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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám nejprve jménem celého zastupitelstva popřála vše nejlepší, hlavně hodně zdraví

a životní pohody do roku 2006. 
Ten bude pro nás všechny zlomovým. Zastupitelé se snaží o to, aby v něm začala již tak dlouho zmi−

ňovaná a všemi diskutovaná přístavba a stavební úpravy obecního úřadu. Předpokládané náklady na tuto
stavbu činí zhruba 6 500 000 Kč. Přes problémy s tím spojené se nám v posledním čtvrtletí loňského roku
podařilo zajistit vytoužené stavební povolení. Je však také pravda, že zastupitelstvo zrušilo veřejnou za−
kázku na tuto akci, a to kvůli nedostatku finančních prostředků na její zajištění. Předpokládali jsme, že
banka poskytne vyšší úvěr než který nám nabídla. Všichni však pevně věříme, že se nám tento problém
podaří během prvního čtvrtletí nového roku vyřešit a nejdéle v polovině roku bude výstavba zahájena.
Zažádali jsme a ještě požádáme o několik dotací, tak držme palce, ať se podaří získat potřebné prostřed−
ky. Musím dále poděkovat TJ Sokol, která se také snaží získat peníze pro tuto nejdůležitější stavbu v obci,
kde se dá. 

Dalším větším záměrem je zajištění bezdrátového internetu pro celou obec. Bohužel však musím kon−
statovat, že rozvoj naší obce brzdí majitelé pozemků, kteří ve Vlkově nemají ani trvalý pobyt a přesto
o naší obci rozhodují a nezvažují důsledky svého jednání. Veškerá snaha zastupitelů o zajištění této,
v současné době zejména mladší generací velice žádané služby, tak prozatím přichází vniveč, protože ni−
kdo z majitelů pozemků nesouhlasil s přivedením několika desítek metrů kabelu k elektrické přípojce ke
sloupu na hřišti. Nepřestávám však věřit, že řešení přece jen nalezneme. Pozitivní zprávou pro Vás je to,
že obec uspěla s žádostí o dotaci na zřízení internetu pro veřejnost, který bude umístěn v obecní knihov−
ně. O zahájení provozu Vás budeme včas informovat.

V minulém roce jsme se také zapojili do systému hospodaření s odpady EKO−KOM a tím získali pro
obec potřebný kontejner na papír. Opraven je pomník padlým u školy a uskutečnili jsme mnoho dalších,
byť menších akcí.

Jak jistě víte, v roce 2005 získala obec 200 000 Kč dotace z Nadace VIA na úpravu vlkovské návsi. Proto
Vás prosím abyste se aktivně zapojili do tohoto projektu, který má být proveden prostřednictvím naší spo−
lečné spolupráce − diskusí, připomínek, návrhů, společného plánování až po samotnou realizaci. Doufám,
a první listopadové setkání na vlkovské návsi za Vaší hojné účasti mě v tom utvrdilo, že všichni chceme
prostředí naší obce zvelebovat tak, abychom se rádi vraceli do svých domovů, zvali sem k odpočinku i své
známé a příbuzné. Nepropásněte proto začátkem února první společné plánovací setkání k vlkovské ná−
vsi, kde budete mít příležitost navrhnout své představy o budoucí podobě tohoto jedinečného prostoru.

Ještě jednou bych Vám chtěla připomenout, že jakékoliv podněty pro rozvoj obce, připomínky k živo−
tu v obci je možné kdykoli sdělit na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva nebo je v písemné po−
době vhodit do schránky umístěné v obchodě.
Těším se na Vaše názory a připomínky

Ing. Alena BARTOŠOVÁ
starostka 
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O ččem jjednalo oobecní zzastupitelstvo vv rroce 22005
LEDEN

4. ledna − účast 6 členů zastupitelstva, omluven
Ing. Plhal.

Projednán návrh rozpočtu obce na rok 2005. 
Jednohlasně schváleno vypracování ročenky
obce, zadáno Heleně Rezkové. Ta se vzdává od−
měny za zpracování. 
Částka na dar při vítání občánků se zvyšuje na
250 Kč a dále budou obcí zaplaceny fotografie
do kroniky. K výročí narození budou darovány
balíčky v hodnotě 350 Kč.
Renata Hynková navrhuje zakoupení dvou od−
padkových košů k pohostinství a autobusové za−
stávce, zastupitelé schválili jednohlasně. 
Projednána žádost Hany Bubelové na úpravu
vjezdů − potíže s dešťovou vodou. Situaci prově−
ří stavební komise ve spolupráci s Petrem
Hynkem.
Dostavbu obecního úřadu je třeba řešit urychle−
ně a využít přitom názory občanů. Tělocvičná
jednota Sokol Vlkov má již přislíbenou dotaci na
dostavbu pro letošní rok. 
Akce rekonstrukce komunikace na Švamberk −
zbývá splatit půjčku ve výši 392 000 Kč.
Petr Hynek obdržel 16. 12. 2004 dopis od
Ing. Plhala, aby doložil doklad o koupi asi 100 ks
kamenů, které byly vyhrnuty ze země pod chod−
níkem u Pipkových. Dle sdělení Petra Hynka mu
je Ing. Plhal přenechal jako odměnu za práci při
dozoru na rekonstrukci silnice na Švamberk. Pan
Hynek chce tyto kameny, které měly být vyve−
zeny jako závoz do uličky u Dvořákových, za−
platit, a proto žádá zastupitelstvo o stanovení
ceny, aby se předešlo dalším dohadům. Pan
Hynek dále požádal, aby Ing. Plhal informoval
osobu, která má na věci zájem, vysvětlujícím do−
pisem, který předloží před odesláním
Ing. Bartošové. Prodejní cena stanovena na
100 Kč. Schváleno 5 hlasy, R. Hynková se zdrže−
la hlasování.

23. ledna proběhl ve škole den otevřených dveří.
V 16 hodin se pak na obci uskutečnilo setkání s ob−
čany, kde se jednalo o možnostech využití školy
a přestavbě obecního úřadu. 

25. ledna − účast všech 7 členů zastupitelstva
Rozpoutala se diskuze k umístění kanceláře
obecního úřadu do budovy školy. Názory obča−
nů, vhozené do schránky v obchodě, situaci ne−
usnadnily − polovina s přemístěním souhlasí,
druhá polovina je proti. Lukáš Rejmánek navr−
huje ponechat úřad v současné podobě a po eta−
pách řešit dostavbu. Ing. Plhal připomíná, že ne−

chal vypracovat návrh Ing. Macasem z Pardubic
a Ing. Purem z Hradce Králové.
Zastupitelstvo schválilo, aby naučná stezka
a cyklotrasa − Válka 1866 procházela obcí a na
návsi byla umístěna informační tabule. 
Starostka projedná s obcí Rasošky a Nový Ples
možné změny dopravního značení − omezení
hmotnosti vozidel projíždějících Vlkovem a Ra−
soškami směrem na Nový Ples.
Vyznačení přechodu pro chodce u autobusové
zastávky − schváleno 7 hlasy.
Zastupitelé jednomyslně odhlasovali uzavření
veřejnoprávní smlouvy na řešení agend sociální
péče s Městským úřadem v Jaroměři a další
smlouvy s Městskou knihovnou v Jaroměři.
Ing. Bartošová bude jednat o možnostech zapo−
jení obce do systému EKO − KOM. 
Odsouhlaseno zakoupení odpadkových košů do
částky 5 000 Kč za kus.    

Drahomíra Jirková končí s úklidem sokolovny
a Romana Vávrů s vedením účetnictví. Tyto prá−
ce byly nabídnuty Miluši Šafářové na plný úva−
zek.

ÚNOR

22. února − účast všech 7 členů zastupitelstva
Zástupce firmy TOPOS a. s. seznámil zastupite−
le s programem Gramis, který obsahuje data
z katastrálního úřadu. Předpokládaná cena je
19 500 Kč bez DPH. Zakoupení programu od−
souhlaseno jednohlasně.
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Zastupitelé schválili jednací řád.
Schválena dotace pro TJ Sokol Vlkov ve výši
30 000 Kč. 
Zastupitelstvo nesouhlasí (7 hlasů proti) s od−
koupením pozemků od Romana Bači, který je
obci nabídl. Zastupitelé navrhli oslovit občany,
kteří chtějí změnit své pozemky na stavební, aby
tak učinili. Obec pak případně požádá o prove−
dení změny územního plánu. 
Od 1. března bude Miluše Šafářová přijata na
plný pracovní úvazek jako zaměstnanec na
Obecní úřad ve Vlkově.
V horní části Švamberku se tvoří kaluže. Do
21. 5. 2005 lze uplatnit reklamaci (7 hlasů pro).
Je třeba aktualizovat a nově graficky upravit we−
bové stránky obce. Osloveno bude více firem
(7 hlasů pro).
Na pořízení informační tabule v obci k cyklotra−
se Válka 1866, schválilo zastupitelstvo příspěvek
11 000 Kč (7 hlasů pro). 
Paní Ptáčková ukončí k 1. březnu trvalý pobyt
v čp. 7 (škola). 
Schválena částka 25 000 Kč na projekt rekon−
strukce hasičské zbrojnice (5 hlasů pro − proti
P. Prokop, Ing. Plhal).
Veřejné osvětlení v obci bude na dohodu opra−
vovat Petr Vlk (7 hlasů pro).
Druhá informační tabule obecního úřadu se
umístí na obchodě Petra Hynka − majitel souhla−
sí (7 hlasů pro).
Zakoupení nahrávacího zařízení pro zvukové
pořízení záznamů z veřejných zasedání zastupi−
telstva, školení apod. v ceně do 4 000 Kč (7 hla−
sů pro).
Ing. Bartošová zjistí cenovou nabídku na poříze−
ní digitalizace územního plánu z důvodů podá−
ní žádosti o dotaci. 
Příspěvek na chov koroptve polní (chráněný
druh zvěře) ve výši 3 000 Kč pro MS Paseky
Rasošky schválen 5 hlasy (Ing. Plhal proti,
Z. Jandík se zdržel hlasování).
Řádné zasedání obecního zastupitelstva se bude
konat vždy druhé úterý v měsíci od 19. hod.
(7 hlasů pro).
Faktury za návrhy dostavby obecního úřadu:
Ing. arch. Pur − 9 520 Kč (7 hlasů pro), Ing. arch.
Macas požaduje 64 260 Kč. Výše faktury se za−
stupitelům zdá příliš vysoká. Ing. Bartošová
upozorňuje Ing. Plhala, že při zadání studie po−
stupoval neoprávněně − zadání vypracování stu−
die Ing. Macasem nebylo odsouhlaseno zastupi−
testvem. Na projektovou dokumentaci nebyla
vyčleněna částka v rozpočtu obce. Ing. Plhal
uvádí, že by se projektová dokumentace platila
z úvěru. Závěr − na příští zasedání OZ pozvat
Ing. arch. Macase.
Nově a správně podle zákona stanované měsíč−
ní odměny voleným představitelům obce od 1. 1.
2005: starostka Ing. Bartošová 10 830 Kč hrubého

(7 hlasů pro), místostarosta L. Rejmánek 1 200 Kč
(7 hlasů pro), zastupitelé, kteří jsou členy komisí
a výborů: R. Hynková, P. Prokop, Z. Jandík,
Ing. Rezek − 640 Kč (7 hlasů pro), Ing. Plhal
250 Kč (6 hlasů pro, Ing. Plhal se zdržel).

