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SLOVO STAROSTY

Jak uvádí Wikipedie, lípy svobody nebo 
též lípy republiky je velmi časté označe-
ní památných, pamětních a významných 
stromů, z  nichž byla většina vysazena 
během 20. století. Především pak k příle-
žitosti založení Československé republi-
ky (tyto stromy pocházejí obvykle z roku 
1919), k 50. jubileu (vysazeny kolem roku 

1968) nebo při oslavách osvobození na konci druhé světové války. 

V Třebechovicích p. O. byla lípa svobody zasazena na Masarykově 
náměstí dne 1. května 1919, do dnešní doby se však nedochovala. 
Máme zde ale dvě pamětní lípy, a  to u památníku Bratrstva oreb-
ského a sirotčího, zasazené u příležitosti jeho odhalení v roce 1969. 
Další pamětní lípa byla zasazena 23. září 2000 na památném Orebu, 
a to u příležitosti šestých Slavností vlídnosti a lásky. Dochovaná lípa 
svobody vysazená po roce 1918 se nachází v místní části Nepasice 

Lípy svobody v Třebechovicích p. O.

a  několik dalších památných lip 
pak v  místní části Polánky n. D. 
U  té nejstarší odpočíval podle 
pověsti i  Jan Ámos Komenský, 
když prchal ze své vlasti, druhou 
vysadili obyvatelé v  roce 1919. 
Je to lípa svobody nebo také 
Masarykova lípa. Třetí a  čtvrtou 
lípu vysadili v roce 1990 a v roce 2004. (čerpáno z knihy Třebechovi-
ce pod Orebem).

Výročí sta let od  vzniku samostatné Československé republiky je 
další příležitostí k vysazení památných lip svobody, a to i v našem 
městě. V rámci oslav tohoto významného výročí budou vysazeny tři 
pamětní lípy: 27. října 2018 v Třebechovicích p. O. a v místní části 
Polánky n. D. a 28. října 2018 v místní části Nepasice. 

Ing. Jiří Němec, starosta města

INFORMACE Z MÚ

Výpis usnesení z jednání

Rady města Třebechovice p. O.

Výpis z usnesení jednání

Zastupitelstva města Třebechovice p. O. 

ze dne 20. března 2018 ◘ Rada města schvaluje podání žádosti o  příspěvek dle Pravidel 
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2019 (pro finan-
cování výstavby cyklistických stezek) na spolufinancování akce 
s názvem „Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p. O. - Krňo-
vice, I. etapa“, mimo stavební objekt SO 134.2 (konstrukce pod-
chodu včetně křídel pod silnicí I/11 a odvodnění podchodu ). 

 ◘ Rada města schvaluje podání žádosti o  příspěvek dle Pravidel 
Státního fondu dopravní infrastruktury pro financování výstav-
by, modernizace a  oprav místních komunikací a  veřejně pří-
stupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou 
dopravní infrastrukturou pro rok 2019 na spolufinancování akce 
s názvem „Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p. O. - Krňovi-
ce, I. etapa“, na stavební objekt SO 134.2 (konstrukce podchodu 
včetně křídel pod silnicí I/11 a odvodnění podchodu). Předpo-
kládaný termín pro podání žádostí je leden – únor 2019.

 ◘ Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

– průběh připravované stavby SŽDC „Modernizace traťového úse-
ku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“.

 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje:

– dodatek č. 2 k  „Veřejnoprávní smlouvě o  poskytnutí dotace 
č. C-217/S-155/2017“ uzavřený s příspěvkovou organizací Třebe-
chovické muzeum betlémů. Dodatkem se navyšuje neinvestiční 
dotace o částku 50.000,- Kč na opravy šatny a sociálního zázemí 
pro účinkující v Kulturním domě v Třebechovicích pod Orebem.

– nezávaznou deklaraci mezi městem Třebechovice p.  O. a  Tě-
locvičnou jednotou Sokol Třebechovice p.  O. k  přípravě jed-
nání o  darování sokolského nemovitého majetku a  přilehlých 
pozemků.

Nestraníci (33,25 % hlasů)

obhajuje 7 mandátů, strana získala 13  536 hlasů (obsadili 8 man-
dátů) 

Svobodní (19,38 % hlasů)

neobhajuje žádný mandát, strana získala 7  889 hlasů (obsadili 
4 mandáty) 

Nezávislí kandidáti a KDU-ČSL (15,49 % hlasů)

neobhajuje žádný mandát, strana získala 6  306 hlasů (obsadili 
3 mandáty) 

PRO-SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ (14,21 % hlasů)

neobhajuje žádný mandát, strana získala 5  783 hlasů (obsadili 
3 mandáty) 

MY POD OREBEM (12,77 % hlasů)

strana získala 5 200 hlasů (obsadili 3 mandáty) 

Výsledky voleb do zastupitelstva města Třebechovice pod Orebem

6.10.2018, volební účast 48,48 %       (převzato z www.volby.cz)

Česká strana sociálně demokratická (4,9 % hlasů)

obhajuje 1 mandát, strana získala 1 996 hlasů (obsadili 0 mandátů)

Zvolení zastupitelé:
Nestraníci, 8 mandátů, 33,25 % hlasů,
(za jménem uvádíme počet preferenčních hlasů)
Mgr. Roman Drašnar  853 
MUDr. David Pellar PhD.   721
Kamil Dőrre  779
Milan Kynos   566
Ing.Tomáš Adamec 700
Josef Loskot   779
Ing. Miloš Žák  741
MUDr. Jan Opatrný 816
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Svobodní 4 mandáty, 19,38% hlasů

(za jménem uvádíme počet preferenčních hlasů)
Bc. David Malý  536
Michal Cimprich  568
Oldřich Malý  421
Richard Prokeš  470

Nezávislí kandidáti s KDU-ČSL,  3 mandáty 15,49% hlasů

(za jménem uvádíme počet preferenčních hlasů)
Mgr.Kateřina Čapková  430
Ing.Josef Michálek  425
RNDr.Václav Derner 380

PRO-Sdružení nezávislých kandidátů 3 mandáty 14,21% hlasů

(za jménem uvádíme počet preferenčních hlasů)
Ing.Stanislav Jech  373
MGr.Jiří Měchura  475
Ing. Jiří Němec  395

MY pod Orebem 3 mandáty, 12,77% hlasů

(za jménem uvádíme počet preferenčních hlasů)
Mgr.Klára Zdechovská  404
Tomáš Bořek  297
Ing.Kamila Kuťáková  316

V  říjnu 2018 si připomínáme 
sté výročí vzniku Českoslo-

venska. Dějiny České republiky 
jsou kratší. Vznikla 1. 1. 1993. 
Z  hlediska historie je to mžik, 
uvážíme-li, že první Slované se 
na území dnešního Česka obje-
vovali v  5. století n. l. V  7. sto-
letí slovanské kmeny vytvořily 
Sámovu říši (asi 623–659). Vel-
komoravská říše (830–894) po-
stupně zahrnula Čechy, Slezsko, 
Lužici, Malopolsko a zbytek Ma-
ďarska. České království vznik-
lo až v  roce 1198, což potvrdil 
Přemyslu Otakarovi I. císař Fri-
drich II. roku 1212 Zlatou bulou 
sicilskou. Pak se naše území po-
stupně zvětšovalo a  zmenšova-
lo podle situace (Václav IV., Jan 
Lucemburský, Karel IV.), která 
byla pravděpodobně mnohem 
dramatičtější než dnes, kdy je 
největším strašákem imigrace 
lidí z Afriky a drahé máslo.
V  roce 1526 byl na  český trůn 
zvolen Ferdinand I., který zemi 
včlenil do  habsburské monar-
chie. Ferdinandův vnuk Rudolf 
II. si jako poslední Habsburk 
zvolil za  sídelní město Prahu. 
Prohraná bitva na  Bílé hoře 
v roce 1620 s následnou popra-
vou představitelů českých sta-
vů na  Staroměstském náměstí 

Čechy na  dlouho hluboce po-
znamenala. Začala rekatolizace 
českých protestantů. Majetek 
české exilové šlechty a  inte-
ligence připadl Habsburkům 
a  cizí aristokracii. Do  polovi-
ny 17. století klesla populace 
v  Čechách a  na  Moravě zhruba 
na 1,75 milionu obyvatel. V roce 
1627 získali Habsburkové český 
královský titul dědičně. Jediné 
povolené náboženství bylo ka-
tolické a jazyk německý byl sice 
rovnoprávný s  českým, ale fak-
ticky mu byl nadřazen.
V  druhé polovině 19. století 
za Františka Josefa I. nastal v Čes-
ku významný hospodářský roz-
voj. Většina (asi 70 %) průmyslu 
Rakouska-Uherska se soustředila 
v  Českých zemích. Elity našeho 
národa (F. Palacký a  F. L.Rieger) 
přišly s  myšlenkou austroslavi-
smu, tj. soužití Čechů, Slováků, 
Poláků, Slovinců a  Chorvatů 
v  rakousko-uherské federaci. 
Mocnářství mělo být ochranou 
před Němci a ruským impériem. 
Pro Rakousko-Uhersko skončila 
1. světová válka katastrofou 
a jeho rozpadem. Byl to také ko-
nec myšlenky austroslavismu.
V  1. světové válce bojovalo 
1,5 milionů Čechů. Na  straně 
monarchie jich padlo 138  000. 

Více než 90  000 dobrovolníků 
zformovalo československé le-
gie ve Francii, Itálii a Rusku, kde 
bojovali proti centrálním moc-
nostem (tedy i rodnému Rakous-
ko-Uhersku) a  posléze i  proti 
ruským bolševikům. Po porážce 
Rakouska-Uherska byly po  28. 
říjnu 1918 země Koruny čes-
ké, části Uherského království, 
včetně Podkarpatské Rusi spo-
jeny do nového státního útvaru 
- Československa. Jeho prvním 
prezidentem byl Tomáš Garri-
gue Masaryk, který s  podporou 
Beneše a Štefánika od roku 1914 
prosazoval československou sa-
mostatnost v  zemích Dohody 
a  v  Rusku. Od  vzniku státu až 
do  zániku tzv. první republiky 
bylo Československo unitárním 
státem a zůstalo i po roce 1933 
jediným skutečně demokratic-
kým státem ve  střední Evropě. 
Přes svůj deklarovaný národní 
charakter, založený na  čecho-
slovakismu, bylo Českoslo-
vensko multietnickým státem, 
ve kterém žilo 6 747 000 Čechů, 
3 124 000 Němců, 2 014 000 Slo-
váků, 745  000 Maďarů, 462  000 
Rusínů, 181  000 občanů židov-
ské národnosti a  76  000 Polá-
ků. První republika je v  myslích 
mnohých nereálně idealizova-

ná. Samostatné Československo 
nám přineslo svobodu občan-
skou, jazykovou, náboženskou, 
ale vystoupení z  Rakouska 
-Uherska vedlo ke  ztrátě trhů 
a  Československo, ve  srovnání 
s ostatními státy Evropy, začalo 
hospodářsky ztrácet (viz: htt-
ps://www.penize.cz/ ekonomika/ 
223558- ocima- exper tu-vyspe-
la-prvni-republika-mytus-nebo-
-realita). Zjednodušený přehled 
historických událostí (omlou-
vám se historikům za  možné 
chyby) publikuji s  cílem probu-
dit lidi ze snu o  výhodách vy-
stoupení České republiky z  Ev-
ropské unie. Nejde totiž o zákaz 
slova rum na  lahvích s  rumem 
nebo o  nařízení Bruselu při-
jmout 1  700 uprchlíků z  Afriky. 
Pokud nebudeme v  Evropské 
unii, dojde k  rychlému eko-
nomickému propadu tak, jak 
se stalo po  rozpadu Rakouska 
-Uherska. Politicky nám bude 
hrozit, že se staneme nevý-
znamnou oblastí velkého Ruska, 
Německa, USA, Číny nebo nově 
vznikající Osmanské říše, pod-
le fantazie čtenáře. Přeji si, aby 
za sto let nemuseli naši potomci 
číst fejeton o  zániku České re-
publiky v  21. století s  nutnosti 
dodržovat pravidla koránu.

Jindřich Tošner

Kresby Lubomír Lichý
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Žijeme v  21. století, o  kterém se 
říká, že je stoletím moderním. 
Obklopuje nás řada technických 
vymožeností a  vychytávek, kte-
ré se nám pokouší zjednodušit 
život. Můžeme si tak naistalovat 
do  svých chytrých mobilních 
telefonů aplikace, které za  nás 
vyřeší téměř vše - co máme jíst, 
kolik kroků máme denně nacho-
dit, kde se zrovna nacházíme, 
a  když zabloudíme, kudy máme 
jít. A  přesto se svým chováním 
a jednáním dostáváme do svízel-
ných situací. Naučili jsme se totiž 
problémům vyhýbat, nebo jen 
zkrátka čekáme se založenýma 
rukama, že je za nás někdo vyřeší. 
Co ale za nás nikdo nevyřeší, ani 
žádný chytrý mobil, jsou dluhy.
Dluhy začínají být stále větším 
fenoménem a  jejich výskyt je 
téměř na denním pořádku. Stále 
jsou mezi námi jedinci, kteří si 
půjčí peníze jen proto, aby sobě 
nebo svým blízkým udělali hez-
ké Vánoce. Nastavené splátky 
náhle nezvládají splácet, a  do-
stávají se tak do  dluhové spirá-
ly, která posléze může končit až 

Dluhy za vás chytrý mobil nevyřeší
exekučním řízením s  fatálními 
následky. Proto nečekejte, až 
vám exekutor zazvoní u  dveří, 
a  přijďte svou situaci řešit dřív, 
než bude pozdě. V  případě ja-
kýchkoliv dotazů z  oblasti in-
solvence nás neváhejte kontak-
tovat. Provedeme vás procesem 
oddlužení a  pomůžeme i  s  po-
dáním insolvenčního návrhu 
k  soudu. Obrátit se na  nás mů-
žete i v případě, že řešíte problé-
my s  bydlením, se zaměstnava-
telem, v rodině (rozvod, výživné, 
domácí násilí), reklamaci, trest-
nou činnost, dědictví aj.
Využijte služeb Občanské 
poradny, která sídlí na  adrese 
třída ČSA 543, Hradec Králo-
vé, a  to svou osobní návště-
vou, prostřednictvím e-mailu:
ophk@ops.cz, nebo telefonicky 
na  č.: 734  734  818. Služby po-
skytujeme zcela zdarma a  indi-
viduálně každému, kdo je star-
ší 18-ti let a  ocitne se v  tíživé 
životní situaci. V  naší poradně 
můžete vystupovat anonymně.

Občanská poradna HK

      In memoriam 

Dne 22. července 2018 ze-
mřel ve věku 75 let po krátké 
nemoci pan  Zdeněk Leuch-

ter, velký patriot Třebecho-
vic, dobrý kamarád, manžel, 
otec i  dědeček. Opustil nás 
vzácný člověk, který svojí ži-
votní vitalitou, elánem, opti-
mismem, humorem a nesmír-
nou obětavostí dokázal být 
oporou své rodině, kterou 
po celá léta stmeloval. Spolu s manželkou v  lásce a porozu-
mění vychovali tři děti. Později se radovali ze sedmi vnoučat. 
Pan Zdeněk Leuchter byl také velice aktivní ve společenském 
životě města Třebechovice pod Orebem. Nejvíce času věno-
val fotbalovému klubu SK Třebechovice pod Orebem. Jeho 
barvám byl věrný jako hráč, trenér, vedoucí mužstva nebo 
člen výkonného výboru. Do poslední chvíle vedl kroniku tře-
bechovické kopané. Zdeněk byl nekonfliktní člověk. Díky své 
bezprostřední povaze a humoru měl mnoho přátel ve všech 
věkových kategoriích.
Čest jeho památce!

