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Přehled investičních akcí v roce 2017 a plán akcí města na rok 2018

Dvojkolejka  „Hradec Králové – Týniště nad Orlicí“

Představujeme Základní školu Třebechovice pod Orebem

Jak to bylo s restaurací Černý kůň

TŘEBECHOVICKÉ HALÓ

Zvonička v Jílovicích



OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝMI BETLÉMSKÝMI TRHY

Pěkně upravené stánky lákaly k nákupu (1), foto: Marta Nosková; Helena Hamplová (2), foto: Marcela Zuchová;
 Koza na střeše (3), foto: Marcela Zuchová; Velbloud na zemi (4), foto: Marta Nosková; Petra Černocká (5), foto: Marcela Zuchová;

Třebechovičtí trubači (6), foto: zdb
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Z NOVOROČNÍHO PROJEVU STAROSTY MĚSTA    

 Vážené dámy a pánové, 
vítám Vás na Masarykově náměstí na tra-
dičním setkání v  podvečer prvního dne 
nového roku 2018. Po slavnostním vytru-
bování Třebechovických trubačů přichá-
zí chvíle na krátké zhodnocení roku prá-
vě minulého a  na  stručný výhled plánů 
a  úkolů roku právě začínajícího. Začnu 
výčtem investičních a  jiných význam-
ných akcí roku 2017:

- Byla dokončena další etapa rekonstrukce Kulturního domu – byl 
odstraněn stávající vstupní přízemní objekt, na  jeho místě při-
stavěn objekt nový, dvoupodlažní, na východní a severní straně 
stávajícího objektu vyměněna okna a  dveře, zateplení a  nová 
omítka a  vybudována nová přístupová komunikace, vše za  cca 
14 mil. Kč. Slavnostní otevření rekonstruovaného Kulturního 
domu proběhlo 21. dubna 2017.

- Počátkem listopadu převzalo město nové zásahové vozidlo, 
cisternu CAS 30 Tatra 815 – 7 jako náhradu za dosluhující Tatru 
CAS 32 z roku 1982. Celková cena vozidla je přibližně 8,5 mil. Kč, 
z toho cca 1 mil Kč z rozpočtu města, zbytek je hrazen ze státní 
a Evropské dotace.

- Rekonstrukce křižovatky ulic Trčkova – Týnišťská a  část ulice 
Čs. legií. Na úseku komunikace v délce téměř 200 metrů provedl 
VAK a.s. Hradec Králové rekonstrukci vodovodního řadu a kana-
lizace za téměř 16 mil. Kč a město následně zainvestovalo rekon-
strukci svršku vozovky, chodníku na severní straně a rekonstruk-
ci veřejného osvětlení za cca 4,5 mil Kč.

- Metropolitní datová síť a kamerový systém města. Ke třem stá-
vajícím stacionárním kamerám bylo nainstalováno dalších sedm 
v západní části města. Všechny tyto kamery jsou ON LINE napo-
jeny na monitory ve služebnách městské policie i policie České 
republiky. Tato etapa si vyžádala částku 3,5 mil. Projekčně se při-
pravují další etapy tak, aby byly monitorovány všechny důležité 
lokality v Třebechovicích.

- Pro městskou policii byl pořízen radar k měření rychlosti moto-
rových vozidel za 365 tisíc Kč.

- Byl pořízen nový dokument v  o  restaurování Třebechovického 
Proboštova betlému, který poslouží k působivé propagaci toho-
to našeho unikátu. Je natočen ve   dvacetiminutové a šestiminu-
tové verzi a  v  několika jazykových mutacích.  Celkové náklady 
ve výši 306 tisíc byly plně hrazeny z Norských fondů.

- Původní šatna hasičů v bývalé hasičské zbrojnici byla nákladem 
cca 140 tisíc Kč  upravena na klubovnu  Klubu důchodců . Domek 
č.p. 134 v Komenského ulici, ve kterém byla stávající klubovna, 
bude z důvodu technického stavu a úpravy přilehlé křižovatky 
v nejbližší době demolován.  

- Rozšíření veřejného osvětlení o celkem 9 svítidel v ulicích Čap-
kova, Šárovcova a v místní části Štěnkov za celkem 290 tisíc Kč

- Zabezpečení exponátů v Třebechovickém muzeu betlémů – byl 
nainstalován bezpečnostní kamerový systému za143 tisíc Kč.

- Nákup komunální techniky pro příspěvkovou organizaci Tech-
nické služby – bylo zakoupeno mulčovací přídavné zařízení 
za nakladač Weidemann a posypové zařízení na sekačku Ferrari 
za celkem 450 tisíc Kč.

- Byla provedena oprava svršku  části  ulice Bědovické, Na  Sta-
vě, Trčkova a komunikací v místních částech Polánky a Štěnkov 
za celkem 3,5 mil. Kč. 

- Úprava sadu na Orebu. Za celkem 722 tisíc Kč /336 tisíc Kč státní 
dotace, zbytek z rozpočtu města/ byla provedena úprava terénu, 
obnova travnatých ploch průřez případně kácení starých stromů 
a výsadba nových ovocných stromů – původních místních odrůd.

- O  letních prázdninách proběhly i  významné opravy a  úpravy 
ve  školských zařízeních: ve  školní jídelně základní školy byla 
pořízena nová vzduchotechnika, ve  třetím nadzemním podlaží 
byla provedena výměna podlahové krytiny, v domě dětí a mlá-

deže na severní, východní a jižní straně kompletní výměna oken  
a  v  mateřské škole nutné drobnější technické úpravy. To vše 
za celkem 1,3 mil Kč. 

- Ke  konci roku byl pořízen do  školní jídelny nový konvektomat 
za cca 237 tisíc Kč. Kč

- Dotační program zmírnění negativních vlivů vzniklých těže-
ním štěrkopísku v dobývacím prostoru Běleč n. O. využilo letos 
26 občanů Krňovic, kterým bylo proplaceno celkem290 tisíc 
Kč. Tyto finanční prostředky získalo město na  základě dohody 
od Městských lesů Hradec Králové a.s.  

- V bývalé prodejně v Polánkách bylo upraveno sociální zařízení, 
plynové topení a provedena výmalba za cca 265 tisíc Kč.   

- Pracovalo se i  na  projektových dokumentacích /např. na  další 
etapě rekonstrukce zimního stadiónu, cyklostezce Třebechovi-
ce – Krňovice, rekonstrukce ulice Trčkovy a části ulice Týnišťské, 
křižovatky ulic Komenského a Čs. legii atd…/ na které bylo vyna-
loženo celkem více jak 600 tisíc Kč.

 Celkem bylo v  roce 2017 na  investiční a  jiné významné akce 
města proinvestováno téměř 38,5 mil. Kč, z  toho dotace činily 
8,1 mil Kč,  zbytek byl uhrazen z rozpočtu města. Navíc počátkem 
května uvedla Správa železniční dopravní cesty do  provozu troje  
nově instalované závory v ulicích Pardubické, Na Stavě a Týnišťské 
a to místě stávajících nechráněných železničních přejezdů, celkem  
za  téměř 27 mil. Kč. Investice společnosti VAK a.s. Hradec Králové 
na  území našeho města v  roce 2017 budou uvedeny v  únorovém 
čísle Haló.
 Ale město nejsou jen investice. Také v roce 2017 žily Třebechovi-
ce pestrým kulturním, sportovním a společenským životem. Z ně-
kterých významných akcí můžeme jmenovat Den matek, slavnostní 
otevření kulturního domu po  II. etapě jeho rekonstrukce, loučení 
s létem, divadelní přehlídku ochotnických souborů Sympsion, Bet-
lémské trhy které i  letos navštívilo více jak tři tisíce návštěvníků 
a  blok adventních a  vánočních kulturních akcí.  Město mimo své 
příspěvkové organizace podporovalo kulturní, sportovní a zájmové 
organizace s důrazem na činnost mládeže a to i  finančně částkou 
cca 2,5 mil Kč.
 Při této příležitosti musím poděkovat zastupitelům, členům rady 
města, pracovníkům městského úřadu a  příspěvkových organiza-
cí města, spolkům, podnikatelům a všem těm, kteří se jakýmkoliv 
způsobem zasloužili o rozvoj našeho města a přispěli ke zvyšová-
ní kvality života jeho obyvatel.  Rok 2017 považuji pro naše město 
za rok úspěšný. 
 A na nyní ještě krátký pohled vpřed, do nastávajícího roku 2018. 
Nejdříve, co se týká investic a jiných významných akcí:
 Během několika málo týdnů by mělo být rozhodnuto o  naší 
žádosti o  dotaci z  IROP na  první etapu realizace cyklostezky Tře-
bechovice – Krňovice, zahrnující i podchod pod silnicí I/11. Pokud 
bude o  naší žádosti rozhodnuto kladně, měla by být tato akce 
za cca 27 mil. Kč uskutečněna v letošním roce a to i s přímo navazu-
jící úpravou křižovatky silnic I/11 a II/298  /tzv. „Krňovické“/, kde by 
investorem bylo ŘSD.
 Letos počítáme s  další etapou rekonstrukce kulturního domu, 
která bude zahrnovat novou přístavbu na jižní straně objektu, kde 
v přízemí je navrženo nové sociální zařízení pro pořádání venkov-
ních akcí a nové soc. zařízení pro herce přístupné ze šatny herců. 
V  patře této přístavby je navržena klubovna a  sklad. Stávající ob-
jekt kulturního domu bude propojen s  novou přístavbou vstupní 
části a  rozšířen prostor pro návštěvníky, dále bude provedena 
nová vzduchotechnika vč. rekuperace, nové rozvody ústředního 
topení včetně zdroje, nové rozvody vody a kanalizace, nová elek-
troinstalace, slaboproud, EPS a  EZS. Odhad nákladů je v  rozmezí 
15 - 16 mil. Kč bez DPH.
 Před několika dny, těsně po Vánocích, jsme obdrželi zprávu Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, že naše žádost o dotaci 
na projekt s názvem „Rekonstrukce zimního stadionu II. etapa“ byla 
zamítnuta. Budeme proto dále hledat možné finanční zdroje, aby 
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kompletní rekonstrukce zimního stadiónu mohla být v  dohledné 
době zdárně dokončena. 
 Plánuje a  připravuje se dále úprava přechodu na  silnici II/299 
v Polánkách /bude podána již druhá žádost o státní dotaci/, rekon-
strukce Týnišťské ulice v  úseku od  křižovatky „Na  Roli“ po  křižo-
vatku s ulicí Pod Zahrady, oprava mostu ve Štěnkově, další opravy 
školských zařízení, oprava komunikací, atd. atd. Řeší se vybudování 
nového separačního dvora. Konkrétně upřesněný plán investic a ji-
ných významných akcí letošního roku bude schvalovat zastupitel-
stvo města spolu s  přidělením potřebných finančních prostředků 
na svém únorovém a březnovém zasedání. 
 V souvislosti s připravovanou stavbou SŽDC s názvem „Moder-
nizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Or-

licí (mimo)“ budeme průběžně jednat s  investorem, projektantem 
a případně i  s dalšími subjekty o eliminaci všech potencionálních 
negativních vlivů a dopadů této plánované stavby na naše město.  
 Určitě budeme také letos podporovat sportovní, kulturní a spol-
kové aktivity ve městě s důrazem na mládež a to i formou veřejné 
finanční podpory. Jednou z našich dalších hlavních priorit je a i na-
dále zůstává bezpečnost a pořádek ve městě. 
 Vážené dámy a  pánové, milí spoluobčané, naším cílem je, aby 
se v Třebechovicích dobře bydlelo a dobře a kvalitně žilo. To však 
není možné také bez dobrých mezilidských vztahů a o ty se musí-
me snažit my všichni. Přeji Vám hezký zbytek prvního dne nového 
roku a vše dobré v celém roce 2018.

