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Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás prostřednictvím našich novin pozdravit poprvé z místa starosty Obce Vlčice. V úvodu chci poděkovat
bývalému starostovi, p. Ing. Františku Cvrčkovi, za vše vše, co pro obec za uplynulá léta vykonal. Věřte, že není lehké začínat, když je
laťka nastavena tak vysoko. Můj díky samozřejmě patří i všem zastupitelům, bez kterých by toto všechno nebylo možné.
Děkuji všem, za projevenou důvěru ve volbách do obecního zastupitelstva a při volbě starosty. Ráda bych zdůraznila, že si
vážím Vaší podpory a budu se snažit všechny problémy, které nás čekají, řešit ku prospěchu obyvatel Vlčic. Nebude to úkol lehký, a
čím více do problematiky vedení obce nahlížím a pronikám, tím mi připadá obtížnější. Žiji v naší obci od malička a zůstala jsem zde
i se svou rodinou dál žít. Mám naši obec ráda a záleží mi na tom, aby se rozvíjela a aby se nám v ní dobře žilo, abychom zde mohli v
klidu a ve zdravém prostředí vychovat naše děti.
Vím, že nás čeká hodně práce. Stane se, že budu říkat věci příjemné i nepříjemné, ale vždy na rovinu a přímo. Je před námi
dlouhá cesta a já doufám, že se nám společnými silami podaří dorazit do cíle bez jakýchkoli karambolů, ale hlavně v pohodě a ve
zdraví.
Přeji Vám především krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a rodinné pohody a těm nejmladším taky mnoho
dárků.

Eva Havrdová, starostka obce

Výsledky voleb do Zastupitelstva Obce Vlčice, konaných ve dnech 15.- 16.10.2010
počet volených členů zastupitelstva:

7

počet oprávněných voličů:

386

volební účast voličů:

262

volební účast %:

67,88 %

počet odevzdaných platných hlasů:

1 708

Nově zvolení členové zastupitelstva obce
Jméno
Havrdová Eva
Trávníček Bořivoj
Kresanová Šárka
Ježková Pavla Ing.
Horký Jan
Obst Ladislav
Ondráček Jiří

Počet hlasů věk
134
37
114
46
111
40
94
36
72
55
70
40
67
55

Kandidátní listina
č. 1 – Pro Vlčice
č. 1 – Pro Vlčice
č. 1 – Pro Vlčice
č. 3 – Pro občany Vlčic
č. 2 – KSČM
č. 3 – Pro občany Vlčic
č. 2 – KSČM

Náhradníci
Kandidátní listina

Jméno
Mach Bedřich
Cvrček Tomáš
Pecen Milan
Pelant Václav
Reil Roman Mgr.
Nesládková Dagmar

Počet hlasů
109
108
106
99
23
6

věk
44
37
46
54
44
28

Politická příslušnost
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

č.2 – KSČM

Petr Karel
Machalíková Hana
Horký Jan
Rozkovec Miloš
Husa Pavel
Procházka Pavel

63
62
49
52
22
21

55
59
33
55
63
36

KSČM
nezávislý kandidát
KSČM
KSČM
KSČM
nezávislý kandidát

č.3 – Pro občany Vlčic

Turičík Pavel Ing.
Vlčková Naděžda
Pechanová Pavlína
Šafářová Jitka
Šafář Jan DiS.
Hudík Lukáš
Obstová Adéla

70
59
57
56
54
17
13

42
37
36
48
26
27
18

nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

č.1 – Pro Vlčice
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Politická příslušnost
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
KSČM
nezávislý kandidát
KSČM
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Eva Havrdová – starostka, ap. Jan Horký - místostarosta, p. Bořivoj Trávníček - místostarosta pro les,
Ing. Pavla Ježková, pí Šárka Kresanová, p. Ladislav Obst, p. Jiří Ondráček – zastupitelé

