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Tvář naší země je na mnoha místech zjizvena nešetrnými a nevratnými 
zásahy do podoby vesnic. O to cennější jsou místa, která na přerušenou 
kontinuitu navazují nebo ji obnovují. Jsme hrdí na skutečnost, že Vlkov 

patří k obcím, v nichž dýchá duch tradice českého venkova. Novým 
příspěvkem k těmto našim společným hodnotám je citlivá renovace 
objektu bývalého statku Veverkových čp. 22 na návsi, který se stává 

ozdobou obce (foto na titulní straně).

Replika historické brány venkovského stavení v čp. 10 je též ukázkou 
zdařilé obnovy venkovské architektury v naší obci.

Děkujeme a těšíme se z podařeného díla. 



Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

ohlédnutí za rokem 2020, kterým nás ve Vlkově znovu provází ročenka, je z podstaty docela jiné. Po letech, 
které ubíhaly v  zažitém rytmu obvyklých společných i  individuálních událostí, zasáhla do proudu našich 
životů vyšší moc. Neočekávaná, nepoznaná, nehmatatelná, neviditelná. Vzpomínám na posezení v Hospůdce 
Pod lipami v některém z  večerů po úředních hodinách počátkem loňského ledna, kdy jeden ze skupinky 
přítomných hostů stočil řeč na znepokojivé zprávy z Číny. Ale Asie, ta je přeci tak daleko, jde o  jiný svět, 
zcela jiné podmínky… A v pořadech televizních stanic jsme již viděli tolik nejrůznějších neštěstí, konfl iktů 
a katastrof, vše se však vždy odehrávalo v bezpečné vzdálenosti. Někde jinde, daleko… 

Ještě jsme v únoru stihli udělat obecní zabíjačku a o měsíc později jsme již v místnosti našeho obecního 
úřadu s gumovými rukavicemi, ústenkami a dezinfekcí třídili na stole pokrytém igelitem narychlo obstarané 
roušky jako alespoň ty nejzákladnější pomůcky pro naše občany. Svět náhle znehybněl. Vyšší moc zasáhla, 
doslova udeřila a ochromila naše životy a plány měrou, jíž jsme si v našich zeměpisných šířkách a v našem 
letopočtu nedokázali připustit. 

Naší první pozornosti se proto v ročence musí dostat všem občanům, kteří porozuměli naléhavosti situace 
a  svým dílem napomohli k  jejímu zvládnutí a k překlenutí největších obtíží a  rizik. Za všechny náleží dík 
Monice Krejčové, která ve dnech, kdy jsme teprve zvolna do našeho slovníku začínali aktivně zařazovat slovo 
„rouška“, sedla ke stroji a začala šít látkovou ochranu dýchacích cest pro všechny, kterým nebyla k dispozici. 
V obchodě Petra Hynka si její roušku mohl vzít každý zájemce. A rozdaly se jich tady stovky. Poděkování 
patří i dalším lidem z naší obce, kteří Moniku Krejčovou nezištně zásobovali látkami a dalším potřebným 
materiálem. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Po celou dobu byl naším občanům oporou i dobře zásobený 
obchod Petra Hynka. 

Vědomí, že v tom neznámém nebezpečí nejsme sami, posilovali i další, kteří byli k dispozici ku pomoci 
například při obstarání životních potřeb spoluobčanům ve složitější situaci. Svůj význam samozřejmě měl 
a nadále má i odpovědný přístup všech, kteří obzvlášť dbali na bezpečí a zdraví své, své rodiny a sousedů. 
A že to není málo či jen pouhá fráze, o tom nás ubezpečí vzpomínka a některé obce, které již v jarním období 
neměly to štěstí a staly se ohnisky nákazy, a dokonce se ocitly v izolaci. Díky Vám všem to však nebyl případ 
Vlkova, a to je dobrá zpráva. Ostatně, časem jsme začali vzniklému podivnému stavu čelit i naším českým 
humorem, který se ukázal být skutečnou solí života. Věříme, že se k nám opět plně vrátí již v nejbližších měsících. 

Spolu s umrtvením veřejného života jsme se bohužel museli vzdát i naprosté většiny pravidelných událostí 
z našeho obvyklého společného kalendáře. Osiřela náves, sokolovna, hospůdka. Jediným oživením bylo letní 
kino a v září se zahájily první taneční pro dospělé. Právě na malá společenství, jakým je naše obec, mají průvodní 
jevy pandemie mimořádně negativní vliv. Vždyť jsme se vždy honosili bohatým veřejným životem, díky němuž 
ve Vlkově rádi žijeme a jsme obecně považováni za atraktivní ves s výraznou tváří. Vyšší moc je však zkrátka 
vyšší moc. Není však pochyb, že my, 
Vlkováci, se rozhodně nenecháme 
uspat. Jakmile se bude situace 
vracet k normálu, začne i u nás opět 
pulzovat život, jako tomu bylo do 
loňského předjaří.

Často můžeme číst také o  tom, 
co vše uzávěra veřejného života 
a nucená izolace přinesla nového do 
způsobu práce, který se náhle musel 
změnit. I ve Vlkově jsme zažili prv-
ní a posléze již opakovaná jednání 
zastupitelů s rozestupy v prostorné 
sokolovně, hospůdka dle možnos-
tí otevírá alespoň výdejní okénko, 
v  obchodě je sledován maximální 
počet přítomných. Vše je tak jiné! Zasedání obecního zastupitelstva v sokolovně
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Rádi bychom Vám však v následujících řádcích přinesli doklad o tom, že nucená odstávka společenského, 
kulturního a sportovního života neznamenala automaticky útlum při správě obce. Právě v  loňské ročence 
jsme představili střednědobý záměr činnosti vedení obce a otázky, před nimiž společně stojíme. Po roce tedy 
můžeme sledovat, jakých posunů jsme dosáhli. 

Tématem číslo jedna, které bylo v obci všudypřítomné po dlouhá léta, byla otázka ukončení provizoria 
zázemí hasičů a zajištění odpovídajícího nového objektu. Před rokem jsme vám oznámili, že jsme na základě 
dvou veřejných slyšení s občany připravili alternativu k původně jedinému návrhu hasičské zbrojnice na návsi 
a zakoupili pozemek v západní uliční řadě podél hlavní silnice s cílem tento prostor rezervovat pro budoucí 
možné využití k potřebám obce a také k vytvoření druhého variantního návrhu umístění hasičské zbrojnice. 
Ročenka přinesla také vizualizace obou studií zbrojnice v původní a nové lokalitě. Po vyjasnění pro a proti 
obou variant, základní cenové rozvaze, posouzení proveditelnosti a udržitelnosti obou variant se zastupitelé 
na jaře přiklonili k rozhodnutí pokračovat v přípravě zbrojnice v nové lokalitě, která dovolí objekt nekonfl iktně 
umístit do současné zástavby, skýtá lepší provozní možnosti a uvolňuje prostor návsi, čímž obec získává 
hned dvakrát. V létě a na podzim proto pokračovala práce na zpřesňování studie objektu, aby vyhovoval jak 
jeho budoucím uživatelům, tak možnostem a potřebám obce. Ateliér architekta Igora Kovačeviče po řadě 
společných diskusí a zvažování dílčích otázek podoby a funkcí budovy studii dokončil a předal obci, která 
na jejím základě na počátku roku 2021 vyhlásila výběrové řízení na projektanta. Bezprostředním úkolem 
je nyní tuto soutěž dobře zvládnout a získat propracovaný projekt. Jeho pomocí mj. maximálně zpřesníme 
očekávanou cenu stavby. Následně budeme s  to vypsat výběrové řízení na zhotovitele a  také se ucházet 
o možný dotační příspěvek. Obrazně řečeno, na cestě k nové zbrojnici sice před sebou máme ještě několik 
pěkných mil, ale již jsme ušli podstatný úsek a od časů různých představ a snů se dostali doposud nejdál 
k cíli. 

