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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vychází poslední letošní občasník. Čas od posledního vydání utekl, možná v očekávání vánočních
svátků, nezvykle rychle. Nepřehlédněte prosím pozvánky na Vánoční koncert a 26. Obecní ples. Dále
přijměte pozvání na novoroční přípitek před kulturním domem. Do dalšího roku Vám přeji hodně
spokojenosti a hlavně zdraví. Zvažte svá předsevzetí, neboť sliby učiněné pod vlivem vstupu do nového
roku vyprchají stejně rychle jako ty bublinky. Poděkovat za spolupráci, pomoc, radu a ochotu udělat
něco nejen pro sebe, ale i pro okolí, chci nejen jednotlivcům, ale i spolkům a sdružením.
Milan Pecen, starosta obce

Zapálené svíčky prosím odkládejte u cestičky před kostelem, nenoste je prosím do kostela!
Od pondělka byl zahájen prodej vánočních stromků (pouze smrčků). K dispozici až do
vyprodání nebo do pátku na obecním úřadu.
Mezi svátky bude Obecní úřad Vlčice uzavřen. Začínáme hned 2. ledna 2017.
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VŠECHNA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VLČICE JSOU VEŘEJNÁ.
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 07.12.2016

























Účetní obce, pí Alena Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 5/2016.
Dne 30. 09. 2016 obdržela naše obec od Krajského úřadu Hradec Králové dotaci
na volby do krajských zastupitelstev Kč 21.000, 4111 UZ 98193.
Účetní obce, pí. Alena Trávníčková, seznámila přítomné s rozpočtovým
provizoriem naši obce na rok 2017 ve výši příjmů a výdajů Kč 7.098.800
Starosta obce, p. Milan Pecen, seznámil přítomné se záměrem obce snížit nájem
obecní restaurace na Kč 12.000/rok. Záměr o pronájem obecní restaurace byl již
dříve zveřejněn.
Pan Lubor Balcar požádal dne 20. 9. 2016, z titulu stávajícího nájemníka o změnu
nájemní smlouvy na obchodní společnost Baleva stav s.r.o., Papírenská 592,
Trutnov, IČO 05316766 za Kč 3.600/rok. Navrhujeme uzavřít novou nájemní
smlouvu za stejných podmínek, ale na dobu určitou, a to na 3 roky, s možností
přednostního následného nájmu.
Paní Lubomíra Obstová, ČSŽ Vlčice, požádala dne 05. 12. 2016 o finanční
příspěvek na akce pro děti. Navrhujeme poskytnout finanční příspěvek ve výši
5.000 Kč.
P. Josef Havel požádal dne 01. 12. 2016 o změnu návrhu ÚP obce ve prospěch
výstavby RD na p. p. č. kat. 712 k. ú. Vlčice u Trutnova. Ve stávajícím,
schváleném územním plánu je plocha určena pro výstavbu izolovaných rodinných
domů. Ve věci není potřeba vydávat usnesení.
Hospic Červený Kostelec zaslal naší obce děkovný dopis za finanční příspěvek od
naší obce a zároveň zaslal vyúčtování nákladů, na které byl náš příspěvek použit.
Obecní ples se uskuteční v pátek 20. 01.2017. Upozorňujeme pronajímatele a
pořadatele všech akcí konaných v prostorách kulturního domu na již rok
platný zákaz kouření v celém objektu (tj. i v kuchyni, bývalé restauraci atd.).
Odpadové hospodářství – Na obci budou k vyzvednutí žluté pytle, které budou v
pravidelných termínech sváženy od domů. Slibujeme si hlavně snížení podílu
plastů v komunálním odpadu. Předpokládá se 14 denní svozový cyklus,
korespondující se svozem komunálního odpadu, tj. čtvrtek, ale v dopoledních
hodinách. Termín zahájení svozu bude upřesněn.
V příštím roce dojde k vyšší úhradě za odpady svozové firmě cca o 6tis. Kč na rok.
Toto navýšení není tak razantní, aby vyvolalo zvýšení poplatku obyvatelům a
rekreačním objektům.
Plánujeme využít dotační výzvu na nákup domácích kompostérů - v případě
schválení budou kompostéry bezplatně pronajaty zájemcům.
Pro manipulaci s bioodpadem se obec pokusí o získání podpory SFŽP na pořízení
univerzálního nakladače, který by nahradil dosluhující obecní techniku.
Připomínáme, že v areálu sběrny je celoročně vyhrazen prostor (kontejner) pro
sběr kovů.
Zveme všechny na tradiční novoroční, půlnoční přípitek.
Starosta jménem obce veřejně poděkoval p. Nývltovi za bezplatné darování 6
kontejnerů na odpad. Některá sběrná místa již byla posílena.
MŽP požádalo představitele obcí o upozornění na povinnost občanů na zajištění
revizí kotlů nad 10 kW příkonu; obec nemá seznam revizních techniků (u výrobců)
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Spuštěn nový mapový portál (vzhled a nové funkce), internetová prezentace obce
se průběžně mění a rozšiřuje. Součástí je verze pro seniory a verze pro mobilní
zařízení (telefony, tablety), jsou propojeny i se sociálními sítěmi.
Nabídka na kontrolu pitné vody, kterou občané nalezli ve svých schránkách, je
pouze reklama. Obec provádí rozbory vody 1x měsíčně, a tyto rozbory jsou k
dispozici k nahlédnutí na obci. Protokoly o rozborech vody budeme zároveň
zveřejňovat na stránkách obce pro informaci našich občanů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že jako případný budoucí nabyvatel
společného zařízení plánované polní cesty HC13 Vlčice v k. ú. Vlčice u Trutnova,
se zaváže k provádění nezbytné údržby tohoto zařízení po dobu nejméně 5 let od
data převedení dotace.
O vánocích se uskuteční v místním kostele vánoční zpívání. Termín bude upřesněn
a zveřejněn ve Vlčických novinách. Vstupné bude dobrovolné.
ZŠ má nový znak vlci a vlčata, vč. nového maskota. Zveřejněn bude rovněž ve
Vlčických novinách.
Příští termín jednáním ZO 25. 01. 2017.