Ing. Jiří Němec, starosta města

Požadavky města Třebechovice pod Orebem na SŽDC související s akcí „Mo-

dernizace traťového úseku Hradec Králové – Týniště nad Orlicí“
 Problematika akce „Moder-
nizace traťového úseku Hradec 
Králové (mimo) – Týniště nad 
Orlicí (mimo)“ byla projedná-
vána na  zasedání zastupitel-
stva města dne 24. října 2017 
a  6. prosince 2017, na  pracovní 
schůzce dne 22. listopadu 2017 
za účasti zástupců Správy želez-
niční dopraví cesty, Ředitelství 
silnic a  dálnic ČR, Správy silnic 
Královéhradeckého kraje, Údrž-
by silnic Královéhradeckého 
kraje, Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje, projekční 
firmy PRODEX spol. s r.o. a měs-
ta Třebechovice pod Orebem 
a na zasedání rady města dne 6. 
prosince 2017. 
 Na  základě těchto jednání 
vzneslo město Třebechovice 
pod Orebem na  Správu želez-
niční dopravní cesty (na  vědo-

mí projekční firma Prodex spol. 
s r.o.) následující požadavky:
- komplexní řešení protihlu-

kových opatření podél želez-
niční tratě na  celém katastru 
města

- komplexní řešení antivibrač-
ních vlivů podél železniční 
tratě na celém katastru města

- zachování stezky pro pěší 
a  cyklisty podél železniční 
trati od  vlakového nádraží 
po  železniční přejezd v  ul. 
Na Stavě

- zachování obslužné komu-
nikace od  železničního pře-
jezdu v  ul. Hradecká (u  Feli-
city) po  severní straně trati 
do obce Blešno

- zřízení vlakové zastávky 
v místní části Nepasice

- mimoúrovňové křížení ul. 
Hradecká se železniční tratí

- mimoúrovňové křížení silni-
ce II/298 se železniční tratí 
na východní straně města

- úpravu komunikace v  ul. 
Za  Tratí tak, aby vyhovovala 
platným normám a  předpi-
sům a  aby bylo možno za-
slepit ul. Resslovu v  Heldově 
parku pro nákladní automo-
bilovou dopravu

- upravit komunikaci v  ul. 
Za Tratí od  přejezdu v  ul. Re-
sslova po  přejezd u  fi rmy 
Inkea včetně odtěžení stáva-
jícího valu v návaznosti na zru-
šení železničního přejezdu 
P4015 v KÚ Třebechovice pod 
Orebem

- preferovat nadjezd nad že-
leznicí na  východní straně 
města (Štěnkovská křižovat-
ka – Vitouškova ul.) případně 
i  na  úkor navrhovaného mi-

moúrovňového křížení na zá-
padní straně města

- technické posouzení a  ná-
slednou případnou realizaci 
podchodů pro pěší a cyklisty 
pod plánovanou železniční 
dvoukolejkou v  ulici Za  Tratí 
(v  místě rušeného přejezdu), 
v  ulici Na  Stavě a  zejména 
v  ulici Pardubické v  návaz-
nosti na  stezku pro pěší 
a  cyklisty Třebechovice p.  O. 
– Krňovice

- optimalizaci a  technické po-
souzení umístění druhé kole-
je v  oblasti od  nádraží v Tře-
bechovicích p.  O. ve  směru 
na Týniště n. O. a to vzhledem 
k její požadované maximálně 
možné vzdálenosti od  obyt-
ných budov
Třebechovice p. O, 13. 12. 2017
Ing. Jiří Němec, starosta města

INFORMACE Z MÚ

Výpis usnesení z jednání Rady města Třebechovice p. O.

 ◘ Rada města schvaluje rozpočet Technických služeb Třebechovi-
ce pod Orebem na rok 2018 ve výši 25.531 tis Kč.

 ◘ Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  nebytové 
prostory Hradecká 1230 s p. HO VANEM CHIENEM, se sídlem Mí-
rové nám. 72, Dobříš, na dobu neurčitou od 1.1.2018.

 ◘ Rada města schvaluje adresu Spolku klubu důchodců, Na Tvrzi 
1148, Třebechovice pod Orebem. 

 ◘ Rada města schvaluje předložený návrh rozpočtu Domova dů-
chodců  ChD – Zdislava na rok 2018 ve výši 24.259 tis. Kč.     

 ◘ Rada města schvaluje rozpočet Základní školy Třebechovice 
p. O. (hlavní a hospodářská činnost) na rok 2018 ve výši 36.584 
tis. Kč a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 – 2020.

 ◘ Rada města schvaluje nákup nového konvektomatu od  firmy 
InterGast a. s., Na Vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10 Záběhlice, 

Zastupitelstvo města 

 ◘ schvaluje: 

 Návrh rozpočtu na rok 2018 ve výši 113.964,33 tis. Kč.
 ◘ posoudilo:

Mezitímní účetní závěrku Města Třebechovice pod Orebem 
k 30. 9. 2017 ve smyslu § 26 odst. 1 vyhlášky 220/2013 o schvalo-

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Třebechovice p. O. ze dne 6. 12.2017

IČ: 629 17 153, v ceně stroje 272 237,90,- Kč vč. DPH do školní 
jídelny Základní školy Třebechovice p. O.

 ◘ Rada města schvaluje organizaci TMB Třebechovice p. O. rozpo-
čet na rok 2018 ve výši 7.365,27 tis. Kč.

 ◘ Rada města schvaluje rozpočet hlavní a  hospodářské činnos-
ti Domu dětí a mládeže Třebechovice p. O. na rok 2018 ve výši 
3.213 tis. Kč.

 ◘ Rada města schvaluje ZUŠ Třebechovice p. O. rozpočet pro hlav-
ní činnost na rok 2018 ve výši 6.622 tis. Kč.

 ◘ Rada města schvaluje rozpočet Heldovy městské knihovny Tře-
bechovice p. O. na rok 2018 ve výši 1.937 tis. Kč.

 ◘ Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola 
Třebechovice pod Orebem rozpočet na rok 2018 ve výši 13.034 
tis. Kč.

vání účetních závěrek a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žád-
né skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že účetnictví není 
úplné, průkazné, nebo že nastaly předvídatelné ztráty a rizika.

 ◘ pověřuje:

Radu města prováděním rozpočtových opatření u jednoho roz-
počtového opatření do výše 100 tis. Kč včetně.
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 Objekt restaurace Černý kůň 
na  Masarykově náměstí byl 
dlouhou dobu využíván jako 
školní jídelna a  hudební škola.  
V polovině devadesátých let 
minulého století ho město jako 
tzv. osoba povinná vydala resti-
tuentovi, od kterého ho násled-
ně odkoupila firma Invates s.r.o., 
přízemí upravila a pronajala jako 
restauraci. Po zániku společnos-
ti Invates se stal majitelem ob-
jektu jeden z  jejích jednatelů.  
Nabídka kvalitního stravování 
a  občerstvení v  centru města je 
v Třebechovicích aktuální nejen 
pro naše občany, ale i vzhledem 
k  turistům, kterých jen do  Tře-
bechovického muzea betlémů 
na  Masarykově náměstí zavítá 
ročně až 30 tisíc. Doposud tyto

Restaurace v centru našeho města

restaurační služby (mimo někte-
rých dalších zařízení) velmi dobře 
plnila právě restaurace Černý kůň.
 V  září 2017 ale podal výpo-
věď z  nájemního poměru pro-
najímateli stávající nájemce 
a  provozovatel této restaurace. 
Současný majitel následně zve-
řejnil prostřednictvím realitní 
kanceláře záměr dalšího proná-
jmu restaurace, nebo případně 
prodeje celého objektu. Městu 
však žádná nabídka majitelem 
nemovitosti v  tuto dobu před-
ložena nebyla. Někteří zastu-
pitelé se tuto informaci pouze 
doslechli a  začali s  ní následně 
pracovat. Vedení města pak 
ve  snaze zachovat toto zaříze-
ní ve  stávající formě provozu 
několikrát kontaktovalo sou-

časného majitele a  deklarovalo 
zájem o  případnou koupi ob-
jektu. Ten ale jednal již dříve 
paralelně s více zájemci a městu 
předložil 20. listopadu nabídku, 
kterou o den později projednala 
rada města. Nabídka obsahova-
la požadovanou pevnou cenu 
a  pevně daný termín podpisu 
kupní smlouvy – nejdéle do 30. 
listopadu 2017 do  12.00 hodin. 
K  zodpovědnému a  právně čis-
tému postupu tohoto nákupu, 
zejména podle zákona o obcích, 
by ale bylo třeba zajistit aktuál-
ní znalecký posudek s  určením 
ceny obvyklé za  koupi nemo-
vitosti a  několik dalších doku-
mentů a  informací, připravit 
text kupní smlouvy, vše před-
ložit k  následnému prostudo-

vání radě města a zastupitelům 
a  svolat mimořádné zasedání 
zastupitelstva, na  kterém by 
byla tato záležitost projednána. 
Bylo konstatováno, že lhůta cca 
10 kalendářních dnů, stanove-
ná prodávajícím k  případnému 
podepsání smlouvy na koupi re-
staurace Černý kůň, není posta-
čující k zodpovědnému rozhod-
nutí zastupitelstva města v této 
záležitosti. 
 Ve snaze zajistit a dlouhodo-
bě stabilizovat nabídku kvalit-
ního stravování a  občerstvení 
zkoušíme jednat s  majiteli ob-
dobného objektu v  centru Tře-
bechovic.

7. prosince 2017 
Ing. Jiří Němec,
 starosta města

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme do života narozené děti
(listopad, prosinec 2017)
Hana Adléta Hrabincová Lola Drbalová
Šimon Gruntorád Lilien Divilová
Kristýna Novotná Vojtěch Mičan
Bohumil Kozák

Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu
(leden 2018)
Jaroslava Kubálková Hana Potočková
Oldřich Michera Vlasta Marhanová
Jindřich Freivald Helena Havlíková

Gratulace paní Alžbětě Hrochové 
 Dne 26. listopadu 2017 osla-
vila paní Alžběta Hrochová

z Třebechovic p. O. své stole-
té narozeniny. Jménem celého 
našeho města srdečně blaho-
přejeme a připojujeme přání 
stálého a pevného zdraví, dobré 
pohody, radosti a osobní spoko-
jenosti.

Ing. Jiří Němec,
 starosta města

Nevídané – 5 generací žen, paní Alžběta Hrochová s dcerou,
 3 vnučkami, 2 pravnučkami a 2 prapravnučkami.

