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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

letošní podzim se nesl v duchu komunálních voleb. Dovolte mi Vám poděkovat jménem svým a jménem svých 
spolukandidátů za podporu ve volbách. Nesmírně si toho vážíme. Vaše hlasy jsou pro nás důležité, je to výzva jít dál 
a udělat vše pro to, aby naše obce vzkvétaly. Pro volební období 2022 – 2026 máme mnoho plánů a já pevně věřím, 
že se nám podaří je zrealizovat. 

Velký dík patří též organizátorům kulturních a sportovních akcí, které se v našich obcích v nedávné době uskutečnily. 
O tom, že byly úspěšné, svědčí spokojení návštěvníci a kladné ohlasy. Zároveň všem děkuji za příspěvky a fotogra�e 
do našeho zpravodaje.

Konec roku se nezadržitelně blíží a s ním přichází období adventu, doba očekávání a příprav na Vánoce. Rád bych Vás 
pozval na slavnostní Rozsvícení vánočního stromu, které se uskuteční v pátek 25. 11. od 18:00 hodin ve Voděradech. 
Věřím, že zde budeme mít možnost se zastavit a zapomenout na každodenní shon, popovídat si s přáteli a užít 
si tu kouzelnou atmosféru.  

Přeji Vám klidný konec roku a hlavně pevné zdraví.
Michal Hejna, starosta 
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ZPRÁVY Z ÚŘADU
Bezhotovostní platby
V kanceláři obecního úřadu můžete nově využít 
možnosti bezhotovostní platby. Jednoduše zaplatíte 
kartou, telefonem nebo chytrými hodinkami. Účtenku 
Vám vytiskneme, případně odešleme na e-mail.        -

Máte zaplaceno?
Vyzýváme občany, kteří do dnešního dne neuhradili 
poplatky, aby tak obratem učinili.              -

Aplikace Česká obec
Stáhněte si mobilní aplikaci a získávejte aktuální 
informace z obce Voděrady.                  -

Odběr SMS zpráv
Chcete získávat aktuální informace z naší obce? 
Zaregistrujte si zasílání SMS zpráv. Vyplněním 
registračního formuláře na webu obce www.obec-
voderady.cz se přihlásíte k odběru aktualit z obecního 
úřadu.

Volby do Zastupitelstva obce Voděrady 
23. – 24. 9. 2022
Ve dnech 23. a 24. 9. se konaly volby do zastupitelstev 
obcí. V obci Voděrady bylo voleno 15 členů zastupitel-
stva. Občané měli možnost podpořit své zástupce, kteří 
projevili zájem účastnit se komunální politiky. Za obec 
Voděrady byly registračnímu úřadu podány 2 kandi-
dátní listiny, a to „Vršáci“ a VRCHA 2026.

Zvolení zastupitelé 
•  Ondřej Kovaříček – „Vršáci“, 289 hlasů
•  Jaroslav Mrázek – „Vršáci“, 277 hlasů
•  Miloš Jarkovský – „Vršáci“, 276 hlasů
•  Bc. Michal Hejna – „Vršáci“, 275 hlasů
•  Radek Panenka – „Vršáci“, 267 hlasů
•  Jiří Pinkas – „Vršáci“, 263 hlasů
•  Michaela Dernerová – „Vršáci“, 255 hlasů
•  Bc. Martina Műllerová – „Vršáci“, 251 hlasů
•  Ing. Filip Helan – „Vršáci“, 240 hlasů
•  Mgr. Hana Šolínová – „Vršáci“, 237 hlasů 
•  Josef Oubrecht – „Vršáci“, 234 hlasů
•  Josef Novák – „Vršáci“, 233 hlasů
•  Ing. Petr Mrázek – „Vršáci“, 221 hlasů
•  Martin Malenovský – VRCHA 2026, 155 hlasů
•  Richard Pekáč – VRCHA 2026, 153 hlasů



Okrsek  
č. 

Obec Počet  
voličů 

Vydané  
úřední 
obálky 

Volební  
účast 
v % 

Platné  
hlasy 

Volební strana 
č. 1 
Vršáci 

Volební strana 
č. 2 
VRCHA 2026 

Počet 
hlasů 

% Počet 
hlasů 

% 

1 Voděrady 234 138 58,97 1668 1300 77,94 368 22,06 

2 Uhřínovice 112 59 52,68 648 504 77,78 144 22,22 

3 Ježkovice 35 30 85,71 347 297 85,59 50 14,41 

4 Vyhnanice 42 34 80,95 406 392 96,55 14 3,45 

5 Nová Ves 75 61 81,33 786 712 90,59 74 9,41 

6 Vojenice 68 45 66,18 588 541 92,01 47 7,99 

Celkem  566 367 64,84 4443 3746 84,31 697 39,21 

 

Děkujeme předchozímu zastupitelstvu za práci pro naše obce.

