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Vážení spoluobčané, milí čtenáři Voděradského zpravodaje!
Při pohledu do kalendáře, který mám na svém pracovním stole si uvědomuji, 
jak čas rychle běží. Červenající se třešně na stromech i sklizeň z vlastních 
zahrádek nám dává tušit, že se o vládu přihlásily, mnohými velmi očekávané 
a oblíbené, jarní i letní měsíce a rok 2020 je ve své polovině.
Ač se to pravděpodobně vymykalo všem našim představám, letošní jaro bylo 
poznamenáno nouzovým stavem, který se dotkl našich šesti obcí 
nevyjímaje. A tak jsme se namísto výletů do turisticky oblíbených míst 
chystali na zcela novou zkušenost, která obnášela výrobu vlastních roušek, 
omezený pohyb, život v ústraní a dodržování přísných hygienických 
pravidel.
Po celou tu dobu jsem se velmi těšil na okamžik, kdy vyjádřím svůj velký 
vděk všem z Vás, kteří i v této nelehké situaci zmobilizovali své síly a rozhodli 
se pomáhat. Ve středu dne 18. března řada dobrovolnic zareagovala na 
rozhlasovou výzvu Obecního úřadu, zasedla k šicím strojům a pustila se do 
šití látkových roušek, které se staly nedílnou součástí našich životů. Díky nim 
se nám na úřadě sešlo obdivuhodné množství roušek, které jsme mohli 
distribuovat potřebným, především starším občanům. Dovolte mi, abych na 
následujících řádcích těmto dobrovolnicím poděkoval i jmenovitě. Pevně 
doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a pokud by se tak přeci jen stalo, 
omluvte mě, prosím.
Jiřina Mrázková (Nová Ves), paní Čudová (Voděrady), Pokorná Martina 
(Voděrady), Mrázková Petra (Voděrady), Vrbická Helena (Vojenice), 
Nedvídková Lenka (Voděrady), Tomanovi Radek a Lucie (Voděrady), 
Dernerová Michaela (Voděrady), Novotná Libuše (Vojenice), Krystufová 
Blanka (Voděrady), Kovaříčkovi Ondřej a Marcela (Vojenice), 
Mudrochová Jana (Opočno), Obec Černíkovice, kolektiv zaměstnanců 
Obecního úřadu Voděrady.
Zvláštní poděkování bych rád věnoval i místní prodejně smíšeného zboží 
a jejich nabídce s rozvozem potravin seniorům. Veškerá pomoc byla více než 
vítaná. I proto se Obec Voděrady rozhodla ulevit všem našim občanům 
svozem odpadů zdarma a to po celé období nouzového stavu. Věřím, že Vám 
i tento krok přišel vhod.
Nyní jsme ve fázi, kdy se situace obrací k normálu a já jsem za to upřímně rád. 
Važme si toho, užívejme každého dne, a pokud je to jen trochu možné, 
nezapomeňme zůstávat alespoň jedním okem bdělí. 

Přeji Vám hezky prožité léto podle Vašich představ.
Bc. Michal Hejna - starosta
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA VRCHÁCH
V sobotu 4. ledna se na cestu za dobrými skutky vydaly skupinky tříkrálových koledníků, 
aby všem popřály hodně štěstí a zdraví v novém roce, zazpívaly a poprosily o příspěvek do charitní 
pokladničky. Myšlenka Tříkrálové sbírky vznikla před 20 lety a za tu dobu se, z původně regionální 
aktivity (olomoucká arcidiecéze), stala celorepubliková akce. Spoustu let se připojují také koledníci 
z našich obcí. Ať je mráz, déšť, sníh nebo bláto, věnují svůj volný čas, aby pomohli těm, kteří to 
potřebují. Akci v našich obcích organizuje Farní charita Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci 
s obecním úřadem a dobrovolníky.

Sešli jsme se v 8 hodin ráno na faře, rozdělili do skupinek, 
oblékli do kostýmů a přesunuli do kostela, kde nám pan 
farář udělil požehnání na cestu. Potom se již každá 
skupinka vydala na cestu. Tak, jako šli tři mudrci do 
Betléma, aby se poklonili narozenému Ježíškovi, tak jsme 
my šli po našich obcích a u každých dveří jsme zazpívali 
koledu a představili se: jméno Kašpar znamená strážce 
pokladu, Melichar „můj král je světlo“ a význam jména 
Baltazar je „ať Bůh králi život chrání“. Ve skutečnosti však 
zkratka K+M+B, kterou tři králové označili domovy, 
znamená „Christos mansionem benedicet“, nebo-li  
„Ať Bůh požehná tomuto domu“.  Kromě koledování jsme 
si užili i spoustu legrace a vykoledovali sladkosti.

Děkujeme všem, kteří nám otevřeli své domovy a přivítali 
nás s úsměvem, ale hlavně děkujeme za otevřená srdce pro 
potřeby našich bližních. Děkujeme panu faráři Bystrému, 
že pohotově zastoupil nemocnou vedoucí, všem, kteří nám 
na faře vytvořili zázemí pro unavené koledníky, rodičům 
děkujeme za to, že nám svěřili své děti. A dětem děkujeme 
za to, že vynaložily námahu, obětovaly svůj volný čas 
a vyrazily na pěší putování po našich obcích. 
Celkem jsme na Vrchách vykoledovali 31. 541,- Kč. Ještě 
jednou velký dík všem dárcům.  A kde sbírka pomáhá? 
Největší část výtěžku zůstává v regionu, konkrétně se jedná 
o obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově 
nad Kněžnou. Dále poputuje pomoc k rodinám s více 
dětmi, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi 
a Sdružení Neratov a na pomoc při mimořádných 
situacích (např. při povodních). Desetina výnosu sbírky 
bude poskytnuta na realizaci humanitárních projektů 
v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum.