Rovněž jsme se v předchozím vydání naší ročenky zamýšleli nad bezprostředními prioritami obce a jejich 
dosažitelností prostřednictvím dotačních titulů. Jednalo se o vypracování tzv. rozvojového plánu obce na 
několik let, na který se následně obec musí odvolávat při veškerých soutěžích o veřejné dotační prostředky, 
aby doložila, že jedná systémově, s  rozmyslem a dle obecné vůle své volené reprezentace. Je však třeba 
podotknout, že je nejprve třeba mít jednotlivé záměry důkladně připravené, rozpracované a dokončené po 
stránce administrativní v rámci vyjadřovacího a schvalovacího procesu garantovaného dotčenými orgány, po 
stránce technické, tedy mít kompletní prováděcí projekt, i po stránce rozpočtové, neb je nezbytné přesně 
vyčíslit fi nanční náročnost a spolupodíl obce. Řečeno srozumitelně, nejdříve musíme mít na obecním úřadě 
plný šuplík kompletních složek k  jednotlivým zamýšleným akcím a teprve poté můžeme uvažovat o účasti 
v soutěži o dotační prostředky.

Sledovali jsme jednotlivé dotační výzvy a v souladu s uvedeným dokumentem jsme přeložili projekt na 
opravu páteřního chodníku Státnímu fondu dopravní infrastruktury, u nějž jsme však neuspěli. Lépe se nám již 
vedlo v dalších grantových výzvách. Získali jsme fi nanční podporu z Integrovaného regionálního operačního 
programu „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava III.“ na rekonstrukci páteřního chodníku, 
neboť projekt byl vyhodnocen jako příspěvek ke zvýšení bezpečné pěší komunikace v jádru obce. Podmínky 
dotace nám však dovolují opravit pouze dvě třetiny chodníku (od autobusové zastávky k obecnímu úřadu). 
Obec Vlkov získala na uskutečnění tohoto svého záměru fi nanční podporu z prostředků Evropské unie ve 
výši 1 425 000 Kč, k nimž ze svého rozpočtu připojí částku přes 405 tis. Kč. Nyní již máme za sebou úspěšné 
výběrové řízení na zhotovitele, který by měl zahájit práce. Podobně se na základě dohody o  investici do 
společného majetku s T. J. Sokol Vlkov podařilo provést výměnu prosklení v sokolovně. Sokolové obdrželi na 
tuto akci dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 135 000 Kč a obec Vlkov ze svého rozpočtu vynaložila 
pět devítin na konečnou cenu prací. Díky naší kompetenci v této oblasti stavebních prací se nám podařilo 
zajistit kvalitní materiálové provedení nových oken, která sokolovnu prosvětlují, přispívají k úspoře energií 
a také působí estetičtěji, což oceníme zejména při kulturních akcích.

Dosud neznáme výsledek naší žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj o fi nanční podporu z dotačního titulu 
na obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury, a to na úpravy parkovací plochy před obecním úřadem. 
Náš domovský kraj potom žádáme ještě o příspěvek na úpravu místní komunikace v lokalitě Zelenka. Finanční 
podpora však do obce nesměřuje jen na investice, podobně jako v předchozím roce, i v tom uplynulém jsme 
od Královéhradeckého kraje získali 50 tis. Kč na podporu prodejny Petra Hynka a z vlastních prostředků 
zachování našeho obchodu podpořili dalšími 50 tis. Kč. A již od poloviny loňského roku pracujeme na našem 
zapojení do programu Velká dešťovka s cílem pokrýt až 85 % nákladů na vybudování podzemních rezervoárů, 
do nichž by byly jímány srážky ze střechy sokolovny. Získaná voda by byla zužitkovatelná pro hasiče i obecní 
zeleň, což by zejména v sušších obdobích ulevilo nádrži na návsi.
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Rozpočet obce byl pro loňský rok sestaven tak, aby dovolil krýt dílčí potřebné akce z vlastních zdrojů. Bez 
závislosti na dotacích se nám tak podařilo prostřednictvím dodavatele vybraného soutěží provést výměnu 
dlažby na hřbitově. Ploše před hřbitovem i hlavní osové komunikaci uvnitř hřbitovního prostoru se dostalo 
nového povrchu z dlaždic v černých, žlutých a bílých tónech. Zvolený materiál, vzor položené dlažby i barvy 
respektují původní venkovské tvarosloví a současně vnášejí do areálu prvek modernosti. Uspořádání chodníků 
před hřbitovní branou opakuje motiv kříže, který je ústředním prvkem místa a sochařskou památkou 19. století. 

Nová dlažba zkrášlila prostředí hřbitova

U hřbitovní pumpy
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Po dohodě se sousední obcí Rasošky jsme 
v  jarních měsících nechali vybraným dodavatelem 
upravit naši část polní cesty k Zezuli, na niž navázali 
naši sousedé. Stabilizovaná a  zpevněná cesta má 
především sloužit k  bezpečnému pohybu pěších 
a  cyklistů mezi našimi blízkými obcemi, na zřeteli 
jsme měli především děti chodící do rasošské školy. 
S  jistým překvapením a  znepokojením jsme pak 
sledovali zvýšený zájem motoristů o využívání nově 
upravené spojnice, která však k provozu motorových 
vozidel sloužit nemá. Bohužel se takovým provozem 
její nový povrch degraduje a ničí. Dodejme předem 
k případným otázkám, proč nebyla cesta řešena jako 
asfaltová komunikace,  že takový záměr by si vyžádal 
řádově vyšší náklady z našich peněz a jeho schválení 
příslušnými orgány by bylo komplikované. Naším 
cílem byla bezpečná a  spolehlivá polní cesta bez 
výmolů, nikoliv nová asfaltová silnice. 
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Z viditelných akcí budiž ještě zmíněno pokračování 
obnovy polní cesty do Smiřic navazující na tzv. 
Dvořákovu uličku, jejíž další úsek byl z družstevního 
nájmu opět převzat obcí coby majitelem do užívání, 
zaměřen, po dohodě se sousedními vlastníky vyznačen 
a  připraven k  jarnímu osázení ovocnými stromy. 
O novou výsadbu je také doplňována cesta od Druhé 
křížovky k Baliharovým. 

Zpevněná polní cesta mezi Vlkovem a Rasoškami 

Staronová cesta poli z Vlkova do Smiřic letos poprvé roz-
kvetla; obec ji osela speciální směsí travin a bylin s názvem 
Zelený chodníček
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Početná skupina vlkovských občanů vysbírala na obnovené části cesty pod Dvořákovou uličkou velkou hromadu kamení, 
které komplikovalo sekání trávy 



Povzbuzením nám bylo ocenění 
v  soutěži Zlatý erb, která hodnotí 
webové stránky obcí. V  krajském 
kole Vlkov získal třetí místo v  ka-
tegorii Smart City, tedy volně pře-
loženo „Chytrá obec“, a  to za naši 
aplikaci pro mobilní telefony, jejímž 
prostřednictvím nabízíme rychlé 
a přehledné zprávy občanům i jiným 
libovolným zájemcům. 

A  z  ryze praktické stránky kaž-
dodenního provozu obce nás těší, 
že se na závěr roku podařilo uzavřít 
pracovní smlouvu s novým zaměst-
nancem obce, panem Vladislavem 
Pitařem, který se bude starat o  její 
údržbu a  technickou správu majet-
ku. Do nové sezony tak vstupujeme 

s  lepšími předpoklady spolehlivé a  průběžné péče 
o  vzhled obce. Nelze v  této souvislosti opomenout 
účast mnohých z Vás na akci Ukliďme Česko, kterou 
jsme letos ze známých příčin uskutečnili až na pod-
zim. Za všechny, kteří aktivně pečujete o vzhled okolí 
svých domovů i ostatní veřejnou zeleň, náleží náš dík 
manželům Plhalovým, kteří nám byli v  loňském roce 
často ku pomoci radou i skutkem.

