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Investiční a významné akce v letech 2014 - 2018

TŘEBECHOVICKÉ HALÓ

Kulturní dům po realizaci stavebních úprav (II. etapa),

které si vyžádaly 14, 4 mil. Kč.

Regenerace zahrady mateřské školy v Nepasicích stála 2,1 mil. Kč, 

dotace činila 1,7 mil Kč.

Generální oprava Třebechovického Proboštova betlému si vyžádala 7,3 mil. Kč, 

z toho 5,7 mil. činila dotace. Pracoval na ní tým až patnácti odborníků.



INVESTIČNÍ A VÝZNAMNÉ AKCE V LETECH 2014 - 2018

1. Úprava Heldova parku si vyžádala 820 tisíc Kč, z toho 340 tisíc čini-
la dotace.

2. Nové hasičské vozidlo CAS jsme pořídili za 8,6 mil. Kč, z toho 7,4 mil. 
Kč činila dotace.

3. Oprava mostu přes Orlici ve  Štěnkově bude hotova ke  konci října 
a příjde na 3,5 mil Kč.

4. Oprava ulice Čs. legií s křižovatkou „Na Roli“ si vyžádala 4,0 mil. Kč 

z rozpočtu města.
5. Zateplení a  výměny oken pavilonu centrálních funkcí a  šaten 

tělocvičny základní školy stálo 3,2 mil. Kč, z  toho dotace činila 
1,1 mil. Kč.

6. Za elektrorolbu Zamboni na zimní stadion jsme zaplatili 2,4 mil. Kč.   
7. Zametací stroj pro technické služby přišel na 2,9 mil. Kč, dotace či-

nila 2,6 mil. Kč.
8. Úprava sadu na Orebu si vyžádala 720 tisíc Kč, z toho 370 tisíc čini-

la dotace.
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SLOVO STAROSTY

Rekapitulace volebního období 2014 – 2018

Blíží se konec volebního období 
2014 – 2018.  Přichází doba, kdy zastu-
pitelé města skládají účet svým voličům 
a dokládají, jak plnili volební sliby, dané 
před čtyřmi lety. Předkládám proto pře-
hled investičních a  jiných významných 
realizovaných projektů, kde investorem 
bylo město Třebechovice, dále přehled 

některých významných investičních akcí, prosazených vedením 
města u jiných investorů. Dále uvádím přehled městem připravova-
ných a rozpracovaných projektů, některé další významné současné 
výdaje a realizované záměry města, finanční situaci města a někte-
ré další informace. 

Rok Akce
celkový náklad 

(tis. Kč)

z toho dotace 

nebo jiný 

externí zdroj 

(tis. Kč)

2014 Veřejné osvětlení cyklostezka I. etapa (ul. Resslova - ul. Pardubická) 351
2015 Mateřská škola Nepasice, regenerace zahrady 2 088 1 711
2015 Objekt č.p. 437 (ZUŠ a knihovna) - výměna oken (východní strana) 278

2015 Stavební úpravy Kulturního domu - I. etapa (parkoviště 1 a 2 včetně osvětlení, vodovodní 
a splašková kanalizační přípojka, dešťová kanalizace) 3 563

2015 Mateřská škola ul. Tyršova - výměna vchodových dveří 134
2015 Základní škola - zateplení a výměna oken (pavilon CF a šaten TV) 3 227 1 133
2015 Bezpečnostní prvek - zpomalovací práh (ul. Pardubická) 485
2015 Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p.O. – Nepasice (u Felicity) 2 940 1 841
2015 Hřbitov – vsypová loučka 478
2015 Oprava válečného hrobu a pomníků obětem světových válek 196 141
2015 Pořízení zametacího stroje 2 922 2 626
2015 Dodávka nového vozidla pro JSDH 1 435
2015 Revitalizace městské zeleně III. etapa 2 117 1 012
2016 Mateřská škola Nepasice, rekonstrukce hygienického zázemí 488
2016 Domov důchodců ChD-Zdislava, klimatizace 741
2016 Objekt č.p. 528 (Branka) - II. etapa, objekt B, patro (zázemí pro Technické služby a hasiče) 6 244

2016 Stavební úpravy Kulturního domu - II. etapa (přístavba vstupní části Kulturního domu 
včetně interiéru, přístupová komunikace a zpevněné plochy) 14 387

2016 Základní škola - rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu 1. stupně 1 594
2016 Zimní stadion - přístavba 2 962
2016 TMB - Generální restaurování NKP Třebechovického betlému 7 274 5 673
2016 TMB - Řešení akustiky 223
2016 Rekonstrukce ulice Tyršova (chodníky, vjezdy a parkovací pruh, vsakovací rýha) 2 969
2016 Rekonstrukce ulice Týnišťská (křižovatka s ul. Moravská) 1 712
2016 Veřejné osvětlení ul. Hradecká, Třebechovice p.O. 356
2016 Nákup rolby Zamboni 2 408
2016 Nákup sekačky Ferrari 1 484
2016 Nákup stanu a pódia 456
2016 Oplocení hřbitova na Orebu 337
2017 Úprava sadu na Orebu 722 366
2017 Objekt č.p. 49 (DDM) - výměna oken 372
2017 Základní škola - vzduchotechnika kuchyně 482
2017 TMB - Dokument o Generálnímu restaurování NKP Třebechovického betlému 306 306
2017 TMB - Dodávka a montáž kamerového systému 143
2017 Prodejna Polánky - stavební úpravy 264
2017 Rekonstrukce křižovatky ul. Trčkova - Týnišťská a ulice Čsl. legií 4 021
2017 Rozšíření veřejného osvětlení (ul. Šárovcova, ul. Čapkova a místní část Štěnkov) 485
2017 Nákup nového hasičského vozidla CAS 8 584 7 415
2017 Vodovodní přípojka na hřbitově v Krňovicích 82

2017 Metropolitní optická datová síť a  kamerový systém města Třebechovice pod Orebem, 
etapa Západ 3 514

2017 Zimní stadion - světelná tabule 240

Přehled investičních a jiných významných projektů, kde investorem bylo město Třebechovice p.O. 



4 Třebechovické Haló

2017 Radar Městská Policie 365
2018 Objekt č.p. 14 (Radnice) - výměna oken 256
2018 Odstranění stavby č.p. 134 (Klub důchodců), Třebechovice p.O. 671
2018 Objekt č.p. 437 (ZUŠ a knihovna) - rekonstrukce kotelny 765
2018 Objekt č.p. 528 (Branka) - dodávka a montáž osobního výtahu 722
2018 Základní škola - jídelna (akustické úpravy a LED osvětlení) 612
2018 Základní škola - oprava zpevněné plochy (vjezd jídelna) 1 691
2018 Oprava mostu přes Orlici ve Štěnkově 3 543
2018 Rozšíření veřejného osvětlení (ul. Borská) 158
2018 Rekonstrukce márnice na kolumbárium 1 421
2018 Rekonstrukce svitavského betlému ze sbírek TMB 613 521
2018 Oprava fasády budovy radnice 174

Opravy městských komunikací 2014 - 2018 (Patchmatic) 7 886
Polánky n.D. - Přechod pro chodce a BUS zastávka* 2 500 2 025
Dotace občanům Krňovic na  zmírnění negativních vlivů vzniklých těžbou štěrkopísku 
("pískové peníze") 950

Autobusové zastávky (2x Třebechovice p.O., 2x Nepasice) 322
105 713 24 770

*) Zatím se nepodařilo nalézt zhotovitele (v 1. kole výběrového ří-
zení město ve  lhůtě pro podání nabídek neobdrželo žádnou na-
bídku).

Celkem byly městem Třebechovice realizovány investiční a  jiné 
významné akce za  105,7 milionů Kč, z  toho bylo cca 24,8 mil. Kč 
z  dotačních či jiných externích zdrojů. Nejsou zde uvedeny další 

drobnější neprovozní výdaje. Z důvodů administrativních průtahů 
a jiných nepříznivých objektivních okolností se nepodařilo některé 
plánované projekty letos realizovat (Stezka pro pěší a cyklisty Tře-
bechovice – Krňovice, rekonstrukce části ulice Týnišťské…). Proto 
příslušné letos nevyčerpané finanční prostředky ve výši celkem cca 
25 mil. Kč budou převedeny do rozpočtu příštího roku a tyto pro-
jekty by měly být realizovány v příštím roce. 

Přehled investičních a jiných významných projektů, 

kde investorem bylo město Třebechovice p.O. 

Instalaci závor na  třech doposud nechráněných železničních přejez-
dech realizovla SŽDC za cca 27 mil. Kč

Rekonstruovaná Tyršova ulice. 10,0 mil. Kč za  svršek vozovky hradil 
Královéhradecký kraj, 9,8 mil. Kč za  rekonstrukci vodovodu a  kanali-
zace VAK Hradec Králové a  chodníky a  vsakovací rýhu za  3,0 mil. Kč 

zaplatilo město Třebechovice.

akce rok
celkový náklad 

v tis. Kč
investor

Instalace závor na třech doposud nechráněných přejezdech 2017 27 000 SŽDC

Křižovatka ulic Týnišťská a Moravská 2016 6 000 VAK Hradec Králové a.s

Tyršova ulice rekonstrukce vodovodu a kanalizace 2016 9 800 VAK Hradec Králové a.s

Tyršova ulice rekonstrukce svršku vozovky 2016 10 000 Královéhradecký kraj

Ulice Čsl. legií obnova vodovodu a kanalizace 2017 17 000 VAK Hradec Králové a.s

Další rekonstrukce vodovodu a kanalizace 2015-2017 6 000 VAK Hradec Králové a.s

75 800
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Přehled městem připravovaných a rozpracovaných projektů

Vizualizace nové mateřské školy v Tyršově ulici.

Finanční situace města

Nejvíce zadlužené bylo město v  roce 2000. Jistina ke  31.12. 2000 
a skutečně zaplacené úroky od tohoto data z tehdejších úvěrů do-
sáhly částku celkem 62,9 mil Kč (více jak 100% vzhledem k tehdej-
šímu ročnímu rozpočtu města). Od této doby tato hodnota trvale 
klesá, jistina dluhu  ke 31.12 2018 v součtu s kvalifikovaným odha-
dem celkové sumy úroku ze současných úvěrů bude cca 39,8 mil Kč 
(cca 35 % vzhledem k současnému ročnímu rozpočtu města). Mimo 
to bude z  rozpočtu letošního roku z  důvodů pozdržení několika 
plánovaných investičních akcí převedena do  rozpočtu roku 2019 
částka cca 25 mil Kč.

Několik dalších informací     

Vyhraný soudní spor. Po deseti letech soudních sporů s Kristinou 
Colloredo Mansfeldovou a následně Leonhardem Josefem Collore-
do Mansfeldem získalo město díky kvalitnímu právnímu zastoupe-
ní v květnu letošního roku pravomocně zpět cca 50 ha lesa v hod-
notě 14,1 mil. Kč v lokalitě Kapounství. 
Majetkové vypořádání mezi městem a bytovým družstvem Oreb. 

V  první polovině letošního roku došlo k  majetkovému vyrovnání 
mezi městem Třebechovice a  bytovým družstvem Oreb, které se 
týká 89-ti bytových jednotek.  Tyto rodinné a bytové domy (v ulici 
Proboštově, Havlíčkově, Pitrově a Pod Domy) byly postaveny před 
16-19 lety ve spolupráci s bytovým družstvem Oreb a se státní do-
tací a  toto majetkové vyrovnání je naplněním tehdy uzavřených 
smluv.

Nová redakční rada Třebechovického Haló

V  říjnu loňského roku byla zajišťováním vydávání Třebechovické-
ho Haló pověřena příspěvková organizace Třebechovické muzeum 
betlémů, byla obměněna redakční rada a šéfredaktorem byl jmeno-
ván doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc. Tato změna se projevila novým 
přístupem, novými redakčními nápady a od prosince 2017 i barev-
nou obálkou. Můžeme konstatovat, že jsme neměli špatné městské 
periodikum, ale nyní držíme krok s těmi nejlepšími v regionu.

Sokolovna

Jedním z programových cílů zastupitelstva města tohoto volebního 
období je bod „Nalezení finančně majetkového modelu spolupráce 
město – TJ Sokol, s  jehož pomocí bude připraven projekt na  ge-
nerální opravu sokolovny včetně zázemí“. TJ Sokol po předchozích 

Město připravuje a má rozpracováno projekty za cca 200 milionů Kč.

Akce Stávající stav
Plánovaný 

termín 
realizace

„Dosavadní 
náklady (tis. 

Kč)“

z toho dotace 
nebo jiný externí 

zdroj (tis. Kč)

„Finanční náklady 
plánované celkem 

vč. případné 
dotace (tis. Kč)“

Poznámka

Komunikace ul. Na Vartě
vydáno 

stav. povolení

dle výstavby 
sídliště 

„Vostřejže“
173 5 000

Objekt č.p. 528 (Branka) - budova C, areál čp. 528 (garážový objekt pro techniku JSDH)
vydáno 

stav. povolení
2020-2022 141 14 000

Stavební úpravy Kulturního domu - III. etapa (jižní přístavba (soc. zařízení pro venkovní 
akce a pro herce, místnost pro Symposion a sklad), úpravy stávajícího objektu KD 
(vzduchotechnika vč. rekuperace a odhlučnění, nové rozvody ÚT vč. zdroje, nové rozvo-
dy vody a kanalizace, nové elektroinstalace, slaboproud, EPS, EZS), zpevněné plochy).

vydáno 
stav. povolení

2020-2022 550 25 000

Zimní stadion - II. etapa (stavebnní úpravy budov, nová technologie chlazení ledové 
plochy, sněžná jáma, kanalizace, vzduchotechnika, …)

vydáno 
stav. povolení

2019 434 30 000
„připravuje 

se žádost 
o dotaci“

Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice pod Orebem – Krňovice, I.etapa
vydáno 

stav. povolení
2019 736 502 26 000

„připravuje 
se žádost 
o dotaci“

Mateřská škola Nepasice, odkanalizování objektu
„vydáno
územní 

rozhodnutí“
2019 76 940

Mateřská škola ul. Tyršova - novostavba MŠ
probíhá 

územní řízení

„I. etapa: 
2019

II. etapa: 
2020 - 2021“

155
„I. etapa:  25 000
II. etapa: 35 000“

„připravuje 
se žádost
o dotaci“

Křižovatka ul. Čsl. legií a ul. Komenského
„vydáno
územní 

rozhodnutí“
2020 286 11 000

Krňovice - jednotná kanalizace
probíhá 

územní řízení
2019 144

„celkem: 7 000
z toho 51% město“

(ve spoluprá-
ci s Králové-
hradeckým 

krajem)

Stavební úpravy ulice Trčkova
podána žádost 

o vydání 
stav. povolení

2019 10
„7 000

(odhad, bude 
upřesněno)“

„v koordinaci 
s VAK HK a.s.

