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ZPRAVODAJ

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zima nám snad dala již definitivní sbohem a doufám, že jaro nám
vlije do žil tolik potřebnou energii, abychom tuto nelehkou a zvláštní
dobu už konečně překlenuli. Všem jistě chybí setkání s rodinou, tak
jako dětem setkání s kamarády či spolužáky.
Veškerá ta vládní nařízení a zákazy, někdy i velmi chaotické, jsou
velmi únavné, ale berme prosím na zřetel, že onemocnění COVID-19
opravdu není žádné lehké onemocnění. Mysleme na to, že pravděpodobně i Vám či Vašim přátelům zemřela nějaká blízká osoba.
Proto prosím nemysleme jen na sebe, ale i na ty druhé.
Chápu, že současná situace je velmi demotivující a mnohé určitým
způsobem zasáhla, ale i přesto je nutné dodržovat alespoň základní
hygienická opatření. Pevně věřím a doufám, že snad již za měsíc
dojde alespoň k mírnému zlepšení a rozvolnění některých opatření.

Bohuslava Volfová
starostka
FOTO: Lenka Bláhová
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Vodovod a kanalizace: výtavba začíná
Jistě jste si povšimli, že společnost KVIS Pardubice započala
výstavbu vodovodu a kanalizace v naší obci. Práce budou
postupovat od čistírny odpadních vod, která bude umístěna na „Nadaci“ p.p.č. 2171/1
v katastrálním území Dolní
Vlčkovice, a dále bude pokračovat v jednotlivých etapách
směrem k Horním Vlčkovicím.

Jednotlivá omezení by neměla
trvat více než 2 dny. O jednotlivých etapách výstavby sítí ve
Vaší lokalitě budete informováni s časovým předstihem nejen
na našich webových stránkách
a úřední desce, ale společnost
KVIS Vás bude informovat osobně. V případě, že Vás nezastihne,
tak Vám bude vložen informační
leták do Vaší poštovní schránky.

Během každé etapy bude částečně omezen přístup k nemovitostem a případně uzavřena příjezdová komunikace.

Uvědomujeme si, že pro nás
všechny to nebude lehké období,
že se mohou vyskytnout někde
nějaké neočekávané problémy,

Antigenní testování
V únoru a v březnu 2021 proběhlo v naší obci dobrovolné testování našich občanů na COVID-19.
Testování proběhlo v hale nové hasičské zbrojnice a bylo zajištěno Oblastní nemocnicí Trutnov za
účasti Armády České republiky a Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.
První testování bylo provedeno 11. února 2021,
zúčastnilo se ho 22 našich občanů, z toho 2 občané vyšli pozitivní. Druhé testování bylo provedeno
6. března 2021, zúčastnilo se ho 37 lidí, z toho 1
člověk vyšel pozitivní.
Vzhledem k dalším žádostem a prosbám z Vaší
strany, jednáme s Oblastní nemocnicí Trutnov o
dalším termínu antigenního testování. O všem Vás
budeme s předstihem informovat.

ale společnost KVIS ve spolupráci s obcí, se je bude snažit
vyřešit ke spokojenosti všech.
V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů, se můžete
obrátit přímo na starostku
obce, paní Bohuslavu Volfovou – telefon: 724 180 063.

V průběhu ledna došlo k přestěhování Pošty Partner do
prostorů Obecního úřadu. Místnost pro naši poštu prošla částečnou rekonstrukcí a modernizací. Tím pro paní pošťačku
vzniklo komfortnější prostředí,
které splňuje veškeré požadavky na provoz Pošty Partner v
těchto prostorech.
Tímto krokem se centralizovaly služby i pro Vás, naše občany, které jsou tak v jedné budově.

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.

