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SLOVO STAROSTY

Zastupitelstvo města na  svých mi-

nulých zasedáních schválilo v  rámci 

rozpočtu roku 2018 mimo jiné i  ná-

sledující investiční a  další významné 

akce:

Rekonstrukce mostu přes Orlici 

ve  Štěnkově. Je vysoutěžen zhotovitel 
s nabídkovou cenou 3,5 mil. Kč vč. DPH, 
plánovaný termín realizace od  června 
do října 2018.

Přestavba márnice na hřbitově na Orebu na kolumbárium. Je vy-
soutěžen zhotovitel s nabídkovou cenou 1,4 mil. Kč vč. DPH, pláno-
vaný termín realizace od května do října 2018.

Instalace výtahu v  areálu „Branka“. Je vysoutěžen zhotovitel 
za nabídkovou cenu 722 tisíc Kč vč. DPH, plánovaný termín reali-
zace srpen – září 2018.

Kompletní rekonstrukce kotelny v  budově základní umělecké 

školy a  Heldovy městské knihovny. Je vysoutěžen zhotovitel 
za nabídkovou cenu 766 tisíc Kč vč. DPH, termín realizace červenec 
– srpen 2018.

Dvě nové autobusové zastávky v Nepasicích. Je vybrán dodava-
tel, celková částka i s  instalací bude činit cca 160 tisíc Kč vč. DPH. 
Předpokládaný termín realizace je červen – červenec 2018

Na opravy místních komunikací v Třebechovicích a místních čás-
tech byla technickým službám přidělena částka 2,5 mil Kč, s realiza-
cí se počítá do konce srpna 2018.

Realizace 1. etapy stezky pro pěší a cyklisty Třebechovice - Kr-

ňovice s podchodem pod silnicí I/11.Je vydáno platné stavební po-
volení, cena dle rozpočtu je 27,7 mil. Kč vč. DPH. V září 2017 podána 

žádost o dotaci v rámci výzvy Integrovaného regionálního operač-
ního programu. Doposud nebyly všechny podané žádosti vyhod-
noceny a o naší žádosti nebylo ještě rozhodnuto.

Přechod pro pěší na  silnici II/298 v  Polánkách n. D. Je vydáno 
platné stavební povolení, cena dle rozpočtu je 2,6 mil. Kč vč. DPH. 
V  lednu 2018 byla na  Státní fond dopravní infrastruktury podána 
již druhá žádost o  dotaci, ale doposud nebylo o  naší žádosti roz-
hodnuto.

Rekonstrukce Týnišťské ulice v  úseku od  křižovatky „Na  Roli“ 
ke  křižovatce s  ulicí „Pod Zahrady“. Je vydáno stavební povolení. 
Cena dle rozpočtu činí 4,8 mil. Kč vč. DPH. Z  důvodu změny pro-
jektu (zbudování parkovacích stání) je ale k realizaci nutné vyřízení 
žádosti o změnu stavby před dokončením. Žádost o změnu stavby 
byla na magistrát města Hradce Králové podána již v březnu 2017 
a nyní je příslušné řízení z důvodu doplnění dalších dokladů pře-
rušeno. 

Ing. Jiří Němec, starosta města

Schůzka členů Rady města

s podnikateli
Dne 28. 3. 2018 se uskutečnilo setkání členů Rady města s místními 
podnikateli. Po úvodní prohlídce Třebechovického muzea betlémů 
pokračovala schůzka v kulturním domě besedou na téma „jak může 
město podporovat podnikání ve městě a jak se mohou podnikatelé 
zapojit do života ve městě.“ Probírala se různá témata , např. vjezd 
do průmyslové zóny ze silnice I/11, plánovaná modernizace želez-
nice, výpadky el. proudu na území města, územní plán města, po-
stupné představování firem v Třebechovickém Haló atd… Schůzky 
se zúčastnili zástupci z  dvaceti firem a  bylo dohodnuto takováto 
setkání pravidelně opakovat.

Ing. Jiří Němec, starosta města

INFORMACE Z MÚ

Výpis usnesení z jednání

Rady města Třebechovice p. O.

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva 

města ze dne 20. března 2018
 ◘ Rada města navrhuje na udělení pamětní medaile Královéhra-

deckého kraje pana Rudolfa Faltejska.

 ◘ Rada města požaduje zařadit stavbu mimoúrovňového křížení 
silnice II/298 se železniční tratí a napojení na silnici I/11 – vari-
antu označenou A2 do investice SŽDC jako součást stavby „Mo-
dernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad 
Orlicí (mimo)“.

 ◘ Rada města jmenuje od 11. 6. 2018 vedoucí finančního odboru 
Ing. Janu Petříkovou. 

 ◘ Rada města bere na  vědomí Závěr zjišťovacího řízení podle 
§7 zákona č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na  životní pro-
středí, na základě kterého bude záměr „Modernizace traťového 
úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ posu-
zován podle zákona.

 ◘ Rada města schvaluje odeslání dopisu s žádostí o odpověď ge-
nerálnímu řediteli České televize, týkající se nepravdivé infor-
mace o bývalém Hajnišově mlýně, odvysílané ČT dne 9. 4. 2018.
Rada města schvaluje mediální zveřejnění dopisu generálnímu 
řediteli ČT týkající se nepravdivé informace o bývalém Hajnišo-
vě mlýně.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
 ◘ Územní studii Třebechovice pod Orebem – lokality T13, kterou 

vypracovala firma Atelier „AURUM“ s.r.o., IČ: 42937680, Jirásko-
va 21, Pardubice. 

Zastupitelstvo města schvaluje:
 ◘ Variantu řešení na  rozšíření kapacity Mateřské školy v  Třebe-

chovicích pod Orebem, ul. Tyršova, a to variantu realizace dvou 
nových dvoupodlažních objektů na  místě stávajícího objektu, 
kapacita jednoho objektu celkem je 96 dětí. 

 ◘ Předloženou „Studii na úpravu dopravního značení Třebechovi-
ce – západ“ (lokalita severozápadní části města vymezená Hra-
deckou a Tyršovou ulicí), která bude podkladem pro stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a další pří-
slušné projektové dokumentace.

 ◘ Koncepci doplnění kanalizačního systé-
mu ve městě Třebechovice pod Orebem 
a jeho místních částí.

 ◘ Výzvu na Svaz měst a obcí ČR k efektiv-
ní ochraně místních samospráv ve  věci 
navyšování nákladů na  odpadové hos-
podářství

Doposud schválené investiční a jiné významné akce pro tento rok.
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Město Třebechovice pod Ore-
bem je napájeno pomocí ven-
kovních linek 35 kV z  transfor-
movny 110/35 kV Všestary. Jako 
záložní napájení je používána 
transformovna 110/35 kV Rych-
nov nad Kněžnou. Vzdálenost 
mezi napájecími rozvodnami 
a  městem Třebechovice p/O je 
poměrně velká a  povětrnostní 
vlivy mohou negativně ovlivňo-
vat spolehlivost dodávek elek-
třiny koncovým odběratelům.
Vzhledem k  celkovému nárůs-
tu zatížení v oblasti okolo měst 
Třebechovice pod Orebem 
a Týniště nad Orlicí a  pro zajiš-
tění vyšší spolehlivosti dodávek 
elektřiny provádíme postupně 
potřebná opatření pro zajištění 

dostatečného příkonu a pro cel-
kové zkvalitnění dodávky elek-
trické energie.
Jednou z největších a nejzásad-
nějších staveb, která zkvalitní 
dodávku a  zajistí dostatečné 
množství energie je připravova-
ná stavba IE-12-2007781 - Týniš-
tě nad Orlicí, nová TR 110/35 kV. 
Realizace je naplánována na rok 
2022 a v současné době probíhá 
výběr na  zhotovitele projekč-
ních prací.
V  návaznosti na  plánovanou 
novou transformovnu v  Týništi 
nad Orlicí připravujeme stavbu 
IE-12-2006763 - Týniště n/O-
-Třebechovice, rekonstrukce 
VN2376-6, která řeší zdvojení 
jednoduché linky 35 kV na dvo-

jitou mezi Týništěm nad Orlicí 
a Třebechovicemi pod Orebem. 
Touto stavbou vznikne nové 
samostatné vedení vysokého 
napětí, které bude vyvedeno 
z nové transformovny 110/35 kV 
Týniště nad Orlicí a bude napá-
jet pouze město Třebechovice 
pod Orebem a blízké okolí. Stav-
ba se nyní projektuje a realizace 
je naplánována na rok 2021.
Průběžně rekonstruujeme i dal-
ší stávající vedení vysokého na-
pětí 35 kV, na  základě hlášení 
techniků, výstupů z  porucho-
vostní komise, výsledků pravi-
delných revizí a zjištění vzešlých 
z řádů preventivní údržby.
Na  hladině nízkého napětí se 
pak snažíme zákazníkům zkva-

litnit dodávku elektrické ener-
gie postupným nahrazováním 
stávajících nevyhovujících ven-
kovních distribučních vedení 
novým kabelovým rozvodem. 
Na  území města Třebechovice 
pod Orebem máme do  plánu 
akcí zadány například kabeli-
zace ulice Palackého, Tyršova 
a  Družstevní. Všechny tyto zá-
měry jsou již v projektové fázi.
Všechna tato opatření posílí 
spolehlivost sítě, omezí a výraz-
ně sníží poruchovost dodávek 
elektrické energie v  uvedené 
oblasti, posílí se i  kapacita celé 
sítě. Zároveň umožníme připojit 
nové odběratele nebo navýšit 
příkon u těch stávajících.

Mgr. Šárka Beránková
tisková mluvčí ČEZ a. s.

Výpadky elektrické energie v Třebechovicích p. O.

Nepravdivá informace České televize, 

žádost o uveřejnění odpovědi
Česká televize dne 9. dubna 2018 nepravdivě označila Hajnišův 
mlýn jako stavbu „ze sedmnáctého století.“ ve třech pořadech: 
1. Zprávy ve 12 (od 12.00 hodin)
2. Události v regionech - Praha (od 18.00 hodin) 
3. Události (od 19.00 hodin). 
Odvysíláním nepravdivých informací došlo ve smyslu ust. § 35 

odst. 1 zák. č. 231/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k de-

honestaci a  porušení důvěryhodnosti města a  jeho zástupců 

v očích široké veřejnosti a poškození dobré pověsti města.

Žádáme proto Českou televizi, aby dle výše uvedeného zákona 
uveřejnila odpověď na  tuto nepravdivou informaci a  to ve  všech 
třech pořadech České televize, v nichž byla tato nepravdivá infor-
mace podána, v tomto navrženém znění: 
1. Dne 9. dubna 2018 odvysílala Česká televize v relaci Zprávy ve 12 
/ následně v relaci Události v regionech – Praha a v relaci Události 
/informaci o bývalém Hajnišově mlýnu v Třebechovicích pod Ore-
bem. Česká televize označila tento objekt jako „mlýn ze sedmnác-
tého století“. Česká televize tímto mylně informovala, když uvedla 
stáří tohoto objektu mlýna jako „mlýn ze sedmnáctého století“. 
Touto nepravdivou informací byli uvedeni v omyl diváci České tele-
vize a poškozena dobrá pověst města, jednající jeho zástupci a or-
gány. Jedná se o objekt, který byl několikrát stavebně upravován. 
Jeho nejstarší část pochází z  roku 1885 a  odborníky z  Národního 
památkového ústavu v  Josefově je charakterizován jako „průmy-
slový mlýn z  20. let 20. století se starším jádrem.“ Město nechce 
odstranit „mlýn ze sedmnáctého století“, ale podstatně mladší, ne-
funkční, částečně se rozpadající a historicky nevýznamnou stavbu, 
která v dané lokalitě brání dalšímu rozvoji města. Tuto odpověď činí 
za Město Třebechovice pod Orebem starosta města ing. Jiří Němec. 

