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Rozkvetlá pole fi alových máků kolem Vlkova se na jaře stala doslova turistickou atrakcí 

Vedení obce a spolků 28. října při vzpomínce u lípy Svobody



Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, 

před několika týdny završený rok u nás ve Vlkově jako obvykle rámuje ročenka, s jejíž pomocí se můžete 
ohlédnout za našimi společnými 365 dny letopočtu 2022.

Jaký byl z pohledu obce? Na každý pád objektivně lepší než dva roky předcházející, neboť jsme se po době 
pandemických omezení mohli opět postupně nadechnout a začít obnovovat veřejný život. Mohu-li proto 
hned v úvodu začít přáním, a to míněným jak osobně, tak z titulu starosty obce, pak jednomu každému z Vás 
i naší obci jako celku upřímně přeji, abychom nadcházejícím časem procházeli ve zdraví a abychom se mohli 
volně a svobodně věnovat dle vlastního uvážení a vůle svým životům, rodinám, setkávat se s přáteli a na spo-
lečných akcích, kterými byl Vlkov vždy vyhlášený. Kalendář událostí naplánovaných na tento rok se v kanceláři 
obecního úřadu již utěšeně plní, letošek by tedy z pohledu přirozeného života obce jako společenství lidí 
mohl být ve znamení návratu k normálnímu stavu, jaký jsme znali do roku 2019. 
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Událostí prvořadého významu se staly volby do obecních zastupitelstev konané v září. Velmi mě potěšilo, 
že Vlkováci přistupují ke svému základnímu občanskému právu aktivně. Vysoká volební účast téměř 73 % 
dokládá zájem o společné záležitosti. Přijměte proto poděkování mé, ostatních zvolených zastupitelů a jistě 
také všech dalších kandidujících za vyjádření názoru odevzdáním hlasu. Jedním z největších nepřátel společ-
nosti je totiž lhostejnost. Pokud převáží, pak vše chřadne a uvadá. V dalších čtyřech letech se však ve Vlkově 
Vaše zastupitelstvo bude moci opírat o silný mandát, který od Vás získalo. Tato podpora se jistě v dobrém 
promítne do naší motivace a pracovní akceschopnosti.

Volby rozdělily správu a  řízení obce do dvou časových úseků. V tom prvním, předvolebním, jsme ještě 
spolu se zastupitelstvem v předcházejícím složení pracovali na několika dlouhodobých projektech. V loňské 
ročence jsme Vám přinesli stručnou informaci o pořízení urbanistické studie veřejných prostranství obce, 
kterou pro nás vypracovala fi rma Uhlík Architekti. A jelikož jsme se v duchu učiněného příslibu v roce 2022 
zabývali přípravou a načasováním několika prvních kroků, které tento materiál doporučuje, otiskujeme výběr 
poutavého obrázku z jeho obsahu. Sami z nich můžete posoudit, jak citlivě, nápaditě a současně zcela dle 
soudobých trendů námi pozvaní odborníci pracují s tváří naší vesnice. Prvním připraveným krokem je úprava 



parkovací plochy před obecním úřadem, kte-
rá bude namísto tuctového parkoviště řeše-
na jako kultivovaný prostor v estetické vazbě 
na sousední objekty, náves i komunikace. Její 
podoba již bude předjímat architektonický 
výraz dalších postupně proměňovaných čás-
tí Vlkova. Těšíme se, že výsledek bude ukáz-
kou práce s parterem obce jako s místem, jež 
má charakter. O spoluúčast při fi nancování 
úprav plochy žádáme Královéhradecký kraj. 

Zatímco z  architektonického manuálu 
obce bude možné v  následujících letech 
postupně vybírat místa, která budou zralá 
k úpravě, a proměňovat je při dílčích zása-
zích převážně menšího či středního rozsahu, 
cíl vybudovat hasičskou zbrojnici je beze-
sporu záměrem nejnáročnějším. Avšak i v této oblasti pro Vás máme dobré zprávy. Krok za krokem se nám 
daří zdolávat jednotlivé etapy přípravy stavby. Loni se jednalo o dokončení projektu, který podrobně roz-
pracoval úvodní architektonickou studii. Projekční ateliér A 11 z Hradce Králové v dialogu s obcí a hasiči po-
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Projekt k výstavbě hasičské zbrojnice 

stupně zapracoval aktuálně platné požadavky kladené na objekt hasičské zbrojnice. Obec tak nyní disponuje 
úplnou technickou dokumentací nutnou ke stavebnímu povolení. I v případě této očekávané největší obecní 
investice máte možnost seznámit se s vizualizacemi, které ji přibližují. 

S novými zastupiteli jsme navázali na ještě před volbami započatý záměr vybudování fotovoltaické jed-
notky na střeše obecního úřadu, která by obstarávala potřebu elektrické energie v našem ústředním objektu 
užívaném obcí a Sokolem. Vědomi si blížícího se 90. výročí vzniku našeho hasičského sboru, které připadá na 
rok 2024, jsme podpořili pořízení hasičské vlajky jako tradičního atributu této organizace, který dodá lesku 

Pietní akt 8. května u pomníku před školou, kde vystoupily s děti z rasošské základní školy

Dokončení rekonstrukce chodníku od obecního úřadu ke konci 
obce směrem ke hřbitovu
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slavnostním akcím hasičů i obce. Již brzy bude mít veřejnost příležitost se s vlajkou seznámit při obřadu jejího 
předání a uvedení do užívání. O řadě dalších kroků, kterými jsme se zabývali, se můžete dočíst ve veřejných 
zápisech a usneseních ze zasedání zastupitelstva. Jejich trvalým průvodním tématem je pak samozřejmě těsná 
spolupráce a podpora činností naší knihovny, rasošské školy, školky a spolků, o jejichž aktivitách vypovídá 
stěžejní obsahová část ročenky. Postačí zalistovat stránkami oživenými pestrým výběrem fotografi í, aby bylo 
zřejmé, že život v obci tepe, jak jsme bývali zvyklí. 

