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VOLEBNÍ STŘÍPKY 

Podzimní komunální volby 

se složením bohuslavického 

zastupitelstva nikterak 

neotřásly, o čemž může 

svědčit pokračovaní 

staronového starosty Jiřího 

Tojnara, i staronového 

místostarosty Vlastimila 

Nývlta, v jejich funkcích. 

Zdánlivě nezajímavé volby 

přesto přinesly spoustu 

zajímavostí, a že některé lze 

označit za vskutku přelomové! 

Například Vlastimilu 

Nývltovi se podařilo zdolat 

metu ryze historickou, když ve 

svých jednasedmdesáti letech 

byl zvolen nejstarším 

zastupitelem v novodobé historii obce.  

Rekord se podařilo zdolat také na druhém konci věkového žebříčku, když spolu s nejstarším 

zastupitelem byl zvolen i vůbec nejmladší zastupitel, který kdy v bohuslavickém zastupitelstvu 

zasedal. Jeho jméno ponechám zcela na Vaší fantazii. Prozradím jen věk – v době konání voleb mu 

bylo dvacet pět let. 

Pokud bychom chtěli hledat skokana voleb, resp. kandidáta, který byl zvolen z co možná 

nejspodnějšího místa kandidátní listiny, a osobní výsledek ho posunul na čelní místo kandidátky, 

opět bychom museli ukázat na toho nejmladšího. U kandidátů ze spodních míst totiž volič většinou 

svádí psychologický boj sám se sebou, když nechce riskovat, aby jeho hlas propadl. Ne, že by 

„spodní kandidáti“ neměli o hlasy zájem, ale svým umístěním dávají najevo, že se zvolením 

zkrátka tolik nepočítají (na rozdíl od těch horních). Navíc v komunálních volbách je na změnu 

pořadí kandidáta nutné získat více než deset procent hlasů, než činí průměr celé kandidátní listiny. 

Těm riskujícím, kteří i přesto svůj hlas zhodnotili, nezbývá než pogratulovat k dobrému úsudku.  

Je tu ještě jedna zajímavost, a to ta, že do zastupitelstva bylo zvoleno nejméně žen od roku 1990. 

V jedenáctičlenném samosprávném orgánu obce naleznete jen dvě ženy, zbytek osazenstva tvoří 

muži. Odhlédněme nyní od Bohuslavic a zamiřme do nedalekých Černčic, kde mají naprosto 

opačnou situaci. V sousední obci totiž kandidátní listiny vedly výhradně ženy. Zástupkyně něžného 

pohlaví mají také většinu v sedmičlenném zastupitelstvu. Není proto překvapením, že když zavítáte 

na tamní obecní úřad, tak Vás uvítá žena jak ve funkci starostky, tak i místostarostky. 

I tyto mety stále ještě zbývá v Bohuslavicích zdolat a už to, že Černčice mají takto flagrantní 

náskok, je pro Bohuslavice přinejmenším výzvou.  

 

Trošku toho vánočního sněhu na Ježíška a bezstarostný nadcházející rok přeje   Mgr. Milan Školník 
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P.S. A na co se můžete těšit v roce 2019? Určitě bude pokračovat pátrání po kořenech slavného 

francouzského herce. Připomeneme si jednoho národního buditele a jeho působení v obci. 

Omládneme při návratu v čase do devadesátých let a do vybraných konfliktních událostí spojených 

s tímto porevolučním obdobím. Na své by si měli přijít i fanoušci sci-fi, nepřesně 

vědeckofantastického žánru. A dozvíte se, k čemu všemu slouží obecní samospráva a v jakých 

případech se na ni můžete obracet.  

 

KAPELA PROSTOJ SE PŘEDSTAVUJE 

Není tomu tak dávno, co bohuslavickým kostelem sv. Mikuláše zazněly tóny hudební skupiny 

pod nevšedním názvem Prostoj. Smyslem benefičního koncertu pětičlenné kapely původem 

z Rychnovska bylo získat finance na opravu církevní budovy, která byla zasažena loňskou vichřicí. 

České písničky a poctivá textařina se u zástupců mladé hudební scény dnes už příliš nevidí, o to 

více je potřeba výjimkám na jejich spletitou hudební cestu tak trochu posvítit.  

 

Prostoj … název jehož význam pobaví. Jak jste na něj přišli? 

„Cíl byl jasný. Chtěli jsme vymyslet opravdu originální název. Přemýšleli jsme nad tím snad půl 

roku a během toho přišly nápady jako Chilli, Protón, Doba, Ve při, ... Ale ne vždy bylo reálné 

název použít.  Většinou byl již nějakou kapelou zabrán, anebo se nám postupem času jednoduše 

přestal zamlouvat. V květnu 2018 jsme se chystali na naše první vystoupení do Pardubic a pár 

týdnů před akcí nám přišla zpráva od pořadatele s prosbou o bližší informace, včetně názvu kapely. 

Tím, že jsme si příliš nevěřili, a taky měli jen pár písní v repertoáru, tak padl název Prostoj – ve 

smyslu vyplňování prostoje mezi kapelami.“  
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Jak jste se dali dohromady? Co Vás spojuje? 

„S Peťou jsme už od mala snili o nějaké kapele,“ říká frontman kapely Jindra Barabáš. „Během 

posledních dvou let náš sen začal být skutečností a bylo jasné, že kapela je na dobré cestě, byť jsme 

si museli projít počátečními peripetiemi. Na první zkoušku jsme dorazili ve třech: Já (kytara), Peťa 

(basa) a Ondra (bicí).  V této sestavě jsme ale nevydrželi dlouho, chtěli jsme totiž kapelu ještě o 

nějaký ten nástroj obohatit. Z toho důvodu jsme přizvali bráchu Vítka, který hraje na klávesy. 

V této sestavě jsme zůstali až do března 2018, kdy se k nám přidal skvělý hudebník Honza, který 

svými nástroji posunul naše písně zase o kus dál.“  

„Spojuje nás nejen nadšení a láska k hudbě, ale další společnou zálibou téměř celé kapely je 

hokej. Já spolu s Jindrou, Ondrou a Vítkem hrajeme hokej za HC Zilvar Rychnov nad Kněžnou a 

pravidelně se setkáváme na skautských akcích,“ upřesňuje baskytarista Petr.  

Jaké je věkové rozpětí kapely? Jak dlouho už hrajete?  

„Věkové složení je poměrně pestré. Nejmladšímu Vítkovi je sedmnáct let a nejstaršímu Honzovi 

bude osmatřicet. Takže můžeme říct, že naše fanynky si mají opravdu z čeho vybírat,“ vtipkuje 

Petr. „Všichni v tom ale spatřujeme přínos – navzájem se můžeme obohacovat. Začátek naší 

hudební dráhy sice datujeme od května 2017, ale v současném složení hrajeme od března 2018. 

Navíc k hudbě jsme měli všichni vztah už během dětství.“  

Na co vše hrajete? 

„V Prostoji najde uplatnění celá řada nástrojů. Ondřej Barabáš hraje na bicí. Honza Novotný na 

akordeon, saxofon i trubku. Jindřich Barabáš je kytaristou. Vít Barabáš naopak klavíristou. Já jsem 

zcela propadl baskytaře, přičemž poslední tři vyjmenovaní jsou zároveň i zpěváky.“ 

Jaký je Váš hudební žánr? Co můžete nabídnout jiného než ostatní kapely?  

„Repertoár je vskutku pestrý. Máme jak kousky pomalejší, tak i rychlejší. Nicméně vše zapadá 

do žánru pop-rock. Pořád zkoušíme něco nového, experimentujeme s texty a vždy se snažíme přidat 

nějakou myšlenku, která by posluchače co možná nejvíce oslovila.“ 

Kam to chcete až dotáhnout? Máte nějaký sen?  

„Možná to bude znít jako klišé, ale chceme hrát hlavně pro radost a pro lidi. Samozřejmě, že 

určité představy máme, ale držíme se při zemi. Tím největším snem tedy je oslovit naší hudbou a 

texty co nejvíce posluchačů.“  

Co plánujete v nejbližší době? Je možné si Vás objednat na kulturní či soukromou akci? 

„Pochopitelně, kamkoliv rádi přijedeme, tak jako jsme zavítali do Bohuslavic. Máme vlastní 

aparaturu, takže i po technické stránce nejsme limitováni. Co nevidět nás čeká koncert v jednom 

z pražských hudebních klubů, ale můžete nás samozřejmě najít pod jménem naší kapely jak na 

sociální síti Facebook, tak na našem Youtube kanálu, kde je možné si poslechnout ukázky z naší 

tvorby.“ 

 

Za rozhovor poděkoval 

Mgr. Milan Školník 
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NEJLEPŠÍ KNIHOVNICE JE TAKÉ Z BOHUSLAVIC 

Bohuslavice - V letošní anketě o nejlepší knihovnici Královéhradeckého kraje získala ocenění 

také Milena Archlebová z Obecní knihovny v Bohuslavicích, a to v kategorii malé veřejné 

knihovny. 

Výsledky byly vyhlášené na desátém celokrajském setkání knihovníků a ocenění za činnost pro 

svou obec a její obyvatele si do krajské metropole přijely převzít knihovnice ze všech koutů 

regionu. Milena Archlebová si odnesla cenu za dlouholeté působení v knihovně, o kterou se stará 

od devadesátých let, ale má za sebou už 33 let knihovnické práce. Její život je s knihovnou spojen 

od mládí, knihovníkem už byl její otec a v letech 1958 až 1966 se sama podílela na půjčování knih.  

 

Oceněná knihovnice má k této práci osobní vztah, ke čtenářům přistupuje s individuální péčí, 

zajišťuje meziknihovní výpůjční službu i donášku knih domů. Je její zásluhou, že čtenáři najdou 

v knihovně pohodu a příjemnou atmosféru. 

 

„Velmi si vážím neutuchajícího zápalu všech knihovnic i jejich neskonalé oddanosti této profesi. 

Patří jim velký dík, neboť jsou to právě ony, které v našich dětech budí lásku ke knihám,“ řekl 

hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který nad akcí převzal záštitu a osobně během 

slavnostního večera oceněným knihovnicím pogratuloval. 

 

Zdroj: https://nachodsky.denik.cz 
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Místostarosta: Mgr. Markéta Poláčková tel: 491 475 121 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE SV. JAKUBA A KULTURNÍCH AKCÍ  

V ČERNČICÍCH O VÁNOCÍCH 2018 

24.12. Štědrý den (pondělí) Mše svatá nebude.  

Setkání před zvonicí. Od 15 hodin se můžete těšit na otevřenou zvonici, vánoční punč a 

troubení vánočních koled. Otevřen bude i kostel s vánoční výzdobou (od 15 do 16 hodin). V kostele 

sv. Jakuba je vždy na Vánoce postaven betlém. Jeho základní část byla zakoupena před 9 lety a 

postupně se doplňuje. Vyrobil ho řezbář pan Lubomír Janoušek z Třebíče. Zveme všechny, a 

zvláště rodiče s dětmi, do vánočně vyzdobeného kostela i na prohlídku betléma. 

25.12. Boží hod vánoční (úterý) Od 8.00 hodin mše svatá. 

26.12. Promítání Vietnam, Kambodža, Thajsko. Pozvánka na promítání a zajímavé vyprávění 

P. Jana Linharta o jeho letošní cestě. Přednáška se koná na svátek sv. Štěpána od 15.30 hodin v 

Základní škole v Černčicích. Zveme všechny věkové kategorie na velmi zajímavé odpoledne. 

