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Vážení spoluobčané, 
velmi nás překvapil velice kladný ohlas nově vzniklého Vlčkovického 

zpravodaje, který byl vydán v květnu. Léto se s námi již nadobro roz-
loučilo a máme tu podzim. A s ním i další číslo našeho zpravodaje. 
Bohužel, letošní podzim je i ve znamení vzestupu druhé vlny pan-

demie „Covid-19“. Počet vážně onemocněných neúprosně roste 
a my musíme opět přijímat různá ochranná opatření, abychom to 
celé zvládli. Nemysleme jen na sebe, ale hlavně i na druhé. Proto 
jsem opět velmi ráda, že se v naší obci našli ochotní lidé, kteří 
nabízejí pomoc našim seniorům, za což jim patří velký dík. Ale i my 
stále nabízíme pomoc v dovozu nákupu potravin z místního ob-
chodu či dovozu nezbytných léků až k Vám domů. 
I přesto, že současná situace není lehká, věřím, že ji společně 

zvládneme a všichni se spolu opět shledáme.

Bohuslava Volfová 
starostka

Úvodní slovo starostky

Vychází pro Vaši 
informovanost.
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Jak si již mnozí z Vás přečetli na našem Facebooku, 
tak jistě vědí, že ani slovy nedokážeme vyjádřit, 
jaké úžasné pocity máme z našich Obecních slav-
ností. A to jen díky Vám! Vám, co jste za námi přišli 
v tak vysokém a neskutečném počtu a pobavili se, 
zasmáli se, zatančili si s rodinou, přáteli i sousedy.

Ale vezměme to od samého začátku. Již v 
podstatě celý týden před dnem „D“ probíhaly  
veškeré přípravy a všichni byli v jednom kole (- ať 
to byli zaměstnanci obce nebo naši dobrovolní  
hasiči, pozn. red.). Musely se provést drobné  
terénní zkrášlovací úpravy, bylo potřeba přivézt 
z okolních obcí stany a sety lavic se stoly, které 
se následně skládaly a rozestavovaly. Bylo také 
nutné zajistit bezpečnost dětí oplocením částí 
areálu, vymyslet systém parkování automobilů 
nebo například přichystání pódia. Těchto záleži-
tostí se s odhodláním ujali naši dobrovolní hasiči.

V den „D“ – v sobotu 5.9., hned od brzkého 
rána, probíhaly finální přípravy. Chystaly se stán-
ky s občerstvením, sestavovalo se ozvučení celé 
akce, umísťovaly se atrakce pro děti, dětské lout-
kové divadlo, workoutové hřiště, dodělávala se 
finální podoba naší výstavky a jiné drobnosti.

V pravé poledne odstartovaly naše Obecní slav-
nosti nádherným a hrdým slavnostním houkáním 
a příjezdem historických hasičských vozidel a jiné 
techniky. Kdo zde nebyl, o hodně přišel. Přivítala 
nás svým proslovem paní starostka Bohuslava  
Volfová, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří  
Štěpán a starosta KSH Královéhradeckého kraje 
Jiří Orsák, kteří předali památní stuhy k obecnímu i  
hasičskému praporu. Dále následovala chví-
le, na kterou mnozí nezapomenou – na svě- 
cení klíčů od nové hasičské zbrojnice a poté 
ono svěcení samotné hasičské zbrojnice, kde 
náš pan farář Karel Klemt světil hasičskou 
zbrojnici z plošiny zásahového hasičského vo-
zidla, za asistence hasičů města Jaroměř.

A poté se to přehouplo jako voda, když začal 
náš bohatý kulturní program – divadelní předsta-
vení Filipa Pýchy a Petry Hrdinové, loutkové di-
vadlo od BOĎI Jaroměř, workout exhibice z dílny 
WOclub, jízda na koňském spřežení, ukázka drav-
ců, vystoupení TS Attitude nebo útok hasičských 
družstev od přípravky, až po Rakváče. K tomu nám 
všem hrálo Klapeto, Creedence Revival Czech a  
pak nastal zlom.