BŘEZEN

1. března − účast 6 členů zastupitelstva, omluven
Petr Prokop.

Ing. Bartošová přivítala Ing. arch. Macase, který
v roce 2004 zpracoval návrh projektu přístavby
obecního úřadu. Ing. Macas seznámil přítomné
s požadavky Ing. Plhala, který projekt zadával
a souhlasí s tím, že k návrhu měly být vzneseny
písemné připomínky. Starostka obce upozorňuje
Ing. Macase, že výše faktury za odvedenou prá−
ci (64 260 Kč) se zdá zastupitelstvu vysoká. Po
odchodu Ing. Macase se rozpoutala diskuze.
Zástupci TJ Sokol upozorňují, že nebyli jako spo−
luvlastníci budovy přizváni k projednávání za−
dávání projektu. Místostarosta Lukáš Rejmánek
předkládá zastupitelstvu návrh na dostavbu
obecního úřadu a sokolovny od Ing. arch.
Kadečky. Zastupitelé zároveň posuzovali návr−
hy dalších dvou architektů. Poté schválili ukon−
čení spolupráce s Ing. Macasem (5 hlasů pro,
Ing. Plhal proti). Ing. Bartošová byla pověřena
znovu projednat výši faktury, kterou obec od
Ing. Macase obdržela. Zadat vypracování do−
stavby Ing. arch. Kadečkovi bylo schváleno
5 hlasy, Ing. Plhal se zdržel hlasování. S tímto
výběrem souhlasí i výbor TJ Sokol Vlkov.

8. března − účast všech 7 členů zastupitelstva
Ing. Bartošová informovala o jednání s Ing. Ma−
casem o výši faktury. Domluvena částka
30 000 Kč bez DPH (schváleno 6 hlasy, Ing. Plhal
se zdržel hlasování). Starostka upozorňuje na
špatný postup bývalého starosty Ing. Plhala při
zadávání studie a navrhuje odebrání odměny za−
stupitele Ing. Plhalovi (neschváleno − 3 hlasy pro
− Ing. Rezek, Ing. Bartošová, R. Hynková, ostatní
se zdrželi hlasování).
Schválen rozpočet obce na rok 2005 (7 hlasů
pro).

15. března − účast 6 členů zastupitelstva, omluven
Petr Prokop.

Zastupitelstvu byla předložena projektová stu−
die Ing. arch. Kadečky, zpracovaná po projedná−
ní požadavků zástupců obce, TJ Sokol a SDH
Vlkov. Zastupitelé hlasovali o zadání vypraco−
vání projektu přestavby dle předložené studie −
schváleno (pro 5, Ing. Plhal se zdržel hlasování).
Bývalý starosta Ing. Plhal vyzval písemně
Ing. Bartošovou k vyplacení odměny:
1. poměrnou část odměny do 16. 12. 2004, kdy

byl pověřen výkonem funkce starosty podle
§ 107 odst. 1 Sb. Zákona o obcích. 
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Revokace usnesení z 22. března − smrčky v ulič−
ce u Uždilových (požadavek pana Munzara).
S ohledem na roční období se pokácení odkládá.
Pan Uždil bude o záměru písemně informován
a bude−li mít zájem, může si vysázet nové strom−
ky na vlastním pozemku. Stromy na obecním
pozemku budou nyní pouze ořezány. V budouc−
nu se počítá s jejich vykácením, protože svým
vzrůstem ohrožují elektrickou přípojku (schvále−
no 7 hlasy).
Stavební komise sepíše požadavky na opravu
bytu v čp. 7.
Schválena digitalizace územního plánu, cena
14 280 Kč s DPH. Na její pořízení zažádáno o do−
taci (schváleno 7 hlasy).

DUBEN

5. dubna − účast všech 7 zastupitelů
Starostka Ing. Bartošová předložila návrh
smlouvy o dílo s Ing. Kadečkou na projekt do−
stavby obecního úřadu. Ing. Plhal nesouhlasí
s dvěma vchody do přístavby. Ing. Bartošová
vysvětluje, že jsou nutné z požárního hlediska.
Obec zajistí radonový průzkum. Schválena
smlouva na vypracování kompletní projektové
dokumentace za 276 500 Kč bez DPH (6 hlasů
pro, Ing. Plhal proti). 
Pořízení dvou retardérů a příslušného dopravní−
ho značení na Švamberku (schváleno 7 hlasy).
Vyměnit zámky v čp. 7 a provést rekonstrukci
bytu na náklady obce (schváleno 7 hlasy).
Hodnocení brigády na úklid příkopů kolem
obce kolem obce − firmě Rund odvezeno 400 kg
odpadu, část byla vytříděna do kontejnerů. 

2. odměnu po skončení funkčního období sestá−
vající ze tří dosavadních měsíčních odměn (cca
27 000 Kč).

Ing. Bartošová sděluje, že již 8. 2. 2005 požádala
písemně o výklad zákona Ministerstvo vnitra
ČR. Dosud však neobdržela odpověď.
Pan Majer čp. 138 (Zelená ulice) má připomínku
ke špatnému stavu komunikace před jeho do−
mem, dochází tady k znečišťování nového plotu.
Podle sdělení Ing. Bartošové pozemek nepatří
obci, o jeho získání bude jednat.
K plánovanému přechodu pro chodce je třeba
vypracovat studii − schváleno 6 hlasy.

22. března − účast všech 7 členů zastupitelstva
Ing. Bartošová seznámila zastupitele s výsledky
jednání na stavebním odboru v Jaroměři a OHS
v Náchodě ohledně projektu na dostavbu obec−
ního úřadu a sokolovny. Jednalo se hlavně o ka−
pacitu, čistírnu odpadních vod, vytápění, sorti−
ment v provozovně občerstvení. Zastupitelé
schválili zadat vypracování projektu dle po−
drobných projednaných požadavků na pro−
jektovou dokumentaci. Stavba by měla stát do
5 000 000 Kč s DPH včetně zateplení a výměny
oken na stávajícím objektu obecního úřadu
(6 hlasů pro, Ing. Plhal se zdržel hlasování).
Pan Ptáček bude do týdne vystěhován z čp. 7 za
asistence Policie ČR − neoprávněně tady užívá
byt.
Projednána stížnost pana Košťála a paní
Zemánkové na nedodržování rychlosti řidiči na
Švamberku. Zastupitelstvo navrhlo pořízení
dvou retardérů. 
Zastupitelé projednali i další stížnosti na volný
pohyb psů na Švamberku a na hřbitově − je nut−
né dodržovat vyhlášku obce. Upozornění na zá−
kaz volného pobíhání psů po obci bude opako−
vaně vyhlášen rozhlasem a na hřbitov se umístí
cedule „Zákaz vodění psů“.
O sečení trávy v obci má zájem Josef Všetečka.
Za jedno posečení odměna 2 100 Kč (schváleno
7 hlasy).
Pan Munzar žádá o zpevnění uličky a vykácení
stromů v ní. Vykácení stromů schváleno 7 hlasy.
Na zpevnění uličky nejsou v rozpočtu finanční
prostředky − neschváleno (6 hlasů proti,
Ing. Plhal se zdržel hlasování. 
Zaměření budovy obecního úřadu pro vypraco−
vání projektu zadat u firmy GON a. s. (schvále−
no 7 hlasy).

29. března − účast všech 7 členů zastupitelstva
Ing. Bartošová seznámila s cenou projektu na
dostavbu obecního úřadu. Zastupitelé připomín−
kovali návrh smlouvy s Ing. Kadečkou − jmeno−
vitě byly vypsány požadavky ke smlouvě.
Ing. Kadečka bude pozván na příští zasedání
5. 4., kde se celá záležitost uzavře.
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Prodej 5 ks akcií ČSAD Ústí nad Orlicí à 200 Kč
(schváleno 7 hlasy).

26. dubna − účast 6 členů zastupitelstva, omluven
Lukáš Rejmánek.

Schváleno rozpočtové opatření č. 1 − 6 hlasy.
Zpracování internetových stránek obce: nabídky
− p. Kvičera 11 000 Kč bez DPH; Inet servis
4 800 Kč bez DPH; REGIS s.r.o. 3 800 bez DPH.
Šesti hlasy schválena nabídka f. REGIS−ON−
LINE s.r.o. Smiřice.
Pozemek − část cesty Zelená ulice. Majitelem je
Český svaz tělesné výchovy. Ing. Bartošová in−
formuje, že ČSTV nabízí k prodeji obě parcely
(L. V. 294) za odhadní cenu (schváleno 6 hlasy).
Předloženy nabídky firem na rekonstrukci
Zelené ulice. Zastupitelé se dohodli, že možnost
rekonstrukce Zelené ulice se znovu projedná po
vyřešení majetkových vztahů.
Ing. Bartošová informovala o zaplacených faktu−
rách: f. GON − zaměření OÚ − 53 470 Kč; měření
radonu 2 900 Kč.
Ing. Rezek navrhuje zapojit se do programu di−
gitalizace map. Obec platí poplatek 1 000 Kč.
Jedná se o zmapování sítí (Telecom, plyn, voda,
kanalizace, VČE). Schváleno 6 hlasy.
Ing. Bartošová informuje zastupitele, že z důvo−
du špatného výsledku přezkoumání hospodaře−
ní za rok 2004 bude provedena hloubková kon−
trola hospodaření obce. Zastupitelé obdrželi
k prostudování kopii návrhu zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Vlkov za rok
2004. 

KVĚTEN

10. května − účast všech 7 zastupitelů.
Ing. Bartošová předložila k vyjádření žádost
Městského úřadu Jaroměř (odboru dopravy).
Obce Rasošky a Nový Ples si stěžují na přetěžo−
vání komunikace 111/2996 (Rasošky − Nový
Ples) těžkou dopravou. Proto požadují omezení
tonáže již na silnici III/3089 v úseku od křižo−
vatky na hranicích okresů Hradec Králové −
Náchod. Vlkovští zastupitelé schválili odeslá−
ní odpovědi v tomto znění: Souhlasíme se sní−
žením tonáže za předpokladu výjimky pro
zásobování a dopravní obsluhu (schváleno
7 hlasy).
Bezdrátový internet − Ing. Rezek předložil na−
bídku na zakoupení stožáru. Informace Ing. Bar−
tošové − pokud se stožár umístí na hřišti za
Karpíškovými, bude třeba stavební povolení. Do
příští schůze zjistí další potřebné informace, pře−
devším návratnost nákladů a možnosti přívodu
elektřiny. Starostka dává hlasovat o složení stožá−
ru na hřišti − pozemku obce (schváleno 7 hlasy).
Zapojení obce do systému EKO−KOM − Program
čistá obec − čisté město (schváleno 7 hlasy).