Loučíme se se zemřelými spoluobčany
(listopad, prosinec 2017)
Věra Šestáková
Ladislav Vodochodský
Zdeněk Čížek
Jindřiška Černá

Oznámení MÚ
Výzva k podání žádosti o veřejnou finanční podporu

Žádat mohou právnické osoby, které působí v  oblasti sociální a  zdravotní péče, podpory rodiny, tělovýchovy a  sportu, kultury, 
naplňování volného času občanů, zvláště pak dětí a mládeže, ochrany životního prostředí, požární ochrany, protidrogových aktivit  
a prevence kriminality.
Žádost musí být na předepsaném tiskopise, který si lze vyzvednout na Finančním odboru
Městského úřadu v Třebechovicích pod Orebem nebo na stránkách města (směrnice č.2/2015 – Zásady pro poskytování a čerpání 
dotace a návratné finanční výpomoci).  Podrobnější informace lze získat na finančním odboru.
Podání žádosti je nutné provést do 15. 2. 2018.

Finanční odbor MěÚ Třebechovice pod Orebem
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Změna přednosti v jízdě – Křižovatka u restaurace Na Roli

FEJETON

ZPRÁVY POLICIE

 Pour Felicitas. Pro štěstí. To si 
přejeme v novoročenkách a ob-
čas přidáme navíc lásku a zdraví. 
Zdraví a  láska je jasná, ale co je 
to štěstí? Zkuste si ho definovat 
v  rodině nebo v  práci. Napiš-
te si na  papírek, co považuje-
te za  štěstí, a  pak to srovnejte 
s  ostatními. Ve  stočlenné sku-
pině najdete 100 definic štěstí. 
Štěstí pro jednoho může být 
neštěstím pro druhého. Štěs-
tí je relativní. Mám známého, 
který spadl při česání hrušek ze 
stromu, zlomil si nohy a  páteř 
a  na  invalidním vozíku všem 
vykládal, jaké měl štěstí, že se 

Co je štěstí

 Městská policie upozorňuje 
občany na  ZMĚNU PŘEDNOS-

TI V  JÍZDĚ na  nově otevřené 
křižovatce u  restaurace Na  Roli, 
křižovatka ulic ČSl. legií – Trč-
kova – Týnišťská. Hlavní silnice 

nezabil. Říká se, že štěstí přeje 
připraveným. Známá je anekdo-
ta, ve  které Skot prosí neúspěš-
ně Boha o  výhru v  loterii. Bůh 
to po letech nevydrží a z nebes-
kých výšin na  něj zařve: „Když 
chceš vyhrát, tak si musíš koupit 
los!“
 Štěstí je být zdravý. Jsme-li 
nemocní, je štěstí najít lékaře, 
který nám pomůže. Štěstím lé-
kaře je, když se mu podaří pa-
cienta uzdravit a  on na  něj ne-
podá trestní oznámení. O  štěstí 
mluvíme, když něco děláme 
špatně a ono to dobře dopadne. 
Šťastný bývá zahradník, když 
mu vykvetou první růže, sleč-
na v „tanečních“, když ji netlačí 

boty po  mamince, „páťák“, že 
nebyl vyvolán z  přírodopisu, 
sousedka, které se vrátil zatou-
laný pes.
 Nejvíce býváme šťastní, když 
to nevíme, štěstí nepotřebu-
jeme nebo o  něm nepřemýšlí-
me. Štěstí nemá vždy hmotný 
podklad, je produktem našeho 
myšlení, výkladu skutečnosti. 
Šťastný je ten, který si nepři-
pouští negativní myšlenky, který 
věří tomu, že vždycky všechno 
dobře dopadne. Nevím, proč se 
říká, že má člověk z pekla štěstí. 
Mohlo by být také z nebe nebo 
přímo z  nás – to je nejjistější. 
Štěstí nosí čtyřlístky, sedmičky, 
zaklepání na dřevo. Šupina v pe-
něžence. I když o tom mám po-

chybnosti. Asi je větší štěstí mít 
v peněžence rovnou peníze. Pak 
se ovšem budeme bát, aby nám 
někdo peněženku neukradl. Do-
kážeme být pečliví při dělení 
štěstí na malé a velké. To malé se 
zvětšuje, můžeme-li ho s někým 
sdílet. Velké štěstí je mít milují-
cího partnera nebo partnerku, 
zajímavou práci nebo „koníčky“, 
přátele, rodinu, s  kterou může-
me své radosti i  obavy sdílet. 
Štěstí je, můžeme-li být pro své 
okolí nějak prospěšní. Důležité 
je také, abychom štěstí doo-
pravdy chtěli a  přáli ho i  všem 
ostatním. Zní to jako pohádka, 
ale budeme-li mít štěstí, tak se 
to podaří.

Jindřich Tošner

Kresby Lubomír Lichý

KULTURA

Výstavy v muzeu

 Muzeum se o  vánočních 
svátcích těšilo velkému zájmu 
návštěvníků. Obdivovali nejen 
Třebechovický Proboštův bet-
lém, ale i  další betlémy ve  vý-
stavách – Betlémy z  Orlických 
hor a  Malované Vánoce. Pokud 
jste ještě nestihli navštívit vá-
noční výstavu betlémů, máte 
příležitost do 4. února 2018, kdy 
výstava Malované Vánoce kon-
čí. Vystřídá ji výstava věnovaná 
100. výročí vodáckého sportu 
v  Třebechovicích pod Orebem. 
Vodácký oddíl Třebechovice 
představí návštěvníkům boha-
tou historii tohoto oblíbeného 
sportu. Nebudou chybět do-
bové fotografie, amatérské fil-
mové záběry, poháry, medaile, 

diplomy atd. Výstava se bude 
konat od 18. února do 10. března 
v 1. patře muzea. 

vede z  ulice Týnišťská do  ulice 
Čsl. Legií, ulice Trčkova je nyní 
vedlejší. Při vjezdu do křižovatky 
z ulice Trčkova je nově umístěná 
dopravní značka „Stůj, dej před-
nost v jízdě!“.
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JÍZDNÍ ŘÁDY

Vlakové a autobusové spojení Třebechovic pod Orebem a okolí
Pro přehled a orientaci o možnostech cestování jsme pro Vás vybrali z nových jízdních řádů vlaků a autobusů platných
od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018. 
Jízdní řády vlaků

Odjezd vlaků ze stanice Třebechovice p. O. směr Hradec Králové:

4:44x (nejede 23. 12. 2017 až 1. 1. 2018), 5:19x, 5:38xSp (nejede 23. 12. 2017 až 1. 1. 2018), 5:41s+ (nejede 25. 12. a 1.1.), 6:16x, 6:38R 

(nejede 25.12. a 1. 1.), 7:20xs (nejede 31. 3., 7. 7., 29. 9., jede 30. 3., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 28. 9.), 7:40xSp, 7:42s+, 8:19x, 8:39Sp (nejede 25. 12.), 
9:20x (nejede 23. 12. 2017 až 1. 1. 2018), 9:39Sp, 10:40, 11:40, 12:38Sp, 13:22x, 13:42s+, 13:47xSp, 14:17x (nejede 23. 12. 2017 až 2. 
1. 2018, 1. 7. až 31. 8.), 14:39Sp, 15:03xs (nejede 24. 12. 2017 až 1. 1. 2018, 31. 3., 7. 7., 29. 9., jede 30. 4., 5. 7., 28. 9.), 15:22x, 15:42s+, 
15:47xSp, 16:17x, 16:39Sp, 17:22x, 17:42s+ (nejede 24. 12.), 17:47xSp, 18:39Sp, 19:40 (nejede 24. a 31. 12.), 20:39 (nejede 24., 25. 
a 31. 12.), 21:41 (nejede 24., 25. a 31. 12.), 23:05xs (nejede 25. – 29. 12, jede 1. 4., 5. – 6. 7.)
Odjezdy vlaků ze stanice Hradec Králové, hl. n. směr Třebechovice p. O.:

4:31xs (nejede 30. 12. 2017, 31. 3., 7. 7., 29. 9., jede 28. 9.), 5:03xs ( jede 30. 3., 5. 7., 28. 9., nejede 31. 3., 7. 7., 29. 9.), 6:02xSp, 6:02s+, 
6:39x, 7:05Sp, 8:03, 9:05Sp, 10:03, 11:05Sp, 12:03, 12:22xs (nejede 24. 12. 2017 – 1. 12. 2018, 31. 3., 7. 4., 29. 9., jede 30. 3., 28. 9.), 
13:05Sp, 13:29x (nejede 23. 12. 2017 - až 2. 1. 2018, 1. 7. až 31. 8.), 14:02xSp, 14:03s+, 14:19x, 15:06Sp, 15:29x, 16:02xSp, 16:03s+, 
16:19x, 17:05R (nejede 24. a 31. 12.), 17:29x, 18:04 (nejede 24. 12.), 19:05Sp (nejede 24. 12.), 20:03 (nejede 24. a 31. 12.), 21:05 (nejede 
24., 25. a 31. 12.), 22:10s ( jede 30. 3., 1. 4., 5. a 6. 7., 28. 9., 17. 11.), 22:30x 
Vysvětlivky: x - jede v pracovní dny, s - jede v sobotu, + - jede v neděli a státem uznané svátky, Sp - spěšný vlak, R -  rychlík
Jízdní řády autobusů:

Odjezdy autobusů ze zastávky Třebechovice p. O. – náměstí:

směr Hradec Králové - přes Nepasice: 

5:15x, 5:40x, 7:06x (nejede od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018), 8:00x, 10:02x, 10:45s+ (nejede 24. 12.), 12:47x, 14:17x (nejede od 23. 12. 
2017 do 1. 1. 2018), 15:40xs+ (nejede 24. 12.,   25. 12., 31. 12.), 16:40x (nejede od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018,3. 2., od 1. 7. do 31. 8.)
směr Hradec Králové - přes Běleč nad Orlicí:

5:17x, 6:12x, 9:52x, 13:11x (nejede od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018, 2. 2., od 19. 2. do 23. 2., 29. 3., od 1. 7. do 31. 8., od 29. 10. do 30. 10.), 
14:35x, 15:30x  
Odjezdy autobusů z Hradce Králové (Terminál HD) 

směr Třebechovice p. O. - přes Nepasice:

7:10x (nejede od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018, od 1. 7. do 31. 8.), 10:55 (nejede 25. 12., 26. 12., 1. 1.), 12:05x, 14:20x, 14:55xs ( jede 31. 12., 
30. 3., 5. 7.), 16:10x (nejede od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018, od 1. 7. do 31. 8.), 18:10x+ (nejede 24. 12., 31. 12., 30. 3., 5. 7., 28. 9.)
směr Třebechovice p. O. - přes Běleč n. O.:

6.05x, 9:30x, 10:55x (nejede od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018), 12:30x (nejede od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018, 2. 2., od 19. 2. do 25. 2.,29. 3., 
od 1. 7. do 31. 8., 29. a 30. 10.), 14:05x, 15:05x (nejede od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018), 16:55x 
Vysvětlivky: x - jede v pracovní dny, + - jede v neděli a státem uznané svátky, s - jede v sobotu                  BEZ ZÁRUKY, zdroj: www.idos.cz

Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola

 Konec kalendářního roku je 
v mateřské škole tradičně nabitý 
sladkým očekáváním a  rozzáře-
nými dětskými tvářemi. Ve všech 
třídách děti se svými učitelkami 
chystají program na  besídky 
pro své rodiny, drobné dárečky 
a  přáníčka. Ty pak potěší nejen 

rodiče, ale i  babičky, dědečky 
a  další četné příbuzenstvo, kte-
ré k  nám přijde „nasát“ kouzel-
nou atmosféru Vánoc. Zpíváme, 
tančíme, lovíme z  trémy zkou-
šené paměti říkanky a  básně, 
ochutnává se cukroví, co děti 
samy napekly, a  třeba i  něco 
s  rodiči vyrábějí pro zkrášlení 
svých domovů. Když přijde Je-

žíšek do  školky a  v  každé třídě 
září vánoční strom, pod kterým 
je plno dárků, přála bych Vám 
všem zažít tu energii! Ale to 
jsme skoro na  konci adventu! 
Ten u  nás začíná příchodem sv. 
Mikuláše a obdarováváním hod-
ných i  těch nejhodnějších. Aby 
nám těšení rychleji utíkalo, vyje-
li jsme na výlety na vánočně vy-
zdobený zámek v  Nechanicích, 
ozdobili stromky a  prohlédli si 
Zoo ve  Dvoře Králové, navštívi-
li Skanzen v  Krňovicích, přijali 
jsme pozvání na  výrobu vánoč-
ních ozdob do  DDM a  tradičně 
jsme všichni  rozzářili oči a ztich-
li za zvuků kukání kukačky a cin-
kání zvonků při návštěvě Tře-
bechovického muzea betlémů. 
S příchodem Vánoc přišla i paní 
Zima a  my jsme ji stačili přiví-
tat v „bílém“- děti  se nastrojily 
do  bílých punčocháčů, krajek 
a  košilek a  slavnostní nálada 

dýchala Nepasicemi, Heldovkou 
i Tyršovkou. 
 Děkujeme všem, kteří s námi 
sdílejí radost, pomáhají, přispí-
vají a naslouchají......
 Přejeme hodně zdraví a opti-
mismu po celý příští rok jménem 
dětí a  celého personálu mateř-
ské školy.



8 Třebechovické Haló

PŘEDSTAVUJEME VÁM TŘEBECHOVICKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 Základní škola, Třebechovice 
p.  O., okres Hradec Králové je 
oficiální název jedné ze tří škol-
ských příspěvkových organizací. 
A  tato organizace je tou nej-
větší. Její kapacita je 700 žáků, 
kapacita školní družiny potom 
150 žáků (5 oddělení školní 
družiny).
 Podoba současné základní 
školy se rodila postupně od roku 
1977 až do  současnosti. Dne       
1. června 1977 byl slavnostně 
otevřen v  krásné klidné lokalitě 
ulice Na Stavě první desetitřídní 
pavilón celého komplexu. Dnes 
zde jsou umístěny třídy druhého 
stupně.
 K 31. 8. 1983 byl předán k uží-
vání druhý, jediný třípodlažní 
pavilón, do  kterého je umístěn 
celý první stupeň, 3 třídy dru-
hého stupně a 5 oddělení školní 
družiny. Zároveň byla k  tomuto 
roku dobudována kotelna, čímž 
získala škola vlastní vytápění. 
Následně došlo k  propojení 
těchto dvou budov. Na jaře 1991 
byl dokončen centrální pavilón, 
ve  kterém jsou toho času umís-
těné dvě zbývající třídy druhého 
stupně. V  letech 1992-1994 do-
stal současnou podobu hlavní 
vchod do školního areálu. V pří-
zemí centrálního pavilónu byla 
vybudována prostorná školní 
jídelna. V  roce 1996 byla dosta-
věna tolik potřebná tělocvična. 
Od této doby došlo na základní 
škole k  velikému množství růz-
ných oprav, úprav a rekonstruk-
cí za  několik desítek miliónů 
korun. Jmenujme ty největší 
akce: postupné opláštění všech 
pavilónů (2006-2015) se součas-
nou výměnou oken za hliníkové, 
opláštění střech prvního a  dru-
hého pavilónu, vybudování hři-
ště s umělou trávou, rekonstruk-
ce všech toalet, modernizace 
interiéru – výměna podlahových 

krytin, zářivkového osvětlení, 
osazení oken žaluziemi či role-
tami na  elektrický pohon, mo-
dernizace odborných učeben 
(chemie, výpočetní technika, 
multimediální učebna, žákovská 
kuchyňka...), modernizace školní 
jídelny spojené i  s  nákupy mo-
derního zařízení (konvektomaty, 
myčky, různé roboty...) komplet-
ní výměna žákovského nábytku, 
vybavení školy moderní techni-
kou ICT a zasíťování....
 Budování školy je v podstatě 
nikdy nekončící proces, kdy je 
každým rokem zejména po hlav-
ních prázdninách pro zaměst-
nance školy a  samozřejmě pro 
žáky připravené nějaké překva-
pení.
 V  současné době navštěvuje 
naši školu cca 630 žáků, které 
máme umístěné ve  26 třídách 
(průměrná naplněnost třídy 
24-25 žáků).
 Ve  škole pracuje cca 40 pe-
dagogických pracovníků, včetně 
4 vychovatelek, a 20 provoz-
ních zaměstnanců, z nichž 8 jich 
pracuje ve školní jídelně.
 Ve  škole máme 7 odborných 
pracoven (učebnu chemie, hu-
dební výchovy,  elektroučebnu, 
učebnu chemie, počítačovou 
učebnu, multimediální učebnu, 
interaktivní učebnu a  učebnu 
přírodopisu) a  knihovnu s  veli-
kým počtem titulů.
 Máme dostatečné vybavení 
i  na  tělesnou výchovu a  sport. 
Naši žáci celoročně využívají 
hřiště s  umělou trávou, dva an-
tukové kurty a  jedno hřiště as-
faltové. Naše tělocvična je též 
moderní a skvěle vybavená. Její 
povrch je vhodný jak pro školní 
tělesnou výchovu, tak pro mno-
hé sporty.
 V  dnešní době musí být kaž-
dá škola dostatečně vybavena 
v  oblasti ICT. Ani v  tomto naše 

škola rozhodně nezaostává. 
Naprostou většinu vybavení se 
nám podařilo zadotovat z  ev-
ropských fondů. Stávající zabez-
pečovací systém na  škole byl 
doplněn moderním kamerovým 
systémem, který monitoruje 
v  podstatě celý pozemek ško-
ly včetně některých stěžejních 
míst uvnitř školy (v  provozu 
pouze po  vyučování). Provozo-
vání kamerového systému bylo 
schváleno ÚOOÚ.
 Aktivity žáků a  učitelů se 
odehrávají i  mimo školu. Veřej-
ná vystoupení žáků považujeme 
za  důležitou součást výchov-
ně vzdělávací práce. Pořádáme 
nebo se pravidelně účastníme 
několika akcí:
- koncert k  zahájení adventu 

v kulturním domě
- vystoupení ke  Dni matek 

na Masarykově náměstí
- slavnostní rozloučení s  žáky 

9. ročníku v kulturním domě
- školní akademie tamtéž
- charitativní akce – vánoční 

cukroví pro děti z  Dětského 
domova v  Sedloňově, Měsíc 
pomoci těžce nemocným dě-
tem...

 Ve  spolupráci se ZUŠ v  Tře-
bechovicích p.  O. organizujeme 
tradiční dětské koncerty (pod-
zimní, vánoční a velikonoční).
 Většinou v  únoru pořádáme 
lyžařské výcviky žáků 7. ročníku 
v  Deštném v  Orlických horách. 
Této akce se účastní vždy vět-
šina sedmáků. Pro žáky nižších 
ročníků jsme organizovali školy 
v  přírodě. Na  tuto akci vyjíždě-
jí v  květnu a  červnu zpravidla 
žáci 5. ročníku. Kromě toho je 
pořádána řada exkurzí (Praha, 
Škoda Mladá Boleslav, Sklárny 
Harrachov, ZOO Dvůr Králové, 
hvězdárna HK, Muzeum řemesel 
v  Letohradě…) a  školních výle-
tů. Žáci naší školy se pravidelně 

účastní představení v  divadle 
Drak, vystoupení ve Filharmonii 
v Hradci Králové a kulturních po-
řadů v Adalbertinu, řadu dalších 
představení žáci absolvují i v na-
šem kulturním domě a  v  tělo-
cvičně většinou ve spolupráci se 
Střediskem místní kultury.
 Účastníme se a organizujeme 
velké množství soutěží, ze kte-
rých přivážíme do  školy diplo-
my, medaile a poháry.
 A  jakou jsme vlastně školou 
obecně?
 Jsme normální běžnou ško-
lou. Školou, jejíž učitelé si uvě-
domují, že se píše rok 2017, 
a dokáží jít s dobou, ale zároveň 
nezapomínají na  to pěkné a  in-
spirativní, co sami jako žáci zažili 
ve školních lavicích. Chceme být 
a jsme školou, kam chodí všichni 
rádi, školou, která své žáky vel-
mi dobře připraví na  studium 
na střední škole. 
 I přes svou velikost se může-
me pyšnit osobnějšími vztahy 
mezi žáky a učiteli, než je tomu 
ve velikostně srovnatelných ško-
lách ve  větších městech. Jsme 
škola, která si hodně zakládá 
na příjemném klimatu.
 Naše škola se drží hesla „vše-
ho s  mírou“. S  uvážením zařa-
zujeme alternativní vyučovací 
metody, vybavujeme školu 
technikou ICT atd.
 Naše škola je bezesporu 
moderní komplex srovnatel-
ný s  ostatními, těmi nejlépe 
vybavenými základními škola-
mi. Nejen tímto a  svým novým 
"kabátem" zdobí budova školy 
naše město. Výzdobu interiéru 
školy myslím nám můžou mno-
hé školy jen závidět.

Mgr. Roman Drašnar,
ředitel školy

Fotografie k článku
 jsou na 3. straně obálky.

Třebechovické Haló
Vydavatel: Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO 00269719, evid. číslo MK ČR E 13570

Mikroregion Třebechovicko
Vydavatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO: 70898511, evid. číslo MK ČR E 13605

Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 10x ročně, vydáno dne 18. 1. 2018 v Třebechovicích pod Orebem,
uzávěrka č. 2 - 31. ledna 2018. 

Foto na obálce Mgr. Iva Ježková.
Redakční rada: Jindřich Tošner, Markéta Balcarová, Lenka Faltová,

Kontakt: halo@betlem.cz , telefon 495 592 053



Třebechovické Haló  9

ZUŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM INFORMUJE…

Delší reportáž

- z našeho představení baletu

Petra Iljiče Čajkovského Louskáček
 Je pátek 15. prosince a  kulturním domem znějí od  rána tóny 
Čajkovského baletní hudby. Žáci tanečního oddělení naší školy to-
tiž plní slib, že baletní pohádku Petra Iljiče Čajkovského Louskáček 
uvedou v předvánočním čase i v našem městě. Premiéra se konala 
na  jaře v Kulturním centru Týniště nad Orlicí, protože v době, kdy 
byl balet připraven k uvedení, nebyl kulturní dům v Třebechovicích 
pod Orebem vzhledem k rekonstrukci k dispozici.
 Splnit slib nebylo jednoduché. Už samotné nacvičení tak rozsáh-
lého díla pří zapojení všech žáků tanečního oboru je velmi náročné. 
Ještě náročnější je udržet výkon a  zájem všech tanečníků po  tak 
dlouhou dobu. A nejnáročnější je zapojit nové žáky a nahradit ty, 
kdo na hodiny baletu přestali docházet. To se týkalo zejména hlavní 
role, ve které Petru Dvořákovou nahradila Jana Horáková. Ta muse-
la roli zvládnout ve velmi krátkém čase a o tom, že se jí to opravdu 
podařilo, se dnes dopoledne mohli přesvědčit na dvou představe-
ních učitelé a žáci základní školy a teď odpoledne i třebechovická 
veřejnost.
 Byla jsem na premiéře baletu a teď sleduji představení po něko-
lika měsících znovu. Páni! Nedá se přehlédnout, jak velký pokrok 
malí i mladí tanečníci za tu dobu udělali.

