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ZPRAVODAJ

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
sice s větší časovou prodlevou, ale nakonec přece, se nám podařil
vytvořit „Vlčkovický zpravodaj.“ Ráda bych, aby se od nás, směrem
k Vám, dostávaly všechny potřebné informace z dění naší obce.
Od jara se naše země potýká v boji s pandemií koronaviru a snaží
se tuto zlou dobu překlenout. Pro nikoho z nás není toto období
lehké, ale snad se již brzy dočkáme postupného ukončení všech
nařízení a zákazů. Jsem velmi ráda, že se v naší obci našlo mnoho
ochotných lidí, kteří nabídli pomoc nejen v šití roušek, ale i pomoc
při zajištění dovozu nákupu našim seniorům. Za jejich práci a
ochotu jim patří velké „díky“.
Pevně věřím, že se celá situace bude postupně uklidňovat a my se
5. září ve zdraví setkáme na našich „Obecních slavnostech.“

Bohuslava Volfová
starostka

obec
Vlčkovice
v Podkrkonoší
Velký přehled
všeho na co se
nás často ptáte!
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Vodovod a kanalizace v naší obci
Vedení naší obce se v roce 2009 rozhodlo pro vybudování „Vodovodu, splaškové kanalizace a ČOV“. Celá
tato akce se v roce 2018 dopracovala až ke stavebnímu povolení. Pro vybudování vodovodu jsme museli
řešit problém, odkud budeme čerpat vodu. Několik let se projednávala možnost napojení naší obce na
vodovod sousední obce Choustníkovo Hradiště. Bohužel, vedení obce Choustníkova Hradiště naši žádost
zamítlo. Naštěstí jsme našli řešení ve vrtu A1 v Horních Vlčkovicích. Tento vrt jsme za přispění dotace ve
výši 3 000 000,- Kč ze SFŽP vystrojili a v těsné blízkosti vybudovali podzemní rezervoár na vodu. Voda, jímána do rezervoáru, bude upravována metodou UV záření. Další ošetření vody zajistí chlorování. V těchto
dnech bude akce „Zdroj vody“ dokončena. 3 399 678,25 Kč uhradila obec ze svého rozpočtu.
V únoru 2019 jsme podali žádost o dotaci na vodovod na Ministerstvo zemědělství, ale bohužel tam naše
obec neuspěla. V lednu 2020 jsme podali žádost o dotaci na výstavbu „Kanalizace, ČOV a Vodovodu“ do
Národního programu životního prostředí – výzva č.
4/2019 Vodovody a kanalizace. Na přelomu měsíce
červen / červenec očekáváme rozhodnutí, zda-li jsme
byli úspěšní.
Celková rekapitulace této akce vychází následovně:

Kanalizace + ČOV

60 640 134,09 Kč

Vodovod

34 967 350,60 Kč

Zdroj vody

Nepřehlédnutelnou skutečností je, že i náš Kulturní dům prošel částečnou rekonstrukcí. Budovu
jsme nechali zateplit, vyměnila se okna a také se
vyměnil zdroj vytápění.
Proměnou prošel nejen bar, ale i kuchyně. Bar byl
vybaven novými regály na sklo, obec také zakoupila nové chlazení na točení piva a myčku na
mytí nádobí. V kuchyni se taktéž doplnil nábytek,
zakoupily se dva nové sporáky na vaření a bojler
na ohřev teplé vody.
Na jaře letošního roku se předělaly a hlavně posílily elektrické rozvody na sále, baru i v kuchyni.
Touto proměnou se nám projevil i velký zájem o
pronájem sálu na různé akce - ať soukromé či
veřejné.

Obecní úřad našim občanům
stále může poskytnout desinfekční prostředek a šité roušky.
V případě zájmu volejte
tel. 724 180 063.