Rada města

Podstatná část ze sdělení

Ministerstva kultury ze dne 23. 3. 2016.
Věc: Bývalý mlýn na st. p. č. 109/1, k.ú. a obec Třebechovice pod 

Orebem, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj - ozná-

mení o nezahájení správního řízení

Ministerstvo kultury obdrželo dne 10. 2. 2015 podnět k prohlášení 
výše uvedené věci za kulturní památku. Průmyslová stavba z 20. let 

20. století je i přes starší jádro běžnou stavbou bez dochovaného 
technického vybavení.
Ministerstvo kultury předložilo zaslaný podnět k  posouzení Ná-
rodnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti 
v Josefově. NPÚ ÚOP v Josefově nedoporučilo prohlásit tzv. Dotře-
lův mlýn za kulturní památku z těchto důvodů: „Věc byla projednána 
dne 15. 2. 2016 v Regionální komisi pro posuzování návrhů na prohlá-
šení a zrušení prohlášení movité a nemovité věci za kulturní památku 
a nebyla doporučena k prohlášení za kulturní památku. První zmínky 
o původně panském mlýnu pocházejí z roku 1777, kdy ho provozoval 
mlynář Matěj Kužel. Roku 1877 ho převzal Václav Dotřel, jenž ho v ná-
sledujících letech několikrát rozšířil a modernizoval. V roce 1885 byla 
přistavěna mlýnice a  šalanda, později následovala stavba strojovny, 
kotelny a  elektrárny (1903) a  další drobnější úpravy (1904- 1911). 
V roce 1922 dal syn Václava Dotřela Jaroslav mlýn kompletně přesta-
vět do dnešní podoby podle projektu Václava Rejchla. Po znárodnění 
mlýn provozoval n.p. Východočeské mlýny Předměřice a následně n.p. 
Hradecké mlýny a pekárny, v 60. letech jej využívalo místní JZD. Mlýn 
je nevyužívaný a chátrá. Přístavky jsou téměř bez střešní konstrukce. 
Hlavní budova je stavebné technicky v pořádku. Z technologie se ne-
dochovalo nic. Architektonicky průměrný objekt. Dominanta.

Vyjádření se k  dopisu třebechovické 

radnice zaslanému ČT
Na  webových stránkách www.trebechovice.cz je zveřejněn dopis 
generálnímu řediteli České televize s  žádostí o  odpověď týkají-
cí se údajně nepravdivé informace o  Hajnišově mlýně odvysílané 
ČT. Starosta a  radní se vyjadřují: „Touto nepravdivou informací byli 
uvedeni v omyl diváci České televize a poškozena dobrá pověst města, 
jednající jeho zástupci a orgány. … Tím dochází k dehonestaci a po-
rušení důvěryhodnosti města a jeho zástupců v očích široké veřejnos-
ti a  poškozuje se dobrá pověst města.“ Radní města napadají stáří 
mlýna. Argumentují, bez uvedení souvislostí, větou z prvního vy-
jádření Památkového ústavu v Josefově: „průmyslový mlýn z 20. let 
20. století se starším jádrem.“ Stanovisko však vycházelo především 
z  informací uvedených v prvním podnětu podaném zastupitelem 
našeho města.

Vyjádření Památkového ústavu v Josefově v souvislostech

Nový podnět k prohlášení mlýna za kulturní památku, podaný Spo-
lečností ochránců památek ve východních Čechách, byl již odbor-
ně více zpracován a doplněn o celou řadu nových zjištění týkajících 

BÝVALÝ HAJNIŠŮV MLÝN
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se historie mlýna. Na  jeho základě zahájilo Ministerstvo kultury 
správní řízení o  prohlášení Hajnišova mlýna za  kulturní památku. 
V rámci řízení vypracovaly k Hajnišovu mlýnu posudky tři nezávislé 
odborné instituce. Více na www.hajnisuvmlyn.cz
Památkový ústav v Josefově:

„Přízemí mlýnice z kamenného lomového zdiva může pocházet mini-
málně z 18. stol., nelze však vyloučit, že bude ještě starší.“
Odbor památkové péče Magistrátu města Hradce Králové:

„První zmínka o mlýnu pochází z roku 1770. Poslední stavební úprava, 
která výrazněji změnila vzhled mlýna, se datuje do roku 1922.“
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury 

a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

„Je zmiňován v  soupisu majetku panství opočenského z  roku 1651 
a je zaznamenán na mapě I. vojenského mapování z let 1764 — 1768, 
dále na  mapě II. vojenského mapování z  let 1836 — 1852 a  rovněž 
na mapě III. vojenského mapování z let 1877— 1880.“
Veškeré tyto informace konkrétní lidé v radě města mají. Přesto stá-
le tvrdí, „jeho nejstarší malá část pochází z  roku 1885, vše ostatní 
bylo postupně přistavěno až počátkem dvacátého století.“
Mýlí se historici? Mýlí se profesní odborníci? Mýlí se odborné po-
sudky oprávněných institucí? Mýlí se Ministerstvo kultury ČR? Ane-
bo nynější zastupitelé? Kdo z těchto osob přispívá k tzv. „dehone-
staci a porušení důvěryhodnosti města a jeho zástupců v očích široké 
veřejnosti a poškozování dobré pověsti města“?
K prohlášení pana starosty Ing. Jiřího Němce:

„Tento objekt plánuje město odstranit, ale skupinka aktivistů bojuje 
o jeho zachování a podala proto návrh na Ministerstvo kultury o jeho 
prohlášení kulturní památkou.“
Vážený pane starosto Ing.  Jiří Němci, jsme řádní občané našeho 
města Třebechovic pod Orebem a  celé České republiky, kteří ne-
bojují, ale ctí poctivou práci a moudro našich předků v naší zemi. 
Z jaké pozice nazýváte stovky občanů za skupinku aktivistů? Z jaké 
pozice uvádíte v omyl občany Třebechovic pod Orebem a celé ČR, 
když tvrdíte, že jsme podali návrh na  Ministerstvo kultury o  jeho 
prohlášení kulturní památkou? První návrh byl podán zastupitelem 
města Třebechovice p. O., druhý návrh podala Společnost ochránců 
památek ve východních Čechách.
Je mnoho možností, jak využít budovu mlýna. Například:

- expozice městských sbírek – konečně otevřít depozitář a vystavit 
historické artefakty našeho města

- výstava historie tradičních řemeslných a  průmyslových odvětví 
našeho města

- důstojné místo pro klub důchodců, aj.
Realizace těchto návrhů je vzhledem k  cca stomiliónovému roz-
počtu města uskutečnitelná. Pokud má současné vedení města 
nyní jiné priority, nabízíme zajištění péče o tuto historickou památ-
ku včetně. Kontakt info@hajnisuvmlyn.cz
S  přáním všeho dobrého občané města Třebechovic pod Orebem, 
kteří nebojují, ale ctí poctivou práci a moudro našich českých předků 
(administrace: ing. Pavel Kopecký)

Bývalý Hajnišův mlýn

– prohlášení kulturní památkou
Dne 25. dubna 2018 obdrželo město Třebechovice p. O. rozhod-
nutí ministerstva kultury – již druhé prohlášení objektu býva-
lého Hajnišova mlýna za  kulturní památku. Podnět k  tomuto 
prohlášení iniciovali nejprve Bc. Martina Andrysová a PhDr. Six-
tus Bolom-Kotari, následně pak Společnost ochránců památek 
ve  východních Čechách a  to s  podporou skupinky aktivistů. 
Rekonstrukci Hajnišova mlýna na  spolkový dům měla ve  svém 
programu v  minulých komunálních volbách i  místní KDU-ČSL. 
Rada města na  základě dosavadních usnesení zastupitelstva 
města týkající se této problematiky nesouhlasí s  výše uvede-
ným rozhodnutím ministerstva kultury. Vedení města musí 
pečovat o  majetek a  finanční prostředky města s „péčí dobré-
ho hospodáře“. Rada města je přesvědčena, že údajné historic-
ké, architektonické a  urbanistické hodnoty objektu bývalého 
Hajnišova mlýna nemohou v  žádném případě vyvážit výši fi-
nančních nákladů v  desítkách miliónů Kč na  jeho rekonstrukci 
a dalších finančních prostředků na  jeho následný, doposud re-
álně nespecifikovaný provoz. Rada města na svém zasedání dne 
2. května 2018:
- Vzala na vědomí rozhodnutí ministerstva kultury ze dne 24. 4. 

2018 – prohlášení objektu bývalého Hajnišova mlýna kulturní 
památkou.

- Schválila podání rozkladu proti rozhodnutí ministerstva kultu-
ry ze dne 24.4.2018 – prohlášení bývalého Hajnišova mlýna 
za kulturní památku.

- Doporučila zastupitelstvu města vyhlásit místní referen-

dum na téma „(Ne)použití veřejných finančních prostřed-

ků z  rozpočtu města na  rekonstrukci a  následný provoz 

objektu bývalého Hajnišova mlýna.“ Termín konání refe-

renda v den konání podzimních komunálních voleb.

 Ing. Jiří Němec,  starosta města

FEJETON CITÁTY 

Psí hromádky
Znáte to. Jdete do dílny pro hřebíček na pověšení obrazu. Abyste se 
dostali k nářadí, musíte odstavit kolo. Zjistíte, že je prázdné, začnete 
hledat lepidlo na duši a objevíte vypichovátko na plevel, které jste 
včera marně hledali. Jdete na  zahradu, šlápnete do  psí hromádky, 
kterou je třeba urychleně odstranit. Než najdete lopatku, padne vám 
do oka keř, který by měl být ostříhán, a tak jdete hledat plotostřih. 
Mezitím přijde uplakaná kamarádka, že ji na třebechovickém pálení 
čarodějnic svedl uhrančivý čaroděj a ona se bojí, že bude těhotná. 
Prosí o radu a tabletku Postinoru. Spěchám domů pro recept a zjis-
tím, že na stole leží obraz, který jsem chtěl pověsit.
Myslím, že tomu psychiatři říkají zabíhavost a patří to k poruchám 
myšlení. Utěšuji se, že v mém případě za to může věk. Horší musí 
být ulpívavost, při které někdo stále jen přitlouká obrazy, každý 
den přichází pro radu co dělat proti těhotneství nebo brání stavbě 
dálnice, protože brouk Pytlík, který žije v přilehlé bažině, nemůže 
být přestěhován pro hrozící deprese. Vůbec nejhorší je, když si ně-
kdo myslí, že všechno ví, a ztrácí smysl pro humor. Chce být jen prv-
ní mezi prvními. Blíží se volby, a tak nám na talíři přistane nejden 
problém, o kterém jsme neměli ani tušení. Jde o to, abychom zabí-
havost a ulpívavost vyměnili za snahu domluvit se aspoň ve městě, 
když už to nejde ve státě.                                               (Jindřich Tošner)

• Devadesát devět procent lidí, co potkáte na ulici, chce mít klid. 
Jen opravdu malá část touží po násilí, vždy to tak bylo. Jenže tato 
malá skupina vytváří konflikty na zemi. (Thurston Moore )

• Kde vzniká příliš sporů, pravda se vytrácí.
• Konflikt spotřebuje mnoho energie. Mnohem více než koope-

race. A  výsledek je nejistý. Navíc ohrožuje i  jiné subjekty, které 
s ním primárně nemají nic společného. (Ondřej Neff )

• Ten kdo řekl, že nezáleží na  tom, jestli vyhraje nebo prohraje, 
pravděpodobně prohrál. (Martina Navrátilová)

• Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby bylo pravda. (J. Caesar) 
• Když jste na konci s argumenty, můžete ještě začít nadávat.