Milan Kynos

MĚSTSKÁ POLICIE TŘEBECHOVICE POD OREBEM INFORMUJE

Měření rychlosti

Od  září 2018 došlo k  rozšíře-
ní míst, kde Městská policie 
Třebechovice pod Orebem 
může měřit rychlost. Na  zákla-
dě žádostí obyvatel schválil 
Dopravní inspektorát Policie 
ČR měření i  v  ulicích Trčkova 
a  Pardubická. Seznam je uve-
den na  webové stránce města:
www.trebechovice.cz. MP Tře-
bechovice p.  O. bude i  nadále 

měřit rychlost v  již dříve schvá-
lených úsecích a  též platí, že 
v ostatních ulicích měří průběž-
ně rychlost PČR. 
Dále bychom chtěli upozornit 
na  změnu dopravního značení 
u  Základní školy Třebechovice 
pod Orebem v  ulici Na  Stavě. 
Došlo k posunutí zónové značky 
(maximální povolená rychlost 
30 km/h, zákaz stání a  pozor 
děti) ke křižovatce ulic Na Stavě 
a  Proboštova. Hlavním důvo-

dem posunutí, a tím pádem roz-
šířením omezení rychlosti, do-
pravního značení je bezpečnost 
školáků. Původní dopravní zna-
čení bylo nedostatečné, protože 
dopravní značka byla umístěna 
až u zastávky, kde jsou dva vjez-
dy/výjezdy z  parkovišť. Vozidla 
tedy začala zpomalovat z povo-
lené rychlosti 50 km/h na ome-
zenou rychlost až v místě, kde se 
nejvíce pohybují děti. Strážníci 
budou ve zvýšené míře kontro-

lovat rychlost vozidel v  daném 
úseku, a to především v časech, 
kdy děti jdou do školy nebo z ní 
odcházejí. 
Na  základě žádosti místních 
obyvatel Štěnkova došlo k  roz-
šíření úseku, ve kterém městská 
policie provádí měření. Nyní 
strážníci mohou kontrolovat 
překročení maximální povole-
né rychlosti téměř v  celé části 
Štěnkově.

V  poslední době se zvýšil počet 
odchycených zvířat, a  to pře-
devším psů. Apelujeme proto 
na  majitele, aby své psy měli 
řádně označeny (např. známka 
vydaná městem, známka od  ve-
terináře, telefonní číslo napsa-
né na  obojku apod.). Velmi to 
usnadní brzký návrat odchyce-
ných psů zpět domů. Toto ozna-
čení je dobré i v případě, že je pes 
čipovaný. Strážníci sice disponují 
čtečkou čipů, ale v  některých 
případech jde velmi těžce zjistit 
majitele dle čipového čísla. Trvá 
to často několik dní, než se  ma-

jitele dopátráme. Příklad: v  září 
byla odchycena fena většího 
plemene, která neměla obojek, 
nicméně byla čipovaná. Bohužel 
v ČR je registrů čipů několik, ne-
jsou však navzájem propojeny. 
V  tomto případě se nepodařilo 
najít databázi, kde byl čip zare-
gistrován. Strážníci (i  s  pomocí 
veterinárního lékaře) zkoušeli za-
dat číslo čipu do všech možných 
registrů, ale s negativním výsled-
kem. Fena byla nakonec odveze-
na do útulku v Lukavicích. Pokud 
si dáte čipovat psa, zjistěte, zda 
je čip registrován, příp. v  jakém 

Odchyt psů – jejich označení

INZERCE

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

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992

registru. Na  internetu mohou 
majitelé zaregistrovat zvíře on-li-
ne ve více registrech. Další infor-
mace získáte na webové stránce 
http://www.trevet.cz/cipovani-
-jak-najit-ztraceneho-psa/ .
Pro majitele z  Třebechovic 
a  jejich částí – po  odchytu psa 

strážníky ho nejbližší pracovní 
den začne vyhlašovat místní 
rozhlas a většinou je ihned uve-
řejněna fotka na  na  webu MP:
www.mptrebechovice.cz .



Třebechovické Haló  5

Z NAŠICH ŠKOL

Od konce října budeme pořádat 
velké množství koncertů, vy-
stoupení a  představení. Aby to 
bylo možné, musejí do  té doby 
naši žáci zvládnout nový reper-
toár a případně se nechat inspi-
rovat nevšedními zážitky.
Z toho důvodu se měsíc září nesl 
ve znamení nácviků a zážitků.
Víkendové soustředění v  rekre-
ačním areálu Pecka, které se 
konalo 7. – 9. září 2018, bylo 
jako vždycky plné práce, ale 
tentokrát zcela nečekaně došlo 
i  na  ty výše zmíněné nevšední 
zážitky. Krásný slunečný víkend 
si užil flétnový soubor, 3 žákyně 
klávesového a 3 žáci kytarového 
oddělení. Každý nacvičoval to, 
co potřeboval. Práce jsme udě-
lali spoustu a  zábava byla taky. 
V  soboru večer jsme pro žáky 
připravili dovádivé hry na louce 
(a  opravdu bylo na  co koukat) 
a v neděli ráno jsme byli pozva-
ní na prohlídku motorek. Pořád-
ných motorek!!! Víkend na  Pec-
ce totiž trávili krajští ředitelé 
dopravního inspektorátu Poli-
cie České republiky, kteří nám, 
přestože nebyli v práci, rádi své 
„mašiny“ ukázali. A  starší divá-
ky i svezli. Učitele nevyjímaje… 
No prostě skvělý a  naprosto 
nečekaný zážitek! Nikdy přece 
nevíte, koho kde potkáte, takže 
o důvod víc, proč na soustředě-
ní jezdit. 
Děkujeme městu Třebechovice 
pod Orebem za finanční podpo-
ru a těšíme se na další víkendové 
soustředění v květnu. Na Pecce.

ZUŠ Třebechovice pod Orebem informuje... 
V  pátek 14. září jsme vyrazili 
na výlet. V Jičíně totiž v tu dobu 
probíhal festival Jičín - město 
pohádky, jehož součástí bylo 
i oceňování vítězů literární sou-
těže na  téma První republika, 
které se zúčastnilo 17 žáků naší 
školy. Výlet to byl pohádkově 
dobrodružný. Dostávali jsme se 
po  celý den do  nečekaných si-
tuací, které bylo potřeba řešit. 
A to většinou nebylo úplně jed-
noduché. 
Cestu do  Jičína nám zkompli-
kovala dopravní nehoda. Na-
štěstí ne naše. V  Jičíně jsme 
hned po  příjezdu navštívili 
nádhernou interaktivní výstavu 
hraček, loutek a  dalších rozto-
divných předmětů a  udělátek 
a  užívali si výtvarné dílny. Po-
hádkovou poštu, tvoření dřevě-
né mozaiky, malování, lepení, 
práci s  přírodninami, tvořivé 
hry s pohádkovými bytostmi… 
a zhlédli ukázky různých řeme-
sel. Někteří žáci si u sklářů zku-
sili vyfouknout skleněnou kouli, 
jiní navštívili kavárnu „Světlu-
ška“, kde je úplná tma. To byl 
nevšední zážitek! Problém však 
nastal v  okamžiku, kdy jsme 
zjistili, že opustit kavárnu lze 
až poté, co jsou obslouženi 
všichni návštěvníci. Bylo to pře-
kvapení a  také zásadní naruše-
ní časového harmonogramu, 
který jsme potřebovali dodr-
žet, abychom stihli všechno, 
co jsme měli v  plánu. Na  cestu 
do knihovny, kde se mělo konat 
slavnostní vyhlášení výsledků 

literární soutěže, jsme vyrazili 
se značným zpožděním. K  do-
vršení vší smůly jsme se před 
knihovnou dozvěděli, že budo-
va, před níž stojíme, je pobočka 
knihovny a že v ní se vyhlášení 
nekoná. Telefonicky se nám po-
dařilo zařídit, aby na  nás s  vy-
hlašováním počkali, a  my jsme 
pak zřejmě překonali světový 
rekord v přesunu na vzdálenost 
jednoho kilometru. Od  pořa-
datelů bylo moc hezké, že nám 
vyšli vstříc. Ale taky je pravda, 
že nás v  knihovně opravdu 
nikdo nepřehlédl a  přítomní 
nešetřili vtipnými komentáři. 
Nevadí. Důležité bylo, že jsme 
byli na místě a mohli si užít pře-
dávání cen.

Proč jsme o něj tak stáli? Odpo-
věď je jednoduchá. Mezi oceně-
nými pracemi byly i  dvě z  naší 
školy. Práce Andrejky Javůrkové 
získala čestné uznání a  Adélka 
Pilgrová si z Jičína odvezla hlav-
ní cenu. A protože se její povíd-
ka líbila všem porotcům napříč 
třemi kategoriemi, její práce se 
na závěr celé slavnosti dokonce 
četla! 
Plánujeme, že sama Adélka svo-
ji práci přečte na  slavnostním 
koncertu, kterým se připojíme 
k  oslavám 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Kon-
cert se bude konat v  koncert-
ním sále naší školy ve středu 24. 
října v  17.30 hod. Všechny vás 
srdečně zveme! 

 Žáci LDO a učitelé ZUŠ Třebechovice pod Orebem
na festivalu Jičín - město pohádky

 Žáci a učitelé ZUŠ Třebechovice pod Orebem na víkendovém soustředění na Pecce
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE (DDM)

HELDOVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA

V  sobotu 8. září 2018 proběhlo v  našem 
DDMku „KROUŽKOVÁNÍ“. Jde o  den otevře-
ných dveří, na  kterém si můžete vyzkoušet 
činnost kroužků, seznámit se s  vedoucími 
a zeptat se na to, co Vás zajímá. Zúčastnilo 

se ho 140 rodičů s dětmi. Děti si ve výtvarné dílně vyrobily papíro-
vého brouka, v  modelářské dílně hrací kostku. Vedoucí chovatel-
ského kroužku děti seznámil s  holubem - šampionem a  chocho-
latými mazlivými slepičkami. Velký zájem nejen u  dětí vzbudily 
Ozoboti. Jde o malé roboty, kteří dokáží číst barevné kódy a podle 
nich plnit jednoduché, ale i složitější úkoly. S nimi budou děti pra-
covat v kroužku „Kutil“. 

Tradičně dlouhé fronty se tvořily před tělocvičnou. Zde byly ve-
doucí velmi úspěšného tanečního kroužku M.A.D. Style. Naproti 
tělocvičně lákaly další otevřené dveře – klubovna TRCA aut, kde 
nejedno srdce tatínků zaplesalo a přálo si být opět malým klukem. 
Jezdilo se tu s autíčky na dálkové ovládání. 

Práce s Ozoboty – archiv DDM

TRCA auta – archiv DDM

Na uvítanou jsme pro návštěvníky upekli kakaovokokosové sušen-
ky, a tak to tu všude hezky vonělo. Péci mohou i Vaše děti v úter-
ním kroužku s názvem „Mlsoun“. V celé budově panovala pohodová 
atmosféra, zavzpomímali jsme společně na báječný čas prázdnin.
Nyní se už všichni těšíme na začátek října, kdy zahájí činnost všech-
ny kroužky.

Chystané akce DDM:

06. 10. 2018 od 13:00 Drakiáda u Dubu 
20. 10. 2018 závody TRCA aut v DDM
27. 10. 2018, 8-12:00 Výstava „ Inspirováno secesí“, jako dopro-
vodný program šperkařská dílna – vše v budově DDM

Na podzimní prázdniny plánujeme výlety. Na výlety je potřeba se 
přihlásit do středy 24. 10. 2018. 
•  pondělí 29. 10. 2018 výlet na Rytířské hradiště a do přírodní 

rezervace Na Plachtě, cena 150,- Kč
• úterý 30. 10. 2018 workshop v divadle Drak, Labyrint divadla 

Drak, cena 250.- Kč

Stále se můžete hlásit do zájmových kroužků. 
Všechny informace naleznete na www.ddmtre.cz

V  neděli 9. září proběhl v  le-
soparku Bor za  příjemného 
slunečného počasí pochod Po-
hádkovým lesem. Akce s  dlou-
holetou tradicí se setkala s  vel-
kým ohlasem. S  pohádkovými 
postavami se potkalo a záludné 
úkoly splnilo 170 dětí v  dopro-
vodu rodičů. 

Pohádkový les 2018
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Děkuji všem svým spolupracovníkům, Třebechovickému muzeu 
betlémů, Domu dětí a mládeže, Technickým službám a divadelní-
mu spolku Symposion za perfektní průběh odpoledne.

Monika Malá

Hodovníčková slavnost v Lesokruhu.

Celé září jsme si s  dětmi povídali o  dožínkách, 
sklizni obilí, ovoce a  zeleniny a  o  čase přelomu 
léta v podzim. 25. září nastal den dlouho očeká-
váné společné slavnosti, na kterou jsme pozvali 
rodiče, prarodiče, kamarády a širokovu veřejnost. 
A že těch hostů letos přišlo. Děti ráno tvořily těs-

to na chleba a zkoušely naposledy své překvapení. Brzy odpoledne, 
zatímco děti spaly, přípravy na slavnost vypukly - nanosit stoly, na-
jít ubrusy, rozmístit květinová aranžmá, rozdělat oheň, zamést, po-
hrabat listí, kontrolovat chleba, připravit dílničky, nanosit materiál 
na  mandalu... Děti pak připravily brambory do  hrstkové polévky 
(čočku i hrách jsme měli namočené od předchozího dne), která se 
vařila na ohni v kotlíku. Po třetí hodině se začali scházet hosté, kteří 
přinesli neuvěřitelné množství dobrot, až se náš hodovníčkový stůl 

Pohádka O veliké řepě: zprava dědek Ondra, babka Natálka
a vnučka Nikolka, foto archiv Lesokruh

INZERCE
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prohýbal. V uvítacím kruhu nás stálo tolik, že jsme se na náš trávník 
skoro ani nevešli :) Zazpívali jsme si a zatančili píseň indiánského 
kmene Vran a pak následovalo naše překvapení pro rodiče a ostat-
ní hosty: divadelní představení O  veliké řepě. Všechny děti táhly 
a  táhly, až nakonec řepu vytáhly:) Divadlo sklidilo velký aplaus. 
Po  představení nastala volná zábava a  hodování a  byly otevřeny 
dílničky. Pod altánem si mohli zájemci vyrobit voskovaný ubrousek 
na svačiny, na terase si vyrobit náramek či náhrdelník z různých plo-
dů nebo relaxovat u tvorby veliké mandaly uprostřed trávníku. Pro-
dejní stánek nabízel pletené ponožky, svetříky pro dětičky, plstěné 
skřítky a panenky, sirupy a tinktury z všelikých bylinek nebo mouku 
a vlašské ořechy. Lidé si povídali a hodovali, děti si hrály, všichni se 
náramně bavili, až den pomaličku skončil a s ním i naše první letoš-
ní slavnost. Díky všem, kdož jste přišli a strávili s námi kus krásného 
odpoledne, moc si vážíme vaší podpory - člověk má hned pocit, že 
to, co dělá, přece jen má velký smysl :))

Tímto si Vás dovolujeme pozvat na  další přírodní slavnost DEN 

STROMŮ, tentokrát v úterý 23. října od 15.00 hodin na lesokruhové 
zahradě. Pomocí frotáže si vyrobíme látkový pytlík (třeba na bač-
kůrky, tělocvik nebo "poklady"), zazpíváme si a zatančíme a, jak je 
v našich kruzích dobrým zvykem, dáme si něco báječného a zdra-
vého na zub.
Naše poslední pozvánka se týká dalšího z  podzimních seminá-
řů SmyslůPLNÉHO učení, které se uskuteční v  neděli 4. listopadu 
od 16.30 hod. Tématem  setkání bude JAK DĚTI „VÉST“ 
- růžový slon a jeho učení
- vytváření obrazů, které jsou žádoucí
- co jsou „přepokynované děti“
- „a co mám dělat?“

Sejdeme se v neděli 4. listopadu od 16.30 hodin v Lesokruhu. 
Těšíme se.