 Celé odpolední představení probíhá ve velmi krásné atmosféře, 
kterou tanečníkům vytváří početné pozorné a  vděčné publikum. 
Diváci odměňují tanečníky dlouhým potleskem nejen na konci jed-
notlivých částí baletu, ale tleskají i po každém čísle nebo zvládnu-
tém obtížném prvku. 
 Večer zakončují účinkující i diváci společným zpíváním, protože 
právě tohle k předvánočnímu času tak nějak patří. (Za diváky Dra-
homíra Francková)

Krátká reportáž

- z našeho adventního koncertu
 Druhá adventní neděle je každoročně termínem našeho předvá-
nočního koncertu. Pořádáme ho léta v evangelickém kostele v Tře-
bechovicích pod Orebem a  léta dodržujeme pravidlo, že na  něm 
vystupují pěvecké sbory, instrumentální soubory a komorní sesku-
pení. Letos se k žákům přidáváme i my učitelé a svým vystoupením 
koncert zakončujeme. (Za účinkující Drahomíra Francková)

 Představitelé hlavních rolí v baletu Louskáček
 Jana Horáková a Šimon Syrovátko.

 Tak jdeme na  to. Je mrazivé sobotní ráno 16. prosince. Schá-
zíme se v  teple v  zázemí radnice. Všichni vyspinkaní a  naladění 
do  růžova. Pravda, na  některých z  nás je znát únava z  předchozí-
ho dne z  baletního představení Louskáček, ale i  tak jsme všichni 
včas na místě. Zvuková zkouška byla nahlášena na 9.15, ale zvuka-
ři nestíhají. Jdeme na zvukovku až v půl desáté. Jejda, zapomněli 
jsme při stěhování nástrojů přibalit cajon (čtěte kachon). Rychlé se-

Nejdelší reportáž - z našeho vystoupení na Betlémských trzích...

Na Betlémských trzích proběhla premiéra hudební pohádky
Dvanáct měsíčků

známení, nazvučení, tryskem do školy pro cajon  a v 10 hodin začí-
náme. Naše premiéra hudební pohádky Dvanáct měsíčků - a v mra-
zu! Nacvičovali jsme ji od začátku školního roku a teď tohle… Jak 
to asi dopadne? Jen koukám na  všechny a  doufám, že jim prsty 
nepřimrznou k nástrojům. Po pěti minutách hraní ani já vůbec ne-
vím, jestli mačkám struny, natož aby to věděly děti! I ony nevěřícně 
koukají a snaží se přinutit ruce k pohybu. Ty nejhorší podmínky… 
Ale dohráli jsme. Všichni a správně. Hurá do tepla. 
 Krátký rozchod na občerstvení, na prohlídku trhů a ve 12 hodin 
znovu na plac. Trochu se děsíme, jak bude vypadat pódium. Před 
námi vystupovaly „cvičené“ kozy, a  tak nastává rychlý úklid. Kozy 
fakt nejsou tak čistotné, jak bychom potřebovali... 
 Na place už je o něco lépe i díky plynovým lampám. Druhé vy-
stoupení probíhá také v pohodě, i když s menšími zvukovými pro-
blémy. A  můžeme si oddychnout. Dopadlo to dobře, žádná bota 
a hlavně… Další hraní už jen v teple!!! 
Diváci byli super!  (Za muzikanty Jana Vavřínková) 

 Trocha dobrodružství…  Hrajeme jako pouliční divadlo naši ob-
líbenou hru Tolštejn a  chybějí nám představitelky dvou podstat-
ných rolí. V jedné zaskakuje Janička Horáková, ve druhé já. Text ale 
sem tam vypadává spíš ostatním. Naštěstí nás Štěpánka Pospíšilová 
v roli vypravěče a nápovědy jistí, takže vše vychází OK. Jestli je nás 
slyšet, netuším, ale diváci nás sledují od začátku do konce. Tak snad 
ano... (Za dramaťáky Jiřina Krtičková)

Všem našim žákům i jejich rodičům

přejeme krásný a úspěšný rok 2018!
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Mgr. Zuzana Remešová,
 Bc. Iveta Svobodová

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Zprávy z DDM
Co se povedlo:

• V průběhu prosince navštívilo v dopoledních 
hodinách naše DDM  9 tříd z 1. stupně zdejší 
ZŠ, aby si zde žáci vyrobili vánoční keramické 
hvězdičky.

• Nezapomněli jsme ani na „školkáčky“. Předškoláci využili našich 
tělocvičen, zacvičili si, pohráli si a  také si zde vyrobili vánoční 
ozdobičku – tentokrát z papíru.

• Právě probíhá sobotní kurz keramiky pro dospělé.
Chystáme:

• Kurz kytary pro dospělé - bude zahájen 12. 1. 2018 v  16.00 h. 
Na  dalším termínu se dohodneme dle vašeho volného času. 
Podmínka přijetí je vlastní kytara. Naučíme se základní akordy 
a  doprovody k  písním. Zájemci se mohou hlásit přímo v  DDM 
nebo e-mailem: info@ddmtre.cz

• Pololetní prázdniny v DDM – pro školní děti dne 2. 2. 2018 (pá-
tek) bude připraveno dopoledne plné her, kvízů a  dovádění 
v  tělocvičně DDM.  Na  akci je nutné se přihlásit, cena 20,- Kč. 
S  sebou přezůvky (ideálně botasky nebo kecky), svačinu a  pití 
na celý den.

• O  jarních prázdninách (19. 2. – 25. 2. 2018) budeme společně 
poznávat naše město. Navštívíme místa, která jsou historicky 
zajímavá a  mnohdy už zapomenuta, pobesedujeme, budeme 
trošku tvořit a na závěr si zahrajeme tematickou hru.

• 26. 1. 2017 se zúčastníme „Barev tance“, na kterých naši tanečníci 
poprvé představí nové choreografie.

• Připravujeme i letní pobytový tábor na Zemské bráně, a to v ter-
mínu 1. – 13. 7. 2018. Bližší informace a přihlášky budou k dispo-
zici od 1. 2. 2018 v DDM i na webu: www.ddmtre.cz

 Těšíme se, že i letos s Vámi zažijeme spoustu nových věcí.
Kolektiv DDM

Třebechovickým rodinám opět

pomáhá Centrum Síťovka

 Centrum Síťovka začalo 
v  průběhu října znovu působit 
v  Třebechovicích pod Orebem. 
Impulzem pro obnovení terén-
ní práce ve  městě bylo vzájem-
né setkání sociálních pracovnic 
centra a zástupců různých insti-
tucí ve  městě, kteří mají stejný 
cíl, a  to pomáhat rodinám v  je-
jich nepříznivé životní situaci. 
 Po půlroční pauze se Centrum 
Síťovka vrátilo s  nabídkou bez-
platných služeb pro rodiny i ro-
diče samoživitele, kteří se ocitli 
v  nepříznivé životní situaci jako 
například ztráta zaměstnání, po-
moc s  hospodařením v  domác-

nosti, podpora při jednání s úřa-
dy, podpora péče o děti a  jejich 
přípravu do  školy. Při navázání 
spolupráce se sociální pracovni-
ce s rodinami setkávají jak u nich 
doma, tak na  jiném domluve-
ném místě, a to každé úterý. 
 „Jedním z  cílů služby je na-
bídnout rodičům podporu při 
domácí přípravě dětí a  ulehčit 
tím tak vstup do  předškolního 
a  následně školního vzdělávání“, 
doplnila vedoucí Centra Síťov-

ka Mgr.  Kateřina Výtisková. 
Pracovnice mohou ukázat ro-
dičům, jak s  dítětem co nejlépe 
pracovat a pomoci jim tak získat 
potřebné znalosti a dovednosti. 
 Projekt „Služby sociální pre-
vence v Královehradeckém kraji 
IV“ je financován z  prostředků 
ESF prostřednictvím Operač-
ního programu Zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Více informací:
Mgr. Kateřina Výtisková

vedoucí Centra Síťovka
Mobil.: 777 807 051

Informace Klubu důchodců:
 Nejprve bychom chtěli popřát všem členům a  jejich rodinám 
hodně zdraví, štěstí a  spokojenosti v  roce 2018. Dále všechny se-
známit s připravovanými akcemi na I. pololetí 2018.

Únor - 11. 2. 2018 od 14 hodin - tradiční Babský bál v Jeníkovicích 
konaný spolu s  důchodci z  Českého Meziříčí. Autobus bude zajiš-
těn, odjezd z Třebechovic upřesníme. Přihlášky a 50,- Kč  bude vybí-
rat paní Štanclová každou středu a čtvrtek v klubovně.

Březen - 27. 3. 2018 - výlet do Polska

Duben - 24. 4. 2018 - výlet Ostrý

Květen - 15. 5. 2018 - výroční členská schůze, na které proběhnou 
nové volby členů výboru
Květen - tradiční turnaj v kuželkách spojený s grilováním - termín 
bude upřesněn

Červen - 26. 6 .2018 - výlet - místo bude upřesněno 

O změnách vás budeme všechny včas informovat.
    Výbor Klubu důchodců

Rehabilitace v Tyršově ulici

Po  dvaceti šesti letech zajišťování rehabilitační péče v  našem 
městě bych se chtěla rozloučit se všemi svými pacienty z Tře-
bechovic a blízkého okolí. Pracoviště rehabilitace v Tyršově uli-
ci převzal od  1. ledna 2018 Mgr.  Tomáš Osladil, kterému přeji 
v jeho náročné a odpovědné práci mnoho úspěchů.

Pavla Němcová, fyzioterapeutka

Sloučení Farní charity

Třebechovice pod Orebem

a Oblastní charity Hradec Králové
 Farní charita Třebechovice 
pod Orebem bude od  1. ledna 
2018 sloučena s  Oblastní chari-
tou Hradec Králové. 
 Farní charita Třebechovice 
pod Orebem tedy dnem 31. 12. 
2017 zaniká a jejím právním ná-
stupcem přebírajícím všechny 
závazky je Oblastní charita Hra-
dec Králové, IČO 45979855, síd-
lem Komenského 266/3, 500  03 
Hradec Králové.
 Charitní pečovatelská služ-
ba v  regionu nadále pokračuje, 
bude nadále zajišťovaná stáva-
jícím týmem charitních třebe-
chovických pečovatelek, jako 

regionální pobočka Charitní 
pečovatelské služby Hradec Krá-
lové.
 Kontaktní osobou pro sjed-
návání pečovatelské služby 
na  Třebechovicku bude nadále 
paní Bc. Marie Nejmanová,
tel.: 495  592  283, 734  461  836, 
adresa: Týnišťská 1318, Třebe-
chovice p. O., 50346,
mail: chps.nejmanova@volny.cz.
 Pro občany Třebechovic se při 
zajišťování pečovatelské služby 
nic nemění. Přejeme všem čtená-
řům pokojné Vánoce a vše dobré 
a pevné zdraví v roce příštím.

