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V dnešním Zpravodaji pokračujeme 
v rubrice, která si klade za cíl otestovat 
vaše znalosti o Velkém Vřešťově a jeho nej-
bližším okolí. Tentokrát jsme se zaměřili na 
rozkvetlé stromy. 

Uveřejňujeme vždy několik fotogra-
fi í a ti, kdo vědí, kde se místa na těchto 
snímcích nacházejí, mají možnost předat 
své tipy buď osobně, telefonicky nebo 
mailem na: starosta@velkyvrestov.cz

Uhodnout místa uvedená v minulém 
Zpravodaji bylo pro mnoho občanů snadné, 
jednalo se o podzimní výjev Na Dubím (1), 
zimní cestu na Malém Vřešťově (2) a stud-
nu u hřbitova (3). 

Kde to je?

Původní mlýn ve Vřešťově čp. 2 byl vel-
mi starý. Poháněla ho voda z potoka Trotinky, 
která tekla mlýnským náhonem, ústícím zpět 
do potoka ve vsi Jeřičky. Voda z náhonu po-
háněla i mlýn v Jeřičkách (posledním mlyná-
řem na něm byl Kopecký, jenž tu měl turbí-
nu). Náhon má délku asi dva kilometry a malý 
spád, a tak jeho nivelizace musela být náročná 
- náhon byl na poměrně dlouhém úseku veden 
nad terénem -, přičemž všechna tato práce 
byla nepochybně provedena ručně. Bylo tak 
učiněno dávno před zrušením roboty, v zájmu 
některého z držitelů smiřického panství. Maji-
telem vřešťovského mlýna býval mlynář Ko-
nopáč. Ten později celý majetek prodal Fran-
tišku Plichtovi, jenž jej postoupil svému synu 
Janovi. Jan Plichta pak dal mlýn věnem dceři 
Boženě, která se provdala za Josefa Feygla, 
rolníka z Máslověd. Po Feyglových obdržela 
mlýn jako část věna jejich dcera Božena, pro-
vdaná za Ludvíka, statkáře a majitele cihelny 
v Jeníkovicích u Třebechovic. Manželé mlýn 
na počátku 20. století prodali Františku Říhovi 
z Vrchovnice. K mlýnu tehdy náleželo celkem 
5,23 ha pozemků – stavebního místa, zahrady, 
polí a luk.

Od Františka Říhy koupil vřešťovský mlýn 
roku 1909 Jaroslav Malý, původně mlynář 
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v Bílých Poličanech, za 10 000 zlatých. Man-
želkou tohoto mlynáře byla Marie, rozená 
Jonešová z Rašína. U mlýna byla tehdy jen 
pole panství smiřického, získaná dlouholetým 
pachtem, jež k němu připadla až roku 1923 po 
pozemkové reformě. Nutno dodat, že mlynář 
Malý převzal ze zakoupeného mlýna vlastně 
jen spáleniště a musel prakticky postavit mlýn 
nový. Kolaudace novostavby se konala 14. říj-
na 1911 a prováděl ji komisař z Hořic. Při ko-
laudaci bylo zapsáno: 

„Dosud zřízena byla úpině mlejnice, roze-
stavěny jsou přiléhající obytné místnosti a do 
budoucna se zamýšlí postavení pily. Krytina 
jest cementovými taškami. Mlýn jest již v cho-
du. Proti užívání zařízení mlýnského a soused-
ních místností není námitek při šetření násle-
dujících podmínek: 

1. Poblíž mlýna budiž zřízen zděný seda-
dlový záchod osvětlený okénkem. 

2. Dvéře vedoucí z mlejnice na půdu bud‘ 
též i s rameni oplechovány (...) 

A dodává se: Poněvadž jste se zavázal, 
že hořejším podmínkám nejdéle během příští-
ho jara, tedy do konce května 1912, vyhoví-
te, a ze strany obce ani sousedů není závad, 
uděluje se Vám živnostensko-právní povolení, 
abyste mlýn ten opět uvedl v činnost. Dále se 

svoluje, aby šalanda byla zařízena v příze-
mí a postaveno nové vodní kolo s předpo-
kladem, že při tom zůstanou výškové po-
měry vod zařízení nezměněny a lednice se 
úplně přikryje. Ještě se připomíná znova, 
že plán pily nutno včas předložiti ke schvá-
lení a před schválením nesmí se se stavbou 
pily započíti (...).“ 

