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Nejkrásnější pohled na svět prý bývá z koňského 
hřbetu. Původci tohoto zajisté platného rčení však 
v době jeho vzniku nemohli vzít do úvahy, jaké 
nové možnosti se člověku naskytnou v okamžik, 
kdy se na létajícím stroji vznese k oblakům. Mnozí 
obyvatelé českého venkova jistě pohled na svou 
zem ze sedla koně dobře znají, avšak šíře a dálava 

při výhledu z paluby letadla může i důvěrně známá 
místa ukázat ve zcela novém měřítku a nečekaných 
souvislostech. Ať již jste měli možnost pohlédnout 
na Vlkov shůry či nikoliv, jistě vás potěší vybrané 
záběry, které pro naši vesnici v létě loňského roku 
pořídila společnost CBS nakladatelství. Celý soubor 
snímků je k dispozici na webových stránkách obce.



1Ročenka obce Vlkov 2019

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,

naše ročenka v každém svém vydání nabízí ohlédnutí za 
takříkajíc „oficiálním“ životem obce, tedy za činností vlkov-
ských zastupitelů, vedení a úřadu. Pojďme se letos namísto 
prostého výčtu aktivit seřazených v časovém sledu seznámit 
spíše s tematickými oblastmi, jimiž se reprezentanti obce 
zabývají a které, jak předpokládáme, zajímají také vás.

Předně soudíme, že nás společně může těšit ta skutečnost, 
že rok 2019 lze považovat za dobu bohatou na události 
a společné příjemné zážitky. Možná právě až při pohledu 
na zaplněný kalendář akcí, který je jednou z nejnavště-
vovanějších stránek našeho webového portálu, si mnohý 
z nás uvědomí, v jak společensky bohatém a činorodostí 
kypícím místě žijeme. Naše poděkování proto patří všem 
z vás za vytváření tohoto příjemného prostředí. Ať již se 
jedná o sokoly, hasiče, myslivce, tvořivé ženy a dívky, čtenáře 

naší knihovny, posluchače besed a přednášek, pořadatele 
a návštěvníky plesů a veselic nebo milé hosty Hospůdky 
Pod lipami, vždy platí, že jednotlivě i společně vytvářejí 
skutečnou „obec“, tedy nám společné místo. Právě ročenka 
přináší ohlédnutí za pestrými akcemi, které se ve Vlkově 
odehrály. Nemyslíme tím toliko společenská a sportovní 
setkání, ale i pravidelně opakované brigády, které u nás 
vesměs směřují ke zvelebení našeho domovského prostředí. 
Od jarního úklidu, přes přípravu na léto, nekončící péči 
o zeleň v dobách letních veder či likvidace následků řádění 
extrémních projevů počasí až podzimní výsadbu stromů. 
Smekáme, milí sousedé, před mírou dobrovolně odvedené 
práce! Nadto v pozitivním duchu. Jistě se i vám vloudí úsměv 
do tváře při pohledu na většinu z fotografií, které otiskujeme 
na dalších stránkách.

Právě tuto oblast života Vlkova považujeme za naši přednost 
a sílu, kterou je třeba pěstovat a rozvíjet. Podpora spolkové-
mu životu a prospěšným individuálním aktivitám je proto 
jednou z hlavních částí naší agendy. A je rovněž důležitým 
hlediskem, na které bereme ohled, kdykoliv se rozhoduje-
me o důležitých krocích v obci, které ovlivní budoucnost. 
Máme za to, že Vlkov je třeba spravovat a rozvíjet citlivě, 
aby nezmizela jeho jedinečná tvář a podstata i dobré vztahy 
mezi občany.

Co konkrétního se v roce 2019 v oblasti správy obce ode-
hrálo? Obecně platí, že řízení obce v současnosti vyžaduje 
propojení aktivit ve třech hlavních rovinách. První můžeme 
nazvat úředně-právní, druhou operativním řízením a třetí 
expertní přípravou. Těmito termíny nechceme laskavého 
čtenáře odradit, nýbrž jej upozornit na skutečnost, že i obec 
malého rozsahu, jakou je náš Vlkov, je vázána objemnou 
úřední agendou, která vyplývá z rolí, jež plní pro své občany 
a také ve vztahu ke státu, kraji a dalším správním jednotkám.

Jednoduše podáno, kromě soustavného řešení nejrůznější 
podnětů a situací, které přinášejí všední dny, je i Vlkov vysta-
ven velikému množství písemností, které je třeba zpracovat 
a vyřídit, aniž by se tato skutečnost projevila „na povrchu“, 
tedy přímo v obci. Spletitý rámec zákonů a jejich různých vý-
kladů, které vymezují prostor pro vytyčování našeho směru 
a manévrování při podnikání konkrétních kroků, nás nestaví 
vždy do jednoznačné pozice a před jednoduchá řešení. 
I záměry, které selským rozumem správně považujeme za 
snadné, jsou dnes předmětem řady odborných rozkladů, 
posudků a rozhodnutí několika dalších úřadů. A nemusí-
me jistě připomínat, že jejich vypracování či zúřadování si 
žádá čas. Podobně dnes není možné přijímat rozhodnutí 
pouze na základě přesvědčení, nebo snad dojmu, pocitu, 
je nezbytné obklopit se odborníky z různých oblastí, kte-
ří umějí a jsou ochotni obci předat část svých zkušeností 
a poznatků. To se týká jak úkonů právních, tak technické 
přípravy investičních projektů.

Abychom se vůbec mohli pustit do jakýchkoliv rozsáhlej-
ších úkolů, bylo nejprve třeba se „vyzbrojit“. Tím míníme 
připravit množství technických a právních podkladů. 
Obec proto nechala vypracovat a zastupiteli přijmout tzv. 
rozvojový plán, který stanovuje cíle Vlkova na nejbližší 
léta. Právě soulad našich jednotlivých záměrů s uvedeným 
dokumentem je mj. posuzován v případě žádosti o účast 
v dotačních programech. Podobně jsme aktualizovali naše 
cíle v Programu obnovy venkova. A abychom naši pozici 
posílili spojenectvím s obcemi obdobných zájmů a získali 
silnější hlas, formulovali jsme naše potřeby v rámci Místní 
akční skupiny Mezi Úpou a Metují.

Nové slavnostní provedení našich obecních symbolů, znaku 
a vlajky, slouží k důstojné výzdobě našeho úřadu i obřadným 
okamžikům života obce. Na snímku závěsný vyšívaný znak.
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Co konkrétního těmito kroky sledujeme? V oblasti mo-
dernizace a zlepšování kvality infrastruktury jsme si 
za cíl stanovili opravu stávajících chodníků včetně pří-
pravy výstavby zcela nového chodníku v části přiléhající 
k Rasoškám podél hlavní silnice, který již desetiletí citelně 
chybí (předpokládané náklady na projekční práce 120 tis. Kč 
a na výstavbu 500 tis. Kč). Vybudování této nové pěší komu-
nikace je příhodně možné spojit s rozsáhlou opravou celé 

silnice od Hradce Králové do Josefova, která je připravována 
v nadcházejících letech. Tato akce se výrazně dotkne naší 
obce, která je proto pravidelným účastníkem jednání, při 
nichž předkládá své potřeby a požadavky. Oprava hlav-
ní pěší komunikace od horního konce návsi až k zastávce 
v délce 520 metrů je připravena a obec podala žádost o její 
financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
(Předpokládané náklady činí 2 600 tis. Kč.) Do plánu je dále 
zahrnuta i obnova chodníku ke hřbitovu, která si vyžádá 
cca 600 tis. Kč. Kromě komunikací náleží do této oblasti 
také veřejné osvětlení, a to jak oprava stávajícího, tak jeho 
rozšíření. Sami jsme se na přelomu roku při opakovaných 
výpadcích přesvědčili o tom, kterak si i stávající osvětlení 
žádá průběžnou pozornost. Postupně se tedy uskuteční 
oprava jeho zastarávajících větví. Příkladem možné výsled-
né podoby splňující současné nároky ekonomiky provozu 
i ohleduplnosti k životnímu prostředí je řada nových lamp 
lemujících cestu ke hřbitovu, které přispívají k bezpečnosti 
chodců a dostupnosti hřbitova jako veřejného místa. Jsme 
rádi, že se tuto akci podařilo v roce v 2019 dokončit a dlouho 
plánované osvětlení zprovoznit.

Hovoříme-li o vybavení obce, je třeba uvést naše úspěšné 
zapojení do programu Královéhradeckého kraje k zacho-
vání malých prodejen na venkově. Naší jediné prodejně 
potravin a smíšeného zboží pana Petra Hynka jsme poskytli 
příspěvek 50 tis. Kč a kraj uvolnil dalších 50 tis. Kč, které 
byly využity ve prospěch krytí nákladů na energie a mzdové 
náklady prodejny. Smyslem je podpořit mizející vesnické 
obchody a zachovat obyvatelům venkova možnost nakoupit 
si základní komodity denní potřeby přímo v místě bydliště. 
Stejná žádost byla za obec podána i v letošním roce.