Vstupné dobrovolné. 

27.12. svátek sv. Jana (čtvrtek) Od 16.00 hodin mše svatá s žehnáním svatojánského vína, 

vystoupí hudební skupina Změna.  

29.12. svátek Svaté Rodiny (sobota) Od 17.00 hodin mše svatá s nedělní platností.  

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2019 

Tříkrálová sbírka se v Černčicích bude konat v pátek 4.1.2019 odpoledne. Naše domovy navštíví 

skupinka Tří králů s prosbou o finanční příspěvek pro potřebné. 

ZPRÁVY Z ÚŘADU 

Zájemci o DVD záznam z oslav 700 let od první písemné zmínky o obci Černčice se mohou v 

úřední hodiny zastavit na OÚ. Cena 100,-Kč. 

Obec Černčice nabízí formou zápůjčky kompostéry na biologicky rozložitelný odpad. Velikost 

kompostéru je 1000 l. Zájemci mohou požádat telefonicky nebo osobně v úředních hodinách na 

OÚ. Kompostér je poskytován zdarma, formou smlouvy o zápůjčce. 

V létě 2018 došlo po dlouhých letech k znovuobnovení místního rozhlasu. Jsme si vědomi, že je 

důležité myslet i na občany, kteří se z práce vracejí pozdě a místní rozhlas pro ně není dostupný. V 

souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů je v naší obci Mobilní rozhlas. Registrovaní 

ZDARMA dostávají SMS zprávy a e-maily o důležitých aktualitách – upozornění na odstávky 

energií, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. Pokud tuto službu ještě nemáte, 

zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.  

Jak se zaregistrovat? 

Osobně v úřední hodiny na OÚ nebo 

Vyplněním online registračního formuláře na adrese 

cerncice.mobilnirozhlas.cz 

 

mailto:obec@scerncice.eu
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CVIČENÍ DĚTÍ V TĚLOCVIČNĚ ČERNČICE 

VOLEJBAL DĚTÍ – od 7.12. začíná volejbal dětí všech kategorií, rodičů a všech, kteří mají 

zájem o volejbal, každý pátek od 19.00-20.00 hodin, vede pan Tláskal Petr. 

CVIČENÍ DĚTÍ – od 4.12. začíná cvičení dětí všech kategorií, každé úterý od 17.00-18.00 

hodin, vede paní Matoušová. 

ADVENTNÍ ČAS V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Adventní čas je pro většinu z nás ve znamení shonu, uklízení, pečení cukroví. Pro děti je však 

dobou těšení se a očekávání splnění 

svých tajných přání. 

Aby jim čas lépe utíkal, připravili 

jsme ve škole výtvarné dílny. Už 

týden předem děti lákaly tři adventní 

kalendáře, které si mohly přijít 

vyrobit. 

V pátek odpoledne se ve škole 

sešli téměř všichni žáci. Přivedli 

s sebou rodiče, prarodiče, někteří i 

staršího sourozence. Za úkol měli 

společně vyrobit vybraný adventní 

kalendář. Někomu se líbil domeček 

s 24 ruličkami, jiný dal přednost 

věnci s kolíčky. Někteří si přinesli 

větvičky a vytvořili stromečky s 24 

dárky. 

Bylo nádherné pozorovat, jak tatínek vyrábí střechu, zatímco syn zdobí ruličky, jak malé děti 

počítají a popisují kolíčky čísly, 

jak všem jde práce pěkně od 

ruky.  Nechybělo malé 

občerstvení v podobě buchet, 

perníků nebo slaného koláče, 

které paní učitelky upekly. Bylo 

to velmi příjemné odpoledne a 

žádný neodešel domů 

s prázdnou. 

 

                                                                                 

Mgr. Miroslava Ježková,  

ředitelka školy 
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ČERNČIČTÍ HASIČI NESPÍ! 

První akcí roku 2018 bylo nejen pro hasiče ale hlavně pro obyvatele naší obce již tradiční Pálení 

čarodějnic. 30.4. počasí přálo, silný vítr se na poslední chvíli utišil a čarodějnice na vršku kupy 

roští rychle vzplála. 

Další a už neodmyslitelná je jarní návštěva dětí z MŠ Černčice v hasičské zbrojnici, kde si 

prohlídli techniku a hlavně krásné poháry. Na závěr se svezly hasičským vozidlem, což je myslím 

pro některé děti nezapomenutelný zážitek. 

Společná akce Dětský den a Pohádkový les, kde se podařila spolupráce všech spolků z vesnice 

(Hasiči, Spolek přátel 

Černčic, Myslivci a 

ZŠ Černčice) se 

konala na konci 

května na hřišti za 

tělocvičnou. 

Sportovní družstva 

mužů a žen se i letos 

účastnili soutěží 

okrsku i soutěží 

seriálu NHPL. Také 

jsme přijali možnost 

aktivně tuto soutěž 

pořádat. V okrsku se 

družstvo mužů i žen 

umístilo shodně na 2 

místě a v NHPL muži 

na 8 místě a ženy na 6 

místě a z vyhlášení si 

přivezly krásný pohár. 

 

8. září při oslavách výročí 700.let první zmínky o naší obci jsme byli zástupci obce požádáni o 

zajištění občerstvení. Společně se Sokoly jsme si práci rozdělili rovným dílem. Sokol připravoval 

výborné bramboráky a hasiči měli připravenou vepřovou lornu, klobásy a párky v rohlíku. Akce 

byla myslím vydařená, tančilo se do pozdních nočních hodin a závěrečný ohňostroj byl důstojnou 

tečkou. 

Na podzim 5. října jste v naší obci mohli zaregistrovat velké množství hasičské techniky a to i té 

nejtěžší a výškové. Naštěstí se nejednalo o požár, ale pouze o Námětové cvičení na místní kravín, 

kde se účastnily všechny sbory z okolních obcí pod vedením SDH Nové Město nad Metují. 

Posvícenská zábava, která také patří k akcím pořádaným hasiči se letos nekonala z důvodu 

rekonstrukce podlahy v tělocvičně. 

V roce 2019 budou naši hasiči opět aktivní nejen v soutěžích, ale i v pořádání akcí pro veřejnost 

jako je Pálení čarodějnic, Dětský den, Soutěž okrsku a NHPL a Posvícenskou zábavu. Budeme se 

na vás těšit! 

Přejeme klidné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.  

SDH Černčice 
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Starostka: Ing. Jitka Slezáková e-mail: obec.jasenna@tiscali.cz 

Místostarosta: Martin Holeček tel: 491 881 151 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE V JASENNÉ 

 
              Dne 5. a 6. října 2018 se konaly komunální volby. Občané si tak měli možnost zvolit své 

nové zastupitelstvo obce na další volební období.  K volbám přišlo z celkového počtu 584 voličů 

322 občanů, tj. 55,14 %. 

Do zastupitelstva obce postoupili kandidáti z těchto volebních stran s tímto počtem hlasů: 
 

1. Sdružení nezávislých kandidátů – Za obec Jasennou   

    Josef Komínek 252 

    Ing. Jitka Slezáková 216  

    Zdeňka Tkadlecová                     214 

    Ing. Jan Prostředník  213 

    Ing. Ondřej Toman                      178   

    Ing. Stanislav Šalanda 167 

    Ing. Jan Zlámalík                         150  

    Mgr. Radka Hejnová                   127 

    Josef Hlávko 108 
 

2. Sdružení nezávislých kandidátů – Hasiči 

    Martin Holeček 177 

    Vladimír Mrkos 154 

    Josef Dohnal                                103 

    Michal Kmoníček                        101 
 

3. Sdružení nezávislých kandidátů – Tělocvičná jednota Sokol 

    Vladimír Tláskal 204 

    Bc. Dana Sedláčková                  128 

       

                Po volbách došlo k výměně pěti zastupitelů a 10 členů zůstalo stávajících. Zvýšil se 

počet žen, nyní jsou v 15členném zastupitelstvu 4 ženy.  

                Na ustavujícím jednání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018 byla zvolena starostkou 

obce Ing. Jitka Slezáková, místostarostou obce pan Martin Holeček. Obec má i pětičlennou radu, se 

starostkou a místostarostou je členem rady p. Josef Komínek, p. Vladimír Tláskal a Ing. Stanislav 

Šalanda.  

JAK JSME VOLILI DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 

               V 1. kole voleb do Senátu PČR přišlo volit z 583 voličů 274 občanů, tj. 47 %. Soňa 

Marková získala 34 hlasů, Pavel Bělobrádek 65 hlasů, Adrea Pajgerová 36 hlasů, Petr Koleta 55 

hlasů, Martin Červíček 56 hlasů a Miroslav Brát 16 hlasů.  

                V 2. kole přišlo k volební urně jen 119 voličů, tj. 20,41 %. Pavel Bělobrádek získal 68 

hlasů a Martin Červíček obdržel 49 hlasů.  

                                                                                    Ing. Jitka Slezáková 
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OHLAS VZNIKU SAMOSTATNÉ ČSR V JASENNÉ NA JAROMĚŘSKU 

(1918-2018) 

     Zprávy o válce (1914-1918), revoluci v Rusku i o státním převratu v roce 1918 přinášeli 

vojáci. Podle obecní a farní kroniky (K I, 106-107; FK 94) zvěstoval radostnou zprávu do naší 

Jasenné k večeru 28. října 1918 vojín Jan Slezák z čp. 66. Narychlo svolaná jasenská Fňoukova 

kapela procházela obcí, zároveň byly strhávány německé nápisy a rakouské symboly (orly) na 

obecním úřadě, poště, škole. Za velikého nadšení se při hudbě tančilo a  zvláštní sólo měli zběhové 

(Kronika obce Jasenná, svazek I, strana 106-107; Farní kronika Jasenné, s. 94). 

      Dne 5. listopadu 1918 se konala v Jasenné slavnost prohlášení samostatnosti Československé 

republiky na prostranství před školní budovou čp. 215. Po slavných bohoslužbách v kostele sv. Jiří 

se vrátili občané v průvodu zpět ke škole, kde za řízení učitele Fr. Vettera složili přítomní občané a 

spolky (hasiči, sokolové) veřejnou přísahu Československé republice. Po projevu správce školy Fr. 

Freudebergra všichni zazpívali národní hymnu Kde domov můj (Školní kronika, svazek II, s. 54). O 

rok později odhalili na odpočívadle do prvního poschodí v budově obecné školy TGM jednoduchou 

pamětní desku. V neděli 13. dubna 1919 vysadili z podnětu učitelů a TJ Sokol při stromové 

slavnosti na prostranství budoucího parku před školní budovou čp. 215 tzv. Lípu Svobody na 

paměť vzniku samostatné ČSR (ŠK II, s. 56). 

       Konečně 23. července 1922 v parčíku před Obecnou školou v Jasenné slavnostně odhalili 

umělecky hodnotný pískovcový pomník obětem první světové války z Jasenné. Do války z naší 

vesnice odešlo 234 mužů, 47 jich padlo (zemřelo). Slavnosti odhalení se zúčastnilo mnoho spolků 

hasičských, jednot legionářů domácích i z okolních obcí.  Morální i finanční výsledek byl dobrý.  

