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SLOVO NA ÚVOD
Vstupujeme do stého roku naší novodobé samostatnosti
Vážení spoluobčané!
Před sto lety, v únoru 1918, byl pro naše předky domovem stejný Vlkov, jaký dnes známe my. Se
shodným jménem, zasazený v důvěrně známé vlídné krajině, domovinou byla obyvatelům česká
zem, avšak státním útvarem rakousko−uherská říše. Ve škole visel portrét císaře a krále z habsbursko−
lotrinské dynastie a co oficiální hymna zaznívala slavná Haydnova melodie s generacemi opa−
kovanou výzvou „Zachovej nám, Hospodine!“, která spojovala osud středoevropských národů s ra−
kouskou monarchií. Evropou již čtvrtým rokem zmítala do té doby nejhorší válka lidských dějin,
která nemilosrdně vyrvávala otce, manžele a syny od rodin, aby posléze v nepředstavitelných pod−
mínkách zákopů a válečných polí kosila a mrzačila milióny z nich.
Ačkoliv český živel vykonal v předcházejícím 19. století obrovský pokrok kupředu, vzchopil se
kulturně, hospodářsky, intelektuálně a znovuobjevil své staleté kořeny – nebo si k tomu alespoň vy−
pomohl zbožnou lží, která jej měla povzbudit – zůstávalo politické uznání a zrovnoprávnění stále jen
snem. Svatováclavskou korunu, klenot Otce vlasti Karla IV. a symbol pověstných „starých práv“
a svébytnosti Českého království, si poslední panovníci odmítali nasadit, říši dominovali v západní
části Němci a ve východní Maďaři. Kde bylo místo pro Čechy? Mnozí je upřímně a s nasazením všech
sil hledali právě ve službě „domu rakouskému“, společnému dílu, v duchu hesla Františka Josefa I.
„Viribus unitis – spojenými silami“, neboť je verš vzpomenuté hymny nabádal, že když se ruka k ruce vine,
tak se dílo podaří.
Kyvadlo dějin se však již příliš vychýlilo směrem ke vzniku států založených na národním prin−
cipu a směrem k demokratizaci společnosti vycházející ze širokého volebního práva. Americký prezi−
dent Woodrow Wilson zveřejnil 8. ledna 1918 pověstných 14 bodů, v nichž zakotvil právo národů
na sebeurčení jako jeden za základních principů budoucího uspořádání: „Každý národ má právo zvolit
si suverenitu, pod kterou chce žít.“ Češi již od slavného vítězství legií u Zborova 1917 byli národem
bojujícím, se širokým zázemím vynikajících osobností v exilu, aktivními menšinami v cizině
a v domácím prostředí s rostoucí vůlí k samostatnosti.
Náš Vlkov se může hrdě hlásit k mužům, kteří nestáli stranou. Ač byli zdánlivě jedněmi z mno−
hých, pozvedli zbraň za myšlenku obnovy českého státu a odvedli tak svůj konkrétní podíl na
naplnění ideálu samostatnosti. Není tedy pravdou, že se dějiny píší jen kdesi v „Praze“ či v cizině,
na mírových konferencích, na vzdálených bojištích. Základ k přesvědčení, životnímu a hodnotovému
postoji, k odhodlání a morální síle vyvěrá především ze vzorců, které se utvářejí v rodině, v domově,
které přebíráme od předchozích generací. A prostředí Vlkova dokázalo zformovat výjimečné muže.
Tato legionářská tradice a sokolský duch jsou mimořádnou devízou naší obce, na niž bychom měli
být hrdí. Kdykoliv můžeme říci sobě, svým blízkým i přátelům, kteří k nám zavítají, že jedny z bo−
hatě větvených kořenů 28. října 1918 vyrůstaly až od nás, z Vlkova.
S chutí a vědomím odpovědnosti vůči našim předchůdcům Vás proto, vážení spoluobčané, zvu
k akcím, kterými si připomeneme vlkovský podíl na vzniku republiky. Koncem června vzpomeneme
hrdinného skonu našeho rodáka Gustava Duška, který se před sto lety obětoval při boji bratrů
legionářů na ruské frontě. Jeho pozoruhodný životní příběh je zaznamenán v „Pamětní knize
Tělocvičné jednoty Sokol Vlkov 1896−2016“ či v publikaci našeho občana Miloše Konečného „Když
naši dědové bojovali a umírali v 1. světové válce“. K uctění jeho památky uspořádáme pietní akci
a obnovovaná alej podél silnice ke Smiřicím nově ponese jeho jméno. V samotný den vzniku
Československa pak vysadíme strom století samostatnosti. Jak jinak, než lípu, náš národní symbol.
Lípu, na kterou v mysli vzpomíná mnohý lyricky cítící český básník i prostý člověk vnímavý ke kou−
zlu přírody. Lípu, která náš národ provází po staletí. Bohdá i naše lípa století samostatnosti bude v bu−
doucnosti – řečeno s klasikem – dávat včelám stravu a člověku stín a hrdě pnout svou korunu k nebi!
Ať žije rok 2018!
Za zastupitele obce Ondřej Tikovský,
historik, obyvatel a zastupitel Vlkova
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Obec Vlkov – 20. – 21. 10. 2017
Ve voličském seznamu pro obec Vlkov bylo zapsáno 300 voličů. Odevzdáno 195 obálek, platných bylo 194
hlasů. Volební účast 65 %.
Název strany

Platné hlasy

% celkem

ANO 2011

54

27,83

SPD – T. Okamura

25

12,88

Občanská demokratická strana

20

10,30

Komunistická strana Čech a Moravy

18

9,27

Starostové a nezávislí

13

6,70

Česká str. sociálně demokrat.

12

6,18

TOP 09

12

6,18

KDU – Čs. strana lidová

10

5,15

Česká pirátská strana

8

4,12

Strana zelených

8

4,12

Rozumní

5

2,57

Strana svobodných občanů

2

1,03

Sportovci

2

1,03

Strana práv občanů

2

1,03

Referendum o Evropské unii

1

0,51

Dobrá volba 2016

1

0,51

SPR – Republ. strana Čsl. M. Sládka

1

0,51

www.obecvlkov.cz
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Obecní úřad informuje
z Úřední hodiny obecního úřadu jsou celoročně ve čtvrtek od 18 do 20 hod.
z Uzamčená schránka na připomínky je umístěna na budově OÚ ve Vlkově. Vybírá se
vždy večer den před zasedáním zastupitelstva.
z Na obci je zřízeno pracoviště Czech POINT. Za úplatu vám tady může být v úředních
hodinách vydán např. výpis z katastru nemovitostí, trestního a obchodního rejstříku,
výpis z bodového hodnocení registru řidičů atd. Cena jedné stránky 100 Kč, každá další
50 Kč.
z Obecní úřad provádí vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a le−
galizaci (ověřování podpisu na listině). Cena za ověření dokumentu je 30 Kč za kaž−
dou stránku, cena za ověření podpisu je 30 Kč za každý podpis.
z Plastové pytle na nápojové kartony si můžete vyzvednout na obecním úřadě nebo v ob−
chodě Petra Hynka.
z Svozové pytle lze zakoupit za 70 Kč na obecním úřadě.
z Informace o dění v obci jsou zveřejňovány na: www.obecvlkov.cz.
z Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč za rok, za každého dalšího psa 100 Kč.
z Pedikérské služby nabízí jednou za šest neděl v zasedací místnosti OÚ paní Ryšavá.
z Povinností nájemce hrobu je informovat obec o každé změně, která se na hřbitově
provádí (opravy hrobů, uložení uren, rakví…). Vyhláška je vyvěšena na hřbitově.

www.obecvlkov.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ROCE 2017 SE NARODILI:
Eliáš ZALABÁK, Viola POSKONKOVÁ
Při vítání občánků v Rasoškách 4. června 2017 byl uvítán do života:
Vojtěch Bradáč
Při vítání občánků 12. listopadu 2017 byli uvítáni do života:
Viola Poskonková, Eliáš Zalabák

