozatím poníţit na částku Kč 500.000,-.
12. Rozpočet provozu vodovodu na rok 2020
Firma RT Vrchlabí vyčíslila rozpočet vodovodu ve výši Kč 260.000,-.
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13. Program rozvoje obce Vlčice
Starosta obce, p. Petr, oznámil přítomným, ţe dokument Programu rozvoje obce je jiţ hotový. Je potřeba tento dokument schválit.
14. Smlouva o dílo – chodníky
Výběrovým řízením prošla firma Repare Trutnov, je potřeba podepsat smlouvu, ale nejprve ji musí
zastupitelstvo schválit. Firma by s pracemi měla začít v dubnu letošního roku a chodníky by měly být
hotovy na podzim letošního roku v celé délce.
15. Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Firma Finco-Audit spol. s r.o. Trutnov provedla přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2019 a
nebyly zjištěny ţádné chyby a nedostatky.
16. Různé
 Pí Trávníčková, účetní obce, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2019 za období
12/2019, ve výši příjmů a výdajů Kč 1.749.250,- (viz příloha). Rozpočtové opatření schválil starosta obce. ZO bere na vědomí.
 P. Buben chtěl vědět, o jaké poloţky byl poníţen rozpočet SDH Vlčice. Starosta obce mu oznámil,
ţe o poloţky přenosné svítilny na oblečení, leštičku na boty, teleskopický ţebřík a termoplachtu.
 P. Kocourek vznesl dotaz, zda bude plán rozvoje obce v el. podobě. - ANO.
 Mgr. Drapáková – v MŠ a ZŠ proběhlo školení BOZP, zapojila se do programu MAS na 10 let –
strategie školství, poděkovala p. starostovi, p. Obstovi a p. Cvrčkovi za dopravu dětí do Trutnova
do knihovny. Plánují výlet do Ratibořic a Vysokého Mýta, 10x kurz plavání, karneval na téma pohádky, zápis do MŠ a ZŠ. V současné době je v MŠ 26 dětí a v ZŠ 21 dětí. Zápis plánují na 4/2020,
přesný termín bude upřesněn.
 P. Fr. Petr má problém s vytékáním spodní vody u silnice na H. Vlčicích. Starosta i p. Obst o tomto problému ví, ale v současné době musí řešit havarijní stav mostku u 6 bytovek, kalamitu
v obecním lese a výměnu vodoměrů.
 P. Fr. Petr – na H. Vlčicích je spadlý strom, který poškodil uchycení kabelu VO či rozhlasu – strom
rozřezal a je zapotřebí se na kabely podívat. Dále je blízko hydrantu velká kolej od aut, hrozí uraţení. - Navrhujeme zabudovat prozatím patník a kabely prohlédnout.
 P. Kocourek – bliká V. O. – blikajících lamp je více, budeme to řešit.
———————————————————————————————————————————

Korona virus
V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte a volejte na tel. číslo 603 558 879. Vše co budu vědět,
Vám zodpovím.

Martin Petr

Obecní ples
Na Obecním plese se nás celkem sešlo úctyhodných 87, k poslechu a tanci hrála skupina Ledvin Stones. Večer byl poklidný a příjemný. Děkujeme všem sponzorům za sponzorské dary.
M. Petr

Plán akcí na rok 2020
Čarodějnice
1. máj
Soutěţ 60 m děti
Dětský den se zábavným odpolednem pro dospělé

30.4.
1.5.
8.5.
30.5.

Soutěţ SDH
Den obce

18.7.
29.8.

Vzhledem k situaci a vývoji
koronaviru mohou být některé
akce zrušeny.
Martin Petr
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Společenská rubrika
V obci Vlčice se v roce 2019 narodilo 7 dětí (3 holčičky a 4 chlapečci).
V obci Vlčice v roce 2019 zemřeli 4 občané (2 ţeny a 2 muţi).
Do naší obce se v roce 2019 přistěhovalo 41 občanů a odstěhovalo 24 občanů.
Počet našich občanů k 31. 12. 2019 je 546.

Jubilanti:
Leden
Libuše Sigmundová
Ladislav Obst
Únor
Karel Petr
Vladimír Maissner
Březen
Jaromír Kratochvíl

3. 1.
6. 1.

