ROČENKA OBCE VLKOV 2006
Vážení spoluobčané,
především mi dovolte poděkovat vám všem, kteří jste přišli k říjnovým volbám do zastupitelstva obce.
Jménem všech zastupitelů bych chtěl ještě jednou poděkovat těm, kteří nám dali důvěru a prokázali tak,
že staví zdravý rozum nad pomluvy a výmysly. Budeme se ji snažit v následujících čtyřech letech ne−
zklamat.
Děkuji také bývalému zastupitelstvu za velký objem práce, který za ani ne dvouleté volební období pro
obec vykonalo. Nyní nastává čas pro každodenní práci v obci vedoucí k tomu, aby se nám tady dobře žilo.
Věřím, že většina zastupitelů bude přistupovat k řešení problémů v obci věcně, nezištně, s rozumem, bez
emocí a prosazování osobních zájmů.
Dostavba obecního úřadu a sokolovny už nabývá konkrétní podoby a měla by být dokončena v polo−
vině letošního roku. Zatím se nám ji daří financovat bez bankovních úvěrů, nemalé prostředky už v loň−
ském roce investovala do budovy i TJ Sokol Vlkov. Zažádáno má o další dotace a věřím, že se této nezis−
kové organizaci podaří svůj podíl na stavbě doplatit v plné výši.
Během velice krátké doby se obci ve spolupráci s vámi podařilo uskutečnit zdařilý projekt výstavby
nové podoby vlkovské návsi. Především nasazení organizačního týmu, práce projektantky Jitky
Rejmánkové a v konečné fázi obrovské zapojení veřejnosti vedlo k dokončení díla, kterým se opravdu mů−
žeme pochlubit. Radost z něj mají především naši nejmenší. Ceny, které jsme již za vybudovanou náves
získali, proto patří vám všem a dokládají, že jsme to ve Vlkově vzali za správný konec. V této souvislos−
ti mi dovolte parafrázoval slavný výrok prezidenta J. F. Kennedyho: „Neptejte se, co může obec udělat
pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro obec.“ Těší mě, že stojím v čele vesnice, kde není většině oby−
vatel tato myšlenka cizí.
Věřím, že se letos společně zamyslíme a najdeme i odpovídající využití pro budovu bývalé školy a ta
bude stejně jako náves sloužit široké veřejnosti. Přílohou dnešní ročenky je i dotazník, který vyplnili mno−
zí z vás, a jehož část bude podkladem pro další diskuzi o využití školy. S veřejností chceme v budoucnu
otevřeně projednávat i další důležité investice v obci.
Bohužel se nám ani v letošním roce nepodařilo technicky dořešit vedení přípojky ke stožáru na hřišti
k zajištění provozu bezdrátového internetu. Jsem rád, že někteří z vás nabídli své pozemky pro umístění
stožáru − hřiště za Karpíškovými je ale podle provedených měření jediným místem, odkud by se signál
šířil do většiny obce. V rozpočtu ale s výstavbou stožáru počítáme i pro letošní rok, na projektu se dále
pracuje, a tak doufám, že vám v příští ročence přinesu příznivější zprávy.
Do nového roku vám přeji jménem celého zastupitelstva především pevné zdraví a životní pohodu.
František REZEK
starosta
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Jak jste volili v roce 2006
Volby do Parlamentu České republiky 2. a 3. června 2006
Ve voličských seznamech obce Vlkov bylo zapsáno 286 oprávněných voličů. Hlasovat přišlo
202 z vás a odevzdali jste 201 platných hlasů pro kandidáty 14 stran a hnutí. Nejvíc hlasů získa−
la ODS (72), ČSSD (57), KDU − ČSL (21), KSČM (17), Strana zelených (11).

Volby do obecního zastupitelstva 20. a 21. října 2006
Ve volbách do Obecního zastupitelstva ve Vlkově kandidovalo 27 kandidátů tří stran. K vo−
lební urně přišlo 185 voličů z 289 zapsaných občanů v seznamech voličů.
Odevzdáno bylo 1 235 platných hlasů. Sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí pro Vlkov
získalo 593 hlasů (48,01 % − 3 mandáty), Hasiči pro Vlkov 324 hlasů (26,23 % − 2 mandáty)
a Sdružení za rozvoj obce 318 hlasů (25,74 % − 2 mandáty).

KANDIDÁTI OBDRŽELI TYTO POČTY HLASŮ:
Ing. František Rezek
Lukáš Rejmánek
Jiří Fišera
Šárka Konečná
Josef Januš
Ing. Alena Bartošová
Jiří Nepokoj
Václav Bartoš
Josef Malý
Hana Grohová
Zdeněk Jandík
Galina Hynková
Romana Vávrů
Ing. Petr Voslař
Petra Kmoníčková
Jitka Grohová
Helena Rezková
Martin Felcman
Vladimír Pospíšil
Lukáš Zajíček
Roman Miewald
Michal Košťál
Monika Lupínková
Petr Prokop
Jana Veverková
Miroslav Toušek
Roman Bača

100
89
82
67
67
66
63
55
53
48
48
46
46
43
42
41
40
39
38
35
30
24
21
20
18
13
1

(Nezávislí pro Vlkov)
(Nezávislí pro Vlkov)
(Nezávislí pro Vlkov)
(Nezávislí pro Vlkov)
(Nezávislí pro Vlkov)
(Sdružení za rozvoj obce)
(Nezávislí pro Vlkov)
(Hasiči pro Vlkov)
(Sdružení za rozvoj obce)
(Sdružení za rozvoj obce)
(Hasiči pro Vlkov)
(Sdružení za rozvoj obce)
(Hasiči pro Vlkov)
(Nezávislí pro Vlkov)
(Nezávislí pro Vlkov)
(Hasiči pro Vlkov)
(Nezávislí pro Vlkov)
(Hasiči pro Vlkov)
(Hasiči pro Vlkov)
(Sdružení za rozvoj obce)
(Sdružení za rozvoj obce)
(Hasiči pro Vlkov)
(Sdružení za rozvoj obce)
(Hasiči pro Vlkov)
(Sdružení za rozvoj obce)
(Hasiči pro Vlkov)
(Sdružení za rozvoj obce)

Po přepočtech hlasů získali mandáty zastupitelů tito kandidáti:
Ing. František Rezek, Lukáš Rejmánek, Jiří Fišera, Ing. Alena Bartošová, Zdeněk Jandík, Josef
Malý a Václav Bartoš.
SENÁTNÍ VOLBY:
Volby do Senátu ČR proběhly ve dvou kolech ve dnech 20. − 21. 10. a 27. − 28. 10. 2006.
Ve druhém kole, kdy se rozhodovalo už jen mezi Petrem Fejfarem a Petrem Pakostou, přišlo
volit 48 z vás. Stejně jako v senátním obvodu zvítězil i ve Vlkově Petr Pakosta (ODS), a bude tedy
senátorem po dalších šest let.
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O čem jednalo obecní zastupitelstvo v roce 2006
Podrobné zápisy z jednaní obecního zastupitelstva jsou zveřejněny na www.obecvlkov.cz

LEDEN

BŘEZEN

9. ledna – účast 7 členů zastupitelstva
h První změnu Územního plánu obce Vlkov zpra−
cuje firma SURPMO, a.s., Hradec Králové.
Schváleno 6 hlasy, Ing. Plhal se zdržel hlasování.
Obec požádá o dotaci z Královéhradeckého kra−
je na změnu Územního plánu.
h Zastupitelé projednali 5 nabídek firem na zpev−
nění komunikace v kolonii Vlkov. Akci provede
firma Novostav, s.r.o., Hradec Králové − schvále−
no 6 hlasy, Ing. Rezek se zdržel hlasování.
h Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy ven−
kova na přístavbu a stavební úpravy obecního
úřadu a na zpevnění místní komunikace
„Zelenka“ − schváleno 7 hlasy.
h Od 1. 1. 2006 je obec Vlkov součástí Mikro−
regionu Smiřicko.
h Schválena účast obce v soutěži internetových
stránek měst a obcí Zlatý erb.

