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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vstupujeme do jarního období. Předem děkuji všem, kteří se zapojili nebo zapojí do jarního úklidu nejen
na vlastním, ale i na společném. Po letech nám příroda zase ukázala, jak by mohla zase vypadat skutečná
zima v Podkrkonoší. Sněhová nadílka se sypala intenzivně a nárazově. Z toho plynuly prodlevy při
odklízení a sypání mezi horním a dolním koncem. Náš dvoučlenný tým "technických služeb" si zaslouží
poděkování za to, jak se vypořádal se situací. Podobné to bylo i na hřišti, kde se poprvé od instalace
mantinelů podařilo udržet ledovou plochu nepřetržitě celý měsíc a uspořádat několik obecních zápasů.
Zásluhu na tom měla skupinka nadšenců a dobrovolníků. Proto zamrzí nízká návštěvnost ze strany
dorostu.
V plánu akcí opět naleznete pozvánky na akce různého zaměření. Spolek proti nudě na letošek opět
plánuje celodenní zájezd. V zápisech se dočtete o pokusu otevřít obecní klub, jako neveřejné místo pro
setkávání - nebude se jednat o restaurační provoz. Bude jenom na Vás, jestli bude záměr životaschopný a
prostor zařadíte mezi využívané místo. Z důvodu zatraktivnění lokality se zahájily práce na úpravách
prostoru před kulturním domem, spočívající v úpravě složení zeleně, doplnění parkového zařízení apod.
Od dubna zahajuje společnost Strabag, a. s. práce na komunikaci spojující Vlčice s Čermnou. Počítejte s
občasným zamezením provozu na této komunikaci už od odbočky u kostela, a to až do září tohoto roku.
Omezte parkování v těchto prostorách z důvodu průjezdnosti stavební techniky. Bydlícím a hospodařícím
v dotčeném území bude průjezd umožněn podle postupu prací.
V dubnu chystá MŽP ČR spuštění druhé vlny kotlíkových dotací a prostřednictvím krajů rozdělí podle
posledních informací 3,4 mld korun.
Milan Pecen, starosta obce

Společenská kronika
Navždy nás opustili …
Marie Jezberová
Pavel Karmášek
Jaroslav Kresan
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!!! VŠECHNA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VLČICE JSOU VEŘEJNÁ !!!
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 25.01 2017



















Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2016 za
období 12/2016 ve výši příjmů a výdajů Kč 391.760
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s výsledky hospodaření obce za rok 2016,
výše příjmů činí 8.846.942,37, výše výdajů činí 5.136.892,80. Obec vykázala zisk ve výši Kč
3.710.049,57
Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s výsledky hospodaření HOČ za rok 2016.
Příjmy Kč 1.822.190,59, výdaje Kč 1.085.482,55. HOČ vykázala za rok 2016 zisk Kč
736.708,04
Ředitel Domova pro seniory Pilníkov písemně požádal o poskytnutí peněžitého daru na akce:
sportovní den pro seniory (6/2017), den otevřených dveří (9-10/2017) a vánoční posezení s
klienty a rodinnými příslušníky (12/2017). Navrhujeme poskytnout příspěvek ve výši Kč
10.000.
P. Nývlt, jako majitel pozemků, požádal o úpravu zpracovávaného územního plánu obce
Vlčice pro novou zástavbu rodinných domů na ploše Z12(dle návrhu ÚP)
Proběhla diskuze k návrhu. Ing. arch. Gebas předložil návrh úpravy, vč. situování nových
RD. Studie byla předána na vědomí a k posouzení Ing. arch. Smilnickému. Tento záměr se
bude případně uskutečňovat v etapách, vč. občanské vybavenosti.
Záměr může v budoucnu navýšit kapacitu MŠ, ZŠ. Mohou nastat problémy s tlakem vody,
který se bude muset vyřešit. Majitelé pozemků, dle sdělení, své pozemky zasíťují a poté
odprodají k výstavbě RD.
V připravovaném posouzení SEA bude návrh součástí podkladů.
Vedoucí pečovatelské služby Oblastní charity Trutnov písemně požádal o příspěvek na
poskytování pečovatelské služby občanům naší obce. Navrhujeme poskytnout příspěvek ve
výši Kč 5.000
Svaz měst a obcí ČR, zastoupený předsedou, ve spolupráci s
Dominikem kardinálem Dukou, požádali obce a města o finanční
pomoc symbolickou 1 Kč za každého občana na pořízení nových varhan v katedrále sv. Víta
v Praze. Navrhujeme
poskytnout Kč 508 (k 31. 12. 2016 počet obyvatel naší obce 508.)
Starosta seznámil přítomné s přehledem příjmu použitých
oděvů a textilu v naší obci za rok 2016. Do kontejneru byly vloženy oděvy o celkové
hmotnosti 1,5t.
Starosta obce vyzývá občany k součinnosti a předkládaní návrhů při tvorbě dne obce –
hlavní a doprovodný program.



