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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi Vás přivítat u dalšího čísla Vlčkovického zpravodaje, 
který jsme pro Vás připravili. S novým číslem je i pro Vás čtená-
ře mnoho nových zajímavostí, které Vás určitě budou zajímat. 
Doufám, že se Vám bude líbit a každý si v něm najde něco, co ho 
určitě zaujme. 

A co nás čeká v letošním roce? Je toho opravdu hodně. Nejdů-
ležitější pro nás všechny je určitě dokončení plánované výstavby 
vodovodu, kanalizace a ČOV. Po všech těch letech plánování a 
shánění financí jde tento velký projekt do finále. Práce máme ještě 
více než dost, ale rádi bychom ve spolupráci s firmou KVIS kon-
cem prázdnin zahájili zkušební provoz. Veškeré důležité informace 
Vám budeme postupně zasílat formou SMS zpráv, či letáků do 
Vašich jednotlivých stránek. 

Další, co nás čeká, je oprava celé komunikace II/307 přes celou 
naši obec. Část vozovky musíme opravit my a zbytek bude opravo-
vat ÚS KHK.

...
pokračování na straně 2...

Úvodní slovo starostky

Vychází pro Vaši 
informovanost.

FOTO: Vojtěch Volf



Panu Litomiskému je v jeho práci 
velkou oporou nejen obec, ale i pan 
Miroslav Tarčák, který pro naše 
lesy pracuje. Jeho práce spočívá 
nejen v těžbě dřeva, ale i v ochra-
ně nové výsadby, jako je vyžínání,  
a dále nám pomáhá s ořezem vět-
ví stromů podél našich místních 
komunikací. Vidět to už můžete 
nejen cestou ke hřbitovu, ale i na 
celé spodní příční cestě nad hřbi-
tovem. Za to jim patří velké díky! V 
současné době máme vypracova-
ný a čekáme na schválení Lesního 
hospodářského plánu na dalších 
10 let, který nám má zaslat Kraj-
ský úřad Královéhradeckého kraje. 
Stanovisko k tomuto plánu očeká-
váme každým dnem.

Povodí Labe bude nadále i v le-
tošním roce pracovat na revitali-
zaci rybníka v Dolních Vlčkovicích. 
Nyní se opravuje hráz a dále se 
bude na podzim pokračovat od-
straněním nánosů zeminy, kte-
rá se tam po letech nastřádala.  

První vánoční vinšování

Plošina pro handicapované
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Ani v době covidové jsme v 
naší obci nezaháleli. V únoru 
jsme vybudovali v našem kul-
turním domě plošinu pro han-
dicapované a imobilní osoby. 
Pro ně se tím usnadní přístup 
na všechny kulturní akce, které 
se zde konají! Plošinu pro nás 
vyhotovila společnost MANUS 

Den před Štědrým dnem jsme 
se sešli u manželů Vojtěcho-
vých na prvním Vánoční Vin-
šování. Smyslem této akce 
bylo se v předvánočním shonu 
zastavit a uvědomit si, že Vá-
noce nejsou jen o uklizeném 
domě, napečených 20 druzích 
cukroví, 20 kg bramborového 
salátu, ale že se jedná opravdu  
o svátky klidu a míru – zastavit 
se, poklábosit si se sousedy, za-
zpívat si a užít si opravdu těch 
nejmenších maličkostí, které 
nám v tomto shonu chybí. 
Pan Petr Vojtěch a paní sta-

rostka uspořádali amatérský 
koncert o klávesách, kytaře  

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.
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Úvodní slovo starostky (pokračování)
Souběžně s tím se budou opra-

vovat místy poničené chodníky, 
a i tzv. „zadní“ místní komuni-
kace. Takže po všech těch le-
tech se i my dočkáme nového 
asfaltu přes naši obec takzvaně 
„od značky po značku.“ Práce  
na opravě komunikace již zapo-
čaly, kdy plánované dokonče-
ní je předpokládané na konec 
června. Proto Vás prosím o Vaši 
toleranci a shovívavost v rámci 
omezení a některých problémů, 
které se určitě podaří vyřešit ke 
vší spokojenosti.