2



VÝROČNÍ SCHŮZE VČELAŘSKÉHO SPOLKU 
V PŘEPYCHÁCH

Ve stopatnáctém roce existence včelařského spolku 
v Přepychách se konala v neděli dne 2. února 2020 výroční 
členská schůze Základní organizace Českého svazu 
včelařů, coby pokračovatele spolku včelařů.
Spolek dnes sdružuje 61 včelařů, kteří zazimovali na 
podzim loňského roku 731 včelstev. Na území spolku pak 
ještě včelaří 5 cizích včelařů (z jiných základních 
organizací). V současné době území spolku tvoří tyto 
vesnice: Přepychy, Záhornice, Zádolí, Trnov, Houdkovice, 
Voděrady, Vojenice, Nová Ves, Vyhnanice, Ježkovice, 
Bolehošť, Ledce, Očelice, Klášter n. D., Vysoký Újezd 
a Městec.
Včelaři hodnotili uplynulý rok a to především z pohledu 
výnosů, které se pohybovaly v průměru kolem 14 kg medu 
ze včelstva. Ale také sdíleli velké obavy o stavy včelstev, 
které jsou v poslední době decimovány především 
varroázou, nemocí způsobenou roztočem Varroa 
Destruktor a podpořenou klimatickými změnami 
o kterých již zřejmě nemůže být pochyb. Krátká a suchá 
jara i horká a suchá léta včelám neprospívají.

Včelařství je jeden z nejstarších oborů lidské činnosti a má velmi bohatou 
minulost. Člověk se již od nejranějších dob zabýval chovem hospodářských zvířat 
a věnoval pozornost včelám. Včelí med nebyl v minulosti používán pouze jako 
sladidlo, nýbrž i jako léčebný prostředek a nejinak je tomu i dnes. Lidé si včel 
odjakživa vážili, a právě proto je podpora včelařů o to důležitější. 

Letošní výroční schůze byla po pěti letech volební 
a tentokrát s velkou obměnou ve vedení spolku. Na vlastní 
žádost skončili: po 38 letech ve funkci předsedy př. Ing. 
Miroslav Štěpán a po 25 letech ve funkci jednatele př. 
Zdeněk Urban. Byl zvolen nový výbor ve složení: 
př. Ing. Josef Vostřez -  předseda, př. Jiří Král – jednatel, 

př. Jaroslav Martinec – místopředseda, př. Jana Nejmanová 
– pokladní, př. Petr Kašpar a Zdeněk Urban – členové. Dále 
byla zvolena nová kontrolní komise ve složení: př. Jana 
Krulichová, Miloslav Vomáčka a Václav Petera.
Za důvěrníky (jakási prodloužená ruka mezi výborem 
a včelaři v jednotlivých vesnicích) byli zvoleni tito členové: 
Ing. Petera Jiří, Petera Václav, Vomáčka Miloslav, Novák 
Miroslav, Kovaříček Tomáš, Preclík Josef, Urban Zdeněk, 
Bc. Hejna Michal, Pinkas Jiří, Štech Miroslav a Klimeš 
Josef.
Na schůzi byla také oceněna velmi dobrá spolupráce 
s obcemi, především s mateřskou obcí Přepychy v čele se 
starostkou p. Zdeňkou Seidelovou a dále pak s obcí Trnov 
v čele se starostkou p. Petrou Hartmanovou a s obcí 
Voděrady v čele se starostou p. Bc. Michalem Hejnou. 
Velmi si vážíme jejich podpory, zvláště na úseku podpory 
zdravotní péče o včely.
Schůze proběhla, tak jako i v minulosti, v klidné a srdečné 
pohodě v restauraci Katka v Přepychách. Na závěr bylo 
všem poděkováno za péči o včely, jako významného prvku 
našeho životního prostředí a popřáno hodně dobré mysli 
a rodinné pohody v celém novém roce 2020 a především 
pak zdraví jak členům spolku, tak jejich včelám.

Miroslav Štěpán
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U JEZEVČAT JE O ZÁBAVU I VĚDĚNÍ 
POSTARÁNO

Letošní rok s Jezevčaty byl opět naučný. S dětmi jsme 
poznali mnoho nového a také hodně zažili. Jak jsem psal již 
v prvním vydání Voděradského zpravodaje, tak i letos děti 
měly možnost setkávat se se zvířaty, která jsou neod-
myslitelně spojena s myslivostí. Přibyla nám i některá nová 
zvířata, a to fretka Fíla a poštolka obecná Ivan. Rád bych 
však zmínil i setkání se zvěří, a to nejen tou živou v lese, 
ale i sraženou na silnici nebo ulovenou z honů či 
z individuálních honů. Mezi ni patřil bobr, sražený na 
okraji naší honitby v Ličně nad pekárnou. 
Rád bych vám představil i nového člena vyučujících, Petra 
Culka z Vojenic, který vypomáhá s výukou v případě mé 
nepřítomnosti. Musím uvést, že Petr je výtečný řečník a 
starší myslivecký člen s mnoha zkušenostmi, a to i z dob, 
kdy myslivost měla jiný nádech než dnes. A nejen proto mě 
velmi těší, že se děti seznámí s historií myslivosti, která je 
přínosná a zároveň nepostradatelná u zkoušek z myslivosti, 
případně na Zlaté srnčí trofeji. 
Na kroužku jsme měli i návštěvu z Čáslavského letiště, při 
které nám Michal Vorlíček představil sokolnictví v jeho 
profesionální podobě. Hovořili jsme o biologické ochraně 
letišť. Jedná se o soubor opatření, která se zaměřují na 
ochranu různých druhů objektů (např. právě letišť) proti 
nežádoucím druhům ptáků a zvěře. Cílem je minima-
lizovat nebezpečí střetu letadel se zvěří nebo ptáky. 
Michalovi patří velké díky a jsme rádi, že nás navštěvuje na 