Stejným počtem hlasů odsouhlasen i nákup kon−
tejneru na papír za 5 100 Kč bez DPH.
Zastupitelé obce se seznámili s návrhem zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2004. Ing. Bartošová na základě špatného vý−
sledku kontroly požádala Krajský úřad Králové−
hradeckého kraje o hloubkovou kontrolu (schvá−
leno 7 hlasy).
Ing. Plhal osočil starostku, že nebyl pozván
12. dubna k auditu. Ing. Bartošová mu na zákla−
dě písemných podkladů sdělila, že o audit žádal
on sám 26. července 2004 a termín auditu mu byl
sdělen 5. srpna 2004, kdy byl starostou. Termín
byl dále připomínán na veřejném zasedání za−
stupitelstva měsíc před kontrolou. Ve dnech
6. a 7. června bude provedena hloubková kon−
trola. Tímto na ní starostka zve Ing. Plhala.
Konečná zpráva o výsledku kontroly bude pro−
jednána v rámci závěrečného účtu obce.
Projednání výzvy Ing. Plhala k zaplacení odměn.
Ing. Bartošová sdělila Ing. Plhalovi, že dle vý−
kladu zákona provedeného Ministerstvem vnit−
ra ČR mu odměna při skončení funkčního obdo−
bí, sestávající se ze tří měsíčních odměn (cca
27 000 Kč) nenáleží. Odměna za výkon funkce
podle § 107 odst. 1 Zákona o obcích mu náleží.
Za to, že mu nebyla dosud v plné výši proplace−
na, se Ing. Bartošová omlouvá. Dorovnání bude
provedeno v odměnách za měsíc duben.
Slavnosti pod lipami se uskuteční 2. července.
Hudbu a koláče zaplatí obec. Průběh akce zajistí
hasiči. 

ČERVEN

14. června − účast všech 7 zastupitelů.
Bezdrátový internet − k plánovanému stožáru na
hřišti pro připojení bezdrátového internetu je
třeba zajistit elektrickou přípojku. V místě bylo
provedeno kontrolní měření, signál z 30 m
vysokého stožáru by byl dostupný pro celou
obec. Předpokládané náklady na akci jsou
cca 200 000 Kč. Jejich návratnost je reálná.
Ing. Plhal navrhuje aby občané, kteří budou mít
zájem o připojení, na výstavbu přispěli.
Ing. Bartošová nesouhlasí. Ing. Rezek předkládá
rozpis rozpočtových nákladů a nabízí, že před−
loží ještě jednu cenovou nabídku na stavbu sto−
žáru.
Mateřská škola Rasošky žádá o příspěvek na vy−
bavení hřiště − prolézačky. Zastupitelé jsou
ochotni o příspěvku jednat až škola prokáže, že
vyčerpala všechny možnosti získat peníze
z grantů (schváleno 7 hlasy).
Příspěvek 1 000 Kč na dětský den v Rasoškách
byl schválen všemi hlasy.
Mikroregion Jaroměřsko. Starosta Jaroměře
Ing. Klepsa svolal starosty spádových obcí a se−
známil je s možností získávání dotací pro svaz−
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ky obcí − mají větší šance. Město Jaroměř zadalo
vypracování technicko−ekonomické studie na
odkanalizování obce Vlkov. Tu obdrželi zastupi−
telé k prostudování. Rozpoutala se diskuze −
Ing. Plhal říká, že hlavní zájem Jaroměře je při−
pojení obcí na městskou ČOV. Ing. Bartošová
připomíná, že studie na odkanalizování bude
projednávána až 12. 7. 2005. Nyní se jedná pou−
ze o vstup do mikroregionu. Hlasování o vstupu
do svazku obcí Jaroměřsko (schváleno 6 hlasy,
Ing. Plhal proti).
Byt v čp. 7 − vyhodnocení nabídek poptávkové−
ho řízení na opravu, které podaly firmy: Polák,
Zachara, Marek, Bartoš. Zastupitelé po vyhod−
nocení rozhodli takto: rekonstrukci topení
a vody zadat V. Bartošovi (schváleno 7 hlasy).
Dále bude oslovena firma Marek a firma
Zachara − na příští schůzi bude rozhodnuto.
Částku na údržbu zeleně a okopávání růží sjed−
notit na 70 Kč hrubého na hodinu (schváleno
6 hlasy, Ing. Plhal proti).
Ing. Konečný navrhuje vybudovat nový plot za
sokolovnou.
Na MěÚ v Jaroměři byla podána žádost o územ−
ní řízení na dostavbu obecního úřadu. 
Schváleno rozpočtové opatření č. 2 (7 hlasy).

28. června − přítomno 5 zastupitelů, omluven
L. Rejmánek, neomluven Ing. Plhal.

Svazek obcí Jaroměřsko − vyřízeno. Do 12. čer−
vence bude přepracována smlouva dle výhrad
obecního zastupitelstva. 
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce
Vlkov za rok 2004 s výhradami, a to vzhledem
k nedostatkům uvedeným ve zprávě o výsledku
hospodaření.
Byla přijata opatření k nápravě:
– od 1. 4. 2005 byla zavedena nová pokladní kni−

ha, kniha objednávek a kniha vývěsní tabule
– ke dni 30. 6. 2005 byl proveden převod účet−

nictví pod vyšší verzi programu Gordic.
Postupně jsou p. Šafářovou odstraňovány chy−
by v účtování. Termín do 31. 8. 2005.

– vnitroorganizační směrnice budou zpracovány
průběžně, nejdéle však do 31. 12. 2005.

Závěrečný účet obce byl s výhradami schválen
5 hlasy.
Rekonstrukci bytu v čp. 7. zadat firmě Zachara
Jaroměř (schváleno 5 hlasy).
Projednání nabídek − obec bude dále jednat o za−
budování stožáru na hřišti s firmou PROFI−
ELRO s.r.o. Pardubice (schváleno 5 hlasy).
Sečení v obci zajistí Zdeněk Šprinc (schváleno
5 hlasy).
Upozornit Český rybářský svaz, že dochází
k úhynu stromů v Lužinách a připravit nájemní
smlouvu s obcí na část obecního rybníku
v Lužinách (schváleno 5 hlasy).

Pomník u čp. 7 − je nutná rekonstrukce. Fir−
ma Grebeníček nabízí částečnou opravu za
15 000 Kč a celkovou rekonstrukci za 35 000 Kč.
Obě ceny vč. DPH. Záruka 5 let. Zastupitelé na−
vrhují celkovou opravu a jednat o delší záruce
(schváleno 5 hlasy).
Nabídka prezentace obce v katalogu „Cestujeme
po Čechách − Hradecko“. Vydání v 12/2005.
Zajistí Helena Rezková (schváleno 5 hlasy).
Ing. Bartošová navrhuje umístit u hřbitova sto−
jan na kola. Zajistí Z. Jandík (schváleno všemi
hlasy).
P. Šafářová vyhlásí zákaz těžby písku v Luži−
nách.

ČERVENEC

12. července − přítomno 6 zastupitelů, omluven
Petr Prokop.

Ing. Bartošová přivítala hosty veřejného zasedá−
ní − Ing. Filipce, vedoucího odboru životního
prostředí Městského úřadu v Jaroměři a projek−
tanta pana Řezníčka z Náchoda.
Ing. Filipec informuje, že pro naši obec jsou
dvě varianty řešení odkanalizování obce: připo−
jení k ČOV Jaroměř a samostatná ČOV (případ−
ně společná s Rasoškami). Časový horizont za−
čátku výstavby je do šesti let, a to pouze
v případě, že nenastanou žádné problémy.
Zastupitelé včas obdrželi technicko ekono−
mickou studii na odkanalizování k prostudo−
vání.
Pan Řezníček dále sděluje, že minimální hloubka
kanalizace bude 2,20 až 2,50 m. Dále uvádí, že
studie neřeší vše podrobně, ale jedná se spíše
o podklad pro rozhodnutí zastupitelstva pro tu
kterou variantu. Ing. Filipec poskytuje informace
o postupu k získání dotací. Jsou tři možnosti
zdrojů dotací − kraj, stát a EU, 20 % si obce musí
sehnat samy. Zároveň přislíbil pomoc Jaroměře
při získávání dotací. 
Dotaz − pokud by obec Rasošky nepřistoupila
k realizaci ČOV, jak bychom postupovali?
Ing. Filipec sděluje, že pokud by se obec Rasošky
nepřipojila a naše obec by se chtěla připojit na
ČOV v Jaroměři, náklady na jednoho obyvatele
by byly zřejmě velmi vysoké.
Petr Hynek navrhuje prověřit možnost připojení
na ČOV ve Smiřicích. Ing. Bartošová domluví
schůzku se zastupiteli Rasošek. Starostka dává
hlasovat o tom, kdo souhlasí s vypracováním
projektu k územnímu řízení na odkanalizování
obce Vlkov (schváleno 5 hlasy, Ing. Plhal hlaso−
val proti).
Ing. Bartošová předkládá nabídku na čištění
třech křížů v obci za 20 000 Kč (pro − Ing. Barto−
šová; Ing. Rezek se zdržel hlasování, 4 hlasy pro−
ti − neschváleno).
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SRPEN

9. srpna − přítomno 6 zastupitelů, omluvena Renata
Hynková

Schváleny podmínky pro přidělení obecního
bytu. Dosud obec obdržela 8 žádostí o byt.
Návrh na uzavření smlouvy se ZOD Rasošky
o pronájmu obecních pozemků.
Varianty: roční 2 731 Kč, na 15 let za 4 049 Kč za
rok. Návrh podepsat smlouvu na 15 let (schvále−
no 6 hlasy).
Smlouva o koupi pozemků (Zelená ulice)
s ČSTV je uzavřena. Zbývá podat žádost o pře−
vedení v katastru nemovitostí. Ing. Bartošová
navrhuje zadat vypracování projektové doku−
mentace na opravu této ulice a zažádat o dotace
(schváleno 6 hlasy).
K přestavbě obecního úřadu: na centrální adrese
od 18. 8. 2005 do 27. 9. 2005 vyvěšena veřejná za−
kázka. Nabídky budou přijímány do 29. 9. 2005
do 12 hod. Hodnotící komise: Ing. Kadečka,
p. Kunc, Ing. Bartošová, p. Zachař, Ing. Rezek.
Náhradníci: Ing. Lískovský, Ing. Korda,
p. Rejmánek, p. Kotland, p. Rezková. Projekt se
bude dodávat za 1 200 Kč (schváleno 6 hlasy).
Obec obdržela dotaci ve výši 5 712 Kč na digita−
lizaci územního plánu obce.
Ing. Bartošová upozorňuje na zjištěné závady
z výsledku hloubkové kontroly. Zpráva je k na−
hlédnutí na obecním úřadě.
Připojení k ČOV ve Smiřicích by bylo velmi dra−
hé (přechod Labe).
Oznámení o připravované změně územního plá−
nu bude zveřejněno ve vývěsce a vyhlášením.
Přijímat se budou písemné žádosti se všemi ná−
ležitostmi.
Helena Rezková informuje zastupitele o dotač−
ním programu Nadace VIA a nabízí obci pomoc
při zpracování projektu o dotaci na obnovu a vý−
stavbu veřejného prostranství − návsi (podání žá−
dosti schváleno 6 hlasy).
Skládačka Mikroregion Smiřicko je k dispozici
zdarma.
Petr Cipra si stěžuje na odtok vody z cesty do
dvora. Opravu zajistí paní Šafářová. 
Ing. Bartošová informuje Ing. Plhala, že smlouva
s Městskými vodovody a kanalizacemi Jaroměř
na provozování obecního vodovodu, která nava−
zuje na smlouvu z roku 1995 (ta se na obci nena−
šla) je neplatná − nemá datum. Paní Šafářová
tedy požádá Ing. Ferstera o zaslání smlouvy
z r. 1995. 