14. března – účast 6 členů zastupitelstva, omluven
Lukáš Rejmánek
h Ing. Bartošová informovala členy zastupitelstva
obce o vyhlášení 12. ročníku soutěže Vesnice
roku. Účast v soutěži schválena 6 hlasy.
h Starostka oslovila 4 firmy k předložení cenové
nabídky na zpracování projektové dokumentace
k územnímu řízení na akci „Kanalizace Vlkov“.
Po otevření obálek zastupitelé odsouhlasili jako
zpracovatele projektové dokumentace firmu
PROIS a.s., Hradec Králové. Dále bude podána
žádost o dotaci z krajského úřadu na zajištění
projektové dokumentace − schváleno 5 hlasy,
Ing. Plhal se zdržel hlasování.
h Obec se zapojí do krajské soutěže v třídění od−
padů „Čistá obec“, která potrvá do 31. 12. 2006 −
schváleno 6 hlasy.
h Obec nezískala dotaci z ministerstva informatiky
na připojení bezdrátového internetu do obce
a neuspěla ani v soutěži Zlatý erb.

ÚNOR
13. února – účast 6 členů zastupitelstva,
omluven Petr Prokop
h Starostka Ing. Bartošová informovala o možnos−
ti podat žádost o dotaci na projektovou doku−
mentaci na odkanalizování obce na Krajském
úřadu Královéhradeckého kraje. Dotace na poří−
zení dokumentace se poskytuje do 70 % celko−
vých nákladů na její zhotovení. Zdeněk Jandík
vznesl dotaz, zda bude projektová dokumentace
platná, proběhne−li realizace až za několik let.
Ing. Bartošová sděluje, že získání územního
a následně i stavebního povolení nějakou dobu
potrvá, stavební povolení je platné dva roky a dá
se prodlužovat. Předpokládá nejbližší možný
termín realizace za pět let, a to pouze za před−
pokladu získání dotací.
h Žádost TJ Sokol Vlkov o dotaci na činnost na
rok 2006 ve výši 30 000 Kč byla schválena 6 hla−
sy.
h Snížení a zateplení stropů v obecním bytě do
výše 30 000 Kč bez DPH schváleno 5 hlasy,
Ing. Plhal proti.
h Helena Rezková informuje o tom, že TJ Sokol
Vlkov obdržela dotaci z Nadace ČEZ na zateple−
ní sokolovny ve výši 300 000 Kč.
h Zastupitelstvo jednohlasně schválilo smlouvu
o dílo s firmou Novostav, s.r.o., Hradec Králové,
na zpevnění místní komunikace „Zelenka“.

20. března – účast 7 zastupitelů
h Obec získala dotace z Programu obnovy venko−
va v celkové výši 379 016 Kč.
h Zastupitelé vybrali Ing. Jana Tomka z Červené−
ho Kostelce pro zajištění organizace výběrového
řízení na dodavatele akce „Dostavba obecního
úřadu“. Schváleno 6 hlasy, Ing. Plhal proti.
h V souvislosti s novelou zákona o vodovodech
a kanalizacích Ing. Bartošová poukazuje na sku−
tečnost, že obci provozuje vodovod MěVaK,
s.r.o., Jaroměř, ale bez jakéhokoliv nájmu a na
základě neplatné smlouvy. Pověření starostky
pro jednání se zástupcem MěVaK, s.r.o., Jaroměř
o změně smlouvy na provozování vodovodu
v obci schváleno 7 hlasy.
31. března – účast 6 členů zastupitelstva,
neomluven Ing. Milan Plhal
h Zastupitelé si prohlédli návrhy pohlednic obce.
Zaplacení grafických návrhů pohlednic schvále−
no 6 hlasy.
h Zahrnutí pozemků p. č. 232/2 a 226/8 do rozvo−
jových ploch v 1. změně Územního plánu schvá−
leno 6 hlasy. Tímto dnem je ukončeno přijímání
žádostí na změnu Územního plánu.

DUBEN
11. dubna – účast 6 členů zastupitelstva, omluven
Lukáš Rejmánek
h Obec získala z krajského Programu obnovy ven−
kova celkem 379 016 Kč a nyní obdržela rozpis −
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na akci „Přístavba a stavební úpravy OÚ Vlkov“
jsme dostali 321 003 Kč a na akci „Rekonstrukce
komunikace „Zelenka“ 58 013 Kč. Ponechání
rozdělení dotací, tak jak byly přiděleny z kraj−
ského POV, schváleno 6 hlasy.
h Obec získala dotaci na změnu Územního plánu
ve výši 32 000 Kč.
27. dubna – účast 7 zastupitelů
h Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí
Jaroměřsko schválena s výhradou 6 hlasy, stejně
tak i stanovy mikroregionu, Ing. Plhal se
zdržel hlasování. Členský příspěvek za obec činí
10 Kč na obyvatele.
h Po posledním plánovacím setkání k akci
„Vlkovská náves pro 21. století“ byl vypracován
Jitkou Rejmánkovou dle požadavků občanů ko−
nečný architektonický návrh. Zastupitelé odsou−
hlasili znění objednávky herních prvků pro fir−
mu Tomovy parky. Schváleno 7 hlasy. Dále byl
předložen hrubý rozpočet na celou akci.
Případná chybějící částka na realizaci akce bude
doplacena z rozpočtu obce − schváleno 7 hlasy.

KVĚTEN

Tak jako každoročně se vlkovští občané sešli 8. května u po−
mníku padlých u školy. Po proslovu starostky Ing. Aleny
Bartošové zarecitovaly básně děti ze školy v Rasoškách.
9. května – účast 5 členů zastupitelstva, omluven
Zdeněk Jandík, neomluven Ing. Plhal
h Zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo návrh
smlouvy o dílo s firmou Tomovy parky, s.r.o.,
která dodá herní prvky na vlkovskou náves.
h Instalace dopravního značení „obytná zóna“
v ulici „Zelenka“ schválena 5 hlasy.
h Na křižovatce bude umístěna informační tabule.
Zájem o umístění směrovky zatím projevil pou−
ze pan Munzar, případní další zájemci budou
vyzváni místním rozhlasem.
16. května – účast 7 zastupitelů
h Otevírání obálek na veřejnou zakázku „Pří−
stavba a stavební úpravy OÚ Vlkov" proběhlo
12. května. Celkem o výběrové řízení projevilo
zájem 7 uchazečů, 6 z nich podalo nabídku.

Podle kritéria ekonomické výhodnosti byla jako
nejlepší vyhodnocena firma AGS Bohemistav a.s.,
Hradec Králové s nabídkovou cenou ve výši
5 949 938 Kč. Přidělení zakázky na návrh hod−
notící komise schváleno 7 hlasy.
h Firma PROST z Velichovek vypracuje grafický
návrh informačních tabulí na křižovatce.

h Přijetí bezúročné půjčky od Královéhradeckého
kraje ve výši 2 000 000 Kč na úhradu nákladů na
přístavbu a stavební úpravy obecního úřadu se
splatností 31. 12. 2009 bylo zastupitelstvem
schváleno 7 hlasy.
h Zastupitelé se jednomyslně shodli na tom, že by
bylo vhodné zakoupit pro obec multifunkční
stroj (sečení, vyhrnování sněhu) pro celoroční
využití.
h Při přípravných pracích na akci „Vlkovská náves
pro 21. století“ byla skryta část povrchu návsi.
Zastupitelé se shodli na tom, že tato zem bude
použita pouze pro potřeby obce − schváleno
7 hlasy.
h Obec získala dotaci na projektovou dokumenta−
ci k územnímu řízení na akci „Odkanalizování
obce Vlkov“ ve výši 162 000 Kč.