Hřbitov
Návštěvníci našeho hřbitova si určitě všimli, že i
tady proběhly úpravy. Před hřbitovem byl vylepšen květinový záhon. Za to patří velké díky naší
pracovnici obce – paní Skvrnové.
Bohužel, zub času nezastavíme. Vzhledem k situaci, že některé náhrobky na původních německých
hrobech jsou v havarijním stavu, byly jsme nuceni
tyto hroby za pomoci techniky odstranit. Tímto děkujeme panu Možišovi a panu Siegerovi za zapůjčení techniky, která nám velmi pomohla při odstraňování těchto velmi nebezpečných náhrobků.
Mimo jiné byla vyměněna krytina nejen na márnici, ale i na kapli. Střecha kaple byla opatřena nově
i okapy, takže při dešti již nebude voda zatékat
pod základy. Tato akce vyšla obec na 155 219,- Kč.
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Naše obec vlastní 153,04 ha lesních pozemků v
k.ú. Horní Vlčkovice, Dolní Vlčkovice a Velká Bukovina. Obecní lesy spravuje OLH, pan Ing. Jindřich
Litomiský, který tuto funkci zodpovědně a ochotně
vykonává. V roce 2017 nám vichřice způsobila
velkou kalamitu v lesních porostech. Postupně se
eliminovaly způsobené škody od zpracování dřevní hmoty, až po novou výsadbu nejen po kalamitě
způsobenou vichřicí, ale i po napadení kůrovcem.
Za pomoci OLH jsme požádali SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a Krajský úřad Královéhradeckého kraje o dotaci na obnovu lesů po
kalamitě.

SZIF

875 960,00 Kč

SZIF

1 991 840,00 Kč

KÚ KHK

1 348 449,00 Kč

Krajský úřad v dubnu obci již dotaci proplatil. Pevně
věřím, že i dotace ze SZIF se nám podaří získat.

6 399 678,25 Kč

Kulturní dům

Obecní lesy
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Tímto Obecní úřad nabízí
našim občanům prodej
palivového dřeva.
jehličnaté (smrk,
borovice, modřín)

400 Kč / m2 +
120 Kč / m2 doprava

listnaté (buk, dub,
bříza, jasan)

800 Kč / m2 +
120 Kč / m2 doprava

V případě zájmu volejte
tel. 724 180 063.

Zpráva o činnosti
MYSLIVECKÉHO
SPOLKU
Již 5. rokem od vrácení honitby se členové podílejí na opravách krmných i loveckých zařízení.
Každým rokem opravujeme a stavíme posedy,
ale také likvidujeme staré myslivecké zařízení.
Za vydatné pomoci Obecního úřadu jsme opravili
vnitřní i venkovní prostory hájovny, včetně střechy.
Spoustu práce, která není vidět členové odpracují
při zajišťování krmiva na zimu, ale také při odchovu bažantů, instalaci napajedel apod.
Mimo jiné práce se musíme věnovat odlovu
škodné zvěře – lišek, psíků mývalovitých atd. –
a lovu užitkové zvěře, především srnčí, dančí a
dále černé zvěře. Dále pořádáme každým rokem
zvěřinové hody, které se těší veliké oblibě široké
veřejnosti (díky skvělé kuchařské dovednosti pana
Lubomíra Schreibera a paní Heleny Smetanové,
pozn. red.). Ve spolupráci s Obecním úřadem zajišťujeme Vepřové hody a také pomáháme zajišťovat Tradiční setkání důchodců. Největší akcí roku
bývá společný hon na svatého Štěpána s večerní
zábavou a mysliveckou hrou o věcné ceny. Pro
obecní zastupitelstvo jsme zase připravovali na
Hájovně večeři, jakožto poděkování za velikou
pomoc a spolupráci. Naopak hlavní pracovní akcí
byla výměna střechy nad domovní částí Hájenky.
Dalo by se hodně napsat, ale raději budeme více
konat. Do budoucna nás čeká výměna střechy
nad stodolou, která bude potřebovat větší obnos
finančních prostředků. Tímto bych chtěl poděkovat všem za příkladnou spolupráci.

Za MS, Lubomír Schreiber

Myslivecké sdružení nabízí
prostory hájovny k pronájmu
pro veřejnost na kulturní akce za
1000,- Kč.
V případě zájmu volejte
tel. 605 817 155.
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Nová hasičská zbrojnice

TJ Sokol

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsme
v roce 2014 požádali MV GŘHZ o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Při plánování projektu
jsme obdrželi vyjádření statika, že stávající budova je v havarijním stavu a je doporučeno ji určit k
demolici. Poté jsme z plánované rekonstrukce HZ
přešli na výstavbu plně nové.

