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Vrch u Třebechovic „na čtyři?“

TŘEBECHOVICKÉ HALÓ

Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p. O. – Krňovice

Dům dětí a mládeže bude oblečen do nového kabátu

Pamětní medailie za celoživotní rozvoj 

kulturního a společenského života pro L. Šmídu z Ledec 



REGIONÁLNÍ PRODUKT HRADECKO I NA TŘEBECHOVICKU

V  loňském roce byl vy-
tvořen systém certifikace 
pro získání značky Regio-
nální produkt Hradecko, 

která zaručuje, že si odnášíte výrobek vyrobený ručně a tradičním 
způsobem na  území Hradecka. V  současné době už je předáno 
k  užívání 18 certifikátů, přičemž tři z  nich putovaly na  území Tře-
bechovicka. Dvěma certifikáty se může pochlubit Ateliér Chaloup-
ka manželů Priharových z Třebechovic pod Orebem. Tam vznikají 
krásné malované betlémy s  tématikou Třebechovicka a  Čech, ale 
také úchvatné kreppanenky, které jsou obdobou panenek z  ku-

Východočeské divadlo Pardubice

Dílo vynikajícího českého básníka a překladatele, autora
kultovních Lichožroutů, čítá více než deset básnických
sbírek (např. Noc plná křídel, Přehlásky, Přestupný duben…), 
několik desítek knih pro děti (Kočka v houslích, Hlemýžď
Čilišnek, Kočičí král…), množství písňových textů (pro Petra 
Skoumala, Framus 5, C&K Vocal, Etc…) a také řadu překladů
z angličtiny a španělštiny, jimž se věnoval zejména
v 70. a 80. letech, kdy jeho vlastní tvorba vycházela pouze
v samizdatu. Získal Cenu Jaroslava Seiferta, Cenu Karla Čapka, 
cenu Magnesia litera 2009, Státní cenu za literaturu...
Loni v dubnu zemřel, bylo mu 78 let.

Pořad, který připomene jeho básně, písňové texty a fejetony, připravil básníkův 
osobní přítel, muzikant Jiří Šlupka Svěrák, s režisérem Pavlem Krejčím.
Účinkují Ludmila Mecerodová, Jiří Kalužný a od kláves Jiří Šlupka Svěrák.

čtvrtek 13. června 19 h
v Kulturním domě

Pořádá Třebechovické muzeum betlémů.
Vstupné 100 Kč

UZ RÁNO ZACAL VECÍREK
Poetický dýchánek na památku Pavla Šruta

TRALALOM, TRALALOM
Zazpívají KOLEDNICE, 

Alžběta Malá a jejich hudební přátelé

9. června 2019 od 18:00 hodin
Evangelický kostel v Klášteře nad Dědinou

Vstupné dobrovolné

kuřičného šustí, ale díky použití krepového papíru mají množství 
barevných variant. Další regionální produkt pak během akcí hledej-
te v Podorlickém skanzenu lidových staveb v Krňovicích. Jedná se 
o tradiční pšenično-žitný chléb pečený v původní peci přímo v jed-
nom z objektů ve skanzenu. Navíc je hlavní surovina také z Hradec-
ka, protože k přípravě těsta je použita předměřická mouka. 
Díky česko-polskému projektu Společné tradice Hradecka a Svídni-
ce budou až do konce letošního září probíhat marketingové aktivi-
ty na obou stranách hranice. 
Držitelům certifikátů blahopřejeme, a pokud sami vyrábíte něco, co 
by si zasloužilo certifikaci Regionální produkt Hradecko, kontaktuj-
te Destinační management Hradecko na  email: salakova@ic-hk.cz 
a získejte bližší informace.
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SLOVO STAROSTY

Dům dětí a mládeže bude oblečen do nového kabátu
Před dvěma lety byla v  této veliké 
budově vyměněna na  straně severní 
a  východní zbývající stará okna. A  po-
čátkem května tohoto roku byla zahá-
jena oprava fasád zmíněného objektu. 
Jedná se kompletní opravu severní 
a východní strany Jižní fasáda (ke koste-
lu) bude opravena v  rozsahu od  terénu 
cca po  strop nad přízemím objektu. 
Součástí jsou nezbytné přípravné prá-

ce a dodávky (např. demontáž klempířských prvků, úprava ostění 
a nadpraží oken, otlučení nesoudržných částí stávající omítky, očiš-
tění tlakovou vodou, vyspravení nerovného podkladu vápenoce-
mentovou omítkou, penetrace …). Cena díla celkem včetně DPH 
činí dle smlouvy o dílo 901 tis. Kč, předpokládaný termín dokonče-
ní této akce je do 6. 9. 2019. 

Mgr. Roman Drašnar, starosta města

V  listopadu 2018 byla na  Stát-
ní fond dopravní infrastruktury 
(dále jen SFDI) podána žádost 
o  příspěvek na  spolufinanco-
vání akce s  názvem „Stezka pro 
cyklisty a  pěší Třebechovice 
p. O. - Krňovice, I. etapa“. Jedná 
se o novostavbu stezky pro cyk-
listy a  pěší podél ulice Pardu-
bické (od železničního přejezdu 
u STK ke zmiňované státní silni-
ci) s  mimoúrovňovým křížením 
silnice I. třídy I/11 pomocí pod-

DDM - Pohled na východní stranu fasády, foto Otto Nosek

Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p. O. – Krňovice, I. etapa
se zatím bohužel realizovat nebude. Nepodařilo se dosáhnout na externí finanční zdroje.

chodu. Stavba řeší problém pře-
konání vysoce frekventované 
silnice I/11 pro cyklisty a  chod-
ce, které je v současné chvíli vel-
mi obtížné a nebezpečné.
Výbor SFDI na  svém jednání 
dne 30. 4. 2019 schválil letoš-
ní příspěvky na  výstavby cyk-
listických stezek, avšak naší 
žádosti nebylo vyhověno. 
Na  webových stránkách SFDI 

uvedeno: „Celkově byl schválen 
příspěvek pro 29 akcí s  limitní 

výší příspěvku 351,2 mil. Kč. I přes 
výrazné navýšení původně roz-
počtované částky ve výši 200 mil. 
Kč nemohly být podpořeny všech-
ny žádosti, které splnily formální 
náležitosti, což jen potvrzuje ob-
rovský zájem žadatelů o  tento 
druh příspěvku a zároveň kvalitní 
přípravu předložených projektů. 
Celkově bylo předloženo 74 žá-
dostí o  příspěvek. Žadatelé, kteří 
neuspěli, budou moci znovu po-
žádat o příspěvek na rok 2020.“

Je tedy zřejmé, že v  roce 2019 
nebude realizace uvedené stav-
by zahájena. V každém případě 
budeme i  nadále intenzivně 
hledat vhodný dotační titul 
na  spolufinancování této stav-
by. Věříme, že v  roce 2020 již 
úspěšní budeme. Uděláme pro 
to maximum.

Mgr. Roman Drašnar, 
starosta města

VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 

8. zasedání Rady Města ze dne 15. dubna 2019

R8/252-2019
◘ Rada města schvaluje smlouvu o  právu provést stavbu – re-

konstrukce kanalizace v ul. Na Obci, Třebechovice pod Orebem 
na pozemcích p.č. 1946/62 a 1946/82 oba v k. ú. Třebechovice 
pod Orebem mezi Městem Třebechovice pod Orebem a  spol. 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 
500 03 Hradec Králové, IČO 48172898. 

8/253-2019
◘ Rada města schvaluje smlouvu o  právu provést stavbu – vo-

dovod Třebechovice pod Orebem – stavební úpravy přecho-
du mostu ul. Žižkova - Pitrova na  pozemcích p.č. 1946/48 
a  1947/18 oba v  k  .ú. Třebechovice pod Orebem mezi Městem 
Třebechovice pod Orebem a  spol. Vodovody a  kanalizace Hra-
dec Králové, a.s., Víta Nejedlého 893, 500  03 Hradec Králové, 
IČO 48172898. 

8/254-2019
◘ Rada města schvaluje smlouvu o  nájmu části pozemku p.  č. 

649/1 o výměře 1600 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. 
ú. Petrovice nad Orlicí a  obci Týniště nad Orlicí mezi Městem 
Třebechovice pod Orebem za cenu 2 Kč/m2/rok, tj. 3.200 Kč/rok 
od 1. 5. 2019 na dobu neurčitou.

8/260-2019
◘ Rada města schvaluje zhotovitele úprav dopravního značení 

Třebechovice – západ (lokalita severozápadní části města vy-
mezená Hradeckou a Tyršovou ulicí), a to společnost INKA - do-
pravní značení Hradec Králové s. r. o., Obránců míru 258, 503 02 
Předměřice nad Labem, IČO 27478866 za  cenu 195.444,04 Kč 
včetně DPH. Jedná se o zakázku řešenou mimo vnitřní směrnici 
č. 1/2017.

8/261-2019
◘ Rada města schvaluje nejvhodnější nabídku nadlimitní veřej-

né zakázky na  stavební práce s  názvem „II/298 hranice Králo-
véhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11 – intravilán Krňovice“, 
a to od účastníka Společnost Krňovice (Správce: Chládek a Tin-
těra, Pardubice a.s., Společník 2: INSTAV Hlinsko a.s.), jehož na-
bídková cena činí 22.440.000,00 Kč bez DPH (27.152.400,00 Kč 
včetně DPH).

8/262-2019
◘ Rada města schvaluje smlouvu o dílo nadlimitní veřejné zakáz-

ky na stavební práce s názvem „II/298 hranice Královéhradecké-
ho kraje – křiž. se silnicí I/11 – intravilán Krňovice“, uzavíranou 
mezi Královéhradeckým krajem (objednatel č. 1), Městem Tře-
bechovice pod Orebem (objednatel č. 2) a  Společností Krňo-
vice (společník 1: Chládek a  Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem: 
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K  Vápence 2677, 530  02 Pardubice, IČO: 25253361, společník 
2: INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem: Tyršova 833, 539  01 Hlinsko, 
IČO: 25284959), (zhotovitel), v  ceně díla 22.440.000,00 Kč 
bez DPH (27.152.400,00 Kč včetně DPH), z  toho pro Měs-
to Třebechovice pod Orebem (za  stavbu: Krňovice - jednot-
ná kanalizace) 8.830.000,00 Kč bez DPH (10.684.300,00 Kč 
včetně DPH).

8/263-2019
◘ Rada města schvaluje rozhodnutí o  zrušení veřejné zakázky: 

Mateřská škola, Třebechovice p. O. Zadávací řízení se ruší dle § 
127 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zaká-
zek, v platném znění.

8/291-2019
◘ Rada města bere na vědomí navýšení úplaty za předškolní vzdě-

lávání v  Mateřské škole, Třebechovice pod Orebem na  400 Kč 
měsíčně od září 2019.

8/292-2019
◘ Rada města schvaluje ceník inzerce v Třebechovickém zpravo-

daji Haló s platností od 15. 4. 2019. Ceny jsou navýšeny o daň 
z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši.

9. zasedání Rady Města ze dne 29. dubna 2019
9/303-2019
◘ Rada města schvaluje poskytnutí investiční dotace ve  výši 

20.000 Kč na  vybudování kamenného pylonu „Bojovníci 
boží – 600 let“ na  pozemku města Třebechovice pod Orebem 
p. č. 1943/10 v k. ú. Třebechovice pod Orebem.

9/309-2019
◘ Rada města schvaluje záměr prodeje speciálního automobilu – 

požární plošiny Š706 RTH, PP 20, RZ 4H2 6797, obálkovou meto-
dou za cenu min. 58.000 Kč a platby spojené s převodem vozidla.

9/313-2019
◘ Rada města ukládá odboru správy majetku zahájit příprav-

né práce pro upřesnění záměru prodeje lokality I. – ul. Pitrova 
p. č. 2153/6, p. č. 2822, p. č. 2823 a st. p. č. 233/4 a lokality II. – 
ul. Žižkova st. p. č. 194, p. č. 2786 vše v k. ú. Třebechovice p. O. 
za účelem výstavby bytových domů a zajistit znalecký posudek 
s uvedením obvyklé ceny pozemků.

9/314-2019
◘ Rada města schvaluje umístění pomníčku husitů pod názvem 

„Bojovníci boží – 600 let“ na  pozemku města p.  č. 1943/10 
v k. ú. Třebechovice pod Orebem dle projektové dokumentace 
spol. MOSCO, s.r.o., Slovákova 358/9, Brno, IČO 47900644. 

DISKUSE

Život na  malém městě s  sebou 
přináší i  fakt, že se téměř všich-
ni znají. Takové společenství lidí 
může fungovat lépe jako celek, 
nebo naopak měnit rozdílné po-
litické názory na osobní výpady. 
Považuji se za libertariána a svo-
boda jednotlivce je pro mě č. 1, 
respektuji názory druhých, byť 
s  nimi ne vždy souhlasím. Beru 
i  názor, že diskuze může být 
pro některé politiky komplikací, 
nebo překážkou v  rozvoji ve-
řejnoprávní korporace. Je totiž 
jednodušší dělat věci po  svém, 
než hledat kompromis. Prin-
cip zastupitelské demokracie 
byl v  naší zemi znovu zaveden 
v roce ´89 a je uplatňován od vr-
cholné politiky až po  nejmenší 
obce. Je třeba ho respektovat. 

Dle statutu Haló schváleném 
zastupitelstvem v  článku III. 
odstavec 9b se praví: „Vydava-
tel si vyhrazuje právo uveřejnit 
příspěvek a  vyjádření k  němu 
pouze jednou (bez dalších reak-
cí) v  jednom vydání zpravoda-
je“. Měli by to vědět zastupitelé 
i přispěvatelé zpravodaje. Má to 
své důvody. Kdyby se 20 občanů 
rozhodlo napsat o svých souse-
dech, manželkách nebo spo-
lupracovnících hanlivý článek 
do novin nebo sdělit, že neděla-
jí, co mají, vzájemné osočování 
by nebralo konce a nic jiného by 
se do časopisu nevešlo. 
Na  rozdíl od  diskuse (ve  které 
hledáme shodu, kompromis) je 
polemika definovaná jako vede-
ní sporu všemi prostředky. Cílem 
polemiky je vyvrátit názor pro-
tivníka, případně ho lidsky nebo 
odborně znemožnit. Argumen-

Když je diskuze pro někoho komplikací.

Demos(lid) + Kratien(vládnout) 

= demokracie.

Polemika

Pokud může zastupitelská de-
mokracie spolu s diskuzí fungo-
vat napříč celou zemí, nevidím 
jediný důvod, proč by měla být 
v  Třebechovicích překážkou, 
bude-li dodržen standartní 
postup. 1. Komplexní diskuze
nad veškerou problematikou 
i  v  komisích (technologie, fi-
nance, umístění...) 2. Vytvoření 
projektu na  základě diskuze. 
3. Realizace dle projektu. Buď-
me rozumní a  dělejme věci 
koncepčně jako celek. Pak již 
nebude důvod vracet se zpět 
k diskuzím. Závěrem jeden citát: 
"Demokracie je diskuze. Demo-
kracie bez diskuze není demo-
kracie - T. G. Masaryk". 

Oldřich Malý, 
člen ZM za Svobodné

ty polemiky bývají domněnky, 
informace nebo desinformace, 
které čtenář těžko odlišuje. Spo-
ry vedené prostřednictvím no-
vin mají za cíl zviditelnit se před 
občany (voliči), nikoliv vyřešit 
sporný problém. Ten by měl být 
diskutován na  zasedáních za-
stupitelstva, městské rady nebo 
v příslušných komisích. 
Polemika o  správnosti vedení 
města je obdobná sporu, který 
by vedli manželé prostřednic-
tvím novin. Manžel by obvinil 
svou ženu, že se nevěnuje man-
želským povinnostem. Ona by 
ho obvinila, že se málo sprchu-
je. Skončilo by to u volů a krav, 
pokud bychom chtěli zůstat 
v hovězí říši. Prosím tedy všech-
ny přispěvatele, aby statut Haló 
dodržovali.

Jindřich Tošner

FEJETON

A  je to tady! Dovolená! Děti 
čekají na  prázdniny. Rodiče se 
děsí, kam umístí děti na  léto. 
Ne všichni mají štěstí na  pra-
rodiče, kteří vezmou vnoučata 
na měsíční výlet. 
Pokud se někdo zeptá, kam 
pojedeme na  dovolenou, ra-
dím odpověď: „Nikam! Copak 

Můžeme si dovolit dovolenou?
se topím v  penězích jako Ty! 
Musím uklidit sklep, vymalovat 
spižírnu a  koupit novou orté-
zu.“ Jedině tak nás budou mít 
sousedé a spolupracovníci rádi. 
Dovolenou v  zahraničí, úspěch 
a  bohatství většina spoluob-
čanů toleruje jen zpěvákům 
a sportovcům, pokud vyhrávají. 

