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Vážení spoluobčané, 

nastal nám čas adventní a mílovými kroky se nám blíží ty nej-
krásnější svátky v roce, na které se my všichni těšíme, ale nejvíce 
samozřejmě děti. 

Je to také čas, kdy myslíme jeden na druhého a také na ty, kteří 
už tu s námi nemohou být. Konec roku je pro nás i obdobím, kdy 
kromě bilancováním nad uplynulým rokem zvažujeme, co jsme 
mohli udělat lépe či jinak. Začínáme pomalu hledět dopředu na to, 
co chceme, co můžeme, či kolik radosti přineseme sobě i svým 
blízkým. Pevně věřím a přeji vám, ať jsou Vaše Vánoce obdobím, 
které strávíte podle Vašich představ s těmi, kteří jsou Vám nejdraž-
ší – rodina. 

Ať už se chystáte prožít klidné svátky doma mezi svými nejbliž-
šími, nebo se těšíte na aktivní odpočinek s přáteli či rodinou, přeji 
vám, aby Vás Vánoce naplnili novou nadějí. 

Proto bych Vám všem, jménem obecního úřadu a celého zastupi-
telstva obce, popřála krásné prožití svátků a úspěšné vykročení  
do nového roku 2023.

Bohuslava Volfová 
starostka

Úvodní slovo starostky

Vychází pro Vaši 
informovanost.

FOTO: Vojtěch Volf



kde už na nás čekala dřevěná 
hranice, na které trůnila naše ča-
rodějnice Eržika. Tu nám zapálili 
dobrovolní hasiči. No, hořelo nám  
to opravdu moc hezky. 

Potom už nám nic nebránilo 
zapálit náš ohňostroj, který byl 
tím pomyslným zakončením.  
Všem se moc líbil, jen si malé ča-
rodějnice a čarodějové postěžova-
li, že byl krátký… tak uvidíme příště, 
jestli bude delší. 🙂

Všem starým čarodějnicím moc 
děkuji za pomoc!

30. dubna se u Obecního úřadu 
sešli malé čarodějnice a čaro-
dějové, kde jsme je my – staré 
čarodějnice – náležitě přivíta-
ly! Po přivítání jsme postupně 
vysílaly dětičky na čarodějnou 
cestu plnou úkolů. Cesta byla 
zakončena u místního pohos-
tinství, kde se mohli čaroděj-
nice a čarodějové občerstvit 
magickým lektvarem a také si 
mohli opéct špekáček na ohni. 

Po malém občerstvení se mu-
seli naučit Čarodějnickou pís-
ničku, se kterou jsme vyrazili 
s lampionovým průvodem po 
obci. U manželů Vojtěchových 
došlo na naši písničku. Po krás-
ném přednesu naší písničky 
jsme obdrželi sladkosti, kte-
ré přišly k chuti. Poté jsme se 
přesunuli opět k Pohostinství,  

Dětská summer párty

Druhé Sousedské pečení chleba
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Celé fotogalerie  
z těchto  

kulturních akcí  
naleznete již nyní  
na našem webu!

vlckovice.cz/ 
fotogalerie

Druhé Sousedské pečení chle-
ba proběhlo i přes nepřízeň 
počasí v dokonalé a přátel-
ské atmosféře. Dobroty vy-
tažené přímo z pece (chleba, 
housky, buchty a jiné) přišli 
ochutnat nejen naši sousedé,  
ale i přespolní. Jsme rádi,  
že všem chutnalo.
Velký dík za podporu patří paní 
starostce, místním hasičům  
za postavení stanu, pekařin-
kám Hance, Marušce, Bohunce, 

V letošním roce se uskutečnil 
již druhý ročník dětské summer 
párty. Počasí nám přálo, děti 
se sešly opět ve velkém počtu, 
a tak jsme vše mohli zahájit. 
I když by se podle názvu mohlo 

zdát, že se jedná o ryze taneční 
záležitost, naše dětská party je 
zaměřená na pohybové a mo-
torické aktivity. Pro děti jsou 
vždy připravena různá stanovi-
ště (letos třeba střelba lukem, 
lovení rybiček, prolézání ob-
ručí, házení míčků do platíčka 
od vajec, disciplína na balanc 
atd.), občerstvení na posílení 
během aktivit (langoše, nanuky, 