TJ SOKOL Vlčkovice v Podkrkonoší měl letošní rok v plánu
zorganizovat na hřišti celkem
3 sportovní akce, ale bohužel z
důvodu výskytu koronaviru se
tyto akce ruší. Tak doufejme,
že si to užijeme v příštím roce.

V prvních kolech jsme bohužel dotaci neobdrželi.
Ale v roce 2018 se na nás konečně usmálo štěstí.
Byli jsme osloveni MV GŘHZ, zda máme o tuto dotaci stále zájem, že obec před námi se této dotace
zřekla. Samozřejmě jsme této příležitosti využili.
Vzhledem k situaci, že jsme měli pouze studii
HZ, tak jsme museli vypracovat projekt, který byl
požehnán stavebním povolením. Ve výběrovém
řízení tuto akci vyhrála firma ASJ s.r.o., která se
chopila výstavby a nová hasičská zbrojnice včetně
tréninkové haly nám pomalu, ale jistě roste!

Ale určitě nebudeme zahálet.
I letos se budeme věnovat
údržbě pergoly a antukového
hřiště, tak aby bylo neustále
k dispozici nám, ale i všem
obyvatelům naší obce.

Na tuto akci jsme obdrželi dotaci 4 500 000,- Kč z
MV GŘHZ, ale i dotaci od Královéhradeckého kraje
ve výši 3 000 000,- Kč. Celkové náklady stavby
jsou 8 976 125, 55 Kč. 1 476 125,55 Kč uhradí
obec ze svého rozpočtu. Termín dokončení se
plánuje konec června 2020.

Slovo velitele SDH
Od ledna letošního roku se naše aktivita soustředila na přípravu a konání Výroční valné hromady, která se
konala v sobotu 11.1. Pozvání přijali: starosta OHZS Trutnov - pan Miloslav Bárta, velitel stanice HZS Dvůr
Králové nad Labem - pan Zdeněk Šedivka, starostka obce Vlčkovice v Podkrkonoší - paní Bohuslava Volfová a dále zástupci okolních sborů a místních složek. Pan Bárta velmi kladně hodnotil práci s mládeží, pan
Šedivka zase nabídl užší spolupráci výjezdové jednotce. Mimo jiné byl na letošní VH zvolen nový výbor.
V únoru byla provedena kontrola ze strany HZS Trutnov, která byla zaměřena na povinnou dokumentaci a
plnění povinných školení JSDH. Veškerá požadovaná dokumentace byla v pořádku.
Dále jsme uspořádali tradiční Hasičský ples. Ples se konal 22.2. za hudebního doprovodu skupiny Kosťa
a spol. z Úpice. Velký úspěch mělo losování o hodnotné ceny, za které ještě jednou moc děkujeme našim
věrným sponzorům. O vydařeném večeru svědčila spokojenost návštěvníků plesu.
7. února vyšel článek v Hasičských novinách s názvem “Další úspěšný rok je za námi.“ V něm byl zhodnocen celý rok 2019 - účast na soutěžích, pořádaných akcích a účast na brigádách ve spolupráci s obecním
úřadem. Nesmíme zapomenou ani na prezentaci naší historické hasičské techniky, kterou je náš Mercedes a výsuvný žebřík.
Bohužel všechny naše plánované jarní akce – úklid obce, sběr železa, úklid pasek, popřípadě výsadba
lesních stromků, pálení čarodějnic, květnová soutěž „O pohár starostky obce Vlčkovice v Podkrkonoší
2020“, účast na okrskových soutěžích a další – přerušila a zastavila pandemie koronaviru. Spolu s ní, jsou
pozastaveny všechny hasičské aktivity do 30.6.2020.
Nicméně 5. září ve spolupráci s obcí nás čeká oslava výročí 145 let od založení SDH Vlčkovice v Podkrkonoší a zároveň slavnostní kolaudace nové hasičské zbrojnice. Věřím, že se na této akci všichni ve zdraví
sejdeme!