Pokud je bohatý někdo „z nich“, 
upřímně ho nenávidí a  všelijak 
mu škodí. Na  dovolené je lepší 
se neptat „účastníků zájezdu“, 
kolik cestovce zaplatili. Dovíte-li 
se, že na poslední chvíli zaplatili 
polovinu toho, co vy, může vám 
to zbytek pobytu pěkně zkazit. 
Dovolená by se mohla nazývat 

cestou „do  volna“, nebo že si 
můžeme všechno „dovolit“.
Někdo rád cestuje, někdo si 
rád přispí a  raduje se, že ne-
musí dělat nic, jiný využije vol-
no k  opravě králíkárny, chatky, 
domu, zahrady. Touží-li někdo 
po  týdenním ležení u  moře, je 
zbytečné hnát se na  Kapverdy, 
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když to samé může dělat v Řec-
ku nebo na blízkém písníku, bu-
de-li trvat suché a horké počasí. 
Je šílené letět 2 dny na  druhý 
konec světa na týdenní dovole-
nou a pak zase 2 dny zpátky. 
Někdo rád chodí s  báglem 
po  horách, někdo objíždí pa-
mátky, někdo se neobejde bez 
kajaku, někdo to nevydrží bez 
vinných sklepů nebo cyklozá-
jezdů. Proti gustu žádný dišpu-
tát. Ať si každý dělá, co chce, 
a má radost. Z hlediska odpoči-
nutí od  práce není vhodná do-
volená kratší než 2 týdny. Vybí-
rání dovolené po dnech mnoho 
osvěžení nepřinese. Jako zku-
šený „dovolenkář“ vím, že není 
dobré zůstávat doma. Změna 
vzduchu a prostředí dokáže dě-
lat divy, i kdyby místo dovolené 
mělo být vzdálené od  domova 
jen 100 km. Rodiny by měly jez-
dit na  dovolené spolu. Tráví-li 
dovolenu odděleně ženy, muži 
i  děti, je to nejrychlejší cesta 
k  rozvodu. Budou chybět spo-
lečné zážitky, vzpomínky.

Dovolená nemusí být jen pří-
jemná. Může se změnit v  noční 
můru, pokud hotel nebo strava 
neodpovídá našim představám 
a penězům. Také mnohahodino-
vý pobyt na letišti dokáže pěkně 
naštvat. Na dovolené se vydává-
me vždy s  určitou mírou rizika 
a  je dobré se připravit na  to, 
jak budeme na  potíže reago-
vat. Problém v  zahraničí může 
způsobit onemocnění nebo 
zranění. Zvláště těžké bývají au-
tohavárie. Při cestě do Chorvat-
ska určitě doporučuji přespat 
v  Rakousku nebo Slovinsku. 
Vyplatí se to.
Lidé ovšem dobré rady poslou-
chají málokdy. Vzpomínám 
na  pacientku s  chronickým 
zánětem vaječníků, která se 
v  době opakovaných atentá-
tů na  turisty v  Egyptě a  Tuni-
su chystala na  sever Afriky se 
slovy: „Kdo by na  starou bábu 
házel bomby, faraonovu po-
mstu přežiju s živočišným uhlím 
a  na  bolesti břicha mně něco 
napíšete, ne“?

Stále častěji uvažujeme o tom, že 
cestou do  konkrétní země pod-
porujeme její ekonomiku. Tak se 
někomu nechce do Turecka, jiné-
mu do USA nebo Ruska. Snad jen 
na Chorvatsku se shodneme. Češi 
brojící proti muslimům navště-

vují převážně muslimské země 
bez uzardění (i když: „plzeňský, je 
plzeňský!“). Také se občas stane, 
že nás někdo na cestách okrade. 
Přeji každému, aby si neukradl 
pěknou dovolenou sám!

Jindřich Tošner

 1/ Smutným údělem králů a krásných žen je, že v davu lichotníků,
  který je obklopuje, nemohou poznat přítele.  
 2/ Lidské řeči jsou horší než výstřely z pistole.  
 3/ Dejte si co nejvíce práce, abyste doopravdy žili.  
 4/ Kdyby ti, co o mně špatně mluví, věděli, co si o nich myslím,
  pomluvili by mě ještě víc.  
 5/ Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život.  
 6/ Všechno, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo
  vykonáno dobře.  
 7/ Nikdy není lidská mysl naladěna radostněji, než když našla 
  pravou práci.  
 8/ Posuzujeme se podle toho, co jsme schopni udělat, druzí nás 
  však soudí podle toho, co jsme už udělali.  
 9/ Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.  
 10/ Žárlivost nikdy neponechá rozumu tolik volnosti, aby viděl věci
  tak, jak skutečně jsou.

Vybral Martin Hříbal

CITÁTY

TECHNICKÉ SLUŽBY 

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V  letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně pro-
spěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – 
Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v  rámci Operačního 
programu Zaměstnanost. Financován je z  Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu České republiky.
V  období od  1. 4. 2017 do  31. 3. 2019 bylo v  organizaci Technic-
ké služby Třebechovice pod Orebem v rámci projektu podpořeno 
12 pracovních míst na VPP.
Dohoda HKA-VZ-12/2017
6 pracovních míst na  VPP za  908.474 Kč, z  toho výše příspěvku 
z  Evropského sociálního fondu činila 699.280,98 Kč a  ze státního 
rozpočtu České republiky činila 209.193,02 Kč. 
Dohoda HKA-VZ-1/2018
6 pracovních míst na VPP za 472.309 Kč, z toho výše příspěvku z Ev-
ropského sociálního fondu činila 292.828,77 Kč a  ze státního roz-
počtu České republiky činila 179.480,23 Kč. 
Pracovní místa podpořená v  rámci VPP jsou zaměřena zejména 
na  úklid a  údržbu veřejných prostranství, komunikací a  zeleně 
ve  městě, s  cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na  vol-
ném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdě-
lání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdra-
votním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno 
zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa 
jsou přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí 
města i významnou finanční pomocí městskému rozpočtu.

Veřejně prospěšné práce

MĚSTSKÁ POLICIE

Na pravidelném setkání občanů 
s představiteli města v místních 
částech: Krňovice, Nepasice, 
Štěnkov a Polánky n. D. byli pří-
tomni strážníci Městské policie 
Třebechovice p.  O. Občané se 
strážníků dotazovali nejvíce 
na kontroly parkování a měření 
rychlosti v dané lokalitě.    
Místa, kde se v  obci měří rych-
lost, byla vybírána dle místní 
dopravní situace, na  základě 
poznatků strážníků a hlavně dle 
podnětů od  místních obyvatel.  
Takto vybraná místa měření se 
posílají na  Dopravní inspek-
torát PČR Hradec Králové, kde 
posoudí jejich účelnost a  musí 
je schválit. Po schválení daných 
úseků mohou strážníci na těch-
to místech měřit rychlost. V ně-
kolika lokalitách byl na  základě 
žádosti od  místních obyvatel 
úsek měření dodatečně rozšířen 
(např. ve Štěnkově).
Měření rychlosti probíhá lasero-
vým měřičem rychlosti TruCAM, 
schváleného typu pro použití 
na  pozemních komunikacích 
v ČR, na určených a schválených 

místech Policií ČR. Všichni stráž-
níci Městské policie Třebecho-
vice pod Orebem jsou náležitě 
proškoleni.
Seznam měřených míst se na-
chází na  webových stránkách 
Městské policie Třebechovice 
pod Orebem: www.mptrebe-
chovice.cz a na stránkách Města 
Třebechovice pod Orebem. 
Tam, kde není schválen úsek 
měření pro strážníky MP, měří 
rychlost Policie ČR.

Městská policie informuje, že v případě zjištění roje včel 

je potřeba se obrátit se žádostí o pomoc na hasiče linka 150.

Městská policie informuje
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Cyklobusy 2019

Cyklobusy do  Orlických hor vyjely poprvé již o  minulém víkendu. Od  1. 6. budou jezdit  o  sobotách, ne-
dělích a  svátcích až do  29. 9. 2019.  Aktuální jízdní řády s  cyklomapou si můžete stáhnout na  stránkách 
https://www.euro-glacensis.cz/cyklobusy2019.html, nebo vyzvednout v  našem TIC na  Masarykově náměstí 
v Třebechovicích p. O. každý den mimo pondělí 9.00 – 11.30, 12.00 – 16.30. Odjezdy cyklobusů ze zastávky 
Třebechovice p. O., Masarykovo náměstí do Deštného v Orlických horách jsou v 7.50, 8.35 a 12.35 hodin.

Z NAŠICH ŠKOL

Děti z  mateřské školy toho 
zvládly moc, ale ještě nás toho 
hodně čeká.
Nejstarší děti byly v Týništi nad 
Orlicí a  hrály si na  dopravním 
hřišti. Do  mateřské školy přišla 
na  návštěvu městská policie 
a děti zašly na návštěvu za míst-
ními hasiči. Obě akce se oprav-
du povedly. 
Společně s  rodiči jsme zorga-
nizovali sběr papíru.  S  firmou 
REMA jsme soutěžili ve  sběru 
nefunkčních elektrospotřebičů. 
Sice jsme nevyhráli, ale hřeje 
nás dobrý pocit, že jsme po-
mohli ekologicky zlikvidovat 
velké množství elektrospotře-
bičů. Ráda bych touto cestou 
poděkovala všem, kteří nám po-
mohli se sběrem.
V dubnu jsme se zúčastnili akce 
Ukliďme si Česko, proběhlo fo-
cení s paní Leuchterovou a bylo 
v MŠ divadelní představení. Za-
čátkem května proběhl zápis 
do MŠ.
Nejstarší děti byly na škole v pří-
rodě. Počasí bylo chladnější, ale 
zapršelo nám až předposlední 

Zprávičky z mateřské školy

Základní škola informuje…

den. To nám nevadilo, měli jsme 
hodně práce. Od  pondělí jsme 
chodili na výlety do okolí chaty 
Horalka ve Sněžném v Orlických 
horách. V  úterý jsme se byli 
podívat na  nedaleké bunkry, 
ve  středu jsme soutěžili a  od-
poledne jsme hledali poklad. 
Ve  čtvrtek jsme využili horšího 

počasí a vyráběli jsme indiánské 
obleky a čelenky. Večer proběh-
la Indiánská slavnost. Pátek byl 
den odjezdu. Společně jsme 
zabalili a  akci vyhodnotili. Děti 
dostaly diplomy a odměny a už 
jsme se těšili domů. Akce se 
povedla a všechny děti byly sta-
tečné. 

A  co nás čeká? Čekají nás výle-
ty, návštěva muzea, rozloučení 
s  předškoláky. Na  základě po-
zvání ze ZUŠ navštívíme Kul-
turní dům, kde děti zhlédnou 
pohádky. V  červnu společně 
s  rodiči přivítáme léto a  už se 
budeme těšit na prázdniny.

Děti na škole v přírodě

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda je jednou 
ze soutěží organizovaných Mi-
nisterstvem školství, mládeže 
a  tělovýchovy České republiky. 
Žáci naší školy se této soutěže 
pravidelně účastní již mnoho 
let. Příprava na  soutěž je velmi 
náročná. Žáci musí nastudovat 
rozsáhlý odborný text, osvojit si 
řadu nových termínů, výborně 
se připravit na poznávání rostlin 
a  živočichů, ale také perfektně 
zvládnout laboratorní práci. Ti 
nejlepší ze školního kola pak 
reprezentují naši školu v  kole 
okresním. Pro každý školní rok 
má biologická olympiáda jiné 
téma – ta letošní byla pořádá-

na pod názvem Příjem a  výdej 
látek aneb Něco dovnitř, něco 
ven. Velkou radost nám uděla-
la Renáta Jánská ze VII.A, která 
právě okresní kolo této soutěže 
vyhrála. Gratulujeme a přejeme 
mnoho štěstí v kole krajském.

Pechová Lenka, 
učitelka ZŠ

Měsíc duben každoročně za-
končujeme ve školní družině ča-
rodějnickým karnevalem.

Rej čarodějnic ve školní družině

Děti v maskách si užijí odpoled-
ne plné her, soutěží a tance.

Bešťáková A., vedoucí ŠD
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Afghanistán jinýma očima

V  březnu letošního roku na-
vštívil naši školu nadrotmistr 
Petr Kopecký, který slouží jako 
profesionální voják u  43. vý-
sadkového praporu v Chrudimi. 
Na  besedě s  ním se žáci 7. a  8.  
tříd dozvěděli řadu zajímavých 
informací o  struktuře a  fungo-
vání Armády České republiky, 
o její úloze při obraně naší země 
i  o  nasazení a  práci našich vo-
jáků na  zahraničních misích 
v rámci našeho členství v NATO. 
Prostě jaké to je, být vojákem 
z  povolání u  bojového útvaru. 

Při výcviku a obzvlášť na zahra-
niční misi to vážně nemají lehké. 
A  protože nás beseda zaujala, 
pozvali jsme pana nadrotmistra 
do školy ještě jednou. Tentokrát 
to bylo zajímavé vypravování 
o  Afghanistánu, zemi, do  kte-
ré byl pan Kopecký jako voják 
několikrát vyslán, a  tak měl 
možnost ji blíže poznat. S  se-
bou přinesl i  krásné fotografie. 
Mohli jsme se ptát na  vše, co 
nás zajímalo. A  tak jsme se do-
zvěděli nejen o  kultuře a  pří-
rodních krásách této exotické 
země, ale hlavně o  běžném ži-

votě jejích obyvatel. A  víte, co 
nás nejvíc zaujalo? Třeba vypra-
vování o nebezpečných cestách 
ve  vysokých strmých horách, 
které jsou tak úzké, že se na ně 
nevejdou dvě protijedoucí auta, 
o vesnicích, ve kterých je něko-
lik měsíců v  roce tolik sněhu, 
že jsou vesničané rádi, když se 
dostanou alespoň k  sousedům, 
o tvrdém životě v této zemi, kde 
nejbližší lékař je třeba 100 km 
daleko a  jediným dopravním 
prostředkem venkovana je kůň, 
o hrdých obyvatelích země, kte-
ří ctí své tradice.               žáci 7. A

Savování triček v ZŠ

Ve  středu 15. května proběhla 
na naší základní škole odpoled-
ní výtvarná akce. Do školy přišli 
rodiče s dětmi 
a  pomocí této zajímavé techni-
ky si ozdobili přinesená trička. 
Všichni se přitom dobře bavili, 
vymýšleli vlastní postupy a s na-
pětím sledovali vznik originální-
ho oblečení.
Všem účastníkům děkujeme 
a  těšíme se na  další podobnou 
akci.

Lenka Faltová a Iva Trnková

Základní umělecká škola Třebechovice pod Orebem informuje…
Koncertovali jsme ve Zdislavě

V  pondělí 15. 4. 2019 byli naši 
žáci hudebního a  literárně dra-
matického oboru potěšit svým 
vystoupením babičky a dědečky 
v Charitním domě Zdislava. Od-
polední program zahájily žes-
tě, poté si všichni diváci mohli 
zazpívat několik lidových písní 
s  malými houslovými virtuózy 
a nechyběly ani klarinety. Při zá-
věrečné pohádce O Budulínkovi 
zaslzela nejedna babička. 
A  musím přiznat - když se při 
lidovkách rozezpíval celý sál 
i  přísálí, kde čekali naši žáci, 
také jsem otřela slzu...  Dojemné 
a  smysluplné vystoupení! Těší-
me se zase na příští rok!

MgA. Jiřina Krtičková

Ondřej pojede 

do ústředního kola

Ve  dnech 25. a  26. 4. 2019 se 
v  divadle Jesličky Josefa Tejkla 
v Hradci Králové konalo krajské 
kolo celostátní soutěže Dětská 
scéna. Naši školu reprezentoval 
Ondřej Fifka, který ve  své ka-
tegorii zvítězil a  postupuje tak 
do ústředního kola soutěže. Dě-
kujeme za  úspěšnou reprezen-
taci školy a blahopřejeme.