to větší mám radost, že se nám podařilo zorganizovat výlet 
za štěňaty Kláry Janíkové z Lična, která je součástí našeho 
mysliveckého kroužku. Klára Janíková je jedna z mála 
chovatelek drátosrstého maďarského ohaře v České 
republice. Její fena Mimi Garamparty měla druhý úspěšný 
vrh štěňat a my jsme je měli možnost navštívit. Děti 
a štěňata, to byla výborná kombinace! Však se podívejte na 
náš památeční snímek. Z Lična jsme se vydali zpět do 
Voděrad a cestou si udělali ještě malou zastávku 
v Uhřínovicích, abychom zkoukli můj chov divokých 
králíků. 
Pevně doufám, že si děti z mysliveckého školního roku 
2019 – 2020 odnesly zase nějaké nové poznatky a zážitky 
a budu doufat, že se brzy společně shledáme na myslivně ve 
Voděradech.

Za Jezevčata Lukáš Vašata

našich honech a rád se 
vrací do naší myslivecké 
společnosti.
Bohužel, ze známých 
důvodů jsme letošní 
výuku nemohli dotáh-
nout až do konce. Ale o 
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TAJEMSTVÍ SMÍRČÍHO KAMENE 
VE VODĚRADECH

Po celé České republice lze objevit kamenné smírčí kříže, vzpomínku na středověk a jeho tzv. smírčí 
právo. Jedná se o z kamene vytesané kříže, jejichž tvar se často odvíjel od zvyklostí v daném kraji. 
Tyto kameny se stavěly na místech, kde došlo k hrdelnímu zločinu nebo jinému neštěstí a jejich 
účelem bylo ulehčit svědomí za spáchaný zločin. Zvyk se dodržoval hlavně od 15. do 17. století. 
Jeden takový kříž máme i v naší obci Voděrady, a proto by mohlo být zajímavé vrátit se v čase 
a připomenout si jeho historii.

U domu čp. 31 (proti kostelu) je do země zapuštěna 
kamenná deska s reliéfem latinského kříže. Pověst vypráví, 
že v dávných dobách, když skončily podzimní práce, 
scházela se děvčata z celé vesnice na přástky. Dívky před 
svatbou pilně zhotovovaly svoji výbavu. Ne tak jejich 
nápadníci, kteří vymýšleli různé legrácky. Pozdě večer se 
nápadník jedné z nich rozhodl, že svou milou postraší. 
Oblečen do bílého roucha, přeskočil hřbitovní zeď, seběhl 
po svahu na silnici a dotíral na rozcházející se ženy. Dívka 
ho přes bílé prostěradlo nepoznala, v úleku ho uhodila 

vřetenem do spánku a to tak, že rána byla smrtelná. Proto 
prý před domem stojí kříž, na znamení odčinění hříchu. 
Zvyk se dodržoval hlavně od 15. do 17. století.
Kříž stával původně uprostřed dvora čp. 20, kde však 
překážel vozům, které přijížděly k hostinci, takže byl kříž 
poč. 20. století přemístěn k domu čp. 31. Polovina kříže je 
schována v zemi. 

Za poskytnuté podklady patří poděkování 
paní Kamile Panenkové
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU SE HLÁSÍ O SLOVO
Život na základní škole je rozdělen na dvě 
pololetí. To první jsme zdárně ukončili na 
konci ledna a tudíž byl počátek roku ve 
znamení prověřování toho, co se žáci první 
půlrok naučili. Snaha některých dětí 
pochlubit se tím nejlepším vysvědčením se 
musí ocenit.

Kromě vzdělávacích akcí čekaly naši školu v novém roce 
zimní pobyty našich žáků na horách. I přes nepřízeň počasí 
měli naši žáci štěstí. Dětem prvního stupně napadl sníh 
opravdu pár dnů před odjezdem, takže si pobyt na horách 
pěkně užili a zdokonalili se v lyžování. Žáci 2. stupně mívají 
počasí sice lepší, ale co je důležité, že i oni si zalyžovali 
a spokojeni a bez úrazů se vrátili domů.
A to už se celá škola začala, kromě plnění školních 
povinností, připravovat na již 11. ples naší školy.
Krásně vyzdobená tělocvična, o kterou se zasloužili naši 
žáci se svými učiteli, bohatá tombola, za kterou musíme 
poděkovat našim rodičům a sponzorům, a úsměvy a dobrá 
nálada tancechtivých, to vše nám řeklo – v tomto roce 
jediný ples ve Voděradech se opravdu vydařil.
Během ledna a února si někteří žáci ještě zasportovali, 
zarecitovali ve školních a okresních kolech soutěží a začali 
se těšit a připravovat na Velikonoce. Nikdo netušil, 
že poslední společnou akcí na několik měsíců bude 
příprava na svátky jara – paní učitelky zorganizovaly pro 
děti 1. stupně rychlokurz v pletení pomlázek.
Všichni ve škole jsme vnímali, co se okolo nás děje, že se 
i v naší zemi objevil neviditelný nepřítel. Překvapení bylo 
ale veliké, když jsme se dozvěděli, že školní vzdělávání se 
z tříd přesouvá do domovů. To, co by nebylo možné před 
10 - 20 lety, je dnes možné. Díky moderním technologiím 
žáci plní úkoly, které jim jejich učitelé posílají přes aplikaci 
Microso Teams nebo přes DM soware, několikrát týdně 
probíhá i online výuka, kdy děti mohou spolupracovat se 
svými učiteli a hlavně se také zkontaktovat se svými 
spolužáky, kteří jim už hodně chybí. Tento způsob výuky je 
složitý, náročný nejen pro učitele a žáky, ale i pro rodiče, 
velký dík tak patří většině rodičů, kteří svým dětem 
pomáhají a podporují je.
Během měsíce května se nám do školy vrátili žáci 