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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Volby do zastupitelstva obce

Pálení čarodějnic

Ve dnech 23. a 24. 9. 2022  
se v České republice uskuteč-
nily Volby do zastupitelstev 
obcí. Po čtyřech letech se naše 
vedení opět trošku obměnilo.  
Po mnoha letech ukončili man-
dát na své přání paní Štěpánka 
Kejkrtová a pan Pavel Prokop. 
Oběma moc děkuji za nezištnou 
pomoc a ochotu podílet se na ve-
dení naší obce. 

Všem, co přišli k volbám a pod-
pořili nás moc děkujeme a ne-
smírně si vážíme důvěry, kterou 
jste do nás vložili. S touto důvě-
rou přichází i velká zodpověd-
nost a práce, a věřte, i přes to,  
že se nám vždy nepodaří všem 
kladně vyhovět, tak se snažíme 
dělat pro tuto obec jen to nejlepší.

Dovolte mi představit Vám nově 
složené zastupitelstvo obce:

Bohuslava Volfová  
– starostka obce

Jaroslav Martinec  
– místostarosta obce

Ing. Ladislav Chmelík  
– člen zastupitelstva

Jaroslav Martinka  
– člen zastupitelstva a velitel JSDH 

Karel Možiš  
– člen zastupitelstva

Marie Šebestová  
– členka zastupitelstva

Jaroslav Otava  
– člen zastupitelstva

párek v rohlíku a samozřejmě pití) 
a nebojte, jasně, že nechybí ani 
tanec. O ten se letos postaral Voj-
ta s Eliškou, Maruškou a Aničkou, 
kteří si připravili pro děti různé 
soutěže, aktivity a všemožné cho-
reografie. Na závěr byly vylosová-
ny odměny za skvěle zvládnuté 
úkoly a spokojené děti i se svými 
spokojenými rodiči mohli jít domů. 
Tak zase za rok malí pařmeni,  
už teď se těšíme na další léto! 😉

nové č.ú.:
4691765309/0800

Evě, Katce za aktivitu při přípra-
vách pochoutek do pece. Mému 
muži díky za obstarání pece.  
Bez vaší pomoci by nebylo možné 
tuto akci uskutečnit.
Těšíme se, že se s vámi všemi 
sejdeme 23.12. na Vánočním 
vinšování, které mělo minulý rok  
úžasnou atmosféru.
Přejeme vám krásné adventní 

dny.

Nezapomeňte
nás sledovat
na Facebooku!

fb.com/obecvlckovice

Chtěli byste něčím  
přispět do příštího  

vydání Vlčkovického 
zpravodaje?

Napište nám na  
podatelna@vlckovice.cz!

E. Bittnerová

Z. Vojtěchová



Programem nás provedly děti z 
MŠ Choustníkovo Hradiště a Dani-
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Posvícenské  
vepřové hody

Mikuláš s čertem na OÚ

V listopadu se konalo naše tra-
diční posvícení. V sobotu 19.11. 
od 11. hodin jsme otevřeli dveře 
našeho slavnostně nazdobené-
ho sálu a hostina mohla začít.

 Veškeré tradiční zabijačkové 
pochoutky pro nás připravil pan 
Jiří Schreiber a tradiční koláč-
ky zase paní starostka. Jídla  
a piva bylo hojně a každý  
si mohl dopřát, co chtěl. Však 
se měla naše obsluha co ohá-
nět.

Po dobrém obědu si každý 
mohl dopřát kávičku s koláčky 
a v poklidu si poklábosit se sou-
sedy. Poté si cestou domů ještě 
mohli zakoupit zabijačkové po-
choutky domů.

Tak za rok, přátelé, se na Vás 
opět těšíme!