(Vybral Jindřich Tošner )

INZERCE

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
Jedná se o hloubkové čištění profesionálním strojem.

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992
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V  březnu tohoto roku umřel 
„Atom“. Člověk, kterého jsem 
vždycky vnímal jako nejlepšího 
přítele mého otce. Měl jsem ho 
hrozně rád a  často jsem se dě-
sil okamžiku, kdy opustí tenhle 
svět. Věděl jsem, že to bude 
bolet. 
Vzpomínám si, že jsem se s ním 
vždy dal rád do  řeči, když jsem 
ho někde potkal. To už se sa-
mozřejmě dlouhé roky nedělo. 
Měl zdravotní problémy, a  tak 
několik posledních let trávil 
převážně doma. Ale ještě, když 
jsem chodil na střední školu, tak 
jsem ho občas potkával na  ná-
draží. Já jel do školy a on vyrážel 
někam na  výlet. I  přesto, že to 
mým vrstevníkům mohlo připa-
dat zvláštní, nikdy mi před nimi 
nebylo trapně, když jsem s Ato-
mem rozmlouval. Vždy v  něm 
bylo něco, co mě uklidňovalo 
a  probouzelo ve  mně pozitivní 
pocity. 
Před dvěma a  půl rokem jsem 
vezl Atoma a svého otce na vý-
let do  Náchoda, navštívit jejich 
dalšího kamaráda a  tak prostě 
po  dlouhých letech spolu ně-
kam vypadnout. Pár dní před 
tím jsem se u  Atoma stavil, 
abych výlet domluvil. Ukazo-
val mi svoje sbírky. V  hlavě mi 
utkvěli především mince, ale 
vím, že sbíral i  různé turistic-
ké prospekty, pivní podtácky 
a  spoustu dalších věcí. Několik 
desítek podtácků mi dokon-
ce věnoval ještě, když jsem byl 
kluk. A  já jsem mu na  oplátku, 
při příležitosti své návštěvy, do-
nesl podtácek Heineken, který 
jsem pro něj opatřil v  Holand-
sku stejným způsobem, jak to 
dělával on. Ale právě to jeho 

Vzpomínka na zemřelého Josefa Boukala 
vášnivé sběratelství je jedním 
takovým aspektem mého smut-
ku. Díky Atomovi to vnímám 
i v obecnějším rozsahu. 
Ty sbírky jakoby ztrácejí hodno-
tu, ba dokonce svou podstatu, 
v  okamžiku, kdy zmizí vášeň 
a  radost z  jejich shromažďová-
ní. Najednou působí zbytečně, 
a přitom to bylo právě obstará-
vání různých předmětů různými 
způsoby a  jejich sestavování 
v  pečlivě uspořádané sbírky, 
co jejich sběrateli přinášelo to-
lik uspokojení. Teď tu tak jsou 
a přemýšlí se, co s nimi. Ve ztrá-
tě jejich smyslu se odráží chy-
bějící člověk. Ne tělo, ale lidská 
radost, vášeň, zápal a  směřová-
ní energie. Najednou tu chybí 
osobnost, ne jen osoba. Vzpo-
mínka na  Atomovy sbírky se 
mi vkradla do hlavy téměř oka-
mžitě poté, co jsem se dozvěděl 
o  jeho úmrtí. To proto, že tělo 
nebylo to jediné, co jeho duše 
opustila, byly to i  jeho sbírky. 
Nebo v nich snad zůstala?
"Rozpad je slavným koncem vše-
ho složeného, spojeného a sesku-
peného." (výtah z úvah Ivana M. 
Havla nad smrtí - Arsemid, třetí 
vydání, Praha 2016) V  souvis-
losti s  Atomovou přezdívkou 
se nabízí zamyšlení nad tím, 
zda dochází i  při smrti člověka 
k  nějakému uvolnění energie. 
Jsem přesvědčen, že ano, aspoň 
tedy v  psychické rovině. Smut-
ná zpráva o  odchodu dobrého 
člověka nastartuje lavinu vzpo-
mínek a přemítání nad právě ze-
snulým. Pokud hovořím za sebe, 
tak na  mě vždy přejde cosi, co 
z  oněch vzpomínek vykrystali-
zuje, a  dodává mi to silnou in-
spiraci pro další život. Není to 

však nic konkrétního, je to spíše 
jakási esence.
Vzpomínek na  Atoma mám 
spoustu. Existuje však jedna, 
která je silnější než ostatní. Ta 
situace a  to, co tehdy řekl, mě 
dojalo k pláči už několikrát. Ne-
vím přesně proč. Nechci to ně-
jak podrobně analyzovat, ona 
ta síla stejně vychází z  jakéhosi 
tajemství, které jsem v  ten mo-
ment pocítil. A tak to prostě na-
píšu, jak to bylo. 
Vždycky jsem věděl, že Atom mi-
loval přírodu, a  často podnikal 
výlety na různá místa naší krás-
né země. Už si nevzpomenu, kdy 
přesně k tomu došlo, pravděpo-
dobně před více než deseti lety. 
Přišel jsem domů a  na  chodbě 
jsem viděl velké prošlapané 
boty, které jsem nepoznával. 

IN MEMORIAM

Pan Josef Brychta, předseda Městského národního výboru 
v Třebechovicích pod Orebem v  letech 1971-1975, zemřel dne 
17. dubna 2018 ve věku nedožitých 85 let. 
Čest jeho památce.

Když jsem vstoupil do obyváku, 
viděl jsem Atoma s mým otcem. 
Vzpomínali na staré časy a spo-
lečně absolvované pochody. 
To ale nebyl důvod jeho ná-
vštěvy. Od  táty věděl, že máme 
internet, a  tak se u  nás zastavil 
s prosbou, zda bych mu na něm 
nenašel vlakové spoje pro ně-
jaký jeho další výlet. Rád jsem 
mu pomohl, těšilo mě, že stále 
jezdí. Vzal jsem ho tedy do své-
ho téměř pubertálního pokoje, 
který byl vyzdoben filmovými 
plakáty, a  začal jsem hledat, co 
potřeboval. V  jednom okamži-
ku, kdy seděl Atom na mojí židli 
u  počítače, se rozhlédl kolem 
sebe, a  řekl: "Koukám, že tady 
máš hodně plakátů. Já mám 
doma taky hodně plakátů. Ale 
přírody."

Jméno autora , který si nepřál
být uveden, je v redakci.

JAZYKOVÝ KOUTEK

V  dnešním povídání o  češtině 
bychom si mohli všimnout toho, 
jak některá slova v průběhu sta-
letí změnila svůj význam. Kdy-
bychom ve  středověku promlu-
vili o letadle, nikdo by se nedivil. 
Tenkrát totiž znamenalo totéž 
co pták. Pokud bychom ale tvr-
dili, že bydlíme v  pavlačovém 
domě, hleděli by na  nás s  údi-
vem. Slovo pavlač tehdy ozna-
čovalo roušku nebo přikrývku. 
Asi by se nás všichni lekli, kdy-
bychom chtěli použít pádlo. 
Toto slovo totiž znamenalo mu-

čidlo. Pokud bychom se chys-
tali pařit, znamenalo by to, že 
chceme udeřit. Každý z  nás by 
se ovšem ve 14., 15. století mohl 
nazývat literátem. Všichni jsme 
přece absolventy nějaké školy.
A  nakonec, změna zcela radi-
kální. Dnes mezi mladými tolik 
oblíbené slovo mrtě (= velice, 
ohromně, skvěle …) tehdy zna-
menalo zcela MALÝ kousek ně-
čeho.
Lenka Faltová s použitím Malého 
staročeského slovníku, SPN 1979 Prodám byt v Havlíčkově ulici, 2+KK, 1.p., balkon, ne RK, 777 801 500.

INZERCE
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Z NAŠICH ŠKOL

Ze žákovských slohových prací (líčení)
Moje krásné ráno
Když jsem se ráno probudil, po-
díval jsem se z  okna a  byl tam 
úplně jiný svět. Nechtěl jsem 
tomu věřit, ale bylo to snad 
na  jiné planetě, jako kdyby mě 
unesli.
Po  chvilce vyšlo slunce a  vypa-
dalo to, že se na nás řítí ohnivá 
koule. Pak sluníčko vylezlo celé. 
Bylo takové zářivě barevné. Ptá-
ci začali zpívat jako na  koncer-
tě. Najednou bylo všude světlo 
a  krásně vynikly stromy. Ale to 
nebyly ledajaké stromy, každý 

byl jiný, lišily se barvami. Pak za-
čalo malinko pršet.
Bylo to nezapomenutelné ráno.

Radim Bojčuk, 8.B

Moje ráno
Je tma. Z  příjemného snu mne 
budí příšerné pípání mého mo-
bilu. Mám pocit, že je krátce 
po půlnoci a že jsem jediný člo-
věk na světě, který musí vstávat. 
Ještěže stejný osud potkal také 
mého bratra, i  když obsazená 
koupelna po  ránu k  mé dobré 
náladě moc nepřispěje.

Uvědomuji si, že mám docela 
hlad. Otevřu zásuvku s pečivem, 
avšak ze dna šuplíku na mě zírají 
pouze dva okoralé plátky chle-
ba, z  nichž jeden začíná zvolna 
plesnivět. „Zase jogurt,“ řeknu si 
a vyndávám z lednice nízkotuč-
nou bílou hmotu.
Po  dvou lžičkách mne však po-
hled na hodiny důrazně upozor-
ní, že je nejvyšší čas urychleně 
opustit rodinnou základnu.

Martin Čihák, 8.B

Moje ráno
Zpěv ptáčků, paprsky dosahující 
do okna mého pokoje a příjem-

né teplo. To je to, co mě přinutí 
otevřít oči každý jarní víkend již 
kolem osmé hodiny ranní.
Jaro se po dlouhé chladné zimě 
konečně probudilo. Není nic 
krásnějšího, než když se od-
hodllám vylézt z  postele a  po-
dívám se z  okna na  nádhernou 
dechberoucí rozkvetlou krajinu. 
Vždy si připadám jako v pohád-
ce.
Po  delší chvilce jsem schopna 
vyjít z  mého pokoje a  udělat si 
výbornou snídani, na  které si 
o  pár minut později pochutná-
vám.

