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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
povelikonoční vydání Vlčických novin Vám právě přistálo do schránky. Původně měl mít úvodník
charakter spíše mentorující, poukazující například na opakované nedodržování zákazu zastavení nebo
problematiku venčení psů v prostoru herního prostoru pro děti. K obratu mne přiměl noční výjezd
jednotky SDH poslední březnovou středu. Smekám před rychlostí, s jakou vyrazili k ohlášenému
lokálnímu zásahu v obci. Vzhledem ke skutečnosti, že vloni nebyl z dispečinku žádný poplach
vyhlášen, je vidět, že se členové jednotky nenechali ukolébat. Poděkování si zaslouží i sekce mladých
hasičů a Myslivecké sdružení Vlčice, kteří nám vyčistili okolí silnic od nepořádku.
Na dalších stranách se dočtete o plánech činnosti spolků na letošní rok. Největšími investičními
akcemi obce bude zajištění řádného čištění odpadních vod (výstavba čistíren) základní školy, mateřské
školy a dalších objektů v majetku obce. Z těch „viditelných“ akcí se bude jednat o opravy vybraných
komunikací, dokončení vnitřní rekonstrukce kulturního domu a závěrečná konzervace hradu Břecštejn.
V posledním zápise ze zastupitelstva se taky dozvíte, že obec sepsala smlouvu s Úřadem práce
na veřejně prospěšné práce. Jedná se o program zajištění dotovaných pracovních míst pro hůře
umístitelné osoby. Bohužel čerstvá zaměstnankyně se po sepsání pracovní smlouvy do zaměstnání
vůbec nedostavila a pracovní poměr byl ukončen výpovědí pro hrubé porušení povinností.
Milan Pecen, starosta obce

Společenská kronika
Noví občánci
04.04. Rozárka Chládková

Jubilanti
05.01.
10.01.
25.01.
28.01.
01.02.
11.02.
22.02.
09.04.

Navždy nás opustili…

Jana Petrová
55 let 02.01. Hana Pechanová
Libuše Munzarová
75 let 13.01. Ladislav Pelant
Eva Ondráčková
60 let 20.03. Milan Kasnar
Eva Cvrčková
70 let
Květoslava Hrušková 60 let
Martin Prouza
50 let
Alena Trávníčková
50 let
Ladislava Fusková
50 let

V roce 2015 se v naší obci narodilo 7 dětí – dvě děvčátka a pět chlapců.
Tentýž rok zemřelo 7 občanů. K 1. lednu 2016 měla obec 501 obyvatel.
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VŠECHNA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VLČICE JSOU VEŘEJNÁ
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.02.2016



