Jak se volilo v našich obcích

Uzavření obecního úřadu v době Vánoc
Informujeme naše občany, že obecní úřad bude v době 22. 12. 2022 – 1. 1. 2023 uzavřen. 
Vyřiďte si, prosím, své záležitosti včas. Děkujeme.                               -
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Rada
•  Bc. Michal Hejna - starosta
•  Ondřej Kovaříček - místostarosta
•  Jaroslav Mrázek
•  Josef Novák
•  Mgr. Hana Šolínová

Kontrolní výbor
•  Miloš Jarkovský – předseda
•  Radek Panenka
•  Josef Oubrecht

Finanční výbor
•  Ing. Petr Mrázek – předseda
•  Ing. Filip Helan
•  Jiří Pinkas 

Kulturní komise Rady obce Voděrady
Rada obce na svém jednání dne 1. 11. 2022 schválila kulturní 
komisi v tomto složení: Bc. Martina Műllerová – předseda, 
členové Michaela Dernerová a Libor Nízký.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Voděrady se konalo ve středu 19. 10. 2022 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomné zastupitele a občany uvítal starosta obce Michal 
Hejna. Zvolení zastupitelé složili slib a následně přistoupili k volbě starosty, místostarosty 
a zbývajících členů rady obce. Zároveň proběhla volba členů a předsedů �nančního a kontrolního 
výboru.
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DATOVÉ SCHRÁNKY
Na základě změny zákona získávají od 1.1.2023 datovou 
schránku automaticky všichni živnostníci a nepodnikající 
právnické osoby. 

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud 
datovou schránku nemáte, věnujte této informaci pozornost. 
Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během 
1. čtvrtletí 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami 
již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách 
www.chcidatovku.cz.



Z VÝJEZDU JEDNOTKY HASIČŮ 
OBCE VODĚRADY

Dne 25. července 2022 v 15:46 hodin se na Vrchách opět rozezněla 
požární siréna. Jednotka hasičů obce Voděrady vyjížděla k požáru 
balíkovacího stroje na poli u Uhřínovic, kde při sečení došlo ke 
vznícení slámy uvnitř stroje. Jednotka dorazila na místo jako první 
v plném počtu 6 hasičů a ihned zahájila hašení prostřednictvím 
jednoho C proudu s použitím smáčedla. Podstatnou část ještě před 
příjezdem hasičů vykonala obsluha stroje, která duchaplně ihned 
po zaregistrování kouře použila vlastní ruční hasicí přístroj, což 
značně ulehčilo celý zásah, a to navíc v období velkého sucha. 
Balíkovač byl tlakem vody následně vyčištěn od zbytků doutnající 
slámy, aby nedošlo k opětovnému zahoření. Stroj tak byl zachráněn. 
K Uhřínovicím rovněž dorazili profesionální hasiči ze stanice 
Rychnov nad Kněžnou a dvě cisterny sboru dobrovolných hasičů 
města Solnice. 

Za SDH Voděrady J.B.Dvořák
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PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY
Mezi občany obce Voděrady přivítal starosta v neděli 18. 10. pět nových občánků. Slavnostní odpoledne zahájily 
děti ze Základní školy Voděrady, pod vedením Mgr. Lenky Nedvídkové, s krátkým kulturním programem, v jehož 
závěru předaly maminkám nových občánků podzimně laděné květiny. Starosta obce společně s matrikářkou obce 
paní Romanou Brandejsovou předali novým občánkům a jejich rodičům pamětní list a dárek. Následoval podpis 
rodičů do pamětní knihy a společné focení, o které se postaral pan PaedDr. Ladislav Miček. Novým občánkům 
a jejich rodinám přejeme hlavně hodně zdraví.                                                -----------



SPORTEM KU ZDRAVÍ

KNIŽNÍ NOVINKY 
V OBECNÍ KNIHOVNĚ 
VE VODĚRADECH

V našich obcích byla vybudována dvě nová hřiště, 
a to ve Voděradech a v Ježkovicích. V Ježkovicích mysleli 
zastupitelé obce na naše nejmenší občánky. Děti můžou 
nově využívat skluzavku, houpačku a nechybí ani 
pružinová houpačka ve tvaru motorky. Voděradské 
workoutové hřiště je určeno především teenagerům 
a starším. Pokud si nebudete vědět rady, jak cvičit, 
můžete využít moderních technologií. Na každém 
herním prvku je umístěn nejen návod, ale i QR kód. 
Jeho načtením spustíte krátké instruktážní video. 
Věříme, že hřiště budou hojně využívána.        -

„Život není to, co chceme, ale to, co máme.“ Citát z knihy Listopád. Alena Mornštajnová 
napsala strhující a jímavý příběh, který se v naší zemi naštěstí nestal. V různých 
podobách se však dodnes odehrává v řadě míst na světě.               -

Příběh o tom, že náprava chyb je k ničemu, když v životě děláme další, si můžete přečíst 
v knize Dobře mi tak od Radky Třeštíkové.                                      -

Les je podivuhodné místo, kde se odehrávají překvapivé věci: stromy navzájem 
komunikují. Láskyplně se starají o svoje potomstvo a pečují dokonce i o své staré 
i nemocné sousedy. Stromy vnímají, cítí a mají i paměť. Neuvěřitelné? Ale pravdivé! 
Můžete se sami přesvědčit v knize Petra Wohllebena Tajný život stromů, která se stala 
světovým bestsellerem.                                           -

