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Vážení spoluobčané, 

vítejte při čtení dalšího čísla Vlčkovického zpravodaje, který jsme 
pro Vás opět připravili. Léto se již s námi všemi definitivně roz-
loučilo a začíná nám podzim. Pevně věřím, že jsme si všichni léto 
jaksepatří užili nejen s rodinou na dovolené či výletech, ale i třeba 
s přáteli někde u dobrého pivečka či vínka. 

Přes léto se stále intenzivně pracovalo na výstavbě vodovodu, ka-
nalizace a ČOV. Společnost KVIS Pardubice, a.s. dokončila hlavní i 
vedlejší řady vodovodu a kanalizace a nyní se začíná pracovat na 
jednotlivých přípojkách. Na jaře 2022 se pouze dokončí poslední 
řad a to od č.p. 20 až po č.p. 18 v Dolních Vlčkovicích.  Na budoucí 
čistírně odpadních vod máme již hotovou podzemní část včetně 
stropů. Nyní se započne výstavba samotné budovy, která se poté 
osadí potřebnou technologií. Všem Vám opět děkuji za trpělivost a 
vstřícnost. 
...

pokračování na straně 2...

Úvodní slovo starostky

Vychází pro Vaši 
informovanost.

FOTO: Lenka Bláhová
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Úvodní slovo starostky (pokračování)
...A co nás čeká na podzim? V 

říjnu se určitě s některými z Vás 
uvidím na Tradičním setkání 
důchodců obcí Vlčkovice v Pod-
krkonoší, Choustníkova Hradi-
ště, Kuksu, Stanovic a Kocbeří, 
které se koná 1.10.2021 od 18. 
hodin na sále našeho Kulturní-
ho domu. Naše pozvání přijala 

Všechna předešlá 
 vydání Vlčkovického 
zpravodaje naleznete 

již nyní na našem 
webu!

vlckovice.cz/zpravodaj

paní Halina Pawlowská se svým 
pořadem „Manuál zralé ženy“ a 
poté nám k poslechu i tanci zahra-
je Pohoda Jaroměř. 

Pevně věřím, že toho bude mno-
hem více, kde se ve zdraví a poho-
dě setkáme! 

Bohuslava Volfová 
starostka

Protože jsme veskrze spole-
čenská stvoření a kontakt s 
lidmi nám opravdu chyběl, ne-
nechali jsme si letos ujít ani 
organizaci již tradičního letní-
ho sousedského posezení s 
hudbou, o kterou se postarala 
Pohoda Jaroměř, či masem 
na rožni. A je vidět, že i vám 
ten společenský život již chy-
běl, protože jste se dostavili v 

Díky epidemické situaci v naší 
republice a s ní souvisejících 
restrikcích ohledně setkávání 
osob se i v naší obci až do čer-
vence úplně zastavil veškerý 
společenský život. A protože i 
naši nejmenší tím přišli o kupu 
zábavy, uspořádali jsme pro ně 
Dětskou summer párty. 
Na devíti stanovištích si mohli 

vyzkoušet trochu ze zábavy z 
dětství svých rodičů – plazení, 
skákání v pneumatikách, běh 
po kladině, prolézání tunelem, 
hod kroužkem na dřevěný kolík, 
projít bludištěm, chytat rybičky 
v kašně, kriket, freesbee, sklá-
dat puzzle, hod balonků na cíl 
nebo střelbu lukem na terč. Za 
všechny řádně splněné úkoly 
byly vylosovány odměny. 

E. Bittnerová

E. Bittnerová

Letní sousedské posezení
ohromném počtu a strávili jsme 
spolu krásné odpoledne. Na své si 
přišly i děti, pro které byl připraven 
skákací hrad a trampolína. No ale 
není nad to, když kolem vás pro-
běhne dítko opatlané cukrovou 
vatou doslova až za ušima ☺. 
Prostě letní odpoledne strávené v 
klidu a pohodě s přáteli a sousedy, 
kde si na své přišli snad všichni. 

Dětská summer párty
No a co by to bylo za párty, kdyby 

chyběla diskotéka, o kterou se po-
starala animátorka Terka Doležalo-
vá s Eliškou Chládkovou. Celé odpo-
ledne měli děti možnost si nechat 
nakreslit na obličej originální obrá-
zek od Jarky Vopálkové a o hudbu 
se postaral DJ House Péťa Mertlik. 
A zatímco si děti užívaly odpoledne 
plné zábavy, rodiče si mohli sednout 
a užít si klidné krásné pozdně-letní 
odpoledne s občerstvením.
Děkujeme tímto všem výše jme-

novaným, TJ Sokol za zapůjčení 
aparatury, a ženám, které po-

mohly s organizací. Jmenovitě 
Vendulka Tarčáková, Iva Kosin-
ková, Gabča Benešová, Renča 
Prokopová, Štěpka Kejkrtová, 
Janina Dvořáčková, Lucka Skvr-
nová, Maruška Skvrnová, Maru-
ška Otavová, Hanka Možíšová a 
Leona Rundštuková.
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Nezapomeňte nás  
sledovat na Facebooku!

fb.com/obecvlckovice

Co nás čeká...

