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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 oslavi-
li svoje významná životní jubilea 
Karel Andrle, Luděk Kalous, 
Jiřina Kettnerová, Marie Hurtová, 
Ludmila Šafková, Jana Svobodo-
vá, Josef Kuncl a Václava Halga-
šová. I my ještě jednou přejeme vše 
nejlepší. 

V nastávajících podzimních měsí-
cích budou slavit také Eva Stejska-
lová, Jaroslav Malý „Malásek“, 
Stanislava Tomášková, Jaroslav 
Malý ze mlýna, Roman Oujezd-
ský, Marie Haňáčková, Tonič-
ka Podlipná a Martin Podlipný. 
Připojujeme se k zástupu gratu-
lantů a přejeme všem oslavencům 
vše nejlepší, hodně štěstí, pohody 
a zdraví.

Kolik nás je?
V uplynulém období se odstě-

hovali manželé Jitka a Josef Ram-
bouskovi, Jakub Košta a Dominik 
Halenár. Počet obyvatel tak poklesl 
na 230. 

GRATULUJEME

Zastupitelstvo městyse informuje
čtěte na str. 2
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100 let republiky

Jako již tradičně uspořádal Úřad městyse ve 
spolupráci s Církví československou husitskou 
a místními hasiči vřešťovský tábor. Z progra-
mu vzpomeňme třeba na zdařilý výlet vlakem, 
kde děti za doprovodu dospěláků navštívily 
hrad Potštejn a Litice nad Orlicí. Dětem se 
velmi líbila i čtvrteční návštěva tří hasičských 
center v Hradci Králové. Na pátek byla připra-
vena již tradiční „Cesta za pokladem“. Sešlo 
se 20 dětí různého věku a 5 dospěláků, kteří 
prošli alejí na Šibeňák, dolů přes potok Jestřá-
bek, na Podskalky pod les, po Kozáčku dolů k 
rybníku, po hrázi a kempem až na hřiště. Po-
trase byly děti seznamovány s místopisem. Na 

Dětský tábor 

Již s předstihem si rezervuj-
te v kalendáři sobotu 29. září. 
Od 14 hodin vás zveme na Osla-
vu 100. výročí vzniku české stát-
nosti a slavnostní otevření parku 
před Úřadem městyse. Z progra-
mu uvádíme koncert k poctě re-
publiky ve 14:30 a poté posezení 
a volná zábava, to vše doplněno 
bohatým občerstvením.

Máme nového školáka
V novém školním roce nastoupila 

do první třídy Daniela Dobešová. 
Přejeme jí, ať se jí ve škole líbí a nosí 
domů jen samé jedničky!

hřišti byly přichystané soutěže a celý den byl 
zakončen táborákem a opékáním špekáčků. 
Děti si všechny akce velmi užily a nabraly sil 
do nového školního roku. Nám nezbývá než 
poděkovat všem, kteří se na všech uvedených 
akcích podíleli a vzorně je připravili. 

Sousedské posvícenské 
posezení se vydařilo!
Stalo se již tradicí, že vřešťovští hasiči organizu-

jí posvícenské posezení pro spoluobčany. Tentokrát 
se uskutečnilo v sobotu 1. září odpoledne a hasi-
či vyzráli na deštivé počasí a posezení přemístili 
do restaurace Na podhradí. Na 40 spokojených ná-
vštěvníků i přesto nebylo ochuzeno o tradiční gri-
lované speciality, které byly doplněny skvělými po-
svícenskými koláčky z kuchyní vřešťovských žen.