Pošta Partner
tel.: 499 692 010

SMS informační systém

SMS
rozhlas

E-Box
V prostorách obecního úřadu je nově umístěn
E-BOX, do kterého můžete odkládat drobná elektrozařízení a baterie.
Co do E-Boxu patří?
•Veškerá drobná elektrozařízení
z kanceláře i z domácností (s výjimkou zářivek)
•Např. nefunkční kalkulačky,
telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače, ruční nářadí, drobné kuchyňské spotřebiče

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje
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Přestěhovaná Pošta Partner
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•Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad
otvorem pro vhoz

Vzhledem k tomu, že se množí
stížnosti na neefektivní hlášení
obecního rozhlasu, upozorňujeme Vás, že informování stávajícím analogovým rozhlasem bude
částečně nahrazeno novým SMS
informačním systémem.

Z tohoto důvodu žádáme
všechny, kdo o tuto službu mají
zájem, aby nás kontaktovali na
telefonním čísle 724 180 063
nebo 734 201 330 a vyplnili
písemný souhlas, který je k dostání na obecním úřadě.

Nově budou oznámení, upozornění a různé další informace
bezplatně zasílány prostřednictvím SMS na základě Vašeho písemného souhlasu a nahlášení
mobilního telefonního čísla, na
nějž budute chtít SMS zasílat.

Tento formulář je taktéž
možné si stáhnout z obecního webu, vyplnit, podepsat, naskenovat a z pohodlí domova odeslat na e-mail
starosta@vlckovice.cz.

Upozornění pro občany
Na základě četných stížností
informujeme všechny občany, že provoz dronů je možný
pouze na základě složení patřičných zkoušek a registraci
dronu.
Také upozorňujeme, že jejich
provoz je možný jedině na veřejných prostranstvích, nikoliv
v bezprostřední blízkosti lidí,
soukromých pozemků a objektů (tj. zahrady, domy).

Taktéž není dobré létat nad pastvinami s volným výběhem zvířat.
Je nutné brát zřetel nejen na
soukromí občanů, ale opravdu i
na možná rizika spojená s vyplašením zvířat, kde může snadno
dojít k vážným zraněním zvířat i
osob.
Více informací naleznete na oficiálním webu Úřadu pro civilní letectví (caa.cz)

Všechny předešlá
vydání Vlčkovického
zpravodaje naleznete
již nyní na našem
webu!
vlckovice.cz/zpravodaj

Nezapomeňte
nás sledovat
na Facebooku!
fb.com/obecvlckovice
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Svozové dny na rok 2021
komunální odpad:
tříděný odpad:
den: pátek
den: čtvrtek
12., 26.
11., 25.
9., 23.
8., 22.
7., 21.
6., 20.
4., 18.
3., 17.
2., 16., 30.
1., 15., 29.
13., 27.
12., 26.
10., 24.
9., 23.
8., 22.
7., 21.
5., 19.
4., 18.
3., 17., 31.
2., 16., 30.

březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Poplatky
Poplatky za psy pro rok 2021
činí:
120,- Kč za psa
200,- Kč za každého dalšího
splatnost byla do 28.2.

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

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: 4691765309 / 0800

Pošta Partner
Pozor na změnu bankovního účtu
naší obce. Prosím použijte číslo
účtu 4691765309 / 0800, do zprávy pro příjemce uveďte [příjmení +
KO + PES]. V případě, že psa nevlastníte, tak psa ve zprávě pro
příjemce neuvádějte.

Po
Út
St
Čt
Pá

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

Horní Vlčkovice 105,
544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší

Potraviny

Úřední hodiny
Úřední hodiny jsou nyní ve
standartním režimu (viz. tabulka vlevo nahoře), ale důrazně
žádáme návštěvníky obecního úřadu a Pošty Partner, aby
dodržovaly platná hygienická
opatření.

Obecní úřad

Před vstupem do prostorů si
prosím dezinfikujte ruce dezinfekčním přípravkem, který je
umístěn v hale obecního úřadu,
dále mějte zakryté dýchací cesty
respirátorem a v případě fronty
dodržujte dvoumetrové rozestupy.
Děkujeme za pochopení!

Nabídka OÚ
Obecní úřad nabízí zdarma smaltované cedulky čísel popisných v
modré a červené barvě. V případě
Vašeho zájmu si je můžete vyzvednout na obecním úřadě.

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
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