        Vysoký figurální pomník je tvořen oválnou základovou plošinou se třemi schody, na které 

je umístěn kvádr s věnci na obou stranách. Na přední straně jsou vytesaná jména 47 padlých z 

Jasenné. Na vrcholu kvádru stojí socha ruského legionáře v papaše svírajícího v pravé ruce meč, 

levou ruku má položenou na hřívě sedícího lva. Autorem pískovcového sousoší, konkrétně postavy 

ruského legionáře se lvem je akademická práce ruského legionáře snad profesora Karla Pokorného 

(1891-1962), pozdějšího národního umělce, a jaroměřský kameník Josef Schreiber (za obnos 12 

000 Kč). Na zadní straně pomníku: „Postaveno v roce 1922 nákladem vděčných rodáků.“ 

Za starostky obce Ing. J. Slezákové byl pomník již dvakrát opravován. Poprvé v roce 1997 

Petrem Tomášem z Nového Města nad Metují. V roce 2007 byl opět renovován, vyčištěn, natřen 

impregnačním nátěrem na odpuzování vody a opraven betonový podstavec, upraveny obrubníky u 

záhonů před pomníkem. Místo obklopují již značně vzrostlé stromy. (Vizte V. Vlčková – J. Čížek, 

Nevrátili se mrtvi jsou. Pomníky a pamětní desky obětem první světové války v okrese Náchod.  1. 

vyd. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart 2017, s. 262-266, 1 obr.) 

         Dne 3. listopadu 1968 se konala v obci oslava 50. výročí vzniku samostatné ČSR. Průvod 

dětí a občanů prošel od samoobsluhy Na Křižovatce k pomníku před školou, kde zástupci MNV 

(předseda p. Josef Kašpar čp. 283) a tajemník MNV a ředitel ZŠ Josef Žák položili věnec a žáci 

jasenské školy přednesli básně. Slavnostní řeč proslovil ředitel pedagogické školy z Jaroměře. V 

parku u školy byly pak na paměť 50. výročí vzniku ČSR zasazeny další dvě lípy Svobody (školní 

kronika IV, s. 40). 

         V úterý 27. října 1998 se v Jasenné uskutečnila místní slavnost na počest 80. výročí vzniku 

Československa, kdy školní mládež a občané před farou v Jasenné čp. 1 vysadili další stromek lípy 

– symbol českého národa a Slovanstva vůbec.  

          I letos 20. října se při oslavách 100 let republiky sázela v Jasenné lípa svobody.    

PhDr. Jiří UHLÍŘ, bývalý kronikář obce Jasenná, Jaroměř, pondělí 3. 12. 2018  
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OSLAVY 100 LET REPUBLIKY V JASENNÉ 

V sobotu 20. října 2018 se konaly v Jasenné oslavy 100 let republiky. Před 12 hodinou se sešli u 

obecního úřadu zastupitelé obce, zástupci všech zájmových organizací, děti ze základní školy se 

svými rodiči a paní učitelkami a ostatní občané. Starostka přivítala všechny přítomné, seznámila je 

s programem a vyzdvihla důležitost této akce. Krátkým průvodem jsme přešli do parčíku u základní 

školy, kde byli nastoupení naši hasiči. K Pomníku padlých jsme položili věnec a za znění státní 

hymny jsme uctili památku padlých v 1. světové válce. Poté jsme přešli ke kulturnímu domu, kde 

děti ze základní školy zasadily za autobusovou čekárnou (pozemek p.č. 542/3) lípu svobody. 

Připomněli jsme, že to není první výsadba stromu svobody v naší obci. Následovalo krátké hudební 

vystoupení našich dětí. Tímto byla ukončena slavnostní a oficiální část oslav. Od 14.00 hodin 

pokračovaly oslavy kulturním programem v sále Restaurace Na Křižovatce. Nejprve byl koncert 

pěveckého souboru Pěnice z České Skalice, které zazpívaly písně napříč stoletím. Se zpěváky se 

zazpívali i někteří přítomní, protože se jednalo o velmi známé písně. Po jejich pěkném vystoupení 

následovala další živá hudební produkce, kdy nám k tanci a poslechu zahrál na klávesy p. Michal 

Meisner. Obec zajistila i malé občerstvení. Rozcházeli jsme se až kolem 20. hodiny. Po celý den 

bylo pěkné počasí, nepršelo, bylo poměrně teplo a chvílemi svítilo i slunce. Škoda jen, že přišlo 

poměrně málo občanů na odpolední kulturní program do sálu Restaurace Na Křižovatce.   

Myslím si, že jsme důstojným způsobem oslavili 100 let republiky v naší obci. 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

                V neděli 14. října 2018 jsme v Jasenné vítali nové občánky naší obce. Letos jsme 

přivítali celkem 9 dětí a jsou to: Laura Marková, Erika Karlová, Denis Jaroslav Flígr, Magdaléna 

Králová, Eliška Podhorská, Anežka Hažová, Ema Bukáčková, Samuel Navrátil a Ema Zapadlo. Ke 

slavnostnímu průběhu celé akce přispělo pěkné vystoupení žáků ze základní školy, kde děti 

přednesly básničky a zazpívaly za doprovodu kytary a flétny. Nakonec jsme popřáli našim 

nejmenším mnoho zdraví a štěstí a rodičům hodně radosti ze svých dětí.  

 

DĚTSKÝ KLUBÍK – SETKÁVÁNÍ RODIČŮ S MALÝMI DĚTMI 

Od jara probíhá v naší obci dětský klubík, kde se pravidelně jednou týdně scházejí 

maminky a tatínkové s malými dětmi do 3 let. S tímto pěkným nápadem přišla p. Monika 

Kindlová, která klubík vede, připravuje program pro rodiče s dětmi, organizuje různé 

vhodné soutěže pro malé děti, měli i dílničky pro malé ručičky, nebo si děti na dětském 

hřišti nebo v tělocvičně jen společně hrají a rodiče si mohou popovídat. Před prázdninami 

zorganizovala p. Kindlová i výlet rodičů s dětmi do Častolovic, kde se všichni prošli 

v zámecké zahradě a děti viděly mnoho zvířátek, které si mohly i nakrmit. Děkujeme p. 

Kindlové za tuto aktivitu, která oživuje a zpestřuje činnost a žití rodičů s menšími dětmi.       
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SHOW SE ZVÍŘÁTKY 

V pátek 23. listopadu 2018 se od 17.00 hodin uskutečnila v kulturním domě u OÚ show 

se zvířátky. V programu byly žonglérské hry, drezuru cvičených pejsků, magic show, čínské 

balanze se sklem, kouzlení se živými zvířátky, která byla v programu překvapením. V programu 

nechyběl ani humor, aby se děti zasmály a pobavily. Na závěr děti viděly Medvídka Mývala 

Jerryho, kterého si mohly pohladit a se kterým se mohly vyfotografovat. Přítomní si mohli zakoupit 

sladký popcorn a cukrovou vatu. Akce byla velmi pěkná.  

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 

V úterý 20. listopadu 2018 od 14 hodin se konal první podzimní klub důchodců. Tentokrát se 

důchodci sešli u kostela a od 14.30 hodin se uskutečnilo setkání s naším panem farářem Mgr. 

Petrem Boháčem. Paní Hana Brdičková přivítala v kostele všechny seniory a p. starostka seznámila 

přítomné se životopisem a zajímavými okamžiky ze života našeho pana patera (údaje čerpala 

z článku PhDr. Jiřího Uhlíře). Všichni si ho velmi vážíme pro jeho lidský a přátelský přístup, je 

inteligentní a má velký přehled, je moderní a pokrokový. Je i velmi dobrý zpěvák a pěkně hraje na 

kytaru. Takže nám zahrál několik písniček a mezitím vyprávěl i o svých zážitcích. Bylo to příjemné 

setkání. Poté důchodci přešli do kulturního domu, kde poseděli, popovídali a bylo pro ně 

připravené i malé pohoštění.  

Druhé posezení seniorů se konalo v úterý 4. prosince 2018 od 14 hodin v kulturním domě a na 

programu byla krátká přednáška o zdraví, o základech výživy s názvem Jak si tělo vyčistit a udržet 

čisté a jak si tělo vyživit a udržel vyživené. Přednášející nakonec provedli i měření některých 

hodnot u seniorů. Po přednášce senioři poseděli při malém občerstvení. 

Třetí posezení důchodců byl tradiční vánoční klub důchodců 13. 12. 2018 od 14 hodin v sále 

Restaurace Na Křižovatce.  

HUBERTSKÁ ZÁBAVA 

Hubertská zábava patří už tradičně k pravidelným podzimním akcím. Myslivecký spolek Jasenná 

ji letos uspořádal v sobotu 24. listopadu v sále Restaurace Na Křižovatce. Ke zpestření programu 

přispělo pěkné předtančení, bohatá tombola včetně zvěřinové a půlnoční slosování vstupenek o 

hodnotné ceny. Připravena byla i výborná zvěřinová kuchyně p. Davida Samka. Hudba pěkně hrála, 

návštěvníci se dobře bavili ve zcela zaplněném sále, takže myslivci mohli být plně spokojeni. Akce 

se jako vždy vydařila.  

ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE 

Tělocvičná jednota Sokol Jasenná připravila pro naše děti jako každý rok Čertovské odpoledne. 

V sobotu 1. prosince se sešli rodiče s dětmi v 16 hodin v sále Restaurace Na Křižovatce a očekávali 

příjezd Mikulášské družiny. Poté následovalo předávání dárků dětem a připravena byla pro děti i 

bohatá tombola. 

VÁNOČNÍ JARMARK V ZŠ A ROZSVÍCENÍ ADVENTNÍHO STROMU 

 V neděli 2. prosince 2018 jsme zahájili adventní dobu i u nás v Jasenné. Základní a 

mateřská škola připravila na nedělní odpoledne vánoční jarmark. Děti obou škol a jejich rodiče, 

paní učitelky i zaměstnanci škol vyráběli vánoční dekorace, adventní věnce, svícny, dárečky a další 
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rozmanité předměty, které se prodávaly od 14 do 18 hodin v tělocvičně základní školy. A zájem o 

výrobky byl opravdu veliký. Návštěvníci jarmarku mohli i v tělocvičně posedět, prodávala se káva, 

čaj, grog a griotka a bylo upečené i vánoční cukroví. 

V 18 hodin popřála starostka obce všem přítomným krásný advent a rozsvítil se v parku před 

základní školou adventní strom. Poté děti ze základní školy zazpívaly koledy a vánoční písně za 

doprovodu kytary. Účast po celé odpoledne byla hojná, i na rozsvícení stromu přišlo hodně občanů, 

škoda jen, že se večer rozpršelo, což bylo nepříjemné. Přesto to byla velmi zdařilá akce a musím 

poděkovat všem zaměstnancům obou škol, dětem i rodičům i ostatním, kteří se podíleli na přípravě 

této velmi pěkné, ale i náročné akci.    

VÁNOČNÍ KLUB DŮCHODCŮ  

Letošní vánoční klub důchodců se konal ve čtvrtek 13. prosince v sále Restaurace Na Křižovatce. 

Od 14.00 hodin se sešli důchodci v obecním sále Restaurace Na Křižovatce a při malém 

občerstvení poseděli a vzájemně popovídali. Od 15.00 hodin vystoupily děti z mateřské a základní 

školy s pásmem vánočních koled a básniček. Vánoční besídky se zúčastnili i rodiče dětí. Z pěkného 

předvánočního odpoledne se všichni navečer rozcházeli domů příjemně naladěni. 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 

 
 Tělocvičná jednota Sokol se už pravidelně připojuje k celorepublikové akci Česko zpívá 

koledy.  Zájemci se sešli ve středu 12. prosince před kostelem sv. Jiří u malovaného a osvíceného 

Betléma a od 18 hodin všichni společně zazpívali koledy. Pro všechny přítomné připravili členové 

TJ Sokol malé občerstvení.   