Není naším cílem, milí čtenáři, zacházet v ohlédnu-
tí za hlavními oblastmi řízení a správy obce do veške-
rých podrobností. O řadě dalších úkonů, o spoluprá-
ci se spolky a mnohými z vás, se dočtete v  refl exích 
činnosti sokolů, hasičů, myslivců, školy a  knihovny 
a o mnohém podá bezprostřední svědectví fotogra-
fi cká dokumentace. 

Děkuji Vám, milí Vlkováci, za spolupráci v uplynulém roce a přeji nám všem, ať je ten letošní šťastnější, aby 
bylo, mimo jiné, se na stránkách ročenky na co pěkného dívat.

Za obec Vlkov Jaroslav Veverka, starosta

Přebírání ocenění v soutěži Zlatý erb 
z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána

Vedení obce položilo květiny 
u památníku u lípy svobody 28. října 2020

Účastníci brigády při akci Ukliďme Česko 19. září 2020
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 Úřední hodiny obecního úřadu jsou celoročně ve 
čtvrtek od 18 do 20 hodin.

 Uzamčená schránka, do niž je možné vkládat sdě-
lení, podněty a připomínky, je umístěna na budo-
vě obecního úřadu a je vybírána vždy večer v den 
předcházející zasedání zastupitelstva.

 V kanceláři obecního úřadu je zřízeno pracoviště 
sítě Czech POINT. Za úplatu zde může být v úřed-
ních hodinách vydán např. výpis z katastru nemo-
vitostí, z  trestního a obchodního rejstříku, z bo-
dového hodnocení registru řidičů atd. Cena jedné 
stránky činí 100 Kč, každé další 50 Kč.

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

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

 Svozové pytle lze zakoupit za 80 Kč na obecním 
úřadě.

 Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč za rok, za kaž-
dého dalšího psa 100 Kč.

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

Informace z obce
 Informace o dění v obci jsou zveřejňovány na webo-

vém portálu obce www.obecvlkov.cz a dále po-
mocí aplikace pro mobilní telefony a pravidelným 
zasíláním novinek do schránek elektronické pošty 
přihlášených odběratelů (návod k využívání obou 
služeb je uveden na webových stránkách obce).

Nakládání s odpady
Svoz komunálního odpadu od občanů a  uzavírání 
smluv o odvozu odpadu zajišťuje společnost Marius 
Pedersen, a. s.
Od 1. ledna 2020 společnost Marius Pedersen zdar-
ma odebírá při pravidelných svozech sběrných nádob 
jedlé oleje a tuky v PET lahvích. Vypouštění těchto 
odpadů do kanalizace je v rozporu se zákonem. Po-
stačuje, pokud naplněnou PET lahev umístíte ve svo-
zový den na svoji popelnici.
Obec Vlkov zajišťuje 2× ročně bezplatně pro občany:
 mobilní svoz nebezpečných odpadů,
 přistavení velkoobjemového kontejneru na komu-

nální odpad.
Nádoby na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé 
a  barevné, kovy) jsou umístěny ve Vlkově naproti 
obchoduPetra Hynka. Skládka biologického odpadu 
je pro občany Vlkova k dispozici v průběhu celého 
roku v lokalitě hřiště za rybníkem. Bioodpad a větve 
se ukládají zvlášť na oddělená místa. Na skládku bio-
odpadu nepatří komunální odpad, hlína ani plasty.
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Volby do zastupitelstev krajů 
konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Kolik obyvatel žije v obci

Ve volebním okrsku obce Vlkov bylo odevzdáno 132 platných hlasovacích lístků, ve voličském seznamu bylo 
zapsáno 299 voličů. Volební účast činila 41,01 %.

VÝSLEDKY VOLEB:

Ke dni 31. 12. 2020 žilo ve Vlkově 387 obyvatel, z toho:
Do 5 let 18
  6 – 17 69
18 – 29 54
30 – 39 32
40 – 49 85

Vítězem voleb v Královéhradeckém kraji se stejně jako v obci Vlkov stala Koalice ODS, STAN, Východočeši, 
která získala 23,53 % (41 668 hlasů).

50 – 59 53
60 – 69 27
70 – 79 34
80 – 89 13
90 – 99   2
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Volební strany Hlasů
  Koalice ČSSD, Zelení 14
  DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT   3
  Svoboda a př. demokracie (SPD) 11
  Česká pirátská strana 18
  Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestranní   7
  Koalice TOP 09, HDK, LES 11
  ANO 2011 20
  Komunistická strana Čech a Moravy   4
  Trikolóra hnutí občanů   3
  Koalice ODS, STAN, Východočeši 41

Volební komise zasedala poprvé v historii v rouškách



V ROCE 2020 SE NARODILI:
Emma Dubská Michal Nejman
Mark Gabriel Rozárie Anna Macháčková
Tomáš Sotona Eliška Valášková

DO ŽIVOTA OBEC VLKOV PŘIVÍTALA:

Společenská kronika

Emma Dubská Mark Gabriel Tomáš Sotona 

Starosta obce Jaroslav Veverka s rodiči Marka Gabriela. 
V letošním roce se kvůli nákazové situaci nemohlo uskutečnit tradiční vítání občánků v Rasoškách, 

proto starosta navštívil rodiny v místě jejich bydliště.
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nad 90 let
Marie Hejzlarová  1929

90 let
Václav Soukup

nad 80 let
Libuše Rejchrtová  1937
Hana Černá   1936
Marie Soukupová  1933
Jaroslava Táboříková  1935
Jaroslava Veverková  1936
Vladimír Majer  1938
Miroslava Veverková  1937
Eliška Pourová   1932
Marta Kudrnáčová  1936
Blanka Procházková  1931

Rubriku úmrtí našich spoluobčanů zařazujeme s ročním prodlevou s ohledem na skutečnost, že v době vydání 
loňské ročenky obce ještě nebyla vyjasněna omezení ve zveřejňování a uchovávání osobních údajů, jak je 
přináší nová právní úprava známá ve zkratce GDPR. Prosíme čtenáře o pochopení.

ROZLOUČILI JSME SE:

2019     2020
Zdeněk Veverka   Ladislav Pól
Ladislava Skořepová   Bohumil Tábořík
Jaroslava Chaloupková
Marie Švejdová
Václav Bartoš

80 let
Magdaléna Pavlíková
Božena Hynková
Miloš Konečný

70 let
Veronika Bartošová
Eva Fousková
Zdeněk Fousek

60 let
Jiří Bek
Jaroslav Kulich

VZPOMÍNKA
Dne 7. února 2020 uplynulo 20 let 
od úmrtí pana Jiřího Mrákoty. 
Zemřel ve věku 53 let. 

Vzpomíná manželka a děti
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Významná životní jubilea 
v roce 2020 oslavili



Citát: 
„Kniha je vždycky dobrou společností, pokud si vyberete tu správnou knihu.’’
                                                                                               Louisa May Alcottová

Milí čtenáři,
rok 2020, který právě skončil, nebyl jednoduchý pro žádného z nás. Covid zasáhl i do chodu knihoven. 

Začátkem roku nic nenasvědčovalo tomu, že bude něco jinak. Knihovna tu byla pro Vás otevřena každý 
čtvrtek. 

V lednu jsme se sešli při pravidelném tvoření, které pro nás připravuje Andrea Šulcová, a ušili jsme si košík 
na drobnosti. 