Rozpočtové opatření č. 8/2015
Příjmy obce za rok 2015 ve výši Kč 13.431.729,91, výdaje ve výši Kč 12.109.746,55, celkový
zisk obce za rok 2015 Kč 1.321.983,36
Příjmy HOČ za rok 2015 Kč 1.890.405,25, výdaje za rok 2015 Kč 1.157.026,51, celkový zisk
HOČ za rok 2015 Kč 733.378,74. Středisko voda zisk 82.400,61, středisko les zisk Kč
731.691,52, středisko sběrna zisk Kč 84.315,41, středisko doprava ztráta Kč 159.089,Účetní obce, pí. Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtem obce na rok 2016. Rozpočet
byl sestaven vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů Kč 8.292.180
Rozpočtový výhled obce byl sestaven vyrovnaný, na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů Kč
6.150.000, a na rok 2018 ve výši příjmů a výdajů Kč 9.153.000
Domov pro seniory Pilníkov podal písemnou žádost o poskytnutí peněžitého daru. V Domě
pro seniory Pilníkov má naše obec 2 klientky. Navrhujeme poskytnout částku Kč 10.000 na
rok 2016.
Oblastní charita Trutnov podala písemnou žádost o příspěvek na poskytování pečovatelské
služby občanům naší obce. Jedná se o 2 klienty. Navrhujeme poskytnout částku Kč 5.000 na
rok 2016.
Pronájem nemovitého majetku podle schváleného a zveřejněného záměru z předchozího
jednání zastupitelstva – stp.č. 17/4, p. p. č. 228 a 229 Paní Margita Křivská podala písemnou
žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory a pozemky v areálu sběrného
dvora. Navrhujeme prodloužit nájemní smlouvu na 3 roky s přednostním právem dalšího
pronájmu na 3 roky.
P. Pech podal písemnou žádost o koupi pozemku č. 3944 v k. ú. Vlčice u Trutnova o výměře
153m². Navrhujeme tento pozemek prodat bez dalších, při minulé schůzi navrhovaných
výměn, a záměr prodeje zveřejnit.
Den obce se uskuteční 30.07.2016, kde se uskuteční středoevropský pohár Strongmenů.
Program pro občany na tento den se připravuje.
Spolek Samohyb uskuteční tradiční prvomájový průvod dne 1. května 2016.
Spolek Proti nudě plánuje výlet pro občany na Den koně Kladruby, který se uskuteční
26.06.2016
Otázka dostatečnosti dopravního značení křižovatky u kostela jsme projednali s dopravním
inženýrem. Dle jeho sdělení bude mj. nutné na vedlejší komunikaci umístit značku P6 „Stůj,
dej přednost v jízdě“.
MŠ a ZŠ – ředitelka Mgr. Drapáková, poděkovala ZO za schválení jejich požadavků do
rozpočtu obce. Dále sdělila přítomným, že v MŠ a ZŠ se mění personální obsazení. Po
dlouhodobé nemoci se do MŠ vrací pí učitelka Šafářová. Paní učitelka Imlaufová v MŠ, na
základě pracovní smlouvy na dobu určitou po dobu nemoci, končí. Paní učitelka P.
Bubeníčková podala výpověď. Na uvolněné místo učitelky MŠ se hledá zájemce. Vedoucí
školního stravování pí I. Bubeníčková odešla na mateřskou dovolenou, místo ní nastoupila
jako vedoucí školního stravování pí Lonková.
Ředitelka MŠ a ZŠ již vstoupila v jednání se zájemci. Starosta obce veřejně poděkoval pí
ředitelce za její kladný přístup k řešení problematiky místního školství.
Problematika místních chodníků - v prosinci zemřel projektant, který na projektu pracoval.
Zástupce projektové kanceláře navštívil starostu a na projektu se dále pokračuje.
Starosta obce zveřejnil na obecních stránkách přehled rozborů vody za rok 2015; zároveň jsou
k dispozici na OÚ
ČEZ Distribuce, a. s. oznámil obci, že dne 03.03.2016 bude přerušena dodávka elektrického
proudu v úseku od Horních Vlčic po zámek v době od 7.30 hod. do 12.00 hod. a dne
04.03.2016 bude přerušena dodávka elektrického proudu v úseku Hrádeček, chatová oblast
Peklo v době od 7.30 hod. do 12.00 hod.
Osobní auto VW Caravelle, svěřené SDH, je podle mínění zastupitelů málo využívané.
Dochází tak k rychlé degradaci vozidla a k neekonomickému využívání veřejných prostředků.
Navrhujeme toto auto využívat i pro potřeby obce v době, kdy není provozováno Spolkem
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dobrovolných hasičů a JSDH. Dle sdělení přítomných členů SDH je toto auto hlášeno v
integrovaném záchranném systému, kde má nahlášeny řidiče jmenovitě. Podmínky budou
projednány starostou obce s velitelem JSDH a starostou SDH.
Obecní hospoda – tento měsíc se ozvali 2 zájemci o pronájem obecní hospody. V jednání se
pokračuje.
Paní Sováková si stěžuje na řidiče fi. Transport Trutnov – u bytovky čp. 200 jezdí popeláři
přes jímku, a tak hrozí nebezpečí propadu do septiku. U jímky budeme muset dát patník pro
vymezení příjezdu a případně uvědomit dispečera svozu.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.03.2016