11. srpna − společné zasedání zastupitelstva obce
Rasošky a zastupitelstva obce Vlkov.
Jediným bodem bylo projednání možností odka−
nalizování obcí Rasošky a Vlkov. Z diskuze:
Z ekonomického hlediska by bylo nejvýhodnější

napojení na stávající čistírnu odpadních vod
v Jaroměři; při oddělené kanalizaci by bylo mož−
né získat na tuto akci dotace, bez nich není ani
jedna obec schopna tuto akci zafinancovat.
Zazněly názory zastupitelů k problémům s roz−
kopáním obcí, velkému finančnímu zatížení ob−
čanů kvůli stočnému, padly dotazy, jak by fun−
govala kořenová ČOV.
Usnesení: Obě zastupitelstva se dohodla na spo−
lečném postupu při odkanalizování obou obcí.
Ing. Bartošová a pan Kunta mají získat informa−
ce ohledně fungování kořenových ČOV a mož−
nostech získávání dotací.

ZÁŘÍ

13. září − přítomno všech 7 zastupitelů.
Změna územního plánu − hostem zasedání byl
Ing. Zachař z Městského úřadu v Jaroměři, který
je vedoucím odboru investic a územního rozvoje.
Ing. Zachař sděluje, že předpokládaná cena změ−
ny ÚP by mohla být cca 120 000 Kč. Do 15. 9. mají
občané možnost podat žádosti o změnu územního
plánu. Další pozemky může navrhnout zastupi−
telstvo obce. Veškeré zahrnované pozemky do
změny územního plánu musí schválit zastupitel−
stvo obce. Teprve schválené pozemky se nechají
zanést do změny územního plánu − jedná se vlast−
ně o doplněk k původnímu územnímu plánu.
Změna územního plánu se vyhlašuje veřejnou vy−
hláškou. Zastupitelstvo také může rozhodnout
o tom, zda se jednotliví žadatelé budou nebo
nebudou finančně podílet na změně územního
plánu.
Diskuze: Renata Hynková zastává názor, aby se
územní plán neměnil, že parcel je ve Vlkově dost.
Ing. Plhal sděluje, že je to sice pravda, ale jsou to
parcely „mrtvé“, neboť je nikdo nechce případným
zájemcům odprodat (vlastníci s nimi nechtějí nic
dělat). Přitom zájemců o parcely je dost. Ing. Plhal
se domnívá, že zajištění dalších parcel by vedlo
k pozitivnímu rozvoji obce. Souhlasí tedy ze sta−
rostkou, že změna územního plánu by se měla rea−
lizovat.
Ing. Bartošová dále upřesňuje, že problém v mož−
nosti využití parcel je též v neexistenci zástavbové−
ho plánu, ale zároveň to také souvisí s odkanalizo−
váním obce. Noví stavebníci mají pouze dvě
možnosti odvodu splaškových vod, a to buď pro−
střednictvím domovní čistírny nebo vybudováním
septiku. Z domovní čistírny však musí vyčištěná
voda někam odtékat. Rozpoutala se diskuse ohled−
ně odkanalizování. Dotace na zasíťování (voda,
elektřina, kanalizace…) může získat pouze obec, ne
jednotlivec.
Bez zástavbového plánu nelze stavět. Zastupitelé
tedy vytypovali lokalitu v kolonii Vlkov (u Raso−
šek), která by byla z původního územního plánu
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nejlepším místem pro další rozvoj − výstavbu obce.
Dle dostupných informací je předběžná cena zá−
stavbového plánu cca 50 000 Kč. Vypracování zá−
stavbového plánu v části kolonie Vlkov (schváleno
7 hlasy).

Problém přístupových cest na levé straně Švam−
berku k pozemkům. Zastupitelé se dohodli, že
obec zažádá o bezúplatný převod pozemků p.č.
180/9, 180/20, 180/42 ve vlastnictví Pozemko−
vého fondu a pozemků p.č. 180/41, 180/43,
180/35 a 180/11 ve vlastnictví Úřadu pro zastu−
pování státu ve věcech majetkových do vlastnic−
tví obce (schváleno 7 hlasy).
Výběr nájemníka obecního bytu. Z pěti doruče−
ných žádostí vyhovují daným podmínkám
pouze čtyři. Do diskusi se zastupitelé rozhodli
pro rodinu p. Kotek a pí Šafářová (schváleno
7 hlasy).
Na dostavbu obecního úřadu je možné zažádat
o dotaci na ministerstvu školství, mládeže a tě−
lovýchovy. V podmínkách dotace je však uvede−
no že obce mohou být žadateli pouze ve výji−
mečných případech, proto ze zastupitelé se
zástupci TJ Sokol Vlkov dohodli, že o dotaci za−
žádá TJ Sokol Vlkov.
Zastupitelé rozhodli o prodeji použitých cihel za
3 Kč/ks (schváleno 7 hlasy).
Rozhodnuto o zveřejnění záměru odprodat
pozemek č. 63/1 (zahrada − Lejp). Schváleno
7 hlasy.
Obec získala dotaci na zavedení internetu pro
veřejnost do obecní knihovny. Minimální pro−
vozní doba musí být v rozsahu otevírací doby
knihovny.
Pan Rejmánek informuje o jednání ohledně pře−
chodu pro chodce. Byly by možné dvě varianty
− zúžení komunikace po obou stranách na šíři
8 m nebo vytvoření ostrůvku uprostřed komuni−
kace. Dále projektant navrhl přesunutí autobu−
sové zastávky. Zastupitelé se shodli, že za tako−
výchto podmínek nelze přechod pro chodce
u pohostinství zřídit.
Dne 7. 10. 2005 proběhne na obecním úřadě ote−
víraní obálek na veřejnou zakázku „Přístavba
a stavební úpravy obecního úřadu“.
ZŠ Jaroměř nabízí odběr obědů i s dovozem;
ZŠ Rasošky nabízí odběr obědů − bližší informa−
ce podá paní Šafářová.
Ing. Bartošová informuje, že na Okresní správě
sociálního zabezpečení v Náchodě probíhá kon−
trola Obecního úřadu ve Vlkově ohledně odvo−
du na sociální pojištění a politiku zaměstnanos−
ti, a to za rok 2003, 2004 a 2005. Byla oslovena,
aby požádala Ing. Plhala o písemné vyjádření
k zjištěným nedostatkům. Jedná se o přepisová−
ní počtu hodin na smlouvách s pracovníky, ně−
kde počet hodin úplně chybí. Obci za tyto nedo−
statky hrozí pokuta. 

22. září − společné zasedání zastupitelstva obce
Rasošky a zastupitelstva obce Vlkov.
Jediným bodem jednání bylo opět řešení možné−
ho odkanalizování obcí Rasošky a Vlkov.
Hostem jednání byl Ing. Korda z MěVAK
Náchod.
Kořenové čistírny − náklady na 100 obyvatel
činní cca 1 700 000 Kč. Např. provoz kořenové
čistírny ve Velké Jesenici stojí 50 − 70 000 Kč
ročně a po 7 − 10 letech se musí čistírna obnovovat.
Krajský úřad upřednostňuje splaškovou ČOV.
Ing. Bartošová upozornila, že stavebníci mají zá−
jem o vyřešení ČOV. Stavba může být pozasta−
vena kvůli tomu, že tady není kanalizace.
Rasošky by mohly získat dotace z Evropské
unie, Vlkov pouze z kraje. Názor vlkovských za−
stupitelů − nejvýhodnější je napojení na ČOV
v Jaroměři, zastupitelé Rasošek však tento názor
nesdílejí.
Závěr jednání: každá obec si o odkanalizování
obce rozhodne sama.

27. září − přítomno 5 zastupitelů, omluven Petr
Prokop a Lukáš Rejmánek.

Ing. arch. Králík přislíbil vypracování změny
územního plánu. Předběžná cena cca 70 000 Kč
(schváleno 5 hlasy).
Zastupitelé rozhodli o zahrnutí do změny ÚP
pozemky, o které si zažádali jednotliví vlastníci
pozemků − p.č.: 521, 226/7, 226/24, 159/3, 130/2,
115, 186/3, 183/1, 200/9, 118/5, 1186/6, 132/1,
183/3, 186/1, 228/2, 226/3, 226/5, 226/4 jako
pozemky pro případnou zástavbu a pozemky
p.č. 502, 479/5 určené pro zalesnění (schváleno
5 hlasy).
Dále bylo rozhodnuto zahrnout do změny ÚP
pozemky, které by bylo možné využít pro pří−
padnou zástavbu − p.č. 200/1, 125, 200/8, 183/2,
118/4, 118/3, 118/8 a dále pozemky p.č. 708,
103/2, 84 jako komunikaci (schváleno 5 hlasy).
Písemně upozornit L. Pospíšila a M. Kostku
na nepovolené parkování kamionů na veřej−
ném prostranství a na autobusové zastávce. Auta
zakrývají vjezd do křižovatky u pohostinství.
Pan Světlík z Hradce Králové se zajímal se
o možnost vypracování zástavbového plánu
na pozemky ve vlastnictví jeho manželky
(p.č. 180/33, 180/34, 180/37), které se nacházejí
na Švamberku (naproti Bartošovým). Zastupitelé
rozhodli, že vzhledem k tomu, že v územním
plánu je zde uváděna možnost výstavby 4 ro−
dinných domů, není s ohledem na přístupnost
uvedených parcel nutné vypracovávat plán zá−
stavby. Obec nebude zasahovat do rozparcelo−
vání pozemků. Vypracování plánu zástavby ne−
schváleno 5 hlasy.
Přechod pro chodce − zastupitelé se rozhodli
zrušit vypracování projektu − revokace usnesení
(schváleno 5 hlasy).
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ŘÍJEN

11. října − přítomno 6 zastupitelů, Ing. Plhal se do−
stavil v průběhu schůze.

