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Něco jsme vám chtěli říct (P. Matuška)

Kamerový systém v Třebechovicích

Křest knihy Monology věcí



KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE…

Členové našeho klubu navštívili 24.9. autobusem národní hřeb-
čín v  Kladrubech, který je jedním z  nejstarších hřebčínů na  světě 
a  zároveň domovem nejstaršího původního plemene koní - koně 
starokladrubského. Cestou jsme se stavili v  Osicích - rodišti skla-
datele české národní hymny Františka Jana Škroupa. Zde jsme si 
prohlédli pamětní síň, jeho pomník  a bustu.Pak jsme pokračovali 
na Kladruby. 
Areál se rozkládá na  ploše 1200 ha. Je zde 500 koní v  barvě bílé 
a vrané. Jsou zde stáje plemenných hřebců, chovných klisen, stáje 
pro mladé koně ve výcviku, porodna hříbat a další funkční stavby.
V  blízkosti hlavní stáje jsme navštívili císařský zámek, kde jsou 
stylově vybavené komnaty. V  nich pobývali významní příslušníci 
Habsburského rodu při návštěvách hřebčína. Podívali jsme také do  
kočárkovny, kde jsou vystaveny cenné kočáry - např. soukromý ko-
čár císaře Ferdinanda, státní kočár T.G.Masaryka.

Děkujeme tímto Městskému úřadu v Třebechovicích a Obecnímu úřa-
du v Jeníkovicích za finanční podporu, bez které bychom tyto akce ne-
mohli uskutečnit.

Klub důchodců

Mohli jsme se také podívat do postrojovny, musea, kde je zachyce-
na historie chovu koní v Kladrubech a také do sedlářské dílny, která 
je stále funkční. Výlet se všem účastníkům líbil.
Chtěla bych tímto poděkovat paní Jaroslavě Moravcové za  velmi 
dobrou  organizaci nejen tohoto výletu, ale všech pořádaných 
výletů autobusem a  paní Zdeně Andrysové za  organizaci výletů 
vlakem. 

Jana Cabicarová

Dne 1. 10. 2019 v 5.38 se vydala 
početná skupina 28 osob v  dů-
chodovém věku na cestu vlakem 
do Čapího hnízda.  Nápad s mo-
tivem čapího hnízda vznikl pod-
le čápů hnízdících v  areálu již 
od roku 1926 a promítl se do ná-
vrhu stavby centrální budovy, 
což je jízdárna. Tato je zcela no-
vou stavbou, zatímco řada dal-
ších budov je původních, snaha 

Upozornění pro členy:   
Posezení v  Jeníkovicích se koná 24. 11. od  13.30 hodin. Autobus 
jede z náměstí ve 13 hodin. Přihlášky a 50 Kč na akci vybírá tradičně 
paní Anežka Štanclová v klubu  každou středu do 14 do 16 hodin. 

25. 11. a 4. 12. bude Ing. Čechová proplácet vstupenky do divadla 
Symposion - každému jednu vstupenku a´ 100 Kč. 

Připravujeme 
3. 12. - výlet autobusem - Hlinsko, Veselý kopec 
 - bližší informace budou uveřejněny ve vývěsní skříňce.  

byla zachovat jich co nejvíce. 
Statek má rozlohu přibližně tři 
hektary a k objektu dále patří 74 
ha pastvin a polí. Nejvíc se nám 
líbila Naučná stezka procházejí-
cí různými biotopy a  expozice-
mi hospodářských zvířat i volně 
žijících živočichů a  také malá 
zoo Labyrint, kde našli útočiště 
nejen poranění ptáci ze široké-
ho okolí, ale třeba i  vydra, liška 

či divočák. Expozice je rozšířena 
o pavilony s exotickými zvířaty.
Výlet se nám všem líbil a dopo-
ručujeme návštěvu hlavně rodi-
nám s dětmi.

Zdena Andrysová
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SLOVO STAROSTY

Zlaté kříže III.třídy

Ve  čtvrtek 26.9. jsme se s  panem mís-
tostarostou v  odpoledních hodinách 
zúčastnili předávání Zlatých křížů III. tří-
dy. Ty se udělují dárcům krve s úctyhod-
ným počtem osmdesáti odběrů. Jedna-
lo se o  opravdu důstojnou akci, která 
se odehrála v  nádherných prostorách 
Městské hudební síně v Hradci Králové. 
My jsme přijeli poděkovat našim čtyřem 
spoluobčanům: Haně Babicové, Ivaně 

Kopsové, ing. Zbyňku Kyralovi a  Janě Vyletové, na které jsme byli 
opravdu hrdí. Klobouk dolů za takové nezištné počínání! Celá akce 
nabyla na důstojnosti i tím, že se jí účastnil primátor města Hrad-
ce Králové, hejtman Královéhradeckého kraje a primář transfúzní-
ho oddělení FN Hradec Králové. Od něj jsme se dozvěděli, že jsme 
v rámci tohoto slavnostního předávání prvními představiteli jiného 
města než Hradce Králové, kteří se takového slavnostního předává-
ní zúčastnili. Na tuto akci jsme byli pozváni ředitelkou Oblastního 
spolku Českého červeného kříže v  Rychnově nad Kněžnou. I  přes 
počáteční pochybnosti, jestli by nebylo lepší poděkovat zmíněným 

Foto archiv ČČK Rychnov n. K.

dárcům před našimi občany např. na zasedání zastupitelstva, jsme 
přijali pozvání a udělali jsme dobře!

Mgr. Roman Drašnar, starosta města

V  těchto dnech se dokončují 
práce spojené se stavebními 
úpravami Trčkovy ulice. V rámci 
těchto stavebních prací za  té-
měř 14,3 mil. Kč, které prová-
děla firma M - SILNICE a.s., byl 
položen nový asfalt v délce cca 
430 m včetně konstrukčních 
vrstev a  provedena oboustran-
ná oprava stávajících chodníků 
a vjezdů. Rekonstrukce této uli-
ce probíhala v  koordinaci s  re-
konstrukcí kanalizace a  vodo-
vodu realizovanou společností 

Trčkova ulice 

bude již brzy zprovozněna
Vodovody a  kanalizace Hradec 
Králové, a.s. Dle smlouvy se 
zhotovitelem stavby je termín 
dokončení a  předání díla sta-
noven do  22. listopadu 2019, 
avšak vzhledem k  aktuálnímu 
stavu (již jsou dokončeny živi-
ce, dokončují se také chodníky), 
předpokládá se konec uzavír-
ky a  obnovení provozu na  této 
komunikaci již počátkem listo-
padu 2019. A  nebojte se, milí 
spoluobčané, javory budou ☺.

Odbor SM

VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 

UR-583-17/19 
◘ Rada města schvaluje návrh varianty dopravního značení v ulici 

Týnišťské, etapa: Čsl. legií - Pod Zahrady, tzn. zrušit stávající re-
tardér, požadovat zónu 30 bez zpomalovacích prahů případně 
omezení rychlosti na 30 km ve stávajícím rozsahu.

UR-584-17/19 
◘ Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z dotační-

ho fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRDU3-0004 mezi Měs-
tem Třebechovice p. O. (příjemce) a Královéhradeckým krajem, 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 
(poskytovatel). Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové 
investiční dotace ve  výši 617.224 Kč na  financování výdajů vy-
naložených na  realizaci projektu s  názvem Zlepšení občanské 
vybavenosti a technické infrastruktury (Odkanalizování MŠ Ne-
pasice čp. 65 a Výstavba workoutové sestavy ve Štěnkově).

UR-587-17/19 
◘ Rada města schvaluje úhradu nájemného za  stan, pódium 

a činnosti s tím spojené Technickým službám Třebechovice p. O. 
dle přílohy.

UR-609-17/19 
◘ Rada města podporuje projekt Diecézní katolické charity 

Hradec Králové - výstavba domova pro seniory se zaměřením 
na  odlehčovací služby a  dále pro osoby postižené Alzheime-
rovou chorobou a Parkinsonovou chorobou v  lokalitě T13, kde 
mohou být umístěna zařízení sociální péče místního významu, 
na území města Třebechovice pod Orebem. 

UR-610-17/19 
◘ Rada města neschvaluje zavedení dvou nových večerních že-

lezničních spojů na  trase Hradec Králové – Třebechovice pod 
Orebem za podmínek navržených Krajským úřadem Královéhra-
deckého kraje.

UR-612-18/19
Rada města schvaluje předložená rozpočtová opatření

1423 22-12 5171 Vjezd do  průmyslové zóny 
(ul. Za Tratí) – oprava vjezdu 
do průmyslové zóny

54.000 Kč
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UR-668-19/19 
◘ Rada města schvaluje kofinancování sociální služby Nízko-

prahová terénní práce s dětmi a mládeží v Třebechovicích pod 
Orebem pro obecně prospěšnou společnost PROSTOR PRO, se 
sídlem Čajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové, IČ: 701 555 77 
pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 ve výši 39.000 Kč za rok.

UR-682-19/19 
◘ Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit poskytnutí ne-

investiční vyrovnávací dotace na úhradu celkové částky ve výši 
111.544 Kč za odvádění dešťových srážek do kanalizace.

UR-697-19/19 
◘ Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na projekční a inženýrské 

činnosti pro stavbu „Lávka pro pěší přes řeku Dědinu v Třebe-
chovicích pod Orebem“, uzavíranou mezi Městem Třebechovi-
ce pod Orebem a  Ing. Ladislavem Šaškem, CSc., se sídlem: Ha-
vlovického 318/19, 14700, Praha 4, IČO: 67661700, v  ceně díla 
451.440 Kč (zhotovitel není plátce DPH). Jedná se o specifickou 
zakázku řešenou mimo vnitřní směrnici č. 1/2017.

UR-698-19/19 
◘ Rada města schvaluje Smlouvu o  výkonu činnosti autorizova-

ného inspektora pro stavbu „Lávka pro pěší přes řeku Dědinu 
v Třebechovicích pod Orebem“, uzavíranou mezi městem Třebe-
chovice pod Orebem a  Ing.  Luďkem Fuchsem, se sídlem: Ital-
ská 384/1, 120 00, Praha 2, IČO: 11248491, v ceně díla 45.496 Kč 
včetně DPH.

UR-703-19/19
Rada města schvaluje předložené rozpočtové opatření

36-36 5166 Strategický plán města Tře-
bechovice p.  O. na  období 
2021-2027

110.000 Kč

UR-707-19/19 
◘ Rada města schvaluje vypsání záměru DDM Třebechovi-

ce p.  O  na  pronájem části budovy Flesarova 49 od  1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020.

UR-710-19/19 
◘ Rada města schvaluje zpracovatele žádosti o příspěvek dle pra-

videl SFDI pro rok 2020 (pro financování výstavby nebo oprav 
cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů) na  spolufi-
nancování akce s názvem „Stezka pro cyklisty a pěší Třebecho-
vice p. O. - Krňovice, I. etapa“ a to společnost DABONA s.r.o. se  
sídlem: Sokolovská  682,  516 01  Rychnov  nad  Kněžnou,  IČO: 
64826996, celková odměna činí 20.570 Kč včetně DPH. Podmín-
kou je zrušení usnesení č. UZ-153-8/19 a  usnesení č. UZ-154-
8/19 zastupitelstva města.

UR-711-19/19 
◘ Rada města schvaluje výši nájemného za  pronájem ledové 

plochy s  příslušenstvím a  výši vstupného za  veřejné bruslení 
na  zimním stadionu v  Třebechovicích pod Orebem od  7. 10. 
2019.

VÝPIS USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

UZ-138-7/19 
◘ Zastupitelstvo města schvaluje udělení Ceny města Třebecho-

vice pod Orebem za rok 2019 nominovanému Pavlu Matuškovi 
za  dlouholetý přínos v  oblasti kulturního života města Třebe-
chovice pod Orebem.

UZ-139-7/19
Zastupitelstvo města schvaluje 

předložená rozpočtová opatření

5888 61-71 3111 Pozemky – příjmy z prodeje 962.630 Kč
1400 22-12 6121 Doprava – nová autobusová 

zastávka v Trčkově ulici
75.000 Kč

1400 22-12 5171 Doprava – oprava propustku 
v ul. Družstevní práce

190.000 Kč

UZ-147-7/19 
◘ Zastupitelstvo města schvaluje aktualizovanou Koncepci do-

plnění kanalizačního systému ve městě Třebechovice pod Ore-
bem a jeho místních částí.

UZ-155-8/19
Zastupitelstvo města schvaluje 

předložená rozpočtová opatření

5603 61-71 6122 Kamerový system - propojení 
objektů pošta – radnice, poří-
zení nové otočné kamery

220.000 Kč

OZNÁMENÍ MÚ

Vítání občánků 
Tato akce má v Třebechovicích pod Orebem má 
dlouholetou tradici. Vítání probíhá v  obřadní 
síni Městského úřadu, zpravidla 2x až 3x do roka, 
dle počtu narozených dětí.

Akce je určena narozeným dětem, které mají tr-
valý pobyt v Třebechovicích pod Orebem a místních částech Štěn-
kov, Krňovice, Nepasice a  Polánky nad Dědinou, ne starší 1 roku 
a ne mladší 6 týdnů.

