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Pozvánka na Den obce Vlčice
Minulý rok se uskutečnil historicky první „Den obce Vlčice“ k příležitosti výročí 10 let od
vysvěcení obecního praporu. Pro velký zájem o tuto společenskou akci se zastupitelé Vlčic rozhodli,
že ji letos opět uspořádají.
Tudíž Vás srdečně zveme, v sobotu 6. září 2014 na druhý ročník dne obce Vlčice. Čeká
nás bohatý program a snad i počasí nám bude nakloněno, tak jako tomu bylo minulý rok. Hlavní
program se uskuteční před Obecním úřadem ve Vlčicích, kde je pro děti vybudováno nové hřiště
s pískovištěm.
Dopoledne mezi 9 a 11 hodinou můžete vystoupat na vrchol věže zdejšího kostela sv.
Vojtěcha, odkud je krásný výhled celou obec s Černou horou v pozadí. Pro veřejnost bude otevřena
bioplynová stanice v zemědělském areálu ve středu obce (KM Vlčice). Kulturní program začne ve 14
hodin před budovou obecního úřadu vystoupením hudebního uskupení Krakonoška band.
Krakonoška – známý hudební orchestr působí v Trutnově a okolí už více než 50 let. V roce 2003 navíc
rozšířila své aktivity o big band Krakonoška band (K-band). Ten tvoří členové dechového orchestru v
počtu pěti saxofonů, čtyř trumpet, čtyř pozounů a rytmické sekce.
www.krakonoska-tu.sweb.cz
Při poslechu tohoto bandu budete moci shlédnout vystoupení mažoretek NEMESIS Trutnov,
které působí při Základní škole V Domcích. Letošní sérii zlatých medailí završily tou nejcennější, a to
z finále Mistrovství České republiky mažoretek výkonnostní třídy "B". Tímto umístěním si otevřely
cestu mezi mažoretkovou elitu.
www.mazoretky-trutnov.cz
V 16 hodin nás čeká exhibice siláků –
STRONGMANŮ, kteří předvedou, jakou mají
„páru“. Kdo že to jsou ti Strongmani? Dle tvrzení
jich samotných to jsou chlapi, co se snaží zvedat co
nejtěžší věci co nejvíc krát a co nejrychleji, protože
je to prostě baví. 6. září 2014 budete mít sami
možnost přesvědčit se, že je tomu skutečně tak.
Dojde na zvedání železné koule tzv. Atlasových
kamenů, převracení pneumatiky, přetahování
lanem a jistě zlatým hřebem celého jejich
programu bude tahání kamionu, který pro tuto akci
laskavě zapůjčila f.NEWMEN´S Trutnov. A aby to nikomu z přihlížejících nebylo líto, budou mít i
diváci možnost se do těchto disciplín zapojit. Je opravdu na co se těšit, jelikož tomu nejsilnějšímu
účastníkovi z řad návštěvníků připadne titul Strongman Vlčic 2014.
www.strongman.cz
Okolo 18. hodiny zahraje akustická skupina, která spojila několik lidí dohromady nejen
hudebně, ale i v soukromém životě, hraje již od roku 1996. Dřívější název Kaluže nahradil v roce 2010
TLUPA TLAP. Skupina do svého hudebního projevu zapojuje mnoho netradičních nástrojů a nyní
hrají zhruba na 20 různých hudebních těles. Za svou uměleckou tvorbu byli několikrát oceněni na
přehlídkách a festivalech.
www.tlupatlap.cz
Ve 20 hodin Vás na podiu přivítá známá skupina Žibr – HSK. Muzikantské duo z Hostinného
tvořené Milanem Brzákem a Michalem Žigou vešlo do povědomí hlavně díky kazetám, které si lidé
šířili mezi sebou na vojnách, školách či internátech. Vlčice se mohou dokonce pochlubit, že první živý
koncert této kapely se uskutečnil právě zde.
www.zibr-hsk.ic.cz
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A večer bude ve 22 hodin zakončen
vystoupením rockové party Lady Duck. Dali se
dohromady v roce 2013 a jedním z jejich členů je náš
spoluobčan Vlasta Horáček. Zatím hraje méně i více
známé převzaté písně a přitom ladí svůj osobitý styl
hudby. Do repertoáru této trutnovské skupiny patří
mimo jiné Deep Purple, Ozzy Osbourne, Beatles, Jimi
Hendrix či Green Day. Více info naleznete na
facebookové stránce kapely.