ČERVEN
5. června – účast 5 členů zastupitelstva,
omluveni Petr Prokop a Zdeněk Jandík
h Návrh smlouvy o dílo s AGS Bohemiastav a.s.,
Hradec Králové s termínem ukončení stavby
k 30. 6. 2007 schválen 5 hlasy.
h Technický dozor na dostavbě obecního úřadu
bude provádět Ing. Jan Tomek z Červeného
Kostelce, schváleno 4 hlasy (Ing. Plhal proti), za
nabídkovou cenu 139 230 Kč vč. DPH.
h Zastupitelé jednomyslně schválili dofinancování
dotace na „Vybavení svazku základní techni−
kou“ (Mikroregion Smiřicko) na zakoupení tech−
niky pro obec Vlkov ve výši 66 666,70 Kč částkou
ve stejné výši z rozpočtu obce.
h V této souvislosti zastupitelstvo projednalo
a schválilo nákup žacího malotraktoru JOHN
DEERE LT 190 a radlice na vyhrnování sněhu
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Tielburger. Stroj se koupí u firmy TEROP s.r.o.
Smiřice, a to prostřednictvím mikroregionu Smi−
řicko. Schváleno 5 hlasy.
h Vypracování projektové dokumentace na umís−
tění stožáru pro bezdrátový internet na hřišti
schváleno 4 hlasy, Ing. Plhal se zdržel hlasování.
22. června – účast 5 členů zastupitelstva, omluveni
Petr Prokop a Ing. František Rezek
h Mandátní smlouva na technický dozor na pří−
stavbu obecního úřadu s Ing. Janem Tomkem
schválena 5 hlasy. Za zástupce obce při spolu−
práci s technickým dozorem schválen Lukáš
Rejmánek.
h Je nutné vybrat prostor pro umístění tabule
k cyklostezce 1866. Po diskusi bylo určeno místo
u hřiště na návsi. Zabudování tabule zajistí
Lukáš Rejmánek.
h Zastupitelům byl předložen návrh situace kana−
lizace firmou PROIS a.s., Hradec Králové. K do−
plnění potřebných informací byla pozvána Hana
Grohová jako zástupkyně firmy. Trasa navr−
hované kanalizace schválena s připomínkami
5 hlasy.
h Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za
rok 2005 s výhradami, k nimž byla přijata opat−
ření. Schváleno 5 hlasy.

ČERVENEC
11. července – účast 4 členů zastupitelstva,
omluveni Petr Prokop,
Zdeněk Jandík, Lukáš Rejmánek
h Schválen návrh návštěvního řádu přírodního
parku na návsi. Správcem hřiště bude obec
Vlkov v zastoupení Miluše Šafářové a Jiřího
Fišery. Vše schváleno 4 hlasy.
h V rámci propagace projektu „Internetizace kni−
hoven Královéhradeckého kraje“ a hlavně k pro−
pagaci nově nabízené služby naší knihovny − ve−
řejně přístupného internetu − budou vyhotoveny
zdarma informační letáky, 300 ks bude od Centra
evropského projektování požadováno pro obec.
Ceny za poskytované služby v knihovně:
– kopírování A4 jednostranné
2 Kč
– kopírování A4 oboustranné
4 Kč
– tisk A4 černobílý jednostranný
2 Kč
– tisk A4 černobílý oboustranný
4 Kč
– tisk A4 barevný jednostranný
15 Kč
– tisk A4 barevný oboustranný
30 Kč
Schváleno 4 hlasy.
h Hostem zasedání zastupitelstva obce byl Jiří
Kmoníček, euromanažer, který zároveň spolupra−
cuje s Centrem evropského projektování Hradec
Králové. Obec Vlkov byla vybrána pro pilotní pro−
jekt na využití starších, nyní prázdných objektů.
V našem případě se jedná o budovu bývalé školy.
Její využití by se mělo plánovat opět s veřejností.

ZÁŘÍ
12. září – účast 6 členů zastupitelstva,
omluven Ing. Plhal
h Zastupitelstvu byl předložen seznam dárců na
akci „Vlkovská náves pro 21. století“, kteří po−
skytli dary v celkové výši 99 000 Kč. Všem dár−
cům zastupitelé ještě jednou děkují. Přijetí darů
schváleno 6 hlasy.
h Znění dotazníku pro občany, vypracovaného
Centrem evropského projektování především
pro využití budovy školy, schváleno 6 hlasy.
h Smlouva o dílo s Ing. arch. Miroslavem
Kadečkou na zajištění autorského dozoru na
akci „Přístavba a stavební úpravy obecního úřa−
du“ schválena 6 hlasy.
h Zastupitelé odsouhlasili finanční podporu na za−
jištění osobní asistence ve škole Olze Havlové ve
výši 10 000 Kč. Schváleno 6 hlasy.
h Jednohlasně schválena žádost hasičů na nákup
2 ks hadic B 75.
h Starostka informovala o převzetí diplomu v sou−
těži Vesnice roku za zapojení občanů do projek−
tu „Vlkovská náves pro 21. století“.

ŘÍJEN
10. října – účast 5 členů zastupitelstva,
omluveni Lukáš Rejmánek, Petr Prokop
h Renata Hynková se dotazuje, proč nebyli zastu−
pitelé informováni o ceně za vybudování kanali−
zace − obec není částku ve výši, která má údajně
dosáhnout až cca 28 milionů korun, schopna za−
financovat. Ing. Bartošová uznává, že možná ni−
kde částku přímo nesdělila, ale také ji netajila, ne−
boť projektová dokumentace byla zastupitelům
k dispozici na obci. Dále bylo kritizováno datum
realizace stavby − duben 2007, uvedené v projek−
tu. Zastupitelé se dohodli, že se místo data v pro−
jektu uvede − dle finančních možností investora.
Po volbách do obecního zastupitelstva by měli
zastupitelé vyvolat jednání se zastupitelstvem
obce Rasošky a při budování kanalizace postu−
povat společně.
h TJ Sokol Vlkov předložila zastupitelstvu vyúčto−
vání dotace ve výši 200 000 Kč, kterou získala na
přístavbu obecního úřadu. Schváleno 5 hlasy.
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Vlkov z 31. října 2006
h Zastupitelstvo obce Vlkov souhlasí s volbou ve−
řejným hlasováním (7 hlasů pro) a potvrzuje slo−
žení slibu 7 zastupitelů.
h Zastupitelstvo obce volí za starostu obce:
Ing. Františka Rezka (6 hlasů pro, Zdeněk Jandík
se zdržel hlasování), za místostarostu obce:
Lukáše Rejmánka (7 hlasů pro).
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LISTOPAD
10. listopadu – účast 7 členů zastupitelstva
h Zastupitelstvo obce schvaluje složení výborů
a komisí v tomto složení:
h kontrolní výbor:
Ing. Alena Bartošová − předsedkyně;
Andrea Šulcová, Zdeněk Jandík − členové
h finanční výbor: Václav Bartoš − předseda;
Ing. Josef Januš, Šárka Konečná − členové
h kulturní komise: Jiří Fišera − předseda;
Ludmila Potočková, Milena Havlová − členky
h stavební komise: Josef Malý − předseda;
Ing. Petr Voslař, Petr Hynek − členové
h Vše schváleno 7 hlasy.
h Zastupitelstvo obce Vlkov schválilo výši odměn
zastupitelů od 1. 11. 2006 v následující výši
(hrubá mzda): starosta 9 000 Kč, místostarosta
3 500 Kč, zastupitelé − předsedové výborů a ko−
misí 650 Kč, zastupitelé − členové komisí 450 Kč,
zastupitelé 260 Kč. Schváleno 7 hlasy.
h Zastupitelé projednali žádost Komitétu pro udr−
žování památek z války 1866 o příspěvek na vy−
dání průvodce po naučné stezce 1866 ve výši
5 000 Kč − stezka vede naší obcí. Obec získá
100 ks výtisků zdarma. Schváleno 7 hlasy.

h Zastupitelstvo projednalo žádosti TJ Sokol
Vlkov a Mysliveckého sdružení Rasošky o přís−
pěvky na činnost v roce 2007. Částka pro MS
Rasošky ve výši 3 000 Kč schválena 7 hlasy. Žá−
dost TJ Sokol o příspěvek ve výši 30 000 Kč
schválena 5 hlasy − Ing. Bartošová proti, Zdeněk
Jandík se zdržel hlasování.
h Obecní zastupitelstvo projednalo jmenování
Mileny Havlové knihovnicí Obecní knihovny
ve Vlkově od 1. 1. 2007. Zároveň vyslovilo podě−
kování Josefu Veverkovi za dlouholetou činnost
v této funkci. Starosta obce mu při této příleži−
tosti předal pamětní list a věcný dar. Jmenování
Mileny Havlové knihovnicí schváleno 7 hlasy.

