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Volby do zastupitelstva obce Vlčice
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se v celé České republice konaly volby do zastupitelstev obcí.
Ve Vlčicích kandidovalo 7 občanů za KSČM, 9 za Sdružení nezávislých kandidátů „Pro Vlčice a
dalších 9 občanů za Sdružení nezávislých kandidátů „Pro občany Vlčic“. Bylo zvoleno 7 zastupitelů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JMÉNO A PŘÍJMENÉ

SDRUŽENÍ/ STRANA

POČET HLASŮ

Eva Havrdová
Bořivoj Trávníček
Bedřich Mach
Tomáš Cvrček
Jiří Ondráček
Ladislav Obst
Pavel Turičík

PRO VLČICE
PRO VLČICE
PRO VLČICE
PRO VLČICE
Komunistická strana Čech a Moravy
Pro občany Vlčic
Pro občany Vlčic

172
102
89
89
60
86
78

Volební účast byla 60,2 %. Do urny bylo vhozeno celkem 239 obálek a v nich bylo 1 478
platných hlasů.
Dne 5. listopadu se uskutečnila první schůze
nového zastupitelstva obce. Tajnou volbou byla starostkou
Vlčic opět zvolena Eva Havrdová (SNK – Pro Vlčice) a
místostarostou Bořivoj Trávníček (SNK - Pro Vlčice).
Volba předsedů finančního a kontrolního výboru byla
odložena na příští zasedání zastupitelstva.

VOLBA STAROSTY
Eva Havrdová
7 hlasů
VOLBA MÍSTOSTAROSTY
Bořivoj Trávníček
5 hlasů
Ladislav Obst
2 hlasy

Volby do Senátu
Společně s komunálními volbami se konaly i volby do Senátu Parlamentu ČR. V prvním
kolem si voliči mohli vybrat celkem z 8 kandidátů. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů byli,
stejně jako v celém okrese, Adolf Klepš (TOP+STAN) a Ing. Jiří Hlavatý (ANO 2011). V druhém
kole zvítězil a novým senátorem se stal Ing. Jiří Hlavatý, který nahradí v Senátu Mgr. Ivana Adamce.
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.1.2014









rozpočtové opatření č. 6/2013
výsledky hospodaření HOČ za rok 2013, výsledky hospodaření obce za rok 2013, rozpočet
obce na rok 2014, rozpočtový výhled na rok 2015, rozpočet SDH na rok 2014
žádosti zájmových organizací a jednotlivců o roční finanční příspěvky a podporu činnosti
(ČSŽ Vlčice, Šipkaři, SDH – dětský oddíl)
žádost o finanční příspěvek Domova pro seniory Pilníkov
nařízení č. 1/2014 (Tržní řád)
změny v odměňování volených zástupců
žádost p. Holči o pronájem pozemku před asfaltovým hřištěm
plán akcí pro rok 2014
- oprava cesty a zpevnění břehu potoka u p. Jakla již zahrnuta v rozpočtu obce na letošní rok
- rekonstrukce kotelny ZŠ již zahrnuta v rozpočtu obce na letošní rok, stále čekáme na dotaci
- rekonstrukce kulturního domu – nerezový dvoudřez zakoupen již nyní, starý je v
havarijním stavu, dokončení rekonstrukce kuchyně v kulturním domě dle našich finančních
možností
- Den obce – navrhujeme termín – 6. 9. 2014
- z důvodu bezpečnosti chodců navrhujeme instalovat novou lampu veřejného osvětlení u
rodinných domů č. 197 a 198
- P. Jaroslav Pechan připomněl svůj záměr odkoupit od obce pozemek pod bývalou
prodejnou Jednota, souhlasíme s dalším jednáním s fi.Pechan, kdy budeme jednat o
odkoupení budovy, nebo o směně pozemku pod budovou za pozemky jiné

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2014








rozpočtové opatření č. 1/2014
žádosti o příspěvky pro FK Vlčice a MS Vlčice
pronájem části budovy na stp.č. 17/4 p. Křivské, byla jediným zájemcem u veřejné nabídky
prodej pozemku stp.č. 450 (pod stavbou p. Cvrčka)
žádost o odkup pozemku p.p.č. 3873 (manž. Bubnovi)
navýšení kapacity základní školy – využít prostor pošty, ovšem poštu zachovat, přesunout ji
do budovy OÚ Vlčice
setrvání v o.p.s. Místní akční skupina Království – Jestřebí hory i na další období 2014-2020.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 4.6.2014