Bubenický workshop

Dne 25. 4. 2019 jsme měli příle-
žitost navštívit zdarma bubenic-
ký workshop Standy Víta v  ZUŠ 
Týniště nad Orlicí. Workshop 
byl tematicky zaměřen na  hru 
na djembe, africké rytmy, groo-
vy a nejen to… 
Moji žáci (jelo jich se mnou 5) si 
zahráli na  nástroje, na  které ni-
kdy dříve nehráli a které nejspíš 
nikdy ani neviděli. Všecko pro-
bíhalo pod skvělým vedením 
Standy Víta, který nám předal 
spoustu zajímavých informací 
velice zábavnou cestou.  

Pavel Plašil, DiS.

Vystoupení v Krňovicích

Ve  středu 1. 5. 2019 proběhly 
ve  skanzenu Krňovice tradiční 
oslavy 1. máje. A stejně tradičně 
se na  programu oslav podíleli 
i naši žáci.
Tentokrát to byly žákyně 1. roč-
níku TO. Ve dvou výstupech za-
tančily lidový tanec na písničku 
Pod našima okny. Živý hudeb-
ní doprovod jim obstaral dět-
ský folklórní soubor Červánek 
z Hradce Králové.

Lenka a Terezka získaly 

na pěvecké soutěži 

Hradecký slavík 2. místa

Ve  čtvrtek 9. 5. 2019 se v  Adal-
bertinu v  Hradci Králové konal 
XXXV. ročník soutěže ve  zpěvu 
lidových písní Hradecký slavík.
Soutěže se zúčastnilo 5 žáků pě-
veckého oddělení. V  I. kategorii 
Tereza Zilvarová, ve III. kategorii 
Natálie Jurajdová a  František 
Svoboda, ve  IV. kategorii Vero-
nika Štursová a  v  VII. kategorii 
Lenka Štěpničková. Všichni sou-
těžící, kteří reprezentovali naši 
školu, podali perfektní výkony. 
Nejtěžší to měli Natálie a  Fran-
tišek ve  III. kategorii, protože 
konkurence 21 soutěžících je víc 
než stresující.
Děkujeme za  úspěšnou repre-
zentaci školy a  oceněným bla-
hopřejeme!

V  době, kdy odevzdáváme náš 
příspěvek do  posledního před-
prázdninového čísla, máme 
před sebou kromě běžné výuky 
všechny aktivity související se 
zakončováním školního roku. 
A  věřte – není jich málo. Čeká 
nás 3. ročník celostátního hap-
peningu ZUŠ OPEN, soutěž Svi-
tavské komoření, ústřední kolo 
celostátní soutěže ZUŠ v recita-
ci, soutěž O týnišťské tajemství, 
soutěž Hradecké Guitarreando, 

2 koncerty absolventů, řada 
koncertů, na  kterých vystoupí 
žáci hudebního oboru, vystou-
pení na  Festivalu muzejních 
nocí, závěrečné vystoupení 
žáků tanečního a  literárně dra-
matického oboru…  Sice vás 
o  tom všem nebudeme moci 

informovat 
hned, ale 
po  prázdninách to rozhodně 
napravíme. 

Tak krásné prázdniny a  dovo-
lené vám všem!!! A  po  prázdni-
nách na shledanou!!!

Lenka Štěpničková získala na soutěži ve zpěvu lidových písní Hradec-
ký slavík 2. místo v  VII. kategoriiTereza Zilvarová získala na  soutěži 

ve zpěvu lidových písní Hradecký slavík 2. místo v I. kategorii

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Heldova městská knihovna
Půjčovní doba během prázdnin:

Oddělení pro dospělé: 

pondělí a čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 -18.00

Oddělení pro děti: úterý 10.00 – 12.00
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Dům dětí a mládeže
V DDM se povedlo:

• Soutěže:

Ani v květnu naši tanečníci z MAD Stylu ne-
zaháleli. Junioři nás reprezentovali na  sou-
těži Betadance v Pardubicích, odkud přivezli 
6., 4. a 1. místo, a následně i na Hronovském jablíčku. Skupina 
MAD Style hlavní pod vedením Aničky Absolonové a Adama Po-
láčka nadále boduje v národních soutěžích, jejich choreografie 
zaujala i Leoše Mareše. 

• Dívky z aerobicku a mladší tanečníci z MAD Stylu předvedli své 
choreografie při vystoupení na Dni matek v Kulturním domě.

• Dopoledne plné her v ZŠ

Jako již tradičně si pedagogové z  DDM připravili dopolední 
soutěžení pro děti z prvního stupně ZŠ ke Dni dětí. Ty si moh-
ly otestovat své fyzické síly, logické myšlení i jemnou motoriku. 
Velkými pomocníky se nám staly děti z 8. třídy ZŠ, které dohlí-
žely na fair play soutěží mladších kamarádů. Za to jim patří náš 
velký dík!

• Pohádkový les – akce ke Dni dětí

V sobotu 1. června odpoledne jsme si pro naše nejmladší kama-
rády připravili tematický pohádkový les. Děti se mohly setkat se 
známými i méně slavnými pohádkovými hrdiny současnosti i let 
minulých. Pohádkové postavy si pro děti připravily stezku s nej-
různějšími úkoly a nechyběly ani záludné otázky.

• V  podvečerních hodinách se konalo také rozloučení taneční-
ků MAD Style s  tanečním rokem a  oslava úspěchů s  příznivci 
v Motoazylu.

• Taneční skupina MAD Style již nyní přijímá přihlášky pro ná-
sledující školní rok. Přijít tančit mohou děti od 5 let, až po do-
spělé.

• Velké poděkování patří vedoucím kroužků za nadšení i výdrž při 
práci s dětmi.

• Zveme všechny příznivce na Kroužkování  - představení kroužků 
spojené se zápisem – v pátek 6. 9. 2019 od 14:00.

Připravujeme pro vás letní příměstské tábory v termínech:

• 1. – 4. 7. 2019 Výletník – 4 dny výletů s kamarády (Litice, Podě-
brady, Josefov a Lanový park)

• 8. – 12. 7. 2019 Trampský týden – výlety do blízkého okolí pěš-
ky i  na  kole, osvojování trampských dovedností, přespávačka 
ve westernovém kempu

• 19. – 23. 8. 2019 Výtvarný příměstský tábor – pletení z pedi-
gu, zdobení triček, kašírování, práce se dřevem i plenérová mal-
ba

• 26. 8. – 30. 8. 2019 Přírodovědný příměstský tábor – výlet 
do ZOO Stěžery, exkurze do života stromu, výlet do  lesů okolo 
Biřičky, výroba zpravodaje, lovení a určování hmyzu apod.
Více informací najdete na našem webu: www.ddmtre.cz
Vzhledem k  chystaným dopravním omezením v  okolí se pro-
gram může změnit. Přihlášky přijímáme do pátku 21. 6. 2019.

• Poslední místa jsou i na letním pobytovém táboře na Zemské 
bráně v Bartošovicích v Orlických horách s týmem Aničky Kade-
řávkové v době od 7. do 19. 7. 2019.

Dívky v choreografii Latino party– archiv DDM

• K  31. 5. 2019 byla ukončena činnost kroužků pro tento školní 
rok. Doufám, že se Vám u nás líbilo a něco nového jste se naučili, 
stejně jako dívky z dívčího klubu, které zvládly nejen šití na stro-
ji, ale i pletení košíků.

Na dívčím klubu– archiv DDM

DDM – Šachy

S  příchodem jara vrcholí další 
sezóna šachistů Třebechovic, 
kteří se připravují v  Domě dětí 
a  mládeže. Naši mladí členové 
hráli soutěže na  krajské i  re-
publikové úrovni. Nejlepšího 
výsledku celé letošní sezóny do-
sáhla Anna Reschelová na Mist-
rovství Čech kat. D10, když vy-
bojovala stříbrnou medaili za 2. 
místo a  potvrdila předpoklady 
adeptky na medailové umístění. 
Od začátku se pohybovala mezi 
dívkami, které hrají společně 
s  chlapci, na  předních pozicích 
a zaslouženě si přivezla z Mostu 
druhou medaili z  republikové 
soutěže. Její bratr Josef skončil 
v  kategorii chlapců do  osmi let 
na  19. místě. Mistrovství Čech 
mládeže v Harrachově hrál v kat. 
H16 T. Zdechovský, ale se 46. 
místem nebyl spokojen. Anna 
s  Tobiášem se v  září zúčastnili 

MČR v rapid šachu ve Žďáru nad 
Sázavou, kde se dobře nastarto-
vali do šachové sezóny 16., resp. 
29. místem. Po  jedenácti letech 
jsme měli dva hráče na Mistrov-
ství České republiky v  rapidu, 
v klasickém šachu hráli tři hráči 
z Třebechovic před deseti lety.
V krajských soutěžích jednotliv-
ců jsou vždy nejdůležitější kraj-
ské přebory v  klasickém šachu, 
které se hrají ve  dvou dnech. 
Nejlepšího výsledku z  našich 
dětí dosáhla Anna Reschelová 
v kat. D12, když získala bronzo-
vou medaili za  dvěma staršími 
dívkami. Bramborovou medaili 
získal opět po  roce v  kat. H16 
Zdechovský, ale čtvrté místo 
znamená postup na Mistrovství 
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Čech, což je dobrý úspěch. Ka-
mil Majoroš skončil na 14. místě, 
bratr Matěj skončil 15. v katego-
rii H12, kde byl Matouš Reschel 
na  7. místě a  těsně mu uniklo 
postupové místo na  republi-
kové mistrovství. Josef Reschel 
hrál dva jednodenní krajské pře-
bory, ve  své kategorii do  osmi 
let byl pátý, když smolně pro-
hrál v  posledním kole partii 
o medaili, mezi staršími chlapci 
do  deseti let skončil 13. Kate-
gorie dorostu H18 se hrála jako 
třídenní turnaj v  HK a  na  velmi 
dobrém pátém místě skončil Ja-
kub Pírko. Turnaj dorostenců má 
mnohem nižší účast než dětské 
přebory, ale umístění naznaču-
je, že máme dalšího hráče pro 
kategorii dospělých. 
Krajský přebor v  rapid šachu se 
hraje se zkráceným časovým 
tempem, které je bližší většině 
našich mladých hráčů. Zlatou 
medaili vybojovala A. Resche-
lová mezi dívkami do deseti let, 
přestože ji těsně stíhala jedna 
velmi dobrá konkurentka. Prv-
ní krajskou individuální medaili 
v hodnotě bronzové získal v kat. 
H16 Kamil Majoroš, když na sed-
mém místě skončil ještě Pírko. 
Jan Reschel skončil bronzový 

v  kat. H14, bratr Matouš v  H12 
byl až na 12. místě a M. Majoroš 
15. v  H10, čímž obhájil umístě-
ní z  klasického šachu. Stejným 
tempem se hrají turnaje Velké 
ceny KH kraje, kterých se účastní 
široké pole hráčů a hráček v pěti 
věkových kategoriích. Každý náš 
hráč měl různé výsledky podle 
svých schopností a  momentál-
ní výkonnosti, několikrát jsme 
si odvezli medailová umístění, 
jeden nejlepší výsledek (nebo 
medaile) uvádím od  nejstarších 
kategorií až po  nejmladší. H16: 
Zdechovský 2., K. Majoroš 3., Pír-
ko 4.; H14: J. Reschel 1. a 2.; H12: 
M. Reschel 5.; D10: Reschelová 
3x 1. a 1x 2.; H10: M. Majoroš 15.; 
H8: Jo. Reschel 1. a  3. V  celko-
vém pořadí seriálu pěti turnajů 
skončili K. Majoroš a  J. Reschel 
na  druhém místě, Reschelová 
suverénně první mezi dívkami. 
Turnaje Hradecké šachové ligy 
v místním DDM určené začínají-
cím šachistům přinesly první zla-
té medaile Jiřímu Součkovi a M. 
Majorošovi, pátý byl Š. Urbánek.
Oddíl dospělých šachistů hraje 
dlouhodobé soutěže družstev, 
letos opět krajský přebor a kraj-
skou soutěž. V krajském přeboru 
jsme zažili výjimečnou sezónu, 

protože jsme dosáhli celkem pěti 
nerozhodných výsledků z  jede-
nácti utkání. Při tříbodovém sys-
tému jsme tak bojovali o udržení 
přeboru až do  předposledního 
kola, kdy jsme porazili doma 
silné Hořice. Dalším unikátem 
byla naše základní sestava, kte-
rou tvořili tři čtrnáctiletí chlapci, 
z  toho dva z  jiných šachových 
oddílů, kterým rádi umožníme 
hrát za  Třebechovice proti kva-
litním soupeřům. Nejvíce bodů 
získal Adam Ret a  nová posila 
Tuvšinbajar, ostatní hráči podá-
vali nevyrovnané výkony. Cel-
kové 11. místo je druhé nejhorší 
v  nepřerušené osmileté historii 
klubu v  krajském přeboru, kde 
jsou však Třebechovice nejmen-
ším městem. V  krajské soutěži 
se naše béčko také pohybovalo 
ve  spodních patrech tabulky, 
když jsme nedokázali navázat 
na výhru v prvním kole. Těsné ví-
tězství v domácím utkání s DDM 
Kostelec zajistilo konečné 10. 
místo a  splnění základního cíle 
udržení příslušnosti v  soutěži 
do dalšího ročníku. Nejvíce bodů 
získali Bednář a  Mařák (hrál 
méně zápasů), z  nejmladších 
hráčů bodoval pouze Reschel, 
ale získané zkušenosti děti jinde 

získat nemohou a  znovu dosta-
nou příležitost mezi dospělými. 
Nejlepší výsledek Třebechovic 
přišel na  KP družstev rapid ša-
chu, který jsme opět pořáda-
li v  místní sokolovně. Mezi 13 
družstvy se sestava Ret, Slavík, 
Kracík, Přibyl a  náhradník Picek 
pohybovala ve  středu tabulky 
a v závěru díky příznivému losu 
jsme se posunuli na  4. místo, 
které je po dvou slabších letech 
návratem do krajské špičky.
Krajského přeboru jednotlivců 
v  Janských Lázních se zúčastnil 
mladý Zdechovský a  v  širokém 
poli startujících se dostal až 
na  10. místo z  krajských hráčů, 
což je vynikající výsledek. Je 
vidět, že mu více svědčí soutě-
že dospělých než mládeže, kde 
nemusí potvrzovat roli nasaze-
ného hráče. Jiní členové klubu 
se zúčastnili přeboru v  bles-
kovém šachu a  Fischerových 
šachách a  tradičních jednorá-
zových turnajů v  Kostelci n. O. 
(12. Chmelař) a  Hradci Králové. 
Další turnaje nás čekají v letních 
měsících, protože šachy jsou ce-
loroční sport a  nová sezóna je 
pomalu za dveřmi.

Jan Slavík, 
předseda šachového klubu

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

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc červen – srpen 2019

10. 6. po  KONDIČNÍ CVIČENÍ S  KLÁROU – přebytečná kila musí 
pryč! Léto začíná! Od 9,30 hod.
17. 6. po VOLNÁ HERNA od 9 – 11,30 hod.
24. 6. po REHABILITAČNÍ CVIČENÍ A CVIČENÍ MIMINEK – mimo-
řádně v  pondělí. Rehabilitační cvičení od  9 hod. Miminka od  10 
hod.
26. 6. st NÁVŠTĚVA DIVADLA DRAK – představení pro nejmenší 
s názvem „Aero“. Sraz před divadlem v 8,45 hod. (představení 9 – 11 
hod.)

Celý červenec bude zavřeno.

V této době pro vás budeme zvelebovat prostory. Chceme vymalo-
vat, vyčistit koberce a udělat velký úklid domečku a také zahrady. 
Pokud by nám někdo mohl pomoci, budeme moc rádi. Prosíme, 
ozvěte se nám.
Aktuální informace sledujte na  vývěskách v  domečku, na  webo-
vých stránkách a na facebooku.

BĚHEM SRPNA BUDE PŘIPRAVENÝ PROGRAM 

PRAVIDELNĚ V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK.

1. 8. čt VÝLET NA  DĚTSKOU ŽELEZNICI A  NA  PARNÍK DO  HK – 
bližší info bude včas zveřejněno
6. 8. út ZUMBIČKA S KLÁROU – od 9,30 hod.
8. 8. čt CVIČENÍ BATOLAT – básničky, písničky, cvičení, opičí drá-
ha… se Šárkou od 10 hod.
13. 8. út CVIČENÍ MIMINEK – od 10 hod.
15. 8. čt REHABILITAČNÍ CVIČENÍ – i o prázdninách protáhneme 
naše těla. Od 10 hod.
20. 8. út SPOLEČNÉ PEČENÍ – v Domečku si připravíme semínkové 
krekry. Od 9,30 hod.
22. 8. čt ZPÍVÁNKY – od 10 hod.
27. 8. út CVIČENÍ BATOLAT – básničky, písničky, cvičení, opičí drá-
ha… s Romčou od 10 hod.
29. 8. čt VOLNÁ HERNA od 9 – 11,30 hod.

