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Vlčata a Vlčátka mají za sebou doslova tropické léto a než se nadála, jsou zpět u svých
stolečků v mateřské školce či ve školních lavicích. Všechny děti se mohou těšit na rok
plný her, různých akcí a atrakcí, na získání nových vědomostí a dovedností,
v neposlední řadě na společnost svých kamarádů.



V září přivítala Vlčátka do své "smečky" nové kamarády - Rozálku, Esterku, Lukáška, Mirečka, během roku
ještě přivítají Aničku a Vašíka.



Jako nová vedoucí stravování nastoupila paní Marie Figerová, kterou tímto srdečně vítáme v našem
kolektivu.



Od 23. září začala Vlčata a Vlčátka opět zdokonalovat svoje dovednosti na ledě. Někdo se v minulých
letech bruslení zúčastnil, ale pro spoustu dětí to bylo první seznámení s tímto sportem. Celkem 10x
vyrazíme na Zimní stadion v Trutnově. Všem bruslařům přejeme hodně zdaru a málo modřin. 

Přes prázdniny naše budovy rozhodně neodpočívaly.

Jistě jste si povšimli, že se ve velkém pracovalo na budově mateřské školy. Došlo k propojení herny se třídou, čímž
vznikl zcela nový prostor - místnost, kde budou mít Vlčátka dostatek prostoru pro námětovou hru. Vytvoří se zde
tzv. koutky, kde budou moci děvčata využívat například kadeřnický salon, časem nakupovat ve zbrusu nové
prodejně. A aby to nebylo chlapcům líto, ti si přijdou na své v "montérském" koutku, kde bude umístěn ponk s
různým nářadím. Dále zde bude pro děti umístěna i dětská knihovna se širokou škálou dětské literatury. A aby se
Vlčátka v MŠ cítila co nejlépe, bylo celé přízemí vymalováno teplými barvami. V novém kabátu budou i nástěnky v
celé šatně a chodbě.
Srdečně děkujeme zřizovateli za novou místnost a její vymalování. Další poděkování patří panu Obstovi a
panu Petrovi, kteří se o budovu MŠ včetně zahrady vzorně starají, paní Soně Ondráčkové za nátěr dřevěných prvků
na zahradě.
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Zahájení celoročního projektu
V úterý 2. 10. 2018 proběhlo ve škole slavnostní zahájení celoročního
projektu ,,Otvírejme vrátka pro zvířátka". K tomuto slavnostnímu aktu velmi
přispěl svou výstavou pan Petr Figera, kterému tímto upřímně děkujeme.
Výstava p. Figery se týkala hospodářských zvířat. V 9 hodin přivítal p. Figera
děti z mateřské školy, kterým v tělocvičně vysvětlil, co vše člověk potřebuje
pro chov králíků, slepic, ale i kachen a ostatních hospodářských zvířat. K
ukázce patřily i historické předměty, ke kterým se vázaly osobní zkušenosti a
zážitky
pořadatele.
Největší radost
dětem udělalo,
když si mohly
pohladit nebo
dokonce
pochovat malé
králíčky, které tam na děti také čekali. Venku pak
pokračovala prohlídka hus, kachen zvaných běžci,
oveček a spousty druhů králíků. Na závěr se pan Figera
s dětmi rozloučil, každému dal s sebou domů obrázek s
králíčky a lízátko.
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V 10 hodin pak začínalo oficiální zahájení pro školu a veřejnost. Slavnostní přestřižení pásky provedli
společnými silami starosta obce, pan Milan Pecen, a ředitelka školy, paní Mgr. Věra Drapáková. Poté pan Figera
návštěvníky provázel celou výstavou, kterou doplňoval svým odborným výkladem, zcela jistě prověřeným praxí.
Všem účastníkům se celá akce velmi líbila.
Tímto bychom srdečně chtěli ještě jednou poděkovat panu Figerovi, slečně učitelce Anně Plovajkové, která
pomáhala s přípravou celé akce ve svém volném čase a v neposlední řadě i paní ředitelce základní školy za
poskytnutí zázemí a materiálních podkladů.

Ve středu 3. 10. 2018 naše Vlčata a Vlčátka navštívil pan
Nejman, sokolník, který s sebou přivezl spoustu dravců.
Sokolník dětem nejdříve nastínil, v čem vůbec sokolnictví
spočívá, a poté přiblížil historii a současný stav tohoto koníčku
a řemesla. Dále následovala ukázka jednotlivých dravců. Děti
si mohly prohlédnout a pohladit například sovu pálenou nebo
orla mořského. Mezi dalšími živými exponáty byla káně lesní a
káně rudoocasá, raroh lesní, výr velký a naše nejmenší sovička
- sýček obecný, který byl miláčkem obecenstva. Děti na vlastní
oči viděly, jak se s dravci pracuje, když jsou puštěni a jak se
přivolávají zpět. A co by to bylo za správného sokolníka, kdyby
neměl loveckého psa. Na závěr se děti skamarádily s fenkou a
psem bretaňského ohaře, který je nejmenším plemenem z
této skupiny psů.
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Vzhledem k váznoucí komunikaci mezi vydavatelem a poskytovateli příspěvků dochází k dodatečnému vydání
přílohy Vlčických novin. Volný prostor využívám k doplnění statistik o výsledku voleb. Zdroj www.volby.cz.
m.p.

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018
Zastupitelstvo obce
Obec: Vlčice
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

7

1

Kandidátní listina

číslo

název

Okrsky

celkem

zpr.

1

1

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

407

250

61,43

247

1 634

Podíly
hlasů

v%
100,00

Hlasy

abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných
hlasů

Počet
mandátů

1

PRO VLČICE

651

39,84

8

1 634,00

39,84

3

X

2

"Pro občany Vlčic"

620

37,94

9

1 634,00

37,94

3

X

3

Komunistická str.Čech a
Moravy

363

22,22

8

1 634,00

22,21

1

X
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