Rozpočtové opatření č. 1/2016
MŠ Vlčice písemně požádalo o finanční příspěvek na nákup medikované soli a jadrného
krmiva na zimní období pro zvěř ve výši Kč 4.300.
Pan Roman Pech písemně požádal o koupi pozemku č. 3944 v k.ú. Vlčice u Trutnova o
2
výměře 153m². Navrhujeme tento pozemek prodat za 60 Kč/m p. Pechovi.
Budova, stojící na p.č. 17/2 (o podlahové ploše 906m²) a budova stojící na p.č. 330 (nebytový
prostor o podlahové ploše 459m²). Za cenu minimálně stávající, s možností přednostního
práva v případě zájmu. Nájemní smlouva p. Vladimíra Pechana končí 6/2016. Navrhujeme
zveřejnit záměr pronájmu výše uvedeného nemovitého majetku.
Obec Vlčice požádala ÚP Trutnov o uzavření smlouvy na 2 pracovní místa. ÚP Trutnov
schválil pouze jednu uchazečku. Smlouva bude uzavřena na půl roku, od dubna do září 2016.
Navrhujeme tuto smlouvu schválit.
Smlouva na ČOV pro ZŠ a manž. Králíkovi, kteří si přípojku udělají sami na své náklady.
Bude s nimi uzavřena smlouva o povolení provedení práce na cizím pozemku z důvodu
zajištění potřebných povolení ke stavbě.
Kotlíkové dotace – Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové již tyto dotace
vyčerpal, ale slíbil sehnat dotace na další žádosti. V obci Chotěvice se informační schůzka
uskuteční 21.04.2016. V případě zájmu můžeme svolat tuto schůzku přímo u nás. Za účelem
zjištění zájmu proběhne v obci písemná anketa v příštím měsíci.
Děkujeme Mysliveckému sdružení Vlčice a SDH Vlčice (mladí hasiči) za úklid příkopů v naší
obci.
Spolek proti nudě plánuje uskutečnit pro občany: 28.05.2016 bleší trh na zdejším zámku a
26.06.2016 zájezd do Kladrub n/L., kde obec pro občany uhradí dopravu.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 04.06.2016.
S ohledem na novelu nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, platnou od letošního roku, musí ZO odměny nově projednat. V zásadě došlo k
navýšení odměn zastupitelům o 3%. Předmětem projednání jsou odměny neuvolněných členů
zastupitelstva obce. Odměna místostarosty bude stanovena na 1/3zmax.možné výše odměn.
Odměna zastupitelů, kteří jsou zároveň předsedou výboru zastupitelstva (p. Obst a p. Turičík)
bude stanovena v maximální výši dané nařízením. Odměna zastupitelů a zastupitelů, kteří jsou
zároveň členy výboru zastupitelstva (p. Cvrček -finanční výbor, p. Mach a p. Ondráček kontrolní výbor)v maximální výši dané nařízením v platném znění.
Po jednání mezi obcí a SDH byla vydána směrnice o využívání vozidla VW Caravelle
Připravuje se další číslo Vlčického občasníku – občané i spolky mohou v příštím týdnu zasílat
příspěvky.
Mgr. Drapáková, ředitelka ZŠ a MŠ, požádala ZO o 1 člena do školské rady za obec. Školská
rada se sejde v 2. polovině dubna 2016. Zápis do MŠ se uskuteční v termínu
od 18. do 20. dubna 2016. Dále požádala obec o dopravu atestovaného písku pro MŠ
MŠ a ZŠ plánují uskutečnit besídku pro maminky na sále KD, termín bude ještě upřesněn.
Obecní hospoda – je potřeba opravit dřevěnou podlahu na terase.