Ze zasedání zastupitelstva obce dne 22. 03. 2017







Paní Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtem naší obce na rok 2017. Rozpočet byl
sestaven vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč 8.634.820
Účetní obce, paní Trávníčková, seznámila přítomné se střednědobým výhledem rozpočtu na
rok 2018 a 2019. Výhled rozpočtu na rok 2018 byl sestaven vyrovnaný ve výši příjmů a
výdajů Kč 9.153.000 na rok 2019 Kč 9.153.000
Myslivecký spolek Vlčice požádal písemně o finanční příspěvek na nákup medikované soli a
jadrného krmiva pro zvěř na zimní období ve výši Kč 4.300. Slibují, že provedou každoroční
úklid okolo části silnic na území obce.
Manželé Hunanovi požádali o pronájem p. p. 229 v k. ú. Vlčice u Trutnova, naproti čp.19, na
umístění plechové garáže na stávající panelovou nepoužívanou cestu. Byla vedena diskuse k
žádosti - výjezd by byl přes majetek SPÚ, jedná se o ostatní plochu podle katastru
nemovitostí, jednalo by se o dočasnou stavbu. Navrhujeme hlasovat o možnosti zveřejnění
záměru pronájmu tohoto pozemku.
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Začátkem dubna bude zahájena stavba polní komunikace (HC13) z Vlčic do Čermné,
dodavatel Strabag a. s., ukončení do 09/2017, březen kácení, od dubna stavební práce, dojde
k omezení provozu od kostela až do Čermné, občasné úplné uzavření, pro dotčené obyvatele
bude umožněn průjezd přes areál sběrny.
Byly podepsány smlouvy schválené na minulém zasedání a poukázány schválené částky vč.
příspěvku na svatovítské varhany (přišlo poděkování)
Obec přijala pozůstalost po p. Jiřím Endrštovi, ve výši Kč 10.567. Starosta obce podal žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj o úhradu nákladů na sociální pohřeb.
Obec obdržela od firmy ČEZ Distribuce náhradu na způsobenou škodu na vodovodu ve výši
Kč 38.432.
Ing. Gabriela Maissnerová vypracovala, bez nároku na odměnu (děkujeme), návrh na I.
etapu zatraktivnění-revitalizace návsi před KD ve Vlčicích.
Zastupitelstvo uvažuje, s ohledem na nezájem o provoz obecní restaurace, s otevřením Klubu
seniorů a juniorů jako prostor pro setkávání občanů a spolků při volnočasových aktivitách
(bude se jednat o nepodnikatelskou, nevýdělečnou činnost s možností občerstvení v
prostorách klubu; bude určen správce odpovědný za chod a dodržování stanov; jako správce
uvažujeme stávajícího zaměstnance obce, p. Martina Petra.
Pan Buben vznesl dotaz, zda obec neuvažuje o změně veřejného osvětlení na nový typ z
hlediska úspor. Vzhledem k nabídkám firem je o alternativě LED osvětlení uvažováno v
případě nových instalací a při postupné výměně těles.
Byla vypsána veřejná zakázka na ČOV pro ZŠ. Navrhujeme pověřit starostu obce podpisem
smlouvy a případných změn s dodavatelem po ukončení výběrového řízení
Ředitelka ZŠ a MŠ požádala o nátěr domečku v MŠ a ZŠ. Požádala o včasnější informaci o
uzávěrce Vlčických novin-v letošním roce uvažujeme pokračovat v loňském modelu čtyř
vydání (jarní-březen, letní-zahájení prázdnin, podzimní-konec září a zimní-předvánoční).
Pan František Petr vznesl dotaz, zda se neuvažuje o větší opravě místní komunikace na horní
Vlčice, hlavně v části kolem areálu zemědělského podnikatele. V letošním roce jsou
naplánovány pouze dílčí opravy po celé trase
Další jednání ZO bude 24.5.2017.