K tomu ještě dodáváme že vodní kolo 
mělo 24 lopatek a jeho průměr byl 3,2 m 
a šířka 1,4 m. Mlýnské zařízení bylo ob-
noveno jen žitné o skládalo se z loupačky, 
prašného cylindru, žitné stolice, šrotového 
vysévače a moučného vysévače. Pro po-
mocný pohon byl instalován elektromotor. 
Mlýnské zařízení bylo v roce 1924 dopl-
něno pšeničnou kombinovanou stolicí, 
odstředivým vysévačem a reformou. Van-
troky byly postaveny v roce 1918 (znovu 
vystavěny byly roku 1928), roku 1927 při-
bylo nové vodní kolo. 

V roce 1940 převzal mlýn v Malém 
Vřešťově nejstarší syn předchozího mly-
náře Jaroslav Malý (nar. 1909). Roku 
1940 postavil na mlýně míchačku a dva 
výměnné koše, což přišlo na 22 000 K. 
V roce 1942 pak byly dostavěny čtyři koše 
na výměnu a o rok později byla vyměněna 
loupačka a šrotovník. 

Dne 8. dubna roku 1951 byl na příkaz 
ONV ve Dvoře Králové nad Labem mlýn 
čp. 2 v Malém Vřešťově předán Hospodář-
skému družstvu ve Dvoře Králové a mly-
nář Jaroslav Malý se stal zaměstnancem 
Východočeských mlýnů. Dne 1. ledna 
1953 byl mlýn znárodněn a uzavřen. 

Ze vřešťovské historie - MLÝN
Vřešťovský mlýn – kolik toho již bylo o něm napsáno, ať na stránkách Zpravo-

daje, v knize o Velkém Vřešťově nebo v mnoha publikacích vydávaných v okolí! 
My jsme se laskavostí paní Květy Babkové, dceři mlynáře Jaroslava Malého a se-
stře Jaroslava, který dnes ve mlýně s rodinou žije, dostali k dalším materiálům, 
které přetiskujeme.
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V této rubrice uvádíme jubilea 
občanů od 50 let věku v pětiletých 
výročích (tedy 50, 55, 60, 65 a 70) 
a poté již v každém roce života. 

V uplynulých měsících tedy oslavili 
svoje významná životní jubilea Vlasti-
mil Bělina, Tomáš Halenár, František 
Ludvík, Josef Šafka, Marie Voborní-
ková, Vítězslav Svoboda, Iva Bedná-
řová, Marie Kovaříková, Jaroslava 
Stránská, Milada Vlačihová, Jarmi-
la Zavřelová, Milan Struna, Jaroslav 
Havrda a Miluška Andrlová. I my ještě 
jednou přejeme vše nejlepší. 

V nastávajících jarních měsících 
budou slavit také Karel Andrle, Luděk 
Kalous, Jiřina Kettnerová, Marie 
Hurtová, Ludmila Šafková a Jana 
Svobodová. Připojujeme se k zástupu 
gratulantů a přejeme všem oslaven-
cům vše nejlepší, hodně štěstí, pohody 
a zdraví.

Kolik nás je?
V městyse máme nového občán-

ka Kristiána Lengera. Přejeme mu, 
ať se mu na světě a zvláště u nás líbí. 
Protože se odstěhovala paní Olga 
Černá, zůstává celkový počet trvale 
hlášených obyvatel na 235.

GRATULUJEME

Zastupitelstvo městyse informuje
čtěte na str. 2
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100 let republiky

Mnoho nadšených diváků shlédlo bohatý program s ukázkami historické i současné protipo-
žární techniky, požárního útoku našich dětí, nebo příběh Sovětických soviček. Nechyběly ani 
hry pro děti, či skákací hrad. K dobré náladě přispělo vystoupení kapely Podzvičinka a hudební 
skupiny Petira & spol. Hasiči nepodcenili ani přípravu dobrého jídla i pití.

Hasičský a dětský den 

NAŠE HASIČE JE TŘEBA  CHVÁLÍT také za práci s mládeží. Každý týden se dětem věnují při ná-
cviku hasičských dovedností a první výsledky jsou vidět: na hasičské soutěži běželo 8 dětí ve štafetě dvojic 
(skončily na 4. místě) a v požárním útoku, tady děti skončily páté.