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce – 1.11.2010
přítomní: odstupující starosta Ing. František Cvrček, nově zvolení zastupitelé - pí. Eva Havrdová, p. Jan Horký, pí. Šárka Kresanová,
p. Ladislav Obst, p. Jiří Ondráček, p. Bořivoj Trávníček; pro nemoc omluvena zastupitelka Ing. Pavla Ježková
ZO je usnášení schopné, je přítomna nadpoloviční většina nově zvolených zastupitelů (6 ze 7)
1) Ověření platnosti výsledků voleb do Zastupitelstva obce Vlčice – pí. Alena Trávníčková, zapisovatelka Okrskové volební komise,
seznámila přítomné s platností potvrzených výsledků voleb do zastupitelstva obce - ZO bere na vědomí
2) Nově zvolení členové zastupitelstva obce složili předepsaný slib, slib Ing. Ježkové z důvodu nemoci odložen na další jednání ZO
3) ZO schvaluje složení návrhové komise: pí. Šárka Kresanová, složení mandátové komise: p. Jiří Ondráček
4) ZO schvaluje, že volba starosty a místostarosty obce proběhne tajnou volbou
5) ZO schvaluje zvolení starosty obce – pí. Eva Havrdová (5 hlasů), p. Ladislav Obst (1 hlas)
6) ZO schvaluje zvolení místostarosty obce – p. Jan Horký (5 hlasů), p. Ladislav Obst (1 hlas)
7) ZO odkládá volbu místostarosty obce se zvláštním zaměřením na les na další jednání ZO na základě námitky p. Obsta
8) ZO odkládá volbu předsedy finančního výboru z důvodu nemoci Ing. Ježkové na další jednání ZO
9) ZO odkládá volbu předsedy kontrolního výboru z důvodu nemoci Ing. Ježkové na další jednání ZO

Zasedání zastupitelstva obce – 29.11.2010
1) ZO bere na vědomí složení slibu Ing. Ježkové jako nově zvolené členky ZO do rukou starostky obce.
2) Starostka obce seznámila členy ZO s jednacím řádem ZO Vlčice, navrhla ponechat v platnosti jeho znění z roku 2006. ZO
schvaluje jednací řád ZO Vlčice
3) Volba místostarosty pro les - Starostka obce navrhuje zachovat tuto funkci ( p. Bořivoj Trávníček). Povinností vlastníka lesa je mít
svého správce. Zaměstnat externího pracovníka pro les by bylo pro obec dražší. P. Obst nesouhlasí, Ing. Ježková se k němu
připojuje, oba si myslí, že jsme malá obec na to, abychom měli dva místostarosty. Navrhují tuto pozici nazvat správce obecního lesa
nebo hajný a pracovně právní vztah s p. Trávníčkem řešit např. dohodou o pracovní činnosti či mandátní smlouvou za smluvní
odměnu, tak jak je to obvyklé v jiných obcích. Pí. Kresanová poukazuje, že p. Trávníček používá své auto i telefon. Ing. Ježková
uvedla, že dle průzkumu v jiných obcích je toto možné řešit fixním platem v závislosti na velikosti lesa s možností mimořádných
odměn v případě řešení mimořádných událostí (např. kalamit) nebo odměňování variabilní na základě skutečného objemu prací,
zároveň je tu možnost proplácení kreditu na telefon a náhrady za PHM. P. Trávníček sdělil, že ve všech obcích má OLH fixní plat.
Zároveň upozornil, že nikdy nepožadoval náhrady za telefon i za PHM, jeho odměna za tuto práci ve výši odměny zastupitele byla
nižší, než je obvyklé u jiných OLH. Dále sdělil, že nikdy neměl podpisové právo, všechny smlouvy o prodeji dřeva, které zajistil,
podepisoval vždy starosta obce. Pí. Havrdová potvrdila, že místostarosta pro les nemá žádné podpisové právo. Ing. Ježková
oponovala, že p. Trávníček nebyl odměňován jako zastupitel, ale jako místostarosta, tudíž jeho odměna nebyla podhodnocena. Ing.