Při letošní sbírce tříkrálové bylo letos vybráno 2.480 Kč. Děkujeme.
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Hokejová sezóna 2016
V pátek 22. ledna přálo mrazivé počasí a na místní ledové ploše proběhl od 17.00 první hokejový
zápas „Zadaní vs. Svobodní“. Jelikož teplota klesla až k -15°C, hokejisté se museli zahřívat nejen
hrou, ale i kapkou teplé medoviny. Zápas byl velmi vyrovnaný. Ovšem zkušenost zadaných borců se
ke konci projevila, a tak udolali svobodné v poměru 13:9.
Svobodní – Ladislav Obst nejml., Jakub Téra, Martin Petr, Ondřej Pecen, Václav Ondráček, Matěj
Ondráček, Adam Hans, Milan Morávek, Adolf Klopan – brankář.
Zadaní – Lukáš Hudík, František Petr, Ladislav Obst ml., Petr Puš, Petr Antoš, Petr Nesládek, Tomáš
Dub, Milan Pecen, Petr Hruška – brankář.
Rozhodčí – Jakub Zikmunda
Ledová plocha byla perfektně upravena, avšak do dalšího zápasu by led nevydržel, tak se hráči
domluvili, že se další zápas uskuteční na zimním stadionu v Trutnově.
Odveta se uskutečnila v sobotu 30. ledna v 8.00. V tomto utkání
nastoupili po obou stranách brankáři z vyšší hokejové třídy vybaveni
profesionální výstrojí. Svobodní hráči si dávali krásné přihrávky.
Zadaní nastoupili v plné síle, ale velké hřiště a zběhlík Marek
Mucudis se odrazili na konečném výsledku. Svobodní vrátili úder a
vyhráli 4:7. Při bylo několik pádů, ale naštěstí se nikomu nic
vážného nestalo.
Zadaní – Ladislav Obst ml., Lukáš Hudik, Petr, Hruška, Stanislav
Ježek, Filip Hans, Pavel Rejmont, Tomáš Dub, Petr Nesládek, Milan
Pecen, Petr Puš, Václav Beneš
Svobodní – David Pálinkáš, Martin Petr, Marek Mach, Ondřej Pecen, Tomáš Sedláček, Ladislav Obst
nejml., Adam Hans, Jan Šafář, Stanislav Ježek ml., Marek Mucudis
Rozhodčí - Jakub Zikmunda
Jelikož byl stav série nerozhodný, bylo nutné odehrát rozhodující zápas. Termín byl stanoven na 12.
března opět na zimním stadionu v Trutnově.
Rozhodující zápas nezačal příliš dobře. Jelikož se tým Svobodných nesešel v dostatečném počtu,
kontumačně prohráli. Hráče, kteří na stadion dorazili, to ovšem neodradilo, rozházeli si hokejky a
zahráli si zápas pro radost dva smíšené týmy. Po hodině a půl zvítězil tým A těsně 14:12.
A – Stanislav Ježek, Filip Hans, Lukáš Hudík, Adam Hans, Ladislav Obst ml., Ondřej Pecen, Stanislav
Ježek ml.
B – Petr Puš, Marek Mach, Marek Mucudis, Martin Petr, Milan Pecen, Roman Petr
Letošní sezóna tak skončila lépe pro Zadané. Příští rok se ale určitě můžeme těšit na další napínavé
souboje.

Ladislav Obst ml.
Zápis do MŠ Vlčice se koná 18.–20.04.2016,vždy od 08:00 do 10:00 h a 14:00 h – 15:15 h
Nabízíme volná místa pro zápis dětí předškolního věku do MŠ. Přijímáme děti od 2,5 let.
Děkujeme účinkujícím i organizátorům
vánočního koncertu za nádherný zážitek.
Záznam naleznete na facebooku a youtube.

Letos čápi dorazili v podvečer 3. dubna 2016.
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Maškarní bál - skupinové foto (sobota 12. března 2016), téma: filmoví hrdinové

Přehled plánovaných akcí na rok 2016
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci se Svazem žen zve všechny děti i dospěláky na
LAMPIONOVÝ PRŮVOD.
Sraz účastníků v sobotu 30. dubna 2016 v 18:00 hod u kostela, odkud průvod půjde k obecnímu
úřadu a po vztyčení májky na louku za kulturní dům, kde se uskuteční slet čarodějnic a pálení
čarodějnického ohně.
Všechny čarodějnice ať místní či přespolní, ba dokonce i ze zahraničí, jsou srdečně vítány.
Soutěž o nejlepší kostým!
Kromě čarodějnického ohně bude připraven i oheň na opékání párků – všechny děti dostanou párek
s chlebem a limonádu ZDARMA. Těšíme se na Vás.