Podpora Dne obce
Obec Vlčice je dlouholetým a zákládajícím členem Společenství obcí Podkrkonoší. Díky
úspěšnému projektu „Sejdeme se pod horama“ je organizace letošního Dne Obce mnohem jednodušší.
Společenství obcí totiž díky dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje nakoupilo
veliký stan, sety lavic se stoly, rozkládací podium, ozvučení a propanbutanová ohřívadla. Výhody a
velikost stanu a pohodlí lavic jste mohli otestovat i na letošní akci „1. máj“ ve Vlčicích. Každá ze
členských obcí společenství má všechny tyto věci k dispozici a od 1. 5. 2014, kdy jsme byli první, kdo
stan a lavice se stoly otestoval, jsou hojně využívány v celém regionu.
Samozřejmě budou připraveny i stánky s občerstvením, kde se o Vaši žízeň a chutě dobře
postarají. Nebude chybět točené pivo a limonáda, udit se budou klobásy a na ohni péct maso a jiné
dobroty. Děti jistě ocení párky v rohlíku a dospělí nějaký ten panáček tvrdého alkoholu na zahřátí.

Společenská kronika
Na svůj svatební den určitě valná většina z nás nikdy nezapomene. Proto velice gratulujeme
manželům Evě a Vojtěchovi Cvrčkovým, kteří 11. července 2014 oslavili 50 let od svého sňatku (zlatá
svatba). A dále manželům Věře a Jiřímu Venclovým, kterým od svatby uplynulo neuvěřitelných 61 let
– vloni 7. března 2013 slavili diamantovou svatbu.

Noví občánci
13.04. Amálie Hrušková
25.04. Christine Pilli

Navždy nás opustili …

Jubilanti
01.02.
21.02.
07.03.
18. 03.
18.03.
23.03.
27.03.
31.03.
24.04.
14.05.
01.06.
04.06.
18.07.
23.07.
20.08.
12.09.
20.09.

Hana Pelantová
Petronila Benešová
Jiří Forman
Miloš Ceral
Marie Cvrčková
Josef Mečíř
Miloslava Javůrková
Jaromír Hývl
Jaroslava Sováková
František Knap
Jaroslav Prouza
Obst Ladislav
Hana Kratochvílová
Jaroslav Hruška
Dagmar Košťálová
Lidmila Knapová
Jaroslava Lebdušková
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55 let
65 let
65 let
70 let
65 let
65 let
75 let
75 let
65 let
75 let
60 let
70 let
55 let
60 let
50 let
75 let
75 let

19. 5. Emilia Malinová
18. 8. Vlastimil Hnyk
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!! HRDINNÝ ČIN NĚKTERÉHO Z OBYVATEL OBCE VLČICE !!
V neděli večer, po posilnění v hostinci si
některý ze spoluobčanů zřejmě řekl, že domů dojde i bez
směrovek, a tak se postaral o zkrášlení prostranství před
kostelem tím, že rozcestník zlomil a olámal i jednotlivé
ukazatele. Poté ještě o vrata na hřbitov rozbil, zřejmě již
dopitou (neboť jak víme škoda každé kapky) lahev od
RUMU, a šel spokojeně spát. Práce dětí místní školy a
snaha obce tak přispěli, alespoň jednomu z občanů obce,
k pocitu z dobře vykonané práce. Děkujeme.
Eva Havrdová – starostka

Získání dotace pro Základní školu

Dotace na kříž u Venclových

Obec Vlčice podala žádost o
poskytnutí dotace na realizaci projektu úspor
energie v budově
Základní školy J.
A. Komenského.
Dojde k zateplení
obvodových
konstrukcí
budovy, k zateplení vodorovných konstrukcí,
výměně stávajících akumulačních kamen za
nový automatický kotel na spalování biomasy
včetně vybudování kompletní otopné soustavy.
Celkový náklad akce byl dle projektu vyčíslen
ve výši 3 108 274,-Kč, dotace ze státního
fondu životního prostředí bude poskytnuta ve
výši 2 200 444,-Kč. V nejbližší době bude
provedeno výběrové řízení na dodavatele
stavby a samotná realizace stavby bude
následovat. Škola získá novou fasádu a hlavně
dojde k úspoře nákladů na vytápění budovy a
ke zvýšení tepelného komfortu v budově
samotné.

Obec Vlčice uspěla při získávání
dotace na renovaci kamenného kříže u
Venclových. V červenci 2014 začala oprava
statickým zajištěním,
novým osazením
základových kamenů a
sesazení jednotlivých
komponentů kříže
pomocí nových
nerezových čepů.
Zároveň byly opraveny
trhliny v kamenech a
bylo provedeno
chemické očištění. Bude ještě dokončeno
obnovení a doplnění poničených reliéfů a
písma v zadní části hlavního kamene. Po
zrestaurování kovové konzole na věčné světlo
a konečným chemickým ošetření celého kříže,
se opět zaskví v plné kráse.
Celkový náklad restaurování je
196 500,- Kč z toho dotace činí 137 550,-Kč

Pozvánka
V sobotu 4. října 2014 se od 10 hodin uskuteční již XIII. ročník tradiční Hubertovy jízdy. Od
20. hodiny se pak v kulturním domě ve Vlčicích uskuteční večerní zábava.
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