Blešno
Kraj: Královéhradecký

Okres: Hradec Králové

Správní obvod: Hradec Králové

GPS souřadnice: 50.213914N, 15.930641E

Nadmořská výška: 237 m n. m.

První pís. zmínka: 1496 (526 let)

Počet obyvatel: 434

PSČ: 503 46

Adresa URL: www.blesno.org

O obci
Obec Blešno se nachází východně od Hradce Králové.

Historie obce
V Blešně byla osada již v době prehistorické, jak to dokazují sídelní jámy, vykopané r. 1903 na poli Jana
Hrnčíře u jeho statku čp. 37. Nalezeny v ní byly střepy, železný nůž a přeska. V r. 1921 bylo při
cestě vedoucí od zastávky do vsi vykopáno 7 koster skrčků bez milodarů, ...

Ubytování a restaurace
Občerstvení celoročně zajišťuje hostinec u Janků a ranč Běla s provozem v letních měsících, kde je
navíc možnost projížděk na koních kolem řeky Orlice. V obci je i prodejna potravin a drobného zboží.

Okolí a příroda
K severu se nad obcí táhne nízké návrší s několika lesíky, k jihu se prostírají rozsáhlé louky kolem
řeky Orlice.

Současnost obce
V roce 1992 přestala být obec součástí Třebechovic p.O. a stala se obcí samostatnou. Během 11 let byly
vybudovány chodníky spolu s cyklostezkou a návsí, obec plynofikována, napojena na městský vodovod,
provedena modernizace elektřiny, rozhlasu a osvětlení obce.

Sportovní možnosti
Přírodním parkem Orlice vede část naučné stezky s popisem fauny a flory a cyklostezka, která spojuje
Blešno s okolními obcemi. Obcí vede i zelená turistická trasa.
Ze sportovišť je v obci pěkné a dobře udržované fotbalové a nohejbalové hřiště, tenisový kurt, ...

Památky a zajímavosti
Z pamětihodností stojí za povšimnutí pseudorománská kaplička z roku 1915, zasvěcená Srdci Ježíšovu.
Interiér byl nově renovován v roce 2002 a kaplička znovu vysvěcena královéhradeckým arcibiskupem Karlem
Očenáškem. Památník 10 obětem I. světové války z ...
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Doprava
Obec Blešno se nachází po obou stranách silnice A1/11 vedoucí z Třebechovic pod Orebem do Hradce
Králové.
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