V  této souvislosti však nemohu pomi-
nout závažný moment, jímž je nesamo-
zřejmost štěstí a  spokojeného života, kte-
ré naše dokumentační fotografi e vyzařují. 
Ačkoliv jsem v úvodu uvažoval o úspěšném 
roce a návratu k normálu, platí současně, že 
za humny zuří zločinná válka. Jsem proto 
hrdý na naši obec, že svoji solidaritu s  tr-
pícími vyjádřila také hmotně, a  to sbírkou 
a  příspěvkem z  obecního rozpočtu, kte-
ré dohromady vynesly přes 6o tisíc korun. 
Tuto podporu od nás osobně převzal teh-
dejší velvyslanec Ukrajiny v Praze, který do 
Vlkova vzkázal upřímné poděkování. Ano, 
i na počátku třetí dekády třetího tisíciletí 
platí okřídlená slova barda alžbětinské An-
glie Johna Donna připomínající, že „žádný 
člověk není ostrov sám pro sebe…“. 

Máme-li ve Vlkově takové zázemí, pak i přes objektivní celospolečenské nesnáze existuje důvod hledět 
v našem lokálním měřítku do budoucna s vírou a optimismem. Navraťme se proto opět k tématu ze začátku 
tohoto úvodníku, v němž jsme hovořili o volném žití osobních životů i sdílení radostí ze společnosti druhých, 
a těšme se na setkávání v roce 2023! 

                                                                                                                              Váš
Jaroslav Veverka, starosta obce

Obec Vlkov pořádala 18. prosince předvánoční posezení spojené se 
soutěží o nejlepší vánoční cukroví - úlky, které se uskutečnilo 

v místní Hospůdce pod lipami. Vítězkou v hlavní kategorii se stala 
Věra Dytrychová. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili.
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Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Vlkov
23. – 24. září 2022

Kolik obyvatel žije v obci

Ve voličském seznamu pro Obec Vlkov bylo zapsáno 304 voličů. Odevzdáno 220 obálek s 1 462 platnými 
hlasy. Volební účast byla 72,70 %. 

VÝSLEDKY VOLEB:

Do sedmičlenného zastupitelstva Obce Vlkov tak byli zvoleni tito kandidáti:
Jaroslav Veverka, Ondřej Ti kovský, Martin Felcman, Zdeněk Krejčí, Vladimír Vávrů (NÁŠ VLKOV), 
Alena Bartošová, Lukáš Zajíček (Sdružení za rozvoj obce).

Ke dni 31. 12. 2021 žilo ve Vlkově 387 obyvatel, z toho:
do 5 let 16
  6 – 17 67
18 – 29 54
30 – 39 30
40 – 49 80

50 – 59 68
60 – 69 27
70 – 79 30
80 – 89 13
90 – 99   2

Volební strana č. 1 
Sdružení za rozvoj obce (31,19 %)

1. Alena Bartošová 90 hlasů
2. Blanka Pomezná 57 hlasů
3. Michal Košťál 57 hlasů
4. Miroslav Toušek 56 hlasů
5. Lukáš Zajíček 61 hlasů
6. Milan Rezek 46 hlasů
7. Petr Prokop 54 hlasů
8. Michal Kostka 14 hlasů
9. Michal Nguyen 21 hlasů

Volební strana č. 2 
NÁŠ VLKOV (68,80 %)

1. Jaroslav Veverka 150 hlasů
2. Ondřej Ti kovský 158 hlasů
3. Vladimír Vávrů 122 hlasů
4. Helena Rezková 120 hlasů
5. Martin Felcman 124 hlasů
6. Jan Rezek 120 hlasů
7. Zdeněk Krejčí 124 hlasů
8. Jan Rieger   45 hlasů
9. Ondřej Havel   43 hlasů

Volební komise pečlivě dohlížela na průběh voleb
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Společenská kronika

93 let
Marie Hejzlarová

90 let
Eliška Pourová

80 let
Věra Černá
Jiří Fišera 
Libuše Fišerová
Jaromíra Hrnčířová

70 let
Jitka Machová
Liduška Pólová

60 let
Marta Kudrnáčová

nad 80 let
Hana Černá 1936
Marta Kudrnáčová 1936
Jaroslava Veverková 1936
Libuše Rejchrtová 1937
Vladimír Majer 1938
Božena Hynková 1940
Magdaléna Pavlíková 1940
Miloš Konečný 1940
Milan Plhal 1941

ROZLOUČILI JSME SE:
Věra Binarová, Miroslava Veverková, Blanka Procházková, Marie Soukupová, Vladislav Mach, Václav Soukup

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA V ROCE 2022 OSLAVILI:

V ROCE 2022 SE NARODILI:

Společné „ano“ zaznělo prvně před vlkovským starostou

Oliver Hűbner

Slovní spojení „jíti k oltáři“ bylo po staletí jednoznačným vyjádřením 
skutečnosti, že někdo uzavírá sňatek. Modernizovaná společnost se již 
dávno odpoutala od kostela jako od jediného možného místa manžel-
ského slibu. V případě občanského sňatku dnes nejčastěji snoubenci, 
jejich svědci a hosté míří takzvaně na radnici. Ačkoliv Vlkov nevede 
matriku, má ze zákona představitel našeho typu obce také právo vést 
sňatečný obřad. Na základě přání jednoho ze snoubenců, který je na-
ším občanem, se tak Vlkov 1. října 2022 stal místem sňatku a starosta 
obce Jaroslav Veverka oddávajícím. Namísto klenby radniční síně tvořil 
kulisu slavnostního dne majestátní ořešák na zahradě jednoho z míst-
ních domů. Pro tuto příležitosti obec pořídila důstojný starostenský 
řetěz se státními a národními symboly. Vlkov je tím připraven na pří-
padné další sňatky v prostředí domova. Mnoho štěstí novomanželům!



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

 Uzamčená schránka, do níž 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 vy-
zvednout na obecním úřadě nebo v obchodě Pet-
ra Hynka.

 Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč za rok, za kaž-
dého dalšího 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 vybírá 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 biood-
padu nepatří komunální odpad, hlína ani plasty. Pro-
síme občany o využívání skládky ve vymezeném čase, 
a  to v  letním období (duben – říjen) do 20 hodin 
a v zimním období (listopad – březen) do 18 hodin.  
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Vážení občané, dovolte mi, abych v letošním příspěvku myslivců trochu zavzpomínal a uvedl některé za-
jímavosti z mysliveckých kronik, neboť v roce 2023 oslaví náš současný spolek kulaté výročí svého vzniku, 
šedesát let.

