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 Slovo starosty

 Informace z MÚ

Kamerový systém
v našem městě
Bezpečnost a pořádek je jednou z hlavních pri-
orit současného vedení  našeho města. Pro jeho 
důsledné zajišťování je v neposlední řadě po-
třeba i takové technické vybavení, které mimo 
poskytování jiných důležitých informací po-
může identifikovat pachatele přestupků a pří-
padně i trestných činů a vzhledem ke stávající 

legislativě poskytnout také nezbytný důkazní materiál pro přestup-
kové či trestní řízení. Všechna města, která chtějí úspěšně na svých 
územích bezpečnost a pořádek zajišťovat, se v současné době bez po-
užití kamerových systémů již neobejdou. 
V Třebechovicích jsme první tři stacionární kamery umístili na Ma-
sarykově náměstí a budově základní umělecké školy již v roce 2013 
a po jejich úspěšném odzkoušení jsme letos přistoupili k instalaci dal-
ších sedmi kamer v západní části města. Všechny tyto kamery jsou 
pomocí optických kabelů  napojeny ON LINE  na monitor ve služeb-
ně městské policie a v nejbližší době bude takovéto využití umožně-
no i místnímu obvodnímu oddělení  policie ČR. 
Tato etapa budování kamerového systému včetně metropolitní dato-
vé sítě si vyžádala celkovou částku 3, 5 milionu Kč.  Projekčně je při-
pravena instalace dalších tří kamer ve východní části města, cílovým 
stavem je monitoring všech důležitých lokalit Třebechovic.
Kamerový systém v našem městě nejenže pomůže při a objasňování 
a řešení přestupků a trestních činů ve městě, ale může poskytovat 
i jiné důležité informace /např. pohyb pohřešované  osoby/ a zcela 
jistě má i význam preventivní. Navíc - současně budovanou metro-
politní datovou síť, potřebnou pro kamerový systém, bude možné dle 
potřeby rozšiřovat a využít i jinými způsoby.  

Ing. Jiří Němec, starosta města

Nová redakční rada
Třebechovického Haló
Rada města již na svých několika minulých zasedáních diskutova-
la koncepční otázku vydávání Třebechovického Haló. To se řídí 
„Statutem městského zpravodaje Třebechovického Haló“. Od jeho 
prvního čísla v roce 1990 poskytoval součinnost s jeho vydáváním 
a distribucí městský úřad, od roku 2009 byl tento úkol svěřen Hel-
dově městské knihovně. Redakční rada, kterou jmenuje rada města, 
je v současné době dvoučlenná a pracuje dlouhou řadu let ve složení 
RNDr. Václav Derner a pracovnice Heldovy městské knihovny /dříve 
paní Jana Rückerová, nyní paní Monika Malá/. Třebechovické Haló 
vychází v počtu 2 800 ks, distribuuje se do domácností v Třebechovi-
cích a do sedmi obcí Mikroregionu Třebechovicko a je pevně spojeno 
s měsíčníkem Mikroregion Třebechovicko.
Po provedení personálních a organizačních změn v Třebechovickém 
muzeu betlémů využila rada města příležitost a svěřila součinnost 
s vydávání Třebechovického Haló pracovníkům této organizace, kte-
rá má z podstaty své činnosti blíže k aktuálnímu dění ve městě a větší 
potřebný přehled /zajišťuje městskou kulturu, provozuje informační 
centrum …. /. V této souvislosti rada města současně provedla aktu-
alizaci redakční rady. Ta je nyní tříčlenná a očekávají se od ní nové 

nápady a nové impulsy, které by měly být ku prospěchu tohoto pe-
riodika i periodika Mikroregion Třebechovicko, který redakční rada 
Haló také rediguje.
Rada města na svém zasedání dne 19. září 2017 odvolala stávající re-
dakční radu a novými členy redakční rady jmenovala Doc. MUDr. Jin-
dřicha Tošnera, CSc., Milana Šatníka a Markétu Balcarovou. V této 
souvislosti děkuje rada města dosavadní redakční radě, která dlouho-
době držela dobrý standard tohoto periodika.

Ing. Jiří Němec, starosta města

Vážení a milí čtenáři, 

zastupitelstvo města Třebechovic pod Orebem se rozhodlo zlepšit 
kvalitu Třebechovického Haló po stránce formální a obsahové. Své 
Zpravodaje vydávají všechna města v okolí, většinou v barevné úpra-
vě, na křídovém papíře s kvalitními fotografiemi a články, které se 
neomezují jen na publikaci zápisů ze schůzí a zpráv o činnosti. Kva-
litu zpravodaje určuje samozřejmě množství, hodnota a aktuálnost 
příspěvků. V Třebechovicích žije mnoho zajímavých, pracovitých, 
vynikajících lidí a úkolem nové redakce je navázat s nimi kontakt, 
vyzvat je, aby se o své názory a zkušenosti podělili s ostatními spo-
luobčany. Drobné změny v Třebechovickém Haló budeme dělat 
již od příštího čísla, ale zásadní změnu plánujeme od nového roku. 
Za nezištnou, mnohaletou a úspěšnou práci ve vydávání Třebecho-
vického Haló patří mimořádný dík paní Monice Malé a RNDr. Vác-
lavovi Dernerovi, kterých si velmi vážím a doufám, že s námi budou 
spolupracovat i v budoucnosti.

Jindřich Tošner, šéfredaktor

Oznámení redakce

Požadavky na příspěvky a inzerci
Přispěvatele žádáme, aby své příspěvky nově posílali e-mailem 
na adresu: halo@betlem.cz
Inzeráty přijímáme na stejné adrese výhradně v elektronické for-
mě, v tiskovém formátu PDF nebo JPG. Šířka sloupce je stanovena 
na 8,7 cm nebo 18 cm. Výška je libovolná podle platby za inzerci. Ob-
jednatel musí dodat vlastní (definitivní) vzhled inzerátu. Pozor při 
objednávce inzerátů menších než čtvrtina strany. Text na více než 
12 řádků nevypadá pěkně nebo bývá nečitelný, zejména je-li dopl-
něn logem nebo obrázkem. Tisk je černobílý, proto i poslané inzeráty 
musí být připravené černobíle. V objednávce uveďte telefon nebo 
E-mail pro případ, že bude nutné za příplatek inzerát graficky 
upravit. Objednávku inzerce lze podat i osobně nebo telefonem 
495 592 053 paní Markétě Balcarové z Informačního centra TMB 
nebo na Finančním odboru města, který vystaví fakturu nebo doklad 
za objednanou a zaplacenou inzerci.
Požadavky na fotografie
Často kritizovanou chybou Třebechovického Haló jsou nekvalitní, 
rozmazané fotografie, na kterých jsou skupiny dětí nebo sportovců, 
které povětšinou stojí zády nebo jsou foceny z velké dálky, takže 
není možné rozeznat jejich obličeje. Problémem jsou také skupinové 
fotografie, které bývají příliš velké. Protože chceme tento nedo-
statek zlepšit, prosíme přispěvatele, aby svým fotografiím věnovali 
větší pozornost.
U každé fotografie musí být uvedeno jméno autora, který s publikací 
fotografie souhlasí a který garantuje, že s publikováním souhlasí i oso-
by na fotografii. Fotografie musí být očíslované a dodávány ve formá-
tu PDF, TIFF nebo JPG v maximálním rozlišení (alespoň 300 dpi). 
Ke každé fotografii musí přispěvatel přiložit popis a napsat v jakém 
místě článku si přeje fotografii vložit. Každá fotografie musí mít buď 
uměleckou, nebo vypovídací hodnotu. Redakce nemůže publikovat 
fotografie, které postrádají základní kompoziční zákonitosti nebo kte-
ré jsou zajímavé jen pro toho, kdo je fotil. Redakce si vyhrazuje právo 
na úpravu fotografií. 

Redakční rada

Třebechovické Haló
Vydavatel: Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO 00269719, evid. číslo MK ČR E 13570

Mikroregion Třebechovicko
Vydavatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO: 70898511, evid. číslo MK ČR E 13605

Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 10x ročně, vydáno dne 12. 10. 2017 v Třebechovicích pod Orebem, 
uzávěrka příštího čísla 31. 10. 2017.

Redakční rada: Doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc., Milan Šatník, Markéta Balcarová
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Pozvánka na mimořádné
zasedání Zastupitelstva města

V úterý, 24. října 2017 od 17,00 hodin se v kulturním domě usku-
teční mimořádné zasedání Zastupitelstva města Třebechovice 
pod Orebem. Hlavním bodem programu je informace o pláno-
vané modernizaci stávající železniční trati na tzv. dvoukolejku 
a dopady tohoto záměru na naše město. Přítomen bude zástup-
ce investora /státní organizace Správa železniční dopravní cesty/ 
a zástupce projektanta /Prodex spol. s r.o./.

Výpis usnesení z jednání
Rady města Třebechovice p. O.

Rada města schvaluje 
- předložený návrh umístění cyklostezky podél komunikace I/11 

od „Štěnkovské“ křižovatky po napojení s plánovanou cyklostezkou 
navazující na podchod pod silnicí II11 u „Krňovické“ křižovatky.

Rada města schvaluje zadání pro projektovou dokumentaci stavby 
„Stavební úpravy ul. Trčkova“:
- šíře komunikace (mezi obrubami): 7,5 m
- vymezení komunikace pro cyklisty v obou směrech „piktogra-

mem cyklisty na vozovce“
Součástí projektové dokumentace bude oboustranná oprava chodní-
ků dle předloženého návrhu.

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města
Třebechovice p. O. ze dne 19. 9. 2017

Zastupitelstvo města schvaluje: 
- „Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové zá-

kladní školy“ uzavřenou mezi Městem Třebechovice pod Ore-
bem a Obcí Běleč nad Orlicí.

Zastupitelstvo města posoudilo: 
- Mezitímní účetní závěrku Města Třebechovice pod Orebem 

k 30.6.2017 ve smyslu par. 26 odst. 1 vyhlášky 220/2013 o schva-
lování účetních závěrek a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny 
žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že účetnictví není 
úplné, průkazné, nebo že nastaly předvídatelné ztráty a rizika.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

Starosta města Třebechovice pod Orebem podle § 15 odst. 1 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje:

1.
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 

v pátek dne 20. října 2017
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a
v sobotu dne 21. října 2017

od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2.
místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve SŠ Heldovo ná-
městí čp. 231, pro voliče bydlících v ulicích: Družstevní práce, Habr-
manova, Haškova, Hradecká, Kubelíkova, Palackého, Severní 

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve SŠ Heldovo ná-
městí čp. 231, pro voliče bydlících v ulicích: Čapkova, Havlíčkova, 
Heldovo náměstí, Jiráskova, Masarykovo náměstí, Na Vartě, Neru-
dova, Olbrachtova, Orlická, Resslova, Svatopluka Čecha, Tyršova, 
Vinická, Vítězná, Za Tratí, Žižkova 

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v ZŠ Na Stavě 
čp. 1079, pro voliče bydlících v ulicích: Ambrožova, Boženy Něm-
cové, Čsl. legií, Flesarova, Jordánská, Na Kopečku, Na Kuchyňce, 
Na Obci, Na Ostrově, Na Stavě, Na Tvrzi, Národní gardy, Orebitská, 
Pardubická, Pitrova, Pod Domy, Pod Fortnou, Proboštova, Přemyslo-
va, Staroměstské náměstí, Šárovcova, Štěnkovská, U Dolního mlýna

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v ZŠ Na Stavě 
čp. 1079, pro voliče bydlících v ulicích: Alšova, Borská, Bědovická, 
Česká, Dvorská, Komenského, Krátká, Lesní, Moravská, Na Albě, 
Na Spáleništi, Pod Zahrady, Slezská, Slovenská, Sportovní, Trčkova, 
Týnišťská, U Vodárny, Vitouškova

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Krňovicích – 
v prostorách Skanzenu, pro voliče bydlících v místní části
- Krňovice -

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost ve Štěnkově – Are-
ál agroturistiky, Ranč Orlice, pro voliče bydlících v místní části 
- Štěnkov -

ve volebním okrsku č. 7  je volební místnost v Nepasicích – bu-
dova býv . OV čp. 50, pro voliče bydlící v místní části - Nepasice -

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost  v  Polánkách nad 
Dědinou – budova bývalého obchodu na Mitrově čp. 346, pro voliče 
bydlící v místní části - Polánky nad Dědinou -

3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky. 

Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič výše uve-
dené, nebude mu hlasování umožněno.

4.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
do Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva 
města volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ing. Jiří Němec, starosta města

Společenská kronika

Vítáme do života narozené děti

(srpen, září 2017)
Josef Joška
Viktorie Lamlová
Ondřej Skalický
Leontýna Kvapilová
Romuald Gaži

Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu

(říjen 2017)
Věra Skálová
Marie Michálková
Vlastimír Kracík
Mária Chmelařová
František Košťál
Věra Zemánková
Irma Šafářová

Loučíme se se zemřelými spoluobčany

(srpen, září 2017)
Júliana Tomiová
Alena Čechová
Václav Veselka
Oldřiška Hejcmanová
Marie Koubová
Hana Průšová
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 Z našich škol

MŠ
Zprávy z mateřské školy - září

Tak nám začal školní rok. V mateřské škole bylo od prvních dní mě-
síce září živo. Nejstarší děti mají povinný poslední ročník. Sedmdesát 
šest předškoláků se musí účastnit vzdělávání minimálně 4 hod. denně 
v době od 8 hod. do 12 hod. Nově se musí každá nepřítomnost dítěte 
v MŠ písemně omlouvat. Rodiče dvou dětí využili individuální vzdě-
lávání. Jejich povinností je přijít v listopadu na přezkoušení. 

Do mateřské školy přišli i ti nejmenší. První dva týdny byly rušněj-
ší, pro všechny náročnější, ale postupně se situace uklidňuje a děti 
si zvykají na odloučení od maminky. Na tváři se jim často objevuje 

úsměv a současně se objeví i malinkaté zazlobení. To je známka, že 
už si děti zvykají a líbí se jim v mateřské školce. Děti se učí sebeob-
sluze a hlavně si hrají.

V mateřské škole proběhla první akce – LOUČENÍ S LÉTEM. Akce 
proběhla na zahradách u všech budov mateřské školy. Rodiče, děti 
a učitelky se sešli u ohýnku, opekli jsme si společně buřtíky a hlavně 
jsme se všichni dobře pobavili a užili si pěkné odpoledne. Děkuji 
všem zúčastněným a slibujeme, že pro vás zase něco zorganizujeme.

Nejmenší děti se v září podívaly na cvičené pejsky a děti z oddělení 
Veverek a Kočiček se zúčastnily MUZIKOTERAPIE. 

Září je měsíc příprav a přihlašování do kroužků. Tento rok máme pro 
děti připravený kroužek angličtiny a keramiky. Připravujeme brusle-
ní, lednové lyžování a možná dopadne i plavání v Plavecké školičce 
DORKA v Dobrušce. 
Přejeme všem krásný podzim! 

 Bc. Alena Jeremiášová
 ředitelka MŠ

• Stále se můžete hlásit na kroužky: florbal (kluci i holky i pří-
pravka pro 3.-5. třídu), judo, sebeobrana, aerobic a zumba, vodáci, 
stolní tenis, šachy, rybáři i sportovní rybáři, TRCA auta, železnič-
ní modeláři, kresba, šikulky, výtvarné techniky, keramika, patch-
work, šperkování a herní klub.

• Přijďte se na kroužky nezávazně podívat, vyzkoušet
• Nemáte družinu?
 Čeká vaše dítě na odpolední kroužky? 
 Nemá vaše dítě kam jít před hodinou v ZUŠ?
 Má vaše dítě chuť si hrát s kamarády, 
 číst, odpočívat, nebo ho jen nechcete nechat
 celé odpoledne samotné a bez dozoru?

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek sobota  neděle

12:30 – 17:00
Herní klub

12:30 – 17:00
Herní klub

12:30 – 17:00 
Herní klub

12:30 – 17:00 
Herní klub

12:30 – 17:00 
Herní klub

9 – 14:00 šachy 
soustředění talentů 

Šachy – zápasy,

14 – 15:00 
keramika II

14:00 – 15:00 
Tvořilky

13 – 14:00 
Šikulky

14:30 – 15:30 
keramika I 

14 –15:00 Kytara 
začátečníci 

14:00 
Kytara začátečníci

10 –12:00 
Sebeobrana

dospělí pronájem

14 – 15:00 
Kytara pokročilí

15:30 – 16:30 
Výtvarné techniky

14 – 15:00 
florbal tělocvična ZŠ 

– dívky

16 – 17:00
Drátování/
šperkování 

15:30 
sportovní rybář, 

Jeníkovice + tělocvič-
na ZŠ zimním období

RC Auta – soutěže

15:30 – 17:00 
Patchwork děti

 16:00 
vodáci loděnice 
v letním období

15 – 16:30 
Dívčí klub

16:00 – 17:00 
Judo zač. + mírně pok

15:30
Ukulele Olina

14:30
vodáci březen/říjen, 

loděnice (sobota)

15:30 – 16:30 
Zumba/aerobic

16 – 17:00 
rybáři, ZŠ V ZŠ

16:30 – 18:00 
florbal, tělocvična ZŠ 

– kluci

16:00 – 17:00 
florbalová přípravka 

v DDM

16 – 17:30 
Šachy děti

Tvůrčí dílny, kursy 
a jiné příležitostné 

aktivity

16–17:00 
Judo začátečníci

16:30 – 18:00 
stolní tenis

16:30 – 18:00 
sportovní rybáři

16:30 – 18:00 
Modeláři (železniční)

17:00 
vodáci Trivis 

v zimním období

M.A.D.style
soutěže

17:30 – 18:30 
Judo pokročilí

17:00 – 18:00 
Kresba

17 – 18:00 
Taebo pronájem

17:30 – 18:30 
Judo pokročilí

18:30 –22:00 
šachy junioři + 

dospělí

17 – 19:00 
Patchwork dosp. 

(1x za 14 dní)

17:00 – 18:30 
TRCA

18 – 19:00 
Mothers – pronájem

17:15 – 19:15 
Keramika dospělí 

(1x za 14 dní)

18 –19:00 
mini M.A.D.style 

Gábina

18– 19:30 
sebeobrana

18 – 19:30 
sebeobrana

18 – 19:00 
děti II M.A.D.style

Anička

19 – 20:00 
děti/junioři 

M.A.D.style – Gábina

19 – 20:00 
M.A.D.style Hlavní I 
– Mike Dohled Olina

19–20:00 
Junioři M.A.D.style 

– Anička/ Nikola Rozvrh se může změnit

Rozvrh hodin zájmových útvarů DDM

Dům dětí a mládeže
informuje:
• Z důvodu nízkého zájmu nebu-

dou v tomto školním roce ote-
vřeny tyto kroužky: mažoretky, 
taneční průprava, country tance, 
sporťáček, míčové hry, kroužek 
přírodovědný a myslivecký, ku-
til, loutkování, angličtinka hravě, 
francouzština, hry a kvízy.



Třebechovické Haló str. 5

Právě pro vás je tu HERNÍ KLUB každý všední den od 12:30 
do 17:00.
V Herním klubu si děti mohou napsat úkoly, zahrát stolní hry, něco 
vyrobit, stavět ze stavebnic (Merkur a chewa), zasportovat si v tělo-
cvičně, naučit se různé kolektivní hry, ale i pobýt u počítače nebo si 
jen tak odpočinout ve „válecí zóně“.
Jednotlivý vstup 5,- Kč (bez přihlášky), cena za školní rok u přihláše-
ných dětí (permanentka) 200,-Kč. 
Dítě může přijít i odejít dle vašich pokynů, jak potřebujete. Po celou 
dobu jsou vaše děti pod dohledem pedagoga.

Akce DDM

• Děkujeme Klubu leteckých modelářů za vydařenou akci „ Létání 
pro děti a dospělé“ a těšíme se na společné chvíle na DRAKIÁ-
DĚ dne 14. 10. 2017.

• Na podzimní prázdniny chystáme pobytovou akci pro děti 
na Zemské bráně v Orlických horách s názvem „Po stopách pa-
šeráků“. Cena 4 denního pobytu (26. – 29. 10. 2017) s plnou penzí 
je 1.500,- Kč. Přihlašovat se můžete do 20. 10. 2017.

• Pro školní děti chystáme na 26. 10. a 27. 10. 2017 (podzimní 
prázdniny) výlety. 

 Ve čtvrtek 26. 10. pojedeme do Pardubic na interaktivní vý-
stavu „Hry a klamy“. Cena 170,- Kč (doprava, vstup) a v pátek 
27. 10. pojedeme do Týniště nad Orlicí, zpět půjdeme pěšky 
lesem a zahrajeme si hry. Cena 50,- Kč.

 Hlásit se můžete do 20. 10. 2017 přímo v DDM nebo si stáhnout 
přihlášku z webu (přihláška k příležitostné činnosti) a zaslat ji na-
skenovanou s podpisem.

• Na podzimní sobotní odpoledne jsme připravili KURS KRES-
BY pro veřejnost. 

 Blok 4 seminářů, které na sebe navazují, je vhodný pro žáky 
od 12 let a dospělé i jako příprava k přijímacím zkouškám na školy 
s uměleckým a řemeslným zaměřením.

 V kursu se naučíte základní principy využívané 
v kresbě, vyzkoušíte si techniky kresby 
různými materiály i kresbu u stojanů. 

 Přihlašovat se můžete e-mailem:
 info@ddmtre.cz nebo 
 na telefonu: 736 770 462.
• Bližší informace ke všem aktivitám 

DDM najdete na našich stránkách: 
www.ddmtre.cz

Klub leteckých modelářů
Pozvánka na drakiádu

Letecko modelářský klub Třebechovice 
ve spolupráci s DDM

Vás srdečně zve na 14. ročník
tradiční Drakiády.

SOBOTA 14. 10. 2017 od 9:30 hodin.
Modelářské letiště u Dubu.

Proběhne soutěž: 
* o NEJLÉPE létajícího draka
* o NEJHEZČÍHO draka
* o LÉTAJÍCÍHO draka 
 či jiného výtvoru 
 vlastnoručně vytvořeného.

V případě bezvětří zalétáme s modely letadel. Teplý čaj zajištěn.