Vojtěch Bradáč

Viola Poskonková

Eliáš Zalabák
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA V ROCE 2017 OSLAVILI:
90 let

80 let

Zdeněk Veverka

Miroslava Veverková
Libuše Rejchrtová

nad 80 let
Marie Soukupová
Marie Hejzlarová
Jaroslav Mrákota
Josef Veverka
Vlasta Jirousková
Jaroslava Táboříková
Eliška Pourová
Blanka Procházková
Václav Soukup
Marie Švejdová
Bohumil Tábořík
Marta Kudrnáčová
Hana Černá
Jaroslava Veverková

70 let

1933
1929
1930
1928
1928
1935
1932
1931
1930
1930
1931
1936
1936
1936

Karel Potoček
Aleš Skořepa
Václav Kostka
Soňa Hladečková
Josef Koďousek
Zdenka Koďousková
Václav Bartoš
60 let
Vladimír Bandurič
Galina Hynková
Jaromír Baše

ROZLOUČILI JSME SE:
Karel Potoček, Petr Cipra, Václav Uždil
Josef Veverka, Jaroslav Mrákota

Kolik lidí žije v obci
K 31. 12. 2017 žilo ve Vlkově 393 obyvatel, z toho:
Do 6 let

24

7 − 18 let 68

19 − 30 let

50

31 − 40 let

50

51 − 60 let

39

61 − 70 let 33

71 − 80 let

30

81 − 90 let

15

41 − 50 let

K trvalému pobytu v obci se v roce 2017 přihlásili:
Pavlína Seifertová, čp. 102, Kristýna Grohová, Vlkov 20
Z trvalého pobytu v obci se odhlásili:
Lucie Dušková, Vlkov čp. 13; Zuzana Prokopová čp. 8; Adam Friedrischek čp. 77;
Jana Holomková čp. 52; Kamil Knajfl čp. 58; Jitka Mesárošová čp. 9, Eliška Mesárošová čp. 9
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Vlkovská knihovna – to není jen půjčování knih
„Knihy jsou nádobami ducha.“

Thomas Mann

Milí čtenáři,
v roce 2017 se v naší knihovně zaregistrovalo 75 čtenářů, z toho 24 do 15 let. Počet návštěvníků knihovny
a návštěvníků akcí pořádaných knihovnou byl 1 136. Vypůjčených knih 1 374 a časopisů 338 (vloni 162).
Z čísel statistiky vyplývá, že čtenářů i návštěvníků přibývá, mírně klesl počet výpůjček knih a zdvojnásobil
se počet vypůjčených časopisů. Vybírat můžete z téměř 4 000 titulů.
Pokud hledanou knihu nenajdete, zajišťuji meziknihovní výpůjční
službu nejen z Jaroměře, ale nově i ze Smiřic nebo z Černilova. Pro
starší občany nabízím donášku knih.
Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov čp. 7 v prvním
poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30 – 18.30 hodin. Po dohodě
je možné knihovnu navštívit i mimo otevírací dobu.
Zápisné na 2018: dospělí 30 Kč, důchodci 20 Kč,
studenti a děti 15 Kč

Milena Havlová

V lednu Český rozhlas Hradec Králové odvysílal krátkou reportáž
o naší knihovně, kterou natočila a sestříhala redaktorka Jana Házová.

Od května jsme se začaly scházet jednou měsíčně v zasedací místnosti obecního úřadu k tvoření. Dříve se
ženy setkávaly u draní peří, tak nám to přišlo jako dobrý nápad sejít se a něco hezkého vytvořit. Andrea Šul−
cová je ta, která má tvořivé nápady. My ostatní se těšíme, co nás čeká příště. Do konce roku jsme stihly vy−
robit věneček z papírových ruliček, ozdobit ho papírovými květy, uplést z ruliček košíček, vytvořit svícen na
čajovou svíčku ze skleničky od jogurtu – obháčkováním, vyrobit vánoční patchworkovou kouli a vánoční
dekoraci na stůl, což byl svícen z březových koleček, větviček, šišek a dalšího materiálu. Právě na poslední
tvoření se k nám přidala mladší děvčata, která jsou moc šikovná. Při každém tvoření byla možnost si prohléd−
nout, inspirovat se nebo si zapůjčit knihy z naší knihovny. V letošním roce budeme v těchto posezeních
pokračovat. Všichni jste zváni, můžete se přijít i jen podívat nebo navštivte webové stránky knihovny:
www.knihovnavlkov.webk.cz.
V červnu se konalo již tradiční čtení dětem. Letos předčítala Helena Rezková. Děti si namalovaly obrázek
nebo záložku do knížky a nakonec dostaly sladkou odměnu. V červenci již podruhé místní Sokol pořádal
„příměstský tábor“. Děti z tábora si prohlédly knihovnu a v historické třídě si poslechly pohádku. V září, tři
týdny po sobě, vždy ve výpůjční době, probíhala v historické třídě burza knih. Prodávaly se knihy za sym−
bolickou cenu, které čtenáři přinesli do knihovny a nelze je zařadit. Knihy ve třídě stále zůstávají, takže si ještě
můžete přijít vybrat. Některé jsem věnovala na charitu, další do nemocnice. Stále si myslím, že použitelné kni−
hy do sběru nepatří. Velice mě těší, že v knihovně máme nová okna. Všem, kteří knihovnu podporujete, bych
ráda poděkovala.
Koncem roku 2017 zemřel Josef Veverka, který byl dlouholetým
knihovníkem Obecní knihovny ve Vlkově. Půjčoval knihy neuvěřitelných
40 let. I díky jemu máme ve fondu knihy, které by ostatní knihovny
ocenily.
Z novinek knihovny namátkou vybírám. Nesbo Jo – Žízeň, Hartl
Patrik – Okamžiky štěstí, Pilátová Markéta – S Baťou v džungli, Hofmann
Corinne – Dívka se žirafím krkem (pokračování Masajky), skvělý cestopis
Dršata Jaroslav – Na kole do Jeruzaléma, Váňová Magda – Já hlupák. Pro
děti a mládež od Sodomky Martina – Jak si postavit dům, Jak si posta−
vit auto a Jak si postavit železnici, od Roalda Dahla – Matylda, Pospí−
šilové Zuzany – Knihovnické pohádky, Jakoubkové Gabriely – Hou−
bařský slabikář, který ilustrovaly Štěpánka a Kateřina Kostkovy z Vlkova
a mnoho dalších neméně zajímavých titulů. Je jen na vás, jestli nabídky
využijete.

Novinka – Houbařský slabikář

Těším se na setkávání s Vámi
–6–

Milena HAVLOVÁ, knihovnice
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Vycházky po zaniklých lokalitách lákají další zájemce

U kostela sv. Jakuba Většího
ve Vysokém Újezdě

Na tajemnou exkurzi spojenou s pátráním po okolních
zaniklých a neznámých lokalitách – středověkých tvrzích,
hradištích, dvorech či bazilikách, se v neděli 23. dubna již potřetí
vypravili nejen obyvatelé naší obce s historikem Ondřejem
Tikovským. Procházku pořádala Tělocvičná jednota Sokol
společně s obcí Vlkov.
Ondřej pro archeo vycházku vybral opět pozoruhodné lokali−
ty – početná výprava zájemců o historii letos pátrala přímo
v terénu po zmizelém středověkém osídlení jihovýchodně od
obce. „Prozkoumali jsme lokality starých tvrzí (Tošov, Vranov),
zastavili jsme se v Očelicích a na místě bývalého cisterciáckého
kláštera Svaté Pole s jeho pozoruhodným zázemím v obci Klášter
nad Dědinou. Celou výpravu jsme pak ukončili v kostele sv.
Jakuba Většího ve Vysokém Újezdě, který je významným dokla−
dem románského stavitelství,“ přiblížil trasu Ondřej Tikovský.
I tentokrát se z archeologické exkurze stala událost přímo
regionální. Připojili se k nám obyvatelé z okolních obcí a měst
– Lejšovky, Černilova, Skalice, Holohlav, Rožnova, Hradce
Králové, letos nově i z Jaroměře, Librantic, Českého Meziříčí
a dalších. Celkem se nás sešlo asi 80 a zážitek to byl neopako−
vatelný. Pozornost samozřejmě poutal i početný konvoj aut, ji−
miž jsme se přesouvali. Třeba Tošovští nám sdělili, že tolik aut
na zdejší návsi nikdo nepamatuje…
V objevování dalších zajímavostí v blízkém okolí budeme
pokračovat i v roce 2018 – je až neuvěřitelné, jaké historické
lokality lze objevit doslova za humny.
Helena Rezková