 Velké ohlédnutí za našimi slavnostmi
 

Bohužel, co čert nechtěl, vymstilo se nám po-
časí. Déšť a vítr nám vyplavil prakticky celý  
areál, poškodil přívod elektrické energie a hlav-
ně „spláchl“ zvukovou techniku. S Vaší pomo-
cí se nám to vše podařilo zvládnout. Ať to bylo  
přidržování stanů, či pomoc jiným lidem. Avšak 
audiotechnika se již nedala nadále používat a 
celý zbytek programu byl kompletně narušen.

Byly jsme nuceni zrušit zbytek účinkování  
kapely Creedence Revival Czech, dále od 20 ho-
din kapelu Vaťák a následně i The Last Revolu-
tion & Green Day Revival. Zvažovali jsme, zda  
nezrušíme i písničkáře Pokáče a místní vlčkovic-
kou kapelu The Last Empire, obzvlášť když jsme 
viděli, že drtivá většina návštěvníků zmokle ode-
šla, což samozřejmě chápeme. Ale když se po 
pár minutách začaly vracet davy lidí, řekli jsme si, 
že to musíme dotáhnout nějakým způsob až do 
konce. Ať to stojí, co to stojí. Alespoň částečně. 

Tímto musíme především poděkovat všem lidem 
za veškerou pohotovost a nápomoc při zajišťo-
vání dalšího průběhu programu. Alespoň jsme v 
této prázdné době stihli narychlo sehnat nového  
zvukaře a s hodinovým zpožděním jsme ko-
nečně vypravili na stage Pokáče a poté i tedy  
The Last Empire.

Ale i přes všechny tyto lapálie jsme to společ-
ně zvládli a užili si to, jak jen to šlo – někteří až  
skoro do samého rána. Proto ještě jednou děkuje-
me všem, co přišli, (především zdejším rodákům,  
kteří neváhali sem příjeli třeba z druhé strany  
republiky, pozn. red.) co nám jakkoliv pomohli  
a hlavně těm, co na nás nezanevřeli, vrátili se a  
pořádně si to užili.

Za redakci, Vojtěch Volf

Celou fotogalerii  
z této kulturní akce naleznete již 

nyní na našem webu!

vlckovice.cz/fotogalerie
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První vlčkovické  
„Sousedské pečení chleba“

Ve dnech 9. – 10. 10. 2020 proběh-
lo u paní Zdeňky Vojtěchové první vl-
čkovické „Sousedské pečení chleba“.  
Zájemci si mohli zkusit tradičním způso-
bem výrobu kváskového pšenično-žitné-
ho chleba, který se pekl ve venkovní peci. 
Dále si naše pekařky vyzkoušely i peče-
ní vánoček. Dle přiložených fotografií  
musíme uznat, že se jim vše náramně 
povedlo. 
Tímto chceme poděkovat manželům  

Vojtěchovým za jejich nápad a ochotu 
tuto akci v této nelehké době zorganizovat  
a doufáme, že podobnou akci opět  
zorganizují!

Obecní úřad našim občanům  
stále může poskytnout desinfekč-

ní prostředek a šité roušky. 
 

V případě zájmu volejte  
tel. 724 180 063.

Nezapomeňte
nás sledovat
na Facebooku!

fb.com/obecvlckovice

Zpráva o činnosti  
MYSLIVECKÉHO SPOLKU

Myslivecký spolek Vlčkovice v Podkrkonoší byl po-
žádán o spolupořádání Memoriálu Richarda Kno-
lla  - zkoušky loveckých psů. Tato událost proběhla 
29. – 30.8.2020. Zahájení a ukončení memoriálu 
se uskutečnilo na Hospitalu Kuks. Náš spolek se 
zavázal k poskytnutí části honitby k provedení díl-
čích zkoušek psů v porostu řepy. Veřejnost mohla 
vidět, jak taková práce psů probíhá. Celá tato akce 
se opravdu vydařila a zapsala se do povědomí ne-
jen Mysliveckého spolku, ale i naší obce Vlčkovice 
v Podkrkonoší. 
Dále byl náš spolek požádán paní starostkou obce 