Čerstvé pečivo z pece

Upozorňujeme, že konání jednotlivých kulturních 
akcí je závislé na platných hygienických a protiepi-
demických opatřeních. Z tohoto důvodu si pořada-
telé vyhrazují právo tyto kulturní akce kdykoli zrušit 
bez předchozího upozornění. 
Doporučujeme Vám sledovat naše webo-

vé stránky nebo naší facebookovou stránku  
@ObecVlckovice pro aktuální informace.

Naše chlebová pec byla postavena  jako replika 
starých obecních pecí, z pálených cihel bez použití 
šamotu, které se v 18. a 19. století běžně používaly.
Na pečení se domluvilo více rodin najednou, aby 

ušetřily na palivu. Do správně rozehřáté pece se 
potom nasázelo vykynuté těsto, které si doma 
hospodyně připravily, a zpět si odnášely dozlatova 
upečené bochníky chleba.
Atmosféra při pečení je ojedinělá. Jedinečnou at-

mosféru starých časů umocňuje voňavé čerstvé 
pečivo vytažené z pece, které má každý možnost 
ochutnat.
Mouku si buď sami meleme z obilí, pro které si jez-

díme na Moravu do eko farmy, nebo dovážíme z 
mlýna z Chotče.
Pečivo z pece se v tento den neprodává, ale roz-

dává. 
Dobrovolný příspěvek je pouze na suroviny a dřevo 

použité při pečení.
Manželé Vojtěchovi

ZÁŘÍ
30. září - Veřejná sbírka na podporu Českého dne 
proti rakovině; pořádá SDH v odpoledních hodinách

ŘÍJEN
1. října - Tradiční setkání důchodců na sále KD od 
18 hodin; účinkuje Halina Pawlowská

9. října - Sousedské pečení chleba - společné pečení 
kváskového chleba, křupavých houstiček a koláčů; 
pořádají Manželé Vojtěchovi; od 11 hodin;  
Horní Vlčkovice 88

23. října - Dětský karneval na sále KD od 14 hodin;  
tuto akci nepořádá obec; více info viz. náš web

23. října - Disco na sále KD od 21 hodin;  
tuto akci nepořádá obec; více info viz. náš web

LISTOPAD
13. listopadu - Tradiční posvícení na sále KD od 
12 hodin; poctivý vývar, klasická kachna se zelím a 
knedlíkem nebo řízek s bramborami + posvícenské 
koláče od členek SDH; pořádá SDH; bude upřesněno

27. listopadu - Mikulášská besídka na OÚ; 
výrábění pro děti, pouštění balónků Ježíškovi; 
bude upřesněno 

PROSINEC
4. prosince - Tradiční sousedské posezení s diva-
dlem na sále KD; zabijačkové pochutiny a cimrma-
novské představení Ochotnického divadla Dolany;  
bude upřesněno

5. prosince - Adventní koncert v kostele sv. Josefa; 
účinkují Kantoři; bude upřesněno

23. prosince - Vánoční posezení na OÚ; 
svařák, cukroví a vánoční pohoda; bude upřesněno
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SOBOTA 

09.10.2021

V 11-15 HOD.

HORNÍ VLČKOVICE 88

MANŽELÉ  VOJTĚCHOVI
POŘÁDAJÍ

SPOLEČNÉ PEČENÍ  KVÁSKOVÉHO CHLEBA,  
KŘUPAVÝCH HOUSTIČEK A KOLÁČŮ

v tradiční peci

vytápěné dřevem

dobrovolný  příspěvek 

na suroviny

pečivo se neprodává, 

ale rozdává



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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- periodický tisk územního samosprávného celku
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- autorem článků je Bohuslava Volfová - starostka 
   (není-li uvedeno jinak) 
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   (grafika@vojtechvolf.cz)
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© obec Vlčkovice v Podkrkonoší 2020-2021

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

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

Volby do PSP ČR 2021

Známe nejlepší guláš!

Volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR se letos ko-
nají ve dnech: 
8. 10. 2021  14:00 – 22:00
9. 10. 2021  08:00 – 14:00
Volební místnost je, jako již 

obvykle, v zasedací místnosti 
Obecního úřadu ve Vlčkovicích 

Na našem webu sdhvlckovice.cz 
Vám celou fotogalerii z prvního 
ročníku naší netradiční soutěže 
ve vaření gulášů, která se kona-
la v sobotu 11.9.2021 u zdejší-
ho pohostinství, ve Vlčkovicích 
v Podkrkonoší. 
Musíme poděkovat všem zú-

častněným družstvům, za to, 
že k nám dorazili a společně si 
zasoutěžili, ale i všem návštěv-
níkům, kteří přišli rozhodnout 
o vítězi. A teď to hlavní, titul 
nejlepšího guláše roku 2021 
obhájilo naše družstvo! Ale 
tedy… musíme uznat, že to bylo 
opravdu jen “o chlup.” 😉

v Podkrkonoší, vchod zezadu bu-
dovy z malého balkonku. Upozor-
ňujeme na stále trvající hygienic-
ká opatření: zakrytí úst a nosu 
respirátorem FFP2, dezinfekce 
rukou nebo gumové rukavice. Vo-
lební lístky vám budou dodány v 
nejbližších dnech.

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 byla do 31.5.

Poplatky

nové č.ú.:
4691765309/0800