Při vítání děti i  rodiče obdrží malé dárky, krátkým programem se 
představí děti z Mateřské školy v Třebechovicích pod Orebem, bě-
hem vítání jsou pořizovány fotografie.

Máte-li o  uvítání zájem, kontaktujte prosím správní odbor, 

matriku Městského úřadu v  Třebechovicích pod Orebem, 

tel. 491401182, nejpozději do 08. 01. 2020.

O termínu konání budete informováni.

K ŽIVOTNÍMU JUBILEU VLADIMÍRA MEJSTŘÍKA

Dne 17. listopadu roku 2018 oslavil Vladimír Mejstřík,
rodák z Třebechovic pod Orebem, 80. narozeniny. 

V. Mejstřík byl dlouholetý pracovník Ústavu pro jazyk český 
a  člen autorského kolektivu Slovníku spisovného jazyka čes-
kého, který byl v roce 1972 oceněn Cenou ČSAV. Dalším těžiš-
těm dlouhodobého vědeckého zájmu V. Mejstříka bylo tvoře-
ní slov. V  roce 1986 se podílel na  publikaci Mluvnice češtiny. 
Po roce 1989 pracoval na Slovníku české frazeologie a idioma-
tiky a Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Kromě 
zmíněných publikací přispíval jako autor i k mnoha dalším kni-
hám a je pokládán za nestora a významného specialistu v ob-
lasti kultivace českého jazyka. Přejeme Vladimíru Mejstříkovi 
pevné zdraví a děkujeme mu za zásluhy o český jazyk.   

Redakce

INZERCE

Hledám paní nebo slečnu na úklid a pomoc v domácnosti.

Pro domácnost v Třebechovicích. 

Více na tel. 774887841
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FEJETON

Na facebooku jsem si přečetl za-
jímavou zprávu: „Američtí vědci 
zjistili, že nedochvilní lidé, mají 
v  průměru daleko lepší náladu 
než ti, kteří na  ně čekají.“ Jiná 
informace ze života výzkumníků 
zněla: „Pět set předních vědců 
z  celého světa se na  týdenní 
konferenci o  klimatu rozhod-
lo, že je třeba svolat konferen-
ci o  klimatu.“  Neschopnost 
vědcům vyčítáme, když máme 
chřipku nebo jinou protivnou 
nemoc opakující se každý rok. 
Říkáme si: „Zkoumají nanočás-

tice, geny, jiným umožňují létat 
do  vesmíru, ale obyčejné rýmě 
nebo bolesti kolena zabránit 
nedokážou.“
„Nedělej z toho vědu,“ říkají lidé. 
Vezmi ten pytel do  „teplejch“ 
a  odnes ho, kam patří! Jenže! 
Ne všechno jde vyřešit tak jed-
noduše.  
Věda je rozumové poznávání, 
výsledek pozorování nebo ex-
perimentu. Umožňuje pronik-
nout pod povrch jevů, věcí a lid-
ských vztahů, k  jejich příčinám, 
podstatě. Neměli bychom ji ani 

vědce zatracovat. Aby něčeho 
dosáhli, musí se své práci plně 
oddat, obětovat svůj život úko-
lu, který si zadali. Snad proto 
jsou občas odtržení od  reality, 
neschopní pověsit obraz, zat-
louci hřebík nebo udržet spoko-
jené manželství.
Pokroky, které udělalo lidstvo 
díky vědě ve všech oblastech ži-
vota, jsou mimořádné. Pozitiva, 
která výdobytky vědy přinášejí, 
mají bohužel i negativní stránky. 
Lidé, kteří nestíhají kontakt s „do-
bou“, sní o návratu k přírodě. Jen 

dokonce prý je to naší povin-
ností a  nemáme se stydět říct, 
co si myslíme, co nám to táhne  
dubovými hlavami a na co vzpo-
mínáme. Ani žádný postih prý 
nám za to nehrozí. A i kdyby, tak 
to nebude o nic horší, než když 
nás před dvaceti lety v  měst-
ských lesích najednou, z ničeho 
nic podřízli.
Bylo to tenkrát někdy v březnu. 
Je to dávno, kdo si to má pa-
matovat.  Moc se nás tenkrát 
neptali, ale tak už to v  lesích, 
a  nejen v  nich, chodí. Nechceš 
- musíš. Odvezli nás pak do skla-
du firmy Ing.  Moravce. Nefuče-
lo tam a  nepršelo na  nás, to je 
fakt, místa tam bylo také dost, 
ale ten pocit, co s námi bude...? 
Pak tam ale za  námi každý den 
začal docházet nějaký Matuš-
ka. Nikdy před tím jsme ho ne-
viděli. Nejprve z  nás stáhl kůži, 
no ano, ona to nebyla kůže, ale 
kůra, když z  nás vyrostly  duby, 
že? Ale výsledek a  pocit to byl 
stejný. Prostě najednou jsme 
byli nahatí. Matuška nás pořád 
okukoval a  přeměřoval, někte-
rý z  nás se mu líbil více, někte-
rý méně. Pak nám prozradil, co 
s  námi má za  lubem. Říkal, že 
když nebudeme zlobit a  dělat 
naschvály, tak z nás vyřeže obří 
panáky do  betléma a  postaví 
nás na náměstí. Tam že bychom 
mohli lákat kolemjdoucí k  ná-
vštěvě  místního muzea betlé-
mů. Moc jsme mu to nechtěli 
věřit, komupak se dostane ta-
kové pocty? Jednoho dne ale 
přišel s  motorovou pilou, ka-
belou plnou řezbářských dlát 
a jiného vercajku a už to začalo. 
To bylo ran a bouchání. Nebylo 
divu, jsme přece tvrďáci, ale on 

se neflákal. Dny, týdny a  měsí-
ce utíkaly, překulilo se léto, on 
do  nás pořád bušil a  ta naše 
betlémská rodinka se rozrůsta-
la. Přišel podzim a bylo jasné, že 
Matuška to všechno myslel váž-
ně, a tak jsme se na ten oznáme-
ný slavnostní den, 23. listopad 
1999, začali těšit spolu s  ním. 
V témže roce byl totiž Třebecho-
vický Proboštův betlém prohlá-
šen národní kulturní památkou 
a  Třebechovice si také připo-
menuly 150. výročí narození 
Josefa Probošta, tvůrce toho 
slavného betlému. Odhalení 
pamětní desky na  jeho domě 
a současně i našeho křtu v rohu 
náměstí, kam jsme byli umístě-
ni, se tenkrát ujal sám tehdejší 
ministr kultury ČR, Pavel Dostál, 
který při té příležitosti poctil 
Třebechovice pod Orebem svou 
návštěvou. Doprovázeli ho vý-
znamní představitelé politické-
ho a společenského života a sa-
mozřejmě lidé z  vedení našeho 
města a muzea. Ó, to bylo slávy, 
řečí a potlesku. A těch lidí. I sal-
vy z  historických pušek se ozý-
valy.  No něco do té doby a od té 
doby v našem městě nevídané-
ho a neslýchaného...
Slavnost skončila, hosté od-
jeli, místní se vrátili do  svých 
domovů. Listopadový studený 
podvečer se snesl na  náměstí 
a  pak nám, novopečeným bet-
lémákům, to všechno došlo. 
Jednak jsme si uvědomili, že se 
možná, snad po  nějakou těžko 
odhadnutelnou dobu nehneme 
z místa a že také současně zača-
lo neúprosné odpočítávání času 
našeho postupného rozpadu. 
Ten čas potom kráčel kolem nás, 
jedno rozsvěcení vánočního 

si potřebují ponechat televizi, 
sprchu s teplou vodou, chytrý te-
lefon a přístup na internet. 
Vědci by se neměli věnovat po-
litice. Základem jejich životních 
postojů jsou pochybnosti, které 
bývají příčinou nerozhodnosti. 
Jejich političtí sokové se zdra-
vým selským rozumem pochyb-
nosti nemají. Jdou tvrdě za svým 
cílem. Nejčastěji za mocí, slávou 
a penězi. Když se kácí les, létají 
třísky. Dobří lidé žijí bez třísek. 
A nemusí to být vědci.

Jindřich Tošner

NĚCO JSME VÁM CHTĚLI ŘÍCT,
stromu střídalo druhé.  A stejně 
jako vám už lékaři jistě diagnos-
tikovali ledacos a vy sami vidíte, 
že už nejste tací, jací jste bývali, 
tak i  nás začalo tu a  tam  po-
bolívat a  ztráceli jsme původní 
glanc. Ale díky lidem na radnici, 
k  níž 24 hodin denně upíráme 
svůj dubový zrak, se nám do-
stalo včas odborného ošetření, 
a  tak tady s  vámi v  kondici zů-
stáváme dál. Za  těch dvacet let 
nám i  vám čas, ta jedině spra-
vedlivá veličina na tomto světě, 
předvedl, co dovede a  jak moc 
umí utíkat. Třeba ten klučina, co 
se na  fotografii z  těch prvních 
hodin po  naší instalaci motá 
za  našimi zády, je Matuškův 
vnuk, dnes kameraman v  ČT. 
To náš zhotovitel už takhle ne-
povyrostl, dnes už by ani neměl 
sílu přivést nás na svět a zběle-
la mu hlava. Ostatně i  ta naše,  
kůry zbavená pokožka získala 
po  letech povětr-
nostního bičování 
patřičně slušivou 
patinu již něco pa-
matujícího dřeva 
ve  srovnání s  tou 
počáteční syro-
vou, až nepříjem-
nou žlutí.
A  tak tu stojíme, 
p o s l o u c h á m e , 
koukáme a  vidíme 
toho moc, s čím by-
chom se vám rádi 
svěřili, co bychom 
vám chtěli říct. Tak 
třeba o  tom stá-
le větším výskytu 
našich divných ob-
divovatelů, nebo 
jak je nazvat, kte-
ří nám projevují 

svou náklonnost svou každo-
denní přítomností. Betlémáři či 
projíždějící návštěvníci našeho 
města to ale opravdu nejsou. My 
sami celkem nic nenamítáme. 
Projevený obdiv je přece každé-
mu a vždy příjemný, vstupné se 
tu stejně nevybírá, tak o nic ne-
jde. Ale když si z  nás pak v  tep-
lejších letních dnech začnou 
dělat věšáky pro své svršky, od-
kladiště  a prolézačky, to už nám 
trochu vadí. Ještě že z nás nejde 
udělat tobogán. Mohou být také 
rušivým elementem  na  fotkách 
těch pravých návštěvníků města, 
ale ti to pak snadno vyřeší retuší 
snímků v počítači. Jo, a také nám 
už dlouhou dobu táhne na  kot-
níky a  pod sukně. Netrpělivě 
vyhlížíme městskou multikáru, 
která nám sem doveze hromád-
ku kamení, takzvaného podkatří, 
které by nám ty okopávané kot-
níky zakrylo.
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Ale jsou tu i  jiné nepěknosti, 
které vidíme (máme totiž oči 
i  vzadu a  vidíme i  za  roh). Tře-
ba prázdné, v  horším případě 
zaneřáděné nebo vytlučené vý-
lohy a  okna bývalých obchodů 
nebo neobývaných objektů. To 
návštěvníkům, kteří se v našem 
městě pod Orebem zastaví tou-
žíce pohledět na sbírku betlémů 
v  našem muzeu (co jiného jim 
máme nabídnout?) a pak marně 
pátrají, kde by se posadili k obě-
du, na celkovém dojmu z našich 
Třebechovic nepřidá. O  obcho-
dech raději pomlčíme. Bývaly 
časy, kdy se tady dalo koupit 
všechno. My sami sice nic ne-
potřebujeme, jen ohleduplnost 
a  respekt. Stojíme tu, nikam ji-
nam se stejně nepodíváme. Ale 
šeptandou se nám občas do-
nese, že někde jinde to funguje 
a šlape lépe. Tím víc si klademe 
otázku, proč ne taky tady? Chví-
lemi máme strach, aby většina 
nebyla smířena s  tím, jak to je. 
Jak už tu stojíme těch dvacet 
let a  o  všem přemýšlíme, tak 
nás napadá: nechybí náhodou 
tomuto městu něco jako je ge-
nius loci, má snad naše město 
smůlu, že si zde v minulosti ne-
vystavěl své, byť třeba mrňavé 
sídlo nějaký šlechtic (jako se to 
stalo mnohde jinde) a nevdechl 
mu tak něco víc, než pak moh-
ly zpětně nabídnout (v  našem 
případě) jen dílny koželuhů, 
hrnčířů a  dalších podobných? 
Nechybí tomuto městu a  těm, 
kteří ho spravují, už po léta vize, 
odvaha a tah na branku? Byl to-
várník Rudolf Vitoušek jediným,

(my doufáme, že 
ne), kdo ve  funkci 
náčelníka osady 
zvané město Tře-
bechovice pod 
Orebem nějakou 
vizi přeci jenom 
měl a  vybudoval 
z  ní úhledné pr-
v o r e p u b l i k o v é 
město? Město, 
před tím protkané 
blátivými cestami 
a  příkopy – mimo 
jiné –vydláždil, 
vybavil vodovo-
dem a  kanalizací 
a  chodníky vy-
šperkoval orna-
menty z  modrých 
a  bílých kostek. 
Z  těch zbylo tu 
a  tam pár zfle-
kovaných metrů. 
Vzpomínáte, pa-
mětníci?