Zastupitelstvo městyse informuje
Usnesení z veřejné schůze konané dne 12. 6. 2018:

Usnesení z veřejné schůze konané dne 18. 6. 2018:

 1. ZM schvaluje 8 hlasy Program, jak byl předložen, zapisovatele, ověřovatele a zpracova-
tele usnesení

 2. ZM bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.3  
 3. ZM  schvaluje 8 hlasy Smlouvu o dílo s fi rmou Ekogreen s.r.o. 
 4. ZM schvaluje 8 hlasy Smlouvu o dílo s fi rmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.   
 5. ZM schvaluje 8 hlasy Kupní smlouvy na pozemky pro: p. Rezek, p. Vondroušová,    

p. Petrášková, p. Dlabolová, p. Vlčková, p. Nosek
 6. ZM schvaluje 8 hlasy Příjem dotace z Královéhradeckého kraje na nákup defi brilátoru 

a elektrod ve výši 53.200 Kč
 7. ZM schvaluje 8 hlasy Prodej parcel číslo 1149/16, 1149/15, 1149/14. Cena dle vyhlášky.
  Zapisovatel: Karel Tomášek
  Ověřovatelé: Mgr. Radek Zapletal, ing.arch. David Kratochvíl        
  Schůze ukončena ve 22:15  

 1. ZM schvaluje 6 hlasy Program, jak byl předložen, zapisovatele, ověřovatele a zpracova-
tele usnesení

 2. ZM schvaluje 6 hlasy Přijetí úvěru do maximální výše 3 mil. Kč s dobou splatnosti 
do 5 let a navýšení kontokorentu na 1 mil. Kč. 

 3. ZM schvaluje 5 hlasy Prodej pozemků U lípy: v první fázi prodej 4 pozemků nejblíže 
u obecní komunikace (tj. čp. 294/6, 294/7, 294/15 a 294/16) za minimální cenu 300 Kč 
za m2 s tím, že bude vybudována k těmto pozemkům technická dopravní infrastruktura 
(vodovod, veřejné osvětlení a příjezdová komunikace).

  Zapisovatel: Martina Forstlová
  Ověřovatelé : ing.arch. David Kratochvíl, Milan Havrda 
  Schůze ukončena ve 22:10  

Zastupitelstvo pracovalo ve složení Dag-
mar Hrochová (starostka), Jaromír Bach 
(místostarosta), Jan Černý, Martina Forst-
lová, Milan Havrda, ing.arch. David Krato-
chvíl, Karel Tomášek, Mgr. Radek Zapletal 
a do 26.9.2016 i Zdeněk Jaroš. Zastupitelstvo 
se scházelo minimálně jednou za čtvrt roku na 
veřejných schůzích a podle potřeby, nejčastěji 
jednou měsíčně, na pracovních schůzkách. 

V investiční oblasti byl klíčovým materiá-
lem Strategický plán rozvoje obce, podle které-
ho byly plánovány a koordinovány všechny in-
vestiční i rekonstrukční práce. Tento materiál, 
který je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí 
jakýchkoliv dotací, byl zpracován zastupiteli 
městyse, a byly tak ušetřeny nemalé fi nanční 
prostředky proti jeho zpracování externí fi r-
mou. Nejvýznamnější akcí za uplynulé období 
byla rekonstrukce obecní cesty za kostelem. 
Spolu s rekonstrukcí chodníků v okolí této 

cesty stála tato akce 3.958 tisíc Kč, přičemž 
významnou část pokryly dotace z Ministerstva 
pro místní rozvoj a z Královéhradeckého kra-
je. Rekonstrukce chodníků aktuálně pokračuje 
směrem k mostu na Malý Vřešťov nákladem 
3.441 tisíc Kč a úpravou parčíku naproti škole 
v ceně 952 tisíc Kč. Všechny tyto akce spo-
lu s opravou pranýře přispěly k významné-
mu zkrášlení centra městyse. Vedení městyse 
nezapomínalo ani na průběžnou rekonstrukci 
dalších obecních cest včetně chatové oblas-
ti, vybudování plnohodnotné cesty z Malého 
Vřešťova kolem Bažantnice ke kempu a dále 
mostu na Malý Vřešťov s celkovým nákla-
dem převyšujícím 200 tisíc Kč. K tomu je dále 
nutno přičíst rekonstrukci veřejného osvětlení 
v ceně 410 tisíc Kč. Na tomto místě budiž zmí-
něna i iniciativa vedoucí k úplné rekonstrukci 
krajské cesty z Čenic na křižovatku u hřiště 
včetně rekonstrukce mostku na Brodku.