Zásadní, dlouhodobě diskutovanou a dosud neuzavře-
nou otázkou je pro Vlkov řešení nakládání s odpadními 
vodami. Na příkladech sousedních vesnic vidíme, o jak 
rozsáhlé akce se jedná v případě rozhodnutí vybudovat 
kanalizaci s vlastní klasickou čistírnou odpadních vod. 
V případě Vlkova je limitem takové cesty rozpočet obce, 
neb odhady investice se pohybují v řádu desítek milionů 
korun. A ani aktuální dotační programy nenabízejí řešení, 
které by bylo finančně únosné. I proto obec vede odborné 
konzultace o technických možnostech řešení, které by se 
měly stát podkladem ke kvalifikované debatě s vámi, obyva-
teli, a k následnému rozhodnutí zastupitelů o tom, kterou 
variantu zvolit a připravovat. Ve hře je několik možností od 
klasického, maximalistického, až po alternativní. V každém 
případě totiž půjde o mimořádně důležitý krok s konkrét-
ním dopadem na každou domácnost ve Vlkově, neb jeden 
každý z nás i společně jako obec musíme vyhovět přísné 
zákonné úpravě podmínek nakládání s odpadními vodami. 
Podobně zásadní je rozuzlení této otázky pro všechny, kteří 
budou chtít ve Vlkově stavět či rekonstruovat rodinné domy. 
Dosud se nad tématem známým ve zkratce jako „kanalizace“ 
vznáší nejeden otazník. Vytkli jsme si proto, že se v tomto 
volebním období budeme věnovat opravě části stávající ka-
nalizace a přípravě konečné a zejména finančně i provozně 
realistické koncepce komplexního čištění odpadních vod. 
Provedení samotného řešení zvolené varianty by pak spadalo 
až do dalších let.

Obdobným, avšak co do velikosti úkolů a rozpočtových 
nároků snáze uchopitelným tématem je ochrana životního 
prostředí, kterou považujeme za nezbytnou podmínku pro 
udržitelný rozvoj obce. Věříme, že v této sféře již sami vidíte 
výsledky prvních kroků obnovy krajinotvorných prvků. Svoji 
pozornost soustředíme jednak na bývalou cestu do Smiřic, 
která zmizela v rámci scelování pozemků. Obec ukončila 
smluvní pronájem svých pozemků zemědělskému druž-
stvu Rasošky a přesně v původním rozsahu vytyčila první 
třetinu cesty. Společně s vámi jsme ji pak v listopadu 2019 
osázeli hrušněmi, které dle vzpomínek mnohých Vlkováků 
naši původní spojnici do Smiřic lemovaly. V letošním roce 

Představitelé obce seznámili s potřebami Vlkova 
hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána.

V roce 2019 byl prostor křížku na návsi navrácen 
do čisté podoby, která dovoluje naší nejvýznamnější 
sakrální památce důstojně vyniknout.
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pokročíme o další třetinu, labského břehu bychom pak 
chtěli dosáhnout v roce 2021. Druhým směrem míříme 
k Rasoškám. Současná cesta z horního konce Švamberka 
k Zezuli si přímo říká o to, aby se její podoba proměnila 
v cestu zpevněnou, šířkově i směrově ustálenou, doplněnou 
zelení. Třetím krokem v našem resortu životního prostředí je 
pak záměr kultivace současné nádrže na návsi, která je nyní 
svými betonovými břehy poněkud nepřístupná, vydělená 
z veřejného prostoru.

V kapitole péče o obecní majetek bylo naplánováno zpev-
nění plochy před hřbitovem (cca 450 tis. Kč), oprava kolny 
za školou jako jediného objektu sloužícího co technické 
zázemí obce (cca 500 tis. Kč), oprava plotu u školy (cca 250 
tis. Kč) a zpevnění plochy před obecním úřadem (a součas-
ně sokolovnou a hospodou; cca cca 250 tis. Kč). Společně 
s T. J. Sokol připravujeme podmínky k dílčí opravě sokolov-
ny, která by měla vést zejména k modernizaci a vylepšení 
vzhledu interiéru, neboť objekt slouží i jako kulturní sál 

a jeho prostředí by mělo také navozovat kulturní atmosféru. 
Ve finančně nejobjemnější kategorii je naším cílem výstavba 
hasičské zbrojnice a příprava záměru využití a opravy bý-
valé školy. Patrně se všichni shodneme na velké příležitosti, 
kterou pro obec představuje právě existence objektu školy. 
Současně však není možné tříštit síly a zahltit se plány, které 
nedojdou realizace. Vždyť aktuálním – a pohříchu mnoho let 
aktuálním – je stále nedosažený cíl výstavby odpovídajícího 
zázemí pro hasiče, kteří pro nás plní nezastupitelnou úlohu 
v oblasti technické, bezpečnostní i volnočasové. Proto jsme 
se rozhodli posunout kupředu netrpělivě očekávanou stav-
bu zbrojnice a k využití a opravě školy zatím shromažďovat 
inspirace a podklady, abychom byli ve správný okamžik 
připraveni.

Jak tedy dále s hasičárnou? Ihned po ustavení nových re-
prezentantů obce v roce 2018 jsme se pustili do dokončení 
záměru studie objektu a jeho umístění. S návrhem jsme 
dvakrát seznámili veřejnost, a to při veřejné debatě v závěru 
roku 2018 a hned na počátku roku následujícího.

Rekapitulujme pro náš přehled stav věcí! Zastupitelé se po 
několik volebních období shodovali na nezbytnosti výstavby 
odpovídajícího hasičského zázemí. Názory se pak již štěpily 

na otázce umístění a podoby. Opakované diskuse uvnitř 
zastupitelstev nevedly k posunu a zrcadlily převážně indi-
viduální preferenci a zkušenost jejich jednotlivých členů. 
I proto obec zajistila jako poradce nezávislého odborníka, 
Ing. arch. Igora Kovačeviče z Centra pro středoevropskou 
architekturu, který je díky své mezinárodní zkušenosti 
a dobrému jménu s to nahlédnout situaci ve Vlkově v šir-
ších souvislostech a formulovat svá doporučení. Na zákla-
dě několika schůzek se zastupiteli a se členy hasičů pak 

Vlkov se k trendu navracení původních krajinných 
prvků připojil pilotním projektem obnovy 
tzv. Dvořákovy uličky a navazující cesty do Smiřic.

S chutí pomoci přírodě a vylepšit okolí společného domova se k výsadbě hrušní 
podél staronové cesty sešli „domácí“ i „hosté“ ze Smiřic a Jaroměře.
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dospěl k názoru o umístění stavby do středu obce, na místo 
současné provizorní zbrojnice. Svůj závěr opíral o zadání 
zastupitelů a hasičů, kteří definovali funkce zamýšleného 
objektu. Již tradičně byl požadován objekt s více funkcemi, 
který by byl využitelný také při veřejných akcích a ke klu-
bové, zájmové činnosti. Umístění pak vycházelo ze stavu, 
kdy obec nedisponovala alternativním vhodným pozemkem 
a kdy dílčí snahy o jeho nabytí, např. u hřiště, se ukázaly 
jako nereálné, resp. neprůchodné.

Výsledek byl představen veřejnosti v podobě objektu na-
vazujícího na umístění současné stavby, s moderní tváří, 
hmotovým i technickým řešením přísně podřízeným sou-
časné zeleni. Funkčně objekt splňoval zadání: garážování 
a uskladnění hasičské techniky, zázemí a klubová místnost, 
variabilní využití k aktivitám při veřejných akcích na návsi, 
včetně jednoduchého výčepu či zázemí k filmové projekci.

Při dvou veřejných besedách jejich účastníci z řad veřejnosti 
vyjádřili značně rozdílné názory. Na jedné straně někteří 
vítali určenou polohu, mj. s ohledem na veřejný zájem pro-
pojení aktivit hasičů s obcí, na nezbytnost bezproblémového 
přístupu ke zbrojnici a rychlého zásahu a na využitelnost 
budovy pro více činností, která měla garantovat otevřenost 
objektu širší veřejnosti, tedy vytvoření živého místa bez 
jakýchkoliv bariér. Na straně druhé zazněly výhrady i ostře 
formulovaný nesouhlas. Podstatou byly především obavy 
o zahlcení návsi stavbou, o zvýšený dopravní ruch, o stromy 
jako přírodní dominanty návsi i celé obce.

Vedení obce a zastupitelé následně stáli před dvěma mož-
nostmi. Buď s vědomím špičkového expertního zázemí 

v osobě respektovaného urbanisty a architekta pokračovat 
v nastoupené cestě přípravy stavby na návsi v určené, či mír-
ně obměněné podobě, a to i přes trvající výrazně formulo-
vaný nesouhlas části obyvatel. Nebo se pokusit opětovně 
ubezpečit, zda neexistuje možnost získání alternativní-
ho prostoru, který by dovolil zachovat očekávání hasičů, 
vyhověl stanovisku samotného urbanisty o nevydělování 
zbrojnice od zbytku obce a současně by nezavdával příčinu 
k negativnímu postoji k budoucí stavbě, jejímu provozu 
a jejím uživatelům.

Žádné řešení není ideální, žádné není bezbolestné a nikdy 
nelze vyhovět všem. Ve Vlkově se však podařilo nalézt poze-
mek, který naplňoval kritéria druhé varianty a jehož nabytí 
pro obec se ukázalo dostupným. Jedná se o pozemek č. parc. 
St. 16/1 o výměře 1 404 m2, který se nachází ve vzdálenosti 
několika desítek metrů od jádra návsi, přímo navazuje na 
hlavní komunikaci a umožňuje polohové situování případné 
stavby zcela harmonicky se stávající zástavbou. Jednání 
s majitelkou vyústila v návrh ceny, jejíž výše byla ověřena 
znaleckým posudkem. S ohledem na dlouhodobou neexis-
tenci rozvojových pozemků v obecním majetku, lukrativní 
lokaci nabývané nemovitosti a perspektivní využití ve pro-
spěch veřejného prostoru proto zastupitelé schválili záměr 
nákupu pozemku a následně i kupní smlouvu. V okamžik 
vydání ročenky je již předmětná nemovitost majetkem obce.

Po roce od obou veřejných slyšení s občany jsme tedy v situ-
aci, která se od předchozí znamenitě odlišuje. Obec dispo-
nuje pozemkem, o jehož možném využití k umístění hasičské 
zbrojnice již vedla konzultace s urbanistou-architektem, 
který tuto novou variantu vyhodnotil jako příhodnější. 