Mikroregion Smiřicko − zastupitelé obdrželi
k prostudování návrh stanov a zakladatelské
smlouvy k mikroregionu „Smiřicko“, 14. 12. 2005
v 17 hod. se koná ustavující valná hromada ve
Smiřicích. Členský příspěvek naší obce mikrore−
gionu činí 10 Kč na každého trvale hlášeného ob−
čana v obci. Předložený návrh stanov a předlože−
ná zakladatelská smlouva schválena 6 hlasy.
Program obnovy venkova (POV) − Ing. Bartošo−
vá navrhuje požádat o dotaci na přístavbu obec−
ního úřadu (schváleno 6 hlasy). Zároveň
Ing. Bartošová zjistí možnost získání dotací na
provedení změny územního plánu.
Kanalizace − Zastupitelé opět diskutovali
ohledně možnosti odkanalizování obce. Bylo
nutno nyní dořešit způsob, kam bude svod
splaškových vod zaústěn. Ing. Bartošová při−
pomněla, že již bylo zastupitelstvem schváleno
vypracování projektové dokumentace, ale po−
kud nebude řečeno, kam budou vody odvádě−
ny, nelze toto realizovat. Dále připomíná, že se
nejedná o to, okamžitě tuto akci provést. Jde
o rozhodnutí do budoucna. Nyní je nejdůleži−
tější akce „Přístavba a stavební úpravy OÚ
Vlkov“. Odkanalizování obce bude možná až
po dostavbě obecního úřadu a po zajištění po−
třebných finančních prostředků a získání dota−
cí. Bez dotací, jak již bylo několikrát řečeno,
není možné tuto akci za několik milionů korun
uskutečnit. Po zvážení všech možných ekono−
mických i ostatních podmínek a po zvážení vý−
sledků dvou jednání ze zastupiteli obce
Rasošky se starostka domnívá, že nejekonomič−
tější variantou je odkanalizování obce připoje−
ním se na ČOV Jaroměř.

Odkanalizování obce připojením na ČOV Jaroměř −
schváleno 5 hlasy, P. Prokop se zdržel hlasování,
Ing. Plhal omluven.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce oslo−
vila Ing. Bartošová projektanta na vypracování
plánu zástavby v kolonii. Ten stanovil předpo−
kládané náklady na zpracování projektové do−
kumentace na 232 000 Kč bez DPH (vč. DPH
276 080 Kč).
Kvůli vysokým pořizovacím nákladům se zastu−
pitelé rozhodli tuto akci nerealizovat a zároveň
tedy revokovat usnesení z 13. 9. 2005 (schváleno
6 hlasy).
Změna územního plánu − Ing. Bartošová infor−
muje, že o pozemky, které vlastní Pozemkový
fond mohla obec do roku 2001 bezúplatně zažá−
dat. Nyní se bude muset vyvolat jednání
s Pozemkovým fondem, neboť dle dostupných
informací už neexistuje možnost, jak o ně žádat.

Z důvodu zachování pozemků jako přístupo−
vých cest, které jsou ve vlastnictví Pozemkového
fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (na Švamberku) navrhuje Ing. Bar−
tošová jejich zahrnutí do změny územního plánu
obce. Jedná se o pozemky p.č. 180/9, 180/20,
180/41, 180/43, 180/42, 180/35, 180/11, 180/27
a 180/25 − určené jako komunikace (schváleno 6
hlasy).
Dále se zastupitelé rozhodli zahrnout do změny
územního plánu ještě pro případnou zástavbu
pozemky p.č. 180/38, 180/21, 180/23, 118/7,
118/1, 103/1, 103/4 a 103/5 (schváleno 6 hlasy).
Pan Bím a pan Všetečka nesouhlasí se zahrnutím
svých pozemků do změny územního plánu jako
pozemků vytipovaných pro případnou zástavbu.
Obecní ulička u Dvořákových je uzavřena.
Nezodpovědní občané tam vyvážejí odpad.
Pokud bude mít někdo zájem o vyvezení např.
stavebního materiálu do uličky, musí požádat
zastupitelstvo o povolení. 
Obec Vlkov uveřejnila záměr na odprodej po−
zemku p.č. 63/1 (zahrada). Přihlásil se jediný zá−
jemce pan Lejp. Zastupitelé rozhodli o odprode−
ji uvedenému zájemci za cenu obvyklou ve výši
20 Kč/m2 (schváleno 6 hlasy).
7. 10. 2005 proběhlo na obecním úřadě otevíraní
obálek na veřejnou zakázku „Přístavba a staveb−
ní úpravy OÚ Vlkov“. Do veřejné zakázky se
přihlásilo devět firem. Všem podmínkám vyho−
věly čtyři firmy, které pak posuzovala hodnotící
komise. Na základě jejího doporučení nechává
starostka hlasovat o přidělení zakázky firmě
PROBI spol. s r.o., Nové Město nad Metují
(schváleno 6 hlasy).
Počátkem roku schválilo obecní zastupitelstvo
řešit havarijní stav hasičské zbrojnice, a to pro−
střednictvím Programu obnovy venkova. Arch.
Kadečka navrhuje zajistit zaměření hasičské
zbrojnice, její posouzení statikem, aby bylo mož−
no se rozhodnout z několika možných variant
řešení. Starostka navrhla vypracovat objednávku
ve výše uvedeném rozsahu. Zastupitelé však
nejdříve chtějí znát předběžnou cenu zaměření
objektu, posouzení statikem a případný návrh
variantního řešení.
Obec získala 200 000 Kč dotace z projektu VIA
na úpravu veřejného prostranství v programu
„Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“. 
Bylo jednáno s Ing. Setunskou o možnosti polo−
žení kabelu na přívod elektrické energie na
hřiště přes cestu, která je jejím majetkem,
a to z důvodu výstavby stožáru k zajištění pro−
vozu bezdrátového internetu. Ing. Setunská od−
mítla jakoukoli spolupráci a souhlas obci neudě−
lila. 
Projednán postup úpravy zeleně kolem pomní−
ku u školy.
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26. října − přítomno všech 7 zastupitelů.
Požární zbrojnice. K řešení havarijního stavu
zbrojnice se rozpoutala bouřlivá diskuse. Stavba
byla zaměřena a dále byl její stav posouzen sta−
tikem. Ing. Kadečka nabídl 3 varianty možného
řešení: 
1) základní oprava + oprava střechy cca

250 000 Kč
2) nová střecha, podřezání, výměna oken, omít−

ka cca 400 000 Kč 
3) nová stavba, zavedení vody, vybudování WC

cca 1 000 000 Kč; nová stavba, bez vody a WC
cca 800 000 Kč.

Náklady na zaměření, posouzení statikem a vy−
pracování výše uvedených variant řešení činí
7 200 Kč bez DPH (schváleno 6 hlasy, Ing. Plhal
proti).
Je potřeba se rozhodnout, zda se vyplatí investo−
vat do oprav nebo raději provést výstavbu nové
hasičské zbrojnice.
V závěru diskuse se zastupitelé shodli na tom, že
lepší je investovat do výstavby nové hasičské
zbrojnice, než vydávat peníze do její opravy.
V současnosti však na tuto akci nejsou v rozpo−
čtu peníze. Ing. Bartošová uzavírá diskusi s tím,
že SDH si sepíše veškeré požadavky na novou
hasičskou zbrojnici, aby bylo možné tyto poža−
davky předat architektovi jako podklad pro vy−
pracování projektové dokumentace. K realizaci

celé akce by se přistoupilo až po vypracování
projektové dokumentace a zajištění financí.
Veřejná zakázka. Firmy ESCO Jičín a AGS
Bohemiastav Hradec Králové podaly námitku.
Námitce firmy AGS Bohemiaslav bylo vyhověno
a byla tedy zařazena mezi hodnocené firmy. Po
tomto přehodnocení obsadila druhé místo.
Zastupitelé přehodnotili vzniklou situaci a nadá−
le trvají na svém původním rozhodnutí o přidě−
lení veřejné zakázky firmě PROBI − stavební
s.r.o., Nové Město nad Metují (schváleno 6 hla−
sy, Ing. Plhal proti).
Cyklostezka (Komitét 1866) − je potřeba určit
místo, kde bude umístěna informační tabule.
Zastupitelé se shodli, že by to mělo být před
obecním úřadem. 
Ing. Bartošová informuje o výsledku kontroly
odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
provádění nemocenského pojištění a plnění po−
vinností v důchodovém pojištění na OSSZ
v Náchodě. Nedoplatek 6 931 Kč + penále
2 629 Kč = 9 560 Kč. Jedná se o nedodržení pod−
mínek při zaměstnávání na dohodu o provedení
práce, která je omezena 100 hodinami ročně.
Ing. Bartošová se domnívá, že toto pochybení je
zcela na straně Ing. Plhala, který v té době jako
starosta zastával zároveň funkci zaměstnavatele. 
Starostka předkládá připomínky občanů ze
schránky v obchodě. Pouze v jednom případě se
jedná o konkrétní dotaz na zahájení přístavby
obecního úřadu. Ostatní jsou anonymní urážky
a osočování. Ing. Bartošová nechává hlasovat
o tom, že na pomlouvačné a urážlivé anonymní
dopisy, ať na zastupitele, nebo kteréhokoliv ob−
čana v obci, nebude zastupitelstvo reagovat
(schváleno 7 hlasy). 
Pan Rejmánek podává informace k úpravě okolí
pomníku u školy (nová zeleň). Předpokládaná
částka činí cca 35 000 Kč.
Ing. Rezek se zúčastnil dvoudenního školení
v Třeboni k projektu Vlkovské návsi (Nadace
VIA). Po podpisu smlouvy obdrží obec
70 000 Kč zbytek po dokončení návsi. Do usku−
tečnění navrhovaného projektu je potřeba zapo−
jit co nejvíce občanů z obce. Jedná se o spoluprá−
ci nás všech, komu není lhostejný vzhled obce.
Budou oznámeny termíny jednotlivých setkání
s občany.

LISTOPAD

8. listopadu − přítomno 6 zastupitelů, omluven
L. Rejmánek.

Program obnovy venkova − snižuje se počet do−
tačních titulů na šest, obec může podat maxi−
málně dvě žádosti. Zvyšuje se spodní hranice
dotace na 50 000 Kč a prioritu by měly mít obce
s nižším počtem obyvatel.
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Zastupitelé se seznámili s návrhem fy REGIS na
internetové stránky obce. Ty budou propojeny
se stránkami „Mikroregionu Smiřicko“.
Zástupci ZŠ Rasošky žádají obec o příspěvek na
Mikulášskou besídku. Zastupitelé se dohodli na
částce do 2 000 Kč podle návštěvnosti (schváleno
6 hlasy).
Stále není dořešen problém s umístěním stožáru
na zavedení bezdrátového internetu v naší obci.
Důvodem je nesouhlas vlastníků okolních po−
zemků (Karpíškovi, Ing. Setunská) s přívodem
elektrické energie. Ing. Rezek prověří další mož−
nosti.
Schváleno rozpočtové opatření č. 3 − všemi hla−
sy.
Odsouhlasena smlouva s firmou EKO−KOM na
rok 2006.