8. ročník „Létání pro děti a dospělé“

Letecko modelářský klub Třebechovice uspořádal v sobotu 16. 9. 
2017 již 8. ročník tradiční akce „Létání pro děti a dospělé“. Tak jako 
každý rok se připojil také DDM Třebechovice, který připravil pestrý 
program pro nejmenší diváky formou vyrábění papírových vlaštovek 
a létání s malými balsovými modely.
Jak se říká „počasí neporučíš“, takže po několika letech slunce a tep-
la, nám tentokrát počasí moc nepřálo. I přes to naše pozvání přijalo 16 
modelářů ze 7 klubů. Na stojánce pro účastníky si diváci mohli pro-
hlédnout na 24 modelů. A přesto, že diváků nepřišlo takové množství 
jako v letech předchozích, byl potlesk po každé letové ukázce nále-
žitě slyšet. 

Za občasného deště se na obloze 
střídaly modely různých kate-
gorií a velikostí. Také bravurní 
vystoupení Michala Haviára 
na motorovém padáku nenecha-
lo nikoho na pochybách, že to 
opravdu umí. Mezi ukázkami 
modelů předvedl své umění 
i pan Kubišta na motorovém ro-
galu a také on všem předvedl, že 
má pilotáž takového stroje perfektně pod kontrolou.
Mezi nejzajímavějšími modely, a byla jich většina, bych rád připo-
mněl polomaketu větroně ASV 17S o rozpětí  křídel 7 m, vážící 15 kg, 
která pro vzlet používá elektromotor s výkonem 3kW, se kterou lé-
tal pan Karel Koudelka z LMK Třebechovice. Dalším nepřehléd-
nutelným modelem byl EXTRA 330 o rozpětí 3 m a váze 19,5 kg 
s motorem 170cm³. S tímto modelem létal pan Trpkoš z Dobrušky. 
Vynikající ukázky, které doslova braly dech, předváděl pan Formá-
nek z Dolní Branné s modelem SU-26M o rozpětí 2,85 m a váze 13 kg. 
Vše bylo zpestřeno kouřovými efekty.
Také děti, kterých bylo mezi diváky požehnaně, si přišly na své při 
několika opakovaných „sladkých“ výsadcích z letícího modelu. O ve-
lice dobré ozvučení se postaral mistr zvuku pan Vít Hříbal a kvalitní 
občerstvení zajistil pan Štěpánek z Bělče.
Díky bezvadně posekané letištní ploše, o kterou se nám stará pan Ha-
viár, a bezpečnostním sítím nedošlo k žádnému zranění, havárii nebo 
poškození modelů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizace 
a zajištění této akce.
Veliké poděkování patří sponzorům, bez kterých bychom „Létání 
pro děti a dospělé“ nemohli uspořádat.

Sponzoři:
TSS TŘEBECHOVICE, MERCEL.CUTTING KNIVES, VI-
BROM, STAVO PLAST, UC TRADE CZ, AUTO BAZAR 
GOLEM, TRIMEN, TANEX, SOLPAP, AUTODOPRAVA KUBÁ-
LEK JINDŘICH ml., OBRÁBĚČSTVÍ PAVEL VODA, COLOR 
TECH HRADEC KRÁLOVÉ, TS VZT TECHNICKÝ SERVIS 
VZDUCHOTECHNIKY, TRUHLÁŘSTVÍ PRECIZ, TRUHLÁŘ-
STVÍ SCHEJBAL-ŠRÁMEK, HOFR METAL, HRNČÍŘSTVÍ 
PETR ZADRAŽIL, PAPÍRNICTVÍ U ČADKŮ, ELEGA, TOMÁŠ 
KLÍNSKÝ TENDR SKI DEŠTNÉ V O. H., PETRA POKORNÁ 
OBCHŮDEK TŘEBECHOVICE, TRAFIKA EDIK.

Foto z 16. 9. 2017 a více o LMK Třebechovice můžete sledovat na in-
ternetových  stránkách LMK Třebechovice.

Za Klub Pa. 
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 Ze života ve městě

Lesní školka Lesokruh
Hodovníčková slavnost v Lesokruhu

Rádi bychom se s Vámi podělili o malé ohlédnutí 
za tímto krásným dnem. Celé září jsme si s dětmi 
povídali mj. o obilí, jak se sklízí dnes, jak to bylo dříve... Poznávali 
jsme cestu chleba - od zrnka až k voňavému bochníku. Rozpozná-
vali jsme druhy obilí, zkusili jsme si umlet mouku a zadělat a upéct 
chleby. Pozvali jsme Vás na slavnost. Den byl jak malovaný, počasí 
přenádherné, veškeré přípravy stihnuty…a sešli se děti, sourozenci, 
rodiče, prarodiče a další kamarádi. Slavnost jsme otevřeli společnou 
písničkou v kroužku, povídáním o dožínkách, naší básničkou o hos-
podáři, o tom co se vše musí stát, než máme v puse chleba. Děti 
nakrájely své chlebové bochánky a nosily ochutnat rodičům. Připra-
vena  byla spousta dobrot, pomazánek, buchtiček, pamlsků, sýrů, 
nápojů…. Všichni si pochutnali. Vytvářeli jsme společnou  mandalu 
z přírodnin a zkusili si dílničky - plstění panenek, výrobu chrastítka 
z kukuřičných a obilných zrnek, navlékání plodů, mletí obilí a také 
jeho mlácení pravým cepem. U ohně jsme zpívali, povídali si a užívali 
pohody. Děkujeme všem, kteří jste se podíleli svou účastí na této 
neobyčejné akci.

Za lesní klub Lesokruh Martina Kašparová

Díky pochopení MÚ se v současné době stěhujeme z již zcela nevy-
hovujících prostor do nových, Na Tvrzi (bývalé sídlo hasičů). Tam 
nás od 15. 10. najdete při vyřizování  členských záležitostí, výběru 
peněz na různé akce ap. 

A co chystáme v nejbližší době?  

17. 10. 2017 chystáme zájezd do Polska, v listopadu pak uskutečníme 
již tradiční setkání v Jeníkovicích.

Proplácení vstupenek za divadlo Symposion bude probíhat již v no-
vém sídle Na Tvrzi od 25. 10. 2017 každou středu od 14.00 do 16.00 
hodin.

Výbor Klubu

Kontakt: Mirek Dvořák, 602 184 486, mirek-dvorak@seznam.cz

Římskokatolická farnost
Modlitba za zemřelé

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 bude v 16.00 v kostele Božího Těla 
na Orebu mše za zemřelé. Na ní bude navazovat průvod po hřbitově 
provázený zpěvy a modlitbami. Srdečně zvu k účasti.

Jan Šlégr, farář
http://farnost-trebechovice.webnode.cz/

Klub důchodců
Nové sídlo

V první řadě bychom chtěli informovat naše členy o novém sídle na-
šeho Klubu. 

Skauti
Počátek září bývá v našich oddílech provázen mírným chvěním, jak 
bude po prázdninách oddíl vypadat. Někteří mladší členové jdou 
do šesté třídy základní školy, a to ve skautu znamená přechod z mlad-
ších vlčat a světlušek mezi starší skauty a skautky. A tak na táboře 
bývá symbolické loučení s oddílem a v září přichází vítání v oddíle 
novém. Je to velká změna. Z nejstaršího v oddíle se stávají nejmlad-
ším, oddíl má jiné zvyky, rituály. Se vším novým jim pomáhají starší 
skauti a skautky tak, aby se v novém oddíle cítili co nejlépe. Letos 
se tato změna týkala sedmi vlčat a třech světlušek. Věřím, že se jim 
v nových oddílech bude líbit. 
Aby programy oddílů byly co nejlepší, strávili první zářijové dny ve-
doucí na setkání ve Velké Úpě. O víkendu si sdělovali své zkušenosti, 
připravovali si činnost oddílu a zbyl jim čas i na procházku po Krko-
noších. Na ní se účastníci rozdělili na dvě výkonnostní skupiny. Část 
vedoucích šla se svými dětmi, druhá si dala delší túru po horách. 
Přeji všem našim členům, aby se jim v oddílech dobře skautovalo 
a budeme rádi, když mezi sebou uvidíme i další parťáky. Skaut, to 
je zejména parta a příležitost. Parta skvělých kamarádů a příležitost 
s nimi zažít mnohá dobrodružství.
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Schůzky oddílů:
• Benjamínci – děti předškolního věku a první třída
 – pondělí od 16:30 do 17:30
• Vlčata – chlapci 2. – 5. třída – úterý od 16:30 do 18:00
• Světlušky – dívky 2. – 5. třída – středa od 16:30 do 18:00
• Skautky – dívky 6. – 9. třída – čtvrtek od 17:00 do 18:30
• Skauti – chlapci 6. – 9. třída – čtvrtek od 17:00 do 18:30

Zapsal: Přemysl Pistora

Chovatelé okrasného ptactva

Ve dnech 23. a 24. 9. 2017 se uskutečnila místní výstava exotického 
ptactva spojená s bodováním andulek a agapornisů.
Výstavy se účastnili členové místní organizace chovatelů okrasného 
ptactva. Na doplnění nám své papoušky zapůjčili i chovatelé, kteří je 
mají pro radost.

Andulkářské soutěže se účastnili tito vystavovatelé:
Miroslav Volčík, Jiří Mucha, Vlastimil Pavka, Luboš Krejčí, Jaroslav 
Bíža, Martin Kohout, Josef Kupka, Karel Říčař, Jan Špaček, Spole-
čenství Svatopluk Janda – Juraj Vrančík a Josef Laufek.
Andulky se rozdělily do 15 skupin, ze kterých vzešli vítězové v kate-
gorii starý pták a jeho nejlepší protějšek a mladý pták a jeho nejlepší 
protějšek. Z těchto 4 andulek vzešel celkový vítěz a jeho nejlepší 
protějšek.
Vítězové skupiny – číslo klecí: 1, 19, 20, 25, 32, 48, 52, 65, 69, 73, 74, 
77, 85, 86, 94.
Vítězný starý pták – číslo klece: 52 samec – chovatel: Martin Kohout.
Nejlepší protějšek – číslo klece: 62 samice  – chovatel: Karel Říčař.
Vítězný mladý pták – číslo klece: 19 samec – chovatel: Jiří Mucha.
Nejlepší protějšek – číslo klece: 73 samice – chovatel: Jan Špaček.
Celkový vítěz výstavy – číslo klece: 19 samec – chovatel: Jiří Mucha.
Nejlepší protějšek vítěze výstavy – číslo klece: 73 samice – chovatel: 
Jan Špaček.

Výstavy agapornisů se účastnili jen 4 chovatelé a to:
Karel Moravec, Jiří Mucha, Jiří Vojtěch a Jan Petr.
Bodovalo se 1. až 3. místo:
1. Agapornis – chovatel: Jiří Vojtěch
2. Agapornis – chovatel: Jiří Vojtěch
3. Agapornis – chovatel: Jiří Vojtěch

Součástí této výstavy bylo také hlasování návštěvníků, které proběhlo 
v sobotu. Návštěvníci na lístek napsali papouška, který se jim na této 
výstavě nejvíc líbil. Po sečtení hlasů obdrželi cenu o nejhezčího ptáka 
výstavy papoušci kakadu pana Tomáše Havránka.
Všem, kteří přišli a podpořili naše chovatelské úsilí, moc děkujeme.

