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V Česku je plno krásných míst, 
své kouzlo má však i rozkvetlá partie na letní vlkovské návsi



Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Vlkováci! 

Ročenka naší obce má dlouhodobě povahu výroční zprávy, jakou předkládají veřejné i soukromé instituce, 
aby veřejnosti, svým partnerům a  klientům podaly zprávu o  své kondici. Máme to štěstí, že vesnice je 
o poznání pestřejším organismem, než jakým bývají fi rmy či oborově úzce zaměřené úřady a ústavy. Obsah 
našeho společného obecního života totiž utváříme my sami, a díky tomu už léta platí, že ve vlkovské ročence 
je „na co se dívat“.

Je však pravdou, že rok 2021 byl vinou přetrvávající pandemie a z ní plynoucích omezení skromnější co 
do počtu příležitostí ke společným setkáváním, proto je objem naší „výroční zprávy“ o  něco útlejší. Za 
podstatné však považujeme, že v našem případě ani útlum společenského života neznamenal fatální zásah 
do dlouhodobých sousedských a přátelských vazeb, které nás spojují. Kéž je proto tento úvodník současně 
úvodníkem do doby, v níž se po dvou letech vrátíme ke světu, který jsme před rokem 2020 znali!

Na prvním místě proto děkuji všem z Vás, kteří se podíleli na udržování pulsu veřejného života, ať již 
individuálně, v rámci spolků a jiné zájmové činnosti nebo jednoduše svou přítomností ve veřejném prostoru. 
Ano, rozumějme tím třeba i prosté cesty na nákup či za „jedním“ pivem do obecní hospůdky. Známe mnoho 
neblahých příkladů, kdy rok 2021 umrtvil podniky, v nichž se lidé mohli setkávat a sytit své potřeby materiální 
i kulturní. Vlkov je malý, vlastně velmi malý, mnoho jiných obdobných vsí již bylo „vysáto“ blízkými velkými 
centry, kde lidé nakupují, kde se baví. Přesto se nám díky Vašemu zájmu a poptávce daří udržovat naši 
základní vybavenost, umožňující obstarávání hmotných i sociálních potřeb přímo v místě bydliště. To vůbec 
není málo. O zachování struktury obce a její základní autonomii vnitřního života bude třeba dále pečovat. 
A přiznejme si, nebude to lehké. I proto jsme loni opakovaně využili možnosti o účast v programu podpory 
prodejen na venkově, který vypisuje Královéhradecký kraj.  

Hovoříme-li o tváři a duši obce, je na místě vzpomenout, že jsme prožili první úplný rok s naším technickým 
pracovníkem, panem Vladislavem Pitařem. Skutečnost, že po dlouhém období hledání způsobu údržby a péče 
má obec stálou a spolehlivou pracovní sílu na plný úvazek, se velmi příznivě promítla do naší schopnosti jak 
průběžné péče, tak okamžité reakce na náhlé situace spadající do nikdy nekončícího výčtu typu „tráva, listí, 
odpad, opravy…“. Jistě jste zaznamenali trvale úhledný a opečovávaný společný prostor, pravidelně sekané 
travnaté plochy, v zimě i o víkendech vymetené chodníky, abychom zmínili jen to nejviditelnější. A od léta 
jste také měli možnost potkat našeho technického pracovníka v kabině nového obecního traktoru, který jsme 
obstarali. Jedná se o špičkový stroj značky Kubota s  řadou doplňkových funkcí, které naleznou uplatnění 
v každém ročním období. Obojí, tedy stálý pracovník i skvělá technika, přinášejí do denní rutiny práce v obci 
především faktor spolehlivosti. 

1

Prohrnování sněhu s novou obecní technikou A v létě sekačka na trávu



Má-li obec takto zajištěnu základní operativu 
v  terénu, je možné se soustředit na složitější 
úkoly. Dlouhodobě k nim ve Vlkově počítáme 
investice především do oprav a vylepšení středu 
obce a  opakovaně ohlašovanou výstavbu 
hasičské zbrojnice. Počítáno podle výsledků, 
na prvním místě jistě každému vytane nový 
chodník, naše páteřní komunikace, který byl 
opraven v  úseku od zastávky k  obecnímu 
úřadu. Důležitou informací je údaj, že obec na 
jeho fi nancování získala prostředky Evropské 
unie, které prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu v  rámci 
projektu z  oblasti bezpečné a  udržitelné 
dopravy pokryly celkem 95 % tzv. způsobilých 
nákladů. Spolu s  chodníkem byly provedeny 
nové vjezdy do přilehlých objektů. 

Etapizace oprav chodníku byla dána dotačními podmínkami. V době vydání ročenky máme již uzavřenu 
smlouvu s  vítěznou fi rmou, která získala zakázku na provedení zbývajícího úseku, který již bude hrazen 
z našeho rozpočtu. 

2

Pozornost jsme ale nevěnovali pouze středu obce. 
Závěrem roku byl vybrán zhotovitel opravy obecní 
komunikace v části Zelenka, o jejíž fi nancování jsme 
se původně ucházeli v rámci dotačních titulů.

Poněkud méně viditelný, avšak v žádném případě 
podružný, je výsledek další dílčí investice do systému 
jímání dešťové vody ze střechy sokolovny. Obec 
totiž považuje za správné reagovat na měnící se 
klimatické podmínky, které se citelně dotýkají i našich 
zeměpisných šířek, a učinit opatření ke zmírnění jejich 
dopadů. Jedná se o  vytvoření přiměřených zásob 
vody, kterou nám sama příroda nabízí. Na prakticky 

Traktor Kubota 

Nový chodník od autobusové zastávky k obecnímu úřadu
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nevyužitelném pozemku za sokolovnou byly do země umístěny tři záchytné nádrže na dešťovou vodu, kterou 
mohou v případě potřeby čerpat jak hasiči, tak obecní technika kupříkladu pro zálivku. 