V únoru se konala v podkroví OÚ přednáška „Co je dobré vědět o první pomoci a  jak ji provádět“. 
Nejdůležitější informace o poskytnutí první pomoci nám sdělila zdravotní sestra z Fakultní nemocnice Hradce 
Králové. S sebou přivezla fi gurínu na nácvik masáže srdce, což si většina z přítomných vyzkoušela, a poté 
odpovídala na dotazy. V tomto měsíci jsme také tvořili. Na košík z lednového tvoření jsme našívali háčkované 
rozety a knofl íky. Začátkem března jsme se ještě stihli sejít při tvoření. Lída Poskonková nám představila 
výtvarnou techniku quilling využívající proužků papíru, které jsou stáčeny a  formovány do požadovaného 
tvaru. Viděli jsme, jaké nádherné papírové drobnosti dokáže. Vyzkoušeli jsme, že to není úplně jednoduché, 
ale pod vedením Lídy každý z nás vyrobil kytičku a vajíčko s kuřátky.

Ve čtvrtek 12. března 2020 ke konci výpůjční doby mi volal starosta obce, že je vyhlášen nouzový stav 
a nutné knihovny uzavřít. Do této doby něco nevídaného. Znovu otevřít bylo možné od 30. dubna 2020 
za zpřísněných podmínek, což 
jsme ve Vlkově využili. Zpřísněné 
podmínky byly, jak všichni víte, 
roušky a pro knihovnici i rukavi-
ce, dezinfekce, rozestupy, knihy 
musely být dávány do „karanté-
ny“ na pět dní. Postupně se na-
řízení rozvolňovala a  od 1. čer-
vence 2020 jsme odložili rouš-
ky, abychom je od 10. září 2020 
znovu nasadili. Nouzový stav, 
který na jaře skončil 17. května 
2020, byl znovu vyhlášen 5. října 
2020 a  knihovny znovu uzavře-
ny od 18. prosince 2020 a tento 
stav stále trvá i v prvních týdnech 
roku 2021.

Musela jsem zrušit plánova-
né přednášky, nemohli jsme se 
scházet ke tvoření a neproběhlo 
již tradiční čtení pro děti. Neko-
naly se ani knihovnické aktivy, 
které bývají 2x ročně v  jaroměř-
ské knihovně pro neprofesionální 
knihovnice obecních knihoven. 

Po rozvolnění jsme se sešli o prázdninách v červenci k tvoření jehelníčku, v srpnu k háčkování peněženky. 
Naposled v tomto roce, aniž bychom to tušili, jsme tvořili v září podzimní dekorace. Nejprve jsme polystyrenový 
věneček omotali bavlnkou a poté širším provázkem. Navrch jsme tavnou pistolí připevnili listy, květy a další 
ozdoby. Z přebytků ze zahrady, které přinesla Renata Hynková, jsme ještě do okrasných dýní aranžovali 
podzimní květy, listy a větvičky keřů. 

Zájem o půjčování knih a časopisů 
ve vlkovské knihovně neklesá
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Knihovnice Milena Havlová s už tradičními doplňky roku 2020 
– rouškou a rukavicemi



V  roce 2019 bylo zaregistrováno 60 čtenářů, z  toho 16 do 15 let. Počet návštěvníků knihovny 687. 
Vypůjčených knih 1 555 a časopisů 180. Meziknihovní výpůjční služba činila 62 knih. Zajišťovala jsem knihy 
z knihovny z  Jaroměře a  jejich poboček, z knihovny v Černilově a ve Smiřicích. Z pohledu statistiky nám 
ubývá čtenářů, návštěvníků, zvýšil se počet vypůjčených knih a zdvojnásobil se počet prodloužení výpůjček. 
Donášku knih nabízím nejen starším spoluobčanům, ale vzhledem k vládním nařízením ji využívali i ostatní 
čtenáři. Vybírat můžete ze 4 000 titulů.

Správce sítě Knihovny města Hradce Králové, který spravuje šablony webu pro malé knihovny nás 
informoval o změně provozního ceníku a stanovil limit pro využitý prostor. Pro nás to nadále znamená, že 
můžeme šablonu webu používat bezplatně. Od května 2019 má šablona webu nový vzhled a  je možné ji 
otevírat z mobilu, tabletu apod. Používejte adresu: knihovnavlkov.webk.cz

Knihovna je umístěna v budově bývalé školy Vlkov čp. 7 v prvním poschodí. Je otevřena každý čtvrtek od 
15.30 – 18.30 hodin (pokud není nařízením Vlády ČR uzavřena).

Zápisné na rok 2021: dospělí 30 Kč; důchodci 20 Kč; studenti a děti 15 Kč.

V roce 2020 přibyly v knihovně mimo jiné i tyto knihy:
Vojáček Jan – Umění být zdráv; Šůla Jaroslav a Ti kovský Ondřej – Ve městě a na zámku; Anýž Daniel – Jdu 

s hlavou vztyčenou; Palán Aleš – Jako v nebi, jenže jinak; Szántó Jakub – Z Irastiny s láskou; Čechová Miřenka 
– Baletky; Hájíček Jiří – Plachetnice na vinětách; Eben Marek – Myšlenky za volantem; Lednická Karin – 
Šikmý kostel; Formánek Josef – Kniha o tichu; Moyes Jojo – Schovej mě v dešti.

Pro děti a mládež:
Sodomka Martin – Mimoprostor; Walliams David – Ledová obluda; Walliams David – Babička drsňačka; 

Čech Pavel – O mráčkovi, Vítová Jitka – Život u rybníka, Kinney Jeff  – Deník malého poseroutky 14 a mnoho 
dalších zajímavých titulů. Stačí si přijít vybrat.

Chtěla bych všem čtenářům poděkovat za přízeň, kterou naší knihovně věnujete. Ondřeji Ti kovskému 
děkuji za knihu Ve městě a na zámku, které je spoluautorem, a věřím, že se nám letos podaří uskutečnit 
přednášku, kterou jsme museli zrušit s ohledem na epidemickou situaci. 

Těším se na setkávání s Vámi.                                                                                  Milena Havlová, knihovnice

Ve Vlkově mají díky svým autorům původ dvě publikace 
vydané v roce 2020. Z pera Martina Prouzy a Heleny Rezkové 
vzešla kniha 100 let autobusové dopravy na Novoměstsku 
1920-2020, která přináší zejména stovky poutavých snímků 
z minulosti hromadného cestování v našem kraji. Ondřej 
Tikovský je pak spolu s historikem Jaroslavem Šůlou 
podepsán pod knihou Ve městě a na zámku. Dobrušští 
měšťané kontra opočenská vrchnost za třicetileté války, 
která nabízí mikroskopický pohled na starosti našich předků 
v průběhu velkého konfl iktu 17. století.
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Vážení spoluobčané,
tak jako celý svět ovlivnila epidemie, tak i činnost mysliveckého spolku byla tímto omezena. Je pravdou, 

že my se pohybujeme v přírodě, takže jsme měli v tomto směru výhodu, ale nastaly nám problémy v činnosti 
schůzovní, organizační a brigádní. Vše se pak projevilo v měsících listopadu a prosinci, kdy nastává doba 
lovů na drobnou zvěř. Ale právě v této době si uvědomuji, co je pro člověka důležité. Zdraví, život, přátelé 
a kamarádi.