Ježková závěrem uvedla, že je pro to, aby se i nadále o obecní les staral p. Trávníček, ale aby tato pozice byla řešena funkcí hajného
nebo správce obecního lesa, s funkcí místostarosty pro les nesouhlasí. ZO schvaluje jako místostarostu pro les p. Bořivoje Trávníčka
(pro 4, proti 3,zdržel se 0).
4) Volba předsedy kontrolního výboru - starostka obce navrhuje p. Ladislava Obsta, p. Obst o tuto funkci nemá zájem. Dále byla
navržena jako předsedkyně kontrolního výboru pí. Šárka Kresanová. Jako členy kontrolního výboru navrhujeme p. Jiřího Ondráčka a
p. Bedřicha Macha. ZO schvaluje jako předsedu kontrolního výboru pí. Šárku Kresanovou (pro 5, proti 1, zdržel se 1), ZO schvaluje
jako člena kontrolního výboru p. Jiřího Ondráčka (pro 6, proti 1, zdržel se 0), ZO schvaluje jako člena kontrolního výboru p. Bedřicha
Macha (pro 5, proti 2, zdržel se 0).
5) Volba předsedy finančního výboru - starostka obce navrhuje Ing. Pavlu Ježkovou. Členové finančního výboru se budou
dodatečně schvalovat na příštím jednání ZO. ZO schvaluje jako předsedu finančního výboru Ing. Pavlu Ježkovou (pro 6, proti 0,
zdržel se 1).
6) ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2010 Dotace od Úřadu práce Trutnov za VPP-ESF za období 9/2010 114.460,-Kč, za období
10/2010 97.700,- Kč, 4116 UZ 13234. Dotace od Krajského úřadu Hradec Králové na volby do ZO 19.000,- Kč, 4111 UZ 98187.
Dotace od Krajského úřadu Hradec Králové pro ZŠ 238.680,- Kč, 4122 UZ 33123. Tento příspěvek byl zaslán na účet ZŠ Vlčice.
Dotace od Krajského úřadu Hradec Králové na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 2.820,- Kč, 4111 UZ 98005. Upravený rozpočet
ve výši příjmů a výdajů za období 9/2010 11.310,- Kč, za období 10/2010 16.500,- Kč.
Starostka obce požádala ZO o schválení částky pro rozhodování starosty do výše 50 tis. Kč, ZO limit schvaluje.
7) Pronájem obecního hostince - Obecní úřad Vlčice z důvodu porušení podmínek nájemní smlouvy vypověděl sl. Aleně Balcarové
nájemní smlouvu ke dni 30.11.2010. O pronájem obecního hostince projevili zájem 4 uchazeči: 1. sl. Auersvaldová – praxe v oboru 3
roky, pracovala v penzionu u p. Žižky, 2. pí. Raabová má oprávnění k provozu hostince, 3. p. Martin Petr má s hostincem
podnikatelský záměr, 4. manželé Kováčovi mají rovněž s hostincem podnikatelský záměr. Starostka obce navrhuje obecní hostinec
pronajmout manželům Kováčovým nebo p. Martinu Petrovi. Jedná se o obecní hostinec, proto chceme dát příležitost našim
občanům a ty upřednostnit. Sl. Auersvaldová a pí. Raabová nejsou občany Vlčic, proto byly z výběru vyloučeni. P. Martin Petr má
díky škole 3 roky praxe, v rámci které se zúčastnil různých banketů a rautů. Pracoval v závodní jídelně jako číšník i kuchař. Je
studující, školu ukončí v červnu 2011. Vedle základního provozu hostince chce poskytnout zákazníkům i možnost stravování,
přičemž dlouhodobým záměrem je nabídka alespoň dvou denních menu. Tuto službu by pak mohli využívat do jídlonosičů i občané
Vlčic (důchodci, ženy na mateřské, apod.). Dále plánuje občasné zpestření provozu akcemi typu vepřové hody či grilování na rožni,
zřízení nekuřáckého salonku, změnu systému topení z plynového na levnější vytápění biopalivy. P. Petr navrhuje dočasně zachovat