Zuzana Hájková, 8.B

ZUŠ Třebechovice pod Orebem informuje…

I konec března a duben byl 

na  naší škole ve  znamení 

soutěží.
V  sobotu 24. 3. 2018 pořádala 
TJ Orel Třebechovice pod Ore-
bem čtvrtý ročník nepostupo-
vé taneční soutěže TPO Dance. 
Soutěže se zúčastnily i  žákyně 
našeho tanečního oddělení a ze 
soutěže si odnesly následující 
ocenění:
Žákyně 3. a  4. ročníku s  cho-
reografií Animals získaly v  kon-
kurenci 9 choreografií 3. místo 
v kategorii moderní tanec.
Žákyně 6. a 7. ročníku a žákyně 
II. stupně s  choreografií Pink 
skončily v  kategorii volný styl 
také na 3. místě. 
Choreografie Vzpomínky ob-
sadila v  kategorii volný styl 1. 
místo!
Gratulujeme!

Ve  dnech 26. a  27. 3. 2018 se 
v  ZUŠ Broumov konalo krajské 
kolo celostátní soutěže základ-
ních uměleckých škol ve  hře 
na dechové dřevěné nástroje.
Naši školu reprezentovaly 4 
flétnistky a  stejně jako v  okres-
ním kole byla jejich účast velmi 
úspěšná. Na 2. místech ve svých 
kategoriích skončily Tereza An-

drysová a Simona Vokounová. 
Ve své kategorii 1. místo obsadi-
la Jana Veselá a Anna Resche-

lová získala 1. místo s  postu-
pem do ústředního kola.
Blahopřejeme a  děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy!

Ve  středu 4. 4. 2018 se konal 
na Gymnáziu a Střední odborné 
škole pedagogické v Nové Pace 
23. ročník pěvecké soutěže No-
vopacký slavíček.
Soutěže se zúčastnila žákyně 
pěvecké třídy Lenka Štěpnič-

ková. Mezi 32 soutěžícími v ka-
tegorii 15 - 25 let prokázala své 
kvality a obsadila skvělé 3. mís-
to.
Blahopřejeme!

Impuls Hradec Králové, cent-
rum podpory uměleckých akti-
vit, spolu s  Volným sdružením 
východočeských divadelníků 
a  ve  spolupráci s  Divadlem 
DRAK uspořádal o  víkendu 7. – 
8. 4. 2018 loutkářskou a dětskou 
divadelní přehlídku s  názvem 
Divadelní Setkání – zkráceně 
DivSe. 

V neděli jste mohli v rámci této 
přehlídky na  prknech divadla 
DRAK vidět dva soubory mla-
dých herců z naší školy.

Dopoledne hrál soubor Barev-

né knoflíky pohádku Jak se 
malá Mette chtěla stát králov-
nou. Na  dětském rozborovém 
semináři byla oceněna živá hud-
ba, scéna a  kostýmy a  přede-
vším humor a  vtip v  inscenaci. 
Ten na  scéně opravdu domino-
val, a  tak bylo celé představení 
doprovázeno výbuchy smíchu 
nadšeného publika a  na  konci 
odměněno dlouhým potleskem.

V  odpoledních hodinách pak 
vystoupil soubor Rozcuchaní 

vrabčáci se starým tragiko-
mickým příběhem Černý den 
na  Tolštejně aneb veselé krve-
prolévání tamtéž. Na této insce-
naci dětská porota ocenila pře-
devším totemové loutky, jejich 
souhru a také rozehrané vztahy 
mezi loutkoherci a  samozřejmě 
vtip a nadsázku, kterou text na-
bízí.

Na rozborových seminářích byla 
velmi přátelská a  tvůrčí atmo-
sféra. Všichni účastníci se nadše-
ně zapojili nejen do her, cvičení, 
přípravy a realizace scének, kte-
ré vedly k  rozborům předsta-
vení, ale i  do  samotné diskuse 
o jednotlivých představeních.

V  mezičase mezi představeními 
pátrali účastníci přehlídky po ta-
jemné bytosti, která se v divadle 
objevuje jen jednou do  roka, 
vždy na  festivalu DivSe. Vymýš-
leli její jméno, pátrali po  tom, 
co ráda dělá, jestli má nějaké 

zvláštní schopnosti, a  snažili se 
ji zachytit na fotografii.

Byl to zkrátka víkend plný diva-
dla, her, nových přátel a inspira-
ce!

V týdnu od 16. 4. 2018 se konalo 
v  divadle Jesličky Josefa Tejkla, 
což je stálá scéna ZUŠ Střezina, 
krajské kolo recitační soutěže 
Dětská scéna 2018. A  protože 
je sólových recitátorů mnoho 
(z  každého okresního kola po-
stoupily čtyři soutěžící) a  je-
jich výkon potřebuje čas nejen 
na  samotný přednes, ale také 
na rozmluvení, zvukovou zkouš-
ku a  následný rozborový semi-
nář, měla každá kategorie pro 
sebe celý den. Téměř ve  všech 
kategoriích měla naše škola své 
zástupce. V  první kategorii to 
byla Kristýna Kadlecová, ve dru-
hé Ondřej Fifka a  Adéla Pilgro-
vá a  ve  čtvrté Štěpánka Pospí-
šilová. Všichni reprezentovali 
s  velkým nasazením a  odvedli 
skvělou práci. Adélka Pilgrová 

a Štěpánka Pospíšilová získaly 
Čestná uznání. Gratulujeme! At-
mosféra soutěže všech kategorií 
byla velmi příjemná a  inspirují-
cí, takže jsme hned začali pláno-
vat, na  jakých textech budeme 
pracovat v příštím školním roce 
a už nyní se těšíme na další reci-
tační klání.

Zajímavý projekt spolu-

práce
Spolupráce mezi obory v  zá-
kladní umělecké škole přinese 
zajímavý výsledek vždycky, na-
tož když jde navíc o  spolupráci 
mezi obory různých umělec-
kých škol. 12. dubna 2018 se 
v  hradeckém hudebním klubu 

Anna Reschelová se svou
vyučující Jarmilou Čechovou 

Krečmerovou, dipl.um.
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a  kavárně KRAFT sešli zástupci 
kytarového oddělení naší ško-
ly a  letošní absolventi literárně 
dramatického oboru ze ZUŠ 
Střezina Hradec Králové. 
Ve  své literární tvorbě se mla-
dí autoři zaměřili tentokrát 
na  obyčejné věci, které jejich 
prostřednictvím na  jevišti oži-
ly. Individuální dramatické vý-
stupy v  programu „Monology 
věcí“ byly orámovány skladba-
mi v  podání kytarového tria 
ve  složení Jan Reschel, Radek 
Šajn a Adam Bartáček a v podá-
ní sólového kytaristy Jaroslava 
Kuťáka. 
Prožili jsme klidný, inspirativ-
ní a  chvílemi velmi vtipný ve-
čer. Spokojeni byli nejen účin-
kující. Chválou nešetřili ani 
diváci! A  potěšitelné je, že pří-
mo na místě jsme domluvili dal-
ší spolupráci obou škol, takže se 

můžete na  podobný program 
těšit i  v Třebechovicích v  rámci 
celostátní akce ZUŠ OPEN v kul-
turním domě 24. května 2018.
I  letos jsme součástí ZUŠ 

OPEN.

Celonárodní happening, jehož 
cílem bylo ve  veřejném prosto-
ru zviditelnit práci základních 
uměleckých škol, proběhl loni 
poprvé. Ze 488 ZUŠ v České re-
publice, které v  minulém škol-
ním roce navštěvovalo 247  000 
žáků, se do  tohoto projektu 
podporovaného významnými 
osobnostmi z  oblasti kultury 
a umění zapojilo 355 škol. Mezi 
nimi i ta naše. A protože se jed-
nalo o  projekt velmi úspěšný, 
rozhodl se jej Nadační fond Ma-
gdaleny Kožené ve  spolupráci 
s AZUŠ ČR letos zopakovat.
Jak se do něj zapojí naše škola?
I  letos vás pozveme do  všech 

prostor kulturního domu, kde 
se představí žáci všech tří obo-
rů, které se na  naší škole vyu-
čují. Ve  čtvrtek 24. května 2018 
v 17.00 hod. tedy začne rozsáhlý 
happening, kde budete moci 
zhlédnout početná vystoupení 
žáků hudebního, literárně dra-
matického a  tanečního odděle-
ní, doplněná dětskými výtvar-
nými dílnami.
Jako doprovodná akce proběh-
ne 25. května 2018 v  17.00 ho-
din v kostele sv. Ondřeje charita-
tivní Koncert pro Johanku, který 
bude v pořadí pátým koncertem 
tohoto druhu organizovaným 
naší školou ve  spolupráci s  pa-
nem farářem Loukotou a  poz-
ději s  panem farářem Šlégrem. 
Koncert má od počátku v názvu 
jméno dívky, pro kterou jsme 
ho v roce 2012 pořádali poprvé 
a  je letos zaměřený na  pomoc 

malému Vašíkovi. (Pokud byste 
rádi znali historii charitativních 
koncertů, které pravidelně po-
řádáme, nebo příběh malého 
Vašíka, zadejte si v prohlížeči ad-
resu našich webových stránek 
www.zustre.cz.) Jako host kon-
certu vystoupí třebechovické 
Kolednice.
Další doprovodnou akcí by 
mělo být vystoupení našich 
žáků s  pohádkou Jak se malá 
Mette chtěla stát královnou 
na OPEN AIR PROGRAMU v rám-
ci mezinárodního festivalu Diva-
dlo evropských regionů v Hrad-
ci Králové. Hrát bychom měli 
25. 6. 2018 od  16.00 hodin 
na Kavčím plácku ve stanu Q10. 
Zatím je vystoupení v  jednání, 
tak nám, prosím, držte pěsti, ať 
to dopadne!!! 

Mgr. Drahomíra Francková

DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE (DDM)

DDM informuje: 
Zprávy z DDM
Judisté opět bodovali. Šes-
tičlenná skupina přivezla ze 
závodů v  České Skalici 5 zla-
tých medailí. Děkujeme Katce 
Fikartové, Viktorce Drahošové, 
Alanu Drahošovi, Vojtovi Fikar-
tovi a Víťovi Skřivánkovi za krás-
nou reprezentaci a  k  vítězství 
blahopřejeme. Děkujeme i  ve-
doucí Evě Kocourkové za výbor-
nou přípravu.

Pozadu nezůstávají ani tanečníci MAD Style, kteří přivezli krásná 
umístění z  obou tanečních soutěží konaných v  dubnu – Dvorské 
jedničky i  Rychnovského pohárku. Nejlepšího umístění dosáhly 
děti pod vedením Aničky Absolonové v  netradiční choreografii 
s míči, pozadu nezůstávají ani nejmenší pod vedením Gabriely Mi-

 „Judisté na turnaji“,
foto archiv DDM

▲ Tanečníci MAD Style s míčem, foto archiv DDM▼ Nejmenší tanečníci MAD Style - foto archiv DDM

kulecké. Letos bodují i nejstarší tanečníci, kteří se musejí vypořádat 
s velmi početnou konkurencí. 