Dále se v letošním roce dokon-
čí aktualizace územního plánu, 
na němž se pracuje již bezmála 
3 roky. V současné době je již 
jeho finální podoba ke schvále-
ní na Stavebním úřadě ve Dvoře 
Králové nad Labem. Pevně vě-
řím, že k jeho schválení dojde 
co nejdříve. 

Nicméně další důležitou ka-
pitolou je náš les. Naše obec  
Vlčkovice v Podkrkonoší obhos-
podařuje okolo 150 ha lesů  
ve spolupráci s panem Ing. Li-
tomiským, který je spravuje  
s péčí řádného hospodáře.  
Naše lesy jsou nejen naším 
velkým přínosem do naše-
ho obecního rozpočtu, ale i 
do budoucna, pro naše příští 
generace. V současné době 
čerpáme dotace na obnovu  
po kůrovcově kalamitě a na 
novou výsadbu. Dále se nám  
po snad 15 letech povedla 
směna pozemků s Lesy České 
republiky. Na tomto projektu již 
kdysi začal pracovat pan Ing. 
Němec. Nám se jeho snaha po-
dařila dovést do řádného konce. 

V příštím roce se má rybník 
zase začít napouštět vodou. 

Tento týden se začínáme chys-
tat na svátky Velikonoční! Ko-
nečně se nám po dvou letech 
tyto tradiční svátky vrací v nor-
mální podobě. Proto Vám přeji 
prožití těchto svátků v pohodě 
a radosti, jak to má být! Dětem 
přeji bohatou koledu a Všem 
ženám pořádné vyšlehání po-
mlázkou, abychom v tomto 
roce neuschly!

Co říci závěrem? Práce máme 
hodně, ale to nám nevadí! Za 
celé zastupitelstvo a celý obec-
ní úřad Vám děkuji za Vaši pří-
zeň a přeji Vám krásné prožití 
Velikonoc!

Bohuslava Volfová 
starostka obce

a harmonice, kde zazněly klasic-
ké, a hlavně krásné, vánoční kole-
dy, které jsme si s chutí zazpívali. 
Velitel SDH pan Martinka pro nás 
všechny pekl staročesko-němec-
ké bramborové placky, které tady 
v naší obci mají své místo. K tomu 
se podával svařák a perníčky ne-
jen pro děti, ale i pro dospělé. 
Mráz, tma, pohoda a skvělí lidé 

pro nás byli to největší poděko-
vání! Všem, co se zúčastnili moc 
děkujeme a těšíme se na shledání 
i letos!

nové č.ú.:
4691765309/0800

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

 
V případě 

zájmu  
volejte  

tel.  
724 180 063.

Prostějov, spol. s.r.o., která se tou-
to výrobou zabývá. 
Celkové náklady na tuto akci 
byly 344 850,00 Kč. Taktéž aktiv-
ně jednáme s Nadací ČEZ o jejím 
příspěvku na pokrytí části těchto 
nákladů. Nyní jsme prošli všemi 
náležitými kontrolami a čekáme 
na jejich další vyjádření.

Nezapomeňte
nás sledovat

na Facebooku!
fb.com/obecvlckovice

Chtěli byste něčím  
přispět do příštího  

vydání Vlčkovického 
zpravodaje?

Napište nám na  
podatelna@vlckovice.cz!
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Cestou mezi poli

Poslední kondiční jízda

ELUVOLT s.r.o. 
Elektroinstalace 
J. Šímy 779, 551 01 Jaroměř 
IČ: 05551692 
DIČ: CZ05551692 
Mob.: 775 94 52 94 (možno i SMS) 
E-mail: ludvik.voltr@seznam.cz

Pro revizi elektroinstalace 
přípojky můžete kontaktovat 
společnost ELUVOLT:

V zimních měsících jsme pro 
pěší i cyklisty přichystali malé 
překvapení. Na záhumenní ces-
tě nad hřbitovem jsme vybudo-
vali další dvě místa k zastavení. 
Pro děti a jejich rodiče jsou již 
nyní připraveny 3 interaktivní ta-
bule – Pexeso, Strom jako dům 
a Včely a včelařství. 

