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Co je Euroregion Glacensis? 

Jak se staráme o zeleň

Rekonstrukce autobusové zastávky v Polánkách n. D.



Slovo StaroSty

Třebechovice p. O. jsou členem Euroregion Glacensis
Euroregion Glacensis vydal novou pu-
blikaci s  názvem „Historický atlas Eu-
roregionu Glacensis aneb Euroregion 
Glacensis ve  starých mapách“. Jedná se 
o rozsáhlé 144-stránkové dílo, které zob-
razuje česko-polské pohraničí ve starých 
historických mapách a ve kterém najdete 
mapy již od 15. století. Publikace je obo-
hacena mnoha ilustračními fotografiemi 

ze současnosti. Jedná se o neprodejnou tiskovinu, která slouží pro 
osvětovou a vzdělávací činnost. Atlas k zapůjčení pro běžné obča-
ny je možný v Heldově městské knihovně, pro žáky základní školy 
potom ve školní knihovně.  Pro zvýšení dopadu mezi občany je at-
las map zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách  
www.euro-glacensis.cz

Co je Euroregion Glacensis? 

Euroregion je nadnárodním typem svazku 
či sdružení obcí, měst a krajů. Cílem toho-
to mezinárodního sdružení, kterého naše 
město je členem, je rozvoj přeshraniční spo-
lupráce se sousedním Polskem na  různých 
úrovních. Zasahuje do  kulturních, sociálních, 
hospodářských a  infrastrukturních oblastí života 
občanů. Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde 
zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je odstra-
ňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedou-
cí k  postupnému vyrovnávání ekonomického i  sociálního rozvoje 
ve  snaze zachování společného kulturního dědictví pohraničních 
území. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření čes-
ko-polského Euroregionu Glacensis dne 5. 12. 1996 v Hradci Králové. 
Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekre-
tariát české části euroregionu. Sídlem polské části, a tím i sekreta-
riátu je Kłodzko. Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradec-
kého, Pardubického a Olomouckého, a je největším česko-polským 

euroregionem 
s  nejdelší spo-
lečnou hranicí. 
Historické vazby 
Kladska a  Čech 
byly důvodem 
k  tomu, aby 
zakladatelé eu-
roregionu užili 
latinského ná-
zvu Kladsko pro 
společný název 
e u r o r e g i o n u 
i  jako symbol 
společné mi-
nulosti, součas-
nosti a společné 
b u d o u c n o s t i . 
Euroregion se 
za  svou historii 
zasloužil o  velké množství investic v  pohraničí. S  jeho podporou 
se však uskutečnilo také množství kulturních a společenských akcí 
a  podpořilo množství přeshraničních projektů pro občany. Veřej-
ně známé aktivity jsou například organizace projektu Cyklobusy 
do  Orlických hor nebo budování nových rozhleden na  česko-pol-
ské hranici. Více informací o  činnosti najdete na  internetových 
stránkách www.euro-glacensis.cz.
V našem městě se například s podporou Euroregionu Glacensis po-
dařilo zrealizovat některé projekty v TMB v hodnotě stovek tisíců.

Mgr. Roman Drašnar, 
starosta města

Počátkem měsíce dubna byla 
zahájena rekonstrukce autobu-
sové zastávky včetně nástupi-
ště pro cestující v  místní části 
Polánky n. D. směrem na  Opoč-

Rekonstrukce autobusové zastávky v Polánkách nad Dědinou
no včetně přechodu pro chod-
ce. Jedná se výstavbu nového 
chodníku po  pravé straně smě-
rem na Třebechovice p.  O., dále 
vybudování přechodu pro chod-

ce, který bude oboustranně na-
světlen přechodovými svítidly. 
V  místě přecházení bude dále 
vybudován dopravní ostrůvek. 
Předpokládaný termín dokon-

čení této akce je do 30. 6. 2019. 
Děkujeme všem spoluobčanům 
za trpělivost a pochopení.

Mgr. Roman Drašnar, 
starosta města

Polánky, foto ze stavby Polánky, vizualizace osvětlení
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Nová in-line plocha na našem ZS II - autor Ing. Stanislav Jech 

Zastupitelé již několik let volají 
po mimosezónním, pokud mož-
no sportovním, využití plochy 
zimního stadiónu. Pouze o  be-
tonový povrch ovšem zájem 
mezi sportovci vcelku logicky 
nebyl a  není. Bylo provedeno 
několik pokusů o  pronajímání 
takové plochy, ale na inzeráty se 
nikdo neozval. 
Asi před dvěma lety oslovil zá-
stupce města oddíl ILHK Hradec 
Králové (in-line hokejový klub) 
s  návrhem, že by rádi využívali 
náš stadion. Konaly by se zde 
tréninky a utkání mužstev jejich 
klubu, byla by možnost přemístit 
do Třebechovic i ligu neregistro-
vaných, o  prázdninách pořádat 
dle zájmu kempy, soustředění 
mužstev, školičky bruslení atd. 
Že by zde zkrátka byli schopni 
obsadit zásadní část možných 
pronájmů, což je z ekonomické-
ho hlediska, zejména při startu 
takového nového sportoviště, 
rozhodně pozitivní. Jelikož se 
ale reálně rýsovala poslední eta-
pa přestavby zimního stadiónu, 
upustilo se od  této myšlenky. 
Dotace na  zimní stadión bohu-
žel následně nedopadla. 
Ve  druhé polovině roku 2018 
přišli zástupci ILHK s  návrhem 
znovu. Po  předběžném průzku-
mu mezi zastupiteli jsme zjistili, 
že jsou takové případné investi-
ci příznivě nakloněni.
Nové sportoviště by mohlo být 
využíváno jako prostorná plno-

Naše město využije prostory zimního stadionu i v době mimo sezónu 
– máme novou in-line plochu

hodnotná sportovní hala zdale-
ka nejen pro in-line hokej.    
A  bude! Zastupitelé odhlasova-
li na  svém zasedání 11. února 
vcelku jednoznačně nákup této 
plochy a  technické služby poří-
dily za  finanční podpory města 
v dubnu novou in-line plochu.
V  minulých dnech byla prove-
dena její montáž žambereckou 
firmou Stilmat a  po  Velikono-
cích bude zahájena premiéro-
vá „letní“ sezóna v  naší hale. 
Opravdu velice komfortní po-
vrch je využitelný nejen pro in-
-line hokej, ale jsou zde připra-
vené i  dva kurty na  badminton 
a  jeden kurt tenisový. Lze zde 
„dělat“ i další sporty – hokejbal, 
futsal či florbal. Tyto ovšem již 
bez předepsaného nalajnování. 
Kromě zmíněných sportů lze vy-
užít halu na  kondiční přípravu 
na různé sporty. Jedná se vlast-
ně o  velikou tělocvičnu, o  jejíž 
čistotu se postará úklidový stroj, 
k tomuto účelu zakoupený. 
Na  webových stránkách se bu-
dete moci aktuálně seznamovat 
s  obsazením plochy a  v  přípa-
dě zájmu o  bruslení na  koleč-
kových bruslích se objednat 
do  volných termínů. Cena pro-
nájmu plochy je stanovena 
na  600 Kč za  hodinu. Telefonní 
kontakt pro možnost objednání 
je 733745745 a bude zveřejněn 
na stránkách TS.
Již v  tuto chvíli je objednaných 
do konce června cca 130 hodin. 

Těšíme se, že i  vy, kteří máte 
ke  sportu blízko, využijete této 
nové příležitosti. V  rozpisu pro-
nájmů je místa rozhodně dost 
i v zajímavých časech. A proč by 
záhy nemohla vzniknout třeba 
třebechovická in-line liga nere-
gistrovaných (jako obdoba sou-
těže v  ledním hokeji). Je to jen 
na vašem zájmu.
Pronájmy na této ploše začínají 
23. dubna a  končit budou před 
přípravou na  zimní sezónu (cca 
konec srpna). Dle zájmu (zřejmě 
omezeně) bude tedy možnost 
využít plochu i o  letních prázd-
ninách. V  tuto dobu se počítá, 
jak již bylo zmíněno, s využitím 
plochy v  rámci soustředění, 
kempů, či školiček bruslení.
Všichni zájemci o  sportování 

na této ploše musí však mít ko-
lečkové brusle určené na  tento 
povrch (silikonová kolečka). 
Kolečkové brusle s  brzdičkou 
na  venkovní použití (na  asfalt) 
na tento povrch bohužel použít 
nelze. Jednak by ničily povrch 
plochy a  zároveň by byl velice 
obtížný pohyb po  této ploše. 
Tvrdá kolečka by se vám smeka-
la. I  na  ostatní zmíněné sporty 
je třeba použít patřičnou obuv, 
tzv. sálovky. 
Na  všechny obsazené hodiny 
bruslení budou dohlížet za-
městnanci TS, kteří zároveň bu-
dou kontrolovat vhodné „obutí“ 
všech sportovců. 

Technické služby 
se těší na vaši návštěvu!

USNESENÍ raDy MĚSta tŘEBECHovICE PoD orEBEM

6. zasedání Rady města ze dne 25. března 2019
6/162-2019
◘ Rada města bere na  vědomí „Protokoly o  výsledku veřej-

nosprávní kontroly na místě“ za kontrolované období 1. 7. 2018 
- 31. 12. 2018 u všech příspěvkových organizací zřízených Měs-
tem Třebechovice pod Orebem.

6/164-2019
◘ Rada města schvaluje účetní závěrku za účetní období 2018 bez 

výhrad u příspěvkových organizací:
•  Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem
•  Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem
•  Základní škola, Třebechovice pod Orebem
•  Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem
•  Technické služby, Třebechovice pod Orebem
•  Domov důchodců ChD Zdislava, Třebechovice pod Orebem
•  Třebechovické muzeum betlémů
•  Heldova městská knihovna, Třebechovice pod Orebem

6/187-2019
◘ Rada města schvaluje dohodu o  ukončení nájmu, kterou se 

ukončuje pronájem části pozemku p.  č. 649/1 o  výměře 2000 
m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Petrovice nad Orlicí 

a  obci Týniště nad Orlicí mezi Městem Třebechovice pod Ore-
bem (pronajímatel) a… (nájemce) ke dni 30. 4. 2019.

6/188-2019
◘ Rada města schvaluje záměr pronájmu 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 za  cenu 
2 Kč/m2/rok, tj. celkem 3  200 Kč/rok na  dobu neurčitou 
od 1. 5. 2019.

6/189-2019
◘ Rada města schvaluje Dohodu o umístění osvětlení (2ks) na ne-

movitosti (kostelu) čp. 19 na st. p.č. 37 v k. ú. Třebechovice pod 
Orebem mezi Městem Třebechovice pod Orebem a Farním sbo-
rem Českobratrské církve evangelické v  Třebechovicích pod 
Orebem, IČO 49335693, Masarykovo náměstí 19, 503 46 Třebe-
chovice pod Orebem.

6/191-2019
◘ Rada města schvaluje jako nejvhodnější nabídku na  plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Odkanalizování 
MŠ Nepasice čp. 65“, nabídku společnosti Vodní zdroje Eko-
monitor spol. s  r. o., se sídlem: Píšťovy 820, 537  01 Chrudim, 
IČO: 15053695, nabídková cena činí 840.738,25 Kč včetně DPH.



4 Třebechovické Haló

6/192-2019
◘ Rada města schvaluje smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu s názvem „Odkanalizování MŠ Nepasice čp. 65“, 
uzavíranou mezi Městem Třebechovice p. O. a společností Vod-
ní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 
Chrudim, IČO: 15053695, v ceně díla 840.738,25 Kč včetně DPH.

6/194-2019
◘ Rada města schvaluje Smlouvu č. 612/B1/2019 o poskytnutí fi nanč-

ních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry na  rok 2019 na  akci „Přechod pro chodce a  autobus. zastávka 
v Polánkách n. Dědinou (ISPROFOND 5527510160)“ mezi Městem 
Třebechovice pod Orebem (příjemce) a Státním fondem dopravní 
infrastruktury (poskytovatel). Dle smlouvy poskytne poskytovatel 
v roce 2019 na uvedenou akci maximálně částku 1.996.000 Kč.

6/209-2019
◘ Rada města schvaluje čerpání částky = 60.000 Kč z investičního 

fondu Třebechovického muzea betlémů na  nákup projekčního 
plátna Motor White Line 600x400 cm (šxv) – matt white pro kul-
turní středisko.

7. zasedání Rady města ze dne 1. dubna 2019
7/212-2019
◘ Rada města schvaluje vyjádření města evidované pod č. j. MÚT-

1363/2019 - 3058/2011 ve věci správního řízení o Prohlášení bý-
valého mlýna na st. p. č. 109/1, včetně pozemku st. p. č. 109/1 
v kat. území Třebechovice pod Orebem.

7/216-2019
◘ Rada města schvaluje nejvýhodnější nabídku podlimitní veřej-

né zakázky s názvem „Stavební úpravy ul. Trčkova, Třebechovice 
pod Orebem“, a  to nabídku společnosti M - SILNICE a. s., se síd-
lem: Husova 1697,  530 03 Pardubice, IČO: 42196868, s nabídko-
vou cenou ve výši 15.579.329 Kč včetně DPH.