Tento rok se projevil i změnami ve vedení spolku, kdy nečekaně odstoupil současný předseda Vladimír 
Rejchrt a museli jsme řešit, kdo bude ochoten tuto funkci vykonávat. Na základě jednání (v lednu se ještě 
mohlo schůzovat) byl zvolen nový předseda, přítel Roman Tydlita. Nevýhodou je, že není místní, což 
samozřejmě provázejí určité problémy. Jestliže 
jsme měli za začátku roku 25 členů, tak nyní má 
náš spolek již jen 22 řádných členů. Koncem 
roku jsme se náhle rozloučili s naším nejstarším 
členem Vratislavem Kábrtem z Rasošek, který 
byl posledním žijícím zakládajícím členem 
sloučeného Mysliveckého sdružení Paseky 
Rasošky, které vzniklo v roce 1963 ze sdružení 
obcí Rasošky, Vlkov a Nový Ples. Přítel Kábrt 
byl také 12 let předsedou MS Paseky Rasošky. 
Zemřel náhle ve věku 87 let. I v tomto věku se 
stále aktivně podílel na činnosti našeho spolku, 
krmil zvěř, účastnil se akcí, a dokonce si postavil 
sám v  lese myslivecký posed, ze kterého ještě 
ulovil srnce! Nikdo jsme netušili, že to byl jeho 
poslední…   Jeho náhlý odchod byl pro nás 
všechny nečekaným a nemilým překvapením.

Myslivci samozřejmě i  loví zvěř. V uplynulém roce se nám nepodařilo ulovit ani jeden kus černé zvěře, 
dokonce jsme zde černou zvěř ani neviděli. Ta se u nás loví sporadicky od roku 1989, ale v posledních letech je 
její výskyt čím dál víc náhodný. Stálou zvěří je zvěř srnčí, která je nyní na zasněžených polích vidět ve velkých 
„rudlech“ (skupinách). V jarních měsících se zvěř rozejde a je skryta v zemědělských plodinách. Špatně se 
pak hledají slabé a k chovu nevhodné kusy. Navíc polovina počtu kusů, které je určena k odlovu, skončí pod 
koly aut. Zajíce, který se zde dříve hojně vyskytoval, nelovíme vůbec. Vzhledem k nízkým stavům již pět let 
nakupujeme několik párů zajíců (1 kus za 2 000 Kč) a tyto zajíce pouštíme a snažíme se „ozdravit krev“, aby 
se dosáhlo lepší reprodukce a zvýšení jejich stavu. V letošní zimě, kdy napadl sníh, lze spatřit na lukách mezi 
Rasoškami, Vlkovem a řekou Labem zvýšený počet zajíců! Jestli je to výsledek našeho snažení, či si příroda 
pomohla sama, se můžeme jen dohadovat.

Bažantí zvěře, která se zde vyskytovala v počtech stovek kusů, rovněž ubývá. Je pravdou, že bažanty 
jsme líhli již od roku 1963 a  vypouštěli do přírody, ale tato situace se rovněž změnila. Nyní odchováme 
zakoupená kuřata. Slepice s několika kohouty pouštíme do přírody (50 až 100 slepic a 10 až 20 kohoutů), 
aby zahnízdili. Další bažantí kohouty před honem vypustíme a lovíme (náhrada za dřívější hony z přírodní 
populace). „Divoké“ kohouty v přírodě nelovíme vůbec, ti mají větší šanci v přírodě přežít a rozmnožit se. 
Tím způsobem „lovu“ vypuštěné bažantí zvěře jsme se dostali tam, kde jsou všechny myslivecké spolky v ČR. 
Ke cti našeho spolku patří, že jako jediný spolek v širokém okolí vypouštíme bažantí slepice, zajíce a již 25 
let i koroptve. Vše díky příspěvkům obcí Rasošky, Vlkov a dotacím od Královéhradeckého kraje. Nejsme 
výdělečná organizace, peníze nevyděláváme, a tak můžeme poskytnout pouze práci a péči o zvěř, myslivecká 
políčka a výsadbu stromů.

Vážení občané, domnívám se, že není až tak důležité, kolik jsme kde a čeho ulovili, ale důležití jsme my, lidé, 
kteří to všechno udělali, dělají a snad i dělat budou. S přibývajícím věkem si to stále více uvědomuji. Zejména 
pak, když vám odejde někdo blízký. Přeji Vám všem jménem myslivců hlavně hodně zdraví v  roce 2021.

Za MS Paseky Rasošky z.s.
Jaromír Baše

Myslivecké zamyšlení 
nad rokem 2020

Vráťa Kábrt na vlastnoručně vyrobeném posedu 11. května 2019
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Hasiči zasahovali, pracovali, závodili 
navzdory nouzovému stavu

Rok 2020 je za námi. Byl velmi specifi cký a zvláštní nejen pro nás hasiče, ale pro všechny z nás. 
Museli jsme se naučit žít s různými zákazy, nařízeními a nouzovým stavem, který nám nedovolil 
dělat věci tak, jak jsme doposud byli zvyklí a brali jsme je jako samozřejmost. Také naše činnost 
byla tímto poznamenána, přesto jsme nějakou vykonali.  

Současný stav členské základny je 53 členů, z toho 12 žen a devět mladých hasičů. Novou posilou našeho 
sboru je bratr Petr Pilař, který si díky své výborné kondici zajistil místo ve sportovním družstvu na pozici 
rozdělovač.

V  lednu jsme přijali pozvání na výroční valné hromady sborů v našem okrsku, které byly velmi důležité 
z důvodu voleb nového výboru ve sborech. V sobotu 11. ledna se nám sešly dvě pozvánky na valné hromady 
do Libřic a Šestajovic. 18. ledna jsme svou účast splnili v Rasoškách. 8. února proběhla výroční valná hromada 
okrsku Jasenná, kde byl zvolen nový výbor okrsku. Pozici velitele okrsku obhájil bratr Václav Bartoš, zástupcem 
starosty okrsku byl zvolen bratr Tomáš Nepokoj a preventistou okrsku Marie Havelková.

V pátek 17. ledna se bratři Pavel Alina, Václav Bartoš a  Jan Rieger zúčastnili pravidelného školení na 
motorové pily ve Velichovkách. Ve stejný den jsme také připravovali tombolu na 4. ročník hasičského plesu. 
Následující den jsme vyrazili do ulic Vlkova na tradiční předprodej vstupenek. 

25. ledna nastal den D a proběhl hasičský ples. Přivítání květinou a panáčkem se v minulých letech osvěd-
čilo, a tak nebyl důvod to neudělat znovu. Novinkou v tomto ročníku byl fotokoutek, který byl pro většinu 
účastníků vítanou změnou. K tanci a poslechu nám hrála kapela Fragment band. Jako předtančení jsme zvolili 
sportovní rock‘n‘roll a volba se ukázala jako více než dobrá. Ples se vydařil, tombola se rozdala a s posledními 
účastníky jsme se loučili v ranních hodinách. 

5. února prolétl naší obcí silný vítr a bratru Felcmanovi pocuchal střechu na stodole. Nebyl čas ztrácet 
čas a bratři a kamarádi ze sboru vyrazili tuto záležitost napravit. 9. února se ozvala naše avia a dožadovala 
se drobné údržby. Při té příležitosti jsme upravili přívěsný vozík na bezpečný převoz nové mašiny. 10. února 

zaměstnal naši jednotku spadlý strom na silnici ve směru na 
Černožice. 18. února proběhlo v  Jasenné školení bezpečnos-
ti práce při zásahu a zdravověda. Požární hlídky v roce 2020 
jsme zajišťovali na tradičních vlkovských šibřinkách, dětském 
karnevalu a při svozu nebezpečného odpadu na jaře a na pod-
zim. 
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Hasičský ples



Všichni jsme se těšili na začátek sezóny, tréninky, soutěže, 
ale bohužel nám nebylo přáno. Přišel covid 19 a s ním vládní 
nařízení omezující činnost našich sborů. Tréninky byly po-
zastaveny a soutěže z velké části zrušeny nebo přeloženy na 
podzim. V této nelehké době jsme byli starostou obce požá-
dáni o pomoc při rozvozu dezinfekce občanům Vlkova a 27. 
dubna jsme tak učinili. Protože situace v zemi nedovolovala 
hromadné akce, muselo být zrušeno tradiční pálení čaroděj-
nic. Stejně tak jsme museli zrušit dětský den a Vlkovskou 
uličku. Na Den vítězství 8. května jsme se členy obecního 
zastupitelstva položili věnce k pomníku padlých.