Úspěšně nás reprezentují závodníci s TRCA auty, kteří vozí poháry 
pravidelně z celé České republiky.
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DDM na léto 2018 připravuje:

Letní pobytový tábor 1. 7. 2018 – 13. 7. 2018 
v  Bartošovicích v  Orlických horách v  penzionu 
Zemská brána. Nadstandartně sportovně vyba-
vený areál, pokoje s  vlastním sociálním zaříze-
ním, osvědčený tým vedoucích pod vedením 
Aničky Kadeřávkové, tentokrát s  tématem „ Divoký západ“. Cena 
5200,- Kč. Poslední volná místa.
Výlety:

Pondělí 2. 7. – výlet do Městského muzea v Letohradě
 (Jára Cimrman), cena: 250,- Kč
Úterý 3. 7. – zámek Potštejn, interaktivní výstava 
 „Hraběnčiny Nové šaty“, Bubákov, cena: 300,- Kč
Středa 4. 7. – výlet na zámek Doudleby n/Orlicí, cena: 250,- Kč
Pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hodin bude pro děti od 6 do 15 
let připraven bohatý program: hry, soutěže, trocha netradiční-
ho učení a  spousta výletů. Program přizpůsobíme počtu a  věku 
účastníků. Přesný rozpis umístíme na web po změně jízdních řádů 
(v červnu).
9. 7. - 13. 7. 2018 Přírodovědný experimentář

Budeme poznávat přírodu v našem okolí, naučíme se mikroskopo-
vat, budeme provádět různé experimenty a  veselé pokusy, poje-
deme do ZOO ve Stěžerách, do přírodní rezervace Peklo u Nového 
Města nad Metují i na naučnou stezku v Hradci Králové (Na Plachtě, 
lesy okolo Biřičky), se staršími dětmi navštívíme zámeckou oboru 
v Opočně. Cena: 800,- Kč na týden, jednotlivé dny po individuální 
dohodě a´ 200,- Kč
20. 8. – 24. 8. 2018 Detektivní příměstský tábor 

Osvojíme si některé kriminalistické metody, zahrajeme si hru s de-
tektivní zápletkou, pojedeme na výlet do Brandýsa nad Orlicí, kde 
budeme hledat lupiče v přírodním labyrintu a pátrat na zřícenině 
hradu, možná navštívíme i Muzeum magie v Jaroměři. Na cyklový-
letě si zahrajeme na stopaře i na pašeráky. 
Cena: 800,- Kč na týden, 200,- Kč na den 

27. 8. – 31. 8. 2018 Příměstský tábor Zálesák

Naučíme se, jak přežít v přírodě, rozdělávat oheň a vařit venku, po-
stavíme si přístřešky a možná i přespíme „pod širákem“. Seznámíme 
se s životem traperů, indiánů i kovbojů, pojedeme na výlet do wes-
ternového kempu Vochtánka.
Cena: 800,- Kč na týden, 200,- Kč na den
Na  všechny akce se lze přihlašovat přímo v  DDM nebo e-mai-
lem: info@ddmtre.cz. Přihlášky a  bližší informace jsou k  dispozici 
na webu: www.ddmtre.cz 
Od 1. 7. 2018 bude na našich webových stránkách zveřejněna i na-
bídka kroužků pro příští školní rok. Chystáme pro Vás novinky:
Chovatelský kroužek – kde se děti naučí starat o zakrslé králíčky, 
holuby i krásné (a přítulné) chocholaté slepičky
Modelář – kde se děti naučí pracovat se dřevem, kovem i plastem, 
vyrobí si např. stojánek na mobil, ovčáckou píšťalu, krabičky a truh-
ličky a  dřevěné hračky. Naučí se řezat, pilovat, zatloukat hřebíky 
a realizovat svoje nápady.
Všechny příznivce a zájemce o zápis do zájmových kroužků zveme 
na Kroužkování, které se uskuteční v sobotu 8. 9. 2018 od 14.00 

hodin v  DDM. Můžete se seznámit s  vedoucími, vyzkoušet si, co 
práce v kroužku obnáší, a do kroužků se zapsat. Budeme tu vyrábět 
u ponku, z keramiky, malovat, tančit, šít, hrát na kytaru a ukulele, 
jezdit s mašinkami i TRCA auty, vyzkoušíte si kondičku s judisty i se-
beobranu.

 Mgr. Petra Jánská, ředitelka DDM 

Heldova městská knihovna
srdečně zve od  5. 4. do  31. 5. 2018 
na VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ Jana Vokouna. 
Výstava je zpřístupněna v  rámci půjčovní 
doby, případně po dohodě v jiném termí-
nu.
Kontakty: 495 592 198, 495 592 390, info@hmk.cz, www.hmk.cz

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

V úterý 17. dub-

na jsme v  lesní 
školce Lesokruh 
slavili Den Země, 
ptactva a  dětské 
knihy. Odpoled-

ne jsme čekali hosty z řad rodičů 
i našich příznivců, a tak jsme pro 
ně už od  rána připravovali po-
hoštění tvořené převážně z  by-
lin, kterým se běžně říká „plevel.“ 
Začali jsme krémovou polévkou: 
děti nakrájely brambory (Sola-
num tuberosum), mrkev (Daucus 
carota), celer (Apium graveolens) 
a  petržel (Petroselinum horten-
se), které spolu s  popencem 
břečťanolistým (Glechoma he-
deracea) a dobromyslí obecnou 
(Origanum vulgare) vytvořily 
báječnou kotlíkovou polévku. 
Další pochoutkou byla omáč-
ka k  pečeným hadům z  tvaro-
hu, vařené řepy (Beta vulgaris) 
a  řebříčku obecného (Achillea 
milefolium) - byla krásně růžo-
vá :) Pomazánka z  bršlice kozí 
nohy (Aegopodium podagraria), 
kešu ořechů (Ledvinovník zá-

padní Anacardium occidentale) 
a  limetky (Citrus aurantifolia) se 
musela umixovat v  mixéru, ale 
těsto na hady ze špaldové mou-
ky a  smažené cibulky (Allium 
cepa) míchaly děti pěkně ručně 
v  míse. Jako dezert jsme podá-
vali tvarohový krém s  fialkami 
(Viola odorata). Na  oslavě byly 
pro děti a jejich rodiče připrave-
ny různé dílničky. Děti si mohly 
vyrobit ptáčka z krásných látek, 
obtisknout na  papír svoje ruce, 
domalovat Zemi a dozvědět se, 
jak jí pomáhat, nebo svázat, ilu-
strovat a napsat si vlastní knihu. 
Dílničky děti moc bavily, aniž 
by věděly, že si při práci rozvíjí 
jemnou motoriku, představi-
vost, sociální cítění nebo smysl 
pro zodpovědný život stejně 
jako v každé jiné mateřské ško-
le. Různé dobroty přinesly také 
maminky, a  tak jsme všichni 
hodovali a  užívali si krásné od-
poledne. 
Děkujeme všem příchozím 
za  jejich podporu, atmosféra 
na zahradě byla parádní :)

V  posledním dubnovém týdnu 
začínáme v  Lesokruhu s  dětmi 
téma POVOLÁNÍ. Budeme se 
mu věnovat celé tři týdny. Děti 
zjišťují, že ten, kdo obsluhuje 
v  restauraci či hospodě není 
"hospodář", že dorty nevyrábí 
"cukrovník", že zpěvák je povo-
lání a že zednická lžíce se podo-

bá servírovací lopatce na  dort. 
S  některými povoláními se se-
znamujeme "na  vlastní kůži". 
Domluvili jsme si totiž návštěvu 
např. u pana zubaře, v cyklo-díl-
ně nebo třeba u  hasičů. A  tak 
na výpravu některé dny nevyrá-
žíme do  přírody, ale do  ordina-
ce, dílny, kanceláře apod. Rádi 

Svaž, ilustruj, napiš či vyprávěj vlastní příběh - výroba originální knihy, 
foto: Nikola Schejbalová
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INZERCE

bychom touto cestou poděko-
vali za  ochotu, krásné povídá-
ní a  názorné ukázky své práce 
MUDr.  Vítu Hrubeckému, panu 
Petru Václavkovi a dalším (které 
navštívíme až po uzávěrce toho-
to čísla). Děkujeme.

V zubní ordinaci, foto: Tereza Jarkovská 

Ve  středu 2. května se Le-
sokruh s  jednodenním před-
stihem připojil k  mezinárod-
ní oslavě lesních mateřských 
škol. 25 úspěšných let je třeba 
po celém světě oslavit "Meziná-
rodním dnem vzdělávání ven-

Ukliďme Česko 2018
Moc děkuji všem dobrovolníkům, kteří se v pátek 6. 
dubna 2018 připojili k celorepublikové akci Ukliďme 
Česko. V  Třebechovicích se podařilo vyčistit břehy 
Dědiny, příkopy směrem na Jeníkovice, cesty kolem železniční trati 
od nádraží k přejezdu na Štěnkov společně s vyschlým rybníčkem 

ku," který připadá na  3.května. 
V  Lesokruhu jsme uspořádali 
pravý lesní piknik s nezbytnými 
dekami a  jídlem a  pitím. Podá-
valy se takové dobroty, jako je 
smoothie z  lesního býlí nebo 
medvědí pomazánka na  domá-
cím pečivu. „Naše“ děti nejenže 
nasbíraly rostliny na  smoothie, 
ale vlastnoručně umíchaly po-
mazánku a  „umotaly“ rohlíky. 
Zazpívali jsme si společnou les-
ní hymnu, kterou pro lesní škol-
ky celého světa složil švýcarský 
hudební skladatel a  pedagog 
M.Tschirky a  v  češtině nazpíval 
herec a  muzikant M. Dalecký. 
U této příležitosti vznikla v prů-
běhu jara celosvětová mozaika 
fotek ze života lesních školek. 

Radost a  štěstí dětí září z  jejich 
obličejů na 650 fotografiích z 25 
zemí světa, samozřejmě včetně 
České republiky a  včetně ma-
loměstského třebechovického 
Lesokruhu. Z  našeho pikniku 
vyšla také reportáž v  Hradec-
kém deníku, jehož redaktor 
měl na  vlastní oči možnost se 
přesvědčit, kam až dosáhnou 
dovednosti přírodní pedagogi-
kou vzdělávaných dětí, co vše 
je v  lese možné podnikat, proč 
je to tak prospěšné jejich vývoji, 
a tím i vývoji celé společnosti.