7/217-2019
◘ Rada města schvaluje smlouvu o  dílo na  podlimitní veřejnou 

zakázku s  názvem „Stavební úpravy ul. Trčkova, Třebechovi-
ce pod Orebem“, uzavíranou mezi Městem Třebechovice p.  O. 
a společností M - SILNICE a. s., se sídlem: Husova 1697, 530 03 
Pardubice, IČO: 42196868, v ceně díla 15.579.329 Kč včetně DPH.

7/218-2019
◘ Rada města schvaluje smlouvu o dílo (č. 1902/2019) na zhoto-

vení kanalizačních přípojek pro 14 uličních vpustí v ulici Trčkova, 
uzavíranou mezi městem Třebechovice p.O. a  společností VAK 
STAVBY, spol. s r.o., se sídlem: Výrobní 510, 503 41 Hradec Králo-
vé, IČO: 48169234, v ceně díla 44. 646,22 Kč včetně DPH. Jedná 
se o zakázku řešenou mimo vnitřní směrnici č. 1/2017. 

4. řádné zasedání Zastupitelstva města 
ze dne 1. dubna 2019
4/078-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  po-

skytnutí dotace z  rozpočtu Města Třebechovice pod Orebem 
mezi Městem Třebechovice p. O. a obecně prospěšnou organi-
zací Nad Orlicí o. p. s. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelo-
vé neinvestiční dotace z rozpočtu města na režijní výdaje MAS 
(mzdy, nájemné, cestovné) v roce 2019 ve výši 10 Kč na obyvate-
le, což činí 57.320 Kč.

4/080-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.1 k  Veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí finanční podpory č. C-14/S-11/2019 mezi 
Městem Třebechovice pod Orebem a  příspěvkovou organizací 
Třebechovické muzeum betlémů. Předmětem dodatku je navý-
šení neinvestičního příspěvku na rok 2019 o částku 177.000 Kč 
s účelovým určením na činnosti spojené s vydáváním periodika 
Třebechovické Haló.

4/081-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje předložené rozpočtové opatře-

ní RO 015/2019
Org. § Pol. Název  Částka
2220 31-11 6121 MŠ-novostavba - realizace 32.400.000 Kč
  8123 Dlouhodobý úvěr 25.000.000 Kč
9999 64-09 5909 Rozpočtová rezerva -7.400.000 Kč
4/082-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o  úvěru s  Komerční 

bankou, a. s. Předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru na finan-
cování investiční akce Novostavba Mateřské školy Třebechovice 
p.  O. do  výše 25.000.000 Kč s  pevnou úrokovou sazbou 2,27% 
p. a. a s konečnou splatností nejpozději do 31. 12. 2029.

4/083-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje předložená rozpočtová opatření 

RO 017/2019
Org. § Pol. Název  Částka
5800 61-71 6121 Rekonstrukce objektu čp. 
   50 Nepasice 295.000 Kč
9999 64-09 5909 Rozpočtová rezerva -295.000 Kč
4/084-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumá-

ní hospodaření Města Třebechovice pod Orebem mezi Městem 
Třebechovice pod Orebem a fi rmou c. k. audit, s.r.o. pro rok 2019.

4/096-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje předložená rozpočtová opatře-

ní RO 050/2019
Org. § Pol. Název  Částka
1400 22-12 5169 Realizace dopravního značení 
   T. p. O.-západ dle PD   200.000 Kč
9999 64-09 5909 Rozpočtová rezerva -200.000 Kč
4/099-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o  dotaci z  pod-

programu Podpora regenerace brownfi eldů pro nepodnikatel-
ské využití vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj, číslo výzvy 
2/2019/117D082, na realizaci záměru (stavby) „Areál čp. 528 (Bran-
ka), budova C (garážový objekt pro techniku JSDH)“. Záměr řeší no-
vostavbu objektu hasičské zbrojnice (garážová stání a  přidružené 
sklady požární zbrojnice) na místě stávajícího objektu (zděný objekt 
s komínem výšky cca 25 m), který bude před výstavbou zdemolován.

4/100-2019
◘ Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi Městem 

Třebechovice pod Orebem (obdarovaný) a Povodím Labe, stát-
ní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, IČO 70890005 
(dárce), předmětem darování je vodní dílo „Orlice, Nepasice – 
ochranná hráz před velkou vodou“ a  pozemek st. p.  č. 165/13 
vše v k. ú. Nepasice a obci Třebechovice pod Orebem. Podmín-
kou darování je udělení souhlasu vlády ČR na  základě návrhu 
Ministerstva zemědělství. 
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INForMaCE Z MÚ

Starosta města Třebechovice pod Orebem v  souladu s  ustanove-
ním § 32 odst. 2) zákona č. 62/2003 Sb., o  volbách do  Evropské-
ho parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje:
1. Volby do  Evropského parlamentu se uskuteční v  pátek dne 

24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 
25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb 
- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve SŠ Heldovo 

náměstí čp. 231, pro voliče bydlící v ulicích: Družstevní prá-
ce, Habrmanova, Haškova, Hradecká, Kubelíkova, Palackého, 
Severní 

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve SŠ Heldovo 
náměstí čp. 231, pro voliče bydlící v  ulicích: Čapkova, Ha-
vlíčkova, Heldovo náměstí, Jiráskova, Masarykovo náměstí, 
Na  Vartě, Nerudova, Olbrachtova, Orlická, Resslova, Svato-
pluka Čecha, Tyršova, Vinická, Vítězná, Za Tratí, Žižkova 

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v ZŠ Na Stavě 
čp. 1079, pro voliče bydlící v  ulicích: Ambrožova, Boženy 
Němcové, Čsl. legií, Flesarova, Jordánská, Na Kopečku, Na Ku-
chyňce, Na Obci, Na Ostrově, Na Stavě, Na Tvrzi, Národní gar-
dy, Orebitská, Pardubická, Pitrova, Pod Domy, Pod Fortnou, 
Proboštova, Přemyslova, Staroměstské náměstí, Šárovcova, 
Štěnkovská, U Dolního mlýna 

- ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v ZŠ Na Stavě 
čp. 1079, pro voliče bydlící v  ulicích: Alšova, Borská, Bědo-

vická, Česká, Dvorská, Komenského, Krátká, Lesní, Morav-
ská, Na Albě, Na Spáleništi, Pod Zahrady, Slezská, Slovenská, 
Sportovní, Trčkova, Týnišťská, U Vodárny, Vitouškova 

- ve  volebním okrsku č. 5 je volební místnost v  Krňovicích 
v  prostorách Podorlického skanzenu, pro voliče bydlící 
v místní části Krňovice

- ve  volebním okrsku č. 6 je volební místnost ve  Štěnkově 
v prostorách Ranče Orlice, pro voliče bydlící v místní části 
Štěnkov 

- ve  volebním okrsku č. 7 je volební místnost v  Nepasicích 
v budově čp. 50, pro voliče bydlící v místní části   Nepasice 

- ve  volebním okrsku č. 8 je volební místnost v  Polánkách 
nad Dědinou v budově čp. 105, bývalý obchod Jednoty, pro 
voliče bydlící v místní části Polánky nad Dědinou. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totož-
nost a  státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky, cestovním průkazem České republiky nebo to-
tožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. 
Neprokáže-li volič výše uvedené, nebude mu hlasování umož-
něno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

Mgr. Roman Drašnar,  starosta města

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

1. Cena města se uděluje osob-
nostem za vynikající aktivity, 
které přinášejí prospěch ob-
čanům i  samotnému městu 
Třebechovice pod Orebem 
ve  všech důležitých oblas-
tech jeho života, například 
v oblasti společenské, kultur-
ní, sociální, sportovní, vzdě-
lávací, vědecké, ekonomické, 
ekologické, technické, pod-
nikatelské apod. 

2. Město Třebechovice pod Ore-
bem udělí Cenu (ceny) města 
bez ohledu na  obor (oblast 
činnosti) a pořadí důležitosti, 
to znamená, že všechny ceny 
mají stejnou hodnotu. Cena 
města však nemusí být udě-
lena vůbec.

3. Ceny města se udělují jeden-
krát ročně, mají trvalou plat-
nost a nemohou být odejmuty.

4. V  jednom kalendářním roce 
je udělena jedna Cena měs-
ta, ve výjimečných případech 
je možno udělit Ceny města 
i více nominovaným.

5. Návrh na  udělení Ceny měs-
ta mohou podat občané, 
právnické osoby nebo spolky 
a sdružení.

Cena města Třebechovice pod Orebem 

6. Návrh na udělení Ceny města 
musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, datum na-
rození, adresu navrhovaného 
kandidáta

b) obor (oblast činnosti)
c) zdůvodnění návrhu (podrob-

nější popis aktivit navrhova-
né osoby)

d) údaje o  navrhovateli, jméno 
a  příjmení (název), datum 
narození, adresa, příp. další 
kontakt, vlastnoruční podpis.

7. Návrh může být podán pou-
ze na dosud žijící osobnosti.

8. Písemné návrhy přijímá fi-
nanční odbor Městského 
úřadu Třebechovice p.  O. 
do 31. 5. daného roku.

9. Všechny navržené nomina-
ce schvaluje zastupitelstvo 
města, které také schválí 
udělení Ceny města.

Pravidla i  formulář pro udíle-
ní Ceny města jsou umístěny 
na  webových stránkách Měs-
ta Třebechovice pod Orebem 
a v tištěné podobě na finančním 
odboru městského úřadu.

finanční odbor MěÚ

NEPLACENÁ INZERCE

DOMOV DŮCHODCŮ CHD – ZDISLAVA 
V TŘEBECHOVICÍCH p. O.  

NABÍZÍ PRACOVNÍ POZICE:

1/ ZDRAVOTNÍ SESTRA, pracovní poměr, nástup možný ihned, 
vhodné i pro SZP v důchodovém věku

2/ PRACOVNICE PRO DOPROVODY do zdravotnických zaříze-
ní, práce na dohodu, vhodné i pro důchodce

Pro naše zaměstnance poskytujeme výhodné platové pod-
mínky, rodinné prostředí, přátelský kolektiv, příspěvky z  FKSP 
na obědy, dovolenou a kulturu.   

Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese: 
Domov důchodců ChD Zdislava, Týnišťská 337 
či na čísle telefonu: 495 592 261.
Profesní životopis můžete zaslat na e–mail: ddzdislava@volny.cz.

Městský úřad Třebechovice pod Orebem hledá
zaměstnance na  úklid budovy úřadu na  dohodu o  provedení 
práce s nástupem od 1. 7. 2019.
Bližší informace u tajemníka úřadu pana Miroslava Pavlíčka, 
tel. č. 491 401 172

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 28. 3. 2017
„Pravidla pro udílení Ceny města Třebechovice pod Orebem.“

 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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DISKUSE

Zastupitelstvo města odsouhla-
silo přijetí úvěru na  financová-
ní větší části prvního pavilonu 
nové mateřské školy. Větší část 
opozice tento krok nemohla 
podpořit. Ano, Třebechovice 
školku řešit potřebují a nelze to 
jinak, než významnou investicí. 
Čekali jsme ale širokou veřejnou 
a také odbornou diskusi s cílem 
citlivě vtělit školku do  koncep-
tu rozvoje města. Vedení města 
ale o  ničem diskutovat nechce. 
Nová školka bude stát na  mís-
tě té stávající v  Tyršově ulici 
a bude to dřevostavba. Hotovo, 
šmytec. Námitky, že veřejné bu-
dovy mají být reprezentativní 
objekty umístěné do  logických 
funkčních celků, byly oslyše-
ny. Odborníků se vedení města 
neptalo raději vůbec. Stavební 
komise se tím nezabývala. Proč? 
Rada poradit nepotřebovala. 

Opozice prosazuje hledání kon-
cepce rozvoje města. Oprávně-
nost návrhů na  zpracování stu-
die rozvoje širšího centra města 
a dopravní studie města uznala 
i koalice jejich zařazením do plá-
nu investic, byť tzv. “pod čarou“. 
Aktuální vůli investovat desítky 
milionů jsme proto vyhodnotili 
jako správný okamžik pro podá-
ní návrhu na  rozpočtová opat-
ření k  zajištění zmiňovaných 
koncepčních materiálů, které by 
m.j. zásadním způsobem napo-
věděly, kde by měla nová školka 
ideálně stát i  jak by měla vypa-
dat. Koalice naše návrhy zamítla 
a  v  celé nahotě tak předvedla, 
co si myslí o potřebě hledat ces-
tu, jak zastavit současný úpadek 
města a nastartovat jeho rozvoj.

David Malý, 
člen ZM za Svobodné

Úpadek nebo rozvoj města?