Martina Kašparová, koordinátorka lesního klubu

SKAUTI

Po  prázdninách se nám rychle rozběhl nový 
skautský rok. A  máme z  něho radost, hned dva 
naše oddíly hlásí plný stav. Jak družinka našich 
předškolních dětí, tak i Světlušky (dívky 7 – 11 let) 
mají plno. Nové členy tak přijímají pouze Vlčáci, 
Skautky a Skauti. Září bývá měsícem rituálů. Starší 

Skauti na stmelovací akci v Hradci Králové, 
nahoře zleva: Michal, Kuba, Jirka, Vašek, Kuba, David... 

dole zleva: Kuba, Jonáš, Sam, vedoucí Pavel, Ondra, 
foto: Lasergame HK

Roveři na vandru v Klokočských skalách, nahoře zleva: Vanessa Sun-
kovská, Matěj Petreje, Leona Řadová, Zuzana Moravcová, Pavel Látr... 

dole zleva: Jana Jarkovská, Tereza Pavlíková a Matěj Haviár,
 foto Viktor Charvát

Vlčáci a Světlušky přecházejí do Skautů a Skautek. Oddíly je slav-
nostně vymetou ze svých řad a nové oddíly je přivítají s otevřenou 
náručí, ujme se jich starší člen a  ten je postupně provede oddí-
lem. Někdy následuje nějaká řádná stmelovací akce, jako byla letos 
v  září lasergame v  podání Skautů nebo roverský vandr v  Klokoč-
ských skalách. Nováčky přijímají i  mladší oddíly, každý má svůj 
vlastní přijímací rituál, aby se nováčci cítili v oddíle ihned vítáni. 
Starší členové střediska uspořádali v září brigádu, při které připra-
vili dříví na zimu a také uklízeli areál. Naše středisko žije přípravou 
oslav 100 let republiky, které společně s  městem Třebechovice 
uspořádáme 27. října 2018. Věříme, že se tam s Vámi setkáme.

Schůzky oddílů:

Benjamínci – děti předškolního věku a první třída 
– každé pondělí 16.30 – 17.30 – oddíl letos nepřijímá nové členy
Vlčata – chlapci 2. – 5. třída 
– každé úterý od 16.30 – 18.00
Světlušky – dívky 2. – 5. třída 
– každá středa od 16.30 – 18.00 – oddíl letos nepřijímá nové členy
Skautky – dívky 6. – 9. třída 
– každý čtvrtek od 17.00 – 18.30
Skauti – chlapci 6. - 9. třída 
– každý čtvrtek od 17.00 – 18.30

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

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc 

říjen - listopad 2018

 15. 10. PO KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

trocha sportu pro každého, od 9.30 hod.

 22. 10. PO VYRÁBĚNÍ NA KATEŘINSKÝ JARMARK 
každý nápad uvítáme. Umíte něco, co byste nás rádi naučili? Vyrá-
bíme od 9.30 hod.

 29. 10. PO HALLOWENSKÉ DOPOLEDNE 
s dětmi si vyrobíme hallowenské dekorace. Děti mohou přijít v kos-
týmech. Od 10.00 hod.

 5. 11. PO VOLNÁ HERNA 
9.00 – 11.30 hod.

 11. 1. NE LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

od  16.00 hod. budeme vyrábět jednoduché lampiony a  v  17.00 
hod. vyrazíme do průvodu. Sraz v Domečku.

 12. 11. PO  TVOŘIVÉ DOPOLEDNE 
naučíme se jmenovky na dárky. Od 9.30 hod.

 19. 11. PO KONDIČNÍ CVIČENÍ 

přijďte si dát trochu do těla. Od 9.30 hod.

 26. 11. PO PLOVOUCÍ SVÍČKY 
společné vyrábění. Uvítáme zbytky svíček. Od 9.30 hod.

DOPOLEDNE: pro rodiče na rodičovské dovolené a děti 
ÚT cvičení pro batolata, ST cvičení pro miminka, ČT konverzace 
v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti ve věku 3 - 6let. 
VEČER: jazykové kurzy, cvičení, 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.

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE

NA WWW.RCDOMECEK.COM 

NA FCB RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK

Foto archiv RC Domeček

V  září jsme společně s  dětmi 
oslavili už 12. narozeniny naše-
ho Domečku. Páteční odpole-
dne se odehrávalo ve  sportov-
ním duchu. Děti skákaly na naší 
nové trampolíně, na motorkách 
závodily ve  slalomu mezi kuže-
li, cvičily rovnováhu na  vlnitém 
chodníčku a zatancovaly si pod 
vedením Kláry Drašnerové, kte-
rá u  nás už několik let kromě 
cvičení pro dospělé vede i krou-

žek zumbičky pro děti. Kdo 
chtěl, mohl si nechat namalovat 
na obličej svého oblíbeného hr-
dinu. Všichni jsme si pochutnali 
na  koláči, bábovce a  čerstvém 
ovoci. 
Oslava se moc povedla a doufá-
me, že i následující rok s Domeč-
kem bude plný zábavy, tvoření, 
cvičení a vzdělávání.

Erika Hříbalová

Klub RC modelářů Třebechovice 

Létání pro děti i dospělé
Letecko-modelářský klub Tře-
bechovice uspořádal v  sobotu 
8. 9. již 9. ročník Létání pro děti 
a dospělé.
Počasí nám opět přálo dle na-
šich představ. Sraz členů klubu 
byl stanoven na  7.30 hodin. 
A  začal všem známý kolotoč, 
ukotvení ochranných sítí, sta-
vění většího a  menšího stanu, 

umístění viditelné pásky dělící 
diváky od vystavených modelů, 
stoly pro soutěže dětí a  různá 
nezbytná opatření pro hladký 
a bezpečný průběh akce. Po de-
váté hodině přijížděli první pilo-
ti z blízkých i vzdálenějších mo-
delářských klubů a  také diváků 
začalo přibývat. V  9.30 hodin 
začaly letové ukázky velice kva-
litních modelů různých velikostí 
a kategorií. Na stojánce pro mo-
dely měli diváci možnost prohlí-
žet si 35 letadel. Jednotlivé leto-
vé ukázky měly vysokou úroveň, 
díky 27 zkušeným pilotům z  10 
modelářských klubů.Nemohla 
chybět bezchybná akrobatická 

vystoupení, aerovlek 
větších větroňů, létání 
soutěžních házedel, 
elektrovětroňů, vrtul-
níků a  jiných zajíma-
vých modelů. Třeš-
ničkou na  dortu byly 
ukázky Jiřího Petra 
s detailně postavenou 
plnohodnotnou maketou bom-
bardéru B-17. Tento ,,drobeček" 
váží 23,5 kg, rozpětí křídel 4,4 m 
a  pohon obstarávaly čtyři ben-
zínové motory 25cm3. Při prů-
letech jeden metr nad plochou 
letiště se doslova tajil dech. Kdo 
to viděl, dá mě jistě za  pravdu. 
Také děti si přišly na své. V dět-

ském stánku proběhla soutěž 
ve  vybarvování omalovánek 
s  leteckou tématikou, na  dru-
hém stanovišti nácvik se soutěží 
v házení menších letadel. Každý 
soutěžící byl odměněn staveb-
nicí házedla nebo jednoduché-
ho vrtulníku. Nemohl chybět 
pro nejmladší diváky také tolik 

Nahazování motorů bombardéru B-17
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očekávaný sladký výsadek z letí-
cího modelu, který se opakoval 
několikrát a  děti plochu letiště 
,,vyluxovaly" od 3,5kg bonbonů. 

Soutěže v létání menších házedel

Start dětí na plochu letiště pro sladký výsadek

Výtečné občerstvení tradičně 
podával pan Štěpánek z  Bělče 
a  o  čistý zvuk se postaral jako 
vždy zvukař pan Vítek Hříbal.

LMK Děkuje pilotům, divákům a všem, kteří se podíleli na uskuteč-
nění této akce.
Děkujeme za příspěvky a sponzorské dary. MĚSTO TŘEBECHOVICE, 
TSSs.r.o., VIBROM s.r.o., STAVOPLAST s.r.o., SOLPAP s.r.o., TANEX a.s. 
TREX, TRIMEN s.r.o., HOFR METAL s.r.o., CYKLO CENTRUM PETR VÁC-
LAVEK, TRAFIKA EDÍK, ELEGA s.r.o., TOMÁŠ KLÍNSKÝ TENDR SKI s.r.o. 
DEŠTNÉ v O.H.

Za klub Pavel Lukášek,  fotografie Adéla Koudelková

KULTURA

Symposion

I  v  měsíci říjnu pokračuje v  Kulturním domě 
v Třebechovicích pod Orebem 47. ročník diva-
delní přehlídky Symposion. V  sobotu 20. října 
od 19.00 hod. se můžete těšit na Divadlo Jeslič-
ky z Hradce Králové, které Vám představí fran-
couzskou komedii Dámský krejčí – příběh o rozverném doktorovi 
a manželských nevěrách. V neděli 21. října divadelní přehlídku za-
končíme pohádkou (nejen) pro děti. Začátek bude v 15.00 a zahraje 
Vám ji Divadelní spolek J. N. Štěpánka z  Chrudimi. Jde o  Doktor-
skou pohádku z pera Karla Čapka. Vstupné na divadlo pro dospělé 
je 100,- Kč, na  pohádku 50,- Kč. Lístky si lze zakoupit buď v  Info-
centru, nebo přímo na místě hodinu před představením v Kultur-
ním domě. Výsledky hlasování diváků o nejúspěšnější představení 
47. ročníku Symposionu najdete v příštím čísle Haló. 

Na přiložené fotografii DS Vrchlický z Jaroměře při děkovačce po úspěšném představení Lakomec, které se v Třebechovicích pod Orebem
 odehrálo v sobotu 22. září 2018

Promítání filmu A Plastic Ocean

V úterý 6. 11. 2018 si pro Vás Středisko místní kultury ve spoluprá-
ci s  apolitickou organizací Greenpeace připravilo promítání filmu 
A Plastic Ocean v Kulturním domě v Třebechovicích pod Orebem. 
Posláním Greenpeace je ochrana životního prostředí a  hlavním 
tématem snímku je globální krize, která vznikla mj. díky velké 
produkci plastů, kvůli kterým jsou silně znečištěny naše oceány. 
Začátek je v 17.00 hodin a vstupné je dobrovolné (nejde o finance, 
které směřují zpět do Greenpeace!). Film bude v původním znění 
s českými titulky. 

Francouzský večer plný šansonů

Středisko místní kultury si pro vás na sobotu 10. 11. 2018 od 18.00 
hodin v  Kulturním domě připravilo koncert hudebního dua 
Nos Dames, které zpívá šansony a frankofonní písně. Vystupovat 
budou Martina Forejtková (klavír, zpěv – dvojnásobná vítězka 
Mezinárodní soutěže v  interpretaci frankofonní písně, např. 
Budapešť 2017 nebo Banská Bystrica 2018), Kateřina Prokešová 
(violoncello, zpěv) a Miriam Otčenášková (housle). Slovem bude 
provázet Adam Prokeš. V  jejich repertoáru se objevuje jak fran-

couzská klasika (Charles Aznavour, Jacques Brel či Edith Piaf ), 
tak i současná hudba (např. Zaz). Vstupné bude 120.- Kč.

Kino na kolečkách v Třebechovicích

V  neděli 11. 11. 2018 se můžete těšit na  Kino na  kolečkách s  fil-
mem Králíček Petr, který jistě potěší nejen vaše malé ratolesti. Jde 
o animovaný komediální příběh z prostředí malé farmy, kde o svůj 
životní prostor bojuje její nový majitel se zvířecími obyvateli zahra-
dy. Promítat se bude od 16.00 hodin v Kulturním domě v Třebecho-
vicích pod Orebem a vstupné bude činit 70,- Kč. 

Kateřinský jarmark

V sobotu 24. 11. 2018 váš čeká tradiční Kateřinský jarmark na Ma-
sarykově náměstí.
Prodejci najdou podrobné informace včetně přihlášky na interne-
tových stránkách www.itrebechovice.cz, nebo si je lze v tištěné po-
době vyzvednout v  Infocentru. Vyplněné  a podepsané formuláře 
lze zaslat jak emailem, tak poštou anebo zanést osobně na Infocen-
trum v Třebechovicích pod Orebem. 
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Pojeďte s námi do Prahy na muzikál
za zvýhodněné ceny!

Pozvánka do Prahy na vánoční trhy a muzikál Tři 

oříšky pro Popelku

Třebechovické muzeum betlémů pro milovníky 
vánoční nálady pořádá prosincový autobusový 
zájezd za  kulturou. V  odpoledních hodinách na-

vštívíme vánoční trhy na  Staroměstském a  Václavském náměstí. 
Vrcholem zájezdu bude návštěva muzikálu Tři oříšky pro Popelku 
v kongresovém centru od 18.00 hodin. 
Originální rodinná show vás přenese přímo do notoricky známého 
pohádkového příběhu nejen prostřednictvím hereckých výkonů 
známých osobností v  čele s  Pavlem Trávníčkem, ale také díky je-
dinečné výpravě s množstvím kostýmů, kouzel a jevištích efektů.

Do děje diváky vtahuje i nová koncepce jevištní dekorace v podo-
bě rozměrných projekčních panelů, takže iluze je prakticky reálná 
jako ve filmu. Toto jedinečné spojení s živými prvky včetně oprav-
dových koní na scéně přináší zcela nový a neopakovatelný zážitek 
umocněný známou hudbou z pera Karla Svobody. Velké obrazovky 
zaručují, že i ten nejmenší divák uvidí v sále Kongresového centra 
i ten nejmenší oříšek na scéně.
Pojeďte s námi do Prahy na muzikál za zvýhodněné ceny!

Odjezd z Třebechovic pod Orebem v sobotu 1. 12. 2018 v 11.30 ho-
din z Masarykova náměstí. V ceně zájezdu je doprava do Prahy 

i vstupné na představení – 900.- Kč na osobu.

Zájemci se mohou přihlásit v  Informačním centru na  telefonním 
čísle 720 986 930, nebo na info@itrebechovice.cz
Pozor, máme pouze omezený počet lístků!

V sobotu 22. 9. 2018 jste se s námi opět vydali 
Po třebechovických stopách

vedle náboženských scén ztvárněna tradiční třebechovická řemes-
la a sousedé Josefa Probošta, jako např. hrnčíři, kováři bednáři aj. 
Pracovní listy jsou tedy doprovodným edukačním materiálem ne-
jen pro mladší, ale také další aktivní generace. Průvodkyně v mu-
zeu provedou expozicí NKP TB a  předají návštěvníkům pracovní 
listy a podrobnosti k jednotlivým trasám. Součástí pracovního listu 
jsou i nezbytné psací potřeby (pastelky) s logem muzea pro vyplně-
ní pracovních listů. 
Projekt vznikl za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.

Zajímavou realizací v současné době je turistická 
hra pro děti a  rodiče, která vznikla k  660. výročí 
první písemné zmínky o Třebechovicích.

Jedná se o  hru Po  třebechovických stopách. Ná-
vštěvníci města si mohou v  informačním centru 

vyzvednout pracovní listy s  mapou a  pohybovat se 
po  jednotlivých kulturních i  přírodních pamětihodnostech města 
Třebechovic a  jeho blízkého okolí, po  trase dlouhé od 3 do 7 km, 
kdy každé z  dvanácti zastavení je doplněno nějakým kvízem, há-
dankou nebo jednoduchým úkolem. 
Cílem projektu je na vybraných příbězích a památkách ukázat ná-
vštěvníkům život na malém městě s jeho sousedskými vztahy, ce-
chy, řemeslnou tradicí i náboženskými pohledy.
Návštěvník si může vybrat ze dvou okruhů – malý okruh (městský) 
nebo velký okruh (po okolí Třebechovic). Velký okruh je zavede až 
do  Podorlického skanzenu Krňovice, který je partnerem projek-
tu. Skanzen realizuje repliky dobových staveb (mlýn, kovárna aj.) 
a prezentuje stará řemesla a jejich technologické postupy. 
Pracovní listy pomohou návštěvníky zábavnou formou provést 
a  doplnit informace po  místech, kde se pohybovali tvůrci betlé-
mu. Zavedou je z  expozice dále 
po  památkách města a  okolí. 
Návštěvníci tak poznají historii 
betlému v kontextu města a se-
známí se s  tváří města v  době 
vzniku betlému a  porovnají, co 
zůstalo dodnes. A to formou pří-
běhu a  pátrání po  jednotlivých 
krocích tvůrců a  Proboštových 
vrstevníků, kteří jsou v  betlému 
ztvárněni, a  také jednotlivých 
řemesel.
Výchozím bodem je expozice 
Třebechovického Proboštova 
betlému a model města za doby 
Josefa Probošta. V betlému jsou 

Po třebechovických stopách 

Poznáš místa ve svém městě?