Máme tady na náměstí spoustu 
času na  vzpomínání i  na  pře-
mýšlení, coby kdyby. Na  něco 
máme svůj názor, jindy jen při-
kyvujeme. Témat by bylo moc, 
ale místa v Haló je málo. Tak už 
jen stručně k  jedné kauze, kte-
rá se v Třebechovicích už něja-
ký čas přetřásá. Hajnišův mlýn. 
Co s  ním, když vypadá tak, jak 
vypadá? Oku lahodící pohled 
to tedy není. Posledně jsme si 
s  Matuškou, naším zhotovite-
lem, i  o  tom trochu povídali. 
Většina (prý drtivá) místních by 
tu barabiznu viděla nejraději 
na  hromadě, že prý to dělá jen 
ostudu. Menší skupina místních 
se ale domnívá, že by měl mlýn 
zůstat stát, když už stojí tak 
dlouho, má svou osobitou tvář 
a  tuhý kořínek. Zbrkle bourat 
je snadné, ale  i nevratné, něco 
nového vystavět je o něco těžší. 
Celému případu ne zrovna moc 
blyštivou korunu dává skuteč-
nost, že Hajnišovu mlýnu byl 
Ministerstvem kultury ČR již 3x 
opakovaně udělen statut kul-
turní památky.  Město jej však 
vždy, tedy 3x odmítlo, a  to je 
to, co nám nepřipadá zrovna 
OK. Myslíme, že to se v  dobré 
společnosti nedělá. Už z  úcty 
k  práci našich předků, protože 
kdo ctí předky, uctívá sám sebe. 
Vždyť třeba ten náš Proboštův 
betlém také svého času visel 
na tenké niti nad propastí záni-
ku. Souhrou šťastných okolnos-
tí, a proto, že někoho osvícené-
ho napadlo, že by to byl dobrý 
exponát na  světovou výstavu 
v  Montrealu, se jeho příběh 

od  toho momentu začal odví-
jet novým směrem. Ten mlýn 
je takový poslední mohykán. Je 
na  kolenou, s  kudlou v  zádech, 
ale vzdoruje. Je vysmíván, že je 
starý, ale to je privilegium, které 
není dopřáno každému. Je zleh-
čována i samotná snaha zacho-
vat ho pro třeba úplně novou 
funkci. Podle posledních infor-
mací se mlýn bourat nebude. To 
se nám poslouchá jako dobrá 
zpráva. Co nás ale překvapuje, 
je to, že při argumentování, co 
všechno bude muset radnice 
v  budoucnu řešit, vůbec neza-
znělo povzdechnutí nad tím, že 
městu chybí nabídka ubytování 
pro jeho návštěvníky, posezení 
na úrovni u oběda, večeře nebo 
kávy atd. Nemyslíme, že by toto 
mělo město investovat ze své-
ho, ale očekávali bychom, že 
jeho zastupitelé  vyvinou maxi-
mální úsilí k  nalezení investora 
zvenčí, když se ten nenalézá 
zde v  místě. Apeluje se na  se-
lský rozum a  zdravý úsudek 
každého obyvatele s  nohama 
na  zemi, místo výzvy k  obča-
nům o  pomoc v  tom hledání. 
Není nakonec toto ukázka ab-
sence té vize?  Již několikrát se 
v  ohlasech na  téma Hajnišův 
mlýn a  jeho eventuální bu-
doucí využití objevily zmínky 
o  jakémsi muzeum či galerii 
humoru, nebo smíchu, a proto-
že všichni víme, že má Matuška 
k  této tématice, s  přihlédnutím 
k  jeho působení v oblasti umě-
ní, zejména právě k  sekci vý-
tvarného humoru, hodně blíz-
ko, zeptali jsme se ho, zda by on 
sám k  tomu nechtěl něco říct. 
Na  naši otázku odpověděl, že 
by byl nerad, kdyby mu v  sou-
vislosti s  Hajnišovým mlýnem 
byl podsouván nějaký osobní 
zájem. Přiznal, že zhruba před 
dvěma roky, kdy se o  Hajnišo-
vě mlýnu a  jeho budoucnosti 
začalo ve  městě intenzivněji 
hovořit - což bylo shodou okol-
ností nedlouho po  úmrtí Vla-
dimíra Renčína (a  předchozím 
skonu Adolfa Borna a Vladimíra 
Jiránka) - se vyjádřil, že si umí 

představit, vedle jiných, pro 
město užitečných zařízení v ob-
jektu mlýna, zřízení jakési ga-
lerie nebo výstavní síně s  trva-
lou expozicí věnovanou našim, 
výše jmenovaným velikánům 
výtvarného humoru, na  kterou 
by mohlo navazovat odděle-
ní s  náplní cyklických výstav 
našich a  zahraničních tvůrců 
kresleného humoru, s možností 
pořádání mezinárodních soutě-
ží, přehlídek, bienále, festivalů 
apod. v  této disciplíně. V  sou-
časné době v naší republice nic 
podobného neexistuje a  ani 
v Hradci Králové, v domovském 
městě Vladimíra Renčína, se za-
tím nepodařilo žádnou trvalou 
expozici z  jeho bohaté tvorby 
realizovat přesto, že z  počátku 
tomu byl magistrát města velmi 
nakloněn. Měl by se totiž čím 
chlubit, ale vyměnili se tam lidé 
.... Pavel Matuška nám také řekl, 
že takové instituce s podobným 
posláním v zahraničí dlouhodo-
bě fungují, sám některá taková 
místa navštívil a  zdůraznil, že 
vůbec není pravidlem, že by ta-
kové domy či organizace byly 
zřizovány  jen v  metropolích 
nebo velkých městech, právě 
naopak. To je prý zatím vše, co 
k  tomu může sdělit. Byla to jen 
vypuštěná myšlenka, nápad 
(vedle mnoha jiných) na  řešení 
společenského využití části pří-
padně rekonstruovaného Haj-
nyšova mlýna, které se nabízejí. 
Nápady jsou přece od toho, aby 
přicházely a zase odcházely.
Vážení Třebechováci, sousedé, 
věřte, zdá se nám, dubovým 
panákům, že vaše město nijak 
zvlášť nevzkvétá. Nepokusíte se 
proto s  tím něco udělat? Mějte 
své sny a pak některé z nich re-
alizujte!
A závěrem  ještě chceme říct, že 
jsme rádi, že nás tady už dvacet 
let trpíte a že jste si na nás zvyk-
li. Děkujeme.
Odposlechl a  z  jazyka dubových 

panáků přetlumočil 
jejich zhotovitel, Pavel Matuška

 1/ Myslet lze rozumem, ale chápat jen srdcem.   
 2/ Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem.   
 3/ Neúspěch je jen příležitost, jak začít ještě jednou a lépe.   
 4/ Hrozby se jenom rojí, dokud se někdo bojí.   
 5/ Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet je nejdelší polovina života. 

Vybral Martin Hříbal

CITÁTY
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MĚSTSKÁ POLICIE

Kamerový systém 
Kamerový systém přispívá k  bezpečnějšímu městu. Zvýšení bez-
pečnosti obyvatel je prioritou ve všech městech po celé České re-
publice a v Třebechovicích p. O. tomu není jinak.
K dořešení trestných činů i přestupků musí strážník i policista mít 
důkazy. Kamerový systém v Třebechovicích p.O. tyto důkazy dává. 
Na  základě záznamů z  kamerového systému byly dořešeny nejen 
přestupky, ale i trestné činy. 

Příklady využití kamerového systému v  Třebechovicích p.  O. pro 
strážníky :
- rušení nočního klidu, požívání alkoholu na veřejnosti, znečištění 

veřejného prostranství
- jízda kolařů po  chodníku, parkovací automat, řešení dopraní 

značky „STOP“, poškozování cizí věci
- průjezd nákladních vozidel, volné pobíhání psů 

Příklady využití kamerového systému v pro PČR (trestné činy):
- loupežné přepadení, výtržnictví, rvačky, sledování pohybu pa-

chatelů po spáchání TČ 
- cizinecká policie – pohyb zájmových osob, krádeže

Všechny výše uvedené přestupky a  trestné činy byly v Třebe-

chovicích p. O. na základě záznamu z kamer dořešeny. 

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

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

INZERCE

Z NAŠICH ŠKOL

Měsíc říjen je za  námi. Děti se 
byly podívat v lesní školce v Bo-
rohrádku a předškoláci se vydali 
hledat Hejkala Žvejkala. Začalo 
nám bruslení a od listopadu bu-
deme jezdit plavat do  Dobruš-
ky. Období dušiček je pro děti 
z mateřské školy časem dlabání 
dýní a  zahrada ožije světly sví-
ček. Děti společně s  rodiči pro-
jdou tajemnou cestu zahradou 
a budou plnit úkoly odvahy. 
A  na  co těšíme? Pomalu se bu-
deme připravovat na  Advent, 
na Mikuláše, čerta a anděla, bu-
deme vyrábět, malovat, zdobit 
a těšit se na vánoční svátky. 
Dovolte mi touto cestou ještě 

Zprávičky z mateřské školy
poděkovat rodičům Lukáška 
Skalického. Tito rodiče se posta-
rali o  upevnění prken na  lavice 
a stůl v MŠ Nepasice. Děkujeme.
V  MŠ proběhla beseda, která 
byla určena pro rodiče. Téma 
bylo velmi zajímavé – Dítě 
a ADHD. Beseda se povedla, ško-
da jen, že byla tak malá účast. 
Plánujeme výlet do  Potštejna 
na Vánoce na zámku a nejstarší 
děti pojedou na Vánoce na zám-
ku v Doudlebách. Čeká nás ještě 
návštěva kina, kde děti zhléd-
nou pásmo pohádek.

Zapsala Bc. Alena Jeremiášová,
 ředitelka mateřské školy

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

Ve  středu 25. září se uskutečni-
la vernisáž 9. ročníku výtvarné 
soutěže, kterou vyhlašuje Ob-
lastní charita Hradec Králové. 
Letos na  téma „Pomáháme se-
niorům“. Soutěže se zúčastni-
lo plno dětí asi ze 13 různých 
škol převážně Královéhradec-
kého kraje. Nejlepší práce pak 
byly oceněny. Vyhlášení vítězů 
a  slavnostní předání proběhlo 
v  Hradci Králové na  vernisáži.  
Ceny byly rozdělené do  dvou 
kategorií - starší a  mladší děti. 
Oceněné děti dostaly vstupenky 
na  sportovně kulturní aktivity, 

Základní škola informuje…
dárkové předměty, nějakou tu 
sladkost a diplom. 
Z naší základní školy byli oceně-
ni a  umístili se následovně tito 
žáci:  na 3. místě ADÉLA DĚDKO-
VÁ a MATĚJ KREJČÍ ze 3. C, na 2. 
místě AMÁLIE JURAJDOVÁ ze 
3. B a TEREZA MUSILOVÁ ze 3. C. 
Nejlepší výkres nakreslil a umís-
til se zaslouženě na 1. místě JAN 
VOHRALÍK ze 3. B. 
Všem žákům gratulujeme k  je-
jich umístění a  děkujeme jim 
za vzornou reprezentaci školy.

Eliška Černá
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Memoriál Milana Vohralíka

Dne 26. 9. 2019 jsme se s druž-
stvy mladších a  starších žáků 
zúčastnili pro nás již tradičního 
florbalového turnaje Memoriál 
Milana Vohralíka na ZŠ Úprkova 
v Hradci Králové. Zatímco mlad-
ším žákům se i přes slušný výkon 
příliš nedařilo a skončili bohužel 
poslední, starší žáci turnaj vy-
hráli a mohli opět do Třebecho-
vic přivést putovní pohár. Krom 
toho se Filip Nentvich stal nej-
lepším střelcem turnaje se sed-
mi góly. Děkujeme chlapcům 
za reprezentaci školy, jmenovitě 
nás reprezentovali  za  mladší 
žáky Jaroslav Vondruška, Mar-
tin Škoda, Martin Horák, Marek 
Horák, Ota Bohatý, Jáchym Ha-
vlíček, Jonáš Volt, Tadeáš Marha 
a  za  starší Miroslav Petřík, Filip 
Ježek, Filip Nentvich, Lukáš Ha-
vlíček, Lukáš Kindl, Vojtěch Ka-
rásek a Martin Novák. 
Děkujeme taky Vojtovi Malému 
ze ZŠ Úprkova za zorganizování 
fajn turnaje. Jakub Dušek

Projekt HRADY - 5. B

Je dobře, že některé staré stav-
by po našich předcích stále stojí.
Děti se inspirovaly a  vytvořily 
svoje HRADY a  ZÁMKY. Napsaly 
průvodní listy a provedly detail-
ní prezentace. Práci ve  skupi-
nách si rozdělily a  bylo úžasné  
je pozorovat.
Děkujeme rodičům i  prarodi-
čům, protože bez nich by nebyl 
takový prima materiál na  naše 
díla.