Václav Hrček, ředitel

centrum.sitovka@salinger.cz     http://www.salinger.cz/sitovka/
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Oprava kostela Božího Těla na Orebu

 Žádnému návštěvníkovi 
hřbitova na  Orebu neuniklo, že 
v  loňském roce probíhala opra-
va kostela Božího Těla. Co všech-
no zahrnovala?
 Na východní straně je možné 
si všimnout repliky venkovních 
dveří do  sakristie. Ostatní dve-
ře, okna, okenice a  mříže byly 
ošetřeny a natřeny. Na věži kos-
tela jsou vidět opravené římsy 
a  lešení posloužilo také k  mon-
táži nového hromosvodového 
svodu, který bylo nutné doplnit. 
Ve  špaletě severního okna lodi 
kostela byl nainstalován rám 
s pletivem, který umožní větrání 
v kostele a zároveň zabrání vletu 
ptáků.
 Z  prací, které byly vykonány 
uvnitř kostela, je potřeba zmínit 

především výměnu ostění u dve-
ří ze schodiště ve  věži kostela 
na kůr, které bylo narušené aktiv-
ní dřevomorkou, a nátěr vnitřních 
dveří mezi sakristií a  presbytá-
řem.
 Realizovat tyto práce bylo 
možné díky dotacím, které 
poskytlo Ministerstvo kultury 
ve výši 156.000,- Kč a město Tře-
bechovice pod Orebem ve  výši 
30.000,- Kč. Celkové náklady do-
sáhly částky 263.514,- Kč.
 Chtěl bych poděkovat na  zá-
věr svého příspěvku jak těm, kdo 
na  opravě kostela Božího Těla 
v  uplynulém roce pracovali, tak 
těm, kdo tyto práce provázeli 
finanční podporou nebo upřím-
ným zájmem.

Jan Šlégr, farář
http://farnost-trebechovice.webnode.cz/

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
PROGRAM NA ROK 2018 (XIV. ROČNÍK – 1. POLOLETÍ)

• LEDEN

Ekumenická bohoslužba v rámci Týdne modliteb 

za jednotu křesťanů 

kostel sv. Ondřeje, středa 24. ledna v 19.00 hod.

• BŘEZEN

Mgr. Jan Hrubecký – Benešův štít, Háchův meč: Čs. armáda a Stráž 
obrany státu v  dramatickém podzimu 1938 (Regionální muzeum 
Vysoké Mýto) Třebechovické muzeum betlémů, úterý 6. března 
v 19.00 hod.
Fatima Rahimi – Irán v geopolitických a kulturních souvislostech  
(novinářka Deníku Referendum, moderátorka Českého rozhlasu)
Třebechovické muzeum betlémů, bude upřesněno

• DUBEN

Lukáš Přibyl – Rozhovor o dokumentu Zapomenuté transporty (re-
žisér, nositel ocenění Český lev) Třebechovické muzeum betlémů, 
bude upřesněno

• KVĚTEN

IV. exkurze „Po stopách zmizelých sousedů“

SBÍRKA NA VÝSTAVBU

PLÁNOVANÉHO HOSPICE 

V HRADCI KRÁLOVÉ 
Tradiční štědrodenní sbírka při bohoslužbě v evangelickém kos-
tele určená na podporu výstavby nového hospice v Hradci Krá-
lové, který chystá Diecézní katolická charita, vynesla 4 940,- Kč. 
Děkujeme všem, kdo takto pomohli dobré věci. 

za FS ČCE  Filip Čapek 

Římskokatolická farnost svatého Ondřeje, 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické

a Česká křesťanská akademie srdečně zvou na 
EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

ve středu 24. ledna 2018 od 19.00 v kostele svatého Ondřeje

SKAUTI

 Měsíc dlouhých nocí, jak se 
v  indiánské řeči říká prosinci, 
přinesl skautům mnoho akcí. 
První prosincový víkend měli 
naši nejmladší, děti předškol-
ního věku, Benjamínci přespá-
vačku na  skauťáku. Hráli hry, 
cvičili představení na skautskou 
besídku a  zhlédli několik po-
hádek. O  tom samém víkendu 
vyrazilo 38 dětí a  10 vedoucích 
do Rokytnice v Orlických horách 
na  sokolskou chatu. V  sobotu 
šli chlapci zachraňovat vojáka 
Fabiána až k  bunkru Hanička 
a  děvčata zachraňovala Kačen-
ku při výletu do Julinčina údolí. 
Krásná procházka zasněženou 
krajinou Orlických hor se pro-
táhla na  celý den. Zbyl poté 
čas jen na  několik her, opékání 
buřtů na  sněhu, krátký nácvik 
scének na  besídku a  dovádě-
ní na  sněhu. A  o  týden déle se 
konala již několikrát zmíněná 
vánoční besídka. Naše středisko 
v  roce 2017 oslavilo 105 let své 
existence, tak jsme se rozhodli 

uspořádat vá-
noční besídku 
v  kulturním 
domě, na  kte-
rou jsme po-
zvali rodiče dětí, naše podpo-
rovatele, přátele. Každý oddíl 
si připravil krátké představení, 
krátce jsme prezentovali čin-
nost našeho střediska a  pus-
tili táborové video. Na  závěr 
nám k  poslechu i  tanci zahrály 
dvě kapely. Byl to hezký večer. 
Za  partnerství večera děkuje-
me středisku kultury. Den před 
štědrým dnem rozdávali rove-
ři Betlémské světlo v  tee-pee 
na  náměstí. Od  jedné do  pěti 
vládla u tee-pee ta pravá vánoč-
ní atmosféra. Bylo to milé sou-
sedské setkání a  my děkujeme 
všem, kteří si pro světýlko přišli. 
Přejeme všem šťastné vykročení 
do  roku 2018, ve  kterém naše 
republika oslaví 100 let své exis-
tence. Věřím, že se opět setkáme 
na dalších podobných akcích.

Přemysl Pistora

Foto: Zuzana Pistorová
Zleva: Přemysl Pistora, Jan Šlapák, Pavel Čechura, Tomáš Kopecký 

a František Drnovský jako Rychlé šípy

Heldova
městská knihovna

srdečně zve návštěvníky
na výstavu

Jak to bylo v době Karla IV.

a dnes očima středoškoláků

speciální školy Daneta HK

Od 1. do 28. února 2018

v dospělém oddělení knihov-
ny v rámci půjčovní doby, 
případně v jiném termínu po 
telefonické dohodě.
Kontakty:
495 592 198, 495 592 390
info@hmk.cz, www.hmk.cz
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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

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

PROGRAM V DOMEČKU    na měsíc leden – únor 2018

 16. 1. ÚT „KRMÍTKO PRO PTÁČKY“ – společně si vyrobíme kr-
mítko. Výrabět mohou maminky i děti. Materiál zajištěn. Od 10.00 hod.
 17. 1. ST FILMOVÝ VEČER – dokument Sonita. O neobyčejném 
osudu íránské dívky. Od 19.30 hod.
 18. 1. ČT ŠKOLA LÍČENÍ – Petra Janků nás naučí zkrášlit se. Dones-
te si vlastní kosmetiku na malování. Od 18.00 hod.
 23. 1. ÚT VOLNÁ HERNA – 10.00 -11.30 hod.
 30. 1. ÚT DOPOLEDNE PLNÉ SNĚHULÁKŮ – vyrobíme si sněhulá-
ky z různých materiálů. Můžete donést i Vaše výtvory...vystavíme je 
v Domečku. Od 10.00 hod.
 1. 2. ČT MÁMA NENÍ SLUŹKA, ANEB ROZDĚLENÍ DOMÁCÍCH 

PRACÍ – s Mgr. Janou Kaplanovou, od 18.00 hod.
 6. 2. ÚT KA(F)RÁRNA – přijďte společně sdílet... vytvářet pro-
gram Domečku u čaje a kávy. Od 9.30 – 11.30 hod.
 13. 2. ÚT VOSKOVANÍ PLÁTNA –  vyrobíme si ubrousek na opa-
kované použití na svačinu, do ledničky. Od 9.30 hod.
PRAVIDELNĚ V DOMEČKU:

DOPOLEDNE: pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené 
PO volná herna, ST cvičení pro miminka a batolata, ČT konverzace 
v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti 3 - 6let.
VEČER: jazykové kurzy, přednášky a dílny pro dospělé
Srdečně Vás zveme k nám do Domečku. 

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

na www.rcdomecek.com Zpívání s lektorkou Radkou Řehákovou

Advent v Domečku

Advent v Domečku
 Na  první adventní neděli jsme se odpoledne již tradičně sešli 
v našem centru. O předvánoční naladění se tentokrát postaral di-
vadelní soubor Takňak, který nám zahrál a zazpíval vánoční příběh 
Půjdem spolu do Betléma. Moc jsme si to všichni užili. Děkujeme. 

Zimní písničky 
a vánoční koledy si 
děti s  maminkami 
zazpívaly a  zatan-
covaly i  na  pravi-
delných čtvrteč-
ních zpívánkách 
s lektorkou Radkou 
Řehákovou.

Zapsala 
E. Hostinská

Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování)

NĚCO Z HISTORIE

Ve vyprávění pokračujeme domy v ulici Pod Zahrady.

Čp. 156
 V roce 1785 byl majitelem Jan Piksa, v roce 1812 Joseph Podol-
ník. Odstupním listem z  29. 11. 1839 se majitelkou stala Cecilie 
Černá a  dalším odstupním listem z  roku 1885 Anna Mejstříková. 
Smlouvou trhovou z roku 1907 se majitelkou stala Viktorie Elišáko-
vá a smlouvou z 25. 7. 1908 Antonie Dintarová. Dalšími majiteli se 
pak smlouvou trhovou z 7. 9. 1911 stali František Dušek a Františka 
Dušková po polovině, v  roce 1917 se majitelem celého domu stal 
František Dušek.
 V  roce 1922 byla založena továrna na  lišty firmy Holub, Raba, 
Švarc a 6. 4. 1922 Antonín Holub a Anna Holubová tento dům kou-
pili. Smlouvou trhovou z 6. 10. 1927 dům změnil majitele na Václa-
va Raba, Josefa Švarce a Antonína Holuba, každý po třetině. Další 
smlouvou trhovou  10. 9. 1942 vykoupili  Václav Raba a Josef Švarc 
třetinu od Antonína Holuba. Podle prohlášení z 14. 12. 1948 patři-
lo právo vlastnické firmě Továrna na zlatolišty a  rámy Raba-Švarc. 
Podle výměru o znárodnění z 12. 10. 1953 přešlo právo vlastnické 
na stát, tedy na n. p. Lira v Třebechovicích p. O. Podle administra-
tivní dohody o převodu správy národního majetku byla v roce 1953 
poznamenána změna operativní  správy ve prospěch n. p. Gala Kras-
lice okres Prostějov. Podle  další administrativní dohody z  12. 12.
1955 byla nemovitost převedena na Místní národní výbor v Třebe-
chovicích. Ten byl majitelem až do navrácení nemovitosti v restituci 
dědicům původních majitelů na počátku 90. let 20. století.