Pozvánka na obecní ples
Srdečně Vás zveme na obecní ples, který se uskuteční
v pátek 20. ledna 2017 tradičně v prostorách kulturního domu
ve Vlčicích od 20 hodin. Vstupné 80 Kč.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Kanystr a nebude chybět bohatá
tombola. Vstup ve společenském oděvu.

Připravované akce
V pátek 24. února 2017 se uskuteční ples hasičský a v březnu maškarní i dětský karneval.
Na sobotu 7. dubna 2017 si zapište termín konání turnaje v pink-ponku (stolní tenis).
Oslavy vzniku SDH Vlčice proběhnou 24. června 2017.
Den obce Vlčice si užijeme 29. července 2017.

Povinné revize kotlů
Do konce letošního roku má projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. Kontroly
se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 kW a
teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v
rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky,
pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Od 1. ledna 2017 si
totiž může úřad města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.
Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle zopakovat.
Jak sehnat revizního technika?
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl
poskytnout kontakt na příslušného technika. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový
seznam techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky, najdete jej zde:
http://www.aptt.cz/
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Kotlíkové dotace SFŽP 2014–2020
V roce 2014 se MŽP podařilo vyjednat u Evropské komise 9 miliard korun na financování
výměny kotlů přímo v domácnostech. Z dotace je možné získat až 127.500 Kč na nový
ekologický kotel. V roce 2016 putovaly k občanům první 3 miliardy korun. Další výzva na
výměny kotlů, bude vyhlášena v průběhu roku 2017. Žádosti administrují krajské úřady.
Více informací o kotlíkových dotacích: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/.
Pálení PET-lahví a plastů - jaká je jejich nebezpečnost?
Jak jistě víte, zbavovat se plastů jejich pálením je obecně velmi nevhodné a škodlivé kromě toho pálení odpadů není zákonné. Ve spalovnách (jakkoliv nejsou ideálním
způsobem zneškodňování odpadů) je při hoření docilováno vysoké teploty a plyny
vznikající hořením jsou následně nákladně čištěny, než vyletí z komínů do ovzduší. Při
dokonalém spalování PET, vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Problém je, že v domácích
kamnech a kotlích takového ideálního spalování jen těžko dosáhneme. V malém, ale značně
proměnlivém množství se uvolňují jedovaté dioxiny (ty vznikají dost i pálením nedostatečně
proschlého dřeva). Znovu ovšem připomínáme, že co a hlavně v jakém množství hořením
vzniká, závisí velmi na podmínkách hoření. Nejhorší je doutnající přidušený oheň, když
kamna nemají "správný tah" apod. Karcinogenita a jedovatost mnoha látek vznikajících
nedokonalým spalováním plastů byla jasně prokázána.
„Apelujeme tedy na zdravý rozum a soudnost při topení pevnými palivy. Myslete nejen na
své zdraví, ale i na okolí, když přikládáte do topeniště.“
Společenská kronika
Jubilantka
17. 11. Zdeňka Vítová