FEJEtoN

 „Jakmile se z mládí začne dělat 
zásluha, tak je to špatné. Proto-
že každej blbec - starej byl taky 
jednou blbec mladej“. To snad 
řekl Jan Werich. Druhý český 
velikán humoru Jiří Suchý dodá-
val: „Taky jsem býval mladý, ale 
věděl jsem, kdy přestat“. Tak co 
s  tím? Mladí automaticky před-
pokládají, že staří nic nechápou, 
nic neumějí, jen jim stojí v cestě 
za  štěstím. Staří mladým závidí 
zdraví, elán, ale vyčítají jim ne-
rozvážnost, lenost, nepořádnost 
a dále cokoliv chcete... 
Starší mívají více zkušeností, 
praktických znalostí, více tr-
pělivosti, ale také více strachu. 
Neuběhnou deset kilometrů 
za  hodinu jako dřív. Mají ale 
zkušenost mládí i stáří. Mladým 
zkušenost stáří chybí. Touží 
po  všem novém, po  cestování, 
po sportovním nebo milostném 
adrenalinu, neděsí je parkovací 
automaty ani počítače. Snaží se 
vydělat peníze, které jim umož-
ní užívat života.
Staří už všechno mají, všechno 
viděli, nebo nemají nic a zjišťují, 
co měli v životě dokázat a nedo-
kázali. Jedni začnou skuhrat, že 
už nemá cenu nic měnit, jiní se 

Mladý musí, starý může
snaží stihnout, co se ještě dá.
Měl jsem mladého strýce, který 
se v sedmdesáti učil bruslit, pro-
tože předtím na  to neměl čas. 
Jednou sebou docela slušně 
praštil. Helmy se nenosily a  on 
týden nepoznával tetičku. Vyrá-
běl skvělé víno z kedluben a ry-
bízu. Komponoval „dechovku“, 
na kterou jsem mu psal slova.
Rezignující staří (bez ohledu 
na věk) mají všeho po krk a ne-
vynechají jedinou příležitost, 
aby to někomu nesdělili. Ve vy-
tahaných teplácích, montérkách 
nebo legínách, neoholení nebo 
v natáčkách leží na kanapi u te-
levize, kouří, popíjí pivo (víno) 
a stěžují si, že seriály (fotbaly) už 
nejsou, jak bývaly. Z  domu vy-
chází zřídka. Měli-li by si vybrat 
peníze z  bankomatu, raději ze-
mřou hlady. Přestávají vařit. Pro 
jednoho (dva) se nevyplatí ku-
chtit. Celý svět se proti nim spik-
nul. Nemají budoucnost. Naději 
na cokoliv. Soustředí se na ztrá-
tu zdraví. Bolest jejich kloubů, 
migrénu a  alergii na  jaro znají 
všichni sousedé v ulici. Důchod 
mají nebo budou mít mizerný, 
ale všechny možnosti ke  zlep-
šení bídných financí velkoryse 

zamítají. Museli by totiž dělat 
něco víc než vzdychat. 
Z  řečeného je jasné, že starý 
může být člověk ve třiceti a mla-
dý v osmdesáti.
Z matematického pohledu je vě-
kový rozdíl důležitější než počet 
let od  narození. Staré od  mla-
dých dělívá obvykle 20 let. 
Victor Hugo napsal: „Čtyřicítka 
– to je stáří mladých, padesátka 
- mládí starých“. Všechny mla-
dé mohu potěšit. V  sedmdesáti 
je to pořád dobré. Nebojte se. 
Všechno funguje bezvadně, po-
kud jsme zdraví a snažíme se žít 
jako vždycky. Idioty a osoby na-
plněné nenávistí a  žlučí ovšem 
potkávám bez ohledu na  věk. 
Navrhuji proto, abychom proti 

sobě nestavěli kategorie mla-
dí/staří, ale uvažovali výhradně 
v  intencích dobří /špatní, slušní 
/ hulváti.  
Tak jako je v pracovních týmech 
dobré, pracují-li spolu ženy 
i  muži, tak je výhodné, jsou-li 
v  kolektivu zastoupené všech-
ny věkové kategorie. To zaručí 
méně soutěživosti a  více spo-
lupráce. Na  konec ještě vzpo-
menu na  výrok Karla Havlíčka 
Borovského, který jsem v  mládí 
často dával k dobru: „Kdyby stá-
ří dodávalo moudrosti, byl by 
dubový pařez největším mudr-
cem!“ Už to neříkám. Zmoudřel 
jsem.

J.Tošner

 1/ Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co řeknu, 
  můj stín kývá přesněji. 
 2/ Nic není lehčí, než klamat a pomlouvat. 
 3/ Stačí být shovívavým a mnoho, velmi mnoho odpustíme.
 4/ Všichni se ptají, zda je bohat, ale nikdo, zda je dobrý. 
 5/ Předsudky jsou jako hřebíky, čím víc se do nich buší, tím víc drží. 
 6/ Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný 
  a pracovitý zůstane věčně.
 7/ Celá řada lidí je lepší než jejich pověst. 
 8/ Nepracujeme, abychom jen produkovali, ale abychom 
  dali času hodnotu. 
 9/ Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé. 
 10/ Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých.  

Vybral Martin Hříbal

CItÁty

Vedení města diskutovat chce 
a  také diskutuje (a mnohdy do-
konce o velice svérázných ná-
mětech některých zastupitelů). 
To dobře ví nejen pan Malý. Není 
však možné stále si jen povídat, 
je třeba také alespoň někdy mít 
odvahu něco rozhodnout a  při-
pravované akce zrealizovat. Té-
měř nikdy nekončící diskutová-
ní by našemu městu asi mnoho 
nepřineslo.
Ozývá se zastupitel, který mohl 
sedět v radě a zmiňovanou pro-
blematiku s  námi mohl inten-
zivně řešit. Měl důvody k  tomu 
tento zásadní krok neučinit.
Ozývá se zastupitel, kterému 
bylo nabídnuto přijít do  jakého-
koliv jednání rady města (tuto 
možnost mají všichni zastupite-
lé). Nikdy této možnosti nevyužil.
Ozývá se zastupitel, od kterého 
se neustále dozvídáme, jak vše 

Rozhodně vše pro rozvoj města
řešíme bez jakékoliv koncepce, 
v  lepším případě „salámovou 
metodou“. Pan kolega nezved-
ne ruku ale ani pro akce, které 
zcela prokazatelně koncepčně 
vznikly. Akce, které byly dlouho-
době připravovány a  prakticky 
jednohlasně podpořeny porad-
ními orgány rady či zastupitel-
stva města. Mám na mysli např. 
řešení lokality za  Hajnišovým 
mlýnem či rekonstrukce bloku 
C na  Brance. Opět vše špatně, 
hlasuje se proti nebo se zdržuje 
hlasování. Stále a stále ty všude 
a vždy přítomné pochybnosti.
Ať si každý udělá úsudek, jestli 
cesta neustálých a  nekoneč-
ných diskusí, návratů ke  sto-
procentně připraveným akcím, 
by mohla vést k  rozvoji našeho 
města.

Roman Drašnar, 
starosta za Nestraníky
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Betlém dříve sídlil u  Skřivanů 
v  dřevěné boudě naproti dneš-
nímu Motoazylu. Když se vrátil 
z kanadského Montrealu, kde se 
konala světová výstava někdy 
v  roce 1967, byla zde návštěv-
nost tak velká, že auta zvědav-
ců parkovala po  obou stranách 
silnice až na  konec města. My 
kluci jsme měli tužky a  zápisní-
ky a psali si SPZ aut. A bylo jich 

moc. Tam, kde sídlí betlém dnes, 
byla pohřební služba a  ze ško-
ly, která byla tam, kde je dnes 
knihovna, jsme chodili na  obě-
dy k  Černému koni do  školní 
jídelny. Jednou po  obědě jsem 
nahlédl do otevřených dveří po-
hřební služby. Byly tam připra-
vené rakve, ale mne zaujal pla-
kát staršího data, na kterém byla 
upoutávka na závod motocyklů 

Z historie Třebechovic do  vrchu na  Bílé stráni u  Bědo-
vic.To muselo být úžasné. Poz-
ději, když jsem měl řidičák, jsem 
to zkoušel vyjet na Pionýru, moc 
to ale nešlo. Když jsem jezdil 
motocyklové soutěže Enduro, 
kopec jsem lehce vyjel  na sou-
těžní Jawě 125. Ještě jednu 
úžasnou aktivitu třebechovic-
kých svazarmovců pamatuji. 
Když se někdy v  sedmdesátých 
letech minulého století  poda-
řilo naše prašné a  nehezké ná-

městí vyasfaltovat do  podoby, 
kterou má dnes,  konaly se zde 
úžasné závody motokár. Tech-
nické předpisy v té době nebyly 
tak přísné, takže rám se dal sva-
řit takříkajíc z lešeňových trubek 
a  motor upravit z  běžně použí-
vaného motocyklu ČZ 125. Kdo 
byl šikovný a chtěl závodit, udě-
lal si motokáru. Závodníků bylo 
dost a diváků taky. Byla to pará-
da. Kde ty loňské sněhy jsou!

Martin Hříbal

tECHNICKÉ SlUŽBy 

Technické služby Města Třebe-
chovice p. O., spolu se sdružením 
MY pod Orebem zorganizovaly 
úklid dobrovolníky v rámci celo-
státní akce Ukliďme Česko. Uklí-
zelo se město i vesnice již od stře-
dy 5. 4. do soboty 9. 4. 2019.
Celkem se úklidu zúčastnilo, 
po  sečtení s  vesnicemi, 57 do-
spělých, 31 dětí. 

Čisto pod Orebem Za spolky a organizace to byli - 
Skauti, Lesokruh, Třebechovičtí 
vodáci a mateřská školka. 
Kde se uklízelo? Mimo vesnic 
ještě tato místa v  Třebecho-
vicích: Šárovcova ul., okolo 
Dědiny (z  Šárovcovy ul.), Os-
trov, kolem Hajnišova mlýnu, 
Oreb, Na Tvrzi, Pod Domy, park 
Na Obci, Pod Zahrady, v okolí ZŠ 
a  KD, podél Dědiny z  města až 
ke  krňovické louce, okolo ska-

Protože nás někteří občané 
na zastupitelstvu nařkli, že stro-
my ve městě jen kácíme, podává-
me tímto zprávu o činnosti Tech-
nických služeb v oblasti vzrostlé 
zeleně.  To, co se kácelo, všichni 
víte, protože na to upozorňujete, 
ale to, co možná nevidíte, je naše 
povinnost a starost potom, co se 
strom pokácí. Navíc tomu před-
chází žádost na  město a  pově-
řený stavební úřad ke  každému 
vydává povolení.

V  průběhu 5 let, kdy se přes 
dotace upravovaly lokality 
ve  městě, a  to: Heldův park, 
park Na Obci, lokalita za Kultur-
ním domem, sídliště Palackého, 
hřbitov a  sad pod hřbitovem 
na Orebu a naposledy i celý sad 
ovocných stromů proti hřbitovu 
na Orebu, bylo vysazeno celkem 
91 stromů a 1 433 keřů.
Dále bylo vysazeno mimo dota-
ce po celém městě jako náhrada 
za  staré pokácené stromy cel-

Jak se staráme o zeleň

INFORMACE Z TECHNICKÝCH SLUŽEB
Pro všechny občany z Třebechovic a  okolí oznamujeme změnu 
v otvírací době na hřbitově na Orebu.
V letním období do odvolání bude hřbitov otevřen od 7,00 hod 
do 20,00 hod. V zimním období je čas otevření nezměněn.

Začátkem měsíce března tohoto 
roku, tj. z 10. 3. na 11. 3., zasáh-
la městské lesy vichřice (orkán) 
EBERHARD. Pustošen byl opět 
„Lesopark BOR“, ale také nově 
získaný lesní komplex „Kapoun-
ství“, tam bylo vyvráceno cca 
150 m3 stromů. Téměř ihned 
jsme začali v  rámci možností 
vyvrácené stromy zpracová-
vat. Bohužel těžebních dělníků 
a techniky je akutní nedostatek, 
kalamita postihla lokálně i okol-
ní lesní majetky. Všichni lesní 
správci s  tímto problémem těž-
ce zápasí.
Stav „Lesoparku BOR“ ovlivňuje 
několik zásadních faktorů.
1. Tento lesní komplex přiléhá 

bezprostředně k  městu a  je 

Informace městských lesů.
od  Z  a  SZ zcela otevřen ná-
poru vichrů. Relativně nízké 
budovy zvedají poryvy větrů 
do  výše korun stromů a  ty 
těžce odolávají.

2. Podobných větrných smrští 
a  neblahých událostí bylo 
v  posledních letech několik 
– v  roce 2007 orkán KYRILL, 
orkán EMMA v  březnu 2008, 
sněhová kalamita v  lednu 
2010, vichřice HERWART 29. 
10. 2017, nyní EBERHARD.

3. Dalším, pro lesy velmi stre-
sujícím, faktorem je sucho 
posledních cca 5 let (včetně 
současného jara), což spolu 
s  větrnými excesy nahrává 
šíření biotických činitelů, ze-
jména kůrovců.