Ivana Střelečková

Pozor na pátek 13.!

Několikrát za  rok se v  našem 
kalendáři objeví číslo 13, ale 
ne vždy vyjde na  pátek. I  když 
pátků 13. moc v  kalendáři 
není, o  to víc se o  nich šíří růz-
né pověry. Obecně se říká, že 
je pátek třináctého smolným 
dnem.
Ve škole jsme si povídali o tom, 
co všechno nosí smůlu, čeho 
se v  pátek 13. obáváme a  čeho 
bychom se v tento den měli vy-
varovat.
Čtvrťáky napadaly různé věci 
např., když přeběhne přes ces-
tu černá kočka, rozbité zrcadlo 
nebo rozsypaná sůl prý zna-
mená 7 let neštěstí. Smůlu prý 

přináší, pokud vstaneme a  vy-
kročíme „levou“ nohou, v  žád-
ném případě bychom neměli 
stoupat na  hranaté víko od  ka-
nálu a už vůbec bychom se ne-
měli pro něco zapomenutého 
vracet! 
Čísla 13 se obávají i ve světě. Ně-
které hotely vynechávají pokoj 
číslo 13, v  letadlech nenajdete 
13. řadu a někteří lidé 13. nelé-
tají, necestují a odkládají důleži-
tá rozhodnutí na jiný den.
Záleží na  každém z  nás, čemu 
věřit a čemu ne.
Podle odborníků rozhodně není 
rozumný důvod pověrám věřit. 
Přesto se jimi často řídíme.
Víra v  pověry vychází z  našeho 
podvědomí. V  našem dětství

jsme slyšeli spoustu pohádek 
a věřili, že existují draci, kouzel-
níci a čarodějnice.
Pověry jsou v  podstatě pozů-
statkem této víry. Přisuzujeme 
věcem význam, který nemají, 
ale který chceme, aby měly. 
Věříme věcem, které nám řekla 
nějaká autorita nebo se kterými 
máme nějakou zkušenost. 
Pro zpestření názoru na číslo 13, 
jsme házeli třemi kostkami. Kdo 
z nás hodí v součtu číslo 13, vy-
hrává - tím prolomíme „magic-
kou 13.“ Tak hodně štěstí! (Jedi-
nou vítězkou se stala Karolínka 
Pavelková). 

Třídní učitelka 4. A, 
Renata Žáková

Základní umělecká škola informuje…
Jak jsme křtili 

knihu Monology věcí

Nová kniha, která vznikala 
ve  spolupráci naší školy a  Zá-
kladní umělecké školy Střezi-
na Hradec Králové je na  světě. 
A  ještě vonící novotou ji bylo 
potřeba pěkně přivítat. K  tomu 
sloužil happening, který se ko-
nal v  úterý 15. 10. 2019 v  La-
byrintu divadla Drak v  Hradci 
Králové. 
Slavnostnímu setkání všech au-
torů předcházela mnoho mě-
síců trvající práce na  textech 
a na obrázcích. Námětem knihy, 
jak už název napovídá, je před-
stava, co by asi říkaly obyčejné 
věci, které nás obklopují, kdyby 
mohly promluvit. Žáci literárně 
dramatického oboru obou škol 
se do  této představy vžili, a  tak 

vznikla dílka humorná i  hořká 
i  dojemná, která si přečetli žáci 
výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Střezina a  vy-
tvořili k  nim ilustrace. Následo-
vala příprava do  tisku a  samot-
ný tisk knihy. To všechno trvalo 
dlouhé měsíce, ale dočkali jsme 
se…  
Na slavnost jsme pozvali rodiče, 
sponzory, ředitele obou škol, 
učitele a  měli jsme radost ze 
všech, kdo pozvání přijali. Sál 
Labyrintu divadla Drak řečeno 
obrazně praskal ve švech, ale to 
nevadilo. Přesně 59 autorů z řad 
dramaťáků účinkovalo při zahá-
jení na  jevišti, 23 autorů z  řad 
výtvarníků na jevišti sedělo, tak-
že všechna místa v  sále mohli 
obsazovat hosté. 
Po  slavnostním zahájení, kte-

ré bylo velmi netradiční, velice 
nápadité a  pečlivě připravené 
a které perfektně zvládli všichni 
dramaťáci i  ke  spoluúčinkování 
přizvaní žáci hudebního obo-
ru, proběhl křest knihy. Pokřtil 
ji stejně jako obě předešlé pan 
Dunda (firma DUKASE s. r. o.). 
Součástí křtu bylo i poděkování 
a  předání jednoho výtisku kni-
hy všem, kdo projekt podpořili. 
Po  kratičké přestávce, kdy se 
všichni účinkující i diváci přesu-
nuli do dalších prostor Labyrin-
tu, začal program. Velmi bohatý 
program. Na deseti stanovištích 
si mohli hosté poslechnout só-
lově přednášené monology, kte-
ré se všichni autoři naučili nejen 
zpaměti, ale i  s  hereckou akcí, 
která samozřejmě umocňovala 
dojem z  textů. Ti, kdo tíhnou 

spíše k výtvarnu, si mohli prohlí-
žet vystavené obrázky. Ilustrace 
monologů byly prezentovány 
v  plném rozsahu. To znamená, 
že na  výstavě bylo možné najít 
i obrázky, které do knihy vybrá-
ny nebyly. Bylo možné si ve čte-
nářském koutku monology 
samostatně přečíst, nebo se za-
poslouchat do  vystoupení žáků 
kytarové a  pěvecké třídy naší 
školy. Adam Bartáček, Jaroslav 
Kuťák, Jan Reschel, Radek Šajn 
a Veronika Štursová se postara-
li o  příjemnou hudební kulisu. 
Velikému zájmu se těšil pečli-
vě připravený raut z  vlastních 
zdrojů, který připravili s pomocí 
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svých maminek nebo i bez jejich 
pomoci sami účinkující. A byl to 
raut opravdu bohatý!!!
Na  zakončení slavnostního od-
poledne, které se konalo v  sále 
Labyrintu, všichni autoři obdr-
želi výtisk knihy a  proběhla au-
togramiáda. 
Kniha i happening v číslech:
Do projektu bylo zapojeno přes 
200 dětí.
Kniha má 100 autorů (obsahuje 
všechny vzniklé texty, ale obráz-
ky se do ní všechny nevešly).
Věkový rozptyl autorů je 9 až 17 
let.
Happeningu se zúčastnilo 97 
autorů a  přibližně stejný po-
čet diváků (kapacita sálu v  La-

byrintu divadla Drak je jen 80 
míst, přidávali jsme tedy 2 řady 
židlí a  diváci sledovali zahájení 
i z balkonu a uličky vedle hledi-
ště).
Poslední číslo ve  výčtu je da-
tum. Do 3. 11. 2019 jsou na vý-
stavě v  Labyrintu divadla Drak 
k vidění všechny obrázky.
Děkujeme všem sponzorům 
za  finanční podporu, bez které 
bychom vydání knihy nezvlád-
li. Adresáty našich díků jsou 
ZUŠ Střezina Hradec Králové, 
ZUŠ Třebechovice pod Orebem, 
Město Třebechovice pod Ore-
bem, Statutární město Hradec 
Králové, Spolek přátel ZUŠ Tře-
bechovice pod Orebem, Klub 

přátel divadla Jesličky z. s., firma 
DUKASE s.r.o. Hradec Králové, 
Třebechovická slévárna a  stro-
jírna, spol. s  r.o., firma KTS-AME 
s.r.o., firma VAK Hradec Králové 
a.s. a pan Miroslav Vaňura. 
A  na  závěr slova MgA.  Jiřiny Kr-
tičkové, která projekt připravila 
a  zrealizovala: “Tentokrát kniha 
obsahuje opravdu všechny vznik-
lé texty – monology (díky finanční 
podpoře měst a  sponzorů mohla 
být kniha rozsáhlejší než posled-
ně). Mám radost z talentovaných 
a  pracovitých žáků, ale ještě více 
jsem nadšená z  práce žáků, kteří 
mají se slovesnou tvorbou velké 
problémy, nepolíbila je na  čelo 
múza, a  přesto svůj monolog 

zdárně dokončili. Každý z  textů 
má nápad a úžasnou energii. A to 
nezávisle na  věku. Právě podle 
věku jsou texty v  knize řazeny 
a  musím říct, že jsem ji přečet-
la jedním dechem a  se zaujetím 
od začátku až do konce. 
A k happeningu? Myslím, že mož-
nost setkat se na  jednom místě, 
vyslechnout si tvorbu ostatních, 
prezentovat před nimi tvorbu 
svou, seznámit se s  těmi, kteří 
texty ilustrovali, je pro děti vel-
mi cenné a  inspirativní. Troufnu 
si tvrdit, že odpoledne strávené 
v  Labyrintu divadla Drak splnilo 
všechna tato očekávání. A oprav-
du tomu věřím!”

   Nálada před začátkem happeningu byla přiměřená… … a slavnostní křest proběhl přesně podle pravidel.

Dům dětí a mládeže
V DDM se povedlo:

• Poslední zářijový den jsme úspěšně zahájili 
činnost. Děti na kroužky přišly velmi natěše-
né a s velkou chutí se pustily do práce. I přes 
velký zájem o  některé kroužky máme stále 
volná místa. Hlásit se stále můžete do kroužků: Šikulky, Spor-
tovní rybáři, Dívčí klub, Malý florbal, Taneční kroužek, Flétnička, 
Muzikál, Volné psaní, Sebeobrana, Železniční modeláři a  Kutil. 
Volno je i v kroužcích pro dospělé. 
Kroužek Flétničky pro začátečníky se nově kvůli poptávce oteví-
rá i ve středu od 13:00.

• O víkendu 28. – 29. 9. 2019 se na loděnici konaly závody ve vod-
ním slalomu, které spolupořádal oddíl kanoistiky SK Třebechovi-
ce. Na start se postavilo téměř 500 účastníků v několika katego-
riích. Počasí nám přálo a  naši 
vodáci byli úspěšní. Nejvíce 
bodovala Olinka Samková, 
která si odnesla hned několik 
zlatých medailí. Úspěšní byli 
i Matyáš Marek, Jiří Hanuš, Jan 
Trávníček, Ondřej Jahna a Zu-
zana Haviarová.

• V  neděli 20. 10. 2019 proběh-
la na  letišti U  Dubu Drakiáda 

ve spolupráci DDM Třebechovice pod Orebem s Klubem leteckých 
modelářů. Děti soutěžily v různých kategoriích – například o nejlé-
pe létajícího draka nebo o nejhezčího draka. Pro účastníky byly při-
praveny drobné odměny.

• Od pátku 25. 10. 2019 se v prostorách DDM konalo již tradiční 
POTÁBORKO. Akce pro všechny účastníky letního pobytového 
tábora na  Zemské bráně, kteří už se nemohou dočkat dalšího 
tábora. Pro děti byl o prodlouženém víkendu připraven bohatý 
program pod vedením táborových vedoucích. 

Chystáme pro Vás:

• Ve  středu 13. 11. 2019 se uskuteční první Krafárna – setkání 
nad výrobou smaltovaných šperků a „krafáním“. Kvůli omezené 
kapacitě si prosím místo rezervujte na  emailu info@ddmtre.cz 
nebo osobně v DDM. Začátek v 17:00.

• V neděli 17. 11. 2019 se v DDM uskuteční závody dálkově ovlá-
daných aut GP. Začátek v 9:00, předpokládaný konec 17:00. Mů-
žete se přijít podívat a fandit.

• Na pátek 22. 11. 2019 od 15:00 je připravena keramická dílna - vá-
noční dekorace. Z důvodu zdobení výrobků bude dohodnut další 
termín setkání. Kapacita dílny je omezena, opět nutná rezervace.

• V  sobotu 30. 11. 2019 od  14:00 Vás zveme na  tvoření advent-
ních věnců a  vazeb. Z  kapacitních důvodů je nutná rezervace 
na email info@ddmtre nebo osobně v DDM. S sebou si přineste 
korpus na věnec nebo nádobu na vazbu a svíčky.