Strana 2

Vlčické noviny

Číslo 4/2010

provozní dobu od 16.00 hod, po dokončení studia pak její rozšíření. Manželé Kováčovi pracovali v hotelu na Dolcích, v současné
době jsou v evidenci Úřadu práce jako nezaměstnaní. Pí. Kováčová má pro účely tohoto podnikatelského záměru zažádáno o dotaci
pro nezaměstnané z EF přes ÚP. Chtějí tuto restauraci zrenovovat i jako jídelnu, zavést každodenní vaření pro občany i pracovníky
OÚ a zvýšit úroveň stravování. Plánují pořádání příležitostných společenských akcí, pro letní provoz u venkovní terasy zřízení
dětského koutku. Chtějí opravit sociální zařízení, starostka obce sdělila, že renovaci sociálního zařízení zajistí OÚ, v jehož majetku
obecní hostinec je. Manželé Kováčovi navrhují změnu provozní doby ihned, a to od 10.00 hod. ZO se rozhodlo v této záležitosti volit
tajně a schvaluje pronájem obecního hostince manželům Kováčovým (pro 4, proti 2, zdržel se 1).
8) Znovuotevření otázky odkanalizování obce Vlčice – vzhledem k novému personálnímu složení ZO starostka obce vznesla dotaz
ohledně dalšího postupu v této otázce, zda vybudovat centrální kanalizaci, či se zde jeví jiné možnosti – necentrální kanalizace. Zda
zatím nechat vybudovat ČOV ve městě Pilníkov a potom pokračovat v obci Vlčice, nebo akci nezahajovat vůbec. P. Obst nesouhlasí s
variantou bez úseku Horních Vlčic, odbočky od p. Dvořáčka po p. Horkého a úseku u fakulty a p. Ondráčka a P. Hudíka, pokud se
obec pro akci odkanalizování rozhodne, chce, aby se našlo takové řešení, v rámci kterého by bylo pokryto celé území obce. Ing.
Ježková zdůraznila, že v případě centrální kanalizace na celou obec nedostaneme dotaci, příslib dotace bychom mohli obdržet
pouze na střed obce (maximálně do výše 80% nákladů), navíc celková investice cca 60 mil. Kč je pro obec neúměrně vysoká.
Navrhuje vyvolat nové vodoprávní řízení s MěÚ Trutnov – OŽP. Pí. Havrdová, starostka obce oznámila, že MěÚ Trutnov – OŽP má k
1.1.2011 soupis lidí, kteří nemají povolení k vypouštění odpadních vod a budou vytvořena pravidla k dalšímu postupu při řešení celé
této situace. Pokud obec od kanalizace upustí, o celou záležitost se budou muset vlastníci nemovitostí postarat sami. P. Trávníček
vznesl dotaz, jaká by byla možnost postavit ČOV přímo v obci Vlčice pro celou obec. Pí. Havrdová oznámila, že spojení více obcí má
větší možnosti dosáhnout na dotace. Ing. Ježková navrhuje zatím nepodepisovat žádné smlouvy, vyčkat na výsledky společného
jednání obcí Pilníkov, Vlčice a Chotěvice s firmou PROVOD (1.12.2010), nové skutečnosti pak projednat na příštím jednání ZO. ZO
pověřuje starostku obce zjištěním nových možností na schůzce s firmou PROVOD.
9) Různé
- Základní škola Vlčice podala žádost o finanční příspěvek ve výši 5tis. Kč na nákup učebních pomůcek pro děti MŠ a ZŠ jako vánoční
dárek - ZO žádost schvaluje
- Myslivecké sdružení Vlčice podalo žádost o finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč na krmivo pro zvěř. Nabízejí provést úklid plastů –
ZO žádost schvaluje
- SDH Vlčice podalo žádost o finanční příspěvek pro děti na Mikulášskou nadílku ve výši 1 tis. Kč - ZO žádost schvaluje
- Spolek Samohyb podal žádost o 50% slevu na pronájem KD na Mikulášskou zábavu - ZO žádost neschvaluje
- V roce 2006 zemřel p. Evžen Kohout a po jeho smrti zdědila obec plechovou garáž. Na tuto garáž si činí nárok p. Sobolík, kterému
tuto garáž p. Kohout prodal. Garáž stojí na pozemku p. Sobolíka. Tato garáž byla p. Sobolíkovi přenechána p. Kohoutem jako úhrada
pohledávky za dluhy z ubytování. Klíče od garáže budou předány p. Sobolíkovi na základě podpisu na předávacím protokolu.
- Pan Tomáš Cvrček podal žádost o pronájem místní sběrny DS od 1.1.2011. Chce zde zpracovávat DS jako papír a plasty, vč.
uskladnění. Musíme posoudit ekonomické hledisko, co je pro obec výhodnější, zda pronájem nebo sběrnu provozovat sami. Obec
do sběrny investovala nemalou částku. Ing. Ježková zpracuje ekonomický rozbor a p. Obst obnoví jednání s dodavateli a odběrateli
papíru. Navrhujeme tuto žádost projednat na dalším jednání ZO.
- Smlouvy na odběr pitné vody pro všechny odběratele naší obce - musíme požádat ČI ŽP o zvýšení limitu na odběr pitné vody a o
nový hydrologický průzkum.
- Vlčické noviny vyjdou v prosinci 2010.
- Zavedení elektronické komunikace s občany na mobilní telefony, popř. e-maily.
- Byla zpracována projektová dokumentace na místní hřbitov. Chceme požádat zpracovatele i o elektronickou podobu. Místní
hřbitov spadá do památkové péče, hlavně německé hroby. Projekt je zpracován velmi dobře a chceme s ním seznámit i občany. Byl
zpracován především za účelem získání dotace na dokončení renovace hřbitova.
Všechna zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná, každý se jich může v případě zájmu zúčastnit.
Další termín jednání: 22.12.2010. od 18.00 hod