Fotosoutěž o  čokoládový betlém končí 

21. října 2018. Výherce budeme kontaktovat 
a  předáme jim sladkou odměru 27. října 2018 
v  rámci oslav 100 let vzniku republiky. Slavností předání pro-
běhne v  11.30 hodin v  Třebechovickém muzeu betlémů. Po-
kud jste se ještě nestihli zapojit do  soutěže, neváhejte. Pravi-
dla naleznete na  webových stránkách www.betlem.cz nebo 
na pokladně muzea. 

srdečně zvou na  přednášku 
STAROVĚCÍ CHETITÉ VE  SVĚT-

LE ČESKÉ STAROORIENTALIS-

TIKY v úterý 6. listopadu 2018 

od 19.00 hodin ve vestibulu Tře-
bechovického muzea betlémů. 
Hostem bude ŠÁRKA VELHAR-

TICKÁ Ph.D.

Šárka Velhartická vystudovala obory Jazyky a  archeologie staro-
věkého Předního východu na Freie Universität v Berlíně a obory Klí-
nopis a Etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Je autorkou svazků Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie a Dopisy 
Bedřicha Hrozného literárním osobnostem. Jejím hlavním zaměře-
ním jsou jazyky starověké Anatólie, srovnávací jazykověda a lingvi-
stická antropologie. Věnuje se překladům chetitských klínopisných 
textů. Působila na Freie Universität v Berlíně a účastnila se několika 
archeologických expedic na  Předním východě. V  současné době 
žije v Ankaře.

Česká křesťanská akademie
 – místní skupina Třebechovice pod Orebem.

Kontakty: 774 074 433(F. Čapek), 737 233 700 (P. Polehla)
http://www.krestanskaakademie.cz/clanek/432

Česká křesťanská 

akademie

a Třebechovické 

muzeum betlémů
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NĚCO Z HISTORIE

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

Čp. 548
Také pozemek pro stavbu této poloviny dvojdomku zakoupilo 
v roce 1923 Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo pro Tře-
bechovice a okolí a postavilo zde nový domek. Smlouvou trhovou 
z roku 1933 přešlo vlastnictví na Josefa a Marii Ježkovy. V roce 1960 
se polovina Josefa Ježka rozdělila po třetinách mezi jeho manželku 
Marii a dcery, Růženu Šmídovou a Marii Tajrychovou. K další změně 
majitele pak došlo v roce 1970, kdy dům koupili Jiří a Josef Marhovi 
a v majetku rodiny je doposud.
V  roce 1940 Josef Ježek zřídil podkrovní místnosti a  v  roce 1949 
rozbořil starou dřevěnou verandu. K další změně pak došlo v letech 
1976 - 1979, kdy proběhla celková rekonstrukce a přístavba domu.
Prvním obyvatelem byl železniční zřízenec Josef Dus s manželkou 
Annou, v roce 1930 zde bydlel dělník kožařského zboží Josef Ježek 
spolu s manželkou Marií a dcerami Emilií a Marií, dále účetní Josef 
Šmíd s manželkou Růženou, rozenou Ježkovou, která byla dělnicí. 
Josef Ježek zde žil do  roku 1960, Marie Ježková se v  roce 1968/9 
odstěhovala. Dcery se také postupně odstěhovaly. V nájmu tu také 
bydlela paní Burdychová. Od  roku 1973 zde bydlí rodina Josefa 
Marhy, později tu bydlel (do roku 1997) také Jiří Marha s rodinou.

Čp. 547 
Také tuto druhou polovinu dvojdomku v roce 1923 postavilo Obec-
ně prospěšné stavební a bytové družstvo pro Třebechovice a okolí. 
Stavba byla dokončena v roce 1924. V roce 1933 pak dům koupili 
Karel a Antonie Runštukovi.  V roce 1952 zdědily po čtvrtině jejich 
děti Josef Runštuk a  Božena Hajdušková a  v  roce 1959 pak oba 
zdědili každý ještě po  další čtvrtině. Po  smrti Boženy Hajduškové 
zdědila její polovinu dcera Stanislava Dudiaková. Polovina Josefa 
Runštuka přešla v  roce 1977 do  vlastnictví Aleny a  Jiřího Lukáš-
kových. Ti pak v roce 1989 koupili druhou polovinu od Stanislavy 
Dudiakové.
V roce 1940 Karel Runštuk vybudoval podkrovní místnost. K celko-
vé změně vzhledu domu došlo po roce 1990, kdy současní majitelé 
provedli celkovou rekonstrukci.
Nejprve tu bydlel železniční zřízenec Josef Psota s manželkou Rů-
ženou a obuvník Vilém Psota. V roce 1930 zde pak bydlel železničář 
Karel Runštuk, jeho manželka Antonie a jejich syn, zámečník Josef. 
Bydlel tu také  typograf Stanislav Hajdušek spolu s manželkou Bo-
ženou, roz. Runštuková a dcerou Stanislavou. Karel Runštuk  zde žil 
do  roku 1952, manželka Antonie do  roku 1958. Zůstal zde bydlet 
jejich syn Josef s rodinou. Josef Runštuk zde bydlel do roku 1977, 
jeho manželka Růžena do roku 1989, dcera Vlasta se odstěhovala 
a  Alena, provdaná Lukášková, také. Ta se sem v  roce 1989 vrátila 
a bydlí zde s manželem Jiřím Lukáškem. Jiří Lukášek je vyučený mě-
dikovec. V důchodu se ke svému oboru vrátil a svoje práce vystavo-
val a jejich výrobu předváděl na různých výstavách a akcích, např. 

v  Lysé nad Labem. Mědikovec 
přenáší různé náměty z předloh 
– reliéfy, postavy, výjevy z příro-
dy atd. – na měděné destičky.

Čp. 546
V roce 1923 Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo pro Tře-
bechovice a okolí zakoupilo pozemek a postavilo na něm polovi-
nu dvojdomku s čp. 546. V roce 1933 pak dům přešel do majetku 
Josefa a  Anny Rozumkových. V  roce 1944 přešla na  Annu i  druhá 
polovina. Dalším majitelem se pak v roce 1949 stal jejich syn Josef 
Rozumek. Dům zdědily jejich děti a  od  nich ho pak v  roce 1989 
koupil Jaroslav Šmída. V roce 1998 nemovitost koupili současní ma-
jitelé. V  roce 1969 Josef Rozumek provedl přístavbu domku, další 
větší opravou pak prošel až za posledních majitelů. V roce 1930 zde 
bydlel penzista Josef Rozumek s manželkou Annou, dcerou, účetní 
Jarmilou, a synem, ozdobníkem Josefem, dále zámečník Josef Ba-
reš s manželkou Annou a syny Václavem a Josefem a truhlář Hugo 
Výborný s  manželkou Marií a  dcerou Vlastou. Josef Rozumek ml.  
zde žil do roku 1988, jeho manželka Božena do roku 1985. Bydlely 
tu i jejich děti Marta, Josef, Pavel a Petr. Všechny děti se postupně 
odstěhovaly.  Dál tu bydleli majitelé. 

Čp. 545 
V roce 1923 Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo pro Tře-
bechovice a okolí zakoupilo pozemek a postavilo na něm polovinu 
dvojdomku s čp. 546. V roce 1933 dům od družstva odkoupili jeho 
obyvatelé František a Božena Růžičkovi. V roce 1943 přešla polovina 
na Boženu Růžičkovou ml., která se v roce 1947 provdala a jmeno-
vala se Kornetová. Majitelkou druhé poloviny se pak v  roce 1961 
stala jejich druhá dcera Bohumila, provdaná Manychová. Na  kon-
ci šedesátých let se Bohumila Manychová stala majitelkou celého 
domu a  v  roce 1972 se pak majitelem stal její syn Pavel Manych 
s manželkou Květoslavou. V majetku rodiny je doposud. Dům prošel 
v průběhu let částečnými úpravami, svůj vzhled do ulice ale v zá-
sadě od postavení nezměnil. Po dostavbě v domě bydlel pokrývač 
František Růžička s manželkou Boženou a dcerou Bohumilou, dále 
slévač Václav Sedláček s  dcerou Johannou. V  roce 1930 tu bydleli 
Růžičkovi i s mladší dcerou Boženou a slévač Václav Sedláček s rodi-
nou. František Růžička tehdy pracoval na dráze, v roce 1930 dostal 
práci ve Staré Boleslavi, kam se i s rodinou odstěhoval. V domě asi 
20 let bydleli Koubovi. Později se Růžičkovi vrátili zpět do Třebecho-
vic a Božena Růžičková zde žila do roku 1980. Od roku 1972 zde žije 
rodina jejího vnuka Pavla Manycha. Asi jeden rok tu s nimi bydlel 
také jeho bratr Petr Manych. František Růžička pocházel ze Štěnko-
va a byl italským legionářem. Do zajetí padl v červnu 1915 a v břez-
nu 1918 se přihlásil do  legií. Květoslava Manychová byla po  roce 
1981 vedoucí v hračkárně na náměstí (Drobné zboží Pardubice). 

Čp. 890 
S tímto číslem popisným byla původně postavena v roce 1950 Vác-
lavem Uhlířem obytná chata. Další majitel, Josef Heřmanský, si ji 
v roce 1969 upravil k celoročnímu obývání. Od roku 1999 je v ma-
jetku současného vlastníka, který nemovitost v roce 2002 celkově 
zrekonstruoval.

Čp. 1376 
Ještě před železniční tratí, směrem k nádraží, stojí vedle domu čp. 
890 novostavba domu s tímto číslem popisným.

Čp. 1308 
Těsně za přejezdem stojí novostavba rodinného domu z roku 1999. 

Čp. 569 
Domek postavil v  roce 1924 Václav Hovorka. V  majetku rodiny 
je doposud. Dům prošel celkovou rekonstrukcí (topení, střecha, 
obytné prostory v podkroví), která skončila novou fasádou a okny 
v březnu 2014.

Čp. 547 ve druhé polovině 60. let. 
Takto původně vypadaly všechny 
tři dvojdomky postavené Obec-
ně prospěšném stavebním a  by-
tovým družstvem ve  20. letech. 

20. století
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V roce 1930 zde bydlel zámečník Václav Hovorka s manželkou An-
nou, dále dělnice Antonie Matějčková. Hovorkovi zde bydleli se 
synem Karlem, který tu zůstal bydlet i  se svojí rodinou. Anna Ho-
vorková zde žila do  roku 1981, její syn Karel do  roku 1991. Jeho 
manželka Liduška, rozená Barvířová tu žila do roku 2009. Zůstala tu 
s nimi bydlet jejich dcera Lidmila s rodinou, syn Karel se odstěhoval.

Čp. 570 
V roce 1924 Josef a Františka Hovorkovi zakoupili pozemek a po-
stavili na  něm domek. V  roce 1941 se Františka Hovorková stala 
majitelkou celého domu. V roce 1949 přešlo vlastnictví na její dceru 
Ludmilu Khýnovou. Od ní pak v roce 1970 nemovitost koupili Pal-
dusovi. Dalšími majiteli se v roce 1985 stali Václav a Božena Zimkovi 
a  od  nich pak v  roce 1987 dům koupili současní majitelé. V  roce 
1973 byla na pozemku postavena garáž. V roce 1930 zde bydlel zá-
mečník Josef Hovorka, jeho manželka Františka a  dcera Ludmila, 
která byla úřednicí. Josef Hovorka zemřel v  roce 1941, Františka 
zde žila do roku 1952. Jejich dcera Ludmila, provdaná Khýnová, zde 
žila do roku 1970, stejně jako její manžel František Khýn. Jejich syn 
František se v roce 1956 oženil a odstěhoval. Dál tu pak bydlely ro-
diny majitelů.

Pohled na domy čp. 569 (vpravo) a 570 (vlevo) v původní podobě

Čp. 571 
Na  pozemku zakoupeném v  roce 1924 si domek postavili Alois 
a Anna Erbenovi. V roce 1950 Alois Erben se stal majitelem celého 
domu a v roce 1955 se majiteli stali Josef a Marie Lajvrovi.  Od nich 
pak 14. 7. 1976 dům zakoupili Jaroslav a Jaroslava Čudovi. V majet-
ku rodiny je doposud.
V roce 1931 Alois Erben přistavěl podkrovní komoru. V  roce 1930 
zde bydlel mlynářský Alois Erben spolu s manželkou Annou, která 
byla porodní asistentkou. Dále tu bydlela jich dcera Marie, prov-
daná Lajvrová, spolu s manželem Josefem Lajvrem, který byl stroj-
níkem, a  krejčí Václav Šrám s  manželkou Emilií. Alois Erben zde 
žil do roku 1965, jeho manželka Anna zemřela v roce 1959. Dcera 
Marie, provdaná Lajvrová, se v roce 1976 odstěhovala, její manžel 
Josef se již v  roce 1950 přestěhoval do Týniště. Po  roce 1976 zde 
bydlí rodina majitelů.

Čp. 572 
Majiteli domu, postaveného v  roce 1924, se ve  stejném roce stali 
Václav a Marie Pírkovi. V roce 1937 se Václav Pírko stal majitelem ce-
lého domu. V roce 1943 dům přešel smlouvou postupní na Václava 
a Miroslavu Pírkovy. V roce 1979 dům koupili Josef a Anna Lorenco-
vi. Dům postupně v letech 2003 a 2011 zdědily jejich děti, Jana Vrab-
cová a Petr Lorenc. Od roku 2012 je v majetku současných vlastníků, 
Jiřího a  Martiny Faltusových. Dům prošel vnitřními opravami, ale 
venkovní vzhled neměnil. V roce 1930 zde bydlel kožedělník Václav 
Pírko s  manželkou Marií, která byla tovární dělnicí, a  dětmi Jaro-
slavem, Václavem a Vlastou, dále dělník Jan Janeček s  manželkou 
Anežkou a dcerou Danuší. Zůstal tu bydlet Václav Pírko s manžel-
kou Miroslavou, kteří se v roce 1979 odstěhovali. Po nich tu bydleli 
Lorencovi, kteří se do Třebechovic vrátili z Hronova. Josef Lorenc se 
sem vrátil v roce 1981 a žil zde do roku 2003, jeho manželka Anna, 
rozená Martincová, do roku 2011. Teď zde bydlí rodina majitelů.

Ze vzpomínek, materiálů a  fotografi í poskytnutých paní Květoslavou 
Manychovou, Alenou a  Jiřím Lukáškovými, rodinou Jandečkovou, 
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 majetku města Třebechovice 
pod Orebem připravila za Heldovu městskou knihovnu Jana Rückerová.

