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Norská velvyslankyně paní J. E. Siri Ellen Sletner, foto Bc. Jan Šimek

TŘEBECHOVICKÉ HALÓ

Návštěva norské velvyslankyně v Třebechovicích

Nakládání s komunálním odpadem v našem městě 

152. výročí bitvy u Hradce Králové



NÁVŠTĚVA NORSKÉ VELVYSLANKYNĚ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

Ředitelka TMB Renata Pazderová předala velvyslankyni dary, archiv TMB

Starosta města přivítal norskou velvyslankyni, archiv TMB

Manžel velvyslankyně obdivoval čokoládový betlém, archiv TMB

Vedoucí muzea Petra Jahnová pana Terje B. Englunda přivítala
 v našem městě již podruhé, archiv TMB

Ve  středu 30. 5. 2018 navštívila 
Třebechovické muzeum betlé-
mů norská velvyslankyně paní J. 
E. Siri Ellen Sletner. Doprovázel 
ji její manžel pan Bjorn Hunde-
vadt a poradce a tlumočník Terje 
B. Englund.
Milou návštěvu přivítal spo-
lu s  městskou radou starosta 
města Ing.  Jiří Němec. Předali 
velvyslankyni dárky a  pozvali ji 
na  prohlídku muzea a  zhlédnu-
tí filmu, který podrobně zazna-
menal generální restaurování 
betléma, na který přispěly fondy 
EHP a Norska částkou 5,7 milió-
nů korun.
Celým TMB provázela delegaci 
ředitelka Renata Pazderová a za-
svěcený výklad ke  všem expo-
nátům i  životopisné informace 
o  Josefu Proboštovi podávala 
vedoucí muzea Petra Jahnová. 
Velvyslankyně se živě zajímala 
i o expozici sbírky betlémů. Pro-
boštův betlém jí velice učaroval a do návštěvní knihy uvedla, že ná-
vštěva Třebechovického muzea betlémů byla největším zážitkem 
ze všech cest, které v Čechách dosud absolvovala. Byla spokojená, 
že peníze byly vynaloženy na dobrou věc, a Terje B. Englund uvedl, 
že s podporou norských fondů je možné počítat i nadále. Podmín-
kou je navázání kulturní i sportovní spolupráce s některým z nor-
ských měst. Výborné občerstvení zajistil Restaurant VNUK Nepasi-
ce. Setkání bylo mimořádně zdařilé a doufejme, že přispěje k další 
spolupráci.

(tš)
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Foto MÚ Třebechovice p.O

SLOVO STAROSTY

Tato bývalá obecná škola, postavená 
v  roce 1878, sloužila původně jako tzv. 
jednotřídka pro děti z Nepasic a Blešna. 
Od  roku 1978 je zde odloučené praco-
viště třebechovické mateřské školy se 
dvěma třídami a  s  celkovou kapacitou 
51 míst. 
V  roce 2015 byla provedena úprava za-
hrady dle projektu „Regenerace zahra-
dy MŠ Nepasice.“ Nové řešení rozdělilo 
zahradu na  čtyři pomyslné tematické 

celky - Venkov, Hrad, Město a Les. Byly provedeny terénní úpravy, 
úprava oplocení a vjezdové brány, umístěny nové herní prvky, vy-
sazeny listnaté stromy, listnaté a vřesovištní keře, květiny a založen 
nový trávník. Celkové náklady činily 2.088.000,- Kč, z  toho dotace 
z  Evropské unie byla ve  výši 1.711.000,- Kč, zbytek dofinancovalo 
město ze svého rozpočtu.
V  současné době se zpracovává projekt na  odkanalizování toho-
to objektu do  kanalizace obce Blešna, jehož realizace, dle před-
běžného odhadu za  cca 0,5 mil. Kč, je naplánována na  příští rok. 

Mateřská škola v Nepasicích

Nakládání s komunálním odpadem v našem městě 

Do konce letošního roku se počítá na základě požadavku hygieniků 
s  vybudováním zvláštní úklidové místnosti v  1. patře za  cca 100 
tisíc Kč. 

Ing.Jiří Němec, starosta města

/podklady k článku dodala firma Marius Pedersen/
Systém svozu a  odstraňování komunálního odpadu v  současné 
době smluvně zajišťuje firma Marius Pedersen a zpoplatnění této 
služby v  našem městě je nastaveno tak, aby občany motivovalo 
k  jeho třídění. Tento cíl se nám daří naplňovat. Co se týká množ-
ství vytříděných komodit z  komunálního odpadu i  jejich kvality /
čistoty a absence ostatních příměsí/, jsme jedni z nejlepších měst 
a obcí v celém regionu. Za vytříděné plasty, sklo a papír nám firma 
EKO-KOM /autorizovaná obalová společnost/ každoročně vyplácí 
částku, kterou zpětně v plné výši používáme v odpadovém hospo-
dářství příspěvkové organizace Technické služby. Za rok 2017 činila 
tato částka 743 tisíc Kč.

Přehled tříděných odpadů za rok 2017

Komodita Množství (v tunách)
papír (občané) 78,983
papír (základní škola) 32,42
plast - vč. 25.212 ks pytlů na sběr plastů 105,46
sklo čiré 42,256
sklo směsné 46,995
kov samostatně 0
kov ve směsi 0
nápojový karton samost. 0,654
nápojový karton ve směsi 0,638
směsný komunální odpad 627,631
bioodpad sbr.dvůr + mob. svoz 280,3
bioodpad z údržby zeleně 130,51
stavební suť cca 63,00 
nebezpečný odpad 1,70

Vytříděný odpad /plasty, papír, sklo, nápojový karton/ se odváží 
k  dalšímu zpracování do  recyklačního centra společnosti Marius 
Pedrsen a.s., které sídlí v Rychnovku u Jaroměře. Ročně zde zpracují 
téměř 7 500 tun plastů a 2 500 tun papíru z komunální i průmyslo-
vé sféry. Plasty se na lince ručně třídí na deset komodit: PET lahve 
rozdělené podle barvy na čiré, modré, zelené a mix ostatních barev, 
folie čiré, folie barevné, duté drogistické obaly HDPE, nápojové kar-
tony tzv. tetrapak, obalový polystyren a  zbytkové plasty. Papír se 
třídí na tři komodity: papír směs, karton a zvlášť noviny s časopisy, 
tzv. deinking. Sklo se odváží na střepiště, kde se odděleně shroma-
žďuje podle barvy na čiré a barevné. Ročně je z obcí a měst v na-

šem regionu svezeno kolem 2 100 tun skla. Další zpracování těchto 
surovin probíhá následujícím způsobem:
PET lahve: dodávají se k dalšímu zpracování firmám, které PET la-
hve rozdrtí na malé kusy, vyperou a vysuší. Ze vzniklého materiálu 
se pak vyrábějí vlákna, textilie, výplně do interiéru aut, nové lahve 
apod.
Plastové folie: folie je roztavena na tekutou hmotu a zpracovává 
se na regranulát, který se přidává do směsi, z níž se vyfukují nové 
folie.
Plastové duté obaly zejména z drogistických obalů (HDPE): je-
jich zpracování je podobné jako u PET lahví a PE folií.
Nápojové kartony (tetrapak): zpracovávají se mokrou cestou, kdy 
rozvlákněním dochází k oddělení vrstev a získání materiálů: papír, 
polyetylen a  hliník. Nebo suchou cestou, nápojové kartony jsou 
rozdrceny a lisovány za zvýšené teploty. Takto zpracovaný materiál 
se dále využívá ve stavebnictví.
Pěnový polystyren: polystyren se nadrtí a zbaví nežádoucích ne-
čistot, přidáním chemických pojidel vzniká recyklovaný polystyren, 
který se využívá zejména ve stavebnictví.
Zbytkové tvrdé plasty, jako jsou plastové hračky, kanystry, 

květináče, kelímky apod.: detailně se roztřídí, namelou a  drtí 
do  granulí. Připravená směs je roztavena a  vtlačena do  kovových 
forem, kde dostává tvar konečného výrobku (např. plastové zatrav-
ňovací dlaždice, plotové díly, lavičky apod.)
Papír: Balíky papíru putují do papíren nejen v ČR, ale po celé Ev-
ropě. Ze sběrového papíru se vyrábí nový papír anebo se přidává 
do směsí, vždy podle úrovně technologie jednotlivých papíren. Pa-
pír se namáčí a provlákní, pomocí sít se z papíru odstraňují nečisto-
ty. S použitím chemických látek dochází k vyčištění a bělení vláken. 
Vzniklá papírovina se doplní o pojiva a pomocné papírenské pro-
středky a vpustí se na papírenský stroj. Papír lze recyklovat 4 – 6 x. 
Každá tuna recyklovaného papíru ušetří až 5 m3 dřeva.
Sklo: Vytříděné sklo se zpracovává ve sklárnách při výrobě nového, 
většinou obalového skla. Do  vsádky může přijít až 85 % tříděné-
ho skla. Střepy, které tvoří součást sklářského kmenu se společně 
s jeho dalšími částmi taví při teplotách 800 – 1400 °C. Z roztavené 
hmoty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Použití vy-
tříděného skla představuje ve sklárnách významné úspory energií 
a také náhradu primárních surovin. Velkou výhodou recyklace skla 
je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně. 
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Nebezpečný odpad: po vytřídění se expeduje k dalším zpracova-
telům. 
Bioodpad ze sběrného dvora a  mobilního svozu: Odváží se 
do kompostárny v Křovicích u Dobrušky Bioodpad z údržby měst-
ské zeleně: Odváží se do kompostárny firmy Akra Jeníkovice Ostat-
ní směsný komunální odpad /z popelnic/: Odváží se na skládku ko-
munálního odpadu do Křovic u Dobrušky.
Stavební suť slouží k technickému zabezpečení skládky komunál-
ního odpadu. Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že v našem městě 
průběžně probíhá sběr použitých oděvů /zajišťuje Diakonie Brou-
mov a TextilEco a.s., ročně cca 17 t / a zpětný odběr elektrospo-

třebičů a drobného elektra / zajišťuje firma Asekol a.s./ 
Ing. Jiří Němec,
 starosta města

INFORMACE Z MÚ

Výpis usnesení z jednání

Rady města Třebechovice p. O.

 ◘ Rada města rozhoduje o povolení výjimky ze stavební uzávěry 
pro plochy zemědělské; předmětem výjimky je umístění části 
kanalizační přípojky na pozemku p.č.127/4 v kat. území Nepasi-
ce, obci Třebechovice pod Orebem, která je součástí stavby ve-
dené pod názvem „Odkanalizování MŠ Nepasice čp. 65“.

 ◘ Rada města bere na  vědomí nákup nové sekačky Technické 
služby na údržbu travnatých ploch na koupališti a v  jeho okolí 
za cenu 99 tis kč s DPH. Podmínkou nákupu je přidělení finanč-
ních prostředků zastupitelstvem města.

 ◘ Rada města bere na vědomí zakoupení traktoru do odloučené-
ho pracoviště - Mateřské školy Nepasice v ceně 50 tis. Kč.

 ◘ Rada města schvaluje dotaci spolku Linka bezpečí, z. s. Praha 
na zajištění provozu dětské krizové linky v roce 2018, a to v cel-
kové výši 5 tis. Kč.

 ◘ Rada města bere na  vědomí zápisy ze schůzek s  občany 
místních částí Krňovice ze dne 16. 4. 2018, Štěnkov ze dne 
17. 4. 2018, Polánky n. D. ze dne 24. 4. 2018 a Nepasice ze dne 
25. 4. 2018.

 ◘ Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola, 
Třebechovice p.O., okres Hradec Králové podání žádosti o dotaci 
- Výzva č. 6 MAS Nad Orlicí – IROP – „Kvalitní vzdělávání na ško-
lách II“ – „Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.“.

INZERCE

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

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992

FEJETON

Válka je vůl
Třetího července vzpomeneme 
152. výročí bitvy u  Hradce Krá-
lové, která se týkala i Třebecho-
vic pod Orebem. Důvodem pro 
nás nesmyslné války bylo sou-
peření Rakouska a  Pruska o  ve-
doucí roli v  Německém spolku 
a spor o Holštýnsko. Po vítězství 
Pruska v  této válce a  následně 
i  ve  válce s  Francií roku 1871 
došlo k  sjednocení Německa, 
jehož rostoucí rozpínavost na-
konec vedla k  rozpoutání 1. 
světové války. Na  území Čech 

bylo svedeno několik bitev: 
27. června u Trutnova, Náchoda 
a  Podolí, o  den později u  Sta-
rého Rokytníka, České Skalice 
a  Mnichova Hradiště, 29. červ-
na u  Jičína, Dvora Králové nad 
Labem a  Svinišťan. Rozhodující 
bitva se odehrála před brana-
mi královéhradecké pevnosti 
3. července 1866. Zde Pruso-
vé porazili „Rakušany“ vedené 
polním maršálem Benedekem. 
Prohraná bitva u  Hradce Králo-
vé znamenala zničení rakous-
ké severní armády a  rozhodla 
o osudu války „Němců s Němci“, 

jak ji nešťastně nazval František 
Josef I., ve  které však umírali 
zejména Češi, Slováci, Maďaři 
a další národy monarchie. 
Každá válka je strašná věc. Měl 
jsem štěstí, že jsem žádnou svě-
tovou válku na vlastní kůži neza-
žil. Můj táta měl štěstí ve smůle, 
přežil války hned dvě. Té druhé 
se účastnil aktivně jako voják 
východní fronty. Všichni známe 
fotografie popravovaných lidí, 
snímky mrtvých v  zákopech. 
Všechno to byli muži a ženy, kte-
ří měli rodiny, své domovy, lás-
ky, sny. Považte, že v první svě-

tové válce zahynulo 31 miliónů 
lidí, ve druhé 58 miliónů a další 
milióny přišly o střechu nad hla-
vou. Třetí světová válka by zna-
menala konec civilizace. Časy, 
kdy bojující armády po sobě há-
zely kamení, melouny a  střílely 
z  luku, jsou nenávratně pryč. 
Atomové bomby spolehlivě zni-
čí celý svět.
Příčiny válek jsou nejčastěji 
ekonomické, dobyvačné, ná-
boženské, ideologické a  někdy 
naprsto bizarní. Je hnusné, za-
vdávají-li příčinu k  válce prů-
myslníci států, které potřebují 

DO NÁDOB PATŘÍ! DO NÁDOB NEPATŘÍ!