Interiér kostela ve Vysokém Újezdě

V Klášteře nad Dědinou

Výprava v Tošově

V lese u Vranova
–7–
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Hasiči rybařili, soutěžili i likvidovali spadlou lípu
Vážení občané,
rok se s rokem sešel a začal opět bilancováním uplynulého roku. Do našeho sboru bylo přivítáno
9 nových členů (Eliška Alinová, Markéta Felcmanová ml., Václav Bartoš st., Erika Molnárová, Michal
Kostka, Alena Součková, Veronika Špačková, Veronika Špačková ml. a Lukáš Uždil). Tímto je mezi námi
srdečně vítáme. Spolu se zástupci obce jsme popřáli k významnému životnímu jubileu bratru Jiřímu
Fišerovi. Bohužel však naše řady v loňském roce navždy opustil dlouholetý člen, bratr Karel Potoček.
Členskou základnu tedy tvoří 42 členů, z toho 11 žen.
Začátek roku je vždy ve znamení konání valných hromad sborů v našem okrsku, kde si předáváme ne−
jen své zkušenosti, zážitky a úspěchy, ale i náměty do další naší činnosti. Koncem ledna bratr Václav
Pomezný úspěšně absolvoval kurz strojníka v Novém Městě nad Metují. 21. února proběhlo školení jed−
notek v Jasenné, začátkem září se naši zástupci zúčastnili školení velitelů u rybníku Brodský u Červeného
Kostelce. V listopadu byla sestra Marie Havelková vyslána na školení preventistů do Velkého Poříčí, kde
také koncem tohoto měsíce proběhlo školení na elektronický zápis zásahu a evidenci techniky. Úplně
poprvé jsme také navštívili setkání starostů v České Metuji.
Největší výzvou loňského roku bylo obnovení tradice Hasičského
plesu ve Vlkově. Tuto snahu jsme zahájili prodejem vstupenek, kdy
jsme vyrazili do „vlkovských ulic“ s osobním pozváním. Zpočátku
panovaly obavy, aby nás nepovažovali za příslušníky církve svědků
Jehovových, ale nebylo to tak zlé. Spousta občanů byla mile pře−
kvapena a zavzpomínala s námi na tuto tradici. Ples 18. února
úspěšně zahájily mažoretky Carmen. Za zvuku hasičské sirény pak
bratři a sestry, společně se svými partnery, nastoupili na parket a za
doprovodu písně „Co jste hasiči“ zahájili ples parádní polkou.
Tančilo se do ranních hodin, tombola byla rozdána do poslední
ceny, ale především jsme se všichni skvěle bavili. Tímto bych chtěl
poděkovat všem, kteří se účastnili příprav, přispěli do úžasné
tomboly, ale i těm, kteří naší snahu podpořili třeba pouze slovem.
Příprava na hasičské soutěže byla zahájena v půlce měsíce květ−
na a hned 27. května jsme vyrazili na klání v Josefově, kde jsme
skončili na 6. místě.
21. června se náš sbor zúčastnil námětového cvičení v Rasoškách,
které tentokrát probíhalo na dvou místech. První část u požární ná−
drže „U Zezule“, kde jsme při příjezdu našich vozidel vyděsili jednu
místní občanku a 5 ovcí. Prováděla se zkouška sání z velké hloubky
za pomocí ejektoru a následně pak zkoušky ze zdravovědy za účasti
záchranáře Martina Honzíka. Druhá část cvičení probíhala v místní
Cvičný zásah u školy v Rasoškách
základní škole. Při příjezdu našich jednotek se z ní již valil dým, ale
co se nestalo – hlavní vchodové dveře byly zamčené. Naštěstí nemusela být použita hrubá síla, protože
dveře paní učitelka odemkla a nakonec zůstaly bez jediného škrábnutí. Pak už šlo vše jak na drátkách.
Nakonec si děti vyzkoušely stříkání na plechovky,
skok z hasičského auta do záchranné plachty a do−
šlo i na praktickou ukázku ošetření zraněného.
První červencový den byl ve znamení
„Vlkovské uličky“. Tento ročník byl pro náš sbor
výjimečný, protože poprvé startovaly i naše ženy,
které se k tomuto kroku rozhodly necelý měsíc
před soutěží a trénovaly dnem i nocí, aby nám
neudělaly ostudu. Jako první byl na startovní čáře
tým „VLKOV A“, který obhajoval 1. místo
z loňského roku. Bohužel je však, i přes vynikající
start, zradila chyba na rozdělovači a družstvo
skončilo na 13. místě. Naštěstí náš druhý tým
„VLKOV B“ skončil na krásném 3. místě. Velikou
radost nám připravily naše ženy, kterým jejich čas
Vlkovská ulička
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zajistil nádherné 2. místo. Po tomto úspěchu nastoupily
i do soutěže „Útok ve čtyřech“, kde skončily na 4. místě
a porazily tak i naše mužské družstvo. Důležité pro nás
však bylo, že všichni nováčci byli nadšení z atmosféry
celého závodu, a proto vám všem, kteří nám v jeho
průběhu vyjadřovali podporu, velice děkuji.
19. srpna nás čekaly závody v Lejšovce, které jsme
navštívili po delší době. Družstvo žen i mužů obsadilo
3. místo. Koncem srpna proběhla soutěž v Jasenné, kde
naši muži v silné konkurenci obsadili 8. místo. Pak na−
stoupily naše ženy, které za velkého povzbuzování
skončily na úžasném 1. místě a odvezly si i putovní po−
hár. V ten samý den jsme ještě absolvovali noční závody
Vlkovská ulička
v Dubenci, kde nás však všechny zaskočilo počasí. Muži
skončili na 10. místě a ženy, které byly moderátorkou označeny jako „Vlčice“, si přes silný déšť odvezly
diplom za 6. místo.
Na začátek září byla naplánována okrsková soutěž v Rasoškách, kde se naši muži umístili na 7. místě
(za okrsek na 3. místě) a ženy si v útoku vybojovaly 3. místo. Před koncem měsíce proběhly i závody
v Černožicích. Startovalo družstvo A, B a ženy. I přes rozpojení rozdělovače muži útok dokončili
a umístili se na 5. a 6. místě. Ženám to frčelo už od startovní čáry, úrok dokončily v rekordním čase, ale
nebylo jim přáno se radovat. Za údajné pochybení u terče bylo družstvo diskvalifikováno. Poslední den
v září jsme zdolávali kopcovitý terén v Libřicích, kde muži obsadili 7. místo a ženy třetí. Tím byla
zakončena naše soutěžní sezóna.