rozpočtové opatření č. 2/2014
schválení účetní uzávěrky za rok 2013
výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vlčice, výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2013
výsledky kontroly VZP
uzavření nové smlouvy s fi. EKO-KOM – nahrazení stávající smlouvy novou smlouvou
odpovídající platné legislativě.
převod pozemků z majetku Státního pozemkového úřadu
nutnost prodloužit platnost územního plánu Obce Vlčice na dobu neurčitou a započetí prací na
novém územním plánu
Ing. Hillermann (LS Dvůr Králové n. Labem) navrhl směnu pozemků mezi obcí Vlčice a Lesy
ČR, obec získá pozemek kolem a pod hradem Břečtejn za cestu vedoucí od Janského Dvora
jednání s fi. Pechan o odkoupení budovy bývalé Jednoty
nákup a prodej pozemku u hřiště
různé
ZO pozve k jednání p.Korbela k objasnění situace ohledně stavby chodníků
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na Horních Vlčicích na místě zbořené kapličky, by chtěla obec instalovat dřevěný set k sezení
a informační tabuli
v obci budou instalovány informační tabule a ukazatele, které výtvarně zpracovaly děti místní
školy, a cedule ZPOMAL

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.7.2014












rozpočtové opatření č. 3/2014
poštovní služby v obci
aktualizace Obecně závazných vyhlášek Obce Vlčice
Š 1203 je v majetku SDH Vlčice, kteří na ni mají kupce, cisterna a GAZ jsou v majetku obce,
zastupitelstvo jednalo a schválilo nákup nového vozidla pro potřeby SDH, P. Ondráček
navrhuje GAZ předat do hasičského muzea v Přibyslavi
územní plán Obce Vlčice
žádost manželů Šaškových o prodej p.p.č 3689, záměrem obce není tuto parcelu prodat
žádost manželů Duchových o vzdání se předkupního práva na pozemek 417/1, na tento
pozemek je zahájeno řízení o zřízení zástavního práva (OSSZ), navrhujeme, žádost ještě
jednou projednat na dalším jednání
Den obce
zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že pokud budou otevřeny dotační výzvy vhodné pro ZŠ a
MŠ, ředitelka školy po vyrozumění starostky, podá žádosti

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 17.9.2014
















rozpočtové opatření č. 4/2014
prodej p.p.č. 3937 v k.ú. Vlčice u Trutnova
žádost manželů Kühnlových o omezení přístupu na účelovou komunikaci p.p.č. 2517/2, zákaz
vjezdu na tuto komunikaci, mimo vlastníků čp. 16 a 174, ze strany obce nebyl shledán důvod
k omezení přístupu na pozemek 2517/2
žádost Ing. Novotného o prodej nebo dlouhodobý pronájem části pozemku kde má postaven
mobilní včelín, navrhujeme uzavřít dohodu o užívání
Den obce – p. Mrkvica, zástupce sportovců STRONGMANS, navrhl obci spolupráci při
pořádání Mistrovství republiky v silovém sportu. Navrhujeme v tomto jednání pokračovat
v 10-11/2014.
poštovní služby – pracovník české pošty navštívil prostory, nabízené obcí k využití pro
poštovní pobočku, prohlédl, změřil a nyní čekáme na vyjádření, pošta nemůže bez souhlasu
zastupitelstva obce zdejší poštu uzavřít
Územní plán obce – v současné době je posuzováno zadání územního plánu dotčenými
orgány, po tomto procesu bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele
na Ministerstvo školství jsme zaslali žádost o dotaci na MŠ – rekonstrukce a zlepšení
podmínek výuky, sociálního zařízení, odpady, ČOV
auto pro SDH – bylo vytipováno vozidlo FIAT DUCATTO, částka Kč 169 tis., 18.8.2014 se
pracovník obce a členové sboru dobrovolných hasičů pojedou na toto auto podívat do Kolína
cesta na Čermnou – cesta je znečišťována vytékajícími šťávami ze senáž uskladněné na
pozemcích p.Pechana, ten slíbil, že vyhloubí strouhu, zvětší jímku, kterou bude pravidelně
vybírat. MěÚ Trutnov, OŽP, vyzval dne 3.9.2014 p. Pechana k zjednání nápravy a zamezení
vytékání senážních šťáv, do doby vybudování silážních žlabů požadují provést alespoň
provizorní vybudování účinnějších záchytných struh a jímek, aby se šťávy nedostávaly mimo
areál farmy, současná situace znepříjemňuje život našich občanů, a proto navrhujeme
razantnější opatření příp. postoupení celé věci České inspekci životního prostředí
Den obce – p. Mrkvica, zástupce sportovců STRONGMANS, navrhl obci spolupráci při
pořádání Mistrovství republiky v silovém sportu. Navrhujeme v tomto jednání pokračovat
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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 okálem
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.