Chtěl bych zde uvést některé historické milníky a osoby, které se na vývoji myslivosti v naší obci podílely. 
Co předcházelo vzniku MS Paseky Rasošky v roce 1963? V tomto roce i myslivci podlehli tehdejšímu trendu 
společnosti spočívajícímu ve „sjednocování a kolektivizaci“ do větších celků, a proto vzniklo Myslivecké sdru-
žení Paseky Rasošky, do kterého byly sloučeny tehdejší Myslivecké společnosti Vlkov, Rasošky a Nový Ples.

Do této doby byla Myslivecká společnost Vl-
kov samostatná. Podle kroniky vznikla v  roce 
1951, přejmenováním z  tzv. Honebního kroužku 
Vlkov na Mysliveckou společnost Vlkov. O  čin-
nosti tohoto kroužku bohužel nic bližšího neví-
me. Při ustanovení Myslivecké společnosti Vlkov 
byli do jejího čela zvoleni: Václav Pól, předseda; 
Václav Vejnar, místopředseda; Miroslav Baše, hos-
podář; Václav Šichan, pokladník; Václav Zvolský, 
jednatel a dále zde jsou uvedeni členové Václav 
Rejhon a  Josef Baše. Celkem sedm zakládajících 
členů. V této době se zde lovili zejména koroptev 
polní, zajíc polní, bažant obecný a  začínal i  lov 
srnčí zvěře. Ale měli povolený třeba lov jen jedno-
ho kusu v roce! Aby se vlkovští myslivci měli kde 
scházet, postavili si v  roce 1958 na Chumbárku 
chatu, kde měli schůze a základnu také při honech 
na koroptve. Chata již nebyla po roce 1963 slou-
čenou společností využívána a chátrala. Dokonce 
byla vykradena a poškozena. Ještě v roce 1983 ji 
myslivci opravili a vybavili nábytkem, stoly, židle-
mi. I kamna zde byla. Chata byla tehdy využívána 
mysliveckým kroužkem, hlavně dětmi z  Vlkova. 
Na to si jistě dnes již střední generace pamatu-
je. Po ukončení činnosti kroužku chatu opět ně-
kdo vykradl a poničil. Proto se rozhodlo o  jejím 
zbourání. To proběhlo v roce 1994. Tím byla smazána poslední stopa samostatných vlkovských myslivců…

Po roce 1963 byla členská základna MS Paseky Rasošky stanovena na počet 30 myslivců. Tehdy nebylo 
jednoduché se mezi myslivce dostat, oproti současnosti byl zájem o myslivost poměrně značný. Myslivci vy-
pomáhali v obcích i v zemědělském družstvu. Dnes je situace jiná. Členská základna zestárla, věkový průměr 
členů je kolem 59 let. V současnosti máme pouze 20 členů a řada z nich ani není místních. Nejméně polovi-
na členů je ve věku nad 65 let, ti mladší jsou zaneprázdněni svoji vlastní prací, takže na práci pro myslivost 
nemají už mnoho času. To se odráží i v myslivecké zábavě, která byla pro myslivce vždy příznačná a občany 
vítána. Mnozí z Vás si jistě vzpomenou na myslivecké poslední leče ve zdejších hostincích. Ti  nejstarší z nás 
i na poslední leče v hostinci u Konečných či na křižovatce u Hájků. Jedny z posledních velkých lečí byly v hos-
tinci na křižovatce, když zde byl pan Václav Bartoš. Nejenže se tancovalo, hrálo a zpívalo v sále, ale i v lokále! 
Natočený videozáznam nám ukazuje, jak v  lokále hrají čtyři muzikanti, všechny stoly jsou obsazené a  lidé 
tancují. Teplo zajišťoval piliňák, horký vzduch rozháněl větrák a mezi tím vším běhal „Láďa“ a obsluhoval…

Z výše uvedené historie se nám alespoň zachovaly písemné a fotografi cké záznamy, z pozdější doby i zá-
znamy fi lmové. Máme vedené kroniky od roku 1951 do současnosti, fotografi e, černobílé fi lmy bez zvuku 
a samozřejmě pozdější barevné záznamy se zvukem. Sice se říká: „Čas nelze vrátit“, dovoluji si toto doplnit: 
„Ale vzpomínky zůstávají“. Myslivci Vám přejí klidný a pohodový rok 2023
      Jaromír Baše

Historie myslivosti ve Vlkově
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„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“                                         
                                                                      Honoré de Balzac

Obecní knihovna se po dvou letech omezení 
znovu vrátila k bohatým aktivitám

Milí čtenáři,
knihovna ve Vlkově je organizační složkou obce. Je veřejnou knihovnou s univerzálním knihovním fondem, 

čítajícím okolo 4 000 titulů, a je zde pro všechny občany. Pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat, rozvíjet nebo 
bavit dle svého uvážení. Doufejme, že „doba covidová“ je již za námi a nečekají nás už žádná omezení. V roce 
2022 to bylo v lednu a v únoru pravidelné testování pro mne a do 14. března povinnost nosit respirátor pro 
všechny návštěvníky knihovny. 

V roce 2022 bylo registrováno 62 čtenářů, z toho 14 do 15 let. Počet návštěvníků akcí pořádaných knihov-
nou byl 750. Vypůjčených knih 1 445 a časopisů 276 (v roce 2021 to bylo 156). Pro registrované čtenáře je 
možné využít bezplatnou meziknihovní výpůjční službu z knihovny v Jaroměři. Pokud je to z jiných knihoven, 
hradí se poštovné. Meziknihovní výpůjční službu jsem zajišťovala zejména z knihovny z Jaroměře a jejich po-
boček, z knihovny v Černilově, Smiřicích a z Berouna. Časopisy naše knihovna neodebírá, vyjma knihovnicko 
– informačního zpravodaje U nás. Půjčuji časopisy z darů nebo vypůjčené z knihovny v Jaroměři. Oblíbené 
jsou Pravý domácí časopis, Svět motorů, Burda, Kreativ, Dekor a některé další. 