Soutěž v Rasoškách
Naše další činnost spočívá v organizování akcí pro všechny, zajišťování požárních hlídek, pomoci obci
a občanům v jejich každodenním životě. První takovouto akcí byla požární hlídka na Sokolských
šibřinkách. Jako každý rok jsme se zúčastnili úklidu obce, který připadl na 8. duben a provedli dozor při
sběru nebezpečného odpadu. Sběr starého železa, papíru, barevných kovů a autobaterií proběhl koncem
tohoto měsíce. Tentokrát se nám podařilo nasbírat 2 623,5 kg železa, 65 kg hliníku, 10 kg mědi, 32 kg
autobaterií a 139 kg papíru.
30. duben je již tradičně rejem čarodějnic z celého širokého okolí. Bylo připraveno bohaté občerstvení
a pro děti samozřejmě malý ohýnek na opečení vlastního vuřta. Počasí nám celkem přálo, a tak nestálo
nic v cestě k podpálení hranice.
Na návrh bratra Martina Prokopa, mimochodem vášnivého rybáře, jsme 6. května uspořádali pro děti
i dospělé rybářské závody „Vlkovské rybaření na louži“. Na návsi máme udržovaný rybník, tak proč toho
nevyužít. Každý se trochu divil, co tam vlastně můžou chytit a jestli tam nějaké ryby vůbec jsou. Zkusili
jsme nabídnout k občerstvení rybí speciality. Ukázalo se, že to byla správná volba, protože rybí polévce,
salátu a kaprovi na grilu nedokázal nikdo odolat. Někteří si přišli i pro oběd, což nás opravdu potěšilo.
8. května jsme položili věnec u pomníku padlých a uctili tak jejich památku. O dva dny později
zaštítily v obci naše sestry Markéta Alinová a Marcela Rezková veřejnou sbírku Ligy proti rakovině
a prodávaly kvítek měsíčku lékařského. Společnými silami jsme vybrali částku 2 293 Kč. Vám všem
a našim dobrovolnicím děkuji.
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Na první sobotu v červnu připadl dětský
den v „retro stylu“. Podařilo se nám s vaší
pomocí zajistit spoustu rekvizit, které byly po
celou jeho dobu k prohlédnutí. Všichni jsme
si tak zavzpomínali na knížky, časopisy,
hračky, oblečení, hry, ale i možnosti sta−
nování, případně i na potřeby, které jsme si
balili na dovolenou. Zvolenému stylu byly
uzpůsobeny i soutěžní disciplíny – skákání
gumy, převíjení kazety na tužce, lidové mili−
ce, skákání v pytli i chůze na chůdách.
Skákání gumy zvládli ještě dnes i někteří
rodiče. Jako překvapení na závěr jsme nacvi−
Spartakiádní skladba Poupata
čili zlatý hřeb celého dne, a to sestavu ze
spartakiády. Jako cvičenci jsme nastoupili na značky a za doprovodu
písně „Poupata“ v podání Michala Davida jsme předvedli nacvičenou
skladbu. Největším oceněním byly ovace přítomných. Kromě již tradiční
pěny na závěr celé akce zajistila obec pro děti kolotoč a velký skákací hrad.
V pátek 16. června měla naše jednotka nenadálý výjezd ke spadlé lípě
v naší obci. Při jejím pádu na vozovku se naštěstí nikomu nic nestalo,
pouze byl poničen plot sousední nemovitosti. S jejím odklízením nám
pomáhali i místní občané, za což jim děkujeme. V polovině tohoto měsíce
jsme uspořádali oblíbený výlet na kolech. Letošní trasa nás zavedla za
babičkou do Ratibořic a okolí. Odjezd měl být již v 6.30 hodin, ale někteří
účastníci zájezdu zapomněli na budík. Naštěstí nám cyklobus odjíždějící
z Josefova neujel. Z České Skalice jsme se vydali do Žernova, kde se v ten−
to den konala soutěž „O nejtvrdšího hasiče“. Po vystoupání žernovského
kopce jsme dorazili do sportovního areálu, kde se soutěž konala. Ještě
před zahájením jsme stihli výhled z rozhledny. Dále jsme pokračovali do
Ratibořic, kde jsme navštívili nově otevřené Herecké muzeum Viktorka.
Konec měsíce byl pak ve znamení příprav na „Vlkovskou uličku“
Dětský den – v pěně...
a „Posezení pod lipami“.
V průběhu července jsme provedli celkovou opravu karoserie na hasičské Avii. Některé části byly předány
do opravy odborníkům. 10. srpna byl hlášen požár pod Vlkovem u Vachkova mostku, kde hořelo strniště.
Bohužel pracovní povinnosti členů nám nedovolily zúčastnit se zásahu. O osm později dní byl nahlášen další
požár, a to opět pod Vlkovem, tentokrát směrem ke Smržovu.
Po relativně klidném dvouměsíčním období proběhl začátkem
listopadu úklid a čištění rybníku na návsi. 18. listopadu jsme pak
spolu s vámi vyrazili za kulturou do Prahy. Naším cílem bylo
Divadlo Broadway, muzikál Muž se železnou maskou. Vyjeli jsme
již v dopoledních hodinách a první zastávkou byl hotel Bílá růže
v Poděbradech, kde na nás čekal výborný oběd. Po příjezdu do
Prahy byl rozchod za volnou zábavou, a to až do začátku před−
stavení. V dalším týdnu jsme ozdobili vánoční stromy.
Mikuláš s čertem k nám dorazili v sobotu 2. prosince. Čekání na
jeho příchod si rodiče krátili svařákem, grogem, slivovičkou a hor−
kou medovinou. Pro děti byl připraven teplý čaj. Opět k nám zaví−
talo pojízdné peklo s několika hrůzostrašnými čerty. Mikuláš rozdal
94 balíčků dětem, které za ním i přes zimu dorazily. Potom společně
s dětmi rozsvítil vánoční strom a v lampionovém průvodu jsme
všichni odešli na již tradiční ohňostroj.
Rád bych touto cestou poděkoval našim členům, kteří během
roku pravidelně a dobrovolně darují krev na transfuzních stanicích
v Hradci Králové a Náchodě.
Do nového roku vám i vašim blízkým přeji za celý sbor hodně
zdraví, pohody a spokojenosti.
Milan Rezek, starosta SDH
Čištění obecního rybníku
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Myslivci se snaží o záchranu drobné zvěře v okolí
Vážení spoluobčané, v letošním příspěvku bych vám chtěl nastínit směr činnosti zdejších myslivců
a problémy, se kterými se snažíme vyrovnat.
Zdejší honitba je polní, to znamená, že by zde měla být zejména zvěř drobná a zvěř srnčí. Již v minulosti
jsem se zmiňoval, že stavy drobné zvěře (bažant a zajíc), které zde byly vždy na dobré úrovni, se snižují.
Když se v okolí s problémem nízkých stavů potýkali již dříve, tady ještě zvěř byla. Ale tyto stavy se za
posledních několik let tak snížily, že dnes se v podstatě snažíme o zachování drobné zvěře ve volné přírodě.
Jestliže již 24 let nakupujeme a vypouštíme do volné přírody koroptev polní, tak dnes již po tři roky
nakupujeme a vypouštíme i zajíce polního! Toho nelovíme již sedm let, kdy jsme zjistili, že stav zajíce
rapidně klesá a hrozí, že zde nebude vůbec. K tomu bych rád nastínil náklady, které jsou s tím spojené.
Jeden pár koroptve polní pořídíme za 700 Kč (nakupujeme 20 párů – 14 000 Kč), jeden zajíc polní přijde
na 2 000 Kč (koupili a vypustili jsme 16 ks). Snažíme se tím tzv. „oživit“ krev se snahou o zvýšení popu−
lace. Bažanta odchováváme již 50 let. Dříve proto, aby se zvýšil počet ulovené zvěře, dnes, abychom jej
zachovali v přírodě. Dříve se sbírala vajíčka z ohrožených míst před senosečí, pak se kupovala jednodenní
kuřata a v posledních třech letech si ponecháme ve
voliérách přes zimu bažantí slepice a několik kohoutů,
na jaře sbíráme vajíčka a líhneme kuřata, která
odchováme. Bažantí slepice se vypustí do přírody
s patřičným počtem kohoutů a nějaké kohouty vy−
pouštíme před honem na lov. Takto jsme odchovali cca
450 bažantů, z toho cca polovina byla bažantích slepic,
které jsme s 50 ks bažantích kohoutů vypustili do vol−
né přírody již na podzim. Dále jsme 150 ks kohoutů
vypustili před hony. Z nich se ulovilo pouze 100 ks,
zbylí bažanti zůstali rovněž v honitbě. Pro orientaci
mohu uvést, že speciální krmení, které bažantům ve
voliéře musíme dát (kvůli živinám a lékům) přijde na
Uhynulá srnčí zvěř
25 000 Kč. Všechny výše uvedené náklady nejsme
samozřejmě schopní sami financovat, nejsme výdělečný spolek. Proto každý rok žádáme od OÚ Vlkov,
Rasošky a Nový Ples na tuto činnost příspěvek. Po několik let dostaneme celkovou částku 24 000 Kč. Další
příspěvek čerpáme od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Všechny příspěvky stejně na pokrytí nes−
tačí, proto musíme tyto náklady hradit z prodeje srnčí zvěřiny. Vzhledem k tomu, že v zimních měsících
2016 a z počátku roku 2017 byl zaznamenán velký úhyn srnčí zvěře, která hro−
madně hynula požitím řepky olejné, byl lov holé (srny) srnčí zvěře zastaven.
Proto jsme museli zbylé náklady financovat z rezerv, které jsme si vytvořili
v předchozích letech. Proč vás tímto zatěžuji? Chtěl jsem jenom laické veřej−
nosti přiblížit současnou hlavní činnost myslivců ve zdejší honitbě, že
smyslem práce myslivců není, ani nikdy nebyl lov pro „maso“, což si snad
dnes už nikdo nemyslí, ale je to snaha o záchranu drobné zvěře a její zachování
pro naše potomky.
Chtěl bych také občany Vlkova seznámit, že koncem loňského roku náš nej−
starší člen Zdeněk Veverka oslavil své 90. narozeniny. Přítel Veverka je posled−
ní člen původní Myslivecké společnosti Vlkov. Od roku 1963 pak členem
sloučeného Mysliveckého sdružení Paseky Rasošky. Je pravdou, že přítel
Veverka aktivně myslivost nevykonává, ale je stále členem mysliveckého
spolku a jeho „zelení kamarádi“ si o na něho často při svém sezení zavzpomí−
nají. Zejména pak na jeho barvitá vyprávění o hojnosti zvěře, velkých
výřadech a mysliveckých kamarádech, kteří dnes již nejsou mezi námi. Dnes
je už jediný, kdo pamatuje doby, kdy se jenom na honu kolem Vlkova ulovily
Nejstarší člen sdružení
stovky bažantů a zajíců, aniž by bylo potřeba jejich umělého odchovu. Nejen
Zdeněk Veverka
to se nyní změnilo, učíme se žít v této době, za současných podmínek. Přejeme
příteli Veverkovi hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. A já doufám, že jsem zde alespoň trochu
osvětlil, jakým způsobem se myslivci Mysliveckého sdružení Paseky Rasošky z.s. snaží udržet drobnou zvěř
ve volné přírodě a jak nakládáme s příspěvky od obcí.
Všem občanům obce Vlkov přejeme spokojenost a zdraví v tomto roce.
Jaromír BAŠE
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Vlkováci tentokrát v Drážďanech za poklady saských kurfiřtů
Mělké údolí se širokým tokem řeky a kulisou křivek kamenných staveb na pravém břehu, jemuž
dominuje nezaměnitelná zvonovitá kupole kostela Panny Marie, vytvářejí již od 18. století jedinečný
a celému kulturnímu světu známý obraz Drážďan, hlavního města německého Saska.
Silueta uspořádaná ze srostlice skvostných památek dává městu jednoznačně rozpoznatelnou tvář, tak
jako Eifellova věž či Vítězný oblouk činí Paříž Paříží či most Tower Bridge a novogotický parlament
zrcadlící se v Temži vytvářejí onen pravý Londýn.
A zatímco cesta do zmíněných metropolí vyžaduje nejlépe letecké spojení a alespoň několik dní pobytu,
v případě Drážďan stačí Vlkovákovi posunout se po proudu Labe o několik málo stovek kilometrů a po−
klady renesance, baroka a rokoka jsou mu na dosah. Město uměřené velikosti je navíc vhodné i ke krátké
zastávce, a tak zvídavý turista nemusí mít obavy z promarněné příležitosti, pobude−li pouze jediný den.
V případě exkurzí podniknutých Vlkováky za kulturou velkoměst okolních států však bez výjimky
platí, že každá hodina se nese ve znamení pilného poznávání a radosti z objevování nových míst. A jako
nám v předchozích letech neuniklo nic podstatného z Vídně a Vratislavi, mělo se nám i v saské metropoli
dostat jedinečných zážitků. Plný autobus s více než pěti desítkami cestovatelů ještě za ranního šera vyrazil
11. listopadu 2017 k Českému středohoří a dále za vrcholky pohraničního pásu hor do oné vzývané
Florencie na Labi, jak se poeticky a současně pravdivě Drážďanům také říkává.
Připravený program se snažil vyvážit stránku kunsthistorickou i gastronomickou. Pojítkem ve
vyprávění o zlaté éře města nám byla osobnost saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Silného
a poutavý příběh jeho touhy po moci, výstavných palácích, exkluzívních sběratelských skvostech
a samozřejmě krásných ženách, z nichž především hraběnka Anna Kozelská svým nešťastným příběhem
ctižádostivé metresy vstoupila do stále živých legend. Augustův odkaz je vskutku ve městě podobně
všudypřítomný, jako se nelze v Salzburku nesetkat s Mozartem nebo ve Vídni s císařovnou Sissi.
Procházka v podzimním dopoledni po Brühlově terase nám otevřela výhled na příběh Drážďan tesaný
v pískovcovém kameni Frauenkirche, Dvorního kostela a rezidenčního zámku. Právě návštěvu kostela