DOPUTUJE K NÁM KINO!
Obec Voděrady zve všechny děti a jejich rodiče na podvečerní promítání Putovního 
kina, které se uskuteční první zářijovou sobotu, dne 5. 9. 2020. Místo, přesný čas 
i program bude včas upřesněn.

Na tuto akci Vás srdečně zve Obec Voděrady
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9. ročníku. Dvakrát týdně se intenzivně připravovali na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, které byly 
naplánovány na 8. června. Ke konci května se vrátili i žáci 1. stupně. Vše probíhalo za mimořádných hygienických 
opatření. Rodiče posílali děti do škol dobrovolně. Ti, co do školy nechodili, těm učitelé posílali úkoly a probíhala online 
výuka.
Pevně věříme, že se zase vše urovná, a že nový školní rok budeme moci otevřít tak, jak jsme zvyklí. Ve školních lavicích se 
svými žáky.

Za ZŠ Voděrady Mgr. Bohuslava Jarkovská

NOVOVESKÁ MŠE SVATÁ
V sobotu 6. června po obědě se na Nové Vsi konala Mše svatá. Tak jako v minulém roce, i letos se vzhledem k nepříznivé 
předpovědi počasí tato slavnostní událost odehrála v Obecním domě. 



NA NÁVŠTĚVĚ V OBECNÍ KNIHOVNĚ

V úterý 28. dubna, po delší odmlce, otevřela dveře Obecní 
knihovny ve Voděradech usměvavá knihovnice paní 
Kamila Panenková a za dodržení zvýšených hygienických 
opatření tak přivítala všechny čtenáře. Vydejte se teď 
s námi i vy na krátkou exkurzi do naší knihovny, která sídlí 
v patře Obecního domu ve Voděradech, prostřednictvím 
našeho rozhovoru s paní Panenkovou nebo se do knihovny 
přijďte podívat osobně každé úterý od 17:30 – 20 hodin. 
Odměnou Vám bude zajímavé čtení a nepopsatelná vůně 
knih.

Můžete nám, prosím, prozradit něco bližšího o historii 
naší knihovny?
„V roce 1928 zřídilo zastupitelstvo obce veřejnou obecní 
knihovnu. Nejprve byla u Václavků (hostinec), později v 
budově kampeličky (čp. 66). Svoje knihy měly i spolky 
Sokol a Orel (zal. 1920). Rozsáhlé knihovny měli i někteří 
občané, byla to jakási prestižní záležitost té doby. V roce 
1958 byla knihovna přemístěna do nově vzniklé budovy 
MNV. Otevřením nové mateřské školy v roce 1992 se 
uvolnily prostory na faře a do dvou místností v přízemí 
byla umístěna knihovna. Nájem byl ale dost vysoký 

a problémy byly i s vytápěním naou. Po značném úbytku 
dětí v MŠ v 90. letech se knihovna přestěhovala v roce 1996 
do části budovy mateřské školy. V dalších létech ale opět 
počet dětí v MŠ stoupal, takže škole chyběly prostory 
a knihovna se opět stěhovala…. Vrátila se zpět do budovy 
obecního úřadu, tentokrát do patra. Všechny knihy 
i zařízení knihovny však bylo nutno ještě jednou 
vystěhovat do přilehlé hasičské zbrojnice v době 
rekonstrukce budovy 2015.“

Představila byste nám, prosím, co všechno si můžeme 
v knihovně vypůjčit? Kolik knih je v knihovně?
„V knihovně je cca 3 tis. knih. Jsou zde dětské knihy – 
pohádky, příběhy, dobrodružná literatura, básničky, 
naučná literatura. Jeden regál je zde vyčleněn na vcelku 
vyhledávanou literaturu - „povinnou četbu“. V dospělém 
oddělení je beletrie a odborná literatura z jednotlivých 
oborů, jako např. historie, zahrada, kuchařky, ruční práce, 
cestovatelství, encyklopedie a mnoho dalších. Přibližně po 
4-5 měsících je v knihovně obnovován tzv. výměnný fond, 
který zajišťuje knihovna Týniště nad Orlicí.“
Která skupina čtenářů je v knihovně nejpočetněji 
zastoupena, a která naopak nejméně? Jak se vyvíjí počet 
čtenářů?
„Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie. Dost často 
knihovnu navštěvují celé rodiny, děti doprovázejí rodiče či 
prarodiče a každý si zde vybere „to své“.“