Martina Kašparová,
koordinátorka lesní 

mateřské školy

u tohoto přejezdu, vodáci sesbírali odpadky kolem Loděnice. Velký 
dík patří dětem a učitelkám z Mateřské školy Tyršova a lesní školky 
Lesokruh, které se k této akci aktivně připojily a uklidily místa, kam 
chodí na procházky.
Záštitu a  materiální podporu této akce převzaly Technické služby 
Třebechovice pod Orebem, spolupráce s nimi byla pro mne potě-
šením. Monika Malá 

SKAUTI

Některé měsíce je skautování jak jízda na horské 
dráze. Posadí vás do vozítka, připoutají a poté jen 
jedete a raději nekoukáte napravo nalevo, a když 
vás na konci měsíce odepnou, vy jen vzpomíná-
te, co vše jste cestou viděli. No posuďte. První 
dubnovou sobotu jsme poprvé v polistopadové 
historii pořádali oficiální skautské závody pro děti z celého Králo-

Skautky na Ivančeně,
zleva: Kamča Leuchterová, vedoucí Helča Vlasáková, Kiki Pleslová 

a Kamča Vrbická, klečící zleva: Alenka Javornická a Lucka Karenová
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véhradeckého kraje. Asi stovka 
dětí z  Třebechovic, Chlumce, 
Stěžer a Nového Města nad Me-
tují soutěžila v  ulicích našeho 
města v dovednostech, které se 
v oddílech naučila. A tak je ces-
tou prověřila zdravověda, šifro-
vání, vaření, hledání informací 
a mnohé další. Skvělou zprávou 
bylo, že hlídka našich chlapců 
zvítězila a  postoupila do  kraj-

Světlušky na  závodu, stanoviště “Příprava svačiny”, zleva: Eliška Ko-
pecká, Eliška Šepsová, Lucinka Kosařová, Marťa Pistorová, Anežka 

Procházková a Markétka Šejvlová

Vítězná hlídka Vlčat na  závodě v  Třebechovicích, zleva: klečící Vojta 
Štursa, Vašek Kopecký, Pepča Procházka, nahoře zleva Damián Rous, 

šestník Ondra Pistora, David Bastl a Šimon Urbánek

ského kola. Přejeme jim mnoho 
úspěchů a ať se víkend v Novém 
Městě podaří. Jeden dubnový 
čtvrtek jsme opět pomáhali v le-
soparku Bor, kde jsme po jedné 
větrné kalamitě uklízeli větve 
a  čistili les. Sešlo se nás kolem 
třiceti a za hodinku a půl byl les 
krásně uklizený. V  dubnu slaví 
svátek sv. Jiří, patron skautů. 
K  té příležitosti jsme v  areálu 

našeho domova pořádali slav-
nostní oheň, hráli na  kytaru 
a  plánovali naši další činnost. 
Dívky z  Pátého oddílu a  něko-
lik činovníků střediska vyrazilo 
v témže termínu do Beskyd, kde 
společně s dalšími 3 tisíci skautů 
podnikli výstup k  mohyle Ivan-
čena, kde se každoročně koná 
velká skautská slavnost k uctění 
památky padlých skautů za dru-

hé světové války. Před koncem 
dubna jsme po  dohodě s  paní 
ředitelkou Muzea betlémů při-
pravovali pagodu za  kulturním 
domem, která posloužila při 
pořádání Čarodějnic. K  tomu 
všemu proběhlo mnoho schů-
zek a vandrů, jako byl ten rover-
ský v Dobrušce nebo dospělých 
v  Nízkých Tatrách. Tak vysedat, 
prosím!

 Přemysl Pistora

R O D I Č O V S K É

C E N T R U M

D O M E Č E K  z . s .
Flesarova 49, Třebechovice p. O. Člen sítě Mateřských center

Podrobné informace na webových stránkách
www.rcdomecek.com, tel. 739 705 230

Foto z dopoledního Domečku, kdy se slétli malé čarodějky a čaro-
dějové. S pomocí maminek si děti umotaly čarodějnici z vlny. Na za-
hradě jsme pak společně poseděli u  ohýnku, opekli si špekáčky 
a upálili čarodějnici, kterou zručně vytvořila naše Monika.

Erika Hostinská

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc květen - červen 2018

22. 5. BAZÁREK – nákup a prodej čehokoliv….ideálně zaměře-
ný na léto. Od 10 hod.

29. 5. VÝLET VLAKEM DO ČASTOLOVIC – sraz na nádraží v 9.10 
hod. Odjezd vlaku v 9.20 hod. Při nepřízni počasí bude v Domečku 
volná herna 10 – 11.30 hod. 

31. 5. NÁSTUP DÍTĚTE DO  MŠ – PhDr.  Irena Kuldová nám dá 
užitečné rady, jak sobě i  dětem usnadnit tuto životní událost. 
Od 17,30 hod. 

04. 6. BUŘTÍKY – od 16 hod. si posedíme, pohrajeme a opeče-
me buřty na naší zahrádce. Buřty si každý donese vlastní.

05. 6. DĚTSKÉ ZOUBKY – povídání o dentální hygieně se Soňou 
Skoupou, DiS., děti a kartáčky vítány. Od 9,30 hod.

12. 6. KAF(R)ÁRNA – 9,30 – 11,30 hod.

19. 6. ZAVŘENO

26. 6. GRIL PÁRTY – každý si doneste, co máte rádi na gril. Spo-
lečně si to upečeme. Od 10 hod.

PRAVIDELNĚ V DOMEČKU:

DOPOLEDNE: pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené: ST cviče-
ní pro miminka a batolata, ČT konverzace v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti od 3 – 6 let. 
VEČER: jazykové kurzy, přednášky a dílny pro dospělé

Srdečně Vás zveme k nám do Domečku. 

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE
NA www.rcdomecek.com
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Noc kostelů v Třebechovicích 

Na pátek 25. května 2018 připadl termín letošní Noci kostelů. Tato 
akce vznikla v Rakousku v roce 2005 a rychle se rozšířila do dalších 
zemí (Německo, Slovensko, Estonsko, Švýcarsko). V České republice 
se Noc kostelů konala poprvé v  roce 2009. Cílem akce je otevřít 
kostely, využít jejich prostory pro různé kulturní a společenské pro-
gramy a  vytvořit prostor pro setkání prostřednictvím rozhovoru, 
hudby a umění. Noc kostelů je určena pro všechny, umožňuje na-
vštívit a  prohlédnout si kostel i  těm, kdo ho běžně nenavštěvují. 
Tím zdůrazňuje hodnotu kostela jako místa setkání a přirozené do-
minanty města nebo obce. Letos se v České republice otevře více 
než 1100 kostelů a modliteben. Více informací o akci můžete získat 
na webu: www.nockostelu.cz. 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Třebechovicích pod 
Orebem se k  Noci kostelů připojí už posedmé. V  evangelickém 
kostele na  náměstí je od  19:30 hodin připraven program, který 
zahrnuje koncert skupiny Písničkáři ze šuplíku (www.zesupliku.
cz), vystoupení sborů Ristupie a Lama (skotské balady) a možnost 
ochutnat fairtradeovou kávu a  další výrobky. Jste srdečně zváni, 
vstup je volný. 

Jan Fifka za Farní sbor ČCE Třebechovice p. O.

Na  podzim loňského roku 
zpracoval diecézní organolog 
prof.  Václav Uhlíř návrh na  do-
stavbu varhan v kostele sv. On-
dřeje v Třebechovicích pod Ore-
bem. Dovoluji si z  jeho zprávy 
citovat:
„Třímanuálový pneumatický 
výpustkový nástroj postavil Jo-
sef Melzer z  Kutné Hory v  roce 
1943 za  400.000,- Kč. Nástroj 
byl po  četných opravách stále 
velmi nespolehlivý, a  proto byl 
přestavěn v  roce 2005 na  elek-
tropneumatický systém a  dis-
pozičně upraven. Nový hrací 
stůl dodal Ivan Červenka z Jaku-
bovic, elektronický systém Petr 
Fischer z Prahy. Přestavba tehdy 
stála 491.000,- Kč. Z  finančních 
důvodů se však při přestavbě 
nepodařilo ozvučit III. manuál, 
a  tak zůstalo pouze u  příprav-
ných prací. Byl zhotoven tříma-
nuálový hrací stůl, na  kterém 
jsou připraveny sklopky pro III. 
manuál a  klaviatura je osazena 
bezkontaktním optickým spí-
náním. Třetí manuál (původně 
elektropneumatický s  několika 

Dostavba varhan

ve farním kostele sv. Ondřeje
extenzemi) by měl stát na  pů-
vodním místě - na  horním lite-
rátském kůru, kde má i  vlastní 
paprskově řazené prospektové 
píšťaly.“
Aby farnost mohla uskutečnit 
dostavbu třetího manuálu, shá-
ní finanční prostředky. Cenová 
kalkulace, kterou prof.  Uhlíř 
uvádí ve  své zprávě, dosahuje 
téměř 500.000,- Kč.
Chtěl jsem vás jednak infor-
movat o  tomto záměru, jednak 
požádat o  finanční podporu. 
Jednou z  příležitostí, kdy bude 
možné přispět na dostavbu tře-
tího manuálu varhan, je letošní 
pouť. V  neděli 3. června 2018 
bude totiž sbírka při bohosluž-
bě v  9.00 v  kostele sv. Ondřeje 
určena právě na  tento účel. 
Pokud by někdo upřednostňo-
val poukázání svého příspěvku 
přímo na  účet farnosti, najde 
číslo účtu na  našich webových 
stránkách. Na  požádání lze vy-
stavit potvrzení o přijatém daru. 
Za každý dar předem děkuji.

Jan Šlégr, farář

https://farnost-trebechovice.webnode.cz/
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PODĚKOVÁNÍ

Dne 18. 3. 2018 se mi stala dopravní nehoda. Moc děkuji za záchra-
nu panu H. z Třebechovic pod Orebem a zdravotní sestřičce, která 
projížděla kolem. Nabídla mně ošetření a vzala mého synka Mirka 
do  svého vyhřátého auta. Velmi děkuji celému sboru SDH Třebe-
chovice p.O. za rychlou záchrannou akci. Děkuji také starostlivým 
rodičům a švagrům za pomoc při likvidaci nehody a podporu.
Ivana Dvořáková a syn Mirísek Dvořák

V  pondělí 16. 4. 2018 paní Macelová upadla ve  svém rodinném 
domku a nemohla se sama postavit na nohy. I přes rozsáhlá pora-
nění hlavy se jí podařilo zavolat sousedce, která přivolala záchran-
nou službu. Na místo museli přijet i záchranné složky, protože paní 
Macelová se nedokázala přemístit ke dveřím a sama je odemknout.
Za obětavou pomoc paní Růžena Macelová děkuje sousedům, zdra-
votníkům, hasičům, záchranářům a policii ČR za obětavou pomoc při 
záchraně jejího života.
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KULTURA

Pálení čarodějnic

V pondělí 30. dubna se uskutečnila tradiční akce Pálení čarodějnic. 
Třebechovické muzeum betlémů, Kulturní dům a  DDM Třebecho-
vice připravily bohatý a pestrý program pro malé čaroděje a čaro-
dějky. Ve večerních hodinách vystoupila královéhradecká hudební 
skupina „Druhá identita“, od  které si publikum vyžádalo několik 
přídavků a nechtělo je pustit z pódia. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat všem zúčastněným a za pomoc s přípravami především 
DS Symposion, třebechovickým skautům, Technickým službám 
a hasičům. Pevně věříme, že příští rok bude stejně hojná účast jako 
letos. Pálení čarodějnic se vydařilo.