Na křižovatce nad Čápovými, 
směrem na Kohoutov, na sta-
rém hnojišti, je udělané zbrusu 
nové odpočívadlo. Je zde vybu-

Dne 26.03.2022 se na sále naše-
ho Kulturního domu uskutečnil 
další „Karneval pro děti“. Letos 
naše pozvání přijal se svým kole-
gou pan Šimon Pečenka, který pro 
naše nejmenší připravil dvě hodiny 
zábavy a soutěží! 

dované posezení s další interaktiv-
ní tabulí „Skládačka“ a výsadbou 
keříků mnoha druhů rybízu. Když 
se zadaří, a nic tyto nové keříky ne-
zničí, tak budete zanedlouho moci 
ochutnat černý, červený a bílý ry-
bíz a další. 

Co nevidět, tam přibude i rozcest-
ník, na kterém se nyní pracuje. 
Doufám, že Vám tyto prvky zpří-
jemní Vaše procházky v naší příro-
dě. 

Přidejte se k nám!
Více informací  

na našem webu:

sdhvlckovice.cz
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Vodovod a kanalizace: Další informace

Dětský karveval na safari

Jak jste zajisté nemohli pře-
hlédnout, práce spojené s budo-
váním naší infrastruktury opět 
pokročily a začalo se pracovat 
na úpravě silnice II/307. Firma 
KVIS nyní opravuje úseky zasa-
žené výstavbou a poté přijede 
i ÚS KHK, která vytvoří nové 
povrchy na kompletně celé sil-
nici II/307 v koridoru naší obce, 
pracovně nazvaném „od cedule 
k ceduli“. Bohužel, jak jistě chá-
pete, se tyto práce neobejdou 
bez dopravního omezení, a pro-
to buďme trpěliví a shovívaví, 
vždyť máme všichni stejný cíl, 
a to jezdit po krásné silnici bez 
výtluků, nerovností a překážek.

V rámci budování vodovodní 
a kanalizační sítě jsme se do-
stali do bodu, kdy je již nutná 
spolupráce všech budoucích 
uživatelů. Prosíme tedy všech-
ny obyvatele naší obce, kteří 
jsou zahrnuti do schváleného 
projektu a kanalizační přípojku 
včetně čerpací technologie jim 
hradí obec, aby věnovali pozor-
nost následujícím informacím:

V tuto chvíli je více než na-
léhavé, abyste (pokud jste 
tak již neučinili) kontaktova-
li Vámi zvoleného elektriká-
ře, který Vám připraví elek-
trickou přípojku k čerpadlu.  

Parametry přípojky: 16A jistič a 
kabel CYKY 5x2,5. Ten bude vyve-
den a zaslepen na Vámi zvoleném 
místě buď na venkovní zdi nemo-
vitosti nebo přímo u kanalizační 
šachty. Zároveň je nutné zajistit 
revizi této přípojky. V momentě, 
kdy budete mít revizi „v ruce“ nás 
neprodleně kontaktujte, abychom 
mohli předat informaci firmě KVIS, 
která zajistí montáž čerpací tech-
nologie.