Zvýhodněný systém vstupu na slevové karty!

Další informace a pravidelný program najdete na 

www.rcdomecek.com a na fcb Rodičovské centrum Domeček

Přejeme krásné prázdniny a  těšíme se naviděnou při některém 
z našich programů.

V  uplynulých 
týdnech se 
toho v  Le-
sokruhu událo 
opravdu hod-
ně. 24. 4. se 

v  odpoledních hodinách usku-
tečnilo krásné setkání rodičů, 
dětí a  přátel naší lesní školky, 
kdy jsme oslavili Den Země, 
Den dětské knihy a Den ptactva. 
Ve velkém kruhu jsme si společ-
ně zazpívali a poté jsme se podí-
vali na úžasnou ukázku práce se 
psy členů České společnosti or-
nitologické. Na  vlastní oči jsme 
se přesvědčili, že vycvičený pej-
sek je schopen najít i malinkatý 
kousek skořice ukrytý na kmeni 
stromu. A dozvěděli jsme se, že 
tuto dovednost vystopovat urči-
tý pach používají ornitologové 
k  vystopování otrávených náv-
nad, které někteří lidé pokládají 
za  účelem usmrcení dravců či 
jiných zvířat. V dílničkách si děti 
s  rodiči vyrobili ptačí budky, 
které si pak také odnesli domů. 
Vyráběly se budky pro nejrůz-
nější druhy ptáků - sýkorky, kav-
ky, holuby doupňáky nebo brh-
líky. V  autorském koutku zase 
vznikaly originální knihy s  vtip-
nými příběhy vzniklými dílem 
náhody. A velmi oblíbenou čin-
ností byla i výroba semínkových 
bomb. Semínka lučních květin 
se vmíchají do směsi hlíny a jílu 
a  tvoří se kuličky. Po  uschnu-
tí kuličky vezmete a  rozházíte 
do  louky či trávníku, kde chce-
te, aby vzešly. Hlína, ve  které 
jsou semínka ukrytá, je ochrání 
před ptáky a  zároveň jim dodá 

po dešti vláhu k vyklíčení. Geni-
álně jednoduché.
Začátkem května se slavil 
ve  více než 20 zemích světa 
Světový den lesních mateřských 
škol. I  my jsme se k  této oslavě 
připojili a na „Mechovém palou-
čku“, jak toto místo pojmenova-
ly naše děti, jsme již podruhé 
tuto událost oslavili zpěvem 
lesní hymny. Paloučkem se nes-
la píseň „Jsme děti lesa, slunce, 
země, ohně, vody. Jsme děti 
lesa, my chcem venku být.“ Pro 
návštěvníky byly připraveny 
i ukázky různých pomůcek, kte-
ré používáme při předškolní pří-
pravě dětí v lese, zejména k roz-
voji matematické a  čtenářské 
pregramotnosti.

Asociace lesních 
m a te ř s k ýc h 

škol aktu-
álně za-
s t ř e š u j e 
v  ČR více 

než 120 
lesních ma-

teřských škol 
a  klubů, včetně Lesokruhu. 
Z  toho je pouze 30 certifikova-
ných podle standardů kvality 
ALMŠ, jejichž cílem je zaručit 
dětem, rodičům i  pracovníkům 
školek a  klubů určitou kvalitu 
práce lesních školek a  klubů. 
Od 1. 4. 2019 je držitelem toho-
to certifikátu i Lesokruh.
11. 5. uspořádal Lesokruh v par-
ku Na Obci, společně se Zašívár-
nou (soukromý klub s kavárnou 
a  dětským koutkem v  prosto-
rách bývalého Kerama) Férovou 
snídani. Záměrem této celo-

republikové akce je zviditelnit 
problematiku častého neférové-
ho jednání s producenty potra-
vin v  zemích třetího světa, kdy 
pěstitelé banánů, kakaových 
bobů, kávy a  spousty dalších 
produktů nedostávají za  svou 
práci dostatečně zaplaceno 
a  stěží jsou schopni uživit své 
rodiny. Na  tomto setkání měli 
návštěvníci možnost ochutnat 
potraviny označené mezinárod-
ní značkou Fair Trade, ale také 
potraviny lokálních farmářů. 
Jedna z  organizátorek oblíbe-
né platformy Scuk, která se za-
měřuje na  sdružování lokálních 

farmářů, nám představila, jak 
tento způsob prodeje lokál-
ních potravin funguje, a  mohli 
jsme ochutnat spoustu dobrot. 
Snídaně se zúčastnilo 25 lidí 
a skoro 20 dětí. Nálada byla bá-
ječná, myšlenka komunitního 
setkání u společné snídaně for-
mou pikniku se zúčastněným 
tak zalíbila, že se spontánně 
rozhodli takovýto společný pik-
nik uspořádat za  měsíc znovu. 
Tímto jsou všichni zájemci sr-
dečně zváni.

Martina Kašparová, 
koordinátorka lesního klubu
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Dne 15. 5. 2019 se konala výroč-
ní členská schůze členů Klubu 
důchodců v  Kulturním domě. 
Zahájena byla tanečním vy-
stoupením ZUŠ Třebechovice 
pod Orebem. Bylo to jistě pěk-
né zpestření a všem přítomným 
se toto vystoupení moc líbilo. 
Výroční schůze se zúčastnil 
za  městský úřad pan staros-
ta Mgr.  Drašnar, paní Čížková 
a starostka Jeníkovic Ing. Hojná 

Klub důchodců informuje…
Kosařová. Všichni byli seznáme-
ni s  činností a  hospodařením 
za  rok 2018. Byl vzpomenut 
i vznik Klubu důchodců v Třebe-
chovicích pod Orebem. Při této 
příležitosti předsedkyně klubu 
poděkovala jménem všech paní 
Anežce Štanclové, která dělala 
do  voleb v  roce 2018 kroniká-
řku, a předala jí kytičku. Od vo-
leb je kronikářkou paní Miluška 
Svobodová.

Paní A. Štanclová, M. Svobodová a A. Nosková

Výroční schůze se zúčastnil za Městský úřad pan starosta 
Mgr. Drašnar, paní Čížková a starostka Jeníkovic Ing. Hojná Kosařová

V  diskuzi pan starosta zoodpo-
věděl přítomným jejich dotazy. 
Pak při občerstvení následovala 
volná zábava s  hudbou i  tan-
cem. I  za  to, že můžeme pořá-
dat tyto výroční členské schůze 
v Kulturním domě i s malým ob-
čerstvením, děkujeme Městské-
mu úřadu v Třebechovicích.

Dne 25. 6. 2019 se uskuteč-

ní vlakový výlet do  Spálova 

na  Riegrovu stezku. Cesta 
do Semil podle Jizery je dlouhá 
4,5 km. Odjezd z  vlakového ná-
draží v  6.37 hodin. Sledujte vý-
věsku KD i na červenec a srpen, 
další Haló vyjde až v září!
9. 7. 2019 - výlet Loučeň, Dě-

tenice, Chlum 

KULTURA

V  muzeu můžete navštívit no-
vou výstavu věnovanou malířce, 
ilustrátorce a  módní návrhářce 
Marie Fischerové Kvěchové (1892 
– 1984). Proslavila se především 
jako ilustrátorka dětských kní-
žek, která si získala srdce malých 
i  velkých čtenářů. První knihu 
lidových říkadel a  písniček „Na-
šim dětem“ vydala v  roce 1916. 
Dále následovalo mnoho dalších 
titulů např. „Paci, paci, pacič-
ky“, „Babička“, „Skřivánčí písně“, 
„Broučci“, „Můj památníček“, „Ja-
rabáček“. V  roce 1929 vyšel po-
prvé Kožíškův slabikář „Poupata“, 
který ilustrovala a  ze kterého se 
učilo mnoho generací, a  to až 
do roku 1948, kdy vyšlo jeho po-
slední, upravené vydání. 

Kouzelné obrázky Marie Fischerové Kvěchové 
Malířčinou celoživotní inspirací 
byly děti a lidové umění. Setká-
váme se s nimi na nespočetných 
kresbách, malbách a portrétech. 
Její kresby si našly uplatnění 
i  v  mnoha oblastech užitého 
umění, objevovaly se na  dopis-
nicích, na  firemních propagač-
ních materiálech, betlémech, 
kalendářích, na  dětských hra-
cích kostkách, vystřihovánkách, 
obrazech pro školy, pohledni-
cích, knihách, její pohádky byly 
na diafilmech…
Marie Fischerová-Kvěchová se 
věnovala i  textilní tvorbě, navr-
hovala dětské a  ženské oděvy, 
oblečky pro loutky, dezény po-
tištěných textilií. V  roce 1925 
získala za  svoje práce zlatou 

medaili na  Mezinárodní výsta-
vě užitého umění a  průmyslu 
v Paříži.
Zájem o  lidové umění a  ze-
jména o  kroje u  ní vypěstova-
la její matka Marie Kvěchová. 
Malířka i  s  rodinou podnikala 
cesty na  Slovensko do  oblasti 
Trenčína, Zvolena, Liptovského 
Mikuláše, na  Chodsko, do  Poji-
zeří, Slezska, na Slovácko, Kopa-
nice, Valašsko. Za lidovým umě-
ním cestovala i  do  zahraničí,

Vernisáž nové výstavy v TMB - vnoučata Marie Fischerové Kvěchové:
 Helena Kratochvílová a Jan Borek (vlevo), Josef Hánl,

 majitel rozsáhlé sbírky a vedoucí muzea
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V pondělí 19. srpna začíná Filmové léto a s ním přijede do Třebe-
chovic pod Orebem Kinematograf bratří Čadíků. Aktuální informa-
ce najdete na www.itrebechovice.cz 

Bc. Jan Šimek, kulturní referent

na Zakarpatskou Ukrajinu, do Ju-
goslávie a Bulharska. Z cest si při-
vážela mnoho studijního materiá-
lu v podobě kreseb lidových krojů 
a portrétů místních obyvatel.
Výstava představí část rozsáhlé 
sbírky Josefa Hánla, který již více 
jak 30 let sbírá vše z tvorby této 
autorky. Na  vernisáž přijala po-
zvání malířčina vnučka Helena 
Kratochvílová, která společně 
se svým bratrem Janem Borkem 
zavzpomínala na jejich babičku.
Výstava bude otevřena do 29. září 
2019. Rozšířili jsme i  sortiment 
muzejní prodejny o knihy, dřevě-
né kostičky a pohlednice MFK.

Petra Jahnová

Poděkování

Středisko místní kultury děkuje za  pomoc při realizaci akce Pále-
ní čarodějnic Technických službám, DDM, DS Symposion, hasi-
čům a  Junákovi – českému skautu (všichni z  Třebechovic pod 
Orebem) a  dále všem, kdo spolupracovali na  slavnosti Svátek 
matek, konkrétně DDM, RC Domeček z.s., TJ Orel, ZŠ a  ZUŠ (tak-
též všichni z Třebechovic pod Orebem). A samozřejmě i Klubu RC 
modelářů Třebechovice. Venkovní občerstvení na oba dny připra-
vili manželé Prchlíkovi a  jejich firma „Prase na  rožni“. Obě akce 
se těšily velké účasti a  doufejme, že se příští rok sejdeme opět 
v hojném počtu.

600 let orebitů

Město Třebechovice pod Orebem, Třebechovické muzeum betlé-
mů, Orebikers Czech – Třebechovice pod Orebem a projekt „Bojov-
níci boží – 600 let“ si pro vás připravili na  sobotu 8. 6. 2019 slav-
nostní akci s názvem „600 let orebitů“. Co vás čeká?
9:00 – 12:00 hod. program v Třebechovickém muzeu betlémů 
Husité, orebité, práčata – vědomostní kvíz nejen pro děti, ukázky 
husitských zbraní
12:30 hod. Odhalení památníku na vrchu Oreb
13:00 hod. Slavnostní průvod z Orebu do areálu Motoazylu
14:00 hod. Zahájení programu v areálu Motoazylu
středověká kapela Řemdih, dobové ležení, šermířské vystoupení, 
divadelní soubor Symposion – „Historie netradičně“, řemeslné stán-
ky, projížďky kočárem, výstava zbraní, speciální pivo a pokrm
18:00 hod. akustické hudební duo Two 4U
20:00 hod. koncert skupin Kabát Band CV a Abdera

Folklorní večer 
v Třebechovicích pod Orebem 

Ve středu 19. června od 18 hodin se Kulturní dům roztančí s folk-
lórními soubory z Mexika a Slovenska.

Trenčan

Folklorní soubor Trenčan patří 
mezi nejstarší a  nejvyspělejší 
soubory na  Slovensku. Přestože 
se zaměřuje především na  kul-
turní dědictví trenčínského regi-
onu, velkou část jeho repertoáru 
tvoří i taneční, hudební a pěvec-
ké interpretace lidových tradic 
pocházejících z ostatních regionů Slovenska. 

Tierras Mexicanas - Ciudad de México

Soubor Tierras Mexicanas chce být otevřenými dveřmi mezi publi-
kem a mexickou kulturou. Ukazuje rozmanitost mexických a obec-
ně latinskoamerických tanců a hudby. Mexické lidové tance pochá-
zejí ze Střední Ameriky, kde tyto 
tance tančili, aby se zavděčili 
bohům Mayů a Aztéků.

Vystoupení souborů se koná 
ve  spolupráci s  Mezinárodním 
folklorním festivalem Pod Zviči-
nou, Lázně Bělohrad.

Vstupné 50 Kč, děti do  15-ti let 
vstup zdarma. Stylové občerst-
vení zajištěno.

Ve  čtvrtek 13. června přijede do  Kulturního domu Východočes-
ké divadlo Pardubice s poetickým večerem „Už ráno začal večírek“ 
k uctění památky významného básníka a textaře Pavla Šruta. Pořad 
začíná v 19:00 hod., vstupné bude 100 Kč a lístky si můžete zakou-
pit v předprodeji v Infocentru na Masarykově náměstí.