PROSINEC
19. prosince – účast 7 členů zastupitelstva
h Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro
rok 2007. Protože dosud nebyly předloženy vzá−
jemné transfery mezi obcemi, jsou stanovena
pravidla rozpočtového provizoria. Schváleno
7 hlasy.
h Je třeba rozhodnout o typech vodovodních bate−
rií ve sprchách v přístavbě obecního úřadu −
firma AGS Bohemiastav vyčíslila rozdíl mezi
pákovými a bezdotykovými bateriemi na cca
45 000 Kč. Zastupitelstvo rozhodlo o použití
sprchových podomítkových pákových baterií.
Schváleno 7 hlasy.
h Hana Grohová informovala přítomné, včetně
pozvaných zástupců obce Rasošky, o možnosti
vybudování splaškové kanalizace. Předpokládá
se napojení na stávající kanalizaci na okraji
Josefova (provozovanou MěVaK, s.r.o., Jaroměř)
nebo na novou společnou čistírnu odpadních
vod pro Rasošky a Vlkov (provozovanou obcí).
V současné době lze získat po zajištění veške−
rých podkladů finanční dotace na realizaci stav−
by.
h Zastupitelé jednohlasně schválili přijetí dalšího
daru ve výši 8 200 Kč na akci „Vlkovská náves
pro 21. století“

h Zastupitelstvo schválilo zadání změny č. 1 Územ−
ního plánu obce Vlkov − schváleno 7 hlasy.
h Zastupitelstvo projednalo žádost nových vlast−
níků o rozšíření vodovodního řadu na pozem−
cích č. 132/8 a 132/7 a schválilo 7 hlasy vypra−
cování projektové dokumentace.
h Zastupitelé se seznámili s informací odboru so−
ciálních věcí a zdravotnictví v Jaroměři o nových
sociálních službách pro osoby starší 80 let.
h Ing. Rezek informoval zastupitele o jednání na
MěVaK v Jaroměři ohledně smlouvy o ukončení
odběru vody z Jaroměře. Další jednání proběhne
v únoru za účasti starostů okolních obcí.
h Zastupitelstvo obce Vlkov schvaluje zakoupení
kontejneru na posypový materiál na Švamberk.
Schváleno 7 hlasy.
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Rozpočet obce na rok 2007
(rozpočtové provizorium)

PŘÍJMY
Daňové příjmy celkem

2 764 000 Kč

Poplatky

12 500 Kč

Nájem z bytu

42 000 Kč

Dotace st. správa

8 200 Kč

EKO KOM

24 000 Kč

Příjem z prodeje nak. zboží

2 000 Kč

Připsané úroky

21 000 Kč

PŘÍJMY CELKEM

2 873 700 Kč

VÝDAJE
Shrnování sněhu

15 000 Kč

Příspěvek školy

190 000 Kč

El. energie has. zbroj.

2 000 Kč

Služby, školení

5 000 Kč
2 000 Kč

El. energie knihovna

14 000 Kč

Cestovné

Přísp. MK Jaroměř

15 000 Kč

Odměny zastup.

186 600 Kč

Odměna kronikář

3 000 Kč

Mzdy zaměst.

165 000 Kč

Oprava rozhlasu

5 000 Kč

Zák. pojištění

1 500 Kč

Ročenka
Sbor pro občanské záležitosti

15 000 Kč
5 000 Kč

Pojistné soc. zabezp.

43 000 Kč

Zdrav. pojistné

10 000 Kč
20 000 Kč

Opravy byt

42 000 Kč

Sb. zákonů, knihy

El. energie veřejného osvětlení

60 000 Kč

DDHM

5 000 Kč

Oprava veřejné osvětlení

10 000 Kč

Materiál

20 000 Kč

Nákup majetku − Územní plán

40 000 Kč

Voda

Nákup pytle na odpad

1 500 Kč

El. energie

29 000 Kč
10 000 Kč

Nebezpečný odpad

10 000 Kč

Programové vybavení

Odvoz plasty, papír

25 000 Kč

Poštovné

Kontejner hřbitov

5 000 Kč

4 000 Kč

5 000 Kč

Tel. poplatky, internet

30 000 Kč
14 500 Kč

Odměna dohoda zeleň

13 000 Kč

Služby, školení

Nákup zeleně

35 000 Kč

Svoz odpadu
Ost. služby, opravy

500 Kč

Poh. hmoty a maziva

5 000 Kč

Opravy a udržování

50 000 Kč

Stavby

Příspěvek TJ Sokol

30 000 Kč

Cestovné

15 000 Kč

Příspěvek MS Paseky

3 000 Kč

Pohoštění

1 000 Kč

Poh. hmoty SDH

5 000 Kč

Poplatky mikroregiony

7 600 Kč

Materiál SDH

15 000 Kč

Bezdr. internet

Opravy a udržování

50 000 Kč

Vým. vodoměrů

VÝDAJE CELKEM

25 000 Kč
1 308 500 Kč

300 000 Kč
2 000 Kč
2 873 700 Kč

ZŮSTATEK NA ÚČTU K 31. 12. 2006

2 848 226,57 Kč
–7–
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Obecní knihovna oslavila 110 let od svého založení

Knihovník Josef Veverka
předal knihovnu své nástupkyni Mileně Havlové
po čtyřiceti letech nepřetržité služby vlkovským čtenářům.

Na sklonku loňského roku jsme si
v obecní knihovně znovu připomněli da−
tum 31. 12. 1896, kdy se výbor Tělocvičné
jednoty Sokol ve Vlkově rozhodl na své
schůzi zřídit obecní knihovnu. Od té doby
už uplynulo neskutečných 110 let a i když
knihovna prošla mnoha peripetiemi, nikdy
nezanikla. Ještě dnes máme v archivu ně−
kolik knih vydaných koncem 19. století,
které patřily mezi první majetek tehdejší
sokolské knihovny.
Na konci roku 2006 má nynější obecní
knihovna 1 627 svazků základního fondu
a 1 720 svazků ze střediskového fondu.
Dalších 40 svazků v celkové hodnotě
7 746 Kč jsme dostali díky grantu minister−
stva kultury, prostřednictvím Okresní kni−
hovny v Náchodě.
Od července 2006 je v knihovně zřízeno
Informační centrum s veřejným přístupem
k internetu, který mohou využívat všichni
občané zdarma, a to v době otevření kni−
hovny pro veřejnost (každý čtvrtek od
15.30 do 18.30 hod.). Kontaktní osobou je
Milena Havlová, která zároveň od 1. ledna
2007 převzala funkci knihovnice.
Josef VEVERKA, knihovník

Struktura obyvatel obce
K 31. 12. 2006 žilo ve Vlkově 367 obyvatel − 186 mužů a 181 žen.
Do 10 let
11 − 20
21 − 30
31 − 40
41 − 50
51 − 60
61 − 70
71 − 74
75 a víc

42 obyvatel
39
50
83
28
40
34
12
39

Průměrný věk obyvatel obce je 39 let.
Trvale obydlených domů je v naší obci 116, neobydlených 31.
V letošním roce navštěvují Základní školu v Rasoškách 3 vlkovské děti, Základní školu v Jaroměři −
Josefově 26 dětí, víceleté gymnázium v Jaroměři 2 děti a jedna žákyně navštěvuje Pomocnou školu
internátní v Jaroměři.
Odhlášení a přihlášení k pobytu ve Vlkově
V roce 2006 se odhlásili z trvalého pobytu v obci: Jakoubková Petra, čp. 58.
Přihlásili se k trvalému pobytu: Cipra Petr, čp. 16; Miewald Roman, Rychterová Hana čp. 65;
Kmoníčková Petra a Amelie, čp. 60; Veverka Jaroslav čp. 6; Dytrychová Věra, Krybus Petr čp. 14;
Zajíček Lukáš, Vratislava, Vojtěch, Kateřina, Adam, čp. 144; Jarešová Iva, čp. 29; Žoch David, Radek,
Olga, čp. 143.
–8–
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Obecní úřad informuje
z Úřední hodiny jsou po celý rok ve čtvrtek od 18 do 20 hod.
z Uzamčená schránka na připomínky je celoročně umístěna v obchodě Petra Hynka ve
Vlkově. Vybírá se vždy večer den před zasedáním zastupitelstva.
z Řádná zasedání obecního zastupitelstva se v roce 2007 uskuteční každé druhé úterý
v měsíci od 19 hod. na obecním úřadě. Případné změny termínů budou včas vyvěšeny.
z Na obci si můžete koupit knihu Jiřího Uhlíře Vlastivěda obce Vlkov. Cena 95 Kč.
z Červené plastové pytle na nápojové kartony (tetrapacky) si můžete vyzvednout na
obecním úřadě nebo v obchodě Petra Hynka. Po naplnění pytle jej postavte ke kontej−
nerům na plasty.
z Své záležitosti, náměty či připomínky můžete s obecním úřadem řešit i e−mailem,
adresa je: vlkov@tiscali.cz.
z Nové webové stránky obecního úřadu naleznete na www.obecvlkov.cz. Obecní zastu−
pitelstvo rozhodlo, že je přihlásíme do soutěže o nejlepší webové stránky a elektronic−
ké služby měst a obcí nazvané Zlatý erb 2007. Budou−li se vám nové stránky naší obce
líbit, můžete pro ně hlasovat na stránkách http://zlatyerb.obce.cz/, kde naleznete od−
kaz: Hlasovat pro cenu veřejnosti.