V sobotu 28. května 2016 se na zdejším zámku
uskuteční bleší trh pořádaný Spolkem proti nudě.
Dětský den bude na travnatém hřišti uspořádán v neděli
29. května 2016.
Na neděli 26. června 2016 organizuje Spolek proti nudě
autobusový výlet do Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem. Tento den se v hřebčíně koná Velký
jezdecký den.
V sobotu 26. července 2016 se budou konat hasičské
závody O pohár starosty obce Vlčice.
První červencový týden je plánováno uskutečnit turnaj
v ping-pongu Vlčice proti Pilníkovu.
Tradiční a oblíbený Den obce Vlčice se letos uskuteční
30. července 2016. Při této příležitosti proběhne
středoevropský pohár Strongmenů, kdy změří své síly
nejen borci z České republiky, ale i ze zahraničí.
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Plány hasičů na rok 2016
Začátek nového roku se opakovaně nese v duchu plánování činnosti. Přes veškeré aktivity, jimž
věnujeme svůj čas, pro nás prioritou samozřejmě zůstává požární ochrana (PO). Ač se navenek může
zdát, že naše zásahová jednotka nemá mnoho práce (vždyť k zahoření v obci dochází zcela
výjimečně), neznamená to, že nic jiného nepodniká. Kromě zásahů u požárů musí být připravena i pro
případ povodní či vichřic nebo jako tzv. technická pomoc (likvidace vosích rojů, proplachování
zanesených kanálů apod.). Velitel i jednotliví členové jednotky si pravidelně obnovují, doplňují a
zvyšují odbornost při různých seminářích a školeních. Nedílnou součástí PO je prevence, v jejímž
rámci vykonáváme dohled při pořádání společenských akcí, a také výchovná činnost spočívající v
besedách s dětmi z mateřské školy. Každoročně se místní děti zapojují do výtvarné části soutěže
Požární ochrana očima dětí, která má několik postupových kol a naši malí „umělci“ v ní sklidili
nejeden úspěch.
Z našich činností veřejnost asi nejvíce vnímá požární
sport. Kdysi bylo jeho hlavním smyslem zvyšování
fyzické zdatnosti členů zásahových jednotek. Dnešní
požární sport není tolik o technice provedení jako o
rychlosti a sehranosti týmu. K družstvu našich mužů,
které patří v trutnovském okrese k těm, s nimiž se
musí počítat na pomyslnou bednu, se v roce 1995
přidalo i družstvo žen. I ty podávají velmi slušné a
především vyrovnané výkony, což jim vloni zajistilo
další vítězství v soutěži o Pohár starosty OSH
Trutnov. Naší nadějí do budoucna je kolektiv mladých
hasičů. Na rozdíl od mužů a žen svou přípravu na novou sezónu zahájili již s předstihem a mají za
sebou i první letošní soutěž – Uzlovku, ve které se jak jednotlivci, tak družstva umístili vždy v první
polovině z celkového počtu soutěžících. Doufáme, že v sobotu 23. července si uděláte čas a přijdete
naše týmy dospělých podpořit v boji o putovní pohár. Do té doby bychom rádi na hřišti dokončili
úpravy na posezení, případně interiéru buňky. Těší nás, že jsme opět byli ušetřeni žalostného pohledu
na výsledky útoků vandalů. Zdá se, že mládež, jež si tak libovala v devastování všeho, co jí přišlo pod
ruce a nohy, dospěla a její nástupci si snad budou práce jiných více vážit.
Jako každý rok i letos se budeme snažit přispět k obohacení společenského života v naší obci. V pátek
19. února jsme uspořádali v pořadí již 68. hasičský ples. Z našeho pohledu jej považujeme za
vydařený a věříme, že byli spokojeni i ti, kdo se přišli pobavit. Ještě jednou děkujeme všem
sponzorům, kteří nám svými dary pomohli zatraktivnit tombolu. Nyní připravujeme pro děti i dospělé
Čarodějnice včetně tradičního lampiónového průvodu. Sejdeme se v sobotu 30. dubna u kostela,
odkud půjdeme obvyklou trasu ke kulturnímu domu, kde se vztyčí májka, a na louce za obecní
hospodou upálíme na hranici čarodějnici vyrobenou šikovnými dětmi z naší mateřské školy. O měsíc
později, přesně v neděli 29. května, zveme všechny děti na místní hřiště, kde společně oslavíme
Dětský den. Připraveno bude plno soutěží a her se sladkými odměnami a na závěr dárkem pro každého
oslavence. A abychom si jen nehráli a nebavili se, přijde v sobotu 3. prosince Mikuláš s andělem a
čerty, aby pokárali zlobivá dítka a hodným nadělili. Na všechny akce budete včas upozorněni plakáty a
na webových stránkách obce.
Přejeme vám mnoho pohodových jarních dní prozářených sluníčkem a těšíme se na vás.
za SDH Vlčice Pelantová H. ml.