Jak jsem již několikrát v „Haló“ 
uváděl, Lesopark BOR je specifi c-
ký lesní komplex. Již za Státních 
lesů byl značně těžebně „zatí-
žen“. To, co zůstalo z  vysokého 
lesa, jsou velmi přestárlé kme-
noviny (smrk a  borovice prům. 
140 let, dub mnohdy až 160 let). 
Přitom počátek obnovy podle 
HS (hospodářských souborů) 
bývá  80 - 100 let pro SM a  BO, 
u DB 120 let a obnovní doba trvá 
20 - 30 let. Čím více se les těžeb-
ně „předržuje“, tím větší je riziko 
hniloby, snižuje se odolnost vůči 
biotickým (hmyz) a  abiotickým 
(třeba vítr, sníh) činitelům. Po-
chopitelně tím trpí i  ekonomic-
ká hodnota dřevní hmoty.

Protože má však Lesopark BOR 
statut lesa zvláštního určení = 
příměstský rekreační les, je toto 
ekonomické hledisko potlače-
no a  staré porosty se vědomě 
předržují pro zvýšení „estetické 
funkce“. I  s  rizikem postupného 
rozpadu výše uvedenými vlivy!!!
Závěrem ještě aktuální situace. 
Zlomy a  vývraty jsme téměř již 
zpracovali, nyní bude dříví vyta-
háno na odvozní místa. Pak pro-
běhne dočištění lesa a opraví se 
poškozené pěšiny a  cesty. Dále 
dojde k postupnému dolesnění 
kalamitních holin melioračními 
a zpevňujícími dřevinami.
Děkujeme za pochopení. 

teparku a nádraží ČD, u Vantrok, 
cesta k Bědovicím, lesopark Bor. 
Kolik se sesbíralo? Zaměstnanci 
TS svezli ze sběrných míst přes 
5 tun odpadu, z  toho největší 
část tvořily pneumatiky, kterých 
bylo více než 100 ks.
Pomyslnou soutěž o  největ-
ší počet pytlů na  jednu osobu 

Za správu Třebechovických lesů OLH Ing. Bohumír Petruška.

kem 72 stromů. Také se sázelo 
ve  vesnicích, tj. ve  Štěnkově 
celkem 9 stromů, v Nepasicích 2 
stromy a 6 keřů  a v Polánkách  n. 
Dědinou 18 stromů. Následně se 
o všechny stromy staráme záliv-
kou, hnojením, ošetřováním, ale 
velkým problémem u  mladých 
stromů je sucho a  vandalismus, 
kvůli kterému musíme neustá-

vyhrála Dáša Kroová se 4 kusy. 
Uklízela celé 3 hodiny pod kr-
ňovickou lávkou a  rekord moh-
la překonat, pokud by jí na  to 
stačily síly.  Příští rok bude třeba 
vyslat celou skupinu. 
Všem, kteří zorganizovali a  zú-
častnili se této jednorázové akce, 
patří velký DÍK. Obdiv také těm, 
již obětavě uklízejí po  celý rok 
kolem všech vodních toků.  Příští 
rok se zase rádi sejdeme v nadě-
ji, že práce bude stále méně.
VĚŘÍME VÁM! 

Za Technické služby Pavel Ulrich 
Za MY pod Orebem Jana Jandíková 

le stromy znovu dovysazovat 
a  které zvedají náklady na  za-
chování zeleně ve  městě. Vždy 
vítáme jakýkoliv vstřícný podnět 
nebo nápad, který by se mohl 
na pozemcích města ke zlepšení 
životního prostředí realizovat.

Pavel Ulrich, 
ředitel TS Třebechovice p.O.
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MĚStSKÁ PolICIE

Upozorňujeme na nové doprav-
ní značení. Pro uzavírku ulice 
Trčkova a  vzhledem k  objízdné 
trase bylo umístěno nové do-
pravní značení v  ulici Týnišťská 
– za  křižovatkou s  ul. Trčkova, 
jde o  DZ B28 (zákaz zastavení), 
s  dodatkovou tabulkou 20 m 
(platnost dopravní značky). 
V ulicích Moravská a Slezská při 
vjezdu z  ulic Týnišťská i Vitouš-
kova byly instalovány přenosné 
DZ B32 „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“. 
Množí se stížnosti na  parkování 
vozidel v  křižovatkách na  frek-

ventovaných místech. Řidič ne-
smí zastavit a  stát na  křižovatce 
ve vzdálenosti kratší než 5 m před 
hranicí křižovatky a 5 m za ní.
Nejvíce stížností je na  parková-
ní vozidel v  křižovatce na  Hel-
dově náměstí – při výjezdu z ul. 
Resslova (před firmou Sněžka). 
V tomto místě špatně stojící vo-
zidlo může zablokovat výjezd 
pro nákladní vozidla (viz ilust-
rační foto). Za výše uvedené do-
pravní přestupky může strážník 
i policista na místě udělit poku-
tu až do 2.000 Kč.

Městská policie informuje

Z NaŠICH ŠKol

Volejbal starších žákyň
Dne 3. 4. 2019 se v  Hradci Krá-
lové konalo okresní kolo soutě-
že ve  volejbale starších žákyň. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 7 
děvčat naší školy - ze 7. C Karo-
lína Skořepová a  Veronika Zá-
rubová, z  8. B Lucie Dörreová 
a  Agáta Čudová a  z  9. A Tereza 
Andrysová, Nela Ascherlová 
a  Veronika Daňková.  Společně 
děvčata vybojovala  1. místo 
a  obdržela zlaté medaile. Na-
víc si tímto výkonem zajistila 
postup do  krajského kola sou-
těže. Všem žákyním děkujeme 
za  vzornou reprezentaci školy 
a  přejeme hodně zdaru v  kraj-
ském kole. 

E. Černá, učitelka

„Strč prst skrz krk.“
20. 3. 2019 – první jarní den 
přivítali žáci 3. A, 3. B a 3. C re-
citační soutěží v  jazykolamech 

Základní škola informuje…

pod názvem: „Strč prst skrz krk.“ 
Co to jsou vlastně jazykolamy? 
Jsou to složité a mnohdy velice 
náročné slovní hříčky na procvi-
čení mluvidel. Používají je herci, 
moderátoři, zpěváci, hlasate-
lé… Ale zvládnou je i děti. V roli 
řečníků se utkalo vždy 5 finalistů 
z každé třídy a před zraky svých 
spolužáků vystupovali opravdu 
profesionálně. Říci jazykolam 3x 

po  sobě bez přeřeknutí nebylo 
nikterak jednoduché. Chtělo 
to nácvik, odvahu a  schopnost 
prezentace alespoň s  trochou 
sebevědomí. Role poroty (paní 
učitelky Čížková, Hofmannová, 
Žáková) nebyla vůbec jednodu-
chá, protože všichni soutěžící se 
své role zhostili se ctí.
Vybrali jsme proto 5x – 1.mís-
to, 5x – 2.místo a  5x – 3.místo. 
Absolutního vítěze si ale zvolili 
sami žáci – pozorní posluchači. 
Výsledky soutěže: 
1. místo: Pavel Svatoš, Matěj 
Majoroš, Aneta Drábková, Alan 

Drahoš, Adam Skalický
2. místo: Václav Vondruška, Já-
chym Chramosta, Denisa Švo-
mová, Tereza Otčenášková, Na-
tálie Gažiová
3. místo: Eliška Šepsová, Barbora 
Jošková, František Spěšný, Dani-
ela Hesová, Jakub Holoubek
Absolutní vítěz: Adam Skalický

Renata Žáková, 
třídní učitelka 3.A

Miniolympiáda 4. tříd 
v anglickém jazyce
14. března 2019 se konala mi-
niolympiáda 4. tříd v anglickém 
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jazyce. Děti si připravily poví-
dání o sobě – kde bydlí, co mají 
rády, jaká je jejich rodina. Také 
odpovídaly na otázky, které jim 
položila porota. 
Výsledky: 1. místo – Barunka 
Hocke, Naty Moravcová, 2. mís-
to – Péťa Samek, Naty Štorková, 
Míša Štěpánová, 3. místo – Naty 
Horáková, Toník Zilvar.  Všechny 
děti, které se soutěže zúčastnily, 
chválíme za přípravu.

Z. Kyralová
4. B v pravěku
Žáci se při hodině učiva vlasti-
vědy ocitli v  pravěku. Vytvořili 
krásné pravěké zbraně a nástro-
je. Někteří se dokonce i dobově 
ustrojili. Byla jsem nadšená. 

I. Střelečková, 
třídní učitelka

Veliký úspěch našich 
tanečnic na TPO Dance
V  sobotu 30. 3. 2019 se v  so-
kolovně v  Třebechovicích pod 
Orebem konal soutěžní taneční 
festival TPO Dance. Soutěže se 
zúčastnily i  žákyně tanečního 
oddělení naší školy.
Vystoupily se dvěma choreo-
grafiemi. Žákyně 6. a 7. ročníku 
s choreografií Running ve veliké 
konkurenci obsadily 3. místo 
a žákyně 4. a 5. ročníku za cho-
reografii Bojovnice získaly ne-
uvěřitelné 1. místo. Úspěch 
našich žákyň je o  to pozoru-
hodnější, že o  vítězství bojova-
ly i  taneční skupiny, které mají 
zkušenosti s velkými a mnohem 
významnějšími soutěžemi.
Máme radost a blahopřejeme!!!

Naše flétnistky 
budou hrát v Praze
V pondělí 13. 5. 2019 se v Praze 
uskuteční koncert flétnového 
souboru Magistri, ve  kterém 

Základní umělecká škola Třebechovice pod Orebem informuje…
pod vedením MgA.  Magdaleny 
Bílkové Tůmové hrají učitelé, 
kteří vyučují hru na příčnou flét-
nu na  základních uměleckých 
školách, spolu se svými žáky. 
V  tomto projektu přijaly účast 
i  žákyně naší kolegyně Jarmily 
Čechové Krečmerové, dipl. um. 
Tereza Andrysová, Natálie Ban-
gová, Veronika Daňková a Anež-
ka Polnická vystupují jako ko-
morní flétnové kvarteto Flutes 
Dryades. 
Projekt nadchl hlavní koordiná-
torku celostátního happeningu 
ZUŠ OPEN, paní Irenu Pohl Hou-
kalovou, která zařadila koncert 
souboru Magistri do  programu 
duchovního koncertu v  Bazili-
ce sv. Markéty v  břevnovském 
klášteře. Koncert se bude v rám-
ci ZUŠ OPEN konat 1. 6. 2019. 
Zároveň paní Pohl Houkalová 
nabídla souboru možnost účin-
kování tentýž den na  koncertu 
v Senátu.

Premiéra představení 
Amulet Samarkandu
V pondělí 1. 4. 2019 v 18.00 ho-
din proběhla v  divadelním sále 
naší školy premiéra hry Amulet 
Samarkandu.
Představení souboru Barev-
né knoflíky má děj zasazený 
do  prostředí základní umělec-
ké školy v  době víkendového 
soustředění a hrají v něm nejen 
žáci, ale i jejich paní učitelka. Za-
členění prvků tajemna a  nevy-
světlitelna a  náznaky možnosti 
existence nadpřirozeného světa 
jsou základem celého příběhu. 
A  jak se premiéra mladým her-
cům podařila? MgA.  Jiřina Kr-
tičková prohlásila, že sice neví, 
jak si její žáci vedli, neboť měla 
v průběhu větší části představe-
ní v roli pobyt na chodbě, ale že 
se jí diváci zdáli být spokojení. 
A  potlesk na  konci představení 
byl opravdu dlouhý. 

Krajská kola 
celostátní soutěže ZUŠ
Ve  čtvrtek 21. 3. 2019 se v  Kul-
turním domě v Týništi nad Orlicí 
konalo krajské kolo celostátní 
soutěže základních uměleckých 
škol v  komorní hře souborů 
s převahou dechových nástrojů 
dřevěných. Soutěž pořádala Zá-
kladní umělecká škola, Týniště 
nad Orlicí.

Naši školu 
r e p r e z e n -
tovala tři komorní seskupení. 
A  jaké jsou výsledky snažení 
našich žáků a  jejich učitelů? 
Klarinetové trio ve  složení Já-
chym Černý, Leontýna Ficenco-
vá a  Michaela Vohralíková ob-
sadilo ve  II. kategorii 1. místo, 
klarinetové kvarteto ve  složení 
Vendula Bartáčková, Jáchym 
Černý, Anna Fifková a  Michaela 
Vohralíková obdrželo ve  III. ka-
tegorii čestné uznání a flétnové 
kvarteto ve  složení Tereza An-
drysová, Natálie Bangová, Vero-
nika Daňková a Anežka Polnická 
ve III. kategorii získalo 1. místo.
V  pátek 22. 3. 2019 se v  ZUŠ 
Turnov konalo krajské kolo ce-
lostátní soutěže základních 
uměleckých škol v  komorní hře 
souborů s převahou dechových 
nástrojů žesťových. 
Obě dvě komorní seskupení, 
která naši školu reprezento-
vala, soutěžila ve  II. kategorii. 
Trumpetové duo ve složení Oto 
Bohatý a  Matouš Reschel obsa-
dilo 3. místo a  duo ve  složení 
Jáchym Havlíček a Martin Škoda 
získalo 2. místo.
Dva naše divadelní soubory 
(účast většího množství souborů 
z jedné školy regule nedovolují) 
mají za sebou výpravu do diva-
dla Jesličky Josefa Tejkla, kde se 

Úspěšné kvarteto Flutes Dryades 
a jejich vyučující Jarmila Čechová Krečmerová, DiS.