Studie hasičské zbrojnice umístěné 
na návsi od studia CCEA MOBA.
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Srovnejme nyní, jaká nabídka řešení se na počátku roku 
2020 otevírala. A dodejme, že je jen dobře, existuje-li vari-
anta k porovnání.

V případě varianty na návsi mohla obec získat neotřelý 
objekt odlehčeného moderního vzhledu, který plní funk-
ci hasičské zbrojnice a též zázemí pro veřejné aktivity. 
Jeho hmotová podoba je však přísně podřízena podmínce 
uchování stávajících lip. Výstavba objektu nese reálná ri-
zika směrem k zachování těchto stromů, následný provoz 
pak vyžaduje řešení dopravní obslužnosti, včetně parko-
vání. Umístění v této lokalitě současně vyvolává nesouhlas 
části obyvatel.

Varianta druhá nabízí umístění klasicky pojaté hasičské 
zbrojnice včleněné do současné uliční linie, s dopravní do-
stupností přímo z hlavní silnice. Objekt může být jedno-
značněji zacílen na činnost hasičů, jeho okolí ale umožní vy-
tvoření dalšího prostoru pro veřejné aktivity (zadní prostor 
pozemku). Lokalita je výhodně položena vůči vodní nádrži. 
Zasazení objektu do tohoto místa uvolní prostor návsi, 
nevyvolá rizika směrem k zeleni a zatížení okolí provozem 
a nebude předmětem sváru mezi zastánci protichůdných 
názorů v obci. Umístění a předběžná podoba objektu byla 
z pohledu funkčnosti projednávána s představiteli hasičů.

Přinášíme vizualizaci obou možností. V případě zájmu jsou 
všem vlkovským obyvatelům podklady k oběma variantám 
dostupné v úředních hodinách v obecním úřadě, kde vám

ochotně zodpovíme veškeré otázky. Vedení obce a zastu-
pitelé se na základě průběžného vyhodnocování výše uve-
dených „pro a proti“ přiklonili ke druhé variantě, přičemž 
jedním z nejdůležitějších důvodů byla snaha vytvářet pro-
středí, které spojuje, nikoliv zavdává důvody rozpolcenosti 
mezi občany. Schválením strategického nákupu přísluš-
ného pozemku se pak zastupitelstvo rozhodlo tuto cestu 
podpořit. Po dokončení studie objektu ke druhé z lokalit 
obec zamýšlí přistoupit v průběhu letošního roku k dalším 
krokům při přípravě postupné realizace této konečné vari-
anty nové zbrojnice.

Dodejme, že představené záměry nejsou záležitostí jednoho 
roku. Na již připravené projekty reaguje rozpočet obce, 
který je sestaven s cílem rozhýbat investice s využitím pře-
bytků z minulých let. Obec se pochopitelně snaží ucházet 
o různé dotace, které však nejsou automatické a v prostředí 
vysoké konkurence nebývají ani snadno dosažitelné. A jeli-
kož nechceme důležité akce odkládat, jsme připraveni krýt 
většinu potřebných výdajů z vlastních rozpočtových zdrojů.

Vážení spoluobčané, věřím, že se nám i v roce s graficky 
pěkně psaným letopočtem dvou dvacítek za sebou podaří 
odvést kus práce a prožít řadu hezkých společných chvil 
v nám milé obci.

Těšíme se na další společný rok!

Jaroslav Veverka, starosta

Studie hasičské zbrojnice umístěné v uliční čáře současné zástavby 
nedaleko vodní nádrže na návsi od studia CCEA MOBA.



6

Obecní úřad informuje
 → Úřední hodiny obecního úřadu jsou celoročně ve čtvrtek 

od 18 do 20 hodin.

 → Uzamčená schránka, do niž je možné vkládat sdělení, 
podněty a připomínky, je umístěna na budově obecní-
ho úřadu a je vybírána vždy večer v den předcházející 
zasedání zastupitelstva.

 →  V kanceláři obecního úřadu je zřízeno pracoviště sítě 
Czech POINT. Za úplatu zde může být v úředních ho-
dinách vydán např. výpis z katastru nemovitostí, z trest-
ního a obchodního rejstříku, z bodového hodnocení 
registru řidičů atd. Cena jedné stránky činí 100 Kč, každé 
další 50 Kč.

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

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

 →  Svozové pytle lze zakoupit za 80 Kč na obecním úřadě.

 →  Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč za rok, za každého 
dalšího psa 100 Kč.

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

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

Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu od občanů a uzavírání smluv 
o odvozu odpadu zajišťuje společnost Marius Pedersen, a. s.

Od 1. ledna 2020 společnost Marius Pedersen zdarma ode-
bírá při pravidelných svozech sběrných nádob jedlé oleje 
a tuky v PET lahvích. Vypouštění těchto odpadů do kana-
lizace je v rozporu se zákonem. Postačuje, pokud naplně-
nou PET lahev umístíte ve svozový den na svoji popelnici.

Obec Vlkov zajišťuje 2× ročně bezplatně pro občany:

 →  mobilní svoz nebezpečných odpadů,
 →  přistavení velkoobjemového kontejneru 

na komunální odpad.

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

Kalendář svozu odpadů
Svozovým dnem je i pro kalendářní rok 2020 středa.

měsíc  svoz 52 ×  svoz 41 ×  svoz 26 ×  svoz 21 ×  svoz 13 ×

leden 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 5 3

únor 6, 7, 8, 9 7, 9 7

březen 10, 11, 12, 13 11, 13 11

duben 14, 15, 16, 17 17 15

květen 19, 21 21 19

červen 23, 25 25 23

červenec 27, 29, 31 29 27, 31

srpen 33, 35 33 35

září 37, 39 37, 39 39

říjen 41, 42, 43, 44 41, 43 43

listopad 45, 46, 47, 48 45, 47 47

prosinec 49, 50, 51, 52, 53 49, 51, 53 51

každý týden každý lichý týden
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Společenská kronika
V roce 2019 se narodily:

Anna Hejtmanová
Laura Grohová
Štěpánka Všetečková
Veronika Všetečková

Vítání čtyř nových vlkovských občánků se uskutečnilo 
v sousedních Rasoškách 20. října 2019.
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Vlkovské kalendárium 2019

I — leden
 → Konal se velmi úspěšný hasičský ples.

II — únor
 → Sokolské šibřinky potvrdily vyhlášenou hravost 

a tvořivost Vlkováků;
 → děti se veselily při oblíbeném karnevalu;
 → v návaznosti na někdejší masopust jsme ochutnali 

výtečné zabíjačkové speciality.

III — březen
 → Archeologická expedice zavedla účastníky 

na lokality středověkých opevněných sídel 
ve Veselici, Frymburku, Dobřanech a Cháborech;

 → při přednášce Honzy Rezka o jeho cestě do Ameriky 
jsme se vydali v jeho stopách za „velkou louži“;

 → potěšili jsme chuťové pohárky při degustaci vín.

IV — duben
 → Občané se zapojili do kampaně Ukliďme Česko 

a důkladně vygruntovali veřejný prostor uvnitř 
obce i podél příjezdových cest;

 → malí Vlkováci hledali vajíčka na velikonoční návsi;
 → konal se Velikonoční turnaj ve stolním tenisu;
 → vzplála vatra při pálení čarodějnic.

V — květen
 → Obec se sešla k připomínce Dne vítězství 

a obětí obou světových válek;
 → prvně bylo užito slavnostního provedení vlajky 

Vlkova, kterou v kanceláři obecního úřadu ještě 
doplňuje nástěnný vyšívaný znak.

VI — červen
 → Přinesl oblíbený dětský den;
 → malým Vlkovanům též patřila knihovna 

při čtení dětem.

VII — červenec
 → Hasičská družstva změřila síly při klání zvaném 

Vlkovská ulička;
 → sousedé se sešli k posezení a truňku „pod lipami“;
 → děti se bavily a skotačily v rámci programu 

Vlkovské prázdniny.

Březnová archeologická expedice.

Zabíjačkové speciality.
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VIII — srpen
 → Letní kino na návsi promítalo divácky vděčný snímek 

Ženy v běhu, a to za zájmu domácích i přespolních.

IX — září
 → Vlkováci poznali zámek Dobříš, Koněpruské jeskyně 

a ochutnali speciality v pivovaru Berounský medvěd;
 → tradiční jarmark nabídl tvořivý i gastronomický 

program pro děti i dospělé;
 → na vlkovské nebe se vznesli draci při drakiádě.

X — říjen
 → Veselou náladu zajistila slavnost Vinobraní;
 → dlabali jsme dýně;
 → při zájezdu za kulturou jsme v pražském divadle 

Hybernia zhlédli muzikál Tarzan;
 → mezi Vlkováky jsme přivítali čtyři nové občánky;
 → večer sokolských světel připomenul 

Památný den sokolstva.

XI — listopad
 → Občané vysadili hrušně v první části obnovené 

cesty do Smiřic;
 → při přednášce profesora Jaroslava Dršaty jsme zvěděli, 

co lze poznat a prožít při cestě na kole do Jeruzaléma;
 → zájemci se naučili péci kváskový chléb.

XII — prosinec
 → Při adventním posezení jsme vybírali nejlahodnější 

jablečný závin dle receptů našich paní sousedek 
a dokonce i pánů sousedů;

 → do Vlkova zavítal Mikuláš a rozsvítil vánoční strom;
 → v rámci svého putování k Betlému před vánočními 

svátky do obce dorazili tři králové.

A průběžně jsme každý měsíc při odpolednech tvořili, pomá-
hali s péčí o společná veřejná místa, scházeli se a potkávali 
v naší hospůdce a celkově prožili naplněný rok…

Adventním posezením se linula vůně závinů.