A  23. dne téhož měsíce proběhl sběr železa a  papíru. 
Vlivem zákazu shromažďování a zrušením pálení čarodějnic 
se vyskytl nečekaný problém. Kupa s větvemi a roštím začala 
narůstat do závratných výšin. Aby nás klestí nezavalilo, 
rozhodli jsme se 6. června kupu spálit. Při této příležitosti se 
o pozornost přihlásila znovu naše avia a museli jsme zabránit 
úniku kapaliny z chladiče. 

Bohužel 15. června zasáhla náš sbor smutná zpráva. Zemřel náš dlouholetý čestný člen bratr Ladislav 
Pól. Čestnou stráž na pohřbu zajišťovali bratři Václav Bartoš, Martin Felcman, Roman Miewald a Tomáš 
Nepokoj. 19. června bylo nutné splnit formální záležitosti na Okresní konferenci preventistů, kde se volil 
výbor pro nastávající období. Účast splnila sestra Marie Havelková. 20. června si bratr Jan Rieger obnovil 
školení zdravotníků po vzoru bratra Milana Rezka, který tak učinil v roce předchozím. 

V  rámci realizace projektu nové hasičárny obec zakoupila pozemek, na kterém se nacházela mimo jiné 
nevyužitá stavební buňka. Shodli jsme se, že by se nám takový úložný prostor mohl hodit a požádali jsme 
obec, zda by nám buňka nemohla posloužit k úschově věcí potřebných pro trénování na hřišti. Naši žádosti 
bylo vyhověno, a tak jsme 12. července za pomoci autojeřábu a traktoru bratra Felcmana buňku přesunuli.

Každoročně o prázdninách probíhá v naší obci dětský tábor, který pořádá T. J. Sokol Vlkov pod názvem 
Vlkovské prázdniny. Hasiči byli tento rok požádáni starostou sokolské jednoty Zdeňkem Krejčím o ukázku 
hasičské techniky dětem. Tohoto úkolu se zhostili bratři Ondřej Havel, Václav Pomezný, Václav Bartoš, Daniel 
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Také tradiční „čarodějnice“ se pálily bez účasti veřejnosti



Před soutěží jsme pilně trénovali, tak snad to klapne. Útoky obou družstev dopadly skvěle. Ženy obsadily 
páté místo a muži místo šesté. Za okrsek ovšem naši borci vybojovali místo první! Obhájili ho tak potřetí 
a okrskový pohár putoval k nám do Vlkova. Umístění našich mužů nás velmi těší a také potěšilo naši novou 
posilu bratra Petra Pilaře, který startoval poprvé.

O  týden později 26. srpna jsme 
opět odklízeli spadlý strom, tentokrát 
u rodinného domu na Švamberku. 

A 29. téhož měsíce jsme byli pozváni 
na oslavy 140 let založení SDH Hustířany. 
Součástí byla také přehlídka historické 
hasičské techniky, a tak sestra Markéta 
Alinová a bratr Pavel Alina vzali s sebou 
na obdiv naši „babičku“. Za účast jsme 
obdrželi pamětní list a plaketu, které se 
budou vyjímat na polici mezi poháry. 

V  sobotu 5. září se sedm nadějí vl-
kovského sboru vydalo směr Lhota 
za Červeným Kostelcem, kde se kona- l a 
a okresní hasičská soutěž. Družstvo slo-
žené z  mužů a  žen pociťovalo lehkou 
nervozitu, jelikož okresních soutěží se Odklízení spadlého stromu

Vlkovské prázdniny s hasiči u rybníka

Bartoš a Lukáš Uždil. Bratři zodpovědně ukázali 
a  předvedli dětem hasičskou techniku, děti se 
svezly v hasičském autě a mohly si také vyzkoušet 
obsluhu proudů. V rámci ukázky mohly také vidět 
v  akci naši starou stříkačku „babičku“, kterou 
předvedl jeden z našich nejstarších aktivních členů, 
bratr Zdeněk Jandík. Jsme velice rádi, že se dětem 
ukázka líbila a hasičský den si užily.

Každoroční okrsková soutěž proběhla 22. srp-
na v  Jasenné. Na soutěž odjíždělo družstvo žen 
a mužů v dobré náladě. Byli jsme velmi zvědaví, 
jak to vše dopadne. První start s novou mašinou. 
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Ve dnech 17. - 18. září proběhlo periodické školení velitelů na Broďáku. Svou odbornou způsobilost 
si prodloužili bratr Pavel Alina, Václav Všetečka a Václav Bartoš. 19. září jsme se připojili k úklidu obce. 
Protože naše avie není z nejnovějších a vyžaduje časté drobné opravy, udělali si bratři 24. října brigádu na její 
vylepšení, tentokrát výměnu hadic chladicího systému a nutnou zimní údržbu.

Dne 13. listopadu se konalo shromáždění starostů SDH, na němž byl volen nový výbor Okresního sdružení 
hasičů Náchod. Hostem shromáždění byl mimo jiné zástupce kraje, od kterého jsme dostali děkovný list za 
pomoc při boji s pandemií. 

28. listopadu jsme zajistili vánoční 
výzdobu v  obci. Přestože byl předvá-
noční čas opět poznamenán nouzo-
vým stavem a zákazem shromažďování 
osob, rozhodli jsme se nepřipravit děti 
o  mikulášskou nadílku, a  tak Mikuláš 
se svou družinou navštívil děti přímo 
u nich doma. Rozdal balíčky, které dě-
tem věnovala obec. Mikuláš s čerty obe-
šel celkem 17 rodin, obdaroval 38 dětí, 
a dokonce naši družinu zastavilo kolem 
jedoucí auto a Mikuláš si vyslechl bás-
ničku u hlavní cesty. Bohužel se tento 
rok nemohlo konat společné rozsvícení 
vánočního stromu a tradiční ohňostroj, 
ale doufáme, že příští rok bude vše, jak 
má, a budeme se moci společně potkat 
na tradičních vlkovských akcích.

I když byl letošní rok plný omezení a zákazů, pro nás zaznamenal i jednu podstatnou pozitivní věc. Na 
začátku roku byly Královéhradeckým krajem vypsány dotace pro dobrovolné hasiče na podporu hasičského 
sportu. Moc nadějí na úspěch jsme si nedávali, ale kdo nic nezkusí, nic nezíská. Vyplnili jsme všechny 
požadované dokumenty a na jaře jsme se dozvěděli úžasnou zprávu, že nám dotace bude poskytnuta. Tímto 
jsme dostali možnost zakoupit nové nástřikové terče a káď, které posunuly naše trénování o hodně výš. 

Nakonec bych ráda poděkovala našim členům, kteří během roku pravidelně a dobrovolně darují krev na 
transfúzní stanici v Hradci Králové a v Náchodě. Samozřejmě také díky patří všem členům, kteří svůj volný 
čas věnují sportovním, kulturním a jiným činnostem hasičů. Do nového roku Vám i Vašim blízkým přeji za celý 
sbor hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti.      