Hasičská zbrojnice 
je opravena

Velikým úsilím místních hasičů 
se povedlo opravit zbrojnici. Většinu 
práce provedli hasiči zdarma, pouze 
na odborné práce (střecha, klempíř-
ské práce, elektřina) byly pozvány 
fi rmy. Náklad na tyto práce činil 
189.594 Kč.
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Uspořádali v sobotu 2. 6. hasiči SDH Velký Vřešťov ke 135. výročí založení sboru 



Zastupitelstvo městyse informuje
Usnesení z veřejné schůze konané dne 24.4.2018:

Prodej pozemků U lípy

BUDE VÁS ZAJÍMAT
 1. ZM schvaluje 6  hlasy  Program, jak byl předložen, zapisovatele, ověřovatele 

a zpracovatele usnesení
 2. ZM bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č. 2  
 3. ZM schvaluje 6 hlasy Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad.

 4. ZM schvaluje  6  hlasy   Účetní závěrku k 31.12.2017 městyse Velký Vřešťov, 
ZM Velký Vřešťov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu před-
ložených podkladů v souvislosti s § 4 vyhl. č. 220/2013 věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a fi nanční situace účetní jednotky

 5. ZM schvaluje 6 hlasy Převod výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 1.035 
958,49Kč  

 6. ZM schvaluje 6 hlasy Prodej pozemků č. 376/15, 376/18, 376/19, 376/20, 376/21, 
376/23 za cenu 150 Kč za 1 m2.

 7. ZM schvaluje 6 hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí darovací – číslo stavby 36525e
 8. ZM schvaluje 5 hlasy stanovení počtu členů zastupitelů pro příští volební             

období na 7.  
 9. ZM schvaluje 6 hlasy nákup party stanu v ceně do 30.000 Kč  
  Zapisovatel: Karel Tomášek  
  Ověřovatelé: Jan Černý, Milan Havrda         
  Schůze ukončena v 21:10    

A ZNOVU ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ! 
Opravdu musíme v každém vydaném Zpravodaji probírat odpady?
Povinnost městyse likvidovat biologický odpad jsme splnili dříve, než byl uzáko-

něný, kontejnery jsou na dvou místech a slouží na trávu, listí, odpad ze zahrádky, jako 
například staré brambory, jablka, ale určitě NE na větve!!! Pan Černý, který biolo-
gický odpad odváží, nás opětovně upozorňuje, co vše se v odpadu objevuje. Situace 
bohužel spěje k tomu, že bude nutno místo na ukládání biologického odpadu oplotit, 
uzamknout a stanovit otevírací dobu. Zaměstnanci městyse musí pravidelně vybírat 
větve ze stromů a další sem nepatřící věci z obou kontejnerů postavených u Fořtov-
ny. Připomínáme, že již mnoho let se větve skladují za kontejnerem u Prádla.

Kontejnery na tříděný odpad jsou již několik let posílené, platíme za jejich proná-
jem ročně 46 tisíc Kč a opravdu to NENÍ SBĚRNÝ DVŮR, jak si asi někteří myslí, 
když ke kontejnerům hází pytle s větvemi, trávou, zbytky jídla, s nepotřebným oble-
čením nebo dokonce přidají i velké slunečníky. Není to pěkná vizitka našeho městyse. 
Tedy ještě jednou a již po několikáté: 

Do žlutých kontejnerů patří pouze plasty, do modrých kontejnerů papír, do ze-
lených zvonů sklo a do zeleného a hnědého kontejneru drobné železo. 

Do velkých kontejnerů u Fořtovny a Prádla biologický odpad bez větví, ty patří 
na místo za kontejner u Prádla. 

Na komunální odpad má každý popelnici, kde má možnost si sám určit počet svozů 
za rok nebo si zakoupí pytel s logem Marius Pedersen, v jiných nádobách nebo pytlích 
nebude komunální odpad odvezen! 

Nepotřebné ošacení je možné dovézt v pytlích ke dveřím na mandl, bude předán 
Diakonii. 

Děkujeme všem občanům i chatařům a chalupářům a prosíme, upozorněte 
na ty, kteří tato pravidla nedodržují! Nikdo přece nechceme, aby muselo dojít 
k navýšení poplatků za nakládání a svoz odpadů!