70 let

Navždy nás opustili…
Radoslav Munzar

Vítání občánků
Dne 22. října se v kulturním domě uskutečnilo vítání občánků. Do života byla přivítána dvě
děvčátka – Rozárka Chládková a Sabinka Petrová.

Vydává:

Obecní úřad Vlčice
542 41 Vlčice 201
Toto číslo vychází: 19. 12. 2016
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

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
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Zprávy ze základní a mateřské školy
Naši noví kamarádi a maskoti základní a mateřské školy Vám
srdečně představují nový znak ,,Vlčata a Vlčátka“, který nám
zhotovil známý kreslíř a malíř vtipů a povídek Petr Slaba. Je to
pro naši školu velká čest, že právě on je autorem našeho
znaku. Tímto srdečně děkujeme autorovi a těšíme se na naše
společné putování s Vlčaty a Vlčátky.

Zprávičky od Vlčátek
Do kolektivu dětí Vlčátka uvítala již na jaře Tadeáška Erbrta a Mirinku
Hofmanovou, od 1. září pak Terezku Jeníkovou, Matyáška Mejsnara,
Románka Petra, Viktorku Nývltovou a
od konce září Viktorka Lorenza
Gonzáleze. Všichni se moc těší na
příchod Amálky Hruškové a Matyáška
Krátkého.
Všechny nové děti si na pobyt
v kolektivu, režimové činnosti a výchovně vzdělávací náplň
dne velmi dobře zvykají, starší děti vedeme k pomoci
mladším a naši předškoláčci Eliška Pokorná, Šimonek Ježek a
Lukášek Figera novým dětem jdou příkladem a pomáhají jim i
v sebeobsluze. V měsíci září se děti rozloučily s modrým
medvědem, který se kvůli teplu odstěhoval do hor a
seznámily se s vlčí rodinkou, která se usadila na Hrádečku. Děti přišel navštívit skřítek
Podzimníček, který jim pomohl orientovat se ve změnách v přírodě v souvislosti se změnou
počasí a roční doby, pomáhal dětem poznat plody stromů a keřů, navlékal s dětmi šípky na
nitě pro zdravý šípkový čaj, poznával s dětmi podle chuti a vůně ovoce a zeleninu, rozlišoval
s nimi také stromy jehličnaté od listnatých,
vyráběl s dětmi podzimní mandalu z přírodních
plodů, která visí na zdi jako krásná dekorace.
Jaké aktivity v mš probíhají, si můžete přečíst
na „domečku Vlčátek“ ve vstupní chodbě
školky.
Kromě toho v rámci celoročního celoškolního
projektu Zeměkoule a její obyvatelé se děti
dozvěděly základní informace o Zemi, planetách ve vesmíru a o jednotlivých světadílech. V
dalších měsících chystáme pro děti vždy jeden týden tematicky zaměřený na jednotlivý
světadíl, jeho obyvatele, faunu a flóru a státy v něm. Výtvory dětí, pracovní listy a
grafomotorické cviky můžete vidět na obou chodbách školky a kdykoli máte možnost
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nahlédnout do portfolia Vašeho dítka a sledovat, jak se posouvá ve vývoji kresby a malby.
Sledujte také webové stránky a nástěnku ve vstupní chodbě školky, aby Vám neušla žádná
informace týkající se chystaných akcí a toho, co si děti mají případně z domova do školky
donést.
Na adventní dobu se s dětmi moc těšíme a doufáme, že pokud budete mít možnost, přijdete
s námi prožít vánoční dopoledne, které se bude konat 22. 12. 2016 v mateřské škole. Prožít
s Vlčátky krásnou vánoční atmosféru přijdou i kamarádi ze školy – Vlčata.