Jménem celého Sboru dobrovolných hasičů
Marie Havelková, starostka

účastní sbory, které běhají vyšší soutěže. Změnou oproti jiným soutěžím byl hlavně společný stroj a proud-
nice pro všechna družstva. Ostudu jsme ale neudělali, poprali se s tím se ctí a ze soutěže odjížděli s pocitem 
dobře vykonané práce a diplomem za krásné šesté místo. Soutěže se zúčastnili Václav Pomezný, Jan Rieger, 
Pavla Vašátková, Václav Bartoš, Alena Součková, Ondřej Havel a Lukáš Uždil. 

Vlkovští na okresní hasičské soutěži

Mikuláš letos naděloval v rodinách
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Cvičení se v roce 2020 rozběhlo v sokolovně v plném rozsahu a jako každoročně jsme měli kalendář plný 
akcí, které bude naše jednota s více než 130 členy během roku organizovat nebo se jich účastnit. O víken-
du 22. a 23. února jsme se nerozpakovali uspořádat jak sobotní Sokolské šibřinky pro dospělé, tak druhý 

den dětský karneval. Tehdy 
jsme opravdu ještě netušili, 
co nám nadcházející rok při-
praví. Vlkovské ženy se už při 
Sokolských šibřinkách ukázaly 
jako vizionářky – věrná maska 
tehdy ještě prakticky nezná-
mého „korona týmu“, kterou 
dovedly k  dokonalosti roz-
dáváním roušek, používáním 
dezinfekce apod., se pak do 
měsíce bohužel stala skuteč-
ností. 

Jak by se nám za pár dnů 
roušky, které nás celý ši-
břinkový večer bavily, hodi-
ly v  běžném životě! Věříme 
ale, že mnohým z  vás tato 
na dlouhou dobu větší spo-
lečenská akce nalila alespoň 
optimismus do žil a máme na 
co vzpomínat. Stejně jako do-
spělí si dětský karneval užily 
i děti, které zcela zaplnily naši 
sokolovnu i početným dopro-
vodem dospělých. Pestrý pro-
gram pro ně připravil Martin 
Horák z Náchoda.

Sokolské šibřinky, Vlkovské prázdniny 
a nová okna v sokolovně

Také sokolská jednota ve Vlkově se musela v roce 2020 potýkat s nepříjemným omezením činnosti 
v důsledku světové pandemie. Přesto ale bude na co vzpomínat. 

Korona tým v podání našich žen

Monika Krejčová ušila stovky roušek

Uzavření všech vnitřních sporto-
višť utnulo naráz v  polovině břez-
na veškeré naše aktivity. Nicméně 
se mnohé ženy, sokolky nevyjímaje, 
i  v naší obci pustily do šití roušek. 
Nejpilnější švadlenkou se stala man-
želka našeho starosty Sokola Monika 
Krejčová, která obětavě šila stovky 
roušek zdarma pro vlkovské obča-
ny a na podzim pak i pro nemocni-
ci v Náchodě. Moniko, ještě jednou 
děkujeme!

Naši členové se ještě v  hojném 
počtu účastnili 30. května sběru 
kamenů v Dvořákově uličce a 19. září 
úklidu obce.
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Prázdninová parta na loděnici

Na řece Úpě U hmyzího hotelu za Dvořákovými

19

Vlkovské prázdniny
Před prázdninami jsme se mohli trochu nadechnout, a tak jsme si troufl i uspořádat další z našich tradičních 

akcí, Vlkovské prázdniny. Obratem se přihlásilo 25 dětí (nemuseli jsme vyvěsit ani plakát) a dodnes vzpomínají 
na společně prožitý týden plný sportu, her, tvoření a legrace. Letos si třeba každý hned první den barvami na 
textil „vymaloval“ svoji kšiltovku, vyráběli jsme rámečky na fotografi e, jedno odpoledne již tradičně strávili na 
loděnici na řece Úpě. Za zapůjčení děkujeme naší člence Jaroslavě Chytré, která nám výpůjčku této oblíbené 
lokality s potřebným zázemím zařídila. Koncem týdne se děti vydaly na přírodovědnou procházku do okolí 
Vlkova s  Josefem Hotovým z  Muzea východních Čech, hráli jsme šipkovanou, opékali špekáčky, zdobili 
perníčky a prožili jsme společně mnoho dalších dobrodružství. Tak hlavně abychom mohli tuto krásnou akci 
zopakovat i v dalších letech.



Děkujeme všem, kteří se dětem celý týden v době svých dovolených nebo volna zdarma věnovali. Tvůrci 
sportovního programu byli po celý týden Zdeněk Krejčí, Petra Hűbnerová, Kateřina Hotová a  již zmíněná 
Jarča Chystrá s celou rodinou. O kulturní a tvůrčí vyžití se zasloužily Monika Krejčová a Helena Rezková, 
které také po celou dobu obstarávaly svačiny a dovoz obědů. S vydáváním a mytím nádobí nám ochotně 
pomáhala Milena Havlová a začátkem týdne i Renata Kulichová. Znovu jsme ocenili skvělé zázemí, které
nám pro tuto akci poskytuje sokolovna, podkroví i vlkovská náves. Děti se tady každý den v prima kolektivu 
hlavně hýbaly, sportovaly a na vymoženosti techniky, které je od pohybu čím dál tím víc odvádějí, si ani 
nevzpomněly. 
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Další akcí, kterou jsme si i  přes všechna opatření a  nařízení troufl i uspořádat, byla tradiční sokolská 
dovolená v  Chorvatsku. Letos bohužel poznamenaná mnoha komplikacemi účastníků před odjezdem 
a poruchou autobusu při cestě k moři, ale vlastní pobyt ve středisku Duče nás opravdu odměnil. Tak krásný 
týden u teplého moře s téměř prázdnými plážemi jsme již několik let nezažili. Všichni jsme se vrátili zdraví 
s dostatečnou „zásobou“ potřebného vitamínu D.

Výlet na lodičkách po řece Cetině



Cvičení v sokolovně, v pozadí nová okna

Havarijní stav kopilitů je už naštěstí minulostí

Tělocvičná jednota Sokol Vlkov na akci obdržela dotaci na investici od Královéhradeckého kraje z progra-
mu 20SPT10-0013 ve výši 135 000 Kč. Velké díky patří spoluvlastníkovi objektu Obci Vlkov, jejíž zastupitelé 
odsouhlasili zafi nancování majetkového podílu na této investici ve výši 5/9 z rozpočtu obce (tj. 209 417 Kč), 
celkový podíl Sokola pak činil 167 533 Kč (tj. 4/9 z celkové částky). Sokolové ještě získali příspěvek od So-
kolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy ve výši 13 500 Kč a zbývajících 19 033 Kč doplatili ze svého rozpočtu. 
Za spolupráci děkujeme zejména starostovi obce Jaroslavu Veverkovi. Obec jako většinový vlastník celou akci 
administrovala. Díky patří i Jaroslavu Hynkovi, který po dokončení akce ihned provedl potřebné zednické za-
právky uvnitř sokolovny. Naše 
jednota nechala sokolovnu vy-
malovat, vyprali jsme veškeré 
sítě, umyli okna, a tak nezbý-
vá než se těšit, až si budeme 
moci ve vylepšeném a  čistém 
prostředí zase zacvičit. Zatím 
se to podařilo jen jediný den 
– cvičili naši nejmenší a hned 
druhý den byla sokolovna 
z nařízení Vlády ČR znovu na 
dlouhou dobu uzavřena.