TŘEBECHOVIČTÍ LEGIONÁŘI

Letos slavíme 100. výročí založení Československa. Za  to vděčíme 
především třem složkám. První z nich není nikdo jiný než Tomáš Ga-
rrigue Masaryk, který svou diplomatickou činností v zahraničí zajiš-
ťoval uznání nezávislosti samostatného státu. Druhou složkou je Ma-
ffi  e, hlavní orgán českého domácího odboje, v jehož předsednictvu 
byl např. Edvard Beneš, nebo Josef Scheiner, tehdejší starosta České 
obce sokolské. Konečně třetí a největší složkou jsou československé 
legie. Celkový počet legionářů není přesně znám, avšak pro před-
stavu můžeme uvést orientační cifru - 100  000 mužů. Legie tvořili 
Češi a Slováci žijící v zahraničí. Převážně šlo o bývalé vojáky rakous-
ko-uherské armády - zajatce, kteří se dobrovolně rozhodli vstoupit 
do legií, čímž se připojili de facto k nepřátelským vojskům. Jejich vo-
jenské úspěchy sehrály důležitou roli při jednáních o vzniku samo-
statného státu. A právě mezi nimi můžeme najít i Třebechováky, naše 
předky, kteří v první světové válce riskovali své životy v zahraničních 
armádách, a  aktivně tak přispěli k  založení Československa. Jejich 
přesný počet také nelze zjistit, avšak můžeme vycházet z tabla místní 
pobočky Československé obce legionářské, na kterém je 74 místních 
legionářů. Nicméně ne všichni legionáři byli členy ČsOL, na základě 
různých pramenů se tedy dopracujeme k  číslu cca 120 legionářů, 
kteří byli nějaký způsobem spjati s Třebechovicemi pod Orebem.
Legie byly vytvořeny ve třech armádách. Největší z nich byla v Rus-
ku, pak v  Itálii a  nejmenší ve  Francii. Tomuto poměru odpovídá 
i poměr třebechovických legionářů. Drtivá většina z nich bojovala 
v ruské armádě, pár desítek mužů byli italští legionáři a francouz-
ské legionáře z Třebechovic lze spočítat na prstech jedné ruky. Já 

ale začnu odprostřed. Můj praděda - Jaroslav Šesták, k jehož osobě 
se mi tedy logicky podařilo nashromáždit nejvíce pramenů, byl to-
tiž příslušníkem italské legie. Jeho příběh však může posloužit jako 
exemplární ukázka toho, jak to v praxi probíhalo z pohledu jedné 
osoby a čím si takový legionář v životě prošel. 

Jaroslav Šesták

Jaroslav Šesták se narodil 18. srpna roku 1892 v Třebechovicích 
pod Orebem Josefu Šestákovi, koželuhovi z Mitrova, a  jeho druž-
ce Anně, rozené Jeremiášové z Třebechovic. Po  absolvování měš-
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ťanské školy se začal učit zednickému řemeslu, v  němž pracoval 
jako pomocník a stavitelský kreslič. V roce 1909 byl přijat ke studiu 
na C. K. Státní průmyslové škole mistrovské v Praze, obor stavitel-
ství. Po úspěšném odmaturování nastoupil jako stavitelský asistent 
v  Brandýse nad Orlicí. Jaroslav byl vášnivým sokolem. Na VI. vše-
sokolském sletu v  Praze dokonce získal první cenu v  závodu jed-
notlivců nižšího oddílu. Na jeho diplomu je dokonce vlastnoručně 
podepsán výše zmiňovaný starosta ČOS Josef Scheiner.
Dva měsíce před atentátem na Františka Ferdinanda d'Este v Sara-
jevu, tedy v dubnu roku 1914, byl Jaroslav odveden do rakousko-
-uherské armády. Tři měsíce po odvodu byl přidělen k 1. náhradní 
rotě 18. pěšího pluku v  Hradci Králové. Tam během prvního roku 
v  armádě absolvoval výcvik. 2. dubna 1915 byl pak přemístěn 
do České Lípy, kde se zúčastnil dalšího výcviku, tentokrát v délce 
pěti měsíců. Poté byl převeden k 5. pochodové rotě maršbatalionu 
XV/18 a od 21. září 1915 se nacházel na italském bojišti. 28. listopa-
du, tedy přibližně po dvou měsících, byl prohlášen za nezvěstného 
během bojů v  Oslavii. Jakým způsobem se dostal do  zajetí, není 
známo. Nejpravděpodobnější je, že přeběhl. Tak jako naprostá vět-
šina našich legionářů. 
Rok 1916 prožil v zajateckém táboře v Trapani, což je středně velké 
město na západním pobřeží Sicílie. Zde si založil památníček, který 
se dochoval do dnešních dnů. S dalšími zajatci si tak krátil čas psa-
ním básní a písní. Prvním příspěvkem v památníčku je jeho vlastní 
báseň Žal. Zde je několik posledních veršů:
„Dohřměla děla. Na mrtvá těla

roušku klade noc.

Nad bojištěm zkrváceným

vyšší vládne moc.

V zdupané trávě, dokonal právě,

syn své matičky.

Dřímej sladce – Šepotají

z nebe hvězdičky.“

Jedním z deseti Jaroslavových kamarádů, kteří sem také přispívali, 
byl jistý Antonín Ptáček z Dobročovic u Českého Brodu. Také on se 
ve své tvorbě věnoval tématu smrti na bojišti: „Sbohem vy všichni 
přátelé, ach s Bohem navždy snad. Vám pošlu pozdrav poslední, až 
budu umírat.“ V jeho případě se to bohužel vyplnilo. 13. září 1918, 
tedy dva měsíce před koncem války, ve věku nedožitých 23 let, ze-
mřel v polní nemocnici na zánět pobřišnice v důsledku zranění. 
Vraťme se ale k Jaroslavovi. V zajetí bylo možné přijímat korespon-
denci z  domova. Obdržel tak např. aktuální fotografii své neteře, 
ale i  smutnou zprávu o  úmrtí otce, který zemřel 14. února 1917 
na  úbyt míchy (pravděpodobně zánět mozkových blan). Několik 
měsíců po  této smutné zprávě byl přemístěn do  zajateckého tá-
bora v Padule, kde 30. června 1917 vstoupil do československých 
legií. Pár dní na to, tam také vznikla „Tělocvičná jednota Sokol“. Její 
existence však nebyla tak samozřejmá, jak by se mohlo zdát. Mezi 
zajatci totiž nebyli jen dobrovolníci, ale i nedobrovolní zajatci. Ně-
které z tzv. austrofilů pak urážel obsah sokolských písní či plakátů, 
a  tak bylo velení zajateckého tábora nuceno řešit jejich stížnosti 
různými restrikcemi. Koncem roku 1917 se už však cvičilo v plném 
proudu, ve třech odděleních po šesti družstvech. Jaroslav byl nejen 
členem výboru Sokola, ale i vedoucím družstva, které cvičilo každé 
pondělí, středu a  pátek, vždy od  šesti večer do  půl osmé. Kromě 
prostných se cvičilo na hrazdě, koze, bradlech, koni, kruzích a stál-
kách, dále se cvičil šerm tyčí, vzpírání břemen, řecko-římský zápas 
a rohování (dnes bychom řekli box). Častým sportovním vyžitím byl 
také fotbal, ve  kterém naši většinou vítězili. Hráli např. proti ital-
ským automobilistům či granátníkům.
V dubnu 1918 byl Jaroslav zařazen nejprve do 31. pluku, 1. června 
byl poté přeložen k 9. rotě 39. výzvědného pluku, se kterou vyces-
toval na rakouské bojiště. Tato rota vznikla z oddílu 14 důstojníků 
a 140 mužů a měla z celého 39. pluku největší a nejbolestivější ztrá-
ty. Podle příkladu z Ruska měli výzvědčíci, tzv. esploratori, riskantní 
úkol - proplížit se až k nepřátelským liniím a díky svým znalostem 
němčiny zachytit ústní rozkazy předsunutých hlídek. Ale měli také 
podněcovat své krajany z  rakousko-uherských jednotek k  dezerci 
nebo ke  skrytému sabotování útoku. Na  rozdíl od  ostatních vý-
zvědných rot pracovala devátá rota většinou v nížině, kterou, zhru-

ba uprostřed úseku, přerývá montellská kopcovatina. Tito výzvěd-
číci tedy nepoznali námahu spojenou se zlézáním alpských vrcholů 
a srázů, ale zato jim osud přidělil brodění přes písčiny a výspy mezi 
piavskými ostrovy, což bylo stejně namáhavé a také stejně nebez-
pečné. Na rakouském bojišti se Jaroslav Šesták mimo výzvědných 
služeb zúčastnil činně červnové i říjnové ofenzivy u italské VIII. ar-
mády. V  říjnu byl povýšen na  desátníka a  působil jako velitel vý-
zvědné i útočné hlídky na Piavě, v úseku Montello.
Jako velitel výzvědných patrol podstupoval obrovské riziko zajetí 
a popravy. Takový osud potkal mnoho legionářů a on sám k tomu 
neměl příliš daleko. 9. rota 39. výzvědného pluku, do které patřil, se 
dostala hned při prvním nočním postupu rakousko-uherské červ-
nové ofenzivy do svízelné situace. Vojtěch Hanzal uvádí, že se k nim 
nedostala zpráva o  stažení zpět do  týlu a  záhy byli všichni obklí-
čeni Rakušany. Naproti tomu italský autor Euegenio Bucciol píše, 
že byli překvapeni přípravnou palbou a že zhruba polovina z nich, 
bez možnosti stáhnout se, padla do rukou Schutzenovy 13. divize. 
Ať to bylo jakkoli, faktem zůstává, že uprchnout se podařilo nece-
lé polovině z  nich, pravděpodobně během zmatku způsobeného 
dělostřeleckou palbou. Zbylých 25 výzvědčíků stihl rozsudek smrti 
od polních soudů. Dnes už si můžeme jen domýšlet, jak málo chy-
bělo k  tomu, aby byl Jaroslav popraven spolu se svými kamarády 
z 9. roty 39. výzvědného pluku.
Nejsmutnější na  tom je, že byli legionáři v  mnoha případech po-
pravováni svými krajany, tedy Čechoslováky bojujícími na  straně 
rakousko-uherské armády. Nutno však poznamenat, že tito lidé 
nebojovali za  Rakousko vždy z  vlastní vůle. Situace byla složitá 
a  za  zběhnutí samozřejmě hrozil trest smrti. A  ať už popravu vy-
konávali Čechoslováci nebo příslušníci rakousko-uherské armády 
jiné národnosti, nelze říci, že by to pro ně, bylo vždy radostným 
vítězným okamžikem.
Jaroslav naštěstí přežil velkou válku ve zdraví a v prosinci 1918 se 
vrátil do  vlasti, avšak počátkem roku 1919 byl přemístěn na  Slo-
vensko. Zde byl 1. května povýšen na praporčíka a přeložen k 34. 
pěšímu pluku. V létě se zúčastnil bojů s bolševiky jako velitel čety 
a  krátce také jako velitel 7. roty. V  srpnu roku 1919 byl povýšen 
na poručíka. Nedlouho poté se vrátil do Čech, kde až do konce své 
aktivní služby sloužil v Jiříkově a Turnově. Svými velícími důstojníky 
je Jaroslav hodnocen jako, cituji: "Svědomitý důstojník, který ze-
jména v nebezpečných okamžicích boje osvědčil se jako rozvážný 
a energický velitel." V březnu 1920 byl zproštěn vojenské služby.
Po  válce se oženil a  založil rodinu, pracoval jako vrchní revident 
československých státních drah. Toto zaměstnání vykonával v bu-
dově ŘSD na  Ulrichově náměstí v  Hradci Králové, a  to až do  ko-
munistického převratu v roce 1948, po němž byl z této pozice tzv. 
vyštípán, jelikož byl legionář a "masarykovec". Domovem pro jeho 
rodinu však byl vždy dům Na Tvrzi č. 275 v Třebechovicích pod Ore-
bem. Ve  stáří měl Jaroslav radost ze svých vnoučat. Volné chvíle 
trávil četbou a  o  víkendech se věnoval loutkovému divadlu. Sám 
si vyřezal všechny loutky a  kulisy a  na  zahradě svého domu pak 
hrával představení pro děti z okolí. Zemřel večer 25. července roku 
1961 ve věku 68 let. Je pochován na Orebě. 
Tak to byl životní příběh mého pradědy Jaroslava Šestáka. Vybrané 
zástupce ostatních legií popíši samozřejmě už stručněji. Význam-
ným francouzským legionářem byl Josef Hodek. Jeho příběh ob-
šírně zpracovala Ludmila Kovářová v Třebechovickém Haló v  roce 
2005, konkrétně v číslech 7 a 8. 

Josef Hodek se vyučil zahradníkem ve  francouzském Versailles. 
Před vypuknutím velké války pracoval v zahradách Pražského hra-
du. Poté byl povolán do rakousko-uherské armády, ze které zběhl 
do  milované Francie. Ve  městě Bayonne se stal jedním z  prvních 
dobrovolníků, ze kterých se formovaly československé legie pod 
velením generála Štefánika. Josef Hodek byl zařazen do 21. střelec-
kého pluku. Kovářová uvádí, že se účastnil bitev na severu Francie, 
konkrétně na bojištích Arras, Vousiers a Verdun. Po návratu do vlas-
ti začal pracovat jako poštovní úředník v  Hradci Králové. Toto za-
městnání vykonával po  celé meziválečné období. Již v  počátcích 
okupace využil svého zaměstnání pro pomoc lidem. Procházel růz-
ná udání na  gestapo. Ta poté buď vyhazoval, nebo varoval ohro-
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žené osoby. Tím se sám vystavil 
velkému riziku. 17. ledna 1940 
započal svůj útěk do  druhého 
odboje. Tak také pojmenoval 
svou knihu, kterou v  roce 1946 
vydalo pražské nakladatelství 
Pokrok. Popisuje v ní svou stras-
tiplnou cestu přes Jugoslávii, 
Řecko, Turecko a Egypt do Fran-
cie. Málokdo si dovede dnes 
představit, jak složitý byl tako-
vý útěk z  okupovaného Česko-
slovenska. A  co je podstatnější, 
nebyl to útěk do bezpečí, nýbrž 
útěk do boje. Josef Hodek slou-
žil nejprve ve  Francii. Poté byl 
převelen do  Velké Británie, kde 
mimo jiné hlídal i  sídlo česko-
slovenského prezidenta v  exilu 

Dr. Edvarda Beneše. Po válce se vrátil živ a zdráv do vlasti.
Jedním z řad ruských legií je např. Václav Kubec, ten se ještě před 
válkou přestěhoval do Častolovic, kde pracoval jako krejčí. V únoru 
1915 nastoupil do rakousko-uherské armády k 30. zeměbranecké-
mu pluku ve Vysokém Mýtě. O půl roku později padl na ruské frontě 
do  zajetí. Prošel mnoha tábory, posledním z  nich byla osada Aše 
Balašovka. Koncem roku 1917 vstoupil do legií. S 1. čs. dělostřelec-
kou brigádou bojoval při ochraně transsibiřské magistrály, dále pak 
v roce 1919 bojoval u Irkutska. Začátkem roku 1920 dorazil do Vla-
divostoku, odkud byl 23. dubna 1920 evakuován lodí America přes 
USA do vlasti, kam se vrátil v listopadu téhož roku. Po válce pokra-
čoval v krejčovské činnosti.

Jsou ale i legionáři, kteří neměli to štěstí a do vlasti se již nevrátili. 
V Třebechovicích byli čtyři. Prvním z nich byl Vojtěch Mach, povo-
láním cementář. Víme o něm jen to, že byl zajat v srpnu 1914 v Lub-
linu a že neznámo kdy vstoupil do ruských legií v Novgorodu. A ani 
datum a místo jeho úmrtí není známé, nicméně ve vojenských zá-
znamech je uvedeno, že „byl zajat a zákeřně zabit bolševiky.“ Dalším 
je Adolf Pumr, rodák z Krňovic. Ten se jako příslušník 2. střeleckého 
pluku ruské legie účastnil slavné bitvy u Zborova, která proběhla 1. 
a 2. července 1917. Ruské armádě se bohužel nepodařilo využít vý-
jimečného úspěchu, jehož Čechoslováci v bitvě u Zborova dosáhli. 
Stále více ruských pluků, rozložených bolševickou agitací, nechtělo 
dále bojovat a v panice ustupovalo před nepřítelem. Už jen málo 
jednotek odhodlaně dál drželo pozice, mezi nimi byl i  2. střelec-
ký pluk, včetně Adolfa Pumra. Během následných bojů kryl spolu 
s dalšími československými jednotkami zoufalý ruský ústup u Tar-
nopole proti několika divizím nepřítele. Osudnou se Adolfu Pumro-
vi však stala bitva u Volosůvky, kde 7. července 1917 padl. Stejných 
bitev byl pravděpodobně účasten i Jaroslav Tláskal, krejčí z Třebe-
chovic, který také sloužil u 2. střeleckého pluku. Ten těmito bitvami 
pravděpodobně prošel bez vážnější újmy, jelikož se s ruskou armá-
dou dostal až do Mandžuska, což je oblast ležící na rusko-čínských 
hranicích, na pobřeží Japonského moře. O tom, kde a jak byl raněn, 
není známo, víme jen, že 3. října 1918 zde zahynul v americké vo-
jenské nemocnici. Posledním padlým třebechovickým legionářem 
je Josef Zídek, shodou okolností také krejčí, avšak příslušník ital-
ských legií. Jeho osud je možná nejsmutnější. Víme o něm, že byl 
příslušníkem 31. pěšího pluku a že poslední srpnový den roku 1918 
byl dnem, kdy Josef Žídek ukončil svůj život. V knize „Třebechovi-
ce pod Orebem“ od kolektivu autorů je uvedeno, že k tomu došlo 
v místě nazývaném Monte Canaletto. Avšak pod tímto heslem ne-
lze téměř nic najít, je tedy možné, že se jedná pouze o místní název 
nějaké menší hory. Nicméně jedna hlídka 31. pěšího pluku, v němž 
Josef Žídek sloužil, se v té době utkala s Rakušany, kteří se je snažili 
zajmout. Došlo na boj ručními granáty a zákopovými děly, dva čes-
koslovenští legionáři při něm zahynuli. Je možné, že u toho Žídek 
byl a že to byla právě tato událost, která přispěla k  jeho chmurné 
náladě. Kdo ví. Každopádně kdesi v Itálii, daleko od domova se jed-
nadvacetiletý Josef Žídek zastřelil v nervovém rozrušení.