Důležitým zdrojem příjmů, ale i nezbytné 
péče, je kemp. Z akcí v posledních čtyřech 
letech uveďme například rekonstrukci soci-
álního zařízení pro ZTP a navýšení sprch za 
435 tisíc Kč, nákup skluzavek a houpaček, 
nové schody ke kiosku, opravu mola a oploce-
ní kempu v hodnotě 230 tisíc Kč, rekonstrukci 
chatek a střechy v roce 2016 za 111 tisíc Kč, 
další opravy chatek, nákup vybavení, šlapad-
la atd v roce 2017 za 532 tisíc Kč nebo další 
nutnou rekonstrukci sociálního zařízení v roce 
2018 za 200 tisíc Kč. Jen tyto vyjmenované 
akce v součtu stály 1,5 miliónu korun.

Z dalších investičních akcí uveďme napří-
klad zavedení plynového topení v budově bý-
valé školy s nákladem 195 tisíc Kč, likvidaci 
černé skládky v Koletinách, zatrubnění kana-
lizace za panem Pelíškem nebo rekonstrukci 
hasičské zbrojnice, kdy většinu prací odvedli 
členové SDH a placeny byly pouze odborné 
práce ve výši 190 tisíc Kč. 

Městys dále disponuje obecními byty, kon-
krétně jedním v budově bývalé školy a třemi 
v čp. 2. Tyto byty slouží jednak mladým, začí-
najícím párům a jednak starším spoluobčanům, 
kteří již nezvládají péči o svůj dům či byt. Pro-
tože poptávka po bydlení v naší krásné lokalitě 
stále stoupá, připravujeme výstavbu nových 
rodinných domků v lokalitě U lípy. Nechceme 
jít cestou satelitních městeček a nových oby-
vatel, kteří nemají žádnou vazbu k současné 
vesnici, proto preferujeme pomalé osídlování 
této exkluzivní lokality spíše potomky míst-
ních obyvatel. Samozřejmě nemá nikdo dve-
ře zavřené a budeme rádi za každého nového 
spoluobčana, který se aktivně zapojí do života 
ve Velkém Vřešťově. 

Pro zastupitelstvo je ovšem velmi důleži-
té nejen budování a opravování nemovitostí, 
ale též péče o krajinu včetně zeleně v obci. 
Konečně krásné okolí našeho městyse nás 
zavazuje pečovat o odkaz našich předků co 
nejsvědomitěji a vychovávat naše potomky 
k úctě a lásce k přírodě. Snažíme se toto de-
klarovat péčí o zeleň v centru obce – napří-
klad zmíněnou úpravou zelených prostranství 
nebo výsadbou nové vinice, ale zejména akti-
vitami v extravilánu obce. Snad nebude příliš 
nadnesené tvrzení, že rozsah nově vysáze-
ných alejí ovocných stromů a zejména aktivní 
pomoc všech obyvatel Vřešťova je ojedině-
lé v širokém okolí. Nově vysázených téměř 
200 ovocných stromů včetně dalších dřevin 
vysázených a udržovaných myslivci ze spol-

Blíží se komunální volby!

Uzavíráme další období v samosprávě našeho městyse, po čtyřech letech jsou 
na dny 5. a 6. října připraveny komunální volby. Pojďme se za uplynulým voleb-
ním obdobím ohlédnout a zrekapitulovat, co se povedlo.

5. - 6 . 
ŘÍJNA
2018



BUDE VÁS ZAJÍMAT
ku Jedlina vytvořilo významný krajinotvorný 
prvek, který je a bude cenným odkazem pro 
příští generace. Tyto a další aktivity, jakož 
i péče občanů o okolí svých domků přineslo 
nebývalý a ojedinělý úspěch v soutěži Ves-
nice roku. Do této soutěže se městys Velký 
Vřešťov přihlásil poprvé v roce 2016 a hned 
získal Cenu hejtmana za péči o zeleň. V roce 
následujícím jsme vyhráli kategorii Zelená 
stuha za péči o krajinu!

