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Vážení spoluobčané, 

dětem už nastává čas prázdnin a my ostatní máme před sebou 
čas dovolených a pokud možno odpočinku. Ovšem my nezahálíme 
a již pro Vás chystáme spoustu kulturních akcí! Ať je to naše oblí-
bené Letní sousedské posezení, či nová soutěž „O zlatou vařečku,“ 
kde se utká několik místních družstev v souboji o nejlepší guláš. 
Poté, na podzim, nás doufejme čeká už konečně Tradiční setkání 
důchodců, letos s jedinečnou spisovatelkou, scénaristkou a pu-
blicistkou, Halinou Pawlowskou! To již ale předbíhám až moc do 
nevyzpytatelné budoucnosti...

Avšak, dovolte mi touto cestou, v našem letošním druhém čísle 
našeho Vlčkovického zpravodaje, popřát Vám i všem Vašim blíz-
kým příjemné prožití letních měsíců plných sluníčka a úžasných 
zážitků. Myslím si, že si to po této nelehké době, kterou jsme měli 
od podzimu defacto až po současnou dobu, opravdu zasloužíme.

Bohuslava Volfová 
starostka

Úvodní slovo starostky

Vychází pro Vaši 
informovanost.
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Přepis z informační schůzky
Vzhledem k malé účasti na 

informační schůzce s tvůr-
ci projektu výstavby vodovo-
du, kanalizace a ČOV Vám 
přinášíme souhrn nejčas-
tějších dotazů a informací, 
které by měli všichni vědět.
Základní informace: zdroj pitné 

vody je umístěn v Horních Vlč-
kovicích na p.p.č. 133 (Vrt A1) a 
kvalita vody bude zajištěna UV 
zářením. Chlorovací zařízení je 

1) Vlastníci všech domů, které nebyly označeny 
číslem popisným, výrobních objektů, rekreačních 
objektů a domů, ve kterých nebyl nikdo hlášen k 
trvalému pobytu v době podání žádosti o dota-
ci si musí veškeré přípojky od hlavního řadu hra-
dit sami, včetně vodoměrné a kanalizační šachty

2) Majitelé ostatních nemovitostí si hra-
dí vodoměrné šachty a přípojky od vodoměr-
né a kanalizační šachty do nemovitosti. Ka-
nalizační šachtu a její usazení hradí obec.

3) Všichni bez rozdílu jsou povinni si zaří-
dit elektrickou přípojku ke kanalizační šachtě 
včetně revize této přípojky na vlastní náklady.

4) Pokud jsou nemovitosti uvedené a popsa-
né v bodu 1) zakresleny v územním rozhodnutí 
na povolení stavby vodovodu, kanalizace a ČOV v 
obci, nemusí již vlastník žádat o své vlastní územ-
ní rozhodnutí, ani o souhlas s užíváním stavby.

5) Geometrické zaměření proběhne komplet-
ně, za celou obec, před žádostí o souhlas s uží-
váním stavby. Potom si už vše hradí každý sám.

6) Vodoměrné šachty si každý umís-
tí na svém pozemku, co nejblíže k vodo-
vodnímu řadu – na hranici svého pozemku.

7) Otázka výše vodného a stočného se bude ře-
šit až po zjištění, kolik nemovitostí bude skutečně 
připojeno k vodovodnímu a kanalizačnímu systému.

8) Na informační schůzce dne 12.5.2021 si 
zájemci mohli odnést cenovou nabídku firmy 
Jaroslav Suchý, který nabízí jak dodání jednot-
livých šachet, tak kompletní připojení nemovi-
tostí včetně výkopových prací, a vizitku firmy  
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Všechna předešlá 
 vydání Vlčkovického 
zpravodaje naleznete 

již nyní na našem 
webu!

vlckovice.cz/zpravodaj

Nezapomeňte nás  
sledovat na Facebooku!