Sledujte náš web www.ddmtre.cz  a  nebojte se zeptat na  emailu 
info@ddmtre.czDekorace z keramiky - ilustrativní foto archiv DDM

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ
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R O D I Č O V S K É

C E N T R U M

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

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc listopad 2019

2. 11. sobota od 9 hod

„JAK VYCHOVÁVAT DĚTI, KDYŽ JSME TO VE ŠKOLE NEBRALI – 

4. setkání - VÝŽIVA“

Sytý. Hladový. Prázdnota. Naplnění. Nasycení. Výživa. Výchova. 
Souvisí to spolu? Pokud ano, jak?
- další ze sobotních workshopů s Mgr. Janou Kaplanovou a PhDr. Ire-
nou Hrabincovou

4. 11. pondělí od 9.30 hod CVIČENÍ S KLÁROU

- oblíbené tanečně-posilovací cvičení pod vedením Ing. Kláry Draš-
nerové

10. 11. neděle od 17 hod SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

- Průvod povede z náměstí od kašny, přes kopec Oreb a bude ukon-
čen v RC Domeček, kde budou čekat malé dárky a občerstvení

11. 11. pondělí od 9.30 hod MONTESSORI DÍLNIČKY 

 PRO NEJMENŠÍ

- dopolední aktivita s Ing. Zuzanou Hákovou Metelkovou

18. 11. pondělí od 9 hod VOLNÁ HERNA

- přijďte si k nám pohrát

25. 11. pondělí od 9.30 hod TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

27. 11 středa od 17 hod JEDLÉ DÁRKY

- Jak si vyrobit malé drobnosti  pro rodinu, přátelé, a  kolegy, co 
nám nebudou zabírat místo ve skříni? Jak krásně zabalit dárky bez 
použití balícího papíru?
- workshop s Ing. Pavlínou Žďárkovou

30. 11. sobota od 9 hod

„JAK VYCHOVÁVAT DĚTI, KDYŽ JSME TO VE ŠKOLE NEBRALI –

5. setkání - PODPORA“

Kdo je podporován, necítí se být na věci sám. Být dětem podporou 
nebo oporou? Je v tom rozdíl?
- další ze sobotních workshopů s Mgr. Janou Kaplanovou a PhDr. Ire-
nou Hrabincovou

2. 12. pondělí od 9 hod a 10 hod

MIKULÁŠ V DOMEČKU

Z důvodu malé kapacity prosíme o přihlášení na recepci 
v Domečku nebo na emailu rcdomecek@seznam.cz 

9. 12. pondělí od 9.30 hod MONTESSORI DÍLNIČKY

 PRO NEJMENŠÍ

- dopolední aktivita s Ing. Zuzanou Hákovou Metelkovou
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.  

Další informace a pravidelný program najdete na www.rcdomecek.com a na fcb Rodičovské centrum Domeček

Z a h a l e n 
do  podzim-
ních barev 
a  s  proměnli-
vým počasím. 
To byl začátek 
letošního října. 
První říjnovou 

sobotu vyrazili Vlčáci na  svou 
první výpravu v  novém skaut-
ském roce. Tedy vyrazili, měli vy-
razit. Nicméně nepřízeň počasí 
jim změnila plány, a  tak místo 
výpravy do  Štěnkova zůstali 

v areálu našeho skautského do-
mova. Za vytrvalého deště zato-
pili v kamnech, zahráli si několik 
her, pustili si animovaný film 
Kniha džunglí a udělali svou Po-
radní skálu. Tak se ve  skautské 
symbolice říká obřadu, při kte-
rém  si kluci volí vedoucí smeč-
ky. Také při něm slibují a řeší se 
oddílové věci všeho charakteru. 
Výprava, můžeme-li jí tak říkat, 
se i  přes nepřízeň počasí vyda-
řila. Ten samý den parta vedou-

Noví šestníci vlčat - vzhledem k GDPR takto: Ježek, Myšák, Čip a Králíček ;-), foto Matěj Horák
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cích věnovala odpoledne brigá-
dě ve Štěnkově. Po létě pořádně 
uklidili a  zapojili nová kamna. 
Teď si konečně můžeme na  zá-
kladně i řádně zatopit.  
O  týden později se v  Novém 
Městě nad Metují konala jiná 
Poradní skála. Tentokrát se jed-
nalo o  celostátní vzdělávací se-
tkání vedoucích mladších oddí-
lů. Tři dny byly nabité semináři, 
novinkami ze skautského dění, 
ale i  oddechovými  aktivitami 
ve  formě gamebooku Zachraň-
te princeznu či poznávání měs-
ta pomocí QR kódů. Našich osm 
vedoucích si akci užilo a odvez-
lo si nové poznatky pro svoji 

Vedoucí na školení v Novém Městě: stojící zleva:
 Matěj Horák, Dan Procházka, Jitka Krejcarová, Magda Pistorová

 a Lucka Němečková, klečící zleva: Vanessa Sunkovská, 
Markétka Jarkovská a Janďa Jarkovská, foto Markéta Jarkovská.

další práci. Mezitím se v  areálu 
našeho skautského domova 
uskutečnila brigáda pracovníků 
jedné hradecké firmy v  rámci 
společenské odpovědnosti fi-
rem vůči neziskovému sektoru. 
Pracovníci firmy nám pomohli 
naštípat dřevo na zimu a odvo-
zit přebytečný kompost. Za  je-
jich práci jim moc děkujeme.
V druhé polovině října byla plá-
novaná výprava skautů do Štěn-
kova a jednodenní výlet Světlu-
šek. Protože jejich termín je až 
po  uzávěrce Haló, napíšu vám 
o nich až příště.

Zapsal: Přemysl Pistora

KULTURA

Soutěž ochotnické divadelní pře-
hlídky Symposion v  listopadu po-
kračuje zajímavými tituly, proto si 
nenechte ujít:

SOBOTA 09. 11. 2019 – 19.00 hod. 
Divadlo Dešťovka Hradec Králové se představí hrou

Hvězdné manýry autora Michaela McKeevera

Rychlá a  bláznivá fraška odehrávající se ve  velice elegantním ho-
telu v Palm Beach v roce 1942, kde se má uskutečnit koncert s be-
neficí na  podporu amerických válečných výdajů. Organizátoři se 
neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. 
Jenže to má háček. Umělkyně se nesnášejí, a potkají-li se na jevišti, 
neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se ne-
potkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku 
selhává….V této roli se, netradičně, představí komentátor ledního 
hokeje České televize, Martin Hosták 

SOBOTA 16. 11. 2019 – 19.00 hod.
DS Jiří Poděbrady představí novou inscenaci Petra Zelenky -  

My se vám ozveme.

Ironická komedie, která je sondou do zábavního průmyslu a cynic-
ké doby. Příběh o výsluní a pádu ambiciózní majitelky castingové 
agentury. Režie se ujal umělecký šéf Branického divadla – Jan No-
sek Novák.

SOBOTA 23. 11. 2019 – 19.00 hod.
DS Symposion Třebechovice pod Orebem

Petr Hofmann: Je to vůbec REVIZOR? 

Netradiční zpracování příběhu na  známý motiv ze starého Ruska, 
kde panoptikum postav rozehrává příběh o jednom omylu s neo-
čekávaným koncem. 
Slavnostní předání Ceny města Třebechovice pod Orebem 

malíři grafikovi, řezbáři a rodákovi Pavlu Matuškovi.

Po představení slavnostní ukončení přehlídky a vyhlášení Ceny di-
váka. Zahraje skupina H D Trsátko (Josef Zámečník a Jana Hryzlíko-
vá). /vstup zdarma/

PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK 

V Informační centrum Třebechovice pod Orebem
www.itrebechovice.cz, 
email: info@betlem.cz, tel.: 495 592 053
Cena představení: 100 Kč, dětské představení: 50 Kč, permanentní 
vstupné: 500 Kč

Kateřinský jarmark 
Třebechovické muzeum betlémů vás srdečně zve na Kateřinský jarmark. V sobotu 23. listopadu 
od 08:00 do 14:00 hodin na Masarykově náměstí se můžete těšit na rozmanitý sortiment zboží, 
lákavé občerstvení a atrakce pro děti.
Prodejci najdou podrobné informace včetně přihlášky na  internetových stránkách www.itre-
bechovice.cz, nebo si je lze v tištěné podobě vyzvednout v Infocentru. Vyplněné a podepsané 
formuláře lze zaslat jak emailem, tak poštou anebo zanést osobně na Infocentrum v Třebechovicích pod Orebem.
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Milan Šatník - promo 
pro připravované album 

Another Step In Time

The Man Behind Freddie Mercury 

- Peter Freestone + Milan Šatník & Bohemiens 

Středa 27. 11. 2019 od 18.00 hod. v Kulturním domě

Talkshow je plná dechberoucích 
historek z  období počátku spolu-
práce Petera Freestona s  kapelou 
Queen a  Freddie Mercurym. Po-
stupně se vztah proměnil v hluboké přátelství, důvěru a  loajalitu. 
Součástí je výstava archivních fotografií pana Freestona, k nimž se 
váže zajímavý příběh, a  prodej královské kuchařky Freddie Mer-
curyho. Nebude chybět ani autogramiáda. Podíváme se i  do  zá-
kulisí natáčení oskarového snímku Bohemian Rhapsody, kde byl 
Freestone pravou rukou režiséra Bryana Singera. Milan Šatník byl 
jediným českým hercem v tomto filmu. Peter Freeston a Milan Šat-
ník společně vytvořili eduaktivní projekt v boji proti AIDS s názvem 
TFA Project. Ten je určený převážně pro mladistvé.
Na  závěr divákům představí i  hudební projekt „Another Step In 
Time“. Freestone napsal texty písním, které vyjadřují Freddieho 
osobní pocity v  různých životních situacích a  Milan Šatník složil 
hudbu na  tyto texty. Český zpěvák a  producent založil popovou 
kapelu Milan Šatník & Bohemiens a během vystoupení vznikne vi-
deoklip.
Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru v Tře-
bechovicích pod Orebem. www.itrebechovice.cz

Milan Šatník „Již delší dobu se snažím opět vystoupit v  Třebechovi-
cích pod Orebem. Naposledy to bylo v rámci koncertní show “The Ulti-
mate Rock Show”, ze kterého jsme vydali živé CD. Tentokrát se vracíme 
se zajímavou talkshow o životě Freddie Mercuryho a také zde chceme 

Zveme vás za Mikulášem

i adventní pohodou

Neděle 1. prosince od 16.00 hod. Evangelický kostel

Adventní koncert
V  rámci zahájení vánočního programu vystoupí v  evangelickém 
kostele se svým adventním koncertem královéhradecký Smíšený 
sbor JITRO se sbormistrem Mgr. et Bc. Janem Fajfrem.
Sbor založili v  roce 1997 otec a  syn Skopalové jako absolventský 
sbor Královéhradeckého dětského 
sboru Jitro. Původně se jednalo 
pouze o ženský sbor, který byl o rok 
později rozšířen o mužskou složku. 
Dnes jeho členská základna čítá 
zhruba 40 zpěváků nejen ze Skopa-
lovy sborové školy.
Vstupné dobrovolné

Neděle 1. prosince od 17.30 hod.

Masarykovo náměstí – Rozsvícení vánočního stromu 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu starostou Města Třebecho-
vice pod Orebem, Romanem Drašnarem. Vystoupí Smíšený sbor 
JITRO z Hradce Králové. Nebude chybět ani tradiční ohňostroj.     

Čtvrtek 5.prosince 2019 od 17.00 hod. 

Kulturní dům – Mikulášská nadílka
Zveme vás a vaše děti na Mikulášské odpoledne, tentokrát do Kul-
turního domu.
Šedesát minut zdravé zábavy pro děti. Veselý smích při soutěžení 
s mikulášskou, andělskou a čertovskou tématikou. Zábavné soutě-
že i program, vhodné pro širokou věkovou skupinu. Na závěr přijde 
spravedlivý Mikuláš, roztomilý čert a andělský anděl.

Česká křesťanská akademie 

a Třebechovické muzeum betlémů 
srdečně zvou:

- v úterý 3. prosince od 19.00 hodin do Kultur-
ního domu v Třebechovicích p. O. na setkání s autor-
ským čtením a besedou nad románem ZRNKA SOLI. 
Hostem bude Doc. Šárka Bubíková, Ph.D. 

Doc. Šárka Bubíková, Ph.D. působí na Filozofické fakultě Univerzity 
Pardubice a věnuje se zejména dětské anglicky psané literatuře a sou-
časné americké etnické literatuře. Absolvovala několik zahraničních 
stáží v USA. Je autorkou knih Úvod do studia dětství v americké litera-
tuře (2009), Literary Childhoods: Growing Up in British and American 
Literature (2008) a  Literatura v  Americe, Amerika v  literatuře (2007). 
Kromě odborných knih napsala také dva romány Smaragdové město 
(2007) a Zrnka soli (2018). 

- v úterý 5. listopadu od 19.00 do Kulturního domu v Třebecho-
vicích p. O. na přednášku s besedou Klimatické změny v našich 

lesích a horách. Našimi hosty budou Mgr. Jakub Kašpar (náměs-
tek ředitele Krkonošského národního parku)a  Ing.  Radek Jůza 
(zástupce ředitele Městských lesů Hradec Králové)

Česká křesťanská akademie – místní skupina Třebechovice p.  O. 
Kontakt 774 074 433 nebo 724 871 931
http://www.krestanskaakademie.cz/clanek/432

natočit klip k nové písni April, kterou jsem napsal v newyorském metru 
a následně jsme si připravili malé vystoupení z našeho vlastního reper-
toáru v kombinaci s hity kapely Queen a to jako poděkování za spolu-
práci divákům při natáčení klipu. Prostředí kulturního domu je pro nás 
ideální a také ten fakt, že bydlíme kousek od Třebechovic nás směruje 
k tomu, abychom měli nějakou památku z tohoto prostředí.“

Peter Freestone „Dlouhá léta jsem žil v Praze, pak u Klatov, ale hodně 
času jsem trávil právě zde v  Královehradeckém kraji. Okolí mikrore-
gionu jsem si zamiloval a  jsem rád, že po  několika letech sousedství 
s Třebechovicemi zde mohu vystoupit v rámci talkshow, se kterou spo-
lečně s  Milanem Šatníkem objíždíme doslova svět. Diváci si mohou 
vyslechnout počátek mé spolupráce s Freddiem a zákulisní fakta jeho 
života, ale i  filmu Bohemian Rhapsody a následně vše, na čem aktu-
álně spolupracuji.:

NEPLACENÁ INZERCE

DOMOV DŮCHODCŮ CHD – ZDISLAVA
Třebechovice p. O. přijme:

* ZDRAVOTNÍ SESTRU

* PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

* PRACOVNICI PRÁDELNY (na dohodu, pouze víkendy, vhodné i pro důchodce)

* UKLÍZEČKU (na dohodu, pouze víkendy, vhodné i pro důchodce)
VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV, 

RODINNÁ ATMOSFÉRA

Podrobnější informace: Z. HÁJKOVÁ a Mgr. M. DŰRRER

Tel.: 495 592 261, e-mail: ddzdislava@volny.cz

Domov důchodců ChD - Zdislava, Týnišťská 337, 503 46 Třebechovice p.O.
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NĚCO Z HISTORIE

Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování) 
V minulém díle jsme odbočili z Pardubické ulice do ulice Národní gardy. 