o pomoc při zabezpečení Obecních slavností, které 
proběhly 5.9.2020. Pomoc byla směřována k za-
jištění občerstvení. Členové spolku, tak připravili 
stánky s občerstvením. Hosté si mohly pochutnat 

například na seleti na rožni, divočáku na grilu nebo 
na srnčím guláši. Celá akce se vydařila, až na po-
časí, které nás překvapilo. Silný vítr a prudký déšť 
proměnil celý areál v jedno velké bahniště. Ale i na-
vzdory tomu se akce vydařila a protáhla se až do 
pozdních hodin. Druhý den proběhl celkový úklid. 

Z další činnosti našeho Mysliveckého spolku: 
I nadále probíhá odlov spárkaté zvěře a také roz-

vážení zadiny do krmelišť. V současné době se 
zajišťuje krmivo na zimní přikrmování. Čekají nás 
hony na drobnou zvěř, ale současná situace s pan-
demií Covid-19, nám moc jistot nedává. Doufáme, 
že se situace brzy uklidní. 

Za MS, Lubomír Schreiber
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Chcete se stát členem našeho sboru? 
Více informací naleznete na našem webu

sdhvlckovice.cz
A nezapoměňte nás sledovat na našem  

Facebooku a Instagramu!

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.

 Naše „Máňa“ na výletě do Police
V létě nám vyšla alespoň jed-

na velká akce. Náš výlet začal 
dne 16. srpna v 7 hodin ráno 
od nové hasičské zbrojnice. 
Kam? No přeci na Výstavu ve-
teránů do Police nad Metují! 
Naše parta hned ráno vyra-
zila směr Police ve složení:  
řidič – pan Miloslav Maťátko, a 
jeho nezbytná posádka – Mar-
tin Legner, Bohuslava Volfová, 
Vojtěch a Daniela Volfovi. 
Cesta probíhala naprosto v 

pohodě a bez problémů. Sice 
táhlý kopec Vysokov nám troš-
ku dal zabrat, ale nakonec jsme 
to zvládli. Je nutné pozname-
nat, že naše Máňa na cestách 
vzbuzuje nadšení a ohromení! 

Když projíždíme, tak se všichni 
zastavují a mávají nám. No pocit 
je to krásný. A už vůbec, když náš 
pan řidič spustí houkačku! To i 
očka zvlhnou nad tou krásou… :D 
Po registraci jsme se umístili na 

vyhrazeném místě a nachysta-
li na ukázku i náš úžasný žebřík  
Magirus, který je vždy součástí 
každé výpravy. Na poslední příčku 
žebříku tradičně umístíme náš ha-
sičský prapor, poté si naše posád-
ka navlékne stejnokrojová trička a 
věnuje se všem hostům, kteří mají 
zájem nejen o informace o našem 
Mercedesu, ale i o prohlídku. 
Součástí tohoto setkání je i pouť, 

kterou jsme také nesmírně oceni-
li. Celý den se na nás smálo slu-

níčko a to největší překvapení 
na nás teprve čekalo. Na kon-
ci při vyhodnocování jsme byli 
pozváni na slavnostní vyhláše-
ní různých soutěží, odkud jsme 
si hrdě odnesli pohár a cenu za 
„Nejhezčí užitkovou techniku z 
Polické pouti 2020“. 
No prostě co více si přát na 

závěr této krásné akce? Snad 
jen to, abychom ve zdraví do-
jeli domů. A i to se nám spl-
nilo. Proto náš dík patří pořa-
datelům této krásné akce! Co 
říci závěrem?  Že se tento vý-
let opět vyvedl a těšíme se na  
další. 

Bohuslava Volfová 
starostka

Myslivecký spolek nabízí prostory hájovny k pronájmu 
pro veřejnost na kulturní akce za  

1000,- Kč.
 

V případě zájmu volejte tel. 605 817 155.