fb.com/obecvlckovice

zde umístěno pouze jako záložní 
možnost s nutností čas od času 
pročistit a vydesinfikovat celý 
systém. ČOV bude umístěna 
v Dolních Vlčkovicích na p.p.č. 
2171/1 (Na nadaci) v blízkosti 
vodoteče Drahyně. Kanalizace 
je řešena jako tlaková, u každé 
nemovitosti bude kanalizač-
ní jímka (šachta) s čerpadlem 
napojeným na vaši elektřinu.
Další informace:

ELUVOLT s.r.o., která nabízí vyhotovení elektrické 
přípojky včetně revize. (Tyto kontakty jsou volnou 
přílohou Zpravodaje.) ZDŮRAZŇUJEME, že tyto 
firmy naši obec oslovily samy. Obec, jako taková, 
nikoho nepreferuje. Pouze je nutné, aby Vámi vy-
brané firmy zajišťující připojení, s námi komuniko-
valy ohledně potřebných technických parametrů. 

9) Upozorňujeme na nutnost nenechávat 
práce spojené s vybudováním přípojek na po-
slední chvíli. Tímto Vás urgujeme, abyste Vámi 
zvolené zhotovitele vašich přípojek oslovili co 
nejdříve, aby si i oni mohli na Vás udělat čas. 
Celá akce výstavby vodovodu, kanalizace a ČOV 
bude ukončena na podzim roku 2022. V té době 
bude potřeba mít hotové i vaše domovní přípojky.

10) Dle slibu jsou na našich webo-
vých stránkách www.vlckovice.cz umís-
těny technické parametry pro obě šachty.

11) Co bude jistě každého z Vás zajímat – NENÍ 
možné kombinovat jedním okruhem vodu z ve-
řejného vodovodu a z vlastní studny z důvodu 
možné kontaminace již upravené pitné vody v 
obecním vodovodu. Buď si musíte v nemovitos-
ti udělat dva různé okruhy, nebo prostě využívat 
vodu buď z vlastní studny, nebo z vodovodního 
řadu. Žádné přepínání mezi jednotlivými okru-
hy není dovoleno a v případě zjištění takto pro-
vedené instalace bude hrozit právní postih, dle 
platného zákona o vodovodech a kanalizacích.

12) Co se týká původních septiků nebo jí-
mek, po napojení na obecní kanalizaci je nutné 
tyto původní stavby vyřadit z provozu vyčerpá-
ním a vyčištěním (nikoli do veřejné kanalizace!)

13) Vodoměry bude montovat technik ur-
čený Obcí. Před montáží provede kontro-
lu napojení a pročištění daného okruhu.

Upozornění k SMS rozhlasu
Jak jsme již zmiňovali v minulém 

čísle našeho Zpravodaje, naše 
obec přechází z analogového vy-
sílání rozhlasu na SMS rozhlas. 
To znamená, že veškeré infor-

mace, které bychom Vám chtě-
li sdělit, již nebudeme hlásit do 
rozhlasu, nýbrž budou rozesílány 
pomocí SMS. K tomu, aby Vám 
však byly SMS zasílány, potřebu-
jeme Vaše podepsané informo-
vané souhlasy se Zpracováváním 
osobních údajů. 

SMS 
rozhlas

Prosíme tedy ty, kteří nám svůj 
souhlas stále nedoručili, aby 
tak co nejdříve učinili, abychom 
tuto službu mohli naplno spus-
tit již 1.7.2021. 

14) V případě, že se někdo nebude chtít připo-
jit na obecní vodovod a bude využívat pouze ka-
nalizaci, bude mu namontován vodoměr na jeho 
vlastní studnu (z důvodu výpočtu stočného).

15) Pokud někdo bude kombinovat odběr obec-
ní ošetřené vody a vlastní studny (ve dvou růz-
ných okruzích), bude mu namontován vodoměr 
jak do vodovodní šachty, tak na jeho vlastní stud-
nu (opět z důvodu řádného výpočtu stočného).