MUDr. Šturalová (ordinace Pilníkov) zahájila návštěvní hodiny každé
pondělí od 12:30 h v budově kulturního domu. Vždy je nutné ve čtvrtek nebo
v pátek předem objednat recepty na tel. 605 380 590.
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Sháníte vozík či polohovací postel?
Vypůjčte si je v Nové Pace od Života bez bariér
Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe nemůže starat sám? Zmáhá Vás
pomáhat mu se vstáváním z postele či oblékáním a umýváním? Anebo je pro Vás
samotné z důvodu nemoci či rekonvalescence náročné například vyjít do schodů, či
jste přestali dělat některé věci, jako jsou procházky či jízda na kole, protože už se
při nich necítíte bezpečně? Právě Vám mohou život ulehčit takové pomůcky, jako
chodítka, nástavce na toaletu, polohovací lůžka, sprchovací židle, elektrické
zvedáky, či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na libovolně dlouhou dobu
od organizace Život bez bariér, která v Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu
kompenzačních pomůcek. V současné době jich nabízí kolem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době a po telefonické domluvě také mimo ni zastavit
v našem středisku Centrum bez bariér v Nové Pace, kde jsou pomůcky vystaveny. Vezměte si sebou
občanku či jiný doklad totožnosti. Na základě Vaší situace Vám budou předvedeny vhodné pomůcky,
které si můžete také vyzkoušet. V případě zájmu s Vámi sepíšeme jednoduchou smlouvu o pronájmu.
Pokud budete potřebovat, pomůcku Vám dovezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak ji správně
používat. Také Vám poradíme, na co máte nárok a co můžete od
pojišťoven a lékařů požadovat, abyste případně získali pomůcku
vlastní. Obrátit se na nás můžete také s jakýmkoliv dotazem, který
se týká domácí péče či sociálních služeb. Činnost naší půjčovny
dotují obce i různé nadace, proto jsou ceny pronájmu pomůcek
velice příznivé. Ceník spolu se všemi informacemi najdete na
našich webových stránkách www.zbb.cz - případně vám rádi vše
sdělíme na telefonním čísle 720 994 024. Neutrácejte hned peníze
za zakoupení vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve poradit.

Marie Vokurková, Život bez bariér, z.ú., www.zbb.cz

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění
Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována
fyzickým osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje z
Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle
na tuhá paliva za: kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel. Dále je možné v
rámci výše uvedených opatření provést instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo
přípravu TUV, nebo „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu (zateplení
střechy nebo půdních prostor, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, výměna zasklení
starších oken za izolační dvojskla) Náklady na „mikro“ energetická opatření max. 20 tis. Kč.

Předpokládaná výše podpory na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož
výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit 70 % v případě pořízení kotle spalujícího
pouze uhlí, 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle a 80 % v případě
tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu
Ohledně „kotlíkových dotací“, tzn. možnosti získání příspěvku na ekologičtější vytápění Vašich
obydlí, bude v obci uspořádána písemná anketa na zjištění zájmu o informace o způsobu
financování. Uzávěrka ankety je plánována do konce května 2016.
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Turnaj ve stolním tenisu se konal 5. března 2016 na sále kulturního domu
Společná fotografie při vyhlašování vítězů

Stolek pořadatelů a sudích

Služby Obecního úřadu Vlčice
práce motorovou pilou
150,- Kč/ hod
ZAPŮJČENÍ
práce křovinořezem
125,-Kč/ hod
výsuvný žebřík
30,-Kč/ den
doprava a práce malotraktorem
240,-Kč/ hod
rampa
50,-Kč/ den
doprava a práce traktorem
450,-Kč/ hod
míchačka
50,- Kč/ den
- doprava vlekem a nosičem kontejnerů
- nakládka a vykládka materiálu na paletách
- vyvážení septiků a ČOV fekálem
-štěpkovač
práce travním traktorem
300,-Kč/ hod
doprava a práce BOBEK LOCUST
450,-Kč/ hod
manipulační poplatek
100,-Kč/ hod
ostatní práce
125,-Kč/ hod
Odvoz odpadu ze zahrad - dle dohody s OU lze přistavit kontejner na odvoz odpadu ze zahrad.
Všechny ceny jsou bez DPH. Požadavky zasílejte přímo na OÚ Vlčice.

Obec má na prodej plastové popelnice za 950,- Kč. K vyzvednutí u sběrny nebo dovoz po dohodě

Pronájem obecní hospody
Obec Vlčice zveřejňuje záměr pronájem obecního hostince ve Vlčicích. Předpokladem pro pronájem
je doložení živnostenského oprávnění k provozování restauračních služeb a dalších kvalifikačních
předpokladů. Minimální požadovaná výše ročního nájemného je stanovena částkou 45.600 Kč.
Podrobnější informace k pronájmu u starosty obce, nebo na e-mailové adrese starosta@ou-vlcice.cz.