Vlkovští na Brühlově terase
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Panny Marie jsme nemohli vynechat nejen pro jeho umělecké hodnoty, nýbrž především s ohledem na sil−
né poselství, které v sobě nese drama jeho děsivé zkázy při spojeneckém náletu na město v závěrečné fázi
boje s nacistickým Německem, kdy se město pod zápalnými bombami proměnilo v hořící inferno,
a následného téměř zázračného vzkříšení nebývalou obnovou, která městu i znovusjednocenému
Německu po padesáti letech navrátila jeho symbol. Naše cesta pokračovala podél slavné mozaiky zvané
„Průvod knížat“, v níž před kolemjdoucími defilují vůdčí postavy saských dějin, dále ochutnávkou
varhanních variací v rokokovém kostele kdysi sloužícím drážďanskému dvoru a samozřejmě zastavením
před Semperovou operou jako výjimečným stánkem múz.
Za větrného počasí jsme
doslova v pravý čas pokračo−
vali prohlídkou slavných umě−
leckých sbírek. Část Vlkováků
se odebrala pozdravit Raffae−
lovu Madonu Sixtínskou
a další světoznámá díla sta−
rých mistrů shromážděná ve
Zwingeru, zatímco většina
z nás zvolila k dalšímu pro−
gramu drážďanskou novinku,
kterou dosud neměly mož−
nost spatřit celé generace.
S obdivuhodným úsilím totiž
v Drážďanech pokračuje ob−
nova zničeného historického
jádra, jehož světským středo−
bodem je rezidenční zámek,
který postupně nabývá pů−
vodního objemu, odívá se do
renezančních fasád a přede−
vším zpřístupňuje jedinečné
sbírky pokladů saských kur−
Drážďany v dešti
fiřtů. A ačkoliv jsme většino−
vě rozhodně nepředstavovali
typické návštěvníky muzeí oddávající se mnohahodinovým prohlídkám exponátů, shodli jsme se, že his−
torické zbrojnice se třpytivým brněním koní i pánů, přepychová garderóba, kunstkomora se stovkami
neuvěřitelně filigránsky zpracovaných cenností ze vzácných materiálů nebo sbírka tureckých zbraní
rozhodně plně poutaly naši pozornost, vyvolávaly úžas a zanechávaly hluboké dojmy.
Nejen památkami jest však živ člověk, a proto bylo třeba po potěše duševní myslet rovněž na nasycení
těla. V tu chvíli již celý náš zájezd očekával šéf oblíbeného pivního šenku a restaurace „U Václava“
Benjamin Hamm, jehož česky vyslovené příjmení bylo příslibem chutné a poctivé krmě. V prostorném
dvoře vyhledávaného podniku, který je provozován v českém stylu, jsme nalezli útulné zázemí, které se
stávalo stále milejším s každým douškem dobrého piva a soustem obzvlášť lahodných pokrmů. Taková
pražská šunková rolka se zelím v podání mistra kuchaře od „Zum Wenzel“ zůstane jistě dlouho v paměti
mnohých z nás...
A přeci bychom takto výjimečný den neuzavřeli jen tak povrchním nákupem v nějaké anonymní
obchodní pasáži, které jsou si v každém městě k nerozeznání podobné! Stylovou tečkou drážďanského
dne se proto stala výprava do historické mlékárny „Pfund Molkerei“, která je od konce 19. století celá
včetně stropu a prodejního pultu obložená modrobílými kachlovými obrazci. Díky takto netradičně
ztvárněnému interiéru je obchod považován za nejkrásnější mlékárnu na světě a láká turisty z celého
světa. Vlkovští dobrodruzi pochopitelně nemohli být výjimkou a nejedna rodina si po návratu pochutnala
na zde zakoupených delikatesách. Večerní pěší návrat k autobusu nám ještě ke všem zážitkům vykouzlil
předvánoční náladu díky německému smyslu pro výzdobu a nápadité osvětlení veřejných prostor. Pohled
na nasvícenou siluetu města v nás cestou domů ještě dlouho dozníval.
Jako autor těchto řádků i programu exkurze jsem hrdý na skutečnost, že se v naší malé milé obci
nalezne tolik zájemců o aktivní styl trávení volného času a o poznávání kulturně historického bohatství
světa, který nás obklopuje. Nadto vždy s dobrou náladou, humorem a otevřenou myslí. Budu se těšit na
setkání opět na další cestě, která nás čeká již za několik měsíců. Vlkovu zkrátka leží svět u nohou!
Ondřej Tikovský
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Sokolové děkují za pomoc
při záchraně sokolovny
Sokolská jednota ve Vlkově má za sebou velmi těžký rok, kdy se musela potýkat se splácením
pokuty na sokolovně, vyměřené Generálním finančním ředitelstvím. Přestože jsme tuto situaci neza−
vinili, ke splácení jsme se postavili čelem a v současné době nám z pokuty ve výši 1 129 128 Kč zbývá
splatit zhruba třetina.
Sokolská pospolitost funguje! Pokuta je zaplacená a sokolovna patří vlkovskému Sokolu. Výbor Sokola
a jeho příznivci vlkovské jednotě v listopadu 2016 potřebnou částku během několika dní půjčili a teď už
zbývá splatit poslední půjčky ve výši cca 400 000 Kč. „Když jsme koncem roku 2016 požádali spoluobčany
a sokoly z celé republiky o pomoc se splácením pokuty, ani jsme nedoufali, že by nám mohli darovat tak
velkou částku. Jen ze sokolských jednot, žup a České obce sokolské přišlo téměř 200 000 Kč. Významnou
finanční pomoc nám poskytla například i sousední Obec Rasošky, Zemědělské a obchodní družstvo
Rasošky a další podnikatelé i drobní dárci. Velký ohlas měla výzva i mezi vámi, Vlkováky a členy jedno−
ty. Jsme opravdu vděčni za každou stokorunu, která pomůže umořit půjčky. Velice nás těší, že peníze
přicházejí i více než rok po naší žádosti o pomoc. Jak jsme se přesvědčili, i z malých částek lze zachránit
jednu krásnou sokolovnu. Jméno každého dárce bude na věky zaznamenáno na zdi chodby k sokolovně.
Obec Vlkov nám již na rok 2018 schválila dotaci na činnost ve výši 80 000 Kč jako v roce 2017 a tak
doufáme, že se dokážeme v dohledné době několika let se splátkami půjček zdárně vypořádat.