50 let
50 let

5. 2.
11. 2.

65 let
50 let

20. 3.

65 let

Poděkování Tříkrálová sbírka 2019
S velkým úspěchem proběhla v druhém lednovém týdnu jubilejní dvacátá Tříkrálová sbírka. Díky nadšeným
tříkrálovým koledníkům a štědrým dárcům se můžeme opět pochlubit rekordní částkou 252.393,- Kč. Skupinek s tříkrálovými pokladničkami jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 59, ve Vlčicích 2. Padl i nový rekord částky v jedné pokladničce 12.403- Kč.
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2020 bude použit na zajištění provozu Domácí hospicové a paliativní
péče, na její podporu, propagaci.
Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o
komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít
konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest
a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné
poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.
Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.Letošní Tříkrálová sbírka byla plná překvapení, nadšení, radosti a skvělé spolupráce se
všemi, kdo se organizačně zapojili a napomohli ke zdárné realizaci takto náročné a jedinečné akce. Velmi
upřímná a srdečná spolupráce byla také se všemi tříkrálovými skupinkami a jejich vedoucími. Pozitivní reakce všech, kdo se do sbírky zapojili, a celkový rekordní výnos potvrdil důvěru v tuto sbírku. Děkujeme vám!
Upřímně ze srdce děkujeme všem obyvatelům Vlčic za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky a za stálou
důvěru v tuto sbírku. Celková částka vybraná mezi obyvateli činila nádherných
6. 554,- Kč. Srdečné poděkování paní učitelce Petře Řezáčové za její čas, nadšení
pro dobrou věc, pomoc při realizaci sbírky a jejím úžasným skupinkám tříkrálových
koledníků.
Děkujeme, že nám zachováváte stálou přízeň a pomáháte nám pomáhat.
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor TKS sbírky

Martina Vágner Dostálová
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Myslivecký spolek
Letošní zima byla pro zvěř hodně příznivá. Zásoby jsme připravili ke krmení do konce března (seno, oves). Krmit naplno ovšem nebylo třeba.
Zvěř se mohla pást na ozimech, které byly pěkně narostlé. Přikrmujeme
do jara, a to se, jak ukazuje počasí, blíţí. Na jaře se těšíme na nový ţivot.
Rodí se mláďata. Černá zvěř metá mláďata, srnčí, mufloni a vysoká zvěř
klade mláďata, pernatá zvěř zasedne snůšku vajec v lese a polích.
Obavu máme z jiných nemocí, jako jsou průjmy u srnčí zvěře a u prasat
prasečí mor. Vše je třeba sledovat a kontrolovat. Škodnou zvěř tlumíme,
aby neohroţovala kladená mláďata. Uloveno bylo:

Liška
Kuna lesní
Psík mývalovitý
Jezevec
Daněk – mimo plén
Černá zvěř
Muflon
Jelen

2018
30
4

61

2019
37
2
3
1
2
82
3
2

Srnčí zvěř je plánovaná. Za těmito čísly je spousta práce a hodin
na čekané. Je škoda, ţe drobná zvěř chybí. V době velkého sucha
jsme neměli divoké kachny. Stavíme nové posedy, krmelce a
kazatelny na lov a pozorování zvěře. Brigády organizujeme dle
potřeb. Myslivost má svá pravidla a specifika a proto, kdo miluje přírodu, je u nás vítán.

Myslivecký spolek Vlčice

Spolek vlčických žen
Přátelé obce, rády bychom za Spolek vlčických ţen nastínily pár chystaných akcí. Bohuţel za současné situace nejsme schopny říci a přislíbit, co
se skutečně zrealizuje.
Dětský karneval a následná zábava pro rodiče byla v důsledku současné
situace v republice přesunuta a my doufáme, ţe se nějaké podobně zaměřené odpoledne a večer podaří uskutečnit v následujících týdnech. O všem
budete určitě informováni plakáty, případně informace naleznete na internetu.
V neposlední řadě chceme poděkovat ZO Vlčice za schválenou finanční
podporu. Doufáme, ţe se situace v naší zemi uklidní a my se budeme těšit
a rády starat o zábavné a sportovní aktivity, které spojí děti a jejich rodiče.
Snad společně zaţijeme spousty zábavy a úsměvů.