Z nově pořízených knih to jsou pro dospělé například: Kateřina Tučková – Bílá Voda, Karin Lednická – Ži-
votice, Pavel Mertlík – Jaroměř, Pavel Klusák – Gott, Irena Dousková – Konec dobrý, Michal Viewegh – Děra-
vé paměti, Lucie Hlavinková – Kdo šije u Podolské?, Julie Caplinová – Čajovna v Tokiu. Pro děti třeba Petr Sís 
– Zeď, Alena Mornštajnová – Kapka Ája, Klára Smolíková – S Komenským do komiksu, Emília Dzubiak – Rok 
v lese, Radek Adamec – Krakonoš a Mechové jezírko, Jeff  Kinney – Deník malého poseroutky (díl 15. a 16.) 
a spousta dalších. Přijďte si vybrat osobně do knihovny. Webové stránky knihovny si můžete prohlédnout na 
adrese: knihovnavlkov.webk.cz

Knihovna je umístěna v budově bývalé vlkovské školy v čp.7 v 1. poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 
15.30 – 18.30 hodin. Po dohodě lze knihovnu navštívit mimo výpůjční dobu. Starším občanům nabízím do-
nášku knih.

V roce 2022 naše knihovna uspo-
řádala 10 akcí, z toho osmkrát jsme 
se sešli k  tvoření, které pro nás při-
pravuje již šestým rokem Andrea 
Šulcová. Vyzkoušeli jsme si drhá-
ní stojánku na velikonoční vajíčko, 
z polystyrenových krabiček jsme vy-
robili květináče na sukulenty, dotvo-
řili jsme si kabelku, drhali dekoraci na 
stěnu, páranou bavlnkou jsme omo-
távali květináče a dozdobili jsme je 
krajkou a  různými doplňky, stvořili 
jsme podzimního skřítka, patchwor-
kovou kouli i drhané vánoční ozdo-
by. Moc děkujeme, že se s námi stále 
dělí o svou šikovnost a neotřelé ná-
pady.

ZÁPISNÉ NA ROK 2023: 
dospělí 30 Kč, důchodci 20 Kč, děti a studenti 15 Kč
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Koncem června jsme po dvou-
leté odmlce opět četli dětem, při 
již tradiční akci před prázdninami. 
Akce se koná v bývalé školní třídě. 
Předčítala Ludmila Poskonková. 
Děti si při poslechu četby kreslily 
obrázek nebo záložku. Na závěr 
dostaly malou sladkost.

V listopadu proběhla v podkro-
ví obecního úřadu beseda autorek 
knihy „Nebylo jim souzeno žít“ 
Heleny Rezkové a  Pavlíny Špa-
tenkové. Významným hostem byl 
Antonín Burdych, syn rodiny Bur-
dychových z  Končin u  Červeného 
Kostelce, která za 2. světové války 
ukrývala radistu z výsadku Silver A 
Jiřího Potůčka. Šest lidí rodiny Bur-
dychových bylo za tuto odbojovou 
činnost v červenci 1942 na Zámečku v Pardubicích popraveno. Bylo to poutavé a poučné vyprávění. Součástí 
besedy byla autogramiáda. Kniha je k zapůjčení v knihovně. 

Děkuji všem čtenářům a podporovatelům knihovny. Těším se na setkávání s Vámi.
Milena Havlová, knihovnice

V historické třídě vlkovské školy dětem předčítala Ludmila Poskonková

Antonín Burdych



10

V základní a mateřské škole v Rasoškách došlo během roku 2022 k několika úpravám a opravám. V ma-
teřské škole se měnila světla v 1. třídě, následně bylo vymalováno a položen nový koberec. V základní škole 
vznikla z části půdních prostor (dřívějšího skladu BOZP a poté skladu MŠ) nová místnost pro potřeby školní 

družiny. Byla instalována nová elektřina, svítidla a vy-
měněna svítidla ve stávajících částech družiny. Míst-
nosti jsou vymalované a  mají nové koberce. Došlo 
také k první části renovace rozvodů elektrické energie 
právě v části družiny, tj. v patře a na schodišti. Další 
etapa bude následovat.

Částečně se také vyměnil personál školy a mateř-
ské školy – nastoupila nová vedoucí stravování, ku-
chařka, vychovatelka školní družiny, asistent pedago-
ga a učitel, učitelka informatiky a školní asistentka do 
mateřské školy. 

Z minulého pátého ročníku základní školy úspěš-
ně složily přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia dvě 
žákyně – Ema Řadová a Josefína Hotová. Podle zpráv 
od obou děvčat se jim na gymnáziích daří a líbí.

Mezi akce, které se uskutečnily během kalendářního roku, patří:
  Výlet do Josefova (MŠ – 2. třída) - školka děkuje manželům Libichovým a panu Slezákovi za organizaci
  Základní škola znovu malovala autobusovou zastávku v Rasoškách
  Výlet do Výtopny v Jaroměři – (MŠ)
   Princezna Zpěvanka, Vánoční pohádka (MŠ – pohádky ve školce) O zlaté rybce v divadle Drak v Hradci 

Králové (MŠ a ZŠ)
  Program MISP neboli Masáže v MŠ a ZŠ
  Barborka, Mikuláš a čert (MŠ a ZŠ)
  Děti z MŠ vyráběly dárky pro klienty LDN
  Vánoční dílny s veřejností (MŠ a ZŠ)
  Vánoční nadílka (MŠ a ZŠ)
   MŠ byla na školním výletě v bylinkové zahra-

dě hospitalu Kuks. I přes déšť se výlet vydařil.
   Základní škola odjela na dvoudenní škol-

ní výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem. 
Velká gratulace patří manželům Hotovým za 
spolupráci a  pomoc. Děti spaly ve stanech 
a ráno je budily zvuky zvířat, která nebyla dál 
než 10 metrů…

V MŠ a ZŠ proběhla dotazníková anonymní an-
keta spokojenosti s naším zařízením. Celkově klad-
né hodnocení (ano nebo spíše ano) jsme získali 
v 98 % odpovědí. Nad inspirativními připomínka-
mi se zamyslíme a vyvodíme z nich závěry.