Případné dary lze stále zasílat na účet u Era Poštovní spořitelny: 264337897/0300,
VS 120, KS 0308 nebo předat osobně vedení Sokola ve Vlkově. Dar vyšší než 1 000 Kč
si lze odečíst od základu daně.

Cvičíme po sedm dní v týdnu

Přebor župy v atletice,
Daniel Stříbrný, 2. místo

Sama jednota ani v této nelehké situaci neslevila ze svých aktivit a je stále
nejaktivnějším spolkem v obci. Naši cvičitelé věnují pravidelnému cvičení
každoročně bezplatně stovky hodin svého volného času a v sokolovně cvičí
všechny věkové kategorie po sedm dní v týdnu. Za to cvičitelům i touto ce−
stou děkujeme.
Sokolovnu si mohou za režijní cenu
půjčit i jiní sportovci. Přes zimu se tělo−
cvična stala i zázemím pro fotbalový
klub ze sousedních Rasošek, který už
má, především díky aktivitě našeho čle−
na Honzy Rezka, přes 100 členů.
Tak jako v minulých letech se naši
členové po celý rok účastnili různých
soutěží a přeborů župy i mimo ni. Už
v lednu tři naši reprezentanti vyjeli na
Přebor župy v lyžování na Novém
Hrádku, v březnu reprezentovali jedno−
tu tři naši členové na přeboru župy
v plavání v Trutnově. Na dubnovém
přeboru župy v atletice naši jednotu
zastupovalo sedm sportovců a Daniel
Stříbrný obsadil ve své kategorii krásné
2. místo. Úspěchy s gymnastickým oddí−
PŽ v atletice – Anička Špačková
lem Sokola Jaroměř, kde hostuje, sbírá
na startu (vlevo)
naše další členka Klárka Voslařová.
– 14 –
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Kromě sálu sokolovny využí−
váme i malého sálu v podkroví
obecního úřadu, kde se schází
Sokolem založený rodičovský klub
Beruška. Stoupající zájem je o cvi−
čení jógy pod vedením Heleny
Rezkové, malý sál je také vhodným
prostorem pro cvičení na gym−
balech, kde předcvičuje Jitka Janu−
šová.
Ve sportovním programu ne−
chyběl 11. dubna tradiční Veli−
konoční turnaj ve stolním tenisu,
který uspořádal br. Miloš Konečný.
Zájem hráčů z širokého okolí byl
opět značný, přijely více než tři
desítky sportovců a turnaj měl
vysokou sportovní úroveň.
V prosinci jsme pak v před−
Nejlepší z Velikonočního turnaje ve stolním tenisu
poslední den roku otevřeli dveře
sokolovny veřejnosti v rámci akce Sokolský předsilvestr. Děti se tak mohly po celé odpoledne a večer do−
sytnosti vyřádit nejen na trampolíně, ale i na dalším nářadí, do sportování se zapojili i mnozí dospělí.
Čtyři ženy se pak pustily koncem roku do nácviku sletové skladby „Ženobraní“, a tak bude mít vlkovský
Sokol zastoupení při XVI. všesokolském sletu na ploše stadionu v Edenu, který bude oslavou 100. výročí
založení republiky.