Pokud jsme nakousli aktivitu našich spo-
luobčanů, nelze nezmínit společenské a kul-
turní akce, které ve Velkém Vřešťově pravi-
delně probíhají. V dnešní době je opravdu 
spíše ojedinělé, když se v obci naší velikosti 
pořádají ročně tři plesy a jedno či dvě sou-
sedské posezení na návsi či náměstí. K tomu 
je nutno přičíst tradiční akce, jako je pálení 
čarodějnic, fotbalový turnaj, letní dětský tá-
bor či hasičské soutěže a dny. Kromě chuti 
spoluobčanů se těchto akcí zúčastnit je ne-
zbytné mít zázemí. Na tomto místě je vhodné 
poděkování Toničce a Martinu Podlipným, 
stejně tak jako je třeba připomenout pomoc 
zastupitelstva zmíněné restauraci při zavede-
ní WiFi připojení a EET pokladny, která je 
nezbytnou podmínkou fungování provozovny 
v této době. Poděkovat je nutno i paní farář-
ce Církve československé husitské, která se 
velmi ochotně na mnoha akcích podílí. Za-
stupitelstvo městyse se snaží alespoň částeč-
ně oplácet aktivitu spoluobčanů návštěvami 
a gratulací s malým dárečkem u těch, kteří 
slaví významná výročí.

Není smyslem tohoto ohlédnutí za posled-
ními čtyřmi roky v našem krásném městyse 
vyzdvihovat všechna konkrétní jména, nicmé-
ně je vhodné na tomto místě zmínit vřešťovské 
hasiče. Naprostá většina výše uvedených akcí 
se neobejde bez jejich pomoci, pokud nejsou 
přímo pořadateli, tedy alespoň zajišťují občer-
stvení nebo se podílejí na organizačním zabez-
pečení. Přičteme-li k tomu i práci s malými 
dětmi, které naši hasiči vedou k lásce ke sportu 
a duchu fair-play, nezbývá než všem členům 
a funkcionářům SDH složit velkou poklonu.

Na poli kulturním rádi zmiňujeme ještě 
jednu velkou aktivitu, kterou je navrácení 
statusu městys a získání obecního znaku a 
praporu. Tato možná až v budoucnu oceněná 
akce stála mnoho úsilí, stejně jako uspořádá-
ní sjezdu rodáků v roce 2016, která proběhla 
za velkého zájmu veřejnosti a hojné návštěvy 
významných hostů na krajské či celostátní 
úrovni. Vše bylo ještě umocněno vydáním 
nové knihy o Velkém Vřešťově, která naváza-
la na více než 110 let staré dílo vřešťovského 
písmáka Jana Hubky a náklad na jejíž vydání 
byl pokryt příspěvkem Rady Královéhradec-
kého kraje. 

Závěrem této části je vhodné připomenout 
vydávání Vřešťovského zpravodaje, který 
v posledních letech vychází v profesionální 
barevné úpravě a slouží jako vzor pro mnoho 
okolních obcí. K tomu je nutno přičíst i Mo-
bilní rozhlas, který přináší přihlášeným od-
běratelům aktuální informace o dění v našem 
městyse.

Nic z výše uvedeného by se neobešlo bez 
vyvážené fi nanční situace. Nové zastupitelstvo 
vstupovalo do svého funkčního období s úvěro-

vou zátěží z minulých let, která byla vytvořena 
zejména přijatými úvěry na vybudování vodo-
vodu a plynovodu. Závazky se povedlo splatit 
zejména díky zodpovědné rozpočtové politice, 
městys pravidelně hospodařil s rozpočtem, je-
hož přebytek byl každý rok vyšší než 1 milión 
Kč. K tomu je ovšem nutno přičíst výsledky 
pravidelných auditů hospodaření, které končí 
v naprosté většině případů stanoviskem „bez 
výhrad“.