Vlkovský jarmark.
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Pestrý rok ve školních lavicích
Do Základní školy Rasošky chodí ve školním roce 2019/2020 50 žáků, 
z toho 14 z Vlkova. Mateřskou školu navštěvuje 51 žáků, z toho 
10 z Vlkova. Obě zařízení, kromě své standardní náplně, pořádají 
řadu vzdělávacích, kulturních, společenských i sportovních akcí.

Stejně i letos nás navštívila divadla a my vyjeli do diva-
dla v Jaroměři, pořádali jsme čarodějnice, vítání jara, 
Mezinárodní den dětí, vítali občánky a účastnili se akcí 
pořádaných Rasoškami nebo Vlkovem. Slavili karnevaly, 
soutěžili v mateřské škole i školní družině, pořádali vánoční 
tvůrčí dílny a navštívili vánoční výstavu v Novém Městě nad 
Metují. Poslední akcí byla Zvířátka na dotek, kdy k nám při-
jely pracovnice ze ZOO Stěžery, aby nám ukázaly a nechaly 
pohladit želvu, agamu, ježka, krajtu i králíčky.

Chci se pozastavit nad projektem Finančně gramotná ško-
la, do kterého jsme se zapojili a získali bronzový stupeň. 
Školní děti měly připraven projektový den. Rozdělily se do 

skupin – rodin a získaly imaginární výplatu (obnos peněz). 
Samy si vybíraly svou úroveň bydlení, koníčky, dopravní pro-
středek, který využívají, sestavovaly jídelníček na celý měsíc. 
Každá jednotlivost měla svou finanční hodnotu a žáci pak 
počítali, jestli by jim na vybrané věci peníze stačily. Mohli 
také směňovat. Takže když po výpočtu někteří zjistili, že 
bydlet v novostavbě je nad jejich finanční možnosti, vyměnili 

dům za byt. Mohli vrátit drahé auto a dojíždět hromadnou 
dopravou. Tím se vešli do finančního limitu. Celý projekt 
byl velmi zábavný a hlavně poučný. Po projektu se vyučující 
základní školy, mateřské školy a školní družiny účastnili ško-
lení ve finanční gramotnosti a na závěr byl celému zařízení 
předán certifikát od firmy Yourchance, která má bankovní 
podporu a projekt zaštiťuje.

Smysl dalšího projektu objasňuje i jeho název – Bojuj proti 
šikaně a kyberšikaně. Děti zhlédly film, hovořily o šikaně, 
která se v něm vyskytovala, a vyplňovaly krátký dotazník, 
který s nimi byl vyhodnocen. Byly upozorněny na rizika, i ta 
skrytá, se kterými se v dnešní době mohou setkat ve svém 
okolí, na internetu, od cizích lidí. Celý projekt byl školní 
a vyhodnocen byl ve škole.

Všem občanům přejeme pevné zdraví 
a děkujeme za podporu.

Za ZŠ a MŠ Rasošky Dana Štěpánová
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Vlkovská knihovna stále plná 
života, námětů a nápadů
 „V knihách je více pokladů, než mohou najít piráti 
na ostrově pokladů.“ — Walt Disney

Milí čtenáři,

v uplynulém roce přibylo 102 nových knih. Například Tiché 
roky (Alena Mornštajnová), Houbařka (Viktorie Hanišová), 
Strážce nádrže (Zdeněk Svěrák), Raději zešílet v divočině (Aleš 
Palán), Sněžný měsíc (Michaela Klevisová), Nůž (Jo Nesbø), 
Nezlomný (Hana Hindráková), Meda Mládková (Ondřej 
Kundra) či Historický atlas Euroregionu Glacensis, pro děti a mlá-
dež pak Hasičské pohádky (Zuzana Pospíšilová), O mašinkách 
(Jiří Kahoun), Každý má svou lajnu (Petra Dvořáková), Klub 
tygrů (Thomas Brezina), Martínek a dopravní značky a mnoho 
dalších. Ráda přivítám vaše tipy na nové knihy.

V roce 2019 bylo zaregistrováno 66 čtenářů, z toho 20 
do 15 let. Počet návštěvníků knihovny a akcí pořádaných 
knihovnou 992. Vypůjčených knih bylo 1 391 a časopisů 240. 
Meziknihovní výpůjční služba činila 124 knih. Převážně jsem 
zajišťovala knihy z knihovny v Jaroměři a jejích poboček 
a z knihovny v Černilově. V naší knihovně lze vybírat ze 
4 000 titulů. Webové stránky zhlédlo 1 528 návštěvníků. 
Od května 2019 má šablona webu nový vzhled, je přizpů-
sobena moderní době a web je možné pohodlně otvírat 
z mobilu, tabletu apod.

Knihovna je umístěna v budově bývalé školy v prvním po-
schodí. Je otevřena každý čtvrtek od 15.30–18.30 hodin. 
Po dohodě je možné knihovnu navštívit i mimo otevírací 
dobu. Pro starší občany nabízím donášku knih.

Zápisné na rok 2020:

 → dospělí: 30 Kč,
 → důchodci: 20 Kč,
 → studenti a děti: 15 Kč.

V roce 2019 knihovna pořádala 15 akcí, které navštívilo 281 
účastníků. V zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vlkově 
se téměř každý měsíc scházíme k tvoření. Vždy je možné 
si prohlédnout, číst, půjčit, případně vrátit nebo jen pro-
listovat některé knihy z naší knihovny. Tvořivými nápady 
stále hýří Andrea Šulcová, která také obstarává materiál 
a učí nás různé techniky. Neustále nás překvapuje a my jí 
za to děkujeme. Sehnat lektorku třeba na háčkování nebo 
pletení z pedigu by šlo, ale sehnat někoho tak kreativního! 
Posuďte sami, co jsme si za ten rok vyzkoušeli. Pletli jsme 
věnec z pedigu, z mašlí jsme tvořili kytičky, které jsme museli 

nastříhat a spéci je nad svíčkou, pletli jsme rukama nákrčník, 
na březovou podložku jsme aranžovali hnízdo z větviček 
a nazdobili jsme ho kuřátky, vajíčky, kupovanými dekorace-
mi, abychom měli krásnou velikonoční dekoraci, drhali jsme 
náramky shamballa, tvořili jsme srdíčka z pedigu, háčkovali 
jsme síťovku. Z kukuřice jsme vyráběli podzimní dekoraci, 
šili jsme vánoční skřítky, pletli z pedigu andílky a nakonec 
jsme si vytvořili závěsnou vánoční dekoraci z polystyrenové 
koule. Veškeré výrobky jsou k vidění na webových stránkách 
knihovny.

V únoru proběhla v podkroví úřadu přednáška Zdravotní 
prevence karcinomu prsu, kterou pro nás připravily členky 
spolku Mamma HELP z Hradce Králové. Dozvěděli jsme se 
dostatek konkrétních informací a naučili jsme se správné 
technice samovyšetření prsu na silikonovém modelu. V břez-
nu nám Honza Rezek vyprávěl o svém měsíčním pobytu 
v USA, kdy projel Amerikou od východu na západ a zase 
zpět. Přednášku doplnil spoustou nádherných fotografií, 
které nám promítal. V červnu se konalo již tradiční čtení 
pro děti v historické třídě v budově bývalé školy ve Vlkově. 
Předčítal Zdeněk Krejčí, starosta místního Sokola. Děti si při 
poslechu pohádky nakreslily obrázek nebo záložku. Na zá-
věr dostaly malou odměnu. V listopadu došlo na besedu nad 

Posláním knihovny je pěstovat vztah ke čtení již u těch 
nejmenších. Malí vlkovští čtenáři jsou ve své knihovně 
jako doma nejen při oblíbeném čtení dětem.
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cestopisem Jaroslava Dršaty Na kole do Jeruzaléma a ještě kousek 
dál. Plánovali jsme ji už v předešlém roce. Bylo to poutavé 
vyprávění, jak si splnit v důchodu klukovský sen a dojet na 
kole až k Rudému moři.

Na jaře nechala obec udělat nové omítky ve vstupním pro-
storu a kolem schodiště v budově bývalé školy. Nový knihov-
nický systém Tritius REKS, který používám od loňského 

roku, po počátečních problémech už funguje téměř bez 
výraznějších potíží. Bohužel se nepodařilo nahrát historii 
z předchozího systému Clavia.

Všem, kdo jakkoli podporujete naši knihovnu, bych ráda 
poděkovala a těším se na setkávání s vámi.

Milena Havlová, knihovnice

Myslivci (nejen) v roce 2019
Vážení spoluobčané, v loňském příspěvku jsem se vás pokusil seznámit 
se stavy zvěře v naší honitbě v porovnání se stavy v minulosti. Není 
možné, aby se něco v této oblasti za jeden rok výrazně zlepšilo, i když se 
nám jeví, že přírůstky bažantí zvěře jsou u divoké populace letos lepší.

