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ZPRAVODAJ

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci a nám se blíží ty nejkrásnější
svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu, celý dům naplní vůně jehličí nebo cukroví
a ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které
budou s napětím očekávat dárky od Ježíška.
Přeji Vám, milí spoluobčané, abyste si letošní Vánoce prožili co
nejkrásněji ve zdraví a pohodě. Máme zde období, kdy bychom
měli zapomenout na běžné problémy a užívat si vánoční atmosféry plnými doušky. Rodinná setkání, smích, vánoční pohádky či svařák, to vše pravé Vánoce doprovází. Ta neopakovatelná atmosféra,
která k Vánocům patří, se nedá zapomenout. Proto se radujme
z maličkostí a z každého upřímného úsměvu, a to nejen během
vánočních svátků, ale během celého roku.
Ráda bych vám jménem obecního úřadu a celého zastupitelstva
popřála krásné prožití svátků a úspěšné vykročení do nového roku
2022.
Bohuslava Volfová
starostka
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Tradiční setkání důchodců
Dne 1.10.2021 se na sále našeho kulturního domu uskutečnilo
další „Tradiční setkání důchodů“. Letos naše pozvání přijala
a zábavu pro nás připravila paní
Halina Pawlowská se svým programem „Manuál zralé ženy“.
Večerem nás provázely vtipné
historky z jejího života.
Po vystoupení paní Haliny Pawlowské pro nás k poslechu
i tanci začala hrát hudební sku-

Vítání občánků

pina Pohoda Jaroměř. Dobrou večeři pro nás připravil pan Jaroslav
Smetana se svým kolektivem a občerstvení zajistil pan Jiří Schreiber.
Za to jim patří velký dík!

Dne 20.10.2021 proběhlo po
roční pauze v naší obci vítání
nových občánků.
Letos to byly tři dětičky –
– Vítek Šenfeldr, Julie Schejbalová a Jiří Lieser, které zavítaly
do naší zasedací místnosti na
Obecním úřadě se svými rodiči,
aby je paní starostka přivítala
mezi občany naší obce.

A nyní výzva pro naše seniory.
Máte-li přání ohledně výběru interpreta pro příští rok, tak nám prosím svůj typ doručte do kanceláře
OÚ. Budu ráda za každý podnět.
Jde přece o Vaši zábavu!

Doprovodný program obstaraly děti z MŠ Choustníkovo Hradiště a básní provedla Maruška
Skvrnová ze ZŠ Chvalkovice.

Sousedské pečení chleba
9. října proběhlo první a pevně věřím, že ne poslední „Sousedské pečení chleba“, které
pro nás zajistili manželé Vojtěchovi. Paní Vojtěchová se svými pomocnicemi pro příchozí
hosty připravily pochoutky jako
např. kváskový chléb, který
bylo možné ochutnat jen tak
posolený solí či si na něj namazat poctivou domácí škvarko-

vou pomazánku. Dále hosté mohli
ochutnat křupavé houstičky, záviny nebo tradiční buchty. To vše
nám pan Vojtěch upekl v chlebové
peci, která je postavena jako replika starých obecních pecí, z pálených cihel bez použití šamotu,
které se v 18. a 19. století běžně
používaly.

E. Bittnerová
prázdných ošatek jsme usoudili, že připravené pochoutky našim hostům opravdu chutnaly
a že se jim u manželů Vojtěchových opravdu líbilo. Za toto
odpoledne jim moc děkujeme
a už teď se těšíme na další pečení!

Z kladných reakcí, živého rozhovoru, hřejivého smíchu, a hlavně

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
nabízí k pronájmu pro veřejnost
sál Kulturního domu
k pořádání různých kulturních akcí za
1050,- Kč (místní organizace)
/ 4500,- Kč (soukromé osoby)
+ energie a topení.
V případě zájmu volejte
tel. 724 180 063.

Celé fotogalerie
z těchto
kulturních akcí
naleznete již nyní
na našem webu!