Vlčický rohlíček 2019
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Mezi plánované AKCE SPOLKU VLČICKÝCH ŢEN na rok 2020 patří:
ČARODĚJNICE – Spolek zajišťuje špekáček a pití pro děti.
OLYMPIÁDA – Sportovní akce je naplánována na začátek letních prázdnin.
ROZLOUČENÍ S LÉTEM – Společné zábavně-sportovní odpoledne rodičů s dětmi, ke konci srpna, začátkem září.
DEN OBCE – Obci pomůţeme s uskutečněním dne. Pro děti budou připraveny kreativní
a sportovní aktivity.
DRAKIÁDA – podzim
POHÁDKOVÝ LES – podzim
AKCE PRO BABIČKY A DĚDEČKY – podzim
VÁNOČNÍ ROHLÍČEK – zima
Za Spolek vlčických ţen Adéla Petrová a Martina Šlégrová

OBEC VLČICE POŘÁDÁ 2. ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
pod vedením MGR. ADÉLY PETROVÉ
CHCETE, ABY VAŠE DĚTI O PRÁZDNINÁCH NĚCO ZAŽILY A PŘI TOM SE DOBŘE BAVILY?
VYUŽIJTE NAŠÍ NABÍDKY A PŘIHLAŠTE DĚTI NA PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR.

VĚKOVÁ SKUPINA DĚTÍ : 4-10 let
ČAS : vždy od 7:00 do 16:00
CENA: 1 800,- za daný termín včetně stravného
(pitný režim, oběd, odpolední svačinka, !!!dopolední svačinka z domova!!!)
(Tábor uhraďte prosím nejpozději 30.6.2020 na č.ú.: 130 370 4309/0800, VS 34292111)

TERMÍNY TÁBORŮ:
PUTOVÁNÍ S DUHOU: 13. 7. - 17. 7. 2020 (22 dětí)
vedoucí: Kateřina Vlčková, Vojtěch Škvrna a Lenka Botková

LÉTO SE ZVÍŘÁTKY: 27. 7. - 31. 7. 2020 (22 dětí)
vedoucí: Dana Stejskalová, Martina Šlégrová a Alžběta Raisová

KDE: Scházet se budeme v prostorách OÚ (obecní klub a kulturní sál)
NA CO SE VAŠE DĚTI MOHOU TĚŠIT: Program pro děti bude pestrý – sportování, výlet, různé
rukodělné činnosti – malování na trička, výroba lapačů, …a určitě nebude chybět hledání pokladu.
Myslím si, že si každý přijde na své a prázdniny s námi si řádně užije.
KDE DĚTI PŘIHLÁSIT:
Přihlášky a pokyny k táboru jsou k dispozici na OÚ Vlčice, případně na e-mailové adrese:
adelkar@centrum.cz1
!! TÁBOR SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE SE SOUČASNÁ SITUACE S NÁKAZOU KORONAVIREM UKLIDNÍ A BĚH
PRÁZDNIN A ŽIVOTA BUDE JIŽ V KLIDNÉM A ZABĚHNUTÉM REŽIMU!
1
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Zprávy od našich Vlčat a Vlčátek
Dovolte nám, abychom Vás opět seznámily s tím, co se u nás děje a jaké akce u nás proběhly.








Vánoční den v MŠ a ZŠ
Exkurze do hvězdárny
Pololetní vysvědčení
Recitační soutěţ
Malá technická univerzita
Pěvecká soutěţ
Masopust v MŠ








Školní kluby
Tříkrálová sbírka
Zpravodaj školní druţiny
Bruslení
Městská knihovna Trutnov
Předškoláci v ZŠ

Vánoční den v ZŠ
Jak náš slavnostní den probíhal? Nejprve nám paní učitelka Skočdopolová
připomněla, jaké zvyky a tradice dodrţujeme v České republice, a poté nám
představila i tradice zahraniční. Dále
jsme si zahráli hry Máme rádi Vánoce
a Vánoční aktivity. A potom to přišlo.
Paní ředitelka přinesla jeden z nejhodnotnějších dárků, které jsme dostali. Do
školy bylo zakoupeno deset tabletů, které můţeme pouţívat při výuce.