PAPÍR

▪ Noviny
▪ Časopisy 
▪ Knihy, sešity, letáky
▪ Kancelářský papír
▪ Katalogy, telefonní seznamy
▪ Papírová lepenka, karton
▪ Neznečištěné papírové sáčky
▪ Čistý obalový papír

▪ Uhlový papír
▪ Voskovaný papír
▪ Papír znečištěný potravinami
▪ Obvazy, vložky, pleny
▪ Pergamen
▪ Pauzovací papír
▪ Dehtový papír
▪ Sklo, plasty, textil, bioodpad
▪ Zbytkový komunální odpad

PLASTY

▪ Plastové obaly
▪ Sáčky, fólie, nákupní tašky
▪ Vymyté kelímky od jogurtů 
     a jiných potravin
▪ PET lahve od nápojů
▪ Obalový polystyren
▪ Nápojový karton (tetrapak)

▪ Sklo, papír, kovy, textil
▪ Linolea a výrobky z PVC
▪ Molitan, guma, kabely
▪ Plastové obaly znečištěné
     chemickými látkami
▪ Stavební polystyren
▪ Zbytkový komunální odpad

SKLO

▪ Bílé a barevné sklo
▪ Lahve od nápojů bez
     kovových uzávěrů
▪ Skleněné nádoby
▪ Tabulové sklo bez drátěné vložky
▪ Skleněné střepy

▪ Obaly znečištěné chemickými látkami
▪ Keramika, porcelán
▪ Kamenina
▪ Žárovky, zářivky
▪ Zrcadla
▪ Sklo s drátěnou vložkou
▪ Automobilová skla
▪ Televizní obrazovky

BIOODPAD

▪ Zbytky ovoce a zeleniny
▪ Listy a nať zeleniny
▪ Odpad ze zeleně v domácnosti
▪ Travní hmota
▪ Plevel, listí
▪ Jemné, nebo drcené větve
▪ Hobliny, piliny

▪ Živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
▪ Exkrementy zvířat
▪ Papír, plast, sklo, textil, kovy
▪ Nebezpečné odpady
▪ Zbytkový komunální odpad

KOVY
▪ Konzervy od potravin
▪ Plechovky a nápojové obaly
▪ Drobný kovový odpad

▪ Plechovky od barev
▪ Obaly znečištěné chemickými látkami

SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ 

ODPAD

▪ Zbytkový komunální odpad
▪ Např. smetí, popel, pevné kuchyňské
     odpady, vyřazené drobné předměty 
     atd. po vytřídění využitelných, 
     nebezpečných a objemných složek 
     odpadů.

▪ Nebezpečný odpad
▪ Bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina)
▪ Stavební odpady
▪ Papír
▪ Plasty
▪ Sklo
▪ Kovy

TŘÍDĚNÝ ODPAD
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vyrábět nové zbraně a  starých 
se zbavit. Je smutné, když roz-
buškou války, ve které zahynuly 
3 tisíce lidí, bylo fotbalové utká-
ní mezi Hondurasem a Salvado-
rem v  roce 1969 (v  kvalifikaci 
na Mistrovství světa v roce 1970 
v  Mexiku). Občanskou válku 
v  Jugoslávii ostatně také od-
startoval fotbalový zápas mezi 
Dynamem Záhřeb a  Cervenou 
Zvezdou Bělehrad 13. 5. 1990. 
Na stadionu bylo 193 raněných. 
Rozpad Jugoslávie s následnými 
etnickými čistkami máme všich-
ni v dobré paměti. 
Je jednoduché odsoudit válku 
obecně. Ale což bylo možné 

neúčastnit se války, když fašis-
té zabíjeli systematicky milió-
ny nevinných a  bezbranných 
židů? Což je možné nebojovat, 
zabije-li někdo vaše děti nebo 
rodiče? Pacifismus je mně sym-
patický, ale pokud nejsme při-
praveni se bránit, zničí nás první 
šílenec, který se dostane k moci 
„superstátu“, který chce ovlád-
nout celý svět. Snad alespoň 
vzpomínkou na  mrtvé ve  vál-
kách si uvědomíme, jak je mír 
a  spojenectví se zeměmi, které 
si mír přejí, důležité.

Jindřich Tošner

Co psal o válce u Hradce v roce 1866 třebechovický kaplan 

A. Flesar v časopisu Staré Třebechovice v roce 1936

(vydavatel Vilém Koleš)

Již 23. máje přitáhlo oddělení českých dragounů, kteří byli ubyto-
váni v  Blešně a  Nepasicích… Císařské úřady z  Hradce Králové, poli-
tický a  berní, přesídlily do  Chrudimě a  okresní soud do  Třebechovic. 
Pro okresní soud zabrána celá radnice a  purkmistrovský úřad usadil 
se v  čp. 137 proti kostelu. Šatlava umístěna v  nemocnici. 20. června 
došel rozkaz o uzavření škol a tyto připraveny pro vojsko. V obyvatel-
stvu vzniknul postrach a  mnozí lidé peřiny, prádlo a  cenné věci za-
nášeli do různých skrýší, aneb i zazdívali do sklepů… Do Třebechovic 
přitáhlo a ubytovalo se 14.000 vojáků, tj. dvě brigády pěchoty…
Dne 29. června po 9. hodině večer bylo v Třebechovicích slyšet střelbu 
z  pevnosti josefovské. V  Náchodě, Skalici, Josefově, N. Městě a  Dob-
rušce leží množství raněných. Později se ukázalo, že Prusi surově si 
počínali. Hlavní výhodou Prušáků jsou ručnice s  jehlami zapalovací-
mi, jimiž možno vystřeliti pětkráte, než s  císařských jednou. Také se 
nepřítel dobře vyznal šetře lidí, krýti se lesy, kdežto císařští na  udat-
nost se spolehajíce útokem na bodáky hnali, a tak celé prapory ztrá-
celi. Poněvadž kolem Lochenic mělo se vojsko soustřediti, obyvatel-
stvo prchalo až do naší krajiny, všude se usazujíce, a mnoho tím škod 
vzešlo. Někteří vozkové zanechavše vozy osudu, prchali s koňmi i bez 
koní od armády, děsíce se surovosti Prušáků. Na bojištích vyskytovali 
se surovci, mrtvoly i  raněné olupujíce…Kolem Hradce všecky krásné 
lípové aleje musely se vykáceti, pevnost uzavřena a přístup k pevnos-
ti je toliko po  silnici možný… Dne 3. července po  7. hodině slyšíme 
v Třebechovicích první rány a od 9. hodiny byla kanonáda tak prudká, 
že jednotlivé výstřely nebyly k rozeznání. Až do 1. hodiny se císařským 
dobře vedlo. Udatnost armnády byla veliká, vše hnalo se s hřmotným 
hurá v záhubu pruským jehlovkám…
Bojovalo 220.000 Prusů proti 200.000 Rakušanům. Dne 3. července 
byl pro Rakousko velmi smutný. Armáda císařská měla výhodné po-
stavení a takřka ve vlastní škole byla poražena… Pisatel této zprávy 
pozorovav bitvu z  kopce Podhůřského, viděl ke  třetí hodině, jak děla 
na Chlumu umlkla, vozatajstvo ujíždělo od Pouchova k Podhůře přes 
most pod mlýnem narychlo zřízeným. Nastal útěk strašný, že i tři vozy 
vedle sebe jely. Mnozí utonuli v  Labi a  ve  vodách kolem Hradce roz-
litých. Utíkající větším dílem táhli k  Hradci, kdež prý dvě hodiny se 

mačkali, než jim brány otevřeli. 
Zmatek byl hrůzyplný… Armáda 
pruská obešla hradeckou pev-
nost, která se nevzdala, hnala se 
dále a zaplavila celé Čechy.
Před večerem přijelo mnoho 
zdravotních vozů s  raněnými 
do Třebechovic - strašné divadlo… 

(vybral J.Tošner)

Kresba Pavel Matuška. Tam u Králového Hradce....

 Zdroj:
https://boardgamegeek.com/
t h r e a d / 1 5 8 9 0 8 1 / ko n i g g ra t z -
-1866-epic-scenario-commemo-

rate-150th-an

JAZYKOVÝ KOUTEK

Toto předprázdninové číslo bychom si mohli zpestřit ukázkami ne-
ologizmů. Tedy slov nových. Zákonitě část z nich z našeho jazyka 
zase zmizí. My se jen můžeme dohadovat, která z nich obohatí slov-
ní zásobu češtiny natrvalo. 
A teď už ukázky:
biopren = tukové zásoby chránící plavce před chladem, např. 
Netloustnu, jen si zadělávám na biopren.

telešlofing = zdřímnutí si u televize

ledět = dívat se absolutně nechápavě, podle olympijské vítězky 
Ester Ledecké

paprička = mimořádně atraktivní a přitažlivá dívka

příserka = člověk, který se neustále snaží vmísit se do skupiny lidí, 
nemajících o něj zájem.

Lenka Faltová
 s využitím cestina20.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE TŘEBECHOVICE POD OREBEM INFORMUJE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE…

V  dubnu proběhlo setkání ob-
čanů s představiteli města v Kr-
ňovicích, Nepasicích, Štěnkově 
a  Polánkách n. D.Na všech se-
tkáních byl přítomen strážník 
Městské policie Třebechovice 
pod Orebem. Občané se měli 
možnost informovat na  činnost 
městské policie a podávat stráž-
níkům dotazy. Nejvíce dotazů 
se týkalo měření rychlosti. Proto 
zde uvádíme odpovědi na  nej-
častější dotazy. 
Místo měření v  obci i  v  okra-
jových částech se vybíralo 
dle místní dopravní situace, 
na  základě poznatků strážníků 
a  stížností od  místních obyva-

tel. Takto vybraná místa měře-
ní se posílají na  Dopravní in-
spektorát PČR Hradec Králové, 
kde posoudí jejich účelnost 
a  musí je schválit. Po  schválení 
daných úseků lze na těchto mís-
tech měřit. 
Příklady: V ulici Tyršova v měře-
ném úseku se nachází přechod 
pro chodce a dvě mateřské škol-
ky, v  ulici Na  Stavě se měří sní-
žená rychlost na 30 km/h vedle 
základní školy, měření probíhá 
hlavně v době, kdy je zde zvýše-
ný pohyb dětí.
Měření rychlosti probíhá lasero-
vým měřičem rychlosti TruCAM, 
schváleného typu pro použití 

na  pozemních komunikacích 
v ČR na určených a schválených 
místech Policií ČR. Všichni stráž-
níci Městské policie Třebecho-
vice pod Orebem jsou náležitě 
proškoleni.
Radary jsou v  ČR schvalová-
ny s  jednotnou odchylkou 
+- 3 km/h, pokud je zjištěná 
rychlost do 100 km/h, respekti-
ve +-3 procenta při rychlostech 
nad 100 km/h. Tato odchylka 
není promítnuta do  zobrazené 
rychlosti na  radaru, zohlednit 
ji musí sám policista nebo 
strážník.
Příslušník Policie ČR a  strážník 
městské policie má možnost dát 
pokyn k zastavení vozidla mimo 
jiné i rozsvícením nápisu „STOP“, 
pokud jede ve  směru jízdy za-
stavovaného vozidla. Nezáleží 
na  tom, jestli policejní vozidlo 
jede před zastavovaným vozi-
dlem, nebo za na ním.
Seznam měřených míst se na-
chází na  webových stránkách 

Dne 18. 4. 2018 měření
 u ZŠ Třebechovice p.O. 

v rámci SPEED MARATHON.

Tabulka odečtu bodů za  překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti

• Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené záko-
nem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 
20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h 
mimo obec - 2 body

• Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené záko-
nem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo 
o  30 km/h a  více mimo obec (recidiva do  1 roku - zákaz 
řízení) - 3 body

• Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené záko-
nem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo 
o 50 km/h a více mimo obec (+ zákaz řízení) - 5 bodů

Městské policie Třebechovice 
pod Orebem www.mptrebecho-
vice.cz. 
V ostatních místech, kde neměří 
rychlost strážníci MP, měří rych-
lost Policie ČR.

Výsledky voleb nového výboru, které se konaly na výroční členské 
schůzi 15. 5. 2018.
Celkový počet volebních lístků - 96, z toho platných - 93
Moravcová Jaroslava 91
Cabicarová Jana 89
Ing. Čechová Blanka 88
Štanclová Anežka 84
Nosková Anděla 79
Andrysová Zdena 77
Svobodová Miluše 61
Kapounová Květa 42
Kolovratníková Olga 41
Výbor je sedmičlenný, předsedkyní se stala paní Jana Cabicarová.
Plánované akce: červen - Ostrá (27. 6.), červenec - Ratibořice 
a  Česká Skalice, září - Liberec, říjen – Polsko, listopad - tradiční 
posezení v Jeníkovicích.
Děkujeme tímto Městskému úřadu Třebechovice pod Orebem, 
ale i Obecnímu úřadu Jeníkovice za jejich finanční pomoc, díky kte-
ré můžeme tyto akce pořádat. 

 Výbor klubu

Dne 3. května se konalo v Jičíně krajské finále 
dívek osmých a devátých ročníků ve volejba-

le. Děvčata z naší školy se sem probojovala 
z okresního kola konaného 4. dubna v Hradci 
Králové. V  okresním kole bylo naším úkolem 
porazit šest týmů soupeřek z  hradeckých zá-
kladních škol, což se děvčatům ve  složení 
Barbora Jahnová, Tereza Matušková, Gabriela 
Hamplová, Karolína Škodová, Tereza Mirovská, 
Nela Ascherlová, Tereza Andrysová a Lucie Dö-
rreová nakonec podařilo. Výkony byly trochu 
nevyrovnané a plné nervozity, ale to ke sportu 
v této věkové kategorii prostě patří. 

V Jičíně již nebylo slabých soupeřů, a tak bylo potřeba přivézt kom-
paktní tým a hrát s minimem chyb. Ze sestavy nám kvůli stanove-
ným věkovým limitům bohužel vypadl benjamínek, Lucka Dörre-
ová, ale věříme, že se o krajské finále pokusí s děvčaty příští rok.