Hluk škodí a obtěžuje.
Od října loňského roku vstoupila v platnost novela přestupkového zákona a s tím v médiích propíraná
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. S tímto se pojí i výzva k ohleduplnosti o
svátcích a nedělích, kdy by bylo příjemné užít si dne bez nepříjemného lomozu sekaček, pil a někdy
taky zbytečně hlasité reprodukce. Apeluji touto cestou na Váš zdravý úsudek.
mbp

Obec shání brigádníky.
Obec Vlčice přijme pracovníka na provádění prací spojených s údržbou veřejného prostranství údržba zeleně, úklid. Požadavkem je plnoletost, časová flexibilita.
Obec Vlčice přijme pracovníka na pravidelný čtvrtletní odečet vodoměrů.
Informace u starosty, tel. 499899240. Práce budou vykonávány na základě dohody o provedení práce.

Výlet do zoologické zahrady v Praze.
Chtěli byste si zpříjemnit květnovou sobotu 13.? Pojďme dát dohromady společný výlet do
zoologické zahrady v Praze. Při zájmu zajistím společně s panem starostou autobusovou
dopravu. Vstupné vychází dospělého na 200Kč, dítě 3-15 150Kč, v případě skupiny nad 10 osob
je 10% sleva. Přihlašovat se můžete na emailu: adelkar@centrum.cz nebo na tel. č. 602611918,
do 17.04.2017. Zážitkům zdar.
Adéla Petrová.
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Hokejová sezóna 2016/2017
První letošní hokejové utkání na přírodním ledě se odehrálo
12. ledna od 17 hodin. Při mrazivém počasí došlo ke zranění
místního hráče, ovšem pár stehů vše zpravilo. Utkání
vlčických borců skončilo při mínus 9°C skvělým zážitkem.
Další duel místních hokejistů proběhlo ve čtvrtek 18. ledna
v 17 hodin. Pod dohledem promrzlých fanoušků při mínus
15°C, tradičně jeden z hráčů s ovázanýma očima šálou,
rozdělil sportovce na dva vyrovnané týmy. Utkání skončilo 8:9.
Poslední utkání mezi vlčickými proběhlo v neděli 22. ledna od 13 hodin. Byla to krásná
slunečná neděle. Škoda, že se nezúčastnilo více hráčů. Konečný stav utkání 7:5.
Tímto skončila naše příprava na zápasy se
sousedním Pilníkovem.
První zápas naostro s Pilníkovem ve čtvrtek
26. ledna v 17 hodin nakonec skončil v poměru
10:7 pro Vlčice. V pondělí 30. ledna v 17 hodin
v -6°C následovala druhá výhra 8:6. Oba zápasy
se odehrály na přírodním ledě ve Vlčicích.
Další zápas proběhl na zimním stadionu v
Trutnově. V neděli 12. února od 8hod v -2°C
stav 3:6 tentokrát pro Pilníkov. Sice první
prohra, ale ještě jeden zápas nás čekal. Opět v
Trutnově. Venku se sice oteplilo, ale umělý led
hrál pro nás. V sobotu 18. března od 15hod Vlčice porazili Pilníkov v poměru 18:12 a stav
vzájemných zápasů pro Vlčice 3:1. Hurá!!! Těšíme se na další sezónu.
Tímto bych rád poděkoval všem, kteří pomohli udržet kvalitu našeho vlčického ledu na ligové
úrovni.
Ladislav Obst