V této ulici pokračujeme domy po pravé straně směrem k železničnímu přejezdu.

Čp. 184
V roce 1812 byl majitelem Karl Korzisek, v roce  1863 domek koupili 
Josef a Barbora Jarošovi. V roce 1890 dům koupili Josef a Františka 
Šestákovi, v roce 1893 přešel na Jana a Marii Šestákovy, v roce 1922   
polovina Jana Šestáka přešla po čtvrtině na syna Františka a dceru 
Marii a v roce 1923 pak i druhá polovina. V roce 1928 se majitelkou 
stala manželka Františka Šestáka, Anna Šestáková, a  v  roce 1959 
její syn, Josef Šesták. V roce 2001 se vlastníky staly jeho manželka 
Anna a dcera Jana. Od nich ho v roce 2014 koupil současný majitel.
Domek svoji podobu příliš neměnil. V  roce 1946 Anna Šestáková 
přeložila střechu, další  drobné stavební úpravy domku provedl  
Josef Šesták v roce 1969. Další úpravy probíhají až za současného 
majitele.
V roce 1890 tu bydlel obuvnický dělník Josef Šesták s manželkou 
a synem Rudolfem, dělník Jan Škop s manželkou  a třemi dětmi. 
V  roce 1921 to 
byl zemědělský 
dělník Jan Šes-
ták s  manželkou 
a  pět dalších lidí. 
V  roce 1930 zde 
byl uveden obuv-
ník František Šes-
ták s  manželkou 
Annou a jeho otec 
Jan. Šestákovi zde 
bydleli i  v  letech 
následujících. Jo-
sef Šesták do roku 
2001, jeho man-
želka Anna se 
v roce 2013 odstě-
hovala do  Petro-
vic. Dcera Jana se 
odstěhovala.

Čp. 366 
Majiteli tohoto čísla popisného se v roce 1871 stali Václav a Marie 
Kuděrovi, v  roce 1898 se Marie stala majitelkou celé nemovitosti. 
V  roce 1899 ji prodala Antonínu a Anně Veselkovým. V  roce 1910 
dům koupila Marie Svobodová a  v  roce 1912 ho prodala Aloisi 
a Marii Duškovým. V roce 1941 pak přešel na  syna Jaroslava a jeho 
manželku, Květuši Duškovou. Dalšími majiteli se staly jejich děti - 
dcera Květa Houbová se svým manželem Ladislavem Houbou a syn 
Jaroslav Dušek 
spolu s manželkou 
Jiřinou Duškovou.  
Ti ho potom v roce 
2012 prodali sou-
časnému majiteli, 
Pavlu Kupkovi.
Až do  oprav, které 
provedl současný 
majitel, dům mno-
ha změnami ne-
prošel. V roce 1927 
Alois Dušek přista-
věl příslušenství.
V  roce 1890 tu by-
dlel majitel domu 

Marie a Jan Šestákovi s dětmi před čp. 184 
na počátku 20. století (vzadu navazující čp. 361)

tesařský dělník Václav Kuděra s  manželkou, dcerou a  švagrovou, 
dále dělník Antonín Šindelář s manželkou a dcerou a Viktorie Elišá-
ková se synem. V  roce 1921 zde byl uveden listonoš Alois Dušek 
s rodinou. Také v roce 1930  zde žil listonoš Alois Dušek  s manžel-
kou  Marií a dětmi, šičkou Marií, studentem Jaroslavem, strojníkem 
Aloisem, truhlářem Václavem a Josefem. V domě zůstal bydlet syn 
Jaroslav s manželkou Květuší a dětmi. Jaroslav Dušek tu žil do roku 
2011, jeho manželka Květuše do roku 2005.
Jaroslav a Květuše Duškovi byli učitelé. Na zdejší základní škole učil 
Jaroslav Dušek  v letech 1939 – 1972 převážně češtinu a zeměpis, 
jeho manželka Květuše v letech 1953 – 1970 na I. stupni.

Čp. 365 
V  roce 1838 byli majiteli Vojtěch Koblížek a  Františka Koblížková. 
Dalšími převody se v následujících letech stala Františka Koblížko-
vá majitelkou celé nemovitosti. V roce 1888 dům koupila Kateřina 
Andrysová a od ní pak v roce 1890 manželé Jan a Anna Potůčkovi. 
V roce 1908 se Anna stala majitelkou celé nemovitosti a v roce 1923 
smlouvou postupní se další majitelkou stala její dcera Emilie Ryša-
vá. V  roce 1942 nemovitost koupila její sestra Anna Ellová. V  roce 
1960 se majiteli stali její syn Rudolf Ell s manželkou Marií. Další pře-
vod se uskutečnil v roce 1989, kdy se vlastníkem stal jejich syn Jiří. 
V majetku rodiny je doposud.
V roce 1890 tu bydlel  majitel domu Jan Potůček s manželkou, zá-
mečnický dělník Karel Lukášek, zámečnický učeň Jan Šolín a  syn 
paní Potůčkové  Jan Ryšavý. V  roce 1921 zde byla uvedena Anna 
Potůčková, šička Emilie Ryšavá, Františka Hauptfleišová, krejčí 
František Řezníček, holičský pomocník Alois Albín. V roce 1930 to 
byla tovární dělnice Emilie Ryšavá, soukromnice Anna Potůčková, 
koželužský dělník Jaroslav Krejčí s manželkou Marií. Později zde by-
dleli Ellovi (původně psáno Oehlovi). Rudolf Ell zde bydlel do roku 
1989, jeho manželka Marie do roku 2016. Jejich synové Rudolf a Jiří 
se postupně odstěhovali.
Jan Potůček byl zámečnický mistr, doma v přístavbě na dvorku měl 
dílnu a výheň.

Čp. 438 
V roce 1880 se majiteli stali Matěj a Kateřina Janušovi, v roce 1897 
se na základě odevzdací listiny stal Matěj Januš majitelem celé ne-
movitosti. V  roce 1898 přešlo vlastnictví na  jeho děti, nezletilého 
Josefa a nezletilou Marii. V roce 1908 se Marie Janušová stala maji-
telkou poloviny svého bratra. V roce 1947 přešlo vlastnictví smlou-
vou postupní na  manžele Václava a  Annu Krčmářovi. V  roce 1997 
zdědil dům jejich jediný syn Milan a od roku 2006 je dům v majetku 
jejich vnučky.
V  roce 1909 Marie Janušová přestavěla původní chlév na  kuchyň 
a přistavěla dřevníky. V 60. letech byla k domu postupně přistavěna 
veranda, zděný dřevník s  dílnou a  podsklepená prádelna. Rekon-
strukcí dům prošel až za sou-
časných majitelů v  letech 
2006-2007. 
V roce 1890 tu bydlel obuvník 
Bedřich Hájek s  manželkou, 
v  roce 1921 Marie Janušová 
s  dětmi a  rodina zámečníka 
Františka Matějíčka. V  roce 
1930 zde bydlela vdova Marie 
Janušová a  její děti – zámeč-
ník Jaroslav, švadlena Marie, 
Anna a zámečník Josef. Ten tu Čp. 366 vpravo a čp. 365 Pohled na dům čp. 438 v roce 2006
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později bydlel  s manželkou Boženou a dcerami Blankou a Hanou. 
V domě zůstala bydlet dcera Janušových Anna se svým manželem 
Václavem Krčmářem a synem Milanem. V letech 1966 až 1974 zde 
bydlel Milan i  se svoji rodinou. Anna zde žila do  roku 1989 a  její 
manžel Václav pak do roku 1997. 
V následujících letech byl dům užíván pouze k rekreačním účelům, 
než se v roce 2003 do domu nastěhovali současní majitelé.

Čp. 531
V roce 1912 Josef Beneš zakoupil od Mathildy Mackové pozemek 
ke stavbě nového domu. V roce  1913 ho prodal staviteli Františku 
Janečkovi, který zde postavil dům a prodal ho ještě v roce 1913  An-
tonínu a Růženě Barešovým. V roce 1932 se na základě odevzdací 
listiny stala Růžena majitelkou celého domu. V roce 1934 na zákla-
dě usnesení o udělení příklepu pro Banku československých legií, 
filiálku v  Hradci Králové došlo ke  změně majitele a  k  další změna 
došlo v  roce 1938, kdy dům koupili Alois a  Františka Puchlovští. 
V  roce 1945 přešlo celé vlast-
nictví na  Františku Puchlovskou 
a  pak dům v  roce 1948 prodala 
Josefu a  Květoslavě Skalickým. 
Dalšími majiteli se po  smrti ro-
dičů stali jejich synové  Pavel 
a  Petr. Na  konci roku 2010 dům 
prodali současným majitelům.
Přestavbou a  modernizací pro-
šel dům za současných majitelů 
v roce 2011.
V roce 1921 zde  bydleli Antonín a Růžena Barešovi a obuvník Ru-
dolf Dočekal s  rodinou. V  roce 1930 tu pak bydlela Růžena Bare-
šová, v  té době již vdova a  rodina Rudolfa Dočekala. Dál tu pak 
bydlely rodiny majitelů. Josef Skalický do roku 1995, jeho manžel-
ka Květoslava pak do  roku 2010. Oba pracovali jako holiči a  svoji 
provozovnu měli v ulici Pod Domy čp. 399. Po přestavbě zde bydlí 
rodina majitelů.
K  rodině Rudolfa Dočekala, která žila v  tomto domě, si můžeme 
připomenout několik zajímavostí. Rudolf Dočekal přišel do  Tře-
bechovic v  roce 1919. Zde si spolu s  Antonínem Barešem zařídil 
obuvnickou dílnu, ve  které pokračoval po  smrti Antonína Bareše 
sám. Zaměstnával několik ševců. Po dostavbě obecního domu čp. 
727 v roce 1932 se i se ševcovskou dílnou přestěhoval tam. Do Tře-
bechovic se přistěhoval s dcerami Štěpánkou a Eliškou a zde se mu 
pak narodil syn Antonín. Ten se za 2. světové války aktivně účastnil 
odboje a v roce 2008 byl jmenován válečným veteránem.  Z Třebe-
chovic se pak odstěhoval v letech 1947/8 a vrátil se sem až  na vlast-
ní přání po své smrti v roce 2014. (Podrobněji se o jeho odbojové 
činnosti dočtete v Třebechovickém haló č. 8, 9 a 10 z roku 2011, kdy 
jeho vzpomínky pro čtenáře zpracoval jeho synovec Miloš Žák.)
Díky manželům Semotánovým, kteří mě coby pozorní návštěvníci 
výstavy ke 100. výročí založení společného státu připravené Národ-
ním muzeem a  Slovenským národním múzeem s  názvem Česko-
-slovenská / Slovensko-česká výstava upozornili na jeden exponát, 
se mi podařilo zjistit, jak se do našeho města dostala rodina Rudol-
fa Dočekala, která zde pak bydlela. 
Svoji vzpomínku, průkazku člena DTJ a osvědčení k vedení vystě-
hovaleckého vlaku,  kurátorovi výstavy Tomáši Kavkovi poskytla 

Dům čp. 531 v březnu 2011
Ze vzpomínek, materiálů a fotografií poskytnutých Miladou Gabrielo-
vou, Milošem Žákem, Jiřím Ellem, Lucií Bastlovou,  za přispění dalších 
spoluobčanů, z  kroniky města, obrazové kroniky města a  ostatních 
materiálů uložených ve  Státním okresním archivu v  Hradci Králové 
připravila za Heldovu městskou knihovnu Jana Rückerová.

vnučka Rudolfa Dočekala, paní Milada Gabrielová. „Můj dědeček 
Rudolf Dočekal (*1878) odešel jako mladý do  Rakouska. Byl šev-
cem. Určitý čas pracoval jako nákupčí kůží pro fabriku na boty. Ože-
nil se ve Vídni r. 1903 s českou dívkou Justýnkou a živnost potom 
provozoval s ní. Dědeček hrál výborně kulečník, navštěvoval salon 
hraběnky Viklářové, byl členem hnutí Volné myšlenky, psal básně...
prostě byl společensky a  politicky angažovaný. Když vznikla Čes-
koslovenská republika, lidé žijící v  Rakousku se vraceli do  vlasti. 
K tomu účelu byly vypravovány vlaky, které jely Československem 
a  zastavovaly v  různých stanicích a  lidé, celé rodiny, vystupovali,  
aby našli svůj nový československý domov. Dědeček byl organi-
začním vedoucím posledního z těchto vlaků. Rodinu vyložil v Tře-
bechovicích pod Orebem, 
odkud sice nepocházeli, 
ale on věděl, že tam jsou 
tři továrny na kůže a že se 
tam jako obuvník dobře 
uživí. V  nové republice se 
mu dařilo dobře a působil 
jako angažovaný sociální 
demokrat. Blahobyt ro-
diny skončil s  příchodem 
Bati a  krize. Ale to už je 
jiný příběh.“ Členská legitimace Rudolfa Dočekala
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Římskokatolická farnost 

Třebechovice p.O.