Projektem roku 2022/2023 byly a jsou digitální 
technologie. Tomuto tématu se věnujeme v mateř-
ské škole, základní škole i ve školní družině. Děti 
navázaly na polytechnickou výchovu z  loňského 
roku. Předpočítačové představy začínaly objevo-

V rasošské základní a mateřské škole 
jsou úsměvy dětí na prvním místě

Pyžamový den v základní škole 

Žáci základní školy
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vat ve čtvercové síti, kdy byly seznamovány se souřadnicemi a procházely jimi s pomocí hraček ve školce, 
pomocí bodů souřadnic ve škole. Dokáží je vyhledávat, ale i zapisovat do tabulek. Bez využití počítačů tak 
pochopí prvotní funkce programování, na které u nás navazují již ve 4. ročníku. Jako jedna z prvních škol jsme 
začali vyučovat informatiku již od školního roku 2022/2023, zatímco povinnost ze zákona bude až v příštím 
školním roce. 

Abychom ulevili napětí, které by 
mohla práce v  soustředění způsobit, 
a  také jako prevenci možné šikany 
nebo nevhodného chování mezi dět-
mi, využili jsme nabídky masáží mezi 
dětmi. Děti v MŠ i ZŠ se učí vzájem-
ně masírovat, učí se naslouchat svému 
tělu a uvolnit se. Mezi relaxační prvky 
jsme dětem zařadili návštěvu pohádky  
O zlaté rybce v divadle Drak.

V mateřské škole proběhla ukázková 
hodina polytechnické výchovy při Malé 
technické univerzitě „Stavitel mostů“. 
Podobná hodina na téma techniky, pří-
padně environmentální výchovy, je na-
plánovaná ve škole také v  roce 2023. 
Ve škole probíhá Předškolička – se-
známení předškoláků se školou a jejími 
učitelkami, kroužky pro děti: Anglický 
jazyk, Šikovné ručičky, Přírodovědný kroužek a Vědecký kroužek. Pomáhají nám s nimi i naši absolventi nebo 
občané obce Rasošky.

Ve školní družině děti připravovaly krásnou vánoční výzdobu obce. Malovaly betlém, který byl umístěný 
pod obecním vánočním stromem. Po novém roce plánujeme sférické kino, kde budou děti v kopuli kina sle-
dovat vybraný fi lm, a také projekt „O ptácích“.

Naše děti a naši žáci jsou u nás ve škole rády a rádi, úsměvy a štěstí Vašich dětí jsou u nás všech pedagogic-
kých i nepedagogických zaměstnanců na prvním místě. Děkujeme obecnímu úřadu i novému zastupitelstvu 
za vstřícný a partnerský přístup.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rasošky

V mateřské škole

Výlet do železniční výtopny 
v Jaroměři
Výlet do železniční výtopny 
v Jaroměři
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Hasičský rok ve znamení sportovních výkonů, 
školení a pořízení praporu

Vážení spoluobčané, rok 2022 je již za námi a dává nám tak příležitost poohlédnout se za událostmi, které 
náš sbor provázely uplynulou sezonu. Jsme rádi, že po letech omezení ve společnosti může naše činnost konečně 
začít fungovat všemi směry.

Nejprve uvádíme pár statistických údajů. V současnosti čítá členská základna sboru 49 členů, z toho 16 žen 
a 33 mužů. V roce 2022 bylo uspořádáno celkem 12 členských a pět výborových schůzí. Ze soutěžního hlediska 
máme aktivní družstvo mužů i žen. Dále také ve spolupráci s obcí funguje výjezdová jednotka o sedmi členech 
a působí výbor SDH.

Než začneme rekapitulovat celý hasičský rok, dovolte mi krátké zamyšlení. Při pohledu na členskou základnu 
můžeme říci, že máme lidí ve sboru v poměru s počtem obyvatel v obci dostatek. Potýkáme se však s problé-
mem, který netrápí jen náš sbor, ale i jiné spolkové organizace. Je jím zapojení většího počtu členů do aktivní 
práce. Může se zdát, že výsledky a vše, co sbor pro sebe a obec zajišťuje, jde takříkajíc samo od sebe… To je 
skutečně jen zdání, záleží na práci všech! Proto chci touto cestou velmi poděkovat těm, kteří tvoří „zdravé jád-
ro“ zdejších hasičů, a vyzvat i ostatní členy k zapojení do spolkového úsilí. Vaši pomoc potřebujeme! Věřím, že 
každý z nás, vlkovských hasičů, najde v sobě na tato slova odpověď, jak svým dílem pomoci. Situace v období 
covidu nám ukázala, jak život rychle mění zaběhlé pořádky, nejen ve zdraví, ale i v soutěžích či v kultuře. Najed-
nou vidíme, jak věci dříve běžné musíme znovu probouzet k životu, chceme-li se posunout dál. A to my chceme!

Během letošního roku se podařilo přijmout nové mladé členy, Dana Bartoše a Jardu Veverku ml., zapracovat 
je do družstva, a tím i začít řešit generační obměnu nutnou k lepším soutěžním výsledkům. S potěšením mohu 
říci, že první pokroky už jsou vidět. Dáváme jim prostor, jsou na začátku, seznamují se s týmem, technikou a čer-
pají zkušenosti od ostatních. Jejich mládí a elán nám jsou rovněž motivací i příslibem „lepších časů“. Z pohledu 
výbavy máme dobrou techniku, zlepšil se i přístup k tréninkům, a hlavně chuť vítězit.

Začněme už ale hodnotit konkrétní dění v roce 2022. Zimní období jsme zahájili 5. ledna členskou schůzí 
a později návštěvami výročních valných schůzí sborů v našem okrsku. Následovalo odstrojení vánočního stromu 
a probuzení avie kondiční jízdou. V letošním roce jsme z organizačních důvodů neuspořádali hasičský ples, ale 
v roce 2023 se už konat ve spolupráci s obcí bude.

Prvnímu zásahu asistoval 17. února Martin Felcman se svým traktorem u spadlého stromu mezi Vlkovem 
a Smiřicemi, o dva dny později pak pět členů u doutnající hromady větví na místním hřišti. V březnu jsme byli 
požádáni starostou obce o prořezání náletů směrem na Černožice. Zapojili se do toho bratři Alina, Bartoš, Rie-
ger a za obecní zastupitelstvo Jan Rezek. Tato akce byla příležitostí pro procvičení se v práci s motorovou pilou.