3/4 komorního tria s klavírem a vyučující Kamila Hesová, 
dipl. um. po krajském kole celostátní soutěže ZUŠ 
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Na TPO Dance úspěšné žákyně tanečního oddělení 
se svou vyučující Kateřinou Matějkovou, DiS.

4. a 5. 4. 2019 odehrávalo krajské 
kolo celostátní soutěže literárně 
dramatických oborů základních 
uměleckých škol. Soutěž pořádá 
ministerstvo školství vždy jed-
nou za  tři roky, takže je to pro 
dramaťáky opravdový svátek. 
Je to příležitost, kdy se mohou 
setkat učitelé a  někteří žáci ze 
všech základních uměleckých 
škol našeho regionu, popovídat 
si, konzultovat, navzájem se in-
spirovat a  diskutovat o  zhléd-
nutých představeních i  vývoji 
celého oboru. 

Do poroty jsou většinou přizvá-
ni učitelé z jiných regionů, aktiv-
ní umělci, režiséři, dramaturgo-
vé, scénografové… a  zástupci 
umělecké rady ZUŠ. Tak tomu 
bylo i  v  divadle Jesličky. Naši 
školu zde zastupovaly soubory 
Barevné knoflíky s  představe-
ním Amulet Samarkandu a  Utr-
žení ze řetězu s  představením 
Ach, ty babičky! Porota ocenila 
velký autorský vklad mladých 
interpretů, jejich zaujetí před-
stavením, vzájemnou souhru 

a  atmosféru inscenace. Oba 
soubory za  své snažení získaly 
STŘÍBRNÉ PÁSMO.
Ve  čtvrtek 11. 4. 2019 se v  ZUŠ 
Police nad Metují konalo krajské 
kolo celostátní soutěže základ-
ních uměleckých škol v komorní 
hře souborů s  převahou smyč-
cových nástrojů.
Houslové trio s klavírem ve slo-
žení Daniela Hesová, Alžběta 
Havlíčková, Kateřina Rochlová 
(housle) a  Damián Rous (klavír) 
obsadilo ve velké konkurenci v I. 

kategorii 3. místo. Je potěšitel-
né, že soubor nestrávil soutěžní 
den jen v soustředění na vlastní 
výkon. Všichni jeho členové do-
kázali i  sledovat a  s  nadšením 
hodnotit výkony soutěžících 
ve  vyšších kategoriích. Všem 
našim žákům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy v soutě-
žích a blahopřejeme!!!

A na závěr pozvánka
V  pátek 31. 5. a  v  sobotu 1. 6. 
2019 proběhne v  celé naší zemi 
3. ročník happeningu ZUŠ 
OPEN. Cílem pořadatelů festivalu 
je zviditelnění práce základních 
uměleckých škol.
Srdečně vás zveme na  páteční 
odpoledne do  Kulturního domu 
v  Třebechovicích pod Orebem. 
V  programu budete moci vidět 
a slyšet žáky všech tří oborů, které 
se na naší škole vyučují, a nebude 
chybět ani tvořivá dílna a tradič-
ní veršovací soutěž pro diváky. 
Téma soutěže však zůstane ta-
jemstvím až do  zahájení happe-
ningu. Začínáme v 16.00!!!

ZE ŽIvota vE MĚStĚ
Heldova městská
knihovna
Fantastické knihovny
Cílem je podporovat čtenářství sci-
ence fiction, fantasy a hororu. Knihovny zapojené v tomto projektu 
mají označené a  zvlášť vyčleněné tituly, které byly v  předchozích 
letech oceněny Akademií science fiction, fantasy a  hororu. Aka-
demie science fiction, fantasy a hororu (ASFFH) je zapsaný spolek, 
který spojuje a  podporuje fantastickou scénu na  území ČR, ať už 
se jedná o  knihy, komiksy, videohry a  filmy. V  rámci svých aktivit 
uděluje také prestižní ocenění.
Přijďte si vypůjčit některé tituly z tohoto žánru do Heldovy městské 
knihovny. www.hmk.cz, 495 592 198 

Knihovna Třebechovice

Ani v dubnu naši tanečníci z MAD Stylu neza-
háleli. Hned první víkend bodovali na Dvorské 
jedničce a přivezli zlatou a bronzovou medaili. 
Skupina MAD Style pod vedením Aničky Abso-
lonové a Adama Poláčka vybojovali první místo 
i na postupové taneční soutěži Czech dance tour v Chrudimi, a čeká 
je tak klání na  mistrovství Čech. Bodovali také v  taneční soutěži 
O  pohár starosty města Hlinska. Medaile zacinkaly i  na  Rychnov-
ském pohárku, tanečníci MAD Stylu přivezli první a druhé místo.
Věříme, že jim motivace a nasazení přinesou další medailová umís-
tění v nadcházejících soutěžích. 
Tato úspěšná taneční skupina již nyní hledá nové členy pro násle-
dující školní rok. 
Soutěží i  náš kroužek Aerobicu/zumby. V  polovině dubna na  Mia 
Festivalu vybojovaly dívky 2. místo.

Kroužek chovatelů při DDM Třebechovice se pomalu rozrůstá 
o nové zvířecí členy. Líhnou se nám černá kuřátka i malí holoubci. 
Kroužek se chystá na exkurzi na farmu. Odměnou za úsilí a pilnou 
práci bude dětem jejich první účast se zvířátky na místní výstavě 

Dům dětí a mládeže
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chovatelů drobného zvířectva. 
Čekají je také první závody holu-
bů. Budeme jim držet palce.

Do  našich aktivit se pravidelně 
zapojuje i  veřejnost. V  dubnu 
jsme díky projektu Šablony II 
uspořádali dílnu, na  které si zá-
jemci mohli zdarma vyrobit veli-
konoční dekorace z pedigu. Malí 
i velcí tak vyráběli hnízda a klícky ozdobené peříčky a vajíčky, ně-
kteří si troufli i na ošatku.
Jako tradičně jsme ve spolupráci s TMB uspořádali 30. 4. čarodějné 
soutěžení, kde malé čarodějnice a  čarodějové mohli poměřit své 
síly a  přiučit se něco od  účastníků kroužku Mlsoun, kteří na  akci 
předvedli své umění ve výrobě bramboráčků. 

Připravujeme pro Vás:
12. 5. 2019 vystoupení v rámci Dne matek
1. 6. 2019 Pohádkový les (14 - 16:30)
1. 6. 2019 od 17:00 Rozlučka MAD Style od 17:00 v Motoazylu

Přihlašovat se můžete na letní příměstské tábory v termínech:
1. – 4. 7. 2019 Výletník – 4 dny výletů s kamarády
8. – 12. 7. 2019 Trampský týden – výlety do  blízkého okolí pěšky 
i na kole, osvojování trampských dovedností
19. – 23. 8.2019 Výtvarný příměstský tábor – pletení z pedigu, vý-
tvarné tvoření v budově i venku
26. 8. – 30. 8. 2019 Přírodovědný příměstský tábor – výlet do ZOO 
Stěžery, do lesů okolo Biřičky, výroba zpravodaje, lovení a určování 
hmyzu apod.
Více informací najdete na našem webu: www.ddmtre.cz
Poslední místa jsou i na letním pobytovém táboře na Zemské bráně 
v  Bartošovicích v  Orlických horách s  týmem Aničky Kadeřávkové 
v době od 7. 7. do 19. 7. 2019.

Naši chovatelé – 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

6. 5. po KONDIČNÍ CVIČENÍ S KLÁROU – plavková sezóna se blíží...
nejvyšší čas začít cvičit!!!! Od 9,30 hod.
13. 5. po  KA(F)RÁRNA – připomeňme si včerejší Den matek…. 
Přijďte na dobrou kávu, můžete k ní donést i něco dobrého. Odpo-
čiňte si, odměňte se chvilkou volna. Od 9,30 hod. 
15. 5. st PORODU SE NETŘEBA BÁT – porod očima porodní asis-
tentky Bc. Romany Svobodové a duly PhDr. Ireny Hrabincové. Dva 
různé pohledy…. Přijďte si poslechnout, který Vám je bližší.  Vstup-
né 50 Kč. Od 17 hod. Poté navazuje těhotenské cvičení. 
20. 5. po  LETNÍ BAZÁREK – prodej a  koupě čehokoliv….ideálně 
v letním duchu Od 9,30 hod. 
27. 5. po VOLNÁ HERNA – při hezkém počasí na  naší zahrádce. 
Od 9,30 hod.
3. 6. po KONDIČNÍ CVIČENÍ S KLÁROU – Od 9,30 hod.
DOPOLEDNE: pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené - ÚT cvi-
čení pro batolata, ST cvičení pro miminka, ČT konverzace v  AJ + 
zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti od 3-6let. 
VEČER: jazykové kurzy, cvičení, přednášky a dílny pro dospělé.
K dispozici vybavená herna, pro rodiče odborné publikace a časo-
pisy o rodině, výchově dětí, psychologii, půjčování stolních her pro 
děti, volný přístup na internet, občerstvení z naší kavárny, hromad-
né objednávky od místních farmářů atp.  

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY!
DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE

NA www.rcdomecek.com
NA FCB RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK

Celý březen trénovali naši skauti a skautky na Svoj-
síkovy závody, které se konají jednou za dva roky. 
V nich si mohou vyzkoušet, jak jsou na tom s na-
bytými znalostmi, zda umí dobře reagovat na kri-
tické situace a  pomoci lidem  potřebujícím první  
pomoc a  mnohé další.  I  přes  usilovný  trénink 
si  našli naši skauti čas a  ve čtvrtek 4. dubna po-
máhali uklízet naše město. Naplnili mnoho pytlů 

odpadků a  našli i  dvě pneumatiky pohozené v  přírodě. A  pak to 
přišlo. V sobotu 6. dubna jsme vyrazili do Stěžer, abychom se utka-
li s  dalšími skauty z  Chlumce nad Cidlinou a  Stěžer. Po  celý den 
naše družiny soutěžily v  orientaci, dopravních značkách, šifrách, 
zdravovědě, poznávačkách, historii, balení batohu, zdolávaly lano-
vé překážky. Popravdě našim družinám se moc nedařilo. Zejména 
ve  zdravovědě musíme potrénovat. Naše obě chlapecké hlídky 

Skautky na Svojsíkově závodě - autorka fotografie: Lucie Štursová. 
Zleva stojící: Kamča Leuchterová, Kamča Vrbická, Lucka Karenová, 

Verča Pleslová, Kiki Pleslová, Alenka Javornická - ty drží: Evelínu Hof-
mannovou, dole zleva vedoucí: Lea Řadová a Terka Pavlíková
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byly na posledních dvou místech a taktéž dívčí byla předposlední. 
I z toho je třeba vzít si něco pozitivního: neprohráli jsme o mnoho 
bodů, a  pokud potrénujeme zdravovědu, budeme úspěšní. Celý 
den i  s  večerním vyhlášením se moc povedl, děti si jej užily. Na-
konec nejnáročnější bylo večer ve společné místnosti v tělocvičně 
usnout, jelikož štěbetání bylo slyšet do pozdních hodin.
A  abychom na  té zdravovědě řádně zapracovali, vyrazilo o  týden 
později 10 vedoucích ze střediska do Chlumce nad Cidlinou na kurz 
pořádaný Červeným křížem. Školili jsme se zejména v první pomo-
ci, a  to jak teoreticky, tak prakticky, ale i v celkovém zabezpečení 
zotavovacích akcí, jako jsou tábory. Všichni jsme nakonec úspěšně 
složili zkoušku, a tak máme na středisku 10 nových akreditovaných 
zdravotníků. Nezbývá si jen přát, abychom znalosti nikdy nepotře-
bovali, ale pokud ano, abychom obstáli. 
Ještě jsme během dubna stihli připravit oheň na Čarodějnice po-
řádané za Kulturním domem a na tábor vyrobit 24 tyčí na teepee, 
které musíme postupně do tábora zbavit kůry a suků. A to nás čeká 
na jaře ještě spousta zábavy, při které se můžeme společně vidět. 
Třeba na cyklovýletu Okolo Orebu nebo o týden déle na SOBu, ne-
boli skautském orientačním běhu. Těšíme se na Vás.

Přemysl Pistora

INZERCE

Orel a Junák Třebechovice pod Orebem 
Vás srdečně zvou k účasti na cykloturistické akci
pod záštitou předsedy Mikroregionu Třebechovicko Ing. J. Němce 
v sobotu 11. května 2019
start: 11:30 – 13:00 hod. u Skautského domova (naproti ZŠ)
cíl: do 18:00 hod. v Motoazylu v Třebechovicích p. O.
Trasa vede přes Jeníkovice, Jílovice, Librantice, Divec, Svinary, dále 
Hradeckými lesy a přes Běleč nad Orlicí a Nepasice do Třebechovic. 
Délka trasy je cca 38 km s různými možnostmi zkrácení.
Občerstvení: individuálně – na trasách budou otevřena pohostin-
ství.
Trasy jsou vhodné pro cestovní, krosová a horská kola. Účast dětí 
a mládeže pouze v doprovodu oprávněného zástupce. Pořadatelé 
akce nenesou zodpovědnost za případná zranění, účast každého je 
na vlastní nebezpečí. U účastníků do 15 let přilby povinné.