Nadstandartní služby
Odvoz novomanželů na svatební obřad obecním traktorem 

Cenový výměr nájmu hrobových míst a služeb
HŘBITOV VLČICE - S ÚČINNOSTÍ OD 1. 10. 2013
pronájem na dobu 10 ti let

název

m²

nájem Kč

služby Kč

celkem Kč

hrob

2

250

250

500

urnový hrob

1

100

200

300

100

200

250

vsyp - rozptyl

Ceny mohou být úměrně upraveny dle skutečné výměry
hrobového nebo urnového místa.
Obec Vlčice - správce hřbitova

Informovanost obce
Vlčice mají už delší dobu svůj web /www.ou-vlcice.cz/, kde v sekci „Nabídka služeb, inzerce“
naleznete důležité informace a nově na nich můžete i bezplatně inzerovat Vaše nepodnikatelské
nabídky a poptávky typu PRODÁM-DARUJI, nebo KOUPÍM-SHÁNÍM, či vkládat lokální nabídku
služeb. Nyní jsme svou působnost rozšířily i na Facebook – Obec Vlčice, kde můžete sledovat
aktuality z dění v obci.
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!!! Nabídka zasílání informačních SMS občanům!!!
Stále více občanů využívá tuto službu, ať formou SMS zprávy či e-mailem, aby byli rychle
informovaní např. o náhlých živelných pohromách, o přerušení dodávky elektrické energie či vody, o
změně úředních hodin Obecního úřadu nebo České pošty, termínu svozu nebezpečného odpadu,
očkování psů apod.
Pokud i Vy máte o tuto službu zájem, stačí pouze nahlásit své telefonní číslo či e-mail na
obecním úřadě a budete ihned zařazeni do seznamu příjemců zpráv.
Tato služba obce občanům je BEZPLATNÁ.

Společenská kronika
Jubilanti
17. 10. Marie Obstová
23. 10. Vladimír Žďárek
15. 11. Václav Ondráček
27. 12. Blanka Prouzová

Navždy nás opustili …
70 let
75 let
70 let
65 let

27.9. Marta Homolová

Vítání občánků
Dne 21. června byli přivítáni Jonášek Číhala a Amálka Hrušková. Přejeme jim do života mnoho štěstí.
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Chodníky v obci Vlčice

Nové zvonky

Na začátku října 2014 provedla firma p.
Korbela stavbu testovacího úseku chodníku u zdejší
prodejny. Hlavně z důvodu, že tato část byla ve velmi
špatném technickém stavu, započaly práce právě na
tomto místě. Nejdůležitější s ohledem na pokračování
stavby bylo zjištění, že podklad pod původním
chodníkem je v dobrém technickém stavu a
nepředpokládá se tedy nárůst technických překážek
při pokračování stavby (oprava stávajícího chodníku),
která má být dokončena na jaře roku 2015. Hlavně z
finančních důvodů došlo k realizaci stavby až v tomto
termínu a dle dalších jednání věříme v dodržení
dohody, která byla s fi. ENERGO TOP BIO s.r.o.
uzavřena. Pro stavbu nových chodníků v dalších
částech obce je v současnosti zpracovávána
projektová dokumentace, na základě které dojde k
jednání s vlastníky pozemků a dalším krokům nutným
k vydání stavebního povolení.

Obec
Vlčice
nechá
nainstalovat do budovy základní i
mateřské
školy
nové
zvonky
s kamerami a kliky se nahradí
koulemi. Od dané hodiny bude do
obou objektů vstup možný pouze po
zazvonění a s vědomím zaměstnanců.
Otevírání dveří bude možné ovládat
na dálku, tak aby učitelky nemusely
od dětí odcházet, ale aby zároveň
přesně věděly, kdo právě do objektu
vstoupil. Tento problém se řeší
dlouhodobě a obyčejný zvonek by
nutil odcházet učitelky od dětí, což
není zcela vhodné. Od tohoto kroku si
slibujeme hlavně větší bezpečnost
dětí, jejíž zajištění je, jak se ukázalo
při nedávné tragické události, více než
nutné.

Kalendáře od SOP
Obec Vlčice je zakládajícím členem dobrovolného svazku obcí Společenství obcí
Podkrkonoší. Snad se vám dostal do ruky občasník Společník, který je právě naším společenstvím
vydáván, a kde jsou obyvatelé celého území, celkem 12-ti obcí, informováni o dění na území svazku i
v blízkém okolí. V letošním roce se podařilo vydat stolní kalendář pro rok
2015, kde jsou všechny obce zastoupeny. Každá vlčická domácnost dostane
tento kalendář jako malou pozornost před koncem roku od obce i od
Společenství obcí Podkrkonoší do své schránky.