Hrálo se systémem každý s každým, vítěz postupoval do kvalifikace 
o republikové finále. Postupně jsme porazily soupeřky z Náchoda 
a Jičína, zaváhání v podobě dvou remíz přišlo se Dvorem Králové 
a  Rychnovem. Naprostá herní vyrovnanost posledních dvou jme-
novaných týmů a družstva Třebechovic vyústila v patovou situaci 
shody počtu vítězství, podílu setů i vzájemných utkání. Rozhodo-
vat musel počet uhraných míčů, ve kterém jsme jen o pár balónů 
podlehly soupeřkám ze Dvora Králové. Druhé místo v krajském fi-
nále tak zůstává dosavadním nejlepším umístěním v tomto sportu 
pro naši školu.
I  přes poctivou práci v  hodinách TV by děvčata s  dvouhodinovou 
dotací tohoto předmětu za týden nedosáhla vyzrálého herního pro-
jevu i zkušeností, jaké předvedly při hře. Poděkování a ocenění prá-
ce proto zaslouží nejen ony samotné, ale především volejbalový od-
díl Sokola Třebechovice a jejich trenéři – Jiří Jahna a Miroslav Škoda. 
Děkujeme za spolupráci, cenné rady i logistické zabezpečení.

Kolektiv TV ZŠ Třebechovice p. O.
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Od  šesté třídy jsme si zpříjem-
ňovali školní roky podvečerní-
mi výlety do Klicperova divadla 
v  Hradci Králové. Za  čtyři roky 
jsme viděli spoustu krásných 
představení, např.: Romeo 
a  Julie, Osm žen, Sen noci sva-
tojánské, Labutí jezero, Mari-
lyn Monroe… Každý školní rok 
jsme se po  posledním předsta-
vení stavovali s  paní učitelkou 
Trnkovou, která tyto akce or-
ganizovala, v  cukrárně na  něco 
dobrého. Byly to pro nás krásně 
strávené chvíle a příjemné zpes-
tření školních roků. Tímto člán-
kem bychom chtěli poděkovat 
paní učitelce Ivě Trnkové za  to, 
že nám umožnila podívat se 
tak často do Klicperova divadla, 
za  její trpělivost s  námi. Děku-
jeme.

Za žáky 9. tříd
Klára Kašparová,
Barbora Kliščová,

 Karolína Škodová,
Aneta Holotíková

 a Laura Švadlenková

Výlety do Klicperova divadla

Ve  dnech 27. – 29. 4. 2018 se 
v  ZUŠ Turnov konalo ústřední 
kolo celostátní soutěže ZUŠ 
v  sólovém a  komorním zpěvu. 
Postupně se do Turnova sjíždě-
li nejlepší žáci pěveckých tříd 
základních uměleckých škol, 
kteří zvítězili v  krajských ko-
lech soutěže konaných po celé 
naší republice. Z  toho důvodu 
byla ve  všech kategoriích ve-
liká konkurence. Nejen kva-
litativně, ale i  kvantitativně. 
Soutěže probíhaly před dvěma 
odbornými porotami od  rána 
do  večera po  celé dva dny 
a  ve  večerních hodinách byly 
uzavírány vyhlášením výsled-
ků. Třetí den byl vyhrazen pro 
koncert vítězů. 
Naše pěvecké trio ve  slože-
ní Gabriela Strnadová, Lenka 
Štěpničková a  Karolína Morav-
cová soutěžilo jako úplně po-
slední a získalo ve své kategorii 
3. cenu.
Ve dnech 3. – 6. 5. 2018 probí-
halo v ZUŠ Jana Hanuše v Praze 
ústřední kolo celostátní soutě-
že základních uměleckých škol 
ve hře na dechové nástroje.
Máme velikou radost, že vás 
můžeme informovat o  úspěchu 
naší žákyně Anny Reschelové. 

A ještě několik úspěchů v soutěžích!
Hned první den soutěže vybojo-
vala ve II. kategorii 3. místo.
Stejně jako loni i  letos se žáky-
ně tanečního oboru zúčastnily 
taneční soutěže v  Týništi nad 
Orlicí. Na  soutěž O  týnišťské 
tajemství tentokrát jely zabojo-
vat o  pohár žákyně 7. ročníku 
a  žákyně II. stupně. Postupně 
vystoupily se třemi tanci. 
První tanec s  názvem „Ten, kdo 
tě ovládá“ v kategorii sóla – dua 
zatančila sólově Tereza Blažko-
vá, která si celou choreografii 
sama postavila. Získala za  ni 
2. místo. Druhý tanec _Vzpo-
mínky“ v  podání žákyň 7. roč-
níku získal ve veliké konkurenci 
též 2. místo. Za  poslední tanec 
s  názvem „ Pink“ získaly žákyně 
7. ročníku a  II. stupně rovněž 
2. místo. 
Tři poháry, tři krásná druhá mís-
ta... „Jsem na děvčata velice pyš-
ná!!! Už se těšíme na  příští rok 
a třeba se nám podaří vybojovat 
i  zlato! Jako na  letošním roční-
ku TPO Dance v Třebechovicích 
pod Orebem“, řekla vyučující 
tanečního oboru naší školy Ka-
teřina Matějková, DiS.
Ve  středu 9. května 2018 
se v  Adalbertinu v  Hradci 
Králové konal XXXIV. ročník sou-

těže ve  zpěvu lidových písní 
Hradecký slavík.
Jako každá soutěž s tak dlouhou 
tradicí i Hradecký slavík se pro-
měňuje. Nejpatrnější změnou 
je v  posledních letech fakt, že 
se ročník od  ročníku neustále 
snižuje počet soutěžících, a  to 
zejména ve vyšších kategoriích. 
Na  druhou stranu však úroveň 
soutěžních vystoupení vytrvale 
vzrůstá, takže vítězit opravdu 
není jednoduché.
Ve  všech předcházejících roč-
nících soutěže i v  tom letošním 
měla naše škola své zástupce. 
Čtyři sólisty a komorní trio. Dva 
žáci prvního ročníku - Natálie 
Jurajdová a  František Svoboda 
se sice na prvních třech místech 
neumístili, ale zasluhují velkou 
pochvalu za  to, jak pěkné vý-
kony v  soutěži podali a  jak se 
ve své kategorii jako začátečníci 
vyrovnali s  početnými soupeři, 
kteří se ve velké většině sólové-
mu zpěvu věnují mnohem déle 
nežli oni.
Žákyně 3. a 4. ročníku II. stupně 
Lenka Štěpničková a  Gabriela 
Strnadová obsadily ve  svých 
kategoriích 3. místa a  společně 
s  Karolínou Moravcovou jako 
komorní trio obsadily v katego-
rii komorní zpěv 1. místo, a staly 
se tudíž Hradeckými slavíky.

V  pátek 18. května se naše ky-
tarové trio ve  složení Radek 
Šajn, Jan Reschel a Adam Bartá-
ček zúčastnilo národní kytarové 
soutěže v komorní hře Hradecké 
Guitarreando 2018, která probí-
hala na  ZUŠ Střezina v  Hradci 
Králové. V  konkurenci 9 soubo-
rů z celé republiky obsadilo trio 
v  I. kategorii krásné 2. místo. 
„Účast na  této soutěži byla pro 
nás premiéra, kluci si ji náramně 
užili a  určitě se na  této soutěži 
objevíme i  příští rok“, prohlási-
la vyučující kytarové třídy Jana 
Vavřínková, DiS.
Všem našim úspěšným žákům 
blahopřejeme!!!

Putování

s dvanácti měsíčky
(aneb O  dvanácti měsíčkách 

tour de Třebechovice)

Dětská operka O  dvanácti mě-
síčkách, kterou nastudovali žáci 
literárně dramatického oboru 
za  doprovodu žáků a  učitelů 
oboru hudebního, se v  2. polo-
vině tohoto školního roku vyda-
la na  cesty tak, jako v  minulém 
školním roce Šípková Růženka 
a  v  tom předminulém Červená 
karkulka. 
První zastávkou byl 24. dubna 
charitní dům Zdislava, kde se, 
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jak jsme se dověděli, jeho oby-
vatelé na  naše představení tě-
šili. Abychom nevystoupili jen 
s  pohádkou, doplnili jsme pro-
gram vystoupením žáků houslo-
vého, kytarového a  dechového 
oddělení. Publikum bylo úžasné 
a  vystoupení se líbilo. O  tom 
svědčí i  fakt, že byli vystupující 
odměněni nejen velkým potles-
kem, ale i  sladkými dobrotami 
od  zaměstnanců domova. A  při 
lidových písních Ach, synku, 
synku a  Pod naším okýnkem, 
které hrálo houslové duo, si di-
váci s chutí i zazpívali.
Další zastávkou byl 1. května 
skanzen Krňovice. Každoročně 
zde v  tento první májový den 
probíhá ukázka lidových řeme-
sel za  doprovodu ukázek lido-
vého umění. A  protože pohád-
ky k  folklóru patří, zahráli jsme 
pohádku O  dvanácti měsíčkách 
hned dvakrát a  celý program 
zakončili lidovými tanci, které 

nastudovali žáci tanečního od-
dělení. Počasí bylo nádherné 
a  atmosféra přímo kouzelná. 
Moc jsme si den užili i proto, že 
v  mezičase si každý účinkující 
mohl vymalovat sošku ze sádry, 
prohlédnout si celý areál a stán-
ky se spoustou krásných věciček. 
Moc jsme si pochutnali na  tra-
dičním krňovickém gulášku. Tě-
šíme se na příští rok. Tuhle akci si 
rozhodně nenecháme ujít!!!
Poslední zastávkou byl celore-
publikový happening základ-
ních uměleckých škol ZUŠ OPEN 
2018, který proběhl 24. května 
v  kulturním domě. Pohádku 
O  dvanácti měsíčkách naši žáci 
zahráli dopoledne pro své spo-
lužáky ze základní školy a  úpl-
ně naposledy bylo možné toto 
představení zhlédnout od  17 
hodin na zahájení happeningu. 
Touto poslední tečkou se žáci 
s muzikálem rozloučili a vy už se 
můžete těšit, jakou pohádkou 

nás literárně dramatický obor 
potěší v příštím školním roce.
Druhé letošní víkendové sou-
středění žáků naší školy proběh-
lo tradičně na Pecce.
Konalo se ve  dnech 18. - 20. 

5. 2018 a  zúčastnili se ho žáci 
houslové třídy, flétnové třídy 
a  školní kapela Lama´s Band. 
Prožili jsme společně dva dny 
naplněné pilnou prací prostří-
dávanou odpočinkem a  hrami. 
Oblíbenou zábavou je na Pecce 
opékání buřtů, které ani ten-
tokrát nemohlo v  programu 
chybět. Děti odjížděly ze sou-
středění nadšené a  už se těší 
na další v září.

V neděli 27. 5. 2018 přijela naše 
žáky tanečního oboru již podru-
hé navštívit úžasná tanečnice, 
choreografka a  lektorka Petra 
Parvoničová.
Tentokrát měla pro některé 
z  našich žákyň připravenou 
lekci dívčí partneřiny, pro další 
skupinu dívek lekci moderního 
tance contemporary a pro jinou 
skupinu dívek jazzové taneční 
vazby. Opravdu všem opět „dala 
do těla“, že ani jedno tričko ne-
zůstalo suché. Co je ale hlavní 
– předala nám své zkušenosti 
a  všecko nás nesmírně bavilo. 
Už teď se těšíme na příští rok, až 
k nám Péťa opět zavítá. 

A co nás čeká v červnu?
Řada koncertů žáků hudebního oboru, několik vystoupení žáků 
tanečního a literárně dramatického oboru, koncert absolventů hu-
debního oboru, účinkování na hradeckém festivalu OPEN AIR... Je 
toho ještě hodně. A  na  závěr - vysvědčení, které odstartuje letní 
prázdniny. Přejeme všem našim žákům a jejich rodinám, aby prázd-
niny prožili co nejkrásněji, a těšíme se na shledanou v září.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V  poslední době se toho v  ma-
teřské škole událo opravdu 
hodně. Ve  všech třídách pro-
běhly besídky ke svátku matek. 
Děti předvedly pásmo básni-
ček a  písní v  Kulturním domě 
v  Třebechovicích a  byly zazpí-
vat v  pečovatelském domě 
babičkám k  jejich svátku. Nej-
starší děti navštívily Planetári-
um v  Hradci Králové. Tato akce 
měla úspěch nejen u  dětí, ale i 
učitelek. Děti se dozvěděly 
mnoho informací a  zajímavos-
tí. Naše děti se byly také podí-
vat v Týništi n. O., kde mají u ZŠ 

nové dopravní hřiště. V  týdnu 
od  21. 5. - 25. 5.2018 proběhla 
škola v přírodě. Zúčastnilo se 23 
dětí. Moc se nám líbilo prostředí 
okolo chaty Horalka ve  Sněž-
ném v  Orlických horách. Téma-
tem akce byli INDIÁNI. Na  toto 
téma jsme organizovali výlety, 
tvoření a  ostatní zábavu. Děti 
z Veverek a Berušek byly na vý-
letě ve Starých Hradech. V červ-
nu nás čekají výlety do Potštej-
na a  do  Častolovic. Začátkem 
měsíce proběhla schůzka s  ro-
diči nových dětí a beseda s psy-
choložkou na téma: Vstup dítěte 

do  MŠ. V  některých třídách pů-
jdou děti Za  pokladem. V  Ne-
pasicích bude indiánský den 
s  opékáním buřtů a  námořnic-
ký den. U  nás v Třebechovicích 
proběhl bublinkový den a  Žab-
ky byly na  Bědovicích a  viděly 
daňky. Paní Leichterová všech-
ny děti společně na  třídách 5. 
6. 2018 vyfotila. Největší akcí 
byla Zahradní slavnost a  pa-
sování na  školáky. Děti, které 
jdou v  září do  školy, byly 31. 
5. 2018 odpoledne slavnostně 
pasovány na  školáky, dostaly 
knížku s  věnováním a  diplom. 