Milovníky psů a koček určitě potěší kniha Susan Findenové Casper, kocour cestující 
autobusem, skutečný příběh čtyřnohého pasažéra nebo kniha Filipa Brožka Gump, pes, 
který naučil lidi žít. Jedná se o speciální vydání u příležitosti premiéry stejnojmenného 
celovečerního �lmu.                                                       -

Malé čtenáře jistě upoutá kniha Marty Guzowské Detektivové z Tajemné ulice – Záhada 
upířího hrobu. Série Detektivové z Tajemné ulice kombinuje dobrodružný příběh 
se zajímavostmi z historie a podává jej zábavnou, interaktivní formou. Otázky na konci 
kapitol vtahují čtenáře do děje a nutí ho logicky přemýšlet.                  -

Jednou z nejúspěšnějších dětských sérií všech dob jsou Deníky malého Poseroutky, které 
doslova vládnou světu. Nenechte si ujít již deváté dobrodružství Výlet za všechny peníze.

Staré tričko nebo jiné vyřazené oblečení nemusí vždycky skončit v koši na odpadky. 
Můžete z něj naopak snadno vytvořit něco nového. Díky návodům a nápadům z knihy 
UPCYKLACE Nový život starých věcí dokážou začátečníci i pokročilí proměnit staré 
šatstvo, ručníky, prostěradla a jiný vysloužilý textil v originální a užitečné věci, které 
můžou dál sloužit.                              Kamila Panenková, knihovnice
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ODPADY

DO NÁDOB NA PLASTY 
NEPATŘÍ A NESMÍ BÝT VKLÁDÁNY TYTO ODPADY
-  Podlahové krytiny (linoleum, všechny druhy koberců, koberečky z automobilů)
-  Všechny druhy obuvi včetně gumáků
-  Plastové hračky obsahující kovové nebo jiné součástky
-  Gumové/ nafukovací hračky
-  Plavecké potřeby a zahradní bazény všech rozměrů
-  Zahradní hadice
-  Plastové blistry (platíčka od léků) obsahují alobal
-  BATERIE všechny druhy – při spalování/drcení by mohlo dojít k výbuchu!
-  Silně znečištěné plasty 
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍ ŠKOLY

Již tradičně si na naší škole pro děti 1. stupně připravují třídní učitelky celoroční hru, která děti zábavnou formou 
namotivuje ke snaze a píli, aby žák ve škole plnil vše, co má.                                                                 -

Na prvňáčky čekala letos třída plná pejsků, kočiček a otisků tlapiček a s tím spojená hra s názvem „Tlapkovaná aneb 
cesta za dobrodružstvím“.  Za splněné úkoly, pochvaly a dosažený úspěch sbíráme zvířatka- pomocníčky, následně 
tlapičky a zvířecí kamarády. Cílem hry je setkat se se svým oblíbeným mazlíčkem a zároveň rozluštit překvapení, které 
na ně na konci školního roku čeká.                                                            -

První měsíc školy, ten nejtěžší, už máme zdárně za sebou. Děti udělaly veliký pokrok, naučily se třídní i školní 
pravidla, zorientovaly se v prostorách školy a zjistily, že zvládnou už spoustu věcí bez pomoci rodičů. Velký kus práce 
nás ale ještě čeká. Musíme poznat, přečíst a umět napsat všechna písmenka z abecedy, umět je pokládat do slov i vět. 
Naučit se počítat do 20 a poznávat svět kolem nás zase trochu jinak, než tomu bylo dosud v mateřské škole.    -

Na samém konci ale budou sedět v lavicích sebevědomé děti pyšné nad sebou samými, že to všechno zvládly a poznají 
ten prima pocit, když si vezmou do rukou knížku, přečtou si ji nebo i různé nápisy ve městech, v televizi, v časopisech 
a podobně. Půjdou do obchodu a budou si umět spočítat, kolik korunek mají v peněžence a kolik si toho za ně můžou 
koupit. Zkrátka poznají, jak se jim život se všemi těmi novými informacemi posunul vpřed, a tím je zase o kousek 
snazší. 

A to jim ze srdce přejeme, nejvíce tu radost a spokojenost ze sebe samých, co všechno díky škole dokázaly!        -

Za kolektiv zaměstnanců tř. uč. Lenka Nedvídková

Datum 1. září patří neodmyslitelně především dětem, které prvně kráčí do školy s aktovkou na 
zádech plny očekávání, nervozity a natěšení, že jsou zase o kousek větší, starší a tedy důležitější. 
Naše škola přivítala tento rok 21 nových žáčků. Naposledy byl takto početný ročník před 7 lety.  -
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PO PRÁZDNINÁCH ZAS, 
NASTAL ŠKOLKY ČAS