V závěru roku se rovněž podařilo zahájit výměnu světelných zdrojů pouličního osvětlení, a to za moderní 
led zdroje, které jsou hospodárnější a lépe směřují proud světla. 

Nádrže na dešťovou vodu pod sokolovnou

Obecní zastupitelstvo také schválilo dar ve výši 30 000 korun pro Nadaci Partnerství na obnovu zeleně po 
ničivém tornádu v obcích na jihu Moravy.

V  záležitosti hasičské zbrojnice budiž připomenuto, že obec před dvěma roky zakoupila exkluzivně 
situovaný pozemek v  severní uliční řadě návsi a  za účasti hasičů koordinovala studii nového objektu, 
která vznikala v ateliéru MOBA architekta Igora Kovačeviče. Po dokončení studie jsme vypsali soutěž na 
projektanta, jejímž vítězem se stal Atelier 11 Hradec Králové. Jakmile bude projekt dopracován, bude možné 
stanovit rozpočet stavby a zabývat se zajištěním peněžních zdrojů, aby bezesporu nákladnou akci nemusela 
obec krýt výhradně ze svého rozpočtu. 

Takováto projektová příprava pro budoucí akce se týkala i projektování chodníku podél rasošské části 
Vlkova, jehož provedení je plánováno na dobu rekonstrukce hlavní silnice.  

Postupně nabývané zkušenosti z dílčích zásahů do podoby vesnice a početné diskuse s občany nás rov-
něž přiměly k poněkud neobvyklému kroku – alespoň v podmínkách vesnice našeho měřítka. Na základě 
výborných ohlasů na odvedenou práci jsme oslovili ateliér architekta Petra Uhlíka, který se zabývá utvářením 
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Na pozvání starosty obce zavítal 16. června do Vlkova na pracovní snídani hejtman Královéhradeckého kraje 
a senátor za Náchodsko Martin Červíček. Hostitelé mu tak mohli bezprostředně přiblížit tvář Vlkova, život jeho 

obyvatel, a především představit hlavní úkoly, které před vesnicí stojí. Právě sladění zájmů kraje a obce totiž může 
menším sídlům, mezi něž se Vlkov řadí, výrazně napomoci v uskutečňování náročnějších projektů.

veřejného prostoru, jeho estetikou 
a funkcemi, a to s důrazem na tra-
dici a  historii místa. S  rukopisem 
jeho týmu se lze seznámit např. 
v  krásném historickém městě Ka-
dani. Posláním spolupráce Obce 
Vlkov a  fi rmy Uhlík Architekti je 
zajistit pro naši vesnici komplet-
ní urbanistickou studii veřejných 
prostranství, z níž vyplyne dlouho-
dobý koncepční plán úprav spo-
lečných prostor a  také okolí naší 
vesnice, včetně citlivého propojení 
s krajinou. V uplynulém roce jsme 
se věnovali podrobným konzulta-
cím, s jejichž prvními výsledky bu-
deme moci letos začít pracovat.  

Orientace na kvalitu přinesla své ovoce i v oblasti prezentace obce. Náš webový portál obecvlkov.cz získal 
hned dvě prestižní ocenění v soutěži Zlatý erb. Na jaře jsme v naší kategorii obcí zvítězili v krajském kole 
Královéhradeckého kraje a v závěru roku jsme úspěch korunovali Cenou Jana Savického za nejlepší zvládnutou 
kategorii povinně zveřejňovaných informací, kterou jsme převzali z rukou předsedy Senátu Miloše Vystrčila. 

Vážení občané, přeji Vám při listování následujícími stránkami příjemné ohlédnutí za společným životem 
v loňském roce a těším se na vlkovská setkávání v měsících roku 2022, který máme před sebou.  

Váš Jaroslav Veverka, starosta obce

Převzetí prestižních ocenění v soutěži Zlatý erb
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021

Kolik obyvatel žije v obci

Ve volebním okrsku obce Vlkov bylo odevzdáno 224 platných hlasů, ve voličském seznamu bylo zapsáno 299 
voličů. Volební účast činila 75,25 %.

VÝSLEDKY VOLEB:

Ke dni 31. 12. 2021 žilo ve Vlkově 396 obyvatel, z toho:
Do 5 let 17
  6 – 17 69
18 – 29 56
30 – 39 34
40 – 49 82

50 – 59 61
60 – 69 29
70 – 79 33
80 – 89 12
90 – 99   3

Volební strany Procenta Hlasů
  Spolu 29,46 % 66
  ANO 24,55 % 55
  Piráti a STAN 13,83 % 31
  SPD 10,71 % 24
  ČSSD   9,37 % 21
  TSS   4,01 %   9
  Zelení   2,67 %   6
  KSČM   1,78 %   4
  Přísaha   0,89 %   2
  Volný blok   0,89 %   2
  Ostatní   1,78 %   4
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Společenská kronika
V ROCE 2021 SE NARODILI:
Michael Moc
Kristýna Lelková
Sebastián Toušek

Na vlkovské návsi jsme 20. června přivítali do života tyto novorozence:
Michala Nejmana, Elišku Valáškovou, Michaela Moce, Rozárii Annu Macháčkovou

Michal Nejman Eliška Valášková Rozárie Anna Macháčková

Michael Moc



Informace z obce
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 Úřední hodiny obecního úřadu jsou celoročně ve 
čtvrtek od 18 do 20 hodin.