Kdo měl letos chuť na čerstvě 
upečenou šťavnatou kachnu  
a nechtěl se s ní na Posvícení 
dělat, tak si přišel na své v so-
botu 22. října. 

Po vzoru minulého roku přišlo 
naše místní SDH s obnovou 
této akce pro její velkou žáda-
nost a skvělý ohlas. Proto jste 
si i letos mohli na našem sále 
KD pochutnat na poctivém vý-
varu, kachně s dvěma druhy 

Jednou z obnovených tradic  
se stalo i vítání občánků. S ra-
dostí můžeme konstatovat,  
že se nám každý rok narodí pár 
miminek, které můžeme po-
zvat do naší zasedací místnos-
ti k tomuto slavnostnímu aktu.  
Letos to byli tři klučíci – Sebasti-
en, Vladimír a Jakub a jedna sleč-
na – Karla. 
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Tradiční setkání důchodců

Skvělá kachna na sále Kulturního domu

Vítání občánků

Dne 7.10.2022 se na sále naše-
ho kulturního domu uskutečni-
lo další „Tradiční setkání důcho-
dů“. Letos naše pozvání přijala 
hudební skupina Pepino Band, 
kterou velice dobře známe  
z TV Šlágr. 

Tato parta hudebníků roz-
proudila skvělou zábavu, na 
kterou po jejich dvouhodi-
novém vystoupení navázala 
svým zpěvem a hraním paní  
Jana Ešnerová se svojí neteří.  

Ta nám po tom „tradičním dechov-
kovém“ vystoupení přišla s těmi 
skvělými vypalovačkami, se který-
mi taktéž roztančila celý sál. 

Musím uznat, že atmosféra  
na této akci byla naprosto skvě-
lá, za což vděčíme našim partne-
rům této akce, jimiž jsou: Malus 
Choustníkovo Hradiště, Pekárna 
Hadiště – Beas a.s., pan Jaroslav 
Smetana a jeho tým a také pan Jiří 
Schreiber, za místní Pohostinství. 
V neposlední řadě posílám obrov-
ské díky ženám ze Svazu žen Ch.H. 
za nádherné předtančení, které si 
pro nás připravily!

Avšak musím podotknout, že dal-
ší ročníky této akce jsou na vel-
kou zváženou. Velice mne osobně 

mrzí, že příprava takovéto akce 
stojí náš personál spoustu 
času, naše sdružení obcí nema-
lé finance a ve finále je účast 
relativně tristní.  

Ale i přesto Vás, naše obča-
ny, vyzývám, pokud máte přá-
ní ohledně výběru interpreta  
pro potencionální příští rok, ne-
váhejte se obrátit na náš obecní 
úřad. Budu ráda za každý pod-
nět. Jde přece o Vaši zábavu  
a Váš večer.

zelí a knedlíků, řízku jako hrom  
s bramborem nebo v Pavlišovu  
a ke kávě jste si mohli zakoupit 
naše sousedské koláčky podle no-
vého receptu paní starostky. 

Tato akce by se ovšem neo-
bešla bez velké pomoci paní 
Lelkové, která trávila celý čas 
v kuchyni přípravou jídla, paní 
Skvrnové, členek a členů naše-
ho SDH a nad rámec toho i paní 
Čížkové, Vojtěchové a Rundštu-
kové. Taktéž za pomoc s přípra-
vou akce po technické straně 
vděčíme panu Petru Vojtěchovi 
za jeho neskonalou podporu. 

Všechna předešlá 
 vydání Vlčkovického 
zpravodaje naleznete 

již nyní na našem 
webu!

vlckovice.cz/zpravodaj

Rok se s rokem sešel a na dveře 
nám opět klepou Vánoce. První 
adventní neděle tento rok vyšla  
na 27.11. Abychom nikoho nerušili  
v tento téměř již sváteční den, 
uspořádali jsme Vánoční dílničku  
v sobotu 26.11. 