16) Upozorňujeme všechny spoluobčany, že v 
období od 14.6.2021 bude v naší obci chodit pan 
Jirout zastupující firmu PDV Stavby s.r.o. Tento pán 
bude obcházet všechny nemovitosti a upřesňovat 
do projektové dokumentace jednotlivé přípojky. Ve 
vašem zájmu Vás prosíme o maximální součinnost, 
protože to, co si během obchůzky s panem Jirou-
tem domluvíte,  bude konečná verze Vašich přípojek 
a tak je bude firma PDV budovat, nebo připravovat.

Poplatky za KO a psy
Upozorňujeme všechny ob-

čany, kteří ještě neuhradili po-
platek za svoz komunálního 
odpadu a poplatek za psy, aby 
tak neprodleně učinili. Splat-
nost poplatku za psy byla 15.2. 
a za svoz komunálního odpadu 
31.5. 
V průběhu měsíce července 

budeme těm, kteří tak neuči-
ní, rozesílat upomínky. Pokud 
budete chtít poplatek uhradit 

převodem na účet, věnujte prosím 
pozornost našim webovým strán-
kám, či informacím ve vedlejším 
sloupci - je zde uvedena částka a 
nové číslo bankovního účtu. 
Do příkazu k úhradě (při úhradě 

bankovním převodem) pak je nut-
né uvést zprávu pro příjemce, a to 
ve tvaru: [příjmení] – [poplatek o 
který se jedná] (např. Tichý – KO 
+pes).

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

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

nové č.ú.:
4691765309/0800

Eva Bittnerová

Eva Bittnerová

Eva Bittnerová



Pošta Partner
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
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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
komunální odpad:
den: pátek

tříděný odpad:
den: čtvrtek

červenec 2., 16., 30. 1., 15., 29.
srpen 13., 27. 12., 26.
září 10., 24. 9., 23.
říjen 8., 22. 7., 21.
listopad 5., 19. 4., 18.
prosinec 3., 17., 31. 2., 16., 30.

Obecní úřad
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

Horní Vlčkovice 105,
544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší

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

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

Ráda bych touto cestou podě-
kovala Mysliveckému spolku 
za velkou pomoc při osazová-
ní mezí v Dolních Vlčkovicích 
keři a ovocnými stromy v nově 
vybudovaných oplocenkách, 
které byly na jaře panem Šim-
kem (vedoucím odboru život-
ního prostředí na MÚ ve Dvoře 
Králové nad Labem) vytyčeny a 
navrženy. 
Jedná se o první část celkové 

revitalizace přírodních pásů ve 
zdejších polnostech, protože 
během posledních let došlo k 

Jak všichni víme, dne 
24.6.2021 postihla několik obcí 
na Břeclavsku živelná pohroma 
ve formě tornáda. Mnoho lidí 
přišlo během chvilky nejen o 
střechu nad hlavou ale mnohdy 
skoro i o život. 
Proto, když jsme obdrželi dne 

25.6. prosbu od KOPISu (Kraj-
ské operačního a informační-
ho střediska HZS Královéhra-
deckého kraje) o materiální 

Poděkování starostky

Tornádo na Břeclavsku

postupnému odorání velkého pro-
centa travních pásů místními ze-
mědělci. 
Tyto meze mají svoji opodstatně-

nou funkci. Nejenže zadržují vodu 
při větších deštích, poskytují po-
travu divé zvěři a ptactvu, ale jsou 
taktéž domovem mnoha rozmani-
tých druhů hmyzu.
Dále bych ráda poděkovala SDH 

Vlčkovice v Podkrkonoší za usku-
tečnění sběru železného šrotu a 
papíru, které proběhlo 10.4.2021. 
Jsem moc ráda, že se tato tradice 
obnovila a že nadále funguje. 

pomoc ve formě dřevěných latí 
nebo krycích plachet, tak jsme ve 
spolupráci s naším Sborem dob-
rovolných hasičů odvezli hroma-
du potřebných plachet na stanici 
HZS Hradec Králové, které obec 
zakoupila. 
Slovy hasičů HZS Hradec Králové 

nám patří „velké díky!“

FOTO: HZS Jihomoravského kraje