vlckovice.cz/
fotogalerie

Další ročník našeho Dýňování
Co nás čeká...
23. prosince - Vánoční vinšování - oddechněte si od vánočního shonu při zpěvu koled, vůni svařáčku, vánočky a za společnosti vašich známých; pro děti malý dáreček; pořádají manželé Vojtěchovi ve spolupráci s
obcí Vlčkovice v Podkrkonoší; od 16:30 do 17:00; Horní Vlčkovice 88
26. prosince - Poslední leč na sále KD od 17 hodin - zábava, tombola, bohatý hudební program; pořádá Myslivecký spolek Vlčkovice v Podkrkonoší
Upozorňujeme, že konání jednotlivých kulturních akcí je závislé na platných hygienických a protiepidemických opatřeních. Z tohoto důvodu si pořadatelé vyhrazují právo tyto kulturní akce kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.
Doporučujeme Vám sledovat naše webové stránky nebo naší facebookovou stránku @ObecVlckovice pro
aktuální informace.
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Dne 16. října jsme pro děti opět
připravili oblíbené Dýňování.
Děti si u místního pohostinství
mohly s rodiči vydlabat dýni,
kterou si také odnesly domů.
Po náročném dlabání se děti
mohly občerstvit zákuskem a
limonádou, které nám připravil pan hostinský, ale také byly
děti odměněny medailí a malou sladkou odměnou za velkou snahu a jejich umění.
Už se na Vás za rok opět těšíme!
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Posvícení v novém stylu

Mikulášská besídka
Dne 27.11. proběhla na Obecním úřadě již tradiční akce s
názvem „Vánoční dílnička s čertem a Mikulášem“. Vzhledem
ke stávajícím opatřením jsme
byli nuceni tuto akci přesunout
do venkovních prostor, tedy pod
pergolu u obecního úřadu. Ani
tato drobnost však naše malé
občánky a jejich rodiče neodradila a sešli se opravdu v hojném počtu u stolů s cukrovím

a teplým dětským svařáčkem. Ale
i dospěláci si přišli na své s jejich
dospěláckým svařáčkem. Děti si
vyrobily vánoční závěs, vytvořili a
pověsili krmítka pro ptáčky, s prskavkami v ruce zazpívali koledy a
rozsvítili strom, no a co by to bylo
za besídku, kdyby na konec nepřišel čert Belzezub s Mikulášem. A
vzhledem k vysokému počtu nadšených dětiček, posílilo i nebe s
peklem své síly a poslali mezi nás

i čertici Muribanu s knihou hříchů a andílka. Všechna dítka
vlastním podpisem slíbila, že
už budou hodná, dostala malý
dárek z nebe a po závěrečných
fotografiích poslala čerty a Mikuláše s andělem pryč.
Za nás si troufnu konstatovat,
že besídka byla vydařená a budeme se na Vás těšit zase za
rok .
E. Bittnerová

😉

13.11.2021 SDH Vlčkovice v
Podkrkonoší připravilo pro naše
občany Svatomartinské posvícení. Lidé si od 11. hodin mohli
pochutnat na tradičních posvícenských pochoutkách (kachna, knedlík, zelí nebo brambor
a řízek, a nesměl chybět ani
poctivý vývar), které pro ně
přichystaly manželky a členky
dobrovolných hasičů.

Ve čtvrtek 11.11. se za velké pomoci manželů Vojtěchových upekly výborné koláčky, které jste mohli
taktéž ochutnat na krásně vyzdobeném sále KD, kde se akce v následnou sobotu uskutečnila. Po
celou dobu nám zajišťoval hudbu
pan Petr Mertlik, za což mu patří
velký dík. A součástí této akce byl i
poté nedělní rozvoz jídel všem našim
spoluobčanům, ale i po širším okolí.

Den otevřených dveří v HZ

Všem, kteří se na této úspěšné
a nádherné akci podíleli mi dovolte ze srdce poděkovat!

J. Martinka, velitel SDH

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

Již koncem září jsme si pro
naše spoluobčany připravili takové malé překvapení a tím byl
Den otevřených dveří naší hasičské zbrojnice.
zveme Vás na první

obec Vlčkovice v Podkrkonoší
& manželé Vojtěchovi

VÁNOCNÍ
VINSOVÁNÍ
23. prosince 2021

od 16:30 do 17:00

u Vojtěchových
(Horní Vlčkovice 88)

Oddechněte si od vánočního shonu při zpěvu
koled, vůni svařáčku, vánočky a za společnosti
vašich známých.
Pro děti drobný dáreček.

Nezapomeňte
nás sledovat
na Facebooku!
fb.com/obecvlckovice
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Členové a členky SDH nejdříve vypulírovali celou hasičskou
zbrojnici, chlapi nablýskali techniku a pan Maťátko vypulíroval
největší poklad – náš historický
Mercedes.
Od 13. hodin si u nás příchozí
mohli posedět, pochutnat si na
dobrém vývaru, či si mohli objednat grilovanou klobásu nebo
různé steaky a zapít to dobrým
pivečkem. K tomu manželky
hasičů upekly ke kávičce různé
zákusky.