Původní vzhled domu čp. 156

 Po  založení firmy v  roce 1922 Antonín Holub provedl úpravu 
světnice na dílnu a přístavbu další dílny. V roce 1925 již firma Holub, 
Raba, Švarc uskutečnila přístavbu patra na dílnu a přístavbu kolny. 
V roce 1927 proběhla přístavba továrních místností. 

 Krátké připomenutí firmy Továrna na  zlatolišty a  rámy Holub, 
Raba, Švarc.
 Firma začínala v roce 1922 v malém, dnes již neexistujícím, dře-
věném domku u silnice, ve kterém později bydlel domovník Bartoš. 
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Až později se přistavělo sociální zařízení, sklad, kancelář a  dílna. 
V  roce 1924 dostala firma povolení k  používání strojního zařízení 
v dílně. V roce 1932 pak obdržela povolení k používání jednopatro-
vé přístavby závodu (dnešní budova s byty) s příslušným strojním 
zařízením.
 Od roku1931pak byla nová továrna na zlatolišty a rámy uvedená 
jako veřejně obchodní společnost, osobně ručící společníci byli: truh-
lář Antonín Holub, pozlacovač Václav Raba a pozlacovač Josef Švarc.
 Jak to vypadalo uvnitř budovy:  napravo se brousily lišty, dělaly 
ovály, byla zde gurntovna – dílna, kde se kytem lišty potahovaly. 
Nahoře pak byly dvě velké pozlacovačské dílny. V přízemí byla  také 
strojovna a ruční dílna, kde se lišty upravovaly.  Pracovalo zde zhru-
ba 40 zaměstnanců, na  fotografii k  desátému výročí firmy v  roce 
1932 je jich 28. Byli to např.  pan Smola z Boru, pan Bartoš, v kan-
celáři pan Bajer a  jeho starší dcera, mladší dcera Marie se vyučila 
u firmy a zůstala v dílně, Rázlovi, či pan Bednář. 
 Konec firmy přišel na počátku 50. let 20. století. Sloučením firem 
bývalých majitelů: Josef Weisbauer, bří Pitrmanové a  Raba a Švarc 
vznikl podnik Lira, později Tofa. Výroba byla soustředěna do býva-
lé  Weisbauerovy továrny, kam také byly odtud odstěhovány stroje. 
Prostory dál využíval n. p. Lira jako sklad. Jako správce zde zůstal 
pan Dubánek. Po  zrušení firmy pak v  roce 1960 domovní správa 
provedla adaptaci objektu a vzniklo zde šest bytových jednotek.
 V  roce 1890 tu bydlel dělník Jan Mejstřík s  manželkou Annou 
a pěti dětmi, dělnice vdova Kateřina Pourová,  dělník Václav Baborák 
s manželkou  Františkou a dvěma syny, zámečnický dělník Karel Koš-
ťák s manželkou Julií a dvěma syny. V roce  1921 zde pak  bydlel sadař 
František Duška  se syny - obchodním příručím Rudolfem a Františ-
kem - majitelem obchodu s potravinami, jeho manželkou a dvěma 
dětmi. Dále tu bydlel dělník Josef Kubec s manželkou a pěti dětmi. 
V  roce 1930 tu bydlel truhlář Antonín Holub s  manželkou a  tře-
mi dětmi, synem Bedřichem, který byl pozlacovač, a  dcerami Marií 
a Zdenkou. V období let 1933 – 1955 zde bydlel  také František Bartoš 
s manželkou Annou a dětmi, který se pak odstěhoval do Štěnkova.
 Po roce 1960 zde bydleli mnoho let např. Jarošovi, Bártovi, Dra-
pákovi, Zpěvákovi, Krištofovi či paní Veselá. V  šesti bytech bydlí 
současní nájemníci.

 Obraz domu s již přistavěnou tovární částí

Čp. 157
 V  roce 1785 byl majitelem Jakub Novotný, v  roce 1812 Johann 
Novotný, v roce 1852 Jakub Uhlíř. Smlouvou trhovou z 31. 12. 1869 
se majitelem stal Jan Šenkyřík. Smlouvou postupní z  6. 5. 1886 
přešlo vlastnictví na  Františka a Františku Cermanovi. Odstupním 
listem z  roku 1917 zdědila jednu polovinu Františka Cermanová 
a  odstupním listem z  roku 1928 pak druhou polovinu. Smlouvou 
trhovou z 1. 6. 1938 dům koupili Josef a Anna Vávrovi. V roce 1993 
přešlo vlastnictví na současnou majitelku.
 V  roce 1921 tu bydlela soukromnice švadlena vdova Františka 
Cermanová s dcerou Františkou a vdova Marie Mejstříková se šesti 
dětmi. V roce 1930 tu pak bydlela vdova Marie Mejstříková, její syn 
František, který byl obuvník, a další tři děti. Dále tu bydlel strojník 
Josef Vávra s manželkou a jejich syn Josef, který zemřel v roce 1935 
na záškrt. Vávrovi tu bydleli  jako majitelé domu mnoho let, a to i se 
svými dětmi, dcerami Zdeňkou a Jaroslavou a synem Lubomírem, 
které se postupně odstěhovaly. Anna Vávrová tu žila do roku 1979, 
Josef Vávra do roku 1993. V roce 1994 se sem vrátila dcera Zdeňka 
a bydlí zde doposud.

Dům čp. 394 v roce 2007 (před rekonstrukcí)

Pohled na dům čp.157 před rokem 1911. Vpravo je vidět narovnané 
dřevo bednárny Augustina Vachka.

 Ze vzpomínek, materiálů a  fotografií poskytnutých paní Vlastou 
Novotnou, Vladimírem Švarcem, Zdenou Andrysovou, Zdeňkou 
Nenádlovou a za přispění dalších spoluobčanů, z kroniky města, obra-
zové kroniky města a ostatních materiálů uložených ve Státním okres-
ním archivu v Hradci Králové připravila za Heldovu městskou knihov-
nu Jana Rückerová.

uveden zámečník Václav Štorek. V roce 1921 tu bydlel  dělník Josef 
Minařík s manželkou Žofií a dcerami Žofií a Miladou, dále Růžena 
Vávrová a její děti - Josef, Marie, Růžena a Jan. V roce 1930 tu byd-
lela dělnice Marie Minaříková, zámečník Václav Krása, jeho manžel-
ka Milada a dcera Soňa. Bydlel tu také kapelník Ladislav Matuška, 
kominík Albert Šmicr s manželkou  Marií a penzista Antonín Šmicr. 
Později tu pak bydlel natěrač Michal Šišovský s  manželkou Zdeň-
kou a dcerou Zdeňkou. Michal Šišovský zde žil do roku 1981, jeho 
manželka Zdeňka se v roce 1995 odstěhovala do DPS. Dům byl pět 
let neobývaný a od roku 2000 tu znovu bydlí majitelé.

Čp. 394
 V  roce 1880 majiteli domu byli Václav a  Anna Seidlovi, v  roce 
1893 Václav a  Žofie Černí. V  roce 1896 na  základě odevzdací listi-
ny se  Žofie Černá stala majitelkou i  druhé poloviny. V  roce 1908 
se Žofie Černá vdala za  Josefa Minaříka. Od  ní pak v  roce 1946 
dům koupili Michal Šišovský a  Zdeňka Šišovská. Dům postupně 
přešel v  letech 1981 a  1995 na  jejich dceru Zdeňku Mikuleckou 
a od ní ho v roce 2000 koupila Markéta Kotyzová. V majetku rodiny 
je doposud.
 Rozsáhlejší rekonstrukce domu byla provedena v letech 2000 – 
2002 a v roce 2008.
 V roce 1890 tu bydlel hrobník Václav Seidl s manželkou Annou 
a  pěti dětmi, mistr holič Jan Němeček s  manželkou Františkou, 
holičský učeň Václav Vanický a jeho sestra Marie. K roku 1895 je zde 
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

BĚLEČ NAD ORLICÍ

NEPASICE

 Na  první adventní neděli se 
v  obci Běleč nad Orlicí jako ka-
ždoročně rozsvítí vánoční stro-
meček. A navíc si občané nadělí 
velký předvánoční dárek, nově 
opravený Obecní úřad. Jedná 
se o  budovu bývalé soukromé 
evangelické školy, kulturní pa-
mátky, postavené z  peněz obce 
v  roce 1863. Zásadní přestav-
bou, fi nancovanou z  darů obča-
nů, prošla v roce 1910 - 11. Před 
několika roky občané Bělče nad 
Olicí řešili otázku, zda postavit 
Obecní úřad nový, nebo rekon-
struovat bývalou evangelickou 
školu. Veřejnou anketou bylo 
rozhodnuto o  opravě a  díky 
tomu záchraně zajímavého ob-
jektu. Rekonstrukce kulturní pa-
mátky byla svěřena po  veřejné 
soutěži fi rmě ARCHATT PAMÁT-
KY, která má bohaté zkušenosti 
s  opravami historických budov. 
Při restaurátorském průzkumu 
byly objeveny a následně restau-
rovány zajímavé výmalby. Pro 
záchranu trámů střechy byla po-
užita speciální metoda likvidace 
škůdců horkým vzduchem, ter-

mosanace. Původního vzhledu 
se dočkala i zahrada, kde byl vy-
sázen třešňový sad, tak jak tomu 
bylo na začátku minulého století.

Stálo to hodně,

ale stojí to za to

 Malá obec třemi sty dvaceti 
obyvateli a rozpočtem necelých 
šesti miliónů se pustila do  pře-
stavby svými vlastními pro-
středky. Konečná suma 15 mil. 
730 tis. byla cca ze dvou třetin 
uhrazena z  prostředků obce, 
cca 1 mil. obec získala z  dotací 
od  Královéhradeckého kraje, 
Ministerstva kultury a  z  Progra-
mu obnovy venkova. Zbytek byl 
financován z úvěru. V kronikách 
se dočteme, že původní přestav-
ba z roku 1910 - 11 arch. Pažou-
ta dle návrhu p.  Reichla stála 
26.242,27 Rakousko – uherských 
korun. 

Budova bude žít dál

odkazem předků.

 Původně budova sloužila ne-
jen jako škola k vzdělávání mlá-
deže, ale i k pořádání veřejných 
sportovních i  kulturních akcí, 

na kterých se setkávali sousedé. 
V  budově po  celou dobu sídlila 
obecní úřadovna, na  což dnes 
naváže Obecní úřad. V  sále cvi-
čili místní sokolové, do  roku 
1934 se zde hrálo ochotnické 
divadlo, muzicírovalo se, souse-
dé se scházeli i na vzdělávacích 
přednáškách o  zdravotní osvě-
tě, či novinkách v  zemědělství. 
Otevření nově zrekonstruované 
budovy jistě přispěje k  boha-

Obecní úřad v Bělči n.O.

Otevření opravené kulturní památky Obecního úřadu v Bělči nad Orlicí
tému sportovnímu a  kulturní-
mu životu obce. Občané tím 
získávají nové zázemí se sálem, 
kde mohou společně trávit svůj 
volný čas. Nová knihovna se 
těší na své velké i malé čtenáře. 
Zastupitelé budou dál pracovat 
v  důstojných prostorách dvou 
kanceláří s  vědomím, že byla 
zachráněna památka, na  které 
jejich předkům záleželo.  