(rekonstrukce 
komunikace)“

„Rekonstrukce komunikace ul.Týnišťská úsek: 
od restaurace Na Roli po ul. Pod Zahrady“

podána žádost
 o vydání povolení 
změny stavby před 
jejím dokončením

2020 103 3 500

Sběrný dvůr
Studie v lokalitě 

„Kurýr“
2020 - 2021 36 12 000 - 14 000

„připravuje 
se žádost
o dotaci“
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konzultacích s městem schválil jako první krok k plnění tohoto úko-
lu „Nezávaznou deklaraci“ k přípravě jednání o darování sokolské-
ho majetku a přilehlých pozemků městu Třebechovice. Tento doku-
ment doporučila rada města ke schválení zastupitelstvu, které tuto 
záležitost projedná na svém zasedání dne 18. září 2018.

Bývalý Hajnišův mlýn, stavba z  konce 19. a  počátku 20 století, 

aktuální situace.

Dne 25. dubna 2018 byla na  MěÚ Třebechovice p.O. doručena 
zpráva z Ministerstva kultury ČR o opětovném /doposud nepravo-
mocném/ vyhlášení bývalého Hajnišova mlýna kulturní památkou. 
Rada města v reakci na toto rozhodnutí:
Schválila podání rozkladu proti rozhodnutí ministerstva kultury 
ze dne 24.4.2018 – prohlášení objektu bývalého Hajnišova mlýna 
kulturní památkou (usnesení č. 10/357-2018). Tento rozklad byl 
odeslán na ministerstvo kultury dne 9. května 2018 a do uzávěrky 
tohoto čísla Haló jsme prozatím nedostali žádnou odpověď.
Doporučila zastupitelstvu města vyhlásit místní referendum 
na  téma „(ne)použití veřejných finančních prostředků z  rozpočtu 
města na rekonstrukci a následný provoz objektu bývalého Hajni-
šova mlýna“. Termín konání referenda v  den konání komunálních 
voleb. (usnesení č.10/358-2018).   
Rada města na svém zasedání dne 22. srpna 2018 znovu zvážila a své 
usnesení č. 10/358-2018 revokovala. Bylo konstatováno, že stávající 
koalice v současném zastupitelstvu města (zejména Nestraníci a PRO) 
prosazuje realizaci územní studie v této lokalitě, která počítá s demo-
licí bývalého Hajnišova mlýna, vybudování dalších parkovacích míst 
a bezpečného vjezdu a výjezdu z tohoto území. Protože výše uvedené 
jednotlivé volební strany na svém dosavadním stanovisku nic nemění, 
mohou voliči při výběru volební strany či jednotlivých kandidátů ten-
to jejich postoj ve věci bývalého Hajnišova mlýna zohlednit a v rámci 
letošních komunálních voleb k němu při své volbě přihlédnout. Pů-
vodně navržené referendum by si navíc v této podobě /jak se později 
ukázalo/ vyžádalo desítky tisíc korun z městského rozpočtu a tyto fi -

nanční prostředky mohou být využity jiným vhodnějším způsobem.
Společnost ochránců památek ve východních Čechách požádala dne 
15. 8. 2018 Radu města a  starostu o  zpřístupnění Hajnišova mlýna 
v rámci akce Dny evropského dědictví. SOPVC navrhla zpřístupnit Haj-
nišův mlýn 8. 9. 2018 s tím, že by zajistila bezpečnost účastníků akce.

Odpověď na žádost „Společnosti ochránců památek ve východních 
Čechách, z.s.“ ve věci zpřístupnění Hajnišova mlýna byla odeslána 
panu R.Kholovi dne 28.8.2018.
Vážený pane předsedo, 
Vaši žádost ze dne 15. 8. 2018 – „Zpřístupnění Hajnišova mlýna v rámci 
akce Dny evropského dědictví“ projednala Rada města na svém zase-
dání dne 22. srpna 2018 a přijala následující usnesení č. 19/641-2018:
„Rada města neschvaluje zpřístupnění bývalého Hajnišova mlýna ve-
řejnosti z důvodu technického stavu objektu a vzhledem k vysokému 
riziku vzniku úrazů osob.“  
Ještě bych chtěl reagovat na Vaši nabídku ve věci zajištění případného 
dohledu na bezpečnost návštěvníků. K této nabídce musím konstato-
vat, že za bezpečnost svého objektu plně zodpovídá majitel (v tomto 
případě Město Třebechovice pod Orebem). 
S pozdravem Ing. Jiří Němec, starosta města

Krňovická křižovatka     

Po letech složitých jednání bylo v roce 2014 definitivně rozhodnu-
to upravit z důvodů bezpečnosti „Krňovickou“ křižovatku jako prů-
sečnou s odbočovacími pruhy od Týniště na Pardubice a od Hradce 
Králové do  Třebechovic p.O. Investorem této úpravy je Ředitel-
ství silnic a  dálnic Hradec Králové.  Překonání silnice I/11 chodci 
a cyklisty je řešeno podchodem, který je součástí cyklostezky Tře-
bechovice p.O. – Krňovice. Investorem této cyklostezky je město 
Třebechovice p.O.. To v  loňském roce získalo stavební povolení 
na  její první etapu /úsek od  železničního přejezdu v  Pardubické 
ulici po začátek povodňové lávky včetně podchodu pod silnicí I/11 
za celkem cca 25 mil Kč/ a požádalo o státní dotaci z Integrovaného 

Část připravované stezky
 pro pěší a cyklisty, 

detail podchodu
 pod silnicí I/11
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operačního program. Naše žádost splnila daná kritéria, ale bodově 
z důvodů vyčerpání alokovaných financí zůstala „pod čarou“.
Město Třebechovice p.O. i  Ředitelství silnic a  dálnic jsou rozhod-
nuty z  důvodu stále se zvyšující frekvence provozu a  tím i  míry 
nebezpečnosti tohoto místa celý projekt zrealizovat v příštím roce 
2019 (výstavba podchodu a  úprava křižovatky musí proběhnout 
v těsném závěsu za sebou ve stavební sezóně jednoho kalendářní-
ho roku). Pokud město Třebechovice p.O. neuspěje s opakovanou 
žádostí o dotaci tentokrát ze Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry, bude hledat část finančních prostředků z jiných zdrojů, protože 
projekt /1. etapu cyklostezky Třebechovice p. O. – Krňovice s pod-
chodem pod silnicí I/11 za cca 25 miliónů Kč / není schopno finan-
covat ze svého rozpočtu celý.
Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště 

nad Orlicí (mimo)“ 

Město Třebechovice p.O. bylo seznámeno s  návrhem projektu 
„Modernizace traťového úseku Hradec Králové – Týniště nad Orli-
cí“ v  polovině loňského roku a  následně k  němu vzneslo celkem 
14 požadavků a připomínek. Město Třebechovice p.O. nyní pečlivě 
sleduje projekční fáze projektu (zejména proces EIA, územní řízení, 
stavební řízení) i následnou fázi realizace stavby. 

Požadavky města Třebechovice pod Orebem související s  tímto 
projektem a současný stav jejich plnění:
1/ Komplexní řešení protihlukových opatření podél železniční tra-

tě na celém katastru města.
2/ Komplexní řešení antivibračních vlivů podél železniční tratě 

na celém katastru města.
 Za  tímto účelem uzavřelo město počátkem ledna 2018 doho-

du s  Dopravní fakultou Jana Pernera v  Pardubicích a  se spol. 
EMPLA AG spol. s  r.o. o možnosti odborných konzultací k  této 
problematice. 

3/ Zachování stezky pro pěší a  cyklisty podél železniční trati 
od vlakového nádraží po železniční přejezd v ul. Na Stavě. Úpra-
va této stezky je součástí dokumentace k územnímu řízení pro-
jektu, viz obr., pozice I.

4/ Zachování obslužné komunikace od železničního přejezdu v ul. 
Hradecká (u  Felicity) po  severní straně trati do  obce Blešno. 
Úprava této stezky je součástí dokumentace k územnímu řízení 
xxxxxx, viz obr., pozice II.

5/ Zřízení vlakové zastávky v místní části Nepasice.
 Stále se jedná o zřízení zastávky se současným dořešením polo-

hy železničního přejezdu

7/ Mimoúrovňové křížení ul. Hradecká se železniční tratí.
 Mimoúrovňové křížení ulice Hradecká se železniční tratí 

je součástí dokumentace k  územnímu řízení xxxxxxx,viz obr., 
pozice III.

8/ Mimoúrovňové křížení silnice II/298 se železniční tratí na  vý-
chodní straně města.

 Mimoúrovňové křížení silnice II/298 - úprava a propojení „Štěn-
kovské“ křižovatky s ulicí Vitouškova je součástí dokumentace 
k územnímu řízení xxxxxxxxx, viz obr., pozice IV.

8/ Úprava komunikace v ul. Za tratí tak, aby vyhovovala platným 
normám a  předpisům a  aby bylo možno zaslepit ul. Resslovu 
v Heldově parku pro nákladní automobilovou dopravu.

9/ Úprava komunikace v  ul. Za  Tratí od  přejezdu v  ul. Resslo-
va po  přejezd u  firmy Inkea včetně odtěžení stávajícího valu 
v návaznosti na zrušení železničního přejezdu P4015 ( u firmy 
Inkea) v k.ú. Třebechovice pod Orebem. Požadavky jsou součás-
tí dokumentace k územnímu řízení projektu, viz obr., pozice V.

10/ Preferovat nadjezd nad železnicí na  východní straně města 
(Štěnkovská křižovatka – Vitouškova ul.) případně i na úkor na-
vrhovaného mimoúrovňového křížení na západní straně města. 
Splněno, budou realizovány oba nadjezdy.

11/ Technické posouzení a následnou případnou realizaci podcho-
dů pro pěší a cyklisty pod plánovanou železniční dvoukolejkou 
v ulici Za Tratí (v místě rušeného přejezdu), v ulici Na Stavě a ze-
jména v ulici Pardubické v návaznosti na stezku pro pěší a cyk-
listy Třebechovice p.O. – Krňovice.

 Od těchto podchodů bylo z technických důvodů upuštěno
12/ Optimalizaci a technické posouzení umístění druhé koleje v ob-

lasti od nádraží v Třebechovicích p.O. ve směru na Týniště n. O. 
a to vzhledem k její požadované maximálně možné vzdálenosti 
od obytných budov.

 Řeší projekční firma PRODEX
13/ Podchod pro pěší a cyklisty místo železničního přejezdu v ulici 

Týnišťské.
 Nadchod pro pěší a cyklisty je součástí dokumentace k územní-

mu řízení projektu, viz obr., pozice VI.
14/ Mimoúrovňové křížení chodců a  cyklistů na  „Štěnkovské“ 

křižovatce.
 Podchod pro pěší a cyklisty je součástí dokumentace k územní-

mu řízení, viz obr., pozice VII.

I. Cyklostezka od  nádraží k  ulici 
Na  Stavě po  severní straně želez-
nice.

II. Obslužná komunikace od  želez-
ničního přejezdu na Hradecké ulici 
směr Blešno.

III. Nadjezd na  silnici II/299 (Hra-
decká ulice) u restaurace Felicita.

IV. Nadjezd na  nové spojnici uli-
ce Vitouškovy s  rekonstruovanou 
„Štěnkovskou“ křižovatkou na  sil-
nici I/11.

V. Rekonstruovaná místní komuni-
kace Za Tratí.

VI. Podchod pro pěší a  cyklisty 
na  silnici I/11 na  „Štěnkovské“ kři-
žovatce.

VII. Nadchod pro pěší a  cyklisty 
v Týnišťské ulici v místě zrušeného 
úrovňového přejezdu.Investiční akce /viz 14 požadavků města Třebechovice/, které jsou součástí projektu „Modernizace traťového 

úseku Hradec Králové – Týniště nad Orlicí a  jehož investorem je Správa železniční dopraví cesty. Podle před-
běžného časového harmonogramu by územní rozhodnutí celého projektu mělo být vydáno v polovině příštího 
roku spolu s posouzením vlivu na životní prostředí EIA. Realizace se předpokládá v roce 2022 – 2024.

Tošner
Lístek s poznámkou
pozice VII

Tošner
Lístek s poznámkou
pozice VI



8 Třebechovické Haló

Nestraníci Mgr. Roman Drašnar místostarosta
p. Kamil Dörre člen rady města
MUDr. David Pellar člen rady města
p. Josef Loskot
Ing. Tomáš Adamec
p. Milan Kynos člen rady města
p. Michal Dvořák

"PRO-SNK" Ing. Jiří Němec starosta
Mgr. Jiří Měchura
p. Petr Václavek
Ing. Stanislav Jech člen rady města
Ing. Stanislav Čížek

KDU-ČSL Doc. MUDr. Otakar Kopecký CSc.
p. Miroslav Rücker
Mgr. Kateřina Čapková

ČSSD p. Zdeněk Horák člen rady města
Alternativa 2014 - SNK Bc. David Malý

p. Michal Cimprich
Šance pro veřejnost - SNK p. Jiří Jakubec

Bc. Eduard Hanousek
KSČM p. Emil Richter

Složení zastupitelstva města v tomto volebním období

Z rady města odešel

 Ing. Miroslav Hofman (úmrtí)

Ze zastupitelstva města odešli

 Bc. Martina Andrysová (osobní důvody)
 RNDr. Václav Derner (osobní důvody)
 Ing. Vladimír Derner (osobní důvody)

Poděkování

Za  dobře odvedenou práci ve  volebních období 
2014 – 2018 chci poděkovat všem zastupitelům 
města, členům rady, zaměstnancům městského 
úřadu i  zaměstnancům příspěvkových organizací 
města.