Co se nejvíce čte a podle čeho vybíráte nové knížky do 
fondu knihovny?
„Hodně čtenářů vyhledává novinky, nyní byla například 
velká poptávka po knihách Patrika Hartla. Částečně se 
snažím těmto čtenářským zájmům a požadavkům vyhovět 
nákupem do našeho fondu, částečně je čtenářský zájem 
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O tom, že je četba považována za jeden z důležitých činitelů, který významně ovlivňuje 
představivost, vnímání, paměť, citový život člověka, dále trénuje mozek, paměť i koncentraci, 
pomáhá s upevňováním vůle a morálky a leckdy nám dává i návod na řešení nejrůznějších 
životních situací, není pochyb. A je to možná právě četba, na kterou si mnozí z nás udělali čas 
nebo si jí krátili dlouhou chvíli v letošní nelehké situaci, způsobené šířící se nákazou koronaviru.
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uspokojen i prostřednictvím výměnného fondu, popř. 
meziknihovními výpůjčkami. Při výběru knih se ale 
nezaměřuji jen na novinky, ale snažím se průběžně 
obnovovat a oživovat stávající fond. Část fondu – povinná 
literatura – je i občas doplněna knihou z darů od občanů ze 
zrušených osobních knihoven.“

Kdo se může stát uživatelem knihovny a co potřebuje 
k vystavení čtenářského průkazu?
„Každý, kdo by měl zájem o zapůjčení knih, se může 
v knihovně zaregistrovat – vyplní jednoduchý formulář 

a dostane průkaz čtenáře. U dětí 
je vhodné, aby u registrace byli 
rodiče. Registrace i výpůjčky jsou 
bezplatné.“

Co dalšího by mohlo naše 
čtenáře zajímat? 
„Do knihovny byl již v roce 2006 
zaveden internet, který mohou 
čtenáři také využívat.  Před 
v s t u p e m  d o  k n i h o v n y  j e 
umístěný tzv. knižní box, ve 
kterém jsou k volnému výběru 
umístěny knihy,  které byly 
vyřazeny z fondu nebo knihy od 
čtenářů jako dar ze zrušených 
osobních knihoven, které se nám 
již do fondu nehodí.“

Každý asi máme určitou představu o tom, 
co knihovnice dělá. Jak byste nám svoji práci 
přiblížila vy?
„Kromě práce se čtenáři ve výpůjční době je to 
spolupráce s knihovnou v Týništi nad Orlicí, 
tj. výběr knih do výměnného souboru, vyřizování 
požadavků čtenářů, zpracovávání nových knih, 
administrativní záležitosti. Aby se čtenáři 
v knihovně cítili dobře, je to i úprava interiéru 
knihovny.“

Co vás na vaší práci nejvíc těší a jaké knihy čtete 
nejraději?
„Pro každého knihovníka je určitě největším 

potěšením spokojený čtenář, který se do knihovny rád 
vrací. Občas mě potěší, a současně i pobaví, reakce 
některých nově příchozích čtenářů nebo jen návštěvníků, 
kteří jsou udiveni a mile překvapeni, jak také může taková 
malá vesnická knihovna vypadat a jak je vybavená.
Mých oblíbených autorů a knih je hodně, mám ráda 
životopisy, historické romány, moc nečtu detektivky, 
ale paradoxně mě v poslední době zaujaly historické 
detektivky Vlastimila Vondrušky.“

Za rozhovor děkujeme paní Mgr. Kamile Panenkové



ŠIŠKY, KŮRA, VĚTVIČKY
Z NICH PRO SKŘÍTKY CHATIČKY

Během jarních měsíců, tedy v době nouzového stavu, 
vzniklo u místní rozhledny Osičina cosi nového. Na 
svědomí to mají milovníci, obdivovatelé a přátelé zdejšího 
lesa, ale i náhodní kolemjdoucí, kteří na svých toulkách 
zdejší přírodou začali s výstavbou domečků a přístřešků 
z nejrůznějších přírodních materiálů. A tak se za pomoci 
malých i velkých stavitelů daly šišky, klacíky, kůra i mech 
do pohybu a vznikla celá miniaturní osada. 
Hravé členy SDH Vojenice a provozovatele rozhledny to 
nenechalo klidnými a rozhodli se celé kreativní dění 
podpořit. Projekt dostal jméno Skřítkový les a na 
internetových stránkách www.skritkovy-les.webnode.cz, 
které vznikly k tomuto účelu, se můžete podívat na 
fotogalerii rozmanitých stavení pro zmíněné pohádkové 
bytosti. Fotogalerie je pravidelně aktualizována a její 
součástí se mohou stát i vaše výtvory. Stačí zaslat fotku 
z vašeho počínání.
Pakliže se do vesničky rozhodnete zavítat osobně, dovede 
vás k ní zhruba 250 m dlouhá cesta, od rozhledny značená 

šipkami s odkazem na Skřítkový les. A protože budování 
nových, ale i oprava, vlivem počasí poničených domečků 
a chatiček, vyžaduje zručné ruce a notnou dávku fantazie, 
doporučujeme zabalit si s sebou malé občerstvení nebo se 
pro něj zastavit přímo na rozhledně. Taková svačina na 
čerstvém vzduchu, ve stínu vzrostlých stromů má jistě něco 
do sebe. K dispozici je vám posezení v přírodním duchu, ze 
kterého bude jedna radost sledovat šikovnost vašich dětí. 
Motto projektu zní „Vytvořeno dětmi pro děti“.
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Možná jste mezi těmi, kteří zaregistrovali 
nezvyklé dění v dříženském lese nedaleko 
rozhledny Osičina. O tom, že má zdejší les své 
kouzlo není pochyb a tak není divu, že se zalíbil 
lesním skřítků, kteří se zde rozhodli usadit a 
vystavět si svá obydlí.
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VŠECHNY CESTY VEDOU… 
NO PŘECE NA OSIČINU!