Vlkovské prázdniny
Vlkovské sokolky a naše další podporovatelky se po úspěšném prvním ročníku rozhodly znovu uspo−
řádat týdenní akci „Vlkovské prázdniny“. Rodiče tento nápad opět nadšeně přivítali, a tak jsme v polovi−
ně července uspořádaly formou „příobecního“ tábora krásný program v sokolovně, v podkroví obecního
úřadu, na návsi a v okolí Vlkova pro dvacítku dětí. Děti nejen sportovaly a hrály si, každý den rozvíjely
i svojí zručnost a vyráběly pozoruhodné věci. Společně jsme batikovali trička, dělali věci z papíru, vykra−
jovali ozdoby z mandlového těsta a spoustu dalšího. Děti si mohly vyzkoušet lezení na horolezecké stěně,
navštívili jsme také místní knihov−
nu, radioamatéra Karla Jandíka
a ve čtvrtek jsme spolu s dalšími
Vlkováky vyjeli na výlet na zá−
mek v Častolovicích se zastávkou
u pěstitele kaktusů pana Matouše
v Třebechovicích pod Orebem.
O pestrý program bez nároku na
odměnu se zasloužily především
Jitka Janušová, Milena Havlová,
Jaroslava Chytrá, Věra Voslařová,
Petra Hübnerová, Jana Čepeláková,
Pavlína Pourová, Marek Zalabák
a Helena Rezková. Všem patří
poděkování za to, že věnovaly
dětem týden svého volného času.
Bohužel se nám vzhledem k účas−
ti na Všesokolském sletu a souběhu
dovolených a dalších akcí nepoda−
Vlkovské prázdniny
řilo najít volný týden pro uspořá−
dání třetího ročníku Vlkovských
prázdnin v roce 2018. Jako náhradu však o prázdninách uspořádáme jeden, možná i dva jednodenní výle−
ty, o kterých budete včas informováni. Samozřejmě zajistíme hlídání dětí, takže nebude nutný doprovod
vás, dospělých.
– 15 –
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Sletová štafeta
Stejně jako před šesti lety se naše jednota
zapojila do celostátní sokolské Sletové šta−
fety, která nesla poselství nadcházejícího
XVI. všesokolského sletu ze sídel žup do
Prahy. Štafetový kolík jsme 23. září převzali
na stadionu v Jaroměři a 25 našich kurýrů jej
doneslo do vlkovské sokolovny. Zejména
poslední úsek absolvovaly nejmenší děti
statečně za hustého deště a patří jim náš
obdiv a dík. Zážitky ze štafety jsme pak
společně vyhodnotili u teplého čaje a vý−
borných zákusků v Hospůdce Pod lipami.
Následující den kolík putoval na Nový
Hradec Králové, kde jen převzali další kurýři
a dopravili do Tyršova domu v Praze.

Sletová štafeta

Spolkový život
Ani v roce 2017 jsme nezanedbávali spolkový život v obci. Tak jako každoročně jsme 25. února uspořá−
dali Sokolské šibřinky a sokolovna se již tradičně zaplnila druhý den malými i dospělými návštěvníky při
Dětském karnevalu. V dubnu jsme ve spolupráci s obcí organizovali historicko−poznávací výlet po okolí
s výkladem historika Ondřeje Tikovského (zpráva na jiném místě) a spolupořádali akce s obecní knihov−
nou. Poosmé se děti i dospělí sešli 13. dubna na
oblíbené Velikonoční návsi, kde se děti vydaly
s košíčky hledat vajíčka a další sladkosti.

Velikonoční náves
Památku padlých spoluobčanů ve světových
válkách jsme jako každoročně 8. května uctili
s dalšími občany při pietním aktu u pomníku
u školy.
Začátkem července jsme pomáhali při organi−
zování akce Posezení pod lipami. V červenci pak
s námi čtyři desítky lidí strávili společnou do−
volenou v osvědčené lokalitě Duče v Chor−
vatsku. V roce 2018 jedeme od 10. srpna, ještě
je několik volných míst, přihlásit se můžete
u Heleny Rezkové.
Velice dobrou návštěvnost jsme zaznamenali
7. října při tradičním Vinobraní. Doufáme, že
naši činnost podpoříte svojí účastí na těchto
akcích i v nadcházející sezoně.

Chorvatsko – sokolové na raftu
– 16 –
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Účastníci zájezdu – Chorvatsko 2017
V pátek 22. prosince jsme uspořádali tradiční „Putování k Betlému“, kde se rozléval výborný vlkovský
vánoční punč. Letošní program doplnil koncert chlapeckého orchestru ze ZUŠ ve Smiřicích, jehož členem
je i Jirka Januš z Vlkova. Ještě jednou tedy děkujeme všem vystupujícím a zejména Jaroslavě Chytré, která
celý betlém obětavě oblékla a zorgani−
zovala. Doufáme, že i v příštím roce
uložíme do jesliček další vlkovská
novorozeňátka.
A co plánujeme v nejbližší době?
V jarních měsících bychom rádi pokra−
čovali v historicko−poznávacích výle−
tech do okolí naší obce s Ondřejem
Tikovským.
Ještě jednou děkujeme všem čle−
nům vlkovského Sokola i jeho příz−
nivcům za nezištnou pomoc při
organizování výše uvedených akcí,
roznášení plakátů, úklidu, dopravě na
sportovní akce, organizování každo−
denního cvičení. Bez jejich přičinění by
naše činnost v tomto rozsahu nebyla
možná. Děkujeme i za jakékoliv dary
do plesových tombol, které významně
napomáhají ziskovosti pořádaných
Putování k Betlému
plesů, která bohužel v posledních
letech klesá. Pro hospodaření naší jed−
noty jsou velice důležité výtěžky právě z těchto kulturních akcí pro veřejnost. Zveme vás proto na ně
i v příštím období. Díky tomu pak můžeme během roku pořádat další nevýdělečné podniky pro děti
i dospělé.
Naši členové se v průběhu roku zapojili i do akcí pořádaných obcí. V dubnu pomáhali s úklidem kolem
obce a v listopadu vysazovali jabloně v aleji směrem k Vachkovu mostku.
Tělocvičná jednota Sokol Vlkov díky úsilí celého výboru jednoty zůstává funkčním subjektem. Do nad−
cházejícího roku přejeme všem spoluobčanům především pevné zdraví a životní pohodu.
Za T. J. Sokol Vlkov Zdeněk Krejčí, starosta a Helena Rezková
– 17–
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NOVINKY V ZŠ A MŠ V RASOŠKÁCH:
TRPASLIČÍ ZAHRADA A NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
V letošním školním roce 2017/2018 navštěvuje Základní školu v Rasoškách 14 žáků z Vlkova. Děti
mají zaručenou spádovost do naší školy a doufáme, že jsou u nás šťastné a spokojené.
Podzim dětí ze ZŠ a MŠ byl, jako tradičně, zaplněný spoustou zajímavých akcí: oslavili jsme společně
80. výročí školy a 25. výročí jejího znovuotevření, děti ze školky přivítaly místní nové občánky obce,
společně jsme navštívili divadelní představení v Jaroměři, účastnili se na Drakiádě, Halloweenu, začali
jsme jezdit plavat do Náchoda. S paní vychovatelkou ze ZŠ zpívaly děti z MŠ i jejich učitelky u rozsvě−
cení vánočního stromu v Rasoškách, poskytli jsme naše vánoční výrobky na zahrádkářskou výstavu v obci
a připravili vánoční nakupování a vystoupení pro rodiče a občany Rasošek.
Věnujeme se také charitě.
V letošním roce posíláme ob−
rázky, jejichž prodej poslouží
dětem z Klokánku, nakupu−
jeme drobnosti jako příspěvek
pro fondy Sidus a Život dě−
tem. Ve škole právě probíhá
Předškolička, která připravuje
budoucí prvňáčky na práci ve
škole. Na jaře také proběhne
zápis žáků do 1. třídy, jeho
termín zatím není stanoven,
ale bude vyvěšen na vývěsní
tabuli před školou včas.
V rámci žádosti o poskyt−
nutí dotace z dotačního fon−
du Královéhradeckého kraje
jsme na jaře 2016 získali do−
taci na náš projekt „Trpasličí
zahrada“ ve výši 136 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že úprava
zahrady byla finančně nároč−
nější, děkujeme starostovi
obce panu Oldřichu Rezkovi
a zastupitelům v Rasoškách,
Obci Vlkov a všem sponzo−
rům za pomoc se spolufinan−
cováním. Velký dík patří také
Šťastní a spokojení žáci základní školy
všem, kteří byli nápomocni
při vyřizování dokumentace
a vlastní realizaci. Projekt „Trpasličí zahrada“ je již zkolaudován a připraven k užívání. Za děti z mateřské
školy i celý kolektiv ještě jednou moc děkujeme.
Škola získala dotaci z Královéhradeckého kraje na zabezpečení subjektu ZŠ a MŠ Rasošky ve výši
103 000 Kč. Spoluúčast obce Rasošky činila 12 000 Kč. Škola je vybavena videotelefony, elektrickým vrát−
ným, u všech vchodů jsou umístěny kamerové systémy, jejich součástí je zařízení na kamerový záznam.
Tím chráníme bezpečnost vašich dětí.
Zařízení se rozšířilo o další pracovníky. Je to chůva v mateřské škole, dále školní asistent a pedago−
gický asistent. V rámci šablon, ze kterých jsou někteří z těchto zaměstnanců financováni, jezdí i stávající
pedagogové na školení, která jim pomáhají v jejich práci.
Během kalendářního roku dojde k úpravě školní zahrady. Staré stromy bylo nutné z důvodu bezpečnos−
ti vykácet, na jejich místo přijde nová výsadba. Na školní zahradě také vznikne nové sportovní hřiště.
Všem občanům Vlkova přejeme pevné zdraví a úspěšný rok 2018.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová
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„Berušky“ mezi sebou uvítají další maminky, tatínky či babičky
Za podpory Obce Vlkov a Sokola funguje již několik let mateřské centrum
Beruška ve Vlkově. Naše dveře jsou otevřené předškolním dětem a maminkám,
tatínkům či babičkám, prostě
všem, kdo mají chuť si pohrát
nebo jen popovídat. Scházíme
se každé úterý od 9.30 v pod−
krovní místnosti obecního úřa−
du ve Vlkově. Díky práci předešlých vedoucích, naší
obce, Sokola, ale i dárců už máme slušně zařízenou
hernu, ve které nechybí cvičební pomůcky nejen
pro děti, různé hračky od stavebnice po bazén
s balónky a samozřejmě nesmí ve výčtu chybět velká
molitanová prolézačka a skluzavka, které jsou nej−
oblíbenější. Pod vánočním stromkem děti našly
kočárek a kuchyňku.
A co vlastně děláme? Jsme šikulky, pohrajeme si
a protáhneme tělíčko při cvičení s říkankami.
Pečení perníčků
Bohužel se v Beruškách už nevyrábí jako dříve, ale
kdo má chuť muže si to vynahradit při nedělních tvořeních pořádaných pod záštitou vlkovské knihovny.
Jsem ráda, že tak jako každý rok, jsme se i letos věnovali pečení vánočních perníčků, které každoročně
věnujeme na Putování k Betlému (akce Sokola pro novorozené v naší obci) a výrobě přáníček a dárečků
pro naše seniory, abychom je v předvánočním čase
potěšili. Tentokrát jsme upekli a nazdobili vánoční
perníčky a vyrobili pro každého seniora přání s vá−
nočním stromečkem s přáním krásných Vánoc a ještě
lepšího nového roku.
Dodržujeme také další tradiční akci, a to burzu
oblečení pořádanou na jaře a na podzim. Zde si můžete
koupit nebo prodat spousty oblečení dle sezony, hraček
a sportovních potřeb, ale také třeba potřeb pro miminka
jako jsou kočárky, hrací deky a mnoho dalšího. Velký
dík patří Andree Šulcové a Mileně Havlové a samo−
zřejmě všem, kteří pomáhají. Bez nich by žádná burza
nebyla.
Poslední věta patří všem těm, kteří nám pomáhají
v rozletu: děkujeme Obci Vlkov a Sokolu, že nám
poskytují prostory a děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří pomáhají při burzách.
Pečení perníčků
Za mateřské centrum Beruška Monika Krejčová