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

Kvalitně za rozumnou cenu  
a s dopravou zdarma 
Tel.: 603 701 992 

INZERCE
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NĚCO Z HISTORIE

Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování) 
Pokračujeme domy po levé straně Pardubické ulice ve směru k železniční trati…

Čp. 175
V roce 1785 byl majitelem Jan Kodim, v  roce 1812 Wiktor Czerny. 
Smlouvou trhovou z  27. 9. 1877 se majiteli stali František Barvíř 
a Marie Barvířová.
Dalším majitelem se 9. 3. 1924 stal jejich syn František Barvíř a jeho 
manželka Františka. Usnesením o udělení příklepu z 24. 3. 1937 se 
majitelem stal Václav Lelek a smlouvou trhovou v roce 1946 přešlo 
vlastnictví na  Josefa Sedláka a  Františku Sedlákovou (roz. Lelko-
vou). V roce 1991 dům zdědily jejich děti, Olga a Josef. V roce 2000 
se pak majitelkou celého domu stala Olga, provdaná Kolovratníko-
vá. Ta ho v roce 2008 převedla na svoji vnučku.
V  domě byl obchod. V  roce 1904 Josef Michálek zřizuje v  tomto 
čp. pekařskou dílnu a  pec. V  roce 1905 pak František Barvíř pro-
vádí přístavbu obchodu, v  roce 1926 přístavbu chlívku, dřevníku 
a záchodu, v roce 1932 přístavbu místnosti pro stáčení piva. V roce 
1947 Františka Sedláková provádí výměnu střechy a v roce násle-
dujícím další stavební změny, např. výměnu a zvýšení stropu nad 
částí obytné budovy. Po zrušení obchodu a pekárny byla pekárna 
zbořena a na jejím místě byl asi v roce 1960 postaven obytný dům. 
Po  roce 2000 byl dům několik let neobydlený, chátral, takže sou-
časný majitel jej v roce 2010 zbořil a na jeho místě postavil nový. 
František Barvíř měl původně obchod a  krupařství, jako krupař je 
uveden např. v roce 1898. Později měli Barvířovi krámek s potravina-
mi a malou pekárnu. Měli tři syny. Starší syn Josef emigroval za prací 
do Kanady. Druhorozený syn František si zvolil mlynářské povolání, 
pracoval v Dolním (Kohoutově) mlýně, kde se pekl i chléb. Tam zís-
kal i pekařské znalosti, které se mu hodily poté, když jako mlynářský 
tovaryš utrpěl pracovní úraz (údajně jej zranila řemenice transmisní-
ho pohonu mlýna) a těžkou mlynářskou práci již vykonávat nemohl. 
František tak zůstal natrvalo doma u rodičů, pekl chleba a pečivo pro 
jejich krámek, kde matce pomáhal i  s  prodejem. Nejmladší Václav 
byl číšníkem, pracoval i v zahraničí, např. v Londýně. V roce 1924 je 
Františku Barvířovi ml. povolen obchod smíšeným zbožím a moukou. 
V roce 1931 mu však není udělena koncese ke stáčení piva do lahví, 
tu dostává až v roce 1932. V roce 1933 je Václavu Barvířovi povolen 
obchod s  rybami. Manželka Františka Barvíře, Františka Barvířová, 
měla od roku 1936 povolení pro pekařskou dílnu strojní. Také její dru-
hý manžel Josef Sedlák byl pekař. Pekařská dílna a pece byly na pra-
vé straně pozemku, obchod – pekařství a smíšené zboží byl v domě 
na rohu. Františka Sedláková provozovala obchod do roku 1953. 
V  roce 1890 tu bydlel krupař František Barvíř s  manželkou Marií 
a syny Josefem, Františkem a Václavem, v roce 1921 majitel obcho-

du smíšeným zbožím a moukou František Barvíř s manželkou Marií, 
která byla obchodnice, jejich syn - pekař František a vnučka Pavlína 
Barvířová, dcera Josefa. V roce 1930 tu bydlel obchodník František 
Barvíř ml. s manželkou Františkou, jeho matka výminkářka a bratr 
Václav, který byl číšník. František Barvíř st. zemřel v roce 1930, jeho 
manželka Marie v  roce 1931. František Barvíř ml. zde žil do  roku 
1964. Josef Sedlák, druhý manžel Františky Barvířové, zemřel v roce 
1946. Po zrušení obchodu bydleli v původním domě Františka Sed-
láková se synem Josefem. V  části postavené po  zbořené pekárně 
žila dcera Olga s manželem Josefem Kolovratníkem a dcerami. Ti se 
v roce 1972 odstěhovali. 
V  tomto domě se 5. dubna 1879 narodil a žil zde František Barvíř 
ml., který v roce 1912 založil v Třebechovicích „Kroužek skautů“. Až 
do roku 1935 byl členem předsednictva třebechovického skautin-
gu ve funkci náčelníka (vůdce střediska), poté byl zvolen doživot-
ním čestným náčelníkem. Třebechovičtí skauti mu za jeho zásluhy 
v  devadesátých letech 20. století poděkovali pietní úpravou jeho 
hrobu na  Orebu, opatřeného deskou se skautskou lilií a  nápisem 
„Založil v roce 1912 Kroužek skautů v Třebechovicích p. O.“

Čp. 176 a 671
V roce 1785 byl majitelem Pavel Ježek, v roce 1812 Wenzel Ježek, 
v  roce 1852 V. Habásek. Smlouvou trhovou ze 6. 4. 1854 se maji-
telkou ¼ stala Marie Kotková, v  roce 1856 je pak Marie Kotková 
majitelkou celého domu. Odevzdacím listem z  roku 1882 přešla 
polovina na  Marii Valáškovou. Smlouvou trhovou z  roku 1885 se 
majitelkou druhé poloviny stala Františka Šolínová a  v  roce 1896 
přešla její polovina na  Josefa Kovaříka a  Marii Kovaříkovou. Polo-
vinu Marie Valáškové v roce 1904 koupili Karel a Antonie Bouško-
vi a v roce 1905 Josef a Marie Kovaříkovi, majitelé druhé poloviny. 
V roce 1911 pak dům koupili Karel a Marie Svobodovi a v roce 1939 
František a Anna Halamkovi. V  roce 1963 zdědili po  jedné šestině 
Miroslava Halamková, František Halamka a nezl. Jaroslav Halamka. 
V roce 1971 se majitelem stal mladší syn Františka Halamky. V ma-
jetku rodiny zůstává doposud.
V  roce 1904 Josef Kovařík provedl (po  požáru) přestavbu stavení 
ze základu, která byla dokončena v roce 1905. V roce 1911 si Karel 
Svoboda pro svoji natěračskou živnost přistavěl dílnu. V roce 1945 
František Halamka zřídil výkladní skříně ke své hodinářské dílně.
Když roce 1939 koupili dům Halamkovi, tak si bývalou dílnu v zadní 
části, která má číslo 671 předělali na byt, kde sami ve 2 místnostech 
s příslušenstvím bydleli, a na půdě si pan Halamka zařídil hodinář-
skou dílnu, kterou sem přestěhoval z Přemyslovy ulice čp. 535. Pan 
Halamka prodával, opravoval hodiny a hodinky, spravoval zlatnické 
věci do roku 1948, pak živnost zrušil a šel pracovat do továrny.
V roce 1890 tu bydlel dělník Josef Valášek s manželkou, synem An-
tonínem, dcerou Annou a rodinou dcery Marie (prov. Dubšekové) 
– dělníkem Antonínem Dubšekem t.č. ve vězení v Hradci Králové, 
a čtyřmi dětmi, dále krejčí Josef Šolín s manželkou a čtyřmi dětmi 
a dalších sedm lidí. V roce 1921 zde byl uveden natěrač Karel Svo-
boda s manželkou Marií a synem Karlem, soustružník Josef Švadlák 
s manželkou, lakýrník Ladislav Svoboda s manželkou. V roce 1930 
tu stále bydlel natěrač Karel Svoboda s  manželkou. Po  roce 1939 
zde, jak jsem uvedla výše, bydleli v zadní části Halamkovi. V přední 
části domu - čp. 176 bydleli nájemníci - Barborkovi. Ti se po  roce 
1945 odstěhovali a pak se Halamkovi přestěhovali dopředu do čp. 
176. Vzadu po  roce 1945 bydleli Vaníčkovi. Anna Halamková zde 
žila do roku 1963, její manžel František do roku 1972. Dcera Miro-
slava Halamková se v roce 1970 odstěhovala, syn František se od-
stěhoval také. Od roku 1972 zde bydlí majitelé.
Požár domu byl zaznamenán: „14. září 1904 o půl 2. hodině v noci 
zachvácen požárem domek Kovaříkových a Bouškových, obydlená Čp. 175 v první čtvrtině 20. století
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½ příbuznými Duškovými, padl 
celý, Kovaříkovi pojištěni na po-
lovinu obnosem 1200 K, druhá 
polovina pojištěna nebyla. Požá-
rem tím ohrožen sousední dům 
pekaře a  obchodníka Barvíře, 
jemuž na  dvoře úplně shořely 
chlévy. Při poplachu a  vynášení 
z  domu Barvíře ukradeno mu 
několik kusů peřin i  několik ho-
molí cukru.” Ještě v  témže roce 
Josef Kovařík čp. 176 provádí 
přestavbu stavení ze základů.

 Pohled do Pardubické ulice 
(rok 1943)

Čp. 177 
V roce 1812 byl majitelem domu Johann Rischawy. Odstupním lis-
tem z roku 1829 se majitelkou stala Anna Ryšavá, která byla prov-
daná Hudcová, v roce 1837 se tak majitelem poloviny stal Vincenc 
(Čeněk) Hudec. Na základě odstupního listu z roku 1880 se Čeněk 
Hudec stal majitelem celé nemovitosti. V roce 1888 pak dům kou-
pili manželé Josef a Anna Vávrovi. Již v roce 1890 přešla polovina 
Josefa Vávry na jeho manželku Annu a ta v roce 1890 dům prodala 
Bohumilu a Josefě Uhlířovým. Odstupním listem z roku 1907 se Jo-
sefa Uhlířová stala majitelkou celého domu. V roce 1925 odstupní 
smlouvou přešlo vlastnictví poloviny na  Antonína Valáška a  jeho 
manželka Josefa, rozená Uhlířová měla právo předkupní. V  roce 
1941 zdědila Josefa Valášková po matce polovinu domku. Od roku 
1984 do roku 1992 vlastnily domek její dcery Zdena a Josefa. Po-
lovinu Josefy zdědily v roce 1992 její děti - Petra Marečková a Jiří 
Vydržel. V roce 1993 koupil domek Luboš Bastl. V roce 2000 přešlo 
vlastnictví na jeho manželku Hanu Bastlovou, která domek v roce 
2008 prodala současnému majiteli.
Domek téměř osmdesát let nezměnil svoji podobu. Poslední větší 
úpravy a přístavby uskutečnili Valáškovi, když v roce 1941 byl po-
staven sklep, sýpka, seník a také v zadní části dvora za původním 
domkem bylo postaveno technické zázemí pro prodejnu uhlí – kan-
celář a váha. Mezi dvorem a vedlejším čp. 178 byla totiž průjezdná 
ulička, takže povoz s uhlím ze dvora projel přes váhu a uličkou vyjel 
okolo tehdejšího rybníčka do ulice Na Katovně.
Antonín Valášek byl původně vyučený hrnčíř a pracoval v hrnčířské 
dílně u Peců v Heldově parku. V roce 1925 získal živnostenský list 
na obchod uhlím. Koně a povozy, které měl na rozvážku uhlí, vyu-
žíval i  pro další povoznické zakázky. Vozil např. kámen na  stavbu 
krňovického mostu. Obchod uhlím a dřívím provozovali Valáškovi 
do roku 1949, kdy jejich firma byla začleněna do fy: Uhelné sklady 
čs. dolů a zde zůstal prodejní sklad. Nebylo to však nadlouho, sklad 
zde přibližně v polovině 50. let skončil.

Po  roce 1993 zde měl Luboš Bastl pneuservis a  opravnu vyso-
kozdvižných vozíků, ve  které pracoval se svými syny Martinem 
a Lubošem.
V roce 1890 tu bydlel obuvnický mistr Bohumil Uhlíř s manželkou 
Josefou a dětmi, vdova Barbora Štěchová se dvěma dcerami, dělník 
Václav Šmíd s manželkou a dvěma dětmi, dále zámečnický tovaryš 
Antonín Kilingr s manželkou a pěti dětmi. V roce 1921 zde žily ro-
diny tří dcer Uhlířových: kontrolor v okresní nemocniční pokladně, 
původně holič Bohuslav Skalický s manželkou Otýlii a dětmi Bože-
nou a Josefem, obuvnický dělník v továrně na obuv bratří Arnoldo-
vé Antonín Netík s manželkou Annou a dětmi Antonínem, Annou 
a Josefem a hrnčíř v hrnčířství Jindřicha Černého Antonín Valášek 
s manželkou Josefou a vdova Josefa Uhlířová. Nestarší syn Uhlířo-
vých – Bohumil se již odstěhoval do Petrovic. Postupně se odstě-
hovaly i obě sestry Josefy, a tak v roce 1930 zde byl hlášen majitel 
obchodu uhlím Antonín Valášek s  manželkou a  dvěma dcerami – 
Zdenou a Josefou. Antonín Valášek zde žil do roku 1964, jeho man-
želka Josefa do  roku 1984. Pak byl domek další roky neobývaný. 
Nyní zde bydlí současný majitel.
Antonín Valášek měl staršího bratra Jaroslava, který byl jedním ze 
zakladatelů třebechovického fotbalu.
Zdena Valášková vystudovala pražskou konzervatoř. V  roce 1956 
se vdala a odstěhovala se do Olomouce, kde zpívala v divadelním 
sboru. Jejím manželem byl šéfdirigent Moravské filharmonie v Olo-
mouci Jaromír Nohejl, zasl. umělec.
Druhá dcera Valáškových, Josefa, vystudovala lékařskou fakultu 
v Praze. Po promoci v roce 1952 se vdala a odstěhovala do Rychno-
va nad Kněžnou, kam dostala do tamní nemocnice tzv. umístěnku. 
Jejím manželem byl Jiří Vydržel, syn Josefa Vydržela a Anny, rozené 
Vitouškové.

Antonín Valášek při rozvozu uhlí

Čp. 178
V roce 1785 byl majitelem této nemovitosti Josef Špringar, v roce 
1812 byl uveden Joseph Springar a v roce 1852 František Probošt. 
V  roce 1879 hospodářské stavení koupili Jiří a  Antonie Prášilovi. 
V  roce 1918 se na základě odstupního listu stala Antonie majitel-
kou celé nemovitosti. Ta pak přešla v roce 1920 a syna Václava Prá-
šila a  v  roce 1942 na  jeho syna Adolfa Prášila. Notářským spisem 
z  roku 1945 pak byla polovina připsána jeho manželce Anně Prá-
šilové. V roce 1967 zdědil nemovitost její syn Jaromír Prášil. Vlast-
níkem byl až do roku 2016, kdy dům zdědila jeho sestra Miroslava 
Jedličková, která ji ještě ten rok převedla na současné majitele. 
Dlouhá léta zde bylo hospodářství, v  roce 1946 Adolf Prášil usku-
tečnil stavbu kuchyně, vepřince a záchodu. Další opravy a úpravy 
domu pak proběhly až v  letech 2006 - 2013, kdy dům změnil čás-
tečně svůj vzhled. Ve dvoře byla v roce 2000 postavena dílna.
V  roce 1890 tu bydlel rolník Jiří Prášil s  manželkou a  čtyřmi dět-
mi, v  roce 1921 rolník Václav Prášil s manželkou, synem Vilémem, 
a  sourozenci Marií a  Antonínem, v  roce 1930 rolník Václav Prášil 
s  manželkou Annou, syny Adolfem a Vilémem a  snachou Annou. 
Do roku 1941 zde žil také bratr Václava Prášila, Antonín. Vilém Prášil 
se s rodinou odstěhoval. Zůstala zde bydlet rodina Adolfa Prášila, 

Čp. 177 v 80. letech 20. století
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který zde žil do roku 1965, jeho manželka Anna do roku 1967. Dce-
ra Miroslava se v roce 1967 odstěhovala a v domě dál žil až do roku 
2016 jejich syn Jaromír. Od roku 2008 zde bydlí rodina současného 
majitele.
Prášilovi po několik generací hospodařili. Měli krávu, kozy, prasata 
a drůbež. Na pole jezdili přes celé město až k Osiku. Po založení JZD 
do něj vstoupili a dál pracovali v zemědělství.
V  roce 1931 se zde Adolfu a Anně Prašilovým narodil syn Jiří Prá-
šil, pozdější dlouholetý aktivní činovník třebechovického střediska 
Junák.
V kronice města jsou k tomuto domu zapsány dvě nešťastné udá-
losti. Na straně
182: „ Oběsil se 31. 10. 1875 majitel čísla 178 František Probošt, 
řezník ze vsi Věkoš, pochován na  Pouchově, pro rozmrzelost nad 
neuspořádanými peněžitými poměry.“ Druhá událost pak na straně 
187: „ 7. 4. 1885 utopil se 3letý Karel Prášil z čísla 178 v 10 hodin 
ráno, otec odešel na trh dobytka, pak našel synka na severním bře-
hu rybníčka U Katovny.“
Za  tímto domem, směrem do  slepé uličky, byly na  pozemku pat-
řícím k čp. 178 postaveny dva domy. Čp. 392 původně stálo v ulici 
Žižkova. Nově dostal toto čp. dům dostavěný na tomto místě v roce 
1997. Druhý dům s čp. 300 stál původně v ulici Orebitské. Nově ho 
pak dostal dům zde postavený v letech 1978-80.

Ze vzpomínek, materiálů a fotografií poskytnutých panem Jiřím Vydr-
želem, paní Miroslavou Jedličkovou, za přispění dalších spoluobčanů, 
z kroniky města, obrazové kroniky města a ostatních materiálů ulože-
ných ve Státním okresním archivu v Hradci Králové připravila za Hel-
dovu městskou knihovnu Jana Rückerová.