Vydává:

Obecní úřad Vlčice
542 41 Vlčice 201
Toto číslo vychází: 15.04.2016
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
Náklad: 220 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

8

Vlčické noviny

Číslo 1/2016

1/2016

Co je nového ve škole
Školní rok je v plném proudu a stejně tak i
naše práce ve škole a školce.
Pokračujeme v aktivitách, které se týkají našeho
celoročního dopravního projektu. V rámci něj jsme
v prvním pololetí uskutečnili velmi zdařilou exkurzi
v DEPU trutnovského nádraží, kterým nás zasvěceně
a velmi obětavě provedl strojvůdce pan Mlejnek.
Také jsme si měli možnost na vlastní oči prohlédnout motorový člun manželů Maissnerových.
V adventním čase jsme již tradičně uskutečnili pro vlčickou veřejnost vánoční vystoupení. Tentokrát
byla dvě – v mateřské škole udělali radost svým rodinám ti
nejmenší a na sále kulturního domu vystoupili naši školáci
v rámci rozsvícení vánočního stromu první adventní neděli.
Poslední školní den před prázdninami jsme si ve škole i
školce zpestřili vánočními besídkami.
A je tu nový rok a s ním přišel lyžařský kurz, kterého se
zúčastnili žáci školy a také pár statečných školkáčků.
V Jánských Lázních i na Dunkanu ve Svobodě nad Úpou si
to děti velmi užily a mnohému se naučily.
Po pololetním vysvědčení a zasloužených prázdninách se konal
ve školní tělocvičně společný karneval školy a školky – jak
jinak, než na téma dopravní prostředky. Děti projevily velkou
nápaditost v přípravě svých
kostýmů, takže byla opravdu
legrace.
V únoru se uskutečnil zápis do
první třídy. Zapsáno bylo
celkem šest dětí. Na nové školáky se moc těšíme.

Čas rychle utíká. Velikonoce
letos přišly velmi brzy. Přesto
jsme si našli čas na společné
jarní vyrábění školy a školky. Také děti v družině upekly
výborné jidáše a všichni jsme pilně zdobili velikonoční
vajíčka. Ve školní družině se rovněž ukázalo, že „Vlčice mají
talent“. Nevěřili byste, kolik zručných kouzelníků, nadaných
zpěváků a tanečníků v našich dětech dřímá.
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A co odpověděli žáci na otázku: Proč se učím lyžovat?
Mě baví lyžovat, protože jezdíme rychle dolů z kopce. Vanesa Mucudisová
Chci se naučit lyžovat. Lyžování je můj nejoblíbenější sport. Vítek Cvrček
Učím se lyžovat, protože je to sranda. Honza Horký
Lyžování je zajímavý sport. Dá se to dělat jen omezenou dobu v roce. Lyžování je hodně o přenášení
váhy a ovlivňování směru jízdy. Tento sport je zajímavý tím, že se dá jezdit jenom z kopce. Standa
Ježek
Lyžování je můj nejoblíbenější sport. Lyžovat se může různými způsoby. Baví mě to. Julie
Hubálková
Je to zábava jet strašně rychle a rychlost miluju. Pepík Čapek
Lyžování mě baví. Zajímalo by mě, jestli si při tom můžu zlomit vaz. Já myslím, že můžu. Jirka
Ondráček
Je to zajímavá činnost, která vám rozhýbe nohy. Budou vás při tom dost bolet. Takže pozor! Je to
zábava, když děláte volnou jízdu. Můžete mávat rukama, můžete udělat maximální rychlost při sezení
jako na záchodě. Je to opravdu fajn, když máte rodinu a učíte ji lyžovat při nádherné zimě

kolem vás. Míra Horáček

Z HODINY INFORMATIKY – Hledej rozdíly

Najdi 6 rozdílů – Standa Ježek
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Náš recept – Jidáše
Těsto:

na potření:

1 kg hladké mouky
1 kostka droždí
80 g cukru krupice
100 g másla
posypání
3 vejce
asi 300 ml mléka
200 g mletých ořechů nebo mandlí
1 vanilkový cukr
citrónová kůra

50 g másla
2 lžíce medu
40 ml rumu
moučkový cukr na

Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, se špetkou cukru a dvěma lžícemi mouky ho zamícháme a
necháme na teplém místě asi 10–15 minut vyběhnout.
Do velké mísy s moukou přidáme vejce, vanilkový a
krupicový cukr, rozpuštěné máslo, nahrubo posekané
mandle či ořechy, přilijeme kvásek a dobře
propracujeme. Pokud je těsto příliš tuhé, přilijeme
trochu vlažného mléka. Jakmile je těsto spojené,
přeložíme je na vál, dobře propracujeme dohladka a pod
utěrkou necháme na teplém místě alespoň 30 minut
vykynout. Těsto musí zvětšit svůj objem 1x.
Z vykynutého těsta tvarujeme různé uzlíky, houstičky,
preclíčky. Na plechu je necháme ještě dalších 15 minut kynout. Pečeme ve vyhřáté troubě na 200 °C
asi 10–15 minut dozlatova. Ještě horké jidáše potíráme rozehřátým máslem smíchaným s medem a
rumem. Necháme zaschnout a pocukrujeme moučkovým cukrem.
DOBROU CHUŤ!!!!!