Hned v září na nás čekalo posvícení, na něž se děti hezky ustrojily a vyrazili jsme společně do průvodu, kde hrála živá 
hudba. Pěkné počasí nám přeje už celé dva měsíce, a my si tak můžeme užívat procházky do přírody. Začátkem 
listopadu plánujeme “Strašidelnou dušičkovou cestu”, která měla již vloni velký úspěch. Rodiče s dětmi se zapojí 
do podzimní soutěže a jejich krásné výrobky budou vystaveny na školní zahradě, kde si je návštěvníci budou moci 
prohlédnout a hlasovat o nejhezčí výrobky. K občerstvení jsme návštěvníkům připravili společně s dětmi strašidelné 
linecké cukroví, medové kuličky či na zobnutí jablíčkové křížaly. V dalším období nás bude čekat Mikuláš s čerty 
a anděly a poté krásný vánoční čas.                                      --------------------------------------

Eliška Krajčovičová, MŠ Voděrady

Po prázdninách jsme přivítali nové dětičky, které zastoupily místečko našim bývalým 
předškolákům. Od samého začátku školního roku přicházely nové děti převážně s úsměvem na 
tváři, a i když bylo pár slziček, brzy je vystřídal úsměv. Děti, které už do školky chodily, si s nimi 
hezky hrály a pomáhaly jim tak v novém prostředí.                                -
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POUŤ VE VYHNANICÍCH

Po mši kroky všech zamířily do hospůdky Pod Lípou, která 
je vzdálena od kapličky pár metrů. Zde se každoročně 
pořádá pro veřejnost zábava s živou hudbou a občerstvením. 
Na grilu se točil zdatný pašík, na čepu tekl proudem Kozel 11 
a v udírně chytaly barvu klobásky.  

Novinkou tohoto roku bylo krásné velké podium postavené 
na nové vyrovnané ploše pod hospůdkou, na kterém nám 
zpestřil odpoledne Mladý Týnišťský orchestr ZUŠ pod 
vedením vyhnanického rodáka a výborného hudebníka 
Mgr. Pavla Plašila. Ani mírný deštík nezabránil hojné účasti 
příznivců dechové hudby. Ta byla znát především 
v rychlosti ubývání zásob pití i jídla. Pro členy orchestru 
ZUŠ Týniště bylo po celé odpoledne, večer i dlouhou noc 
zajištěno bezplatné občerstvení i pití v režii SDH Vyhnanice. 

Ve chvíli, kdy utichlo velké podium a hudebníci se vrhli 
na velkou spoustu připravených pizz, které zajistily, že pašík 
a klobásky zbyly také na ostatní hosty hospůdky, 
se rozeznělo menší podium pod přístřeškem. Několik 
zkušenějších členů orchestru zde bavilo obecenstvo svým 
krásným hudebním uměním a ponoukalo svými libo-
zvučnými tóny k tanci.                           ---

Zábava byla v plném proudu a na malém podiu byli večer 
mladí hudebníci vystřídáni kapelou Koplaho Band, která je 
již řadu let tradičním hudebním doprovodem vyhnanických 
poutí. Pro méně znalé se jedná o hudební kapelu, jejíž 
kapelníkem je již jmenovaný Mgr. Pavel Plašil, rodák 
z našich malých Vyhnanic. Tato kapela nás provázela svou 
hudbou a elánem celým večerem a dlouhou nocí až do jedné 
hodiny ráno. 

Celá tato vyvedená akce byla zakončena mezi druhou a třetí 
hodinou ranní, kdy mohli s dobrým pocitem místní 
organizátoři otočit klíčem, uzamknout hospůdku a vydat se 
spořádaným krokem ke svým domovům. 

Závěrem bych chtěla všem poděkovat za účast, a především 
místním hasičům za snahu stmelovat a bavit lidi Na 
Vrchách.  

Iva Bašková ml.

Každým rokem se v neděli po 16. červenci slaví ve Vyhnanicích Pouť Marie Karmelské. Místní 
hasiči ji pořádají vždy v sobotu a letos se datum krásně sešel. Pouť je vždy zahájena ve 14 hodin mší 
svatou v místní kapli zasvěcené právě Marii Karmelské. Sejdou se zde převážně místní a rodáci, 
ale není vyloučeno, aby se pomodlit za své blízké přišli i lidé z okolních vesnic. 

9



DALŠÍ ROČNÍK PIVNÍHO POCHODU 
OPĚT VE ZNAMENÍ DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ

V sobotu 23. července 2022 se konal druhý ročník Vršáckého 
pivního pochodu, do kterého se stejně jako vloni aktivně 
zapojily všechny sbory dobrovolných hasičů osmého okrsku 
z jednotlivých vesnic a další dobrovolníci. A nutno říct, že akce 
se opět vydařila. Počasí nám přes menší krátkou odpolední 
přeháňku přálo, a tak pivní turisté mohli vyrazit na dobře 
známou patnáctikilometrovou trasu přes celá Vrcha, včetně 
rozhledny Osičina. Letošní ročník přinesl malou změnu 
v podobě pivních památečních tácků, které obdržel každý 
v jednotlivých výčepech a na něž se dávala razítka za úspěšné 
splnění úseku. Rovněž i účast se oproti předchozímu 
prémiovému ročníku zvýšila. Kromě mnoha místních jsme 
zaznamenali i účastníky například z Nového Města nad Metují, 
Opočna, Rychnova nad Kněžnou nebo i Třebechovic pod 
Orebem. Jenom ve Voděradech se ve zbrojnici vypilo kolem 
200 l piva. Jelikož naším cílem bylo a stále bude, aby si každý 
účastník užil trochu pohybu, dobrého jídla a pití a pokochal se 
naší krásnou přírodou, zůstane pochod i nadále bez jakéhokoliv 
vstupného. Nelze proto přesně říct, jaká byla účast, ale 
vzhledem k množství vydaných tácků a zaplněnosti zbrojnic 
počítáme kolem 500 lidí, což je více než loni.