A co se děje u Vlčat?
Vlčata ve družině
Jistě vás všechny zajímá, jak si vaše děti
vedou nejen ve škole, ale také ve školní
družině. Na začátku každého měsíce visí na
nástěnce v budově školy aktuální program
činností školní družiny pro daný měsíc. Zatím
máme za sebou první měsíc a můžeme
s radostí říct, že vše, co jsme si předsevzali,
se nám také podařilo splnit. Pro vaši lepší
představu přikládáme několik fotek, které
vypovídají o tom, jak si v naší družině žijeme.
Od druhého školního týdne jsme zahájili
činnost anglického kroužku a dnes se již většina dětí zvládne v anglickém jazyce představit,
umí pozdravit a rozumí nejčastějším školním povelům. Také dovedou vytvořit jednoduchou
větu o své rodině. Například: Moje máma je nádherná, Můj táta je trpělivý. Z naší družiny se
často ozývá hudba a zpěv, naučili jsme se už spolu 5 písniček, což je za jeden měsíc super
výkon a všechny děti si zaslouží obrovskou pochvalu. Na zahradě si děti vytvořily své
zahradní domečky, které si neustále
zvelebují. Po každodenním řešení
toho, kdo kde bydlí, jsme na každý
domeček umístili soupis obyvatel,
aby každý věděl, kde vlastně bydlí a
nechodil spát do cizích domečků.
S překvapením jsme zjistili, že
někteří jedinci jsou vlastníky vícero
domečků. Na zahradě také každý den
pozorujeme probouzející se život
v hmyzím domečku, který jsme si
přivezli ze Dne zemědělství v Hradci
Králové. Dokladem toho, že naše děti
dobře prospívají, je i to, že mají neustálý hlad. Ten se projevuje hlavně tím, že hned v ranní
družince pokračují ve snídani svých svačin a věta, která všem zvedne náladu, je: ,,Paní
vychovatelko, já mám hlad! A už nemám žádnou svačinku!“ Tato věta vždy prověří přátelské
vztahy mezi přítomnými dětmi. Nakonec se vždy najde svačinka navíc a vše dobře dopadne.
Těšíme se na další plánované akce, ze kterých vám podáme vždy aktuální informace.
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Dne 16. 10. 2016 jsme s našimi dětmi navštívili hvězdárnu v Hradci Králové.
Tato návštěva byla naplánovaná jako součást našeho ročního projektu „Zeměkoule a její
obyvatelé“ a měla dětem názorně přiblížit to, co se již teoreticky naučily ve škole.
Hned v úvodu jsme si mohli vyzkoušet simulaci malého i většího zemětřesení a vžít se do
situace, kdy jsme byli v místě, které postihlo zemětřesení. To bylo teda něco! A to byl pouze