Josef Hodek

Adolf Pumr Josef Zídek

Legionáři, kteří se po válce vrátili domů do Třebechovic, zde 1. dub-
na 1920 v restauraci Nebíčko založili místní pobočku Českosloven-
ské obce legionářské. Jako spolek byli v Třebechovicích poměrně 
aktivní, např. v  roce 1922 dali podnět k  výstavbě domu sociální 
péče, v  srpnu téhož roku uspořádali zahradní slavnost spojenou 
s  finanční sbírkou pro hladovějící v  Rusku a  v  roce 1927 pak zor-
ganizovali průvod městem a tábor lidu na náměstí. V roce 1928 byl 
předsedou místní ČsOL ruský legionář Josef Krása, místopředsedou 
Emerich Všetečka, taktéž ruský legionář, jednatelem Jaroslav Šes-
ták, příslušník italské legie, a  pokladníkem byl Antonín Koblížek, 
ruský legionář.

Kdo má zájem dozvědět se něco i o dalších třebechovických legioná-
řích, může se podívat na mé stránky, které jsou nyní přístupné na adre-
se www.tvarehrdinu.wz.cz. Na stránkách naleznete portréty legionářů 
z již zmiňovaného tabla ČsOL z roku 1928, včetně základních informa-
cí o každém z nich. Tito muži, ať už dobrovolně či méně dobrovolně, ať 
už hrdinně či méně hrdinně, bojovali v  letech 1914-1920 za svobodu 
a samostatnost našeho státu. Letos si připomínáme 100. výroční vzni-
ku naší republiky. Vzpomínejme tedy i na naše legionáře!
Nezapomínejme a  neproklínejme však ani ty, kteří zůstali ve  svých 
útvarech v rakousko-uherské armádě. Neb spousta z nich tam nebyla 
z  vlastní vůle či z  přesvědčení, pouze však neměli tu příležitost nebo 
odvahu zběhnout k legiím. Jen těžko si 
dnes představit, že by mladí kluci mu-
seli odcházet do  války, daleko od  do-
mova nasazovat životy na  bojištích 
v zahraničí, a riskovat popravu pro svůj 
sen o  svobodné zemi. Každý voják byl 
v  jiné situaci a situace každého vojáka 
byla složitá a nelehká. O to víc si važme 
svobody, kterou nám naši hrdinní před-
ci vybojovali!

Martin Šesták

Legionáři Průvod (říjen 1920)
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Začátek nové sezo-
ny je pro nás tre-
néry i  hráče plný 
očekávání. Tým se 
rozrostl o 7 nových 

členů, a  tak tento ročník bude-
me bojovat nejen se 2 družstvy 
ve východočeském poháru mlá-
deže, ale naše početná družina 
bude jezdit i  po  celorepubliko-
vých turnajích Poháru mladých 
nadějí. Začínáme 28. září 2018 

Kuželkářská mládež v Třebechovicích
v Trutnově a  tento turnaj obsa-
zujeme 8 žáky. Kdo tedy bude 
oddíl a  město v  tomto ročníku 
reprezentovat? Dorost Jirka Ha-
nuš, Barča Kliščová, Vláďa Ned-
vídek a Štěpán Sedláček. Mladší 
žákyně Klárka Uhlířová, mladší 
žáci Láďa Kučera a  Michal Ma-
řák a  konečně v  kategorii star-
ších žáků Tomáš Hanuš, Jirka 
Černák, Ondra Jahna, Matyáš 
Císař a  Jakub Vinklář. Tak, jak 
vidno, trenérům Erice Sedláčko-
vé a Zdeňku Mařákovi v autech 
žádná místa nezbývají. I z toho-
to důvodu a kvůli kapacitě naší 
kuželny (trénujeme 2x týdně 
a  trénink nám trvá nejméně 
3 hodiny) jsme museli některé 
další zájemce o  náš sport od-
mítnout a  odkázat je na  blízký 
oddíl v  Hradci Králové. Což nás 
samozřejmě moc mrzelo, ale 
nedalo se nic dělat. Čtyřdráhu 
prostě nemáme... A  to k  nám 
i  jezdí pravidelně zdarma děti 
z  dětského domova v  Kostelci 
n. O., pod vedením naší hráčky 

Radomily Pírkové. Na závěr mu-
síme vyzdvihnout našeho Toma 
Hanuše, kterého díky jeho výko-
nům v minulém ročníku povolal 
pan Jaroš z Náchoda do výběru 
Královéhradeckého kraje na tra-
diční zápolení krajů v  rámci 
celé České republiky. Turnaj byl 

v  Českých Velenicích, Tomík si 
to užil, výkonem se neztratil 
a  spolu se 3 spoluhráči si přivezl 
pohár za  krásné 2. místo. 
Gratulujeme a už se všichni moc 
těšíme na novou sezónu. 

 Erika Sedláčková 
a Zdeněk Mařák

V  letošní sezóně 
naše město úspěš-
ně reprezentovala 
v  krajských sou-

těžích dvě družstva dospělých 
a družstvo dorostu. S potěšením 
můžeme konstatovat, že všech-
na naše družstva se umístila 

Výsledky tenisových družstev 2018
na  čelních příčkách. Výsledky 
všech odehraných zápasů jsou 
pro příznivce třebechovického 
tenisu k  dispozici na  webových 
stránkách tenisového oddílu 
www.sktrebechovice-tenis.cz.

Nejlepšího výsledku dosáh-
lo družstvo dorostu, které se 

Tenisové družstvo dorostu

umístilo na výborném 2. místě. 
Jedná se o  historicky nejlepší 
umístění dorostu za  dobu po-
sledních deseti let. Velmi cen-
ným úspěchem bylo zejména 
vítězství nad vítězem skupiny, 
rychnovským Nespinem, v  po-
měru 7:2. Tento výsledek, o kte-
rý se zasloužili Jonáš Jirka, David 
Hrdina, Jana Tomášková, Valerie 
Macurová, Anna Koubová, Pavel 
Horák, Jakub Kodýtek, Vít Vencl 
a  Max Jirka, dává velký příslib 
do další sezóny, v níž by dorost 
mohl znovu bojovat o  postup 
do krajského přeboru.  
„A“ družstvo dospělých díky 
skvělému vstupu do  soutěže, 
kdy zvítězilo v  prvních třech 
mistrovských utkáních, obsadi-
lo nakonec 4. místo. Výsledné 
umístění na  druhém až pátém 
místě, přitom při shodném bo-
dovém zisku, určilo pouze skó-
re. Vyrovnanost celé skupiny se 
nakonec projevila minimálními 
bodovými odstupy. O  celko-
vém výsledku tak rozhodovaly 
drobnosti či zranění klíčových 
hráčů. S celkovým čtvrtým mís-
tem, s  bilancí čtyř vítězných 
utkání (nad Nespin Rychnov 6:3, 
TK Lokomotivou Hr. Králové 5:4, 
SK Rychnovek 8:1, TC Nové Měs-

to n. M 5:4 ) a  s  předvedenými 
výkony však můžeme být spo-
kojeni. Za „A“ družstvo v  letoš-
ní sezóně odehráli hlavní porci 
tenisových utkání Lukáš Praus, 
Miroslav Fišer, Jana Tomášková, 
Daniela Rydlová, Patrik Vaniš, 
Tomáš Černý, Jakub Novotný 
a Josef Lochman.
„B“ družstvo dospělých ob-
sadilo po  stabilních výkonech 
výborné 3. místo s  bilancí čtyř 
vyhraných mistrovských utkání 
nad týmy Nespin Rychnov n. K. 
„B“ 9:0, TK Lokomotiva Hr. Krá-
lové „B“ 8:1, TO TJ Svitavy „B“ 
5:4 a  TK Kvasiny „B“ 9:0. O  me-
dailový úspěch se zasloužili 
Pavel Kubíček, David Kopecký, 
Lucie Šebestíková, Kristýna Ku-
bíčková, Lucie Hartmanová, Jan 
Novotný a David Hrdina. 
Letošní soutěže družstev, v rám-
ci nichž naši hráči nastoupili 
k  více než 160 mistrovským 
utkáním, tak můžeme hodnotit 
jednoznačně pozitivně.

Sportovní klub
Třebechovice p. O., z.s.

výbor tenisového oddílu
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Již několik let chodím za  Staň-
kov k  řece Orlici pozorovat za-
jímavou rodinku, která si kácí 
vzrostlé stromy bez povolení 
a  má radost, když si listnatý 
strom položí přímo do  řeky. 
Člověk to však není. Rybáři jej 
mohou spatřit navečer nebo 
v noci, kdy má největší aktivitu. 
Tento druh savce se k  nám do-
stal z  Rakouska a  je naším nej-
větším hlodavcem. Bobři se živí 
rostlinnou potravou, chutná jim 
hlavně čerstvé listí. Ožírají vět-
ve nebo olupují kůru z  topolů, 
osik a  nepohrdnou ani mladou 
vrbičkou. Celý život tito hlodav-
ci budují a  stále něco vylepšují 
na  svém obydlí, bobřím hradu. 
Když jim velká voda odnese 
domov, nezoufají si. Postaví 
si nový. Přirozeného nepřítele 
mimo člověka nemají, ale může 
je ohrozit párek mořského orla, 
který již několik let hnízdí v hra-
běcím lese. A když orel nachytá 
mladého bobříka nepřipravené-

Dřevorubec na Orlici 
ho, vychutná 
si ho. Dospělí 
bobří samec 
váží tak 15 kg, na  délku má ko-
lem 85 cm a dožívá se cca 20 let. 
Samička rodí 2-3 mláďata kon-
cem května a ještě je pak něko-
lik měsíců kojí. Po  dvou letech 
rodiče vyhánějí své už dospě-
lé děti z  domova a  nutí je, aby 
si založily svoji vlastní kolonii. 
Bobr je výborný plavec. Všech-
nu práci dělá nejraději ve vodě. 
Na  souši je neohrabaný. Bobři 
mají stejně jako člověk pět prstů 
s protisměrným palcem, mohou 
tedy uchopit jakýkoli předmět. 
Mají široký zploštělý ocas, kte-
rý slouží jako veslo a  kormidlo 
zároveň. Když bobr zjistí ne-
bezpečí, hlasitě plácne ocasem 
o vodní hladinu, a tak dává jas-
ný signál všem bobřišťatům, ta 
se okamžitě potápějí pod vodu, 
kde na  jeden nádech vydrží až 
12 minut. Má mohutné zuby, 
snadno ohlodá kmen stromu 

a  při tom vytváří hobliny jako 
zkušený truhlář. Vloni si ská-
cel obrovský strom, aby rodině 
na  zimu zajistil potravu, polo-
žil si ho pěkně přes celou řeku, 
a  tím zamezil na  jaře vodákům 
proplutí, jako by jim chtěl říci: 
„Tady mně na  řece bordel dělat 
nebudete!“, a  tak musela při-
jet těžká technika s  navijákem 
a  strom z  řeky vytáhnout. Bobr 
to na  řece nemá jednoduché. 
Půjčovna lodí v Týništi a  v  Kos-
telci má na  sezonu nachystáno 
na  300 lodí a  raftů, takže v  let-
ních měsících se stává řeka 

v  tomto úseku komerčním Vác-
lavákem. Za slunný víkend sjede 
řeku na 400 lidí a ti, znaveni jíz-
dou a letošním velkým horkem, 
toužebně vyhlížejí přístaviště 
v Krňovicích, aby si mohli v hos-
půdce „polejt“ pivem vyprahlé 
jazyky. A  bobr? Ten se chudák 
tomu všemu musí přizpůsobit, 
už se ale  na tu hlučnou lidskou 
chasu, projíždějící kolem něj, 
nechce dívat, a tak radši si zale-
ze do  brlohu a  celý den prospí, 
aby pak mohl v klidu v noci pra-
covat.

 Vlasta Krčmář

Vyrábíte kvalitní produkt, kte-
rý pochází z  turistické oblasti 
Hradecko a  je vyroben zejména 

ze surovin téže oblasti? Pak je právě toto značení tím pravým pro vás!
Výrobkem může být potravina či zemědělský produkt, produkt ži-
vočišné výroby, přírodní produkt, řemeslný výrobek nebo umělec-
ké dílo.
Konkrétní výhody: označení logem Regionální produkt Hra-

decko, jednotná prezentace/propagace na www.hradecko.eu, in-
zerce v  pravidelném turistickém newsletteru Hradecko, inzerce 
na Facebooku a Instagramu, placená inzerce – tištěné odborná 
literatura, online marketing atd., setkání s potencionálními pro-

dejci – turistická informační centra, ubytovatelé, atraktivity cestov-
ního ruchu atp., kde budete moci uspořádat ochutnávku či před-
vedení vašich výrobků, možnost prodeje vašich výrobků na min. 
2 regionálních akcích ročně, osobní prezentace nebo prezentace 

prostřednictvím zástupce z Destinačního managementu Hradec-
ko na veletrzích cestovního ruchu, propagačních a prezentačních 
akcích v cestovním ruchu (vč. tiskových konferencí, jarmarků, trhů 
atd.), kterých se Destinační management Hradecko účastní, mož-
nost zapůjčení propagačního stánku, propagace ve  spolupráci 
s Královéhradeckým krajem, Statutárním městem Hradec Králové, 
MICE, Czech Tourism, presstripy a famtripy pro novináře – zařa-

VÝZVA - Zažádejte označení Regionální produkt Hradecko!
zení prodejního místa regionálních produktů do  harmonogramu 
tripu, zmínka v rámci komentovaných prohlídek Hradce Králo-

vé o prodejních místech regionálních produktů, propagace v tis-

kovinách – katalog, leták, propagace v tiskových zprávách Des-
tinačního managementu Hradecka, účast na Dnech regionálního 

produktu včetně Soutěže o  nejlepší regionální produkt roku 

na Hradecku (ve spolupráci s polským partnerem), další spoluprá-
ce s  polským městem Svídnice – přeshraniční aktivity – možnost 
účasti na  vybraných polských akcích / městské slavnosti, Dny re-
gionálních produktů, atp./ a projektech (tiskové konference, kata-
log, letáky, roll-up, inzerce v regionálním tisku a na sociálních sítích 
atd.).
Jednorázový poplatek při první certifikaci (na dva roky): fyzic-

ká osoba 1.000,- Kč,

právnická osoba do  5 stálých zaměstnanců 1.000,- Kč, nad 

5 stálých zaměstnanců 2.000,- Kč

Poplatek při recertifikaci (po  dvou letech): fyzická osoba 

500,- Kč, právnická osoba do  5 stálých zaměstnanců 500,- Kč, 

právnická osoba nad 5 stálých zaměstnanců 1.500,- Kč.