Kromě
tabletů
jsme
dostali
mnoho her, dvě
velké krabice na
pokusy, světélkující rytmický
kámen, stavebnice a robotické
myšky. Tento den jsme zakončili slavnostním obědem
a tradičně jsme si pochutnali na řízku.

Vánoční den v MŠ
Během dopoledne jsme se dozvěděli, jaké byly dříve vánoční tradice a jaké tradice dodrţujeme
dnes.

Házeli

jsme

bačkorou

a pouštěli lodičky. Před slavnostním obědem se u nás zastavil Jeţíšek a přinesl nám bohatou nadílku. Dárky byly moc krásné.
Pod stromečkem jsme našli například modelínu, kinetický písek, puzzle, nakladač, kníţky

a mnoho dalších dárků.
Srdečně děkujeme
všem,
kteří nám poskytli sponzors
k
ý
d a r, j men ovi tě man ţe lům Novákovým, Maršíkovým, Skočdopolovým, Šprinc o v ý m ,
H r u š k o vým, paní Šlégrové, paní Pelantové, Ţalským, Fiedlero-

vým, Nývltovým, paní Šolcové a panu Šefelínovi, manţelům Vejrychovým, paní Kulichové a panu Šafářovi, paní
Vlčkové.

Projektový den — Hvězdárna Úpice
Nový
rok
jsme
zahájili
exkurzí
do
Hvězdárny
v
Úpici.
Celý program připravil pan Klimeš. Nejprve jsme zhlédli pohádku o Sluneční soustavě.
Po pohádce jsme se vydali do kopule, kde byl umístěn obrovský dalekohled, kterým jsme si prohlédli okolní les. Vyzkoušeli jsme si, jak moc dokáţeme zakřičet a zadupat, coţ zaznamenaly přístroje měřící hluk. Tato aktivita se nám moc líbila, protoţe díky našemu křiku jsme „zachránili―
krtka před hadem.
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Pololetní vysvědčení
První pololetí je úspěšně za námi! Nejprve paní ředitelka
pasovala na čtenáře všechny prvňáčky, poté ţáci dostali
výpis z vysvědčení a dopis, ve kterém paní učitelky zhodnotily, jak se ţákům prvních pět měsíců ve škole dařilo.

Soutěž v recitaci
I u nás ve škole proběhlo školní kolo recitační soutěţe. Srdečně
gratulujeme Gabče, Aneţce, Simonce, Natálce, Kristýnce, Verunce, Kubovi, Fildovi a Šímovi k umístění na prvních aţ třetích místech.

Malá technická univerzita — stavitel mostů
Dne 7. 2. 2020 k nám opět dora- sou i dospělého člověka, a tak
zil lektor Malé technické uni- jsme nelenili a postavili jsme si
verzity. Tentokrát nás navštívil ve škole rovnou Karlův most.
dopoledne a měl pro nás při- Nezapomněli jsme ani na sopravený program Stavitel mos- chy, které na něj patří. Celé
tů. Naučil nás, jak postavit dopoledne bylo opravdu záz lega pevné pilíře, které une- bavné a poučné.

Pěvecká soutěž
Také u nás ve škole proběhlo školní kolo pěvecké soutěţe. Srdečně gratulujeme Aneţce, Máťovi, Onďovi, Vojtíkovi, Štěpánkovi, Lukáškovi, Šímovi, Míšovi a Fildovi k umístění na
prvních aţ třetích místech.