VÁNOČNÍ AKCE V KOSTELE SV. JIŘÍ 

 V sobotu 15. prosince 2018 od 16 hodin se konalo v kostele sv. Jiří v Jasenné vánoční 

hudebně dramatické pásmo Andělská noc. Účinkovaly děti a dospělí z Jasenné a Velichovek pod 

vedením Mgr. Zuzany Zlámalíkové. Jako každý rok bylo i letos vánoční pásmo pěkné a hojně 

navštívené. Děkujeme všem účinkujícím za vytvoření kouzelné vánoční atmosféry.                                                                     

POZVÁNÍ NA PLESY DO JASENNÉ 

Plesová sezona v naší obci je bohatá a termíny plesů jsou následující:  

19. 1. 2019 – Zahrádkářský ples s tombolou, hraje skupina Antreé 

  2. 2. 2019 – Hasičský ples s tombolou, hraje skupina Hektor Nové Město nad Metují  

16. 2. 2019 – Obecní ples s tombolou, hraje hudební skupina p. Petrucha 

  2. 3. 2019 – Sokolské šibřinky s tombolou, hraje skupina Brillant band z Rychnova n. Kn. 

  3. 3. 2019 – Dětský karneval 

Na plesy do Restaurace Na Křižovatce srdečně zveme všechny příznivce tance a dobré zábavy. 

Pro návštěvníky bude připraveno na všech akcích i dobré jídlo.    

 

Všem našim čtenářům přeji pěkné prožití vánočních svátků, abyste je všichni prožili v klidu a 

rodinné pohodě a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti!  

                                                                                                Ing. Jitka Slezáková 





DSO METUJE 

 

 

http://www.obcemetuje.cz  e-mail: info@obcemetuje.cz 

 



RYCHNOVEK 
 

 

http://www.obcemetuje.cz 

Starosta: Veronika Velacková e-mail: ou.rychnovek@cmail.cz 

Místostarosta: Tomáš Drtina, Tomáš Valášek tel: 491 810 558 

 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

slunečné podzimní dny utekly jako voda. Říjen nám ještě „zpestřily“ volby do zastupitelstev 

krajů a už je tu prosinec. Blíží se konec roku, až skončí předvánoční ruch, snad budeme mít všichni 

možnost na chvíli se zastavit a zavzpomínat na právě uplynulý rok 2018.  Připomeňme si 

nejdůležitější události letošního podzimu v našich obcích. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Ve dnech 5.- 6. října 2018 proběhly v celé České republice volby do zastupitelstev obcí. 

Přinášíme vám stručné výsledky voleb v našich obcích a složení zastupitelstva obce Rychnovek. 

Podrobné výsledky naleznete na internetu na www.rychnovek.cz/uredni deska, nebo na 

www.volby.cz. 

Z těchto voleb vzešlo obměněné zastupitelstvo obce Rychnovek, které bude ve volebním období 

2018-2022 pracovat ve složení: Tomáš Drtina, Pavel Flek, Ing. Miroslav Halamka, Petr Krsek, 

Jannetta Lášková,  Mgr. Štěpánka Muzikářová,  Ing. Miroslav Runštuk,  Ing.Tomáš Valášek,   

Veronika  Velacková. 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Rychnovek 30. října složili zastupitelé slib a zvolili 

starostkou obce Veroniku Velackovou, 1. místostarostou Tomáše Drtinu a 2. místostarostou Ing. 

Tomáše Valáška.  Předsedou finančního výboru obce byl zvolen Ing. Miroslav Halamka a 

předsedou kontrolního výboru Pavel Flek. Novým zastupitelům přejeme hodně elánu a pevných 

nervů. Vždyť bez lidí, kteří jsou ochotni pracovat pro druhé, by byl rozvoj obce nemyslitelný. 

Zároveň je třeba poděkovat všem končícím členům zastupitelstva za jejich práci a za to, že čtyři 

roky věnovali svůj volný čas práci pro druhé. 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Upozorňujeme občany, že se od 1. 1. 2019 mění svozový den. Svoz komunálního odpadu 

z domácností bude v našich obcích probíhat vždy v pátek. Popelnice připravujte raději ve čtvrtek 

večer. Poplatky za svoz odpadu se budou vybírat na obecním úřadě v měsíci únoru 2019. Podle 

informací svozové firmy dojde v roce k navýšení ceny zhruba o 5 %. 

 

http://www.rychnovek.cz/uredni
http://www.volby.cz/
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STAROČESKÉ POSVÍCENÍ VE ZVOLI 

Tradiční posvícenské radovánky se konaly v našich obcích i letos. Zvolský třídenní maraton 

(letos 6. – 8. října 2018) v režii místních hasičů byl, jako každoročně, zakončen pondělním 

slavnostním průvodem. Jednou ze zastávek letošního průvodu byla zvolská náves, kde jsme 

společně zasadili český národní strom – lípu, která bude budoucím generacím připomínat 100. 

výročí založení naší republiky. Dále vystoupily děti ze Základní školy Rychnovek - Zvole 

s pásmem inspirovaným právě tímto slavným výročím, které si v letošním roce připomínáme. Za 

svůj výkon sklidily zasloužený potlesk od všech přihlížejících. A že jich bylo! Účastníků letošního 

průvodu bylo opravdu hodně. Máme velkou radost, že je tato tradice v naší obci stále živá. 

 

 

 

 

 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKU 

Již podruhé v letošním roce jsme se 

sešli, abychom přivítali do naší obce 

nově narozené děti, nové občánky. Na 

malé slavnosti jsme přivítali čtyři 

děvčátka a jednoho chlapečka. 

Slavnost tradičně zpestřilo milé 

vystoupení dětí z naší mateřské školy. 

A tak mezi nás vítáme Rozálku, 

Adámka, Ivetku, Šárku a Gabrielku a 

přejeme jim do života vše dobré, 

hřejivou náruč mámy a táty a hodně 

zdraví. Rodičům pak hodně radosti a 

trpělivosti při výchově jejich potomků. 
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VÁNOČNÍ KONCERT 

Druhou adventní neděli, která letos připadla na 9. prosince, se obyvatelé naší obce sešli na 

adventním koncertě v kostele Svatého Justa ve Zvoli. Tentokrát nás svým vystoupením potěšili naši 

„domácí“ muzikanti. Skupina Zvolské Činčily si pozvala několik hostů a společně připravili 

hudební pásmo vánočních písní a tradičních koled. Toto vystoupení určitě zahřálo u srdce 

nejednoho návštěvníka zcela zaplněného zvolského kostela.  

Ve druhé části koncertu vystoupily děti z obou našich škol – mateřské i základní. Děti vystoupení 

zvládly na jedničku, i když se původně mělo konat venku před kostelem, ale z důvodu špatného 

počasí muselo být na poslední chvíli přesunuto dovnitř. Poděkování za krásný zážitek patří nejen 

dětem ale především jejich učitelkám, které s nimi celé vystoupení nacvičili. 

Na závěr koncertu byl rozsvícen vánoční stromeček, který tradičně nachystali obyvatelé 

Bunkule. Krásné vánoční stromky svítí i dalších částech obce. Ve Zvoli každoročně zdobí smrk na 

návsi členové SDH a v Rychnovku na dětském hřišti členové SK Rychnovek. Všem, kteří se na 

přípravě adventního podvečera a výzdoby podíleli, patří náš dík! 
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Upozorňujeme občany, že se od 1. 1. 2019 mění svozový den. Svoz komunálního odpadu 

z domácností bude v našich obcích probíhat vždy v pátek. Popelnice připravujte raději ve čtvrtek 

večer. Poplatky za svoz odpadu se budou vybírat na obecním úřadě v měsíci únoru 2019. Podle 

informací svozové firmy dojde v roce k navýšení ceny zhruba o 5 %. 

 

 

 

 
 

 

Klidné prožití vánočních svátků. Pohodu v kruhu rodinném i s přáteli a Vám blízkými 

lidmi. Do roku 2019 Vám přejeme splnění všech přání, a hlavně pevné zdraví. 

  

                                                                                                                         Veronika Velacková 
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Starosta: Jan Kavan                                                        e-mail: obec@obecrikov.cz 

Místostarostové: Jan Vrzáň tel: 491 453 240 

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU PARLAMENTU ČR 

     V pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin 

do 14:00 hodin se konaly v ČR volby do zastupitelstev obcí. Ani v naší obci tomu nebylo jinak. Z 

celkového počtu 165 oprávněných voličů, volilo 114 občanů, počet platných hlasů byl 112 a 2 

hlasy nebyly platné. Do sedmičlenného zastupitelstva obce kandidovalo 11 nezávislých kandidátů. 

Z původního zastupitelstva již po 25 letech práce pro obec nekandidovala starostka obce paní 

MVDr. Jarkovská Vladimíra a po 16 letech první místostarosta pan Petráček Josef. 

    Do obecního zastupitelstva byli zvoleni pan Kavan Jan – 103 hlasy, paní Ing. Munzarová 

Margita - 101 hlas, pan Vrzáň Jan – 81 hlas, paní Ing. Sorádová Jindřiška - 75 hlasů, paní Mgr. 

Tereza Hozäpfelová – 74 hlasy, pan Vaněk Václav – 66 hlasů a pan Luboš Lukavský ml. – 62 

hlasy. Do zastupitelstva obce nebyli zvoleni pan Linhart Jiří – 49 hlasů, paní Vaňková Vendula 32 

hlasů, pan Kocián Jaroslav 14 hlasů a pan Fišer Michal 8 hlasů.     

      Současně ve stejném termínu se konaly ve volebním obvodě č. 47 – Náchod, tedy i v naší 

obci, volby do Senátu Parlamentu ČR. Zde kandidovalo celkem 6 zástupců jednotlivých politických 

stran, a to za Komunistickou stranu Čech a Moravy Mgr. Marková Soňa, za Křesťanskou a 

demokratickou unii – Československou stranu lidovou MVDr. Bělobrádek Pavel, PhD., MPA, za 

Svobodu a přímou demokracii – Tomia Okamury paní Pajgerová Andrea, za ANO 2011 pan Koleta 

Petr, za Občanskou demokratickou stranu brig. gen. v. v. Mgr. Červíček Martin a za Českou stranu 

sociálně demokratickou pan Brát Miroslav. Ze 164 zapsaných voličů bylo vydáno 101 obálek a 

odevzdaných jich bylo 100. Vzhledem k tomu,  

že nikdo z kandidátů neobdržel v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, postoupili 

do druhého kola MVDr. Bělobrádek Pavel, PhD., MPA s 23 hlasy a brig. gen. v. v. Mgr. Červíček 

Martin s 22 hlasy. Ve druhém kole o týden později ze 165 zapsaných voličů bylo vydáno 43 

obálek, odevzdaných bylo rovněž 43 obálek a všechny hlasy byly platné.  

Ve II. kole zvítězil brig. gen. v. v. Mgr. Červíček Martin s 24 hlasy před MVDr. Bělobrádkem 

Pavlem, PhD., MPA, který obdržel 19 hlasů.  