Měsíc duben byl do počtu akcí tradičně bo-
hatý. Začal 9. dubna sběrem starého železa, 
kterého se posbíralo 2 500 kg, papíru 400 kg, 
lehkých kovů 30 kg a nějaká ta autobaterie se 
také našla. Účastnilo se ho devět členů, odvoz 
zajistil Martin Felcman se svým traktorem. 

Následovala plánovaná brigáda na opravu 
okna v buňce na hřišti. Nové okno i s nátěrem 
vyrobil Václav Uždil se synem Radkem, klem-
pířské práce provedl Roman Miewald a o sa-
motnou montáž se postarali bratři Alina,                   
V. Bartoš, Rieger. Všem moc děkujeme.

Dne 22. dubna proběhla schůze členů vý-
jezdové jednotky na téma školení bezpečnos-
ti u zásahu a svolávání jednotky. O čtyři dny 
později následovalo okrskové školení zdravo-

vědy v Jasenné. Konec dubna završilo pálení čarodějnic spojené s přípravou občerstvení, hřiště a programem 
pro děti, který vymyslela Markéta Alinová. Postavu Bludimíry ztvárnila nádherně Pavla Vašátková.

V květnu jsme se už těšili na první závody, předcházelo jim ještě kladení věnců k pomníku padlých 8. května. 
K menšímu zásahu jsme přijeli po čarodějnicích na hřiště, konkrétně 12. května, a hasili doutnající kupu, na 
kterou zřejmě někdo přiložil.

Hasiči jako každoročně sesbírali a odvezli staré železo
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Závodit jsme začali 28. května 
v  Josefově a bylo z  toho 3. místo. 
Na rozjezd dobrý počin. Červen 
začal tradičně přípravou na dětský 
den. Dne 4. června jsme uspořádali 
program na téma „Vojsko“ s ukáz-
kou techniky. Akce se vydařila. 

Na 24. června bylo vyhlášeno 
námětové cvičení okrsku na téma 
hledání ztracené osoby. S nápadem 
přišel bratr Václav Bartoš, cvičení se 
zúčastnila naše výjezdová jednotka 
ve složení: Alina, Rieger, Pomezný, 
Všetečka, Felcman, R. Uždil a další 
výjezdové jednotky okrsku. Cvičení 
začalo svoláním na sirénu a probí-
halo v lese na Novém Plese. Dětský den na téma „Vojsko“

K nebezpečně se šířícímu požáru strniště mezi Vlkovem a Rasoškami muselo 6. července vyjet šest hasičských jednotek 
včetně profesionálních

V Rasoškách se vlkovským hasičům dařilo

A byl tu první víkend v červenci, čas místní soutěže „Vlkovská ulička“. Tradiční závod, letos poznamenaný 
komplikacemi v podobě výpadku el. proudu, po celou dobu závodu. Způsobilo ho větrné počasí a následné pa-
dání stromů na el. vedení. A právě padlé stromy jsme jeli odklízet den před soutěží, 1. července, na cestě k Vach-
kovu mostku pod Vlkovem a také u Machových v zahradě. Ale poradili jsme si a soutěž mohla začít, tentokrát za 
zvuků elektrocentrál. Umístění však bylo mizerné. Družstvo „A“ 6. místo, družstvo „B“ 5. místo a ženy 4. místo. 
Větší „ostrý“ výjezd nás čekal 6. července k hořícímu strništi pod Rasoškami, kde zasahovali profesionální jed-
notky i dobrovolní hasiči ze širokého okolí. Avie i sedm členů výjezdové jednotky dokázali svou bojeschopnost.

Srpen se už nesl v duchu čerpání dovolených, přesto jsme 20. vyrazili na závody v  Jasenné. A byl z toho 
úspěch, na který jsme už dlouho čekali. První místo v boji o  Jasennský pohár. V  rychlém sledu pokračovala 
3. září okrsková soutěž v Rasoškách. I tady jsme potvrdili rostoucí formu žen i mužů. Tyto závody byly premi-
érou pro Daniela Bartoše. Ženy vyhrály 1. místo, muži 
2. místo a tím i 1. místo v okrsku. Bravo, bravo, vlčáci 
a vlčice!

Program nabitý událostmi jsme měli 17. září. Ten 
den se ve Vlkově konal jarmark, kde hasiči pomáhali 
s  přípravami. Poté se soutěžní družstvo odebralo do 
sousedních Černožic na závody. Výsledky z předešlých 
závodů předurčovaly týmu úspěch i zde. Družstvo slo-
žené z mužů a žen dosáhlo nejlepšího času sezony na 3 x 
b 30,75 sekund. Všichni věděli - to byl vítězný čas! O to 
větší zklamání způsobila diskvalifi kace. Odpoledne pak 
naši členové Bartoš, Pomezný, Miewald a L. Uždil jeli 
do Jasenné na svěcení praporu. Zbytek závodního druž-
stva pomáhal při průběhu a úklidu na jarmarku.
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Série nedokončených závodů bohužel pokračovala 24. září v Libřicích. Družstvo makalo „na plný plyn“, 
motivace, soustředění, to vše tam bylo, ovšem vytržení B hadice ze stroje znamenalo další „N“. No, nedá se nic 
dělat, jedeme dál!

Dne 25. září SDH společně s obcí Vlkov uspořádal autobusový zájezd do Harrachova. Účastníci mohli na-
vštívit místní sklárnu s pivovarem, Mumlavské vodopády, bobovou dráhu, skokanské můstky i samotné město 
a dát si chutný oběd. Organizaci zajištovala Markéta Alinová.

Posledním závodem podzimu bylo pro náš celek měření sil v Jezbinách dne 1. října. Dosáhli jsme na 5. místo, 
to však nebylo tak důležité, jako spíš premiéra Jardy Veverky mladšího v ostrém závodě. Gratulujeme.

Po skončení závodní sezony naši členové M. Havelková, V. Pomezný a R. Miewald navštívili 21. října okr-
skovou schůzi v Jasenné. Den poté proběhla brigáda na úklidu zbrojnice, údržby techniky včetně „babičky“. 
K obědu zavoněla polévka z kotlíku a k večeři opékané klobásy. Byla to skvělá příležitost vyhodnotit zážitky 
z celého roku činnosti. Svým osobitým humorem nás provázel celý večer Roman Miewald. V průběhu večera 
projevili touhu přidat se k našemu sboru dva již noví členové, a to Aleš Kováš a Roman Fajčík. O zábavu se také 
postarali naši mladí a veterán Zdenda Jandík.