Dětský karneval a maškarní bál
V sobotu 18.03.2017 se v odpoledni hodinách uskutečnil dětský karneval v našem KD. Děti
při příchodu dostaly malé občerstvení v podobě nápoje, sušenky a kupónů na párek v rohlíku.
Masky byly i tentokrát velice pěkné, a tudíž bylo těžké
vybrat ze 41 převleků těch 12 nejpovedenějších. Všechny
děti byly nakonec odměněny malou drobností.
Večerní karneval pro dospělé se nesl v duchu tématu „Ze
života hmyzu“. Obecní úřad by měl asi povolat na KD
deratizátory, protože sál byl plný mravenců, berušek, vos,
much a jiné havěti.
Vlčické ženy by rády touto cestou poděkovaly
sponzorům, bez kterých by letošní karneval neměl tak
bohatou tombolu. Jsou to firmy Pechan, Partis
Suchovršice, Copytech, rodina Cvrčkova, Hrdličkova a
Rejmontova, paní Machová Jana, Pechanová Věra a
Vaňkátová Monika. V neposlední řadě spolek Samohyb a
Obec Vlčice. Dík také patří našim hasičům, kteří se
postarali o občerstvení na obou akcích.
Věříme, že se všichni přítomní pobavili a těšíme se příští
rok opět na shledanou.
Lubomíra Obstová
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Zprávy
ze základní a mateřské školy

Čas plyne jako voda a i k nám do
školy a školky se už pomalými
krůčky přibližuje jaro. Ale i přes
zimní období naše Vlčata a
Vlčátka neodpočívala. V prosinci
se konala beseda s myslivcem, kdy
naše děti navštívil pan Hubert
Braun, hospodář mysliveckého
spolku v Žacléři. Velmi poutavým
povídáním doplněným ukázkami
parohů, kůží, zbraní a vábení
zvěře, přibližoval našim dětem taje
myslivosti.
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Aby naše Vlčata věděla, jak se mají správně chovat k přírodě, následovala přednáška
,,Tonda Obal“, která se týkala problematiky třídění odpadů. Zábavnou formou byla dětem
vysvětlena důležitost třídění tohoto odpadu.
Nezapomněl na nás ani Ježíšek, který přinesl jak do školky, tak i do školy spoustu
dárků. Tímto zároveň děkujeme manželům Cvrčkovým, Hubálkovým, Korcovým a
Pokorným za věnování krásných dárků.
V lednu vyrazila p. učitelka Jitka Šafářová s Třemi králi po obci na ,,Tříkálovou
sbírku“. Tento rok vybrali Kašpar, Melichar a Baltazar částku 4 206 Kč, což je o 2 000 Kč
více než v minulém roce.
Na konci ledna proběhlo předávání pololetního vysvědčení a zasloužené pololetní prázdniny.
Hned v únoru následovala v rámci preventivního programu beseda o chování. Vlčata a
Vlčátka navštívil pan Zdeněk se cvičeným psem Sorbonem, kterého si děti hned na první
pohled velmi oblíbily. Pan Zdeněk formou různých scének s dětmi probíral, jak se chovat,
když je osloví cizí člověk a láká je na hračky, bonbóny či zvířátka. Dále jak vyřešit případ,
kdy si dvě děti chtějí současně půjčit stejnou hračku, jak se nehádat, jak umět vyřešit vzniklou
situaci a mnoho dalšího.
Od února v naší škole probíhá kroužek florbalu. Florbal je každý čtvrtek a mohou ho
navštěvovat chlapci i dívky ZŠ.
Letošní zima byla opravdu výjimečná a proto i nám, školákům a předškolákům,
poskytla výjimečnou možnost: využití místního kluziště k bruslení. Jsme moc rádi, že jsme
mohli s našimi dětmi vytáhnout brusle a přímo v naší obci si úžasně zabruslit a zařádit. Tímto
děkujeme za vydatnou pomoc panu Hudíkovi a Obstovi, bez kterých by se tato akce nemohla
uskutečnit.