Z historie obce Vlčice - Komenského cesty
Snad všichni obyvatelé naší obce vědí, že s historií obce je
spojeno i jméno přední osobnosti české historie Jana Amose
Komenského, a proto se obec Vlčice zapojila do projektu
Komenského cesty. Tento projekt organizuje a zaštiťuje Moravské
zemské muzeum Brno. Jedná se o projekt, který si vzal za úkol
popularizaci osoby J. A. Komenského a spojení tohoto tématu do
turisticko-vzdělávací prezentace a zároveň spolupráci všech obcí a
měst, které jsou s touto významnou osobností spjaty. Jako první
krok vznikla skládačka, kde se všechny zapojené obce prezentují.
Zapojením do tohoto projektu si slibujeme větší a nové možnosti
propagace obce a zároveň možnost čerpání dotací z dalších
finančních zdrojů, které jsou nutné k opravám hřbitovní brány,
jelikož je tato kulturní památka s osobou J. A. Komenského spojována.
www.mzm.cz/projekt-komenskeho-cesty
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Olympiáda pro starší a pokročilé
Přesně o devadesát sedm více žen než mužů se ve
čtvrtek 4. září sešlo v havlovickém Všesportovním areálu, aby si
společně zasoutěžili v netradičních olympijských disciplínách.
Devadesát sedm let bylo letos také nejstarší soutěžící. Šestý
ročník akce se opět konal pod záštitou TJ Sokol Havlovice, o.s. a
Místní akční skupiny Království–Jestřebí hory, o.p.s.. Senioři se
na něj sjeli celkem ze dvanácti míst. Organizátoři pro ně
připravili v areálu zázemí, senioři mohli posedět pod velkým
stanem, dát si drobné občerstvení a shlédnout kulturní program,
který pro ně tentokrát připravily ženy z havlovického Sokola.
Olympiáda byla určená pro závodníky s rokem narození 1949 a
nižším a letošní účast opět svědčí o tom, že akce je povedená a
lidé se do Havlovic rádi vracejí, a to všechny soutěžní kategorie. I
Vlčice měly v soutěžích své zastoupení a Vlčické bábinky se
rozhodně nedaly zahanbit a soupeřům nedarovali ani jeden bod,
nebo centimetr. Hlavní ale bylo setkání a milé posezení, které se letos, i díky skvělému počasí,
vydařilo. Dle ohlasů se můžeme těšit i příští rok na hojnou účast.
SPORTU ZDAR

Bábinky na výletě
Jako i v minulých letech, tak i letos si Vlčické bábinky uspořádaly výlet za poznáním a
krásami Čech. 27. srpna 2014 za nádherného počasí vyrazily směr Hrádek u Nechanic, kde si
prohlédly tento výstavní zámek, který sloužil jako reprezentační sídlo hraběcího rodu Harrachů. V
obci Libčany navštívily Bonsaicentrum, které je největším a nejstarším bonsaicentrem v České
republice, prošly si stálou výstavu pokojových a venkovních bonsají a asijskou zahradu s vodopádem
a jezírkem s barevnými kapry KOI. Oběd v Hradci Králové příjemně završil celý den. Všechny
účastnice zájezdu byly moc spokojené a výlet se všem líbil. Velké díky patří hlavní organizátorce akce
paní Marii Figerové a Obci Vlčice za úhradu dopravy.
Na závěr ještě pozvánka pro všechny, kteří by měli chuť se k aktivním seniorkám připojit všichni dříve narození jsou zváni jak pravidelnému posezení, tak k účasti na výletech a dalších akcích
(Olympiáda seniorů apod.), kterých se zúčastňujeme.
Za Vlčické bábinky Marie Figerová a Eva Cvrčková

Máme otevřeno!
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Předání nového vozidla hasičům
Dne 8. 10. 2014 zastupitelstvo obce slavnostně předalo vozidlo pro SDH. Wolksvagen Caravelle je
vyroben v roce 2007, má kapacitu celkem 9 míst a pohon 4x4 .
Vozidlo bude sloužit pro potřeby Hasičů, a pokud bude třeba, je samozřejmě možné jej využít i pro
potřeby obyvatel obce (byl například plánován na odvoz dětí do ZŠ v Pilníkově v době uzavírky
železničního přejezdu, pokud by nefungovala běžná linková autobusová doprava).