V pátek 1. května jsme všem svým pravidelným 
i náhodným návštěvníkům znovuotevřeli rozhlednu 
Osičina. A ačkoliv to může znít všelijak, i tady jsme před 
uvedením rozhledny do provozu dělali vše pro zajištění 
ochrany návštěvníků i personálu. Znovu vás tu tedy čeká 
krásný výhled do blízkého i vzdáleného okolí, příjemné 
posezení ve společnosti vzrostlých stromů a nechybí ani 
oblíbené nanuky. Vezměte proto své rodiny i přátele 
a zavítejte k nám, nebudete litovat.

SDH Vojenice

Otevírací doba rozhledny
1. dubna – 31. října 
soboty, neděle a státní svátky: 
10:00 – 12:00 h., 13:00 – 18:00 h.

Letní prázdniny: 
pondělí až pátek: 13:00 – 18:00 h.
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Z VÝJEZDŮ SDH VODĚRADY

OHLÉDNUTÍ ZA BOUŘÍ SABINE
Neděli 9. února 2020 strávili mnozí z nás přípravami na blížící se bouři Sabine, která od nedělního 
odpoledne páchala škody na severu a západu Evropy, a k nám měla dorazit v noci na pondělí. Před 
její sílou, která například na Sněžce dosahovala rychlosti až 180 km/h, nás s dostatečným 
předstihem varovali meteorologové. Doporučili zajistit okna i dveře, odstranit nebo upevnit volně 
uložené předměty, zabezpečit skleníky, nechodit do lesa, neparkovat v blízkosti vyšších stromů 
a podobně. 

V podvečer dne 26. 12. 2019 jednotka SDH Voděrady 
pomáhala s odstraněním následků dopravní nehody, kdy 
vozidlo Peugeot vyjelo mimo komunikaci, kde narazilo do 
sloupu zrcadla a následně se převrátilo na střechu zpět na 
komunikaci. Společně s profesionály z Rychnova nad 
Kněžnou místní hasiči odtlačili vrak mimo komunikaci 
a tu pak uklidili od střepů. 
V pondělí 10. února, po silnějších poryvech větru, přišla 
členům jednotky zpráva v tomto znění: 16:45 POMOC 
STROM PŘES VOZOVKU - neprůjezdné Voděrady - 
Vojenice. Přestože jednotka SDH vyjela okamžitě po 
obdržení zprávy, tak již na okraji Vojenic na místě zůstal 
pouze pařez po vyvrácené švestce.

Za SDH Voděrady Radek Panenka

Našimi obcemi se tato obávaná bouře prohnala bez větších 
dramat. A i když nás chvílemi bičovala prudkým deštěm, 
později kroupami, kácela suché stromy nebo lámala větve, 
vše se díky připravenosti, vás občanů a pohotových výjezdů 
dobrovolných hasičů, podařilo vyřešit bez větších 
komplikacích. Bohužel, nepříjemnost v podobě výpadku 
elektrického proudu, která od pondělního podvečera do 
úterního dopoledne sužovala Vyhnanice, Novou Ves a 
Vojenice, nebylo možné ovlivnit. A tak jsme si alespoň 
připomněli důležitost výdobytku moderní doby, kterou 
elektřina bezesporu určitě je.

Nejde Vám proud? Společnost ČEZ Distribuce radí nejprve 
si ověřit, zda je to jen ve vašem domě či i v okolí a poté 
zkontrolovat hlavní jistič. Na stránce www.bezstavy.cz 
pak zadáte svoji adresu a uvidíte, jestli je u vás naplánovaná 
odstávka, nahlášena porucha a především, kdy by měla být 
dodávka proudu obnovena. Přes tento web je samozřejmě 
možné poruchu i pohodlně nahlásit.
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DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ
Máme velkou radost a chceme se o ni s vámi podělit! Na 
počátku letošního roku se naší obci podařilo navázat 
spolupráci a podpořit Domácí hospic Setkání se sídlem v 
Rychnově nad Kněžnou. Věříme, že tímto krokem 
přispějeme k lepší informovanosti našich občanů o 
pomoci a péči v nejtěžších chvílích života.

Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost, 
která poskytuje sedmým rokem služby hospicové péče 
nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se 
rozhodly o ně pečovat doma až do konce jejich života. 
Domácí hospic byl založen v roce 2013, má sídlo 
v Rychnově nad Kněžnou a jezdí k pacientům na území do 
30 km od Rychnova. Tým hospice již pomáhal doprovázet 
více než 200 rodin, které se staraly doma o své těžce 
nemocné blízké. Nabízí služby také ve Voděradech a okolí.

Co nabízíme

· Všestranně podporujeme rodiny, které se rozhodnou
 pečovat o umírajícího blízkého v domácím prostředí
 (většinou se jedná o pacienty s onkologickým  
 onemocněním v konečném stádiu)
· Služby poskytují lékaři, zdravotní sestry, sociální
 pracovnice, psychoterapeut a duchovní dle potřeby 
 a přání nemocného a jeho rodiny.
· Lékaři a sestry zajišťují všechny odborné zdravotnické
 úkony, které je možné v domácím prostředí provádět. 
 K dispozici jsou rovněž kompenzační pomůcky 
 a  přístroje. Pomáháme kvali�kovaně zvládnout bolest 
 a další symptomy nemoci tak, aby pacient nemusel   
 trpět nesnesitelnou bolestí, byla trvale respektována 
 jeho důstojnost a v posledních chvílích života nebyl
 osamocen.
· Zdravotní péče je pečujícím rodinám k dispozici 
 24 hodin denně 7 dní v týdnu (k dispozici mají telefonní
 číslo, na které mohou kdykoliv zavolat o pomoc nebo
 radu), ostatní služby dle ambulantních hodin nebo
 individuální domluvy.
· Služby sociální pracovnice, psychoterapeuta a duchov-
 ního poskytujeme dle zájmu, potřeby a domluvy
 s pacientem nebo pečujícími.
· Služby hospice jsou určeny také pečujícím osobám, a to
 jak v období doprovázení nemocného, tak v době jeho
 úmrtí a v době zármutku.
· Sociální poradna je otevřena rovněž pro všechny