PROSINEC

3. prosince − přítomno 6 zastupitelů, omluven
P. Prokop.

Ing. Bartošová seznámila přítomné se stavem
výběrového řízení. Firma AGS Bohemiastav
Hradec Králové podala další námitku.
Komerční banka Náchod poskytne na „Dostav−
bu a přístavbu OÚ“ úvěr max. 2 500 000 Kč (není
dosud splacen úvěr na komunikaci Švamberk).

Z uvedených důvodů tedy není pokryt rozpočet
stavby. Je žádáno o dotace, ale výsledky budeme
znát nejdříve v únoru. Za této situace navrhuje
zrušit veřejnou zakázku kvůli nedostatku fi−
nančních prostředků a dává hlasovat (schváleno
5 hlasy, Ing. Plhal se zdržel hlasování).
Ing. Bartošová informuje zastupitele o možnosti
žádat o dotaci na ministerstvu informatiky na
bezdrátový internet. Podání žádosti schváleno
6 hlasy.
Internet pro veřejnost bude umístěn přímo
v knihovně.

13. prosince − přítomno všech 7 zastupitelů.
Zastupitelé obdrželi v předstihu návrh rozpočtu
na rok 2006. Rozpočet po doplnění schválen
7 hlasy.
Byl předložen rozpočtový výhled na rok 2007
a 2008 (schváleno 7 hlasy).
Myslivecké sdružení Paseky Rasošky žádá
o příspěvek 3 000 Kč na chov koroptve polní
(schváleno 7 hlasy).
Ing. Bartošová navrhuje členkám kulturní komi−
se Ludmile Potočkové a Mileně Havlové vyplatit
odměnu 1 000 Kč hrubého (schváleno 7 hlasy).
Vypracování Ročenky 2005 − požádat Helenu
Rezkovou (schváleno 6 hlasy, Ing. Rezek se zdr−
žel hlasování).

Úřední hodiny po celý rok ve čtvrtek od 18 do 20 hod.

Uzamčená schránka na připomínky je celoročně umístěna v obchodě Petra Hynka ve
Vlkově. Vybírá se vždy večer den před zasedáním zastupitelstva.

Řádná zasedání obecního zastupitelstva se v roce 2006 uskuteční každé druhé úterý
v měsíci od 19 hod. na obecním úřadě. Případné změny termínů budou včas vyhlášeny
a vyvěšeny. 

Na obci si můžete koupit knihu Jaroslava Uhlíře Vlastivěda obce Vlkov. Cena 95 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů opět v průběhu března či začátkem dubna uspořádá sběr
starého železa.

Své záležitosti, náměty či připomínky můžete s obecním úřadem řešit i e−mailem,
adresa je: vlkov@tiscali.cz.

Nové webové stránky obecního úřadu naleznete v nejbližší době na www.obecvlkov.cz.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že je přihlásíme do soutěže o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí nazvané Zlatý erb 2006. Budou−li se vám nové strán−
ky naší obce líbit, můžete pro ně hlasovat na stránkách http://zlatyerb.obce.cz/, kde
naleznete odkaz: Hlasovat pro cenu veřejnosti.

Do tisku se připravují pohlednice obce Vlkov.

Obecní úřad informuje
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Rozpočet obce na rok 2006
PŘÍJMY

VÝDAJE

Splátka úvěru  KB      − 188 000 Kč

Daňové příjmy celkem    2 169 500 Kč

Poplatky                5 500 Kč

Nájem z bytu        42 000 Kč

Dotace st. správa       5 130 Kč

EKO−KOM          8 000 Kč

Prodej pozemku 6 000 Kč 

Nadace VIA 130 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM 2 130 630 Kč

Shrnování sněhu      15 000 Kč

Příspěvek školy          130 000 Kč

El. energie knihovna    8 000 Kč

Příspěvek MK Jaroměř 15 000 Kč

Odměna kronikář        3 000 Kč

Oprava rozhlasu         5 000 Kč

Ročenka                          6 000 Kč

Sbor pro občanské záležitosti 5 000 Kč

El. energie veřejné osvětlení  60 000 Kč

Oprava veřejné osvětlení      10 000 Kč

Nebezpečný odpad     20 000 Kč

Odvoz plasty, papír      25 000 Kč

Kontejner hřbitov          5 000 Kč

Odměna dohoda zeleň  30 000 Kč

Nákup zeleně + pomník     55 000 Kč

Poh. hmoty a maziva        1 000 Kč

Přísp. TJ Sokol    30 000 Kč

Přísp. MS Paseky      3 000 Kč

Pohonné hmoty SDH   1 000 Kč

Materiál SDH        2 000 Kč

Projekt SDH         30 000 Kč

El. energie has. zbroj. 2 000 Kč

Služby, školení           5 000 Kč

Odměny zastupitelům      185 000 Kč

Mzdy zaměstnanců     165 000 Kč

Pojistné soc. zabezpečení 43 000 Kč

Zdrav. pojistné       10 000 Kč

Sb. zákonů, knihy      20 000 Kč

DDHM                5 000 Kč

Materiál          15 000 Kč

Voda                  4 000 Kč

El. energie            25 000 Kč

Programové vybavení   10 000 Kč

Poštovné                     5 000 Kč

Tel. poplatky, internet   30 000 Kč

Služby, školení          15 000 Kč

Ostatní služby, opravy  25 000 Kč

Cestovné              15 000 Kč

Pohoštění             1 000 Kč

Odměna dohoda           15 000 Kč

Poplatky mikroregion 5 100 Kč

Změna ÚP obce        40 000 Kč

Nadace VIA                  250 000 Kč

KOMITÉT 1866           11 500 Kč

Bezdrátový internet    300 000 Kč

Úroky z úvěru              20 000 Kč

Výměna vodoměrů        2 000 Kč

Rekonstrukce OÚ           448 030 Kč

Poznámka: Příjmové částky dle daňových příjmů a dotací budou do rozpočtu zapracovány dodatečně.

VÝDAJE CELKEM              2 130 630 Kč

ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31. 12. 2005         1 851 188,74 Kč
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K 31. 12. 2005 žilo ve Vlkově 353 obyvatel − 178 mužů a 175 žen.

Do 10 let 39 obyvatel
11 − 20 37
21 − 30 57
31 − 40 71
41 − 50 24
51 − 60 38
61 − 70 38
71 − 80 34
81 a víc 15

Všichni obyvatelé se hlásí k české národnosti.

Trvale obydlených domů je v naší obci 114, neobydlených 30.

V letošním školním roce navštěvují čtyři vlkovské děti Základní školu v Rasoškách a 20 žáků
Základní školu v Josefově. Jeden žák dojíždí do Základní školy ve Smiřicích, další dva navštěvují
ZŠ Na Ostrově v Jaroměři, dva žáci ZŠ v Hradci Králové a jedna žákyně Pomocnou školu internátní
v Jaroměři. Další tři děti studují osmileté Gymnázium v Jaroměři.

Odhlášení a přihlášení k pobytu ve Vlkově
V roce 2005 se odhlásili z trvalého pobytu v obci: Ptáčková Miluše čp. 7, Šafář Jaroslav čp. 79,

Uždil Jiří čp. 131.
Přihlásili se k trvalému pobytu: Pospíšilová Eva čp. 36, Kadlec Miroslav čp. 123, Kotek Tomáš +

Šafářová Lenka + Šafář Jiří čp. 7, Holubová Jitka čp. 73, Huňakovi Martin + Agata + Gabriela + Martina
+ Martin čp. 116, Čepelákovi Petr a Jana čp. 145.

Bilancování činnosti vlkovské obecní knihovny za rok 2005 pro mne není
nijak zvlášť radostné. Ačkoliv se stav čtenářů takřka nezměnil, celkový po−
čet vypůjčených knih je oproti roku 2004 menší. Jednou z hlavních příčin
je absolutní nezájem mládeže. Ta požaduje většinou jenom doporučenou

školní četbu, kterou však v naší malé knihovně nemůžeme vždy poskytnout
kvůli nedostatku výtisků, a tak je počet výpůjček pro mládež minimální.

Prostě − mládež nečte. Nezájem o četbu však nelze svádět jenom na mlá−
dež. Vždyť kdyby nebylo několika opravdových čtenářů, kteří jsou již

léta stálými návštěvníky knihovny, byl by výsledek činnosti mnohem
horší. 

V roce 2005 přibylo do knihovny 63 nových knih prostřednictvím
střediska Městské knihovny v Jaroměři z dotace našeho obecního úřadu,

a to v částce 6 144 Kč. Dalších 53 svazků v hodnotě 11 520 Kč jsme získali díky
státnímu příspěvku (grantu). Dále jsme do základního fondu knihovny zařadili 129

knih ze zrušené knihovny ZV ROH Tepna Náchod, tento počet ještě není konečný. Celkem
104 dalších zaevidovaných knih pochází z darů od místních občanů nebo prostřednictvím Městské

knihovny v Jaroměři. 
Knižní fond naší obecní knihovny čítal k 31. 12. 2005 celkem 3 162 knih všech žánrů včetně několika

encyklopedií (např. Velká encyklopedie zahrady od A do Z, Velká encyklopedie psů, Velká encyklopedie
zeleniny, bylin a ovoce, Všechno o Zemi, Dějiny lidstva, Kronika 20. století a další). V každém případě je
z čeho vybírat. 

Jako dlouholetý knihovník stále ještě věřím, že se občané včetně dětí k četbě opět vrátí a hodnocení čin−
nosti knihovny bude radostnější. 

Všem čtenářům přeji do nového roku hodně zdraví a příjemných chvil při čtení knih z vlkovské obec−
ní knihovny.                                                                                              Josef VEVERKA, knihovník

Struktura obyvatel obce

Vlkovská mládež málo čte
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nad 90 let

MRÁKOTA Bohumil 1911
UŽDILOVÁ Anna 1912

nad 80 let

JANDÍK Karel 1918
CHOVANEC Pavel 1919
KONEČNÁ Marie 1921
KUBÁSKOVÁ Věra 1921
ŠICHANOVÁ Zdenka 1922
HAVELKOVÁ Anna 1922
KARPÍŠKOVÁ Hana 1922
KUBÁSEK Ladislav 1923
CHVÁLA Jaroslav 1923
HUŠÁK Václav 1923
ZVOLSKÁ Ludmila 1924
BAŠOVÁ Božena 1924
KRÁLOVÁ Marie 1924

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V ROCE 2005 OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

ROZLOUČILI JSME SE:

VÍTÁME NOVOROZEŇATA:
Vojtěch MUNZAR
Petr UŽDIL
Kristýna MALÁ
Kateřina KOSTKOVÁ
Emil PEHA

VOJTĚCH MUNZAR TEREZA LUPÍNKOVÁ PETR UŽDIL

80 let

CHVÁLOVÁ Božena
REZEK František

70 let

TÁBOŘÍKOVÁ Jaroslava
HRNČÍŘ Oldřich
VEVERKA Jiří

60 let

VEVERKA Jaroslav
PÓL Ladislav
VŠETEČKOVÁ Ludmila
TOUŠEK Miroslav
JIRKOVÁ Drahomíra
JELÍNKOVÁ Marie

POTOČKOVÁ Anna

Děti na fotografiích byly uvítány do života v Rasoškách v květnu 2005.
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Naše obec získala v říjnu loňského roku dotaci ve výši 200 000 Kč od Nadace VIA z programu
„Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“ na úpravu prostoru vlkovské návsi. Nadace tak podporuje
ty žadatele, kteří přicházejí se zajímavými návrhy a umožní veřejnosti, aby se mohla přímo podílet na bu−
doucí podobě míst pro setkávání lidí.