Masopust v MŠ
První březnový týden patřil MASOPUSTU. V tomto týdnu jsme se dozvěděli o lidových tradicích
a zvycích, které patří k masopustu. Vyzkoušeli jsme si i hru na huňatého medvěda. Kašpárek
nám předvedl cviky na protaţení tělíčka, abychom byli
všichni ve školce zdraví. Dále jsme si také zkusili vymodelovat masopustní koláče z modelíny a nakonec jsme si
vyrobili masopustní kloboučky. Uţ se těšíme na karneval a vše, co na nás čeká v dalších dnech.
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Školní kluby
V rámci badatelského klubu
jsme si na vlastní ruce vyzkoušeli různé pokusy s ohněm,
s vodou, vyrobili jsme si vlastní
raketu, střelecký luk, sopku
a měnili
jsme
skupenství.
V rámci čtenářského klubu nás
kaţdý měsíc vzala paní ředitelka do městské knihovny
v Trutnově, navštívili jsme také
knihkupectví či telefonní budku
na Jiráskově náměstí, která slouţí k zapůjčení či výměně knih. V
čtenářském klubu jsme četli recepty a připravili jsme si jednohubky a zákusky. V klubu angličtiny jsme se učili zábavné pís-

ničky, tanečky a jednoduché
rozhovory. Pomocí anglického
jazyka jsme si upekli cookies.
Na klubu logických her jsme se
naučili hrát nejnovější deskové
hry
a
orientovat
se
v pravidlech,
ale
také jsme zaţili turnaj
v klasických
hrách, jako jsou například piškvorky či
lodě. Učili jsme se
zvládat své pocity,
kdyţ jsme prohráli
a
spolupracovat
v týmech.

Tři králové
Začátek nového roku začal
velice aktivně, a to Tříkrálovou sbírkou. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme. Dohro-

mady se nám podařilo vybrat
přes 6 tisíc korun. Tato částka
bude věnována hospicové péči na
Trutnovsku.

Zpravodaj školní družiny
 V druţině jsme si uţili "Týden zdraví". Byl pro nás připraven

pingpongový turnaj, turnaj v bowlingu, a dokonce jsme zvládli "vystoupat" na Sněţku, a to v
budově školy (dle výšky a počtu schodů).
 V jednom z lednových týdnů nás svou návštěvou poctil Hans Christian Andersen se svou

Sněhovou královnou.
 17. ledna nás v druţině navštívil lektor Malé technické univerzity s lekcí Malý projektant.

Opět jsme si postavili silnice a budovy, ale tentokrát jsme k nim přidali vodu, elektřinu a odpady v podobě barevných provázků. Následně jsme si s naším městečkem mohli pohrát. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme si zasoutěţili v týmech.
 Třetí lednový týden patřil Sněhurce a jejím sedmi kamarádům – trpaslíkům. Stavěli jsme

trpasličí městečko, soutěţili v týmech, naučili se novou písničku a vytvořili si své trpasličí
tablo, na které se můţete podívat v chodbě školy.
 Závěrečný týden ledna patřil princeznám a princům. Zpívali jsme, tančili a navrhli jsme si

své erby podle toho, co máme rádi a co nás zajímá. Mimo to jsme zkoušeli vařit podle receptů. Dílo se zdařilo a my si velice pochutnali na piškotovém dortu, jednohubkách a banánovém koktejlu.
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 V únoru jsme psali dopisy a samostatně jsme si i zkusili koupit známku

a dopis odeslat.
 Kreslili jsme obrázky k pranostikám, které jsme si vyhledali na internetu.
Jeden den jsme zasvětili Boţeně Němcové, která měla v únoru výročí 200
let od svého narození. Zdramatizovali jsme její pohádku O Palečkovi,
vymysleli krásnou písničku, našli plno informací na internetu a namalovali k tématu obrázky.
 Březen pro nás začal malou vyjíţďkou na kobyle Haničce, kterou jsme pohostili mrkví, chlebem
a jablky.

Bruslení v Trutnově
Ve čtvrtek 27. února jsme jeli sportovat. Vyjeli jsme bruslit na zimní
stadion v Trutnově, který jsme měli pronajatý na jednu hodinu. Velice děkujeme panu Cvrčkovi, panu Králíčkovi, panu Hudíkovi a panu starostovi za pomoc s přepravou, s utahováním bruslí a za
pomoc na ledě.

Městská knihovna Trutnov
27. školní týden nám začal velice
hezkým záţitkem - návštěvou trutnovské městské knihovny a procházkou po Trutnově. V pondělí ráno
jsme si připomněli, co je to pověst a
pověděli si tu o trutnovském drakovi. Poté nás vyzvedl pan Cvrček s
panem Obstem, čímţ jim tímto velmi

děkujeme, a dovezli nás do
Trutnova. Tam jsme navštívili
místní knihovnu, kde nám paní
knihovnice vyprávěla o pohádkách. Po krásně připraveném
výkladu jsme si mohli kníţky
přečíst, prohlédnout či prolistovat.