 zájemce z  veřejnosti, kteří potřebují poradit v 
 obtížných situacích při péči o člověka na konci života, 
 příp. po úmrtí blízkého (k dispozici je také vhodná 
 literatura).

Podmínky přijetí do péče:

· Bydliště do 30 km od Rychnova nad Kněžnou
· Terminální stádium nemoci, kdy je pacientovi
 ukončena aktivní léčba, příp. lékařem doporučena
 hospicová péče.
· Poskytnutí lékařské zprávy.
· Zajištěna celodenní přítomnost pečujícího z rodiny 
 pacienta nebo jiné pečující osoby.
· Vyplněny potřebné zaváděcí dokumenty a podepsána 
 smlouva s hospicem. 

Kontaktní údaje:

Adresa: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou 
Provozní doba pro zájemce o služby: 
Po, Čt a Pá od 8 – 11 hod. nebo v jinou dobu po telefonické 
domluvě (tel. 733 694 160). 
Další informace na www.hospicrychnov.cz
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Rok 2020 jsme v našem kostele uvítali společně s Bohušem 
Matušem a jeho hosty ze smíšeného komorního sboru 
X-tet z Rychnova nad Kněžnou. Jejich Novoroční koncert 
zaznamenal velký úspěch a sklidil zasloužený aplaus.
I jaro a jeho královnu Vesnu jsme měli v plánu přivítat 
koncertem konaným v dubnu, nicméně situace s pandemií 
zhatila naše plány. Ale neklesejme na mysli! Určitě vás 
potěší připravovaný koncert dívčího smyčcového tria 
INFLAGRANTI a jeho hostem Pepou Vágnerem konaný 
v úterý 6. října 2020 v našem voděradském svatostánku. 
Jeho začátek je naplánován na 19. hodinu.
Přestože je před námi léto a čas dovolených, už nyní bych vás rád pozval na vánoční koncert chystaný na čtvrtek 3. 12. 2020 
v podání naší patronky Terezy Mátlové a Radima Swaba v doprovodu chlapeckého sboru BONI PUERI. Zazní opět 
v krásném prostředí kostela Svatého Petra a Pavla, které umocní atmosféru blížících se Vánoc.

Moc se těším na Vaši návštěvu a užijte si nadcházející léto.
Libor Nízký

Možná jste si všimli, že pár 
kroků od našeho Obecního 
úřadu ve Voděradech vzniklo 
něco nového. Cestou na místní 
hřbitov nebo na procházku se 
můžete zastavit u nových 
úředních desek, kam pro Vás vyvěšujeme veškeré aktuální dění 
v našich obcích, ale i mimo ně. 

AKTUÁLNÍ DĚNÍ PŘEHLEDNĚ 
NA NOVÉ ÚŘEDNÍ DESCE

HUDEBNÍ ROK NA VRCHÁCH
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JAK DOBŘE SE VYZNÁTE V ČESKÝCH LÉČIVÝCH 
ROSTLINÁCH?

1. Léčivá rostlina, lidově zvaná též babí list, myší 
ouško, babyka, ranocel. Sbírají se listy před kvetením, 
které vídáváme zcela běžně na českých loukách, polích 
či u cest. Je velmi účinný především v boji proti kašli.
2. Léčivka, známá pod lidovým názvem babské ucho 
a jejíž léčivé účinky jsou spojeny s mnohaletou tradicí. 
Využívá se při zánětech a bolestech krku, ústní dutiny 
nebo při problémech se zuby. Nedoporučuje se však k 
dlouhodobému užívání neboť obsažená silice thujon 
působí v našem organismu omamně až toxicky.
3. Léčivá rostlina, lidovým názvem nazývána 
nebeklíč, bloudí, petrklíč apod.
4. Léčivá rostlina, jež obsahuje látky se silným vlivem 
na chování koček, které svou vůní silně přitahuje 
(podobně jako šanta kočičí). Tinktura z oddenku této 
rostliny se užívá např. při nespavosti, nervozitě apod.
5. Čaj z této rostliny, která se u nás pěstuje, prospívá 
dobrému spánku a uklidnění celého organismu. Jedná se 
o bylinu z čeledi hluchavkovitých. Je velmi podobná 
mátě a typická je pro ni příjemná citrusová vůně.
6. Jedná se o půvabný keř na našich zahradách se 
sněhobílými květy na jaře a s červenými plody na 
podzim. Je známý pro své účinky při srdečních 
chorobách.
7. Aromatická rostlina, jejíž název je vázán k lidové 
pověsti o této květině jako duši zemřelé matky, která její 
vůní vyjadřuje lásku svým dětem. Tato vytrvalá bylina, 