Vážení spoluobčané, přijměte na závěr 
našeho ohlédnutí velký dík za pomoc a práci, 
kterou pro náš krásný městys odvádíte. Velmi 
si vážíme vaší aktivní účasti na společných ak-
cích ke zvelebování naší obce a okolní krajiny, 
jakož i hojné účasti při pořádaných kulturních 
a společenských akcích. Poděkovat musíme 
také spoluobčanům, kteří sice u nás nejsou tr-
vale hlášeni, ale sdílejí s námi dění v městysu 
a aktivně se jej zúčastňují. 

Věřte, že bez vaší pomoci by nebyl Velký 
Vřešťov tím, čím dnes je – tedy „místem, kde 
je mi dobře“. 

   V úctě a s poděkováním Vaši zastupitelé.

Volební program:
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 

VELKÝ VŘEŠŤOV
Kandidáti:
Hrochová Dagmar
Bach Jaromír
Černý Jan
Havrda Milan
Halenár Marek
Ing. arch. Kratochvíl David
Mgr. Zapletal Radek
Ve volebním období se budeme řídit Strate-

gickým plánem městyse do roku 2019 a jeho 
následnou aktualizací.

1. Pokračovat v rekonstrukci chodníků
2. Splatit úvěr na rekonstrukci náměstí 

a chodníků
3.  Podle Strategického plánu městyse opra-

vovat, rekonstruovat komunikace, opravovat 
objekty v majetku městyse.

4. Dokončit Komplexní pozemkovou úpra-
vu Velký Vřešťov 

5.  Získávat dotace z vyhlášených operač-
ních programů

6.  Pokračovat v modernizaci kempu, zlep-
šování služeb tak, aby se navyšovaly ze zvýše-
né návštěvnosti příjmy městyse 

7.  Udržovat a zlepšovat vzhled městyse, 
opravy cest, pomníků a památníků v městysu

8.  Oprava kanalizace v horní části městy-
su a pomoc při vybudování kanalizace za RD 
před mostem na Malý Vřešťov

9. Pokračovat v kulturních a sportovních ak-
cích (vítání občánků, dětský den, dětský karne-
val, mikulášská nadílka, maškarní pro dospělé, 
rozsvícení vánočního stromku, návštěvy star-
ších občanů při příležitosti jejich životního ju-
bilea, přednášky pro občany, fotbalový turnaj, 
malý vřešťovský tábor) a spolupráci s Církví 
československou husitskou, MS Jedlina a SDH 
Velký Vřešťov

Dobrý den, rádi bychom Vám představili 
naši kandidátku do komunálních voleb v naší 
obci konaných dne 5 a 6 října tohoto roku.

SPOLEČNĚ A SLUŠNĚ PRO VELKÝ 
VŘEŠŤOV,

sdružení nezávislých kandidátů.
Kandidáti:
Milan Struna
Petr Ludvík
Ondřej Stránský
Miroslav Langr
Tereza Andrlová
Dominik Petřík
David Zdražil

Vážení spoluobčané z naši obce, od názvu 
naší kandidátní listiny lze jednoduše odvodit, 
že se považujeme za slušné občany. Zastáváme 
názor, aby volby byly volbami, je zapotřebí mít 
na výběr a tomu by vzhledem ke kandidatuře 
jen jedné kandidátky o sedmi členech (zastupi-
telstvo v naši obci má nově již jen 7 členů) tak 
nebylo, rozhodli jsme se společně tento výběr 
pro občany rozšířit a založit tak naši, druhou 
kandidátní listinu. 

Nejsme nic jiného, než pracovití lidé, se zá-
jmem hlavně o to, aby v budoucnu byli všichni 
lidé více zapojeni do zásadních rozhodnutí, 
ať již formou dotazníků či při osobních setká-
ních. Děkujeme, že v den voleb nebudete sedět 
doma a svým hlasem se postaráte o to, jakým 
směrem se náš Městys bude v dalších letech 
vyvíjet. 