Dalším důležitým příspěvkem k prohlubování znalostí družstva byl kurz první pomoci, konaný 4. -5. listopa-
du ve Velichovkách, na kterém naši členové Marie Havelková, Jan Rieger, Václav a Daniel Bartošovi, Pavla a Bára 
Vašátkovy a Václav Pomezný složili úspěšně testy a praktickou zkoušku. Pevně doufáme, že tento základní kurz 
nezůstane osamocený a bude možnost rozšířit si znalosti o další kurzy v tomto oboru. Konec listopadu s pří-
chodem adventního času připomněl, že je třeba ozdobit vánoční stromy v obci. To se uskutečnilo 26. listopadu 
s doplněním nových ozdob. Plošinu k zajištění osvětlení poskytl pan Minařík z Holohlav. I letos jsme měli mož-
nost navštěvovat místní sokolovnu k zimní přípravě.

Poslední letošní akcí po-
řádanou společně s obecním 
úřadem byl 3. prosince pří-
chod Mikuláše spojený s na-
dílkou pro děti, ohňostrojem 
a  rozsvícením stromu. Naši 
členové zajistili občerstvení, 
program a Michal Košťál s ro-
dinou pekelný koutek, který 
byl hezkým zpestřením. Pro 
děti bylo připraveno cca 60 
balíčků dobrot. Pro zahřátí 
dospělých „padlo“ 15 l svaře-
ného vína a 8 l medoviny.

Za zmínku také stojí, že 
jsme využili nabídky dotace od 
Královéhradeckého kraje na 
pořízení spolkového praporu, 
náš sbor zatím žádný nemá. 
Dotace nám byla přislíbena 
a mohli jsme se pustit do sa-
motného návrhu a  realizace. 
Na základě doporučení jsme 
zvolili fi rmu Velebný&Fam, 

která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Po obdržení cenové nabídky jsme usoudili, že by nám pomohla ještě 
fi nanční výpomoc. Oslovili jsme tedy obec s žádostí, které bylo vyhověno, a my moc děkujeme. 

Dovolte mi ještě obeznámit Vás krátce a stručně s aktuálním stavem nové hasičské zbrojnice. Stavba je ob-
délníkového půdorysu se sedlovou, do loubí přetaženou střechou, s důmyslně uspořádaným vnitřním prostorem 
zaměřeným zejména na funkčnost. Nyní je ve stavu podaného stavebního povolení, které bychom měli mít 
v roce 2023. Následně se bude pracovat na zajištění fi nancování a na přihlášení do nejvhodnějšího dotační-
ho titulu. V průběhu roku také chodíme gratulovat našim členům k jejich životním jubileím. V závěru mi dovolte 
poděkovat dobrovolným dárcům krve z našich řad za jejich přínos společnosti a všem členům za obětavou práci. 

Vážení spoluobčané, děkuji Vám za pozornost a za celý sbor přeji do nového roku Vám i Vašim rodinám pev-
né zdraví.                                                                                                          Marie Havelková, starostka SDH Vlkov

Mikuláš se svým doprovodem naděloval i v letošním roce
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Sokolové se vrátili ke sportování 
i pořádání kulturních akcí
Sokolská jednota ve Vlkově se od jara letošního roku navrací po dvou letech proticovidových opat-

ření ke své běžné činnosti. 
Od konce března jsme se pak mohli bez omezení vrátit k pravidelnému cvičení. I když ještě v únoru nebylo 

možné uspořádat Sokolské šibřinky a dětský karneval, 16. dubna jsme už za velkého zájmu sportovců odehrá-
li po dvouleté přestávce Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, na který se sjely tři desítky hráčů.

V dubnu byla hospodářka naší jednoty Helena Rezková zvolena již počtvrté do funkce starostky Sokolské 
župy Podkrkonošské-Jiráskovy, která v současnosti sdružuje 32 sokolských jednot se cca 4 000 členy.

VÝLET NA ŘÍP, DO ROUDNICE A PANENSKÝCH BŘEŽAN
Velkou vzpruhou k návratu do sokolské činnosti byl 1. května vpravdě vlastenec-

ký autobusový zájezd na Litoměřicko. Celkem 57 účastníků zcela zaplnilo autobus 
a vyrazili jsme směr Říp.

A jak nás po poměrně náročném výstupu na památnou horu poučil náš průvodce 
Ondřej Ti kovský: „Výstup na Říp pochopitelně není jen turistickým výletem, nýbrž cestou 
do několika světů úzce spojených s naší zemí. Je putováním za mýty starých Slovanů, do doby 
úsvitu českých dějin a do časů vzepjatého vlastenectví 19. století, kdy se pouť na Říp stala 
demonstrací příslušnosti k češství.“ Tyto tři roviny nám Ondra dále přiblížil ve vyprávění 
o božstvech a legendách „kmene Čechů“, o původu staroslavné románské rotundy 
svatého Jiří a o úloze sokolů v procesu národní emancipace. A právě první májo-
vý den byl i dnem, kdy na Řípu pořádala celostátní setkání Česká obec sokolská. 
Potkali jsme se tady i s početnými davy sester a bratří z celé republiky a měli jsme 
možnost koupit si suvenýry vydané k této události.

Druhou zastávkou se stala pů-
vodně biskupská Roudnice nad La-
bem, kde jsme si prohlédli výtvarně 
hodnotné interiéry kostela a  gotic-
kého kláštera augustiniánů. Tehdy 
ve 14. století byl zdejší klášter ze-
jména díky opatské knihovně jedním 
z předních duchovních a  kulturních 
ohnisek českého království.

V  pozdním odpoledni jsme pak 
výlet zakončili návštěvou Památníku 
národního útlaku a odboje v Panen-
ských Břežanech, který je umístěn 
v areálu tzv. horního zámku. Zámek se krátce po vzniku Protektorátu Čechy a Morava se stal sídlem státního ta-
jemníka K. H. Franka. Na závěr jsme poseděli a rozjímali v Santiniho kapli sv. Anny z roku 1707 v přilehlém parku. 