podobná a příbuzná tymiánu, kvete v červnu až září 
drobnými květy bledě růžové barvy.
8. Léčivá bylinka, která má výrazně žluté až oranžové 
květy a jež se stala symbolem veřejné sbírky na boj proti 
rakovině.
9. Oblíbená léčivá bylinka libé vůně, která v posledních 
letech hojně zdobí nejednu zahradu. Urychluje hojení, 
zmírňuje svalové napětí, působí proti kašli apod. Využívá 
se i k dekorativním účelům a kosmetice.
10. Kořen této rostliny se sbírá na podzim, suší se a jeho 
nasekáním, rozemletím na malé kousky a následným 
vařením vzniká hmota černé barvy (tzv. pendrek).
11. Tato léčivá rostlina připomíná svou výškou a žlutými 
květy pochodeň a dorůstá až do výšky 2 metrů. Roste na 
slunných místech, není choulostivá na stanoviště a lze 
ji úspěšně pěstovat i na zahrádkách. Úspěšně léčí kašel 
a pomáhá při nachlazení.
12. Jedná se o naši nejlépe známou, volně rostoucí léčivou 
rostlinu, která je celá léčivá. Kromě mnoha dalších léčivých 
účinků zlepšuje kvalitu vlasů a používá se i v kosmetice. 
Připravit si z ní můžete i výtečný špenát nebo nádivku. Celá 
délka této rostliny je pokryta žahavými chloupky.  
13. Rostlina, kterou bychom si mohli snadno zaměnit 
s kopřivou (zvlášť před tím, než začne kvést). Květ této 
rostliny je lehoučký a nadýchaný a hojně se používá např. 
při některých ženských onemocněních.
14. Příjemně vonící bylina, známá pod lidovým názvem 
kamilka. Je velmi podobná sedmikrásce. Působí proti-
zánětlivě, dezinfekčně a protialergicky.

PRÁZDNINOVÁ KŘÍŽOVKA PRO ČTENÁŘE 
VODĚRADSKÉHO ZPRAVODAJE

Třetí vydání našeho Zpravodaje Vám přináší novinku v podobě poptávané křížovky o ceny. 
Luštitelé mohou tajenku odesílat do 31. 8. 2020 e-mailem s uvedením kontaktních údajů na adresu 
urad@obec-voderady.cz nebo se s ní zastavit osobně v kanceláři Obecního úřadu ve Voděradech. 
Po skončení soutěže budou vybráni 2 náhodní výherci, kteří obdrží zajímavou cenu. Věříme, 
že se u luštění příjemně odreagujete, pobavíte a v neposlední řadě i osvěžíte své znalosti v oblasti 
českého tradičního bylinkářství.

A nyní ještě malá nápověda:
Výsledkem křížovky se doberete k zajímavému objektu v katastrálním území jedné z našich obcí. Zamýšlený objekt byl 
postaven v polovině 16. století Mikulášem z Ledské (někdy bývá uváděn i jeho syn Jan). První zmínka o tomto 
renesančním objektu pochází z roku 1593. Na konci 17. století, po roce 1694, přestává být objekt šlechtickým sídlem a je 
přestavěn na sýpku. Objekt je dobře viditelný ze silnice. Jedná se však o soukromý majetek, pro veřejnost nepřístupný. 
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JAK DOBŘE SE VYZNÁTE 
V ČESKÝCH LÉČIVÝCH ROSTLINÁCH?
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UŽ JSTE SLYŠELI O FILIPOJAKUBSKÉ NOCI 
V ČERVNU?

Známý lidový zvyk spojený s pálením 
ohňů, pálení čarodějnic, není třeba dlouze 
představovat. A ačkoliv tato oslava oproti 
minulosti prošla řadou změn, pro mnohé 
z nás je to po dlouhých zimních měsících 
především skvělá příležitost k setkání 
s přáteli. Pálení čarodějnic či �lipoja-
kubskou noc tradičně slavíme v noci z 30. 
dubna na 1. května. Letos však bylo 
všechno jinak, a tak jsme namísto velkých 
organizovaných ohňů pálili malé ohníčky 
v soukromí, u svých domů, na svých 
zahradách.

Byla to však velká kupa z větví, listí i dřeva v nejrůznější 
podobě, která se na vojenické louce hlásila o slovo. 
A tak se stalo, že se vojeničtí hasiči rozhodli uspořádat 
pálení čarodějnic o měsíc později a to v termínu 
s krásným a možná i magickým datem 6. 6. 2020.
A ačkoliv to podle předpovědi vypadalo na celodenní 
intenzivní déšť, opak byl pravdou. Když se kolem páté 
hodiny podvečerní začali scházet velcí i malí, 
aby nechyběli u této oblíbené události, spadlo z nebe 
čistě pár kapek, zřejmě pro výstrahu. Opravdová průtrž 
se spustila až kolem 20. hodiny večer, kdy už byla 
dozlatova ogrilovaná kuřátka téměř snědená a oheň 
ve značně pokročilém stádiu hoření.
A tak můžeme prohlásit, že to i letos stálo za to!
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Tìšíme se na Vás.

ROZLOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI 
VE VOJENICÍCH

V sobotu 29. srpna 2020 
od 13 hodin

Na vědomost se dává, že každoroční Rozloučení s prázdninami ve Vojenicích proběhne 
v sobotu dne 29. srpna od 13:00 hodin. I letos Vás nemine akční den pro děti i dospělé, pořádaný 
SDH Vojenice ve spolupráci s dalšími obyvateli obce. Čekat na Vás bude zábavný okruh okolní 
přírodou spojený s plněním rozličných úkolů a mnoho dalšího. Bližší informace budou včas 
zveřejněny na FB Vojenice - naše ves i prostřednictvím plakátů.

Na shledání se bude těšit SDH Vojenice + přátelé
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