Za exotáře předseda Jiří Mucha

RODIČOVSKÉ
CENTRUM
DOMEČEK Z.S.

Flesarova 49, Třebechovice p. O.
Člen sítě Mateřských center

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

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc říjen - listopad 2017

17. 10. út KAF(R)ÁRNA
oddechové dopoledne pro rodiče, herní pro děti. Od 10 hod. 

24. 10. út DOPOLEDNE KRÁSY
do Domečku zavítá kosmetička a naučí nás krásně se nalíčit. Každá 
žena si donese vlastní zrcátko. Od 9.30 hod. 

31. 10. út STRAŠIDELNÉ DOPOLEDNE
ze zavařovacích sklenic si vyrobíme svícny, z roliček strašidla.
Od 10 hod. 

22. 11. čt „DĚTI A MODERNÍ TECHNOLOGIE“
hrozba dnešní doby? Proč mládež dnes tráví více času na sociálních 
sítích než venku? Dá se to nějak zastavit? Od 18 hod. s Mgr. Janou 
Kaplanovou.

                                                                

                                                                                                                                  

Jsou tablety a mobily                  
užite né nebo nebezpe né? 

Jak je používat, aby neškodily? 

Jak ovliv uje volný as trávený          
na sociálních sítích vývoj d tí? 

Je možné dostat d ti od obrazovek       
a klávesnic zase ven? 

Tyto a další otázky si budeme pokládat

s Mgr. Janou Kaplanovou

Ve tvrtek 2.11. 2017 od 18 hod. 

Vstupné 50 K

Program se koná v rámci projektu                    
“Rodina a rodi ovství 2017” a je podporován           
z grantu MPSV a Královéhradeckého kraje. 

RC DOME EK 
Flesarova 49 

503 46 T ebechovice pod 
Orebem 

Telefon: 739 705 230 
rcdomecek@seznam.cz

www.rcdomecek.com
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27. 11. út PEČENÍ
   SVATOMARTINSKÝCH ROHLÍČKŮ
společné pečení maminek adětí. Od 9.30 hod.

11. 11. so LAMPIONOVÝ PRŮVOD
tentokrát „v novém kabátě“. Sraz v 16.30 u Boru. Cestou splníme 
několik úkolů a na konci nás čeká poklad.

14. 11. út BRAMBOROVÁ TISKÁTKA
zábava i pro ty nejmenší děti. Od 9.30 hod.

21. 11. út KAF(R)ÁRNA
znovu můžete přijít a trochu se zastavit a popovídat si. Čaj a rozpustná 
káva v ceně. Od 10 hod.

23. 11. čt „FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ“
jak naučit děti hospodařit s penězi? Kolik je ideální kapesné a k čemu 
by mělo sloužit? Naučí nás Mgr. Jana Kaplanová. Od 18 hod.

                                                                     

  

28. 11. út ADVENTNÍ VĚNCE
společně si uděláme první adventní výzdobu. V Domečku bude 
chvojí a tavná pistole, ostatní si každý donese sám podle vlastní fan-
tazie. Od 10 hod.

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU
NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM
NAJDETE NA  www.rcdomecek.com

Oslava již 11. narozenin 

V září děti s rodiči a prarodiči oslavili již 11. narozeniny Rodičovské-
ho centra Domeček. Příjemné odpoledne venku se neslo ve znamení 
vlastnoručně vyrobených balónkových draků, hledání obrázků, luš-
tění tajenky, dětského přípitku a sladkého dortu. Nechť se našemu 
spolku daří i další rok.
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Třebechovické
muzeum betlémů (TMB)
Nové přírůstky do sbírky betlémů

V letošním roce přibylo do sbírkového fondu muzea několik zají-
mavých betlémů. Jedna menší sbírka přiletěla dokonce z USA. Paní 
Radmila Zuman, sběratelka betlémů žijící v Americe ale původem 
z Čech, odkázala našemu muzeu svoji sbírku betlémů. Jedná se o bet-
lémy z různých koutů země – Mexiko, Ekvádor, Peru, USA, Rusko, 
Polsko atd. Několik z nich bude k vidění na vánoční výstavě Malova-
né betlémy, kterou společně s další výstavou Betlémy z Orlických hor 
otevřeme 17. listopadu 2017 v muzeu.  

 Kultura
V Kulturním domě bude po dobu konání divadelní přehlídky 
k vidění i výstava obrazů třebechovického rodáka Václava Šrámka 
(1877 – 1965). Malíř na svých obrazech zachycoval třebechovické 
domy a okolní krajinu. Na výstavě se poprvé představí tři obrazy, kte-
ré se v letošním roce podařilo získat do muzejního fondu. 
 

Přehled akcí v Třebechovicích

46. ročník Divadelní přehlídky Symposion se uskuteční o sobotách 
a nedělích ve dnech 7. října – 18. listopadu 2017. Na programu má 
10 inscenací divadelních souborů z míst blízkých i značně vzdále-
ných, včetně pohádek pro děti. 
Každé skončené představení hodnotí obecenstvo vložením hlasova-
cího lístku do hlasovacích krabiček. Tím se stanoví vítěz přehlídky 
a ten získá CENU DIVÁKA.

Kulturní dům
PÁTEK 17. listopadu 2017 od 17.00 hod.
CIRKUS BUDE 
(mimo přehlídku Symposion 2017)
Hra “Cirkus bude” spojuje umění artistů do jednoho komplexního 
představení. Diváci se mohou těšit na všechny hlavní členy, kteří nás 
budou bavit více jak hodinu.
Akrobaté předvedou cviky v odvážných výškách. Kouzelník překvapí 
neuvěřitelnou iluzí. Uvidíte fakíra, který se nebojí ohně ani ostrých 
střepů a artistu, který na svém těle dokáže roztočit neuvěřitelný po-
čet obručí. Samozřejmě nechybí ani klaun, který mezi jednotlivými 
vystoupeními pobaví nejen děti. Celé představení je pak završeno 
ohnivou show.
Na vystoupeních je možné zakoupit drobné občerstvení nebo suve-
nýry na památku.
Vstupné:
Základní 95,-Kč, Zlevněné 65,-Kč

TMB
SOBOTA 25. listopadu 2017 – 9.00 – 16.00 hod.
Masarykovo náměstí 
KATEŘINSKÝ JARMARK
Na jarmarku jako každoročně nebudou chybět prodejní stánky s roz-
manitým výběrem zboží, kulturní program, atrakce a bohaté občers-
tvení.

TMB
NEDĚLE 26. listopadu 2017 od 15.00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu 2017
V rámci zahájení vánočního programu a rozsvícení vánočního stromu 
s promluvou starosty města se Vám opět jako každým rokem předsta-
ví TŘEBECHOVIČTÍ TRUBAČI, pěvecký sbor a překvapivý host. 
Nebude chybět ani tradiční slavnostní OHŇOSTROJ.

Kulturní dům
NEDĚLE 26. listopadu 2017 od 19.00 hod. 
Kulturní  dům
Vladimír Hron - Abeceda hvězd
Všestranný, jazykově vybavený moderátor, showman, scénárista, tex-
tař, ale především vynikající zpěvák…
Do povědomí televizních diváků se zapsal v roce 2000, kdy předsta-
vil svoji Abecedu hvězd a stal se nekorunovaným králem hudebních 
imitátorů. Vladimír při živém vystupování dokáže skvěle pobavit 
a rychle strhnout publikum na svoji stranu, za což u pořadatelů sbírá 
plusové body.

Předprodej v Informačním centru Třebechovice pod Orebem
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Za divadlem
do Třebechovic pod Orebem
Tradiční podzimní divadelní přehlídka
ochotnických souborů Symposion 2017
s podtitulem:

„Divadlo nás baví“
se představí v Kulturním domě.

46. ročník začal 7. října a potrvá do 18. listopadu
Srdečně Vás zve Středisko místní kultury

při Třebechovickém muzeu betlémů
ve spolupráci s DS Symposion.

Přehlídku doprovází výstava obrazů třebechovic-
kého malíře Václava Šrámka (1877 – 1965), 
která je přístupná hodinou před zahájením kaž-
dého představení spolu s možností občerstvení.

Program představení:

Sobota 14. října 19.00 hodin
DS Vicena Ústí nad Orlicí

Isabelle de Toledo: V RYTMU TANGA
Hra o životě, o touze žít, o lásce a věrnosti až za hrob, ale i o nevěře 
a zklamání. Je to hra něžná i hořká.

Neděle 15. října 15.00 hodin
Malé divadélko Praha

O SNĚHURCE
Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena 
pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami a živým doprovo-
dem houslí, kytary, zobcové flétny a rytmických nástrojů.
Loutkářská dílna
Přivezeme spoustu loutek - marionety, maňásky, masky - vysvětlíme, 
ukážeme, naučíme.
Budou to loutky historické, ale i současné. Děti i rodiče si mohou vše 
vyzkoušet, popovídat si o loutkách a loutkovém divadle. 

Sobota 21. října 19.00 hodin
DS Vrchlický Jaroměř

bratři Mrštíkové: ROK NA VSI
Románová kronika bratří Mrštíků popisující události ve fiktivní mo-
ravské vesničce během jednoho roku v posledním desetiletí 19. sto-
letí. Na pozadí zvyků, svátků a tradic prožívají obyvatelé Habrůvky 
svoje komické, dojemné i kruté osudy.

Sobota 28.října 19:00 hodin
DS J.K. Tyl Lomnice nad Popelkou

MUŽ 7 SESTER
Svést 7 sester během 7 dnů a získat tak bezmezný obdiv kamarádů? 
Pro opravdového muže není nic nemožné! Parta mladých recesistů se 
předhání ve vymýšlení šíleností. Jeden z nich chce dokázat nemožné – 
svést během sedmi dnů sedm sester, členek neskutečné rodinné kape-
ly, nad kterými pevně drží ochrannou ruku nekompromisní maminka. 
Jak se stát sedminásobným otcem během jednoho týdne? Když tohle 
dokáže, stane se králem party, králem světa! Prohra se neodpouští!

Sobota 4. listopadu  19.00 hodin
DS NA TAHU Červený Kostelec

Alois Jirásek: VOJNARKA
Jak nemilosrdně nakládá s lidskými srdci i životy řád, založený na vlá-
dě majetku.

Neděle 5. listopadu  20.00 hodin
Jindřich Tošner: ŠACH KRÁLEM

Autor hry Jindřich Tošner představí verše o ceně života, snů a chy-
bějící lásky spolu s herci: Kristýnou Kociánovu a Janem Sklenářem. 
Představení doprovodí hudba s texty Luboše Lichého a Miroslava 
Dědka (Blus G).

Sobota 11. listopadu 19.00 hodin
DS Symposion

Naďa Míková: MUŽKAŘENÍ
Komedie z divadelního prostředí o jedné zvláštní technice lovu.