Chtěl bych tímto za SDH Voděrady poděkovat všem, kteří 
se podíleli na realizaci a aktivně se zapojili, zejména celému 
osmému okrsku za perfektní spolupráci a rovněž i obci 
za pomoc při propagaci události. Těšíme se zase další rok!

Za SDH Voděrady J.B.Dvořák
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ZVĚŘINEC NA VOJENICKÉ NÁVSI

Od 16 hodin bylo na programu divadelní představení Zvěřinec pana Ezopa, se kterým k nám až z jižních Čech přijelo 
Divadlo NAVĚTVI. Jakub s Matějem s sebou přivezli příběhy pro všechny obdivovatele mravoučných zvířátek. 
V příbězích nechyběla legrace, vtip, hravost, písničky, překrásné kostýmy, ale i poučení. Rozesmáté obličeje po 
skončení divadla napověděly, že se bavili jak děti, tak i dospělí.

Po celou dobu akce na návštěvníky čekal fotokoutek U veselé zebry, kde mimo jiné probíhalo i fotografování 
s dravcem. Velmi žádanou zastávkou se stal i výtvarný koutek, kde si děti zkusily výrobu zápichů se zvířecími motivy 
a rybářský koutek, kde děti čerpaly informace o obyvatelích našich vod a mohly si vyzkoušet své dovednosti v praxi.

A jak už to tak bývá, ke každé správné akci patří i dobré pití a občerstvení, a o to nouze rozhodně nebyla. K zakousnutí 
byla například grilovaná kuřátka, párky v rohlíku, nanuky nebo třeba nadýchaná cukrová vata, která udělala obzvlášť 
dětem velkou radost.

Děkujeme vám všem, kteří jste za námi zavítali a vybrali si Vojenice jako místo pro rozloučení se s prázdninami. 
Velmi děkujeme za �nanční podporu obce i dalším sponzorům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. A do třetice 
patří velké díky všem, kteří se do akce zapojili nebo podali pomocnou ruku… a že jich bylo.

Za SDH Vojenice a přátele Petra Novotná

Na konci letních prázdnin, v sobotu 27. srpna, to na vojenické návsi opět ožilo. Konalo se tradiční 
Rozloučení s prázdninami s podtitulem Máme rádi zvířata. Zábavná zvířecí stezka vybízela 
k procházce po okolí a kladla dětem do cesty nejrůznější úkoly, za jejichž splnění na děti v závěru 
trasy čekal speciálně zřízený stánek s odměnami, kde si každý vybral podle svého gusta. 
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POSVÍCENÍ VE VODĚRADECH

Po poslední přestavbě byl kostel sv. Petra a Pavla 
ve Voděradech slavnostně vysvěcen 9. září 1888 na 
svátek jména Panny Marie. To se můžeme dočíst v zápisu 
tehdejšího kněze Ignáta Horkého ve farní kronice. 
V dnešních katolických kalendářích je však jméno Marie 
uvedeno 12. září. Proto se ve Voděradech slaví Posvícení 
vždy druhou neděli v září.                               -

Posvícenské pondělí ve Voděradech bylo zahájeno mší 
svatou v kostele sv. Petra a Pavla. V 9:40 hod. se průvod 
přesunul k pomníku padlých, kde k přítomným krátce 
promluvil P. Mgr. Filip Foltán a starosta obce Bc. Michal 
Hejna. Následně za doprovodu dechové hudby 
Valánečka, pod vedením Milana Vencla, došel průvod 
na hřiště TJ Sokol Voděrady, kde bylo připraveno bohaté 
občerstvení. Tradiční posvícenská jídla si mohli 
návštěvníci vychutnávat až do pozdních hodin. 
Od 18:30 následovala posvícenská zábava.       -

Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kostela, které je označováno termínem 
dedicatio. Výročí posvěcení chrámu bývala vždy velmi slavnostně připomínána. Jejich průběh byl 
podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu (svatého, kterému je kostel zasvěcen). 