Kostel sv. Jakuba na Vysokém Újezdě
Chtěl bych vás pozvat k poslechu pěkné hudby a poezie, které jsou 
vhodné k adventnímu času. V sobotu 7. 12. v 15.00 hodin se budete 
moci zaposlouchat do skladeb např. od J. S. Bacha a J. K. Kuchaře. Var-
hany v kostele sv. Jakuba rozezní učitel varhanní hudby Jiří Kudrna.
V  roce 2020 má farnost v  úmyslu pokračovat v  opravách kostela 
sv. Jakuba na Vysokém Újezdě. V závislosti na výši finančních pro-
středků je potřeba řešit např. opravu krovu na  sakristii, obnovu 
elektroinstalace a hromosvodu, nátěry okenic a roset na věži kos-
tela, opravu omítek v  sakristii a  výmalbu jak sakristie, tak celého 
kostela a případně i opravu fasády.
Budeme vděčni za každý dar na tento účel. Výtěžek výše zmíněné-
ho koncertu bude použitý na opravu kostela na Vysokém Újezdě.

Varhanní koncert v kostele sv. Ondřeje
Dostavba třetího manuálu varhan ve farním kostele se chýlí k své-
mu cíli a  v  den svátku sv. Ondřeje v  sobotu 30. 11. 2019 v  17.00 
hodin bude slavnostní koncert. Na varhany zahraje diecézní orga-
nolog prof.  Václav Uhlíř. Program koncertu zveřejníme na  webu 
farnosti a  jeho výtěžek bude použitý na  opravu lavic v  kostele 
sv. Ondřeje. 
Srdečně zveme.                                                                   Jan Šlégr, farář

https://farnost-trebechovice.webnode.cz/
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

BLEŠNO

JENÍKOVICE

Myslivecké odpoledne

Ačkoliv je měsícem myslivos-
ti červen, konalo se v  sobotu 
5. října v  areálu mysliveckého 
sdružení Dehetník Myslivecké 
odpoledne. Cílem akce určené 
především pro děti bylo vzbudit 
v nich zábavně naučnou formou 
zájem o přírodu a myslivost, ale 
i  vylepšit spolupráci sdružení 
s  obcí. Přestože nám počasí ne-
přálo a  celý den téměř nepřetr-
žitě pršelo, akce se vydařila a určitě nebyla poslední svého druhu. 
Pozitivní ohlasy nás nabudily do dalšího konání. Děti se od mysliv-
ců a lesníků učily zábavnou formou poznávat jednotlivé druhy stro-
mů, ptáků, zvěře i hub, které si samy nasbíraly. Úspěch mělo hledá-
ní schované zvěře dalekohledem, nechyběla střelba ze vzduchovky 
na terč, nejmenší účastníci se zabavili zatloukáním hřebíků. Zmrzlí-
ci se mohli jít ohřát ke krbu dovnitř základny, kde si děti modelova-
ly, mohly si prohlédnout trofeje a neformálně debatovat s myslivci 
o všem možném. Některé z nich uvítaly i možnost účastnit se zim-
ního přikrmování zvěře. Nezapomněli jsme ani na prázdné žaludky. 
Buřty v lese jsou buřty v lese, to je marný… Podle očekávání byla 
akce poučná i pro dospělé, kteří se s dětmi i mezi sebou trumfovali, 
kdo pozná více, a všude panovala dobrá nálada. Ruku na srdce, kdo 
z nás třeba ví, že šiška na jedli roste vzhůru a nikdy nespadne. Všem 
děkujeme za účast a těšíme se na další akci.

Máme za  sebou říjen,.. listí nám padá a  krásné barvy všude oko-
lo nás nám dávají najevo, že se nám opravdu bude chystat zima. 
Tak užívejme zbytku teplého sluníčka a  mějme pohodový podzim. 
V  říjnu jsme v  Jeníkovicích kulturně odpočívali. Snad jen klasické 
dýňování a kaštánkohraní, ale o tom napíšeme příště. Chystáme se 
hlavně na předvánoční akce. Ach jo.. už tu zase budou Vánoce…

Chystáme…

sobota 16. listopadu 2019 – obecní zájezd do pražského divadla 
Hybernia, muzikál „Mefisto“. 
pátek 29. listopadu 2019 – tak jak v  loňském roce, „Svíčkování“ 
s vyráběním k adventu
sobota 30. listopadu 2019 – rozsvícení vánočního stromu u jení-
kovické školky, tradičně s příjemným posezením a občerstvením
neděle 8. prosince 2019 – setkání jeníkovických seniorů
neděle 15. prosince 2019 – koncert v jeníkovickém kostele sv. Pe-
tra a Pavla

úterý 17. prosince 2019 – plánujeme poslední veřejné zasedání 
zastupitelstva obce v roce 2019

Již druhým rokem se naše obec zapojuje do charitativní 
akce „Krabice od bot“, kterou organizuje Diakonie. Ten-
tokrát budou Jeníkovice oficiálním sběrným místem. 
(V loňském roce jsme dárky pro děti odváželi na sběr-
né místo do  Černilova). Letos budeme dárky vybírat 
pro dětský domov v Sedloňově a pro dětský domov v Nechanicích. 
Celkem tedy pro 75 dětí! Akce bude probíhat asi takto: do krabice 
od bot (nebo jakékoliv jiné podobných rozměrů) zabalíte dárek dle 
vašeho uvážení pro konkrétní dítě konkrétního věku, který zjistíte 
právě u nás na úřadě. Dárek zabalíte do vánočního papíru a přine-
sete na  obecní úřad každé úterý 17-19 hod., nebo nás zkontaktu-
jete a domluvíme se osobně. Akce potrvá do 8. 12. 2019. Moc vás 
všechny prosíme o zapojení se do této charitativní akce. Udělejme 
krásné Vánoce i dětem v dětských domovech. Každý, kdo se chcete 
zapojit, kontaktujte nás prosím na  Obecním úřadu v  Jeníkovicích 
(tel. 777083236, 724179758). Více informací naleznete na stránkách: 
www.krabiceodbot.cz. Předem všem děkujeme. Petra a Lenka.

Co nás čeká?

30. 11. 2019 od 14:30 v hostinci U Janků tra-
diční mikulášská nadílka. Akce se uskuteční 
s finanční podporou MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. 

06. 12. 2019 od 18:00 na místním hřišti roz-
svícení vánočního stromečku s ohňostrojem, 
punčem a dobrou náladou.

Mgr. Miloš Buroň
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Podzimní fotbal v Jeníkovicích
Jeníkovice-Malšova Lhota B (3:4), Stěžery B-Jeníkovice (7:2), Lhota 
pod Libčany B-Jeníkovice (2:4), Syrovátka-Jeníkovice (4:1), Jeníko-
vice-Kratonohy (3:4), Jeníkovice-Nechanice (0:1), Nový HK B-Jení-
kovice (3:0), Malšova Lhota B-Jeníkovice (5:0), Jeníkovice-Stěžery B 
(1:3), Jeníkovice-Lhota pod Libčany B (10:1).

Společenská kronika
Říjen patřil jeníkovické oslavenkyni, paní Martě 

Trnečkové. Ještě touto cestou přejeme této moc 
milé a  vitální paní pevné zdraví, pohodu, štěstíčko 
a jen usměvavé chvíle v rodinném kruhu. Mějte se moc krásně.

Ing. Lenka Hojná Kosařová

JÍLOVICE

Vážení spoluobčané, přichází podzim a bylo by dobré poohlédnout 
se za letními měsíci. Mimo běžné agendy v obci, starání se o zeleň 
a údržbu obecního majetku byl realizován projekt Snížení energe-
tické náročnosti v obci Jílovice v hodnotě 1.243.000 Kč. V rámci to-
hoto projektu došlo k  výměně stávajících a  doplnění chybějících 
svítidel. Tím došlo k souvislému osvětlení komunikací dle stávající 
legislativy a osvětlení i ostatních ploch v obci. Projekt byl spolufi-
nancován z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR. Výše dotace byla 519.486 Kč, zbytek byl hrazen z rozpočtu obce. 
V naprosté většině jsou reakce vás všech pozitivní, a to svědčí o tom,
že projektant i dodavatelská firma odvedli dobrou práci. Myslím, že 
změnu k lepšímu postřehl každý! Svítíme, když prší i fouká vítr. S pů-
vodním osvětlením, které bylo dlouho za hranicí životnosti (zhášelo 
i  při vánku), se nedá to současné srovnávat. Dne 4. 11. 2019 bylo 
dílo dokončeno. Pevně věřím, že nám bude sloužit dlouho a dobře.
Druhou plánovanou akcí byla oprava hráze rybníka u  obchodu, 
která byla silně poškozena při povodni v obci v roce 2016. Oprava 
v částce 155.661 Kč měla být realizována během čtrnácti dnů. Bo-
hužel se vše zkomplikovalo, neboť jak většina z vás ví, došlo tři dny 
před započetím realizace ke kontaminaci rybníka neznámou látkou 
a kompletnímu úhynu všech ryb (asi 150 kg). Tato skutečnost byla 
šetřena PČR a ČIŽP. Bohužel se zdroj ani viníka nepodařilo dohledat. 
Smutné je, že asi tři týdny před tím došlo i k úhynu celé rybí osád-
ky v rybníce u Minaříkových (asi 350 kg), takže v obci již nemáme 
rybník, kde by byla ryba. Je tedy v ohrožení oblíbená tradiční akce 
„Rybářské závody pro děti“, která by byla příští rok již 8. v pořadí. 
Ještěže letos si to děti užily a otrava přišla až tři dny po závodech. 
Z tohoto důvodu se tedy musel rybník neplánovaně vypustit. Čiště-
ný byl naposledy v roce 1990, rozhodli jsme se ho proto i odbahnit. 
Naštěstí laboratorní rozbor bahna vyšel na výbornou, a nemusel se 
tedy kal likvidovat v  kalovém poli. Bylo by to finančně velice ná-
ročné. Opravené dno bylo vyštěrkováno a  vyvápněno a  budeme 
věřit, že to vydrží dalších třicet let. Pro informaci je plocha rybníka, 
který slouží zároveň jako požární nádrž obce, 908 m2, maximální 
hloubka, která je zhruba na  třetině dna, 2,3 m a  obsah nádrže je 
1  362 m3 vody při maximálním 
nadržení vody. Vytěženo bylo 
celkem 220 tun materiálu. Rád 
bych touto cestou poděkoval 
všem, kteří při této komplikova-
né akci pomáhali, nebo poskytli 
materiální pomoc. Bez vás by se 
to nepodařilo. Perfektní a  pro-
fesionální práci odvedla i  firma 
pana Pavla Hojného z  Kláštera 
nad Dědinou. 

Posledním projektem tohoto roku, jehož realizace je plánována 
do  konce listopadu, bude zřízení zastřešení studánky u  Mokřadu, 
instalace laviček v  lipové aleji a  instalace nového posedu. Posed 
bude využíván jako vyhlídka pro návštěvníky lokality a  zároveň 
bude sloužit i  myslivcům, kteří se budou starat o  jeho bezvadný 
stav. Výška podlahy posedu bude 4 m. 
Milí spoluobčané, přeji vám zdraví, spokojenost, dobrou náladu 
a krásný podzim.

Václav Ježek, starosta obce

Ohlédnutí za sportovními akcemi 

TJ Jílovice 2019
Semifinále „7 krůčků ke zdraví“ 

Ve dnech 11. – 12. 5. 2019 se uskutečnilo semifinále akce „ 7 krůčků 
ke zdraví“. Celkem 32 dvojic se utkalo v disciplínách - volejbal, no-
hejbal, tenis, stolní tenis, házená, hod na koš, penalty. K vidění byly 
skvělé sportovní výkony. Všem účastníkům a  fanouškům se akce 
moc líbila.

Cyklovýlet  

Dne 18. 5. 2019 se uskutečnil každoroční jarní cyklovýlet. Cílem 
výletu byla rozhledna Milíř, která se nachází na  Milířském kopci 
u  obce Vysoká nad Labem a  je 31 metrů vysoká. Cyklovýletu se 
zúčastnilo 25 nadšenců. I  když trochu foukalo, počasí se povedlo 
a cyklovýlet se vydařil. 