Sobota 18. listopadu 19.00 hodin
Ochotnický soubor Kvasiny

Jan Vácha : KOLOMBOVÁ
Bláznivá komedie je o jednom ukradeném diamantu s názvem Rů-
žový Ptakopysk. Ten si snad jen z pošetilosti koupil bohatý Lord 
Ham-milk-ton. Koupí diamantu se o lorda začnou zajímat různí lidé. 
Je o něho zájem i ze strany médií. Po krátké době hry diamant záhad-
ně zmizí. Lord a James proto povolají přítele Konstábla Crashmana, 
po jeho marném a možná i spíš neschopném pátrání se rozhodnou 
povolat jiné detektivy, a to z celého světa.

Vstupné na jednotlivá představení
dospělí 90,- Kč,
dětská 50,- Kč,
permanentní vstupné 500,- Kč

Předprodej a rezervace vstupenek:
Informační centrum Třebechovice pod Orebem

Rezervace nutné vyzvednout nejpozději 1 den před jednotlivém 
představení – posléze propadnou

www.betlem.cz
Změna programu vyhrazena

Nový vstupenkový systém
Při příležitosti zahájení divadelní přehlídky SYMPOSION 2017 jsme 
provedli inovaci v rezervačním a vstupenkovém systému, se kterým 
jsme udělali velký krok dopředu. Doposud byly lístky na kulturní 
akce předepisovány a rezervace se zapisovaly do připravených tabu-
lek. Již od 3. října je zaveden interní počítačový systém, který nám za-
jišťuje pohodlný a přehledný předprodej. Veškeré vstupenky si nyní 
můžete rezervovat a zakoupit v Informačním centru na Masarykově 
náměstí. V případě rezervace je ale nutné si lístky vyzvednout nej-
později  jeden den před zahájením kulturní události. Pokud tak není 
učiněno, rezervace propadají a místa se uvolní

Za TMB a Kulturní středisko
Milan Šatník
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 Něco z historie

Co by mohly vyprávět
třebechovické domy… (pokračování)

Dnes si povíme o posledních dvou domech naproti bývalé obecní 
škole v ulici Komenského a o prvních, dnes již nestojících domech, 
vlevo v ulici Pod Zahrady.

Čp. 143
V roce 1777 byl majitelem domu Wojtiech Satrapa, v roce 1812 Jo-
hann Dorner, v roce 1852 Jan Kovařík. Odstupním listem z roku 1880 
se majiteli stali po polovině Václav Šrámek a Antonie  Šrámková, roz. 
Kovaříková. Smlouvou trhovou z roku 1894 se majitelkou poloviny 
domu stala Kateřina Šrámková. Dalším majitelem byl její syn Anto-
nín Šrámek a odstupní smlouvou z roku 1925 přešlo vlastnictví polo-
viny na Emilii Šrámkovou. V roce 1936 (po smrti Antonína Šrámka) se 
majitelkou jeho poloviny stala dcera Jaroslava Šrámková. Odstupním 
listem z roku 1946 na ni přešlo vlastnictví i druhé poloviny (tehdy již 
byla provdaná Kopecká). V rodině zůstává doposud.
V roce 1881 Václav Šrámek provedl pro své malé hospodářství přístav-
bu chléva a v roce 1884 přístavbu kůlny. V roce 1908 pak přestavěl 
dům ze základů. Od té doby dům svůj vzhled neměnil. Pouze v roce 
1932 Antonín Šrámek vyměnil střechu. 
Václav Šrámek pocházel z nedaleké Výravy a do čp. 143 se přiženil. 
Měl malé hospodářství a sedlářskou dílnu. S první manželkou Anto-
nií měl čtyři děti - Václava, Jaroslava, Karla a Antonína. Antonie brzy 
zemřela, stejně jako druhá manželka. Třetí manželka se jmenovala 
Kateřina. Syn Václav se narodil roku 1877 a stal se malířem (psala 
jsem o něm u čp. 51),  syn Jaroslav se narodil v roce 1881 a vyučil se 
sedlářem (později měl dílnu a bydlel v čp. 62), Karel se narodil v roce 
1883 a pracoval jako malířský pomocník a nejmladší Antonín se naro-
dil roku 1884 a vyučil se také sedlářem. Zůstal v tomto domě, kde měl 
sedlářskou dílnu a vzadu malé hospodářství.

Čp. 144
V roce 1777 byl majitelem domu s tehdy čp. 136 Franz Mrha, v roce 
1812 Joseph Mrha. V roce 1876 dům koupili Václav a Antonie Čer-
ní a v roce 1910 pak Kateřina Brandejsová. Další majitelkou se stala 
v roce 1927 Emilie Luňáčková, v roce 1944 dům zdědila její dcera 
Emilie Luňáčková. V roce 1947 dům koupili Karel a Hedvika Jahno-
vi. V roce 1972 vlastnictví jedné poloviny přešlo na syna Jiřího Jahnu 
a jeho manželku Vlastu. Ve vlastnictví rodiny je doposud.
V roce 1927 Emilie Luňáčková nechala zřídit v jedné místnosti nová 
okna a dveře pro prodejnu a v roce 1929 pak přistavěla obchod nový. 
Ten stál směrem k čp. 143. Obytný dům pak zcela změnil svoji po-
dobu v roce 1947, kdy Karel Jahna uskutečnil přestavbu domu ze 
základů  a na místě přízemního domu vyrostl jednopatrový. K další 
změně došlo v letech 1980-82, kdy byla na bývalém dvoře za domem 
přistavěna garáž a nad ní jedna místnost. V tomto období byla zbořena 
původní přístavba obchodu.
Manžel Kateřiny Brandejsové byl mlékař a také další majitelka Emi-
lie Luňáčková a její manžel byli obchodníci. Emilie dostala v roce 
1929 povolení pro obchod se smíšeným zbožím a Josef Luňáček v té-
mže roce získal povolení pro obchod zbožím smíšeným, dále školními 
a kancelářskými potřebami, galanterním zbožím a prodej piva v za-
vřených lahvích, ale také povolení provozovat sadařství a prodávat ze-
leninu a ovoce. S obchodem oba končí v roce 1933. Dále tu pak měla 
Marie Bednářová  koloniál, ve kterém kromě jiného podle pamětníků  
prodávala vynikající buřty. Obchod tu byl do roku 1948. Svoji dílnu tu 
měl také Karel Jahna, který byl elektromechanik. Opravoval např. rá-
dia, vařiče, převíjel motory, sestavoval nová rádia. Svoji živnost tu měl 
do počátku 50. let 20. století. Pak pracoval v Týništi nad Orlicí a díl-
nu doma využíval na drobné opravy asi do roku 1968. Poté se vchod 
do dílny, který byl z ulice, zazdil a prostor dál sloužil jako obytný. 
V roce 1890 tu bydlel kamnářský mistr Václav Černý s manželkou 
Antonií a dětmi Antonií, Josefem, Václavem a Marií, dále svobodný 
kamnářský tovaryš  Josef Vavruška a školák Antonín Trubač. V roce 
1921 zde pak bydlel mlékař Václav Brandejs s manželkou, dále Anna 
Šolínová a kočí Jaromír Adolf. V roce 1930 zde pak bydlel majitel 
obchodu s ovocem Josef Luňáček spolu s manželkou a dvěma dět-
mi. Po roce 1947 zde bydleli Karel a Hedvika Jahnovi s dcerou Marií 
a syny Jiřím a Karlem.Karel Jahna tu žil do roku 1972, Hedvika Jahno-
vá do roku 1991. Dcera Marie a syn Karel se postupně odstěhovali 
a v domě zůstal bydlel syn Jiří se svoji rodinou. 

V roce 1870 tu bydlela vdova Anna Kovaříková s Václavem, Anto-
nií a Hynkem. V roce 1890 tu bydlel mistr sedlářský, vdovec Václav 
Šrámek spolu se svobodnými syny  Václavem, Jaroslavem, Karlem 
a Antonínem, dále jeho matka Anna Šrámková a žačka Mathilda Tho-
massová. V roce 1921 tu pak bydlel sedlář Václav Šrámek s manžel-
kou, syn Antonín, také sedlář s manželkou a Václav Andrys. V roce 
1930 zde bydlel sedlář Antonín Šrámek s manželkou Emilií, dcerou 
Jaroslavou, dále vdova Kateřina Šrámková a sedlář Karel Tomeš. 
V místnosti, kde žila Kateřina Šrámková, bydleli po roce 1932 dalších 
asi dvacet let nájemníci. Antonín Šrámek zemřel v roce 1936, jeho 
manželka Emilie v roce 1946. V domě dál bydlela jejich dcera Jarosla-
va s rodinou. Její manžel Jaroslav Kopecký zde žil do roku 1981, dcera 
Blanka se vdala a odstěhovala. Jaroslava Kopecká tu žila až do jara 
letošního roku.
O neštěstí týkající se obyvatele tohoto domu najdeme zmínku v KM 
na str.165: „spadnutím zabitý 1829. V pondělí po sv. Vavřinci spa-
dl Václav Brandejs, nájemník domku číslo 143 a držitel hospodářské 
živnosti v Blešně, jsa poněkud podnapilý a chtěje po schodech sejíti, 
zabil se“. 

 Rodný dům, čp. 143, na obraze Václava Šrámka

Čp. 145 – dům již nestojí 
V roce 1777 byl majitelem domu s tehdy čp. 137 Joseph Satrapa, 
v roce 1812 rovněž Joseph Satrapa. Smlouvou trhovou z 30. 9. 1875 
se majitelkou stala Františka Pultarová, dalšími majiteli se pak v roce 
1892 stali Jakub a Anna Dočkalovi. Od nich v roce 1897 dům koupili 
František a Marie Bruchtilovi, dalším majitelem se v roce1897 stal 
Josef Pumr a v témže roce pak Jan a Emílie Bidlovi. Odstupní smlou-
vou z roku 1920 se Emilie Bidlová stala majitelkou i druhé poloviny 
domu. V roce 1922 dům koupil Josef Syrovátka, v roce  1929 Marie 
Syrovátková a v roce 1931 Emilie Luňáčková. V roce 1938 příklepem 
a na základě usnesení se právo vlastnické vložilo Ondřeji Rádlovi. 
V roce 1945 Ondřej Rádl nechal dům čp. 145 zbořit a pozemek zůstal 
v rodině do roku 2016, kdy je koupil současný majitel pro stavbu no-
vého domu. Tu zahájil v létě letošního roku.
Josef Syrovátka byl cukrář a prodával také o trzích a poutích. V roce 
1934 se vzdává provozování živnosti prodeje cukrovinek, zmrzliny, 

Čp. 144 (vlevo) a čp. 145 na počátku 40. let 20. století
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pečiva a čokolády o trzích a poutích, kterou provozoval na základě 
živnostenského listu z roku 1923, stejnou živnost měla také Františka 
Syrovátková.
V roce 1890 tu majitel domu Jan Pultar nebydlel, bydlel tu krejčov-
ský mistr Josef Valášek s manželkou Annou. V roce 1921 zde byd-
lela vdova Emilie Bidlová, Arnošt Krejčí, ponocný Václav Moravec 
s manželkou, Marta Štěpánová, cukrář Josef Syrovátka s manželkou, 
třemi dcerami a služkou. V roce 1930 tu stále bydlel trhovec, cukrář 
Josef Syrovátka s manželkou a dvěma dětmi, topič František Mucha 
s manželku a pěti dětmi, dělník Vasil Ivanov s manželkou a jedním 
dítětem. Bydleli tu také Křížkovi, Šrámkovi a Kotyzovi.
V tomto domě došlo ke krádeži, která byla zaznamenaná v kronice 
města: “Pachatelé velké krádeže v Třebechovicích. V noci na 28. 12. 
1927, kdy rodina Josefa Syrovátky byla návštěvou v Náchodě, bydlíce 
Pod zahrady č. 145, pachatelé v rancích odnesli peřiny, šatstvo, prádlo 
a jiné asi za 12 000 Kč a zanechali dva paklíče. Ke krádeži se přiznal 
26letý hrnčířský pomocník Jaroslav Krejčí z Třebechovic a 31letý 
řeznický dělník Jan Bednář z Dolního Sychrova. Část odcizeného 
nalezena u Josefa Kindla v Polánkách čp. 56 (zatčen s manželkou 
a s výminkářkou Františkou Marešovou, i dělník bez zaměstnání Ja-
roslav Marha v Třebechovicích č. 165)“. 