     Dne 31. října 2018 v 19:00 hodin se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu 

ustavující zasedání nového zastupitelstva. Tohoto poměrně významného aktu se zúčastnila necelá 

dvacítka místních občanů. Ustavující zasedání do zvolení starosty ještě řídila odstupující starostka 

obce. Po složení slibu si nově zvolení zastupitelé pro další období do vedení obce za starostu zvolili 

pana Jana Kavana a na post místostarosty byl zvolen dosavadní místostarosta pan Jan Vrzáň. Poté 

se již ujal slova nově zvolený starosta, který mimo jiné  

i poděkoval za důvěru a slíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, aby Říkov byl i nadále prosperující 

obci. Vyslovil rovněž přání, aby i na dalších schůzích zastupitelstva byla účast občanů tak hojná 

jako tohoto večera. První veřejné zasedání nového zastupitelstva se uskuteční dne 19. prosince 

2018 od 19:00 hodin na OÚ.    
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AKCE CHODNÍK 

     Dne 17. 9. 2018 začala firma Špelda s.r.o. budování chodníku vedoucího po levé straně 

komunikace z Říkova na Českou Skalici od čp. 56 paní Dany Frýbové k firmě Gondella s.r.o., kde 

bude navazovat na stávající chodník směřující do podchodu pod obchvatem, komunikací I/33. Dne 

24. 10. 2018 byly osazeny stožáry veřejného osvětlení a bylo provedeno asfaltování vyříznuté 

živice komunikace k obrubníkům. Dne 13. 11. 2018 byly veškeré práce spojené s výstavbou 

chodníku ukončeny a firmou byl chodník předán za účasti bývalé starostky  

a nového starosty do užívání obci. Náklady spojené s vybudování chodníku byly cca 1.850 000,- 

Kč, přičemž z toho bylo na veřejné osvětlení vynaloženo cca 550. 000,- Kč.  

Na uvedenou akci by obec měla obdržet dotaci ve výši až 1 000. 000,- Kč.   

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

     V sobotu dne 13. 10. 2018 proběhlo tradiční, v pořadí již jedenácté vítání nových občánků 

Říkova. V letošním roce byly přivítány tyto děti: Nikola Šupíková, Jáchym Hejzlar, Matyáš 

Němčanský a Felix Maryška. Dětem byly předány malé dárečky. V pamětní knize nově narozených 

občánků obce Říkov, která je zavedena od roku 2000, je již tedy zapsáno 49 dětí. Doprovodný 

program spočívající ve vystoupení starších dětí s místními dětmi nacvičila paní Mgr. Pavla 

Hejzlarová za spolupráce maminek dětí vystupujících v programu. Vystoupení se všem líbilo, 

účinkující byli odměněni potleskem a malou pozorností.  

 

     Rodičům přivítaných dětí přejeme hodně radosti ze svých ratolestí a trpělivost při jejich 

výchově. 

 

 

A CO JE NOVÉHO V LOKALITĚ NAD MLÝNEM? 

 
    Jak již jsem vás dříve informoval, tak všechny stavební parcely v této lokalitě jsou beznadějně 

rozprodány. V současné době je 11 rodinných domků dostavěných a majitelům již slouží k bydlení, 

tři rodinné domky jsou ve fázi hrubé stavby včetně zastřešení a na dvou parcelách, jsou hotové 
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základové desky pro budoucí stavby. Na poslední prodané parcele ještě se stavebními pracemi 

nebylo započato. Celkově je tedy v této lokalitě dohromady 17 stavebních parcel. 

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

 
V neděli dne 2. prosince 2018 od 15:00 hodin se v zasedací místnosti OÚ uskutečnila Mikulášská 

besídka. Nedělní odpoledne se vydařilo a akce se zúčastnilo zhruba 60 občanů, z toho bylo asi 30 

dětí. Samozřejmě, že malé děti vědí, že s čerty nejsou žádné žerty, a proto nejedno z nich uronilo 

nějakou tu slzičku. Jiné to již bylo s těmi poněkud odrostlejšími, kteří již  nestanuly před 

pekelníkem poprvé 

a tak, na precisně 

Mikulášem 

kladené otázky, 

měly  

i přiléhavé a 

v některých 

případech i 

vyhýbavé 

odpovědi, které 

nás u nás 

dospělých 

vyvolaly 

nejednou smích. 

Nikdo z dětí však 

nemohl být ani na 

okamžik na 

pochybách, že 

Mikuláš  

o jejich slabých 

místech neví, 

neboť na každého 

z nich do detailu vždy něco věděl. Nakonec však vše dobře dopadlo, anděl děti podaroval dárky a 

všichni tři, tak jak se v zasedací místnosti zjevili, také i zmizeli. 

 

Po ukončení besídky byl v 18:00 hodin před obecním úřadem rozsvícen světelnými řetězy 

ozdobený strom, zde rostoucí lípa, která nám bude každý den navozovat vánoční atmosféru. Pro ty, 

kteří nepospíchali zrovna domů, byla připravena dostatečná dávka svařeného červeného vína, které 

si mohli vychutnat za přehrávání vánočních koled. Vínko, tzv. svařák přišel každému vhod, sice 

nemrzlo, ale počasí tohoto večera bylo nepříjemně deštivé.  
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RŮZNÉ 

Opravdu příjemné překvapení na nás čekalo dne 2. července 2018 na komunikaci vedoucí 

z Říkova do Velké Jesenice, kde se prováděla rekonstrukce úseku od vlakové zastávky do Velké 

Jesenice. Světe div se, bylo to jako v Jiříkově vidění, ale opravdu v celém tomto úseku byl položen 

nový živičný povrch komunikace a je nyní radost po ní jet. Škoda jen, že takovýchto radostných 

okamžiků nemůže být více, vždyť i komunikace vedoucí z Říkova na Doubravici a zejména pak 

z Doubravice ke Zvoli, by si to jistě také zasloužila. Nedokáži objektivně posoudit, kdy v posledně 

zmiňovaném úseku byl položen na komunikaci živičný koberec, ale asi se moc mýlit nebudu, když 

uvedu, že to může být zhruba tak 50 roků, což samo o sobě, je již dost děsivé zjištění. 

     Na druhé straně na nás čekalo překvapení v letním období od 19. 7. 2018 do 23. 8. 2018, kdy 

36 dnů po sobě jdoucích v Říkově nepršelo. Tedy pokud pominu, že jednou pršelo přes noc a poté 

asi ve dvou dnech spadlo pár kapek ve dne. Při těch úmorných vedrech, kdy byla tráva spálená, 

hlína praskala, se o dešti nedalo hovořit. Z těchto 36 dnů bylo 21 dnů tropických, teploty se 

pohybovaly od 30°C do 34°C.                                                                                                         

NA ZÁVĚR 

 
S blížícím se koncem tohoto roku mi dovolte, abych nejen jménem svým, ale i jménem obecního 

zastupitelstva popřál našim čtenářům příjemné prožití svátků vánočních, klid, osobní pohodu, 

vzájemnou toleranci a především do nového roku 2019 pevné zdraví, což je pro každého z nás to 

nejdůležitější. 

                                                                  

Jaroslav JARKOVSKÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIČI ŘÍKOV  

V pátek dne 7. září na louce u říkovské sokolovny pořádala společností Donebes.cz v součinnosti 

s naším hasičským sborem mini letecký den s horkovzdušným balónem. Všichni, kdo přišli, měli 

možnost shlédnout přípravu balónu, plnění horkým vzduchem  

a vzlety balónu, upevněného na laně, při kterém se zájemci mohli proletět. Při té příležitosti jsme 

předvedli náš dopravní automobil a současně zajišťovali požární dozor. 
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15. září se naše družstvo 

žen i mužů zúčastnilo 

hasičské soutěže v požárním 

útoku se stříkačkou PS8 a 

následně i s PS12 a další 

týden 22. září družstvo žen 

soutěžilo na Kramolně 

v rámci Náchodské hasičské 

Primátor ligy. Soutěžní 

sezónu obě družstva pro 

letošek zakončila 6. října 

v Jezbinách, už ale 

plánujeme a připravujeme 

se na soutěže v roce 2019. 

První říjnový pátek jsme 

absolvovali společně 

s ostatními sbory 

v českoskalickém okrsku 

cvičení, které se konalo ve Vestci v Horákově statku. Námětem cvičení byl požár zemědělského 

objektu s ustájenými zvířaty. Zde jsme si procvičili některé taktické a odborné postupy prakticky, 

jako např. dodávku vody na požářiště a některé teoreticky přednáškou lektora. 
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Obyvatelé Říkova se zase mohou cítit bezpečněji. Dva členové naší jednotky absolvovali  

6. a 7. října kurz první pomoci na hasičské škole v Bílých Poličanech. Znalosti nabyté na tomto 

kurzu snad nebudeme u nás v obci nikdy potřebovat. 

 

 

V úterý 30. října předpovídali meteorologové pro republiku silný vítr, předpověď se naplnila  

a škody se nevyhnuly ani naší obci. Krátce před polednem došlo k vyvrácení vzrostlé borovice, 

pádu do el. vedení a následně na přístupovou komunikaci k rodinnému domu. Říkovská jednotka 

provedla rozřezání stromu motorovou pilou a odklizení větví mimo komunikaci.  

   

Již před touto událostí se dva naši členové jednotky přihlásili do základního kursu obsluhy 

motorové pily na hasičské škole v Bílých Poličanech, který úspěšně absolvovali 

v prvním listopadovém týdnu. V současné době máme 3 odborně způsobilé 

hasiče pro práci s motorovou pilou a na tyto zásahy je naše jednotka vybavena a 

připravena. 

 

 

 Luboš Lukavský – velitel JSDH obce Říkov                                                                                              
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Starosta: Alena Postupová e-mail: ou_sestajovice@quick.cz 

Místostarosta: Vlastimil Skořepa tel: 491 881 126 

   
V minulém čísle zpravodaje jsem popisovala, jak lidé v naší obci prožívali vznik samostatné 

republiky před 100 lety a jak slavili první výročí této události. Velkolepé oslavy probíhaly i u 

příležitosti desetiletého výročí trvání samostatného československého státu. Těmto oslavám 

předcházelo již v létě odhalení nově postaveného památníku padlým v první světové válce. O 

postavení pomníku se uvažovalo již od roku 1923, později byla tato myšlenka opomenuta a nový 

návrh přišel začátkem roku 1928 v souvislosti s právě se blížícím výročím samostatného státu. 

V březnu 1928 byli vyzváni ke spolupráci 2 sochaři, a to pan Hilse z Pouchova a pan Bárta 

z Jaroměře. Po představení svých návrhů byl vybrán zástupci obce návrh pana Bárty z Jaroměře.                                                                   

Po ukončení jarních prací začaly intenzivně probíhat přípravy na postavení památníku, byly 

vykopány základy, srovnáno prostranství před domem číslo 19, které bylo vybráno jako 

nejvhodnější místo pro tento památník. 18. července 1928 byly přivezeny součásti památníku na 3 

vozech, a ještě tentýž den za dozoru pana Bárty byl památník postaven. Obec za památník zaplatila 

16 000 Kč. Plot kolem památníku zhotovil pan Josef Černý z Třebechovic.     

22. července byl památník slavnostně odhalen.                                   

Při oslavách 10. výročí vzniku samostatné republiky sehrál památník významnou roli. 

V předvečer výročí byl památník slavnostně vyzdoben elektrickými žárovkami a celou obcí prošel 

slavnostní průvod, jemuž hrála k pochodu jasenská kapela. Okna mnohých stavení, kolem kterých 

procházel průvod, byla osvětlena lampiony a v oknech školy zářilo celkem 140 svíček. Průvod 

zastavil u nového památníku a tam pronesl slavnostní proslov pan řídící Fr. Vetter ze Starého Plesu. 