Zlatým hřebem celé akce byla jízda našim Mercedesem, kterou zajišťoval taktéž pan Maťátko. Nedají
se ani popsat ty rozzářené obličeje
nejen všech dětí, které se chtěly
pořád dokola vozit, ale i dospělých!
Vůbec, když pan Maťátko zapnul
hasičskou sirénu, to bylo najednou
povyku!
Všem, co si s námi přišli posedět
děkujeme!
J. Martinka, velitel SDH

Přidejte se k nám!
Více informací
na našem webu:

sdhvlckovice.cz

Sbírka malých
hasičů
I letos se naši mladí hasiči pustili do sbírky na
podporu Českého dne proti rakovině 2021, kde
se jim podařilo vybrat, pomocí prodeje kvítků,
přes 5.700 Kč! Musím Vám, spoluobčanům, poděkovat, že jste se rozhodli s námi podpořit Ligu
proti rakovině, ale především musím poděkovat
dětem, manželům Šiborovým a Adéle Brokešové, za jejich dobře odvedenou práci a čas.
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Vodoměrné šachty: informace

Domovní čerpací jímka: informace
Dále pro trvale žijící, jimž čerpací
jímku bude dodávat obec uvádíme: Součástí dodávky je elektro
ovládací skříňka (1HSV 01) s automatikou, která umožňuje signalizaci provozních stavů a poruchy.
Součástí ovládací skříňky je proudový chránič 30 mA, vstupní svor-

kovnice bude 5x6 mm. Umístění skříňky (max. 6 m od čerpací
jímky) na zdi nebo samostatně
stojící na sloupku.
E. Bittnerová

nové č.ú.:

A protože opakování je matka
moudrosti, přikládáme i technické zobrazení vodoměrné
šachty s jejími parametry i popisem technologie, kterou bude
obsahovat a musí se do ní vejít.

E. Bittnerová

4691765309/0800

Chtěli byste něčím
přispět do příštího
vydání Vlčkovického
zpravodaje?
Oba tyto nákresy naleznete ve větším rozlišení na našem webu
(vlckovice.cz) v sekci Výstavba vodovodu a kanalizace.

Dle četných dotazů našich občanů ohledně elektro instalace,
kterou si musí každý zajistit sám,
vkládáme technické parametry
čerpadla, které bude součástí
čerpací jímky: jedná se o objemové čerpadlo pro Q=0,7 l/s, H=100
m, P=1,1 kW a napětí 400 V

Napište nám na

podatelna@vlckovice.cz!

Poplatky
Poplatky za psy pro rok 2022
činí:
120,- Kč za psa
200,- Kč za každého dalšího
splatnost je do 28.2.

Poplatek za komunální odpady pro rok 2022 je:
700,- Kč za osobu/rok
splatnost je do 31.5.

Informujeme Vás,
že od 1.2.2022 lze
na obecním úřadě
platit i pomocí
platební karty.
Informujeme Vás,
že OÚ je ve dnech
20.12-31.12.2021
zavřený (dovolená).
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Obec stále nabízí
našim občanům prodej
palivového dřeva.
jehličnaté (smrk,
borovice, modřín)

600 Kč / m3 +
120 Kč / m3 doprava

listnaté (buk, dub,
bříza, jasan)

850 Kč / m3 +
120 Kč / m3 doprava
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V případě
zájmu
volejte
tel.
724 180 063.
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Svozové dny na rok 2022
komunální odpad:
den: pátek

Obecní úřad

tříděný odpad:
den: čtvrtek

leden

14.,28.

13.,27.

únor

11.,25.

10.,24.

březen

11.,25.

10.,24.

duben

8.,22.

7.,21.

květen

6.,20.

5.,19.

červen

3.,17.

2.,16.,30.

1.,15.,29.

14.,28.

12.,26.

11.,25.

září

9.,23.

8.,22.

říjen

7.,21.

6.,20.

listopad

4.,18.

3.,17.

prosinec

2.,16.,30.

1.,15.,29.

červenec
srpen

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
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
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

VLČKOVICKÝ ZPRAVODAJ
- periodický tisk územního samosprávného celku
- vydavatel: OBEC VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
- náklad: 200 ks
- četnost: 4x ročně
- vychází jako: č. 04/2021 18.12.2021 ve Vlčkovicích v
Podkrkonoší
- 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
(grafika@vojtechvolf.cz)
Vydavatel se nemusí ztotožňovat s některými názory
v příspěvcích a není zodpovědný za obsah,
gramatickou správnost, kvalitu, původnost příspěvků
a pravdivost informací.
© obec Vlčkovice v Podkrkonoší 2020-2021
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