Čp. 146 – dům již nestojí
V roce 1777 byl majitelem domu Jan Swietlik, v roce 1812 Viktor 
Swietlik, smlouvou postupní z roku 1857 přešlo vlastnictví na Kate-
řinu Světlíkovou a odstupním listem z roku 1872 znovu na Kateřinu 
Světlíkovou. Další smlouva postupní z roku 1904 převedla vlastnictví 
na Františka Bártu a Františku Bártovou. Smlouvou trhovou z 10. 12. 
1927 se majitelem stali František a Anna Gebasovi. Podle usnesení 
z roku 1928 bylo uděleno vlastnictví příklepem Antonínu Rázlovi, 
v roce 1931 pak smlouvou trhovou Jindřichu Rázlovi. Dalšími majiteli 
se smlouvou trhovou z 28. 12. 1940 stali architekt Ondřej Rádl a An-
děla Rádlová. V majetku rodiny byl pozemek po tomto čp. do roku 
2016, kdy jej spolu s vedlejším pozemkem po bývalém čp.145 koupil 
současný majitel pro stavbu nového domu.
V roce 1927 František Gebas provedl úpravu obytné světnice a pří-
stavbu komína, v roce 1929 Antonín Rázl přístavbu  a opravu chléva.V 
roce 1948 Ondřej Rádl dostal povolení ke zboření domu.
V roce 1890 tu bydlela dělnice vdova Kateřina Světlíková s dcerou 
Marií, dále dělník František Bárta s manželkou Františkou a dětmi 
Josefem, Františkou a Marií. Bydlel tu také František Pelikán, kte-
rý pletl rohože s manželkou Cecílií a dětmi Marií, Antonií, Josefem, 
Františkem a Terezií.V roce 1921zde bydlel dělník František Bárta 
s manželkou a dvěma dětmi, obuvník Karel Pycha s manželkou a tře-
mi dětmi a pět dalších lidí. V roce 1930 tu bydlel zedník Antonín Rázl 
s manželkou a jedním dítětem.
Osud jedné obyvatelky z tohoto domu je zachycen v kronice města 
pro rok 1901 na str. 767: „13letá Františka Bártová z čísla 146 na Ma-
lém dřevěném mostě u Krňovic dívala se na povodeň, zachvácena 
padoucnicí spadla do proudu a zahynula.“.

Čp. 147 – dům již nestojí
V roce 1777 byl majitelem Jakub Probošt, v roce 1812 Jakob Melichar. 
Odstupním listem z roku 1861 se majitelkou stala Marie Bednářo-
vá. Od ní pak v roce 1902 dům koupili František a Marie Řehákovi. 
V roce 1910 nejprve polovinu a v roce 1913 i druhou polovinu zdě-
dila Antonie Černá. Od ní v roce 1945 dům koupili Josef  a Žofie 
Sedláčkovi. Domek se dědil v rodině, nejprve ho zdědil syn Josef, 
v roce1981 pak jeho dcery Lenka a Libuše. Od roku 1996 byl domek 
v majetku Jiřího Jakubce a Lenky Jakubcové. Na podzim roku 2004 
pozemek a ještě stojící část domku koupili současní majitelé.
V roce 1922 Antonie Černá provedla přístavbu světnice, jinak se dům 
neopravoval a nijak neudržoval. V roce 1980 bylo pro špatný staveb-
ně technický stav nařízeno odstranění stavby a byla tak zbořena jeho 
přední část. Na jaře roku 2005 současní majitelé zbořili i zbývající část 
domku.
V domě bydlel obchodník s dobytkem František Řehák, otec Antonie 
Černé. Další majitel, Josef Sedláček, byl pánský krejčí, Žofie Sedláč-
ková švadlena. Živnost provozovali  doma.
V roce 1890 tu bydlel  koželužský tovaryš František Řehák s man-
želkou Marií a dcerou Antonií, jeho tchýně Marie Bednářová, dále 
vdova Rozálie Černá se synem Josefem a dcerou Marií.V roce 1921 
zde bydlela Antonie Černá s dítětem a Josef Sedláček s manželkou 
a synem Josefem. V roce 1930 tu pak bydleli Sedláčkovi. Žofie Sed-
láčková tu žila do roku 1969, její manžel Josef do roku 1973. Syn Josef 
se odstěhoval. V období let 1975-78 tu bydlela vnučka s rodinou a pak 
byl domek využíván pouze příležitostně.

Ze vzpomínek, materiálů a fotografií poskytnutých paní Vlastou Novotnou, 
Blankou Vyskočilovou, Vlastou Jahnovou, Josefem Svobodou, Miluší Svobo-
dovou a za přispění dalších spoluobčanů, z kroniky města, obrazové kroniky 
města a ostatních materiálů uložených ve Státním okresním archivu v Hrad-
ci Králové připravila za Heldovu městskou knihovnu Jana Rückerová.

 Zleva čp. 146 a 147 na obraze Josefa Linharta z roku 1927

 Sport

Oddíl kanoistiky
SK Třebechovice p. O.

Oddíl kanoistiky SK Třebechovice p. O.
pořádá u příležitosti 

70. výročí založení oddílu
v sobotu 25. listopadu 2017

od 17 hodin setkání
všech současných i bývalých členů

a přátel oddílu kanoistiky
v restauraci MotoAzyl.

Na programu bude nejen setkání vodáků, kteří prošli naším oddílem, 
ale i promítání jedinečných filmů z šedesátých a sedmdesátých let, 
které se podařilo digitalizovat (od Jardy Krásy a Karla Brandejse). 

Uvidíte:
• závody ve slalomu z roku 1949
• záběry z naší loděnice v šedesátých letech (asi 1958)
• závody v Jaroměři 1959
• tréninky na naší loděnici ještě na dřevěných lodích 
• závody ve slalomu na štěnkovských peřejích (asi 1964)
• a mnoho podobných, dnes již těžko dostupných záběrů 

Pro každého bude k dispozici jeden výtisk historie oddílu a ke zhléd-
nutí navíc mnoho zajímavých a ojedinělých historických dokumen-
tů - diplomy, plakáty, výsledky, medaile a další archiválie, o jejichž 
existenci jsme ještě v létě neměli ani tušení. Díky archivu Saši Ho-
rákové máme však navíc jedinečnou možnost detailně nahlédnout 
do historie nejen našeho oddílu ale i celé české kanoistiky a věřte, že 
podobných materiálů v republice mnoho neexistuje. K dispozici bu-
dou ale i další dokumenty od Honzy Vlasáka, Josefa Michálka, Karla 
Brandejse, Miloše Žáka, Jirky Měchury a dalších. 

Zveme srdečně všechny,
kteří prošli naším oddílem nebo mu pomáhali, a těšíme se na vaši účast.
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Polánky

Dětský den v Polánkách

Na sobotní dopoledne 9.9. 2017 
připravili místní hasiči ve spo-
lupráci se spolkem Pro Polánky 
pro děti tradiční soutěže, hry 
a spoustu zábavy. Za krásného 
podzimního počasí se děti vy-
řádily při jízdě na kole, chůzi 
na chůdách, střelbě z luku i ze 
vzduchovky, procvičily svoji 
zdatnost, vytrvalost i obratnost. 
V průběhu dopoledne  pro-
běhla také ukázka zásahu tře-
bechovických hasičů a práce 
psovodů vojenské policie. Chtě-
la bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na přípravě 
a zdárném průběhu celé akce 
podíleli a věnovali tak svůj čas 
pro dobrou věc.

Větrná smršť

Večer a v noci 5.10.2017 se po prudké změně počasí prohnala naší 
obcí vichřice, která sice nezpůsobila větší škody na majetku obča-
nů, ale obci zasadila hlubokou ránu rozlomením naší památné lípy. 
Myslím, že srdce všech sousedů zaplakalo při pohledu na zpustošený 
symbol Polánek... Snad se podaří zachránit aspoň zbylé torzo tohoto 
dříve tak krásného stromu.

Jeníkovice
Tak píši již podzimní řádky Haló a konstatuji opravdový příchod 
podzimu. Počasí se nám mění ze dne na den a teplým dnům je již 
odzvoněno. Nicméně podzim je také krásný. Příroda se krásně dobar-
vuje a připravuje nás na příchod zimy. Školáčci se již pilně učí. Tak 
přeji Vám všem sdílení podzimního času pokud možno v plném zdra-
ví a radostném očekávání zimních radovánek a předvánočního času.

Co se v Jeníkovicích událo?

Hlavní akcí konce léta byla „Cihelna na kolečkách“. Zásluhou oprav-
du dlouhodobé usilovné a vytrvalé práce cihelňáků jeníkovická cihel-
na ožila. A dovolím si prosím citovat z regionálního tisku, kde napsal 
autor článku: „V Jeníkovicích objevili kouzlo cihelny“. V letošním 
roce měla premiéru akce především pro děti a uspořádaná právě v are-
álu cihelny. Nadšenci spolku „Cihelna“ připravili areál a vůbec celou 
akci velmi pečlivě a moc moc se vydařila. Vše bylo připraveno na 3. 
září 2017 a pozvánky zněly: „Cihelna na kolečkách“. Děti vyzkoušely 
dopravní hřiště, šlapací káry, připraveno bylo i divadelní představení, 
o které se postaralo Divadýlko MRAK. Plnění mnoha úkolů, sladké 
odměny, jízdy na kole… prostě zábava jak má být. Občerstvení boha-
té a chutné. No prostě moc fajn ukončení prázdnin. Opravdu velké 
poděkování patří pořadatelům za velmi vydařenou akci.
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Co nás v Jeníkovicích čeká?

Neděle 26. listopadu 2017
– tradiční podzimní zájezd do pražského divadla „Broadway“. Ten-
tokrát jsme pro Vás vybrali tři mušketýry a představení „Muž se že-
leznou maskou“. Říjnová premiéra myslím zaručuje krásný kulturní 
zážitek. Začátek představení bude v 15:00 hodin. Autobus je před-
jednán kolem 11 hodiny z Jeníkovic. K přiblížení představení Vám 
přikládám odkaz http://www.muzsezeleznoumaskou.cz/.

Sobota 2. prosince 2017
– tradiční rozsvícení vánočního stromu v Jeníkovicích

Neděle 10. prosince 2017
– posezení pro seniory

Neděle 17. prosince 2017
– předvánoční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkovicích

Všechny akce Vám budou samozřejmě přiblíženy formou pozvánek. 
Na podzim plánují i několik akcí provozovatelé jeníkovické hospůd-
ky. Přesněji v pozvánkách.