Za SDH, velitel Jaroslav Martinka a kronikářka Blanka Kačabová
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Za TJ, Petr Mertlik

Pergola na hřišti je
k dispozici k
pronájmu pro
veřejnost za
1000,- Kč.

Dětský karneval 2020
I letos jsme připravili pro děti karneval - a že to byl pěkný odvaz!
Perfektní zábavu nám připravila agentura Vosa jede! Na děti v krásné
vyzdobeném sálu čekalo odpoledne plné tancování, zpívání, soutěžení a her. Děti si odnesly nejen odměny, ale i plno krásných balónků
a jiných odměn. Po vysilující zábavě si děti pochutnaly na výborném
párku v rohlíku a limonádě!
Samozřejmě se už těšíme na příští rok, kdy se opět setkáme zase v
tak obrovském počtu!

V případě zájmu
volejte
tel. 602 790 157.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu a
svoz objemného
odpadu se
uskuteční.
Termín sjednáváme
se svozovou firmou
na první polovinu června a bude
zveřejněn na webu
obce.
Obec bude taktéž
rozvážet informační
letáky do schránek.

Celou fotogalerii z této
kulturní akce
naleznete již nyní na
našem webu!

Chtěli byste něčím
přispět do příštího
vydání Vlčkovického
zpravodaje?

vlckovice.cz/fotogalerie

Napište nám na

podatelna@vlckovice.cz!
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Co se událo minulý rok...
Dětský karneval

Sousedské posezení

Loňský rok jsme zahájili v únoru Večerníčkovým
karnevalem pro děti. Veliká účast dětí nás opravdu
překvapila a zábava se rozjela ve velkém stylu!

V březnu jsme se opět sešli na Tradičním sousedském posezení. Jitrničky, ovárek, gulášek, pečená
žebírka, tlačenka a mnoho dalších pochoutek od
pana Jiřího Schreibera, našeho pana hospodského, byly prostě vynikající.

Odpoledne plné her, soutěží, písniček a tancování
bylo opravdu vydařené.

Tajný výlet

Tradiční setkání důchodců

V září jsme pro děti uspořádali tradiční Tajný výlet! I přes deštivé počasí se nám výlet opět vydařil.
Tentokrát jsme zamířili do Liberce, kde jsme navštívili iQLANDII a iQPARK. Zábavu si užili opravdu
všichni - nejen děti ale i dospělí!

V říjnu jsme ve spolupráci s obcí Choustníkovo
Hradiště, Kocbeře, Kuks a Stanovice uspořádali
Tradiční setkání seniorů. Po zábavném vystoupení pana Jiřího Krampola, nám k poslechu i tanci
zahráli manželé Jahelkovi.
Myslivecký spolek Vlčkovice v Podkrkonoší uvařil
skvělou večeři, Svaz žen z Choustníkova Hradiště upekl ke kávě výborné zákusky a firma Malus
dodala nádherná jablka. Zábava probíhala až do
pozdních nočních hodin a všichni odcházeli domů
spokojeni z vydařeného večera!

Děvčata z Obecního úřadu zase, jako každoročně,
upekla koláčky ke kávě a přátelská atmosféra byla
tou pomyslnou třešničkou na dortu...

Dýňování a Mikulášské odpoledne
Pálení čarodějnic
Duben byl ve znamení Pálení čarodějnic. S tím
nám velice pomohli naši hasiči a myslivci!
Děvčata z obecního úřadu připravila pro děti stezku plnou soutěží a her. Na konci byly malé čarodějnice a čarodějové odměněni sladkou odměnou.
Na místním hřišti nám hasiči zajistili občerstvení
jak pro děti, tak i pro dospělé. Po zapálení ohně
jsme se ještě chvíli těšili nádherným ohňostrojem.

Letní sousedské posezení
Na konci srpna jsme za pomoci pana hospodského uspořádali Letní sousedské posezení! Děti
měly k zábavě trampolínu, skákací hrad nebo
cukrovou vatu. Nicméně největší radost v horkém
letním dni měly z blízkého potoka.
Krásné počasí, maso na rožni, párek v rohlíku, nugátová kobliha ke kávě, pivo, víno, country hudba
– co více jsme si mohli přát!