Tedy zkráceně, opět jsme vypouštěli odchované koroptve, 
bažanty i zajíce. Zajíce jsme loni vypustili již v jarních mě-
sících v počtu 7 párů. Část z nich vypouštíme i na lukách 
podél Labe, kde se ještě vyskytuje alespoň část luk, polní 
kultury jsou pestřejší, je zde i kryt a podmínky pro tuto 
zvěř jsou relativně dobré. Protože na chov zajíců vynaklá-
dáme poměrně značné finanční prostředky, požádali jsme 
sousední MS Habřina, aby zde, za řekou Labem, zajíce ne-
lovili, a tím nám v naší snaze pomohli. Na naši žádost jsme 
odpověď nedostali…

Myslím, že tím bych v krátkosti ukončil tuto problematiku, 
ke které se můžeme vrátit příští rok, ale rád bych vás seznámil 
s jednou zajímavostí. V letošním roce byla nalezena Pamětní 
kniha Myslivecké společnosti Vlkov, která byla založena 1. ledna 
1951. Tato „kronika“ byla považována za ztracenou, a proto 
mě její nalezení velice potěšilo. Ze zápisů se tak dovídáme:

Do roku 1951 ve Vlkově fungovala myslivost v tzv. Honebním 
kroužku, který se právě se změnou společnosti změnil na 
výše jmenovaný Myslivecký spolek. Zakládajícími členy byli 
v této době Václav Pól – předseda, Václav Vejnar – místo-
předseda, Miroslav Baše – hospodář, Václav Zvolský – jed-
natel, Václav Šichan – pokladník a členové – Václav Rejhon 
a Josef Baše. Po založení Mysliveckého spolku každý člen 
věnoval do pokladny 300 Kčs a s tímto „kapitálem“ spolek 
začal svoji činnost. Samozřejmě se zde můžeme dočíst mno-
ho zajímavého. Co se udělalo, kde se sázelo, jak se lovilo, ale 
také různé veselé příhody. Kdo nový do spolku přišel, kdo 
odešel. Zkrátka kronika mapuje činnost spolku a jeho členů 
až do roku 1963, kdy došlo ke sloučení mysliveckých spolků 
Rasošky, Vlkov a Nový Ples, jak jsem zde již před lety psal. 
Škoda, že se nenašla i fotografická kronika, o které se kro-
nikáři zmiňují v Pamětní knize a kterou vedl Miroslav Baše, 

Jedna z fotografií ze znovunalezené Pamětní knihy 
Myslivecké společnosti Vlkov zachycuje stavbu 
chaty na Chumbárku v 50. letech 20. století.
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nadšený fotograf. Několik fotografií je založeno v Pamětní 
knize, třeba ta, která zachycuje stavbu myslivecké chaty, 
o které vám chci napsat.

Ano, myslivecká chata byla postavena za Vlkovem na 
Chumbárku. Řada z nás ji ještě pamatuje. Se stavbou za-
počali vlkovští myslivci 8. května 1959. Připomínám, že zde 
nebyla elektřina, ani voda, tedy vše se dělalo ručně a voda 
se dovážela ve voznicích. Ze záznamu je patrno, že cihly 
byly opatřeny z bouračky při stavbě nové budovy MNV 
ve Vlkově, taktéž tašky. Další materiál si členové sháněli 
podle svých sil a možností. Na stavbě se pracovalo inten-
zivně o sobotách i nedělích, a tak 9. srpna 1959 byla chata 
hotova. Do celé stavby spolek investoval částku 2 922,80 Kčs. 
Chata byla vlkovskými myslivci hojně využívána, a to jak 
při schůzovní činnosti, tak při honech. Po sloučení spolků 
a vzniku Mysliveckého sdružení Paseky Rasošky se chata 
využívala zřídka, občas na občerstvení při honech a později 
se stala terčem vandalů a byla poničena. Ještě v roce 1983 
byla členy MS Paseky Rasošky opravena, bylo opraveno 
zdivo, chata byla omítnuta, vybavena nábytkem z MNV 
Vlkov, kamna daroval pan Vlk z Rasošek. Chata byla znovu 

užívána myslivci, ale zejména pak kroužkem Mladých my-
slivců (Josef Malý, Mirek Toušek atd.) Děti však odrostly, 
kroužek přestal fungovat a chata se stala opět terčem van-
dalů. Znovu byla poškozena a vykradena a po roce 1989, 
po dohodě s paní Ing. Setunskou (Adamírovou), na jejímž 
pozemku chata stála, došlo v roce 1995 k jejímu zbourání. 
Stavební materiál ještě posloužil na stavbu jedné garáže…

Nu, tolik z historie. A aby tyto záznamy o dění minulém, 
které se nemůže již nikdy opakovat, zase někde nezapad-
ly, pořídíme kopii této Pamětní knihy myslivců z Vlkova 
pro využití generace současné. Originál nabídneme k ar-
chivaci pro generace příští do Státního okresního archivu 
v Náchodě, kam jsme před lety uložili Kroniku mysliveckého 
spolku z Rasošek z let 1948–1963 (bohužel jenom kopii) 
a originál kroniky Mysliveckého sdružení Paseky Rasošky 
z let 1963–2014.

Hodně zdraví a spokojenosti v roce 
2020 vám za myslivce přeje

Jaromír Baše

Z plného diáře Sdružení 
dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané a příznivci místních hasičů, dovolte nám představit 
naši činnost v uplynulém roce 2019, která byla velice rozmanitá.

Nejdříve však ještě pár řádků k obsazení a změnám v našem 
sboru. Aktuálně má naše členská základna 53 členů, z toho 12 
žen a 10 mladých hasičů. V průběhu letošního roku jsme při-
vítali v našem sboru 5 nových členů a 4 členy jsme odhlásili. 
Bohužel nás dne 24. září 2019 zasáhla velmi smutná zpráva. 
Ve věku nedožitých 72 let nečekaně zemřel bratr Václav 
Bartoš st. V pondělí 30. září jsme bratra Václava doprovodili 
na jeho poslední cestě čestnou stráží, kterou zajistili Pavel 
Alina, Martin Felcman, Ondřej Havel, Roman Miewald, 
Tomáš Nepokoj, Václav Pomezný, Jan Rieger a Radek Uždil.

Rok 2020 je pro všechny hasiče rokem volebním, a proto 
jsme na výroční valné hromadě konané v prosinci 2019 zvolili 
výbor na dalších 5 let v následujícím složení:

 → starosta: Marie Havelková,
 → náměstek starosty: Ondřej Havel,
 → hospodář: Jan Rieger,
 → jednatel: Markéta Alinová,
 → revizor: Radek Uždil,

 → velitel: Pavel Alina,
 → zástupce velitele: Václav Bartoš,
 → vedoucí kolektivu mladých hasičů: Markéta Alinová,
 → referent prevence: Marie Havelková.

Nyní už konkrétně k činnosti v uplynulém roce.

Kulturní a společenské akce
Druhá polovina ledna patřila přípravám na 3. ročník ha-
sičského plesu, který jsme uspořádali 26. ledna. Letošní 
novinkou byl při příchodu květ gerbery pro dámy a pro 
pány panáček vodky. Předtančení stepařské skupiny TDC 
Avalanche bylo velmi úspěšné. K tanci a poslechu nám za-
hrála kapela Korky. Jsme velmi rádi, že se i letošní ročník 
plesu vydařil.

V sobotu 30. března jsme ve spolupráci s obcí Vlkov pořádali 
ochutnávku vín, která se konala v prostorách restaurace 
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U Legionáře. Ochutnali jsme celkem 12 vzorků od vinařství 
Krist z Milotic. Ochutnávání nám zpříjemnil zajímavým 
povídáním o vínu pan Štěpnička z vinárny a vinotéky Tekutá 
historie v Jaroměři. V sobotu 6. dubna odpoledne proběhl 
kurz severské chůze – Nordic Walking. Kurzu se zúčast-
nilo celkem 16 žen, které za větrného počasí s pomocí lek-
torky a hůlek nachodily 8,5 km. Všechny ženy byly nadšené 
a propadly kouzlu hůlek. Poslední dubnový den jsme jako 
každý rok pořádali tradiční pálení čarodějnic. Pro děti 
byly připraveny špekáčky k opékání zdarma. Oceněny byly 
také nápadité masky čarodějnic.

Blížil se červen a nás čekal dětský den, letos na téma Divoký 
Západ. Nejdůležitější bylo vybrat Rybanu a Vinnetoua. Volba 
byla jasná. Bratr Ondřej Havel a sestra Tereza Dítětová byli 
ideálními kandidáty. A ukázalo se, že jsme vsadili na pro-
fíky. Dále se musela připravit stezka za pokladem, truhla 
s pokladem, barový pult do saloonu a samozřejmě totem.

Také jsme potřebovali šamana – toho velmi věrohodně ztvár-
nil bratr Tomáš Nepokoj. A je rovněž důležité poznamenat, 
že bez naší maskérky sestry Pavly Vašátkové bychom byli 
ztraceni. Maskérské umění jsme doladili kožešinou kolem 
pasu a měli jsme šamana jako z filmu. Bratři Václav Bartoš 
a Martin Felcman vyrobili luxusní barový pult i se zrcadly 
a sehnali parádní lítačky ke vchodu do salonu, kde bylo 
umístěno i stylové piano, které lákalo hlavně děti.

Atmosféru indiánského tábora doplnil nádherný totem, 
který k této příležitosti vyrobil Michal Košťál. Počasí nám 
přálo, Vinnetou a Rybana zahájili dětský den příjezdem na 
koni a děti tak mohly soutěžit v lukostřelbě, rýžování zlata, 
hodu podkovou a lasem. Velkým zpestřením byl i elektrický 
býk, který byl po celou dobu akce k dispozici pro zábavu. 
Pomalu se blížil večer, a to bylo znamení pro bandity, kteří 
unesli nebohou Rybanu. Situace ovšem nebyla neřešitelná, 
byl tu přeci šaman, a ten měl informaci jak Rybanu osvo-
bodit. Děti dostaly od Šamana první díl mapy a musely se 
společně s Vinnetouem vydat na stezku za pokladem, najít 
zbývající části mapy a hlavně poklad, aby mohly Rybanu 

vykoupit od banditů zpět. Děti byly šikovné, poklad získaly, 
předaly Šamanovi a tím Rybanu osvobodily. Dětský den 
jsme zakončili táborákem, u nějž nám dlouho do noci hrál 
krásně na kytaru Vinnetou Ondra. Jsme velice rádi, že jsme 
tímto tématem zaujali nejen děti, ale i rodiče.