Plesová sezona v roce 2007
V neděli 18. února od 14 hod.
zveme všechny děti i dospělé
na

DĚTSKÝ KARNEVAL
Program − Pavel Draštík.
Bohatá tombola, občerstvení.
Vstupné dobrovolné.

V sobotu 24. února
vás od 20 hod. zveme
na

SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Vstupné 60 Kč.
Předprodej místenek v obchodě Petra Hynka
od 10. února.
K tanci hraje skupina LABYRINT Pavla Draštíka.
Bohatá tombola.
Nástup masek začne ve 20.30 hod.

–9–
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ROCE 2006 SE NARODILI:
Jiří JANUŠ
Adam ZAJÍČEK
Jakub KOTEK
Eva KOŠŤÁLOVÁ
Petr KRYBUS
Matyáš POMEZNÝ
Děti na fotografiích byly uvítány do života v Rasoškách v květnu a říjnu 2006.

Jiří JANUŠ

Adam ZAJÍČEK

Jakub KOTEK

Eva KOŠŤÁLOVÁ

Milé děti,
vítáme vás mezi Vlkováky a přejeme vám,
abyste ve zdraví vyrůstaly pro radost svých rodičů.

Petr KRYBUS

Emil PEHA

Kateřina KOSTKOVÁ
– 10 –

Kristýna MALÁ
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¾

Vítání dvou vlkovských občánků
v Rasoškách 8. října 2006.

Šest malých Vlkováků bylo
uvítáno do života v Rasoškách
14. května 2006.
.

¾

V ROCE 2006 OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
nad 90 let
UŽDILOVÁ Anna
nad 80 let
JANDÍK Karel
CHOVANEC Pavel
KONEČNÁ Marie
KUBÁSKOVÁ Věra
ŠICHANOVÁ Zdenka
HAVELKOVÁ Anna
KARPÍŠKOVÁ Hana
KUBÁSEK Ladislav
CHVÁLA Jaroslav
HUŠÁK Václav
ZVOLSKÁ Ludmila
BAŠOVÁ Božena
KRÁLOVÁ Marie
CHVÁLOVÁ Božena
REZEK František

1912
80 let
MRÁKOTOVÁ Marie
HUŠÁKOVÁ Anna

1918
1919
1921
1921
1922
1922
1922
1923
1923
1923
1924
1924
1924
1925
1925

70 let
ČERNÁ Hana
VEVERKOVÁ Jaroslava
KUDRNÁČOVÁ Marta
60 let
BINAR Josef

ROZLOUČILI JSME SE:
MRÁKOTA Bohumil
HAVELKA Václav
REZEK Milan
BEK Václav
MRKOUSOVÁ Božena

– 11 –
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U Vlkova hořelo pole i stoh
Tak jako každý rok vás i letos seznámím s činností hasičů ve Vlkově v roce 2006. V lednu opustil naše
řady dřívější dlouholetý pokladník, bratr Bohumil Mrákota, a za čtyři měsíce jsme se rozloučili
i s Milanem Rezkem, který v minulosti zastával funkci strojníka a okrskového velitele. K dnešnímu dni
čítá naše členská základna 35 členů, z nichž je 13 důchodců a invalidů, šest je starších než 70 let.
První akcí v letošním roce byl 18. února tradiční Hasičský ples. I přes účast jen 110 lidí byl velice zda−
řilý a všichni se dobře bavili. Organizaci TJ Sokol jsme přispěli 1 000 Kč na uspořádání dětského karne−
valu. Na všech kulturních akcích v sokolovně jsme zajišťovali požární hlídky.
Začátkem dubna jsme uspořádali tradiční sběr druhotných surovin, při němž jsme sebrali 4 240 kg že−
leza, 940 kg papíru, 12 kg hliníku a 2 kg mědi. V polovině dubna se také někteří naši členové zúčastnili
úklidu příkopů kolem obce. Sesbírané ořezané větve jsme navozili na hřiště a zajistili jsme tak vatru pro
pálení čarodějnic. Stejně jako v předešlých letech jsme 8. května položili věnec u pomníku padlých.
Za pěkného počasí jsme 3. června vyjeli na kolech do Jaroměře. Navštívili jsme čističku odpadních vod,
viděli závěr okresní soutěže v požárním sportu a prohlédli jsme si požární stanici v Jaroměři. Na závěr
výletu jsme poseděli v krásném prostředí Slunečních lázní na Úpě.
Někteří naši členové se účastnili brigád na úpravě vlkovské návsi, na tuto akci sbor přispěl 1 000 Kč.
Po podzimní výsadbě keřů na návsi jsme všechny rostliny dvakrát pomocí stříkačky řádně zalili. V let−
ních parnech jsme dvakrát provzdušnili místní rybník, aby ryby měly dostatek kyslíku. Začátkem pro−
since jsme zajistili brigádu na odvezení shrabaného listí z návse.
K říjnovým komunálním volbám jsme šli jako samostatné sdružení Hasiči pro Vlkov a do zastupitel−
stva byli zvoleni naši dva kandidáti.
A nakonec vás stručně seznámím s činností družstva. V zimních měsících probíhalo školení, začátkem
března jsme po rychlém tání odčerpávali dva dny vodu ze sklepa u pana Košťála, která přitékala z polí.
Strniště v Pasekách hořelo 23. srpna. Hašení jednoduchými hasebními prostředky se likvidace požáru
účastnilo i osm našich členů. Další velký požár jsme na území obce zaznamenali 12. října večer, když sho−
řel stoh u kravína. Na hašení bylo v tomto případě pozdě, a tak naše desetičlenná jednotka natáhla od ha−
sičské nádrže u kravína hadicové vedení a požářiště jsme hlídali až do rána. Této události se následně vy−
užilo 27. října k okrskovému námětovému cvičení.
Také jsme se účastnili osm soutěží v požárním sportu. V Josefově jsme byli druzí, v Šestajovicích dru−
zí a třetí, v Nahořanech druzí, v Bohuslavicích čtvrtí, ve Vlkově třetí a pátí, v Lejšovce pátí, v Habřině
osmí a v Černožicích poslední − útok nedokončen, prasklá hadice. Koncem září jsme pak soutěžní rok za−
končili posezením u zbrojnice u opékaného selete a sudu piva, který jsme vyhráli v netradiční štafetě při
Vlkovské uličce.
Na organizaci naší celoroční činnosti se převážně podílejí jen čtyři lidé − proto bychom byli rádi, aby
se počet aktivních hasičů zvýšil.
Do nového roku přeji vám i vašim rodinám hodně zdraví, pohody a spokojenosti.
Za výbor SDH Zdeněk JANDÍK, velitel