Je to neuvěřitelné, ale 15. květ-
na 2019 uplyne 50 let od vzni-
ku Klubu důchodců v  Třebe-
chovicích pod Orebem. Dne 
5. 5. 1969 za  přítomnosti dvou 
zástupců ONV a MNV Třebecho-
vice pod Orebem byla svolána 
celoměstská schůze všech dů-
chodců (v  Třebechovicích jich 
v  té době bylo kolem jednoho 
tisíce). V  Kulturním domě se 
jich sešlo necelých 300. Po  za-
jímavé přednášce o  chystaných 
nárocích pro důchodce, násle-
dovala dvouhodinová diskuze. 
Byl zvolen prozatímní výbor, 
který svolal na  15. 5. 1969 prv-
ní schůzi. Zde byl zvolen trvalý 
výbor. Předsedou se stal pan 
Hašek. A tak začal pracovat Klub 

důchodců při MNV v  Třebe-
chovicích pod Orebem.  V  roce 
1984 byl Klubu přidělen dům 
v Komenského ulici čp. 134, kde 
při opravách i  členové odpra-
covali hodně hodin. A  tak 6. 6. 
1984 za účasti města a KNV byl 
slavnostně předán důchodcům. 
Během této doby se vyměnilo 
několik předsedů i  členů výbo-
ru, ale všichni se snažili připra-
vovat pro členy pěkné zájezdy, 
návštěvy výstav, hradů a zámků, 
různé přednášky atd. Pořádaly 
se také výstavy ručních prací 
členů. Všechno je velmi pěk-
ně a  podrobně zaznamenáno 
v  kronikách klubu  i  s  fotogra-
fiemi. Posledním předsedou byl 
Ing. Stanislav Čížek, který zůstal 

Klub důchodců informuje…



Třebechovické Haló  13

i po změně do doby zvolení no-
vého předsedy. 
Zásadní změna Klubu nastala 
8. 12. 2014, Klub důchodců při 
MNV Třebechovice pod Ore-
bem se transformoval v  soula-
du s právními předpisy na Klub 
důchodců, spolek, Třebechovice 
pod Orebem. Členská schůze se 
konala 8. 4. 2015, kde byl zvolen 
výbor. V  září byla zvolena Jana 
Cabicarová, která tuto funkci 
vykonává dosud. Mimo výle-
tů, exkurzí, návštěv divadla se 
scházíme i  na  tradičních akcích 
jako je např. grilování, předvá-
noční setkání v  Jeníkovicích. 
V říjnu 2017 jsme dostali novou 
budovu Klubu Na  Tvrzi, kde se 
nachází klubovna, kuchyňka 
a sociální zařízení. Za toto patří 
poděkování bývalému vedení 
města a  samozřejmě Technic-
kým službám Města Třebecho-
vice, které nám provedly opravy 
a úpravy objektu. 

Miluše Svobodová, kronikářka

V pátek 29. března 2019 se par-
ta několika důchodců-odváž-

livců (šest z  Třebechovic a  dva 
z Týniště) vydala v časných ran-
ních hodinách na  daleký výlet 
do  Ostravy. Cíl naší cesty Prů-
myslový areál Dolní oblast Vít-
kovice. Cesta vlakem příjemně 
ubíhala, počasí nám přálo. V 10 
hodin začala naše komentovaná 
prohlídka vysoké pece včetně 
návštěvy 83 m vysoké vyhlíd-
kové věže Bolt Tower. Díky pou-
tavému vyprávění našeho prů-
vodce jsme se dozvěděli mnoho 
zajímavého o  historii Vítkovic 
a výrobě surového železa. Jsem 
moc ráda, že po skončení výro-
by v roce 1998 došlo k přeměně 
na Technickou památku. A  jako 
třešnička na dortu byla pro mne 
zpáteční cesta Pendolinem.

Věra Štreklová

Výlet do  Prahy s  návštěvou 
Národního muzea a  Žižkovské 
věže. Odjezd dne 10. 5. 2019 
v 7.40 hodin z vlakového nádra-
ží Třebechovice p. O. do stanice 
Praha, hl. nádraží. Sledujte vý-
věsní skříňku Klubu důchodců.

Zdena Andrysová

Vážení oby-
vatelé Třebe-
chovic a  okolí, 
lesní klub Le-
sokruh si Vás 
dovoluje po-

zvat na  dvě veřejné akce, které 
pořádá v  květnu. Tou první je 
oslava Světového dne lesních 
mateřských školek, která se 
koná v pátek 3. května od 15.30 
na  „Mechovém paloučku“, mís-
tě v  Lesní ulici, kousek od  naší 
školky (cesta bude vyznačena). 
Na této akci budeme sdílet zku-
šenosti ze života v  lesních škol-
kách a  ukážeme zájemcům, že 
předškolní příprava se dá „dě-
lat“ i u nás. 
Druhou akcí se připojujeme 
ke  Světovému dni spravedlivé-
ho obchodu (fair trade) uspořá-
dáním Férové snídaně - pikniku, 
jehož cílem je nejen se setkat 
a  dobře pojíst, ale i  upozornit 
na  spravedlivý obchod, ceny, 
dodržování sociálních a  en-
vironmentálních standardů 

a  zodpovědnou spotřebu. Se-
jdeme se v  sobotu 11. května 
v 10.00 v třebechovickém parku 
Na Obci a posnídáme to, co ka-
ždý přinese, pokud možno z fé-
rových nebo lokálních zdrojů.  
Těšíme se na setkání 🙂.

Martina Kašparová, 
koordinátorka lesního klubu

TPO DANCE 
Třebechovice pod Orebem
V  sobotu dne 30. 3. 2019 se 
v  třebechovické sokolovně ko-
nal již 5. ročník pohárové nepo-
stupové taneční soutěže. V  le-
tošním roce startovalo 95 týmů 
z  různých krajů naší republiky 
a  s  diváky, kterých přišlo přes 

1000, vytvořili nezapomenu-
telnou atmosféru. Velká účast 
vystupujících dokazuje, že tato 
soutěž získala v nepostupových 

Podrobný program:
Noc kostelů 2019 Třebechovice p. Orebem
Kostel sv. Ondřeje 17.00 prohlídka kůru a varhan, 18.00 mše svatá 
v kostele sv. Ondřeje, 19.00 občerstvení na katolické faře
Evangelický kostel 19.30 úvodní slovo (M. Erdinger), pěvecký sbor 
Kolednice Karolína Hejzáková, vernisáž výstavy „My...z jiných koutů 
světa“ – obrazy namalované dětmi i  dospělými ve  výtvarné dílně 
Pobytového střediska Správy uprchlických zařízení MV v Kostelci n. 
Orlicí, pěvecký sbor Ristupie
20.45 fairtradová kavárna, 21.15 Musica per gaudium (Česká Skali-
ce) hudební putování renesanční a barokní Evropou (zpěv, housle, 
violy da gamba, zobcové flétny, barokní kytara, theorba, dobo-
vé bicí nástroje), 22.30 Společné zakončení v  kostele Božího Těla 
na Orebu                                                      Uvedené časy jsou orientační.

Noc kostelů v Třebechovicích
Letošní Noc kostelů se bude 
konat v  pátek 24. května, a  to 
v každém ze tří třebechovických 
kostelů. Nejprve v  kostele sv. 
Ondřeje, kde se v  17.00 otevře 
možnost návštěvy kůru a  pro-
hlídky místa se zázemím pro 
třetí manuál varhan, jehož do-
stavba letos pokračuje. 
V 18.00 začne mše svatá, do  je-
jíž přípravy a průběhu se zapojí 
dětský sboreček a  Ekumenický 
pěvecký sbor.
Součástí mše svaté bude také 
modlitba na úmysly, které chce-
te Bohu svěřit. Za  tímto úče-
lem bude v  kostele sv. Ondřeje 
od  poloviny května připravena 
váza, do  které lze vložit lístek 
s radostí či starostí, kterou chce-
te předložit Bohu. Tyto lístky ne-
bude nikdo ani soukromě, ani 
veřejně číst.

Po  skončení mše svaté (cca 
v 19.00) bude připravené drob-
né občerstvení na katolické faře.
Od  19.30 bude program pokra-
čovat v  evangelickém kostele 
a  celou Noc kostelů zakončíme 
společně ve 22.30 ekumenickou 
modlitbou a  zpěvem v  kostele 
Božího Těla na Orebu, 
Níže uvedený program, další 
informace a  kontakty najdete 
na  webových stránkách www.
nockostelu.cz, nebo na  strán-
kách evangelického sboru 
http://trebechovice.evangnet.
cz a katolické farnosti http://far-
nost-trebechovice.webnode.cz/ 
nebo na plakátech. 
Za všechny, kteří se podílejí na pří-
pravě programu, Vás srdečně zve-
me k návštěvě našich kostelů.

třebechovická farnost ŘKC
 a třebechovický sbor ČCE

soutěžích své stálé místo.
Velký dík patří hlavním organi-
zátorkám, Lucii Buchalové a He-
leně Moravcové, za  zajištění 
celého průběhu soutěže. Dále 
poděkování patří všem, kteří se 
jakkoliv podíleli na  přípravách 
a na samotném chodu celé sou-
těže.

Taneční soutěž probíhala za  fi-
nanční podpory Města Třebe-
chovice pod Orebem, Králové-
hradeckého kraje, Brynychovy 
župy a  ze sponzorských darů 
od Třebechovického muzea bet-
lémů.

Jednota TJ Orel 
Třebechovice pod Orebem
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SPort

SK Třebechovice
TENIS - PROGRAM SPORTOVNÍCH AKCÍ 2019
Tak jako každý rok se budou konat během dubna až 
června v  tenisovém areálu v  Boře mistrovské zápasy 
smíšených družstev. V letošním roce budou náš tenisový oddíl re-
prezentovat v krajských soutěžích Východočeského oblastního te-
nisového svazu družstva dorostu a dvě družstva dospělých. 
Družstvo se skládá ze čtyř mužů a  dvou žen. Při jednom mistrov-
ském utkání se tak sehraje vždy devět zápasů na dva vítězné sety 
(šest dvouher a tři čtyřhry). Soupisky družstev, rozpis utkání a jejich 
výsledky jsou všem k dispozici na oddílových internetových strán-
kách www.sktrebechovice-tenis.cz.

datum kategorie Hostující družstvo
27. 4. dospělí A Trutnov B
28. 4. dorost Týniště

4. 5. dospělí B Rychnovek B
11. 5. dospělí A Náchod
25. 5. dospělí B Smiřice
26. 5. dorost Nové Město

8. 6. dospělí A Lokomotiva HK A
16. 6. dorost Červený Kostelec
22. 6. dospělí A Nespin

Budeme rádi, pokud 
přijdete domácí borce 
podpořit a  dopřejete 
jim svou podporou 
výhodu domácího 
prostředí. Určitě bude-
te moci sledovat zají-
mavé zápasy s  řadou 
kvalitních sportovních 
výkonů. Mistrovská 
utkání začínají vždy v 9:00 hod.
Další sportovní akcí v tenisovém areálu bude turnaj jednotlivců 27. - 
29. 7. muži, ženy kategorie C pod záštitou Českého tenisového svazu.
Těšíme se na setkání během nadcházející letní tenisové sezóny. 

SK Třebechovice p. O. tenisový oddíl

KUltUra

O třech sudičkách
V  neděli 19. května 2019 Vás 
a  Vaše děti čeká v  Kulturním 
domě v  Třebechovicích pod 
Orebem premiéra pohádky 
„O  třech sudičkách“ v  nastu-
dování DS Symposion. Začá-
tek představení je v  17:00 hod. 

I v letošním roce se zapojíme do Festivalu muzej-
ních nocí. Tentokrát bude Muzejní noc probíhat 
6. června od  16,30 do  22,00 hodin. O  hudební 
program se postarají žáci ze základní umělecké 
školy, děti si budou moci vyzkoušet dětskou jógu a muzejní ka-
várnička nabídne lahodné občerstvení. Všechny výstavní prostory 
budou přístupné zdarma, včetně nové výstavy Kouzelné obrázky 
Marie Fischerové Kvěchové, kterou otevíráme 17. května. 

Třebechovická muzejní noc

a  vstupné bude 50 Kč. Lístky je 
možné si zakoupit v předprode-
ji v  Informačním centru na  Ma-
sarykově náměstí.
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION
TŘEBECHOVICKO

BlEŠNo

JENÍKovICE

Jarní práce 
S přichodem jarniho počasi jsme 
se  stejně jako každy rok zapojili 
do čištěni  Orlice a uklidu obce. 
Výsledkem bylo patnáct pytlů 
sebraných odpadků a  čisté bře-
hy, přístaviště, příkopy i  cesta 
k  nádraží. Na  jak dlouho? Všem 
zúčastněným v  čele s  fotbalis-
ty z FC Blešno patří za účast při 
úklidu velký dík. Ještě před úkli-
dem obce jsme nechali obnovit 
zařízení vodáckého přístaviště 
a opravit zařízení dětského hřiš-
tě. Nyní vše září novotou a pevně 
věříme, že se u  nás bude vodá-
kům i dětem líbit více než dosud. 
Nyní nás čekají opravy chodníků 
a rozbitých komunikací.

