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Vážení spoluobčané, 
vítám Vás při dalším vydání, letos však posledního, našeho Vlčko-

vického zpravodaje. V neděli, na našich adventních věncích, zapá-
líme poslední svíci před, pro mnoho z nás, nejkrásnějším obdobím, 
které nyní nastává a tím jsou svátky vánoční. I přes veškeré vládní 
nařízení a zákazy v této době, věřím, že se každý z nás shledá ve 
zdraví se svou rodinou a prožije tyto svátky v poklidu. 
Proto mi dovolte touto cestou, popřát Vám, i všem Vašim blízkým, 

příjemné a radostné prožití vánočních svátků. V novém roce pevné 
zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. A zároveň mi dovolte Vám po-
děkovat za Vaši přízeň v letošním roce. 
 

Bohuslava Volfová 
starostka

Úvodní slovo starostky

Vychází pro Vaši 
informovanost.

FOTO: Lenka Bláhová
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Zahájení výstavby vodovodu 
a kanalizace s ČOV
V podzimním čísle jsem Vás 

informovala, že na přelomu 
července a srpna naše obec 
obdržela rozhodnutí ze Státní-
ho fondu životního prostředí, 
že nám byla schválena dota-
ce ve výši 64 19 597,61 Kč. 
Na konci října nám bylo 

schváleno Českou spoři-
telnou poskytnutí úvěru 
ve výši 29 000 000,00 Kč. 

Pošta Partner
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V listopadu jsme předali sta-
veniště firmě KVIS Pardubice 
a.s., která bude výstavbu vodo-
vodu a kanalizace s ČOV v naší 
obci zajišťovat. Na výstavbu celé 
akce má firma 24 měsíců. Pro 
všechny z nás to budou oprav-
du perné dva roky, ale věřím, že 
toto těžké období překleneme a 
vše dobře dopadne ke spokoje-
nosti všech obyvatel naší obce. 

Informujeme Vás, 
že dochází ke  
změně čísla  

bankovního účtu 
obce Vlčkovice v 

Podkrkonoší.

nové č.ú.:
4691765309/0800

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší informuje obča-
ny, že z důvodu prodeje nemovitosti č.p. 97 v k.ú. 
Horní Vlčkovice, bude místní pobočka pošty Pošta 
Partner Vlčkovice v Podkrkonoší v průběhu měsíce 
ledna 2021 přemístěna do prostorů Obecního úřa-
du, na adrese Horní Vlčkovice 105. 
Omlouváme se Vám za případné vzniklé nepříjem-

nosti, ale domníváme se, že se tím i Vám zpříjem-
ní dostupnost služeb, díky tomu, že jsou na jenom 
místě.

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.

Kulturní akce na příští rok
Současná situace s pandemií 

COVID-19 nás stále nechává ve 
velké nejistotě. I přesto máme 
předběžně naplánovaný Dět-
ský karneval, který bychom rádi 
uspořádali v únoru. Na začátku 
března zase Tradiční soused-
ské posezení a na konci dubna 
ve spolupráci s SDH plánujeme 
Tradiční pálení čarodějnic. 

Tím to ale nekončí! Možná by-
chom to viděli i na první ročník 
„Gulášového čtyřboje“, další Letní 
sousedské posezení… ale to je bo-
hužel vše zatím jen ve hvězdách, 
protože se vše bude odvíjet dle 
aktuální epidemické situace.

Nezapomeňte
nás sledovat
na Facebooku!

fb.com/obecvlckovice

Příjemné prožití

v novém roce 2021

v osobním i

svátků vánočních
a mnoho úspěchů
pracovním životě



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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VLČKOVICKÝ ZPRAVODAJ  
- periodický tisk územního samosprávného celku
- vydavatel: OBEC VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ 
- náklad: 200 ks
- četnost: 4x ročně
- vychází jako: č. 03/2020 17.12.2020 ve Vlčkovicích v 
   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

Svozové dny na rok 2021

Poplatky
Poplatky za psy pro rok 2021 

činí: 
120,- Kč za psa 
200,- Kč za každého dalšího 
splatnost je do 15.2.

Poplatek za komunální odpa-
dy pro rok 2021 je: 
600,- Kč za osobu 
splatnost je do 31.5.

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.

komunální odpad:
den: pátek

tříděný odpad:
den: čtvrtek

leden 1., 15., 29. 14., 28.

únor 12., 26. 11., 25.

březen 12., 26. 11., 25.

duben 9., 23. 8., 22.

květen 7., 21. 6., 20.

červen 4., 18. 3., 17.

červenec 2., 16., 30. 1., 15., 29.

srpen 13., 27. 12., 26.

září 10., 24. 9., 23.

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: 4691765309 / 0800

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

hodiny pro veřejnost.

Obecní úřad našim  
občanům stále může 

poskytnout  
desinfekční prostředek 

a šité roušky. 
 

V případě zájmu volejte  
tel. 724 180 063.

Chtěli byste něčím  
přispět do příštího  

vydání Vlčkovického 
zpravodaje?

Napište nám na  
podatelna@vlckovice.cz!