Celé fotogalerie naleznete na
našem webu!

vlckovice.cz/fotogalerie
A mimo jiné tam naleznete i
aktuální kalendář akcí!
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V listopadu jsme přichystali pro děti 2 zábavná
odpoledne. První bylo „Dýňování“ a druhé „Mikulášská besídka“. Za tyto dvě akce musíme především poděkovat paní Bittnerové a paní Skvrnové.
Obě dvě pro děti vymýšlí program, který je opravdu krásný! Hojná účast dětiček, je pro ně určitě
velkou odměnou.

Adventní koncert
Závěr roku vždy zakončí „Adventní koncert“. Již
potřetí nám zazněly písně souboru SoliDeo Děčín
v našem kostele.
Před i po vystoupení na nás čekal před kostelem stánek s malým občerstvením, kde vánoční
atmosféru navodila chuť svařeného vína, punče a
cukroví!

Nezapomeňte
nás sledovat
na Facebooku!

fb.com/obecvlckovice
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Svozové dny
komunální odpad:
tříděný odpad:
den: pátek
den: čtvrtek
8., 22.
7., 21.
5.,19.
4., 18.
3., 17., 31.
2., 16., 30.
14., 28.
13., 27.
11., 25.
10., 24.
9., 23.
8., 22.
6., 20.
5., 19.
4., 18.
3., 17., 31.

květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Poplatky
Poplatky za psy pro rok 2020
činí:
120,- Kč za psa
200,- Kč za každého dalšího
splatnost byla do 15.2.

Poplatek za komunální odpady pro rok 2020 je:
500,- Kč za osobu
splatnost je do 31.5.

Obecní úřad

Obec Vlčkovice
v Podkrkonoší nabízí
k pronájmu pro
veřejnost sál
Kulturního domu k
pořádání různých kulturních akcí za
1050,- Kč (místní) /
4500,- Kč (cizí)
+ energie a topení.
V případě zájmu
volejte
tel. 724 180 063.

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří!
- Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí.
- Je velice energeticky a finančně náročné
vyčistit kontaminovanou vodu.
+ Použitý olej stačí slévat do PET lahví.
+ Uzavřenou PET lahev stačí vhodit do nádoby na
sběr použitého oleje na obecním úřadě.
+ Použitý olej je poté ekologicky zlikvidován.

Obec nabízí zapůjčení multifunkčního
tenisového hřiště vedle obecního úřadu.
V případě zájmu volejte tel. 604 356 330.
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Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30

13:30 - 17:00
12:00 - 14:00
13:30 - 17:00
12:00 - 14:00
12:00 - 14:00

Horní Vlčkovice 105,
544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší
Účetní:
ou.vlckovice@raz-dva.cz
+420 734 201 330
Starostka:
starosta@vlckovice.cz
+420 724 180 063
Tel.: +420 499 392 126
IDDS: 4tsbaib
IČ: 00278459
Bank. účet: 8222601 / 0100

Pošta Partner
Po
Út
St
Čt
Pá

12:30 - 15:30
8:00 - 11:00
12:30 - 15:30
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

Horní Vlčkovice 97,
544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší

Potraviny
Po
Út
St
Čt
Pá

7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00
7:00 - 11:00

Horní Vlčkovice 12,
544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší

VLČKOVICKÝ ZPRAVODAJ
- periodický tisk územního samosprávného celku
- vydavatel: OBEC VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
- náklad: 200 ks
- četnost: 4x ročně
- vychází jako: č. 01/2020 27.5.2020 ve Vlčkovicích v
Podkrkonoší
- ev. číslo MKČR: MK ČR E 23955
- kontakt: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší,
Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší,
IČO: 00278459; starosta@vlckovice.cz; +420724180063
- veškeré uveřejněné fotografie pochází z archivu
autora (není-li uvedeno jinak)
- autorem článků je Bohuslava Volfová - starostka
(není-li uvedeno jinak)
- grafika a sazba: Vojtěch Volf
(wolfgraphics.eu)
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s některými názory
v příspěvcích a není zodpovědný za obsah,
gramatickou správnost, kvalitu, původnost příspěvků
a pravdivost informací.
© obec Vlčkovice v Podkrkonoší 2020