Jsme si vědomi, že zdaleka ne 
všichni máte šachty již hotové, 
nicméně uložení bude prováděno 
dle projektu, tudíž lze odhadnout, 
v jakých místech se bude DČS na-
cházet. (Pokud si nejste jisti, v kan-
celáři Obecního úřadu je projekt k 
nahlédnutí.) Dle projektu je ovlá-
dací skříňka k čerpadlu umístěna 
tzv. „na tyčce“ přímo u kanalizační 
šachty. Firma KVIS ovšem nabízí 
i možnost umístění na Vámi zvo-
lené venkovní zdi jakékoliv stavby 
(nikoli uvnitř), na které budete mít 
vyvedenu elektriku. Důležité však 
je, aby se tato přípojka nacháze-
la ve vzdálenosti do cca 6 m od 
šachty, jelikož kabel k čerpadlu 
má pouze 10 m. Pokud by délka 
byla větší, ne však více než 13 m 
od šachty, budete si rozdíl muset 
uhradit sami (cena je přibližně: 
kabel 50,-/m, chránička 19,-/m, 

kabelová spojka 1600,-/ks a  
½ hodiny práce montéra, což je 
cca 500,- Kč – přesnou cenu 
spočítá montér osobně). A pro-
tože je nutné ovládací skříňky 
co nejdříve objednat, prosíme 
Vás, abyste se dostavili na OÚ a 
závazně nám sdělili, kde budete 
mít ovládací skříňku umístěnu.

Ti z Vás, kdo ještě kanalizační 
šachtu ani přípojku nemají, ne-
smutněte, i na Vás se dostane. 
Vše má svůj harmonogram  
a prioritu, není se tedy třeba 
obávat, že na někoho zapome-
neme.

Protože jste všichni tak skvě-
lí, zvládli jsme loňský rok 2021  
v poněkud „bojových“ pod-
mínkách bez nějakých větších 
potíží. My pevně věříme, že 
nyní, když se stavba přehoup-
la do své druhé fáze, udržíme 
si všichni trpělivost a vzájem-
nou toleranci až do konce.  
Moc za to děkujeme.

E. Bittnerová

Paní starostka s paní Skvrno-
vou připravili výzdobu sálu a 
odměny za jednotlivé soutěže. 
Potom už nic nebránilo začít tu 
pravou zábavu. Pan hostinský 
Jiří Schreiber se svým kolek-
tivem pro nás zajistil výborné 

občerstvení – od různých limo-
nád, výborných hranolek, až po 
párek v rohlíku. Všem nám to 
moc chutnalo! 

Pohostinství Vlčkovice v Pod-
krkonoší, Mysliveckému spolku 
Vlčkovice v Podkrkonoší, pekár-
ně Lično Choustníkovo Hradiště 
a paní Zdeně Vojtěchové (Nest-
lé) moc děkujeme za sponzor-
ské dary a sladkosti, které nám 
poskytli pro naše děti!

Všechna předešlá 
 vydání Vlčkovického 
zpravodaje naleznete 

již nyní na našem 
webu!

vlckovice.cz/zpravodaj

SDH Dubenec na Silvestr roku 
2021 pořádal takzvanou poslední 
kondiční jízdu. Na jejich základně 
byl sraz všech účastníků, kde bylo 
taktéž připraveno občerstvení. Po 
nástupu jednotek a obeznáme-

ní s programem se odjíždělo v 8:30 
hodin po trase: Dubenec – Lanžov – 
Bílé Poličany – Rohoznice – Miletín 

– Dehtov – Bílá Třemešná – Dvůr Krá-
lové (zoo) – Žireč – Kašov – Zaloňov 

– Jaroměř – Rožnov – Velichovky – 

Litič (Nouzov) – a zpět do Duben-
ce, kde ve Dvoře Králové proběhla 
u zoo přestávka a pořízení společ-
ného fota. Opětovný příjezd k du-
benecké hasičské zbrojnici byl dle 
plánu v 11:35 hod. 



co nejsrdečněji pozvat na tuto 
akci.

Rovněž musím zmínit, že ve 
spolupráci s obcí proběhla 
i „Sbírka pro Ukrajinu.“ Děkuji 
všem, kteří jste přispěli a dones-
li velké množství hygienických 
i jiných prostředků, které jsme 
poté odvezli na MěÚ Dvůr Krá-
lové pro jejich další přerozdělení. 