Fotbalové zápasy IV. A třídy. Přijďte podpořit naše fotbalisty, kte-
rým samozřejmě přejeme do podzimní sezóny hodně zdaru, pěkné 
výsledky a pro návštěvníky pěkný sportovní zážitek.

Domácí Hosté Datum Čas Výsledek

Stěžery B Jeníkovice 19.08.2017 17:00 0:0

Jeníkovice Libřice 26.08.2017 17:00 2:4 (1:3)

Hořiněves Jeníkovice 02.09.2017 17:00 6:4 (3:1)

Jeníkovice Malšova Lhota B 09.09.2017 17:00 4:1 (1:1)

Jeníkovice Lhota 
pod Libčany B 23.09.2017 16:30 7:0 (1:0)

Jeníkovice Sendražice 30.09.2017 16:30

Jeníkovice Stěžery B 07.10.2017 16:00

Libřice Jeníkovice 14.10.2017 16:00

Jeníkovice Hořiněves 21.10.2017 15:30

Sendražice Jeníkovice 28.10.2017 14:30

Upozorňujeme též na tradiční fotbálky každé pondělí od 17:30 ho-
din. Všichni zájemci o kopnutí si balónem, jste srdečně zváni. Jinak 
pravidelné tréninky se konají každý čtvrtek od 17:30 hodin. Ze sou-
těže vystoupilo mužstvo Probluz B. Všechny dosavadní zápasy jsou 
anulovány.

Zprávičky z mateřské školy 

V září jsme opět začali nový školní rok se dvěma třídami po 25 dětech. 
Již druhý rok zde máme chůvu, která pomáhá dětem, kterým nejsou 
3 roky. Asistent pedagoga se věnuje hlavně integrovanému dítěti 
a tam, kde potřebují paní učitelky pomoct. Nově příchozí děti z Je-
níkovic i okolních obcí se již adaptují, a tak se všemi trávíme spoustu 
času venku, v přírodě. Těšíme se na novou environmentální zahradu, 
kterou nám mají na podzim zvětšit a inovovat o nové prvky. Obec 
na realizaci tohoto projektu obdržela dotaci od Královéhradeckého 
kraje. Projekt musíme realizovat do konce června roku 2018 a bude 
probíhat na severní zahradě mateřské školy. 

Ing. Lenka Kosařová

Nepasice
…. Dne 2.září se cyklonadšenci zúčastnili CYKLORALLYE JU-
RÁŠKA v Týništi nad Orlicí.

…..dne 12.září  proběhla SCHŮZE HASIČŮ, kde se upřesňoval 
plán práce do konce roku 2017. 

….. dne 17.září proběhla NEPASOVA CYKLOMÍLE, jako roz-
loučení s prázdninami (viz foto v následující rubrice).

….. dne 14.října nás bude reprezentovat na ČT AUTOR CUPU 
Richard KOREČEK, který si v loňském roce fantastickou stihací jíz-
dou z pozice 3245 vyjel pro letošní ročník pozici 220, což znamená 
start z 1.vlny ihned za profesionálními cyklisty. Držíme palce.

….. dne 27.října proběhne LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD. Start 
u Cihlářů, cíl za mostem. Masky vítány.

….. dne 28.října proběhne ZAVÍRÁNÍ NEPASICKÉ CYKLO-
SEZÓNY. Jako tradičně trasa nebude delší než 15 km a cestou si 
opečeme buřtíka, kterého si vezměte sebou.

….. a jedna na konec: „Vono je lepší mluvit s chytrým člověkem o ně-
čem hloupém, než s hlupákem o něčem chytrém.“ (Jan Werich)

Pro Haló zpracoval Ing.Stanislav Jech

(Historické) fotookénko z Nepasic

Vyluštění z minulého čísla: V Hradci Králové, Nábřeží paromilů 
26.srpna 2017 a uprostřed stojí reportér TV Barandov Mirek Vaňura.

Dnes pouze foto ze současnosti. Účastníci Nepasovy Cyklomíle.

Pro Haló zpracoval a fotografii ze svého archivu poskytl
 Ing.Stanislav JECH
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Očelice
Jaké bylo léto v Očelicích? 

Od 12. 7. 2017 u nás začala rekonstrukce komunikace II/298 v rámci 
1. etapy akce „II/298 Ledce-Opočno“ a probíhala do 8. 10. 2017. Sil-
nici v obci měla na starosti firma PORR a za vesnicí směrem k Led-
cům firma Chládek a Tintěra. Všem nám tato akce komplikovala 
život, jednomu více, druhému méně. I přes zákaz vjezdu do vesnice 
se našlo mnoho odvážlivců, kteří tudy projížděli. Nebyli to ani oby-
vatelé Očelic, ani lidé s povolenkou vjezdu. A co je nejhorší - téměř 
vždy to byli ti bezohlední řidiči, kteří projížděli rychle nebo nervóz-
ně čekali za bagrem či Tatrou! V září ještě začala oprava kanalizace 
a chodníků v dolní části obce, kterou realizuje firma Matex. Už brzy 
se tak dočkáme krásných a přístupných Očelic!

Pětiboj – 22. 7. 2017

V létě se má hlavně sportovat a to my samozřejmě dodržujeme! 
Soupeřilo se ve třech kategorií. Mužů se sešlo 8 týmů, žen 3 týmy 
a mládeže 4 týmy. Po celodenním maratonu a vyhlášení cen došlo ale 
i na veliké překvapení v podobě „živého stolního fotbálku“, který 
se hrál až do západu slunce. Zažili jsme spousta smíchu, legrace, fy-
zického vyčerpání, ale také modřin a okopaných nohou! Ale stálo to 
za to. Děkuji za realizaci nápadu P. Kupkovi a za sponzorský dar firmě 
Centralplast (Centralpool)! viz. foto

Indiánské loučení s prázdninami – 2. 9. 2017

Konání této akce bylo celý týden předem dost ohrožené kvůli špatné 
předpovědi počasí, ale nakonec jsme se nezalekli a vše nezrušili. Jen 
skákací hrad jsme v pátek raději odvolali. V sobotu se počasí umoud-
řilo a nakonec nám i dost přálo! Děti si prošly několika soutěžními 
disciplínami, za což pak získaly balíčky. Nechybělo samozřejmě i hle-
dání pokladů v kupce sena. Strašidla se také nebála zašpiněných no-
hou, a tak v podvečer děti vyzkoušely bobříka odvahy a šly stezkou, 
která vedla polem i lesem. Výbornou závěrečnou tečkou byla i disko-
téka pro všechny věkové skupiny!

Zlatá posvícenská hodinka – 11. 9. 2017

Letošní posvícení bylo dost uplakané! Od samého začátku prše-
lo a pršelo! Naštěstí jsou prostory nové hospody dostatečně veliké, 
takže se všichni příchozí jedlíci měli kde schovat. Obecní stan byl 
pro jistou také postaven. Tam pak našla své útočiště a parket kapela 

Jenne-kvartet. Dobrého jídla bylo dost, lidové hudby také, návštěv-
níci nebyli ochuzeni snad o nic. 

Muzikál „MÝDLOVÝ PRINC“ v Praze – 24. 9. 2017

Ač jsme si mysleli, že muzikál Mýdlový princ bude velkým lákadlem 
kvůli známým písním Václava Neckáře, tak opak byl pravdou! Pár 
lístků se vůbec neprodalo. Ale i tak jsme si udělali moc pěkný celo-
denní výlet do Prahy. Prošli jsme si historické centrum, někdo zavítal 
do obchodního centra, pak jsme se všichni sešli v 15 hodin v divadle 
Broadway. Seděli jsme všichni na balkoně, kde byl skvělý výhled. 
Během představení jsme se všichni opravdu ze srdce zasmáli a někte-
ří i z plna hrdla zazpívali. “ Mýdlák“ prostě neměl chybu! 

Autor: Bc. Ivana Novotná
www.ocelice.trebechovicko.cz,

ocelice@wo.cz
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Jílovice
Akce mladých hasičů: 

Soutěž v Křovicích a vyhlášení výsledků Ligy mládeže 2016-2017 
proběhla 26. srpna 2017. Starší celkově v tomto ročníku obsadili krás-
né 6. místo a mladší místo 1.

Lukavický braňáček  

Za SDH Jílovice se dne 16. 9. 2017 zúčastnila soutěže dvě družstva 
mladších žáků, dvě družstva starších žáků a svou premiéru mělo jedno 
družstvo dorostenců. Výsledky soutěže se již započítávají do nového 
ročníku Ligy mládeže. Družstvo dorostenců se umístilo na krásném 
5. místě. Mladší obsadili 3. a 4. místo. Starší vybojovali parádní 
9. místo. 

Loučení s létem

Obecní úřad uspořádal 28. 9. Loučení s létem. Tato akce byla plá-
novaná na 2. 9. 2017, ale pro nepřízeň počasí byl tento termín zrušen 
a vyplatilo se. Od rána se na nás usmívalo sluníčko a tato akce se 
vydařila.
V 9.30 se sešlo 35 mladých „rybářů“ do 15 let na rybníku u Minaří-
kových, kde si poměřili své síly v chytání ryb. V kategorii mladších 
(do 7 let) se na 1. místě umístila Kozáková Barbora, na 2. místě Šolc Jo-
sef a na místě 3. Kostinec Viktor. V kategorii starších (nad 7 let) obsa-
dila 1. místo Henychová Nela, 2. místo Havlíčková Alžběta a 3. místo 
Havlíček Jáchym. Soutěžilo se i o nejmenší a největší ulovenou rybu, 
nejmladšího rybáře závodu, kterým se stal Adámek Frynta a o největ-
ší počet ulovených ryb. I „rybář“, který tento den neměl v chytání ryb 
štěstí, neodešel s prázdnou a odnesl si nějakou odměnu. Děkujeme 
za spokojené a usměvavé tváře dětí sponzorům akce: Obec Jílovice, 
Autoopravna Martin Černý, pí Brigita Grulichová, Truhlářství Ježek, 
p. Martin Rydl, pí Jana Hošková, Uzeniny Beta. Díky patří i rozhod-
čím: p. Slezákovi, Adamovi Rydlovi, Petru Pavlíkovi a Ondrovi Jež-
kovi. Slečně Týně Pavlíkové za obsluhu u občerstvení. Dopoledne 
uteklo jako voda a všichni se těšili na překvapení, které čekalo v are-
álu Na Ohrádce. Po 14. hodině začalo představení kouzelníka – pana 
Kravaty, který ukázal několik triků, vyčaroval živého králíčka a hlavně 
z nafouknutých balónků vykouzlil zvířátka, která si děti přály.