začátek dobrodružné cesty po naší planetě a jejím okolí. Stali jsme se součástí úžasné nebeské
podívané, kdy jsme vstoupili do místnosti připomínající divadelní hlediště, ale s tím rozdílem,
že její strop tvořila kopule, dokonale odpovídající hvězdné obloze. Byli jsme vlídně přivítáni
příjemnými odbornými průvodci, kteří nás celou návštěvou prováděli. Na začátek jsme byli
vtaženi do děje na obloze a to v každém ročním období, viděli jsme, jak se pohybuje po
obloze Měsíc i Slunce, jak mění barvu
postupem dne apod. Pak jsme mohli pozorovat
různá souhvězdí, naučili jsme se jak najít sever
bez kompasu. Bude stačit, když se naučíme na
obloze rozeznat hvězdu zvanou Severka. Celá
ukázka hvězdné oblohy byla nejen romantická,
ale také velice poučná. Po ní se mohly děti ptát
na vše, co je zajímalo, a můžeme s hrdostí říct,
že i odborní průvodci byli mile překvapeni tím,
jak jsou naše děti bystré a šikovné. Následovala
odměna v podobě vzrušující pohádky o tom,
jak medvěd s tučňákem cestují do vesmíru, aby
rozluštili různé vesmírné záhady. Že to byla
pohádka dělaná přímo na míru našim dětem,
svědčí to, že z ní byly doslova nadšené.
Návštěva hvězdárny byla okořeněna prohlídkou
velkého dalekohledu, který bychom si nejraději
odvezli k sobě domů, naštěstí jsme se museli spokojit pouze s tím, že jsme si ho prohlédli
skutečně velmi zblízka. Informace o fázích měsíce, o sklonu zemské osy, byly dalším
opravdovým „bonbónkem“ pro zvídavé děti. Nakonec si mohli zakoupit různé vesmírné
suvenýry, od pohlednic, přes 3D brýle, až po DVD o vesmíru. Domů jsme všichni odjížděli
naplněni nevšedními zážitky.
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Jednou z nejkrásnějších příležitostí, jak se víc přiblížit k lidem v naší vesnici, je i
slavnostní vítání nových občánků.

Byli jsme moc rádi, že jsme mohli dne 22.10.2016, přivítat do
života naše malé kamarády.
Pilně jsme tři týdny nacvičovali písničky a básničky, kterými bychom potěšili nejen malá
miminka, která z toho ještě nemají rozum, ale i jejich rodiče, babičky, tetičky, prostě všechny,
kteří mají z jejich narození radost. Snad se nám to vše povedlo a naše vystoupení se všem
líbilo. A víte, co pro nás bylo nejtěžší? Vydržet se po celou dobu usmívat a netvářit se jako při
zkoušení ve škole. Tréma ale dělá své a tak
doufáme, že to na nás nebylo moc vidět.
Také jsme si uvědomili, jak ten čas letí,
protože to není zas tak dávno, co jsme i my
sami byli takto vítáni a dnes tu stojíme a
vítáme další dětičky. No není to hezké?
Přejeme jim ještě jednou všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví a radosti.