V průběhu léta jsme se věnovali trénovaní a závodům, další 
kulturní vyžití jsme si ponechali zase až na podzim. V neděli 
27. října jsme společně s vlkovskými Sokoly uspořádali dla-
bání dýní. Počasí nám přálo, a tak jsme se mohli oddávat 
tvořivosti venku. Sešlo se přibližně 25 dětí i s rodiči a výtvory 
byly opravdu krásně strašidelné a povedené. Mikuláš se 
svou družinou zavítal do Vlkova 7. prosince. Počasí, prav-
da, nebylo nejpříznivější, ale i přes deštivý podvečer přišlo 
Mikulášovi zazpívat a zarecitovat 75 dětí, které si odnesly 
balíčky s koledou, které jim každoročně věnuje obec Vlkov. 
Potom společně s Mikulášem odešly v průvodu na hřiště, 
kde mohly sledovat nádherný ohňostroj, který se již stal 
tradicí. Na druhou adventní neděli 8. prosince připadl druhý 
ročník adventního posezení, které pořádáme společně 
s obcí. Tentokrát bylo posezení spojeno se soutěží o nejlepší 
jablečný závin. Jsme velice rádi, že dvě členky našeho sboru 
připravily závin, který zachutnal porotě a taky účastní-
kům – byly za to oceněny. Těší nás, že touto akcí přispíváme 
ke zpříjemnění adventního času.

Toto byl souhrn našich aktivit po stránce kulturní a spo-
lečenské. Nutno podotknout, že to není činnost hlavní 
a jediná.

Indiánský svět v podání hravých hasičů.
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Práce v obci, odborná 
školení, závody 
v požárním útoku
Jako každý rok patřil začátek ledna návštěvám valných 
hromad okolních sborů. Jakmile počasí dovolilo, odstrojili 
jsme vánoční strom. Na žádost mysliveckého spolku jsme 
provedli požární hlídku na Mysliveckém plese v Josefově 
a v únoru také na Sokolských šibřinkách ve Vlkově. Na loň-
ské valné hromadě bratr Milan Rezek přednesl nápad vyro-
bit společně krmelec, umístit ho po dohodě s myslivci na 
vhodné místo a během zimy doplňovat. Tento nápad se nám 
líbil a 9. února jsme ho i uskutečnili. U bratra Milana se sešlo 
pár schopných řemeslníků, kteří společnými silami vyrobili 
krmelec, umístili v remízku pod Vlkovem západním směrem 
a samozřejmě jej pro zvěř naplnili senem a doplnili zrním.

V únoru jsme se společně s vlkovskými občany zúčastnili be-
sedy s architektem Igorem Kovačevičem, který nás seznámil 
s projektem nové hasičské zbrojnice. Bude to ještě běh na 
dlouhou trať, ale doufáme, že se po letech podaří prolomit 
ledy a my budeme mít odpovídající prostor pro umístění 
techniky a také místo, kde se budeme moci kvalitně věnovat 
mladým hasičům.

Začátkem března bylo ve Vlkově větrno, a tak jsme odklízeli 
spadlý smrk u čísla popisného devět. Poté v ten samý den 
potmě a za deště jsme ještě uklidili zbytky spadlých větví 
u silnice ve směru na Rasošky.

Pár odvážlivců z řad našeho sboru se rozhodlo využít nabíd-
ky okresu a zvýšit si odbornou kvalifikaci Hasič 3. stupně. 
Součástí této zkoušky byla mimo testů i praktická část – 
vázání uzlů. Proto bratr Jan Rieger neponechal nic náho-
dě, uzly nastudoval a 17. března zavelel – sraz u zbrojnice 
a budeme se učit uzly, ať si neuděláme u zkoušek ostudu! 
Někdo je šikovný a umí a někdo zjistil, že do zkoušek musí 
ještě hodně cvičit. Školení BOZP a zdravovědy se záchra-
nářem Martinem Honzíkem proběhlo 19. března v Jasenné. 

Ve dnech 22.–23. března sestra Markéta Alinová absolvo-
vala kurz Vedoucí kolektivu mládeže v Novém Městě 
nad Metují, který je nutností pro práci s mladými hasiči. 
Absolvovala úspěšně. O týden později proběhly v Jasenné 
závěrečné zkoušky Hasič 3. stupně. Bratr Alina, Bartoš, Uždil, 
Nepokoj, Pomezný, Rieger a sestra Havelková ostudu neu-
dělali a absolvovali úspěšně.

I letos jsme se 6. dubna zapojili do úklidu obce v rámci ce-
lorepublikové akce Ukliďme Česko. Nutno podotknout, 
že se vždy nestačíme divit, jaký mají někteří lidé přístup 

Od nápadu postavit krmelec byl jen krůček k jeho uskutečnění.

Hasiči plní pro obec neocenitelnou roli při technické údržbě 
a likvidaci následků stále častějších extrémních výkyvů počasí.

Když Vlkov uklízí svůj kousek Česka, vyrazí 
do terénu s dospělými i dorost.
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k přírodě a pár kroků k popelnici nebo odpadkovému koši je 
zřejmě pro některé velmi náročné. Konec dubna patří sběru 
starého železa a papíru. Po sběru železa jsme splnili žádost 
starosty obce a přesunuli se ke hřbitovu, kde jsme za pomoci 
hasičské motorové pily odstranili staré, nehezky vypadající 
keře a vše po sobě uklidili. Zbývalo ještě odstranit starou 
túji uvnitř hřbitova, to už jsme ale museli zvládnout jiný 
den. V době nedostatku srážek zajišťujeme zalévání nově 
vysazené zeleně v obci, a to po celý rok dle aktuální potřeby.

8. květen byl premiérou pro bratry Ondřeje Havla a Václava 
Pomezného, kteří položili věnec k pomníku padlých 
a mohli ukázat, jak jim padne nový vycházkový oděv. A pro-
tože se oteplilo, mohli jsme odzimovat naši stříkačku a začít 
se připravovat na závodní sezonu. Bohužel naše stříkačka 
už silně zaostává ve výkonu oproti jiným lepším strojům 
a její stav vyžaduje úpravy a opravy, což velmi silně poci-
ťujeme při účasti na soutěžích i při hasičských zásazích. 
S tímto stavem jsme obeznámili zastupitelstvo obce, které 
usoudilo, že tento stroj už je opravdu za zenitem a hlavně 
nespolehlivý pro případný nutný zásah. Rozhodli se, že 
nový stroj si opravdu zasloužíme a potřebujeme. To byla pro 
naše uši rajská hudba a nový hnací motor. Už nebudeme na 
soutěžích za ty s pomalou mašinou. Tímto bychom chtěli 
obci Vlkov poděkovat za podporu.

Nicméně, než bude nová mašina, musíme i se starým strojem 
pilně trénovat. Na první závody sezony do Josefova 25. květ-
na jsme vyrazili v dobré náladě. Přihlásili jsme družstvo 
mužů a žen a čekali, až na nás přijde řada. Družstvo mužů 
už je na startovní čáře, vybíhá… skvěle rozjetý start ale ne-
čekaně ukončí ošklivě vypadající pád Václava Pomezného. 
Bohužel nemohl pokračovat dál a tím pro nás útok skončil. 
Pro bratra Vaška musela být přivolána záchranka, která 
ho odvezla směr náchodská nemocnice. Družstvo žen ze 
soutěže odstoupilo a všichni čekali na zprávy z Náchoda. 
Diagnóza zněla: zlomený kotník a přetrhané vazy. Nutná 
operace hned. Bratr Václav ale není žádný měkkota, chvíli 
chodil o berlích, poctivě rehabilitoval a při akcích byl ná-
pomocný, jak mu stav dovolil. Teď už ale běhá jako srnka 
a na další ročník závodů se moc těší.

Loňského námětového cvičení, které se konalo v Jasenné 
v základní škole, na téma Vyprošťování osob ze zakouřených 
prostor se 24. června účastnili bratři Alina, Bartoš, Nepokoj.

Pomalu se blížil termín naší domácí soutěže – Vlkovské 
uličky, předtím jsme se ale zúčastnili brigády na úklid 
obce ve Vlkově. Loňská Vlkovská ulička, která proběhla 
dne 6. července, byla pro náš sbor jednodušší z důvodu 
pouhé organizace soutěže. Na minulý soutěžní ročník jsme 
sestavili 4 družstva. Muži Vlkov A se umístili na 3. místě, 
Vlkov B se umístili na 2. místě. Ženy Vlkov A, které obha-
jovaly loňské 1. místo, skončily na místě 3. Ženy Vlkov B 
postavené z mladých hasiček, které startovaly na tomto 
terénu poprvé, skončily na nádherném 1. místě a udělaly 
celému sboru neskutečnou radost. Na začátek prázdnin 
krásný výsledek.

Prázdniny utekly a byl tu konec srpna. Okrsková soutěž 
v Jasenné byla naplánována na 24. srpna 2019. Na tento den 
připadly i oslavy 140 let založení sboru SDH Černožice. 
Část sboru odjela reprezentovat do Jasenné a část sboru, 
bratři Pomezný, Miewald a Havel, společně s naší stříkač-
kou – veteránkou „babičkou“ do Černožic, kde se zúčastnili 
slavnostního průvodu.

Naši borci v Jasenné si nevedli špatně. Družstvo žen se 
umístilo na 1. místě. A družstvo mužů se v okrskové soutěži 
umístilo na místě 1. V celkovém hodnocení soutěže se pak 
muži umístili na 5. místě. Další týden nás čekaly závody 

Ze soutěže Vlkovská ulička 2019.

Ze sportovní činnosti našich hasičů.
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v Rasoškách. Zde soutěžily 3 týmy: Vlkov ženy A obsadily 
5. místo; Vlkov ženy B obsadily 2. místo; Vlkov muži skončili 
na 7. místě.