Projekt podaný naší obcí uspěl mezi 35 žadateli z celé republiky, dotaci obdrželo pouze pět z nich. 
„Program probíhá na princi−

pech plánování s veřejností,
proto jsme se již poprvé společ−
ně sešli na návsi 12. listopadu
loňského roku. Velice mile nás
překvapil váš zájem o tento
poměrně netradiční projekt.
Na návsi se sešlo více než
70 Vlkováků. Kdo měl zájem,
vyplnil i anketu, jejíž výsledky
dnes zveřejňujeme. Dalším kro−
kem v celém projektu bude prv−
ní plánovací setkání, na nějž
každého srdečně zvu v pátek
3. února od 17 hod. do sokolov−
ny. Tady budeme společně
s konzultantkou z Nadace VIA
vymýšlet už budoucí podobu
prostoru, jemuž pak dá koneč−
nou tvář projektantka. Nenechte
si proto ujít to, že se budete po−
dílet na proměně tak krásného
místa, kterým bezesporu naše
náves je, od samého začátku,“
uvedla k projektu starostka obce
Alena Bartošová s tím, že v ko−
nečné fázi si pak občané náves
vlastními silami o pracovním ví−
kendu postaví.

Součástí únorového setkání
bude i vyhodnocení výtvarné
soutěže dětí, které mají namalo−
vat, jak si budoucí náves před−
stavují. Na projektu už spolu−
pracuje i Základní škola v Ra−
soškách, kde děti své představy
o podobě vlkovské návsi ztvár−
nily. Vyzýváme ale také ostatní
děti, které tuto školu nenavště−
vují, aby si vyzvedly v obchodě
u Hynkových velké čtvrtky
a své podepsané kresby donesly
k Hynkovým nebo na obecní
úřad do 2. února. Všechny prá−
ce budou při setkání vystaveny
a každé z dětí odměněno.

Nástěnka s fotografiemi z lis−
topadového setkání bude vy−
stavena při Sokolském plese
28. února.

Za realizační tým
Helena REZKOVÁ

Vlkovská náves pro 21. století

Z listopadového setkání na návsi.
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Chybí na návsi nějaká cesta?
23x neměnit současný stav
4x odpověď − ano (po vrchu návsi)
1x udělat tady chodník 
2x zachovat příjezd ke Všetečkovým

Je tady dostatek stromů a zeleně?
13x přidat, 1x ubrat, 6x ponechat současný stav
z dalších odpovědí − doplnit kvetoucími keři, vysázet jehličnany a borovice, místo
růží vysázet buxus

Čemu byste dali přednost na povrchu návsi?
6x tráva; 2x tráva + kůra; 1x hlína + tráva, 4x tráva + kamínky 

Jaké materiály byste na návsi uvítali?
3x dřevo a kov, většina ostatních odpovědí dřevo

Chcete mít na návsi lavičky?
všichni účastníci ankety ano

Mělo by být na návsi dětské hřiště?
25x ano, 3x ne
2x návrh vybudovat tady tenisové kurty

Jak byste využili bývalou rampu na nakládání dobytka?
16x přírodní parket
3x udělat na ní dětské hřiště
1x altán
1x zbourat 
2x začlenit do terénu

Co byste udělali se svahem?
11x nedělat s ním nic
3x osázet
2x udělat tady přírodní bludiště 
další návrhy: doplnit zelení, zrušit cestu k Bašovým 

Čím byste oddělili náves od silnice?
12x živým plotem
6x není třeba oddělovat
2x dřevěný plůtek
3x dřevěné kůly a lana

Vyhodnocení ankety k projektu „Vlkovská náves pro 21. století“
Setkání na návsi 12. listopadu 2005 bylo prvním krokem k vytvoření její nové podoby. Při set−
kání se do ankety, jejíž výsledky otiskujeme, zapojilo 30 občanů, ne všichni však odpověděli na
každou otázku.
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Za dary do plesových tombol již předem srdečně děkujeme.

Věříme, že svou hojnou účastí podpoříte naši činnost v obci. Z výtěžku těchto plesů pak můžeme pořádat další
akce, např. pro děti.

Hasiči a sokolové Vlkov

Plesová sezona v roce 2006

Tělocvičná jednota Sokol pořádá v sobotu 28. ledna od 20 hod. tradiční 

SOKOLSKÝ PLES
Vstupné 60 Kč, předprodej místenek od 16. ledna v obchodě Petra Hynka.

K tanci hraje skupina TRIO SYSTÉM z Hradce Králové.
Připravena je bohatá tombola.

Sbor dobrovolných hasičů vás zve na taneční parket 
v sobotu 18. února, kdy ve 20 hod. začíná

HASIČSKÝ PLES
K tanci hraje skupina Markus Band.

Vstupné 60 Kč.
Bohatá tombola.

Letošní plesová sezóna vyvrcholí v sobotu 4. března, 
kdy vás od 20 hod. zveme na 

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 
Vstupné 60 Kč.

Předprodej místenek v obchodě Petra Hynka 
od 20. února.

K tanci hraje skupina LABYRINT Pavla Draštíka.
Bohatá tombola.

Nástup masek začne ve 20.30 hod.

V neděli 5. března od 14 hod.
zveme všechny děti i dospělé na

DĚTSKÝ KARNEVAL
Bohatá tombola, občerstvení.

Vstupné dobrovolné.
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Ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo Základní školu v Rasoškách 30 žáků, z nichž bylo pět z obce
Vlkov. Je nám líto, že poslední vlkovští žáci nastoupili do naší školy v roce 2002 a za rok ukončí svou do−
cházku u nás. Mezi žáčky 1. až 3. třídy není v současné době ani jeden Vlkovák. Pevně věříme, že malí
obyvatelé vaší obce i jejich rodiče opět najdou cestu do naší školy.

Škola pořádá pro své žáky mnoho doplňkových akcí. Ke konci školního roku 2004/2005 jsme se účast−
nili literární a výtvarné soutěže pořádané ZŠ Na Ostrově. V literární části soutěže obsadili naši žáci všech−
na tři první místa na téma „Škola mých snů“. Láska k naší škole byla cítit ze všech tří prací, z nichž l. mís−
to obsadil žák Ondřej Havel, rodák obce Vlkov. Ve výtvarné části soutěže jsme obsadili 2. místo.

Na závěr školního roku jsme pořádali akci, při které jsme navštívili soukromou hvězdárnu pana
Bardona, kde jsme v nočních hodinách pozorovali měsíc a hvězdy. Po noční hře, která se všem dětem vel−
mi líbila, jsme spali v budově školy.

Ve školním roce 2005/2006 dochází do naší školy 31 žáků, z nich dva Vlkováci. Po maratonu zvládá−
ní učební látky jsme opět nacvičili, společně s mateřskou školou, vánoční besídku a vyráběli po dva mě−
síce výrobky, abychom potěšili sebe i své spoluobčany. Besídka, konaná jako již tradičně právě u vás, ve
Vlkově, měla opět velký úspěch. Otištěné fotografie vše dokumentují.

V současné době mají žáci školy možnost docházet do počítačového a přírodovědného kroužku a do
kroužku aerobiku. V příštím školním roce otevřeme ještě kroužek výuky angličtiny pro žáky již od 1. třídy.
Ke standardním nabídkám naší školy patří výuka plavání od 1. do 5. třídy, při školním vyučování děti stří−

davě sedí na židlích a overballech −
malých míčcích, díky nimž si procvi−
čují zádové svalstvo a mají rovná
záda. Samozřejmostí venkovské ško−
ly je možnost trávit přestávky na
zdravém vzduchu na školní zahradě
atp.

Mateřskou školu navštěvuje letos
48 dětí, kvůli tomu byl navýšen po−
čet pedagogů o polovinu další síly.
Školka je krásně vybavena novým
zařízením a hračkami, takže spoko−
jenost dětí i rodičů je zcela na místě.

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče
co nejsrdečněji zveme k zápisu do
první třídy, který se koná 31. ledna
2006 od 16 do 18 hodin v budově
naší školy. Rádi vás uvidíme.

Ing. Monika ZMÍTKOVÁ, 
ředitelka

Hlásí se Základní škola a Mateřská škola Rasošky
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Stejně jako v předchozích letech se i v roce 2005 zapojil do spolkové činnosti v obci Sbor dobrovolných
hasičů. Ke konci roku jsme evidovali pouze 33 členů, z toho 10 důchodového věku či invalidů. Ze zbýva−
jících se aktivně účastní na pořádání akcí zhruba třetina, proto i roce 2005 zůstalo jejich zajištění často vel−
kým problémem. Malá účast je i na pravidelných hasičských schůzích.

Přes tyto potíže se nám 19. února podařilo uspořádat tradiční Hasičský ples, navštívilo jej však jen
95 lidí. Mrzí nás malý zájem o tuto jinak velmi zdařilou akci, jejíž příprava nás stála dost úsilí a času. Těm,
kdo se plesu zúčastnili, se líbila především hudba Markus Band, která bude hrát i na nadcházejícím ple−
se 18. února letošního roku. Na všech kulturních akcích konaných v místní sokolovně jsme zajistili asi−
stenční protipožární hlídky.

V březnu loňského roku jsme se také účastnili školení strojníků a velitelů na útvaru v Jaroměři, týden−
ního školení velitelů pak proběhlo v dubnu v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Toho se zú−
častnili a úspěšně složili zkoušky dva naši členové − Václav Bartoš a Václav Všetečka.

Místní organizaci TJ Sokol jsme přispěli celkem 1 500 korunami na tři akce − dětský karneval, na ceny
pro děti při sportovním odpoledni a na ceny pro vítěze Velikonočního turnaje ve stolním tenisu.

Jako každoročně jsme v prvním dubnovém týdnu jsem opět vyčistili obec od starého železa a poprvé
i papíru. Do sběrny jsme odevzdali 59 q železného šrotu a 2 q papíru. Aktivně jsme se zapojili i do úkli−
du příkopů kolem obce organizovaného obecním úřadem. Již tradičně jsme se 8. května účastnili polože−
ní věnce k pomníku padlých. 