Poté se průvod odebral na obecní louku za Žižkovým mostem, kde bylo odpáleno 10 nádherných 

raket. 

Tolik ze zápisů ve staré kronice o průběhu oslav, jak je zapsal pan učitel Hojný, někdejší 

kronikář obce. 

Letos se v naší obci sice nepořádaly žádné velkolepé oslavy výročí vzniku naší republiky, za 

zmínku však stojí, že pan Jan Andrš   v Roztokách v blízkosti dětského hřiště zasadil právě v tento 

čas lípu. To bude zaznamenáno v obecní kronice, aby další generace mohly sledovat, jak roste 

v průběhu času. 

 ZMĚNA VE VEDENÍ OBCE 

  Po právě uplynulých volbách došlo ke změně ve vedení naší obce. Novou starostkou se stala 

paní Alena Postupová a místostarostou pan Vlastimil Skořepa. Jménem všech občanů naší obce 

bych chtěla poděkovat předchozímu starostovi Jaroslavu Cejnarovi za obětavou práci ve vedení 

naší obce po dlouhou dobu 28 let. Za tuto dobu se mu podařilo v naší obci mnohé vybudovat a 

sama nejlíp vím, kolik času a energie této práci věnoval. Novému vedení obce pak přeji hodně 

úspěchů v jejím pokračování.  

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ.  

23. listopadu se uskutečnilo v naší obci již tradiční setkání občanů důchodového věku. Paní 

Postupová jako nová starostka obce všechny přítomné uvítala a seznámila je se současným děním 

v obci. O kulturní vložku tohoto setkání se postarala rodina Novotných z Roztok. Jejich děti 

Vladimír i Magdalenka jsou hudebně nadané, a tak oživily toto setkání zpěvem a Vladimír i hrou 
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na harmoniku. Vystoupení doplnil i jejich kamarád Karel Bouša z Českého Meziříčí, který zahrál 

na trubku a na housle. Na toto setkání byla pozvána i paní Jana Ptáčková z okresního archivu 

v Náchodě, která byla oslovena v rámci chystané knihy o naší obci. Přišla se při této příležitosti 

představit našim občanům a požádat je o případnou pomoc při sepisování některých událostí ze 

života v našich obcích. Na uskutečnění této akce také významnou měrou přispěly paní Marie 

Hrnčířová a Jana Vaňátová, kterým patří samozřejmě také velký dík. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

V sobotu 8. prosince se v tělocvičně nad hasičskou zbrojnicí uskutečnila opět tradiční mikulášská 

nadílka. Děti v doprovodu rodičů a prarodičů se sešly krátce před 16 hodinou a děti začaly společně 

dovádět. Když zařinčel čertův řetěz, mnohým z nich však došel humor. Mikuláš s andělem ale čerta 

mírnili a za přednesenou básničku či písničku každé dítko odměnili balíčkem sladkostí. Všechny 

děti s radostí slíbily polepšení a Mikuláš s andělem i čertem nezapomněli podotknout, že za rok si 

vše přijdou opět zkontrolovat.  Po skončení nadílky děti za pomoci svých maminek vyrobily 

vlastnoručně ozdoby na vánoční strom, který byl slavnostně rozsvícen v 18 hodin za zpěvu koled. 

Za uskutečnění nadílky patří poděkování hlavně mladým maminkám, které se tohoto úkolu již 

poněkolikáté zhostily. 

 Jménem svým i jménem vedení obce přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků a 

v nastávajícím roce 2019 hodně zdraví, spokojenosti a pohody. 

                                                                                     Mgr. Alena Cejnarová  
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           Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala bývalému starostovi panu Jaroslavu 

Cejnarovi, který obec vedl dlouhých 28 let. Samozřejmě poděkování patří i všem zastupitelům, 

kteří se za ty roky nemalou měrou na správě obce podíleli s ním. A myslím si, že spolupráce byla 

vždy bezproblémová. 

     Jsme malá obec, a proto věřím, že i v následujících letech budeme společně vycházet, 

vzájemně si pomáhat, podporovat se, tolerovat se, aby se nám tu hezky žilo. 

     V sobotu 8. prosince jsme úplně poprvé v obci rozsvěceli vánoční strom, zpívali koledy, pili 

svařák a chutnali cukroví. Sešlo se nás hodně a doufám, že se tato akce stane tradicí a budeme se 

v předvánoční čas scházet pravidelně. Poděkování za tuto akci patří místním hasičům, kteří se 

úžasně zhostili zdobení vánočního stromu a všem, kteří se podíleli na přípravě občerstvení, na 

zpívání koled a maminkám, které zorganizovaly mikulášskou nadílku pro naše nejmenší. 

       

Alena Postupová, starostka obce 
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SDH Slavětín nad Metují pořádal první ročník drakiády, akce proběhla za krásného počasí. Za 

hlubokou cestou se sešel hojný počet účastníků se svými dětmi. Zde jsme mohli vidět zajímavou 

škálu draků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

S týdenním předstihem před svátkem Všech svatých proběhlo tradiční vyřezávání dýní.  

Aktéry i s jejich díly můžete vidět na následující fotografii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slavetinnadmetuji.cz/


SLAVĚTÍN NAD METUJÍ  

 

 

http://www.obcemetuje.cz  e-mail: info@obcemetuje.cz 

 Místní divadelní sbor Splav dne 25.11.2018 odehrál divadelní představení pro děti i dospělé pod 

názvem Pohádka nejen pro děti. Představení bylo hezkým zážitkem. Účinkující odehrály své umění 

a s velkým potleskem opouštěli pódium. Všem divákům se představení líbilo a těší se na další. 

 

V naší obci 24.listopadu se konala 

vánoční kavárna. Na předadventní 

sousedské setkání v Penzionu Na 

Radosti Spolek žen Slavětína 

připravil ochutnávku vlastnoručně 

vyrobených podzimních dobrot.  

Návštěvníci mohli ochutnat cukroví, 

svařené víno, čaj a výbornou kávu. 

Tuto příjemnou sváteční atmosféru 

doprovázely vánoční koledy a 

prezentace výrobků zdejších žen. 

Spolek děkuje všem návštěvníkům a 

těší se na příští kavárnu. 
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Dne 1. 12 a 2.12. se ve Slavětíně v prostorách Zrcadlového sálu v budově Obecního úřadu konala 

vánoční výstava. Jana Remešová zde předváděla svoje obrazy a další umělecká díla. Výstavu 

drobných výrobků s vánočními motivy, zhotovených ze včelího vosku a dalších přírodních 

materiálů připravila Blanka Mňuková. 

 

 

Mimořádně se vyvedla oslava Barborek, které se jako každý rok konaly v předvečer Mikuláše 4. 

prosince na slavětínské návsi. Od 18. hodiny v přeplněné obecní kapli Navštívení Panny Marie 

proběhl konzert skupiny Změna. Comeback tohoto folkového sdružení pod vedením Ing. Pavla 

Pohla ze sousedních Černčic byl vyjímečným zážitkem, který pro budoucí hudební produkce 

nastavil vysokou stěží překonatelnou laťku. Po konzertu nechybělo sousedské setkání u punče a 

rozsvěcení vánočního stromku. 

S příchodem Nového roku se můžeme těšit na další připravované akce.  

Dětský divadelní soubor Splav připravuje oslavu příchodu Tří králů. 

Na sobotu 16. února 2019 připravujeme Slavětínský ples. Začíná od 20. hodiny v prostorách 

Cyklohostince, k tanci a poslechu hraje Honza Staněk. 

Po svátcích v obci pokračují pravidelné kulturní a sportovní aktivity, jako jsou středeční kurzy 

angličtiny, středeční cvičení dívek ažen s Luckou a páteční nácviky tanečního kroužku 

Slávošdance, pod vedením Magdaleny Mňukové a Alice Tláskalové. 

V obci probíhají zavěrečné práce na rekonstrukci prodejny potravin, termín kolaudace první fáze 

stavby, to znamená plně vybavené prodejní části se předpokládá v poslední lednové dekádě. Obec 
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nabízí výhodný pronájem a dovoluje si i touto formou oslovit případné zájemce. Podrobnosti 

najdete na www.slavetinnadmetuiji.cz pod záložkou Záměr obce pronajmout prodejnu potravin 

Od ledna začíná další cyklus setkání příznivců cestování, toulek přírodou a poznávání světa. 

Všechny přednášky začínají od 18, 30 hodin v lokále místního Cyjklohostince, termíny a program 

jsou následující: 

4. ledna :     Lála Tláskal ze Slavětína  -   Zemědělci v Maďarsku a Rumunsku 

26. ledna :   Láďa Jirka ze Záhornice    -  Dobytí Mont Blanku 

8. února :    Káťa Francová z Libchyně -  Putování po Peru 

22. února:  Monika Fajmanová z Nového Města  -  Havajské ostrovy 

8. března : Dana Zídek z Nového Města - Bora-Bora, život na druhé straně země 

22. března:  Adam Trýb z Líšnice - Na kole poVietnamu 

Závěrem... Zima je opět tady a tak je nejvyšší čas připravit krmítko pro ptactvo, které u nás 

zůstává přes zimu.Přikrmování a pozorování ptáků se věnuje stále více lidí, ale ne každý ví, co mají 

ptáci v zimě nejraději a co v žádném případě do krmítka nepatří. Většina našich ptáků má nejraději 

semena slunečnice a jádra ořechů, občas můžeme přidat například trochu máku, len, proso, řepku, 

pšenici, loupaný oves. Kosi, kvíčaly a brkoslavi mají nejraději jablka nebo sušené plody jeřabin. Ty 

je dobré rozvěsit na větve stromů v okolí krmítka. Strakapoudi, brhlíci i sýkory mají velmi rádi lůj 

nebo lojové koule, kde jsou nejčastějšími hosty krmítek vrabci, jim můžete přilepšit strouhankou 

z bílého pečiva. V žádném případě do krmítka nepatří chléb a zbytky jídel z kuchyně 
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 Starosta: Pavla Dušková e-mail: starosta@vrsovka.cz 

Místostarosta: Ondřej Fábera tel: 607 154 988, www.vrsovka.cz 

 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A PŘÍZNIVCI OBCE,  

 
přejeme všem krásné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně rodinných i pracovních 

úspěchů.  

DRAKIÁDA 

4. ročník vršovské drakiády se konal 28. září. I přes nevětrné počasí dorazilo velké množství dětí 

i dospělých. Všichni draci, třebaže na malou chvíli, nakonec vzlétli a malí drakiáři byli odměněni 

sladkostí. 

 

 

VYSAZENÍ LÍPY KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 

Ke 100. výročí republiky byla i v naší obci 

vysazena lípa u malého rybníčku. Slavnostní 

výsadba se uskutečnila v sobotu 27. října a 

provedl ji pan Jaroslav Matejsek, místní 

proslulý ovocnář. U lípy se nachází 

vyřezávaná dřevěná koza, která si před lety na 

tomto místě právě na lípě pochutnala. 

Odpoledne proběhlo zelošlapání v kulturní 

místnosti za doprovodu hudební skupiny 

Rohořez.  

  

 

http://www.vrsovka.cz/
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DÝŇOVÁNÍ 

Na Státní svátek dne 28. října se maminky 

s dětmi sešly v kulturní místnosti na tradiční 

Dýňování. K aranžmá zde byly připraveny malé 

okrasné dýně, květiny a dále se tvořilo z toho, co 

kdo přinesl. Nezapomněly se vydlabat ani velké 

dýně, které nám posléze ozdobily naší novou 

zvoničku uprostřed návsi. Nechyběla ani káva, 

jednohubky a skvělé dýňové muffiny.  