Školení velitelů na Broďáku se ve dnech 5.–6. září zúčastnili 
bratři Pavel Alina, Václav Bartoš a Václav Všetečka. 7. září 
jsme zajistili hlídku u svozu nebezpečného odpadu. Při 
jarmarku jsme byli nápomocni se zajištěním míst k sezení 
a také ozvučení doprovodného programu. V sobotu 21. září 
2019 jsme odjeli soutěžit do Černožic, kde jsme skončili na 
místě 6. se smíšeným týmem. Letošní novinkou byla soutěž 
s názvem Rychlý zadky. Tady jsme měli radost z času, ale 
bohužel spoj na savici se rozpojil a dostali jsme D, ale i přesto 
jsme si soutěž užili.

V tento den jsme zároveň pořádali ve spolupráci s obcí auto-
busový zájezd na zámek Dobříš, do Koněpruských jeskyní 
a do pivovaru Berounský medvěd. O den později jsme využili 
nabídky z OSH Náchod na celodenní koupání v aqua parku 
Čestlice a zajeli si zařádit na tobogánech.

V sobotu 28. září nás čekaly poslední závody sezony 
v Libřicích. Zpočátku to nevypadalo, ale nakonec jsme 
sestavili dva týmy. Libřičtí hasiči si pro zpestření soutěže na-
chystali střelbu ze vzduchovky. Byla to letošní novinka, kte-
rou doprovázely menší zmatky, zda se střelba bude hodnotit 
zvlášť, nebo se formou trestných bodů přičte k zaběhnutým 
časům. Nakonec po několika změnách bylo rozhodnuto pro 
druhou variantu a jelikož se nám střelba moc nevydařila, 
výrazně nás to posunulo směrem dolů. Muži se umístili na 
9. místě ze 16 týmů a ženy na místě 5. ze 7 týmů. Inu, jak se 
říká, méně je někdy více.

Neděle 29. září podvečer patřila bratru Miewaldovi a tech-
nickému zásahu v jeho domě. Prasklá voda koncem září 
znamenala dovézt od jaroměřských hasičů vodní vysavač 
a vysoušeč. Vše dobře dopadlo a do Mikuláše byl bratr 
Roman zase v suchu.

Protože v říjnu už se opravdu nedá trénovat, zazimovali 
jsme techniku a 12. října společným úklidem a posezením 
ukončili celkem úspěšnou sezonu.

Ve dnech 18. října a 19. října probíhal ve Velkém Poříčí kurz 
preventisty, a tak se sestra Marie Havelková, která je 
pravidelnou účastnicí, rozhodla, že si zvýší kvalifikaci ze 
3. stupně na stupeň číslo 2. Poctivě studovala a absolvovala 
s úspěchem. 27. října jsme na žádost obce stahovali k sil-
nici ořezané větve lip, z vyvýšených částí dětského hřiště 
a za hasičárnou, kam se nedostala technika kvůli elektrické-
mu vedení. V sobotu 30. listopadu jsme společně ozdobili 
vánoční strom.

Toto bylo celoroční shrnutí naší práce. Mimo výše uvedené 
akce a činnosti pár našich členů během roku pravidelně 
daruje krev na TS v Hradci Králové a v Náchodě. Od jara do 
podzimu 1× týdně trénujeme přípravu na závody v požár-
ním sportu. V zimním období chodíme 2× do měsíce cvičit 
do sokolovny, abychom přes zimu nezlenivěli. Děkujeme 
obci Vlkov za podporu a T. J. Sokol za spolupráci při akcích.

Doufáme, že v nadcházejícím roce se přijdete podívat na 
akce, které pořádáme.

Jménem celého sboru dobrovolných hasičů

Marie Havelková, starosta

Anděl rozepjal svá křídla nad Vlkovem.
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Sokolských akcí ve Vlkově přibývá
Vlkovský Sokol byl i v roce 2019 spolkem, který sdružoval sportovce 
nejen z naší obce, ale i ze širokého okolí. Počet členů jednoty se 
stále pohybuje kolem 140. Kromě tradičních akcí a každodenního 
cvičení v sokolovně jsme letos pořádali i akce nové.

Sportujeme
Tak jako v minulých letech se naši sokolové účastnili růz-
ných soutěží a přeborů župy. Jak na přeboru župy v plavání 
v Trutnově, tak i na přeboru župy v atletice v Jaroměři jsme 
tentokrát skončili za medailovými místy, nadějní reprezen-
tanti nám ale jistě v nejbližších letech dorostou.

Stáňa a Libor Marelovi spolu s Helenou a Františkem 
Rezkovými reprezentovali v únoru naši jednotu na celo-
státní sokolské akci, kterou byl Přechod Orlických hor na 
běžkách, kde zdolali spolu s dalšími 90 účastníky poměrně 
náročnou a místy zledovatělou 23 km dlouhou trasu od 
chaty na Šerlichu na Panské pole. Dojeli v první polovině 
startovního pole a vrátili se plni sportovních zážitků.

Z dalších sportovních akcí nechyběl 20. dubna vyhlášený 
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu, kam se sjíždějí hráči 
z dalekých míst. Letos jich bylo opět přes 30 a vítězem se 
stal Lukáš Nedomlel z Jaroměře, bývalý člen vlkovského 
Sokola. Turnaj měl již tradičně vysokou sportovní, technic-
kou i společenskou úroveň.

V polovině září jsme se zapojili do další celostátní sokol-
ské akce, kterou byl Sokol spolu v pohybu. Kdokoliv si tak 
mohl přijít do sokolovny otestovat svoji fyzickou zdatnost. 
Sešlo se přes dvacet zájemců jak z řad dětí, tak i dospělých, 
a strávili jsme společně příjemný podvečer. Každý účastník si 

tak po náročných sportovních výkonech odnášel i náramek 
s logem akce a sokolský batůžek.

Z běžných cvičebních hodin v posledním roce stoupá zájem 
zejména o cvičení sokolské všestrannosti dětí s Františkem 
Rezkem a o cvičení rodičů s dětmi pod vedením Zdeňka 
Krejčího.

Kromě sálu sokolovny stále víc využíváme i malého sálu 
v podkroví obecního úřadu. Velký zájem je o cvičení jógy 
pod vedením Heleny Rezkové nebo Pavlíny Havlové, kde 
se poslední dobou schází až 15 cvičenců. Pavlína Havlová 
v letošním roce absolvovala cvičitelský kurz jógy v Praze.

Nejlepší hráči turnaje, uprostřed vítězný Lukáš Nedomlel.

Sokol spolu v pohybu.
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Malý sál je také vhodným prostorem pro cvičení na gym-
balech, kde předcvičuje Jitka Janušová nebo Hana Malá. 
Na podzim se tady začaly znovu scházet i maminky na ma-
teřské dovolené v mateřském klubu Beruška.

Sokolovnu mohou za režijní cenu využít také jiní sportovci, 
od loňska ji bezplatně zapůjčujeme i vlkovským hasičům, 
kteří tak mají dobré podmínky na zimní přípravu a utu-
žení kondice. Přes zimu sokolovna slouží jako zázemí pro 
početný fotbalový klub ze sousedních Rasošek, který už 

má, především díky aktivitě našeho člena Honzy Rezka, 159 
členů. Každé pondělí také intenzivně trénuje volejbalový 
oddíl žákyň pod vedením Jana Machka.

Naši vyškolení cvičitelé, kterých má naše jednota 15, věnují 
pravidelnému cvičení každoročně bezplatně stovky hodin 
ze svého volného času. V sokolovně cvičí všechny věkové 
kategorie po sedm dní v týdnu. Za to cvičitelům i touto 
cestou děkujeme.

Vlkovské prázdniny
Díky nadšení a nezištné ochotě členů Sokola jsme po roční 
přestávce v červenci uspořádali třetí ročník akce Vlkovské 
prázdniny – pětidenního příobecního letního tábora.

Zájem byl obrovský, v některých dnech se sešly i tři desítky 
dětí. Kromě každodenního cvičení v sokolovně a vycházek 
po okolí jsme díky manželům Honzíkovým mohli strávit 
půlden i na lezecké stěně v Černožicích, dále jsme absol-
vovali akční program v podzemních chodbách v Josefově 
na Bastionu I, který pro nás připravil Zdeněk Krejčí. Jedno 

odpoledne jsme díky Jarče Chytré prožili na lodičkách na lo-
děnici v Jaroměři, kde se děti mohly ochladit ve vodách řeky 
Úpy. Ve spolupráci s Muzeem východních Čech připravil 
pro děti zajímavou přírodovědnou procházku s poznává-
ním a pozorováním okolní fauny Josef Hotový. Zbytek času 
jsme vyplnili kromě sportování i výtvarnými technikami 
a zajímavou přehlídku historických zbraní pro děti připravil 
v sokolovně Zdeněk Krejčí. V roce 2020 se tábor uskuteční 
pravděpodobně v termínu od 20. července.

Takto se ve Vlkově o prázdninách zahání nuda.
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Spolkový život
Nedílnou součástí našich aktivit je spolkový život v obci. 
Tak jako každoročně jsme 16. února uspořádali Sokolské 
šibřinky. První ceny v hodnocení nápaditých masek si od-
nesla dvojice „ve sprše“ a v kategorii hromadných masek 
zvítězily „žabičky ze Zezule“.

Sokolovna se již tradičně zaplnila druhý den malými i do-
spělými návštěvníky při dětském karnevalu.

Již tradiční archeo exkurzi do historických míst v okolí jsme 
společně s obcí zajišťovali 23. března. Podesáté jsme se sešli 
20. dubna na oblíbené velikonoční návsi, kde se děti vydaly 
s košíčky hledat vajíčka a různé sladkosti.

Památku padlých spoluobčanů ve světových válkách jsme 
uctili 8. května s dalšími občany při pietním aktu u pomníku 
u školy, tentokrát o to slavnostnějším, protože byl poprvé 
představen nový prapor obce.

V polovině srpna jsme pak opět společně vyjeli do Duče 
v Chorvatsku, tentokrát v počtu 43 účastníků. V roce 2020 
pojedeme také, a to od 21. srpna.