Kontaktní osoba: Ing. Daniela Manďáková,
E-mail: mandakova@ic-hk.cz, tel. +420 603 843 903
Destinační management Hradecko, Městská hudební síň, 
Zieglerova 91, 500 03 Hradec Králové
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JÍLOVICE

Loučení s létem

Dne 1. září jsme se v  naší obci 
rozloučili s létem. Dopolední ry-
bářské závody na rybníku u Mi-
naříkových byly pro nepřízeň 
počasí kratší. Přesto se na  star-
tovní listinu zapsalo 24 závodní-
ků v  kategorii starší (nad 7 let) 
a v kategorii mladší (do 7 let) 10 
“rybářů“. Nejmladším rybářem 
se stal Jirásko Šimon. Nejmenší 
rybičku na  svoji udičku chytil 
Kostinec Viktor, s největší rybou 
zase zápasili Kozáková Barbora 

a Novák Jiří. Nejvíce ryb nachy-
tal ve  stanoveném čase v  kate-
gorii mladší Šolc Josef a  v  ka-
tegorii starší Havlíček Denis. 
Pod deštníky se sedělo dobře, 
ale sluníčko, na  které jsme byli 
o letních prázdninách zvyklí, by 
bylo příjemnější.  Při vyhlášení 
výsledků potěšil potlesk a  ceny 
všechny závodící rybáře. V  ka-
tegorii mladších se na  1. místě 
umístil Pepa Šolc, 2. místo obsa-
dila Barunka Kozáková a  3. byl 
Viktorek Kostinec. Poděkování 
patří i  tatínkům, kteří svým ry-

Finále 7 krůčků

Rybářské závody, I. Ježková

Pohádkové postavy, V. Ježek  

Finále 7 krůčků, P. Čiháčková 

Tělovýchovná jednota Jílovice 
pořádala dne 8. 9. finále 1. roč-

bářům s  chytáním ryb „trošku“ 
pomohli. V  kategori starších 
byl 1. Denis Havlíček, 2. Vladi-
mír Novotný a  3. místo obsadil 
Aleš Látr. Díky sponzorům akce 
(Obec Jílovice, Autoopravna M. 
Černý, B. Grulichová, Truhlář-
ství Ježkovi, M. Rydl, J. Hoško-
vá, K. Falta a  J. Škop) neodešel 
s prázdnou žádný závodník. Dě-
kujeme i  panu Kozákovi, který 
zapůjčil rybník i s „kapříky“.
Od  14 hodin pokračovalo zá-
bavné odpoledne v  areálu 

Na  Ohrádce. U  každého stano-
viště na  děti čekala pohádko-
vá postava, a  děti tak putovaly 
z pohádky do pohádky. Soutěže, 
dovednostní úkoly, zapletené 
copánky, namalované obličeje, 
občerstvení a  hudební produk-
ce Aleše Baluchy se jim snad 
líbily. Pro dospělé byla připra-
vena videoprojekce z akcí v obci 
za  posledních 8 let. Fotoalba 
budou připravena k  nahlédnu-
tí na  Obecním úřadě v  Jílovici 
i 5. a 6. října 2018. 

kola, konaného ve  dnech 12. 
a 13. 5. Celému dni přálo krásné 
počasí, vládla bojovná a  spor-
tovní atmosféra. Ve vyrovnaném 
souboji se na  stupních vítězů 
umístily tyto týmy: na  3. místě 
tým HA HA (Havel Lukáš, Havel 
Tomáš ml.), na  2. místě Pavlíci 
(Pavel Pavlík st., Pavel Pavlík ml.) 
a  na  1. místě místní členové TJ, 
jenž dostáli svého názvu – Le-

níku soutěže zvané „Sedm krůč-
ků ke zdraví“. Finálového dne se 
zúčastnilo 16 nejlepších druž-
stev, která postoupila z prvního 

Informace pro občany Jílovice
Strom svobody bude vysazen
v neděli dne 28. 10. 2018.
Podrobnější informace a čas
budou upřesněny.

Mgr. Iva Ježková,
kronikářka

gendy (Havel Ladislav a  Havel 
Roman). Doufáme, že se soutěž 
7 krůčků ke  zdraví všem líbila 
a každý si přišel na své v oblíbe-
né disciplíně.
TJ děkuje všem účastníkům, ná-
vštěvníkům, fanouškům a všem, 
co se na  akci jakýmkoli způso-
bem podíleli. Těšíme se i na pří-
ští ročník.



Mikroregion Třebechovicko 19

SDH Jílovice

Za SDH Jílovice se 15. 9. braňáč-
ku v  Lukavici účastnily 3 hlídky 
starších žáků a  1 hlídka doros-
tenců. V  kategorii starších žáků 
se závodu zúčastnilo celkem 
41 tříčlenných hlídek. Naše hlíd-
ky se umístily na  krásném 17., 

Vážení spoluobčané, skončilo 
čtyřleté volební období. Nebudu 
se rozepisovat, co se v obci udě-
lalo, či neudělalo, co se povedlo, 
nebo nepovedlo. Všichni, kdo se 
o obec alespoň trochu zajímáte, 
to víte. Myslím si, že toho, co se 
povedlo, nebylo málo. Jak dnes 
již víte, někteří zastupitelé se 
rozhodli ve  své funkci skončit 
a  nepokračovat. Chtěl bych jim 
touto cestou všem poděkovat 
za  jejich nelehkou práci pro 
obec, a  tedy pro všechny oby-
vatele. S většinou z nich mi byla 
čest spolupracovat.
Také bych rád poděkoval všem, 
kteří se jakýmkoli způsobem 
podíleli na  chodu obce, všem, 
kteří pomohli pokaždé, když 
byli požádáni či osloveni. Ne-
chci jmenovat, abych na  něko-
ho nezapomněl. Jsem ale moc 
rád, že se o obec zajímají i obča-
né mladší.
Uvidíme, jak dopadnou říjnové 
volby. Dnes (tedy v  době, kdy Mladí hasiči Jílovice, Ing. J. Panenková

22. a  26. místě. Dorostenci se 
umístili z 8 družstev na pěkném 
5. místě.
Librantický trojboj - štafeta 
v běhu do kopce, požární útok, 
štafeta - se konal 22. 9. 
Mladší žáci se umístili na 1. mís-
tě, starší žáci na 2. místě.

Volební období 2014 - 2018
článek píšu) již vím, že zájem 
o práci v zastupitelstvu není vel-
ký, a upřímně řečeno, já osobně 
se tomu nedivím. Je lepší a po-
hodlnější vykřikovat, co je špat-
ně, co se má udělat, co a jak by 
mělo být, ale přiložit ruku k dílu 
a dát chodu obce svůj volný čas, 
energii a  hlavně zodpovědnost 
se už nechce. Právě ta zodpo-
vědnost je svazující, je to to, co 
člověka nutí rozhodnout někdy 
i  jinak, než by sám chtěl (jako 
řadový občan). I  to by si měli 
mnozí uvědomit. Pevně věřím, 
že i  v  příštím volebním období 
se sejdou lidé, kteří budou chtít 
něco dělat, dát chodu obce své 
myšlenky, náměty a  hlavně čas 
a  nervy. Těch je potřeba „plný 
vagón“, a pozná to jen ten, kdo 
tuto práci zkusí. Věřím, že nové 
zastupitelstvo bude pokračovat 
v  práci předešlého a  že se nám 
bude žít v Jílovici šťastně a spo-
kojeně.

Václav Ježek, starosta

JENÍKOVICE

Ukončení léta patřilo již dru-
hým rokem akci „Cihelna na ko-
lečkách“. I  letos se myslím akce 
velice vydařila, za  což patří ve-
liký dík všem, kteří se podíleli 
na dlouhé přípravě. A odměnou 
pak byli spokojení malí i  velcí 
návštěvníci. Opět duch doprav-
ní akce se spoustou soutěží, 
odměn a návštěvou loutkového 
divadla. Děkujeme moc.
Hned týden poté, v  sobotu 
8. září, díky spolku Cihelna zase 

Podzim nám již klepe na dveře. Počasí se nám radikálně mění. 
Pro mnohé z nás se to podepisuje na zdravíčku, tak jen doufej-
me, že se nám teploty pokud možno ustálí a významné výkyvy 
teplot nás nečekají. Školáci se již pilně učí,.. několik akcí…něco 
přes dva měsíce.. a zase Vánoce.. Přeji Vám krásné podzimní dny.

o  krůček ožila Ludvíkova cihel-
na v  Jeníkovicích. V  rámci Dnů 
evropského dědictví byla v ten-
to den cihelna přístupna všem 
zájemcům o  historii a  význam-
nosti tohoto zajímavého místa 
v  Jeníkovicích. Součástí akce 
byla prohlídka pece, videodo-
kument o cihlářství a pekařství. 
Bylo připraveno mnoho zajíma-
vých materiálů hlavně na téma: 
areál cihelny, zejména za  prv-
ní republiky, jak je to s  jeníko-

Společenská kronika

V  září oslavili své významné životní jubileum jení-
kovičtí občané paní Marie Reková a  pan Vladimír 

Marha. Oběma oslavencům přejeme touto cestou 
stálé zdravíčko, štěstíčko a pohodu v rodinném kruhu. 
Buďte stále veselí a plni optimismu.

Co se v Jeníkovicích událo?

                                   Cihelna na kolečkách, Jeníkovice

Vítání občánků v Jeníkovicích

vickým komínem, velké dějiny 
v  cihelně v  Jeníkovicích. Akce 
posunula povědomí jeníkovic-
ké cihelny i  vlastních Jeníkovic 
zase o krok dále.
11. září proběhla odpoledne 
v  mateřské škole zahradní slav-
nost. Na  děti čekalo několik 
pohádkových soutěží, z  nichž 
největší úspěch sklidila jízda 
na  ponících. Rodiče přinesli 
bohaté občerstvení a  společ-
ně s  dětmi si užívali krásného 
odpoledne. Hned druhý den 
přijelo do  školky loutkové di-

vadlo a  děti zhlédly pohádku 
o Kašpárkovi.
 V sobotu 22. září jsme na obec-
ním úřadě uvítali čtyři nové je-
níkovické občánky. List rodáka 
byl připraven pro Jiříka Kestřán-
ka, Matěje Novotného, Zuzanku 
Holečkovou a  Adrianku Zele-
nou. Děti byly moc hodné. Krás-
né vystoupení si připravily pro 
tuto příležitost i děti z Mateřské 
školy Jeníkovice. Všem prťatům 
přejeme zdravíčko, štěstíčko, 
hodně hraček a jen samý smích 
rodičů.
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NEPASICE

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 10:2 (4:1)

Hořiněves Jeníkovice 08.09.2018 17:00 1:2 (1:2)

Lhota p.L. B Jeníkovice 15.09.2018 17:00 4:0 (0:0)

Jeníkovice Sendražice 22.09.2018 16:30 1:0 (1:0)

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

- sobota 1. prosince 2018 – tradiční rozsvícení vánočního stromu, 
začátek advenetu

- sobota 8. prosince 2018 – předvánoční sezení pro seniory
- další každoroční předvánoční akce samozřejmě budou, jen 

upřesníme termín

V Jeníkovicích vysadíme památnou lípu na po-
čest výročí 100 let republiky v  druhé polovině 
října. Bude vysazena na  místě pod kostelem, 
a  přidána tak k  dalším dvěma památným jení-
kovickým stromům.

Všechny plánované akce najdete na vývěskách a samozřejmě na in-
ternetových stránkách obce.

Ing. Lenka Hojná  Kosařová

Co nás v Jeníkovicích čeká?

(Historické) fotookénko z Nepasic

Rozluštění z  minulého čísla: jde o  tzv. „Dolejšák“. Kresleno z  míst 
někde od  hřbitova. Topoly dodnes stojí, stará škola byla zbořena 
a  místo ní postavena nová nemovitost (budova se štítem na  levé 
straně obrázku), budova na pravé straně byla také zbořena a dnes 

Dnes se jedná o fotografie z kategorie „dříve a nyní“. Jde o pozemek 
před školou ze strany od silnice, tak jak vypadala škola někde v cca 
50-tých letech a jak vypadá školka nyní.

Několika slovy z Nepasic 

► na začátku měsíce září spatřil světlo světa ROMAN SEGEŤA. Pře-
jeme, ať přináší pouze a jen radost rodičům a všem lidem okolo.
► na začátku října oslaví významné životní jubileum vážený sou-
sed MILOSLAV MOUTVIČKA. Do dalších let přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.
► dne 08. 09 .2018 jsme se zúčastnili 36. ročníku CYKLORALYE JU-

RÁŠKA v Týništi nad Orlicí. 
► dne 22. 09. 2018 proběhla NEPASOVA CYKLOMÍLE.
► dne 5. - 6. 10. 2018 proběhnou VOLBY DO OBECNÍHO ZASTU-

PITELSTVA. Na kandidátkách jednotlivých stran a seskupení se ob-
jevilo i 5 sousedů z Nepasic. Všem přejeme úspěch a trpělivost pro 
případnou práci pro město a naší obec.

► dne 19. 10. 2018 proběhne HASIČSKÉ KOULENÍ v Týništi nad 
Orlicí.
► dne 20. 10. 2018 proběhne STRAŠIDELNÝ LAMPIONOVÝ PRŮ-

VOD, sraz v parčíku u lípy v 18.30 hodin.
► dne 27. 10. 2018 se místní hasiči a Nepasický cyklotým zúčastní 
SLAVNOSTNÍHO PRŮVODU KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČR.
► dne 28. 10. 2018 v 17.00 hodin proběhne v Nepasicích v parčíku 
u  lípy svobody VYSAZENÍ LÍPY KE  100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR. 
Všichni jsou srdečně zváni.
► a jedna na konec „Jestli něco ve svém životě chcete, natáhně-

tě ruku a vemte si to.“ (Christopher McCandless americký turista 
a průzkumník 1968 – 1992)

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

BĚLEČ NAD ORLICÍ

Dne 28.10.2018 v odpoledních hodinách si občané Bělče nad Orlicí připomenou 100 let vzniku 

Československé republiky. V tento památeční den bude zasazena, jako na mnoha místech re-

publiky, lípa svobody. Bude to další významný strom na návsi, který přibyde k Žižkovu dubu. 

Na akci bude kromě jiného uskutečněna komentovaná historická procházka po centru obce.  

Marcela Brandejsová, zastupitelka obce Běleč nad Orlicí

na stejném místě stojí vilka. Možná je na levé straně vidět kousek 
lípy svobody, která byla vysazena na oslavu vzniku České republiky.
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LEDCE

 2. 9. Loučení s prázdninami
 20. - 23. 9. Soustředění mladých hasičů 
  ve Sněžném v Orlických horách
 22. 9. Denní turnaj v nohejbalu
  a posvícenské posezení v areálu koupaliště
 29. 9. Obecní výlet

Loučení s prázdninami

Tradiční loučení s prázdninami se konalo v Ledcích v neděli 2. září 
v  areálu místního hřiště. Pro děti byl připraven bohatý program. 
Skákalo se do  dálky, prolézalo tunelem, házelo na  cíl, chodilo 
na chůdách, střílelo, kousal se koláč… Po celé odpoledne byl dětem 
k dispozici skákací hrad a pokochat jsme se mohli i modelovou že-
leznicí. Děti podle věku závodily také v jízdě na kole a velká legrace 
byla i při společném přetahování lanem. Po splnění všech disciplín 
si každý vylosoval číslo a podle toho dostal svoji cenu. Počasí přálo, 
a tak se celé odpoledne velmi vydařilo. Poděkování patří všem, kteří 
pomohli tuto akci připravit a postarali se o její zdárný průběh.

V září se v Ledcích událo, zúčastnili jsme se: 

Soustředění mladých hasičů

Další tradiční akcí bylo čtyřdenní soustředění kroužku mladých 
hasičů na  chatě Horalka ve  Sněžném v  Orlických horách. Zúčast-
nilo se ho 23 dětí a 10 dospělých. Vyjížděli jsme ve čtvrtek v 16.30. 
Příjezd na  Horalku se neobešel bez tradičního shonu a  zmatku, 
ale vše jsme zvládli a pak již následovala večeře a večerní hry, vý-
uka uzlů značek atd. Rána jsou vždy ve znamení rozcvičky, snída-
ně a  sportu. Odpoledne pak běhání „braňáku“ a  tvořivé zábavy, 
pro naše děti neodmyslitelné, a  to dlabání dýní a výroba různých 
podzimních dekorací.