Předškoláci v ZŠ
Obvykle má naše třída devět ţáčků. Dnes ráno se jich
ovšem přišlo vzdělávat celkem 15. Co se stalo? Zavítali
k nám předškoláci z mateřské školy! Od samého začátku se v naší třídě pohybovali s naprostou jistotou. Dětem jsme předvedli, jak se na začátku kaţdého dne
zdravíme a jaké známe rýmované pohádky. S pohádkou
O červené řepě jsme ovšem potřebovali pomoci i od našich milých předškoláčků. Moţná znáte verzi, která končí tím, ţe poslední v řadě pomáhá myška. My jsme ale měli ještě zajíčka, koníčka, kravičku, prasátko i kuřátko. Byla to opravdu dlouhá řada, která se snaţila vytáhnout řepu ven. Povedlo se. Po pohádce jsme se přesunuli k tabuli, na které byla připravená hra, kterou pracovně nazýváme Plácačky. I ta na děti udělala dojem. Kdyţ děti tak skvěle pracovaly, zaslouţily si obrovské
překvapení. Kaţdý si mohl vybarvit svůj vlastní obrázek, který díky tabletu oţil a nakonec jim na
jejich lavici střílel góly do branky. Na závěr jsme si s dětmi povídali o tom, jestli se k nám těšily,
jestli se naplnilo jejich očekávání a zda se těší, aţ zaujmou pozice ţáků první třídy. Moc se těšíme,
aţ k nám děti z mateřské školy příští týden zavítají i s rodiči.

Práce dětí MŠ

Ohlédnutí za šablonami
V rámci ŠABLON jsme mohli v naší základní i mateřské škole absolvovat několik projektových dní, v jejichţ organizaci budeme pokračovat (Malá technická univerzita, návštěva
hvězdárny…). Paní učitelky si doplňují své
znalosti v rámci školení k jednotlivým gramotnostem, začaly si vyměňovat zkušenosti
s pracovnicemi jiných MŠ, ZŠ, budeme v této
činnosti sdílení pokračovat i ve ŠD.
V ZŠ probíhaly dle plánu jiţ zmíněné čtyři
kluby.
Tímto bych ráda poděkovala paní učitelce
Pavlíně, která vedla badatelský klub a klub
zábavné angličtiny, paní učitelce Aničce za trpělivé vysvětlování pravidel v klubu zábavné
logiky a panu starostovi, panu Obstovi a panu
Pelantovi, díky nimţ jsme mohli s klubem čtenářů pravidelně navštěvovat knihovnu.
Díky zapojení do šablon mohla škola všechny
kluby nabídnout ţákům zdarma.
Pro rodiče jsme zorganizovaly zajímavé přednášky a besedy s Policií, zástupkyněmi SPC
(Speciální pedagogické centrum),

Vydává Obecní úřad
Vlčice

následovat bude
přednáška s ICT
odborníkem.
Máme zakoupeno
10
tabletů,
s kterými budou pracovat ţáci při výuce,
proběhla zatím jedna společná akce
s místními spolky, budeme v této spolupráci
pokračovat a pokusíme se ji rozšířit na další
spolky pracující ve vesnici.
Na jaře by měla proběhnout spolupráce
s odborníkem z praxe….
Poděkování patří i všem dalším pracovnicím
za jejich náročnou práci často i ve ztíţených
podmínkách, kdy pomáhají s různými pracemi i mimo svou pracovní dobu.
V těchto nečekaných podmínkách děkuji
i dětem a rodičům za pomoc při naší práci
na dálku a věřte, ţe se na vás všechny moc
těšíme a přejeme vám i ostatním občanům
hodně zdraví, trpělivosti a v rámci moţností
i klidu. Prosím o pravidelné sledování našich webových stránek. Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Věra Drapáková, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy proběhne v průběhu dubna.
O přesném termínu budete včas informováni.
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