V únoru proběhla na základní škole naučná hodina s názvem ,,Veselé zoubky“, která
měla za cíl přiblížit dětem nejen důležitost pravidelné hygieny jejich zoubků, ale i správnou
techniku jejich čištění. Děti dostaly dárek v podobě taštičky, která obsahovala zubní pastu,
kartáček a také samolepku s návodem správného čištění zubů. V rámci preventivního
programu proběhla na naší škole další naučná hodina, tentokrát na téma ,,Kdo bude mým
kamarádem?“. Tato hodina měla za cíl chránit naše děti před nežádoucími jevy ve školním
kolektivu. Měsíc únor jsme ukončili slavnostně – maškarním karnevalem, a to na téma
,,Zeměkoule a její obyvatelé“. To byste koukali, jak se naši předškoláci, školáci i všechny
6
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paní učitelky proměnili v černochy, indiány, kovboje, Vietnamce ad. Celé dopoledne si děti
užívaly her a radovánek v tělocvičně a každá maska byla po zásluze odměněna diplomem.
Velikou radost nám uděláš náš žák, Tadeáš Turičík. Táda vybojoval v judu zlatou
medaili. Naše škola je na Tadeáše velmi pyšná a tímto mu přeje mnoho dalších úspěchů! Jen
tak dál, Tádo! Zároveň moc blahopřejeme Zuzce Maissnerové, která se probojovala do
okresního kola v recitaci.
Protože je březen měsícem knihy, vydali se předškoláci a žáci ZŠ na exkurzi do
trutnovské knihovny. Mladší děti čekal program týkající se pohádek. Starší žáci se vydali po
historických stopách Trutnova. Při této naučné stezce navštívili mnoho stanovišť, mezi nimi
také Dračí stezku a kašnu. Poté žáky čekal program v městské knihovně.

A na co se můžeme těšit?
Od poloviny dubna až do poloviny června budou naše Vlčata a Vlčátka navštěvovat plavecký
kurz v Trutnově.
7. 4. 2017 se koná od 15.00 do 17.30 v ZŠ zápis do 1. třídy.
22. 4. 2017 přivítají děti z mateřské školy naše nové občánky.
4. 5. 2017 se bude konat na Obecním úřadě besídka pro maminky.
10. - 11. 5. 2017 se koná od 9.30 do 11.00 zápis dětí do mateřské školy.
Až bude teplejší počasí, tak se vydáme podívat na cizokrajná zvířata do ZOO Dvůr Králové
nad Labem.
kolektiv ZŠ a MŠ
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ZŠ a MŠ na ledě.

Letos přiletěli na hnízdo pod sběrnou 27. března.

Kalendář připravovaných akcí 2017
30. dubna
01. května
10. a 11. května
13. května
27. května
10. června
24. června
29. července
Vydává:

lampionový průvod, májka a táborák na závěr
prvomájový průvod alegorických vozů
zápis do MŠ
autobusový zájezd do ZOO v Praze
bleší trh na zámku (další termíny budou upřesněny)
autobusový zájezd směr Velký Uhřínov (skansen) a Rychnov n/K (obrazárna)
oslavy 140 let založení SDH Vlčice
Den obce ve Vlčicích

Obecní úřad Vlčice
542 41 Vlčice 201
Toto číslo vychází: 06.04.2017
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 připravuje: Adéla Obstová
IČO: 00278441, DS: we3ed3p
Náklad: 225 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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