 Uzamčená schránka, do niž je možné vkládat sdě-
lení, podněty a připomínky, je umístěna na budo-
vě obecního úřadu a je vybírána vždy večer v den 
předcházející zasedání zastupitelstva.

 V kanceláři obecního úřadu je zřízeno pracoviště 
sítě Czech POINT. Za úplatu zde může být v úřed-
ních hodinách vydán např. výpis z katastru nemo-
vitostí, z  trestního a obchodního rejstříku, z bo-
dového hodnocení registru řidičů atd. Cena jedné 
stránky činí 100 Kč, každé další 50 Kč.

 Obecní úřad provádí vidimaci (ověřování shody 
opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřová-
ní podpisu na listině). Cena za ověření dokumentu 
je 30 Kč za každou stránku, cena za ověření podpi-
su činí 30 Kč za každý podpis.

 Plastové pytle na nápojové kartony si můžete 
vyzvednout na obecním úřadě nebo v  obchodu 
Petra Hynka.

 Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč za rok, za kaž-
dého dalšího psa 100 Kč.

 Povinností nájemce hrobu je informovat obec 
o  každé změně, která se na hřbitově provádí 
(opravy hrobů, uložení uren, rakví atp.). Vyhláška 
je vyvěšena na hřbitově.

 Informace o dění v obci jsou zveřejňovány na webo-
vém portálu obce www.obecvlkov.cz a dále po-
mocí aplikace pro mobilní telefony a pravidelným 
zasíláním novinek do schránek elektronické pošty 
přihlášených odběratelů (návod k využívání obou 
služeb je uveden na webových stránkách obce).

Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu od občanů zajišťuje spo-
lečnost Marius Pedersen, a.s. Místní poplatek za ko-
munální odpad bude od roku 2022 vybírat Obec Vlkov. 
Od 1. ledna 2021 společnost Marius Pedersen zdar-
ma odebírá při pravidelných svozech sběrných nádob 
jedlé oleje a tuky v PET lahvích. Vypouštění těchto 
odpadů do kanalizace je v rozporu se zákonem. Po-
stačuje, pokud naplněnou PET lahev umístíte ve svo-
zový den na svoji popelnici.
Obec Vlkov zajišťuje 2× ročně bezplatně pro občany:
 mobilní svoz nebezpečných odpadů,
 přistavení velkoobjemového kontejneru na komu-

nální odpad.
Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé 
a barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti ob-
chodu Petra Hynka. Skládka biologického odpadu je 
pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého roku 
v  lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a  větve se 
ukládají zvlášť na oddělená místa. Na skládku bio-
odpadu nepatří komunální odpad, hlína ani plasty.

92 let
Marie Hejzlarová

91 let
Václav Soukup

90 let
Blanka Procházková

80 let
Milan Plhal

70 let
Miroslav Kadlec

60 let
Helena Vaňátková
Otakar Friedrischek

nad 80 let
Eliška Pourová 1932
Marie Soukupová 1933
Jaroslava Veverková 1936
Hana Černá 1936
Marta Kudrnáčová 1936
Miroslava Veverková 1937
Libuše Rejchrtová 1937
Vladimír Majer 1938
Božena Hynková 1940
Magdaléna Pavlíková 1940
Miloš Konečný 1940

ROZLOUČILI JSME SE:
František Šlejhar, Eva Šarfenbergerová

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA V ROCE 2021 OSLAVILI:
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Citát: 
„Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“                                         
                                                                                                                                  Umberto Eco
Milí čtenáři,

v roce 2021 se zaregistrovalo 60 čtenářů, z toho 15 do 15 let. Počet návštěvníků knihovny a akcí pořáda-
ných knihovnou byl 728. Čtenáři si vypůjčili 1 505 knih a 156 časopisů. MVS – meziknihovní výpůjční služba 
činila 99 knih. Převážně jsem půjčovala knihy z Jaroměře a jejich poboček na Zavadilce a v Josefově a také 
z knihovny v Černilově. Vzhledem k tomu, že jsme do roku 2021 vstupovali v nouzovém stavu a knihovnu 
jsme ve Vlkově otevřeli až 15. dubna, čísla statistiky vyšla velice dobře. Roušky jsme vyměnili za respirátory 
a byli jsme nuceni je používat v knihovně po celý rok. Od dubna do června jsem se musela každý týden podro-
bit antigennímu testu na covid. Přesto se nám 
podařilo šestkrát setkat při tvoření, i když jen 
v  omezeném počtu. Od června do listopadu 
nám Andrea Šulcová vymýšlela a připravovala 
překvapení, ať už při tvoření pískových mandal, 
sešití věnečků s levandulí, pletení podložek pod 
hrnce z pedigu, vyrábění podzimních dekorací 
z přírodnin nebo vánočního věnce se skřítkem.

O prázdninách, 11. července, navštívily naši knihovnu metodičky z knihovny v Náchodě, a to Adéla Vla-
chová s kolegyní. Líbila se jim jak naše knihovna, tak historická třída. Obdivovaly, že i v tak malé knihov-
ně je možnost výběru z nových knih. Zajímaly se také o akce, jež naše knihovna pořádá. Do knihovny pak 
12. července zavítaly děti z tábora pořádaného místním Sokolem.