Bc. Jan Šimek, kulturní referent

Koncert kapel

Nenechte si ujít letní sobotní hudeb-
ní koncert pod širým nebem, který 
pro vás pořádá Kulturní dům Třebechovice pod Orebem a Třebe-
chovické muzeum betlémů. Čekají vás kapely Apropos a The Gol-
den Sixties z Hradce Králové. Akce plná nestárnoucích hitů z obdo-
bí „květinových dětí“ se uskuteční 2. června od 19:30 za Kulturním 
domem a  vstupné bude 70,- Kč. Vstupenky budou k  dostání až 
na místě v den konání programu.

Z archivu skupiny The Golden Sixties
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JÍLOVICE

JENÍKOVICE

Slunečné a  teplé dubnové počasí vylákalo dospělé 
i děti na hřiště, zahrádky, zahrady, políčka a začalo 
se s  jarními hrami i pracemi. Na jaro se každý z nás 
moc těšil, zima byla letos dost vleklá. V první polo-
vině dubna na řadě míst ČR padly i teplotní rekordy, 
5. 4. bylo naměřeno neuvěřitelných 27 °C.

I  v  naší obci se začalo s  jarním úklidem. Stříhaly se javory, sekala 
tráva, proběhla úprava parčíku a sezení pro občany a cyklisty, dosy-

Změna termínu akce Na Ohrádce

Původně naplánovaný temín 22. 9. – Nohejbal, se mění. Zasporto-
vat si můžete přijít již 15. 9. 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne 2. 6. 2018 v 9,10 – 9,35 hodin provede u obecního úřadu mo-
bilní svoz nebezpečných odpadů Marius Pedersen. Vybírané nebez-

Pranostiky 

Duben v pranostikách: Je-li du-
ben pěkný, bude květen ještě 
lepší. Mokrý duben přislibuje 
dobrou sklizeň. Když stromy 
v dubnu odkvetou, hojné ovoce 
ponesou.

Květen v  pranostikách: Stude-
ný máj – v stodole ráj. Když máj 
vláhu nedá, červen se předá. 
Pankrác, Servác, Bonifác ledoví 
muži, Žofie jejich kuchařka. Sva-
tá Žofie políčka často zalije. 

pečné odpady: oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty, odmašťovací pro-
středky, staré léky, pesticidy. Další odpady, které od vás odeberou: 
pneumatiky (osobní), akumulátory (i  plné), monočlánky, zářivky, 
výbojky, ledničky, mrazničky, televizory, elektropřístroje – rádia, 
vysavače, pračky, sporáky, atd. Vše je pro občany Jílovice zdarma.

pala se mulčovací kůra na místech, kde chyběla. Pan Grulich opravil 
opěrnou zeď u prodejny potravin. Na opravě si dal opravdu záležet 
a doufáme, že nám zeď dál bude sloužit.
Členové TJ se sešli 12. 4. na brigádě. Zaměřili se především na úklid 
příjezdových cest k  naší obci. Děkujeme jim za  tuto prospěšnou 
a dobrovolnou činnost. 

Brigáda členů TJ, foto: J. Štibinger

Jen tak dumám, jak rychle vlastně přišly teplé dny. Zimní bundy 
hned měníme za krátká trička a kraťásky. Léto asi opravdu přišlo, 
no a nějak jsme přeskočili to jarní počasí. Příroda se nám probudila 
rychleji a sluníčko nás hřeje. Tak ho pěkně užívejte a čerpejte ener-
gii, kterou vždy po zimě tak potřebujeme. 

Co se událo v Jeníkovicích?

30. duben patří každoročně čarodějnickému reji. Véélikáánský 
oheň byl tentokrát připraven na Vrších. Dole u hospůdky prima zá-
bava i  občerstvení. Vrchní čarodějka Jitka „zářila“ jako každý rok. 
Tentokrát měla s  sebou několik pomocnic – „krasavic“. Moc jí dě-
kujeme za krásný program pro děti. Přes den hodně foukalo, zapa-
lování ohně bylo tudíž ohroženo. Nicméně večer se vítr utišil a vše 
dopadlo na jedničku.

 „Dětské čarodějní v Jeníkovicích“
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NEPASICE

A  1. máj? Co dodat. Příznivci 
jeníkovického „prvomájového 
průvodu“ se sešli na  tradičním 
místě, u  obecní hospody v  Je-
níkovicích. Krásně nazdobené 
traktůrky a  spousta dalších vo-
zidel na  čtyřech i  dvou kolech 
se seřadila a  průvod se rozjel 
směrem do  vesnice. Letos byla 
účast také velmi hojná. Jedlo se, 
mlsalo, pilo a příjemně posedě-
lo. Vždyť bylo hezké počasí. Moc 
děkujeme všem účastníkům 
za  pěknou zábavu a  kolektivu 
paní hospodské Romči za super 
přípravu akce.

„Oslava 1. máje v Jeníkovicích“

Společenská

kronika

V  měsíci dubnu 
jsme se navždy 
rozloučili s  jení-
kovickým obča-
nem, strašně moc 
milým pánem, činným a  váže-
ným člověkem, panem Josefem 

Brychtou. Vyhasl život plný op-
timizmu a  dobré nálady. Vyjad-
řujeme tímto rodině upřímnou 
soustrast. Čest jeho památce.

Ing. Lenka Hojná Kosařová

Co nás v Jeníkovicích čeká?

Dětský den bude, jen ještě nevíme přesné datum. V půl-
ce června určitě. Dáme vědět.

Zápis do  Mateřské školy Jeníkovice pro školní rok 
2018/2019 se bude konat dne 15. května 2018 od  9:00 
do 11:30 hodin v budově mateřské školy u paní ředitelky 
Romany Tomkové. V případě problému je možné domlu-
vit se i na jiný den. S sebou vezměte OP rodiče, rodný list 
dítěte, očkovací průkaz dítěte a vyplněnou žádost o při-
jetí. Bližší informace máte možnost získat na telefonním 
čísle 495 593 572 u paní ředitelky nebo na internetových 
stránkách školky:
http://skolkajenikovice.webnode.cz.

Rozpis a výsledky fotbalu na jaro 2018:

Domácí Hosté Datum Čas Výsledek

Malšova Lhota B Jeníkovice 08. 04. 2018 10:00 3:0 (0:0)
Lhota pod Libčany B Jeníkovice 22. 04. 2018 17:00 1:5 (1:3)
Sendražice Jeníkovice 28. 04. 2018 17:00 4:0 (1:0)
Stěžery B Jeníkovice 05. 05. 2018 17:00
Jeníkovice Libřice 12. 05. 2018 17:00
Hořiněves Jeníkovice 19. 05. 2018 17:00
Jeníkovice Malšova Lhota B 26. 05. 2018 17:00
Jeníkovice Lhota pod Libčany B 09. 06. 2018 17:00

Fotbalisté informují. Již od 26. března se konají tradiční fotbalové pondělky. 
Vždy od 18:00 hodin. Přijďte si zahrát.

(Historické) fotookénko z Nepasic

Historická fotografie je z období před úpravou toku Orlice na „Do-
lejšáku“. Statný dub, který stál v  minulosti na  břehu Orlice, stojí 
na stejném místě dodnes. Pouze koryto Orlice o pěkných pár sto-

vek metrů jinde. Zbylo pouze slepé rameno, které se rok od  roku 
stále více zanáší a je asi pouze otázkou času, kdy zcela zanikne.
Nová fotografie pouze dokazuje, že po řece Orlici tam není ani pa-
mátky, krom dubu.

Pro Haló zpracoval a fotografii ze svého archivu poskytli
 Ing. Stanislav JECH 

Několika slovy z Nepasic 

► 08. 04. 2018 proběhlo OTEVÍRÁNÍ NEPASICKÉ CYKLOSEZÓNY 
2018. Počasí vyšlo, buřty se opekly, sezóna začala.
► 14. 04. 2018 proběhl v Nepasicích pod záštitou SDH SBĚR ŽE-

LEZNÉHO ŠROTU. 
► 28. 04.2 018 proběhl TAJNÝ VÝLET pořádaný místním SDH. 
První cíl výletu byl Benediktínské opatství sv. Václava v Broumově. 
Nádherné zrekonstruované prostory kláštera jsou opravdu krásné. 
Po vynikajícím obědě pak druhým cílem byla návštěva Pivovaru Pri-

mátor v Náchodě, kde jsme si prohlédli výrobu piva a pak provedli 
degustaci místních speciálů. Byla nám představena nová řada se 
zbrusu novými etiketami. Počasí vyšlo, vše klaplo, jak mělo. Těšíme 
se na další rok, kam to starosta hasičů vymyslí.
► dne 19. 05. 2018 proběhnou OKRSKOVÉ HASIČSKÉ ZÁVODY. 
Naši borci zahájili trénink, aby pohár mohl zůstat po lítých bojích 
v Nepasicích.
► a  jeden na  konec: „Kritizovat znamená obviňovat autora, že to 
nedělá tak, jak bych to udělal já, kdybych to uměl.“ (Karel Čapek)  

Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech
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POLÁNKY NAD DĚDINOU

Jarní pochod

S  hřejivým jarním sluníčkem se 
vždy u  nás v  Polánkách těšíme 
na  jarní pochod okolím obce. 
Ani letos jsme nevynechali! 
V  sobotu 28. 4. 2018 se před 
sroubkem začali již po  ránu 
scházet  první účastníci, kterých 
bylo nakonec 42, z toho 12 dětí, 
a k tomu i 6 psů různých velikos-
tí a  ras. Úderem desáté hodiny 
se po nezbytném fotografování 
celá početná skupina vypravi-
la přes kopec Kříb a  potom již 
do polí, luk a strání. Krásná pro-
cházka kolem Pavlovského ryb-
níka a okrajem obce Jeníkovice 
nás zavedla až k  Novému ryb-
níku, kde jsme si opekli buřtí-
ky. Po  krátkém odpočinku jsme 
pak vyrazili po lesních a polních 
cestách, kdy nám správný směr 
udával komín jeníkovické ci-
helny, která byla naším dalším 
cílem. Zde jsme si prohlédli za-
chovalou kruhovou pec, kterou 
většina z  nás viděla takto ze-
vnitř poprvé, takže to byl oprav-
du zajímavý zážitek. Pak už naše 
kroky směřovaly k  nejvyššímu 
bodu v  okolí, neboť v  dáli se 

Pálení čarodějnic

Poslední dubnový den je u  nás 
tradičně spojen s  vítáním jara 
a  vyháněním všeho zlého po-
mocí ohně. Také na  hřišti v  Po-
lánkách vyrostla dřevěná hra-
nice, sice nevysoká, zato krásně 
postavená. Ve  večerních hodi-
nách se u ní sešlo mnoho starou-
sedlíků i nových sousedů spolu 

nám rýsoval nezaměnitelný po-
hled na Vysoký Újezd s  kostelí-
kem a  samozřejmě hospůdkou. 
Po překonaném převýšení jsme 
se tady odměnili oroseným pi-

vem a příjemně osvěženi se vy-
dali nejkratší cestou k  domovu. 
Ve  sroubku již voněl výborný 
guláš, který je každoročně za-
vršením jarního pochodu. Velké 

poděkování patří Pavlovi a Vlaď-
ce za  naplánování celého krás-
ného dne a  za  přípravu guláše, 
také počasí jako vždy nezklama-
lo, tentokrát bylo přímo letní.

s  dětmi, které již netrpělivě vy-
hlížely zapálení ohně. Zajištěno 
bylo i občerstvení a reproduko-
vaná hudba. Na hořící vatru byl 
krásný pohled, děti se vyřádily 
zapalováním košťat, dospělí se 
pobavili a  měli krásnou příleži-
tost popovídat si se známými 
sousedy nebo poznat ty nové. 
Zábava se protáhla do pozdních 
hodin. Poděkování patří Spol-
ku Pro Polánky a  všem, kteří se 
na akci podíleli.