Stoh u kravína vzplál 12. října 2006.
– 12 –
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Myslivost, láska na celý život (3)
V letošním příspěvku bych vás chtěl nejprve krátce seznámit s výsledky naší práce v uplynulém roce.
Byť čísla představují pouze statistické údaje, je nutno za nimi vidět celoroční starost a péči myslivců
o zvěř.
Než jsme mohli začít s plánovaným lovem zvěře, odchovali jsme a do volné přírody vypustili 500 ks
bažantí zvěře, nakoupili a zvěři předložili 50 q pšenice a 10 q ovsa, 10 q sena a odpracovali přes 2 000 bri−
gádnických hodin.
Za finanční podpory obcí Vlkov a Rasošky jsme mohli nakoupit a vypustit do volné přírody 36 kusů
koroptve polní a 30. června 2006 byla tato naše i vaše snaha o záchranu koroptve podpořena rozhodnu−
tím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kdy byla naše honitba vyhlášena jako „oblast chovu ko−
roptve polní“. Za finanční příspěvek Vlkovu děkujeme a tak jako v roce minulém, bude−li potřeba, mys−
livci pomohou při jarním úklidu v okolí obce.
Ve výsledcích ulovené zvěře se projevil menší přírůstek „divoké“ populace. Podařilo se ulovit 204 ks
bažanta kohouta, 44 zajíců (50 % roku 2005), 12 srnců, 8 srn (k tomu 7 ks úhyn), 7 srnčat (k tomu 4 úhyn),
94 kachen, 42 holubů, 1 divoké prase, 4 lišky a opět 1 jezevce.
V závěru, pro zamyšlení a vzpomínku, bych si dovolil nabídnout vám přepis události z doby dávno
minulé, kterou zaznamenal kolem roku 1790 kronikář kroužku myslivců v Rasoškách, rolník František
Rejchrt. V kronice je uvedeno, cituji: „….vysoký stav zvěře v lesích natropil na polích značné škody. Stalo
se, že štvaný jelen vběhl deputátníkovi do kuchyně a veškerý nábytek rozbil. Lid nemaje nikde zastání a do−
volání, měl proti pánům spravedlivý hněv a velkou nenávist. A tak se tříčlenná deputace z Rasošek a Vlkova
vypravila do Smiřic stěžovat si
na škodu zvěří způsobenou. Tři
dni o nich nikdo nevěděl. Když
byli pak dotazováni o jejich po−
řízení, mávnutím ruky naznači−
li o jejich nepořízení. Později
se vyprávělo o pětadvaceti ra−
nách…,“ konec citace. No, jiná
doba, jiný mrav. A příště třeba
něco o hájovnách v lukách
u Labe.
V loňském roce se nám člen−
ská základna zmenšila, neboť
zemřel náš člen Milan Rezek.
Na druhé straně jsme přijali
dva zájemce o myslivost, zatím
na zkušební dobu jednoho
roku. Do řad „čestných čle−
nů“ našeho sdružení přešel
Myslivci s uloveným jezevcem.
i Zdeněk Veverka a Oldřich
Rezek, kteří již delší dobu ak−
tivně myslivost nevykonávali.
Za jejich celoživotní práci pro
myslivost si jim dovoluji tou−
to cestou veřejně poděkovat
s tím, že stále patří k „zelené−
mu cechu“ a na každé akci jsou
srdečně vítáni.
Závěrem svého příspěvku
přeji jménem myslivců všem
občanům Vlkova hodně zdraví
a spokojenosti v nadcházejícím
roce.
Lovu zdar
Jaromír BAŠE,
předseda MS Paseky Rasošky

Jarní zkoušky 20. května 2006.
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Škola i školka se úspěšně rozvíjejí
Do Základní školy v Rasoškách chodí v letošním školním roce 33 žáků, z toho jsou tři děti vlkovské.
Mateřskou školu navštěvuje 48 dětí.
V rámci rekonstrukce školy byla letos vyměněna okna a v mateřské škole opatřena žaluziemi. V zá−
kladní škole jsou nové dveře − to vše by mělo ušetřit energie, protože okna i dveře již léta nedoléhaly.
Ve škole je dále vyměněno linoleum, pořízeny nové obklady kolem umyvadel a barevně vymalováno.
V jedné učebně je nový nábytek. Škola tak poskytuje příjemné prostředí svým žákům i vyučujícím.
Vyučujeme podle osnov „Základní škola“, při ško−
le pracují přírodovědný a počítačový kroužek a krou−
žek angličtiny. Na nepovinnou angličtinu docházejí
děti z nejstaršího oddělení mateřinky a z 1. a 2. třídy
základní školy.
V rámci přírodovědného kroužku bylo zažádáno
ředitelstvím školy o dotace z Královéhradeckého kra−
je, Nadace Veronika a z Českého svazu ochránců pří−
rody. Získali jsme celkem 85 000 Kč, za které jsme na−
koupili elektroniku. Škola je tak v současnosti
vybavena digitální videokamerou, fotografickým pří−
strojem, dataprojektorem, notebookem a sedmi počí−
tači. Tím poskytuje svým žákům ucelené prostředí
potřebné k výuce informatiky.
Mgr. Petr Zmítko na podkladě práce přírodověd−
ného kroužku, který v naší škole vede, sepsal publi−
kaci „Obojživelníci na Rasošsku“, o kterou projevila
Školáci sehráli na vánoční besídce pohádku
zájem, krom jiných, i Studijní a vědecká knihovna
Zvířátka a Petrovští.
v Hradci Králové.
Dalších cca 20 000 Kč jsme získali na vybudování ekologického koutku na školní zahradě, kde bude
umístěna naučná tabule s přírodovědnou tematikou. K tomu jsme již ve škole uspořádali výstavu o oboj−
živelnících.
Před Vánoci jsme opět uspořádali vánoční představení s výstavou prací žáků a dětí z mateřské a zá−
kladní školy ve vlkovské sokolovně, které mělo již tradičně velký úspěch.
Mgr. Dana ŠTĚPÁNOVÁ

Vystoupení andílků z mateřské školy ve vlkovské sokolovně.
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Sokolové sbírají sportovní úspěchy a získávají dotace
Tělocvičná jednota Sokol ve Vlkově, tak jako v předchozích letech, navázala i v roce 2006 na bohatou
sportovní a společenskou činnost. Ke konci roku jsme evidovali 159 členů naší jednoty, desítky dalších
sportovců docházejí do sokolovny cvičit a přispívají nám do sokolské pokladny oddílovými příspěvky.
První akcí loňského roku byl v polovině ledna zájezd do Deštného v Orlických horách. Díky výborným
sněhovým podmínkám byl plně obsazený i druhý, únorový zájezd.

Běžecká sekce vlkovského Sokola zdolala při lednovém zájezdu více než 20 km na běžkách
po hřebenech Orlických hor.
28. ledna loňského roku jsme uspořádali tradiční a dobře navštívený Sokolský ples, sokolovnu taneč−
níci zcela zaplnili jak při Sokolských šibřinkách 4. března, tak při tradičním Vinobraní 30. září. Velkou po−
mocí je pro nás i jakýkoliv příspěvek do plesových tombol. Těm, co naši organizaci pravidelně podporu−
jí, touto cestou ještě jednou děkujeme. Tradičně vysokou návštěvu měl dětský karneval 5. března, zavítalo
na něj 120 dětí s početným doprovodem.

Sokolské šibřinky.

Dětský karneval.
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1. července jsme byli pořadateli Posezení pod lipami na nově postavené návsi. Herní prvky jsme tady
využili koncem září pro pořádání velice úspěšného sportovního odpoledne pro děti.

Záříjové sportovní odpoledne na návsi.
Velkému zájmu hráčů z celého kraje se
i loni těšil Velikonoční turnaj ve stolním te−
nisu. Zavítal na něj také paralympijský re−
prezentant − vozíčkář Michal Stefanu
z Náchoda, který se stal suverénním vítě−
zem celého turnaje.
Ve spolupráci s hasiči a obcí jsme po−
slední dubnový den uspořádali pálení čaro−
dějnic s opékáním vuřtů.
Tak jako v předchozích letech jsme se
v loňském roce účastnili přeboru Župy
Podkrkonošské Jiráskovy v plavání, tento−
krát pořádaného v Trutnově (1 x 1. místo;
4 x 2. místo; 1 x 3. místo), a v atletice
v Jaroměři.
Velkého úspěchu pak opět dosáhly tři
vlkovské týmy při přeboru župy ve vybíje−
né v Úpici, kde obsadily dvě první a jedno
třetí místo.

V kategorii staršího žactva obsadily vlkovské týmy při přeboru
župy ve vybíjené první a třetí místo.