LEONA MACHÁLKOVÁ VE VODĚRADECH
„Jsi můj pán“, „Jdi za štěstím“ a další známé písně zazněly 
v úterý 5. října v kostele sv. Petra a Pavla ve Voděradech v 
podání Leony Machálkové. Pořadatelem koncertu byla 
Obec Voděrady ve spolupráci s Římskokatolickou 
farností Voděrady. Role organizátora se opět aktivně ujal 
předseda kulturní komise obce Voděrady pan Libor 
Nízký. O koncert byl velký zájem, jak bylo vidět na 
zaplněných lavicích v kostele. Dlouhý potlesk ve stoje 
svědčí o tom, že se koncert líbil.              ------
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PODZIMNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Po dvouleté covidové pauze uspořádala Obec Voděrady setkání důchodců, tentokrát trochu 
netradičně v podzimním období. Ve čtvrtek 27. 10. přišlo do tělocvičny místní základní školy 
68 občanů, kteří uvítali možnost se setkat a pobavit se svými vrstevníky.                -------

Při vstupu obdržel každý účastník setkání drobný dárek. 
Po slavnostním uvítání a úvodním slovu starosty obce 
vystoupila se svojí prezentací por. Mgr. Alena Kacálková 
z Policie Rychnov nad Kněžnou. Preventistka policie se 
zaměřila především na informace týkající se bezpeč-
nosti seniorů a dále na riziko krádeže. Poutavé 
vyprávění doplnily krátké �lmové spoty. Následovala 
výborná večeře. Vepřový řízek s bramborovým salátem 
z kuchyně paní Martiny Pekáčové opět nezklamal. 
Nechyběl ani zákusek a káva. K tanci i poslechu zahráli 
manželé Schůtovi z Rychnova nad Kněžnou. Věříme, 
že si naši občané tento podvečer užili, a těšíme se na další 
setkání. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav.                                                              

Kolektiv OÚ Voděrady
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ADVENT A VÁNOCE VE FARNOSTI
Milí (nejen) Voděráci,  

prosinec na nás vždy dýchne atmosférou vybízející k zamyšlení, více 
si uvědomujeme, co pro nás lidi kolem nás znamenají.  Možná je to také čas, kdy 
si můžeme opět říct „promiň“, protože to je jedna z největších forem projevu 
lásky. Skutečnost, že mi o druhého jde více než o mé vlastní ego. Tím můžeme 
některé nalomené, rozbité vztahy opět urovnat. V Polsku mají při štědrovečerní 
večeři takový milý zvyk. Vezmou obyčejný oplatek a ostatní si z něho kousek 
ulomí jako projev lásky a odpuštění. Až pak zasednou ke svátečnímu stolu. 

Tento rok byl pro nás náročný, plný změn nejenom u nás ve farnosti, ale také 
v mém působení, proto jsem musel mnohé přehodnotit a upravit. Děkuji těm, 
kteří změny přijali, a děkuji za vaši trpělivost. 

K vánoční atmosféře jsme pro vás připravili ve spolupráci s obcí dva 
koncerty:

První bude 9. prosince v 19:00, při kterém vystoupí žáci ZUŠ z Opočna. 
Druhý bude tradiční Rybova mše vánoční 26. 12. v 16:00 – všechny vás 
srdečně spolu s panem starostou zveme. 

O adventu vás chci pozvat také do Opočna na Tradiční výstavu Betlémů, 
která bude v budově děkanství na Trčkově náměstí každý prosincový adventní 
víkend, a to od 10:00 do 16:00.

18. prosince ve 14:30 bude na Trčkově náměstí v Opočně živý betlém, který 
připravujeme ve spolupráci se Státním zámkem Opočno.  Při té příležitosti 
bude možné si vzít domů Betlémské světlo, které přivezou naši skauti. 

Vánoční bohoslužby u nás ve Voděradech budou následovně:

24. 12. ve 21:30 mše svatá (F. Foltán)

25. 12. v 8:00 bohoslužba slova (A. Loos)

26. 12. v 8:00 mše svatá (F. Foltán) 

1. 1. 2023 v 8:00 bohoslužba slova (A. Loos) 

Po slavnosti Tří králů proběhne tradiční Tříkrálová sbírka v sobotu 7. 1. 2023. 
Je to akce Charity, kdy se vybírají peníze na pomoc nemocným a na �nancování 
aktivit v místní charitě. Peníze tedy zůstávají v regionu a pomáhají vyloženě 
našim lidem. Jménem charity za vaše dary moc děkuji. 

V závěru roku chci moc poděkovat všem, kteří přispíváte na chod farnosti. 
Letos se nám povedla udělat část ozvučení ve farním kostele a část střechy. 
V příštím roce tyto věci dokončíme, měla by se dokončit také elektri�kace 
kostela, která je v havarijním stavu. Následně kostel vymalujeme (to však 
až v dalším roce). 

Přeji nám všem, aby tyto svátky byly opravdu svátky pokoje, aby se Boží pokoj 
usídlil v našich srdcích a všechny sváry z něho vyhnal. 