Aby tento den nebyl jen tak 
obyčejný, spojili jsme ho s osla-
vou MDD. Proto byl pro děti při-
pravený skákací hrad, stánek se 
zmrzlinou a  hudební program 
se soutěžemi. Velký dík patří 
Káje a  Irence z kosmetiky, které 
po  celou akci malovaly dětem 
obličeje. Moc jsme si to všechno 
užili. Ještě nás čeká na  zahradě 
v  Třebechovicích opékání buř-
tů s  rodiči (20.6.2018), přivítání 
léta a potom se už budeme těšit 
na prázdniny.

 Bc. Alena Jeremiášová,
 ředitelka MŠ

DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE (DDM)

POBYTOVÝ TÁBOR na  Zemské bráně 

v Orlických horách 1. - 13 . 7. 2018

VÝLETY

2. 7. pondělí – výlet do městského muzea v Letohradě 
  (Jára Cimrman)
3. 7. úterý – zámek Potštejn, interaktivní výstava 
  „Hraběnčiny nové šaty“, Bubákov
4. 7. středa –   Doudleby n/Orl., přírodovědné muzeum

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Cena 800,- Kč, jednotlivé dny po individuální dohodě á 200,- Kč
9. 7. – 13. 7. PŘÍRODOVĚDNÝ EXPERIMENTÁŘ - výlet do  obory 
v Bědovicích, zooparku Stěžery, naučná stezka na Biřičce, přírodo-
vědné pokusy v DDM a další

20. 8. – 24. 8. DETEKTIVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - hra s detektiv-
ní záplektkou, v  klubovně i  venku, pašerácká stezka, cyklovýlet 
k Mlýnskému rybníku a krytému dubu, výlet do Brandýsa nad Orlicí 
– labyrint v parku Klopoty 

27. 8. – 31. 8. ZÁLESÁK - indiánské a stopařské dovednosti, pěší 
výlet do Štěnkova, poníci na farmě, výlet na Potštejn – westernový 
kemp, bivakování na Sutých březích, uzlování, zálesácká abeceda

změna programu vyhrazena

• Výlety a příměstské tábory jsou vhodné pro děti od 6 let do 15 
let. 

• Přihlašovat se můžete v průběhu června. 
• Přihláška je k  vyzvednutí v  DDM nebo k  vytisknutí na  našem 

webu: www.ddmtre.cz 
• dotazy na  e-mailu info@ddmtre.cz, nebo na  tel.: 607  066  029 

nebo736 770 462 

Léto 2018 s DDM
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PODĚKOVÁNÍ

Vyslovujeme velké poděkování všem našim externím vedoucím 
a dobrovolníkům za jejich zcela profesionální práci s dětmi. Děku-
jeme i našim dětem za jejich práci a nadšení.
Budeme se na Vás těšit i v příštím školním roce a  již nyní pro Vás 
máme připravené zajímavé novinky.

PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK CHYSTÁME NOVÉ KROUŽKY:

Kutil – práce se dřevem a modelařina, od 10 let
Chovatel – péče o  králíčky, mazlivé chocholaté slepice a  holuby, 
příprava na závody
Mlsoun – základy pečení a vaření
Pohybovka – pohybové hry pro školní děti,
Míčové hry, Stolní hry, Včelař a Šití pro dospělé

CHYSTÁME:

V  sobotu 8. 9. 2018 od  14.00 do  17.00 pořádáme Kroužkování 
spojené se zápisem do kroužků. Můžete se seznámit s vedoucími 
i náplní práce v kroužcích, vyzkoušet si různé aktivity, prohlédnout 
si n DDM.
Ve spolupráci s TMB a Monikou Malou připravujeme na 9. 9. 2018 
od 14.00 Pohádkový les. Těšíme se na Vás.

Kolektiv DDM

Více informací na www.ddmtre.cz

Šachisté Třebechovic jako kaž-
dý rok odehráli mnoho turnajů 
v  Královéhradeckém kraji plus 
republikové soutěže. Mnohem 
lépe se nám dařilo ve všech sou-
těžích družstev, mezi jednotlivci 
jsme si však připsali do  klubo-
vých statistik tři krajské tituly. 
Děti hrají dvě dlouhodobé kraj-
ské soutěže družstev a  jedno-
denní KP družstev mladších 
žáků. Letos se přebor znovu ko-
nal v Rychnově n. Kn. a náš oddíl 
měl mimořádnou sestavu, když 
v  pětičlenném družstvu do  12 
let hráli čtyři sourozenci Res-
chelovi doplnění V. Hansíkem. 
Skoro rodinné družstvo obsadi-
lo krásné čtvrté místo. Medailo-
vá umístění byla daleko, přesto 
jsme velmi spokojeni. Také KP 
žákovských družstev se hráčům 
Třebechovic povedl, když jsme 
přesvědčivě vyhráli nad mírně 
slabšími soupeři a  páté místo 
odpovídá našim ambicím. Zá-
kladní sestava byla Zdechovský, 
J. Reschel, Majoroš, Doležal, Ka-
rásek a  M. Reschel, střídali Res-
chelová, Pírko a bratři Menclovi. 
Béčko slouží v nižší krajské sou-
těži především k  návyku hraní 
šachových partií s povinným zá-
pisem všech odehraných tahů. 
Skončili jsme celkově na  12. 
místě, což je proti loňsku mírně 
horší umístění. Nejvíce partií se-
hráli M. Reschel, R. Mencl, Res-
chelová a Hansík, do soutěže za-
sáhli také další členové kroužku, 
Majoroš, Pírko, J. Reschel a  D. 
Mencl.
Hodnocení soutěží jednotlivců 

je třeba začít vý-
sledky na  Mistrov-
ství Čech v  Harrachově, kam se 
musíme kvalifikovat z krajských 
přeborů. V kategorii H14 skončil 
na  39. místě Zdechovský, což 
bylo za  očekáváním, protože 
cílem byla první dvacítka v  po-
řadí. Lepších výsledků dosáhli 
sourozenci Reschelovi na  mis-
trovství do  10 let, kde skončil 
Matouš na  25. místě (nejlepší 
hráč KH kraje) a Anna mezi dív-
kami na  10. místě, čímž potvr-
dila loňské vítězství v  mladší 
kategorii, když lepší byly pouze 
o jeden rok starší hráčky. V kate-
gorii H8 se Josef umístil na  33. 
místě a  vylepšil svoje minulé 
umístění, za  rok bude mít ještě 
další šanci. Krajské přebory jed-
notlivců v  klasickém šachu se 
konaly v Havlovicích a pěkného 
výsledku dosáhl Zdechovský, 
protože jeho čtvrté místo v kat. 
H16 znamená postup na MČech. 
Ve stejné kategorii byli ještě 11. 
Majoroš a  14. Mencl, „očekáva-
nou“ zlatou medaili v  kat. D10 
získala Anna Reschelová a v nej-
mladší kategorii H8 skončil 6. 
Josef Reschel. 
Jednodenní KP v  rapid šachu 
byl pro Třebechovice mnohem 
povedenější, protože zlatou 
medaili vybojoval v kat. H14 To-
biáš Zdechovský, když získal 6,5 
bodu ze sedmi partií. Druhou 
medaili pro klub získala stříbr-
ná Reschelová v kat. D10, těsně 
pod stupni vítězů byl čtvrtý J. 
Reschel. Dalším umístěním dětí 
z  DDM dle věkových kategorií 

bylo šesté místo M. Reschela, 
deváté Pírka a  desátý skončil 
Majoroš. Stejným časovým tem-
pem se hrají turnaje Velké ceny 
Královéhradeckého kraje, které 
se konají na  různých místech. 
Nejlepší turnaj jsme sehráli 
před vánočními svátky v Hradci 
Králové, kde všichni čtyři sou-
rozenci Reschelovi ve  své vě-
kové kategorii získali stříbrnou 
medaili. Je škoda, že se tento 
úspěch už zopakovat nepo-
dařilo, ale přesto jde o  zápis 
do historie našeho oddílu. Jedi-
né turnajové vítězství si připsal 
nejmladší člen klubu Josef Re-
schel ve  Studenci, Anna získala 
medaili mezi dívkami při každé 
účasti na  turnaji. U  ostatních 
hráčů uvádím nejlepší výsledek 
napříč pěti věkovými kategori-
emi: 3. Zdechovský, 9. Pírko, 10. 
Majoroš, 17. Doležal, 19. Hansík 
a 25. Mencl.
Soutěže družstev jsou hlavní ná-
plní činnosti dospělých šachistů 
DDM Třebechovice a  v  letošní 
sezóně jsme dosáhli dobrých 
výsledků ve všech stupních sou-
těží. V  krajském přeboru jsme 
měli těžký začátek, kdy jsme zís-
kali jenom jeden bod za remízu, 
a proto nám sebevědomí zvedla 
těsná domácí výhra nad Lípou 
B. Po dalších remízách jsme vý-
razně vyhráli v  utkáních s  na-
šimi nejvzdálenějšími soupeři 
v Hronově a ve Vrchlabí, kde se 
hráčům DDM povedlo zvítězit 
ve všech čtyřech partiích bílými 
figurami. Konečné sedmé mís-
to v  krajském přeboru je druhé 
nejlepší v historii klubu. Nejvíce 
bodů si připsali Nosek, Slavík, 
Krása, Mareš a  M. Kracík, další 
hráči sehráli většinou menší po-
čet utkání. Na  osmé šachovnici 
hrál zdatně Zdechovský, kte-
rý si nahlas svými výkony řekl 
o  základní sestavu v  áčku pro 
příští sezónu. Béčko v  krajské 
soutěži mělo na  začátku tři po-
rážky, ale po  jednoznačné vý-
hře v  České Skalici se odrazilo 
ke  středu tabulky. Nečekalo se 
naše vítězství proti celkově dru-
hému družstvu tabulky Kostelci 
n.Orl., který rozhodli dva nej-
mladší členové týmu. Po  dvou 
dalších výrazných výhrách se 

naše béčko posunulo na  devá-
té místo, které odpovídá našim 
ambicím a  síle družstva. Body 
pro družstvo získávali praktic-
ky všichni hráči, kteří nastou-
pili k  utkáním, přesto největší 
počet měli Zdechovský, Krása 
a  Bednář. Dva z  nich jsou nej-
mladšími členy družstva, což je 
dobré znamení do  budoucna. 
V  letošní sezóně jsme po  pěti 
letech postavili třetí družstvo, 
které startovalo v  Regionálním 
přeboru. Přednost do  sestavy 
na  všechna utkání měli naši 
nejmladší šachisté žákovského 
věku, které doplňovali dospě-
lí podle potřeby, především 
na  venkovní utkání. Alespoň 
jednou si za družstvo C zahrálo 
16 hráčů, nejčastěji Dvořák st., 
Majoroš a Doležal. Nejdůležitěj-
ším aspektem byly získané zku-
šenosti mladých šachistů mezi 
dospělými a  každý získaný bod 
je úspěchem. Zároveň je pěkné 
konečné osmé místo v  tabulce 
přeboru mezi deseti účastníky.
Šachový klub uspořádal v míst-
ní sokolovně KP družstev v rapid 
šachu, kde jsme po dlouhé době 
postavili dvě družstva. Turnaj 
byl napínavý až do konce, naše 
první družstvo se pohybovalo 
na  medailových místech, ale 
celkově jsme skončili na 6. mís-
tě s  těsným bodovým odstu-
pem. Proti minulému roku jde 
o výrazné zlepšení, ale je škoda 
nevyužité příležitosti na  me-
daili. Druhé družstvo skončilo 
na  desátém místě, za  příkladné 
uspořádání přeboru jsme sklidili 
pochvalu od řídícího orgánu. Ze 
soutěží jednotlivců byly nejdů-
ležitější účasti na  MČR seniorů, 
kde skončili 22. Sedláček a  39. 
Mareš, Slavík vybojoval první 
místo a krajský titul v KP ve Fis-
cherových šachách, kterého do-
plnil ještě 6. Krása. Čtyři hráči 
startovali na  KP v  blesku, nejú-
spěšnější byl Krása na 23. místě, 
kterému se také dařilo na tradič-
ním vánočním turnaji v Kostelci 
n.O., kde byl sedmý. Letní pře-
stávku využijeme k  odpočinku, 
protože obhájit všechny dosa-
žené výsledky nebude snadné.

Jan Slavík,
 vedoucí šachového oddílu

Šachy v Domě dětí a mládeže

Heldova městská knihovna
PŮJČOVNÍ DOBA BĚHEM PRÁZDNIN

*ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ*

Pondělí a čtvrtek 09:00 – 12:00 13:00 – 18:00
*ODDĚLENÍ PRO DĚTI*

Úterý 10:00 – 12:00
Kontakty: 495 592 198, 495 592 390, info@hmk.cz, www.hmk.cz



10 Třebechovické Haló

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

V  úterý 29. květ-
na přijel do  Le-
sokruhu pan 

včelař i  se svými včelkami. Děti 
viděly, jak vypadá úl, ve kterém 
včely bydlí, prohlédly si jednot-
livé rámky, které si mohly oču-
chat, a tak zjistit, že voní voskem. 
Pozorovaly i  malinké komůrky, 
ve kterých se včelky líhnou. Ve-
liká legrace byla, když si vyzkou-
šely včelařské klobouky se sítí. 
V  malém úlku, který pan včelař 

Vzácná návštěva

na lesokruhové zahradě
přivezl s  sebou, jsme za  sklem 
viděli včely dělnice, trubce i krá-
lovnu označenou žlutou tečkou. 
Také jsme se dozvěděli, proč 
včelaři okolo úlů kouří ze speci-
álního zařízení zvaného dýmák. 
Sladkým hřebem vzácné návště-
vy byla ochutnávka nejčerstvěj-
šího medu přímo z plástu. Panu 
včelařovi jsme jako poděkování 
předali kopr z  naší zahrádky 
a  těšíme se na  další návštěvu 
příští rok. 