Nejen pro hasiče, ale i obyvatele obce jsme 21. května uspořádali tajný výlet na kolech do Jaroměře
a okolí. Po prohlídce vlakového muzea v Jaroměři jsme nastoupili do historického parního vlaku, který
nás dovezl na den otevřených dveří v pivovaru Náchod. Na závěr výletu jsme poseděli v restauraci
U Koule v Jaroměři. Opět nás mrzí malá účast lidí na této akci. 

Další akcí bylo 9. června vyhlášení námětového cvičení na likvidaci požáru v místní škole, a to cent−
rální stanicí Hasičského záchranného sboru ve Velkém Poříčí. Účelem bylo prověření ohlašoven požáru
a součinnost pěti jednotek okrsku při zásahu. Prvotní zásah byl z požárního hydrantu a následně se pro−
vedla doprava vody z místní požární nádrže. 

Začátek července byl ve znamení příprav již desátého ročníku soutěže Vlkovská ulička, jíž se zúčastnilo
13 družstev mužů a jedno družstvo žen, a následného Posezení pod lipami. I tato akce nás stála mnoho úsilí. 

Tak jako v předchozích letech jsme se účastnili okrskových soutěží − v roce 2005 to bylo kromě domá−
cího klání ještě v Holohlavech, Josefově, Nahořanech, Jasenné, Černožicích, Dubenci, Jezbinách, a to se
střídavými úspěchy. V listopadu jsme položili na střechu hasičské zbrojnice fólii proti zatékání vody a rok
jsme zakončili valnou hromadou a při posezení s harmonikou.

Doufám, že se v letošním roce do činnosti našeho sboru zapojí víc lidí a organizace všech akcí nezů−
stane převážně jen na čtyřech lidech.                                                                Zdeněk JANDÍK, velitel

Hasiči v roce 2005
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Tak jsme zase o rok chytřejší, říkají všichni, kteří ve svém věku trochu pokročili. To je v životě již tak
zařízeno, jenom si to s věkem více uvědomujeme. Myslivecký rok však začíná až měsícem březnem, kdy
se příroda pomalu začíná připravovat na jaro a myslivci své celoroční úsilí hodnotí. Jedním z našich hlav−
ních cílů, jak jsem vás informoval v loňské ročence, bylo zajištění nákupu, odchovu a vypuštění uměle od−
chovaných koroptví. Tato akce je pro nás velmi finančně náročná (1ks/300 Kč), a proto jsme oslovili za−
stupitele obecních úřadů obci Vlkov, Rasošky a Nový Ples se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku.
Děkujeme zastupitelům obcí Vlkov a Rasošky, kteří uznali historický a ekologický význam koroptve
a schválili finanční příspěvky, které pokryly nákup 40 kusů kuřátek této krásné zvěře. Ta do naši přírody
patří. Od roku 1960 se neloví a později byla koroptev vyhlášena ohroženým živočišným druhem v České
republice. Po úspěšném odchovu, který zpočátku byl velice problematický, se podařilo v listopadu vy−
pustit do volné přírody, za dozoru odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kra−
je, celkem 36 kusů koroptví (viz foto). Ještě jednou všem zastupitelům obcí Vlkov a Rasošky děkujeme
a zavazujeme se, pokud se nám i v roce 2006 podaří zajistit finanční prostředky, že v této činnosti bude−
me i nadále pokračovat.

Odchovali jsme i 500 kusů bažantí zvěře, která byla již v září vypuštěna do volné přírody. Tento od−
chov je prováděn v našem mysliveckém sdružení od roku 1965, kdy byla v Rasoškách v lokalitě Šuter po−
stavena odchovna s umělou líhní. Tehdy si myslivci líhli kuřátka ve vlastní líhni z vajíček, která byla sbí−
rána z ohrožených hnízd při senoseči (v roce 1965 − sesbíráno 996 bažantích a 196 koroptvích vajec). Dnes
je sběr již nemožný. 

V listopadu nám začínala hlavní lovecká sezona lovu drobné zvěře. Bylo zřejmé, že i přírodní pod−
mínky byly v roce 2005 ke zvěři příznivé, což bylo patrné na stavech, které se v přírodě vyskytovaly. Od
roku 1988 (557 ks) byl lov bažantů řádově v počtech od 200 do 350 ks. V letošním se nám podařilo ulovit
414 ks bažantích kohoutů, dále 100 ks zajíce polního, 4 divoká prasata a další drobnou zvěř, jako divoké
kachny a divoké holuby. Poprvé v historii zdejšího mysliveckého sdružení se podařilo v listopadu ulovit
v umělé noře ve vlkovských stráních jezevce lesního. Ač myslivci jsou „cháska“ veselá a z jejich vyprávě−
ní je zřejmé, že si z legrace dělají různé naschvály, přesto jsou chvíle, kdy veselost vystřídá smutek a za−
myšlení. Je to vždy, když z našich řad odejdou kamarádi a přátelé. V loňském „mysliveckém“ roce jsme
se rozloučili se zakládajícím členem MS Paseky Rasošky přítelem Janem Vláškem (81) a přítelem Janem
Heřmánkem (71), ale i to je život. V závěru svého příspěvku si vám dovolím jménem všech myslivců po−
přát do roku 2006 hlavně zdraví a osobní spokojenosti.      

LOVU ZDAR                                                                                                 za MS Paseky Rasošky
Jaromír BAŠE 

Myslivost, láska na celý život

Koroptve při vypouštění do volné přírody v okolí Vlkova.
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Stejně jako v předešlých letech nepolevila ani v roce 2005 Tělocvičná jednota Sokol ve Vlkově ze své
sportovní a společenské činnosti. Cvičenců nejen z Vlkova, ale i ze širokého okolí, stále přibývá. Cvičí se
po sedm dnů v týdnu a v poslední době je problémem najít volné hodiny pro další zájemce o sportování
v naší sokolovně. V současné době evidujeme už 151 členů naší jednoty, tento poměr k počtu obyvatel
obce nám mohou závidět i mnohem větší obce a města. Další tři desítky cvičenců nejsou našimi členy, ale
přispívají nám do sokolské pokladny oddílovými příspěvky. 

První akcí loňského roku byl v polovině ledna zájezd do Deštného v Orlických horách, druhý pláno−
vaný jsme však museli kvůli malému počtu přihlášených zrušit. Zájem o první letošní zájezd na hory byl
však opravdu velký, takže si jej zřejmě ještě v únoru zopakujeme. 

V pátek 29. ledna loňského roku jsme uspořádali tradiční Sokolský ples, po několika letech s velice
slušnou návštěvností. Jsme rádi, že hlavně mladí členové naší jednoty pochopili, že výtěžky z kulturních
akcí jsou hlavním zdrojem financí k pokrytí stále vyšších nákladů na energie potřebné k provozu soko−
lovny. Neváhají proto přidat ruku k dílu při přípravě i úklidu sálu, za což jim patří naše díky. 

Sokolovnu tanečníci zcela zaplnili jak při Sokolských šibřinkách 5. března, tak i při tradičním Vinobraní
1. října. Velkou pomocí je pro nás i jakýkoliv příspěvek do plesových tombol. Těm, co naši organizaci pra−
videlně podporují, touto cestou ještě jednou děkujeme. Tradičně vysokou návštěvu měl dětský karneval
6. března, zavítalo na něj cca 115 dětí s početným doprovodem. V dubnu jsme do sokolovny pozvali děti
na sportovní odpoledne.

Vyhlášeným se stává i tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, jehož se v loňském roce zúčastni−
ly čtyři desítky hráčů z celého kraje. Tradičně jsme pořádali pálení čarodějnic s opékáním vuřtů, táborák
nechyběl ani na konci cvičebního roku, kdy jsme také odměnili nejlepší reprezentanty jednoty.

Tak jako v předchozích letech jsme se v loňském roce účastnili přeboru Župy Podkrkonošské Jiráskovy
v plavání v Náchodě (1x 1. místo; 1x 2. místo; 1x 3. místo) a v atletice v Jaroměři (4x 2. místo; 3x 3. místo).
Veronika Pilařová obsadila 3. místo v přeboru župy ve všestrannosti (atletika, plavání, šplh, gymnastika),
její sestra Tereza skončila hned za ní. 

Úspěchu, podloženého tvrdým tréninkem, pak dosáhly dva vlkovské týmy při přeboru župy ve vybí−
jené v Úpici, kde obsadily dvě první místa. Pokračuje činnost oddílu volejbalu, florbalu, několik skupin
sportovců hraje sálovou kopanou, roste zájem o cvičení nejmenších dětí. Bohužel se ani letos neujalo cvi−
čení aerobiku, i když jsme zajistili kvalitní cvičitelku.

Velice dobře si vedou naše dvě družstva stolních tenistů v okresní mistrovské soutěži, obě již postou−
pila do II. výkonnostní třídy. Právě stolní tenisté, kteří se loni v září poprvé v historii zúčastnili i přebo−
ru České obce sokolské v Turnově, jsou v současné době nejlepšími reprezentanty naší jednoty.

Dostavba sokolovny je i naší prioritou

Doufáme, že současný stav u sokolovny a obecního úřadu bude koncem letošního roku už definitivní minulostí.
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Jedním z vrcholů loňské činnosti byla 24. září i účast naší jednoty ve sletové štafetě, jíž se zahájily akce
předcházející XIV. Všesokolskému sletu. Ten proběhne letos začátkem července v Praze. Trasy sletové šta−
fety, vedoucí z Prahy do sídel žup v celé republice, měřily 3 380 km a vyběhlo či vyjelo na ně 3 499 ku−
rýrů. Vlkovských sokolů se zúčastnilo 30 a sletové poselství jsme donesli z Vlkova, kde na trasu vyjela
nejmladší generace na tříkolkách a různých „odstrkovadlech“, až na jaroměřský stadion. Naše jednota se
může pyšnit i jedním štafetovým prvenstvím − nejmladším účastníkem v rámci České republiky byl člen
naší TJ, teprve šestiměsíční Mikuláš Berkovec, který běžel v sedačce na břiše své maminky. Vážíme si vaší
účasti na této akci, kterou sokolové obnovili po padesáti letech.

Kromě sportování se ale samozřejmě staráme i o shánění peněz na dostavbu sokolovny a obecního úřa−
du. Na účtě již máme prvních 200 000 Kč od České obce sokolské, které jsme získali především díky
aktivitě naší hospodářky Heleny Rezkové. V těchto dnech netrpělivě čekáme na zprávu, zda budeme
úspěšní v dotačním řízení u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kam jsme také podali žádost za
naší TJ, zpracovanou ve spolupráci s obecním úřadem. Čeká nás perný rok ale věříme, že na jeho konci
si už společně řekneme − stavba je v plném proudu. Doufám, že našim členům a příznivcům nebude za−
těžko v případě potřeby přiložit ruku k dílu, aby se prostředí a zázemí sokolovny dostavbou výrazně
změnilo k lepšímu.

Za TJ Sokol 
Jiří FIŠERA, starosta

Z PŘEBORU ŽUPY V ATLETICE – JAROMĚŘ
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