Velká návštěvnost nás potěšila na podzimním Vinobraní, 
kde se 5. října sešlo na 150 spokojených návštěvníků.

Také vlkovská jednota si 8. října připomněla Památný den 
sokolstva, který byl usnesením parlamentu zařazen od roku 
2019 mezi významné dny České republiky. Sokolové tak 
vzpomněli na 8. říjen 1941, nejtemnější datum ve 157leté 
historii této nejstarší tělocvičné organizace.

I my ve Vlkově jsme tak vyrobili lodičky se svíčkami a pustili 
je 8. října při Večeru sokolských světel za všechny sokolské 
duše po vlkovském rybníku. Děkujeme všem, kteří toto 
smutné výroční přišli uctít s námi.

V komorní sestavě převážně sokolů jsme si 28. října připo-
mněli u pamětního kamene už 101. výročí vzniku republiky 
s poutavým výkladem Ondřeje Tikovského k historickým 
událostem.Úspěšní sběrači vajíček na velikonoční návsi.

Nápaditá tandemová maska ze sokolských šibřinek.

Z dětského karnevalu.

Oslavy Dne vítězství.

Spokojení dovolenkáři v Chorvatsku.
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Sokolské ženy uspořádaly na jaře i na podzim burzy ob-
lečení, v prosinci společně s dětmi pekly perníčky a přá-
ním obdarovaly místní seniory. V neděli 22. prosince jsme 
uspořádali tradiční Putování k Betlému a velice nás těšilo, 
že se v jesličkách objevila po dvou letech i tři vlkovská no-
vorozeňata. Letošní program doplnilo hudební vystoupení 
slečny Vojtěchové na příčnou flétnu a poutavý výklad bib-
lických událostí Ondřejem Tikovským. Velký dík patří všem 
vystupujícím a zejména Jaroslavě Chytré, která celý betlém 
obětavě oblékla.

Naši členové se v průběhu roku zapojili i do akcí pořádaných 
obcí. V dubnu pomáhali s úklidem kolem obce a v listopa-
du vysazovali jabloně v nové aleji na obnovené cestě pod 
Dvořákovou uličkou. Spolu s hasiči jsme v místní hospůdce 
na konci října dlabali dýně a následně s nimi vyzdobili plácek 
kolem křížku až po zvoničku. Pohled na rozsvícené dýně 
byl vskutku magický.

Děkujeme všem členům vlkovského Sokola i jeho přízniv-
cům za nezištnou pomoc při organizování výše uvedených 
akcí, roznášení plakátů, úklidu, dopravě na sportovní akce, 
organizování každodenního 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 plesů. Pro hospodaření 
naší jednoty jsou velice důležité výtěžky právě z těchto 

kulturních akcí pro veřejnost. Zveme vás proto na ně i v nad-
cházející sezoně. Díky tomu pak můžeme během roku po-
řádat další nevýdělečné podniky pro děti i dospělé. I díky 
dotační podpoře obce se nám daří provádět svoji činnost 
v potřebném rozsahu a postupně splácet pokutu na so-
kolovně a děkujeme všem, kteří nám i nadále pomáháte 
finančními dary.

Tělocvičná jednota Sokol Vlkov díky úsilí celého výboru 
jednoty zůstává funkčním subjektem. Do nadcházejícího 
roku přejeme všem spoluobčanům především pevné zdraví 
a životní pohodu.

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

Činnost Sokola byla v době okupace zastavena už 12. dubna 
1941. K. H. Frank tehdy informoval Adolfa Hitlera, že největ-
ším nebezpečím pro Říši je právě sokolská organizace. Hitler 
se pak v září rozhodl poslat do Prahy jako zastupujícího 
říšského protektora generála SS Reinharda Heydricha, který 
28. září vyhlásil stanné právo. Stanné soudy začaly ihned 
svoji práci. Byly jen tři druhy rozsudků – poprava, koncen-
trační tábor, osvobození. Odvolání nebylo.

Výnosem Heydricha z 8. října 1941 byla definitivně rozpuště-
na Česká obec sokolská a její majetek zabaven. V noci ze 7. 
na 8. října proběhla Akce Sokol, ve které byli podle připra-
vených seznamů zatčeni sokolští činovníci z ústředí, žup 
a dokonce i z jednot. Následně byli uvězněni v Osvětimi. 
Podle zprávy R. Heydricha o Akci Sokol, zaslané 11. října 1941 

Hitlerovi do Berlína, bylo zatčeno na 1 500 lidí. Všichni byli 
uvězněni bez soudu, bez důkazu provinění, jen proto, že byli 
činnými členy Sokola… Téměř 93 % vedoucích sokolských 
pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.

Sokolové jako velcí vlastenci se však ani po tomto zatýkání 
nedali zastrašit, a tak se nejvýznamnějším skutkem sokol-
ského odboje stala spolupráce při atentátu na Reinharda 
Heydricha, který sokolové pojali velmi osobně jako mstu za 
mrtvé z Akce Sokol. Tato událost se dotkla i sokolů z odbo-
jové skupiny S 21 B v Královéhradeckém kraji, kteří zajišťovali 
úkryt pro posledního z parašutistů výsadku Silver A Jiřího 
Potůčka v oblasti Červeného Kostelce. Popraveno jich bylo 
ihned 17 (včetně tří žen), další spolupracovníci pak umírali 
v koncentračních táborech…

Vzpomínková akce Večer sokolských světel.

Naši předci vyřezávali řepu, generace dneška pracuje s dýněmi.

Oblíbené putování k Betlému.
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Hospoda — svorník obce!
Od srpna 2019 funguje Obecní hospoda – Hospůdka Pod 
lipami pod vedením nové provozovatelky, naší vlkovské 
sousedky Jany Matisové. Obec svěřila nájem svého prostoru 
určeného k základnímu občerstvení této uchazečce s cílem 
zajistit pro obyvatele Vlkova a jeho návštěvníky prostře-
dí, kde budou s radostí trávit své volné chvíle, setkávat se 

s přáteli a známými, kde naleznou dobrý nápoj k posilnění 
a občas nějakou tu chuťovku. V obci, kde není kostel ani 
funkční škola, je zvlášť zapotřebí přirozeného klubového 
prostředí. A takovou úlohu má plnit práce zařízení s hezkým 
českým názvem „pohostinství“.

S radostí jsme v uplynulých měsících byli svědky oživení naší 
obecní hospody. Paní hostinská vítá návštěvníky úsměvem 
a dobrou náladou, která ji neopouští ani v pokročilém čase, 
když se u nás konají zábavy či turnaje. Na čepu máme k dis-
pozici tři dobrá piva, která jsou při čepování ošetřena srov-
natelně s tankovaným pivem. V případě dam lze zvolit chut-
nou kávu podávanou ve sličném porcelánu, nejen pro děti 
jsou v nabídce zastoupeny domácí limonády v sezonních 

obměnách. A vinař si vybere ze slušných jakostních vín. 
Ačkoliv jsou možnosti poskytování stravování vzhledem 
k velikosti a technické dispozici prostoru značně omezené, 
vždy je k mání něco dobrého k zakousnutí, přičemž není 
nouze o překvapení: tu dobrá ovocná buchta, jindy pravý 
německý curry-wurst či šťavnatý vepřový stejček.

Není divu, že hospoda nezeje prázdnotou a paní hostinská 
se má co otáčet. Spolu se svým partnerem Alešem Kovářem 
vymýšlejí rozličné tematické akce, nebo se připojují k udá-
lostem v obci, pro které připravují pohoštění. Kdo by byl 
kupříkladu řekl, že ve Vlkově zažijeme vlastní východočeský 
Oktoberfest, který se stal pěknou příležitostí k přehlídce 
pivních speciálů.

S blížící se letní sezonou i hospůdka začne vyhlížet cyklisty 
a výletníky. Vlkov se tak může stát atraktivní zastávkou pro 
přespolní, kteří jsou u nás vítáni. Na shledanou v hospůdce 
a na zdraví!

Redakce

Obecní hospoda – Hospůdka Pod lipami.
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1 Správný hasič musí být na svůj stav náležitě hrdý a mít 
úborovou kázeň – třeba i při humorných šibřinkách.

2 Žabičky ze Zezule na šibřinkách zaujaly především 
propracovanou choreografií svého vystoupení.

3 Jedním z nejvděčnějších podniků pořádaných 
ve Vlkově je každoročně karnevalový rej dětí.

4  Utěšený pohled na první etapu obnovené polní 
cesty pod tzv. Dvořákovou uličkou.

5 Skupinka účastníků podzimního hasičského 
výletu očekává prohlídku zámku v Dobříši.

6 Efekt dýní svítících do šera podzimního 
večera ocenily zejména děti.

7 Nové ptačí krmítko na návsi poslouží opeřencům 
a při procházkách zabaví děti i dospělé.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

Z obecního fotoalba
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Na soubor několika snímků starého 
Vlkova uveřejněný v ročence obce 
za rok 2018 navazujeme trojicí dalších 
pohlednic uchovávajících tvář naší 
obce z dob 1. poloviny 20. století. 
Nadále platí, že obec vítá obrazové 
i textové dokumenty o své minulosti. 
Pokud se vám poštěstí takové dokla-
dy objevit a získat, rádi je využijeme 
pro prezentaci naší společné pamě-
ti, případně napomůžeme s jejich 
odborným ošetřením a uchováním.
Například v uplynulém roce jsme 
náš soubor historických dokumentů 
obohatili o kartografické zpraco-
vání vodních poměrů v obci a okolí 
z konce 19. století. V digitalizované 
podobě jsou tyto tři mapové listy 
ke zhlédnutí na webovém portálu 
obce www.obecvlkov.cz.



www.obecvlkov.cz

K poetice našeho vlkovského domova patří 
i sochařské sakrální památky, jako tento 
kříž z 19. století u cesty do Hradce Králové.