Památku padlých spoluobčanů ve světových válkách jsme uctili 8. května s dalšími občany při pietním aktu 
u pomníku u školy. Několik dětí z naší jednoty reprezentovalo Vlkov na přeborech župy v plavání a v atletice, 
tentokrát sice bez medailových umístění, ale pilně trénujeme a věříme, že se úspěchy dostaví.

VLKOVSKÉ PRÁZDNINY
Už bez potřeby testování na covid a dalších omezení jsme i v roce 2022 uspořádali pro děti oblíbený „pří-

obecní“ tábor nazvaný Vlkovské prázdniny. Zájemci se hlásili od začátku roku, a tak jsme s náborem neměli 
žádný problém. Třicítka dětí si v týdnu od 18. do 22. července užila nejen každodenní sportování v sokolovně 
a na návsi, vypravili jsme se i na výlet do historické pevnostní kovárny v Josefově, každý den bylo pro děti při-
praveno také nejrůznější tvoření. Protože po všechny dny panovalo horké letní počasí, postavili jsme dětem 
před sokolovnou bazén, kde se mohly ochladit a patřičně se vyřádit. Jedno odpoledne pak strávily díky ocho-
tě Veroniky Špačkové a spol. na hřbetech koní ve stínu lip na návsi. Pro mnohé děti to byla jezdecká premiéra.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se dětem po celý týden v době svých dovolených nebo volna zdarma vě-
novali. Tvůrci sportovního programu byli Zdeněk Krejčí, Petra Hűbnerová, Petra Poláčková, Marika Procker-

Vlkovští účastníci zájezdu před rotundou sv. Jiří na Řípu
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tová, Kateřina Hotová a František Rezek. O stravování,  kulturní a tvůrčí vyžití se zasloužily Monika Krejčová, 
Helena Rezková a Vlaďka Ti kovská. Věříme, že tato tradiční akce bude pokračovat i v dalších letech. Kdyby 
se někdo z Vás chtěl do Vlkovských prázdnin také zapojit, budete vítáni. 

Poslední srpnový týden jsme pak po roční přestávce uspořádali oblíbený zájezd do Chorvatska. Třicet 
členů a příznivců našeho Sokola tak strávilo opět nezapomenutelný pobyt ve středisku Duče. Od 18. srpna 
2023 pojedeme do Chorvatska zas.

Od září se do našeho Sokola přihlásilo mnoho nových členů, a to zejména dětí, což nás opravdu těší. Ke 
konci roku tak máme 125 členů a vracíme se k členské základně, kterou jsme měli před covidem. 

Tradiční Vinobraní jsme ještě s trochou obav uspořádali po tříleté přestávce 1. října. Počet návštěvníků 
a atmosféra v sále předčila naše očekávání, pobavit se přišlo na 150 lidí. Žádné viry se na parketu nerozšířily 
a ohlasy návštěvníků byly jen pozitivní. Právě tato kulturní akce se pro mnohé stala návratem k normálnímu 
kulturnímu životu, na jaký jsme byli zvyklí do roku 2020. 

Památný den sokolstva, který je od roku 2019 významným dnem 
České republiky, jsme si i ve Vlkově připomněli 8. října pouštěním 
lodiček (sokolských světel) za padlé a popravené sokoly. Věříme, 
že i v roce 2023 svojí účastí na kulturních a sportovních akcích pod-
poříte činnost naší jednoty. Zveme již nyní na Sokolské šibřinky 
v sobotu 4. března 2023 a následující den se mohou děti těšit na 
karneval. V sobotu 11. března se pak uskuteční další archeologická 
expedice s Ondřejem Ti kovským, tentokrát se budeme do nedale-
kých lokalit přepravovat vlastními auty.

Naši cvičitelé věnují pravidelnému cvičení každoročně bezplat-
ně stovky hodin svého volného času a v sokolovně cvičí všechny vě-
kové kategorie po sedm dní v týdnu. Sokolovnu si mohou za režijní 
cenu půjčit i jiní sportovci. Kromě sálu sokolovny využíváme i ma-
lého sálu v podkroví obecního úřadu. Maminkám nabízíme prostor 
pro činnost mateřského klubu, který se tady scházel pro mnoho let. 
Nyní jeho činnost stagnuje hlavně kvůli malému počtu narozených 
dětí. Kdyby se někdo chtěl této činnosti ujmout, ozvěte se nám.

Koncem roku se naše jednota vypořádala s poslední splátkou 
půjčky, kterou jsme si museli vzít v roce 2016 kvůli více než milio-
nové pokutě vyměřené Generálním fi nančním ředitelstvím. Přesto-
že jsme tuto situaci nezavinili, ke splácení jsme se postavili čelem, 
a ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří nás nenechali padnout, 
a dary i půjčkami se zasloužili za to, že sokolovna zůstává i nadále 
v majetku zdejšího Sokola. Jsme na každého dárce, kterému nebyla 
lhostejná těžká situace našeho spolku, opravdu hrdí. 

Děkujeme i Obci Vlkov, která činnost naší jednoty každoročně podporuje dotací na činnost. Pro rok 2023 
je už schválená ve výši 95 000 Kč. Věříme, že se tak dokážeme popasovat s navýšením cen energií.

Ještě jednou tedy děkujeme všem členům našeho Sokola i  jeho příznivcům za nezištnou pomoc při or-
ganizování výše uvedených akcí, roznášení plakátů, úklidu, organizování každodenního cvičení. Bez jejich 
přičinění by naše činnost v tomto rozsahu nebyla možná. Děkujeme i za jakékoliv dary do plesových tombol. 
Tělocvičná jednota Sokol Vlkov zůstává díky úsilí celého výboru jednoty funkčním subjektem, ale pro budouc-
nost naší jednoty potřebujeme i další členy, kteří budou postupně přebírat naši štafetu. Do nadcházejícího 
roku přejeme všem spoluobčanům především pevné zdraví a životní pohodu.

Za T. J. Sokol Vlkov Zdeněk Krejčí, starosta, a Helena Rezková

Sokolská světla na vlkovském rybníku 



Výlet na Říp a do jeho okolí

Roudnice nad Labem

Gotický klášter v Roudnici 

Památník 
Národního útlaku a odboje

Uvnitř  kaple sv. AnnySantiniho kaple sv. Anny v Panenských Břežanech

U rotundy na Řípu



Vlkovské prázdniny