Krásné zpestření při pracovním vyučování zažili žáci 1. – 5. tříd v základní škole.
Díky p. Horké si všechny děti vyzkoušely být aspoň na chvilku opravdovým cukrářem či
cukrářkou. Paní Horká upekla všem
dětem perníčky, které si děti během
vyučování ozdobily nejlépe, jak uměly.
Byla to velmi netradiční, ale zábavná
činnost. Každý perníček vypadal už na
první pohled lákavě a určitě udělá
velikou radost tomu, kdo ho dostane.
Tímto mnohokrát děkujeme paní Horké
za ochotu a vynaložené úsilí.
Bruslení
Nejstarší děti mateřské školy a žáci základní školy navštěvovali od poloviny října do konce
listopadu lekce bruslení. Na zimním stadionu v Trutnově strávili celkem 10 lekcí, na kterých
se toho spoustu naučili. Někdo nazul brusle a stoupl na led poprvé, jiný naopak zdokonaloval
svou jízdu. Na závěr tohoto kurzu děti dostaly ledové vysvědčení a nejrychlejší bruslaři byli
oceněni diplomem.
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V neděli 27. listopadu 2016 nastal dlouho očekávaný den, kterým lidé v naší obci
společně zahájili období adventu.
Je už tradicí, že se v tento den sejdou všichni lidé dobré vůle u
Obecního úřadu, aby společně prožili tyto sváteční chvíle. Advent je
čas, kdy se všichni alespoň malinko ztišíme a pozastavíme v našem
rychlém životním tempu, které tato doba sebou přináší. Moc si vážíme
toho, že naše základní a mateřská škola se stala už samozřejmou
součástí tohoto svátečného dne. Na úvod nás všechny srdečně uvítala
paní ředitelka Mgr. Věra Drapáková, která uvedla vystoupení dětí a
zároveň popřála všem přítomným klidný a hezky prožitý adventní čas,
uprostřed svých nejbližších. A pak už začalo samotné vystoupení, na
kterém se podílely děti od těch nejmenších, až po ty starší. Jedna
básnička střídala druhou, písničky se vesele i dojemně rozezvučely a v očích našich dětí se
zračila radost a štěstí. Určitě můžeme všechny děti moc a moc pochválit za jejich snahu i za
to, s jakou vervou nacvičovaly ve škole i ve školce, s cílem potěšit nás všechny, především
však svoje rodiče. Po vystoupení jsme zvonili zvonečky a pan starosta nám postupně
rozsvěcel Vánoční stromeček, od spodních větviček, až po ty úplně nejvyšší. Pak jsme se
odměnili připraveným cukrovím, anebo horkou čokoládou, rodiče si mohli dopřát horkou
medovinu. Moc jsme si tento podvečer užili a přejeme všem, aby tento čas strávili v poklidu a
v pohodě, v duchu závěrečných slov dramatizace o kouzelných botách:
„Kdo má boty pokoje, ten dokáže rozdávat pokoj a radost po celý rok.“
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Na závěr přikládáme výroky našich dětí, jak tento večer viděli oni svýma očima:
„V neděli se rozsvěcel Vánoční stromeček. Děti tam zpívaly koledy.“ W. Mirga
„Nejvíc se mi tam líbilo, že jsme mohli zahájit rozsvícení stromečku a měli tam horkou čokoládu a
cukroví zadarmo a jak školka zpívala básničky a dramatizace.“ M. Mucudis
„Líbilo se mi, že jsme mohli odstartovat Vánoční čas.“ J. Figera
„V první adventní neděli jsme před Obecním úřadem zpívali.“ F. Hans
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme zpívali a jak jsme říkali básničku.“ M. Jaworek
„Bylo tam cukroví a společně jsme tam zpívali a říkali básničky a líbilo se mi to.“ E. Hubálková
„Zpívali jsme a byla tam horká čokoláda a cukroví. Mně se líbilo, jak holky dělaly dramatizaci.“ M.
Hudík
„Mně se nejvíc líbilo, jak jsme tam zpívali, jak tam svítil stromeček a jak školka tam dělala básničky.“
M. Maissner
„Zpívali jsme a dělali jsme básničky na Obecním úřadě.“ G. Procházková
„Mně se tam líbilo, jak svítil stromek a jak jsme říkali básničky a zpívali jsme tam“ L. Hrdličková
„Mně se tam líbilo, jak se rozsvítil stromek a jak jsme tam zpívali.“ A. Klossovská
„Byli jsme na Obecním úřadě a dělali jsme tam takovou pohádku o kouzelných botách, a já jsem tam
vystupovala. Pak jsme taky zpívali a říkali básničky.“ B. Rejmontová
„Ze všeho nejvíc se mi líbila písnička Světové Vánoce a bylo to moc hezké.“ K. Ježková
„Měli jsme tam vystoupení na rozsvícení stromečku. Moc se mi to líbilo. Honili jsme se tam s Míšou
Hudíkem a s Matesem a Markem.“ T. Turičík
„Hrála se tam dramatizace a básničky a písničky. Neměl jsem trému.“ A. Hrdlička
„Mně se nejvíc líbila básnička Sněží.“ D. Cejnar
„Při vystoupení jsem měla trému, hlavně u dramatizace. Líbila se mi písnička Světové Vánoce, protože
je veselá.“ Z. Maissnerová
„Trochu jsem se styděla u té dramatizace, ale pak už ne. U dramatizace jsem se nemohla smát,
protože jsem musela hrát, že jsem naštvaná na Jitku.“ V. Mucudisová
„Zpívali jsme písničku Světové Vánoce a ještě pár dalších písniček a básniček. Moc se mi to líbilo a nic
bych na tom nechtěl změnit.“ V. Cvrček
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„Říkali jsme tam básničky a zpívali písničky, holky měly dramatizaci o kouzelných botách pokoje.
Všichni moji příbuzní mně chválili. Škoda, že tu příští rok nebudu.“ P. Čapek
„Myslím, že to bylo super vystoupení. Nejhezčí byla píseň Světové Vánoce a nejkrásnější báseň, Je nás
tady šestadvacet. Chválím všechny, že se to naučili.“ T. Křivský
„Při rozsvícení Vánočního stromečku jsem měla dobrý pocit, protože jsem něco dokázala a potěšila
jsem druhé. Když přišla na řadu dramatizace, tak jsem se hodně bála, že to pokazím. Nejvíc se mi líbila
písnička Štědrý večer nastal“. J. Hubálková
„Asi uprostřed vystoupení začala dramatizace, ve které jsem vystupovala já a moje kamarádky.
Musely jsme mluvit do mikrofonu, protože to bylo venku. Myslím si, že jsme měly všechny trochu
trému, ale povedlo se nám to. Během celého vystoupení se všichni hodně snažili. Rodiče mně chválili a
říkali, že by si to ani nezapamatovali.“ E. Jaworková
Srdečně děkujeme panu starostovi Milanovi
Pecenovi za přípravu aparatury a ozvučení
našeho vystoupení. Dále velmi děkujeme
paní Hance Benešové za doprovod na
klávesy a panu Bořkovi Trávníčkovi za
doprovod na příčnou flétnu. Těšíme se na
vzájemnou spolupráci i na dalších akcích.