CHCETE MÍT SPRÁVNĚ DORUČENOU POŠTU?
Chcete usnadnit pracovníkům institucí orientaci 

a mít správný odpočet vody a elektřiny?
Prosím, označte si na viditelném místě svůj dům přiděleným číslem popisným nebo čís-

lem evidenčním. Číslování domů je odborně systém územní identifi kace a vychází z vy-
hlášky Ministerstva vnitra ČR č.326/2000 Sb.,ve znění vyhlášky 193/2001 Sb. – prováděcí 
pravomoce drží obec a odpovědnost označit budovu číslem leží na jejím majiteli. Děkujeme 
za kontrolu a sjednání nápravy.

Krajský úřad, odbor životního prostředí nás 
informoval o záměru rozšíření Bažantnice z dosa-
vadních 17 hektarů na 27 ha, grafi cké vyjádření je 
v přiložené mapce. Úřad městyse v připomínkovém 
řízení upozorňoval zejména na současný nevyho-
vující stav oplocení a zažádal o znovuobnovení 
a zpřístupnění cesty do Jeřiček

Záměr na rozšíření Bažantnice

Jak už asi víte, připravujeme prodej pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě 
U lípy (též U fořtovny). V nejbližší době plánujeme informativní schůzku pro zájemce. Kdo 
jste tak ještě neučinili a máte o pozemek zájem, prosíme, nahlaste se na Úřadě městyse.

Úprava parčíku před bude provedena koncem 
léta fi rmou Ekogreen, s.r.o. Cena díla bude 787 491 
Kč + DPH. Nákres nového řešení je k dispozici 
na Úřadě městyse.

Chodníky bude opravovat u nás již osvědčená 
fi rma Dlažba Vysoké Mýto, předpoklad realizace je 
podzim letošního roku.

Komplexní pozemková úprava probíhá pod-
le plánu, sbor zástupců fyzicky prošel navrhova-
ná společná zařízení. Vlastníci pozemků obdrželi 
k odsouhlasení svoje nároky a ve dnech 9. a 10.5. 
se mohli s pracovníky PÚ a projektanty seznámit 
s návrhem KoPÚ přímo na úřadě městyse.

Úpravy parčíku a chodníků

Na Zámku podnik Lesy ČR vysázel 3200 ks 
dubů zimních a 1200 ks borovic jako pokračo-
vání úprav této dominanty Velkého Vřešťova.

Nový porost na Zámku

Velké poděkování patří také myslivcům ze spol-
ku Jedlina, kteří nahradili na první vysázené aleji 
staré nevyhovující kůly novým systémem, který 
spočívá v zatlučení tří kůlů tak, aby se ke stromku 
nedostala zvěř a nemohla jej poškodit. Po loňském 
podobném opatření ze strany vřešťovských občanů 
na druhé aleji jsou nyní obě aleje řádně zabezpeče-
ny a již se můžeme těšit na první úrodu. 

Pokud jste v poslední době aleje nenavštívili, 
vřele doporučujeme, budete mile překvapeni krás-
nou procházkou!

Alej Podskalka se dočkala vylepšení



Fotbalový turnaj! Kdy? 14. července!

Je již tradicí, že oslavit konec zimy přichází na vřešťovské hřiště až neskutečné množství 
lidí, mnohdy z širokého okolí. Nejinak tomu bylo i letos, navíc krásné, skoro letní počasí, 
vytáhlo ven i ty největší zimomřivce. Již průvod z náměstí na hřiště byl velkolepý a na hřišti 
jsme se mohli potkat se známými, které jsme třeba celý rok neviděli. Hasiči opět zajistili 
výborné občerstvení (velké díky!!!), ohňostroj byl nádherný, zábava skvělá – tedy krásně 
strávený večer! 

Plesovou sezónu roku 2018 jsme zakončili 
v sobotu 24. března v restauraci U Toničky. Od-
poledne navštívilo Maškarní rej 51 dospělých 
a 41 dětí a večer potěšila zejména velká účast ma-
sek na Maškarním plese.

Co se kde šustlo?