Mgr. Miloš Buroň

V neděli 24. března patřil taneč-
ní parket v Hostinci u Janků dě-
tem. Téma letošního karnevalu 
se věnovalo různým profesím, 
které si mohly děti vyzkoušet. 
Nikdo se nebál, že si ušpiní ruce, 
a  všichni se pustili s  radostí 
do práce. Nejdřív se děti zahřá-

ly při rozcvičce s  hasiči, kteří 
dorazili do  Blešna ukázat jim, 
jak překonávat překážky v  ob-
tížném terénu, jak spojit hadici 
a  jak správně mířit při hašení 
požáru. Dále si děti vyzkoušely 
práci zdravotních sestřiček (mě-
řily teplotu a  oblepily pokusné 
maminky od hlav až k patám ná-
plastmi), fotbalistů (nejlepšímu 
blešenskému brankáři vymetly 
pavučiny v  brance) a  dojiček 

krav. Toto povolání se jim daři-
lo nejhůře. Buď je práce dojiček 
opravdu nejtěžší, nebo jsme 
měli neposlušné krávy. Práci 
truhlářů si vyzkoušeli i  rodiče, 
v  soutěži zatloukání hřebíků 
vyhrály překvapivě maminky. Je 
vidět, kdo to dělá doma častěji 
:-). Největší úspěch měla ale pe-
kařina, děti si vyrobily a ozdobi-
ly donuty podle vlastních před-
stav. Když bylo dílo hotovo, tak 

Dětský karneval v Blešně, Denisa Andrlová

se daly upéct a  děti si na  nich 
ještě pochutnaly. Za  dobře od-
vedenou práci si děti vydělaly 
své vlastní „peníze“ a  sladkou 
odměnu. Všichni jsme si odpo-
ledne moc užili, moderování 
a program byl již tradičně v režii 
Klubu žen, za  což jim jménem 
všech rodičů a  dětí děkuji, bu-
dou mít hezké vzpomínky.

S. Radoňová

Co nás čeká?
3. 5. 2019 od 19:30 v Kulturním 
domě v  Třebechovicích pod 
Orebem divadelní představe-
ní - komedie Zdeňka Hovorky 
,,Darmošlapky aneb repete, 
hoši“. Pořádají Divadelní spolek 
Kačenka, Nepasický cyklotým, 
obec Blešno a Betlém Třebecho-
vice pod Orebem 
4. 5. 2019 od  9:00 na  místním 
hřišti závody v Dog Puller (mla-
dý psí sport prověřující doved-
nosti psa v  běhu za  pullerem 
a skoku na puller). 

Dětský karneval aneb „Ten dělá to a ten zase tohle“

- Konec března patří každý rok 
akci nejen v  jeníkovické obecní 
knihovně. Noc s  Andersenem 
letos absolvovalo téměř dvacet 
dětí. Večer se malovalo, vyrábě-
lo, soutěžilo a samozřejmě spo-
lečně četlo. Děti usnuly opravdu 
pozdě. Zážitků a akcí bylo mno-
ho. Myslím, že o  víkendu vše 
dospávaly. Pečlivě vše pro akci 
připravila s  paní knihovnicí Jit-
ka Školníková s  dcerou Eliškou. 
Moc děkujeme.

dříška Marka. Oběma „prckům“ 
přejeme i  touto cestou hodně 
zdravíčka, spoustu hraček a  ve-
selé nálady. Rodičům pak pevné 
nervíky při výchově a  jen a  jen 
samé pohodové dny v  rodin-
ném kruhu.
- Víkend 12. a  13. dubna patřil 
přípravě na  velikonoční svátky. 
Na  páteční podvečer byla pro 

zájemce v jeníkovické hospůdce 
uskutečněna „všehoburza“. Akce 
se myslím moc povedla. Všich-
ni zájemci si přišli na  své. Akce 
tohoto ražení je v  Jeníkovicích 
nová, možná i proto by na příště 
mohla být vyšší účast. V sobotu 
jeníkovická hospůdka ožila du-
chem přicházejících Velikonoc. 
Hned po poledni se začali schá-

Co se v Jeníkovicích událo?

Přehouply se Velikonoce a nyní už je asi definitivně jaro. Jen myslím, 
že se nám jaro nějak rychle přesunulo do léta. Počasí tomu nasvěd-
čuje. Předpokládaného sucha se ovšem asi obáváme všichni. Tak 
přeji jarnímu měsíci květnu, ať více zaprší…. Mějte krásný květen.

- Paní Jitka je organizátorkou 
i tradiční jeníkovické holčičí ko-
ledy. Tato velmi pěkná a  veselá 
tradice byla letos podpořena 
i  moc pěkným počasím. Holky 
se pěkně vyřádily. No…odplata 
je asi za 14 dní nemine.
- V sobotu 6. dubna jsme na je-
níkovické obecním úřadě uvítali 
mezi jeníkovické občánky dvě 
nová miminka. Přišli mezi nás 
rodiče a  příbuzní nedávno na-
rozené Aničky Zemanské a  Jin-
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zet zájemci o  tuto jarní tradici. 
Tvořily se barevné věnečky ne-
jen na dveře, byla ukázka plete-
ní pomlázky, bylo možno zakou-
pit si krásné kraslice. Děti měly 
možnost nazdobit si velikonoční 
perníky. Prostě zájem byl velký, 
akce byla moc pěkná. O  zpest-
ření víkendového odpoledne se 
postarala i paní Romana. Mlsné 

Uvádíme několik chystaných akcí na jaro a počátek léta.
- středa 1. května 2019 – Pokusíme se pro zájemce připravit odpo-
lední oslavu Svátku práce.
- sobota 1. června 2019 – dětský den. Tentokrát bude u jeníkovické 
hospůdky.
Podrobnosti ke  všem plánovaným akcím se samozřejmě dozvíte 
průběžně.

Nyní předkládáme rozpis zápasů jeníkovického fotbalu 
na jarní sezónu 2019.

Domácí Hosté Datum Čas
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

Ještě upozornění na  tradiční fotbalové pondělky, které se 
od 29. dubna 2019 konají vždy od 18:00 hodin na hřišti. Tréninky 
pak každý čtvrtek též od 18:00 hodin.

jazýčky uspokojila svátečním 
jarním menu a  ke  kávičce sa-
mozřejmě lahodnými zákusky. 
Opravdu upřímné poděková-
ní za  pečlivou přípravu akce 
patří Pavlíně Kutílkové, Hance 
Moravcové a  Martině Petrás-
kové – našim aktivním ženám 
z Jeníkovic.

Co nás v Jeníkovicích čeká?

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.
26. března byl na  veřejném 
zasedání zastupitelstva obce 
schválen rozpočet obce na  rok 
2019, střednědobý výhled roz-
počtu, rozpočet Mateřské školy 
Jeníkovice na  rok 2019 a  střed-
nědobý výhled rozpočtu ma-
teřské školy. Bylo odsouhlase-
né i  uzavření veřejnoprávních 
smluv týkajících se výše dotace 
pro jednotlivé žadatele, který-

Společenská kronika
Měsíc duben patří hned dvěma jeníkovickým jubilantům. Své ku-
laté narozeniny oslaví paní Věra Švihoriková a pan Juraj Šoltýs. 
Oběma oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví, pohodu, štěstí 
a jen radostně prožité chvíle. Mějte se moc krásně a do dalších let 
spoustu sluníčka.                                            Ing. Lenka Hojná Kosařová

Další informace
mi jsou u  nás Sokol Jeníkovice, 
SDH Jeníkovice, spolek Cihelna, 
Český rybářský svaz a  Klub dů-
chodců. S  některými z Vás byla 
i  konzultována dlouhotrvající 
problematika odpadů v  obci. 
Ke  kontejnerům na  tříděný od-
pad je odkládán odpad jiný, 
než tam patří. Dlouhotrvající 
problém je u kontejnerů na pa-
pír. Pokud jsou plné, prosíme, 
neodkládejte další papíry, není 
žádoucí obkládat kontejnery 
odpadem. Je tu další možnost. 
Svázat balík a  uložit ke  garáži 
u  mateřské školy. Školka papír 
sbírá a výtěžek je pak použit pro 
děti ve školce. Děkujeme.

lEDCE

Noc s Andersenem 
V  pátek 29. března se v  Ledcích 
v  hasičské klubovně konala již 
pátá Noc s  Andersenem, kterou 
pořádala místní knihovna. Le-
tošním tématem byl Ferda mra-
venec. Děti se sešly již v  18 ho-
din, ubytovaly se a  pak už byla 
připravena večeře v  podobě 
opečeného párku na ohni. 
Po  návratu zpět do  klubovny 
následovalo čtení příběhů o Fer-
dovi a  jeho přátelích. Poté vy-
puklo tvoření papírových Ferdů 
a Berušek. Připraveno bylo i hle-
dání mravenčích vajíček a motání kukel. Děti všechny úkoly plnily 
s nadšením a všechny výrobky se moc povedly. Před spaním si ještě 
děti poslechly některé z příběhů o Ferdovi. Spát se šlo až těsně před 
půlnocí a někteří nespavci se tvářili, že vlastně spát ani nepotřebují. 
Celé akce se zúčastnilo 22 dětí a v klubovně jich spalo 15 a 2 dospělí.
Ráno všichni ještě společně posnídali a uklidili. Děti za absolvování 
celého programu dostaly pamětní list a také svůj výrobek. 
Poděkování patří knihovnici Jitce Dědkové, všem dobrovolníkům, 
místním hasičům a obecnímu úřadu za přípravu a organizaci akce.

Jaroslava Zemánková, kronikářka obce

Jarní brigáda na úklid v obci 
V  sobotu 6. 4. 2019 se v  naší obci uskutečnila brigáda na  jarní 
úklid veřejných prostranství. V 9.00 hodin vyrazilo 46 spoluobčanů 
s košťaty, hráběmi, lopatami, kolečky, dalším náčiním a pracovním 
elánem uklízet nepořádek, který se všude během zimy nahromadil. 
Uklízelo se ve všech částech obce, v Ledcích, Újezdci i v Klášteře nad 

Dědinou. Všichni brigádníci pracovali pilně, a  tak během dopoled-
ne zvelebili hřiště, náves, všechny ulice, a dokonce odstranili černou 
skládku u lesa Na Bezedném. Za odvedenou práci je čekalo připrave-
né občerstvení v místní klubovně. Tímto bychom chtěli všem brigád-
níkům poděkovat, protože díky nim je naše obec hned o něco hezčí.

Bc. Olga Grusová, místostarostka

Připravujeme
 4. 5. Floriánská jízda a okrsková soutěž hasičů 
  na hřišti v Ledcích
 11. 5. Ledecké FOLK & COUNTRY NOTOVÁNÍ - od 16.00 hod. 
  na koupališti, k tanci a poslechu hraji skupiny 
  ČOKOLI A HAHA BAND
 24. - 26. 5. Okresní kolo hry Plamen v Pohoří

Informace z obecního úřadu
• dne 20. 3. od  15.30 hod. proběhlo závěrečné jednání v  rámci 

Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Klášter n. D. a od 16.15 
hod. pak VI. jednání sboru zástupců pro KoPÚ Ledce

• 22. 3. proběhlo jednání zástupců obce a  společnosti ČEZ, a. s., 
k rekonstrukci rozvodů nízkého napětí v obci Ledce - je plánová-
na kabelizace elektrického vedení, část bude vedena po stávají-
cích sloupech a část vedení bude uložena do země, rekonstrukce 
je plánována na rok 2022

• dne 8. 4. proběhla další schůzka s projektantem nového zázemí 
u místního hřiště - projednány byly požadavky, které budou dále 
zapracovány do projektové dokumentace

• údržba a opravy v obci
- byla zajištěna oprava chatky na koupališti, která slouží jako sklad
- proběhla oprava veřejného rozhlasu v  Klášteře nad Dědinou 

a v Újezdci, budou instalovány 2 ks nových antén, a to z důvodu 
zlepšení příjmu signálu

Opékání párků před klubovnou, 
foto Miloš Čihák
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JÍlovICE

SDH
Mladí hasiči, jejich rodiče a členové SDH se 21. 3. zúčastnili brigády 
- úklid parčíku. Druhá brigáda se konala 30. 3., tentokrát se uklízel 
les u Mokřadu. Všem brigádníkům děkujeme, kus dobře vykonané 
práce je vidět na první pohled.

shora popsaných brigád. Chci Vám za sebe, zastupitele a všechny 
občany obce poděkovat za perfektně odvedenou práci. Do nastá-
vající soutěžní sezóny vám přeji hodně sportovních úspěchů.

Večer s Andersenem
V pátek 29. března se v místní knihovně uskutečnil „Večer s Ander-
senem“. Děti a  slečna knihovnice si povídaly o  knížkách, četly si 
zajímavé příběhy, vyplňovaly rodokmen a pohádkové kvízy, dopl-
ňovaly přísloví a  poslouchaly audio pohádky O  ošklivém káčátku 
a O princezně na hrášku. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 17 dětí. Jako každý rok děti obdrže-
ly na památku pamětní list a pochutnaly si na moravských koláčích. 
Dětem se večer moc líbil a těší se na příští rok.

Akce chystané pro letošní rok:
 11. - 12. 5. – Semifinále „Sedm krůčků ke zdraví“ (TJ)
 8. 6. – Dětská liga + Noční útok (SDH)
 29. 6. – Malá kopaná (TJ)
 13. 7. – Pouťová zábava (SDH)
 10. 8. – 2. ročník Jílovické Traktoriády 
      (TJ a za finanční podpory Mikroregionu Třebechovicko)
 17. 8. – Sraz veteránů
 31. 8. – Loučení s létem (Obec Jílovice)
 7. 9. – Finále „Sedm krůčků ke zdraví“ (TJ)
 21. 9. – Nohejbal (SDH)

Úklid parčíku, Vlčková

V  dubnu čeká mladé hasiče a  jejich vedoucí kromě pravidelných 
tréninků 4-denní sportovní soustředění v Novém Městě nad Metují 
a na konci měsíce závody v disciplínách CTIF v Bystrém. Držíme palce!
Slovo starosty. Vážení mladí hasiči a všichni, kdo jste se zúčastnili 

oČElICE

Noc s Andersenem – 29. - 30. 3. 2019
Za letošní téma nocování v posilovně jsme si zvolili Ferdu mravence 
od O. Sekory. V 18 hodin jsme se všichni sešli v posilovně a četli si 
pár zajímavých informací o  O. Sekorovi a  jeho tvorbě, především 
pak o mravenci Ferdovi a jeho bandě. Děti poté měly za úkol vyplnit 
dvě tajenky, které mohly luštit po skupinkách. Dost si nad tím mu-
sely lámat hlavinky! Po  sedmé hodině nám přivezli z Třebechovic 
pizzu a šlo se večeřet. Poté následovala volná zábava, ve které pře-
važovala především diskotéka (i se světelnými prvky), kterou si sami 
ti starší připravili. Někteří si mezi tancem ještě vyrobili velikonoční-

ho zajíčka z kartonu, holky si zahrály na kadeřnice anebo se malo-
valo na tabuli. Po tanečkách jsme se zachumlali do spacáků a ko-
nečně se také četlo. Ospalci odpadávali postupně, takže nemůžeme 
přesně říct, v  kolik jsme usnuli. Ráno jsme si k  snídani uvařili čaj 
a udělali toasty. Pak jsme se se společnými silami (s pár dobrovol-
níky) pustili do úklidu a v devět hodin se rozloučili. Tak zas za rok!

 Autor: Bc. Ivana Novotná

Akce „Ukliďme Česko 2019“ – 6.4.2019
Dne 6. 4. 2019 byla naplánována v Očelicích akce „Ukliďme Česko“.  
Počasí nám vcelku přálo a zúčastnilo se cca 26 nadšenců. Jsme moc 
rádi, že mezi účastníky se objevila i  naše mladá generace, které 
není lhostejný vzhled naší obce.  Mládežníci posbírali několik pytlů 
odpadu po příkopech v okolí obce, kam chalupáři, jedoucí kolem, 
odhazují své přebytky. Součástí akce bylo i  vyřezání keřů v  okolí 
obce a  úprava odbočky na  rybník Křovák, kde byly vysazeny 2ks  
nové břízy. 
Odměnou pro všechny zúčastněné bylo občerstvení připravené 
panem Miroslavem Pavlem v podobě grilovaných kuřat.

Autor: Bc. Marcela Baliharová

Co nás čeká a nemine?
Floriánská jízda  34. 5. 2019
Myslivecký den pro děti 31. 6. 2019
Muzikál Kvítek Mandragory v Praze 38. 6. 2019

- proběhlo zatrubnění vjezdu na  polní cestu pod Vysokým Újez-
dem (k. ú. Klášter n. D.)

- byla provedena výmalba prostor obecního úřadu a prostor klu-
bovny za obchodem

- proběhl prořez stromů v třešňové aleji, odvoz větví zajistí firma 
MM Forest (M. Máslo)

- ve všech 3 částech obce byly instalovány nové malované mapy, 
v Újezdci pak i nová plakátovací plocha

• osvětlení přechodu pro chodce - v  současné době probíhá po-
ptávkové řízení na dodavatele stavby

Bc. Miloš Čihák, starosta
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NEPaSICE

Jednou větou z Nepasic
….. počátkem měsíce května oslaví významné životní jubileum vá-
žená sousedka HANA NOVÁKOVÁ a EVA ŠÍDLOVÁ. Do dalších let 
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
….. dne 06.04.2019 místní hasiči pořádali SBĚR ŽELEZA. Poděko-
vání patří všem sousedům, kteří přispěli alespoň kouskem železa. 
Výtěžek bude věnován na Dětský den a další akce pořádané hasiči 
pro místní sousedy.
….. dne 06.04.2019 se hasiči z  Nepasic připojili k  akci „UKLIĎME 
ČESKO“, kdy jako každoročně uklidili okolí cesty ve směru za mos-
tem k Bělči nad Orlicí.
….. dne 06.04.2019 se několik cyklonadšenců zúčastnilo OTEVÍRÁ-
NÍ HOSPŮDEK 2019.
….. dne 07.04.2019 byla otevřena NEPASICKÁ CYKLOSEZÓNA 
2019. Dojeli jsme do lesa na místo zvané „U PĚTI JEŽKŮ“, kde jsme 
se sjeli z několika stran. Opekli jsme buřtíky, popovídali o plánech 
na letošní rok a pak se vydali směrem k domovům.
….. dne 20.04.2019 pořádali hasiči TAJNÝ VÝLET. V době uzávěrky 
tohoto čísla šlo stále o tajné místo, o kterém věděl pouze starosta 
hasičů.
….. dne 24.04.2019 proběhlo SETKÁNÍ SE STAROSTOU. Jedním 
z  bodů byla volba „osadní komise“. V  době uzávěrky tohoto čísla 
nebylo ještě známo složení. 
….. dne 03.05.2019 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 všichni pobavit, jste srdečně zváni.

….. ve  dnech 07.05.-10.05.2019 několik cyklonadšenců odjíždí 
na  PUTOVÁNÍ PO  HISTORII ČESKOSLOVENSKA. Cílem bude Du-
kelský průsmyk a  kopie dřevěného kostela, jehož originál stojí 
v Hradci Králové.
….. dne 01.06.2019 proběhne na místním hřišti DĚTSKÝ DEN. Sou-
částí programu bude i divadelní představení.
….. a  jedna na  konec: „Člověk přišel na  svět proto, aby tady byl, 
pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout 
výš. A jen vůl mu v tom brání.“ (Jan WERICH) 

Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech

Nepasické fotookénko
Jedna opravdu historická připomínka. Výřez z  mapy z  roku 1800, 
která se dá v archivech najít pod názvem Karte vom KÖNIGREICH 
BÖHEIM. Nepasice jsou uvedené pod názvem Nepaßsitz a řeka Or-
lice nese název Adler.  

Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech

PolÁNKy NaD DĚDINoU

Jarní ping-pong 
V  březnu a  dubnu pokračovaly ve  společenském centru Prodejna 
sportovní turnaje ve stolních hrách. 16. 3. 2019 proběhl turnaj dvo-
jic v ping-pongu. Zúčastnilo se 8 dvojic, všichni zúčastnění pánové 
si hru velmi užili.
1. místo M. Dušek a M. Pokorný ,2. místo J. Jirsák a V. Kacálek (spo-
lečně mají tito borci 136 let), 3. místo V .Sláma a R Skořepa, 
Následoval turnaj dětí dne 17. 3. 2019.  Soutěžilo 6 dětí.
1. místo J. Kučera, 2. místo D. Knirsch , 3. místo K. Kučerová
A  nakonec byla 13. 4. 2019 milovníkům stolních her představena 
novinka v podobě Poláneckého trojboje, který se skládá ze tří dis-
ciplín (ping-pong, šipky a šprtec - stolní hokej).
Zúčastnili se hráči domácí, ale i z Hradce Králové, Týniště nad Orli-
cí, Vlkova, Ledec, Hostiného, Třebechovic a Bolehoště, takže účast 
byla téměř na  národní úrovni, přijelo 14 mužů a  9 žen. Výsledky 

trojboje: muži: 1. V. Sláma, 2. M. Krejčí, 3. R. Popelka 
ženy: 1. E. Macháčková, 2. A. Slámová , 3. D. Krejčí 
Vítězům gratulujeme. 

Ukliďme Česko, ukliďme Polánky
Dne 6. 4. 2019 jsme se opět zapojili do celorepublikové akce Ukliď-
me Česko. Tentokrát se sešlo asi 15 odhodlaných dobrovoloníků, 
kteří se s  vervou pustili do  úklidu obce. Akce probíhala ve  spo-
lupráci s  Technickými službami Třebechovice p.  O. Museli jsme 
konstatovat, že Polánky jsou celkem čistou obcí, jen u  hlavní sil-
nice odhazují odpadky neukáznění řidiči. Jiná situace byla ovšem 
na  místním hřišti, kde všem zbyly doslova oči pro pláč, nebo spí-
še jen pro vztek, neboť hřiště bylo plné střepů z  rozbitých lahví. 
Přístřešek utrpěl další škody na  střešní krytině. Apeluji tímto 
na místní i přespolní mládež, aby na hřišti v Polánkách udržovala 
pořádek, neboť takto je již ohrožena bezpečnost dětí a  cyklistů, 
i možnost pořádání dětského dne. 

Připravované akce:
18. 5. 2019
Společenský večer v Prodejně (posezení s hudbou, zábavným kví-
zem a promítáním fotografií pro všechny věkové kategorie, občer-
stvení zajištěno) od 16:00

1. 6. 2019
Dětský den (tradiční dopoledne pro děti plné soutěží na místním 
hřišti) od 9:00
Srdečně zvou pořadatelé!

Za spolek Pro Polánky napsala Marcela Šolínová
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BĚlEČ NaD orlICÍ

Jarní víkendy v Bělči jsou plné akcí
Vynášení Smrtky (Morany) připadlo na  Smrtnou neděli 7. dubna. 
Odpoledne na  dvoře úřadu zavládlo dětské štěbetání, to si naše 
děti společně s rodiči dali sraz, aby ustrojili Smrtku, kterou potom 
všichni doprovodili do  luk k Orlici. Vhodili ji do  řeky a po proudu 
poslali pryč. Tím se rozloučili se zimou, protože zpátky do vsi při-
nesli vrbové proutky ozdobené barevnými mašličkami jako symbol 
jara. Počasí jim přálo, prožili pěknou část nedělního odpoledne, jen 
od té doby jsou stále ranní mrazíky.

Zatímco dětičky přinášely jaro, babičky a  dědové v  pěkném pro-
středí jídelny v táboře usedli ke kávě a poslechu hudební skupiny 
Hradecký šraml. Protože se takové setkání událo poprvé, ostýcha-
li se tančit, ale poslouchali, povídali, zpívali. Všem to moc slušelo, 
a když se rozcházeli, vypadali spokojeně.
O týden později, na sobotu ráno, byla vyhlášena úklidová brigáda. 
Všem dobrovolníkům – a že jich bylo nakonec dost – velmi děku-
ji. Uklidili jsme podél cesty od  Laguny až po  Krňovice, od  tábora 
až po  Nepasice. Nasbírali jsme téměř tři plné vleky za  auto plas-
tů, lahví, dokonce matraci a jiné bezva věci. Takže milí projíždějící 
a koupající, máte pořádek, můžete zase směle odhazovat. Oni si to 
Bělečáci zase příště uklidí.

V  březnu nás na  úřadě navštívil hejtman Královéhradeckého kra-
je, pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Přestože nám 
kancléř pana hejtmana několik dní předem 
plánovanou návštěvu nahlásil, zavládla v nás 
nervozita.
V daný čas začalo na úřadě rojení a chystání se 
na vzácnou a váženou návštěvu. Když předje-
la auta s doprovodem a poté vůz samotného 
hejtmana, zjistili jsme, že se ve tvářích všech 
zúčastněných zračí úsměv a pohoda.
Pan hejtman, který se zajímá o  dějiny, si se 
zájmem vyslechl historii budovy úřadu a pro-
hlédl si i přilehlou stavbu. Poté jsme v zase-
dací místnosti při malém občerstvení probrali 
otázky a problémy, které naši obec trápí. Celý 
čas setkání plynul skutečně v přátelském roz-
hovoru. A  můžeme říct, že to, co nám slíbil, 
splnil. Panu hejtmanovi jsme věnovali, jak ji 
sám nazval, „takové miminko“, třílitrovou lá-
hev piva z  místního pivovaru. A  protože prý 
přes Běleč jezdí často, tak jsme ho pozvali, ať 
se zase někdy zastaví. Tak uvidíme!