Vaši případnou důvěru nezklameme.

Letos občané do voleb postavili dvě kandidátky

Firma Ekogreen, s.r.o. dokončuje úprava 
parčíku před školou v ceně 787 491 Kč + DPH. 
Vzhledem k počasí bude konečná úprava do-
končena během září. Krásné prostředí jistě bude 
lákat k posezení na nových lavičkách – přijďte 
vyzkoušet i vy!

Chodníky k mostu na Malý Vřešťov opravuje 
u nás již osvědčená fi rma Dlažba Vysoké Mýto 
nákladem bezmála 3,5 mil. Kč. Během září by 
mělo být vše hotovo a všichni si budeme moci 
užít bezpečnou chůzi kolem ulice pod školou. 

V uplynulých dnech byla dokončena opra-
va cesty kolem Bažantnice z Malého Vřešťova 
ke kempu. Cesta už je způsobilá pro provoz 
automobilů včetně nákladních, doporučujeme 
tedy zejména obyvatelům Malého Vřešťova její 
užívání, abychom odlehčili velmi frekventované 
cestě kolem Zámku. Současně byla opravena 
i cesta mezi chatkami na Kozáčku.

Jsme přesvědčeni, že všechny uvedené úpra-
vy opět přispějí ke zkrášlení našeho městyse. 
Děkujeme touto cestou našim spoluobčanům 
za trpělivost při stavebních pracech.
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Uhodnout místa uvedená 
v minulém Zpravodaji bylo 
poněkud obtížnější, jednalo 
se o pohled z náměstí od dět-
ského hřiště směrem k zámku 
(1), dále pohled od fotbalové-
ho hřiště směrem do centra 
městyse (2), záběr z Malého 
Vřešťova od Hrochů (3) a za-
hrada u Havrdů (4).

Kde to je?

Dne 1. ledna 1953 byl mlýn znárodněn 
a uzavřen. Jaroslav Malý s rodinou dostal 
z mlýna výpověď bez udání důvodu. Tehdy 
mlynář vytušil, že se proti němu chystá další 
opatření, a proto nastoupil 27. srpna na orga-
nizovaný nábor do jáchymovských dolů. Tím 
se zachránil před vězením. O měsíc později 
si pro mlynáře přišli domů dva zaměstnanci 
ONV a byli velmi překvapeni, když ho nena-
šli. Ve vesnici už na něj čekalo auto s přísluš-
níkem SNB a dvěma civilisty…

Poslední mlynář v Malém Vřešťově Jaro-
slav Malý zemřel 17. prosince 1987. Po roce 
1987 přešel mlýn do vlastnictví Květy Bab-
kové, dcery Jaroslava Malého, a jejího man-
žela. Objekt je používán k rekreačním úče-
lům. V obytném stavení žije též bratr Květy 
Babkové Jaroslav Malý. Mlýnské kolo se ne-
zachovalo, na rozdíl od mlýnice se zařízením. 
Mlýnský náhon nebyl udržován, v vmístech 
nadsedlání prosakovala voda a podmáčela 
louku zvanou Jílný. Voda byla tedy odvedena 
jalovým odpadem a náhon v místech nadsed-
lání byl zrušen.

Paní Květa Babková zavzpomínala 
i na doby minulé, pojďme se tedy vrátit 
do poloviny minulého století…

Pomník k desátému výročí vzniku Česko-
slovenské republiky byl a je umístěn na krás-
ném místě v parku svobody nad studánkou. 
V období druhé světové války byl pomník, 
z obavy před likvidací Němci, zakopán 
do země v blízkosti studánky.  Po skončení 
války byl vykopán a znovu postaven na stej-

né místo, kde stojí dosud. Pamatuji, když tyto 
práce probíhaly. Byla jsem se tam s tatínkem 
podívat. Bylo mi 5 let. Park byl upraven 
do moc pěkného stavu. Bylo v něm dost pě-
šinek vysypaných pískem, schody k pomníku 
po obou stranách lemované květinami. Nepra-
videlné záhony květin byly i různě po parku. 
Bylo tam i dost vzácných jehličnanů. Voda 
ze studánky vytékala do poměrně velkého je-
zírka, také pěkně upraveného.