Hned další den našly děti v  zá-
zemí školky dopis, ve kterém nás 
zvala Studánková víla na schůz-
ku. Za mostkem, kde jsme minu-
lý týden čistili potok od všemož-
ných odpadků (např. ramínko 
na šaty, lahve plastové i skleně-
né, obaly od sušenek apod.), se 
v  lese zjevila postava v  bílých 
šatech a  závoji. Děti s  otevře-
nými pusami sledovaly, jak Stu-
dánková víla přitančila až k nim, 
a dozvěděly se, že jim přišla po-
děkovat za to, že jsme jí a ostat-
ním lesním bytostem a zvířatům 
vyčistili vodu. Na oplátku dětem 

Víla pozvala děti do lesa, aby jim poděkovala za čištění Alby
rozlila do  maličkých hrníčků 
studánkovou vodu, která dává 
radost. I  my jsme poděkovali 
pomocí písničky o  vílách, roz-
loučili se a  víla zmizela mezi 
stromy... Rádi bychom i jménem 
Studánkové víly požádali ctěné 
čtenáře Haló, aby byli tak hodní 
a  své odpadky si buď odnášeli 
zpátky domů, nebo je odkláda-
li do  nádob k  tomu určených 
(jsou to takové ty válce na nož-
ce, obvykle umístěné u laviček). 
Děkujeme :)

Martina Kašparová,
koordinátorka lesní mateřské školy

Foto archiv Lesokruhu

SKAUTI

Květen bývá tradičně jeden z  nejnabitějších 
měsíců skautského roku. Aby ne, slibuje sta-
bilně pěkné počasí a  to letošní bylo náramné. 
Na  Den osvobození jsme tradičně vyrazili směr 
Orlické Záhoří, kde sbíráme kameny z  místních 
luk, za což nám zemědělci poskytnou zdarma tá-
bořiště pro náš letní tábor. V krásném, slunném a teplém dni jsme 
prochodili a  také projezdili na  traktoru celé Záhoří od Bedřichov-
ky po Černou Vodu. Bylo nás třiadvacet a přes únavu po celoden-
ní práci jsme se ještě dojeli podívat na naše tábořiště. No, co vám 

mám říkat, už abychom tábořili. Ale do tábora zbývá ještě několik 
týdnů. Hned následující sobotu jsme měli ,už ani nevím kolikátý 
(tuším, že sedmnáctý), ročník cyklistického putování mikroregio-
nem Třebechovicko „Okolo Orebu“. Mikroregion Třebechovicko je 
zároveň partnerem akce, za což děkujeme. Společně s místní orga-
nizací Orla jsme na trati přivítali kolem 250 účastníků. Většina z nich 
vyjela za krásného slunného počasí, aby je těsně před cílem nebo 
na trati stihla řádná průtrž mračen. Množství vody, které najednou 
spadlo na  zem, bylo tak velké, že bohužel vytopilo i  náš skaut-
ský dům, a tak bylo nutné ze suterénu vynosit nábytek, vše vytřít 
a  uklidit a  po  vyschnutí zase vše nanosit zpět. Následující víkend 
jsme pořádali třetí ročník Skautského orientačního běhu, zkráceně 

SOB. Přišlo 55 závodníků, kteří 
v  ulicích města tu běželi, tu se 
procházeli s  dětmi a  kočárky, 
a přitom na trati luštili lehčí šif-
ry. Opět bylo nádherné počasí 
a  my děkujme všem závodní-
kům, kteří se postarali o  skvě-
lou atmosféru závodu. A  gra-
tulujeme vítězům. Ovšem náš 
největší květnový úspěch jsem 
si nechal nakonec, věren heslu: 
to nejlepší nakonec. O  tom sa-
mém víkendu, kdy jsme pořá-
dali SOBa, se zúčastnila hlídka 
našich nejmenších chlapců Vlčat Účastníci brigády v Orlickém Záhoří, foto: Přemysl Pistora
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 ◄ Družina Bobrů a jejich vedoucí na krajských závodech
v Novém Městě n. M.

Zleva stojící: vedoucí Matěj Horák, Vojtěch Štursa, Vojta Mašek, šest-
ník Ondra Pistora, Lukáš Šrámek, Damián Rous, vedoucí Dan Procház-

ka. Dole klečící zleva: Zdenda Sláma, Šimon Urbánek, David Bastl,
foto: Přemysl Pistora 

krajských závodů. Poté, co vyhráli základní kolo, se v tomto postu-
povém umístili na krásném druhém místě mezi dalšími 14 hlídka-
mi z  celého kraje. Jen těsně jim tak unikl postup do  celostátního 
kola, které bude na podzim. Moc jim gratulujeme. Kluci si víkend 
plný závodů, zkoušek, ale i aktivně prožitého volného času s boha-
tým doprovodným programem velmi užili. Tak snad se nám bude 
jako našim “Vlčákům” dařit i nadále. 

 Přemysl Pistora

▲ Medailisté SOB v kategorii Rodinná.
Zleva: Pistorovi, Dvořákovi a Cihlářovi, foto: Přemysl Pistora

13. 5. u  příležitosti Dne matek, Letecko-
-modelářský klub Třebechovice uspořádal 
výstavu modelů letadel. Návštěvníci moh-
li zhlédnout 45 modelů různých kategorií a velikostí. K vidění tak 
mohly být soutěžní unikáty z  roku 1955 našeho nejstaršího člena 
pana Koudelky, ale také úplně nové, ještě nezalétané stroje. Průběh 
výstavy doplňoval letovými ukázkami s halovým akrobatem talen-
tovaný a nejmladší modelář Martin Čížek.Také dcery Karla Koudel-
ky ml. předváděly, co všechno umějí s RC autíčky. Na velkoplošné 
obrazovce se střídaly obrázky z  modelářských akcí. Pro nejmenší 
návštěvníky jsme připravili malá házedla z odolného EPP materiálu, 
s kterými si mohli vyzkoušet první letové krůčky. Výstava byla ote-

vřena od  8 do  17 hodin. Jen škoda, že se 
nepřišlo podívat více lidí, aby viděli, s  ja-
kými modely létají třebechovičtí modeláři.
Veliké poděkování patří TECHNICKÝM 
SLUŽBÁM TŘEBECHOVICE a  MUZEU BET-
LÉMŮ za  účast na  přípravě výstavy. Také 
děkuji všem členům klubu, kteří se zúčast-
nili, půjčili své modely a pomohli s průbě-
hem výstavy. 

Za klub Pavel Lukášek

Letadla na zimáku

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

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc 

červen – červenec – srpen 2018

 12. 6. NÁMOŘNICKÉ DOPOLEDNE – vyrobíme si spous-
tu různých lodiček…., můžete přijít v kostýmu námořníka, piráta, 
za hezkého počasí bude program venku, od 10 hodin
 19. 6. ZAVŘENO

 26. 6. GRIL PÁRTY – každý si doneste, co máte rádi na gril. 
Společně si to upečeme, od 10 hodin
 2. - 8. 7. ZAVŘENO 
 10. 7. PEČENÍ DOMÁCÍHO CHLEBA – Erika Hostinská nás 
naučí, jak si doma připravit výborný chléb, od 10 hodin
 12. 7. CVIČENÍ MIMINEK – od  10 hodin klasická hodina 
s Romčou Svobodovou.
 17. 7. VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY – vyrazíme na ranč do Bělečka. 
Doprava vlastní – kolo, auto. Sraz v 10 hodin na místě.
 19. 7. ZPÍVÁNKY – od 10 hodin si přijďte zazpívat s Radkou 
Řehákovou.
 24. 7. JÍZDY NA  PONÍCÍCH V  BĚDOVICÍCH – bližší info 
zjišťujeme. Za  nepříznivých podmínek volná herna v  Domečku 
10 – 11.30 hodin
 26. 7. BATIKOVÁNÍ – každý si donese vlastní kousek na bati-
ku, vše ostatní zajištěno. S Terkou Podolníkovou od 9.30 hodin
 31. 7. VÝLET DO TÝNIŠTĚ NA  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – je na Vás, 
jaký způsob dopravy zvolíte...kolo, vlak, auto. Sraz je v  10 hodin 
na hřišti v Družstevní ulici. Prosím, hlaste se na fb, e-mailem, sms 
zprávou.
 2. 8. PALAČINKY – upečeme si dva různé druhy, od 10 ho-
din, doneste si vlastní džem, marmeládu, tvaroh… co máte rádi.
 7. 8. ZUMBIČKA S KLÁRKOU – kluci, holky, přijďte se tro-
chu rozhýbat, od 10 hodin
 9. 8. CVIČENÍ BATOLAT – od  10 hodin klasická hodina 
s Šárkou Lorencovou.

 14. 8. VÝLET DO HK ZA HASIČI – prohlídka hasičského auta, 
zbrojnice… Sraz v 9,30 hodin u zimního stadionu
 16. 8. PEDIGOVÁ DÍLNA – Lenka Koutná nás naučí tvořit 
s tímto přírodním materiálem, od 9,30 hodin
 20. - 31. 8. ÚKLID V  DOMEČKU – moc prosíme, kdo by mohl 
a chtěl, přijďte nám pomoct. Každá ruka vítána.

O PRÁZDNINÁCH PRO VÁS MÁME PROGRAM POUZE V ÚTERÝ 

A VE ČTVRTEK. BĚŽNÝ PROGRAM NEPROBÍHÁ.

PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO.

DOPOLEDNÍ PROGRAM ZAČÍNÁ 3. 9., ODPOLEDNÍ 17. 9.

UKÁZKOVÝ TÝDEN proběhne od 10. do 14. 9. 2018

Připravujeme od září:

JÓGA – v  pondělí od  19.15 a  ve  středu od  19.30 hod. s  lektorem 
Mgr. Jiřím Mlatečkem 

Další informace a pravidelný program najdete

na www.rcdomecek.com
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KULTURA

Slavnost Svátek matek 
V  neděli 13. května uspořádalo Středisko místní kultury při TMB 
a  Technické služby Třebechovice pod Orebem tradiční slavnost 
Svátek matek. Akce proběhla za Kulturním domem a kromě celé 
řady atrakcí, jako byla např. jízda na ponících, proběhl bohatý pro-
gram, který pomohli připravit organizace DDM, RC Domeček z.s., 
TJ Orel, ZŠ a ZUŠ (všechny z Třebechovic pod Orebem). Mohli jsme 
se pokochat např. mini módní přehlídkou, judo zápasy nebo taneč-
ními vystoupeními. Úvodního slova se ujal pan místostarosta a zá-
roveň ředitel zdejší základní školy Mgr.  Roman Drašnar. Následné 
moderování zajistil Milan Hajn, herec z královéhradeckého loutko-
vého divadla Drak. Slavnostní den zakončila mladá progresivní ka-
pela Electrophonix taktéž z Hradce Králové, která představila v ne-
obvyklém podání zahraniční hity jak současné, tak i minulé. Všem, 
kdo se na této akci podíleli, tímto ještě jednou děkujeme za bohatý 
a pestrý kulturní program. 

Bc. Jan Šimek, kulturní referent

Kinematograf

bratří Čadíků
V  srpnu si určitě nenechte ujít Kinematograf 
bratří Čadíků, který letos oslavil 27. výročí své-
ho vzniku. Tzv. pojízdné kino po  celé České 
i Slovenské republice na svých projekcích vybírá dobrovolné vstup-
né, které je každoročně věnováno na  charitativní účely (celková 
částka, kterou Kinematograf od  začátku své existence vybral, činí 
více než 11 milionů Kč). A na jaké české filmy se letos můžete těšit? 
19. 08. Bajkeři (komedie; režie: Martin Kopp; hrají: Adam Mišík, 
Hana Vagnerová)
20. 08. Bezva ženská na krku (romantický; režie: Tomáš Hoffman; 
hrají: Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský)
21. 08. Špunti na  vodě (komedie; režie: Jiří Chlumský; hrají: Jiří 
Langmajer, Pavel Liška)
22. 08. Anděl Páně 2 (pohádka; režie: Jiří Strach; hrají: Ivan Trojan, 
Jiří Dvořák)
Promítání pod širým nebem proběhne v  areálu za  Kulturním do-
mem a začne vždy ve 21.00 hod.

Letní diskotéka
V  pátek 29. června 
2018 budete mít 
možnost si zatanco-
vat pod širákem v areálu za kul-
turním domem na  ty největší 
české a slovenské hity od šede-
sátých let až po  dnešek. Bude 
se na  vás těšit opět DJ Uncle 
Floyd (působící 
např. ve  vysoko-
školském klubu 
AC v  HK). K  tan-
ci či poslechu 
srdečně zveme 
od 20.00. 

Loučení s létem
Třebechovické muzeum betlé-
mů ve spolupráci s DDM pro Vás 
připravují na  pátek 31. srpna 
2018 program s  názvem Lou-
čení s létem. Akce bude začínat 
v 17:00 a bude probíhat za Kul-
turním domem. Na  co se mů-
žete např. těšit? Na soutěže pro 
děti nebo dvě country kapely, 
kterými jsou Severka z  Hrad-
ce Králové a  Tomy z  Opočna. 
Vstupné pro dospělé bude 50 Kč 
a  pro děti zdarma. Bližší infor-
mace se dozvíte včas z  našich 
plakátů, facebooku nebo míst-
ního rozhlasu. 
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TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ

Muzeum o prázdninách
Pro letní dny si pro Vás muzeum připravilo v  rámci 
výstavy „Stará řemesla – tradice, um a  zručnost na-
šich předků“ řemeslné dílny. Můžete se přijít podívat 
na  výrobu skleněných figurek, nechat se inspirovat paličkovanou 
krajkou, okouknout práci kováře, zvonaře nebo hrnčíře. Sami si mů-
žete vyzkoušet předení na kolovrátku nebo glazurou ozdobit kera-
mický svícen. Řemeslné ukázky budou probíhat od 9.00 do 16.00 
hodin v 1. patře muzea. Návštěvníci muzea mají dílničky zahrnuty 
v  ceně, pokud někdo bude chtít navštívit pouze dílničku, zaplatí 
jednotný vstup 30,- Kč. 
23. června výroba skleněných figurek u sklářského kahanu
7. července zvonař a pasíř, prodej zvonků a keramiky z Deštného 
v Orlických horách 
21.července paličkovaná krajka 
18. srpna kovář – kování drobných předmětů 
25. srpna předení na kolovrátku a dílnička pro děti, jednoduché 
tkaní
26. srpna hrnčíř a dílnička pro děti, malování svícnů

Fotosoutěž o čokoládový betlém 

Poznáš místa ve svém městě?