Finále „ 7 krůčků ke zdraví“ 

Další sportovní akcí TJ Jílovice bylo finále 2. ročníku „7 krůčků 
ke zdraví“, které se konalo v sobotu 7. 9. 2019. I přes nepřízeň počasí 
se zúčastnilo  všech 16 finálových dvojic. K zahřátí byla připravena 
výborná gulášová polévka, uzené a klobásy z udírny. Po neskuteč-
ných a napínavých soubojích se vítěznou dvojicí stali Lukáš a Vláďa 
Havlovi. Všem moc děkujeme a těšíme se na další ročník, který jistě
opět přinese napínavé a vyrovnané sportovní výkony.

Za TJ Petra Rezková

Koncert v Jeníkovické cihelně

Finále „7 krůčků ke zdraví“, 
foto Jana Rydlová
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LEDCE

Akce SDH v září a říjnu
Dne 21. 9. se konal nohejbalový „Jentak cup“. Soutěže se zúčastnilo 
7 tříčlenných týmů, z naší obce byly 4. Ve stejný den proběhlo zá-
věrečné posezení pro mladé i dospělé hasiče, kteří v letošním roce 
pomáhali při akcích pořádaných SDH.
Libřický pohár (28. 9.) - soutěž ve  střelbě, která se nám tentokrát 
moc nevydařila, a požárním útoku jsme ve velké konkurenci stejně 
obstáli. Obsadili jsme 4. a 6. místo v kategorii starších žáků.
Zahajovací závod ZPV se konal v  Křovicích (5. 10.) jako hlavní zá-
vod letošního podzimu. Ve velmi nepříznivém počasí jsme na trať 
vyslali dvě hlídky starších žáků. Z  27 účastníků jsme se umístili 
na  krásném 7. místě. Dalších pět dorostenců a  dorostenek vypo-
máhalo okolním sborům. Vybojovali umístění na předních příčkách 
ve svých kategoriích.
Dne 12. 10. proběhl úplně poslední závod – Memoriál Josefa Kár-
níka v Mezilesí. Jednalo se o závod, kterého se účastnila soutěžní 
družstva z pěti okresů i z Polska. Nezklamali jsme ani přes velice ob-

Soustředění mladých hasičů 
ve Sněžném 19. - 22. 9. 2019
Již podvanácté vyrazili místní hasiči na  podzimní soustředění 
na chatu Horalka do Sněžného v Orlických horách. Vyjíždělo se tra-
dičně již ve čtvrtek odpoledne. Jeli všichni, kteří reprezentují naši 
obec v  hasičském sportu. Trénovala se střelba, uzly, topografie, 
běh, zdravověda. Konala se i stezka odvahy. Na výlet jsme tentokrát 
vyrazili do  Deštného v  Orlických horách do  Muzea zimních spor-
tů a  řemesel a  poté si vyšlápli na  Masarykovu chatu. Jako každý 
rok přišly vhod různé výtvarné aktivity a den byl zakončen stezkou 
odvahy. V neděli si všichni vyzkoušeli naučené dovednosti. Po obě-
dě už následovalo balení, fotografování a  slavnostní předávání 
pamětních listů a sladkých cen. Návrat domů byl veselý a šťastný, 
hlavně dospělí, již po  celou dobu zajišťovali doprovod, byli rádi, 
že děti předali rodičům živé a zdravé. Tento projekt byl podpořen 
Královéhradeckým krajem.      

Jaroslava Zemánková, kronikářka obce

Tentokrát jsme vyrazili do středních Čech. Čekala nás cesta do Be-
nátek nad Jizerou do  Muzea hraček a  Muzea Benátky. V  Muzeu 
historických hraček v  Benátkách se nachází jejich největší sbírka 
v  České republice, specialitou jsou malé pokojíčky pro panenky 
a domečky z let kolem roku 1910 zařízené do těch nejmenších po-
drobností. V  Muzeu Benátky se nachází unikátní interaktivní pro-
hlídka, která je zajímavá nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Pak už jsme nasedli do autobusu a přesunuli jsme se na zámek Lou-
čeň, kde jsme se zúčastnili komentované prohlídky celého zámku, 
kterou nám průvodce obohatil i svým klavírním vystoupením. V zá-
meckých zahradách je potom několik přírodních labyrintů, které si 
může každý vyzkoušet, a  protože se v  nich nikdo neztratil, mohli 
jsme se přesunout do  posledního bodu našeho výletu. Tím byla 
Mladá Boleslav a Muzeum Škoda.
V Muzeu Škoda na nás čekala spousta exponátů této světoznámé 
značky od historických, přes ty nedávné, až k současným modelům. 
Mohli jsme vidět i některé prototypy a závodní vozy. No a na závěr 
už se všichni vyhladovělí po celodenním výletování těšili na úplně 
poslední zastávku našeho výletu a tou byla večeře v Poděbradech 
v hotelu Bílá růže. Výlet se vydařil, počasí nám celkem přálo, a tak 
už přemýšlíme, kam vyrazit příští rok.

Bc. Olga Grusová, místostarostka

Stručné informace z obecního úřadu
• Obecní úřad nabízí občanům zajištění povinného čipování psů. 

Čipování psů proběhne v pátek 29. 11. 2019 od 16.00 do 17.00 
hod. u hasičské klubovny za obchodem. Cena čipu 490 - 550 Kč. 

• Obecní úřad nabízí občanům zajištění vývozu odpadních vod 
z jímek, septiků a ČOV. 

 Vývoz se uskuteční v termínu 14. - 15. 11. 2019. Objednávky vý-
vozu jsou přijímány v místním obchodě nebo na OÚ do 24. 10. 
2019. 

• Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 2. 11. 2019. 
 Stanoviště, kde bude odpad vybírán: Klášter 11.40 - 12.05,
 Ledce 12.15 - 12.40 a Újezdec 12.50 - 13.15 hod.

Připravujeme: 
 16.11. Podzimní brigáda na úklid obce - sraz účastníků v 9.00 hod.
  na tradičních místech
 7.12. Výlet - Adventní Brno - odjezd v 7.00 hod. z Ledec,
  předpokládaný návrat do 21.00 hod. - zájemci se mohou
  přihlásit v místním obchodě nebo na OÚ do 2. 12. 2019.

Bc. Miloš Čihák, 
starosta obce

Podzimní „dýňování“, 
 foto Markéta Benešová 

tížný terén. Družstvo starších skončilo na 10. místě (ze 40) a Anetka 
Rydlová mezi jednotlivci na 4. příčce.

Za SDH Jitka Vlčková

Dýňování
Ve  čtvrtek 10. října 2019 po-
řádala místní knihovna pod-
zimní „dýňování“. Děti dlabaly, 
vybarvovaly, lepily a  zdobily 
dýně šípky, jeřabinami, kašta-
ny a  jinými podzimními plody. 
Menším dětem pomáhali rodi-
če. Kreativitě se meze nekladly, 
a tak během odpoledne vznikla 
spousta překrásných dýňových 
strašidýlek, která si děti mohly odnést domů.

 Markéta Benešová, zastupitelka obce

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Účastníci soustředění mladých hasičů na chatě Horalka 
ve Sněžném v Orických horách, foto Jaroslava Čiháková

Obecní výlet
V sobotu 28. 9. 2019 se ráno v 7 hodin sešlo 52 výletníků, aby se 
zúčastnili již tradičního „Obecního výletu“, který se konal letos již 
po šestnácté.
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NEPASICE

OČELICE

Jednou větou z Nepasic
….. v  listopadu oslaví své 85. narozeniny vážená sousedka Da-

nuše HARTVICHOVÁ. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.
….. v listopadu oslaví své 84. narozeniny vážená sousedka Zdeň-

ka TŮMOVÁ. Do  dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.
….. jak bylo uvedeno v  minulém čísle, povedlo se odkanalizovat 
školku v Nepasicích v celkové hodnotě 840 tisíc korun. Na danou 
akci se městu podařilo získat dotaci, která pokryla 50 % nákladů.
….. byla provedena oprava komunikace „U Machačů“ (od restaurace 
směrem k železniční trati), kdy se vybudoval nový kanálek na odvod 
dešťové vody z komunikace číslo 11 a provedla se oprava povrchu.
….. dne 12.10.2019 nás reprezentoval na ČT AUTOR CUPu Richard 
Koreček. Povedl se mu opět husarský kousek a po vynikajícím vý-
konu se zařadil těsně za cyklisty, kteří se tím někdy i živí. Jako ryzí 
amatér skončil na  fantastickém 142. místě v  absolutním pořadí. 
Gratulujeme!
….. dne 26.10.2019 proběhl tradiční LAMPIONOVÝ PRŮVOD do-
plněný o ohňostroj.
….. ZAVÍRÁNÍ NEPASICKÉ CYKLOSEZÓNY tento rok proběhlo 
27.10.2019. 
….. 02.11.2019 se cyklonadšenci zúčastní ZAVÍRÁNÍ HOSPŮDEK.
….. a jedna na konec: „Čím více se společnost vzdaluje od prav-

dy, tím více nenávidí ty, kteří ji říkají.“                   (George Orwell)

Nepasická abeceda    Další díl Nepasické Abecedy.

N
• Nepas Matěj byl zakladatelem osady a podle něho byla i nazvá-

na obec jako lid Nepasův, od čehož již bylo velice blízko k názvu 
Nepasice.

• „Nároďák“ je místem, kde byla dříve obecní váha. Později se pře-
stavěla na místo, kde se setkávalo obecní zastupitelstvo. Ve dru-

hé polovině 20. století byl rozšířen o  společenskou místnost 
a zasedal tam MNV (místní národní výbor).

• „Nepasičtí pěvci“ bylo pěvecké sdružení z Hradce Králové.
• Nepasický, vraťme se! je legenda, která vypráví o  tom, jak ne-

pasičtí odnášeli neboštíka do Třebechovic, ale bylo tak špatné 
počasí, že se z cesty vrátili a chtěli pokračovat, až se vyčasí. Ono 
se však nevyčasilo a  třebechovičtí čekali na  nepasické marně. 
Byl tam tedy hněv, ale i trocha posměchu Tak vzniklo toto rčení.

• Nepasičtí černí Němci. Je legenda, která se traduje z dob roboty. 
Vrchnost cestovala kočárem na  své panství, v  Nepasicích byla 
přepadena lidmi, kteří byli černí a  žvatlali něco na  způsob ně-
meckého jazyka. Sousedními obcemi byli obdivováni, avšak ně-
kdy to přerostlo i v nadávku.

• Nepasický cyklotým je zájmový spolek cyklonadšenců z Nepasic 
a okolí.

• Nepasova cyklomíle vznikla v roce 2009, kdy byl pořádán první 
(O-tý ročník) ročník. Jezdilo se po nové hrázi.

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

Pro HALÓ zpracoval Ing. Stanislav JECH

Nepasické fotookénko
Tentokrát něco pro pamětníky. Možná i  s  otázkou: Kde? Poznáte 
někoho?

Loučení s létem – 31. 8. 2019
Dětský den probíhal poslední prázdninovou sobotu za  krásné-
ho slunného počasí. Celé odpoledne doprovázela reprodukova-
ná hudba. Děti soutěžily v  různých disciplínách, jako např. chůze 
na  chůdách, kroket, poznávání rostlin, puzzle, opičí dráha a  jiné. 
Po  absolvování všech soutěží všichni obdržely balíčky. Další oblí-
benou hrou bylo hledání sladkostí v kupce sena a kousání do pe-
nízkového koláče. Neustále byl také obsazený skákací hrad Frozen. 
A na závěr přišla na řadu diskotéka pro děti i dospělé.

Posvícení – 9. 9. 2019
Posvícenská zlatá hodinka letos vyšla na  pondělí 9.září. Obávali 
jsme se deštivého počasí a  bohužel se naše obavy naplnily. Bez 
ustání pršelo, foukalo a byla opravdu zima. Naštěstí jsme se večer, 
kdy už venku opravdu nešlo sedět ani pod přístřeškem, všichni 
vešli dovnitř. Kačena s knedlíkem a zelím byla vynikající, všem se 
dělaly boule za ušima. Celý večer nám ještě zpříjemnila paní Pavlíč-
ková, která zpívala a hrála na klávesy.

Turnaj v nohejbale a volejbale 

– 12. 10. 2019
Říjnového termínu pro turnaj v nohejbale a volejbale jsme se dost 
obávali, ale nakonec bylo hezčí počasí než někdy v létě. Muži hráli 

nohejbal v počtu pěti dvojic, ženy a mládež hrály volejbal v počtu 
také pěti dvojic. Užili jsme si spoustu legrace a to hlavně při závě-
rečném smíšeném volejbale.
Vítězové v nohejbale - R. Sedlák, V. Baše  a vítězové ve volejbale- 
P. Jarkovská a D. Růžička.

Připravované akce:
27. 10. 2019     Halloweenské dlabání dýní

Autor: Bc. Ivana Novotná

Pro Haló zpracoval a fotografie ze soukromého archívu poskytl 
Ing. Stanislav JECH
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