Pokrok: Výstavba vodovodu a kanalizace
Na přelomu července a srp-

na naše obec obdržela roz-
hodnutí ze Státního fondu 
životního prostředí, že nám 
byla schválena dotace ve výši  
64 19 597,61 Kč. Nyní probí-
há jednání s bankovní institu-
cí o poskytnutí úvěru ve výši  
29 000 000,00 Kč. 

Celkové náklady 
(ČOV + kanalizace, vodovod) 95 607 484,96 Kč

Dotace 64 109 597,61 Kč

Poskytnutý úvěr 29 000 000,00 Kč

Vlastní zdroje 2 497 887,08 Kč

Prvním kolem schválení jsme 
zdárně prošli a nyní probíhá kolo 
druhé - a snad i finální. Pevně vě-
řím, že to již vyjde a nebude nám 
nic bránit v zahájení prací na vý-
stavbě vodovodu a kanalizace v 
naší obci Vlčkovice v Podkrkonoší. 

Slovo velitele SDH
I my jsme pokračovali v pří-

pravách na oslavy 610 let za-
ložení obce, 145 let založení 
SDH a slavnostní otevření nové 
hasičské zbrojnice. Naši čle-
nové SDH odpracovali desítky 
hodin na konečných terénních 
úpravách okolí nové hasičské 
zbrojnice. Jednotka v rámci 
kondičních jízd také 2x denně 
prováděla zalévání nově polo-
ženého trávníku, za což patří 
poděkování všem členům SDH, 
kteří přiložili ruku k dílu. Zejmé-
na bych chtěl vyzdvihnout čle-
ny, kteří odpracovali více jak 50 
hodin. Těmi jsou Míla Maťátko, 
Martin Volf, Jarda Pokrupa, Va-

šek Novák a Martin Legner. 
Touto cestou bych chtěl také 

poděkovat Marušce Šebestové a 
panu Miloši Bémovi, za veškerou 
pomoc, ať už za materiální nebo 
i například za vypůjčení vyso-
kozdvižného vozíku, díky kterému 
jsme mohli nakládat pískovcové 
kameny na zhotovení kamenné-
ho schodiště a zídky u naší nové 
hasičské zbrojnice. Ale také mu-
sím poděkovat panu Pokrupovi 
st. a panu Šlosrovi, za poskytnutí 
elektřiny pro stánky a jiné atrakce, 
panu Jiřímu Schreiberovi, za jeho 
sponzorský dar pro náš sbor nebo 
i naší kronikářce, paní Blance Ka-
čabové, za její obětavou práci, 

kterou pro nás dělá. Nebo lépe 
řečeno, kterou dělá pro naše 
příští generace, svými zdobný-
mi kronikami.
Nyní jsme bohužel byli nuce-

ni i my omezit veškerou naši 
činnost. Proto Vás i já žádám, 
vzhledem k současné epide-
mické situaci, abychom všichni 
dodržovali nezbytná hygienic-
ká opatření. Jedině společně to 
všichni zvládneme. Proto všem 
přeji pevné zdraví a nervy v této 
nelehké situaci a doufám, že se 
zase všichni společně setká-
me, ať už na našem Hasičském 
plese, nebo na jakékoli jiné kul-
turní akci.

Chtěli byste něčím  
přispět do příštího  

vydání Vlčkovického 
zpravodaje?

Napište nám na  
podatelna@vlckovice.cz!
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 Kulturní a společenské akce 
 pro zbytek roku 2020 a jaro 2021

Vzhledem k celkové situací s pandemií Covid-19 
jsme byli nuceni zrušit všechny kulturní a spole-
čenské akce do konce roku 2020. 
Z tohoto důvodu již musely být zrušeny některé 

kulturní akce: 
• Tajný výlet pro děti
• Tradiční setkání důchodců

A dále se ruší i:
• Dýňování pro děti
• Tradiční posvícenská zábava
• Vánoční tvoření s čertem a Mikulášem
• Adventní koncert v kostele

Ale nebojte se! Doufáme, že do konce tohoto roku 
se snad situace s pandemií stabilizuje a společně 
se uvidíme na plánovaných akcích v příštím roce 
2021. Pro děti se opět plánuje Dětský karneval se 
spoustou zábavy a pro všechny naše spoluobča-
ny plánujeme naše Tradiční sousedské posezení! 
Ale chystají se i další akce ve spolupráci se všemi 
složkami.  
Už se na Vás moc těšíme!