Dále se nám 18. září podařilo uspořádat v podkroví obecního úřadu vyprávění o knize vlkovského občana 
Ondřeje Ti kovského a historika Jaroslava Šůly „Ve městě a na zámku. Dobrušští měšťané kontra opočenská 
vrchnost za třicetileté války“. Vyprávění Ondřeje Ti kovského bylo obohacující a nezapomenutelné. Došlo 
i na dotazy a křest knihy. Sešlo se nás téměř čtyřicet posluchačů. Kniha i s věnováním je k zapůjčení v naší 
knihovně.

V roce 2021 byly pořízeny do knihovny nové zajímavé tituly, přibylo 94 knih. Namátkou vybírám pro do-
spělé čtenáře: Rudiš Jaroslav – Winterbergova poslední cesta, Hartl Patrik – 15 roků lásky, Mach Jiří – Zmize-
lé Orlické hory, Dršata Jaroslav – S kolem kolem Araratu, Mornštajnová Alena – Listopád, Duffk  ová Michaela 
– Zápisník abstinentky, Palán Aleš – Nevidím ani tmu, Špitálníková Nina – O životě v KLDR, Hladká Kamila 
– Sestry, Caplinová Julie – Kavárna v Kodani, Herman Marek – Máma není služka, máma je dáma. Pro děti 
a mládež třeba Špaček Ladislav – Dědečku, vyprávěj o Česku, Dziubak Emília – Stavitelé z říše zvířat, Šárková 

Danka – Alenka a Krakonoš, Socha Radomír 
– Kouzelný herbář skřítka, Paolini Christopher 
– Brisingr a  spousta dalších. Na webových 
stránkách knihovny: http://www.knihovna-
vlkov.webk.cz jsou další novinky knih i online 
katalog, kde můžete vyhledávat.

Knihovna je umístěna v budově bývalé ško-
ly Vlkov čp. 7 v prvním poschodí. Je otevřena 
každý čtvrtek od 15.30 – 18.30 hodin.

Zápisné na rok 2022: dospělí 30 Kč, dů-
chodci 20 Kč, studenti a děti 15 Kč.

Po domluvě lze knihovnu navštívit i mimo 
výpůjční dobu. Starším občanům nabízím do-
nášku knih.

Všem čtenářům a podporovatelům knihov-
ny děkuji a těším se na setkávání s vámi.

Milena Havlová, knihovnice

V obecní knihovně čtenářů 
a výpůjček neubývá

Respirátory byly nezbytné i při návštěvě knihovny

Tvoření - vánoční věnce se skřítkem
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Vážení spoluobčané, 
abych v našem příspěvku uváděl, že zvěře ubývá, a že jsme střelili tolik a tolik bažantů, které jsme nejdříve 

koupili… To jsem nechtěl, a proto jsem se rozhodl, že příspěvek pojmu trochu jinak. Rozhodl jsem se vám 
předestřít námět k zamyšlení na téma myslivost. Zda byste se mohli na chvíli zamyslet nad problematikou, 
kterou vy, jako „nemyslivci“, nemusíte vnímat tak intenzivně. Chtěl jsem zde nastínit problematiku činnosti, 
jež je stále provozována pod názvem myslivost. Z toho důvodu jsem si dovolil použít citace ze stránek Wiki-
pedie, kde je krátce vysvětleno, co si můžeme pod slovem myslivost představit; cituji: „Myslivost je soubor 
činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást ekosystému, a spolková čin-
nost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součást kulturního dědictví.“ Tolik 
citace.

Jelikož vykonávám myslivost od roku 1977, s tímto výkladem nemohu jinak než souhlasit. Od svých my-
sliveckých začátků jsme byli vedeni k úctě k přírodě, zvěři a tradicím české myslivosti. Jako mladí začínající 
myslivci jsme k tomu byli našimi staršími kolegy vychováváni a my jsme se pak snažili svoje získané znalosti 
a zkušenosti předávat mladším. Čas běží, společnost a její priority se vyvíjejí a mění. Podle mě se u nás mysli-
vost mění v něco jiného, což bych již nazval příznačněji slovem „lov“. Zase bych si dovolil citovat: „Lovem se 
rozumí stíhání a zmocňování se zvěře. Z hlediska biologie a etologie je lov chováním predátora.“ Konec 
citace.

Vrátíme se tedy do prostředí naší honitby. V minulých příspěvcích jsem již uvedl řadu konkrétních skuteč-
ností zde v Rasoškách. Myslím tím, že zdejší honitba byla vždy honitbou s přirozeným výskytem drobné zvěře 
(koroptev polní, bažant obecný a zajíc polní, a to v počtech stovek až tisíců kusů). Tato zvěř nyní buď téměř 
vymizela (koroptev polní, druh vedený v tzv. Červené knize ohrožených druhů), nebo se vyskytuje velice spo-
radicky a pouze díky našemu umělému odchovu na ni můžeme ještě občas v přírodě narazit (bažant obecný 
a zajíc polní). Nyní se zde vyskytuje ještě v hojném počtu zvěř srnčí, která se tady naopak začala lovit teprve 
v šedesátých letech minulého století. Přesto naše společnost tlačí na navýšení lovu některých druhů zvěře 
a upravuje doby a způsoby lovu. Naposledy byl schválen lov mladé zvěře spárkaté (u nás zvěře srnčí), po 
celou dobu roku. Vždy se lov končil v zimních měsících, aby přes 
zimu, dobu strádání, měla zvěř klid a byla pouze přikrmována 
a měla čas dospět. To se pak projevilo na kvalitě trofejí i zvěři-
ny v hlavní lovecké sezoně. Dnes se pořádají velké společné na-
háňky na černou, vysokou (jelení) zvěř za účelem snížení jejich 
stavů (škody v  lesích) a nemalý je i význam fi nanční. Nájemce 
potřebuje zaplatit nájemné a škody. Potřebuje tak zvýšit zisk, 
za místo na naháňce se tak platí, další zisk je z prodeje zvěřiny. 
Stát také přispívá za každý ulovený kus černé zvěře, což přispí-
vá ke snížení rizika výskytu prasečího moru. Tento způsob lovu 
nemá jistě s průběrným lovem slabých kusů nic společného. Na 
výstavách se již nehodnotí chovnost ulovené zvěře podle trofejí, 
záleží pak mnohdy pouze na uživateli honitby, co chce, aby bylo 
loveno. Podle mého názoru se „myslivost“ nezadržitelně mění 
na „lov“. Jestliže dříve nebylo jednoduché dostat se do mysli-
veckého sdružení (dnes mysliveckého spolku, dle zákona), nyní 
je zájem o provozování myslivosti malý, což dokladují snižující se 
počty myslivců nejen v ČR, ale i zde v našem mysliveckém spolku. 
V současné době máme 21 členů, nejméně za celou dobu, co zde 
vykonávám myslivost. Téměř polovina členů je starších 65 let. 
Protože jsme všichni zahlceni množstvím informací z  různých 
medií, které nám předkládají zaručené exkluzivní zprávy, nechám 
na vaší zralé úvaze odpověď na otázku: „Kde končí myslivost 
a začíná jenom lov a zdali není myslivec také ohrožený druh“?