Dětí přišlo nespočet i s rodiči, aby 
si vyrobily maličkou dřevěnou 
vesničku, kdy si rodiče odpočinuli  
od každodenních povinností  
u svařáčku, všichni ochutnali první 
cukroví, zazpívali koledy, společ-

J. Martinka, velitel SDH

E. Bittnerová E. Bittnerová

ela Volfová přednesem básně,  
za což jim patří dík a poté děti při-
vítal pan místostarosta Jaroslav 
Martinec, pro něhož to byla pre-
miéra v jeho nové funkci, které  
se však zhostil se ctí. Všem přiví-
taným dětem ještě jednou přeje-
me, aby měli život plný hojnosti 
štěstí, lásky a radosti.

vinšování
Vánoční

pořádá 
obec Vlčkovice v Podkrkonoší

& manželé Vojtěchovi

23. prosince 2022 
od 16:30 do 17:00

u Vojtěchových 
Horní Vlčkovice 88

Oddechněte si od vánočního shonu při
zpěvu koled, vůni svařáčku, chuti vánočky,
staročeských placek a za společnosti 
vašich známých. 

ně rozsvítili stromek a... přivíta-
li Mikuláše s andělem a čerta 
Belzebuba s čerticí Muribanou.  
V knize hříchů se kupodivu té-
měř na každého našel nějaký 
ten úpadek, ale všechny děti 
vyvázly se slibem polepšení se,  
a tudíž nám nikdo po odchodu 
vyslanců z pekla nechyběl. 

Hmmm, uvidíme, jestli se příští 
rok přijde pekelný mužíček je-
nom podívat, nebo se v knize hří-
chů přece jen něco zase objeví.



Vodovod a kanalizace

pomocí bambi vaků. Následova-
la hasičská hudební fontána s 
barevnými světly stříkaná hasič-
skými proudnicemi na Smetano-
vu Vltavu. Voda dosahovala 120 
metrů do dálky, 67 metrů do výš-
ky, a to vše za použití 51 proudů. 
Na závěr překrásný ohňostroj 
zakončil letošní ročník. Výstavu 
shlédlo asi 27 tisíc lidí za pěkné-
ho počasí.

Představitelé vlády, parlamentu, 
kraje, města i hasičů ve svých 
zdravicích ocenili práci a činnost 
hasičů, kteří se účastní nejen 
hašení požárů, ale jsou přítomní 
všude, kde se něco přihodí – po-
padané stromy po vichřicích, tor-
nádo, povodně, dopravní nehody, 
sněhová kalamita, záchrana zví-
řat… Mimo to ve velké míře zajiš-
ťují kulturní život v obcích a práci 
s mládeží. Všem těmto lidem, 
kteří věnují svůj volný čas činnos-
ti pro druhé, patří velký dík.
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Hasičské slavnosti Litoměřice 2022
Ve dnech 10.6. a 11.6.2022 se 
uskutečnil v Litoměřicích již 8. 
ročník největšího setkání hasi-
čů na Hasičských slavnostech. 
I naše obec zde měla svoje za-
stoupení. Ve čtvrtek ráno se vy-
dala na cestu naše Máňa s první 
skupinou, druhá odjela v pátek 
po obědě Tranzitem.

Ještě v pátek se konala Florián-
ská mše svatá a předávání pa-
mětních stuh k praporům. Hlavní 
program se odehrával v sobotu, 
kdy na Mírovém náměstí před 
tribunou s vládními představiteli 
a zástupci města, kraje a hasi-
čů defilovalo přes 170 sborů a 
přes 100 historických praporů. 
V průvodu jelo 47 kusů historic-
ké techniky, 18 kusů moderních 
vozidel, 15 párů koní táhlo histo-
rické stříkačky a předvedly se i 4 

B. Kačabová, kronikářka
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Nedávno nás opustil můj tatínek, 
pan František Schwarz. Byl to 
laskavý, pracovitý a inteligentní 
člověk, který jen vinou nepřízni-
vých okolností nemohl studovat. 
Pracoval celý život v místním 
zemědělském družstvu. Mému 
bratrovi Milanovi předal technic-
ký um a velkou šikovnost a ve 
mně probudil a podporoval celo-
životní zájem o cestování, historii 
a architekturu.