ZPRÁVY Z OBCE
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OBCE VLČICE

„V souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č.274/2001 Sb.
O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vlastník
vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k
tomu vlastníkem zmocněn, povinen uzavřít písemnou smlouvu
o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.“
Z tohoto ustanovení zákona vyplývá pro vlastníka a
provozovatele vodovodu v Obci Vlčice, povinnost uzavřít s
odběrateli vody písemnou smlouvu. Tyto smlouvy jsou
připraveny k podpisu na Obecním úřadě ve Vlčicích a budou
předloženy k podpisu všem odběratelům pitné vody v obci. Plné
znění smlouvy je k nahlédnutí na úřední desce obce a na
stránkách obce www.ou-vlcice.cz. Upozorňuji, že podpis této
smlouvy nemá vliv na výši vodného v obci. Jedná se pouze o
splnění nařízení daného zákonem pro dodavatele pitné vody.
Eva Havrdová, starostka obce

Nabídka nové služby občanům

Za účelem zlepšení informovanosti o dění v obci se ZO rozhodlo
nabídnout občanům novou službu v podobě zavedení
elektronické komunikace s občany, jak na mobilní telefony, tak
na e-maily. Jedná se o zasílání krátkých aktuálních zpráviček
občanům (např. oznámení o přerušení dodávky el. energie či
vody, o změně úředních hodin Obecního úřadu či České pošty,
termín svozu nebezpečného odpadu, očkování psů apod.).
Zájemci o tuto službu mohou nahlásit své kontaktní údaje (číslo
mobilního telefonu, e-mailovu adresu) na obecním úřadě.
Poskytnutí těchto údajů bude zároveň projevem souhlasu s
využitím kontaktu, ale výhradně pro tento účel. Všechny
informace budou uloženy na obecním úřadě a nebudou
poskytnuty žádné třetí osobě. Začít se dá prakticky okamžitě, i
třeba jen pro malý počet zájemců a databázi postupně
doplňovat o další uživatele. Tato služba občanům je bezplatná.

Strana 3

Vlčické noviny

Číslo 4/2010

Nabídka stravování

Vyhrnování sněhu

Školní jídelna při ZŠ a MŠ J.A. Komenského Vlčice nabízí od
3.1.2011 volnou kapacitu obědů pro dospělé strávníky ve školní
jídelně. Cena jednoho oběda je 48,- Kč. Zájemci se mohou
přihlásit ke stravování v mateřské škole u paní Jitky Šafářové.
Stravné na leden činí pro 21 dní 1 008,- Kč.

Žádáme občany, aby neparkovali svými osobními a nákladními
vozy na obecních cestách a veřejných komunikacích. Bráníte tím
průjezdu techniky, zajišťující zimní údržbu a odklízení sněhu a
vzniká tím nebezpečí poškození takto nevhodně zaparkovaných
vozidel.

Jitka Šafářová, vedoucí školní jídelny

Děkujeme

Konec platnosti daňových složenek
K 31. prosinci 2010 bude ukončena platnost smlouvy „Smlouva o dodávce služeb na placení daní v hotovosti poštovní poukázkou
bez povinnosti daňového subjektu hradit manipulační poplatek“, která byla uzavřena dne 26. ledna 2007 mezi Českou republikou –
Ministerstvem financí a Českou poštou. Tímto aktem zároveň končí i platnost a možnost použití „Daňové složenky“. Z výše
uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2011 nebude již Česká pošta na svých pobočkách přijímat platby prostřednictvím Poštovní
poukázky A - Daňová složenka.

CO SE CHYSTÁ …
Obecní ples
Hasičský ples
Karneval

22.1.2011
19.2.2011
26.3.2011

Společenská kronika
navždy nás opustili...
15.11. - Vladimír Kuch
??? - Ingrid Salzmannová
6.12. - Miroslav Sunek

pořádá Obec Vlčice
pořádá SDH Vlčice
pořádá Svaz žen Vlčice

Dne 20.11.2010 se na sále Kulturního domu konalo slavnostní
Vítání nových občánků obce do života,
pořádané Sborem pro občanské záležitosti Obce Vlčice.
Událost svým kulturním vystoupení zpestřili
děti ze ZŠ a MŠ J.A. Komenského Vlčice.
Přivítáno bylo těchto šest nových občánků:
Michal Maissner
narozen 11.11.2009