Myslivosti zdar!
Za MS Paseky Rasošky z.s. Jaromír Baše

Myslivost, či lov?
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V roce 2021 proběhly významné investice do budovy našeho zařízení, které fi nancovala Obec Rasošky. 
Jednalo se o celkovou renovaci chodby školy za 300 000 Kč. Dále renovaci topení, kdy byla mateřská škola 
napojena na energeticky úspornější kotel, který již fungoval v základní škole. Tato investice také dosáhla část-
ky cca 300 000 Kč. Přitom se renovovala chodba a šatny MŠ, kde se vyměnila dlažba. Dále sem byla pořízena 
skříň na lůžkoviny, neboť dojde ke změně uložení matrací a lůžkovin, určených k odpolednímu odpočinku dětí. 

V základní škole dochází k výměně interaktivních ta-
bulí. Životnost předchozích už byla vyčerpána a náklady 
na jejich opravu nebyly ekonomicky výhodné. Pořizují se 
tabule do obou učeben, každá v částce 113 000 Kč. Za 
tyto fi nanční prostředky patří našemu zřizovateli velký 
dík, přispívá tím ke kvalitě prostředí a výuky.

Školka i škola je opět zapojena do Šablon III. V rámci 
tohoto projektu lze objednat vzdělávací programy, které 
mají naše děti fi nancované z těchto Šablon. V MŠ pro-
běhl projektový den Malé technické univerzity s názvem 
Stavitel města. Děti stavěly silnice a ulice podle plánu, 
pak z kostek určené budovy a nakonec je zakreslily do 
mapy. V ZŠ proběhl projektový den Ptačí park, kde se 
děti seznámily s  tamními ekosystémy a  také se snahou 
o návrat k původnímu ekosystému této oblasti. 

O další naplánovaný projekt nás, bohužel, připravila pandemie covid. Té se dotknu pouze krátce: strávili 
jsme v distanční výuce téměř celé jaro 2021 a bylo to náročné nejenom pro pedagogy, ale hlavně pro naše děti 
a žáky. Děti z MŠ měly možnost sdílet se svými učitelkami informace a návody k domácí práci přes facebook. 
Žáci se učili přes Teams, ve kterém byli jejich vyučující proškoleni. Byla to velice náročná doba a  já pevně 
věřím, že se k ní už nevrátíme. 

Co se týká hezkých činností, které se svými dětmi prožívá mateřská škola, nabízím vám některé z nich. 
V únoru jsme si jako každý rok užili barevný týden a karneval. 

Velikonoce proběhly opět v době uzavření všech škol, i mateřských, proto jsme pro rodiče nachystali Veli-
konoční stezku po vesnici s úkoly. Před školkou stál v květináči strom vajíčkovník, na který děti věšely vlastno-
ručně ozdobená vajíčka. Čarodějnice už jsme mohli oslavit společně ve školce, pro děti jsme připravili spoustu 
soutěží.

Základní a Mateřská škola Rasošky je spádovou školou pro děti a žáky nejenom z Rasošek, ale také 
z Vlkova a dalších okolních vsí. V současné době navštěvuje mateřskou školu šest vlkovských dětí, což 
je 12 % z celkového počtu. Základní školu navštěvuje 12 žáků, což je 28 %. Všechny tyto děti jsou u nás 
spokojené, dostává se jim kvalitního vzdělávání od plně kvalifi kovaného pedagogického personálu.

Zpráva ZŠ a MŠ Rasošky

Projektový den Ptačí park

Karneval ve škole Čarodějnice
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Každý rok chystáme vystoupení pro maminky k jejich svátku, letos jsme se s nimi ale nemohli sejít osobně. 
Básničky a písničky jsme proto natočili a poslali je maminkám přes internet. Starší děti si užily sportovní do-
poledne s trenéry basketbalového oddílu Kanonýři Josefov. Den dětí jsme oslavili soutěžemi na školní zahra-
dě. Také tatínkové slaví svátek, pro ně jsme připravili Pohádkovou stezku se sportovními úkoly.