Pergola na hřišti je k dispozici k  
pronájmu pro veřejnost za  

1000,- Kč.
 

V případě zájmu volejte  
tel. 602 790 157.

Obecní úřad stále nabízí  
našim občanům prodej  

palivového dřeva. 

jehličnaté (smrk, 
borovice, modřín)

400 Kč / m3 +  
120 Kč / m3 doprava

listnaté (buk, dub, 
bříza, jasan) 

800 Kč / m3 +  
120 Kč / m3 doprava

 
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.

COVID-19: Omezení služeb 
obecního úřadu

Upřednostňujeme písemný, elektronický či te-
lefonický kontakt před osobním ve všech přípa-
dech, kdy je to možné a taktéž upřednostňujeme  
bezhotovostní platební styk (platba bankovním 
převodem nebo složenkou). 
Dále Vás upozorňujeme, že mimo vyčleněnou 

dobu úředních hodin bude budova Obecního úřa-
du ve Vlčkovicích v Podkrkonoší uzavřena. Do bu-
dovy je přísný zákaz vstupu bez ochrany dýcha-
cích cest (rouška, respirátor atd.), rukavic a taktéž 
bez použití dezinfekčního prostředku umístěného 
v budově OÚ!
A ještě jednou Vám nábízíme, že obecní úřad na-

šim občanům stále může poskytnout desinfekční 
prostředek a šité roušky. 
V případě zájmu nebo dalších informací volejte 

tel. 724 180 063.

Dle nařízení Vlády ČR jsou 
upraveny úřední hodiny pro  

veřejnost obecního úřadu  
následovně:

Po, St: 10:00 - 15:00

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 byla do 31.5.

Přehled nových 
vládních opatření od 
28. října



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
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   Podkrkonoší, rev. 01
- 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. 
 

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

Obecní úřad
Po
St

10:00 - 15:00
10:00 - 15:00

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

Svozové dny
komunální odpad:
den: pátek

tříděný odpad:
den: čtvrtek

říjen 9., 23. 8., 22.

listopad 6., 20. 5., 19.

V reakci na současnou epi-
demickou situaci jsou do 
odvolání zkráceny úřední 

hodiny pro veřejnost.

 
 

 provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                     Vybírané nebezpečné odpady: 
 oleje a nebo tuky 
 barvy, lepidla, pryskyřice 
 rozpouštědla 
 kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie 
 detergenty, odmašťovací prostředky 
 staré léky 
 pesticidy  
 akumulátory (i plné) 
 
Další odpady, které od Vás odebereme: 
 pneumatiky (osobní) 
 elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd. 
 monočlánky 
 ledničky, mrazničky 
 televizory zářivky, výbojky              
  
 
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, 
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.  
 

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!  
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! 

VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !  
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU 

PONECHÁNY NA MÍSTĚ ! 
 
 
 

 
 

: 493 646 750  

Dne:           21. listopadu 2020  
 
Stanoviště: VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ 
  autobusová točna 10,20 – 10,40 hodin 
  u hasičské zbrojnice 10,45 – 11,05 hodin  
  družstvo 11,10 – 11,30 hodin 
  
  
  
   
  

Přineste nám svůj odpad ! 
Chraňte naše životní prostředí ! 

 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO  
ODPADU 

20.-23.11.2020 
MEZI POHOSTINSTVÍM A KOSTELEM

DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT: KOBERCE,  
MATRACE, NÁBYTEK, LINOLEUM, PEŘINY, ...

Žádáme všechny naše spoluobčany o udržování 
pořádku v okolí kontejneru a aby rovnali veškerý 

odkládaný odpad přímo do kontejneru.