Jan Tvaroh
narozen 15.12.2009

Eliška Pokorná
narozena 6.10.2010

Dan Němeček
narozen 30.6.2010

Anežka Klossovská
narozena 2.8.2010

Veronika Němečková
narozena 26.8.2010

VÝZVA

Obec Vlčice, vlastník hřbitova v areálu kostela sv. Vojtěcha ve Vlčicích, veřejně oznamuje záměr obnovy pohřebiště na tomto místě,
kde se stává jeho provozovatelem. Aby mohla být dodržena veškerá ustanovení Občanského zákoníku č.40/1964Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a dále pak ustanovení Zákona o pohřebnictví č. 256/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů, především pak §20
tohoto zákona, Obec Vlčice vyzývá všechny majitele hrobových zařízení, aby se ke svému vlastnictví přihlásili ve lhůtě stanovené
tímto zákonem, tj. 1 rok, a to mohlo být následně řádně zaevidováno. Lhůta začíná běžet prvním dnem uveřejnění této výzvy, tj.
13.7.2010 a končí dne 12.7.2011. Hrobové zařízení hrobu nebo hrobky není považováno za součást pozemku (hrobového místa), na
kterém je zřízeno. Vlastnické právo ke hrobovému zařízení náleží tomu, kdo je zřídil, koupil, zdědil či nabyl vlastnictví k němu jiným
zákonným způsobem. Totéž platí i o dalším, doplňkovém hrobovém zařízení.

Obec už má připravený projekt pro revitalizaci areálu hřbitova
V listopadu letošního roku se podařilo dokončit velice detailně a obsáhle zpracovaný projekt pro komplexní revitalizaci
areálu hřbitova u kostela sv. Vojtěcha. Projekt, který čítá více než 230 stran, odborně zpracoval Ing. arch. Martin Pour. Dle jeho
názoru je vlčický hřbitov zajímavou a unikátní ukázkou místních tradic a historického vývoje celého regionu. Jedná se o
jednoduchou, ale svébytnou kompozici s výraznou a příjemnou atmosférou. Základní koncepce návrhu a idei vychází z úvahy a
doporučení „uvést hřbitov v život“, tj. obnovit jeho prapůvodní poslání jako prostor posledního odpočinku pro stávající občany obce
Vlčice a okolí. V kontextu zapsané kulturní památky a jedinečné atmosféry zdejšího hřbitova byla navržena velice decentní a šetrná
náplň pro obnovení provozu. Koncepce nově navrhovaných hrobových míst vychází z podrobné analýzy prostoru a historického
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vývoje pohřbívání. Snaha je o harmonické propojení historické části hřbitova s vyváženým poměrem nových náhrobků s
historickými artefakty.
Prozatím je hřbitov „opuštěný“ a ve svém hlavním poslaní nefungující. Ale díky aktivitě obce a místních obyvatel se
podařilo od jara 2010 zachránit výše popsaný areál a provést nezbytně nutné terénní úpravy a „hrubou“ obnovu velké části
náhrobků. Věříme, že díky tomuto projektu se obci podaří získat finanční prostředky z některého dotačního zdroje, ať již
regionálního, celorepublikového či evropského, a důstojná obnova tohoto pietního místa bude moci být dokončena.
Zájemci, kteří by chtěli využít místní hřbitov k poslednímu odpočinku svých blízkých, mohou svůj požadavek na zřízení
hrobového místa oznámit na Obecním úřadě. Tam lze také nahlédnout do připraveného projektu, nástin uceleného návrhu
prostorového řešení vám nabízíme i zde:
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číslo 3 / 2010
Co je nového ve škole
Školní rok jsme zahájili s dvaceti žáky základní školy a dvaceti pěti přihlášenými
dětmi v mateřské škole. Do školních lavic usedli čtyři noví prvňáčci – Kateřina
Vítová, Marijana Oravcová, nový obyvatel Vlčic David Pokorný a nová kamarádka
z
Trutnova Ester Bönischová.
Hned od září jsme začali pilně pracovat a
učení jsme si zpestřovali různými
zajímavými aktivitami. Uskutečnili jsme
společnou práci dětí ze školy a školky, kdy
jsme otiskovali barevná jablíčka. Zahájili
jsme celoroční projekt „Z pohádky do
pohádky“. Při něm nejen usilovně čteme
spoustu krásných pohádek, ale také jsme
vykonali dobrodružnou cestu za pohádkovým pokladem a na konci září jsme se jeli podívat
do České televize v Praze, kde jsme se dověděli, jak se filmové pohádky natáčejí. Také jsme
navštívili Jičín – město pohádek a v něm Rumcajsovu ševcovnu.
V říjnu navštívil naši školu bubeník pan Dvořáček, který to uměl na bubny pěkně
rozpálit. Jeho pořad o bubnování a jeho vývoji v čase a v různých zemích světa nás
velmi zaujal. Konec října byl již tradičně ve znamení halloweenského strašení.
Všichni ve škole i školce se proměnili za ukrutná pohádková strašidla, která ale
předvedla, že umí i sedět v lavicích a učit se třeba násobilku.
Krásný a barevný podzim jsme si
užili i pouštěním draků. V listopadu se
opět sešla škola se školkou nad
společnou výrobou – tentokrát vytvořili
krásná strašidla z barevných listů.
Moc jsme se těšili na divadelní
představení v novém kulturním středisku
UFFO v Trutnově, kde jsme hledali odpověď na otázku:“Bojí se tygři?“
Také jsme v sobotu 20.listopadu
společně s představiteli Obce Vlčice
přivítali naše nově narozená miminka při tradičním Vítání občánků. Připravili jsme
si pro ně pásmo básniček a písniček.
Celý adventní čas věnujeme
připomínce vánočních tradic. Mateřská
školka pracuje na projektu s názvem
Advent. V pátek 3. prosince jsme jeli do
Babiččina údolí, kde jsme nasáli tu
pravou atmosféru staročeských Vánoc
se všemi zvyky, které je provázely.
Sami jsme si také letos upekli vánoční
štólu O recept se s vámi podělíme na
dalších stránkách našeho časopisu.
Již od začátku listopadu jsme
pilně cvičili koledy a vánoční písně na náš vánoční koncert, který se opět uskutečnil v
kostele sv. Vojtěcha ve
Vlčicích dne 10. prosince. Moc
nás potěšil zájem Vás všech,
kteří jste si přišli vychutnat
adventní rozjímání s krásnou
českou vánoční koledou. Rádi
bychom poděkovali za přízeň
všem návštěvníkům i všem
štědrým přispěvatelům, díky
nimž se na dobrovolném
vstupném nashromáždila částka 4.983,- Kč. Tyto peníze bychom rádi použili
jako odměnu dětem ze školy a školky na jejich sportovní vyžití.
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Osmisměrka od Rozárky Havrdové, 4.třída