Závody nejmladších dětí v pytlích, foto Miloš Čihák

V  sobotu po  obědě jsme všichni společně vyrazili na  pěší výlet 
na  nedalekou tvrz Skutina. Tady jsme absolvovali zajímavou pro-
hlídku s vyčerpávajícím výkladem jejího majitele a na závěr i s ohlu-
šujícím výstřelem z děla. Večer následovalo opékání párků a stezka 
odvahy, na kterou se každý rok všichni moc těší.
V  neděli už následovalo shrnutí celého víkendu, společné focení 
a rozdávání cen a pamětních listů. Celý víkend se vydařil a až na je-
den zlomený prst a rýmu se nic vážného nestalo.
Celý projekt byl uspořádán za podpory Královéhradeckého kraje.

     Realizováno za finanční podpory
     Královéhradeckého kraje

Ledecká kecka – turnaj v nohejbalu 

Posvícenský turnaj v  nohejbalu trojic - Ledecká kecka je každo-
ročním zakončením letní sportovní sezóny. Sešlo se šest družstev 
neregistrovaných hráčů a hrálo se dvoukolově, každý s každým. Po-
časí přálo a vládla skvělá atmosféra, která vyvrcholila posvícenský-
mi hody ve vyhřívaném párty stanu, jež připravil Klub netradičních 
nápadů. 
Výsledky turnaje: 1. místo Semechnice, 2. místo Třebechovice pod 
Orebem, 3. místo Ledce

Výsledky dlabání dýní, foto Jaroslava Zemánková

Turnaj v nohejbalu přinesl mnoho zajímavých soubojů na síti,
 foto Miloš Čihák

Obecní výlet Ostrava

V  sobotu 29. září vyrazilo padesát výletníků na  obecní výlet, ten-
tokrát do  více než dvě stě kilometrů vzdálené Ostravy. Vyjíždělo 
se už v  šest hodin ráno a  na  místě jsme byli v  půl desáté dopo-
ledne. První zastávkou byla důlní oblast Vítkovice, která zahrnuje 
rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním sou-
borem industriální architektury. Po  prohlídce venkovních prostor 
jsme navštívili pavilon světa techniky. Po poledni jsme zamířili 5 km 
od centra Ostravy na přírodní památku Landek. Tady jsou k vidění 
přirozené lesní porosty se specifickou faunou, unikátní geologická 
stavba a archeologická naleziště.
Třetí zastávkou byl Svět miniatur se souborem třiceti modelů nej-
významnějších světových budov, např. sedm divů světa, Eiffelovka 
nebo modelová železnice.  
Na cestě zpět jsme ještě navštívili vyhlídku nad věznicí Mírov a ob-
divovali tuto pozoruhodnou stavbu, která je umístěna na bývalém 
středověkém hradě, byla kdysi i  loveckým zámečkem a za protek-
torátu sloužila jako ,,Ozdravovna pro plicně choré vězně slovan-
ských národností,“ zvláště Čechy a Poláky. Nejznámějším vězněm je 
bezesporu Jiří Kajínek, který z ní dokázal uprchnout.
Poslední zastávkou byla Moravská Třebová, kde jsme povečeřeli 
v příjemné restauraci kousek od náměstí. A pak už opravdu vyra-



zili domů. Do Ledec jsme přijeli těsně před třiadvacátou hodinou 
nabiti novými zážitky a pořádně unaveni. A nezbývá než se zeptat: 
„Kam pojedeme příště?“

J. Zemánková, kronikářka obce

Stručné informace z obecního úřadu

Dne 17. 9. 2018 proběhlo Veřejné zasedání zastupitelstva obce Led-
ce, na kterém bylo schváleno (výtah z usnesení): 
- složení inventarizační komise pro rok 2018
- složení likvidační komise pro rok 2018
- plán inventur na  rok 2018 - rozpočtová opatření obce Ledce 

č. 6 a č. 7 
- žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar na pro-

voz Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České

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

- žádost Římskokatolické farnosti Třebechovice pod Orebem 
o  dotaci na  uhrazení části nákladů spojených se   sondážním 
průzkumem dvou oken a  jejich přilehlých částí v  lodi kostela 
a  jednoho okna a  přilehlých částí v  presbytáři kostela sv. Máří 
Magdalény v Ledcích

- veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Ledce a  Římskokatolickou 
farností Třebechovice pod  Orebem o poskytnutí dotace ve výši 
20 000 Kč na  uhrazení části nákladů spojených se sondážním 
průzkumem dvou oken a  jejich přilehlých částí v  lodi kostela 
a  jednoho okna a  přilehlých částí v presbytáři kostela sv. Máří 
Magdalény v Ledcích

- směnu pozemku o  výměře 7 m2 poz. parcela č. 261/17 v  k. ú. 
Klášter nad Dědinou (ostatní plocha/ostatní komunikace), ma-
jitel Obec Ledce, Ledce 77, 517  71 České  Meziříčí za  pozemek 
o  výměře 7 m2 poz. parcela č. 286 v  k. ú. Klášter nad Dědinou  
(ostatní plocha/jiná plocha)

- směnu pozemku parcela č. 480/3 (orná půda) k. ú. Ledce o výmě-
ře 7 443 m2, majitel  Obec Ledce, Ledce 77, 517 71 České Meziříčí 
za pozemek parcela č. 233/8  (orná půda) k. ú. Ledce o výměře 
3487 m2 (orná půda) a  pozemek parcela č. 233/20 (orná půda) 
k. ú. Ledce o výměře 945 m2  

Dne 19. 9. 2018 proběhlo na obecním úřadu projednání 2. návrhu 
nového uspořádání pozemků v rámci k.ú. Klášter nad Dědinou.   

Ostatní informace

Od 10. 9. je opravovaná silnice Ledce – Opočno plně průjezdná, stá-
le probíhají dokončovací práce.    
V  současné době probíhá úprava místního rozhlasu, napojení 
na  IZS HZS ČR. Z toho důvodu jsou některá rozhlasová „hnízda“ 
v obci mimo provoz.

Miloš Čihák, místostarosta obce

Účastníci výletu, kteří jsou členy SDH, si na výletě přišli též na své,
 foto Alena Francová

BLEŠNO

Na poslední prázdninový víkend si připravil Klub žen z Blešna po-
hádkové dobrodružství pro děti. I přes posunutí termínu, ke které-
mu došlo kvůli nepřízni počasí, se jich sešlo úctyhodné množství.
Děti přivítala na přístavišti Bílá paní a vyprávěla jim příběh o sobě 
a  svém bratranci - tajemném rytíři, jak byli před tisíci lety zakleti 
a stále marně čekají na vysvobození. Poprosila děti o pomoc. Muse-
ly prozkoumat temná zákoutí přilehlých luk a splnit několik úkolů, 
díky kterým zjistily jméno rytíře. Čekala je zkouška statečnosti, vy-
trvalosti, síly, ale i chytrosti a další. Rytíře pak musely hlasitě pro-
budit z hlubokého spánku a předat mu klíč od truhlice, kterou celá 
ta léta hlídal. To však také nebylo jednoduché. Klíč se schovával 
v hromadě hlíny. Společnými silami to ale zvládly a v truhlici našly 
opravdový poklad. Rytíř s Bílou paní byli štastní, že jsou vysvoboze-
ni, tak ho dětem celý přenechali. Nad kletbou vyhrál týmový duch 
dětí a ty to pak náležitě oslavily.
Poděkování patří všem pořadatelům a  zúčastněným, díky kterým 
mají děti o jeden krásný zážitek navíc.

Soňa Radoňová

Stopovaná po březích řeky Orlice

Stopovaná v Blešně na přístavišti, foto: Adéla Čermáková

Vysvobozená Bílá paní s rytířem Ruprechtem, foto: Adéla ČermákováPřetahování lanem, foto: Adéla Čermáková
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OČELICE

„Jaké byly u nás prázdniny?

Asi jako u Vás. Hooorkéé!!! Léto jsme začínali sportovně, uspořádali 
jsme hned 7. července 2018 Očelický pětiboj nejen pro muže, ale 
i pro ženy a mládež. Muži začínali již tradičně dříve, a ještě že tak! 
Rozhodli se totiž pro systém „každý s každým“, a tak v počtu 7 muž-
ských týmů se sportovalo až do samého večera. Ženy a děti se sešly 
až po  obědě s  překvapujícím počtem 5 + 5 dvoučlenných týmů. 
Bojovalo se v různých obdobách v těchto disciplínách: stolní tenis, 
hod na koš, penalty, volejbal, šipky, střelba ze vzduchovky, přeha-
zovaná. Ke konci jsme se už mezi kategoriemi předbíhali, abychom 
to dohráli. Den vyšel myslím si na jedničku - krásné počasí, skvělé 
občerstvení a super zábava. 

Jak jsme prázdniny hezky započali, tak jsme se s nimi i pěkně roz-
loučili. V sobotu 25. srpna MS Očelice společně s obecním úřadem 
zorganizoval celodenní Myslivecké loučení s prázdninami. Začí-
nalo se už v  10 hodin na  hřišti, kde tentokrát probíhal celý pro-
gram. Pod party stanem jsme 
společně s  dětmi poslouchali 
zajímavou přednášku pana Ja-
roslava Rathouského st. o  lese, 
zvířatech i  stromech. Povídá-
ní bylo obohaceno i  názornou 
ukázkou z přírody od M. Lebedy 
a R. Vostoupala. Poté jsme moh-
li ochutnat grilovaného pašíka 
z  prvních okrajování. S  plnými 
břichy děti pak řádily na  skáka-
cím hradě se skluzavkou z  Le-
dového království. Dospěláci 
tak pro ně mohli přichystat dis-
ciplíny, za  které pak dostávali 
hodnotné balíčky a  ceny. Nejví-
ce jsme je povzbuzovali na opičí 
dráze a  slalomu na  koloběžce 
(na  čas), který jsme vyzkouše-
li i  my dospělí. Mezi ostatními 
disciplínami bylo např. skákání 
obřího panáka (respektive hou-
senky), střelba ze vzduchovky, 
skládání puzzle, pétanque, cvrnkání kuliček, poznávání ovoce po-
slepu, malování písniček aj. Oblíbené stanoviště bylo i  malování 
na  obličej a  sprejování barevnými laky na  vlasy, kterého se děti 

samy ujaly. Po  rozdání cen ale 
program ještě zdaleka nekon-
čil. Po několika letech jsme měli 
upečené koláče, z  kterých děti 
odkusovaly sousta i  s  peníz-
ky. Nakonec se ještě proběhly 
do kupky sena, kde si vyhrabaly 
další poklady. Odpolednem nás 
provázela také hudba od L. Tobi-
áška, která pak plynule proplula 
v  diskotéku pro děti i  dospělé. 
Všem moc děkujeme za  pomoc 
při akcích, ale i při stavění a bou-
rání stanu.
Takže si to shrneme. Sportovali 
jsme, modlili se za  pokládku asfaltu kolem vesnice, očkovali pej-
sky, revidovali komíny, pomalu se připravovali na komunální volby 
a nakonec se loučili s prázdninami po myslivecku. No nenudili jsme 
se.
A  co jsme prožili (neprožili) společně v  září? V  plánu jsme měli 
muzikál YAGO v pražském divadle Hybernia, ale bohužel jsme pro 
malou účast tento výlet zrušili. Na hřišti jsme  oslavili zlatou posví-
censkou hodinku, ale o tom až příště…

Bc. Ivana Novotná
ocelice@wo.cz     www.ocelice.trebechovicko.cz



23. října – ZŠ Třebechovice pod Orebem 
Vystoupení žáků od 16 hodin v základní škole.

24. října – ZUŠ Třebechovice pod Orebem 
Vystoupení žáků hudebního a literárně – dramatického oboru od 17.30 hodin v hudebním sále školy.

27. října – Slavnostní pietní akt
27. říjen roku 1918 byl pro mnohé ve vnímání každodenního života obyčejným a přesto nevšedním dnem. 
Dnem, který zásadně změnil náš svět. Dnem přelomu mezi Rakousko-uherskou monarchií a mladou Československou republikou.
Pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky spojený  s doprovodným kulturním programem:
8.00 – 14.00 Turistický vláček po Třebechovicích pod Orebem

Trasa vláčku: základní škola, Heldova městská knihovna, Třebechovické muzeum betlémů, Klub důchodců, Dům dětí a mládeže, 
Technické služby, TRIVIS, Sokolovna a zpět

DOPOLEDNÍ PROGRAM

8.00 – 12.00 Dny otevřených dveří 

TMB – komentované prohlídky výstavy Stará řemesla – tradice, um a zručnost našich předků a v 11.30 hodin proběhne vyhlášení 
vítězů dětské fotosoutěže o čokoládový betlém „Poznáš místa ve městě?“ Vstup zdarma.
DDM –  „Šperkařská dílna“ inspirovaná secesí. Jedná se o průběžnou dílnu. Délka jednotlivých prací je cca 15 minut. 
Jako doprovodný program bude nainstalována výstava „Inspirováno secesí“.  
Technické služby – Sbor dobrovolných hasičů – ukázka techniky, občerstvení a ochutnávka grilované speciality zdarma.
TRIVIS (střední veřejnoprávní škola) – prezentace na téma Zapojení třebechovických rodáků do 1. světové války.
Klub důchodců – výstava kronik, drobné občerstvení. 
Heldova městská knihovna – výstava „Všechno nejlepší, republiko!“
Sokolovna – dvě výstavy jako připomínky statečnosti a odvahy. První výstava bude věnovaná francouzským legionářům 
a druhá připomene přímo některé třebechovické legionáře. Dále promítání videa „Jak se stavěl DTJ“.
Pohádka DS Symposion „Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen“ (v 9 a 11 hodin).
Listování časem aneb 100 let a 100 a více pohledů na naše město a život v něm – Komentované promítání fotografií 
z našeho města a Nepasic v průběhu sta let (od 12.30 hodin).

ODPOLEDNÍ PROGRAM

14.00 u Kulturního domu

U příležitosti 100 let od vzniku ČSR bude vysazena nová pamětní lípa republiky, na připomenutí této události, 
za slavnostního proslovu pana starosty města Třebechovice pod Orebem.
14.15 vedle ZŠ

Řazení průvodu za účasti místních spolků, sportovců, hasičů s historickou stříkačkou taženou koňmi, představitelů města, 
Československé obce legionářské aj.
14.30 – 16.00

Slavnostní průvod městem – průvod s Dechovým orchestrem města Hradce Králové ulicemi města, se zastávkou na Orebu 
u památníků legionářů a zakončením před Sokolovnou, kde položíme věnce k památníku obětem obou světových válek,
slavnostní proslovy.
16.00 – 17.30 Sokolovna

K poslechu a tanci převážně hudbu První republiky zahraje „Zelená sedma“, pokračuje výstava.
19.00 – 02.00 Sokolovna

Slavnostní ples ke sto letům republiky
20.00 ohňostroj u Sokolovny

Ohňostroj s hudbou bude odpálen z prostoru ovocného sadu u Orebu. Po něm bude taneční zábava pokračovat. 
Po celý den bude v Sokolovně připraveno občerstvení, které by mělo být částečně laděno do chutí první republiky. 
Pevně věříme, že v tom nezůstaneme sami a že oslavit takto významné výročí s námi přijdou všichni občané našeho měst a okolí. 
Zveme vás proto všechny na připravované akce, do průvodu i na večerní zábavu. Vstup bude volný, pouze na večerní zábavu si bude 
nutno vzhledem ke kapacitě Sokolovny zakoupit vstupenku v  Informačním centru na náměstí. Výtěžek z večerní zábavy pak bude 
věnován na charitativní účely.

yy

OSLAVME SPOLEČNĚ STOLETÍ

KLUB
DŮCHODCŮ

Akci pořádají:


