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PŘÍBĚH TŘEBECHOVICKÉHO BETLÉMU

Nová expozice

V březnu jsme si připomněli 170 let od narození Josefa Probošta. Těší nás, že u příležitosti tohoto vý-
ročí jsme mohli otevřít novou expozici věnovanou vzniku a historii Třebechovického betlému. Projekt 
vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Expozice Vás seznámí s tvůrci betlému J. Proboš-
tem, řezbářem J. Kapuciánem a sekerníkem J. Frimlem, který pomohl betlém uvést do pohybu. I ná-
vštěvníci si mohou vyzkoušet rozpohybovat některé exponáty. Více nebudeme prozrazovat, přijďte 
se podívat. 
Nadále pokračuje výstava Zdeněk Krejza – kovář tělem i duší a pro děti jsme si připravili výtvarnou díl-
ničku – výroba velikonočních dekorací z bambulek. Dekorace si můžete vyrobit 18. a 19.dubna od 9,00 
do 16,30 v 1. patře muzea. Materiál zajištěn, vstupné 30 Kč. 

Petra Jahnová, vedoucí TMB

 

Výroba velikonočních dekorací z bambulek
pro děti i dospělé

ve čtvrtek 18.4. a v pátek 19.4.2019
v prostorách Třebechovického muzea betlémů

od 9,00 do 16,30
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Vstupné 30,- Kč
materiál zajištěn

Nová expozice věnovaná 

vzniku a historii 

Třebechovického betlému
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USNESENÍ RADY MĚSTA TŘEBECHOVICE POD OREBEM

4/101-2019
 ◘ Rada města schvaluje předsedy a členy do jednotlivých komisí 

na období 2018-2022
1) Komise stavební a životního prostředí: 9 členů

Předseda: Ing. arch. Stanislav Novotný 
Členové: Ing.  arch. Jan Novotný, Ing.  Kamila Kuťáková, Ing.  Jiří 
Kodýtek, Miroslav Dvořák, Richard Prokeš, Ing. Ondřej Šimon 
Členové za ŽP: Miloslav Rücker, Ing. Dagmar Kroová

2) Komise pro školství, kulturu, sport a volnočasové aktivity:
 17 členů 

Předseda: knihovna (kronika + Skaut) – Jana Rückerová,
Členové: ZŠ – Mgr.  Milada Franková, MŠ – Bc.  Alena Jeremiá-
šová, ZUŠ – PaedDr.  Ilona Thunová, DDM – Mgr.  Petra Jánská, 
TMB - Renata Pazderová, SK – Milan Kynos, Sokol – Petr Škoda, 
Symposion – Jiří Adam, Domeček – Ing.  Klára Drašnerová, Le-
sokruh Bor – Bc. Martina Kašparová, Haló – Doc. MUDr. Jindřich 
Tošner, CSc., Klíč k  tvořivosti – Mgr.  Klára Zdechovská, ČKA – 
Mgr. Petr Polehla, PhD.,  Drimpo Hus – Mgr. Pavla Lochmanová, 
Nezávislí a  KDU – JUDr.  Adéla Dvořáková, Trivis - Mgr.  Jiří Mě-
chura  

3) Zdravotní a sociální komise: 11 členů
Předseda: MUDr. David Pellar, PhD. 
Členové: MUDr. Jan Opatrný, Hana Henclová, Daniela Schreibe-
rová, Dagmar Balcarová, Hana Šlapáková, MUDr. Marie Kopecká, 
MUDr.  Jiří Čáp, MUDr.  Karel Oberreiter, Bc.  Marie Nejmanová, 
Bc. Daniela Matušková

4) Bytová komise: 6 členů
Předseda: Miroslava Černá 
Členové: Pavel Lukášek, Miloš Žák, Mgr. Jiří Maléř, Marika Bořko-
vá, Mgr. Dagmar Želízková

4/102-2019
 ◘ Rada města schvaluje připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2019 

vyvěšením vlajky dne 10.3.2019.

4/103-2019
 ◘ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Veřej-

noprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Třebe-
chovice pod Orebem mezi Městem Třebechovice p.O. a obecně 
prospěšnou organizací Nad Orlicí o.p.s. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města na re-
žijní výdaje MAS (mzdy, nájemné, cestovné) v roce 2019 ve výši 
10 Kč na obyvatele, což činí 57 320 Kč.

4/110-2019
 ◘ Rada města schvaluje výzvu k  podání nabídek (zadávací pod-

mínky a  zadávací dokumentaci) podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Mateřská škola, Třebechovice p. O.“ 
zadávané ve  zjednodušeném podlimitním řízení na  staveb-
ní práce dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek.

4/113-2019
 ◘ Rada města schvaluje výzvu k  podání nabídek (zadávací pod-

mínky a  zadávací dokumentaci) podlimitní veřejné zakázky 
na  stavební práce s  názvem „Stavební úpravy ul. Trčkova, Tře-
bechovice pod Orebem“ zadávané ve  zjednodušeném podli-
mitním řízení na stavební práce dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek.

4/116-2019
 ◘ Rada města bere na vědomí provedení zdravotního řezu dubů 

v ul. Týnišťské firmou ÁLMÁ - Linné s.r.o., Luční 174, 500 03 Hra-
dec Králové IČO:26021954.

5/127-2019
 ◘ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskyt-

nutí neinvestiční veřejné finanční podpory na  rok 2019 pro 
neziskové organizace v celkové výši 1 790 000 Kč dle přiložené 
tabulky č. 2.

5/128-2019
 ◘ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskyt-

nutí neinvestiční veřejné finanční podpory na rok 2019 v režimu 
podpory malého rozsahu de minimis v celkové výši 1 465 600 Kč 
dle přiložené tabulky č. 3

5/129-2019
 ◘ Rada města bere na vědomí informace o způsobu financování 

investiční akce Novostavba Mateřské školy Třebechovice pod 
Orebem a  ukládá finančnímu odboru připravit ve  spolupráci 
s  Komerční bankou, a. s. úvěrovou smlouvu za  předložených 
podmínek.

5/135-2019
 ◘ Rada města schvaluje pořízení softwaru a  nákup nezbytného 

příslušenství pro jednání rady města a zastupitelstva města.

5/138-2019
 ◘ Rada města schvaluje smlouvu o  právu provést stavbu – pře-

ložka vodovodu v  ulici Čsl. legií, Třebechovice pod Orebem 
na  pozemcích p.č. 1973/4 a  1946/55 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.  

5/146-2019
 ◘ Rada města schvaluje jako nejvhodnější nabídku na plnění ve-

řejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava fasád objektu 
Domu dětí a mládeže č.p. 49“, nabídku od Tomáše Tyče, se síd-
lem: Na Výsluní 55, 533 52 Srch, IČO: 72904755, nabídková cena 
činí 901 397,75 Kč včetně DPH.

5/149-2019
 ◘ Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej po-

zemku st. p.  č. 109/1, na  kterém se nachází budova „Hajnišova 
(Dotřelova) mlýna“, dále okolních pozemků p.  č. 1944/5, p.  č. 
1946/135, p.  č. 1946/140 a  navazujících pozemků p.  č. 1944/1, 
p.  č. 1944/4, p.  č. 45/1, p.  č.  2153/35, p.  č. 106 a  Ostrova p.  č. 
108, vše v  k. ú. Třebechovice pod Orebem „za  korunu“ společ-
nosti Klíč k  tvořivosti, z. ú., Jiráskova 1301, Třebechovice pod 
Orebem.

5/151-2019
 ◘ Rada města schvaluje zařazení objektu čp. 528 (Branka) v Tře-

bechovicích pod Orebem do Národní databáze brownfieldů.

5/154-2019
 ◘ Rada města schvaluje ceník krátkodobých nájmů a  služeb 

v  Kulturním domě Třebechovice pod Orebem s  účinností 
od 1. 4. 2019.

5/155-2019
 ◘ Rada města bere na vědomí omezení provozu v mateřské škole 

v době letních prázdnin. 

5/156-2019
 ◘ Rada města bere na  vědomí uzavření MŠ ve  všech budovách 

ve dnech 22.7.2019 - 4.8.2019.



4 Třebechovické Haló

INFORMACE Z MÚ

491 401 170 TAJ Mgr. Roman Drašnar starosta

491 401 171 TAJ Ing. Stanislav Jech místostarosta

491 401 172 TAJ Miroslav Pavlíček tajemník

491 401 173 TAJ Pavla Nyčová sekretariát

491 401 174 TAJ František Militký informatik

491 401 176 SM Ing. Václav Labuť vedoucí odboru

491 401 177 SM Otto Nosek referent

491 401 178 SM Vendula Bartáčková referent

491 401 179 SM Lenka Studničková referent

491 401 181 SPR Šárka Čížková vedoucí odboru

491 401 182 SPR Helena Mejstříková referent

491 401 183 SPR Bc. Eva Kutláková referent

491 401 184 SPR Mgr. Dagmar Želízková referent

Nový telefonní seznam zaměstnanců

Městského úřadu Třebechovice pod Orebem

TAJ  … tajemník, SM  … Odbor správy majetku, 
SPR  … Odbor správní, FIN  … Odbor finanční, 
STA  … Odbor stavební

491 401 186 FIN Ing. Jana Petříková vedoucí odboru

491 401 187 FIN Marcela Kupková referent

491 401 188 FIN Ludmila Dvořáčková referent

491 401 189 FIN Ing. Iva Rousová podatelna

491 401 191 STA Marian Báchor vedoucí odboru

491 401 192 STA Ing. Martin Slezák referent

491 401 193 STA Monika Pešková referent

491 401 194 STA Pavla Jaroměřská referent

491 401 195 STA Bc. Vladimíra Mrňová referent

FEJETON

Významné dny

Významnými dny se to v kalen-
dáři jen hemží. Zdá se, že lidé 
rádi oslavují cokoliv, nebo chtějí 
být aspoň oslavovaní. Když to 
nejde jinak, tak si nějaký svátek 
vymyslí. Ten může být pro kaž-
dého jiný. Někdo slaví, že byl 
přijat na  vysokou školu, jiný, že 
ho z ní vyhodili, někdo oslavuje, 
že vstoupil do  svazku manžel-
ského, jiný se významně raduje, 
že z  něj včas vystoupil. Občas 
mě napadá, že by měl být Den 
bolesti hlavy nebo Den pěkné-
ho počasí. Pokud si na  Googlu 
zadáte heslo „významné dny“, 
určitě je tam najdete také.
Z  hlediska mé dřívější profese 
lékaře a  učitele bych v  březnu 
ocenil 11. 3. Evropský den moz-
ku, 19. 3. Mezinárodní den in-
validů, 21. 3. Mezinárodní den 
zdravého spánku 24. 3. Světo-
vý den boje proti tuberkulóze 
a 28. 3. Den učitelů. Ten posled-
ní bychom měli opravdu oslavo-
vat. Jsem si jist, že učitelé a uči-
telky si zaslouží náš dík. Na nich 
mimořádně záleží, jací budeme, 
chytří nebo hloupí, slušní, vzdě-
laní nebo primitivní hulváti. 
Z  hlediska mé literární činnosti 
připomínám ještě dvacátý první 
březen jako Den poezie. 
Světový den divadla (27. 3.) je 
připomínkou umění, které nás 

učí milovat, lépe se poznat, vní-
mat krásu, správně se oriento-
vat v životních peripetiích, které 
se od dob Shakespearových pří-
liš nemění.
Nejznámější významný den 
v březnu je Mezinárodní den žen 
(8. 3.) Je bohužel spojován se 
socialistickými pořádky v  Čes-
koslovensku, k čemuž přispívaly 
oslavné večírky na  pracovištích 
a dárky v podobě utěrek, ruční-
ků a bonboniér, které ženy jedly 
až později, protože (pokud vím), 
většina z nich drží po staletí re-
dukční dietu. Samozřejmě po-
těšila květina nebo vlastnoruč-
ně vyrobená přáníčka od  dětí. 
Vzpomínám na většinový názor 
bývalých spolupracovnic: „Chla-
pi se na  náš svátek ožerou a  my-
slí si, že když nám jednou za  rok 
dají karafiát, tak jim musíme být 
bůhvíjak vděčné. Raději bychom, 
aby umyli nádobí, vyluxovali 
a občas se vykoupali.“
Historie svátku je ovšem sofis-
tikovanější. Sahá na  počátek 
20. století, kdy se do ulic v USA 
a později v Rusku vydaly dělnice 
na  protest proti válkám, špat-
ným pracovním a životním pod-
mínkám. MDŽ je mně bližší než 
porevolučně importovaný Den 
milenců (14. 2. Svatý Valentýn) 
oprášený uměle z  obchodních 
důvodů, aby vyplnil nákupní 
šílenství mezi Vánocemi a  Veli-

konocemi. Přestože máme dnes 
oficiálně pohlavní rovnopráv-
nost, diskriminace žen v mnoha 
ohledech přetrvává. V  rodině 
i  zaměstnání. Ženy bývají hůře 
placené, jsou péčí o  rodinu 
znevýhodňované při kariérním 
postupu. MDŽ by měl být příle-
žitostí vzdát ženám hold, pově-
dět jim, jak moc si jich vážíme, 
pozvat je na romantickou veče-
ři, do divadla, na zajímavý výlet. 
A  pak to dělat stále. Sněženky 
a  jaro ve  vzduchu jsou důvo-
dem oslav nejen s  manželkami 
a  partnerkami, ale také příle-
žitost, jak potěšit své nebo cizí 
babičky, pozdravit milé kama-
rádky. Podobně bychom měli 
oslavovat ještě Den matek (12. 
5.), který se v  celém světě slaví 
druhou květnovou neděli.
Protože jsem dlouhá léta vedl 
vlastní domácnost a vychovával 
své dva syny sám a  film (kniha) 
Kramerová versus Kramer patřil 
k  mým nejoblíbenějším, začal 
jsem se pídit po  Dni otců. Měl 
by se slavit třetí neděli v  červ-
nu. Bohužel neslaví. Asi je otců 
pečujících o děti přece jen málo.
První duben (Apríl) známe 
všichni. Tento den spojujeme 
s  nejrůznějšími žertíky, které si 
provádíme navzájem, a  pak se 
smějeme, že je nikdo nepocho-
pil. Novinářům dovoluje tradice 
publikovat „kachny“, které vydě-

sí všechny čtenáře. Myslím si, že 
tento svátek panuje v novinách 
a  televizi po  celý rok. Na  apríl 
připadá ještě Mezinárodní den 
ptactva. 3. 4. je Mezinárodní 
den spodního prádla. To není 
apríl. V  tento den pořádají vý-
robci a  prodejci spodního prá-
dla pochody městy ve spodním 
prádle a  obchodníci nabízejí 
slevy předraženého zboží. Kdy-
bych nebyl gynekolog, určitě 
bych se na tyto pochody těšil.
7. 4. je Světový den zdraví. Byl 
vyhlášen v roce 1950, kdy vznik-
la Světová organizace zdraví 
- WHO (World Health Organiza-
tion). 
8. 4. je Mezinárodní den Romů 
a  22. 4. Den Země. Stanovení 
termínu tohoto ekologicky la-
děného svátku vychází z původ-
ních oslav jarní rovnodennosti. 
24. 4. je Mezinárodní den skautů 
a  skautek a  29. 4. Mezinárodní 
den tance.
Vybral jsem jen pár slavných 
dnů v  březnu a  dubnu. Stá-
le více si uvědomuji, že každý 
dobře prožitý den, kdy jsme 
zdraví, šťastní a  spokojení, je 
významný. Přeji všem čtenářům 
Haló, aby takových dnů měli co 
nejvíc. 

Jindřich Tošner
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CITÁTY

TECHNICKÉ SLUŽBY 

1/ Byl nenápadný, protože ho nikdy nic nenapadlo.
2/ Každý má znát své meze a dbát jich v malých i velkých věcech.
3/ Píle je nejlepším pomocníkem prostředního nadání.
4/ Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent 

potu.
5/ Je lepší dělat tu nejmenší věc na světě, než se potloukat půl ho-

diny.
6/ Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě ale 

má s přibývajícími léty co dělat, aby se udržel tak chytrý, jaký byl.
7/  Láska buď neodpouští nic, nebo odpouští všechno. 
8/ V  nouzi ti dá radu každý dobrý přítel, ale málokdy ti dá pytel 

mouky. 
9/ Vždycky lze odpustit příčiny, ke kterým má člověk sílu se přiznat.

Vybral Martin Hříbal

Jarní úklid města

Technické služby Třebechovice p. O. budou v letošním roce zajišťo-
vat likvidaci roští, vyřezaných větví, shrabků ze zeleně apod., která 
bude probíhat, tak jako v minulých letech, v prostoru sídla Technic-
kých služeb, Heldovo náměstí 528, (bývalého objektu „BRANKA“), 
kde budou přistaveny k tomuto účelu velkoobjemové kontejnery. 
Zájemci mohou bioodpad navozit roztříděný na  listí a  shrabky 
zvlášť (odpad do  kompostárny), větve do  průměru 10 cm, křoví 
(odpad pro seštěpkování) do  prostoru objektu v  níže uvedených 
dnech a termínech:

v sobotu 23. 3., 30. 3., 6. 4., 13. 4., 20. 4, 27. 4.2019,

vždy v době od 8.00 do 11.00 hod

po  domluvě s  pracovníky Technických služeb v  měsíci dub-

nu pondělí a  středa v  době od  8.00 do  11.00 hod. a  od  12.00 

do 15.00 hod.

Na Branku NEVOZTE to, co do kontejnerů nepatří: prkna, pařezy, 
starý nábytek a další odpady jako např.  pneumatiky, lednice, tele-
vizory, autobaterie, obaly od  motorových olejů, barev apod. Tyto 
odpady jsou zařazeny mezi objemný a  nebezpečný odpad, který 
je možné odložit ve  sběrném dvoře v  ulici Na  Stavě čp. 444 (ob-
jekt býv. jatka). Provozní doba sběrného dvoru je 3x týdně, a  to: 
v úterý a ve čtvrtek od 15.oo do 18.oo hod., v sobotu od 9.00 

do 12.00 hod.

V  období od  6. 5. 2019 do  4. 11. 2019 každé pondělí bude pro-
bíhat svoz odpadů ze zeleně na  stanovištích určených svozovým 
plánem viz níže.

TÝNIŠŤSKÁ(Rybníček) křižovatka Slezská 15,00 – 15,15 hodin

NA STAVĚ parčík u závor 15,20 – 15,35 hodin

PARDUBICKÁ cesta Na Obec 15,40 – 15,55 hodin

NA TVRZI parkoviště 16,00 – 16,15 hodin

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ  16,20 – 16,35 hodin

PALACKÉHO parkoviště 16,40 – 16,55 hodin

KUBELÍKOVA stánek zeleniny 17,00 – 17,15 hodin

HELDOVO NÁMĚSTÍ  trafika 17,20 – 17,35 hodin

ŠTĚNKOV na návsi přistaven kontejner pá 12,00 – so 11,00

KRŇOVICE u hospody při zdi hřbitova přistaven kontejner pá 12,00 – so 11,00

NEPASICE - trafostanice u mostu na Běleč přistaven kontejner so 12,00 – po 9,00

POLÁNKY Spol.centrum býv. Jednota přistaven kontejner so 12,00 – po 9,00

U svozů v obcích je změna, kontejnery budou obsluhovány pracov-
níky Technických služeb Třebechovice pod Orebem, které budou 
stacionárně přistaveny a staženy následující den.
V období od 6. 5. do 4. 11. 2019 každé pondělí na těchto stanovi-
štích: viz tabulka níže
O případném prodloužení svozů rozhodnou Technické služby Tře-
bechovice pod Orebem.

UPOZORNĚNÍ! 

Ve svátek dne 28.10.2019 mobilní svoz biodpadu nebude!!!

Sběr a svoz starého železa bude jako každý rok zajišťovat Sbor dob-
rovolných hasičů Města Třebechovice p.  O., a  to po  celém území 
města, včetně Štěnkova a  Krňovic, chatové osady Krňovice – Ště-
kov, který se koná V SOBOTU DNE 13.4.2019 OD 8.00 HOD.

Sběr starého papíru již tradičně organizuje a  zajišťuje základní 
škola.

Pavel Ulrich, 
ředitel Technických služeb

Svozy odpadů 

ze zeleně

INZERCE
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Z NAŠICH ŠKOL

Kritéria pro přijetí dítěte 

k  předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2019/2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž 
činnost vykonává Mateřská ško-
la, Třebechovice pod Orebem, 
stanovuje po  dohodě se zřizo-
vatelem školy kritéria pro přijí-
mání dětí k předškolnímu vzdě-
lávání pro rok 2019/2020.
Děti budou přijímány k  před-
školnímu vzdělávání v  tomto 
pořadí:
1. děti, které k 31. 08. 2019 do-

vrší pěti let, mají místo trva-
lého pobytu v  Třebechovi-
cích pod Orebem, v  případě 
cizinců místo pobytu v  Tře-
bechovicích pod Orebem, 
děti ze spádové oblasti měs-
ta Třebechovice pod Orebem 
a děti, pro které je předškol-

ní vzdělávání povinné, jsou 

přijímány vždy.
2. děti, které k 31. 08. 2019 do-

vrší čtyř let, mají místo trvalé-
ho pobytu v  Třebechovicích 

pod Orebem, v případě cizin-
ců místo pobytu v Třebecho-
vicích pod Orebem a  děti ze 
spádové oblasti města Třebe-
chovice pod Orebem 

3. děti, které k 31. 08. 2019 do-
vrší tří let, mají místo trvalé-
ho pobytu v  Třebechovicích 
pod Orebem, v případě cizin-
ců místo pobytu v Třebecho-
vicích pod Orebem a  děti ze 
spádové oblasti města Třebe-
chovice pod Orebem

4. děti, které nemají místo tr-
valého pobytu v Třebechovi-
cích pod Orebem a nejsou ze 
spádové oblasti, od  nejstar-
šího po  nejmladší do  výše 
povoleného počtu dětí, uve-
deného ve školském rejstříku

Zprávičky z mateřské školy

V mateřské škole se děti připra-
vují na  jaro. V  plném proudu je 
seznamování s  jarním počasím, 
s jarními kytičkami a s mláďátky. 
Nejstarší děti se připravují na zá-

pis do základní školy. Pro rodiče 
chystáme besedu se zastupující 
paní ředitelkou ZŠ, která rodi-
če seznámí s  postupem zápisu. 
Začínáme plánovat Velikonoce 
a  připravujeme se na  besídku 
v pečovatelském domě. 
V mateřské škole Hedovo n. děti 
zhlédnou program Pokusy s vo-
dou. Těšíme se na  jarní focení 
s  paní Ivetou Leuchterovou, 

které proběhne ve všech budo-
vách konce března a  začátkem 
dubna.
V dubnu budeme také plánovat 
školu v  přírodě, která se letos 
uskuteční opět na chatě Horalka 
ve Sněžném v Orlických horách.

  Bc. Alena Jeremiášová,
 ředitelka mateřské školy

Mateřská škola informuje…

Co si děti uvařily, to si take snědly, MŠ Nepasice

Ředitelství ZŠ v  Třebechovicích oznamuje, že zápis dětí 

do 1.ročníku pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pátek 

5.dubna 2019 (od  14.00 – 18.00 hodin) a  v  sobotu 6. dubna 

2019 (8.00 – 10.00 hodin). 

Zveme všechny děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013.
Potřebujete rodný list dítěte a  OP rodičů (kvůli ověření trvalého 
bydliště). 
Případné dotazy na provaznik@zst.cz nebo na tel.: 495592232.
Další informace naleznete na www.zst.cz.

Základní škola informuje… Okresní finále v přehazované

Dne 20.2.2019 se uskutečnilo ve  sportovní hale v  Třebši v  Hrad-
ci Králové okresní finále v  přehazované mladších žákyň. Děvčata 
obsadila v  konkurenci 11 týmů krásné čtvrté místo. Za  vzornou 
reprezentaci a  výkony děkujeme Lucii Dörreové, Marianě Kubco-
vé, Veronice Zárubové, Natálii Kafkové, Karolíně Skořepové, Elišce 
Menšíkové, Tereze Píšové a Emě Bezděkové. 

Halová kopaná

Dne 11. 3. pořádala ZŠ Třebechovice okrskové kolo v halové kopa-
né – kategorie chlapci, 8. a  9.ročník. Čtyři družstva sehrála turnaj 
systémem „každý s každým“, do okresního kola postupoval pouze 
vítěz. Ve  skupině nebyl jasný favorit, a  tak o  výsledcích rozhodla 
momentální forma, která přála ZŠ Úprkova. Naše družstvo ve slo-
žení Daniel Horák, Šimon Moravec, Vojtěch Karásek, Lukáš Vyleta, 
Filip Petera, Kryštof Jánský, Jindřich Štorek, Filip Nentvich a David 
Junek obsadilo třetí místo. 
Všem děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci školy.  

Zdeněk Provazník

Lyžařský výcvikový

kurz 2019

Lyžařského výcvi-
kového kurzu, kte-
rý se konal 3. 3. - 
8. 3. 2019, se zú-
častnilo 51 žáků.
Pro 11 žáků byla 
využita možnost 
zapůjčení výzbro-
je ve  SKI půjčovně. 
Na  sjezdovkách 
lyžařského areálu 
v  Deštném v  Or-
lických horách své Družstvo mladších žákyň OF v přehazované
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zkušenosti předávali učitelé 
Anna Ascherlová, Helena Číž-
ková, Lucie Dušková, Josef Ur-
ban a  Ivana Střelečková. Žáci 
prošli praktickým i  teoretickým 

Žáci ZŠ na školním 
výcvikovém kurzu

Školní kolo 

celostátní soutěže ZUŠ (LDO)

V  úterý 19. 2. 2019 se v  diva-
delním sále naší školy konalo 
soutěžní recitační odpoledne, 
na kterém vystoupili žáci literár-
ně dramatického oboru.
Bylo plné opravdu zajímavých 
a  inspirativních textů, které se 
soutěžící pod vedením paní 
učitelky Jiřiny Krtičkové mnoho 
týdnů před soutěží učili správně 
interpretovat.
Divadelní sál doslova praskal 
ve  švech. Mladší děti muse-
ly opustit svá místa na  židlích 
a  přenechat je dospělým divá-
kům soutěže, protože soutěžící 
přišly podpořit i maminky a ba-
bičky. Podpora přišla i ze strany 
žáků hudebního oboru. 
Letos byla role diváků opravdu 
důležitá. Vůbec poprvé se totiž 
udělovala divácká cena. 
A jak všechno dopadlo? Na soutě-
ži v sólovém přednesu nás násled-
ně v  okresním kole reprezento-
vali: v  I. kategorii Eliška Kopecká, 
ve  II. kategorii Tereza Lovasová, 
Julie Koubová, Veronika Vítová 
a Natálie Štorková, ve III. kategorii 

Základní umělecká škola informuje…
Gabriela Kubečková, Adéla Pilgro-
vá, Anežka Polehlová a Ondřej Fi-
fka a ve IV. kategorii Anna Fifková.
V  hodnocení diváků se stala 
jednoznačně vítězkou celého 
odpoledne napříč všemi kate-
goriemi Gabriela Kubečková, 
na  druhém místě skončila Kris-
týna Kadlecová a  na  místě tře-
tím Natálie Štorková a  Markéta 
Janků.
Součástí recitačního odpoled-
ne bylo i  představení souboru 
Utržení ze řetězu Ach, ty babič-
ky! A  jelikož je to představení 
vtipné a úspěšné (o jeho vzniku 
jsme vás informovali už dříve) 
jel soubor na  soutěž dětských 
divadelních kolektivů do  diva-
dla Jesličky v Hradci Králové.

Školní kolo 

celostátní soutěže ZUŠ (HO)

Ve středu 6. 3. 2019 v odpoled-
ních hodinách se na  naší škole 
konalo školní kolo celostátní 
soutěže ZUŠ ve  hře komorních 
souborů.
Na soutěž se připravilo pět sou-
borů, které soutěžily v kategorii 
komorní soubory s  převahou 

dechových nástrojů, a  jeden 
soubor, který soutěžil v katego-
rii komorní soubory s převahou 
smyčcových nástrojů.
Všem soutěžícím se povedlo 
soutěžní programy předvést 
na  takové úrovni, že postoupili 
do  kol dalších, o  jejichž výsled-
cích vás budeme informovat.

Okresní kolo 

celostátní soutěže ZUŠ (LDO)

Dny v prvním březnovém týdnu 
trávili naší žáci, kteří postoupili 
v celostátní soutěži LDO ze škol-
ního kola, v divadle Jesličky Jo-
sefa Tejkla v Hradci Králové.
Probíhala zde okresní kola sou-
těže Dětská scéna 2019. V  prů-
běhu týdne se na jevišti vystřída-
lo mnoho recitátorů a  na  konci 
týdne několik dětských divadel-
ních souborů. Všechny soutěžící 
hodnotila odborná porota. 
Mezi oceněnými byli i naši žáci. 
V  první kategorii získala čestné 
uznání Eliška Kopecká. Ve  třetí 
kategorii dostaly čestná uzná-
ní Adéla Pilgrová a  Anežka 
Polehlová. Ondřej Fifka získal 
v  této kategorii hlavní cenu 
a  postoupil do  krajského kola. 
Mezi soubory zastupoval naši 

školu soubor Utržení ze řetězu 
se svým autorským představe-
ním Ach, ty babičky! Soubor 
měl nelehký úkol, protože část 
jeho členů v tomto týdnu odjela 
na  lyžařský výcvik organizova-
ný základní školou. Proto bylo 
nutné udělat změny v  obsazení 
a jednu povídku dokonce vyne-
chat. I tak bylo představení moc 
fajn a nikdo nepoznal, že v sou-
boru někdo chybí. Na  nominaci 
do  krajského kola však výkon 
nestačil. 
Přehlídku si všichni soutěžící 
moc užili. Viděli deset krásných 
představení dětských souborů 
z  celého okresu. Vybrat mezi 
všemi jednoho zástupce, který 
bude náš okres reprezentovat 
v krajském kole, byl určitě velmi 
těžký úkol.
Oceněným žákům gratulujeme 
a  všem soutěžícím děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

výcvikem. Poslechli si zajíma-
vou přednášku horské služby, 
užili legraci a  zábavu na  svahu 
i na chatě. Vrcholem celého klá-
ní byl závod ve slalomu.

Poděkování za  zdařilý lyžařský 
výcvik patří všem žákům, kole-
gům a sponzorům.

Ivana Střelečková, 
vedoucí zájezdu
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Průzkum spokojenosti
Heldova městská knihovna prosí 
čtenáře i  nečtenáře o  vyplnění dotazníku „Průzkum spokojenos-
ti“. Dotazník najdete na  internetových stránkách www.hmk.cz 
v záložce Průzkum spokojenosti - dotazník.

Děkujeme.

Heldova městská

knihovna

Dům Dětí a Mláděže

• Jarní prázdniny v  DDM se opravdu povedly. 
Vzhledem k tomu, že se přihlásila samá tvoři-
vá děvčata, změnili jsme program tak, aby si 
ho co nejvíce užily. A co že jsme tedy dělali?

Vyrobili jsme si loutky z  kašírovaného papíru 
a  ušili jim i  oblečení, šablonovali jsme trička, navštívili Muzeum 
hraček v  Rychnově nad Kněžnou a  aquacentrum v  Pardubicích. 
V pátek jsme využili naší nové kuchyně a upekli báječné kokosové 
sušenky.

Kašírované loutky – archiv DDM

R O D I Č O V S K É

C E N T R U M

D O M E Č E K  z . s .
Flesarova 49, Třebechovice p. O. Člen sítě Mateřských center

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

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc duben - květen 2019

Od 3.4. CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ ŽENY 
pravidelně ve středu od 18 -19 hod.

 8. 4. po VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
vyrobíme si něco hezkého, jarního. Od 9,30 hod.

 13. 4. so PROBLÉMOVÉ SITUACE MEZI RODIČI A DĚTMI,

   ANEB CO KDYŽ NARAZÍME….  
druhé sobotní setkání s  PhDr.  Irenou Hrabincovou a  Mgr.  Janou 
Kaplanovou DiS. Od 9 – 12,30 hod.

 15. 4. po DĚTSKÉ ZOUBKY 

Soňa Skoupá DiS. nám připomene, jak pečovat nejen o  dětský 
chrup. Od 9,30 hod.

 29. 4. po ČARODĚJNICKÝ REJ

těšíme se na  všechny malé čarodějnice i  čaroděje. Užijeme si zá-
bavné dopoledne. Od 9,30 hod.

 6. 5. po KONDIČNÍ CVIČENÍ S KLÁROU

plavková sezóna se blíží... nejvyšší čas začít cvičit!!!! Od 9,30 hod.

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

 

Dne 27.4. uplyne 
30 let od úmrtí 

pana  
Petra Vlasáka 

 

S úctou a láskou stále vzpomíná rodina 

• Dne 16. 3. 2019 proběhla dílna pro veřejnost Malujeme akrylem, 
ze které si všichni účastníci odnesli krásné obrazy zvířat nebo 
tajemné krajiny.

• Máme za sebou první taneční soutěže. Zahájili jsme 23. 3. 2019 
Josefovský klíčem a  hned týden na  to jsme se 30. 3., předsta-
vili na  domácí půdě při soutěži TPO dance v  Třebechovicích 
p.  O. Dále se chystáme na  Dvorskou jedničku 7. 4., Rychnov-
ský pohárek13. 4. a  Hronovské jablíčko 25. 5. Nejzkušenější 
tanečníci navíc pojedou reprezentovat DDM do  Hlinska. Všem 
našim tanečníkům přejeme, aby měli tak úspěšnou sezónu 
jako loni.

• V  sobotu 30. 3. 2019 proběhla také Zimní zátěžová liga, kde 
sportovní rybáři poměřili své síly v rybolovné technice.

Připravujeme pro Vás:

• 6. 4. 2019 dílnu pro veřejnost od 14:00 – Velikonoční dekorace 

z pedigu

• 18. 4. 2019 Velikonoční prázdniny v DDM – tentokrát nás čeká 
tvoření a pečení pro školní děti

• 30. 4. 2019 od 17:00 ve spolupráci s TMB Čarodějné soutěžení 
za Kulturním domem v Třebechovicích.

• letní příměstské tábory v termínech:

1. – 4. 7. 2019 Výletník
8. – 12. 7. 2019 Trampský týden
19. – 23. 8. 2019 Výtvarný příměstský tábor
26. 8. – 30. 8. 2019 Přírodovědný příměstský tábor
Propozice a přihlášky budou k dispozici od 1. 5. 2019.

• letní pobytový tábor - Stále se můžete hlásit i  na  letní poby-
tový tábor na Zemské bráně v Bartošovicích v Orlických horách 
s týmem Aničky Kadeřávkové v době od 7. do 19. 7. 2019

Sleduje náš web www.ddmtre.cz, kde naleznete všechny potřebné 
informace.

Mgr. Petra Jánská, 
ředitelka DDM
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Na  březnovém karnevale si skvěle zařádily děti převlečené za  rytíře, 
princezny, hasiče, kovboje, víly, čaroděje, supermana, kuchaře,

 baletku i zvířátka nejrůznějších druhů.
 Lucie Buchalová

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE

NA www.rcdomecek.com

NA FCB RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK
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Březen byl pro 
nás ve znamení 
plesů. Nejprve 
jsme pečlivě 
chystali ten 
náš, třebecho-
vický, abychom 
se o týden poz-

ději zúčastnili skautského plesu 
v  Chlumci nad Cidlinou. Týden 
před plesem jsme vyráběli te-
matickou výzdobu, naplánovali 
detaily a  vylepšení. Osmého 
března jsme nazdobili Sokolov-
nu a celý den vše pečlivě chysta-
li, abychom na  večer byli řádně 
připravení. A  protože 8. března 

je Mezinárodní den žen, tak jsme 
každou dámu na  plese obdaro-
vali květinou. Věřím, že našich 
450 návštěvníků bylo spokoje-
no, a  těšíme se, až se uvidíme 
příští rok. Týden poté jsme to 
byli naopak my, kdo si plesovou 
atmosféru užíval na  skautském 
plese v  Chlumci nad Cidlinou. 
Konečně také začalo být hezké 
počasí a  my z  kluboven vyráží-
me na  hřiště a  do  přírody. Při-
bývat začnou výpravy a  výlety 
a my se na to moc těšíme.

Přemysl Pistora

Roveři na skautském please, foto Tereza Pavlíková

Dne 17. 2. 2019 se konal Babský 

bál v  Jeníkovicích, který se vy-
dařil. Bohatá tombola, taneční 
vystoupení, živá hudba a výbor-
ná kuchyně.
Dne 23. 4. 2019 se bude konat 
vlakový a  autobusový výlet 

do Vysokého nad Jizerou. Ná-
vštěva vlastivědného muzea, 

Klub důchodců informuje…
Kramářovy vily, nákup v  místní 
pekárně, krásné výhledy a oběd.
Odjezd z  vlakového nádraží 
v  6.37 h. do  Semil a  zpět. Dále 
autobusem do Vysokého nad Ji-
zerou. Zpět dle dohody.

Za výbor KD Andrysová Z.

Lesní klub Le-
sokruh letos 
v březnu oslavil 
své druhé na-
rozeniny. Byly 
to dva roky 

plné radosti a  nezapomenutel-
ných zážitků jak dětí, tak i  nás 
průvodců, jak si učitelé v lesních 
školkách říkají. Neučíme děti. Ty 
se učí samy. My se snažíme být 
jim dobrými, pozornými a  citli-
vými průvodci na  jejich objevi-
telské cestě za poznáním světa.  
Za tu dobu jsme se také trochu 
rozrostli. Od  několika málo 
dětí, které s  námi začínaly, až 
po  dvacet pět zapsaných dětí, 

s  námi v  lese mohou volně bě-
hat a řádit, jak potřebují, zahřejí 
se a zimu snášejí často lépe než 
my dospělí. Není však pravda, že 
by děti v lesní školce byly venku 
celý den. V mrazech nebo dešti 
svačíme ráno v zázemí a dovnitř 
jdeme také na  oběd a  spinká-
ní. Nejméně příjemné je počasí 
kolem nuly, vítr a  déšť. Suchý 
mráz se snáší mnohem lépe než 
sychravé počasí. Věříme však, že 
i  nepohodlí v  podobě studené-

ho nebo mokrého počasí je pro 
děti dobrou školou. Naučí se tak 
lépe vnímat své potřeby, utuží 
se a otuží.
Zimní období však už máme 
za  sebou, vynesli jsme Mora-
nu a  těšíme se z  pučícího jara. 
Slavnosti máme rádi a i na tento 
měsíc jsme připravili slavnost, 
kde si na své přijdou malí i velcí.  
Zveme Vás, abyste spolu s námi 
oslavili Den Země, Den ptac-
tva a  Den dětské knihy. Vrátka 
Lesokruhu budou otevřená 
ve středu 24. 4. 2019 od 15 hod. 
Těšíme se na Vás! 

Martina Kašparová,
koordinátorka lesního klubu

které k nám do školky docházejí 
nyní. Některé děti chodí na celý 
týden, jiné na  tři nebo jen dva 
dny v  týdnu. Jsou s  námi děti 
čerstvě tříleté, ale i předškoláci. 
Dvakrát do měsíce, vždy v pátek 
dopoledne, vedeme klubík pro 
děti do tří let a jejich rodiče, Le-
sokroužek.
Zima už je za  námi a  právě 
na  zimu se nás lidé ptají nejví-
ce.  Jak to děti zvládají, být celý 
den venku? Základem je vrst-
vené oblečení, nepromokavá 
svrchní vrstva a  dobré rukavice 
a především kvalitní teplá a ne-
promokavá obuv.  Děti se přiro-
zeně hodně pohybují. Tím, že 
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KULTURA

Electro 

– swingová noc
Středisko místní kultury ve spo-
lupráci s  Třebechovickým muzeem betlémů si pro vás na  pátek 
5. dubna 2019 od 20:00 hod. v Kulturní domě připravilo večer plný 
electro – swingové muziky. Nejprve vystoupí kapela z Hradce Krá-
lové s názvem Mr. Moss a po ní D.J. Danda. 

Přednáška 

„Karel Gott –

Jak ho znáte 

i neznáte“
V  úterý 23. dubna 2019 se mů-
žete v Kulturním domě od 17:00 
hod. těšit na  přednášku věno-
vanou letošním osmdesátinám 
mnohonásobného „Zlatého sla-
víka“ Karla Gotta. Pořadem vás 
bude provázet Jan Šimek a bude 
vám odkrývat zajímavosti z jeho 
hudebního života. Vstupné je 
30 Kč a lístky budou k dostání až 
na  místě půlhodiny před začát-
kem přednášky.

Pálení čarodějnic
Středisko místní kultury ve spolupráci s Třebechovickým muzeem 
betlémů a Domem dětí a mládeže vás srdečně zvou na každoroční 
tradiční akci Pálení čarodějnic. Ta se uskuteční v  úterý 30. dubna 
2019 od  17:00 hod. ve  venkovním areálu za  Kulturním domem. 
Nejprve čekají vaše děti soutěže a  zábavný program, po  kterých 
přijde vyhlášení masek (různé čarodějnické kostýmy jsou tedy pro-
to vítány). Po slavnostním zapálení ohně vám od 19:30 bude hrát 
populární hudební akustické duo Two 4U z Hradce Králové. Během 
celé akce můžete využít venkovní i vnitřní občerstvení. Vstupné je 
volné.

Darmošlapky aneb Repete, hoši
Nepasický cyklotým, obec Blešno a  Třebechovické muzeum bet-
lémů vás srdečně zvou na komedii z italského prostředí s názvem 
„Darmošlapky aneb Repete, hoši“, kterou nastudoval Divadelní 
spolek Kačenka z  Deštného. Příběh vypráví o  jednom sedlákovi, 
který si s kumpány bezstarostně užívá života až do příjezdu svých 
vdavekchtivých sester. Autorem je Zdeněk Hovorka, který v  roce 
2010 získal Zlatý odznak J. K. Tyla za celoživotní práci v amatérském 
divadle. Představení se koná v  pátek 3. května 2019 v  19:30 hod. 
v Kulturním domě v Třebechovicích pod Orebem. Vstupné dobro-
volné. 

Bc. Jan Šimek,
 kulturní referent
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Koncem ledna tohoto roku jsme 
s  kamarádem Honzou Bradá-
čem uskutečnili polární výpra-
vu na  sever Norska. Konkrétně 
na ostrov Kvaløya, který je v sám-
ském jazyce zván Ostrovem vel-
ryb. Země se tou dobou akorát 
pomalu probouzela z  polární 
noci a  na  několik minut denně 
nám dopřála paprsky slunce. Za-
jímavější podívanou však skýtala 
tma, když nám nad stanem večer 
co večer tančila aurora borealis - 
severní polární záře.
V  arktické krajině jsme strávili 
týden. Teploty se tam pohy-
bovaly v  rozmezí -10 až -20 °C. 
Místní jsou tam však, díky tep-
lému Golfskému proudu, zvyk-
lí na  teploty nepatrně vyšší, 
a  když si s  námi povídali o  po-
časí, říkali: „It‘s not usually this 
cold.“ („Obvykle nebývá tak 
chladno.“) Tak tedy v těchto ne-
obvyklých mrazech jsme strávili 
6 nocí pod stanem a 7 dní chů-
zí na  sněžnicích v  někdy i  dost 
komplikovaném terénu. Veške-
ré vybavení a  zásoby potravy 
jsme za  sebou táhli v  dětských 
bobech upravených na  tažné 
saně, tzv. pulky. Zásoby nebylo 
možné v  průběhu výpravy do-
plňovat, bylo tedy třeba mít vše 
dobře připravené. Veškeré te-
kutiny zde samozřejmě zamrza-
ly,  což znamenalo, že jsme byli 
závislí na tavení sněhu v plyno-
vém vařiči. Jediná tekutina, kte-
rá byla před mrazem v bezpečí, 
byla domácí slivovice vypálená 
ze švestek z třebechovských za-
hrad. Douškem tohoto lahodné-

Třebechovická polární výprava „Isbjørn 2019“

ho moku s  chutí domova jsme 
většinou končili náročný den, 
ve stanu ve spacáku. Ve skuteč-
nosti to byl však spíše přechod 
na náročnou noc.
O  průběhu polární výpravy, 
tamější krajině, polární záři 
a  o  životě a  přežívání v  polár-
ních podmínkách Vám milerád 
povyprávím na  své přednášce, 
kterou pořádá Třebechovické 
muzeum betlémů. Přednáška se 
bude konat v  pátek 12. dubna 
v Kulturním domě od 18:00 hod. 
Vstupné bude 30 Kč. Těším se 
na Vaši účast.

Martin Šesták

INZERCE

INZERCE

KOUPÍM BYT NEBO DŮM VE VAŠÍ LOKALITĚ.

PLATBA V HOTOVOSTI. TEL. 603 504 008
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NĚCO Z HISTORIE

Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování) 
V Pardubické ulici je prvním domem vlevo za bývalou školou čp. 171.

Čp. 171
V  roce 1785 byl majitelem tehdy čp. 147 V. Doležal, v  roce 1812 
Franz Prokop, v  roce 1852 Josef Janda. Smlouvou trhovou 
z  12. 6. 1869 se majitelkou stala Antonie Holubová a  odstupním 
listem z 11. 1. 1893 pak Marie Holubová. Od ní 1. 3. 1929 dům kou-
pili Karel Čtvrtečka a Magdaléna Čtvrtečková. V rodině dům zůstal 
do roku 1992, kdy ho koupili současní majitelé.
Při velkém ohni 14. června 1861, kdy vyhořelo pět stavení a sedm 
stodol v těchto místech, shořel také tento dům. 
Josef Janda byl bednář. Holubovi pak měli hospodářství, v  roce 
1881 Antonín Holub provedl úpravu světnice ze chléva a  stavbu 
nového chléva. Velkou změnou prošel dům za současných majitelů, 
kteří provedli celkovou rekonstrukci. Na část domu bylo postaveno 
patro.
Karel Čtvrtečka byl fotograf. Ateliér měl nejprve na  náměstí, 
po  koupi tohoto domu ho přestěhoval sem. V  roce 1934 získal 
živnostenský list na  prodej fotopotřeb, pokud nejsou vyhraženy 
koncesované živnosti materialistické a drogistické. Fotoateliér měl 
v  tomto čísle i  po  zařazení do  Komunálu, a  to až do  vybudování 
a otevření fotoateliéru ve Flesarově ulici „u Tobišků“v čp. 44 v roce 
1960. 
Od ledna 2016 má v tomto domě Monika Řežábková Studio Relax, 
ve kterém nabízí masérské, pedikérské a další služby.

Čp. 172 
V roce 1785 byl majitelem V. Černý, v roce 1812 Joseph Proboscht. 
Od  11. 5. 1882 byli majiteli Karel Langer s  manželkou Kateřinou. 
Dalšími majiteli se stali 4. 10. 1887 Jan Novák a  Marie Nováková, 
6. 6. 1891 František a Anna Elišákovi a od nich pak 6. 6. 1894 Karel 
Světlík s manželkou Annou. Smlouvou trhovou z 
5. 7. 1917 se pak majitelem stal František Svoboda a  odstupním 
listem z 19. 1. 1933 přešlo vlastnictví na Josefu Svobodovou, poz-
ději provdanou Novákovou. Smlouvou trhovou z 29. 5. 1941 přešlo 
vlastnictví na její nezletilé děti Františka a Marii Svobodovi. Marie 
byla provdaná Jelínková. V  roce 1972 nemovitost koupila rodina 
současných majitelů a v majetku rodiny je doposud.
V domě byly nejprve dílny. V roce 1883 Karel Langr provádí přístav-
bu nové kůlny, v roce 1884 další přístavbu kůlny. Karel Světlík tady 
pak rozšířil svoji dílnu na výrobu nedobytných zámků z vedlejšího 
čp. 173. Jeho syn si postavil novou továrnu v Heldově parku, kam se 
přestěhoval v roce 1912. K. Světlík st. šel pak bydlet do čp. 57 a ten-
to dům prodal. Rudolf Cejnar měl v roce 1901 pro toto čp. podanou 
žádost k provozování živnosti výroba kožených sáčků kožených pe-
něženek. Další úpravy domu přišly v souvislosti se živností dalšího 
majitele, který byl řezník a uzenář. V roce 1919 František Svoboda 
provedl přístavbu konírny, v  roce 1927 stavbu autogaráže. V  roce 
1923 dostal František Svoboda, majitel závodu řeznického a  uze-
nářského povolení k používání řeznicko-uzenářské dílny v čp. 172 
zařízené strojově na elektrický pohon a povolení k používání elek-
tromotoru, v témže roce zřídil v čp. 32 prodejnu uzenářského zbo-
ží. Další stavební změny uskutečnila v roce 1937 Josefa Nováková. 
Jednalo se o  rozšíření kuchyně, úpravu kotelny, přeložení schodů 
na půdu i do sklepa a v roce 1940 nástavbu I. patra. Tehdy se z pří-
zemního domku stal patrový. Další úpravy pak následovaly v letech 
po zrušení a uzavření obchodu a souvisely s přebudováním vchodu 
do prodejny a prodejních prostor na bydlení.
O tom, jak to vypadalo v řeznictví u Svobodových, se můžeme do-
zvědět ze zachycených vzpomínek paní Alžběty Bešťákové, prov-
dané Hrochové, která zde pracovala. Do Třebechovic přišla v roce 
1933, ve svých 16 letech z Vídně. Na začátku roku 1934 začala pra-
covat jako pomocnice v  domácnosti. Marie Svobodová byla v  té 
době krátce vdovou. Její manžel František Svoboda se zabil v prv-
ním autě u  Krňovic, když mezi mosty narazil do  staré tlusté vrby. 
V  řeznictví pracovali dva dělníci. Paní Svobodová si později vzala 

V  roce 1890 v  domě bydlela 
majitelka polního hospodářství 
vdova Antonie Holubová s  dce-
rou Marií, synem - obchodník 
s dobytkem - Josefem Holubem, 
jeho manželkou Antonií a  dce-
rou Marií. V roce 1921 tu pak by-
dlela Marie Holubová, Antonie 
Fuchsová. Od  roku 1929 zde žil 
fotograf Karel Čtvrtečka, jeho 
manželka Magdaléna, syn Miro-
slav a  další tři cizí lidé. Později 
tu žila rodina jejich syna Miro-
slava Čtvrtečky. Majitelé tu bydlí 
i v dalších letech.

 Čp. 171 v červnu 1995

Za silnicí dům čp. 171 (vlevo) a čp. 
172 ve třicátých letech 20. století 

(oba ještě přízemní)

za manžela vedoucího ze svého 
obchodu Josefa Nováka. Paní 
Svobodová měla z  manželství 
se Svobodou dvě děti, mladší 
dceru Marii a staršího syna Fran-
tiška. V domě žila také maminka 
pana Svobody – Františka Svo-
bodová. V  přízemí byla výklad-
ní skříň a  vchod do  obchodu, 
vedle vchod do  domu. Obchod 
byl napravo, na  straně k  Jandá-
tovým (čp. 173). Z krámu se šlo 
do místnosti, kde žila paní Svo-
bodová st. Za  obchodem byla 
kuchyně s  oknem do  dvora. 
Chodbou se šlo dozadu do dvo-
ra. Na  levé straně byl byt paní 
Svobodové ml., dětské pokoje 
a  ložnice. V  patře půda a  tam 
malý pokojíček s  postelí a  stol-
kem, kde spala pomocnice v do-
mácnosti, Alžběta Bešťáková. 
Z  kuchyně doprava byla míst-
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nost, kde spal dělník a pomocník, za ní byla dílna s lednici na maso. 
Maso si vozili z  vesnic a  poráželi sami doma. Prodávali jak maso, 
tak vyráběli uzeninu – párky, tlačenku, zabijačkové zboží. V krámě 
prodávala paní Svobodová. 
Obchod tu zůstal i po roce 1949, kdy byli všichni řezníci k 15. pro-
sinci zapojeni na  socialistický sektor. Prodejna byla uzavřena až 
poté, když byla na Silvestra 1960 otevřena upravená prodejna v čp. 
133. Pak se výlohy zazdily a dům dál sloužil jako obytný.
V roce 1890 tu bydlel samostatný strojník Jan Novák s manželkou 
Marií, synem Antonínem a svým otcem Josefem, divadelní hereč-
ka Gabriela Krákorová, švadlena vdova Antonie Elišáková s dcerou 
Marií a synem Josefem. V roce 1910 zde pak bydlel zámečník Karel 
Světlík ml. s manželkou Annou, dcerou Marií a služkou Marií Der-
nerovou. V  roce 1921 tu pak už bydlel řezník František Svoboda 
s manželkou Josefou, jeho matka Františka, dělník Stanislav Sirotek 
a dva učňové. V roce 1930 to byl stále řezník František Svoboda (ze-
mřel však již 2.11.1932 při autonehodě) s manželkou a dětmi Fran-
tiškem a Marií, jeho matka Františka (ta do roku do roku 1935), dva 
řezníci a služka. V dalších letech zde žil také druhý manžel Josefy 
Svobodové Josef Novák. Novákovi zde bydleli do roku 1972, kdy se 
odstěhovali. V domě pak bydlí rodiny majitelů.

V roce 1968 nastoupila Marie Novotná, provdaná Jonešová z Krňo-
vic a prodávala zde až do poloviny května 1972. Po ní zde prodá-
vala také slečna Slámová z Polánek a manželé Jánských z Jeníkovic. 
Po uzavření prodejny byly prostory nějaký čas prázdné. V roce 1976 
sem byla přemístěna, na  dobu adaptace, prodejna „Kovomatu“. 
Poté už prostory obchodu nebyly využívány.
V roce 1890 tu bydlel zámečnický mistr Karel Světlík s manželkou 
Annou, dcerou Annou a  synem Karlem, schovankou Magdalenou 
Wollsmanovou a šesti zámečnickými učni. V roce 1910 tu pak byd-
lel již jenom zámečník Karel Světlík st. s manželkou Annou. V roce 
1921 zde byl uveden ředitel kůru Václav Javůrek s manželkou An-
nou, synem Václavem a  synovcem Václavem Šabatou, obdobně 
tomu bylo i v roce 1930. Václav Javůrek se v roce 1931 odstěhoval. 
Od roku 1934 zde bydleli Jandátovi, Eduard Jandát zemřel v květnu 
1963 ve  věku 65let, Ludmila Jandátová zemřela v  roce 1997. Její 
syn Jiří Petera se již mnoho let před tím z Třebechovic odstěhoval, 
a  proto byl dům po  roce 1997 po  několik let využíván převážně 
k příležitostnému užívání. 

Čp. 173
V roce 1812 byl majitelem Benedikt Czermak, v roce pak 1852 Fran-
tišek Prokeš.
Odstupním listem z 31. 1. 1880 se vlastníkem stala Marie Jelenová. 
Dům pak 27. 12. 1883 koupili Karel a Anna Světlíkovi a v roce 1918 
ho prodali Václavu Javůrkovi a Anně Javůrkové. Dalším majitelem 
se stal Eduard Jandát, který dům koupil 4. 5. 1934.V červenci 1963 
pak přešel na jeho manželku Ludmilu Jandátovou. V roce 1997 jej 
zdědil její syn Jiří Petera a  v  roce 2010 Marie Uličková. Od  ní pak 
v roce 2013 dům koupil Miloslav Brunclík, který ho na podzim loň-
ského roku prodal současnému majiteli.
V roce 1940 Eduard Jandát provedl stavební úpravy – byl pořízen 
sklep, postaveno skladiště a  kolny. V  roce 1989 pak majitelé pro-
vedli na domě některé úpravy, vyměnili okna, dveře a opravili fa-
sádu. V  roce 2010-2011 byla na  domě vyměněna střešní krytina. 
V roce 2014 tehdejší majitel plánoval vnitřní prostory přebudovat 
na malou restauraci, k čemuž však nedošlo. Provedl některé vnitřní 
opravy a úpravy, ve kterých pokračuje současný majitel.
Původně zde stála zámečnická dílna purkmistra Karla Světlíka. 
Eduard Jandát zde měl od  počátku prodejnu potravin – Lidový 
konzum, ve které mu později pomáhala jeho paní. Jako prodejna 
potravin pokračovala i po roce 1950, a to až do roku cca 1972 (po-
čátku sedmdesátých let 20. století). Protože prodejna a její zázemí 
nebylo velké, další sklad a  skladiště materiálu (lahví, beden atd.) 
byly přes silnici. 
Jandátovi v obchodě prodávali nejprve sami. Na přelomu 50. a 60. 
let sem přišla prodávat paní Kolcová. V  letech 1962 - 1968 pak 
s  paní Jandátovou prodávala Jana Rydlová, provdaná Vlasáková. 

 Zleva čp. 171, 172 a 173 na počátku 60. let 20. století

 Eduard a Ludmila Jandátovi

Čp. 173 v padesátých letech 20. století
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Čp. 174
V  roce 1785 byla majitelkou tehdy čp. 150 vdova Macháčková, 
v roce 1812 Joseph Macháček a v roce 1852 M. Voltr. Smlouvou tr-
hovou z  4. 6. 1861se majitelkou stala Viktorie Voltrová. Odevzda-
cím listem z roku 1879 přešlo vlastnictví na Josefa Hanuše a Marii 
Hanušovou. V  roce 1908 se Marie Hanušová stala majitelkou celé 
nemovitosti. V roce 1916 nemovitost zdědila její dcera Marie, prov-
daná Černá. V roce 1919 dům koupil Jan El s manželkou Františkou. 
Smlouvou odstupní z 6. 5. 1926 přešlo vlastnictví na Annu Elovou 
a odstupním listem z téhož roku převedla polovinu na Rudolfa Ela. 
Dalším odstupním listem se v  roce 1932 stala Anna Elová zpátky 
majitelkou celého domku a  pak ho 23. 10. 1933 prodala Josefu 
a Marii Mrkvičkovým. Od nich pak 1. 3. 1937 domek koupili Fran-
tišek a Zdenka Chudí. V roce 1984 pak dům zdědila jejich dcera. 
Také v tomto domku bývala živnost. Josef Hanuš byl obchodníkem 
s  dobytkem, Rudolf Ehl byl krejčí. Další majitel František Chudý 
byl řezníkem. V roce 1936 dostal povolení k používání strojní dílny 
řeznicko uzenářské v tomto čísle popisném. I když se to zdá skoro 
nemožné, krámek byl v  levé polovině domku. Vcházelo se do  něj 
z ulice, vchod byl tam, co je dnes levé okno. Vlevo od vchodu byla 
malá výloha. V pravé polovině domku se bydlelo. František Chudý 
prodával jak maso, tak salámy, paštiky, klobásy a  další uzenářské 
a zabijačkové výrobky, které připravoval vždy čerstvé každý pátek. 
Řeznictví zde bylo přibližně do roku 1950. Potom František Chudý 
pracoval nejprve v Komunálu a později ve slévárně, ale ve volném 
čase ještě mnoho let chodil na domácí porážky prasat.
V roce 1926 Rudolf Ehl domek podezdil, Josef a Marie Mrkvičkovi 
přistavěli k domu přední část. V zadní části byla roubená komora, 
pravděpodobně bez podlahy s malinkým okýnkem 20x15 cm. Re-
novace domku po zrušení řeznictví pak proběhla přibližně v  roce 
1952. Další rekonstrukce, která dala domku současnou podobu, 
probíhala postupně v  letech 1996 – 2003, výměna střechy pak 
2010.

V roce 1890 tu bydlel rolník Josef Hanuš s manželkou Marií a dce-
rou Marií, čeledín Jan Sedláček s manželkou. V roce 1921 zde žil děl-
ník Jan El s manželkou a jeho syn Rudolf s manželkou. V roce 1930 
tu byl uveden krejčí Rudolf El s manželkou Annou, synem Rudolfem 
a dvěma podnájemníky. Rudolf El st. zemřel v roce 1932, jeho man-
želka dům prodala a se synem se odstěhovala. Po roce 1933 zde žili 
Mrkvičkovi a  po  roce 1937 manželé Chudí. Zdena Chudá zde žila 
do roku 1983, František Chudý do roku 1994. Žila tu také jejich dce-
ra Hana, v letech 1965 – 1970 i se svým manželem Karlem Veselým 
a oba se sem v roce 1997 vrátili.
Poznámka: Varianty příjmení El, Ehl či Ell použité v příspěvku vznikly 
užitím tvaru uváděného v  použitém zdroji, správná varianta tohoto 
jména byla v té době Oehl. 

Ulice pokračuje domy čp. 165 a 166, o kterých jsem se již zmiňovala 
v ulici Na Spáleništi.

Pořad bohoslužeb ve farnosti Třebechovice p. O. o Velikonocích

Třebechovice pod Orebem Vysoký Újezd Krňovice
14. 4. Květná neděle 09.00 07.45 10.30
15. 4. Pondělí Svatého týdne
16. 4. Úterý Svatého týdne 18.00
17. 4. Středa Svatého týdne 18.00
18. 4. Zelený čtvrtek 18.00
19. 4. Velký pátek 18.00

20. 4. Bílá sobota
- adorace u Kristova hrobu 08.00-17.00

20. 4. Velikonoční vigilie 19.00
21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 09.00 07.45
22. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 09.00 07.45
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Dům čp. 174 v roce 2007

Ze vzpomínek, materiálů a fotografií poskytnutých paní Alžbětou Hrochovou, Marií Uličkovou, Hanou Veselou, za přispění dalších spoluobča-
nů, z kroniky města, obrazové kroniky města a ostatních materiálů uložených ve Státním okresním archivu v Hradci Králové, připravila za Hel-
dovu městskou knihovnu Jana Rückerová.
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V pátek 8. března 2019 proběh-
lo na  královéhradeckém Veletr-
hu cestovního ruchu Infotour 
a Cykloturistika historicky první 
předání certifikátu Regionální 
produkt Hradecko, podporující 
a  propagující místní výrobce. 
Velmi nás těší, že mezi oceně-
nými je i třebechovická rodačka 
a malířka betlémů, paní Věra Pri-
harová. 
Paní Věra se kresbě a  malbě 
věnuje již od  svého dětství. Jak 
sama říká, žádná rodinná dovo-
lená se u  ní neobešla bez ski-
cáku, který byla schopná velmi 
rychle zaplnit. Podporu v  této 
krásné umělecké činnosti měla 
nejen u své rodiny, ale i u svých 
učitelů na  Základní umělecké 
škole v  Hradci Králové, kam se 
později s  rodiči přestěhovali. 
I  když jí nebylo další studium 
vytouženého oboru umožněno, 
nikdy malovat nepřestala a jako 
amatérská umělkyně pokračo-
vala nadále. 
Kromě krajinomalby se věno-
vala např. kresbě na  porcelán. 
Mnohá její dílka dodnes zdobí 
nejedno stavení v  okolí Vrchla-
bí, kam se po  ukončení střední 
zemědělské školy na čas přestě-
hovala. 

Betlémy z Ateliéru Chaloupka se staly novým regionálním produktem 
Do Třebechovic, svého rodného 
města, se paní Věra i  s  rodinou 
vrátila v  roce 1999. V  této době 
ještě netušila, že její „koníček“ 
zde nabere zcela nový směr. Pod-
le slov paní Věry k tomu nejspíše 
vedlo skličující období po  smrti 
jejího milovaného tatínka, kdy 
bezesné noci trávila nad skicá-
kem s uhlem v ruce. Tato událost 
společně s  návštěvami Třebe-
chovického muzea betlémů dala 
vzniknout vůbec prvnímu betlé-
mu s  tématikou našeho města. 
Betlém situovaný do  předminu-
lého století se setkal s  velikým 
ohlasem a  to paní Věru motivo-
valo k  vytvoření řady dalších. 
Vznikly např. betlémy z  Ratibo-
řic, Jaroměře či Hradce Králové, 
Farmářský betlém, Řemeslný 
betlém, malé skládací betlémky 
(jeden z  nich s  ledeckým kos-
telíkem). Mezi posledními byl 
betlém z  Litomyšle a  Hekův-Vě-
kův betlém z  Dobrušky. Zatím 
největší betlém paní Věry, ma-
lovaný technikou akvarelu, byl 
vystaven na předloňské vánoční 
výstavě v  Třebechovickém mu-
zeu betlémů. Vznikal dva roky. 
Je dlouhý tři metry a  se třemi 
sty fi gurkami ukazuje život v na-
šem městečku a jeho okolí v 19. 

století. Letos byl zapůjčen na vá-
noční výstavu v  Jindřichově 
Hradci.
Dveře svého třebechovického 
Ateliéru Chaloupka, který paní 
Věra založila společně se svým 
manželem Vladimírem, a  kde 
je možné betlémy zhlédnout, 
se otevírají při zvláštních pří-
ležitostech. V  případě zájmu 

i po předchozí domluvě. V mal-
bě betlémů chce paní Věra i na-
dále pokračovat. Na této práci ji 
totiž nejvíce těší vědomí, že její 
dílka přináší radost všude tam, 
kam doletí. 

Marcela Kadlecová

Ve  dnech 12. – 14. 
dubna 2019 pořádá 
ZO ČZS Častolovice 
ve  spolupráci s  ÚS 
ČZS Rychnov nad 
Kněžnou a  Městy-

sem Častolovice jarní výstavu 
v  Častolovicích pod názvem 
„Velikonoce – svátky jara“ 
a  bude otevřena každý den 
od  09,00 hod. do  17,00 hod., 
v neděli do 16,00 hod.

Velikonoční výstava v Častolovicích
Tato výstava již dnes má svo-
ji novodobou historii a  všem 
návštěvníkům přibližuje veli-
konoční tradice a  staročeská 
řemesla. Výstava se uskuteč-
ní v  celém výstavním areálu, 
tj. v  sokolovně v  1. patře a  pří-
zemí, zahrádkářské budově 
a  na  celé sokolské zahradě. 
Vystaveny budou jak kraslice 
různě malované a zdobené, tak 
i všechny věci připomínající ve-

likonoční krásu. Každý návštěv-
ník bude moci zhlédnout prak-
tické ukázky zdobení vajíček 
malováním, tepáním, oplétáním 
a  dalšími technikami. V  letoš-
ním roce bude velmi zajímavý 
soubor staročeských řemesel. 
Výroba dřevěných hraček, vy-
řezávání loutek, pletení košíků 
a  pomlázek, malování perníků, 
paličkování a  háčkování, ukáz-
ky práce na  hrnčířském kruhu, 
keramika v  různých provedení 
a  velikostech, figurky a  před-
měty ze šustí, pudingu, syslu, 
rákosu, krouceného papíru 
a  mnoho dalšího bude každý 
na  této výstavě vidět. Překrás-
né kroje z  Podorlicka v  aran-
žerii jarní rozkvetlé zahrady 
bude příjemným překvape-
ním. Největší křesťanský svátek 
v  roce bude zastoupen nejen 
charakteristickými výjevy, ale 
i názorninami a živými symboly 
(zajíci a beránci).
Všechny tyto expozice budou 
skloubeny se zeleným trávní-
kem, jarními květinami a tekou-
cí vodou. V  letošním roce se 
každý návštěvník seznámí s veli-
kým množství květin – tulipánů, 

narcisů a  ostatních cibulovin, 
včetně květin z  dovozu z  Ho-
landska, které budou naaranžo-
vány v celém areálu výstaviště. 
Velmi zajímavá bude i  sou-
těž o  nejlepší kolekci 3 ks ve-
likonočních kraslic, do  které 
se může každý dva dny před 
zahájením výstavy přihlásit. 
Soutěž bude vyhodnocena 
14. 4. v 15.00 hod. Odevzdávání 
kraslic lze provést přímo na vý-
stavišti v  Častolovicích nejdéle 
do  11. 4. 2019  12,00 hod. Pro 
všechny návštěvníky bude při-
praven rozšířený prodej všeho, 
co je spojeno s příchodem jara. 
Protože je to výstava zahrádká-
řů, nebude chybět ani zahrád-
kářská poradna a prodej květin, 
cibulovin, okrasných stromků, 
zeleninové sadby, koření a  růz-
ných pochutin. K  dobré náladě 
jistě přispěje poprvé uskuteč-
něný doprovodný hudební 
program a  bohaté občerstvení. 
Parkovné bude zdarma.
Na  výstavu do  Častolovic Vás 
zvou pořadatelé – zahrádkáři.
Bližší informace na tel. 
721 311 719
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

BLEŠNO

Setkání občanů s hejtmanem

Na začátku února projevil zájem 
setkat se s  občany a  pohovořit 
s  nimi o  tématech, která je trá-
pí, hejtman Královéhradecké-
ho kraje Jiří Štěpán. Setkání se 
uskutečnilo v  úterý 19. února 
v  hostinci U  Janků. Hejtman se 
nejprve setkal za  ,,zavřenými 
dveřmi“ se starostou, následně 
oba přešli mezi občany. Ačkoliv 
nebyla účast z  jejich strany nijak oslnivá, dorazily necelé dvě de-
sítky obyvatel, bylo setkání vcelku příjemné, neformální a  žádné 
téma nebylo tabu. Palčivým tématem dvouhodinové konfrontace 
byla podle očekávání zejména dopravní situace v obci, při rozho-
vorech na toto téma chvílemi i zajiskřilo. Probírala se otázka urych-
lení výstavby obchvatu obce, tzv. severní tangenty, v  souvislosti 
s  nárůstem dopravy paralelně se stoupající výrobou automobilky 
v Kvasinách a při případné dostavbě areálu CTP ve Slatině. Stranou 
nezůstala problematika zamýšleného úsekového měření rychlosti 
v obci s vážením kamionů, ani aktuálně projektovaná modernizace 
traťového úseku Hradec Králové – Týniště nad Orlicí. Došlo i na pro-
voz venkovských prodejen a obnovu místní infrastruktury. Naproti 
tomu se nezapomnělo ani na  příjemnější věci jako provoz zdejší 
knihovny či rybaření. Nutno dodat, že se jednalo o vůbec první se-
tkání občanů s hejtmanem v novodobé historii Blešna, a doufat, že 
se některé z palčivých problémů posunou tím správným směrem.

Ples přátel rybářského cechu a MDŽ

V sobotu 23. února se konal v hostinci U Janků tradiční Ples přátel 
rybářského cechu. Z  hojné návštěvy vyplynulo, že rybářský cech 
má přátel opravdu hodně a  že se všichni umí bavit, jak se patří. 
Příjemným zpestřením byla i  bohatá tombola. Abychom vyjádřili 
úctu a obdiv něžnějšímu pohlaví naší populace, konalo se v sobotu 
9. března v hostinci U Janků přátelské posezení žen v rámci MDŽ. 
Všechny zúčastněné ženy byly obdarovány tradičním karafiátem, 
nechyběly chlebíčky a  další chutné občerstvení. Během jejich zá-

Druhá polovina února a začátek března byly v Blešně na události poměrně bohaté.

Beseda hejtmana Jiřího Štěpána s občany Blešna

Setkání hejtmana se starostou

bavy nejednomu z  mužů hlídajících doma ratolesti vehementně 
pískalo v uších... 

Optická síť a oprava chodníků

Kromě bujaré zábavy v  Blešně také pracujeme. Aktuálně máme 
podepsanou smlouvu s  dodavatelem metropolitní optické sítě, 
v dubnu by se mělo začít se zafoukáváním optických kabelů. I přes 
kritickou situaci s kapacitou stavebních firem se nám podařilo vy-
soutěžit dodavatele na  opravu části chodníků podél hlavní silni-
ce I/11. Tato akce by se měla uskutečnit během letních prázdnin 
a  bude spolufinancovaná z  prostředků Královéhradeckého kraje 
z Programu obnovy venkova.

Co nás čeká?

23.03.2019 od 20:00 v hostinci U Janků Maškarní bál
24.03.2019 od 14:30 v hostinci U Janků Dětský karneval
13.04.2019 čištění řeky Orlice spojené s úklidem obce

Mgr. Miloš Buroň

JENÍKOVICE

Tak nás čeká již duben. Počasí se nám lepší, i když termín „aprí-
lové“ je asi na místě. Sluníčko nás bude stále více zahří-
vat, odežene od nás nachlazení, naladí nás na lepší 
náladu a dodá energii. Takto bych Vám vše toto 
přála. V dubnu nás čekají i Velikonoce, tradiční 
svátek jara, který mnozí z nás slaví a užívají si ho. 
Přeji Vám všem krásné Velikonoce.

Co se v Jeníkovicích událo?

V měsíci březnu Jeníkovice „ožily“ také několika akcemi.
Novinkou letošního roku byla oslava 8. března. Hned několik nad-
šenců uskutečnilo nápad oslavit svátek žen prostě ve velkém a tak, 
jak to bylo dříve… prostě retro MDŽ.. Setkání opravdu všech věko-
vých kategorií se uskutečnilo v jeníkovické hospůdce. K překvape-
ní všech byl opravdu plný sál. Přišli babičky i dědečkové se svými 
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- sobota 1. června 2019 – dětský den. Tentokrát bude u jeníkovic-
ké hospůdky

Podrobnosti ke  všem plánovaným akcím se samozřejmě dozvíte 
průběžně.

Nyní předkládáme rozpis zápasů

jeníkovického fotbalu na jarní sezónu 2019.

Domácí Hosté Datum Čas Výsledek

Sendražice Jeníkovice 06.04.2019 16:30

Jeníkovice Stěžery B 13.04.2019 17:00

Jeníkovice Malšova Lhota B 20.04.2019 17:00

Hořiněves Jeníkovice 27.04.2019 17:00

Lhota
pod Libčany B Jeníkovice 05.05.2019 17:00

Jeníkovice Sendražice 11.05.2019 17:00

Stěžery B Jeníkovice 19.05.2019 17:00

Malšova Lhota B Jeníkovice 26.05.2019 17:00

Jeníkovice Hořiněves 01.06.2019 17:00

Jeníkovice Lhota
pod Libčany B 08.06.2019 17:00

Další informace

Zájemce o naši mateřskou školku zveme na den otevřených dveří 
dne 11. 4.2019 od 10:00 do 11:30 hodin. Zápis do mateřské školy 
se bude konat 6. 5. 2019 od 9:30 do 11:30 hodin. Po domluvě lze 
samozřejmě sjednat i  jiný termín. Můžete případně psát na  meil 
msjenikovice@seznam.cz.
V současné době probíhají práce na novém osázení pomníku ved-
le mateřské školy v  Jeníkovicích. Radikálně jsme vyřešili přestárlé 
túje a budeme vysazovat nové a zároveň upravovat okolí pomníku. 
Chci moc poděkovat některým členům Sportovního klubu Jeníko-
vice, kteří se podíleli na kácení a likvidaci stávajících dřevin. Ještě 
budeme pokračovat, a proto žádám…v případě potřebné pomoci 
vyhlásím a moc děkuji Vám dobrovolníkům.

Společenská kronika

Měsíc březen byl velmi významný i  pro paní Helenku Šmídovou. 
Tato velmi příjemná a společenská paní oslavila své životní jubileum. 
K půlkulatým narozeninám Vám, paní Šmídová, i touto cestou přeje-
me hlavně pevné zdraví, pohodu a ještě spoustu zajímavých zážitků, 
které s velkým zájmem absolvujete. Ať se Vám moc a moc daří.

Ing. Lenka Hojná Kosařová

Sportovní ples, který se konal 16. března, byl také velmi příjemným 
zpestřením víkendu. Koná se každý rok, a tak i letos byla akce velmi 
fajn. Tancovalo se, popíjelo, debatilo, jedlo. Připravena byla boha-
tá tombola. Chci moc poděkovat Sportovnímu klubu Jeníkovice 
za pečlivou přípravu zábavy pro nás ostatní.
Realizace akcí by se neobešla bez opravdu perfektně fungující 
jeníkovické hospůdky. Paní Romana vždy zařídí pro návštěvníky 
spoustu dobrot, uspokojí kdejaký mlsný jazýček, a  to je to pravé 
ořechové…děkujeme.

Co nás v Jeníkovicích čeká?

Počátek roku a jarní měsíce jsou vždy v Jeníkovicích hodně boha-
té na spoustu akcí. Tak i tomu je i  letos. Pobaví se myslím dospělí 
i děti. Čekají nás i další významné události.
- sobota 6. dubna 2019 – vítání nových jeníkovických občánků
- úterý 26. března 2019 – veřejné zasedání zastupitelstva obce 
- pátek 29. března – Noc s Andersenem – akce jeníkovické knihov-

ny
- pátek 12. dubna 2019 – všehoburza v  jeníkovické hospůdce, 

17:00 – 20:00 hodin, prodej oblečení pro děti i dospělé, sportov-
ní vybavení, hračky…

- sobota 13. dubna 2019 – velikonoční tvoření spojené s  nabíd-
kou jarního velikonočního menu od paní Romany v jeníkovické 
hospůdce, 12:00 – 17:00 hodin, tvoření velikonočních věnců, zá-
pichů, zdobení perníků, ukázka pletení a možnost výroby vlastní 
pomlázky, ukázka zdobení kraslic

- úterý 30. dubna 2019 – tradiční jeníkovické čarodění
- středa 1. května 2019 – pokusíme se pro zájemce připravit od-

polední oslavu Svátku práce

NEPASICE

Jednou větou z Nepasic

….. dne 6.4.2019 pod záštitou místních hasičů se pořádá SBĚR ŽE-

LEZA.
….. dne 20.4.2019 pořádají místní hasiči TAJNÝ VÝLET. Pozor, jed-
ná se o změnu dříve naplánovaného data. Přihlášky u souseda Ja-
roslava Silného.
….. dne 1.05.2019 pořádá Nepasický cyklotým společně s  Obcí 
Blešno a Betlémem Třebechovice pod Orebem DIVADELNÍ PŘED-

STAVENÍ v Kulturním domě v Třebechovicích pod Orebem. Přijede 
Divadelní spolek Kačenka se svojí hrou DARMOŠLAPKY, ANEB RE-

PETE HOŠI. Začátek je v 19:30 hodin. Vstupné dobrovolné. Přijďte 
se se pobavit.
….. a jedna na konec: „Pravda, která mrzí, je lepší než lež, která 

potěšuje.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

dětmi i vnoučaty. Do programu bylo zařazeno vystoupení kouzelní-
ka, artistů i několika jeníkovických dětí. Všechny ženy byly nakonec 
obdarovány karafiátem a přáníčky k svátku. Myslím, že se akce vel-
mi vyvedla. Velké poděkování patří za  organizaci akce především 
manželům Moravcovým.

Nepasická abeceda
Další díl Nepasické Abecedy.

G
• Geologický průzkum, který se prováděl v Nepasicích, zazname-

nal v  té době rekordní hloubku. 18.října 1972 se vrták zastavil 
na hloubce 2 148 metrů. Vrtací tyče měly průměr 50 mm a bylo 
jich srovnáno nad sebou celkem 116. Celková jejich hmotnost 
byla 400q. Nakonec byl vrt pod označením Np-1 hluboký 2 156 
metrů.

• Generální oprava historické hasičské stříkačky započala v  roce 
2010. Ukončena byla v  následujícím roce u  příležitosti oslav 
130 let Hasičů v Nepasicích.
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Nepasické fotookénko

Když ještě struha bývala struhou a mohl se na ní hrát hokej. Když 
ještě stával dům pana Šulíka, který dnes ustupuje nové výstavbě.

Pro HALÓ zpracoval Ing. Stanislav JECH

H
• Hořejšák je nazývána část obce od zvoničky směrem na Třebe-

chovice pod Orebem (východ obce).
• Habřina je místní název kopce, kde se těžila bříla. Dle nepodlo-

žených pověstí byly na tomto kopci za krále Karla IV. vinice. Byl 
zde i  hřbitov, jehož pozůstatky (pomník Mikuláše Vávry), jsou 
na místě doposud.

• Hostinec „U Vnuka“ se nachází v centru obce. V minulosti zde byl 
hostinec U Potočků, kde probíhalo i zasedání obecního zastupi-
telstva.

• Hlinka je název jedné ze zákrut řeky Orlice.
• Hasiči, neboli SDH (Sbor Dobrovolných Hasičů), je nejdéle slou-

žící složka v  Nepasicích. Sbor byl založen v  roce 1880 a  svoji 
činnost zahájil v roce 1881, pak několikrát svoji činnost přerušil 
a pak zase obnovil.

• 1.hasičská zbrojnice postavena 1886.
• Hřbitov byl nejdříve na  kopci zvaném Habřina, později vzni-

kl nový - evangelický (4.července 1886), na  pozemku sousedů 
Lochmanových, kde je dodnes.

• Hanimog byl název prvního kolového traktoru v Nepasicích.
• Hřiště se nachází v centru obce. Je zde i zvonička, nově na po-

čátku 21.století vybudované dětské hřiště a tenisový kurt, jehož 
součástí je i basketbalové hřiště. Na tomto prostranství se koná 
většina venkovních společenských akcí.

• Hráz proti velké vodě byla kolaudována v roce 2008. Ochraňuje 
tak několik nemovitostí před velkou vodou.

• Hladík Karel, akademický sochař, prožil jednu svojí životní eta-
pu v Nepasicích v domě číslo popisné 19. Jednalo se o jednoho 
z nejváženějších obyvatel Nepasic. Několik jeho děl je i v Národ-
ní galerii. V roce 1965 byl jmenován „Národním umělcem“.

CH
• Chrast je místní název kopce, odkud se brala bříla při výstavbě 

mostu v  Nepasicích. Dnes zde jsou celkem čtyři rybníky, které 
patří do soukromých rukou.

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.

JÍLOVICE

Akce SDH

Provozská uzlovka, soutěž ve vá-
zání uzlů na  čas, se konala 2. 3.  
SDH Jílovice reprezentovala dvě 
družstva starších žáků, ale i nově 
založené družstvo přípravky. Byl 
to jejich první závod. Družstvo 
přípravky si za  2. místo vybo-
jovalo medaile, pohár, diplom 
a věcné ceny. Starší žáci skončili 
na 4. a 7. místě.

Karnevalový rej

Dětský karneval, který uspo-
řádal 10. 3. SDH Jílovice, se vy-
dařil. Na  parketu v  hospůdce 
Na Kopečku ve Vysokém Újezdě 
se sešlo přibližně 40 krásných 
nápaditých masek. Tancování 
a soutěže probíhaly celé nedělní Dětský karneval v Jílovicích, Šolcová
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odpoledne. Nechyběla ani tombola, děti byly nadšené a domů se 
jim vůbec nechtělo.

Ocenění Martina Zuzka

Na  zasedání zastupitelstva obce 6. března předal starosta Václav 
Ježek dar Martinu Zuzkovi a poděkoval mu za pohotovou reakci při 
záchraně spolužačky v hypoglykemickém šoku. Martin získal i spe-
ciální ocenění projektu Dětský čin roku 2018, který oceňuje děti, jež 
pomohly ostatním.

Předávání dárku Martinu Zuzkovi, Rezková

Vítání občánků, Čiháčková

Vítání občánků 

V sobotu 9. března se uskutečnilo „Vítání občánků“ naší obce. Sta-
rosta krátkým proslovem přivítal do  života pět nově narozených 
občánků, chlapci byli jednoznačně v  přesile. Rodiče obdrželi pa-
mětní list, kytičku a  děti dárek. Součástí této akce bylo i  fotogra-
fování každé rodiny s  miminkem. Krátké vystoupení si připravila 
Anička Svobodová a Danielka Benešová. V  letošním roce byly při-
vítány tyto děti: Marie Přemyslava Svobodová, Mateo Kolev, Adam 
Richter, Vojtěch Maksymov a Vilém Rydl. Všem přejeme touto ces-
tou ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky.

POLÁNKY NAD DĚDINOU

Polánecká pálka

V  brzkém předjaří se většinou 
nikomu nechce ani vstávat z ga-
uče. Abychom úplně nezlenivě-
li, připravil Spolek Pro Polánky 
na několik víkendů turnaj v ping 
pongu. Nejprve proběhl 16. 2. 
2019 turnaj mužů. Bylo to, při-
znejme si, trochu na  zkoušku, 
jestli bude vůbec o  hru zájem. 
K našemu milému překvapení se 
však startovní listina zaplnila vel-
mi rychle, když se přihlásilo 20 
místních i přespolních borců (11 
Polánky, 4 Třebechovice, 3 Bole-
hošť, 2 Ledce). Připravit pro ně 
důstojné prostředí ke hře i k ob-
čerstvení nebylo v  prostorách společenského centra Prodejna vů-
bec lehké, ale podařilo se. K dispozici byly 2 nové stoly, spousta jídla 
i pití, takže sportovní klání mohlo začít.  Po dlouhých sportovních 
bojích si putovní pohár odnesl a na 1. místě se umístil Jan Kouba 
(Třebechovice), 2. místo Vít Sláma (Polánky), 3. místo Michal Pokor-
ný (Třebechovice), 4. místo Jan Jirsák (Třebechovice). Gratulujeme! 

Společenská kronika

V březnu jsme se rozloučili s jílovickým občanem panem 
Václavem Lelkem. Zemřel náhle ve  věku nedožitých 70 
let. Všichni, kdo jste ho znali a  měli rádi, vzpomínejte 
s námi.

Po úspěchu mužského turnaje se uskutečnil 2. 3. 2019 turnaj žen. 
I zde po počátečních rozpacích sebralo odvahu 13 hráček! (10 Po-
lánky, 1 Ledce, 1 Bolehošť, 1 Štěnkov). Atmosféra byla bojovná, ně-
které hráčky s sebou měly i početné týmy fanoušků, kteří je hlasitě 
povzbuzovali. Tentokrát si polánecké dámy nenechaly pohár vy-
fouknout a zde jsou výsledky: 1. místo Jana Šolínová, 2. místo Tere-
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za Jarkovská, 3. místo Dana Šolínová, 4. místo Dáša Krejčí. Všechny 
uvedené hráčky jsou z Polánek. Gratulujeme! 

V  sobotu 16.3. proběhl ještě turnaj dvojic a  v  neděli 17. 3. turnaj 
dětí. 
Jak už bylo napsáno, poháry jsou putovní, takže doufáme, že vznik-
la pěkná tradice předjarních ping pongových klání v  Polánkách.  
Děkujeme za skvělý nápad a celou organizaci turnajeVlastovi Krej-
čímu a všem hráčům, rozhodčím i dalším organizátorům za výbor-
nou atmosféru a příjemné zázemí.

Kalendář dalších jarních akcí

Spolku Pro Polánky:
6. 4. 2019 Ukliďme Česko! 
Sraz v 9:00 u prodejny, nářadí a malé občerstvení zajištěno.

13. 4. 2019 Polánecký trojboj 
(šipky, pinec, šprtec) od 10:00 v Prodejně

23. 4. 2019 Setkání občanů 
se členy zastupitelstva města Třebechovice p. O. 

30. 4. 2019 Pálení čarodějnic 
od 17:00 na hřišti. Občerstvení zajištěno.

Všichni jste srdečně zváni, budeme se těšit na hojnou účast!
Za Spolek Pro Polánky napsala 

Marcela Šolínová

LEDCE

Stručné informace z obecního úřadu

• Na základě revize herních prvků bude na dětském hřišti v Led-
cích odstraněn stávající hrad se skluzavkou, bude nahrazen no-
vým obdobným herním prvkem.

• Do  místního obchodu byla objednána klimatizace, instalování 
proběhne během měsíce května.

• Proběhla první schůzka zastupitelů obce s  projektantem 
novostavby zázemí u  místního hřiště Ing.  Tučkem. Během 
schůzky byli zastupitelé seznámeni s  návrhem materiálu, ze 
kterého by měla být stavba vybudována, systémem vytápě-
ní a  dalšími technickými parametry stavby. Zastupitelé pak 
vznesli připomínky ke stávající studii, které budou do projektu 
zapracovány.

• V obci průběžně probíhají plánované opravy. Byla opravena pro-
padlá zámková dlažba komunikace na návsi, chodníky, veřejné 
osvětlení a vybrané polní cesty. U čp. 23 v Klášteře n. D. (bývalá 
škola v majetku obce) byla položena nová zámková dlažba. 

• Z  důvodu špatného technického stavu kanalizace z  návsi 
do řeky a od čp. 62 po čp. 46 bylo zadáno zpracování potřebné 
dokumentace na opravu uve-
dených úseků kanalizace.

• Dne 15. 4. 2019 bude zaháje-
no zjišťování průběhu hranic 
pozemků a  vnějšího obvodu 
budov pro obnovu katastrál-
ního operátu novým mapo-
váním v  katastrálním území 
Klášter nad Dědinou. Bližší 
informace jsou k  dispozici 
na webových stránkách obce 
nebo ve vývěskách.

• Obec v  nejbližší době zahájí 
zkušební provoz informační 
aplikace, pomocí které bu-

Oprava chodníku v Újezdci, foto Miloš Čihák

dou občanům zasílány SMS zprávy na mobilní telefony s  infor-
macemi z obecního úřadu.

• Úložiště odpadů v úvozu je po zimní přestávce v provozu kaž-
dou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Občané zde mohou uklá-
dat do kontejnerů velkoobjemový odpad, bioodpad, drobný ko-
vový odpad a v PET lahvích použitý kuchyňský olej. Na úložišti 
nelze ukládat stavební odpad a suť.

 

Připravujeme: 

 6. 4. Jarní brigáda na úklid v obci, sraz v 9.00 hodin 
  na obvyklých místech

 20. 4. Velikonoční turnaj ve stolním tenisu -  čtyřhra 
  od 13.30 hodin v klubovně za obchodem

 27. 4. „Cikánské toulky“ Ohnišov, 
  odjezd v 7.30 hodin od zastávky

 30. 4. Pálení čarodějnic, areál koupaliště, 
  sraz v 18.00 hodin na návsi

Bc. Miloš Čihák,  starosta obce

Z kroniky obce - březen 1939

15. března 1939 byla středa a panovala veliká chumelenice. V tento 
den dostala německá branná vojska rozkaz obsadit Čechy a Mora-
vu. Německá vojska vjíždí také do Hradce Králové a obsazují kasár-
na. Prezidentem republiky byl Emil Hácha.
Kronikář ledecký pan Josef Šesták píše, že zrovna v tento den byl 
v Hradci Králové přítomen a viděl smutné obličeje Hradečanů, jak 
neradi viděli nepřátelské německé vojáky, kteří stojíce v  náklad-
ních autech s  napřaženými puškami v  ruce vjížděli vraty pomalu 
do kasáren, připraveni ke zlomení každého odporu. Leč obyvatel-
stvo hradecké zachovalo klid a  rozvahu, bezmocně jen přihlíželo, 
jak sebevědomě Němci s jásotem bez jediné rány opanovali české 
pozice. 
V ten den ráno jezdilo se ještě po levé straně silnice, jak se až do-
sud v  Československu jezdilo. Němci vjeli do  HK nákladními auty 

Upozornění pro přispěvatele obcí 

Mikroregionu Třebechovicko
Dle statutu Třebechovického Haló má Mikroregion vyhrazen pro-
stor o rozsahu cca 4 stran. Na obec tak vychází přibližně půl až 
2/3 strany, včetně fotografií. Prosím přispěvatele, aby rozsahu 
příspěvků a kvalitě fotografií věnovali pozornost.
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vpravo do  všech kasáren, v  dopravě nastával chaos. Naše vozidla 
jezdila vlevo, německá vpravo. Na  ulici se náhle objevil německý 
důstojník na koni a s vytasenou šavlí jal se řídit dopravu. Všechno 
bylo jakoby zhypnotizováno, jednou ranou se muselo jezdit vpravo 
a  místní strážníci museli tomu okamžitě bez reptání přisluhovat. 
V Praze konaly se nácviky učení jezdit vpravo, a co bylo karambolů, 
a zde v Hradci stačilo křiknutí jednoho důstojníka s  tasenou šavlí 
a vše  poslouchalo rázem.
V  Třebechovicích se němečtí vojáci divili krámům plných uzenin 
a tázali se, zdali je to pro ně přichystáno, jen kvůli nim k jejich uví-
tání. Nechtěli věřit, že zboží je tolik pořád, každý den, po celý rok. 

OČELICE

Zabijačkové hody - 2. 3. 2019

Zabijačka. Tradice, na  kterou často mnozí z  nás rádi vzpomína-
jí a  nyní je spíše raritou. SDH Očelice se nám snažilo tuto tradici 
připomenout, a  to formou zabijačkových hodů. Zabijačka ale, jak 
víme, není jen o  jednom dni; jeden den se vše chystá, druhý den 
zpracovává a další den uklízí. V pátek se pár těch nejzkušenějších 
(pod taktovkou Víti Tláskala a celé jeho rodiny) pustilo do výrobků 
a chystání na další den. V sobotu v hasičské zbrojnici se již od rána 
vše připravovalo na  prodej. Akce byla domluvena od  12 hodin, 
ale i  přesto pár nedočkavců přišlo dříve. Museli si počkat, proto-
že ovar nebyl ještě připraven k servírování! Mezi 12. a 13. hodinou 
se dveře v  hasičárně netrhly! Ovar, vývar, prdelačka, tlačenka, ji-
trnice, kroupy-vše šlo „na dračku“. Někdo přišel poobědvat k nám 
a  někdo si zase výrobky nakoupil domů do  zásoby. Podle ohlasů 
všem moc chutnalo. A co se týče cen, nesmíme zapomínat, že vše 
bylo z OPRAVDOVÉHO masa, a nedá se to srovnávat s kupovanými 
produkty. Tímto děkuji všem členům SDH a občanům Očelic, kteří 
se na této akci podíleli, a všem, kteří si přišli nakoupit, a tím i pod-
pořit naše hasiče.

Beseda nad knihou „pečeno s láskou“

– 9. 3. 2019

Napsat knihu, to není jen tak. A už vůbec ne kuchařku, která Vás na-
učí velké (pro mne) alchymii, a to, jak péct kváskový chleba. Recep-
ty se musí vymyslet, prověřit, vyzkoušet, pokazit, poupravit, upéct, 
naaranžovat a vyfotit. Naše spoluobčanka, sousedka paní Ludmila 
Gottwaldová, nám moc mile povídala o své knize, kterou napsala 
společně s Ivou Trhoňovou. Popsala nám cestu, jak došla k pečení 
zrovna kváskového chleba, jak trávila léto nad pečením a tvořením 

knihy, jak jí pomáhala a podporovala celá rodina. Mnoho z nás si 
kuchařku zakoupilo a autorka nám ji ještě více zhodnotila o podpis 
a věnování. Kniha je moc krásná už jen na pohled, natož na obsah. 
Přejeme jí, ať se co nejvíce prodává a brzy se dočkáme třeba kvás-
kového pokračování.

Co ještě dále proběhlo v březnu?

Bruslení na zimním stadionu v Opočně 10. 3. 2019.

A co nás čeká?

Noc s Andersenem 29. - 30. 3. 2019
Ukliďme Česko 2019 (Očelice) 6. 4. 2019
Holčičí koleda 7. 4. 2019
Velikonoční pondělí 22. 4. 2019
Pálení čarodějnic 30. 4. 2019
Myslivecký den pro děti 1. 6. 2019
Muzikál Kvítek mandragory v Praze 8. 6. 2019

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

Aby se Němci u nás dobře měli a lacino, byla hned naše koruna zne-
hodnocena asi 1:10. Jedna německá marka platila za 10 Kč našich. 
Považte, jak lacino žili.
Ve  čtvrtek dne 16. března 1939 v  10 hodin dopoledne přijeli ně-
mečtí vojáci na koních také do naší obce a obsadili všechny dvory. 
Do rána jich bylo v Ledcích asi 130. Bylo mnoho napadlého sněhu. 
Tohoto roku trvala zima až do konce března. 

Dle zápisů J. Šestáka upravila 
Jaroslava Zemánková, kronikářka obce
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 IŠT NÍ KOBERC  A ALOUN NÍ 
Jedná se o hloubkové išt ní profesionálním strojem. 

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



MATRIX | Pila Třebechovice
                               pod Orebem

KRATINA

1.127,- / prm
BALÍKY

865,- / prm

LATĚ

649,- / prm

JARNÍ VÝPRODEJ

Dubové palivo za výhodné ceny

Možnost sjednání dopravy:

kontejner 3,5 t (+420 777 302 332)

kontejner 9 t (+420 777 302 332)

Prodej:

Po – Pá 

6.00 – 14.00

Pila MATRIX a. s.

Ambrožova 993,

503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 495 593 944

pila.trebechovice@matrix-as.cz

C
eny jsou uvedeny včetně D

P
H

.
C

eny jsou uvedeny včetně D
P

H
.

Třebechovice pod Orebem pila trebecho

3,5 (
9 t (+420 777 302 332)

AT

žo

t (+420 7

TRI

ova

ř b h i d O b

:

il b h

X

a 993, Tel.:

X a. s.ss

993, Te

+ VÝDEJ NA POUKAZ
+ VOLNÝ PRODEJ
+ ODBORNÉ PORADENSTVÍ

S.K.Neumanna 250/4
Hradec Králové

Mobil: 731 410 414
E-mail: hk@aries.eu
Otevírací doba:
PO - PÁ: 07:30 - 18:00
SO: 08:00 - 12:00 

PROSTOR

pracovní nápl : 

požadujeme:

nabízíme: 

 
T ŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI, Cyklodiskont s.r.o. 

INZERCE



Heldova m stská knihovna 
zve na

AUTORSKÉ   TENÍ
HELENY  ŽIŽKOVÉ

Sobota 13. 4. 2019 od 16:00 v d tském odd lení.
Texty jsou ur eny d tem 1. stupn  ZŠ.

 
 

Vstupné dobrovolné