Naše rodina žije ve Vlčkovicích 
od roku 1800, kdy sem po svatbě 
přišel náš první předek Johann 
Schwarz z nedalekého Brodu 
nad Labem. Tam jsou dohleda-
telné kořeny naší rodiny až do 
roku 1706. Již předtím tu ale žil 
jeho strýc, který se do Horních 
Vlčkovic přiženil v roce 1786 a 
možná právě on dal svému sy-
novci avizo, že se tu třeba uvol-
nil domek k pronájmu. Manželka 
našeho prvního vlčkovického 
předka pocházela z Krabčic a on 
sám je tu uváděn nejprve jako 
dědičný nájemce. Žili v Dolních 
Vlčkovicích č. 3. Jeho syn Jose-
ph Schwarz se pak přiženil do 

Abychom zabránili dezinfor-
macím, které se mají tendenci 
šířit, dovolte nám, abychom 
Vám předali aktuální informace 
týkající se spuštění provozu vo-
dovodu a kanalizace. 

I z našich úst jste v průběhu 
roku slyšeli několik termínů, 
kdy mělo k zahájení provozu 
dojít, nicméně bohužel staveb-
ní práce na ČOV se malinko 
pozdrželi a tím nemohl být ani 
jeden z termínů dodržen. Slibo-
vali jsme tedy alespoň spuštění 

Poplatky

Na sál KD bez obtíží, díky Nadaci ČEZ 

Poplatky za psy pro rok 2023 
činí: 
120,- Kč za psa 
200,- Kč za každého dalšího 
splatnost je do 28.2.

Poplatek za komunální odpa-
dy pro rok 2023 je: 
750,- 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.

Dolních Vlčkovic č. 33. Josephův 
syn Franz Xaverius se v roce 1873 
přiženil do Dolních Vlčkovic č. 16, 
kde naše rodina žije doposud. Jím 
počínaje byl vždy první syn pokřtěn 
jménem Franz Xaverius, můj tatí-
nek tak byl čtvrtým v řadě. Všichni 
předkové byli většinou drobní rolníci, 
až později měli určitá svá povolání, 
např. můj praděda byl tesař a děda 
zedník. Během času se rodina roz-
větvila, takže v době první republiky 
tu žilo několik rodin Schwarzů. Byli 
ale všichni Němci, proto po válce 
byli odsunuti do Německa. Zůstat 
tady mohla pouze moje babička, 
rodilá Češka a tehdy už vdova, se 
svými třemi malými chlapci. A dožít 
tu mohla i prababička, rovněž vdova, 
přestože byla Němka (na konci vál-
ky jí bylo 70 let a zemřela r. 1959).

Závěrem poznámka – Johann 
Schwarz, který byl zmiňován na 
obecní slavnosti jako jeden ze za-
kladatelů místního hasičského sbo-
ru, byl potomkem z rodiny dalšího 
strýce našeho prvního vlčkovického 
předka, původně z Brodu, později 
usazeného ve Vlčkovicích.

traktory. Nejstarší automobil byl z 
roku 1910 z Kolína značky Laurin a 
Klement. Shlédli jsme přelet letou-
nu Armády České republiky, JAS-39 
Gripen. V přehlídce se ukázal i náš 
Mercedes s historickým výsuvným 
žebříkem a po přehlídce techniky 
následoval průvod sborů, kde jsme 
pochodovali před tribunou a vel-
kým počtem návštěvníků. 