 

 

 

OCHUTNÁVKA 

10. listopadu se uskutečnil 3. ročník vršovské ochutnávky, tématicky zaměřené tentokrát na  

slaný výrobek z listového těsta. V soutěži se sešlo celkem osm vzorků a bylo vidět, že někteří si 

s recepty opravdu pohráli. Všichni očekávali variace „šneků“, nakonec však nedorazil ani jeden, i 

když nejrůznějších tvarů bylo k vidění dost. Na prvním místě se umístila Petra Přibylová (červené 

zelí na pivu s párkem), na druhém Veronika Holbová (šunka, sýr, zakysaná smetana) a na místě 

třetím Líba Marková (nivovo-špenátové).  

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Po roce k nám 2. prosince zavítal 

Mikuláš. Děti i rodiče se začali scházet 

v kulturní místnosti od 17 hodin, aby 

společně očekávali zazvonění zvonečku. 

S příchodem tmy se otevřely dveře a za 

světla prskavek vešel Mikuláš, čert a 

anděl. Děti přednesly společnou 

básničku a Mikuláš s andělem je za 

odměnu obdarovali balíčky plnými 

sladkostí.  

Od 19 hodin proběhlo historicky 

první slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu. Na zahřátí nechyběl výborný 

punč, který vzhledem k nevlídnému 

počasí, přišel více než vhod. Sváteční 

atmosféru navodily také koledy 

v podání trumpetistů z Nového Města 
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nad Metují. V rámci akce byla oficiálně představena i nová zvonička uprostřed návsi.  

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

V polovině září jsme zakončili sezonu soutěží na Kramolně. My, ženy, jsme tuto sezonu pojaly 

spíše rekreačně, opět nám chyběla jedna proudařka. Další dvě členky se zasloužily o zachování 

budoucnosti hasičů – rozrostli jsme se o jednoho malého klučinu a jednu malou slečnu. I přesto, že 

jsme jednoho hasičského nadšence sehnaly, pořád nás bylo málo. Letošní sezonu zachránili chlapi, 

kteří to vzali pevně do svých rukou a vybojovali  titul Mistrů NHPL 2018. Pohár převzali na 

slavnostním vyhlášení ve Žďáru nad Metují dne 24. 11. 2018. Máme z toho velkou radost a už se 

všichni moc těšíme na další sezonu, kterou si určitě užijeme.  

VRŠOVSKÝ KUBB USPĚL NA MISTROVSTVÍ SVĚTA VE ŠVÉDSKU  

Začátky kubbu ve Vršovce sahají do roku 2011, kdy parta místních nadšenců začala hrát kubb 

jen v několika lidech v místním letním areálu. Od té doby ušel vršovský i český kubb dlouhou 

cestu.  

Jako občanské sdružení fugujeme od roku 2013. Poté přišly první výlety na zahraniční turnaje, 

první úspěchy u nás i za hranicemi, sjednocování pravidel napříč republikou a rozšiřování základny 

a povědomí o této hře. Během let jsme uspořádali spoustu turnajů a prezentací pro veřejnost i školy.  
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Během let místní klub získal pro Vršovku tři tituly mistra republiky (2x v týmech Mordparta 

Vršovka, 1x v jednotlivcích Franta Holada) a spoustu dalších trofejí. Po několika výletech za 

hranice se i na náš hlavní letní turnaj Czech Kubb Cup podařilo nalákat týmy z Rakouska, 

Německa a Belgie.  

Vloni naše parta společně s posilami z Jaroměře vyrazila poprvé na vrchol této hry, mistrovství 

světa na švédském ostrově Gotland. Z páteční kvalifikace do hlavního postoupil pouze vítěz ze 

skupiny. To se nám naštěstí povedlo a zahráli jsme si tedy i v sobotu. Tam se nám už tolik nedařilo, 

protože opět postupoval jen vítěz skupiny a my skončili na druhém místě a tím pro nás turnaj 

skončil. Nicméně umístění mezi sobotními top 32 týmy nás na další rok zbavilo povinnosti hrát 

páteční kvalifikaci. To byla naše první světová zkušenost. 

Letos jsme tedy jeli najisto už na hlavní sobotní turnaj. Parta byla sehraná, před odjezdem jsme 

se často scházeli a zkoušeli si hru v šesti lidech, včetně jednoho turnaje. Tajný sen byl dostat se do 

světové top 10, ale z celkových 162 týmů tento cíl měla většina. Nicméně v sobotu nám to "sedlo" 

a vyhráli jsme svoji skupinu a 

postoupili dále.  

Pak už jsme postupovali postupně 

přes dva švédské týmy a potkali se s 

favorizovanými Švýcary MNTP87, 

které se nám ale povedlo porazit a tím 

jsme se dostali do pověstné gotlandské 

arény. Zde se hraje semifinále před 

rozbouřenou tribunou a kamerami s 

živými přenosy, na což opravdu od 

nás nejsme zvyklí a ta atmosféra byla 

fantastická. Tady jsme poprvé za 

turnaj prohráli proti loňským 

vícemistrům, švédským Wild dogs, 

kteří se nakonec stali mistry světa. 

Tím jsme spadli do hry o třetí místo a 

splnil se nám sen, zahrát si proti 

americkému týmu Chaska Kubb, 

jejichž hry jsme dosud sledovali jen 

na YouTube.  

Po první prohrané hře se nám 

podařilo vyrovnat a ve třetí 

rozhodující hře po vyrovnaném 

výkonu zvítězit, i díky fenomenálnímu náhozu našeho nahazovače Standy. Třetí místo je 

fantastický úspěch nejen pro nás, ale i pro celý český kubb a do budoucna se budeme snažit toho 

využít k rozšíření základny a nalákání více zahraničních týmů na naše turnaje. Další rok se opět 

chystáme na mistrovství světa, i když bude těžké navázat na letošní úspěch. Kubb není hra o 

pěnězích ani na vrcholové úrovni a cesta šesti lidí 2000 km do Švédska čtyřmi trajekty není 

zadarmo a proto bychom rádi poděkovali našim hlavním sponzorům, že nám tuto cestu umožnili. 

Jedná se o dovozce čajů Mixtee s.r.o., Obec Vršovka a firma Progres tech s.r.o. Sponzorům 

děkujeme a zveme všechny zájemce o hru k nám do areálu, kde vám zdarma a rádi vše vysvětlíme 

a předvedeme naživo.  

                                                                                                   Kubb Klub Vršovka z.s.; -pf-; -pdu- 
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REKONSTRUKCE ZVONIČKY VE VESELICI 

Veselice je velmi malá obec spadající pod správu 

obce Velká Jesenice. Jedním z důležitých prvků této 

malé obce je zvonička, stojící nad zdejší návsí.  

Příběh zvoničky tyčící se nad sochou Ukřižování 

sahá až do 18. století a není vůbec jednoduchý. 

Dřevěná zvonička byla vždy zapuštěna přímo do země, 

ve které dřevo vydrželo jen pár desítek let, a tak 

musela být mnohokrát vyměněna. Podobně tomu bylo i 

se zvony, které musely být mnohokrát ulity nové. 

Jedna z nejstarších zpráv ke zvoničce pochází z roku 

1881, kdy 7. června byl ke zvoničce dán zvon 

nákladem manželů Voborníkových z Veselice. Tento 

zvon byl však za I. světové války v roce 1917 odebrán 

císařským vojskem. Proto občané Veselice nechali 

téhož roku v Brně ulít další zvon o průměru 39 cm. 

Ten zde sloužil až do roku 1943, kdy byl opět 

zrekvírován, a to německou armádou pro vojenské 

účely. Od té doby se tu nezvonilo. 

Ke změně došlo 24. 4. 1991, kdy se místní občané 

rozhodli nechat postavit novou zvoničku a ulít nový 

zvon. Byla uspořádána sbírka, která mezi občany 

Veselice a Vinice vynesla 6.900,- Kčs. Celkové 

náklady však činili 23.397,- Kčs, a proto zbytek 

nákladů zaplatil obecní úřad Velké Jesenice. Nový zvon byl objednán u firmy Dytrich z Brodku u 

Přerova a jeho výška i průměr byla 37 cm a váha 29 kg. Tento zvon je tu dodnes. Závěs zvonu 

zhotovila firma Boroko, také z Brodku Přerova. Celá zvonička byla zhotovena z dubového dřeva a 

stříšku vyhotovil klempíř pan Petr Kratěna z Velké Jesenice. Vidlice pro zavěšení zvonu zůstala 

původní. Zvon byl vysvěcen v kostele ve Velké Jesenici na svátek sv. Štěpána dne 26. 12. 1992 a 

tentýž den byl zavěšen a poprvé s ním zazvoněno. Prvním zvoníkem se stal pan Josef Franc z č. p. 

9, po něm pak pan Václav Šitina z č. p. 24 a pan Josef Vondra z č. p. 12, který je tu zvoníkem 

dodnes. 

Pravidelně se zde začalo zvonit v roce 1993 a to ku příležitosti státních a církevních svátků, v 

neděli a k oznámení úmrtí spoluobčanů. V dubnu letošního roku musela být zvonička opět 

odstraněna, protože se zub času znovu podepsal na celé dřevěné konstrukci. Výroba nové dřevěné 

konstrukce byla zadána panu Martinu Lukáškovi z Velké Jesenice (č. p. 173). Stříška, závěs a 

vidlice pro zavěšení zvonu i zvon zůstaly původní. Použita však byla zcela jiná stavební 

technologie. Zvonička je připevněna na betonové patky s ocelovým kotvením, aby vydržela co 

nejdéle pro další generace. 

Celá zvonička byla vztyčena 30. srpna 2018. V sobotu 22.9.2018 bylo uspořádáno za pomoci 

členů zdejší jednotky SDH Veselice a současného zvoníka pana Josefa Vondry slavnostní první 

http://www.velkajesenice.cz/
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zvonění po rekonstrukci. Všichni obyvatelé Veselice, kteří měli daný den čas, se této slavností 

příležitosti zúčastnili, což dokládá fotografie níže. Současný zvoník pan Josef Vondra pronesl 

slavnostní řeč, ve které mimo jiné shrnul pohnutou historii zvoničky. Následně společně všichni 

přítomní zvonu popřáli do dalších let snad již méně „trnitou“ cestu osudu, a jelikož zvon do této 

doby nenesl žádné jméno, bylo obyvateli Veselice rozhodnuto, že zvon by měl být pojmenován po 

nejmladším občánkovi obce Veselice, tedy Maxim. Souhra okolností zapříčinila, že náš „malý“ 

zvoneček nyní nese jméno, které vyjadřuje jeho velikost pro obec Veselice. 

Závěrem 

dodám, že 

k příležitosti 

stoletého výročí 

založení 

samostatné 

Československé 

republiky byla u 

kapličky odhalena 

informační tabule, 

na které naleznete 

informace jak o 

zvoničce, tak i o 

dalších 

historických 

památkách 

Veselice. 

Ing. Kamil Lukášek a Jaroslav Zelený, DiS 

ZPRÁVY Z MŠ 

V novém školním roce jsme u nás v MŠ přivítali celkem 10 nových dětí, z toho 7 dvouletých a 3 

tříleté. Adaptace malých dětí proběhla dobře, bez většího smutnění. Příjemné podzimní počasí jsme 

strávili sběrem kaštanů a žaludů, které, jako každoročně, darujeme místním myslivcům pro zimní 

krmení zvěře. Díky tomuto počasí jsme si ještě mohli užít nových herních prvků na zahradě MŠ.  