V červnu strávili předškoláci noc v mateřské škole, soutěžili (tentokrát na téma „hmyz“), tancovali a došlo 
i na noční stezku odvahy. V závěru byl každý předškolák pasován na školáka. Svět hmyzu využili také žáci 
ZŠ, fi nancovaný byl ze Šablon II. Navštívili jsme také rodinu Čudových z Rasošek, abychom viděli mláďata 
papoušků. Starší děti se vydaly s batůžky na tajný pěší výlet.

Na školní zahradě jsme mohli vidět ukázku psí agility ne-
boli překážkové dráhy pro pejsky. Rodiče nám pomohli vy-
zdobit okolí školky podzimními výrobky z přírodnin, které 
vyráběli doma s dětmi. Zahrada se zaplnila skřítky podzim-
níčky, dýněmi, věnečky, zvířátky z kaštanů, šípků. Jako podě-
kování za krásnou podzimní výzdobu jsme pro rodiče a děti 
připravili podzimní stezku vesnicí s  úkoly. Rodiče s dětmi 
si nejprve prohlédli vystavené výrobky před školkou a pak 
se postupně rozcházeli po vyznačené trase, která končila 
u Sport klubu. Tam dostaly děti odměnu. 

Společně s žáky ze základní školy jsme nahráli znělku pro 
obecní rozhlas. Ve školce nás navštívil Mikuláš a čert s nadíl-
kou. 

Rodiče s dětmi vyráběli a dávali ozdoby na náš vánoční stromek před školkou. Děti se nám pak chlubily 
a ukazovaly, která ozdoba je od nich.

Již druhým rokem jsme se zapojili do společné akce školek na Jaroměřsku. Vyrobili jsme dárečky pro klienty 
jaroměřské LDN. Vyrobené dárky a přání k Vánocům jsme předali také na OÚ Rasošky, ZOD Rasošky, v ob-
chodě a na poště.

Do školky dorazil Ježíšek s nadílkou – novými hračkami a pomůckami. Ochutnali jsme cukroví, vyzkoušeli 
vánoční zvyky a tradice jako je pouštění skořápkových lodiček, krájení jablíček, házení střevícem.

Ani žáci základní školy se stále jenom neučí. Hlavní hezkou 
náplň na sebe samozřejmě přebírá školní družina s vychova-
telkami. Jakmile se oteplilo a všichni se zase sešli ve škole, 
opékali jsme špekáčky a bavili se sportovními disciplínami.

Byli jsme na exkurzi v místní bažantnici, kde jsme se dozvě-
děli, jak se to vlastně má s chovem malých bažantů a že v na-
šem okolí se většinou nerodí a neběhají úplně přirozeně, ale 
myslivci jejich stavům tímto odchovem pomáhají. Byli jsme 
také na procházce po vojenském hřbitově v Josefově. Histo-
rie pevnosti Josefov, se kterou je tento hřbitov úzce spjat, je 
velmi zajímavá. Zaujaly nás hroby Turků, pohřbený 200 kg 
hospodský, památník ruských zajatců, ale také informace 
o hromadných hrobech. 

Užili jsme si drakiádu, šipkovanou s hledáním rasošského pokladu, pečení na sv. Martina a malby jeho 
bílého koně, čertovské odpoledne, soutěž o nejhezčího sněhuláka a sáňkování. 

Během roku jsme vyráběli dárečky ke Dni matek a ke Dni otců, také jsme obdarovávali sebe navzájem při 
vánoční besídce s nadílkou, která byla letos obzvlášť bohatá. Protože jsme opět nemohli zorganizovat vánoč-
ní besídku, natočili jsme, společně se školkou, vánoční pásmo, které jsme poslali jako video našim blízkým.

Ve škole a školce se zkrátka nenudíme. Hrajeme si, seznamujeme se se světem kolem nás všemi smysly. 
Ze školy se opět dva chlapci dostali na osmiletá gymnázia, což svědčí o dobré přípravě k přechodu na další 
stupeň vzdělávání na naší škole. 

Pokud chcete také školku a školu navštěvovat, nejste si však jistí, přijďte se k nám podívat. Každý den se 
děje něco hezkého, co nás obohacuje.

Přeji Vám krásné časy a pevné zdraví. 
Za ZŠ a MŠ Rasošky Dana Štěpánová

Mikulášská nadílka v mateřské škole

Opékání špekáčků



12

Vlkovští hasiči pomáhali 
i při likvidaci následků tornáda

Vážené sestry, vážení bratři,
rok 2021 je za námi. Opět byl poznamenán zákazy, vládním nařízením a nouzovým stavem. I přes to všech-

no jsme mohli několik našich akcí přece jen uskutečnit. Stav naší členské základny je 52 členů, z toho 19 žen 
a čtyři mladí hasiči.

Leden byl vždy měsícem návštěv výročních valných hromad sborů v našem okrsku, ale ty se bohužel z dů-
vodu nařízení nekonaly. Bratři Pavel Alina, Václav Bartoš, Jan Rieger absolvovali pravidelné školení na moto-
rové pily on-line formou. V únoru jsme mohli provětrat naši avii díky malému zásahu za Vlkovem směrem na 
Černožice, kde spadlá větev zasahovala do vozovky. Provětrali jsme nejen avii, ale i motorovou pilu. Vzhle-
dem ke stále se nelepšící epidemické situaci jsme bohužel museli už podruhé zrušit tradiční pálení čarodějnic.

Jaro už začínalo být veselejší a 8. května se bratři Pavel Alina a Ondřej Havel mohli zúčastnit spolu se 
zastupiteli obce pietní akce pokládání věnců k pomníku padlých. Ani sběru železa nic nebránilo, a tak jsme 
společně s touto každoroční akcí spálili i kupu s větvemi a roštím, která byla určena na čarodějnice.