JARO – ze slohových prací
NAŠE JARO

Jaro začíná 20. března a končí 20. června. Jaro se konečně zbarvuje do
krásných barev a rodí se různá mláďata. První kytku, co najdete, je kočička a
ptáci se vrací zpět. Jaro mám rád, ale není to moje nejoblíbenější roční období.
Na jaře se dá dělat spousta různých sportů: fotbal, cyklistika, jízda na koloběžce,
atd. Nakonec mám jaro rád 
Tomáš Křivský
JARNÍ PŘÍBĚH

Jaro začíná 20. března a končí 20. června. Na jaře se rodí mláďata, začínají růst první květiny jako
např. sněženky, bledule, kočičky a petrklíče. 27. března se nám mění čas o hodinu méně. Také lidi
začínají uklízet a připravují se na Velikonoce a na další svátky. Začíná létat hmyz a taky začíná mít
jaro krásné barvy. Rostou pampelišky, abychom mohli potom v létě z nich dělat věnečky a zdobit
s nimi věci. Já mám jaro ráda, ale chápu toho, kdo ho nemá rád, protože má třeba alergii na pyl a na
jaře roste plno květin. Také mám jaro ráda, protože už nemusíme chodit v teplém oblečení a už se nám
chce jezdit na kole, chodit ven a na procházky. Jaro je prostě krásné a hezky barevné.
Eliška Jaworková

11

Vlčické noviny

Číslo 1/2016

Co je nového v mateřské škole:
Po delší nemoci se do školky vrátila na místo vedoucí
učitelky paní Jitka Šafářová a hned se s velkým elánem
pustila do práce: „Předjaří jsme zahájili s dětmi výrobou
jarních a velikonočních dekorací na okna školky a do třídy spolu se školáky jsme soutěžili a užívali si na společném
karnevale k celoškolnímu projektu Doprava. Sešlo se nám
plno policistů, cyklistů, semaforů, byla tu i letuška,
záchranářka
a
zažili
jsme
společně hodně
legrace“.
Na vycházkách jsme poznávali změny v přírodě, hledali
jsme sněženky a bledulky a navštívili jsme také místní
zahradnictví, abychom viděli, jak se květiny sází a pěstují.
Děti tak pochopily, že ne všechny kytičky vyrostou samy od
sebe.

Začali jsme společně čarovat a vyčarovali si jaro v plné síle naší novou písničkou.
Na jaře:
Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře,
hej hopy hej hopy hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko,
točí se kolečko,
hej hopy hej hopy hej hopy hop.
Rozeznávali jsme jarní kytičky, kreslili jsme a malovali, vystřihovali květiny na výzdobu oken školky
a už tu bylo velikonoční chystání. Povídali jsme si, proč slavíme jarní svátky a vyráběli z
vyfouknutých vajec věneček a závěs pro rodiče.
Po velikonočních svátcích jsme se začali společně těšit a připravovat na Den matek a vymýšleli jsme
dárek pro maminky, který děti samy vyrobí. Tajně již chystáme vystoupení k tomuto krásnému svátku
maminek, které plánujeme uskutečnit společně se školáky na sále Obecního úřadu ve Vlčicích a těšíme
se, že všechny maminky, tety, babičky a prababičky z Vlčic a okolí potěšíme.
Naše nová básnička na uvítání jara:
Už si vrabci koupou bříško, už se káča točí,
kde jsi byla, pampeliško, od čeho máš oči?
Od slunce a od zlata.
Jak jsem se tam zahleděla,
hned jsem byla celá zlatá jako housata.
Pampelišky, povězte mi, podruhé se ptám:
Čím otvírá slunko zemi, kudy pouští jaro k nám?
Žežulky si povídají, že jsou vrátka v jednom háji.
Ke vrátkům je zlatý klíč,
Petr, petr, petrklíč!“
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