P. Mgr. Filip Foltán
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DÝŇOVÁNÍ
V neděli 23. 10. se konal druhý ročník voděradského 
Dýňování a nutno říci, že se vyvedl. Počasí nám přálo, 
byl příjemný barevný podzim, a tak se odpoledne sešlo 
celkem hojně účastníků soutěže o nejkrásnější vydla-
banou dýni. Pořadatelé se letos snažili ještě více 
tematicky zpříjemnit prostředí staré hasičárny, a tak 
bylo možné vidět nápaditou výzdobu v podobě 
strašidýlek, kostlivců, světýlek, pavučin a všudy-
přítomných dýní. Prostor se rozrostl o vyhřívaný stan, 
ještěže jsme ho měli. Pod rukama šikovných tvůrců 
vzniklo spoustu nádherných dýní, 40 z nich bylo 
vystaveno na návsi na zahradě u Pokorných a až do 
Dušiček byla možnost hlasování o tu nej. Dýně sklidily 
úspěch, večer zpříjemňovaly procházky po Voděradech, 
dokonce i auta přibržďovala, aby byla lépe vidět ta svítící 
podívaná.                                     -
Celý podvečer bylo možné ochutnávat rozličné dobroty, 
ať už sladké makronky, koblihy, perníčky nebo linecké, 
či slané dýňové chipsy, polévku, cizrnu s dýní po indicku 
a mnoho dalšího. Za zmínku stojí i "dýňová káva" 
podávána v krásném aranžmá s pusinkami.             -
Výsledek hlasování do uzávěrky zpravodaje ještě nebyl 
znám, tak se aspoň ve fotogra�ích podívejte na krásnou 
atmosféru celé akce. Děkujeme všem zúčastněným 
a těšíme se na další příležitosti k příjemnému setkání.      

Za všechny pořadatele a SDH Voděrady 
zdraví Martina Műllerová. 
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DNE 3. LISTOPADU PROBĚHL 
JAKO KAŽDÝ JINÝ ROK HALLOWEEN

Start byl u naší základní školy, kde jsme pro děti 
připravili na zkrácení dlouhé chvíle fotokoutek, kde se 
mohly děti vyfotit a vymalovat strašidelné omalovánky. 

Trasa vedla netradičně na druhý konec Voděrad směrem 
na Uhřínovice. Návštěvníky po cestě čekalo 6 stanovišť 
se zábavnými úkoly. Nezapomněli jsme ani na strašidla, 
kterých bylo hojně. Na odvážné děti čekaly na stano-
vištích a v cíli sladké odměny.                      -

Akci pořádala 9. třída s pomocí osmáků, kterým tímto 
děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat obci a panu 
starostovi za vstřícnost a nemalý příspěvek, který jsme 
využili na nákup odměn. Přišlo velké množství lidí, 
a akce se proto vydařila.                          -

Šárka Pinkasová, Tereza Brandejsová, 
Vanessa J. Fabiánová
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ČINNOST TJ SOKOL VODĚRADY 
SE PO COVIDU VRÁTILA DO NORMÁLU

Fotbalový oddíl TJ Sokol Voděrady má za sebou 
vydařený rok, ve kterém se naše činnost vrátila po 
covidových letech do normálních kolejí. Fotbalová 
soutěž proběhla bez jakýchkoli omezení a my jsme 
mohli navázat na celou řadu aktivit z minulých let. 
Aktuálně se již sezóna uchýlila k zimnímu spánku, 
a tak můžeme zrekapitulovat veškerou naši činnost.

Náš klub se již přes rok věnuje také práci s dětmi, 
pro které pořádáme pravidelné tréninky vedené formou 
her a zaměřené na získávání fotbalových dovedností. 
Přes léto chodíme s dětmi na hřiště a v zimě využíváme 
služeb voděradské tělocvičny. Scházíme se v počtu 
10-15 dětí ve věku přibližně od 4 do 6 let. V případě 
zájmu uvítáme v našich řadách i další děti, ať již kluky nebo holky, které mohou být třeba budoucností našeho klubu.

Ve fotbalovém A týmu po skončení minulého ročníku došlo během letní přestávky k celé řadě změn, a tak jsme 
do nové sezóny nastupovali hned s několika novými hráči. Po podzimní části soutěže našemu celku patří sedmá 
příčka, kdy se nám z devíti zápasů podařilo získat 12 bodů. Ne všechny zápasy jsme zvládli podle našich představ a do 
jarní části sezóny máme rozhodně co napravovat. Nyní čeká naše hráče dlouhá, téměř půlroční pauza.

Určitě nesmíme zapomenout na Vršovan Cup, který jsme v roce 2022 uspořádali po dvouleté odmlce způsobené 
covidovými zákazy všeho druhu. Jednalo se již o 26. ročník tradičního turnaje v malé kopané. Ve Voděradech jsme 
přivítali 21 týmů, které se utkaly ve dvoudenním turnaji o putovní pohár a hodnotné ceny. Z vítězství se nakonec 
radoval tým Krásní a nezkrotní. Mužstvo tvořili kluci, kteří fotbalově vyrostli v nedaleké Solnici.        -

Ovšem fotbalové tréninky, zápasy nebo turnaje nejsou jedinou aktivitou Sokolu. Letos na jaře jsme se společně s obcí 
podíleli na otevření multifunkčního hřiště, které doprovázel bohatý kulturní i sportovní program. V září pak 
v hospodě na hřišti proběhlo každoroční posvícení, jež tradičně navštěvují nejen místní, ale i lidé z blízkého okolí. 
V našich aktivitách budeme pokračovat i nadále a těšíme se na každého návštěvníka, který zavítá do našeho 
sportovního areálu.                                                                            -

Michal Janeček, TJ Sokol Voděrady
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KAM NA VÝLET - ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 
NA SKALCE A EKOCENTRUM KRUPÁRNA

Když se z Voděrad vydáte přes Trnov severovýchodním směrem přibližně 9 km, dostanete se do 
vesnice Podbřezí. Zaparkovat můžete na parkovišti naproti místní škole u soukromého zámku 
Skalka a pak už se vydejte po červené turistické značce podél řeky Dědiny. Zhruba po 350 m 
přejdete po mostě říčku na její druhý břeh a pokračujete dalších 300 m až k židovskému hřbitovu. 
Hřbitov je to maličký, ale má úžasné kouzlo. Těsně za ním je na Dědině - Zlatém potoce splav, v létě 
láká k brouzdání a cachtání se. Nechybí ani lavička, kde si můžete dát svačinu. 