Začátek června patří dětem a dětskému dni, který měl být tento rok s  vojenskou tematikou. Bohužel 
vzhledem k situaci a omezením museli vojáci, kteří měli připravený program pro děti, svou účast zrušit a my 
v návaznosti na to museli zrušit i dětský den. Jako náhradní program jsme zorganizovali cyklistický výlet 
v sobotu 5. června. Trasa vedla do josefovské pevnosti, kde jsme si prohlédli podzemní chodby a navštívili 
i josefovskou kovárnu. Sladkou tečkou byla návštěva kavárny Café Josefov, kde si někdo pochutnal na kávě 
a dortíku a někdo si dal pěkně orosené pivko. Dalším bodem našeho cyklovýletu byla zastávka na oběd Na 
Úpě a dále jsme pokračovali do Záchranné stanice Jaroměř, kde nás čekalo velmi pěkné povídání a viděli jsme 
mnoho zajímavého. Čas v záchranné stanici velmi rychle utekl a naplánovanou prohlídku josefovských luk už 
jsme bohužel nestihli. Program nás zmohl, a tak jsme se vydali na zpáteční cestu domů.

Účastníci cyklistického výletu do Josefova
Červen se přehoupl do druhé poloviny a 24. června jsme mohli jen nevěřícně sledovat záběry z jižní Mora-

vy, kterou se prohnalo tornádo a způsobilo katastrofi cké škody. Takové záběry jsme znali doposud jen z fi l-
mů. Kdo mohl, neváhal, a jel pomáhat. Pomoci obětem tornáda se vydal i bratr Martin Prokop, Pavel Vašátko 
a sestra Pavla Vašátková. Velké díky za ně.

Koncem června jsme stáli před rozhodnutím udělat Vlkovskou uličku v tradičním termínu, či neudělat? 
Trénovat jsme nemohli, situace byla stále nemastná neslaná. Věděli jsme, že ročník 2021 musí proběhnout. 
Potřebovali jsme uzavřít náš pětiletý cyklus. Nakonec jsme se rozhodli soutěž uspořádat mimořádně v srpno-
vém termínu. Na soutěž se pořádně připravíme, jde nám přece o pohár.
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Začaly prázdniny a my byli opět požádáni 
starostou T. J. Sokol Vlkov Zdeňkem Krejčím 
o ukázku hasičské techniky na dětském vlkov-
ském táboře. O ukázku se postarali bratr Vác-
lav Bartoš, Daniel Bartoš, Václav Pomezný, Lu-
káš Uždil a sestra Veronika Špačková. 

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny 
a s ní přišla bohužel i hodně smutná zpráva. Ze-
mřel bratr Miloslav Paclík, dlouholetý člen SDH 
Jaroměř, kterého spousta našich členů znala 
osobně, zejména od různých zkoušek, a ti starší 
ze sboru také jako dobrého kamaráda. Rozlou-
čení s bratrem Paclíkem se za SDH Vlkov účast-
nili bratři Pavel Alina a Tomáš Nepokoj. 

Protože se blížila domácí soutěž, 
začali jsme pravidelně trénovat s  no-
vými terči, které potřebují ještě trochu 
poštelovat a budou dokonalé. Jinak to 
není vůbec zlé. V sobotu 28. srpna se 
konala Vlkovská ulička, ukončení pěti-
letky a  zároveň soutěž okrsku. Účast 
družstev nebyla nejlepší. Nezklamaly 
Libřice a z okrsku se dostavila pouze 
Jasenná. Nedalo se nic dělat. Náš sbor 
zastupoval tým VLKOV B, který útočil 
na vítězství v pětiletce, a také družstvo 
žen.

Po počátečních problémech s  terči 
se podařilo soutěž dokončit bez dal-
ších potíží a družstvo domácích se mohlo radovat ze skvělého umístění. Vlkovští muži obsadili první místo 
v okrskové soutěži, první místo ve Vlkovské uličce a první místo v pětiletém cyklu. Odměnou pro náš sbor byl 
tak putovní pohár starosty Obce Vlkov a zároveň muži obhájili třikrát 1. místo v okrskové soutěži a náleží jim 
tak okrskový putovní pohár. První místo obsadily též vlkovské ženy. Tento úspěch nás velmi těší a doufáme, 
že se nám bude dařit i nadále. Tento ročník Vlkovské uličky se navzdory malé účasti dá považovat za úspěšný.

Vlkovská ulička

Vlkovské prázdniny
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V sobotu 16. října jsme byli požádáni o zajištění požární hlídky na maturitním plese jaroměřského gymná-
zia v PDA Josefov. Hlídku provedli bratr Roman Miewald, Václav Pomezný a sestra Pavla Vašátková.

Každoroční setkání preventistů proběhlo 12. října v Jaroměři a sestra Marie Havelková tak mohla spatřit 
prostory nové hasičské zbrojnice, což byl bonus navíc k pravidelnému semináři. Také proběhlo pravidelné 
setkání starostů SDH ve Velké Jesenici, kterého se zúčastnila sestra Markéta Alinová.

Nezadržitelně se blížil konec roku a s ním i zdobení vánočního stromu a mikulášská nadílka, která mohla 
alespoň částečně proběhnout tak, jak jsme zvyklí. Předání balíčků dětem, společné rozsvícení stromu, a to vše 
zakončené nádherným ohňostrojem. Letos bohužel bez vůně svařeného vína.