Marcela Šolínová
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BLEŠNO

LEDCE

Na  konci března se zimní olym-
pijské hry přesunuly z jihokorej-
ského Pchjongčchangu do téměř 
11 tisíc kilometrů vzdáleného 
Blešna. Ve  sportovním areálu 
U  Janků jsme přivítali čtyři cer-
tifi kované rozhodčí z Klubu žen, 
a  to Mirku Rychlou, Šárku Spra-
vedlivou, Lenku Přísnou a  Mílu 
Přesnou. Společně s  hlavní ko-
mentátorkou Andreou přivítaly 
několik desítek nadějných spor-
tovců a dne 24. 3.2018 ve 14:30 
hodin byla olympiáda zahájena. 
Nechybělo ani velké množství 
fanoušků z řad příbuzných a ka-
marádů. Aby to naše ratolesti 
neměly tak jednoduché, soutě-
žilo se v kostýmech.

Zimní olympijské hry Blešno 2018
Nejdříve si děti musely vybar-
vit vlajku své domovské země 
na  průkazce. Úkol to nebyl vů-
bec jednoduchý, protože jestli 
je „vejce na  cihle“ nebo „cihla 
na vejci“ se stále některým plet-
lo. Společnými silami byl zapá-
len olympijský oheň a pak už se 
pokračovalo v  tradičních spor-
tovních disciplínách. Mohli jsme 
vidět závody v jízdě na bobech, 
skoky i běh na lyžích, krasobrus-
lení, turnaj v curlingu a nemohl 
chybět ani hokej. Přestože bran-
kář soupeřů byl jednou tak vel-
ký, děti se s ním popraly na vý-
bornou a vstřelily větší množství 
branek  než čeští hokejisté v Ko-
reji.

Všichni sportovci si ze závěreč-
ného ceremoniálu odnesli zlaté 
medaile a diplom, poražený ne-
byl nikdo. Ať už piráti, berušky, 
čarodějové či princezny, bez 
rozdílu každý sportovec si užil 
krásné odpoledne, za  což patří 
pořadatelům velké poděkování 
a  budeme se těšit za  dva roky 
na letní pokračování.

Soňa Radoňová

Běh na lyžích, 
foto: Denisa Andrlová

Závody na bobech, foto: Denisa Andrlová

Přivítání ostříleného hradeckého hokejisty, foto: Denisa Andrlová

Jarní brigáda 
Tradiční jarní brigáda na  úklid 
obce se uskutečnila v  sobotu 
14. dubna od  9.00 hodin. Bri-
gádníci, kterých se sešlo téměř 
50, zajistili úklid areálu hřiště 
a  koupaliště v  Ledcích, hřiště 
v Klášteře n. D. a návsí ve všech 
třech částech obce. Odměnou 
pro všechny účastníky byl nejen 
dobrý pocit z  odvedené práce, 
ale i grilovaná klobása, která se 
podávala po  brigádě v  klubov-
ně za  obchodem. Tímto děkuji 
všem dobrovolníkům, kteří se 
úklidu zúčastnili.

Cikánské toulky
Stalo se již tradicí, že poslední 
dubnový víkend vyrážejí nad-
šenci z Ledec na Cikánské toulky 

V dubnu se v Ledcích událo

 Účastníci cikánských toulek v Ohnišově, foto: Ing. Jana Petříková
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do Ohnišova. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se do této horské obce 
nahrnulo několik tisíc turistů. Počasí bylo opravdu krásné, a  tak 
účastníků pochodu bylo skoro tři tisíce (2 950). Největšímu zájmu 
se těšila šestikilometrová cesta pohádkovým lesem, jejíž trasa se 
každoročně mění. Během letošní trasy jsme se tak setkali s pohád-
kovými postavičkami, např. Ohniváčkem, trpaslíky se Sněhurkou, 
čerty, čarodějnicemi a  jeskyňkami. V cíli všechny čekalo příjemné 
posezení s country hudbou, grilovanými dobrotami a chlazenými 
nápoji. Domů  se vrátilo všech  třicet osm turistů z naší obce objed-
naným autobusem v půl druhé odpoledne.

Čarodějnice
Další každoroční zábavou je 
v naší obci pálení čarodějnic. Le-
tos se opět všichni sešli v  19.00 
hodin na  návsi. Hodně dětí při-
šlo v čarodějnických kostýmech 
a  s  lampiony. Společně pak 
všichni vyrazili  ke  koupališti, 
kde vypukly hry a  soutěže pro 
děti, nechyběly ani tajemné po-
choutky, například modré žížaly. 
Všechny děti obdržely čaroděj-
nický letecký průkaz. Program 
okořenilo i  taneční vystoupení 
zkušených čarodějnic se svítící-
mi košťaty. Hořící hranice a  gri-
lované pochoutky byly příjemným doplněním celého večera.

Čarodějnice v Ledcích, foto: Miloš Čihák

Připravujeme, zúčastníme se:
 5. 5. Okrsková soutěž a oslavy 140 let založení 
  SDH Bolehošť v Lipinách

 25. 5. - 27. 5. Okresní kolo hry Plamen v Přepychách

 9. 6. Sraz přátel JAWY v Ledcích v areálu koupaliště
J. Zemánková, kronikářka obce

Stručné informace z obecního úřadu
Revitalizace dřevin na návsi v Klášteře nad Dědinou

V rámci 1. etapy revitalizace dřevin na návsi v Klášteře nad Dědinou 
bylo na  konci března pokáceno celkem 11 lip. Na  začátku dubna 
pak firma GREEN SERVIS zajistila výsadbu 12 nových lip v  parku 
na  návsi. Lípa, která stála u  autobusové zastávky, bude nahraze-
na na podzim lípou novou, a to v rámci oslav 100. výročí založení 
republiky.

Rekonstrukce silnice II/298 Ledce – Opočno – II. etapa

16. dubna 2018 byla zahájena plánovaná rekonstrukce silni-
ce Ledce - Opočno II. etapa. Rekonstrukce silnice bude probíhat 
do 19. 8. 2018, a to ve 3 fázích. 
1. fáze: 16. 4. - 3. 6. 2018 rekonstrukce úseku od křižovatky na Po-
lánky po křižovatku na Bolehošť. 
2. fáze: 4. 6. - 9. 7. 2018 rekonstrukce úseku od křižovatky na Bole-
hošť po výjezd z obce směr Očelice (napojení na opravenou silnici 
z loňského roku), rekonstrukce mostku u koupaliště a rekonstrukce 
silnice před a za železničním podjezdem u Očelic. 
3. fáze: 9. 7. - 19. 8. 2018 rekonstrukce silnice z  Očelic po  čerpací 
stanici v Opočně.
V současné době je vyfrézován celý úsek Polánky - Ledce, dochá-

 Nově vysázené lípy na návsi v Klášteře n. D., autor: Miloš Čihák

zí k úpravám příkopů, byly provedeny sondy, na základě výsledků 
bude rozhodnuto, zda bude, či nebude zapotřebí sanovat krajnice 
vozovek. 

Stavební úpravy chodníků ve střední části obce   

Byly zahájeny stavební úpravy chodníků u  autobusové zastávky 
na návsi a části chodníků od čp. 23 po mostek u koupaliště. V rámci 
oprav bude stávající asfaltový povrch nahrazen zámkovou dlažbou 
a  vyměněny stávající obrubníky. Celkovou úpravou projde poze-
mek u  autobusové zastávky a  vývěsek na  návsi. Stavební úpravy 
zajišťuje firma Štěpánek s.r.o. z Opočna.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Firma Marius Pedersen zajistí v  obci v  sobotu 19. května mobilní 
svoz nebezpečných odpadů. Stanoviště, kde bude odpad vybírán: 
Újezdec (náves) 8.00 - 8.25 hod., Ledce (náves) 08.35 - 9.00 hod., 
Klášter (náves) 9.10 - 9.35 hod. Ledničky, mrazničky, televizory, mo-
nitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou ode-
bírány ne jako odpad, ale zpětný odběr. Občané musí být přítomni 
při předávce odpadu, odložené odpady nebudou vyvezeny.

Pravidelná revize komínů 

Pravidelná revize komínů proběhne v  naší obci v  termínu 
13. - 14. 7. 2018. Kontrolu si lze   objednat na obecním  úřadu  nebo  
v místním obchodě do 12. 7. 2018. Zpráva o kontrole a  čištění spa-
linové cesty stojí  400 Kč.

M. Čihák, místostarosta obce

Oprava silnice v obci Ledce, autor: Miloš Čihák



TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ

To je název nové výstavy, kterou 
najdete v  prvním patře muzea 
od  26. dubna do  28. října 2018. 
Výstava je lehkým nahlédnu-
tím do  řemeslných dílen našich 
předků, vzpomínkou pro dříve 
narozené a  pro děti seznáme-
ním s  dnes již pro ně neznámý-
mi řemesly. Zpestřením výstavy 
budou řemeslné dílny. Nejbližší 
proběhne v  sobotu 19. května. 

Petra Zárubová z  Podorlického 
skanzenu v  Krňovicích předve-
de, jak se přede na  kolovrátku 
a  děti si budou moci vyzkoušet 
jednoduché tkaní. Druhá díl-
nička je připravena na 23. červ-

na, kdy do  muzea opět zavítá 
Zdeňka Štrohalmová, která 
bude u  sklářského kahanu vy-
tvářet skleněné figurky. V  loň-
ském roce měla dílnička vel-
ký úspěch a  sklářka vytvářela 
na  požádání mnoho originál-
ních figurek. Návštěvníci muzea 
mají dílničky zahrnuty v  ceně, 
pokud někdo bude chtít navští-
vit pouze dílničku, zaplatí jed-
notný vstup 30 Kč. 

Stará řemesla – tradice, um a zručnost našich předků 

Muzejní noc
V pátek 8. června se bude konat již tradiční muzejní noc. Letošním 
tématem je vznik Československa před 100 lety. Můžete se těšit 
na  přednášky o  vzniku Československé republiky a  o  legionářích 
1. světové války pocházejících z  Třebechovic. Posedět si můžete 
v  muzejní kavárně, u  výtečného občerstvení, které připraví Re-
staurant Vnuk Nepasice. Nebude chybět ani hudební vystoupení. 
Přijďte tedy od  16,00 do  22,00 hodin do Třebechovického muzea 
betlémů, vstup zdarma. 

Petra Jahnová, vedoucí muzea