Vlkovští sokolové u Tyršova domu v Praze při sletu.

Pokračuje činnost oddílu volejbalu, florbalu, ně−
kolik skupin sportovců hraje sálovou kopanou,
roste zájem o cvičení nejmenších dětí, členskou zá−
kladnu rozšířila i skupina historického šermu, jejíž
členové v sokolovně trénují. Zdravotní tělovýcho−
va s cvičením prvků jógy pro ženy se po zimní pře−
stávce opět rozběhne 15. března.
Velice dobře si vedou naše dvě družstva stol−
ních tenistů v okresní mistrovské soutěži, jedno již
postoupilo do I. výkonnostní třídy. Právě stolní te−
nisté jsou v současné době nejlepšími reprezentan−
ty naší jednoty.
I když jsme se přímo nezapojili do nácviku skla−
deb na XIV. všesokolský slet v Praze, mnozí naši
členové zhlédli vystoupení oblastních sletů na
Náchodsku a Královéhradecku a 6. července se
skupina 13 vlkovských Sokolů vydala do Prahy na
hlavní vystoupení na Rošického stadionu. S dětmi
jsme si prohlédli Prahu a vlastní vystoupení bylo
velkým zážitkem pro všechny účastníky výletu.
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Koncem roku jsme pak Obecní knihovně ve Vlkově darovali velice krásnou a výpravnou knihu − pa−
mátník XIV. všesokolského sletu, kterou si tady můžete vypůjčit. U Heleny Rezkové si také lze půjčit DVD
ze sletu a programu Sokol gala, který se v rámci sletu uskutečnil v Sazka aréně.
Kromě sportování se ale samozřejmě staráme i o naši
sokolovnu a sháníme peníze na její dostavbu. Obci jsme
již poukázali prvních 200 000 Kč od České obce sokol−
ské, které jsme získali díky aktivitě naší hospodářky
Heleny Rezkové. Ta zpracovala i žádost pro Nadaci
ČEZ, od níž jsme dostali grant ve výši 300 000 Kč na
zateplení sokolovny. Po poptávkovém řízení, díky ně−
muž se nám podařilo ještě snížit předpokládanou cenu,
se práce ujala firma Pavla Maxy z Holohlav a celé za−
teplení polystyrénem o síle 8 cm provedla ve velice
krátkém čase a vynikající kvalitě. Sokolovna tedy má
nejen výrazně lepší tepelné vlastnosti, ale i novou fasá−
du. Celkové náklady na projekt zateplení sokolovny tak
dosáhly 307 438 Kč, dalších 16 684 Kč jsme z pokladny
Sokola investovali do výměny části okapů. Díky výraz−
né podpoře Nadace ČEZ se tedy těšíme z mnohem lep−
ších podmínek pro cvičení a věříme, že se díky této
investici sníží i náklady potřebné k vytápění haly.

Vlkovská sokolovna má díky Nadaci ČEZ
nové zateplení i fasádu.

Bohužel jsme nebyli tak úspěšní v dotačním řízení u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v Praze, kam jsme také podali žádost za naší TJ o dotaci ve výši 2,7 milionu korun na dostavbu sokolovny.
V říjnu jsme však požádali znovu a do konce dubna budeme vědět, zda jsme s touto zásadní dotací uspěli.
Dostavba obecního úřadu a sokolovny je nyní v plném proudu a prozatím ji většinou financuje obec
Vlkov. Doufáme, že v příštím roce bude bilancování dotací za strany Sokola radostnější a podaří se nám
zafinancovat náš majetkový podíl na sokolovně v plné výši.
Probíhající stavba nám však přináší i mnohé provozní komplikace. Protože se kvůli nedostatkům
v projektu musel vypracovat dodatečný projekt na úpravu plynové kotelny, až do posledního týdne v li−
stopadu jsme nemohli topit. Děkujeme všem cvičencům za trpělivost, se kterou omezení cvičení přijíma−
li. Protože probíhající stavba značně ztěžuje pořádání společenských akcí v sokolovně, nebudeme letos po−
řádat Sokolský ples, stejně tak jej zrušili i hasiči. 18. února ale uspořádáme dětský karneval a na 24. února
už můžete chystat masky na tradiční Sokolské šibřinky.
Pro naši tělocvičnou jednotu byl letošní rok i rokem jubilejním − 5. října jsme oslavili 110. výročí od její−
ho založení v roce 1896. Při této příležitosti jsme v druhé polovině října uspořádali úspěšnou výstavu z his−
torie i současnosti ve vlkovské škole, kde byla k nahlédnutí i kronika psaná od roku 1896 do roku 1909.

Sokolská výstava ve vlkovské škole.
Díky směřujeme také ke všem našim členům, kteří se jakoukoliv formou v hojném počtu účastnili projek−
tu „Vlkovská náves pro 21. století“. Výbor TJ Sokol také schválil na tuto akci příspěvek ve výši 10 000 Kč.
Dokázali jsme tak, že nám sokolům není zatěžko podpořit dobrou věc. Při brigádě 10. června jsme tak kro−
mě prací na návsi stačili vyklidit i prostory nářaďovny před zahájením přístavby a udělat pořádek před
obecním úřadem. Děkujeme proto ještě jednou všem, kdo neváhají přidat ruku k dílu při sokolských
akcích.
Za TJ Sokol Jiří FIŠERA, starosta
– 17 –
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Ohlédnutí za vlkovskou návsí
Právě před rokem jsem vás na tomto místě informovala o prvních setkáních k projektu „Vlkovská ná−
ves pro 21. století“, založeného na principech plánování s veřejností a jsem opravdu ráda, že dnes můžu
psát o v dnešní době ještě trochu neobvyklém projektu už jen v čase minulém − až na nějaké drobnosti
máme díky obrovskému nasazení a práci mnohých z vás, hotovo. V roce 2005 jsme byli na pomyslné star−
tovní čáře úpravy veřejných prostranství s dalšími čtyřmi městy a obcemi v České republice, které stejně
jako my uspěly u Nadace VIA v programu „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“. Už v létě 2006
bylo jasné, že jsme s projektem nejdál a Nadace VIA nás hodnotí jako velice úspěšný projekt nejen v roce
loňském, ale i za celou pětiletou existenci tohoto programu.
Naše plánovací setkání patřila od začátku k těm obyvateli hodně navštěvovaným, a to i ve srovnání
s mnohem většími městy. Už to dávalo organizačnímu týmu naději, že by se proměna vlkovské návsi mo−
hla podařit.
Díky pomoci Nadace VIA, a především spolupráci s konzultantkou Jitkou Vynšovou, jsme zdárně
zvládli plánovací setkání, a po nich vzala za své má původní představa, se kterou jsem psala za obec pro−
jekt pro Nadaci VIA − vytvořit na návsi jen prostor s přírodním parketem a lavičkami a nestavět dětské
hřiště. Zejména děti a jejich rodiče při plánovacích setkáních formulovali své představy jasně − herní
prvky v pořadí priorit vítězily. Projektantka Jitka Rejmánková se pak snažila důsledně vycházet z vašich
přání a poté, co objevila firmu Tomovy parky, jež vyrábí herní prvky a mobilář z přirozeně křivého aká−
tového dřeva, bylo jasné, že náves pod stoletým lipovým stromořadím čeká skutečně zásadní proměna.
Pro tyto prvky se nadchl každý, kdo na druhé plánovací setkání přišel.
Od konce dubna jsme se začali scházet na návsi a čekalo nás zhruba šest týdnů přípravných prací. Do
nich se, nejprve možná nedůvěřivě, zapojily už desítky brigádníků. Zpočátku totiž ani někteří lidé z užšího
organizačního týmu nevěřili myšlence, že bychom si celou náves měli postavit sami. Protože se ale rozpo−
čet jen za herní prvky a mobilář vyšplhal na cca 289 000 Kč a bylo jasné, že ani dotace od Nadace VIA
a 50 000 Kč schválených v rozpočtu obce stačit na celý projekt nebudou, rozhodli jsme se oslovit vás a fir−
my v okolí, tak jak nám bylo doporučeno Nadací VIA. Ve velice krátké době jsme tak od dárců shromáždi−
li částku nakonec přesahující 100 000 Kč a díky vstřícnosti obecního zastupitelstva, které jednomyslně schvá−
lilo dofinacování akce z obecního rozpočtu, jsme se mohli pustit do práce. I v této fázi jsme se ale snažili
ušetřit každou korunu, a tady vám předkládá Miluše Šafářová konečné účty − veškeré náklady na vlkovskou
náves činí 486 015,70 Kč. Z toho pokryla Nadace VIA 200 000 Kč, 35 dárců věnovalo na projekt celkem
107 200 Kč. Částka, která byla doplacena z obecního rozpočtu, tak činí 178 815,70 Kč. Hodnota díla však cel−
kové náklady o stovky tisíc korun překračuje, protože jsme kromě práce mechanizace žádnou další neplatili.
Ale ještě zpátky k projektu − po mnoha peripetiích v přípravné fázi, kdy se nám ale podařilo všechny
problémy operativně vyřešit, se vše obrátilo k lepšímu 8. června, když firma Tomovy parky za vydatné
pomoci vlkovských mužů (mnozí si vzali i dovolenou − ještě jednou díky) začala s instalací herních prv−
ků. Rozzářené oči dětí nám dávaly naději, že o dva dny později nezůstaneme na návsi osamoceni. Přijde