Vánoční nadílka...

...a radost z dárků
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VLKOVSKÝ JARMARK 15. září 2017
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SLETOVÁ ŠTAFETA 23. září 2017
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VLKOVSKÉ PRÁZDNINY – červenec 2017
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STRASTI HASIČSKÉ ZBROJNICE
Již v projevu pana Hájka, kronikáře
obce, u příležitosti 30. výročí založení
místní jednotky požární ochrany v roce
1964 se uvádí: V zápise ze schůze obec−
ního zastupitelstva ve Vlkově z roku
1866 čteme o požárech v Čáslavkách
a Rasoškách. Sbor nebyl tehdy ještě
utvořen, stříkačka však v obci byla a tu
obsluhovali lidé, k tomu určení, neboť
v obecní schůzi se o tom praví:
„Rozdělit hasičské nářadí mezi občany,
kteří k tomu patří, by jak pád vypukne,
hned na fleku stáli.“
Sbor dobrovolných hasičů ve Vlko−
vě byl založen až 5. května 1934.
Do této doby se jednalo „v podstatě

Pohled z ulice, návrh 1942

o jednotku SDH“, kterou je obec povinna ze
zákona zřizovat i dnes. V roce založení sboru
byla zakoupena i stříkačka ze Šestajovic za
1 500 Kč. V roce 2019 tedy náš sbor oslaví
krásné 85. výročí od založení.
Smutnou skutečností je, že v současnosti
nemáme v obci vybudováno odpovídající zá−
zemí pro naši činnost. Sboru se podařilo
v posledním období rozšířit své řady, a to
i mladou generací, kterou velmi potřebujeme.
Vlkov reprezentujeme na hasičských závo−
dech nejen mužským, ale i ženským, případně
smíšeným družstvem.
Naší největší snahou je vybudování nové
hasičské zbrojnice. Rozšiřující se sbor potřebu−
je odpovídající zázemí, místo pro školení,
prostory pro údržbu a ošetření svěřené tech−
Pohled z ulice – alternativa návrhu 1942
niky tak, aby byla plně funkční v případě
potřeby zásahu.
Velkým počinem bylo, že roce 2015 obec zakoupila hasičský automobil AVIA. Ten je však momentál−
ně umístěn v areálu ZOD ve Vlkově (bývalé JZD). Současná budova hasičské zbrojnice jeho garážování
neumožňuje.
Současná situace znesnadňuje rychlý výjezd jednotky. Zasahující hasič se musí před výjezdem
přemístit ze šatny na obecním úřadě do hasičárny a poté do areálu ZOD pro automobil. Z toho vyplývá,
že je nezbytně nutné urychleně daný problém řešit.

Jedna z variant studie nové podoby zbrojnice
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Studie

Současný stav

V dokumentech uložených na OÚ se dočteme, že již v roce 1942 byl zpracován architektem Jaroslavem
Kotlandem, stavitelem v Josefově nad Metují, „Návrh na stavbu hasičské zbrojnice a kolny pro
hospodářské stroje v obci Vlkově“. Obsahoval 2 možné varianty řešení stavby.
Další projekt vypracoval roku 1979 pan Bohuslav Hajzler, který však řešil pouze rozšíření stávající bu−
dovy hasičské zbrojnice.
Všechny dochované návrhy počítaly s umístěním nové zbrojnice na původním místě na návsi.
Sami se aktivně snažíme celé situaci napomoci tím, že jsme předložili obecnímu zastupitelstvu již něko−
lik variant řešení. Na základě jedné z nich byl vypracován projekt nové zbrojnice tak, aby ji bylo možné
využívat i pro kulturní život občanů, a zároveň k uskladnění techniky potřebné pro údržbu obce.
V loňském roce jsme na doporučení zastupitelstva obce zajistili vizualizaci hasičské zbrojnice ve 3D za−
sazené do fotografie ve skutečném měřítku. Při zadání se vycházelo z celkového rázu obce a stylu
venkovské zástavby.
Domníváme se, že předložený návrh splňuje potřeby nejen hasičů, ale i obce, a bude důstojnou vi−
zitkou nás všech.
SDH VLKOV

Stoletá lípa se rozlomila při silné vichřici odpoledne 16. června 2017 před domem rodiny Pipkových. Jedna z větví
poškodila i plot jejich zahrady. Rozřezání a úklidu stromu se ujali vlkovští hasiči ve spolupráci s dalšími občany,
za což jim vyslovilo poděkování i obecní zastupitelstvo. Některé lípy na návsi, vysázené po roce 1900, pochopitelně
dožívají, proto obec zadala zpracování nového posudku jejich zdravotního stavu, aby se podobným událostem v bu−
doucnu předešlo.
ROČENKA OBCE VLKOV
Odpovědná redaktorka: Helena Rezková z Uzávěrka 15. 2. 2018
Foto Helena Rezková, Jaromír Baše, Ing. Alena Bartošová, Milan Rezek, Jana Matisová, Martin Suchánek,
archiv SDH ve Vlkově, archiv ZŠ a MŠ Rasošky a OÚ Rasošky.
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