Komu stačí kratší procházka, má možnost se odsud 
vrátit zpět na místo startu po svých, zdatnější turista 
může pokračovat ještě něco málo přes 3 km stále 
po stejné turistické značce. Kousek před obcí Dobré 
potom narazíte na most přes řeku, za ním se dejte vpravo 
(stále po červené) a po chvilce dojdete k přírodní 
zahradě Arocha (více na www.arocha.cz). Ekocentrum 
se nachází v bývalém mlýně, tzv. Krupárně, a v experi-
mentální zahradě najdete zeleninové záhony, ovocný 
sad, studánku, několik rybníčků, hmyzích domečků 
a broukovišť, příbytků pro hady, ještěrky, ptáky aj. 
Jelikož se všechno nachází přímo na turistické značce, 
můžete se tu projít i sami, případně oslovit pana majitele 
Pavla Světlíka a domluvit se na bližší prohlídce. 

Celková trasa měří něco málo přes 4 km. Zpět se lze 
vrátit po svých buď stejnou trasou, nebo po silnici přes 
Lhotu Netřebu. Ve všední dny se můžete zpět svézt 
autobusem, jezdí vždy po 12. a 15. hodině. 

Oběd si pak můžete dát třeba ve vyhlášeném motorestu 
Skalka přímo u hlavní silnice, cestou k němu si neza-
pomeňte všimnout velkého dřevěného sumce a rybáře 
na místním rybníčku vedle houpaček a obecního úřadu 
(dřevořezba z Proměn dřeva z nedalekých Hraštic).

Míša Tošovská
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OSOBNOSTI VRCHŮ 
FRANTIŠKA JELENOVÁ

Co první udělala porodní bába, když vešla do domu?

No, obrátila svou mysl k Bohu, aby vše dobře 
dopadlo, protože porody nebyly nikdy lehkou 
záležitostí. Děti se rodily doma často ve špatných 
hygienických podmínkách.                --

Pro připomenutí se chci v tomto příspěvku 
s vděčností dotknout životního příběhu voděradské 
porodní asistentky paní Františky Jelenové z čp. 61, 
která také byla požehnáním pro celá Vrcha.       --

Tehdy se říkalo porodní bába, ale nepředstavujme si 
dnes nějakou babku. Paní Jelenová byla na začátku 
své profesní působnosti také mladá a v dodržování 
hygieny nekompromisní. V matrikách je zapsána 
jako zkoušená porodní bába, protože na to měla 
školu.                                     --

Pocházela z Přepych a tuto profesi „podědila“ 
po svojí mamince Josefě Hrochové, která je také 
zapsaná u několika porodů ve voděradské matrice 
narozených.                            -

Paní Františka Jelenová odrodila stovky dětiček 
a ve Voděradech byl jejím prvním novorozenečkem podle farní matriky, kterému dne 10. dubna 1919 pomáhala 
na svět, Josef Plašil z Voděrad čp. 16.                                                 -

Paní Jelenová následně chodila ještě novorozenečky koupat, ošetřovat pupíček, a hlavně je doprovázela s tatínkem 
a kmotry ke křtu, který býval hned následující den nebo v dalších nejbližších dnech. I ona pronášela tehdy běžnou 
větu: „Tak maminko, odnesli jsme Vám pohánka a vracíme Vám křesťánka.“ Některé i sama pokřtila, což porodní 
báby dělaly v případě, že hrozilo úmrtí děťátka.                                           --

Její poslání na tomto světě bylo krásné, ale náročné, namáhavé, vyčerpávající, vyžadující nepřetržitý dosah. -

Helena Hloušková

Voděradský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku - evidenční číslo MK ČR E 23617 - náklad 400 ks 
Vydavatel: Obec Voděrady, Voděrady 70, 517 34 Voděrady, IČ: 00275506, tel.: 494 384 524 e-mail: urad@obec-voderady.cz
Gra�cké zpracování a tisk:  Morčinko - Tiskárna Rege, Opočno, www.tiskarnarege.cz                         Distribuováno zdarma

Náměty a připomínky posílejte na adresu urad@obec-voderady.cz. Zasláním materiálů do redakce souhlasíte s tím, že tyto materiály mohou 
být otištěny v tomto zpravodaji a vystaveny na webových stránkách obce, jakkoli redakčně upraveny a jejich zasláním nevzniká nárok na honorář. 
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den svozu

Obec Voděrady,  www.obec-voderady.cz
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