Dne 5. 12. 2016 navštívili v dopoledních hodinách mateřskou i základní školu Mikuláš, anděl
a hodný čertík.
Dne 7. 12. 2016 se v mateřské škole uskutečnila beseda s myslivcem, který dětem přiblížil
způsob života naší zvěře v lese. Tato beseda byla zvlášť pro děti mateřské školy a zvlášť
pro žáky základní školy.
Dne 6. 12. 2016 v 9.15 se uskutečila na základní škole přednáška ,,Tonda Obal“, která se
týkala třídění obalů.
Základní škola nabízí k pronájmu prostory tělocvičny v
budově školy pro využití jak sportovních, tak kulturních
aktivit.
V případě zájmu volejte paní ředitelku Mgr. Věru
Drapákovou na tel. č. 733 124 120, případně můžete využít
mailovou adresu: skola@zsvlcice.eu
Naší tělocvičnu využívají nejen hasiči ale i paní Katarina Bednářová, která se na Vás bude
těšit každé pondělí od 18. hod na kruhovém cvičení. Místa jsou stále volná. Přijďte si s námi
zacvičit a nabrat energii. Kontakt na p. Bednářovou: 776 202 292
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Základní škola a mateřská škola Vlčice nabízí místo učitelky I. stupně na částečný úvazek.
Nástup od 2. 1. 2017. Podmínkou je VŠ vzdělání, smysl pro týmovou spolupráci a pozitivní
přístup k dětem. Bližší informace u ředitelky školy Mgr. Věry Drapákové na tel:
733 124 120

Základní škola a mateřská škola srdečně děkuje za sponzorský dar
vlčickému "Spolku proti nudě", jmenovitě paní Janě Šourkové. Tento
spolek věnoval našim dětem část peněz z výtěžku vstupného na "Bleší
trh". Tento dobrý skutek naši školu velmi potěšil. Sponzorský dar
bude využit na dárky, které děti dostanou pod stromeček.

Krásné prožití svátků Vánočních a mnoho štěstí, spokojenosti, zdraví a sil do nového
roku 2017 přeje kolektiv ZŠ a MŠ.
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