Čp. 178 při velké vodě v roce 1925

Na pravém břehu řeky Dědiny se 
nad městem Třebechovice pod 
Orebem zvedá mírný kopec, dří-
ve zvaný Vinice. Za starých časů 
zde byla pěstována vinná réva. 
Za  náboženských bouří roku 
1419 a v dubnu 1420 zde tábořil 
lid pod vedením kněze Ambro-
že z Hradce Králové, který inici-
oval vzpouru proti hradeckému 
purkrabímu Jindřichovi z  Var-
tenberka. Tehdy byla Vinice pře-
jmenována na Oreb dle biblické 
hory, u které se Mojžíšovi zjevil 
v hořícím keři Hospodin.
Zde stávala od  nepaměti malá 
kaple a  není jisté, zda byla zni-
čena již v  roce 1420, nebo byla 
zbořena při stavbě nového kos-
telíka Božího Těla. Tento dřevě-
ný kostelík vystavěl roku 1528 
majitel opočenského panství 
Zdeněk Trčka z Lípy. Starý koste-
lík byl stržen v roce 1826 a z ini-
ciativy třebechovického rodáka 
Jana Theobalda Helda (1770 
- 1851) zde byl vystavěn kostel 
nynější, vysvěcený 20. září 1835.

Období husité - orebité

Vraťme se však na  počátek 15. 
století, do rozbouřené doby cír-
kevního schizmatu. Král Václav 
IV. pod nátlakem církve a bratra 
Zikmunda v roce 1419 rozkázal, 
aby kostely, kde se již podávalo 
z  kalicha „pod obojí způsobou“ 
byly vráceny kněžím podávají-
cím tělo Boží postaru. Proto lid 
demonstrativně odpověděl tím, 
že přestal chodit do  chrámů 
a  vybíral si návrší. Zde na  ho-

rách a význačných místech, tedy 
blíže k Bohu a pod širým nebem, 
přijímal tělo a  krev Páně, tedy 
v  rozporu s  oficiálním učením 
katolické církve. Návrším dával 
pod vedením svých kazatelů 
biblická jména, v  našem přípa-
dě Oreb. Ten se stal vyvoleným 
místem nedaleko Hradce a  tak-
řka uprostřed severovýchod-
ních Čech. Vzniklo tak Orebské 
bratrstvo, podobně jako v  Tá-
boře táborité, na  obranu své 
země, své víry a  vlastního do-
mova. Z  Hradce Králové se stal 
po  příchodu Jana Žižky v  roce 
1423 „Menší tábor“ a orebité se 
po Žižkově smrti (11. října 1424) 
dále nazývali sirotky.

Vlastenecké vzepětí 

v letech 1868 - 1870

Podruhé se vrch Oreb zapsal 
do historie po téměř dalších 450  
letech. V  roce 1866 měla vál-
ka Rakouska proti Prusku roz-
hodnout dlouholeté soupeření 
obou států. Rozhodující bitva se 
odehrála nedaleko Třebechovic 
na Chlumu u Sadové, jež je zná-
mější jako bitva u  Hradce Krá-
lové. Dne 3. července 1866 zde 
proběhla druhá největší bitva 
v evropských dějinách (až do 1. 
světové války), kdy na  obou 
stranách bojovalo téměř půl 
milionu mužů. Bitva rozhodla 
o  tom, že poražené Rakousko 
bylo nuceno učinit rozsáhlé 
ústupky v oblasti státoprávního 
vyrovnání. Vznikl Rakousko – 
Uherský dualismus (20. 5. 1867), 

císař František Josef byl koruno-
ván uherským králem, nikoliv 
však českým. České nároky byly 
opomenuty, vůdcové národa 
F. Palacký a  F. L. Rieger vznes-
li protest na  českém zemském 
sněmu. Vznikl Manifest proti du-
alismu a  pouliční demonstrace, 
které sjednotily politickou scé-
nu mladočechů se staročechy. 
Češi využili nového spolkového 
a shromažďovacího zákona z 15. 
listopadu 1867 a začali svolávat 
mnohatisícová shromáždění 
pod širým nebem za  české stá-
toprávní vyrovnání.
První z nich se konalo 10. 5. 1868 
na  historicky památném Řípu. 
Jeho rezoluce vyvolala lavinu 
podobných akcí, které historik 
Jaroslav Goll, rodák z  Chlum-
ce nad Cidlinou (1846 - 1929), 
navrhl nazývat „Tábory lidu“. 
Konaly se nejen v  Čechách, ale 
přenesly se i  na  Moravu a  po-
kračovaly na  desítkách dalších 
míst. Měly podpořit české poža-
davky, byly reakcí na  perzekuci 
českého tisku a  protestem pro-
ti stávající legislativě. Většinou 
nebyly úředně povoleny a staly 
se vyjádřením názorů lidu a čes-
kých poslanců na zemském sně-
mu v Praze. Političtí vůdcové se 
na  těchto táborech učili komu-
nikovat s obyčejnými lidmi. Byla 
vybrána místa s  vazbou na  vý-
znamné okamžiky českých dějin 
– např. Střelecký ostrov v Praze, 
Bezděz, Blaník, Kaňk u  Kutné 
hory, Karlštejn nebo Bílá hora, 
z  našeho okolí pak Potštejn, 

Chlum u  Hradce Králové nebo 
Branka u Náchoda – oboje s vaz-
bou na  nedávnou válku v  roce 
1866. Jedním z  historicky vý-
znamných míst byl i  vrch Oreb 
u Třebechovic.
Účast na táborech lidu, které or-
ganizovali místní politici nebo 
veřejně činné osoby, však neby-
la bez rizika, neboť svolavatelé, 
ale někdy i  účastníci, riskovali 
zatčení. Slavnost položení zá-
kladního kamene ke stavbě Ná-
rodního divadla 16. května 1868 
byla dalším impulzem ke konání 
těchto shromáždění konaných 
po  vzoru husitů pod širým ne-
bem. Podle policejních zpráv se 
těchto táborů zúčastnilo v  roce 
1868 na 338 000 lidí, v roce 1869 
již na  600  000 občanů a  v  roce 
1870 asi 225 000 osob.

Vlastenci na Orebu 

a pod Orebem na den svatého 

Václava dne 28. září 1868

„Zpěvácký spolek Oreb uspo-
řádal dne 7. září 1868 o  třebe-
chovickém posvícení akademii 
ve  prospěch pohořelých v  mo-
ravské Březové (?). Zde vystoupil 
p. Vilímek, mlynář týnišťský, a dal 
návrh, aby na  základě liberál-
ních zákonů ze dne 15. prosince 
1867 [sic! - správně 15. 11. 1867] 
o právu spolčovacím a shromaž-
ďovacím, uspořádán byl s povo-
lením úředním v den sv. Václava 
dne 28. září, po  příkladu jiných 
měst a  památně historických 
míst – též zde na  historickém 
vrchu Oreb – domácně na Vinici 

Z historie Táborů lidu na Orebu a poutí na hory
Josef Ptáček
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řečeno, veliký meeting, dle an-
glického tábor odbýván byl, při 
němž by se o následujících před-
mětech rokovati mělo. Jakými 
prostředky by se nyní klesající 
hospodářství, řemesla, obchod 
a  průmysl ve  vůkolí našem po-
vznésti daly. Ke kterémuž cíli se 
odebrala depotace k panu purk-
mistrovi Janu Paiskrovi, o povo-
lení schůze v radnici k předběž-
né poradě na den 13. září, to jest 
příští neděli.
Schůze ale nebyla na radnici po-
volena od  p.  purkmistra, že prý 
úředně z Hradce zakázána jest.
Následkem toho byla schůze 
u  pana Rambouskýho o  3. hod. 
odpoledne. Žádost byla sesta-
vená a  podpisy opatřená jak 
z  Hradeckého, Opočenského, 
Kosteleckého a Holického okre-
su. Žádost ta byla c. k. hejtman-
ství do  Hradce Králové zaslaná, 
zůstavena osudu. Jak se to v ce-
lých Čechách táborům vedlo, 
že nikde tábor povolen nebyl, 
toliko první na Řípu. Tak se sta-
lo, že od  slavného hejtmanství 
povolen nebyl – že prý rozsáhlý 
program neodůvodněný a k po-
litické demonstraci náchylen 
jest. Též učinilo slavné okr. 
hejtmanství opatření po  všech 
představených (starostech) vů-
kol Třebechovic, by v  den sv. 
Václava žádný se neopovažoval 
pod pokutou do  Třebechovic 
jíti, že tábor zakázán jest. Pan 
purkmistr tak žádosti slav. hejt-
manství vyhověl a ve čtvrtek 24. 
září bylo možno každému čísti 
po  rohách domovních:  Návěš-

tí – Dle dopisu z  Hradce Králo-
vé tábor na  hoře Oreb zakázán 
a povolen není. podpis     
Přišel den sv. Václava – lid se 
od  rána více scházel, zblízka, 
též z dáli na zakázaný ten tábor. 
O ½   hod. odpoledne přicválalo 
tryskem 9 hulánů od  Pardubic, 
později přišlo jich více do města 
a hned na to jeden batalion [pra-
por] pěchoty od pluku Molinary 
(uherský) a 12 četníků z Hradce 
Králové. Hulánů byly 3 švadro-
ny [jezdecký útvar na  úrovni 
roty], část byla ve  městě, jiní 
na  lukách u  Krňovic, rozkaz če-
kajíce. Pěchota obsadila „Oreb“ 
a hřbitov, žádný nahoru puštěn 
nebyl. Vojsko učinilo zde důraz, 
neboť každý chtěl ty novoodě-
né, s  chlupatýma čepicema 
viděti. Lid se shlukl na  náměs-
tí a  díval se na  vojáky a  vojáci 
na  lid, vojsko projíždělo ulice, 
lid se ustavičně zmáhal, jsouc 
na  náměstí jako i  v  hostincích 
shromážděni. As po  3ti hodi-
ně blížila se k  městu Omladina 
Královéhradecká, zpívajíc nad-
šeně „Hej Slované“ - uvítáni jsou 
hlučným „Zdar“. Ubírali se hned 
nepřetržitě po  silnici do  Bory 
okolo struhy, k  nimžto se část 
velká lidu přidružila. Lid se roz-
ložil a  bylo předčítáno veřejně 
„Osvědčení poslanců českých“, 
těch samých bylo as 2 000 výtis-
ků rozdáváno.
Též přišlo několik Sokolů opo-
čenských – tito měli výlet 
na  Újezd [Vysoký Újezd], poně-
vadž sem do  města jim vstup 
povolen nebyl. Zpívané národní 

písně, provoláváno „Sláva Koru-
ně České“, „Sláva slovutným mu-
žům českým“, „Zhouba a  zmar 
našim nepřátelům“ atd. Zábava 
nebyla rušena vojskem, oni byli 
poukázáni jen na  Oreb a  tam 
zůstali až do večera, pak všichni 
do Hradce odtáhli.“       
Je pravděpodobné, že tyto ak-
tivity třebechovických občanů 
stály kněžské místo P.  Antonína 
Flesara (1828 – 1898), prvního 
dějepisce města, čestného obča-
na, oblíbeného třebechovického 
kaplana a posléze i dobrušského 
děkana, který byl rozhodnutím 
královéhradecké konzistoře 5. 
dubna 1869 přeložen a  ustano-
ven administrátorem v  Dobřa-
nech v Orlických horách. Z měs-
ta, které si zamiloval, odcházel 
nuceně do  hor a  do  pro něho 
neznámého prostředí na  česko-
-německém pomezí.

Na Orebu potřetí 

– obnovená tradice

U  příležitosti 100. výročí vzni-
ku republiky se uskutečnil dne 
30. září 2018 v  dějinách již tře-
tí Tábor lidu na  Orebu. Byla tak 
po  téměř 600ti letech obnove-
na historická tradice na  tomto 
východočeském významném 
místě. Nápad vrátit se k  dě-
jinám přinesl východočeský 
historik Dr.  Josef Ptáček z  Dob-
rušky a  akce byla realizována 
v  intencích hnutí Cesta odpo-
vědné společnosti. Na  realizaci 
a úspěšném průběhu tohoto se-
tkání se podílely třebechovické 
občanky Mgr. Klára Zdechovská 

1 SOkA Hradec Králové, Městský úřad Třebechovice (kronika 1836-1936), sign. T-AM134, nestránkováno. Tábor lidu na hoře Oreb v den sv. Václava 28. září 1868.
2 PTÁČEK, Josef,  První dějepisec města, čestný občan, třebechovický kaplan (1858-1869) a dobrušský děkan P. Antonín Flesar (ke 110. výroční úmrtí). In: Třebecho-
vice pod Orebem. Sborník vydaný při příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o Třebechovicích. Třebechovické muzeum betlémů, 2008.
3 K husitské tradici Orebu: J. V. Šimák: Husitství a Oreb. Třebechovice p. O. 1920; V. Koleš: Oreb - Hradec - Lipany. Obrázek z varu husitské revoluce na Hradecku. 
Hradec Králové 1929; V. Koleš: Bratři orebští. Jejich účast v hnutí husitském a katolicismus. Hradec Králové 1921; J. B. Čapek: K vývoji a problematice bratrstva 
Orebského. In: Jihočeský sborník historický, roč. 35 (1966), č. 1 - 2, s. 92 - 109.

a Marie Dernerová. Významným 
podílem na  realizaci setkání se 
podílel p. František Vrba z Dob-
rušky. Smyslem setkání bylo 
vzájemně se poznat v kolektivu 
stejně naladěných lidí a do spo-
lečnosti vnést přátelství a  víru 
ve slušnou politiku a harmonic-
ký život národa.
V  následném bohatém progra-
mu vystoupili se svými příspěv-
ky Dr. Josef Ptáček (Z historie tá-
borů lidu na Orebu), Ing. Bořivoj 
Šubrt z Vamberka (Slované a slo-
vo), Ilona Dostálová z  Ještětic  
(Duchovní inspirace uspořádá-
ní společnosti pro vědomé lidi 
dle Rudolfa Steinera), František 
Vrba (Řád stvoření a  duchovní 
pád západní civilizace) a za hnu-
tí Cesta Lucie Meškanová z Pra-
hy (O  přirozeném řádu života 
a společenství). Debatu ohledně 
Istanbulské úmluvy řídili Ivana 
Novotná z  Hradce Králové a  Ja-
roslav Záhora, oba z hnutí Cesta.
Za krásného počasí se na  louce 
za  hřbitovem sešlo více než še-
desát vlastenecky naladěných 
lidí, na  závěr se zpívala česká 
hymna a  svatováclavský chorál. 
Následovala volná zábava u Sto-
lu hojnosti, kdy každý z  účast-
níků přinesl dle svého uvážení 
jakoukoliv „dobrotu“, poté po-
kračovala beseda jednotlivých 
účastníků. Tradice Táborů lidu 
na Orebu byla obnovena.³
Těšíme se na  druhý ročník, kte-
rý se uskuteční v  blízkosti dne 
státního svátku, v  neděli 29. 9. 
2019. Bude to 600 let od první-
ho uskutečnění Táboru lidu.