Ing. Jiří Němec
starosta města

Starosta města Třebechovice pod Orebem v  souladu s  ustanove-
ním § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 
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 zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR se 
uskuteční v pátek 5. října 2018 

od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 

do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se volby 
uskuteční v pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin 

a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin

2.

místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost 
ve SŠ Heldovo náměstí čp. 231, pro voliče bydlící v ulicích: Druž-
stevní práce, Habrmanova, Haškova, Hradecká, Kubelíkova, Palac-
kého, Severní 
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve SŠ Heldovo ná-

městí čp. 231, pro voliče bydlící 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 bydlící v  ulicích: Ambrožova, Boženy Němcové, 
Čsl. legií, Flesarova, Jordánská, Na Kopečku, Na Kuchyňce, Na Obci, 
Na Ostrově, Na Stavě, Na Tvrzi, Národní gardy, Orebitská, Pardubic-
ká, Pitrova, Pod Domy, Pod Fortnou, Proboštova, Přemyslova, Staro-
městské náměstí, Šárovcova, Štěnkovská, U Dolního mlýna

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v ZŠ Na Stavě čp. 

1079, pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Borská, Bědovická, Česká, 
Dvorská, Komenského, Krátká, Lesní, Moravská, Na  Albě, Na  Spá-
leništi, Pod Zahrady, Slezská, Slovenská, Sportovní, Trčkova, Týni-
šťská, U Vodárny, Vitouškova
ve  volebním okrsku č. 5 je volební místnost v  Krňovicích – 

v prostorách Skanzenu, pro voliče bydlící v místní části - Krňovice -
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost ve Štěnkově – Areál 

agroturistiky, Ranč Orlice, pro voliče bydlící 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 – pozor změna - budova bývalého obchodu Jednota, 
čp. 105, pro voliče bydlící v místní části Polánky nad Dědinou  
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. 
Totožnost a  státní občanství prokáže volič platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Čes-
ké republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič výše 
uvedené, nebude mu hlasování umožněno.
4. 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
do  zastupitelstva obce a  do  Senátu Parlamentu ČR hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
5. 

V  případě konání II. kola voleb do  Senátu Parlamentu ČR obdrží 
volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Ing. Jiří Němec, starosta města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
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FEJETON

Léto máme za sebou. Kromě vle-
koucích se uzavírek silnic a  vý-
luk na okolních tratích nás sužo-
valo horko a sucho. Radovali se 
děti, majitelé plováren a proda-
vači zmrzliny. Bědovali jako vždy 
zahrádkáři a  zemědělci. Zdá se, 
že jejich největším nepřítelem 
je jaro, léto, podzim a  zima. Ti 
specializování si ještě střídavě 
stěžují na  mokro a  sucho, vítr 
a bezvětří. Spolu s počasím, kte-

rému stále neumíme poručit, se 
po hospodách množí odborníci, 
kteří dle svého příjmu vědí jak 
sucho řešit. Jedni navrhují sudy 
pod okapem, jiní přehrady, další 
rybníky, mokřady. Mám přítele, 
který si v jižních Čechách koupil 
pozemek, na kterém byl v minu-
losti rybník. Už 3 roky ho chce 
obnovit, ale bariera byrokratů 
a  ekoteroristů je nepřekonatel-
ná. Prý by se mohl utopit vzácný 

brouk, který tam žije v trávě. Že 
jsou ohroženi lidé suchem, po-
vodněmi nebo chyběním pitné 
vody „ochráncům“ přírody tolik 
nevadí. Lidé do  přírody nepat-
ří. Podíval jsem se na  internet, 
abych zjistil, zda letošní sucho 
bylo nějak výjimečné. Nebylo. 
Větší sucha byla v letech 1856 až 
1876, ale také v roce 1947, 2003 
a  2015 což si někteří pamatu-
jeme. Na  zahradě mně uschly 

3 stromy. Nijak se diskutujícím 
na  téma neposlušného klimatu 
neposmívám. V  Anglii je počasí 
jediné přijatelné téma bezkon-
fliktní diskuse. Horší to bude 
s nadcházejícími volbami. Určitě 
se dozvíme kolik bezcharakter-
ních, zkorumpovaných a  chlíp-
ných třebechovických spoluo-
bčanů chce uspět ve  volbách. 
Snad bude lepší si postěžovat 
na mimořádně krutou zimu.

Jindřich Tošner

MĚSTSKÁ POLICIE TŘEBECHOVICE POD OREBEM INFORMUJE

Se začátkem školního roku, 
ve  většině měst v  celé republi-
ce, budeme opět potkávat po-
mocníky na  přechodech (bez-
pečnostní asistenty) a  strážníky 
městských policií, kteří v  době 
cca od  7.10 hod. do  8.00 hod. 
zajištují bezpečné přecházení 
dětí v okolí základních škol. 
V  době mezi 7.30 – 7.50 hod. je 
v  okolí naší základní školy nej-
větší frekvence vozidel z  celé-
ho dne. Jezdí zde rodiče vozící 
děti ke  škole spolu s  autobusy 
a  ostatními řidiči spěchajícími 
do práce. Často je z toho důvodu 
na  křižovatce ul. Komenského – 
Čsl.legií kolona stojících vozidel 
až ke  škole. Školáci mají mnoh-
dy tmavé oblečení a  zejména 
v době, kdy je špatná viditelnost 
(šero, déšť nebo naopak ranní 
sluníčko svítící nízko „od  Role“), 
je nebezpečí, že hlavně malí 
školáci budou pro řidiče špatně 
viditelní. Pomocníci na  přecho-

du nebo strážníci jsou oblečeni 
v refl exní vestě,  a proto jsou již 
z dálky dobře viditelní a přijíždě-
jící řidiči mohou včas zareagovat. 
V rámci prevence, kdy každý rok 
strážníci navštíví první třídy ZŠ, 
opakují s  dětmi bezpečné cho-
vání na  silnici. Mimo jiné, že se 
musí rozhlédnout a  zkontro-
lovat zda vozidla v  obou smě-
rech zastavila, i  když strážník/
pomocník stojí na  přechodu. 
Pokud již při příchodu vidí, že 
na  pokyn strážníka/pomocníka 
vozidla na  obou stranách za-
stavila, mohou plynule přejít. 
Nebylo by na škodu, aby i  rodi-
če toto pravidlo dětem během 
roku zopakovali a  to nejen prv-
ňáčkům. Na nutné výchově dětí 
pro chování v silničním provozu 
by se vedle školy a různých be-
sed zaměřených na  prevenci 
měli podílet hlavně sami rodiče.
Během mnohaleté praxe 
u městské policie jsme se setka-

li s  příznivci i  odpůrci ranního 
převádění dětí u  škol. Rodiče 
přecházejících dětí jsou však 
ve velké většině rádi, že na bez-
pečnost jejich dětí někdo dohlí-
ží. Někteří řidiči – odpůrci pře-
vádění dětí přes přechod, by si 
měli uvědomit, že hlavně ranní 
stres a spěch je příčinou mnoha 
střetů vozidel s  chodci a  osoba 
v  reflexní vestě může předejít 
těmto dopravním nehodám 
končícím často fatálně. Proto 
prosíme řidiče – obrňte se trpě-
livostí nebo v tu dobu (jedná se 

cca o 20 minut největší frekven-
ce vozidel) volte jinou cestu než 
přes křižovatku Čsl.legií - Ko-
menského („u nebíčka“). 
Jménem rodičů přecházejících 
dětí a jménem strážníků Městské 
policie Třebechovice pod Ore-
bem bychom chtěli velmi podě-
kovat naší stálé pomocnici, paní 
Janě Jandíkové, která bude i  le-
tos dohlížet na  přecházení dětí 
přes přechod hlavně na křižovat-
ce ulic Čsl.legií - Komenského. 
Tuto činnost dělá dobrovolně, 
v každém počasí a zcela zdarma. 

VÝZVA – hledá se dobrovolník pro Nepasice

Město hledá dobrovolníka, který by mohl dohlížet na  pře-
cházení dětí přes přechod v  Nepasicích, jednalo by se pouze 
o  2x v  určitý čas příjezdu autobusu převést děti přes pře-
chod u  restaurace Vnuk (případně u  školky). Zájemci mohou 
zkontaktovat telefonicky Městskou policii Třebechovice p.O. 
na tel.  601 380 962 (případně namluvit hlasovou zprávu na zá-
znamník a strážníci zavolají zpět) a nebo 
na e-mail: mp@mptrebechovice.cz.

Statistika činnosti Městské policie Třebechovice pod Orebem

Od 1.1.2015 do 30.6.2018

Celkem událostí 6168

Z toho přestupků řešeno:
Blokovou pokutou/příkazem na místě 2253

Domluvou/napomenutí 1157                          Oznámení o spáchání přestupku 597

Kontrola dodržování max. povoléné 
rychlosti (467)
Překročeno do 20 km/h 403

Překročeno o více jak 20 km/h 64

V  324 případech byla provedena 
orientační zkouška na  přítomnost 
alkoholu nebo drog (např. u  řidičů 
vozidel)

Výjezd na žádost o součinnost s PČR, HZS a ZZS 92.

Řešení narušení veřejného pořádku a porušení obecně závazné 
vyhlášky 139.

Řešeno 363 přestupků spáchaných cyklisty.

Bylo provedeno 264 odchytů zvířat.

„Vzhledem k novelizaci Zákona o provozu na pozemních komunikacích, nabytí platnosti nového přestupkového zákona 
(Zákon o odpovědnosti za přestupky) a stanoviska Ministerstva dopravy k právní nesrovnalosti ohledně uložení napomenutí příkazem

 na místě, nelze uložit napomenutí za přestupek spáchaný v provozu na pozemních komunikacích“.

Tošner
Lístek s poznámkou
spolu-občanů

Tošner
Lístek s poznámkou
U Nebíčka
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Z NAŠICH ŠKOL

Poděkování ZŠ

Stalo se již tradicí, že si strážníci 
městské policie pro naše žáky 
připravili tematické besedy.
Naši nejmenší, prvňáčci, se 
seznámili s  činností strážníků 
městské policie, probrali různé 
krizové situace a nacvičovali po-
užívání tísňových linek.

Tak nám zase začal nový školní 
rok... Chtěli jsme jej zahájit po-
dobně jako loni hned první škol-
ní den malým happeningem 
před základní školou, aby žáci 
tanečního oboru zpříjemnili dě-
tem i  rodičům čekání na  první 
otevření školních dveří v  tomto 
školním roce. Nacvičili jsme, při-
pravili jsme, ale hustý déšť nám 
vystoupení znemožnil. 
Měla to být úvodní z  řady na-
šich aktivit, kterými naplňujeme 
každoročně školní rok mimo 
běžnou výuku. Zajímalo by vás 
malé shrnutí toho minulého? 
Opravdu jsme nezaháleli. Po-
suďte sami. Uspořádali jsme 
25 koncertů, vystoupení a před-
stavení v  prostorách školy 
a  26 v  prostorách mimo školu. 
Kromě toho jsme byli součás-
tí celonárodního happeningu 
ZUŠ OPEN a  v  jeho rámci se 
podíleli na  organizaci charita-
tivního koncertu Pro Johan-

ZUŠ Třebechovice pod Orebem informuje... 
ku. Proběhlo 12 soustředění 
a 2 víkendová soustředění v re-
kreačním areálu Pecka. Naši 
žáci měli možnost zúčastnit se 
2 seminářů, dne otevřených 
dveří na  Pražské konzervatoři 
a  zájezdu na  baletní předsta-
vení. Pořádali jsme školní kola 
celostátní soutěže základních 
uměleckých škol v hudebním, li-
terárně dramatickém i tanečním 
oboru a  úspěšní žáci pak naši 
školu v této soutěži zastupovali 
v  okresních a  krajských kolech. 
Čtyři naše žákyně postoupily až 
do  kol ústředních. Naši žáci se 
úspěšně účastnili i  dalších sou-
těží. Přivezli si ocenění ze soutě-
ží Hradecké Guitarreando 2018, 
z  pěveckých soutěží Hradecký 
slavík a  Novopacký slavíček, 
z  tanečních soutěží O  týnišťské 
tajemství a TPO Dance.
O  všech našich aktivitách 
a  úspěších jsme vás podrobně 
informovali a  to budeme dělat 

i letos. A co pro nejbližší měsíce 
chystáme? Hned v září víkendo-
vé soustředění na Pecce. Na ko-
nec října plánujeme tradiční 
výchovné koncerty pro žáky 
základní školy a slavnostním so-
botním představením se zapojí-
me do  oslav stého výročí vzni-
ku Československé republiky. 
Na  předvánoční čas připravuje-
me nejen obvyklý adventní kon-
cert v evangelickém kostele, ale 
i  premiéru baletu Hříšný tanec. 
A  to rozhodně nebude všecko! 
Pozitivní rovněž je, že většinu 
plánovaných koncertů, vystou-
pení a  představení nebudeme 
pořádat pod širým nebem, tak-
že je nemůže potkat stejný osud 
jako vystoupení 3. září.

Přejeme všem našim žákům 
i jejich rodičům příjemné vykro-
čení do  nového školního roku 
a  úspěšné zvládání všeho, co 
tento školní rok přinese.

Naopak ti nejstarší, deváťáci, 
byli informováni o protiprávním 
jednání a právní zodpovědnosti.
Tímto strážníkům děkujeme 
a  těšíme se na spolupráci v no-
vém školním roce.

vedení školy,
 ZŠ Třebechovice p.O.

DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE (DDM)

Jak to s námi bylo v létě

Letošní léto nám přálo počasí, 
někdy snad až moc. Na pobyto-
vém táboře se 45 dětí pod vede-
ním týmu Aničky Kadeřávkové 
vžilo do  atmosféry osidlování 
divokého západu a  na  základ-
ně Zemská brána si 14 dní po-
bytu opravdu užilo. Jak moc, 
se dočtete i  s  fotodokumentací 
na našem webu.

Příměstské tábory jsme uspo-
řádali tři a od začátku července 

byly beznadějně plné. Zahájili 
jsme přírodovědným experi-
mentářem, na  kterém děti vy-
ráběly sopku, zkoušely „utopit“ 
vodoměrku, poznávaly motýly, 
rostliny i vztahy v přírodě. Sou-
těžily a  navštívily stěžerský zo-
opark.

V  srpnu jsme si hráli na  detek-
tivy, zlepšovali kondičku a  učili 
se kriminalistickým metodám. 
Pátrali jsme v  současnosti 
i  historii. Na  Potštejně jsme 
lovili kešky. Velmi se líbila hra 

Hladíme želvy“, foto archiv DDM „ Na ponících“, foto archiv DDM

„ Na lodích“,foto archiv DDM

„na pašeráky“ a v pátek jsme se 
odměnili na  loděnici, kde nás 
Jiří Měchura seznámil s  vodác-
kým sportem a povozil na kaja-
ku i kanoi.

Závěr prázdnin byl ve  zname-
ní zálesáků. Učili jsme se jez-
dit na  ponících, pečovat o  ně, 
přežít v  lese i  táborničit – roz-
dělávat oheň, stavět stany 
i  vařit na  ohni. Vlastní „Buřt-
guláš“ po  chladné noci je totiž 
nejlepší.
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Pro děti od 6 let(1.třída) do 15let

Šikulky – kroužek pro holky a kluky, co rádi tvoří. Výtvarné tvoření 
z různých materiálů. 
Keramika I  – tvořivá práce s  keramickou hlínou, vhodné pro za-
čátečníky
Keramika II – tvořivá práce s keramickou hlínou – pokročilí
Judo začátečníci – základy oblíbeného sportu – vhodné pro kluky 
i holky
Judo pokročilí – navazující kroužek na začátečníky loňského roku
M.A.D.Style – Oblíbený taneční kroužek hip-hop pro děvčata 
i chlapce od nejmenších po teenegery, soutěžní
Míčovky – známé i  méně známé hry s  míčem pro nejmenší 
i pro větší děti
Pohybovka – sportovní kroužek zaměřený na radost z pohybu
Zumba a aerobik – tanečně – sportovní kroužek pro děti, soutěžní
Florbal – přípravka – základy hry, technika hry pro menší děti 
v DDM
Šachy – základy hry pro malé i velké
TRCA – Pro kluky, holky i  tatínky. Jízda s  autíčky na  ovládání 
po pěnové dráze a jejich opravy
Chovatel – králíčí HOP, péče o králíčky, chocholaté mazlivé slepičky 
a holuby 
Ukulele – základy akordové hry, zpěv trampských písniček
Trampská kytara-základy akordové hry, zpěv trampských písniček

Rozšíření nabídky zájmových kroužků pro děti od 9 let 

Výtvarník – kreativní kroužek plný zajímavých nápadů a  výtvar-
ných technik
Mlsoun – kroužek vaření a pečení dobrot v naší nové kuchyni
Kutil – od kladívka k robotům – řemeslné tvoření, ale i programo-
vání minirobotů – OZOBOTŮ
Rybáři – základy rybaření, příprava na  rybářský lístek, vedoucí 
p. Urban
Sportovní rybáři – rybaření s rybářským lístkem, rybolovná tech-
nika, příprava na závody

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

Vodáci – celoroční vodácká příprava pro dívky a chlapce
Včelař – zajímavý kroužek o včeličkách a medu

Rozšíření nabídky zájmových kroužků pro děti od 10 let

Keramika III – keramická dílna pro starší děti
Dívčí klub – ruční práce (šití, pletení…) a tvoření pro dívky
Šperkování – výroba šperků a módních doplňků
Sebeobrana – základy sebeobrany pro kluky i holky

Rozšíření nabídky zájmových kroužků pro děti od 12 let

Florbal – techniky hry
Kresba – Základy techniky kresby, vizování, stínování…
Vhodné i  jako příprava na  talentové zkoušky z  výtvarné výchovy 
a kresby

Nabídka zájmových kroužků pro studenty a dospělé

Patchwork – patchwork pro začátečníky i pokročilé, 1x za 14 dní
Šití – šití oblečení podle střihů pod dohledem švadleny, 1x za 14 
dní
Keramika – keramická dílna pro dospělé, 1x za 14 dní
Kresba a  jiné výtvarné techniky – pro milovníky tužky, štětce, 
pastelek…, 1x za 14 dní
Sebeobrana – sebeobrana pro dospělé
Šachy – oblíbený šachový kroužek, účast na soutěžích
Čínština – možnost individuální výuky

Veškeré informace ke  kroužkům, přihlášky, termíny zahajovacích 
schůzek se dozvíte na  našem webu: www.ddmtre.cz. Na  webu 
najdete i  víkendové akce pro veřejnost a  akce pro školní děti 
v době prázdnin.

V  sobotu 8.9.2018 od  14:00 Vás zveme do  našeho DDM 
na  KROUŽKOVÁNÍ, kde Vám představíme naše vedoucí, náplň 
kroužků a zodpovíme Vaše dotazy. Proběhne i výtvarná dílnička

Od  27. srpna do  31. srpna se v  DDM konal příměstský tábor 
Zálesák. Celý týden jsme se učili zálesáckým dovednostem.
V pondělí jsme šli do Bědovic na poníky. V Bědovicích měli tři po-
níky – hnědou tříletou Píšťalku, třináctiletou Karlu a čtrnáctiletého 
Lucase. Na  ponících jsme si zajezdili. Poté jsme šli do  lesa. V  lese 
jsme stavěli domečky pro skřítky. V  lese jsme taky poznávali listy, 
jehličí a plody stromů, jako jsou žaludy, bukvice, apod. V DDM jsme 
poté z klacíků vytvářeli různé druhy ohnišť.
V úterý jsme luštili šifry a plnili úkoly, až jsme dorazili ke štěnkovké 
skautské klubovně. Tam jsme si zahráli různé hry. Poté jsme šli zpět 
do DDM. V DDM jsme lítali v tělocvičně a poté jsme šli domů.
Ve  středu jsme jeli do  Brandýsa nad Orlicí. V  Brandýse jsme šli 
do keřového bludiště, na schody s hadem s jablkem v tlamě. Po vy-
motání z  bludiště jsme si mohli koupit turistické známky a  turis-
tické vizitky. Poté jsme hráli závody v  týmech. Nakonec jsme jeli 
zpátky do Třebechovic.
Ve čtvrtek jsme byli dopoledne v DDM. Nejprve jsme vytvářeli pří-
běhy o  skřítcích. Poté jsme v  kuchyni vařili zeleninovou polévku 
s rýží. Když jsme ji snědli, tak jsme šli na nádraží. Vlakem jsme jeli 
do Týniště. Z týnišťského nádraží jsme šli do kempu RampaSport, 
ve kterém jsme přespali. Nejprve jsme postavili stany. Poté jsme se 
v nich zabydleli. Večer jsme opékali buřty.
V pátek jsme se vzbudili a nasnídali se. Sbalili jsme si spacáky, ka-
rimatky a ostatní věci ze stanu. Pak jsme poskládali stany. K obědu 
jsme měli buřtguláš. Taky jsme si vyrobili Poi koule. Poi koule jsou 
vlastně ponožky plněné rýží, na  provázku. Potom jsme si koupili 
v bufetu nanuk. A potom už jsme jeli do Třebechovic. V DDM jsme 
blbnuli v tělocvičně.

Markéta Bastlová

Příměstský tábor Zálesák
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Letní tábor Nekoř – Pastivny 

Letošní letní prázdniny, zaháji-
lo celkem 48 dívek, již tradičně 
na  dalším ročníku letního tá-
bora. Tentokrát jsme změnily 
lokalitu a  přemístily jsme se 
do  Pastvin v  Orlických horách. 
Musím podotknout, že změna 
byla jednoznačně tím nejlepším 
rozhodnutím. Letošní téma po-
hádkové galaxie si všechny dív-
ky i vedoucí náležitě užily. A tak 
Nekoř v  letošním ročníku zažila 
Shreka, Mimoně, Ledové králov-
ství, Nema, Adamsovu rodinu, 
Madagaskar a  Arabelu s  Rum-
burakem.  Jelikož nám sluníč-
ko opravdu přálo, program byl 
zpestřen koupáním v  blízké 
řece a  výletem na  pastvinskou 
přehradu. Večerní opékání 
buřtíků nám přijel zpříjemnit 
i pan Mikulecký se svojí hudeb-
ní produkcí. A  tak horské vršky 
hladily tóny odvážných holek, 

které se pustily do  boje s  mik-
rofonem ☺, bylo to vážně fajn, 
moc děkujeme.  I  letos pro po-
těšení a  rozzáření úsměvů bylo 
dětem ihned po  příjezdu k  dis-
pozici pamětní video se všemi 
táborovými fotkami, aktivitami 
a  samozřejmě i  tanečními cho-
reografiemi. Tímto bych chtěla 
poděkovat i rodičům za kladnou 
zpětnou odezvu. Vaše pochvala 
je pro nás všechny zaslouženou 
odměnou.
No… a  co dodat dál? Všechny 
jsme se rozloučily a slíbily si, že 
se zase sejdeme za  rok na  dal-
ším ročníku. A  těm, kteří jsou 
už teď zvědaví, co se bude dít, 
můžeme prozradit, že na všech-
ny čeká kouzelný svět Harryho 
Pottera, a  jejich vlak do  ško-
ly čar a  kouzel bude odjíždět 
29. 6. 2019 z nástupiště 9¾.

Lucka Buchalová

TJ Orel informuje:

INZERCE

SKAUTI
Počátek léta neodmyslitelně patří našemu letní-
mu táboru. Těšíme se na něj prakticky od chvíle, 
co ten minulý skončil. Celý rok k  němu směřu-
jeme program, těšíme se, jak společně strávíme 
14 dní v  nádherné přírodě Orlických hor. Do-
poledne se oddíly věnují chodu tábora, ně-
kdo jde na  dříví, jiní vaří v  kuchyni nebo jedou 
pro vodu či na  nákup anebo se 
děti zlepšují v  dovednostech 
v  rámci oddílového programu. 
Někteří se chtějí stát lepšími uz-
laři, další usilují o odborku plav-
ce, tanečníka, znalce rostlin či 
atleta. Odpolednem nás každým 
rokem provází celotáborová hra 
vystavěná na  spolupráci dětí 
v  družině i  družin samotných. 
Letos jsme se „plavili“ jako Pirá-
ti z  Karibiku. Zachraňovali jsme 
Jacka Sparrowa z vězení, pomá-
hali mu uzmout Černou perlu 
nebo bojovali o srdce s Davy Jo-
nesem. Moc jsme si letošní tábor 
užili a  já bych rád touto cestou 
poděkoval jak dětem, které byly 
skvělé, tak vedoucím a  dospě-
lým podílejícím se na chodu tá-
bora, jelikož bez jejich dobrovol-
nictví by tábor nebyl. Stejně tak 
bych rád poděkoval rodičům, 
kteří nám pomohli poslední so-

 Světlušky plní Světýlko vaření - zleva Markétka Šejvlová, Anežka Hří-
balová, Vendulka Bastlová, Eliška Kopecká, Zuzanka Krpatová, 

foto: Lucie Štursová

Vítězná družina tábora 
s Jackem Sparrowem,

  foto: Lucie Štursová

botu tábor uklidit, zbourat a  odvést do  našeho skladu. No jak ří-
kám, už se těšíme na další tábor. Ve zbytku léta jsme se několikrát 
sešli při sportovních aktivitách, ať na fotbale v Blešně nebo při na-
šich čtvrtečních lakrosech. Zároveň se již po očku díváme na start 
dalšího skautského roku a plánujeme program. 
Táborové fotografie na www.juntrebech.com 

Zapsal Přemysl Pistora
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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

Nabídka kroužků a aktivit

RC Domeček pro rok 2018/2019

PRO NEJMENŠÍ DĚTI (0-4 let) A RODIČE – dopoledne:

Pondělí

PONDĚLNÍ DOMEČEK začátek dle aktuálního programu

Úterý

CVIČENÍ PRO BATOLATA 
Od 10 – 18 měsíců                              v 9 hodin
Od 18 měsíců do 3 let                        v 10 hodin
Vedeme děti k pohybu hravou formou.  Jednoduchá cvičení dopro-
vází říkanky a písničky. 

Středa

CVIČENÍ PRO MIMINKA - od 6 týdnů do 10 měsíců       v 9 hod. 
Pomocí jednoduchých cvičení a  pohybových aktivit je dbáno 
na správný psychomotorický vývoj dítěte a jeho nejdůležitější eta-
py se zaměřením na symetrii pohybu.
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ od 10 hodin. S  fyzioterapeutkou Petrou 
Janků se protáhneme a posílíme svalstvo, abychom se cítili co nej-
lépe a záda nás nebolela.  

Čtvrtek

KONVERZACE V ANGLIČTINĚ od 9 hodin – oživení jazykových do-
vedností diskusí na běžná témata.  Hlídání dětí zajištěno. 
ZPÍVÁNKY    od 10 hod.

Pro děti do 4 let s rodiči. Hudební výchova zaměřená na rozvoj hu-
debnosti, rytmiky. Děti se naučí nové písničky, jednoduché tanečky 
a seznámí se s hudebními nástroji.  

Pátek 
V Domečku je zavřeno.

PRO DĚTI ŠKOLKOVÉHO VĚKU (3-6 let) – odpoledne: 

Pondělí

ANGLIČTINA PRO DĚTI                   16.00 – 16.45 hod.
Angličtina pro děti ve  věku 3-6 let. Učíme se hravou a  zábavnou 
formou, s Bc. Martinou Kašparovou.

Úterý

TANEČNÍ CVIČENÍ VE STYLU ZUMBY    16.00 – 16.45
Oblíbená pohybová aktivita maminek i pro malé holčičky. Pojďte si 
zatančit s lektorkou Ing. Klárou Drašnerovou.

Středa

HÝBÁNKY    16.00 – 16.45
Pohybový kroužek pro děti 3 – 5 let s Mgr. Blankou Fialovou. Hra-
vé cvičení, překážkové dráhy, míčové dovednosti, zábava plná 
pohybu…
SPORTOVNĚ – REHABILITAČNÍ CVIČENÍ   18.15 – 19.15
Pro děti 6 – 12 let, vede Ing. Jiří Mlateček
Smyslem kurzu je naučit děti správnému držení těla, protahování 
a kompenzačnímu cvičení po zátěži, která vzniká při sportu i běž-
ném dětském pohybu. Všichni víme, že málokteré dítě se samo 
od sebe protahuje a někdy ani neví jak správně. Toto je ideální pří-
ležitost, jak to děti naučit.
„ŠKOLIČKA NANEČISTO“    od ledna 2019
Hodina plná hraní, pohádek a  zajímavých činností se zaměřením 
na rozvoj motoriky, uvolnění ruky, pravolevé orientace, zrakového 
vnímání a  jiné. Nácvik těchto dovedností usnadní budoucím prv-
ňáčkům první krůčky v 1. třídě. 
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PRO DOSPĚLÉ – večer:

Pondělí

ANGLIČTINA II.  

17:30 - 19:00  - lektor Bc. Matěj Hrubý – středně pokročilí
ANGLIČTINA  III.  

19:00 – 20:30 – lektor Bc. Matěj Hrubý – pokročilejší 
JÓGA 

19:30 – 21:00 s lektorem Ing. Jiřím Mlatečkem

Úterý

ANGLIČTINA IV.

18:30 - 20:00 - lektor Mgr. Martina Nohejlová – velmi pokročilí
KALANETIKA 

19:00 – 20:00 - lektorka Monika Řežábková

Středa

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

10:00 – 10:45. S Petrou Janků, DiS. se protáhneme a posílíme sval-
stvo, abychom se cítili co nejlépe a záda nás nebolela.  
ANGLIČTINA I. 

17:45 – 19:15  lektorka Mgr. Katka Horáková – mírně pokročilí
JÓGA 

19:30 – 21:00 s lektorem Ing. Jiřím Mlatečkem

Čtvrtek

KONVERZACE V ANGLIČTINĚ  

09:00 – 10:00 – oživení jazykových dovedností diskusí na běžná té-
mata.  Hlídání dětí zajištěno. S Bc. Lucií Němečkovou.
DANCE FITNESS WORKOUT – CVIČENÍ PRO ŽENY                                                                       
17:00 - 18:00  lektor Ing. Klára Drašnerová
KALANETIKA
19:00 – 20:00 - lektorka Monika Řežábková

Dle zájmu

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ ŽENY  

Přínosná pohybová aktivita  pro budoucí maminky  pod vedením 
zkušené porodní asistentky a laktační poradkyně.

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc září - říjen  2018

 20. 9. čt BESEDA NA TÉMA NÁSTUP DÍTĚTE DO ŠKOLKY

poté - jak si vaše dítko zvyklo na  školku? PhDr.  Irena Hrabincová 
nám poradí, jak vše co nejlépe zvládnout. Od 17,30 hod.

 24. 9. po VOLNÁ HERNA

10-11,30 hod.

 1. 10. po BAZÁREK 
nákup a prodej čehokoliv. Ideálně zaměřený na podzim a zimu. Ob-
lečení, brusle, lyže..... Od 10 hod.

 5. 10. pá PLYŠÁKOVÁ NEMOCNICE

mladí lékaři hravou formou naučí děti na svých plyšových kamará-
dech základy první pomoci. Vysvětlí jim, že u  lékaře se není čeho 
bát. Od 16 hod.

 8. 10. po VYRÁBĚNÍ NA KATEŘINSKÝ JARMARK

každý nápad vítáme. Umíte něco, co byste nás rádi naučili? vyrábí-
me od 9,30 hod.

 15. 10. po KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

trocha sportu pro každého. Od 9,30 hod.

DOPOLEDNE: pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené
ÚT cvičení pro batolata, ST cvičení pro miminka, ČT konverzace 
v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti od 3-6let.
VEČER: jazykové kurzy, přednášky a dílny pro dospělé.
K dispozici vybavená herna, pro rodiče odborné publikace a časo-
pisy o rodině, výchově dětí, psychologii, půjčování stolních her pro 
děti, volný přístup na internet, občerstvení z naší kavárny, hromad-
né objednávky od místních farmářů atp.

Těšíme se na Vaši účast při všech aktivitách Domečku v nadcházejícím 
školním roce!  

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY! 

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE

 na www.rcdomecek.com

KULTURA

Loučení s létem

V  pátek 31. srpna 
uspořádalo Středis-
ko místní kultury 
při TMB ve  spolu-

práci s DDM a Technickými služ-
bami Třebechovice pod Ore-
bem již podruhé akci nazvanou 
Loučení s  létem ve  venkovním 
areálu za  Kulturním domem. 
Děti si užily celou řadu zábav-
ných soutěží a  mohly si odnést 
domů i  tetování. Nejen jim, ale 
i  dospělým bylo určeno impro-
vizované divadlo souboru zva-
ného B.I.Z.O.N.I., po  kterém si 
diváci mohli užít ve  večerních 
hodinách muziku ve stylu coun-
try. Nejprve vystoupilo hudeb-
ní seskupení Severka z  Hradce 
Králové a  potom kapela TOMY 
z Opočna. Všem, kdo se na této 
akci podíleli, tímto ještě jednou 
děkujeme za  bohatý a  pestrý 
kulturní program a  budeme 
se těšit ve  stejnou dobu zase 
za rok. 

Bc. Jan Šimek, kulturní referent

Po třebechovických stopách

V  sobotu 22. září na  vás opět 
čeká turistická hra pro celou 
rodinu nazvaná Po třebechovic-
kých stopách, kterou připravilo 
Třebechovické muzeum betlé-
mů ve  spolupráci s  DS Sympo-
sion. Poprvé se akce uskutečni-
la letos o  letních prázdninách 
a  jde o  komentovanou prohlíd-
ku o historii města a okolí. Spo-
lu s  herci divadelního souboru 
prožijete na  vlastní kůži dávné 
příběhy. Pro všechny budou 
připraveny pracovní listy a  po-
můcky v  Infocentru. Vstupné 
je zdarma a  sraz je v  9:00 hod. 
před TMB na  Masarykově ná-
městí.

Účastníci 1. třebechovické stopy
 a DS Symposion,

 foto archiv TMB
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OSLAVME SPOLEČNĚ STOLETÍ 

Divadelní přehlídka  Symposion 2018

V sobotu 15. září zahajujeme 47. ročník tradiční divadelní přehlíd-
ky ochotnických souborů Symposion, která potrvá až do 21. října. 
Jednotlivá představení proběhnou v  Kulturním domě. Třebecho-
vické divadelníky bude zastupovat Pavla Lochmanová a  Drimpo 
Hu.s s  představením Anna Marie. Přehlídku doprovodí výstava 
2+1 výtvarníci Symposionu.  Přehlídku slavnostně otevírá předsta-
vení Prodaná nevěsta Divadelního spolku Aloise Jiráska z  Úpice, 
které mělo premiéru letos v  únoru a  získalo tři ocenění na  Diva-
delním pikniku ve Volyni, celostátní přehlídce amatérského čino-
herního a  hudebního divadla. O  týden později, v  sobotu 22. září,
se můžete těšit na  hru Lakomec a  další světci, kterou zahraje Di-
vadelní spolek Jaroměř pod vedením Jana Sklenáře z  královéhra-
deckého Klicperova divadla. Premiéra byla třikrát vyprodána a pro-
tagonisté se svou hrou slavili velké úspěchy i  např. v  pražském 
divadle Studio DVA. Informace o  dalších představeních najdete 
na poslední straně tohoto čísla. Předprodej a rezervace vstupenek 
bude v Informačním centru. Můžete si také zakoupit zvýhodněnou 
permanentku na všechna představení. 

Srdečně vás zve Středisko místní kultury
 při Třebechovickém muzeu betlémů ve spolupráci

 s DS Symposion.

Výstava 2+1 výtvarníci Symposionu

Třebechovické muzeum betlémů vás srdečně zve na výstavu obra-
zů Davida Vojtka a Lenky Faltové a nábytkuJiřího Falty.  Tu můžete 
navštívit od 16. září do 30. listopadu 2018 v Kulturním domě v Tře-
bechovicích pod Orebem vždy 1 hodinu před kulturní akcí nebo 
po  předchozí domluvě v  Informačním centru nebo telefonicky 
na tel. č. 495 592 053, 724 931 858.  Všichni tři zmínění výtvarníci 
jsou spojeni s městem Třebechovice pod Orebem. David Vojtek je 
grafik a  těšit se můžete na  figurální malby i  abstrakci. Převažující 
technikou je suchá křída. Vystavené obrazy jsou průřezem jeho díla 
od  studií až do  současnosti. Lenka Faltová je pedagog a  obrazy, 
které budou vystavovány, začala tvořit v roce 2013. Inspirovala se 
surrealismem a abstraktním uměním. Jiří Falta byl též pedagogem. 
Vystavovány jsou jeho repliky renesančního a barokního nábytku. 

Letos si připomínáme nejen 
100. výročí vzniku Českosloven-
ska, ale také 25 let od  vzniku 
České republiky a  660 let obce 
Třebechovice. Město Třebecho-
vice pod Orebem ve  spoluprá-
ci s  Třebechovickým muzeem 
betlémů a  Junákem, českým 
skautem, pro vás připravilo ce-
lodenní program, který proběh-
ne v  sobotu 27. 10. 2018 od  8 
hodin ráno. Bude se skládat 
z těchto částí:

1) Edukativní část: Výstava 
v  sokolovně věnovaná jak fran-
couzským, tak i třebechovickým 
legionářům, promítání doku-
mentů o  životě v  našem městě 
v uplynulém století.

2) Oficiální část: Důstojný ce-
remoniál za účasti představitelů 
města, hostů a  osobností. Slav-
nostní průvod projde městem 
a uctí památku našich legionářů 
u jejich pomníku na Orebu.

3) Programová část: Hudební 
kapela Zelená sedma, DS Sym-
posion, taneční zábava, oh-
ňostroj.

4) Doprovodný interaktivní 

program: Den otevřených dveří 
příspěvkových organizací, spol-
ků a  škol (ZŠ, ZUŠ, Knihovna, 
DDM, Klub důchodců, TMB, Ha-
siči, Sokolovna, TRIVIS), stánek 
s  občerstvením, turistický vlá-
ček, který spojí jednotlivá sta-
noviště.

Dobové oblečení účastníků je 
na večerní zábavu vítáno. Vstup 
bude volný, pouze na  večerní 
zábavu v  sokolovně je nutno si 
zakoupit vstupenku (ty budou 
v prodeji od 1. října v Informač-
ním centru). Výtěžek z vybrané-
ho vstupného pak bude věno-
ván na charitativní účely. Pevně 
věříme, že takto významné vý-
ročí s námi přijdou oslavit všich-
ni občané našeho města a okolí. 

INZERCE

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

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992

PROŽITKOVÉ ZPÍVÁNÍ 

se Zuzanou Vlčinskou
Lidé si odedávna zpívali, když 
cítili radost, smutek, opuště-
nost, naději, sílu... Pomáhalo 
jim to nechat své prožitky pro-
stoupit hlouběji do  těla, spojit 
se s  nimi a  sdělit je světu. Když 
se zkušenost týkala celé obce, 
lidé spolu zpívali a tančili, dělili 
se o  radosti a  sdíleli své boles-
ti. Obřady jim pomáhaly projít 
proměnami a  zkouškami, kte-
ré přirozeně člení lidský život 
od narození do smrti. 
Naši předkové nám zanechali 
tisíce nádherných písní, jež nás 
mohou i  dnes provázet na  naší 
cestě a  obohacovat ji svou 
hloubkou, obrazností a  prav-
divostí. Osvojit si takovou pí-
seň může být něco jako návrat 
ke kořenům, moment spočinutí 
v sobě samém.
Při prožitkovém zpívání hledá-
me vlastní hlas ve  svém těle, 
propojujeme pocity se zvuky,
melodiemi a  pohybem, zpívá-
me vícehlasně, improvizujeme. 
Společně vytváříme nabíjející 
prostor, z  něhož si může každý 
nabrat tolik života a  vzrušení, 
kolik potřebuje. Pracujeme se 
starými lidovými písněmi, které 
našim předkům sloužily mimo 
jiné ke zpracování silných poci-
tů a prožitků.
Mgr.  Zuzana Vlčinská, muzi-
koložka, zpěvačka a  psycho-

terapeutka, lektorka české 
Orffovy společnosti. Ve  svém 
pedagogicko-terapeutickém 
přístupu, nazvaném Prožitkové 
zpívání, spojuje hlas, pohyb, 
muzikalitu a  práci s  imaginací 
a  emocemi. Více než dvacet let 
se věnuje zpívání se širokou 
zpěváckou veřejností, pro niž 
upravuje lidové písně ze slovan-
ského okruhu s  těžištěm v  mo-
ravském folkloru. S lidovou písní 
pracuje jako s aktuálním sděle-
ním či situací. Je autorkou dvou 
publikací.
Více na 
www.prozitkovezpivani.cz

Celodenní dílna, která proběhne 
v sobotu 20.10.2018 od 10:00 

do  17:30 hodin v  Hradci Krá-

lové, v  ulici Chelčického 487, 

v prostorách Centra zdravého 

pohybu, je určena každému, 
kdo se chce blíže seznámit se 
svým hlasem, emocemi a muzi-
kalitou nebo kdo si chce prostě 
jen zazpívat. Vítáni jsou i ti, kteří 
mají o sobě informaci, že zpívat 
nedovedou: pokud se podaří 
odstranit bloky a ztuhlé návyky, 
pěkně zpívat dovede každý. 

Těšíme se na toto setkání s vámi. 
Klíč k tvořivosti z.ú

Tošner
Lístek s poznámkou
nábytku Jiřího Falty
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TŘEBECHOVICE POD OREBEM

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE  - XIV. ROČNÍK – 2. POLOLETÍ  2018

Letošních oprav kostela 
sv. Ondřeje v  Třebechovicích 
pod Orebem si mohl všimnout 
každý, kdo má občas cestu 
kolem. Čeho všeho se vlastně 
týkaly? 
První okruh prací začal spíše ne-
pozorovaně, protože šlo o  cel-
kovou opravu umíráčku ve zvo-
novém patře. Koncem června 
minulého roku totiž provedl 
prohlídku zvonů v  kostele sv. 
Ondřeje kampanolog Mgr.  Petr 
Vácha. Z  jeho zprávy vyplynu-
lo, že oprava tohoto zvonu z  r. 
1957 je naprosto nutná, pro-
tože je ohrožen podvěšeným 
srdcem, které může způsobit 
vylomení spodního okraje nebo 
i puknutí zvonu. Oprava tohoto 
zvonku, který byl ulit v Kovolitu 
Česká u  Brna a  váží 27 kg, spo-
čívala v  doplnění stávající hla-
vy, ve  zhotovení nového srdce 
včetně uchycení, nového ková-
ní, čepů a  ložisek. Celkové ná-
klady činí 52.000 Kč, Město Tře-
bechovice pod Orebem na tuto 
nutnou opravu přispělo částkou 
30.000 Kč.
Jsem rád, že tento zvon je opět 
v  pořádku. Jak jeho název na-
povídá, souvisí jeho použití 
s  překročením prahu věčnosti. 
Úmrtí člověka je pro každou 
rodinu velikou změnou v  jejím 
životě. I  když člověk patří hlav-
ně do  vlastní rodiny, zároveň ji 
přesahuje svými vztahy s  další-
mi přáteli, s  lidmi v  zaměstná-
ní, se sousedy apod. Zazvonění 
umíráčkem je dávný způsob, 
jak oznámit ostatním obyvate-
lům, že někdo z  našeho města 

Oprava kostela svatého Ondřeje

zemřel. Pro lidi, kteří jsou zvyklí 
se modlit, je zvuk umíráčku také 
výzvou, aby prosili Boha o pokoj 
pro duši zesnulého a  o  útěchu 
a naději pro pozůstalé. O zazvo-
nění lze požádat na  faře a  není 
to nutně spojeno s  pohřebním 
obřadem v kostele.
V květnovém čísle Třebechovic-
kého Haló jsem psal o  dostav-
bě varhan ve  farním kostele sv. 
Ondřeje. Kromě vyloženě var-
hanářských prací, které budou 
z  počátku probíhat v  dílně var-
hanáře, se letos v kostele samot-
ném počítá s  přípravnými pra-
cemi: je třeba opravit a zateplit 
stěnu, která ve zvonovém patře 
odděluje prostor pro umístění 
píšťal, motoru a  měchu. Jedná 
se tedy o  truhlářské, zámeč-
nické, elektrikářské a  malířské 
práce. Zateplení této místnosti 
je důležité, aby se zabránilo vel-
kému výkyvu teplot, který var-
hanám nesvědčí. S  postupnou 
instalací součástí třetího ma-
nuálu přímo v kostele se počítá 
od  jara příštího roku. Nejzazší 
termín dokončení práce je závěr 
roku 2019.
Chci poděkovat za  finanč-
ní prostředky, které farnost 
na tento účel obdržela. Nejprve 
je to dotace ve výši 400.000 Kč, 
kterou na  dostavbu třetího 
manuálu varhan poskytl Krá-
lovéhradecký kraj. Její přiděle-
ní rozhodlo o  zahájení těchto 
prací. Dále chci velmi poděko-
vat každému, kdo na dostavbu 
třetího manuálu varhan přispěl 
jak při sbírce o  letošní pouti 
3. června 2018, tak dary věno-

vanými mimo tuto sbírku. Výše 
sbírky činila 7.624 Kč, ostatní 
dary dosáhly částky 72.500 Kč. 
Předpokládané náklady se blíží 
500.000 Kč.
Další okruh prací zahrnoval části 
kostela, které jsou snadno vidět. 
V  první řadě se jednalo o  opra-
vu všech sedmi venkovních 
dveří. Každé dveře prošly péčí 
natěračů a  truhlářů, rovněž se 
věnovala pozornost barokním 
zámkům i  rokokovým štítkům. 
V  průčelí kostela u  jednokříd-
lých dveří byly opraveny také 
kamenné portály, totéž se týká 
i  ostění u  prvních oken nad 
nimi. Do  prací bude zahrnuta 
také repase dřevěných oken 
v průčelí kostela a nátěr schodi-
šť do  věže. Na  východní straně 
kostela byla nově zasklena okna 
do  sakristie a  boční kaple, jsou 
na nich motivy, které se docho-
valy pouze na několika křídlech. 
Rovněž byly očištěny a  natřeny 
mříže. V  sakristii byla otlučena 
stará omítka, vyschlé zdi naho-
zeny sanační omítkou a celá sa-
kristie byla vymalována.
Posledně zmiňované práce se 
pohybují kolem 600.000 Kč 
a  bylo možné je začít díky do-
taci ve  výši 246.000 Kč, kterou 
farnost obdržela z  Ministerstva 
kultury. Město Třebechovice 
podpořilo tyto opravy částkou 
30.000 Kč. Pokud by pro ně-
koho ze čtenářů bylo možné 

na  tyto práce přispět, bude to 
pro nás velkou pomocí. Je mož-
né tak učinit při sbírce v  neděli 
28. 10. 2018 při mši v  9.00 
v  kostele sv. Ondřeje nebo 
převodem na účet, který je uve-
den na webových stránkách far-
nosti. Na  požádání lze vystavit 
potvrzení o přijatém daru.
Rád bych vám také nabídl mož-
nost podívat se na  místa, která 
nejsou běžně přístupná. Mám 
na  mysli především zvonové 
patro, kde je k  vidění kromě 
opraveného umíráčku ještě 
další zvon z  r. 1697 a  také pro-
stor, zatím prázdný, který se 
připravuje pro technické zázemí 
třetího manuálu. Příležitost bu-
dete mít v  pátek 28. září 2018 
v 10.00 a v neděli 28. října 2018 
v  10.00. Sraz bude u  hlavního 
vchodu. Z  praktických důvodů 
je potřeba se předem nahlásit, 
protože prostor věže nepo-
jme větší skupinu návštěvní-
ků. Do  zvonového patra se jde 
po  schodech a  je potřeba po-
čítat s  tím, že jich je trochu víc. 
Děti mohou přijít v  doprovodu 
dospělé osoby.
Přihlásit se můžete osobně v sa-
kristii kostela před bohosluž-
bami nebo po  jejich skončení, 
na e-mailové adrese
rkf-trebechovice@seznam.cz 
nebo telefonním čísle
604 911 341. 

Jan Šlégr, farář

V neděli 23. září 2018 v 16 hodin

přijměte pozvání na posvícení

kostela na Orebu.

ZÁŘÍ

IV. exkurze ‚Po stopách zmizelých sousedů‘      

ŘÍJEN

Lukáš Přibyl 

– Rozhovor o dokumentu Zapomenuté transporty  

(diplomat, režisér, nositel ocenění Český lev),
Třebechovické muzeum betlémů,
úterý 16. října, v 19.00 hod.

LISTOPAD

Mgr. Šárka Velhartická, Ph.D. 

– Starověcí Chetité ve světle české staroorientalistiky

(UniverzitaHradec Králové),
Třebechovické muzeum betlémů, 
úterý 6. listopadu, v 19.00 hod.

PROSINEC

Helena Roth, M.A. 

– Kdy, odkud a jak vznikl starověký Jeruzalém? 
(archeoložka, univerzita Tel Aviv, Izrael), 
Třebechovické muzeum betlémů, 
úterý 11. prosince, v 19.00 hod. 

 
 
 
 
 



Třebechovické Haló  17

SPORT

Oddíl kanoistiky SK Třebechovice p.  O. pořádá 
ve  spolupráci s  Domem dětí a  mládeže v  sobotu 

29. a  v  neděli 30. září 2018 na  řece Orlici v  úseku 
loděnice závody ve vodním slalomu. 

Tradiční podzimní závody vodních slalomářů startují v sobotu 

v 9.30 hodin a v neděli již od 9.00 hodin. 

Za oddíl kanoistiky
Mgr. Jiří Měchura

Oddíl kanoistiky SK Třebechovice p.O.

Dne 18. 5. 2018 se v Brně usku-
tečnilo Mistrovství Čech a  Mo-
ravy v  tanečních soutěžích 
BEATSTREET, kterého se zúčast-
nila v  kategorií malých skupin 
za účasti 14 týmů naše občanka 
DOROTA PROKEŠOVÁ se skupi-
nou STEELS  z  Hradce Králové 
a  získala titul vícemistrně re-
publiky. Tomu předcházelo dne 
18. 3. 2018 krajské kolo konané 

Taneční úspěch Doroty Prokešové

Výjimečné indivi-
duální úspěchy zís-
kaly třebechovické 
tenistky Štěpánka 
Řezáčová a  Adéla 

Dörreová, které zvítězily na pře-
borech Pardubického a  Králo-
véhradeckého kraje ve  svých 
věkových kategoriích a  získaly 
prestižní tituly Východočeských 
přebornic pro rok 2018.
Osmiletá Štěpánka Řezáčo-
vá nenašla přemožitelku mezi 
hráčkami do  9 let v  kategorii 
babytenis. Štěpánka hladce zví-
tězila ve všech čtyřech utkáních 
základní skupiny, v nichž ztratila 
pouze jedinou hru. I  v  násled-
ném finálovém pavouku s  jas-
nou převahou získala ve  svůj 
prospěch všechny čtyři zápa-
sy a  zcela zaslouženě mohla 
zvednout nad hlavu vítězný 
pohár. Štěpánka na  východo-
českém přeboru zúročila svůj 
talent a  tréninkovou práci, kte-

Tituly východočeských přebornic

pro třebechovické tenistky

rou odvádí pod vedením svého 
osobního trenéra a odchovance 
třebechovického tenisu Marka 
Rouse. 
Přebornicí východočeské te-
nisové oblasti hráček do  18-ti 
let se stala jak ve  dvouhře, tak 
ve čtyřhře Adéla Dörreová. Adé-
la potvrdila roli jedné z  favori-
tek. Do  finále dvouhry prošla 
suverénním způsobem bez ztrá-
ty jediného setu, kde si hlad-
ce poradila s  Klárou Lamiovou 
z  TJ Lázně Bělohrad v  pomě-
ru 6:2, 6:1. Svou výkonost 
Adéla potvrdila také vítěz-
stvím ve  čtyřhře, kde společně 
s  Adélou Josefovou zvítězily 
ve  všech čtyřech utkáních bez 
ztráty jediného setu.
K  získaným východočeským ti-
tulům oběma hráčkám gratulu-
jeme. 

SK Třebechovice p. O., z.s.,
 výbor tenisového oddílu

Štěpánka Řezáčová a Adéla Dörreová

Již od  začátku roku 2018 dosahují mladí rybáři z Třebechovic vý-
znamných výsledků ve  všech celostátních soutěžích vyhlášených 
Českým rybářským svazem. 

v  Hradci Králové, kde skupina 
vyhrála za  účasti 5 kolektivů 
a  především pak republikové 
kolo v  Praze dne 27. 4. 2018, 
kde se stala mistryní Čech v této 
kategorii v konkurenci 13 týmů. 
Blahopřejeme k  tomuto úspě-
chu a přejeme ještě možná lepší 
výsledek pro další ročník.

       Richard Prokeš

Významné výsledky rybářského 

kroužku LIPANI TŘEBECHOVICE 2018

Výbornými a  přesvědčivými výsledky si naše děti vybojovaly po-
stup i do národního kola. Naši reprezentovali Východočeský územ-
ní svaz a skončili na nepopulárním  4.místě. Ty nejdůležitější závo-
dy však přišly až po Zlaté udici. 
Mistrovství České republiky v  lovu ryb na  plavanou bylo v  neda-
lekých Dolcích u  Trutnova a  bylo pro naše svěřence z  Třebecho-
vic velice úspěšné. Titul Mistr České republiky v  kategorii U  20 

Družstvo pro Zlatou udici ve složení - David Vejs, Filip Nentvich, Tomáš 
Bastl, Michal Mencl, Nikola Myšíková, Nikola Vaňková vyhrálo územní 

kolo Zlaté udice v Jaroměři.

a 1. místo získal TOMÁŠ KRIŠTOF s nejlepší nalovenou váhou 43 kg 
za dva závody. Družstvo Východočeského územního svazu ve slo-
žení Tomáš Krištof, David Vejs a Václav Vavřín obsadilo 3. místo.
Další titul Mistryně České republiky v  lovu ryb přivezla do  Tře-
bechovic BARBORA BAČINOVÁ. Výborným lovem na  řece Labi 
v Kolíně potvrdila, že rybařinu ovládá na výborné úrovni a lov ryb 
jí je vlastní.
Svými výbornými výsledky se naši tři závodníci BARBORA BAČI-
NOVÁ, DAVID VEJS a TOMÁŠ KRIŠTOF zařadili do  reprezentačních 
výběrů ČR a  reprezentovali na  Mistrovství světa. Junioři soutěžili 
v Itálii ve městě Novi di Modena a ženy v nedalekém polském měs-
tě Wroclawi. V dřívějších letech se nám podařilo nějaké cenné kovy 
přivést. Bohužel letošní šampionáty nám tolik nepřály, naši závod-
níci, ale nezklamali.
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INZERCE

David Vejs vybojoval v  katego-
ri U  15  16.místo z  58 startují-
cích, Tomáš Krištof v  kategorii 
U  20  25.místo z  72 startujících 
a  Barbora Bačinová v  ženách 
vybojovala 37.místo z  98 star-
tujících.
Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se na přípravě podí-
leli. Všem, kteří tento malý sport 
podporují a i všem, kteří finanč-
ně na  tak náročný sport jakým 
je závodní rybolov,  přispívají.

Za rybářský kroužek
 Zbyněk Bačina

Základní organizace Českého 
svazu chovatelů Třebechovice 
pod Orebem srdečně zve na tra-
diční výstavu Orebský chovatel, 
letos pořádanou jako okres-
ní výstavu králíků, drůbeže 
a  holubů. Součástí této výsta-
vy je mimo jiné speciálka Klu-
bu chovatelů českých hus. Pří 
výstavě bude probíhat soutěž 
mezi holubáři z  okolních obcí 
a  měst o „Pohár Orebských ho-
lubářů“.

Orebský chovatel – pozvánka na výstavu
Během výstavy budou po  oba 
dny ukázky mladého sportu „ 
Králičí hop“, kde se představí 
i  závodníci z  Třebechovic p.  O., 
kteří nás úspěšně reprezentují 
na závodech. 
Po  oba dny budou k  vidění za-
jímavé prodejní expozice okras-
ného vodního ptactva spolu 
s  expozicí okrasných bažantů 
v  samostatných ozdobných 
voliérách. 
Pro pěstitele okrasných dřevin 

je připravena prodejní expozice 
okrasných stromků a keřů. 
Pro pobavení malých i  velkých 
je připravena bohatá tombola 
s  řadou zajímavých cen, včetně 
živých zvířat, a  další doprovod-
né akce a expozice. Občerstvení 
včetně grilovaných a  uzených 
specialit zajistí na  výstavišti 
od  září nový provozovatel cho-
vatelského klubu v  opravených 
prostorách klubovny.   
Výstava se koná v  chovatel-

ském areálu v  Třebechovicích 
pod Orebem a  pro veřejnost 
je otevřena v  sobotu 22. září 

od  8 do  17 hodin a  v  neděli 

23. září od 8 do 12 hodin.  
Srdečně zveme všechny ná-
vštěvníky a  budeme se snažit 
jim zajistit krásný zážitek z  této 
nejen pro nás mimořádné akce. 

Předseda ZO
 Třebechovice pod Orebem

 Ing. Bartoš Jiří 

Ve dnech 4. - 7. 10. 2018 se uskuteční zahrádkářská výstava v Častolovicích s názvem 

„Zahrada východních Čech“
Na největší amatérské zahrádkářské výstavě v ČR budou ukázány kolekce ovoce, zeleniny a květin.

Otevřena bude v době 09,00 hod. do 17,00 hod. v neděli do 16,00 hod.

Na největší amatérskou zahrádkářskou výstavu v ČR je vstupné: do 6 let zdarma. 6-15 let a ZTP 30 Kč, důchodci 50 Kč, 
dospělí 80 Kč, rodinné (2 dospělí 1-4 děti) 170 Kč. Parkovné po celou dubu výstavy je zdarma.

Na výstavu zvou pořadatelé.

Tomáš Krištof, David Vejs, 
Václav Vavřín - 3. místo družstva
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JENÍKOVICE

Sluníčko nám pořád hřeje. Léta jsme si užili až až… No tak... snad 
již přijde nějaký ten deštík. Školáci po  prázdninách opět usedli 
do školních lavic a nám do mateřské školy nastoupili další malí ško-
láčci. Všem přeji hodně úspěchů a nováčkům navíc spoustu nových 
kamarádů.

Co se v Jeníkovicích událo?
- Léto v  Jeníkovicích začíná a  končí vždy akcemi především 

pro děti. 
 Začali jsme tradičním červnovým setkáním dětí na fotbalovém 

hřišti. Děti soutěžily, pobavily se a naladily na přicházející prázd-
ninovou atmosféru. Bylo to moc fajn.

- byla dokončena úprava severní zahrady mateřské školy. Za pod-
pory dotace z  Královehradeckého kraje byla zahrada pro děti 
rozšířena a obohacena o nové hrací prvky. Dominantou je nový 
altán, který slouží jako venkovní učebna, dále několik houpacích 
a  balančních prvků. Stěžejním cílem projektu byla úprava za-
hrady zaměřená na environmentální výchovu dětí. Proto i nové 
rostliny, smyslový chodníček…

spělými i děti, což je trošku změna. Začátek představení v 15:00 
hodin. Odkaz je: https://www.studiodva.cz/silene-smutna-prin-
cezna/silene-smutna-princezna/. Máme ještě několik volných 
vstupenek. Tak se nám ozvěte nebo se stavte na obecním úřadě.

- koncem září plánujeme ještě vysazení památné lípy na  počest 
výročí 100 let republiky. Bude vysazena na  místě pod koste-
lem a  přidána tak k  dalším dvěma památným jeníkovickým 
stromům.

-  5. a 6.10. 2018 – volby do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu.

Všechny plánované akce najdete na  vývěskách a  samozřejmě 
na internetových stránkách obce.

Rozpis a výsledky fotbalu

na podzim 2018:

Domácí Hosté Datum Čas Výsledek

Sendražice Jeníkovice 18.08.2018 17.00 3:3 (2:0)

Jeníkovice Stěžery B 25.08.2018 17:00 2:4 (2:1)

Jeníkovice Malšova 
Lhota B 01.09.2018 17:00

Hořiněves Jeníkovice 08.09.2018 17:00

Lhota p.L.  B Jeníkovice 15.09.2018 17:00

Jeníkovice Sendražice 22.09.2018 16:30

Stěžery B Jeníkovice 30.09.2018 16:30

Malšova Lhota B Jeníkovice 07.10.2018 10:00

Jeníkovice Hořiněves 13.10.2018 15:30

Jeníkovice Lhota p. L. B 20.10.2018 15:30

Společenská kronika
Během léta oslavilo své významné životní jubileum hned něko-
lik jeníkovických občanů. V  měsíci červnu paní Jana Boučková, 
paní Hana Grulichová, pan Vlastimil Grulich a  pan Josef Ma-

tula, v  měsíci červenci vážená paní Jindřiška Matějčková a  pan 
Jaroslav Frynta.

Přejeme touto cestou Vám všem stálé zdravíčko, štěstíčko a poho-
du v rodinném kruhu. Buďte stále veselí a plni optimismu.

Ing. Lenka Hojná Kosařová

Co nás v Jeníkovicích čeká?
- sobota 15.9.2018 – seminář RNDr. Fr Šusty, na téma „pejsci“. Tak 

pejskaři přijďte do  jeníkovické hospůdky. Seminář se bude ko-
nat od 9:30 do 13:00 hodin. Pořádá IvanaVýcvikHrouHappyPet.

- sobota 22.9.2018 – podzimní sběr nebezpečného odpadu – 
10:40 až 11:00 hodin u hřiště a 11:10 až 11:30 u kostela

- sobota 22.9.2018 – vítání nových jeníkovických občánků

- neděle 29.září 2018 – každoroční zájezd do pražského divadla. 
Tentokrát jsme vybrali Studio DVA a představení „Šíleně smutná 
princezna“. Tradiční pohádkový příběh, který myslím zláká s do-
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NEPASICE

LEDCE

Několika slovy z Nepasic 

….. NEJDŘÍVE OMLUVA ZA MYSTIFIKACI V MINULÉM ČÍSLE:

dne 19.05.2018 proběhly OKRSKOVÉ HASIČSKÉ ZÁVODY. Naši 
borci nasadili 2 družstva a obě skončila těsně pod bednou. Vítězem 
bylo družstvo Běleč A, druhé místo pak obsadili Polánky a na třetím 
místě pak Běleč B. Naši borci byli na čtvrtém a pátém místě. Ještě 
jednou se omlouvám hlavně bělečským za mylně uvedenou infor-
maci v minulém vydání Haló.

..... před koncem měsíce června spatřila světlo světa SOŇA SAM-

KOVÁ a KRYŠTOF PICEK, před koncem měsíce srpna spatřil světlo 
světa ANTONÍN PETŘÍK. Přejeme, ať přináší pouze a jen radost ro-
dičům a všem lidem okolo.

..... na  začátku srpna oslavil významné životní jubileum vážený 
soused IVO ZOBAČ, LUBOMÍR BRANDEJS a  BOHUSLAV ŠÍDLO. 
Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

….. dne 16.06.2018 proběhl na místním hřišti DĚTSKÝ DEN.

..... dne 17.06.2018 Nepasický cyklotým uspořádal SJEZD Z MASA-

RYČKY DO  NEPASIC. Počasí bylo nádherné a  všichni účastnící si 
to užili.

..... dne 21.07.2018 se někteří cyklonadšenci zúčastnili otevírání 
nové naučné stezky PO TŘEBECHOVICKÝCH STOPÁCH. Dobrý ná-
pad pracovníků Třebechovického betléma, doprovázené hranými 
scénkami z historie Třebechovic.

..... dne 25.08.2018 se hasiči zúčastnili jako již tradičně se svojí his-
torickou stříkačkou 16.ročníku NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ v Hradci Krá-
lové.

..... dne 08.09.2018 se zúčastníme 36.ročníku CYKLORALYE 

JURÁŠKA v Týništi nad Orlicí.

..... dne 09.09.2018 proběhne NEPASOVA CYKLOMÍLE.

..... na začátku měsíce října proběhnou volby do obecního zastupi-
telstva v našem městě. Mějte šťastnou ruku.

                      Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech

(Historické) fotookénko z Nepasic

Dostala se mi do ruky na malou chvilku barevná reprodukce Nepa-
sic z roku 1942. Jedná se o akvarel, který je v soukromém vlastnictví 
jednoho z občanů Nepasic. Třeba někteří poznáte odkud je to kres-
leno, a jaké nemovitosti se na obraze nacházejí.
Malinkatá nápověda: nemovitost na pravém okraji dnes již nestojí. 
Místo ní stojí jiná, novější.

9. 6. Sraz přátel Jawy, 9 – 10. 6. Krajské kolo hasičské hry „Pla-

men“, 23. 6. 41. ročník Ledecké lávky, 5. 7. Turnaj v malé kopa-

né „Ledce cup“, 28. 7. Diskotéka, 18.8. Hasičská soutěž mládeže 

„O pohár starosty obce“, 25.8. Noční turnaj v nohejbalu trojic.

Máme za sebou bohaté sportovní i kulturní léto 2018.
Jaké bylo?
Horké, suché a  bohaté na  zážitky, a  to jste ani nemuseli z  Ledec 
vystrčit nos. 
V červnu jsme viděli spoustu krásných strojů, které mají společné 
to, že nesou značku Jawa. Hasičská mládež se postarala o úspěch 
nevídaný a vybojovala páté místo v kraji, prázdniny byly plné filmů 
a nakonec jsme se sportem i zábavou rozloučili s prázdninami.

JAWA - Začátek června již tradičně patří v  Ledcích nablýskaným 
strojům značky Jawa. Tentokrát byla účast rekordní. Jak diváků, tak 
i  vystavovatelů. Mohli jsme vidět víc jak 300 strojů různého stáří 
a výkonu. Diváky pobavil místní Jawatlon, kde závodníci poměřili 
své síly nejen v rychlosti a zručnosti, ale i ve střelbě, která mnohým 
dala opravdu zabrat. Celý program doprovázela hudební skupina 
„Nešlapeto“. Vydařené odpoledne zakončila spanilá jízda k rodné-
mu domu Františka Janečka. Večer pak ještě se zájemci mohli po-
bavit při diskotéce.
V  ten samý víkend mladí hasiči a místní sbor reprezentovali obec 
na  krajské soutěži v  Náchodě, druhý den v  Červeném Kostelci. 

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

Od června do srpna se kromě letního kina uskutečnily následující akce:

Vystavené exponáty - Sraz přátel Jawy, foto: Pavel Franc

Po všech splněných disciplínách obsadili krásné páté místo.
O týden později se konal již 41. ročník Ledecké lávky, závodilo se 
v pěti disciplínách, večerem provázel moderátor radia Černá hora 
Honza Dušek. Noc byla chladná, a  tak nebylo důležité vyhrát, ale 
neomrznout. V závěru  nezbývalo než se zahřát tancem při Hapa-
lácké diskopárty.
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23. ročník turnaje v  malé ko-
pané LEDCE CUP, pořádaný již 
4. rokem pod záštitou Mikroregi-
on Třebechovicko, se uskutečnil 
v  sobotu 5. července na  dvou 
hřištích ve  sportovním areálu 
obce Ledce. Turnaj byl početně 
obsazen 10 družstvy z  blízkého 
okolí. Hrálo se ve  dvou skupi-
nách po  pěti družstvech systé-
mem každý s  každým. Do  dal-
ších bojů postupovaly vždy čtyři 
nejlepší týmy z  každé skupiny. 
Čtvrtfinále se již hrálo vylučova-
cím způsobem. Zdařilý průběh 
turnaje podpořili přesným roz-
hodováním zkušení rozhodčí. 
Z  finančního příspěvku Mikro-
regionu Třebechovicko byly zakoupeny hodnotné ceny pro vítěze 
turnaje, včetně nejlepšího střelce a  brankáře. Velké poděkování 
patří Obecnímu úřadu Ledce, Klubu netradičních nápadů Ledce 
a všem dobrovolníkům, kteří pomohli turnaj zorganizovat. 
Vítězem 23. ročníku LEDCE CUP se stalo mužstvo „Penetrátoři“ 
z Třebechovic pod Orebem.

Letní kino zahájilo svoji již čtvrtou sezónu v pátek 29. června fil-
mem Špindl. Celkem bylo za  léto možno vidět v  Ledcích devět 
filmů. Přízeň diváků byla velká, byly připraveny nejen filmy, ale 
i chutné občerstvení v podobě klobás, grilovaných mas nebo her-
melínu. Tradiční pochoutkou je i ledecký popcorn a pro milovníky 
vína byl i první burčák.

28. července se mládež mohla pobavit při letní Holiday Morgan 

party. Poté se až do konce srpna pokračovalo s filmovou produkcí. 
Posledním filmem byla pohádka Zdeňka Trošky „Čertoviny“.

14. ročník hasičské pohárové soutěže „O  putovní pohár starosty 

obce“ se konal v sobotu 18. srpna. Soutěžit přijelo 15 družstev dětí, 
7 mladších a 8 starších. Závodilo se ve střelbě a požárním útoku. Naše 
mladší i starší děti z Ledec  se shodně umístily na čtvrtých místech.

Obecní úřad Ledce ve spolupráci s Klubem netradičních nápadů 
Ledce připravil na sobotu 25. srpna 18. ročník nočního nohejbalo-
vého turnaje trojic neregistrovaných hráčů. Do turnaje nastoupi-
lo 12 týmů, z toho 1 družstvo dívek a 1 družstvo smíšené. K vidění 
byly urputné boje, které proběhly ve  velice přátelské atmosféře 
a v duchu fair play. Družstva byla rozlosována do dvou základních 
skupin. Z těchto skupin postupovaly do dalších první 4 družstva 
a  systémem pavouka se do  závěrečného finálového utkání pro-
bojovaly týmy OREL TŘEBECHOVICE POD OREBEM (Vladimír Mo-
ravec, Václav Vlk st., Václav Vlk ml.) a LEDCE (Tomáš Ježek, Jarda 
Kulička, František Říčař ml.). Z vítězství se nakonec radovali třebe-
chovičtí nohejbalisté. 

Na  závěr bych chtěla podě-
kovat všem, kteří v  Ledcích 
tyto akce připravují, udělají 
si čas, přijdou a  nezištně po-
můžou, jak s  úklidem areálu, 
na parkovišti, u kasy, ve stánku, 
u  grilu, nosí lavičky, zametají.....
pořád je co dělat a  pořád nás 
to baví „A  tak všichni dohro-
mady udělají moc“. Všem pat-
ří velký dík, protože v  Ledcích 
to prostě žije.

První tři týmy turnaje v malé kopané Ledce cup, foto: Miloš Čihák

 Mladí ledečtí hasiči
 a jejich vedoucí,
foto: Pavel Franc 

Připravujeme, zúčastníme se:

 20. – 23. 9. Soustředění mladých hasičů 
  ve Sněžném v Orlických horách
 22. 9. Denní turnaj v nohejbalu trojic neregistrovaných
  hráčů, od 10.00 hod. na místním hřišti
 22. 9. Posvícenské posezení v areálu koupaliště,  od 16.00 hod.
 29. 9. Obecní výlet
 3. 10. Branný závod mladých hasičů 
 13. 10. Oslavy výročí 100 let od založení republiky

J. Zemánková, kronikářka

Stručné informace z obecního úřadu

Dne 19. 6. 2018 se uskutečnila povodňová prohlídka na  řece Dě-
dina a  Chrtopotínském potoce za  účasti zástupců obce a  Povodí 
Labe s.p.

V  měsíci červenci byla dokončena oprava střechy bývalé márnice 
na hřbitově v Klášteře, během měsíce září bude opravena i fasáda.
Proběhla 2. fáze opravy silnice Ledce – Opočno, a to v úseku od kři-
žovatky na  Bolehošť po  výjezd z  obce, úseku před a  za  železnič-
ním podjezdem u  Očelic a  úseku od  konce Očelic po  křižovatku 
na Mokré a Přepychy. Původně plánovaný termín celkové opravy až 
po čerpací stanici v Opočně se z 26. 8. posunul na 9. 9. 2018. 

Byla dokončena kompletní oprava chodníků u autobusové zastáv-
ky na návsi a úseku od čp. 23 po mostek u koupaliště.

V rámci probíhajících pozemkových úprav v k.ú. Ledce a k.ú. Klášter 
n. D. proběhlo ve dnech 19. 7. a 30. 8. 2018 na obecním úřadu pro-
jednání 1. návrhu nového uspořádání pozemků.

Byl položen nový asfaltový povrch od čp. 17 po křižovatku s polní 
cestou u č.p. 19  v Újezdci

M. Čihák, 
místostarosta obce
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BLEŠNO

Cesta kolem světa za 1 den
Druhá červnová neděle patřila v Blešně dětem. Klub žen si připravil 
jako každý rok při příležitosti Mezinárodního dne dětí soutěžní od-
poledne. Za polojasného počasí jsme se sešli na hřišti, kde na nás 
už z dálky dýchla atmosféra cizích krajin. Tentokrát bylo tématem 
cestování, na které byly zaměřené všechny soutěžní disciplíny. Děti 
dostaly každé svůj vlastní pas a místo podpisu si je označily otis-
kem prstu - samozřejmě vše v souladu s GDPR :-). Pro získání vytou-
žené odměny musely děti procestovat 11 zemí, tedy 11 stanovišť 
s úkoly reprezentujícími jednotlivé národy. A co jsme zažili na cestě 
kolem světa? V Číně jsme si zkusili najíst se hůlkami, v Nepálu nás 
čekal náročný výstup na  Mount Everest, v  Brazílii jsme se museli 
prodrat Amazonským deštným pralesem, ale např. v Texasu jsme si 
odpočinuli při jízdě na koni. To ale zdaleka nebylo všechno, každá 
země má něco do  sebe a  nabídla nám nevšední zážitky. Z  každé 
si děti odnesly razítko ve  svém pasu. Na  závěr, když už nás bole-
ly nožičky, jsme si opekli buřty ve starých dobrých Čechách a jako 
vždy si řekli, že „doma“ je prostě nejlépe.
Za  výbornou organizaci akce děkujeme především Klubu žen 
a  všem, kteří se na  přípravách podíleli, ale také děkujeme našim 
dětem, díky kterým jsme si i my dospělí užili krásný den.

Soňa Radoňová

Crystal Cup 2018
Dne 18. 8. 2018 proběhl za pořadatelství FC Blešna a podpory obce 
Blešno a Mikroregionu Třebechovicko další ročník turnaje v kopané 
s  názvem Crystal Cup. Letošního ročníku se na  blešenském hřiš-
ti zúčastnilo šest týmů, které se utkaly každý s každým v utkáních 
hraných 2 x 10 minut. Po vyrovnaných zápasech, kdy jenom čtyři 
zápasy skončily větším než jednobrankovým rozdílem, vykrystali-
zovalo toto pořadí: 1. Šnorchl, 2. Zbytky, 3. Běleč, 4. FC Blešno B, 5. 
FC Blešno A, 6. Meteor Svobodné Dvory .
Za zmínku stojí velmi pěkné druhé místo Zbytků. Týmu s nejvyšší 
váhou, věkovým průměrem a brankovou produktivitou. FC Blešno 
děkuje všem týmům za předvedené výkony, obci Blešno a Mikrore-
gionu Třebechovicko za podporu, díky které se věcné ceny dostaly 
na všechny zúčastněné.

Triatlon Sprint Blešno 2018 
Dne 12.8.2018 proběhl v Blešně Triatlon Sprint Blešno 2018. Trať se 
skládala z běhu dlouhého 620 metrů, 375 metrů plavání (letos se 
spíše jednalo o brodění) řekou a 2430 metrů jízdy na kole. Stejně 
jako loni se soutěžilo v kategoriích ženy a muži. V kategorii žen zá-
vodilo letos pět závodnic, v této kategorii nakonec suverénně zví-
tězila Ivana Chvojanová s časem 19 minut a 20 vteřin. V kategorii 
mužů se zúčastnilo dvanáct závodníků a v této kategorii nakonec 
o vteřinu obhájil Jakub Moravec s časem 16 minut a 8 vteřin. Všem 
zúčastněným gratulujeme k  výkonům, divákům za  podporu a  vý-
pomoc s organizací a budeme se těšit za rok.

FC Blešno – malá kopaná
Náš klub má letos úspěšně za  sebou sedmou sezónu. Přípravu 
na tuto sezónu jsme si zpestřili Triatlon Sprintem Blešno 2017. Zá-
vod se skládal z 600 m běhu, 400 m plavání a 2,5 km jízdy na kole. 
Závod to byl velmi povedený a mezi diváky velmi kladně hodnoce-
ný. V zimě jsme pořádali tradiční Novoroční Turnaj ve futsale, poté 
jsme absolvovali zimní soustředění za účasti 16- ti hráčů. 
Do  jarních odvet jsme mohli vstoupit díky brigádnické činnosti 
a  finanční pomoci nejmenovaného sponzora v  nových dresech. 
V květnu jsme se v rámci fyzické přípravy zúčastnili akce Okolo Ore-
bu.  V červnu jsme nejprve vyhráli turnaj v Bělči nad Orlicí a poté 
i turnaj v Libranticích. 
Nyní již k hodnocení jednotlivých týmů.
Náš A – tým byl letos účastníkem nejvyšší soutěže malého fotbalu 
v  Hradci Králové zvané Krajský přebor. Do  týmu se nám po  dlou-
hodobém zranění vrátil Jan Krejcar a hodně často nám vypomáhal 
v sestavě nováček letošní sezóny Lukášek Miroslav. I když to s naší 
hrou z počátku sezóny vypadalo všelijak, nakonec si vše sedlo, dva-
krát jsme se dokonce v průběhu podzimu ocitli i na samotné špici 
přeboru, nakonec jsme však po podzimu obsadili pěkné páté mís-
to, což zhruba odpovídalo schopnostem týmu. Jaro jsme jako již 
tradičně měli o něco horší, což zapříčinilo pád na konečné 6. místo 
v tabulce. I tak jsme získali nejvíc bodů v historii v rámci této sou-
těže, takže s  umístěním nakonec panuje celkem spokojenost, ale 
stále je co zlepšovat.

Krajský přebor 2017/2018
B-tým se letos zúčastnil druhé nejnižší soutěže 1B. třídy, kterou loni 
zachraňoval na  poslední chvíli. Letos se k  týmu kromě výše zmí-
něného Lukáška připojili draví mladíci Sháněl Martin, Sunkovský 
René a teprve čtrnáctiletý benjamínek týmu Moravec David, který 
se zároveň stal nejmladším střelcem v historii klubu. Během pod-
zimní části střídal náš tým lepší výsledky s těmi horšími, tak zaslou-
ženě obsadil až 8. místo. Během zimní přípravy však kluci poctivě 
přistupovali k  tréninkům a  výsledky na  sebe nenechaly dlouho 
čekat. Béčko nakonec obsadilo pěkné 4. místo, což zřejmě bude 
znamenat postup do vyšší soutěže. Navíc se nám opravdu daří za-
pracovávat mladé hráče do sestavy. Ve dvou utkáních na jaře nebyl 
věkový průměr našich útočníků vyšší než 16 let, i tak se kluci úspěš-
ně prosazovali mezi dospělými.

Naše týmy na letošním Crystal Cupu Foto: Eliška Grulichová

Na závěr bych rád poděkoval všem hráčům, fanouškům, kteří naše 
zápasy sledují čím dál častěji na  hřištích, a  hlavně našim sponzo-
rům v  čele s  Obcí Blešno. Ti všichni mají velkou zásluhu na  tom, 
že další sezóna je úspěšně za  námi. Více informací naleznete 
na: www.fcblesno.cz nebo na facebooku FC Blešno.

Za klub FC Blešno Jan Krejcar



JÍLOVICE

Pohodové a  příjemně strávené dny letních prázdnin naplněné 
spoustou veselých zážitků, radosti a sluníčka skončily a my se mů-
žeme těšit na  to, co nám přinese podzim.V zářijovém Haló Vám 
připomenu akce, kterých jste se v naší obci mohli zúčastnit. 21. 7. 

Sprint zahradních traktůrků (Mach, Horák, Baudischová), 
foto: Ježková

Hasičské soutěže o prázdninách
 18. 8. – závody Ledce – požární útok – starší žáci 5. místo,
  mladší žáci 1. místo

 25. 8. – závody Křovice „Hasičské klání“ 
  – požární útok + štafeta 4x60 m 
  – starší žáci 6. místo, mladší žáci 5. místo

V  soutěži „Liga hasičské mládeže“ za  rok 2017/2018 se starší žáci 
umístili na 6. místě, mladší žáci na krásném 2. místě.

Akce, na které

se můžete těšit

v naší obci v září:
 1. 9. Loučení s létem

 8. 9. Finále 7 krůčků

 15. 9. Nohejbalový turnaj
Mgr. Iva Ježková,

kronikářka

proběhl Den Veterán clubu Dobruška, který se velmi vydařil. Spo-
kojenost a velká účast občanů byly důkazem úspěšné akce, spousta 
krásných veteránů pak zpestřením tohoto krásného dne.  Tělový-
chovná jednota Jílovice z. s. ve spolupráci s obcí uspořádala 11. 8. 
v areálu Na Ohrádce první ročník Jílovické Traktoriády. Na progra-
mu byly závody zahradních traktůrků, sprint zahradních traktůrků, 
výstava historických zemědělských strojů, výstava moderní země-
dělské techniky, prezentace zahradního nářadí Stiga Bílý Újezd 
a  Honda Černilov. Pro děti byl po  celý den připraven nafukovací 
hrad a dětské šlapací čtyřkolky, od 13 hodin pak malování na obli-
čej a zaplétání vlasů. Odpoledne byla zahájena ochutnávka 8 druhů 
netradičních piv, kterou doprovázely zajímavé pivní soutěže jako 
např. pití piva brčkem, hod sudem, bench v časovém limitu (1 minu-
ta). O večerní zábavu se postarala kapela Bladex Rock. Návštěvníci 
měli možnost ochutnat pochutiny z udírny, grilu i pánve. Vítězem 
Jílovické Traktoriády se stala dvojice Ondra Ježek a Petr Pavlík st., 2. 
místo obsadila dvojice Martin Rydl st. a Jarda Hejcman, na 3. místě 
se umístili Milan Mach ml. a Jan Lokaj. Sprint zahradních traktůrků 
vyhrál Martin Horák, 2. místo obsadila Lenka Baudischová a  3. se 
umístil Milan Mach st. Poděkování patří vystavovatelům, sponzo-
rům a všem lidem, kteří se na akci podíleli. Hojná účast návštěvníků 
je důkazem úspěchu a pořadatelům udělala velkou radost. Společ-
ně se můžeme těšit na další ročníky.

“Hasičské klání” Křovice,
 Mladí hasiči z Jílovice,

 foto: Ing. Jitka Panenková