Hubert ve Vlčicích
Na počest Svatého Huberta se
konají Hubertovy jízdy, které se pořádají
na ukončení jezdecké sezóny. V sobotu
4. října se ve Vlčicích konala XIII.
Hubertova jízda. Již před 10 hodinou
ranní se účastníci začali sjíždět. Všichni
byli uvítáni domácími koláčky a sladkou
medovinkou. Po slavnostním nástupu se
50 jezdců a 5 povozů rozdělilo do tří
lotů. Během jízdy na jezdce čekalo 16
přírodních skoků, vždy ve dvou
variantách. Po dvou hodinách jízdy
směrem na obec Čermnou bylo
připraveno občerstvení. Při zpáteční
cestě do Vlčic proběhl závěrečný dostih ve všech čtyřech kategoriích. Při zakončení byly rozděleny
ceny pro vítěze. Krakonoš nám všem dopřál krásný podzimní den, který si zajisté účastníci jízdy užili.
Všechny prohřešky účastníků jízdy byly odsouzeny u jezdeckého soudu v obecní hospodě. Tato akce
by se neobešla bez přispění sponzorů, za což jim pořadatelé moc děkují.
Pavlína Nováková

Nadcházející události
22. listopadu 2014 – Poslední leč
17. ledna 2015 – Obecní ples
20. února 2015 – Hasičský ples
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Co je nového ve škole
A začal zase nový školní rok. Ten uplynulý naši žáci dokázali vytvořit v rámci projektu „Křížem
krážem s Krakonošem“ opravdu hodnotné směrovky,
informační tabule ve vsi i na Hrádečku a také plastickou mapu
Vlčic. Pro naše děti to byla velmi náročná práce, která jim
zaplnila celý školní rok. Za takové dílo by se nemuseli stydět
ani studenti středních škol. Víme, že se tyto tabule setkaly s
velkým uznáním nejen místních obyvatel, ale i návštěvníků
Vlčic. Jen škoda, že se najdou mezi námi lidé, kteří mají
potřebu práci školních dětí ničit.
Letošní školní rok jsme zahájili v trochu obměněné sestavě
pedagogů. Místo paní učitelky Cahové, která si plní své
mateřské povinnosti, nastoupila paní učitelka Adéla Raisová.
Jako asistent pedagoga a také částečně vychovatelka školní
družiny pracuje na naší škole i paní Monika Imlaufová.

Tematicky je tento rok zaměřen na střídání
ročních dob. Nyní prožíváme podzim a ten jsme ve
škole zahájili projektovým dnem s názvem „Vítáme
podzim“. Źáci v něm ve skupinových a týmových
úkolech probrali vše, co k podzimu patří. Také ve
školce
pracujeme
projektovým
způsobem.
Tentokrát to bylo na téma „Ježibabky a Ježidědci“.
Ve dvou dnech prostřednictvím pohádky děti
rozvíjely své matematické, výtvarné, pracovní či
hudební schopnosti. Do činností byly zařazeny i
prvky polytechnické výchovy.
Z této výchovy čerpalo i
divadlo ÚDIF, které k nám přijelo až
z dalekého Brna, aby žákům školy i
školky ukázalo, jak zábavná může
být fyzika.

9

Vlčické noviny

Číslo 2/2014

Také k nám zavítali herci z divadla Pernštejn, se
kterým jsme si zahráli na dobu rytířů a princů. Představení
se dětem velmi líbilo.

V rámci našeho celoročního projektu nezapomínáme ani
na sezonní plodiny. A tak děti ve školní družině vyrobily
výborný ovocný a zeleninový salát.

Všechny výtvarné aktivity mají samozřejmě také podzimní ladění. Děti ze školy a školky se
sešly na společném vyrábění na téma“ Listování – pelíšek pro ježka“. Otiskem ruky vyrobily ježka,
kterého pak uložily k zimnímu spánku do krásně barevných
obtisků listů.

Nesmíme zapomenout ani na náš tradiční a
velmi oblíbený plavecký výcvik. Žáci absolvují deset
lekcí a letos poprvé s námi po celou dobu jezdí i děti
ze školky.
Čas nám v plné práci rychle utíká. Máme tu listopad a v něm se moc těšíme na dlouho očekávaný
zájezd do Prahy. Navštívíme představení Černého divadla a také se podíváme na předvánoční
Staroměstské náměstí.

adventní
vystoupení, které proběhne 12. prosince v 18 hodin v sále Obecního úřadu.
To už budou totiž Vánoce za dveřmi a my Vás tímto opět srdečně zveme na naše
Tentokrát se můžete těšit na hodně netradiční program.
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