SPORT

Hokejová sezóna 2018-2019
Minihokej a přípravka 

Hokejová sezona 2018-2019 
byla o  14 dní delší než v  jiných 
letech. Dřívější start sezony 
znamenal plynulé navázání 
na  soustředění v  Náchodě, což 
velmi kvitovali nejen rodiče, ale 
i  široká veřejnost. Na  tu je totiž 
zacílen projekt Českého hokeje 
Pojď hrát hokej, který se mohl 
uskutečnit v  obou termínech – 
září a leden. Díky této náborové 
akci se nejmenší kategorie těší 

hojnému počtu 
dětí, které mají 
možnost navázat 
i  bruslením pro mateřské školy 
a  bruslařskou školičkou. Všech-
ny tyto projekty jsou spojeny 
s  profesionálním svazovým tre-
nérem Romanem Šinkovským.
Kategorie 2010 a 2011 

Přípravka ledního hokeje se 
v  této sezoně účastnila pravi-
delných krajských soutěží, kte-
ré se hrají formou minihokeje 

3-3 nebo 4-4. Kvalitní prá-
ce s  nejmenšími se projevu-
je na  hře, kdy jsou naše děti 
schopny držet krok i  s  týmy 
s mnohem větších oddílů. Hlav-
ní práci zde pro děti odvádí trio 
Petr Cihlář, Jaroslav Plaček a Ro-
man Šinkovský. Obě kategorie 
se účastnily i  několika turna-
jů (Hronov, Jaroměř, Náchod), 
z  kterých si přivezly i  pódiové 
umístění. Po skončení hokejové 
sezony pokračuje mládež i v su-
ché přípravě, kdy využívá umělé 
hřiště a  halu místní ZŠ a  nově 

také in-line plochu na  zimním 
stadionu. Tato kategorie opět 
pořádala i  vlastní Vánoční tur-
naj se zajímavým obsazením 
(mj. Kobra Praha).
Kategorie 2009 – početně 
i  kvalitativně velmi silný ročník 
předváděl v  uplynulé sezoně 
opět velmi dobrou hru pod-
pořenou i  výsledky. Postupný 
přechod z  malého hřiště na  ce-
lou plochu zvládly děti skvěle 
a  ve  východočeském kraji patří 
k  nejlepším oddílům. Hlavnímu 
trenérovi Romanu Šinkovskému 
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Třebechovický hokejový potěr 
slaví 100.výročím založení samostatné republiky

Každoroční náborová akce  Pojď hrát hokej

sekunduje asistent Honza Čuda 
a důležitá je i pomoc rodičů.
Kategorie MŽ (2008-2007)
Tuto věkovou kategorii opustilo 
několik hráčů, kteří přestoupili 
do  velkých oddílů (Hradec Krá-
lové, Kolín), což poznamenalo 
na  část sezony kvalitu kádru. 
Díky každodenní práci trenér-
ského dvojice Honza Čuda – 
Jindra Kubálek ml. se podařilo 
kvalitu a  obraz hry postupně 
zlepšovat, což především v dru-
hé části sezony bylo podpoře-
no i  zlepšenými výsledky. Díky 
dobře fungující partě podnikli 
mladší žáci několik mimoho-
kejových akcí – např. zimní 
soustředění v  Orlických horách 
nebo účast na  oslavách 100 let 
založení Československa. S  jar-
ními měsíci začaly děti pravidel-
ně trénovat i na suchu, přičemž 
základem je všestrannost (gym-
nastika, atletika, hry, MTB výle-
ty, in-line hokej).
Kategorie SŽ (2006-2005)
V  této kategorii se naplno pro-
jevila bolest třebechovického 
hokeje a to je nedostatek hráčů 
v  jednotlivých ročnících. Kraj-
skou soutěž tým pod vedením 
Jiřího Felcmana soutěž rozehrál. 
Bohužel kvůli akutnímu nedo-
statku hráčů se musel spojit 
s  oddílem Wikov Hronov, kde 
většina našich hráčů sezonu do-
hrála. Doufejme, že systémová 
práce s  nejmenšími v  budouc-
nu přinese početnější soupisku 
a  případné odchody nejlepších 
hráčů do  extraligového MHK 
tyto starší kategorie nenaruší.

Kategorie juniorů (2002-2000)
V  kategorii juniorů jsme hrá-
li v  této sezóně v  Regionální 
lize juniorů. Soutěž se hrála 
v  rozmezí ročníků 2000, 2001 
a  2002 a  na  výjimku dva hráči 
ročníku 1999. Soutěž se hrála 
nejdříve dvoukolově v  rámci 
Královéhradeckého kraje, kaž-
dý s  každým, kde jsme skončili 
na  5. místě. Spolu s  týmem ze 
šestého místa jsme byli zařa-
zeni do  skupiny s  týmy stejné 
výkonnostní úrovně z Pardubic-
kého a Libereckého kraje. V této 
skupině jsme odehráli vyrovna-
né souboje a s ohledem na náš 
stále mladý kádr je umístění 
na 8. příčce dobrým výsledkem.                                                                                       
Jako každý rok bych chtěl závě-
rem poděkovat všem hráčům 
za  přístup, snahu a  disciplínu 
v  celé sezoně. Doufejme, že 
v  dalším ročníku budeme stále 
lepšími výkony dohánět každo-
roční věkové manko (Václav Vlk, 
hlavní trenér).
Kategorie muži (1999-)
Zcela opačná sezóna než ta pře-
dešlá, kdy nám nejednou přálo 
štěstí, a  vyhrávali jsme zápasy 
o  gól. V  té uplynulé jsme dob-
ře začali, ale brzy jsme naopak 
začali utkání o  ten gól ztrácet. 
Byli jsme aktivní, měli více střel 
i  šancí. Na  každou vstřelenou 
branku jsme se nadřeli, a  tak 
jak to bývá, daleko lehčeji jsme 
inkasovali. To nás strašně sráže-
lo. I když jsme se snažili na tom 
pracovat, nepodařilo se nám 
delší dobu zlepšit. Nepodařilo 
se nám být mezi první šestkou 

a  tak motivace už nebyla tako-
vá. Pro úplnost, vypadli jsme 
ve čtvrtfinále s velice silným No-
vým Bydžovem ve  dvou zápa-
sech. Po  loňském skvělém dru-
hém místě tedy letos až sedmí. 
Herně zklamaní ne, celkovým 
umístěním samozřejmě ano 
(Martin Klemenc, hlavní trenér).  
Vedení oddílu 

– Roman Drašnar, předseda 

Rád bych poděkoval všem na-
šim sponzorům, bez jejichž 
štědrosti bychom prostě ne-
mohli fungovat, všem firmám, 
ČSLH za materiální podporu pro 
mládež a  samozřejmě našemu 
generálnímu partnerovi Měs-

tu Třebechovice pod Orebem. 
Zde patří velký dík i všem zastu-
pitelům, kteří opět i  letos zved-
li ruku pro podstatný finanční 
příspěvek pro SK Třebechovice. 

Díky moc Vám všem za  pocho-
pení velké finanční náročnosti 
tohoto sportu!!!
Je moji milou povinností podě-
kovat i  všem trenérům, vedou-
cím, kustodům, rodičům, kteří 
se pohybovali okolo mládeže, 
a všem členům výboru. 
I  letos musím vyseknout ob-
rovskou poklonu manželům 
Charouskovým a pánům Petrovi 
Kocábkovi a Richardu Vodičkovi 
za  nezištnou, tak profesionálně 
odváděnou práci pro oddíl. Bez 
těchto „dobrovolníků“ by oddíl 
mohl jen těžko fungovat. Velké 
díky patří Vám všem!
A  našim příznivcům můžeme 
na  závěr slíbit, že uděláme vše 
pro to, aby příští sezóna byla co 
nejpovedenější.
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Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzic-
ky napadá? Neváhejte, obraťte se s  důvěrou 
na intervenční centrum Oblastní charity Hra-

dec Králové, kde vám mohou pomoci. Neče-
kejte, až bude ještě hůř. 

Facky, pohlavky, kopance, křik, podezírání, poni-
žování, žárlivé scény, i tak bohužel může vypadat partnerský vztah. 
Láska, přátelství, důvěra, která dva lidi spojila, se v průběhu dnů, 
týdnů, roků mění v  bolestnou nenávist, strach o  sebe, milované 
děti. Hezký život, po kterém každý touží a chce mít, se mění v pou-
hé přežívání dní v úzkostech a v obavách, co zase přijde. Intervenč-
ní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím se problemati-
kou násilí ve vztazích zabývá již od roku 2007. 
O pomoc žádají většinou ženy. Zklamané, zoufalé, zmlácené, dlou-
ho věří, že se vše nějak ve vztahu urovná a jejich partner bude opět 

tím laskavým a pozorným manželem. I jejich trpělivost, či upřímná 
obava jejich blízkého, který si všímá, že není něco v pořádku, má 
své hranice. Přijdou, zavolají, napíší. V  tu chvíli již nejsou na  svůj 
problém samy. 
Společně s pracovnicemi Intervenčního centra nachází v rámci ná-
vštěv v zařízení opět samy sebe. Nachází pomoc a velkou podporu 
a sílu vybojovat si své místo na slunci, aby mohly začít znovu a ji-
nak. Ženy získávají zpět jistotu, že mají ve své blízkosti kolem sebe 
lidi, kteří je mají rádi a kteří jim mohou být oporou, třebaže do té 
chvíle si ani neuvědomovaly, kolik blízkých je jim ochotno pomoci. 
Nachází svoji vnitřní sílu, své lidské hodnoty, váží si samy sebe. 
Díky pomoci Intervenčního centra většina z nich dnes žije spokoje-
ným životem, v lásce a bezpečí. Pokud i Vy máte strach, neváhejte, 
nikdo nemá právo někomu ubližovat.  
Více informací na www.charitahk.cz, 774 591 383.

Nebojte se svěřit, že vás partner bije!

INZERCE
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PROVOZNÍ MONTÉR
Náplň práce:

spolupráce při montážních pracích – opravy potrubí, výměna uzávěrů a 
hydrantů
jednoduchá údržba zařízení – protáčení uzávěrů, kontrola a odkalování 
hydrantů, nátěry
výměna vodoměrů

Požadujeme:
vyučen
řidičské oprávnění skupiny B
manuální zručnost, spolehlivost, aktivní přístup

Pracoviště: Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Přepychy
Nástup možný: ihned

NABÍZÍME:
jednosměnný provoz – 7,5 hod./den (6,00 – 14,00 hod.)
5 týdnů dovolené, až 5 dnů zdravotního volna
stravenka v hodnotě 120 Kč
příspěvek na penzijní připojištění
zvýhodněná nabídka v oblasti telefonování i rodinným příslušníkům 
jistota zaměstnání

AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Bližší informace poskytne p. Jiří Luňák - tel. 602 274 702, jiri.lunak@aquark.cz
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JENÍKOVICE

NEPASICE

Co se v Jeníkovicích událo?
Některé akce v Jeníkovicích se nám každý rok opakují. Tak tomu je 
i v případě dětského čarodějní a 1. máje. I letos se obě akce povedly. 
Počasí prostě vědělo, jaké má být. Pálení čarodějnic proběhlo bez 
deštivého počasí. Oheň byl opravdu veliký a zásluhou kontroly jení-
kovických hasičů byl udržen a pálení proběhlo v pořádku. Na Vrších 
bylo i příjemné posezení s občerstvením. Hned druhý den se pravi-
delní nadšenci sešli u jeníkovické hospůdky na retro oslavě 1. máje. 
Účast byla opět velmi hojná. Všichni si i pravidelný průvod Jeníkovi-
cemi moc užili, i když… pršelo… Po usušení a převlečení pokračova-
la zábava u hospůdky. Na závěr se chci zamyslet. Ať je téma společ-
ného setkání jakékoliv, důležité je myslím hlavně to, že se sejdeme, 
na chvíli se zastavíme a prostě společně „odpočíváme“.

Co nás v Jeníkovicích čeká?
Nyní uvedu několik dat, která jsou myslím důležitá.

– sobota 1. června 2019 – Dětský den – u jeníkovické hospůdky
– pátek 28. června 2019 – Vítání léta – koncert na jeníkovickém fot-
balovém hřišti – velmi zajímavé obsazení, dobrůtky a super zážitky
A nyní z obce:

– čtvrtek 13. června a pátek 14. června 2019 – vývoz septiků a žump 
– hlaste se jako každý rok na obecním úřadě nebo starostce na mo-
bilní telefon 724179758
Výsledky zápasů jeníkovického fotbalu v jarní sezóně 2019.

Sendražice - Jeníkovice 4:1, Jeníkovice - Stěžery B 1:1, Jeníkovice - 
Malšova Lhota 2:1, Hořiněves - Jeníkovice 2:1, Lhota pod Libčany 
B - Jeníkovice 2:2, Jeníkovice - Sendražice 2:4.
Další utkání se uskuteční v 17 hodin: Jeníkovice - Lhota pod Libča-
ny B (8. 6.)

Jen ještě připomenutí Velikonoc. Holčičí koleda v Jeníkovicích. 
Rozesmáté holky Vám určitě zvednou náladu

Tak nám snad už začíná teplíčko a sluníčko. S příchodem pravidel-
ných deštíků, ne moc dlouhých, je počasí ideální. Přeji Vám krásný 
červen a  přípravu na  prázdninové období. Ať Vám zahrádky moc 
nezasychají a vy ať máte tolik potřebnou energii a dobrou náladu.

Jednou větou z Nepasic
….. dne 20. 4. 2019 pořádali hasiči TAJNÝ VÝLET. Účastníci navští-
vili dvě místa, a to hřebčín Kladruby a Elektrárnu Chvaletice.
….. dne 24. 4. 2019 proběhlo SETKÁNÍ SE STAROSTOU. Jedním 
z bodů byla volba „osadní komise“. Komise zůstala ve stejném slo-
žení. Předsedou je Přemysl Balcar, členy pak Jaroslav Kořínek a Jo-
sef Schejbal ml.. 
….. dne 3. 5. 2019 uspořádal Nepasický cyklotým společně s obcí 
Blešno a Betlémem Třebechovice pod Orebem DIVADELNÍ PŘED-

STAVENÍ - DARMOŠLAPKY, ANEB REPETE HOŠI. Představení 
zhlédlo více než 80 návštěvníků, kteří se podle reakcí při i po před-
stavení dobře bavili
….. dne 1. 6. 2019 pořádají místní hasiči DĚTSKÝ DEN. Podrobnosti 
budou na plakátcích po obci.

….. dne 29. 6. 2019 pořádá Nepasický cyklotým „VELKOU RÁNU“, 
tedy výlet na  kolech z  Nepasic do  Žířče u  Dvora Králové nad La-
bem. Sraz v 9:00 hodin v Nepasicích u hospody a pak odjezd směr 
Jaroměř, Kuks, Žířeč a zpět. Navštívíme Cyklomuzeum, bylinkovou 
zahradu a kavárnu, kde obsluhují lidé s tělesným postižením. Kdo 
bude chtít, tak bude moci navštívit i Braunův betlém, který je vy-
tesaný do skály. Servisní vozidlo je zajištěno, bude nás doprovázet 
po celou trasu a poveze pro nás občerstvení a vše, co považujete 
za žádoucí pro takový výlet. „Elektrikáři“ budou mít možnost dobití 
baterek. V případě mokré varianty pojedeme auty. Místo opravdu 
stojí za návštěvu. Zveme všechny příznivce cyklistiky a to nejenom 
z Nepasic.
….. a jedna na konec: „Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odklá-
dáním, život utíká.“  (Seneca)

Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech
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Nepasická abeceda
Další díl Nepasické Abecedy.

I ikdyž jsem hledal, tak jsem nic od I v Nepasicích nenašel

J
• JZD (Jednotné zemědělské družstvo) bylo založeno v  50-tých 

letech 20. století, prakticky ihned rozpuštěno a  opět založeno. 
Oficiální vznik JZD v naší obci je pak 22. ledna 1953. V roce 1958 
museli všichni povinně vstoupit do JZD. V 70-tých letech 20. sto-
letí došlo ke spojení s JZD z okolí a vzniklo JZD Orlice se sídlem 
v Třebechovicích pod Orebem. Dnes již toto družstvo neexistuje.

• Jezy na řece Orlici  jsou „sypané“. Jeden je po proudu těsně za mos-
tem a druhý po proudu v místech, kde řeka opouští katastr obce.

K
• Knihovna byla založena ve škole 1879.
• Kravín byl postaven v 50. letech 20. století. Krávy se v něm cho-

valy do poslední chvíle až do počátku 21. století.
• Kulturní dům, o  kterém se jednalo na  obecním zastupitelstvu 

4. října 1960 měl stát na  pozemku od  zvonice k  hlavní cestě. 
K realizaci nikdy nedošlo.

• Kroužek dívčích ručních prací založila (1975) a  vedla Marcela 
Drešerová.

• Konec samostatnosti Nepasic je datován 1. 7. 1980. Rozhodnuto 
bylo 19. 6. 1980 na  veřejném plenárním zasedání ONV Hradec 
Králové.

Kostel v obci Habura (Slovensko)

• „Kanál“ se stal centrem mladých, kteří si zde zařídili místo pro 
pravidelné setkávání jako např. Pivní slavnosti, Nepasova stopa, 
Čarodějnice, ….

• Kraus Petr je nejznámější český Bike Trialista. Jezdí od svých 9 let 
a  jako profi sportovec pod křídly Red Bullu je od roku 1996. Je 
trojnásobným Misterm světa v Bike Trialu a pětinásobným Mis-
trem ČR. Ve světě je známý svými extrémními kousky jako jízda 
na  hraně střechy mrakodrapu v  Brazílii nebo zdoláním Žižkov-
ské věže v rekordním čase. Věnuje se focení a natáčení extrém-
ních videí, k jeho koníčkům patří snowboarding, freestyle BMX, 
motocross nebo hra na  bicí. Baví ho cestování po  celém světě 
a  s  tím spojené nečekané zážitky, jako třeba pohled na  velry-
by zblízka, který se mu naskytl v  Jižní Africe při jízdě na  vod-
ním skútru. Miluje sport, muziku, přírodu, adrenalin a  relax 
s přáteli.

• Kniha za knihu byla odstartována před několika lety. Doposud je 
možné si na telefon vyměnit knihu za přinesenou.