Vše bylo připraveno na oslavu konce války. 
Slavnost také pamatuji. Ta začala průvodem 
z Velkého Vřešťova (asi s hudbou) do Parku 
svobody ke studánce. Nápis Park svobody 
byl nad cestou do Jeřiček. Děti byly ustrojené 
do národních krojů, někteří dospělí do sokol-
ských krojů. 

Později byla v parku několikrát „Benátská 
noc“. Byl postaven dřevěný kiosek na občer-
stvení, parket, nataženo osvětlení po parku, 
osvětlené jezírko, studánka i pomník. Potom už 
jen hudba, a pěkný večer byl na světě. Myslím, 
že organizátorem toho všeho byl pan Jaroslav 

Polák. Pracoval u Oblastního divadla Hradec 
Králové. Za ženu měl paní Zdeňku Krebso-
vou, bydlela za Bláhovkou. Jeho přičiněním 
hrálo Oblastní divadlo i několikrát divadlo 
ve Vřešťově. Vzpomínám na hru Manon Les-
caut od Vítězslava Nezvala. Představení bylo 
v hostinci u Andrlů. Do Hradce se pořádaly 
i pravidelné zájezdy, asi v letech 1958-60.

Ochotníci ze Vřešťova hráli také divadla, 
jak dospělí, tak děti, pod vedením pana řídí-
cího Pavla. Ze Vřešťova jsme jezdili i do pří-
rodního divadla na Chlum – pod rozhlednu 
jak na divadla, tak na operety. Přírodní diva-
dlo bylo i v Hoříněvsi. Jezdili jsme na kolách, 
nebo i pěšky.

To jsou mé vzpomínky, které se váží 
k parku a pomníku. Škoda jen, že byl park 
později zničen chovem bažantů.

V Náchodě, 12.3.2018
Květa Babková, rozená Malá.

A my velmi děkujeme paní Babkové 
za cenné vzpomínky!

Ze vřešťovské historie - MLÝN - dokončení z minulého čísla
V minulém čísle, do kterého jsme 

čerpali z materiálů od paní Babko-
vé, jsme se věnovali historii mlýna do 
roku 1952. Nyní se podívejme na jeho 
pohnutý osud po roce 1953.

FOTBALOVÝ TURNAJ SKONČIL ÚSPĚCHEM DOMÁCÍCH BORCŮ!
Další, již 12. ročník turnaje v malé kopané O pohár starostky městyse, se uskutečnil v sobotu 14. července. Ten-

tokrát se na útulný vřešťovský stadionek sjelo šest mužstev, které na krásného počasí předváděly divákům pěkný fot-
bal, kde nebyla nouze o dramatické chvíle ani skvělá technická kouzla. Domácí borci prošli svojí základní skupinou 
jako nůž máslem s úctyhodným skórem 11-2. V semifi nále ovšem narazili na velmi dobře připravený celek Provaru, 
přes který postoupili až na penaltový rozstřel. Finále bylo nesmírně dramatické, ale nakonec se paní štěstěna usmála 
na domácí borce, kteří porazili neobyčejně silný tým SKP Rudateam 2-1 a po roční odmlce opět turnaj vyhráli! V boji 
o třetí místo došlo k obrovskému překvapení, kdy dosud podceňovaný tým FC Pivovar Krakonoš doslova smetl tým 
Provaru 5-2, který tak patrně doplatil na vyčerpání z náročného semifi nálového zápasu proti našim domácím borcům. 
V zápase o páté místo na penalty zvítězil Vohnutej hřebík nad FC Pionýr.   

Nejlepší hráčem turnaje byl vyhlášen Filip Urban z týmu Vohnutej hřebík, nejlepším brankářem Jakub Lánský 
z domácího týmu a nejlepší střelec byl Martin Hrouda z FC Pivovar Krakonoš.