Královéhradecký kraj bude letos investo-
vat 1,354 miliardy korun do rekonstrukce sil-
nic a mostů. Je potěšitelné, že část této sumy 
bude využita i na opravy silnic v okolí Velkého 
Vřešťova, konkrétně silnice 325 vedoucí z Chlu-
mu na Mostka a do Hostinného. Konkrétně by 
9. července měla začít rekonstrukce II. etapy, 
úseků 1,2,3,7, v témže termínu průtah Bílou Tře-
mešnou a 3. září budou zahájeny práce na úseku 
z Máslojed po hranice okresu Hradec Králové, 
tedy nad Velkovřešťovský rybník. Z okolních 
silnic stojí za zmínku například rekonstrukce 
úseku Zábřezí - Třebihošť, Tetín - Vřesník nebo 
okolí křižovatky u Oční školy ve Dvoře Králové. 
Termíny zahájení těchto prací jsou v létě 2018.

Další, již 12. ročník turnaje v malé kopané O pohár sta-
rostky městyse, se uskuteční v sobotu 14. července. Letos se 
můžeme těšit na dvě vřešťovská družstva. Po dvouletém od-
dechu a usilovném tréninku opět sestavili vřešťovští junioři 
tým, o kterém se šeptá, že bude pomýšlet na příčky nejvyšší. 
Derby se staršími borci bude na programu těsně před třetí 
hodinou a los tomu chtěl, že i další zápasy skupiny B budou 
velmi dramatické a s pikantní příchutí derby - ať již s nevy-
zpytatelným týmem FC Krakonoš vedeným Petrem Bachem, 
jehož fotbalový um a znalosti v posledních letech šly raketo-
vě vzhůru, nebo s týmem Petra Hrocha Vohnutej hřebík, kteří 
dávají do fotbalu fortel svého truhlářského řemesla.

Ještě připomeňme, že v loňském ročníku zvítězili borci z týmu Tintily mantily před 
domácími z Velkého Vřešťova, na dalších místech se umístily týmy Ruda team, FC Pi-
onýr, Vohnutej hřebík, Krakonoš II, Provar a Krakonoš I. Nejlepším hráčem byl Jakub 
Schejbal z družstva Tintily mantily, střelcem Jiří Vojtěch z SKP Rudateam a brankářem 
domácí Jakub Lánský.

K dispozici bude opět velmi kvalitní občerstvení. Počasí je objednáno. Srdečně vás 
zveme ne léty prověřený sportovně společenský zážitek. Nezapomeňte přijít!

O POHÁR STAROSTKY 
VELKÉHO VŘEŠŤOVA

 Habakuk 
Další ročník této ve Vřeš-

ťově oblíbené karetní hře 
vyhrál Petr Kamenský před 
Vendulkou Firkušnou a Stan-
dou Kubešem. Celkem se sešlo 
15 hráčů. Fotografi e naleznete 
na  https://unob.rajce.idnes.cz/
Habakuk_2018/.

Ani se nechce uvěřit

Ano, tušíte dobře. Tradiční sraz trabantů v kempu 
na rybníku se uskuteční již 16.-18. června 2018!

Pořadatelé si opět zvolili pro každoroční sraz trabantů 
a dalších vozů koncernu IFA vřešťovský kemp. Přijďte se 
pokochat krásou těchto legendárních vozítek a nalokat se 
nezaměnitelné vůně směsi spáleného benzínu a oleje! 

Z programu vybíráme:
- Pátek 16. června od 16:30: spanilá chůze do Lho-

tecké pálenice, večer volná zábava, muzika, jídlo, pití
- Sobota 17. června: dopoledne spanilá jízda na hrad 

Pecka, odpoledne soutěže pro děti i dospělé, večer zábav-
ný program, vyhlášení nejkrásnějšího vozu

Velký dík patří vřešťovským hasičům za organiza-
ci této celorepublikové akce dne 7. dubna ve Velkém 
Vřešťově. Sešlo se 19 lidí, z toho 10 dětí, kteří sebrali 
ve všech příkopech k Hořicím, Lhotkám, Sedleci, na Če-
nice a na hrázi rybníka150 kg plastů a 450 kg směsného 
odpadu. Všem, kteří se akce zúčastnili a dokázali, že jim 
není kvalita životního prostředí v našem okolí lhostejná, 
patří poděkování! K tomu je nutno připočíst i sběr sta-
rého železa, který se uskutečnil 19. května a kdy hasiči 
nasbírali dva plné vleky. Součástí akce byl i sběr elek-
troodpadu, opět s velmi dobrým výsledkem. SDH děkuje 
všem občanům!

Uklidíme Česko

RAN - TAN - TA TA TA TA...

Rozhodčí     Jarolím Styblík