Soutěž od 4. 5. do 21. 10. 2018, pro děti do 15 let
Pravidla: Podle tří dobových fotografií by měly děti najít dané mís-
to ve  městě a  pořídit jeho současnou fotografii. Fotografie všech 
tří míst mohou:

Petra Zárubová z Podorlického skanzenu Krňovice předvedla předení 
na kolovrátku. 25. srpna si to můžete přijít vyzkoušet i vy. 

Nápovědu naleznete ve výstavě „Stará řemesla – tradice, um a zruč-
nost našich předků“ v 1.patře Třebechovického muzea betlémů.

a) poslat elektronicky na adresu pokladna@betlem.cz
b) přinést osobně vytištěné na pokladnu muzea
Do zprávy je třeba uvést jméno dítěte a kontakt na zákonného zá-
stupce (telefon nebo email).
Vylosujeme 5 výherců sladkých cen.

1)

2)

3)
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Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování) 
Pokračujeme ulicí Na Stavě směrem k železničnímu přejezdu.

NĚCO Z HISTORIE

Čp. 466 
V roce 1907 Karel Svoboda postavil novostavbu domku na pozem-
ku, který v  roce 1908 koupili Antonín a  Anna Šramarovi. Dalšími 
majiteli se v roce 1911 stali Karel a Marie Baborákovi. V roce 1952 
přešlo vlastnictví na  Karla Baboráka ml. a  Boženu Baborákovou. 
V roce 1969 dům koupili Jindřich a Jitka Filipovi. V rodině je dům 
doposud.
Karel Baborák byl koželuh, měl v domě koželužskou dílnu a vlastní 
kanalizaci na  odvod splaškových vod. Povolení ke  zřízení žumpy 
a kanalizace dostal v roce 1947.
V roce 1921 zde bydlel koželuh Karel Baborák, jeho manželka Marie 
a  děti Božena, Růžena a  Karel. V  roce 1930 zde byl uveden dílo-
vedoucí Karel Baborák s manželkou a dětmi Růženou a studentem 
Karlem. Po Baborákových zde bydlí rodina majitelů.
Jindřich Filip byl v letech 1967-70 předsedou JZD Oreb Třebecho-
vice.

mřela jako svobodná, a tak v roce 1938 dům dědictvím přešel zpět 
na rodiče, Antonína a Kateřinu Kolářovy. V roce 1944 a 1949 dům 
zdědily jejich děti – Anežka, provdaná Hašková, Marie, provdaná 
Hájková, Jaroslav Kolář a  Karel Kolář. Od  roku 1977 dům vlastní 
vnučka Anežky Haškové s manželem.
V roce 1929 Jaroslav a Božena Kolářovi uskutečnili nástavbu pod-
krovních místností a přestavbu dřevníku na skladiště. Antonín Ko-
lář byl švec, od roku 1909 v domě provozoval obuvnickou činnost, 
kterou později ve třicátých letech převzal jeho syn Jaroslav Kolář. 
V roce 1933 Božena Kolářová provedla nástavbu dalších dvou míst-
ností. Do současné podoby byl dům přestavěn současnými majiteli 
v období let 1977-78.
V  roce 1921 zde bydleli Antonín a  Kateřina Kolářovi s  pěti dětmi. 
V  roce 1930 zde bydlela účetní Božena Kolářová, její rodiče, bratr 
obuvník Jaroslav, později s manželkou Vlastou, a - bratr obchodní 
příručí Karel. Karel a Jaroslav se odstěhovali, zůstali  tu bydlet Marie 
a Jindřich Hájkovi a Anežka a František Haškovi s dětmi. František 
Hašek zde žil do roku 1967, jeho manželka Anežka do roku 1979.
František Hašek byl ruským legionářem. V červnu 1916 padl do za-
jetí, o rok později vstoupil do legií.

Zprava čp. 160, čp. 466 a 467, 475 a 476 (přibližně 30. léta 20. století)

Čp. 467
V  roce 1908 postavil stavitel Karel Svoboda levou polovinu dvo-
jdomku a jeho majiteli se stali Josef a Emilie Hrubí. V roce 1921 pak 
nemovitost koupili Josef a Hermina Andrysovi. V roce 1952 se ma-
jitelkou stala tehdy nezletilá Zdenka Panenková. V  roce 1971 pak 
dům koupil Vlastimil Krčmář a nadále je v majetku rodiny. 
Vlastimil Krčmář v  roce 1984 přistavěl na  domek patro a  provedl 
celkovou opravu domu.
V  roce 1921 zde bydlel zámečník Josef Hrubý s manželkou Emilií, 
synem Josefem, dcerou Marií a svojí maminkou Annou. V roce 1930 
zde pak bydlel tovární dělník Josef Andrys, jeho manželka Hermína, 
která byla šička, dále František Samek (otec Hermíny Andrysové), 
řezník Karel Panenka s manželkou Klárou (sestrou Hermíny Andry-
sové) a dětmi - synem, zámečníkem Karlem a dcerou Vlastou. Josef 
Andrys zde žil do roku 1967, jeho manželka Hermína do roku 1966. 
Další majitelka Zdenka Panenková tady dlouho nebydlela, pouze 
v období let 1970-1971. Od roku 1973 zde bydlí Vlastimil Krčmář se 
svojí rodinou. Před rokem 1973 tu mnoho let jako nájemníci bydleli 
v jedné místnosti manželé Zimovi.

Čp. 475
V roce 1908 Karel Svoboda postavil novostavbu domku a jeho prv-
ními majiteli se v roce 1909 stali Antonín a Kateřina Kolářovi. V roce 
1926 dům od rodičů koupila dcera Božena Kolářová, která však ze-

Čp. 475 s vývěskou obuvníka Koláře

Čp. 476
V roce 1908 Karel Svoboda postavil novostavbu domku a jeho prv-
ními majiteli se v roce 1909 stali Jan a Marie Daksovi. V roce 1937 
smlouvou postupní a odevzdací listinou přešlo vlastnictví domku 
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na jejich vnučku, nezl. Jitku Pošíkovou, v roce 1949 provdanou Mar-
hovou. V roce 1982 se pak majitelem stal její syn Milan Marha. 
V  letech 1982 – 1984 proběhla celková rekonstrukce domu a  pří-
stavba patra.
V  roce 1921 zde bydlel koželuh Jan Daksa s  manželkou Marií, že-
lezničář Josef Pošík s  manželkou Marií, rozenou Daksovou, Anna 
Čtvrtečková a další tři podnájemníci. V roce 1930 to byl Jan Daksa 
s manželkou, jejich dcera Marie Pošíková s dcerou Jitkou.
Marie Pošíková zde žila do roku 1977. Zůstala tu bydlet její dcera 
s manželem Josefem Marhou a syny Josefem, Jiřím a Milanem. Jo-
sef Marha tu žil do roku 2002, Jitka Marhová do roku 2006. Synové 
Josef a Jiří se odstěhovali a v domě zůstal bydlet syn Milan.
Josef Marha byl pekař. Pocházel z Librantic, kde měl původně pe-
kárnu. Po jejím zrušení, asi v roce 1958/9, přešel do pekárny do Tře-
bechovic, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Dodnes Třebe-
chováci vzpomínají na voňavé pečivo či velké housky, které se zde 
za něho pekly.

Čp. 550
Tuto polovinu dvojdomku postavilo v roce 1923 stavební družstvo. 
V  roce 1934 se majiteli stali Josef a Emilie Kavalírovi. V  roce 1955 
dům koupili Jaroslav a Antonie Blažkovi a v roce 1972 pak vlastnic-
tví přešlo na jejich dceru Jaroslavu, provdanou Pleslovou. Dům pak 
v roce 2001 zdědila současná majitelka, dcera Jaroslavy Pleslové.
Dům svoji podobu moc neměnil, v roce 1925 Josef Kavalír provedl 
přístavbu domu a rekonstrukci dřevníku a v letech 1928- 1930 pak 
přístavbu dílny ve  dvoře, která dostala později samostatné číslo 
popisné. 
V  roce 1930 zde bydlel Josef Kavalír, který měl živnost na  výrobu 
koženého zboží, spolu s manželkou Emilií a synem Josefem. Později 
zde bydleli Blažkovi, Antonie Blažková zemřela v  roce 1959, Jaro-
slav Blažek zde žil do  roku 1972, jejich dcera Jaroslava, provdaná 
Pleslová, pak do roku 2001. Současná majitelka zde bydlí doposud.

Čp. 827 vzadu ve dvoře za čp. 550
Toto čp. bylo původně postaveno jako brašnářská dílna v  letech 
1928-1929 Josefem a  Emilií Kavalírovými. Zkolaudováno bylo 
v roce 1930. V roce 1934 přešlo vlastnictví příklepem na Občanskou 
záložnu v Třebechovicích. V roce 1936 pak dílnu koupila Helena Pi-
trmanová, v roce 1940 provdaná Bidlová. V roce 1953 se majitelem 
podle výměru o znárodnění stal Československý stát – Lira, národní 
podnik v Třebechovicích pod Orebem.
Dalším výměrem z roku 1958 se majitelem staly Východočeské dře-
vařské závody, národní podnik se sídlem v Trutnově a  k  1. lednu 
1960 byl na  základě administrativní dohody uskutečněn převod 
správy na  Místní národní výbor v  Třebechovicích pod Orebem. 
V roce 1991 byl dům vrácen v restituci dědičce MUDr. Aleně Bidlo-
vě. Od roku 2005 je ve vlastnictví současného majitele.
V roce 1936 dostala Helena Pitrmanová povolení k používání továr-
ny na lišty v čp. 550. Jednalo se však o dílnu v tomto čp. K původně 
přízemní dílně nechala v roce 1936 přistavět strojovnu a 1. patro, 
další přístavbu dílen pak uskutečnila v  roce 1939. Po  brašnářské 

 Pohled z 60. let 20. století na čp. 827 z dnešní Proboštovy ulice

dílně zde totiž v  roce 1936 dostala povolení k  užívání domu jako 
továrny na lišty a rámy. Po zrušení dílny a odvezení strojů proběh-
la adaptace prostor na bytové jednotky. Vzniklo zde pět bytových 
jednotek 2+1 a tři bytové jednotky 1+1. Adaptace byla dokončena 
v roce 1955. Pro nájemníky pak byly v roce 1958 vybudovány nové 
sklepy, prádelna a sušárna prádla. Bydleli zde např. Jágrovi, Křížovi, 
Kuchtovi, Kamšovi, Hrnčířovi, Čudovi, Votavovi, Šrámovi, paní Staň-
ková a další.

Čp. 549 
Také tuto druhou polovinu dvojdomku k čp. 550 postavilo na po-
zemku koupeném v  roce 1923 Stavebně bytové družstvo. V  roce 
1933 pak dům koupili František a  Terezie Bastlovi. V  roce 1948 
přešla odevzdací listinou polovina na Tomáše Bastla a v roce 1960 
na základě usnesení z dědictví se Tomáš Bastl stal majitelem i dru-
hé poloviny. V majetku rodiny je doposud.
Prvním obyvatelem domku byl Emanuel Kopp. V roce 1930 zde by-
dlel zámečník František Bastl společně s  manželkou Terezií, která 
byla šička a dětmi - dcerami dělnicí Růženou, švadlenou Marií a sy-
nem Tomáš, dále dělnice Františka Chaloupková a  švadlena Fran-
tiška Havlíčková. V domě zůstal bydlet syn Tomáš se svojí rodinou.

Ze vzpomínek, materiálů a  fotografií poskytnutých panem Vlasti-
milem Krčmářem, za  přispění dalších spoluobčanů, z  kroniky města, 
obrazové kroniky města a ostatních materiálů uložených ve Státním 
okresním archivu v  Hradci Králové, z  archivu odboru správy majet-
ku města Třebechovice pod Orebem připravila za  Heldovu městskou 
knihovnu Jana Rűckerová.

Vážení cykloturisté,
cyklobusy do Orlických hor v letošním roce vyjely první červnový víkend a budou jezdit každou 
sobotu, neděli i o svátcích až do konce září 2018 z Masarykova náměstí v Třebechovicích 
v 7.50, 8.35 a ve 12.35 hodin.
Jízdní řády si můžete vyzvednout v Informačním centru na Masarykově náměstí út – ne 9.00 – 11.30,
12.00 – 16.30, na stránkách Euroregionu Glacensis najdete leták s jízdními řády ke stažení.
Dále můžete k  přepravě Vaší a  Vašeho kola využít služeb TURISTICKÉHO RADIOBUSU, který je v  provozu 
od května do října každý všední den, víkend i státní svátek.
Objednávejte na bezplatné lince 800 10 15 20 v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin nejméně jeden den
před plánovanou jízdou.
Více informací na www.audis.cz.Váš cyklobusový spoj si rovněž vyhledáte na portálu www.idos.cz.
Cyklobusy jsou označeny ikonkou jízdního kola. 

Markéta Balcarová, Informační centrum Třebechovice
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SPORT

Tenisový klub SK Třebechovice pod Orebem

Fotbalový oddíl SK Třebechovice pod Orebem - muži

Tenisový oddíl Třebechovice pod Orebem je první v průběžné tabulce 1. třídy B v Královéhradecké krajské soutěži

Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce

1 SK Třebechovice pod O. A 3 1 22:14 47:30 386:298 7

2 TJ Červený Kostelec A 2 2 22:14 47:34 389:329 6

3 Nespin, z.s. A 2 2 22:14 46:34 368:348 6

4 TC Nové Město n. Metují B 2 2 18:18 41:39 363:349 6

5 TK Lokomotiva Hr.Králové, z.s. A 2 2 18:18 40:41 373:370 6

6 SK Rychnovek A 2 2 15:21 35:45 332:390 6

7 Tenisový klub SPORT,o.s. 2 2 15:21 33:44 321:367 6

8 TK Dynamo Hradec Králové B 1 3 12:24 28:50 296:377 5

V minulé sezóně jsme sestoupili do 1.B třídy a nyní bojujeme o návrat do 1.A třídy. V současné době jsme 3 kola před kon-
cem soutěže na 3. místě, 2 body za postupovou příčkou.