V 15 hodin následovalo slavnostní otevření tenisových kurtů. Pan sta-
rosta Václav Ježek přivítal všechny přítomné a připomněl, proč nový 
antukový kurt nahradil ten původní, který sloužil obci a hlavně jejím 
obyvatelům takřka 50 let. Hlavními iniciátory výstavby původního 
kurtu byli Josef Rydl a Jiří Potoček. Pan Josef Rydl již bohužel mezi 
námi není, ale pan Potoček na stavbu kurtu zavzpomínal: „Tenkrát to 
nebylo bez problémů, nebyl materiál, ani žádné stroje a nakonec ani 
zkušenosti.“  Přes tyto prvotní problémy se přenesli a spolu s dalšími 
kamarády z obce vybudovali kurt a v podstatě položili základ tenisu 
v Jílovici. Tak, jak doba šla, postupně kurt stárnul, ale rozhodně ne-
ztratil nic na svém půvabu a funkčnosti. Při jeho stavbě pomáhaly ještě 
koňské povozy! Začínalo se tedy pomalu přemýšlet o nutnosti opravy 
povrchu a oplocení. Dne 28. 5. 2016 však příroda rozhodla za nás a kurt 
byl doslova zdevastován. Za finančního přispění Královéhradeckého 
kraje, TJ Jílovice, Obce Jílovice, města Třebechovice pod Orebem 
a firmy Vospol Přepychy byl vybudován kurt nový, který je dílem firem 
PH stavební Klášter nad Dědinou, jako dodavatele podkladní vrstvy 
a firmou Schmid ze Staré Boleslavi, která byla dodavatelem patento-
vaného povrchu Re-curt a oplocení. Drobnosti a detaily pak vyřešil 
pan Vladimír Havel. Všem patří poděkování a poděkování patří i těm, 
kteří nějak přispěli a přiložili ruku k dílu, když bylo potřeba. Věříme, 
že nový kurt bude sloužit stejně dobře a bude součástí sportovního 
vyžití všech obyvatel obce Jílovice. Po proslovu pana starosty násle-
dovalo přestřižení pásky k novému kurtu panem Potočkem a první 
tenisové podání předsedkyně TJ Jílovice Dany Čiháčkové, která sym-
bolicky otevřela a zahájila plný provoz nového kurtu. Děti se nemohly 
dočkat soutěží na hřišti, kde střílely šipkami na terč, shazovaly váleč-
ky, dávaly góly do branky, chodily na chůdách,… Někteří účastníci 
akce se svezli 
h a s i č s k o u 
s t ř í k a čk o u 
na Vysoký 
Újezd nebo 
p r o h l í ž e l i 
a obdivovali 
auta a mo-
torky Vete-
rán klubu 
Dobruška. 

Aleš Balucha zajistil reprodukovanou hudbu, která nesmí na žádné 
akci chybět. Uzené, kuřecí stehna a další dobroty zase moc chutnaly 
od Jany Hoškové a Dušana Pavlíka.
Na závěr akce si členové TJ Jílovice připravili jílovický desetiboj 
o soudek piva. Účastnilo se 39 soutěžících. Všichni bojovali ze všech 
sil. 1. místo a soudek piva si domů odvezl Jirka Rail, krásné 2. místo 
obsadil Roman Havel a místo 3. Petr Smola. Nejúspěšnější „jílovic-
kou desetibojařkou“ se stala Monika Škopová. Za perfektní akci dě-
kujeme a těšíme se další společné sportovní zápolení.

Společenská kronika

Koncem července jsme se rozloučili
s jílovickou občankou
paní Miroslavou Vaňkovou, zemřela náhle ve věku 65 let.

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum
paní Jaruška Labuťová a pan Miloš Labuť.
K jejich 70. narozeninám přejeme
pevné zdraví, štěstí a hodně lásky.

17. října oslaví své 80. narozeniny pan Josef Voltr. 
I jemu přejeme především hodně zdraví,
spokojenost a spoustu přátel kolem sebe.

Mgr. Iva Ježková, kronikářka
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Ledce
Stručné informace z obecního úřadu

Veřejné zasedání zastupitelstva obce  

Veřejné zasedání zastupitelstva obce proběhlo v pondělí 11. září 2017 
od 18.00 hodin na obecním úřadu.    

Výtah z usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- složení inventarizační komise pro rok 2017,
- složení likvidační komise pro rok 2017,
- plán inventur na rok 2017, 
- rozpočtová opatření č. 3, č. 4 a č. 5, 
- žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar na provoz 

Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České,
- finanční dar ve výši 3 000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec 

na provoz Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky 
České,

- rámcovou smlouvu o dlouhodobém užívání pozemku.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- předloženou dokumentaci Plánu společných zařízení pro Kom-

plexní pozemkové úpravy v k. ú. Ledce, kterou zpracoval Ondřej 
Pavlíček, zodpovědný projektant firma Agroprojekce spol. s r.o., 
Vysoké Mýto, k datu 09/2017,

- předloženou dokumentaci Plánu společných zařízení pro Kom-
plexní pozemkové úpravy v k. ú. Klášter nad Dědinou, kterou 
zpracoval Ondřej Pavlíček, zodpovědný projektant firma Agropro-
jekce spol. s r.o., Vysoké Mýto, k datu 11/2017.

Ostatní informace
- v září byly zahájeny práce na opravách chodníků od čp. 58 

po čp. 61, 

ců zúčastnili: M. Dědek, M. Čihák, P. Havlíček a Z. Hruška. 
Na základě jednání dojde k úpravám v předložené dokumen-
taci Plánu společných zařízení, která bude následně schválena 
na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce, které 
se uskuteční v pondělí 23. 10. 2017,

- v současné době probíhají jednání k odstranění některých staveb 
v komplexu bývalého statku na příjezdu od Třebechovic p. O.,  

- ve 2. polovině měsíce října je plánováno sázení 30 nových stromků 
v „třešňáku“,

- v průběhu měsíce října bude vybudována vodovodní přípojka 
na místní hřbitov,

- sběr nebezpečných odpadů v obci proběhne v sobotu 4. 11. 2017, 
stanoviště, kde bude odpad vybírán – Klášter 12.40 - 13.05, Ledce 
13.15 - 13.40, Újezdec 13.50 - 14.15 hod.

Miloš Čihák 
místostarosta obce

V Ledcích se konalo:

Loučení s prázdninami

Na místním hřišti bylo 10. září připraveno pro děti Loučení s prázd-
ninami - Dětský den. Ten se měl původně konat o týden dříve, ale 
z důvodu nepřízně počasí byl přesunut až na tento termín. Počasí 
ani tentokrát nebylo moc přívětivé, ale nakonec celá akce proběhla 

ke spokojenosti dětí i dospě-
lých. Soutěžilo se v různých 
disciplínách (běh, střelba, skok 
do dálky, kola i kousání koláče 
a mnoho dalších). Sešlo se více 
jak třicet dětí a celé odpoledne 
si všichni opravdu užili. Na zá-
věr byly připraveny pro všechny 
i pěkné ceny.

Soustředění ve Sněžném

Již podesáté vyrazili místní hasiči na podzimní soustředění na chatu 
Horalka do Sněžného. Vyjíždělo se tradičně již ve čtvrtek 14. září 
odpoledne. Jeli všichni, kteří reprezentují naši obec v hasičském 
sportu. Trénovala se střelba, uzle, topografie, běh, zdravověda. 
Na výlet, který je organizován v rámci soustředění, se  jelo již v pá-
tek, a to na nedalekou pevnost Dobrošov. V sobotu ráno jeli někteří 
na závody do Lukavice a ostatní, co zůstali na chatě, se věnovali 
dlabání dýní a výrobě obrázků ubrouskovou technikou. Skoro celý 
den pršelo, tak různé výtvarné aktivity přišly vhod. Večer jsme 
opékali párky a den zakončili stezkou odvahy. V neděli se počasí 
umoudřilo, a tak si všichni vyzkoušeli naučené dovednosti trénin-
kovým „braňákem“. Po obědě už následovalo balení, fotografování 
a slavnostní předávání pamětních listů a sladkých cen. Jelo se domů 
17. září a návrat byl veselý a šťastný. Hlavně dospělí byli rádi, že 
děti předali rodičům živé a zdravé. Tento projekt byl podpořen 
Královéhradeckým krajem.

- byla opravena cesta na Stránce, opravu zajistila firma  ROADME-
DIC s.r.o. V rámci opravy došlo k doplnění konstrukčních vrstev 
a opravě výtluků tryskovou metodou s prolitím asfaltovou emulzí, 
poté byla aplikována nová obrusná vrstva,

- byla zahájena oprava fasády vč. nového nátěru čp. 23 (bývalá obec-
ní škola) v Klášteře n. D.,

- dne 26. 9. 2017 proběhlo v rámci Komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Ledce a Klášter n. D. na Krajském pozemko-
vém úřadu pro Královéhradecký kraj jednání ve věci opatření 
k Plánu společných zařízení. Jednání se za obec a sbor zástup-

Nohejbal a posvícení

I další sobota 23. září u nás byla poznamenána deštěm, a tak plánova-
ný posvícenský turnaj v nohejbalu byl kvůli nepřízni počasí zrušen. 

Odpoledne se od 16 hodin kona-
lo společné posvícenské posezení 
pod vytápěným party stanem. Po-
dávala se kachna se zelím, vychla-
zené pivo a pro milovníky vína byl 
připraven i čerstvý burčák. Nako-
nec se celý den vydařil a sešel se 
i dostatečný počet lidí.
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ZPRACUJI
DAŇOVOU EVIDENCI,

ÚČETNICTVÍ VČETNĚ MEZD
V PROGRAMU POHODA.

Renata Francová
Třebechovice pod Orebem

ÚČETNICTVÍ

602 809 558

Obecní výlet - Praha

V sobotu 30. září vyrazilo více jak šedesát výletníků na každoroční 
obecní výlet. Tentokrát byla naším cílem Praha. První zastávka byla 
na pražském Smíchově v úžasném světě Království železnic. Mohli 
jsme zde vidět modely významných míst České republiky obklo-
pených kolejemi s vláčky, silnicemi s autíčky a miniaturní přírodou. 
Pobavili jsme se spoustou úsměvných příběhů, které celý model při-
náší. Pro nejmenší je připraven dětský koutek se stavebnicemi lego 
a mašinkou Tomáš. Po prohlídce jsme se vrátili do autobusu a vy-
razili k letišti Václava Havla na vyhlídkovou plošinu pozorovat le-
tadla. Podívaná to byla krásná a nakonec jsme viděli i přistávat obří 
letoun Airbus A380 z Dubaje. Poslední atrakcí Prahy byl pro nás výlet 
lodí po Vltavě pod pražskými mosty s výhledem na pamětihodnosti 
hlavního města. Večeře v restauraci na náměstí v Čelákovicích byla 
třešničkou na dortu celého výletu. A na závěr nezbývá než se zeptat: 
„A kam pojedeme příště?“.

Připravujeme:

- Drakiáda (termín bude upřesněn)
Jaroslava Zemánková

kronikářka obcekronikářka obce
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ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

Jedná se o hloubkové čištění
profesionálním strojem.

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992,
www.cisteni–interieru.cz

OZNÁMENÍ
VETERINÁRNÍ AMBULANCE

Po dobu rekonstrukce ulice Čsl. legií,
provoz veterinární ambulance

NEPŘERUŠEN!!!

Atelier Chaloupka
v Třebechovicích p. O., Žižkova 252,

(naproti poště)

Vás zve na další výstavu betlémů

Věry Priharové. 
Každou neděli 

od 22. 10. do 17. 12. 2017
od 13:00 do16:00 hodin.

Ve všední den
domluva na tel.: 603 955 765.
Možnost parkování u Penny.