Na výstavišti bylo k vidění přes 200 
kusů historické hasičské techni-
ky a také nejmodernější vozy pro-
fesionálů a podniků. Velký zájem 
byl o perfektně nablýskané parní 
stříkačky u kašny. Moderní tech-
niku si zblízka prohlédli zájemce i 
při ukázkách, jako při vyproštění z 
havarovaných vozidel, hašení cis-
ternou Titan, zařízení Cobra neboli 
řezání materiálů vodním proudem, 
práce hasičů, lezců a další. Velký 
úspěch mezi dětmi mělo koupání 
v pěně, kde se pěkně vyřádily. Ve-
čer pokračoval program na lodním 
náměstí. Na vodě se představily 
plovoucí transportéry a čluny, létaly 
vrtulníky Letecké služby PČR a AČR 
a taktéž jsme viděli ukázku hašení 

Vzpomínka a pohled do historie

do konce roku, ale vlivem úředního 
„šimla“ se nám ani tento, v jistém 
smyslu neurčitý termín, nepovedlo 
dodržet. Vzhledem k požadavkům 
MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem 
budou probíhat ještě úpravy kolem 
zdroje vody. 

Aby tedy neprobíhalo připojování 
v zimních měsících, které by bylo 
problematické vzhledem ke zmr-
zlé půdě i k vyživování bakterií  
v ČOV, přerušili jsme nyní veškeré 
práce s tím související až do konce 
února. Pevně věříme, že do té doby 

se nám povede vyřídit i admini-
strativní stránku věci.

Další informací, kterou bychom 
chtěli v rámci akce výstavba ka-
nalizace a ČOV sdělit je, že jsme 
obdrželi Rozhodnutí od Králo-
véhradeckého kraje o přidělení 
dotace ve výši 3.500.000,- Kč. 
Část těchto prostředků nám již 
byla na základě předložených 
faktur i proplacena. 

Tímto děkujeme za podporu.

E. Bittnerová

J. Schwarzová, dcera

S radostí Vám oznamujeme, 
že podpisem smlouvy 9. červ-
na 2022 jsme oficiálně od Na-
dace ČEZ získali finanční pří-
spěvek ve výši 100.000,- Kč  
v rámci grantového řízení „Pod-
pora regionů 2022.“ 

Díky tomuto příspěvku byla 
v místním Kulturním domě 
zřízena schodišťová plo-
šina, která vede po hlav-
ním schodišti na náš sál.  
Tuto plošinu dodala společnost 
MANUS Prostějov, spol. s.r.o., 
která se touto výrobou zabývá.

Taktéž jsme rádi, že po jejím ost-
rém provozu můžeme říct, že lidé 
jsou z této schodišťové plošiny 
zkrátka nadšení a nemohou si ji 
vynachválit.

Ještě jednou děkujeme Nadaci 
ČEZ, že takto pomáhá dobrým vě-
cem.



Svozové dny na rok 2023

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
- vydavatel: OBEC VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ 
- náklad: 200 ks
- četnost: 4x ročně
- vychází jako: č. 02/2022 03.12.2022 ve Vlčkovicích 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

tříděný odpad:
den: čtvrtek

komunální odpad:
den: pátek

leden 12.,26. 13.,27.

únor 09.,23. 10.,24.

březen 09.,23. 10.,24.

duben 6.,20. 7.,21.

květen 4.,18. 5.,19.

červen 1.,15.,29. 2.,16.,30.

červenec 13.,27. 14.,28.

srpen 10.,24. 11.,25.

září 07.,21. 8.,22.

říjen 05.,19. 6.,20.

listopad 2.,16.,30. 3.,17.

prosinec 14.,28. 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

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

Dovolená Další akce
Dovolujeme si Vás upozornit, 

že ve dnech od 21.12.2022  
do 31.12.2022, včetně, bude 
kancelář Obecního úřadu z pro-
vozních důvodů uzavřena.

Pošta Partner bude z důvodu 
státních svátků a dovolené uza-
vřena ve dnech od 24.12.2022 
do 27.12.2022 včetně.

prosinec 2022: 
23.12. Vánoční vinšování 
31.12. Silvestr na sále KD

únor 2023: 
bude upřesněno: Hasičský ples

březen 2023: 
25.03. Dětský karneval

...více info na vlckovice.cz

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ

A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM

ROCE VÁM PŘEJE

za obec 
Vlčkovice v Podkrkonoší

PF 2023

Bohuslava Volfová
starostka