První plánovací setkání proběhlo ve vlkovské sokolovně
3. února.

Už 24. března jsme při druhém plánovacím setkání
diskutovali nad konkrétními návrhy nové podoby návsi.

Fotografie z celé akce si můžete prohlédnout na www.obecvlkov.cz − Fotogalerie.
– 18 –

ROČENKA OBCE VLKOV 2006
vás ale deset, dvacet, padesát? Připravili jste celému organizačnímu týmu opravdu obrovské překvapení
− na prezenční listině jsme skončili u čísla 86 a nepracovali tady s námi jen lidé z obce, ale i příznivci z oko−
lí. Ještě ráno jsme nevěřili, že za sobotu všechno stihneme dokončit, nemožné se ale stalo skutečností − ve−
čer jsme mohli říct − máme hotovo.
Při tradičním „Posezení pod lipami“ jsme 1. července náves slavnostně otevřeli a na novém parketu
jsme tančili až do časného rána. Každého, kdo se na výstavbě návsi podílel, musel už po celé horké léto
těšit pohled na spokojené děti, skotačící ve stínu lip. Sjížděli se k nám i lidé ze širokého okolí.
Více než třicet se nás sešlo ještě na poslední brigádě 7. října, kdy jsme náves osázeli. Na 240 rostlin tak
v krátké době, převážně coby živý plot, jistě přispěje i k větší bezpečnosti dětí, ale i vzhledu celého prostoru.
Jsem ráda, že můžu na závěr touto cestou poděkovat organizačnímu týmu a vám všem, kteří jste se
jakoukoli formou do projektu proměny vlkovské návsi zapojili. Nechci tady vyjmenovávat jednotlivce −
ty, kdo na návsi pracovali, všichni viděli, a tak v závěru zprávy vyjmenujeme alespoň sponzory.
Vlkov za projekt proměny návsi sbírá po právu
ocenění − komise v soutěži Vesnice roku udělila
obci diplom za zapojení veřejnosti do projektu
„Vlkovská náves pro 21. století“, který ve vítězné
obci Podbřezí na Rychnovsku převzala Ing. Barto−
šová. Nynější starosta František Rezek pak společ−
ně s Miluší Šafářovou převzali za náves 8. prosince
2006 ve Valdštejském paláci v Praze diplom od mi−
nistra životního prostředí Petra Jana Kalaše, když
jsme skončili v republice čtvrtí v soutěži „O lidech
s lidmi“, což je cena za podporu místní demokracie
a spolupráci s nestátními neziskovými organizace−
mi. Před námi se umístily jen tři rozsáhlé projekty
krajů a větších měst podporované milionovými
částkami z Evropských fondů. Prezentace našeho
Starosta František Rezek převzal 8. prosince spolu s Miluší
projektu, doplněná množstvím fotografií, patřila
Šafářovou ve Valdštejnském paláci v Praze ocenění v sou−
při této příležitosti v rámci mezinárodní konferen−
těži O lidech s lidmi. Mezi gratulanty nechyběla ani ma−
ce k těm, které přítomné z Japonska, Slovenska,
ďarská ministryně pro životní prostředí.
Maďarska a Polska nejvíc zaujaly.
Věřím, že teď mluvím za víc než stovku brigádníků, sponzorů, dárců, kteří se na návsi podíleli, že udě−
lat někdy něco nezištně pro druhé či pro obec přinese člověku možná větší uspokojení a fajn pocit, než
hmotné statky či šíření „blbé nálady“. Ať tedy náves slouží nám všem a především naší nejmladší gene−
raci, které v obci v posledních letech utěšeně přibývá, a jak se ukazuje, i nadcházejí rok bude jistě patřit
k těm nejplodnějším v posledních desetiletích.
Ať se tedy na návsi setkáváme už jen bez nářadí v ruce.
Za organizační tým
Helena REZKOVÁ, koordinátorka projektu

SPONZOŘI VLKOVSKÉ NÁVSI:
Beas a.s. Hradec Králové, TJ Sokol Vlkov, Tomáš Kotek, Voslařovi, Kmoníčkovi, Banduričovi,
Rezkovi čp. 114, p. Pšenička Jaroměř; Rejmánkovi, Bartošovi čp. 141, fa HYKO Jaroměř; p. Rejchrt
Rasošky, p. Rejchrt Dolní Ples, Agro Rejchrt, p. Slavíček Rasošky, Myslivecké sdružení Rasošky,
Hynkovi čp. 139, Hrnčířovi, Sbor dobrovolných hasičů Vlkov, fa RUND Nový Ples, Binarovi čp. 110,
Koďouskovi, Zajíčkovi, Petr Všetečka, Pavla Votřelová, fa Daniels s r.o. Hradec Králové, Švejdovi,
p. Bartošová čp. 132, p. Mrákotová čp. 26, rodina Malých čp. 10, Kubáskovi, Bradíkovi, Stavoka
Chrudim, PROIS Hradec Králové, Rezkovi čp. 92.
Dále děkujeme paní Veronice Bartošové za výborný guláš, rodině Nepokojových za podporu pitné−
ho režimu sudem piva, Haně a Jitce Grohovým za vydatnou pomoc při zpracování a projednání stavební
části projektu, Zemědělskému družstvu Rasošky za sponzorskou dopravu, firmě BORTA z Černožic za
velkou pomoc při výstavbě mlatových ploch, všem kuchařkám za výborné zákusky ke kafíčku a další
svačiny či obědy, firmě Beas a.s. Hradec Králové za pečivo a koblihy, panu Munzarovi za kotvy ke sto−
lům a lavičkám, rodině Bašových za nepočítané sudy vody potřebné v průběhu stavby, Josefu Malému
mladšímu a staršímu za zapůjčení a práci s mechanizací, s traktorem ochotně pomáhala i rodina
Konečných… díky patří i mnoha dalším, kterým nebylo zatěžko podpořit dobrou věc. Prostě − bylo nám
s vámi fajn a máte−li nápady, jak vlkovskou náves dále využít, přijďte se o ně podělit na obecní úřad.
Pokud by ještě někdo věděl o dalších finančních zdrojích, jsou vítány − je třeba dokončit altán nad pódiem.
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Vlkovskou náves si začátkem listopadu prohlédl
i Kazuhiko Imamura z japonské nadace Sasakawa
Peace Foundation, která byla partnerem soutěže
„O lidech s lidmi“.

¾

Obec Vlkov získala ocenění v soutěži
Vesnice roku za zapojení veřejnosti
do projektu Vlkovská náves pro 21. století.

Diplom od ministra životního prostředí Petra Jana Kalaše jsme získali za 4. místo
v České republice v soutěži „O lidech s lidmi“, což je cena za podporu místní demokracie
a spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi.
ROČENKA OBCE VLKOV
Odpovědný redaktor: Helena Rezková
Uzávěrka 17. 1. 2007 – Náklad 200 kusů
Foto Helena Rezková, Radek Havel, Milena Havlová a Jaromír Baše
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