Společně s dětmi ze ZŠ pro nás byly připraveny 3 divadelní představení a to: 

 Bubáci a Hastrmani, Mauglí a  Maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami (Šípková Růženka, 

Zajíc liška a kohout, Pejsek a Kočička) 

 Děti se poctivě podílely na každoročním sběru papíru a zároveň si tak procvičily třídění odpadu. 

V kouzelném vánočním čase nás ve školce navštívili pekelníci a poslové z nebes, v podobě žáků 

z 5. třídy ZŠ. Ani na děti ve školce Ježíšek nezapomněl a nadělil jim spoustu krásných dárků. Naše 

děti se rády předvedly svým rodičům, známým a příbuzným s krátkým vánočním pásmem na 

besídce. 

Hned z kraje nového roku nás čeká další divadelní představení, dále Masopustní rej a karneval ve 

školce,...ale o tom až příště!  

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a přejeme krásné prožití vánočních svátků a jen to 

nejlepší do nového roku 2019!                                                               

                                                                                                                          Kolektiv MŠ 



VELKÁ JESENICE  

 

 

http://www.obcemetuje.cz  e-mail: info@obcemetuje.cz  

SDH VESELICE 

PODĚKOVÁNÍ všem aktivním členům SDH Veselice, kteří se pravidelně účastní pracovních 

brigád, i těm, kteří dokáží přiložit ruku k dílu na akcích, jež nejsou prioritně hasičské – jako je 

každoroční údržba stráně „Třešňovka“, odklízení polomů, úklid veřejných prostor a jiných aktivit 

prospěšných nám všem. Děkujeme za Vaše nasazení a přívětivou spolupráci :-) 

Krásné Vánoce, Zdeňka Francová 

 

ZAHRÁDKÁŘI VELKÁ JESENICE 

Tak jako každý rok tak i v tomto roce se v areálu zahrádkářů v sobotu 22.září uskutečnilo 

„Velkojesenické ČUČO“ a to již 19. ročník, za účasti p. redaktora Plecháčka z Českého rozhlasu. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 31 soutěžících. 

Soutěžilo se v kategoriích: domácí víno – 14 soutěžících, likér - 10 soutěžících a destilát - 7 

soutěžících. 

Nezávislá porota v každé kategorii vyhodnotila 5 míst. 

Soutěž sponzorovali: AGRO CS a.s. Říkov, Tiskárna VH Print Hlávko s.r.o,Nové Město n/Met, 

Metel s.r.o. Česká Skalice, Nahořanská a.s.Nahořany n/Met., Vetlabfarm s.r.o.Jakubovice (manželé 

Matějíčkovi), TV Probe Úpice - manželé Cohornovi a pan Jiří Rousek Městec. 

Všem sponzorům srdečně děkujeme a doufáme, že nám i do dalších let zachovají svou přízeň. Tak 

jako vždy bylo připraveno bohaté pohoštění včetně masa na „lorně“ a dalších pochutin. Poslední 

akce v tomto roce se konala 6. prosince od 17 hodin v klubovně zahrádkářů. 

Paní Gabriela Bártáková zde předváděla „Vánoční vazbu. Bylo připraveno vánoční pohoštění a 

tombola. 

Rok 2019 zahájíme výroční členskou schůzí, kde se uskuteční volby nového výboru na další 

volební období. Stále máme zájem o nové členy a členky, které mezi námi rádi přivítáme… 

Těšíme se na Vás v roce 2019 na akcích, které budeme pořádat. 

Výbor zahrádkářů přeje všem krásné, klidné a bohaté svátky vánoční a v příštím roce hlavně hodně 

zdraví a pohody.                                                                    Za výbor ZO ČZS   Blanka Hromádková 
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SDH VELKÁ JESENICE 

Zásahová jednotka SDH Velká Jesenice měla v roce 2018 13 výjezdů. Dvakrát taktické cvičení, 

třikrát spadlý strom, šest výjezdů bylo na požár, jednou hledání pohřešovaných dívek a jednou 

likvidace vosí báně.  Nyní SDH připravuje Valnou Hromadu, která se koná 11.ledna, kde budeme 

hodnotit letošní rok. Hlavní síly věnujeme už nyní na přípravu tradičního Hasičského plesu, který 

se koná 9. března 2019 a na který srdečně zveme všechny naše příznivce. 

Hasiči Velká Jesenice Vám přejí šťastné a spokojené prožití Vánočních svátků a do roku 2019 

zdraví, štěstí a pohodu. 

TJ SOKOL 

Jsem trenér fotbalistů mladšího dorostu TJ Sokol Velká Jesenice, z.s.  

Nejdříve chci poděkovat Zdeňku Slabému a Jitce Pražákové, kteří s těmito hráči prošli cestu od 

mladších přípravek až po starší žáky. Jitka s nimi pokračuje dodnes. Přebíral jsem mužstvo v době, 

kdy se začal velmi výrazně projevovat úbytek hráčů této kategorie. Již sestava v ročníku 

2016/2017, ještě pod Zdeňkem Slabým, musela být doplněna hráči z Dolan, kteří nesestavili 

družstvo vůbec. Před novým soutěžním ročníkem ale hráči z Dolan přestali hrát úplně a domácí 

hráči výkonnostně lepší nebo s vyššími ambicemi odešli do lepších soutěží.  

Po jednání klubů byla uzavřena dohoda s SK Rozkoš Česká Skalice, z.s., kde nebyla situace  

s počtem hráčů také ideální, a od sezony 2017/2018 jsme začali hrát OP Náchod starších žáků. 

Tady bych rád poděkoval rodičům hráčů jak domácího, tak i družstva českoskalického, kteří mi 

věřili a umožnili tuto soutěž dohrát. Snažil jsem se hráče poznat jak po jejich herní stránce, tak i po 

stránce charakterní. Hráli všichni. Úbytek hráčů se ale nezastavil. Někteří se nechtěli podřizovat 

trenérovi, jiné ovlivnila paní puberta, některé odradili dokonce rodiče (jejich děti nehráli od začátku 

utkání).  

Čekalo nás rozhodnutí, co dál. Rozpustit nebo zkusit pokračovat. Díky důvěře rodičů se podařilo 

kádr stabilizovat a doplnit o některé hráče, kteří hostovali ve vyšších soutěžích.  

Všichni jsme byli nakonec „odměněni“ krajským přeborem mladšího dorostu v ročníku 

2018/2019.  

Soutěž krajská a náročná. Města jako Jičín, Hořice, Vysoké Mýto, Hradec Králové.  

A mezi nimi VELKÁ JESENICE. Naše obec se na krajské úrovni skloňuje ve všech pádech. Oni 

dali dohromady mladší dorost? A kde jsou ostatní města regionu? Myslím si, že jsme obec 

zviditelnili nejen na fotbalové mapě. A to díky rodičům, kteří věřili, že něco dokážeme. Jenže vždy 

je nějaké ale. Máme finance na trenéry, pomocníky i vybavení, máme zázemí, které nám kdekdo 

závidí, máme plány. Jenže nemáme lidi. Nadšené lidi, kteří by obětovali část svého volného času 

sportu, především u nejmenších. Nejde jen o fotbal, ale o všeobecné pohybové dovednosti 

předávané dětem hrou. Není to nic složitého. Poradíme Vám. Jen se zeptat. Pokud Vás to osloví, je 

to hodina až dvě v týdnu. Bude-li nás více, mohou i děti trávit pohybem více času. Kdo by měl 

zájem, ozvěte se mi. Určitě Vás nebudu do ničeho nutit. 

… ale ten pocit, když se nastupuje k utkání v nejvyšší fotbalové krajské soutěži … 

trenér U 17 Zdeněk Řezníček. 

VÁNOČNÍ STROM 

V podvečer první adventní neděle jsme letos poprvé v naší obci rozsvítili obecní vánoční strom. I 

přes nepříznivé počasí zazpívaly děti z mateřské a základní školy vánoční koledy a po krátkém 
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projevu místostarosty obce Jaroslava Zeleného byl strom rozsvícen. Velké poděkování za celou 

akci patří právě Jaroslavu Zelenému, který výzdobu objednal a zařídil i její instalaci. Nové 

osvětlení stálo i s montáží 52.619 Kč. Částkou 20.000 Kč nám přispěla skupina ČEZ. 

 

Ať už trávíte advent svícením, nakupováním, úklidem domu a pečením, nebo spíš zamyšlením a 

úklidem v duši, přeju, ať se to daří. A ať Vánoce jsou Vaší oslavou toho, co sami chcete slavit. 

Petr Jeništa 

 

SVAZEK OBCÍ METUJE 
 

Předseda: Petr Jeništa   info@obcemetuje.cz 

Místopředsedkyně: Ing. Jitka Slezáková a Veronika Velacková www.obcemetuje.cz 

 
Volby zčeřily vodu v Metuji 

Proběhly komunální volby a vy, občané, jste rozhodli o vedení Vašich a našich vesnic. Někde se 

nezměnilo téměř nic, někde nastala dlouho plánovaná a připravovaná změna a někde vzniklo 

zajímavé překvapení. 

Je to dobře. My volení funkcionáři bychom k volbám měli mít absolutní úctu a respekt a vědět o 

svojí jednoduché nahraditelnosti. 

Buďme rádi, že můžeme svobodně volit. Nezapomeňte, že můžete být voleni a važme si všech, 

kteří se o veřejné funkce ucházejí. Volby mají smysl, jen když máme na výběr. 

Zamíchalo se vedení vesnic a vyměnili se tak i zástupci obcí v Metuji. Pro mě je to poradní sbor 

nejbližších kolegů, kteří mají podobné problémy a hledají na ně podobná řešení. Už osm let okukuji 

všechny okolo a se všemi se radím. Postupně jsem zjistil, že někteří to dělají trochu jinak, než to 

chci dělat já a dokonce s nimi v některých věcech dost nesouhlasím. Nikdy jsem ale v práci kolegů 

nenašel ani náznak špatného úmyslu. Už osm let nevím, kde se občas berou aféry a skandály ve 

„velkých“ zprávách. Copak velká města, tam snad, ale vždyť na malých vesnicích to přeci chtějí 

všichni dělat tak poctivě jako my tady v Metuji. Jsem prý snílek a idealista, ale moji blízcí 

kolegové mě naštěstí v této ideji už osm let podporovali a podporují. 

 

Takže tímto děkuji za práci těm kolegům, kteří už nepokračují. 

Děkuji! 

Děkuji mnohokrát! 

Za Metuji, a hlavně za práci v jejich obcích. 

 

Novým kolegům gratuluji ke zvolení, ale hlavně k odvaze vykonávat veřejnou funkci. Přeju, ať 

rychle a neomylně najdou cesty k uskutečnění svých cílů a ať jim ty cesty nezkříží realita výkonu 

funkce. A těším se na spolupráci. 

Nám všem ať se vede dělat vše pro občany našich obcí, ale taky u toho vyhovět všem 

požadavkům nadřízených orgánů a úřadů. Někdy to jde navzájem napasovat jen velice ztěžka. 

 

Občanům přeji, ať jsou s námi, se svými zvolenými zástupci, spokojeni, ať nám dokážou říct, co 

děláme špatně a ať my dokážeme naslouchat a porozumět. 

Petr Jeništa 

(teď zrovna na chvíli) předseda Svazku obcí Metuje a starosta Velké Jesenice 

http://www.obcemetuje.cz/