Obrázky od Patrika Fikejze a Renatky Kobrové, 4.třída

Najdi 16 vánočních slov
v

s

p

v

l

v

t

m

b

q

n

á

p

á

f

i

d

d

r

w

r

f

n

n

c

l

s

l

u

e

a

n

k

m

l

e

d

y

s

r

d

h

o

č

c

j

m

ž

l

t

o

v

v

k

p

e

s

e

e

z

s

a

l

a

d

ž

e

n

j

u

t

p

e

s

k

í

s

k

í

i

r

r

s

v

a

š

i

l

k

h

o

s

d

a

p

e

s

c

l

o

m

k

d

á

r

k

y

u

y

p

e

a

p

k

o

l

a

k

x

a

č

v

v

ě

d

o

p

r

c

s

e

k

i

v

i

t

o

o

v

d

k

y

z

l

n

l

m

v

b

f

m

v

s

f

a

s

d

í

n

g

p

r

á

z

d

n

i

n

y

h

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI,
a tak se znovu našla příležitost pro stvoření nových básniček. Letos stejně jako loni se paní učitelka Jitka Šafářová nechala okouzlit
předvánoční atmosférou a nové básničky jsou na světě. Tak si je v pohodlí a klidu vaše domova přečtěte.

Vánoční čekání zas nemá konec,
kdy už jen zazvoní Ježíškův zvonec?
Celý rok utekl, teď se to vleče!
Aspoň že maminka cukroví peče.
Najednou na nebi něco se blýská,
Betlémská kometa zvěstuje nám,
ať si už na světě nikdo nestýská
už přišly Vánoce i domů k nám.

Nakreslila Kačenka Vlčková,2,. Třída

Nakreslila Heduška Hartmanová,2.třída
Ve stejném duchu
pracovaly i děti ze
základní školy.
Zapnuli si počítače
a začali tvořit.
Antonín Lonk
nakreslil obrázek
jesliček, které si s
Vašimi dětmi či
vnoučaty můžete
vybarvit podle
vlastních představ.
Adam Hans Vám
nakreslil malou
inspiraci na
ozdobení vánočního
stromečku.