Pořadí Tým Zápasy V P VP PP Skóre Body

1 SK Česká Skalice 21 18 1 1 1 106:26 57

2 TJ Velké Poříčí 21 16 2 2 1 79:26 53

3 SK Třebechovice 21 16 3 1 1 55:21 51

4 SK Solnice 22 8 8 5 1 41:43 35

5 TJ Slavoj Předměřice n. L. 22 8 10 1 3 37:62 29

6 SK Albrechtice n.O. 21 8 11 2 0 58:63 28

7 TJ Sokol Malšovice 21 7 11 2 1 42:49 26

8 TJ Velešovv Doudleby n. O. 22 6 10 2 4 34:44 26

9 TJ Sokol Lípa n.O. 21 6 11 3 1 38:49 25

10 FC České Meziříčí 21 7 12 1 1 37:59 24

11 AFK Častolovice 21 5 9 1 6 42:63 23

12 TJ Spartak Opočno 21 5 12 2 2 28:65 21

13 TJ Baník Vamberk 21 5 15 0 1 34:61 16

Třebechovice pod Orebem by ještě rády zabojovaly o návrat do I. A třídy

Fotbalový oddíl 

SK Třebechovice

pod Orebem

hledá trenéra 

k mládežnické kategorii 

(mladší přípravka). 

Informace na tel.

725 892 507
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JÍLOVICE

28. 4. Závody Bystré - požární útok CTIF. Mladší se umístili 
na 3. místě, starší na 5. místě. Za úžasné sportovní výkony si zaslou-
žili sladkou odměnu a tou byl výlet do Kounova na zmrzlinu.

30. 4. Pálení ČARODĚJNIC

Čarodějnice byly letos ve  stylu Harry Potter. Na  začátku byly děti 
rozděleny do školních kolejí Moudrým kloboukem. Při plnění úkolů 
nechyběl let na koštěti, famfrpál, děti darovaly skřítkovi Dobbymu 
ponožku, aby ho vysvobodily ze služby čaroděje. Plnily kvízy ukryté 
v  dračích vejcích a  míchaly lektvary. Za  odměnu dostaly čaroděj-
nickou hůlku, zlatonky a jiné čarodějné dobroty. Rádi bychom po-
děkovali Zemspolu České Meziříčí za poskytnutí techniky na urov-
nání hromady větví, které krásně hořely. Vítr foukal jen trochu, akce 
byla moc pěkně připravená a  i  lidem s  dětmi z  okolních obcí se 
u nás líbilo.

TJ a jejich akce
28. 4. Cyklistický výlet na  zámek v  Častolovicích. Počasí přálo, 
účastníků cyklovýletu bylo 15, nálada skvělá. Co víc dodat? Snad 
jen, že se těšíme na další.

Nabitý program SDH a krásná umístění v závodech:

5. 5. O pohár SDH Houdkovice - štafeta CTIF a štafeta požárních 
dvojic - mladší žáci 3. místo, starší žáci 5. místo.

5. 5. Okrskové závody v  Bolehošti - požární útok – mladší žáci 
1. místo, družstvo starších žáků – celkové 3. místo, ženy 1. místo, 
smíšené družstvo 4. místo.

8. 5. Kostelecká Lhota - O Lhoteckého Soptíka - družstvo starších 
žáků 2. místo, mladší žáci 1. místo.

12. 5. Kvasiny - Kvasinská šedesátka - běh na 60 m s překážkami. 
Všichni se snažili dostat ze sebe maximum. Patří jim veliký dík a po-
chvala za vynikající reprezentaci sboru.

16. 5. Veřejná sbírka - Český den proti rakovině.

26. a  27. 5. Okresní kolo Plamen v  Přepychách – mladší žáci 
5. místo, starší 9. místo.

Blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy!

Čarodějnice, foto: Ing. Jitka Panenková

Mladí hasiči s vedoucími, foto: Ing. Jitka Panenková

Ve  dnech 12. a  13. května proběhl první ročník legendárních 
„7 krůčků ke zdraví“. Soutěž pořádaná TJ se velmi vydařila, za celý 
víkend se utkalo 32 soutěžních párů, z nichž nejlepších 16 postou-
pilo do  zářijového finále. Soutěžící změřili své síly v  několika do-
vednostních disciplínách – například ve volejbalu, v házené nebo 
v  hodu na  koš. Každý si tak přišel na  své a  mohl porovnat svoje 
sportovní kvality. Konkurence byla velká, a proto se můžeme těšit 
na 8. 9. 2018, kdy v areálu Na Ohrádce změří síly opravdu ti nejlepší. 
Všichni jste zváni, přijďte soutěžící podpořit!

Cyklovýlet, foto: Petra Rezková
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Co členové TJ ve spolupráci s obcí

připravují a na co se můžete těšit?

11. 8. od 10 hodin v areálu Na Ohrádce pořádají TRAKTORIÁDU, 1. 
JÍLOVICKÝ „KOZEL ZAHRADNÍK“ CUP 2018. Podrobné informace 
o akci a aktuality sledujte na Facebooku: Jílovická traktoriáda. Sou-
těžit se bude o hodnotné ceny v závodě dvojic na zahradních trak-
tůrcích, v 8 disciplínách na téma „VESNICE“. Celý den bude probíhat 
ochutnávka piv, zábavné soutěže pro diváky, přehlídka veteránů 
a  ukázky nářadí STIGA. Nebude chybět ani hudba a  večer zábava 
se skupinou Bladex Rock. Na  občerstvení z  grilu a  udírny si také 
pochutnáte.
Obec Jílovice vás zve na tradiční akci Loučení s létem, která proběh-
ne 1. 9. Čekají na  vás rybářské závody, soutěže pro děti, výsadba 
2 lip srdčitých k 100. výročí vzniku samostatného Československa, 
symbolické ukončení čtyřletého volebního období zastupitelstva 
obce a večerní zábava.

Jílovické novinky

Lipová alej
K 100. výročí vzniku samostatného československého státu uspo-
řádala obec výsadbu lipové aleje. 9. 5. zastupitelé obce vyměřili 
a zatloukli kolíky pro výsadbu 98 lip. V neděli 20. 5. proběhla krásná 
akce, sešlo se hodně spoluobčanů. Některá rodina měla i  5 členů 
a  všichni se zapojili při sázení „své“ lípy. (Rodin bylo 61.) Někteří 
pod lípu zakopali lahev s poselstvím, někteří ji pokropili šumivým 
vínem, skoro všichni se u  své lípy vyfotili, někteří vyzkoušeli její 
stín a přivezli si na akci i  židličky. Nedělní sázení probíhalo od 16 
do 20 hodin. Ve středu 23. 5. Dosázely lípy za své nemovitosti ješ-
tě 3 rodiny a  zbytek dokončili dobrovolníci v  dopoledních hodi-
nách v sobotu. Členové mysliveckého spolku Králova Lhota zajistili 
v pondělí 28. 5. kolem každé lípy pletivový obal proti okusu zvěří. 
Poděkování patří i p. Machovi a p. Vlachovi. Ti se postarali, aby lípy 
dostaly vodu, a několikrát v  týdnu nám je všechny zalili. Ten, kdo 
lípu za  svoji nemovitost sadil, stává se jejím patronem. Tato akce 
bude zanesena podrobně do kroniky obce pro naše potomky.

7 krůčků ke zdraví, foto: Mgr. Iva Ježková

Milan Mach 
Za zmínku stojí úspěchy jílovického závodníka Milana Macha, který 
v  krátkém sledu vystoupil hned dvakrát na  stupně vítězů. Na  zá-
vodech v  Nové Vsi dosáhl dokonce na  stupínek nejvyšší. Krás-
né výsledky jsou důkazem, že jeho dráždění a  ladění motocyklů 
má své opodstatnění a  že nejde pouze o  hraní na  nervy místním 
obyvatelům. 

Budoucí lipová alej a zastupitelstvo obce, foto: Mgr. Iva Ježková

Sázení lipové aleje, foto: Jana Rydlová

Autobusová zastávka
Autobusová zastávka je ještě krásnější! Místní občan, kovář Kamil 
Dachs, vytvořil na zadní stranu zastávky kovaný nápis OBEC JÍLOVI-
CE, ten bude doplněn i kovaným znakem obce. Děkujeme.

Společenská kronika
Je mou milou povinností Vás informovat, 
že 5. 7. 1958 si své ANO řekli manželé 

Hoškovi. Je to již 60 let. Po šedesáti letech 
manželství dobře vědí, že život je občas 
stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný báječných okamžiků. 
Milí manželé Hoškovi, přejeme Vám ještě hodně pěkných společ-
ných chvil a především pevné zdraví.

 Mgr. Iva Ježková, kronikářka obce

Milan Mach - závodník a otec, foto: Kristýna Pavlíková
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NEPASICE

Několika slovy z Nepasic 

► v  květnu oslavil významné jubileum 70-ti let vážený soused 
ZDENĚK RÜCKER. Do  dalších let přejeme jen to nejlepší, hlavně 
hodně zdraví.
► v květnu oslavila významné jubileum 80-ti let vážená sousedka 
HANA NOVÁKOVÁ. Do dalších let přejeme jen to nejlepší, hlavně 
hodně zdraví.
► v měsíci květnu nás opustila vážená sousedka BOHUMILA VÁ-

VROVÁ. Čest její památce.
► na počátku května jsme se zase trochu přiblížili realizaci odka-
nalizování mateřské školy v  Nepasicích. Byly schváleny smlouvy 
o právu provést stavbu „Odkanalizování mateřské školy v Nepasi-
cích čp. 65“ s majiteli pozemků, přes které má stavba vést.
► dne 19. 5. 2018 proběhly OKRSKOVÉ HASIČSKÉ ZÁVODY. Naši 
borci dosáhli mimořádného výsledku. Nasadili 2 družstva a  obě 
skončila na bedně. Vítězem bylo jedno družstvo a druhé družstvo 
obsadilo třetí pozici. Na závody našlo cestu mnoho příznivců neje-
nom z Nepasic.
► dne 16. 6. 2018 proběhne na místním hřišti DĚTSKÝ DEN.
► na  prázdniny, nebo dovolenou přejeme krásné počasí a  kupu 
zážitků.
► a jeden na konec: „Nejhorší na dovolené je to, že ji nejvíc po-

třebujeme, když je právě po ní.“ (Eugen Gerstenmaier – německý 
politik) 

Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech

(Historické) fotookénko z Nepasic

Na  historické fotografii je zachycen strom, který ohrožoval dům 
manželů Brandejsových. Při kácení bylo nutné na nezbytně nutnou 
dobu odstranit dráty elektrického a telefonního vedení, které vedly 
podél silnice číslo 11. Musela být i zastavena doprava. Nová foto-
grafie ukazuje současný stav.

Pro Haló zpracoval a fotografie ze svého archivu poskytl
 Ing. Stanislav JECH

JENÍKOVICE

Krásný letní čas přeji vám všem. Sluníčko 
nám pěkně hřeje. Jaro jsme nějak pře-
houpli a  šup, už je tu léto. A  naše milá 
malá i velká dítka… Vás čekají prázdniny. 
Tak vám přeji úspěšné doladění známek 
na  vysvědčení a  krásné prožití letních 
prázdnin.

Co se v Jeníkovicích událo?

Stěžejní akcí posledních dnů byla „Kuličkiáda“. Již druhý ročník akce 
připravili „Cihelňáci“ na sobotu 20. května. Všichni zájemci o  tuto 
skvělou zábavu se sešli u  obecní hospůdky, obklopili připravené 
důlky a hrálo se a hrálo s mnoha barevnými kuličkami. Akce se vel-
mi vydařila. Děkujeme moc organizátorům za  pečlivou přípravu 
akce.

Co nás v Jeníkovicích čeká?

Nyní chci prosím upozornit na několik plánovaných kulturních akcí 
na následující období.
• neděle 2. září 2018 – tradiční „Loučení s létem“ – chystají pro Vás 

„Cihelňáci“
• neděle 29. září 2018 – každoroční zájezd do pražského divadla. 

Tentokrát jsme vybrali Studio DVA a představení „Šíleně smutná 
princezna“. Tradiční pohádkový příběh, který zláká s dospělými 
i děti, což je trošku změna. Začátek představení v 15.00 hodin. 
Odkaz je: https://www.studiodva.cz/silene-smutna-princezna/
silene-smutna-princezna/.

 Vstupenky již máme, tak, zájemci, se hlaste.
 Srdečně zveme.
• koncem září plánujeme ještě slavnostnější vysaze-

ní památné lípy na počest výročí 100 let republiky
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LEDCE

 5. 5. Floriánská jízda a okrsková soutěž v Lipinách
 25. - 27. 5. okresní kolo hry Plamen v Přepychách 

Floriánská jízda a okrsková soutěž

Tradiční soutěží na začátku května je okrsková soutěž, která se ko-
nala tentokrát v Bolehošti - Lipinách. Ráno se ještě naši mladí hasiči 
zúčastnili soutěže v Kvasinách, odkud se přesunuli do Lipin. Okrs-
ková soutěž byla předvojem oslav 140 let založení sboru v Bolehoš-
ti. V příjemném prostředí místního hřiště se sjelo všech pět sborů 
okrsku, aby poměřily své schopnosti na  soutěžním poli. Všech-
na družstva předvedla skvělé výkony. Velký ohlas mělo hlavně 
vystoupení všech družstev mladých hasičů.
Velké poděkování patří všem pořadatelům, rozhodčím a  Sokolu 
Lipiny za vzorné občerstvení.

Okresní kolo hry Plamen

v Přepychách

Vrcholem soutěžní sezóny je okresní kolo 
mládeže Plamen. To se konalo v  nedalekých 
Přepychách. Soutěž je třídenní, a  tak jsme 
vyráželi v  pátek již v  16 hodin. Po  příjezdu 
na místo proběhlo postavení stanů a zázemí na celý víkend. Páteční 
program začal poradou vedoucích a v sobotu ráno, hned po zaha-
jovacím nástupu, se začalo soutěžit. Na každých závodech se hod-
ně soutěží, ale i  čeká na  další disciplínu. Vedoucí dostane rozpis 
a v určitý čas se musí se svým družstvem dostavit na určené místo. 
Jde o přesnost, rychlost a znalosti, které děti pilují po celý rok. Je to 
náročné, ale i krásné.