Chtěl bych, aby tento materiál byl „živý“ proto prosím, když bude 
mít někdo něco na doplnění, nebo jiný nápad, tak jej rád zařadím. 
Děkuji předem za pomoc a nápady.

Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech

Nepasické fotookénko
Při našich toulkách po  československé historii jsme se dostali 
do  vesničky Habura, kde stojí přesná kopie kostelíka, který jsme 
navštívili při svých cyklotoulkách v Hradci Králové – Jiráskových sa-
dech. Zajímavé porovnání.

Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech

Kostel v Hradci Králové

JÍLOVICE

Přednáška „Doba jedová – jedy kolem nás“
Přednáška „Doba jedová – jedy kolem nás“ s profesorem RNDr. Ji-
řím Patočkou, DrSc. se uskutečnila 25. 4. Na Ohrádce. Přednášky se 
zúčastnilo cca 40 lidí a měla velký úspěch. Všichni pozorně poslou-
chali, nikomu z  účastněných nebyla tato problematika lhostejná. 
Pan profesor seznámil posluchače i s několika publikacemi. Napří-
klad knihu Doba ledová toxikologa Jiřího Patočky a Anny Strunec-
ké vydalo nakladatelství Triton. V  roce 2011 se stala nejprodáva-
nější knihou v  kategorii „odborná a  populárně naučná kniha pro 
dospělé“. A je možné si ji vypůjčit v naší místní knihovně.

Pálení čarodějnic 2019
Poslední dubnový den byl tentokrát větrný. SDH Jílovice připravila 
i  letos tradiční pálení čarodějnic. Nechyběly soutěže, děti si moh-

Průvod s čarodějnicí, Ježková
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ly zahrát čarodějnické piškvorky, proletět se na  koštěti a  umíchat 
různé lektvary. Každý soutěžící si za svou snahu odnesl sladkou od-
měnu. Po soutěžích následoval krátký průvod s čarodějnicí a v osm 
hodin vzplála vatra. Děti i dospělí si mohli opéci buřty nad připra-
veným ohněm a zatančit při rytmu hudby. Zábava následně pokra-
čovala do pozdních nočních hodin. 
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, malým i velkým čarodějni-
cím, kterých letos nebylo málo. Doufáme, že se jejich počet v příš-
tím roce ještě znásobí.

Český den proti rakovině
Dne 15. 5. proběhla i v naší obci sbírka, kte-
rou zabezpečil SDH. Děti navštívily i v nepří-
znivém počasí naše domácnosti a  za  mini-
mální cenu 20 Kč nabídly kytičku. Posláním 

této akce bylo šířit nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života 
onkologických pacientů, podporovat onkologický výzkum a přispí-
vat k vybavenosti onkologických pracovišť. Děkujeme všem lidem, 
kteří se do této sbírky zapojili.

Společenská kronika
Dne 4. 6. oslavil své 70. narozeniny pan 
Václav Kánský st. K  významnému životní-
mu jubileu mu přejeme především hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

POLÁNKY NAD DĚDINOU

Jarní procházka okolím obce
Každý rok na konci dubna v Polánkách zahajujeme sezonu venkov-
ních aktivit, výletů a dalších akcí společnou procházkou okolím (le-
tos již podvacáté!).  I  tento rok jsme přišli načerpat novou energii 
do  rozkvétající přírody, tentokrát v  sobotu 27. dubna. Předpověď 
počasí na  tento den byla nepříznivá, ale to neodradilo 16 dospě-
lých a 5 dětí od náplánovaného výletu. Slibovaný déšť se nedosta-
vil, takže jsme mohli směle vyrazit na  trasu, tentokrát podél řeky 
Dědiny a  poté polními cestami okolo ledecké hájovny do  Újezd-
ce a  k  bolehošťskému nádraží. Odtud jsme pokračovali k  lesíku, 
v němž se ukrývá myslivecký rybníček. Na jeho břehu jsme si roz-
dělali oheň, abychom opekli buřtíky. Museli jsme být velmi opatrní, 
protože okolní příroda byla úplně vyprahlá, pole, louky i les volaly 
po  jarním dešti, který ale za  celý duben nepřišel. Po  krátkém ob-
čerstvení, které nám znepříjemňoval studený vítr, jsme raději oheň 
pečlivě uhasili a pokračovali k Očelicím a poté po silnici do Městce. 
Tady nás vlídně přijal sympatický pan výčepní v hospůdce na náv-
si, bohužel měl ale zrovna poruchu na  výčepním zařízení, takže 
jsme museli vzít zavděk lahvovým a plechovkovým mokem, který 
nám operativně zařídil. Po  odpočinku a  posilnění jsme pokračo-
vali opět mezi poli do  Kláštera a  pak už rovnou za  nosem zpátky 
do Polánek, kde na nás již čekal výborný guláš. Celkem jsme urazili 
16 kilometrů, protáhli si zlenivělé končetiny, pokochali se kvetou-
cí divokou přírodou i upravenými zahrádkami a hlavně jsme našli 
důvod ke společnému setkání s přáteli. Děkuji za vzornou přípravu 
pořadatelskému týmu ze Sdružení přátel polánecký sroubek. Tak 
opět za rok!

Pálení čarodějnic
Nemůže být snad tradičnější akce než pálení čarodějnic, které pro-
bíhá ve většině obcí vždy poslední dubnový den. Také v Polánkách 
na hřišti se již chystala na zapálení hranice z roští. Jedinou překáž-
kou bylo jen nebývalé sucho, které hrozilo zákazem rozdělávání 
ohňů v přírodě. Naštěstí den dopředu konečně zapršelo, akce moh-
la začít a  místní děti i  dospělí se mohli potěšit pohledem do  pla-
menů, opéct uzeninu, občerstvit se u stánku a poklábosit s přáteli 
u ohníčku. Bylo to vydařené setkání, které se protáhlo do pozdních 
nočních hodin, kdy všechny vyhnal domů chlad. Děkuji organizáto-
rům ze spolku Pro Polánky za přípravu, občerstvení i úklid. 

Připravované akce v Polánkách:
15. 6. 2019 110 let SDH Polánky - oslava je spojená s okrskovou sou-
těží v hasičském útoku, začátek v 9 hodin na louce u řeky Dědiny, 
občerstvení zajištěno
29. 6. 2019 Turistický výlet - zatím tajný (vše je v  jednání, možná 
tentokrát pojedeme i  lodí!), sledujte další informace na  vývěsce 
a facebooku
5. 7. 2019 (pátek) Kinder race - polánecký překážkový a dovednost-
ní běh pro děti, start u řeky, bude ještě upřesněno
31. 8. 2019 Zábavný večer s bingem - od 18 hodin v Prodejně, živá 
hudba, občerstvení, ochutnávka rybích specialit, pro mladé i dříve 
narozené
Změna vyhrazena.

Napsala Marcela Šolínová
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OČELICE

LEDCE

Pálení čarodějnic na hřišti – 30. 4. 2019
S letošním suchem jsme se báli, 
jestli zapálení ohně o čarodějni-
cích vůbec dopadne. Ale naštěs-
tí nám předtím zapršelo a  ne-
museli jsme se bát. Jen pouštění 
lampionů štěstí jsme vynechali 
jako loni. Návštěvníků a  malých 
čarodějnic a  čarodějů se sešlo 
opravdu dost. Zpočátku se se-
dělo venku, ale s  přibývajícím 
časem jsme se postupně přemisťovali dovnitř. Téměř každý si přine-
sl již klasické špekáčky, které si opekli (někteří až do černa) na ohni. 
Později se podávala ještě grilovaná kuřata. Když se trochu setmě-
lo, došlo k zapálení velkého ohně, který byl pod hasičkou kontro-
lou našeho SDH a  Tatry s  plnou cisternou vody. Naštěstí nebylo 
potřeba zásahu.

Floriánská jízda 

a okrsková hasičská soutěž – 4. 5. 2019
V  sobotu 4. května 
dopoledne opět 
projížděla naším 
hasičským okrs-
kem přehlídka 
hasičských auto-
mobilů, Floriánská 
jízda. Zastavovali 
se ve všech 5 vesni-
cích a  ke  každému 
pamětnímu místu 
položili květinu, 
u  kapličky se zpí-
vala i česká hymna. 
Cílem hasičů byly 
Ledce, kde se letos konala hasičská okrsková soutěž. Za naše SDH 
soutěžilo 1 družstvo mužů („bramborová medaile“) a  1 družstvo 
žen. Ženy před závody poctivě trénovaly na hřišti i za nepříznivé-
ho počasí, ale bohužel se jim útok nakonec nepovedl. Ženy, hla-
vu vzhůru, důležité není vyhrát, ale zúčastnit se! Zas Vám to všem 
moc slušelo, o tom svědčí i to, že zde Vlastička Zelená získala titul 
Miss hasička.

Autor: Bc. Ivana Novotná

Co nás čeká:
8. 6. 2019 Muzikál Kvítek mandragory (Praha)

 20. 4. Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
 27. 4. Cikánské toulky Ohnišov
 30. 4. Čarodějnice
 4. 5. Floriánská jízda a okrsková soutěž v Ledcích
 11. 5. Ledecké Cuntry notování

Velikonoční turnaj ve stolním tenisu 
Velikonoční sobotní odpoledne v  hasičské zbrojnici bylo ve  zna-
mení rychlých míčků na  zelených stolech. Obecní úřad v  Ledcích 
a přátelé stolního tenisu pořádali turnaj ve stolním tenisu. Hrály se 
čtyřhry a zúčastnilo se ho 6 dvojic. Za pořadatele patří všem zúčast-
něným díky za  podané výkony a  předvedeného sportovního du-
cha. Výsledky: 1. místo Šmída Luboš st. – Šmída Jan, 2. místo Krejčí 
Vlasta – Pokorný Michal, 3. místo Čihák Miloš - Kouba Jan.

Jan Šmída

Pálení čarodějnic
V úterý 30. 4. 2019 jsme nejen pro naše děti připravili již tradiční 
Pálení čarodějnic v areálu místního koupaliště. Sraz byl již v 17.30 
hodin na  návsi, kde jsme se všichni sešli s  čarodějnicí určenou 
k  upálení. Kromě pěti strašných čarodějnic, ze kterých šel trochu 
strach, sem přišla spousta dětí i se svými rodiči. V průvodu, který se 
po úvodním společném fotografování odebral do areálu místního 
koupaliště, šlo 75 dětí a dospělých.

V cíli už na děti čekalo několik čarodějnických soutěží, spousta 
odměn v  podobě sladkostí a  také čarodějné pohoštění (usekané 
prsty starých čarodějnic). Na závěr všem veselé čarodějnice zatan-
čily svůj tanec kolem čarodějného kotle, ve kterém vařily kouzelný 

V Ledcích se od poloviny dubna do poloviny května 2019 událo, zúčastnili jsme se:

V  rámci Pálení čarodějnic proběhla řada her a  soutěží pro nejmenší, 
foto Pavel Franc
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lektvar. Dětem se to líbilo, a  tak se nakonec přidaly a  kolem kot-
le si zatančily také.Vyvrcholením všeho bylo zapálení velké vatry, 
na  jejímž vršku byla umístěna hadrová čarodějnice. Oheň hořel 
velmi dobře a  posezení u  něj vydrželo dlouho do  noci. Akce se 
opravdu vydařila a  touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli 
na její přípravě.

Olga Grusová

Ocenění Pamětní medailí hejtmana
V rámci Dne kraje, který proběhl ve středu 8. května v sídle Králové-
hradeckého kraje, převzal z rukou hejtmana Jiřího Štěpána Pamět-
ní medaili za celoživotní rozvoj kulturního a společenského života 
v Ledcích pan Luboš Šmída.

Miloš Čihák

Pan Luboš Šmída při přebírání Pamětní medaile z rukou 
hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., 

foto Archiv Královéhradecký kraj

Požární útok v podání družstva žen z Ledec, foto Renáta Čiháková

Ledecké Country notování
V  sobotu 11. května se milovníci folku a  country sešli v  Led-
cích v  areálu koupaliště. Přijely sem zahrát skupiny HAHA BAND 
a ČOKOLI. Začínalo se v 16 hodin a končilo až těsně před půlnocí. 
Připravený stan byl téměř zaplněn a  všichni se příjemně pobavili 
a  někteří i  zazpívali. Občerstvení bylo tentokrát složeno ze zvěři-
ny, bylo možné si dát divočáka na grilu nebo zvěřinový guláš. Vel-
ký ohlas mělo i sladké, pravé české buchty, metynka s drobenkou 
nebo kokosky.

Připravujeme:
 8. 6. Sraz přátel značky Jawa od 10.00 hodin
 22. 6. 42. ročník Ledecké lávky
 29. 6. Letní kino zahajujeme filmem: „Po čem muži touží“

Jaroslava Zemánková

Stručné informace z obecního úřadu
• Bylo ukončeno poptávkové řízení na dodavatele osvětlení pře-

chodu pro chodce v  obci. Obec obdržela 3 cenové nabídky 
(ceny bez DPH): RR Elektromontáže – Rostislav Rejl 192 536 Kč, 
Tarpa s.r.o., 194 139 Kč, Vít Novák 149 539 Kč. Smlouva o  dílo 
bude podepsána s panem Vítem Novákem.

• Do místního obchodu byla v termínu 3. – 4. 5. instalována klima-
tizační jednotka.

• Od měsíce června 2019 bude obecní úřad zajišťovat službu SMS 
pro občany, pomocí které budou těm občanům, kteří o službu 
projeví zájem, zasílány informace o dění v obci. Bližší informace 
o této službě obdrží občané formou letáku do domácností, rov-
něž budou k dispozici na webových stránkách obce. 

• Dne 6. 5. obec obdržela stížnost na  vysoký obsah chloru 
ve  vodovodním řadu. Následnými odběry vzorků, které zajis-
tila Královéhradecká provozní a. s. a  Státní zdravotní ústav, 
bylo zjištěno nadměrné množství volného chloru v  rozmezí 
0,40 - 0,55 mg/l (hygienický limit má mezní hodnotu 
0,30 mg/l). Následnými opatřeními došlo k nápravě nepříznivé-
ho stavu, provozovatel vodovodu nadále přijímá taková opatře-
ní, která zamezí opakování stavu, kdy voda ve vodovodním řadu 
obsahovala nadlimitní množství volného chlóru. Při jakýchkoli 
problémech s  pitnou vodou se mohou občané obracet na  zá-
kaznickou linku (tel. 841 11 12 13, 601 273 273) provozovatele 
vodovodní sítě Královéhradeckou provozní a. s. nebo Obecní 
úřad Ledce.

• Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční ve stře-
du 19. 6. 2019 od 18.00 hodin na obecním úřadu.

Miloš Čihák

Cikánské toulky Ohnišov
Na tradiční pochod jarní přírodou Orlických hor vyrazilo do Ohni-
šova 23 turistů z  naší obce. Počasí bylo tentokrát chladné, nad 
ránem i  pršelo a  to se odrazilo i  na  celkové návštěvnosti oblíbe-
ných Cikánských toulek. V letošním roce se jich zúčastnilo pouhých 
1  173 účastníků, například vloni, kdy bylo počasí nádherné, jich 
bylo 2 950. 
Všichni jsme opět zvolili cestu pohádkovým lesem, kde byla při-
pravena stanoviště s pohádkovými bytostmi, u kterých děti plnily 
různé úkoly. Celá trasa všem velmi rychle uběhla a v cíli nás čekalo 
příjemné posezení s  country hudbou a  bohaté občerstvení. Děti 
si ještě mohly v dětské dílničce namalovat sádrový odlitek. Domů 
jsme se vrátili objednaným autobusem ve třináct hodin.

Floriánská jízda 

a okrsková soutěž
V sobotu 4. května oslavili hasiči 
svátek svatého Floriána spanilou 
jízdou a okrskovou soutěží, která 
se konala tentokrát u nás v Led-
cích. V  příjemném prostředí le-
deckého areálu se sjelo všech 
pět sborů okrsku, aby poměřily 
své dovednosti v požárním spor-
tu. Všechna družstva předvedla 
skvělé výkony. Velký ohlas měl 
hlavně útok dětí. Z  dospělých 
se na  1. místě umístili muži 
z Ledec a ženy z Jílovice. Počasí 
bylo chladné, ale pršet začalo až 
přesně po závěrečném nástupu, 
a tak se celé odpoledne vydařilo.
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Moderuje
VÍTEK MARTINEC

ANNA BECKEROVÁ // Indie-folk
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KAROLÍNA HEJZÁKOVÁ // Folk
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a další...
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