Antonín Lonk, 4. třída

Adam Hans, 4. třída
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Náš recept

Také ve školní družině se všichni těší na Vánoce, a tak si dlouhou chvíli zpříjemňují pečením vánoční
štóly. Opravdu se jim povedla a provoněla celou školu. Abyste si mohli i vy provonět váš příbytek, upečte
si štólu podle našeho receptu:

Vánoční štóla
Těsto:
500 g polohrubé mouky,2 vejce, 150 g tuku na pečení, 150 g cukru, 100 g rozinek,
1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 150 g zakysané smetany, 100 g mandlí, 250 g
tvarohu, lžička citronové kůry, 100 g
rozpuštěného másla
Postup:
Mouku s práškem do pečiva prosejeme,
přidáme
tuk,
tvaroh,smetanu,
sůl.
Vypracujeme těsto, do kterého zapracujeme
kůru, rozinky a celé mandle. Ještě
prohněteme a vyválíme, přehneme v
polovinu po délce a vložíme na plech.
Pečeme při střední teplotě asi 35 min. Po
vyjmutí dobře potřeme rozpuštěným máslem
a hustě pocukrujeme.

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2011
přejí děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ J.A.Komenského Vlčice

CO JE NOVÉHO NA OBECNÍM ÚŘADĚ?
Změny na obecním úřadě zajímali naše žáky 3., 4., a 5. třídy. Připravili si na novou paní starostku, Evu Havrdovou, pár otázek a
vyrazili za ní s mikrofonem a fotoaparátem. Přečtěte si, jaké zajímavé odpovědi jim paní starostka poskytla:
Jaké jsou Vaše dojmy z nové práce ?
Jsem starostkou velice krátce, takže bych svoje dojmy mohla zatím shrnout asi
takto:“ Pro pána co mně to jen napadlo, to nemůžu nikdy zvládnout!“
Baví vás to?
To je těžké. Určitě mám raději práci, kde se nenudím, mám ráda pocit, kdy se
kouknu na hodiny a zjistím, jak všechno uteklo a vím, že jsem udělala něco, co
má smysl. Takže ano, práce mě baví.
Má vaše práce nějaké výhody?
Tak to zatím nedokážu posoudit, ale pokud za výhodu považuji, že nemám čas
zabývat se malichernostmi, potom má moje nová práce jen samé výhody.
Jak vycházíte s Vaším kolektivem?
Velmi dobře. Jsou všichni velice pracovití a svědomití a své úkoly plní na
výbornou.
Pamatujete si své dojmy, když Vás zvolili starostkou?
Přiznám se, že jsem byla spíše vylekaná. Z toho, abych nezklamala všechny ty, kteří mi natolik důvěřují, že mi dali ve volbách hlas a
následně potom i podporu při volbě starosty.
Máte hodně práce?
Ano, mám hodně práce. I proto, že jak víte, slečno redaktorko, mám rodinu, dvě dcery a manžela. Navíc přestavujeme dům, a tak, i
když zrovna nejsem v úřadě, opravdu nemám čas se nudit.
Jakou odměnu si dopřejete po úspěchu?
Ve své práci jsem zatím žádného velkého úspěchu nedosáhla. Ale mám moc ráda sladké, a tak když se chci odměnit, ráda si
zamlsám.
Jak velkou část dne Vám zabírá vaše práce?
V úřadě jsem od rána cca 8 hod do odpoledne, v úřední dny úřadujeme déle. Potom se snažím věnovat rodině. Protože se mi ale
stále hlavou honí myšlenky ohledně záležitostí obce, přiznám se, že se mi zatím skoro pokaždé o práci v noci zdálo. Takže mi práce
zabírá hodně času, jak ve dne, tak i v noci.
Proč jste se přihlásila do voleb?
Věděla jsem, že prostě dozrál čas na to, abych se aktivně zapojila do věcí, které mi nejsou lhostejné a na kterých mi záleží. No a na
tom, aby se nám v naší obci dobře žilo, mi záleží hodně.
Vydává: Obecní úřad Vlčice
542 41 Vlčice 201
IČ: 00278441
tel. 499 899 133 – referentka OÚ
tel. 499 899 240 – starosta obce
Česká spořitelna Trutnov, b.ú: 1303704309/0800
e-mail: starosta.vlcice@seznam.cz, ou_vlcice@iol.cz
web: www.ou-vlcice.cz, www.zsvlcice.eu

Vydání občasníku připravuje: Ing. Pavla Ježková
Školní přílohu připravuje : Mgr. M.Blažková, D. Lonková, J. Šafářová
Náklad: 205 výtisků
Toto číslo vychází: 17.12.2010
Za obsahovou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři
Za tiskové chyby neručíme
Povoleno MK ČR pod č. E 17205
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