Mateřská škola v Jeníkovicích

Uzavření předškolního zařízení o  letních prázdninách je napláno-
váno od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018. Dne 3. 6. 2018 proběhlo v ma-
teřské škole pasování na školáky. Tuto slavnostní příležitost si ne-
nechali ujít ani rodiče s babičkami a dědečky.

Společenská kronika

V  měsíci květnu oslavila své významné životní 
jubileum paní Květoslava Máčeová. Přejeme 
touto cestou paní Květoslavě zdravíčko, štěstíč-
ko, pohodu a  neutuchající vitalitu, kterou tato 
dáma oplývá. Buďte zdráva a ať je život prima.

Ing. Lenka Hojná Kosařová

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 06. 05. 2018 17:00 3:4 (2:1)

Jeníkovice Libřice 12. 05. 2018 17:00 2:9 (0:4)

Hořiněves Jeníkovice 19. 05. 2018 17:00 1:1 (1:0)

Jeníkovice Malšova Lhota B 26. 05. 2018 17:00 5:2 (4:1)

Jeníkovice Lhota pod Libčany B 09. 06. 2018 17:00

 “Kuličkiáda”v Jeníkovicích

V květnu se v Ledcích událo, zúčastnili jsme se:
Letos nám počasí přálo, vládlo letní počasí a ani jednou nepršelo. 
Všichni vše zvládli na výbornou, výsledky byly krásné. Naši mlad-
ší obsadili 11. místo z 25 družstev a starší nám udělali obrovskou 
radost, dosáhli na postupové 2. místo. Tak jsme si zase po nějaké 
době mohli zařvat: „HURÁ“, jedeme na kraj. A tak 9. - 10. 6. naši star-
ší reprezentovali okres Rychnov n. Kn. a naši obec na krajském kole 
v Náchodě. Velké poděkování patří nejen dětem, ale hlavně vedou-
cím, Janě Petříkové a Petru Prausemu a celému technickému týmu, 
který se na úspěchu podílel. 

Plamen - družstvo starších dětí, foto: Ing. Jana Petříková
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Připravujeme, zúčastníme se:

 9. 6. Sraz přátel JAWY v Ledcích v areálu koupaliště

 23. 6. 41. ročník Ledecké lávky 

 29. 6. Letní kino zahajuje filmem: Špindl

 5. 7. Turnaj v malé kopané “Ledce cup”

 18. 8. Hasičská soutěž mládeže o pohár starosty obce 

 25. 8. Noční turnaj v nohejbalu trojic 

 2. 9. Loučení s prázdninami 
J. Zemánková, kronikářka obce 

Stručné informace z obecního úřadu
Proběhla oprava autobusové zastávky u parku na návsi v Ledcích 
na příjezdu od Opočna. 
Došlo k výměně původního dřevěného obložení stěn a stropu, byly 
opraveny lavičky a proveden nátěr interiéru i exteriéru zastávky.
Byla dokončena 1. fáze opravy silnice Ledce – Opočno, a to v úseku 
z Polánek po křižovatku na Bolehošť. 
Na konci měsíce května probíhaly stavební úpravy chodníků u au-
tobusové zastávky na návsi a části chodníků od čp. 23 po mostek 
u koupaliště.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pondělí 
18. června 2018 od 18.00 hodin na OÚ.

 M. Čihák, místostarosta obce

Účastníci okresního kola Plamen v Přepychách, Ing. Jana Petříková

OČELICE

Pálení čarodějnic – 30. 4. 2018

Pro veliký vítr během dne bylo zapálení ohně dost ohrožené, ale 
naštěstí se navečer nehnul skoro ani lístek. Na hřišti v Očelicích se 
sešlo opravdu spousta lidí, a protože bylo hezké počasí, sedělo se 

převážně venku. Malé čarodějnice se převlékly do  svých kouzel-
ných kostýmů a  daly vyniknout svým bradavicím. Opekli jsme si 
buřtíky a před samotným zapálením ohně jsme kupu ještě zkrášlili 
o 3 vyrobené čarodějnice, které jsme pak hromadně upálili. Lampi-
ony štěstí jsme letos raději neposílali do světa kvůli velkému suchu.

Floriánská jízda

– 5. 5. 2018

Okrsková hasičská soutěž je ka-
ždý rok doprovázená dopoled-
ní Floriánskou jízdou. Hasičská 
technika projíždí obcemi naše-
ho hasičského okrsku, což jsou 
Ledce, Jílovice, Očelice, Přepy-
chy a  Bolehošť. Samotná hasič-
ská soutěž probíhala v Lipinách, 
kde se závodilo v  kategoriích 
mladší děti, starší děti, ženy, 
muži a muži nad 35 let.

Pálení čarodějnic, foto: Bc. Ivana Novotná
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Výlet do Liberce – 26. 5. 2018
Obecní výlet se nekonal z důvodu malého zájmu občanů.

2. etapa akce „Ledce-Opočno II/298“
Od 4. června 2018 má probíhat druhá fáze rekonstrukce komunika-
ce II/298. Týká se úseků: Ledce (od křižovatky na Bolehošť po loni 
opravenou silnici), v Očelicích pod železničním mostem a v Očeli-
cích od nové silnice po křižovatku na Mokré. S tím je spojená i úpl-
ná uzavírka silnice v  těchto úsecích. Poté bude následovat třetí 
fáze: od křižovatky na Mokré po benzinu v Opočně.

Připravované akce
 2. 6. 2018 Sběr nebezpečného odpadu
 17. 6. 2018 Sběr textilu (pro Diakonii Broumov)
 30. 6. 2018 Myslivecký den
 7. 7. 2018 Očelický pětiboj

Autor článku a fotografií: Bc. Ivana Novotná

Floriánská jízda, vlevo Vladimír Tláskal, vpravo Miloslav Řízek,
  foto: Bc. Ivana Novotná

ocelice@wo.cz,  www.ocelice.trebechovicko.cz

Ve  čtvrtek 24. 5. 2018 proběhl 
v  Kulturním domě v  Třebecho-
vicích pod Orebem  II. ročník 
celostátního happeningu ZUŠ 
OPEN, kterým se zapojené zá-
kladní umělecké školy v  celé 
republice v  jednotném termínu 
představovaly veřejnosti.
Naše škola využila k  této pre-
zentaci stejně jako loni kultur-
ní dům a  čtyři hodiny trvajícím 
programem naplnila všechny 
jeho prostory. Na  jevišti v  sále 
jsme postupně představili dět-
skou operku O  dvanácti mě-
síčkách, kterou připravili žáci 
literárně dramatického a dopro-
vodili učitelé a  žáci hudebního 
oboru, dále vystoupení žáků 
tanečního oboru a koncert škol-
ních kapel EXIT a  Lama´s Band.  
Během přestaveb zahrál soubor 
Rozcuchaní vrabčáci ve  foyer 
svou úspěšnou inscenaci Černý 

II. ROČNÍK ZUŠ OPEN SE POVEDL SNAD JEŠTĚ LÉPE NEŽLI PRVNÍ

ředitelka Třebechovického mu-
zea betlémů a oba zdůraznili vý-
znam vzdělávání dětí v  základ-
ních uměleckých školách.
Velmi nás těší, že zájem diváků 
nepolevil během celého večera. 
I  v  pozdnějších hodinách byla 
místa v sále obsazená.
Úspěch měla i soutěž o nejvtip-
nější reklamní slogan propagu-
jící studium na základních umě-
leckých školách. Soutěžních 
příspěvků sice nebylo přehna-
ně mnoho, ale ty byly... Vítězné 
a  odměněné si můžete přečíst 
na našem webu (www.zustre.cz)
Lhali bychom, kdybychom tvr-
dili, že celý happening pro-
bíhal bez nejmenších potíží. 
Problémy pronásledovaná byla 
zejména příprava vystoupení 
kapely Lama´s Band. Těsně před 
koncertem onemocněla jejich 
zpěvačka, na  zkoušce se na  ky-

den na  Tolštejně aneb veselé 
krveprolévání tamtéž a  v  útul-
ném klubovém prostředí v  prv-
ním patře mohli diváci sledovat 
autorské čtení žáků literárně 
dramatického oboru s  názvem 
Monology věcí. Pořad poetický 
i  humorný, ve  kterém se dově-
děli, co by asi říkaly věci, kdyby 
mohly mluvit. Jednotlivé mono-
logy byly odděleny vystoupe-
ním žáků kytarové třídy.
Aby se děti mohly účastnit ha-
ppeningu nejen jako diváci, při-
pravili jsme v  přísálí výtvarnou 
dílnu, kde si mohly pod vedením 
našich žáků kdykoli v  průběhu 
happeningu vyrobit ponožko-
vého maňáska. O  úspěšnosti 
této dílny svědčí jednak počet 
vyrobených maňásků a  jednak 
fakt, že se zapojili i dospělí.
Těší nás, že v  první části večera 
promluvili pan starosta a  paní 

taře přetrhla struna a rozbila se 
příčná flétna. A  aby toho neby-
lo málo, na  zvukovou zkoušku 
nedorazil bubeník. No, uznejte, 
není to důvod k  panice? Na-
konec se ukázalo, že vyřešit se 
dá všecko. Kapela má naštěstí 
zpěvaček víc, na  kytaru natáhli 
novou strunu, přinesli náhradní 
flétnu a  bubeník z  plánované 
návštěvy lékaře přece jen dora-
zil. A  kapela, která celý happe-
ning svým vystoupením uzaví-
rala, podala perfektní výkon. 
Děkujeme všem divákům za  je-
jich přízeň a pozornost. Bez nich 
by to přece vůbec nešlo! Vytvo-
řili všem účinkujícím báječnou 
atmosféru a potleskem opravdu 
nešetřili. A  rovněž děkujeme 
za podporu městu Třebechovice 
pod Orebem.
Charitativní koncert Pro Johan-
ku proběhl jako doprovodná 



akce celostátního happeningu 
ZUŠ OPEN.
A  z  toho důvodu došlo k  drob-
ným zmatkům. Plakát, který 
upozorňoval na  konání happe-
ningu, měl centrálně daný po-
vinný formát, jehož součástí byl 
pro zúčastněné závazný termín 
konání happeningu, tj. 24. 5. 
Stejný formát měly i plakáty pro 
všechny akce doprovodné. I pro 
ty, které se konaly v  jiných ter-
mínech. Pokud jste tedy nečetli  
plakáty až do  konce, mohli jste 
získat informaci chybnou. Ale 
v tom jsme opravdu nevinně…  
Koncert Pro Johanku se konal 
v pátek 25. 5. v kostele sv. Ond-
řeje. O program se postarala ko-

 1) Žákyně 3. a 4. ročníku tanečního oboru ZUŠ   
2) Žákyně 5. a 6. ročníku tanečního oboru ZUŠ   

3) Mgr. Drahomíra Francková a moderátorka celého happeningu
 Jana Vavřínková, DiS. vyhlašují vítěze soutěže

 o nejlepší propagační slogan 
4) Magdaléna Černá a pan učitel Pavel Plašil

těsně před vystoupením kapely Lama´s Band 
5) Pan starosta i paní ředitelka TMB zdůraznili význam

vzdělávání dětí v základních uměleckých školách,
 vlevo ředitelka ZUŠ Třebechovice PaedDr. Ilona Thunová

1

2

3

5

4

morní seskupení žáků naší školy - flétnový soubor, kytarový soubor, 
smyčcové soubory, duo trumpet a oba pěvecké sbory. Do progra-
mu se zapojil i  samotný Vašík, pro kterého jsme koncert pořádali, 
a  jeho bratr Aleš. Všechny náležitosti charitativní sbírky a předání 
získaného peněžního obnosu tatínkovi malého Vašíka zařídil pan 
farář Šlégr.
Jako ve  všech předcházejících ročnících ani tentokrát nechyběl 
na  koncertu host. Naše pozvání přijaly třebechovické Kolednice 
a svým vystoupením perfektně koncert zakončily.
Děkujeme všem, kdo přišli, poslouchali a pomohli. 



Přejeme Vám léto plné pohody!

Vaše redakce Haló.

Přejeme Vám léto plné pohody!

Vaše redakce Haló.

Blíží se léto a s ním i první čer-
vencová sobota, kdy probíhá 
v  Podorlickém skanzenu v  Kr-
ňovicích tradiční setkání vete-
ránů a  majitelů starých strojů. 
Letos je to již desáté, jubilejní 
setkání, které za  ta léta získalo 
na oblibě, a do skanzenu se sjíždějí desítky posádek. Možná i pro-
to, že se akce odehrává v duchu pohody, kdy posádky zaparku-
jí, po roce se setkají s přáteli a ve stínu platanu si mají možnost 
u občerstvení posedět a popovídat. A svojí přítomností, byť jen 
na chvíli, zpestří areál skanzenu. Akce je jako každý rok přístupná 
veřejnosti. Jen pozor – návštěvníci budu moci zhlédnout výstavu 
veteránů mezi 10 - 14 hodinou. Poté se posádky rozjíždějí domů. 
Skanzen však zůstane nadále otevřený do  17 hodin. Setkání je 
otevřené. Máte-li doma veterána, s kterým byste chtěli přijet, ne-
váhejte a kontaktujte nás. 

A co nového chystáme na léto? 
Čeká nás pálení milíře, což je 
způsob, jakým naši předci vy-
ráběli dřevěné uhlí. Na akci se 
připravujeme již od  zimy, kdy 
v  hráních vysychá 12 kubíků 
naštípaného bukového dřeva. 
Milíř budeme zakládat v  so-
botu 11. srpna a proces pálení 
trvá přibližně 6 dnů. Pokud vše 
dobře půjde, následující ví-
kend bude uhlí hotové a k  ro-
zebrání mezi návštěvníky. 
Aktuální vývoj bude zveřejňo-
ván na  našich stránkách nebo 
Facebooku. Pro tento týden 
bude vydaná speciální zvý-
hodněná vstupenka – perma-
nentka, aby mohli návštěvníci 
proces pálení po  celou dobu 
sledovat.  
Obě akce budou tradičně do-
plněné pečením chleba v  do-
bové peci. 

Plánované akce:

SETKÁNÍ S VETERÁNY

 7. 7. 2018

PÁLENÍ MILÍŘE 

 11. – 18. 8. 2018

MLYNÁŘSKÝ 

A ŘEMESLNICKÝ DEN

 8. 9. 2018