Těším se, že se zase společně 
setkáme na našich akcích při 
dobrém pití, jídle a zábavě.
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Slovo velitele

Výzva „Ukliďme Vlčkovice!“

Tak nám začalo jaro a s ním i pří-
pravy na novou soutěžní sezónu. 
Na začátku dubna začaly trénin-
ky našich mladých hasičů, aby 
byli připraveni navázat na výbor-
né výsledky předchozích sezón, 
kdy vozili domů poháry za umís-
tění na předních příčkách. Co 
se týče výjezdové jednotky SDH 
obce, tak od začátku roku probí-
há její pravidelná odborná přípra-
va. Ve dnech 5. a 6. března se 5 
členů zúčastnilo pravidelného 
periodického školení strojníků v 
Bílých Poličanech, které bylo za-
končeno testem odborných zna-
lostí, jež všichni zvládli.

Od října probíhá z nařízení HZS 
celková oprava naší cisterny 
RT 706. Této opravy se účastní 
členové jednotky podle svých 
možností volného času, za což 

V sobotu, 2. dubna 2022, se 
konal hlavní den celorepubliko-
vé výzvy Ukliďme Česko, která 
má za cíl podpořit a motivovat 
spolky, školy a jednotlivé dobro-
volníky pustit se do úklidu nejen 
pohozených roušek, respirátorů 
a dalšího drobného nepořádku 
ve svém okolí, ale i celých čer-
ných skládek v přírodě.

Letos se nám bohužel vymsti-
lo počasí. Ráno byla teplota na 
nule, celý den foukal vítr a pře-
dešlý den dokonce sněžilo. Ale 
my jsme neztratili motivaci a 
stejně se do toho po hlavě pus-
tili! Rozdělili jsme se na 2 týmy, 
které současně procházely 2 
trasy – 1. ze směru od Bukovi-
ny, 2. od Choustníkova Hradiště. 
Za necelé 2,5 hodiny se obou 

Za SDH a JSDH, 
Jaroslav Martinka, 

velitel

Vojtěch Volf 
sdhvlckovice.cz

Za SDH, Blanka Kačabová 
kronikářka
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Naše sousedské posezení
Předposlední březnovou sobotu 

se po dvou letech, od 11 hodin, 
uskutečnilo již tak očekávané 
Naše sousedské posezení na 
sále KD. 

Pan Jiří Schreiber si pro nás 
se svým kolektivem připravil 
tradiční zabijačkové pochout-
ky – ovarovou polévku, gulášek, 
prejt, kroupy, výpečky, gulášek a 
další. V přízemí nse zase zvlášť 
prodávaly tlačenky, jitrnice, prejt, 
kroupy, sulc a jiné zabijačkové 
pochoutky. 

Letos měl premiéru bezbariéro-
vý schodišťový výtah pro inva-
lidní a imobilní osoby, který byl 
zřízen přesně pro takovéto příle-
žitosti. Všechny Vás obsluhovaly 
paní starostka s paní Skvrnovou, 
které Vám nabízely i naše tradič-
ní koláčky, které pro Vás vždy  
s nadšením pečou! 

Celý okruh měřil 51 km, jelo 
43 hasičských vozidel, 6 dopro-
vodných aut a zúčastnilo se ho 
dohromady 24 jednotek se 174 
hasiči. Pořadatelé zajistili plynu-
lý průjezd celé kolony přes fre-
kventovaná místa a křižovatky 
zastavením dopravy za pomoci 
doprovodných vozidel hasičů, 
Městské policie Dvora Králové  
a MP Jaroměře. 

Následoval závěrečný nástup 
všech zúčastněných a zhodno-
cení celé akce, která dle pořada-
telů dopadla výtečně. Ke šťastné 
cestě přispělo i příznivé počasí. 
Po trase zdravila hasiče řada lidí 
i s dětmi v obcích, kteří si kolo-
nu se zapnutými světly a majáky 
fotili i natáčeli, protože to byl pro 
ně zcela jistě nezvyklý zážitek. 

Cílem poslední kondiční jízdy bylo 
vyzkoušení spolupráce mezi jed-
notlivými sbory dle připraveného 
plánu. Jízda prověřila komunikaci 
mezi vozidly i řidičské dovednosti 
a dodržení předem daného časo-
vého plánu.

Zúčastněné jednotky SDH: Du-
benec, Vítězná, Lovčice, Jásenná, 
Rožnov, Ch. Hradiště, Vlčkovice  
v Podkrkonoší, Verdek, Holohla-

vy, Smiřice, Vraclav, Lochenice, 
Hořiněves, Jaroměř, Kuks, Vý-
rava, Račice nad Trotinou, Žireč, 
Heřmanice, Libřice, Jezbiny, 
Velký Vřešťov, Lanžov a Miletín. 

Za náš sbor se zúčastnili jízdy 
4 členové – Jaroslav Martin-
ka, Stanislav Tomášek, Martin 
Legner a Blanka Kačabová.

Poplatky
Poplatky za psy pro rok 2022 

činí: 
120,- Kč za psa 
200,- Kč za každého dalšího 
splatnost byla do 28.2.

Poplatek za komunální odpa-
dy 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 
platebních karet.

Prázdné talíře a spokojená nálada 
pro nás znamenala, že to mělo smy-
sl uskutečnit a že se na vás příští rok 
budeme opět těšit! 

bych chtěl všem poděkovat. Mu-
sím ovšem vyzdvihnout práci pana 
M. Maťátka, který na opravě „RŤáka“ 
odvádí nejvíce práce, již v řádu desí-
tek hodin, za což mu jsem opravdu 
vděčný. Rovněž děkuji obci, která 
nám zajišťuje finanční prostředky 
potřebné k opravě. 

2. dubna proběhl úklid obce, kte-
rý provedli mladí hasiči (o účas-
ti ve výzvě „Ukliďme Česko“ si 
můžete přečíst v samostatném 
článku, pozn. redakce); dospělí 
členové SDH zase provedli sběr 
železného šrotu, abychom po covi-
dové době získali do pokladny as-
poň nějakou finanční částku. Dále  
14. května proběhne denní sou-
těž „O pohár starostky obce,“ 
které se v minulosti zúčastnilo 
vždy velmi mnoho družstev SDH.  
Tímto bych Vás, spoluobčany, chtěl 

našim týmům podařilo v počtu 26 
dobrovolníků uklidit plochu o při-
bližné rozloze 8.2 ha (dle dat uklid-
mecesko.cz), což znamená okolí 
všech cest v centru obce, malý les 
před začátkem Horních Vlčkovic 
a malou černou skládku při cestě 
ve směru na Krabčice. Podařilo se 
nám, dle našeho odhadu sesbírat 
neuvěřitelných 117 kg odpadu!

A protože se počasí bohužel stá-
le kabonilo a všichni byli promrzlí, 
tak si paní starostka, Bohuslava 
Volfová, pro všechny účastníky 

přichystala náhradní pohoště-
ní v teple naší nové hasičské 
zbrojnice. Děkujeme jí za vý-
borný domácí vývar, palačinky  
a bramborové kramfleky, po 
kterých se jen zaprášilo. 

Děkujeme i obci Vlčkovice v 
Podkrkonoší, za poskytnuté 
sladké odměny, které byly roz-
dány všem dětem, jako podě-
kování za to, že přiložily ruce k 
dílu a opravdu odvedly neuvěři-
telnou práci! A závěrem musí-
me poděkovat i organizátorům 
a partnerům celorepublikové 
výzvy Ukliďme Česko, za zasla-
né rukavice pro děti a dospělé, 
velké pytle na odpadky a tema-
tické samolepky pro děti.



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 2022
komunální odpad:
den: pátek

tříděný odpad:
den: čtvrtek

duben 8.,22. 7.,21.

květen 6.,20. 5.,19.

červen 3.,17. 2.,16.,30.

červenec 1.,15.,29. 14.,28.

srpen 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.

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