Nakonec bych ráda poděkovala našim členům, kteří během roku pravidelně a dobrovolně darují krev na 
transfúzní stanici v Hradci Králové a v Náchodě. Velké díky patří také členům, kteří svůj volný čas věnují spor-
tovním, kulturním a jiným činnostem hasičů. Do nového roku Vám i Vašim blízkým přeji za celý sbor hlavně 
hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Marie Havelková
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Vlkovský Sokol 
už má za sebou 125 let existence

Koronavirová vlna, která se začala šířit v novém roce, bohužel přinesla další uzavření sokoloven a ukonče-
ní cvičení. V běžném životě nahradily doma šité roušky respirátory, ale naději pro návrat k běžnému životu 
přinesla možnost nechat se proti viru očkovat. Podzim tak už byl přece jen veselejší. V sokolovně se mohli 
scházet ke cvičení alespoň děti do 12 let, očkovaní a ti, kdo v uplynulých šesti měsících nákazu prodělali. 
Koncem roku ale pandemie opět zesílila, a tak musíme jen doufat, že rok 2022 už bude pro spolkový život 
návratem k normálu.

Naše jednota se zapojila do pomoci obcím po ničivém tornádu, které koncem června během pár minut 
zpustošilo několik obcí na jižní Moravě. Do obce Lužice u Hodonína, kde mají sokolovnu a aktivní sokolskou 
jednotu, tak z naší pokladny putovalo 10 000 Kč na pomoc při obnově infrastruktury obce.

VLKOVSKÉ PRÁZDNINY
V červnu se výrazně zlepšila nákazová situace, a tak jsme začali alespoň s přípravou oblíbené akce Vlkovské 

prázdniny. Třicítka dětí si tak užila týden plný sportu, her, tvoření a legrace. Děti se tady každý den hlavně 
hýbaly, sportovaly a na vymoženosti techniky, které je od pohybu čím dál tím víc odvádějí, si ani nevzpomně-
ly. Přálo nám počasí, a tak jsme chodili do přírody, na hřiště, hráli jsme šipkovanou a jedno odpoledne strávili 
v loděnici na řece Úpě, které nám už tradičně zorganizovala rodina Chytrých. Díky Veronice Špačkové se děti 
mohly povozit ve Vlkově na hřišti na koních. Dětem už tradičně připravili oblíbené odpoledne u rybníku na 
návsi vlkovští hasiči. 

Od vzniku naší Tělocvičné jednoty Sokol ve Vlkově uplynulo v roce 2021 už 125 let, založena byla 
v říjnu roku 1896. Místo připomínky tohoto významného výročí a pořádání sportovních a kulturních 
akcí v obci jsme se museli, tak jako ostatní, podřídit vládním omezením nařízeným v důsledku šířící se 
pandemie koronaviru. Věříme, že se v dalším roce už konečně vrátíme k běžnému spolkovému životu.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se dětem po celý týden v době svých dovolených nebo volna zdarma 
věnovali. Tvůrci sportovního programu byli Zdeněk Krejčí, Petra Hűbnerová a František Rezek. O kulturní 
a tvůrčí vyžití se zasloužily Monika Krejčová, Helena Rezková, Renata Hynková a Vlaďka Ti kovská, které také 
po celou dobu obstarávaly svačiny, dovoz a podávání obědů. Věříme, že tato tradiční akce bude pokračovat 
i v dalších letech.
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Obci Vlkov tímto ještě jednou děkujeme za poskytnutí nezkrácené dotace na činnost našeho spolku. Pro-
tože se necvičilo a ušetřili jsme na platbách za energie, mohli jsme dovybavit sokolovnu novým nářadím a ná-
činím, z čehož se radují všichni cvičenci. Na novou švédskou bednu a míče nám přispěla dotací také Sokolská 
župa Podkrkonošská-Jiráskova. 

Už v září nás překvapil zájem zejména malých dětí o cvičení a vstup do Sokola a nárůst členů jsme zazna-
menávali nejenom my, ale také další sokolské jednoty v naší župě. Naštěstí se tak nevyplnily obavy, že se děti 
nebudou chtít do sokoloven vrátit. 

Jedinou pietní akcí podzimu byla v naší jednotě připomínka Památného dne sokolstva, kdy jsme se 8. října 
setkali u rybníka a po hladině pustili lodičky se svíčkami jako připomínku za sokolské oběti rozsáhlé zatýkací 
akce gestapa v roce 1941, pod názvem Akce Sokol, ke které došlo pouhých dvanáct dní po příjezdu Reinhar-
da Heydricha do Prahy. Tehdy v noci z 8. na 9. října bylo zatčeno na 1 500 sokolských pracovníků, činovníků, 
cvičitelů, starostů a náčelníků žup i jednot. Nejprve byli vězněni bez udání důvodu ve věznicích gestapa po 
celé republice, poté v policejní věznici Malá pevnost Terezín, aby byli následně bez soudu odvlečeni do Osvě-
timi s poznámkou „Návrat nežádoucí!“ 

Doufáme, že se v roce 2022 budeme postupně vracet k pořádání kulturních akcí a děti si opět zazávodí 
třeba na přeborech župy, které se v posledních dvou letech také nemohly pořádat. První květnový den plá-
nujeme uspořádat dlouho odkládaný výlet na horu Říp, a to nejen pro členy Sokola. Poslední týden v srpnu 
plánujeme po roční pauze další společnou dovolenou u moře v Chorvatsku. 

Snad nám už naše plány další vlna pandemie nebo jiné nepředvídatelné události nepřekazí.
Za T. J. Sokol Vlkov Zdeněk Krejčí, starosta 



Vlkovské prázdniny



Vzpomínka na dobu, 
kdy se ještě mohlo 
ve Vlkově tančit…  

Z archivu Josefa Malého a Sokola Vlkov