Věříme, že nám i  v  této 
těžké době zůstanou členové 
Sokola věrní, protože členské 
příspěvky tvoří významnou 
část našeho rozpočtu. Ještě 
jednou děkujeme obci Vlkov, 
že podporuje naši činnost kaž-
doroční dotací. 
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Výměna kopilitů za okna
V září jsme plni naděje zahájili pravidelná cvičení, abychom 8. října museli sokolovnu z nařízení Vlády 

ČR znovu uzavřít. Čas v sokolovně, kde se nemohlo cvičit, jsme ale využili k výměně dosluhující kopilitové 
stěny za okna. Kopility z roku 1976 byly na mnoha místech popraskané, na několika místech proražené, do 
objektu i zatékalo. Na výměnu byl opravdu nejvyšší čas, jednalo se už o havarijní stav. Akci provedla fi rma 
ZTL CONSTUCT CZ, s. r. o. Zlín za celkovou částku 376 951 Kč, kterou spoluvlastníci objektu (obec + Sokol) 
uhradili v poměru svých majetkových podílů.  



Ocenění Sokol roku 
pro sokolku z naší jednoty

První místo v  kategorii Vzdělavatelský počin 
roku 2019 v  prestižní anketě Sokol roku, kterou 
pořádá Česká obec sokolská, převzaly v září 2020 
Helena Rezková z  vlkovské sokolské jednoty 
a Pavlína Špatenková ze Sokola ve Dvoře Králové 
nad Labem. Cenu získaly za autorství knihy 
Nebylo jim souzeno žít, dále za pořádání besed 
k tomuto tématu osudů popravených a umučených 
členů Sokola za 2. světové války i  za umístění 
prvních sokolských Kamenů zmizelých na území 
Královéhradeckého kraje.

Ocenění převzaly v Tyršově domě v Praze z rukou 
vzdělavatele České obce sokolské bratra Michala 
Buriana a  Jakuba Flejšara, autora originální ceny 
(sokola vyvedeného v kovu).

Sokol roku: v  této anketě se vyhlašují nejlepší sokolští republikoví sportovci a  sportovní kolektivy 
v kategoriích mládež do 18 let, junioři do 23 let a dospělí, dále nejlepší trenéři, cvičitelé, sportovní kolektivy, 
objev roku, Cena fair play Aloise Hudce a kulturní a vzdělavatelský počin roku. 

Do roku 2021 všem přejeme hlavně pevné zdraví.                   Za T. J. Sokol Vlkov Zdeněk Krejčí, starosta

Helena Rezková a Pavlína Špatenková
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Sokolky a  ženy z  Vlkova napekly začátkem 
prosince více než 10 kg vánočního cukroví a dalších 
dobrot pro domov důchodců v  sousedních 
Černožicích nad Labem. Akci iniciovala naše 
sokolská jednota. Ještě jednou děkujeme všem za 
jejich čas a  nadšení, a  tlumočíme velké díky od 
sestřiček i klientů domova. Bylo to pro ně vítané 
zpestření v adventní době poté, co se několik týdnů 
potýkali s velkým rozšířením nákazy covidem-19. 

Dopoledne na Štědrý den jsme pak obdarovali 
naše členy starší 70 let a  členy výboru jednoty 
krásnými hrnečky s  logem Sokola, které nechala 
vyrobit naše Sokolská župa Podkrkonošská-
-Jiráskova. Dárek měl velký ohlas a  někteří 
obdarovaní neskrývali dojetí, že na ně Sokol ani 
v těžké době nezapomíná.



Aktivity základní a mateřské školy 
neustaly ani za pandemie

V  jarních měsících, kdy došlo k uzavření celého subjektu, jsme vyučovali prostřednictvím předtáčených 
videí, která doma, takřka „na koleně“, natáčely všechny učitelky. Když myslím všechny, je to tak. Nejen ty 
ze základní, ale také z mateřské školy měly za úkol alespoň na chvíli zabavit své děti a ulevit tak rodičům, 
kteří s nimi zůstali doma. Na podzimní vlnu jsme se již připravovaly s předstihem, i když jsme netušily, že ten 
předstih je přibližně desetidenní. Nově jsou naši žáci vyučováni přes Offi  ce 365 Teams, kde vidí nejen svého 
učitele, ale také své spolužáky. S nimi mohou také telefonovat i mimo výuku, nechybí jim tedy tak výrazně 
sociální kontakty. Co se týká obsahu výuky, zůstala nepřerušena, takže u našich žáků nedochází ke zpoždění 
probírané látky nebo jejímu vynechávání. Rády bychom touto cestou poděkovaly všem rodičům našich žáků, 
že s námi zvládají tento nelehký úkol. V současné situaci, v lednu roku 2021, se distančně vyučuje pouze 3., 
4. a 5. ročník. Ostatní žáci a také děti z MŠ jsou ve škole, pokud jejich počty netrápí případné karantény.

Během roku 2020 dobíhaly dotace MŠMT Šablony II. V jejich rámci jsme zdarma navštívili Skanzen venkova 
v Krňovicích, kde jsme si zkoušeli vyrábět mýdlo a dozvěděli se mnoho ze života venkovanů před 50 až 200 
lety. Dále jsme měli ve škole projekty: MŠ Včely (H. Adamcová) a Zdravé nožky (zaměřeno na zdravou plosku 
nohy), ŠD Broučci a hmyz (H. Adamcová), Josefovská pevnost (spolupráce s Monikou Krejčovou). V ZŠ se 
uskutečnil projekt Finanční gramotnost, kde jsme získali III. stupeň ocenění „Finančně gramotná škola“. Škola 
i školka znovu zažádala o dotaci MŠMT Šablony III. Díky nim získá opět fi nanční prostředky pro asistenta 
a chůvu a také možnost fi nancovat projekty, které pedagogičtí pracovníci vytvoří.

Do situace v Základní škole a Mateřské škole v Rasoškách se promítla, tak jako v celé republice, 
koronavirová pandemie. Již od jara střídají naše děti a žáci výuku prezenční s tou distanční.

Výuka v době koronavirové
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Základní škola celá léta obesílá výtvarné soutěže v celé ČR. Garantem těchto projektů je vychovatelka 
školy Zuzana Dušková. Letos škola získala čestné uznání společnosti Bájo Česká Skalice se zadáním „Pohádky 
Boženy Němcové“. Dále byla oceněna žákyně 4. ročníku Eliška Krapáčová se svou prací v tématu „Požární 
ochrana očima dětí“.

V případě, že jsme prezenčně ve škole a školce, stíháme také nějakou zábavu. Mateřská škola přivítala ve 
školce divadélko: Princ a švadlenka. Děti se bavily v Barevném týdnu a Karnevalu s klaunem. Školáci uspořádali 
Čertovské odpoledne a maškarní bál. 

Obě oddělení nezapomněla na vánoční besídky, které byly letos, bohužel, ochuzeny o dárky od přímých 
přispěvatelů, hlavně rodičů, ale i tak bylo dárků od obce Rasošky, případně od statečných jednotlivců dost. 
Děkujeme.

Od školního roku 2020 – 2021 dochází do školy 51 dětí v mateřské škole a 49 žáků základní školy. Z důvodu 
odchodu na mateřskou dovolenou byla přijata nová vychovatelka ZŠ, Lucie Jirsáková, a z důvodu odchodu 
do důchodu Hany Lovasové byla přijata nová kuchařka Lenka Uhlířová. Haně Lovasové za její letitou starost 
o naše plné žaludky moc děkujeme.

Vážení občané Vlkova, Vám všem bych chtěla popřát klidný přechod od rozblázněného a nebezpečného 
začátku roku 2021 do klidnějšího jara a klidného léta. Mnoho splněných přání, překonání sebe sama, pevnou 
vůli a chuť žít a prát se se všemi nástrahami v naší krásné zemi.

Za ZŠ a MŠ Rasošky Dana Štěpánová

Maškarní bál ve školní družině 
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Dětský karneval

Sokolské šibřinky



Vzpomínka 
na dobu, 

kdy se ještě 
mohlo 

ve Vlkově 
tančit…  

Z archivu Josefa Malého 
a Sokola Vlkov