Ing. Brandejsová

► Dne 1. prosince proběhlo 
SETKÁNÍ DĚTÍ S  MIKULÁŠEM 

A JEHO DRUŽINOU Poděkování 
patří „Nepasickému cyklotýmu“, 
jako hlavnímu organizátorovi, 
a dále pak sponzorům, bez kte-
rých by to nešlo. Byly jimi MÚ 
Třebechovice, TSS s.r.o. Třebe-
chovice, Mercure s.r.o. Hradec 
Králové, Svingard, SDH Nepa-
sice, rodina Skalická, Vodova 
a Kindlova. Děkujeme za děti.

► Dne 1. prosince proběhla VÝ-

ROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH 

NEPASICE.

► Na  1. adventní neděli jsme 
ROZSVÍTÍLI NOVÝ VÁNOČNÍ 

STROMEČEK.

► Na  Štědrý den proběhlo 
ŠTĚDROVEČERNÍ VYZVÁNĚ-

NÍ. Svařáčku bylo dostatek 
a  po  novu i  štědrovečerní punč 
(byl velice chutný). Škoda jen, že 
mnozí obyvatelé Nepasic nevy-
užili celkem příznivého počasí, 
nevstali od  televizorů a  nepřišli 
se setkat se sousedy. 

► Dne 30. prosince jsme uspo-
řádali (NC) sranda akci NEPA-

SŮV POSLEDNÍ KOPEC na  Hra-
dečnici. Jednalo se o  vyjížďku 
na kolech a zdolání alespoň jed-
noho kopečku v  hradeckých le-
sích. Nešlo o  čas, ale o  setkání 
a užití si dne.

► Dne 31. prosince proběhla 
SILVESTROVSKÁ VYJÍŽĎKA. 

► Dne 21. ledna proběhne NE-

PASŮV MÍČEK, turnaj ve  stol-
ním tenise pro členy a příznivce 
„Nepasického cyklotýmu“.

► Dne 21. ledna proběhne VAL-

NÁ HROMADA NEPASICKÉHO 

CYKLOTÝMU od  17:00 hodin 
v pohostinství U Vnuka.

► V  průběhu ledna proběhne 
SCHŮZE SDH Nepasice (členové 
o  termínu a  čase budou infor-
mování starostou hasičů), kde 
se bude probírat plán činnosti 
na rok 2018.

► A  jeden na konec: „Začátek, 

je ta nejdůležitější součást ka-

ždé práce.“ (Platón-klasický řec-
ký filozof )
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OČELICE

Pro Haló zpracoval a fotografii ze svého archivu poskytl 
Ing. Stanislav JECH

(Historické) fotookénko z Nepasic

 Pro letošní rok malinkatá změna. Ve  fotookénku se budou ob-
jevovat fotografie představující změny v Nepasicích v průběhu let. 
Dnešní příspěvek by se mohl nazvat „MIZEJÍCÍ NEPASICE“. Domek 
s  čp. 64 byl drážním domkem a  z  důvodu havarijního stavu bylo 
rozhodnuto SŽDC o jeho demolici. Fotografie před a nyní.

 Bolehošťský hostinec pohostil seniory ze tří obcí – z Bolehoště, 
Očelic a Ledec. Na programu bylo i vystoupení dětí z MŠ Bolehošť, 
cirkusová show předvedená dětmi ze ZŠ Bolehošť a nakonec i vy-
stoupení kouzelníka Mr. Carla. Po  celé odpoledne je doprovázela 
příjemná hudba kapely Fantasy Music.

ocelice@wo.cz,  www.ocelice.trebechovicko.cz

Vánoční setkání seniorů v Bolehošti

– 9. 12. 2017

Co nás čeká v lednu?

 6. ledna 2018 Turnaj v ping-pongu
 6. ledna 2018 Tříkrálová sbírka
 13. ledna 2018 Výroční hasičská schůze
 27. ledna 2018 Společenský ples v Bolehošti

Autor textu i fotografií: Bc. Ivana Novotná

Zpívání u kapličky – 25. 12. 2017

 Zpívání koled u očelické kapličky už neodmyslitelně patří k tra-
dicím naší obce. Den po Štědrém dni okolo páté hodiny se schází 
nejen místní občané, ale i kapela Valanka, která nám tak umí vytvo-
řit tu správnou sváteční náladu. Letos bylo samotných hudebníků 
více než jiné roky, a o to bylo kouzlo Vánoc ještě hezčí. K dobré at-
mosféře přispěla určitě i  samotná očelická šulišajda. Jen to poča-
sí nebylo právě zimní, rozhodně čepice a  šály jsme mohli nechat 
doma.  Po zpívání se velká část zpěváků a občanů přemístila na hři-
ště, kde bylo zajištěno občerstvení.
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JENÍKOVICE

JÍLOVICE

 Vánoce, ten nejkrásnější svátek v roce, je za námi. Období plné 
radosti, lásky, obdarování, rodinného veselí. Začíná nám nový rok 
2018. Přeji vám všem vykročení pokud možno pravou nohou, zve-
sela a s optimismem. Ať se vám vše daří a jste zdraví.

Co se v Jeníkovicích událo?
 Advent jsme v Jeníkovicích uvítali tradičním rozsvícením vánoč-
ního stromu. Opět se  vyrábělo, zpívalo, hodovalo, klábosilo a popí-
jelo. Prima nálada a první předvánoční  jeníkovické zastavení u vá-
nočního stromu a betléma.
 Druhým předvánočním zastavením byl příchod Mikuláše s  an-
dělem a čerty do jeníkovické hospůdky. Mikulášovy dárečky zbavily 
děti ostychu a myslím, že si to všichni užili.
 Třetí předvánoční zastavení patřilo jeníkovickým seniorům. 
I přes nepřízeň počasí tento den přišli,  potěšili se vystoupením je-
níkovických školáčků a mladých hudebníčků a na chvilku si odpoči-
nuli v předvánočním shonu.
 Čtvrtým a  posledním adventním zastavením byl vánoční kon-
cert v  kostele sv. Petra a  Pavla v  Jeníkovicích. Muzikanti z Třebe-
chovic a  okolí potěšili návštěvníky koncertu a  navodili vánoční 
atmosféru.

Děti z mateřské školy zpívají seniorům z Jeníkovic Jeníkovický betlém

Co se v Jeníkovicích chystá?
Sobota 13.ledna 2018 – Myslivecký bál
Sobota 17.února 2018 – Ples SDH Jeníkovice
Sobota 3. března 2018 – Candrbál na téma „Divoký západ“
Sobota 17. března 2018 – Ples sportovců Jeníkovice

 Každou neděli od 9:00 hodin probíhá cvičení s pejsky. Tuto ak-
tivitu Vám nabízí Katka Javornická a  Adla Michková. Pokud máte 
zájem, přijďte nebo se ozvěte. Jste vítáni.
 A pravidelné cvičení v zasedačce obecního úřadu. Každé úterý 
od 19:00 hodin je to jóga s Jitkou a každou středu od 18:30 hodin je 
to cvičení s Renatou. Tak, ženy, přijďte si zpevnit tělíčka.

Společenská kronika
 Své významné životní jubileum oslavil v mě-
síci prosinci pan Josef Lukášek. Dovolujeme 
si popřát i  touto cestou panu Lukáškovi pevné 
zdraví, pohodu, štěstíčko a  jen samé radosti 
v kruhu rodinném.

Ing. Lenka Kosařová

Měsíc prosinec
 Poslední měsíc v  roce 2017 byl na  akce 
v obci opravdu bohatý. Hned 1. 12. jsme roz-
svítili vánoční stromeček. Pan starosta přivítal 
jílovické občany, hosty a popřál klidný a po-
hodový advent. Děti do 15 let byly obdarová-
ny krásnými polštářky s  obrázkem a  znakem 
obce, dospělí dostali u  stromku dárek hu-
dební – slečna Livie Kuchařová svým milým 
pěveckým vystoupením pohladila duše nás 
všech. Ohňostroj se rozzářil nad hlavami ob-
čanů, kteří si v  parčíku povídali, poslouchali 
koledy, popíjeli punč nebo grog. Občerstvit 
se mohli i  výborným koláčkem. Atmosféra 
byla opravdu příjemná. Lidé, kteří se u  stro-
mečku sešli, si rozumí a jsou spolu rádi. 

foto: Mgr. Iva Ježková
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 To potvrdil i velký zájem jílovických občanů vyrazit v neděli 3. 12. 
na muzikál Bonnie a Clyde do Hudebního divadla Karlín. Kdyby se 
dal tento muzikál přirovnat k nápoji, byla by to sklenka šampaňské-
ho. Lehkého, suchého, ale ani trochu laciného. Hrdinové v muzikálu 
nejsou filozofové, ale obyčejní lidé, kteří se liší jen tím, že nechtějí 
stát v řadě, ale žít naplno. Na nic si nehrát, bavit se, tančit, smát se 
a  milovat. Líbil se nám pěvecký výkon, který podala Bonnie Par-
ker – Dasha, Blanche Barrow – Jitka Schneiderová a  velký úspěch 
měl Clyde Barrou – Martin Písařík. Nejen muzikál, ale i  procházka 
předvánoční Prahou a neděle strávená s milými lidmi potvrdila, že 
dělat něco pro lidi, kteří to ocení, se vyplatí. Mikuláš, andělé a čerti 
navštívili v naší obci 14 domácností. I když se děti trošku bály, přes-
to mikulášské družině zazpívaly písničku nebo přednesly básničku. 
Slíbily, že se polepší a zlobit už nebudou.

 Dalším dárečkem tentokrát pro seniory bylo 8. vánoční pose-
zení. I  v  letošním roce se setkání uskutečnilo v  Jeníkovicích. Žáci 
ZŠ České Meziříčí si pro občany připravili pásmo básniček a písni-
ček. Zpříjemnit odpoledne svými písničkami i  průvodním slovem 
dokázal letos Marcel Zmožek. Večeře a  občerstvení v  jeníkovické 
hospůdce bylo také výborné. 

 Na závěr bych ráda poděkovala celému zastupitelstvu - starají se 
o naši vesnici vzorně a na lidech žijících v naší obci jim velmi záleží. 
Přeji jim především hodně zdraví, pevné nervy a ať se jim i v příštím 
roce 2018 daří tak dobře, jako dosud.

Mgr. Iva Ježková, kronikářka

Společenská kronika
Oznamujeme smutnou zprávu. 
Na konci prosince nás opustil jílovický občan,
pan Jan Zemánek.
Zemřel tiše po delší nemoci ve věku 68 let.

  foto: Mgr. Iva Ježková 8. vánoční posezení, foto: Mgr. Iva Ježková

Vážení spoluobčané, do nového roku 2018 vám přeji 
zdraví, to je dárek největší, nejdražší a nejdůležitější. Přeji 
Vám i spoustu dobrých přátel, ti obohacují život a spolu 
s rodinou jsou zdrojem dobré nálady a pohody. Dále vám 
přeji lásku, klid, spokojenost a dobré spoluobčany! Buď-
me v Jílovici šťastni. Václav Ježek, starosta obce
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LEDCE

V Ledcích se v prosinci událo:
 9. 12. Zájezd do Prahy na muzikál Mefisto
 17. 12. Vánoční besídka mladých hasičů
 23. 12. Zpívání u stromu
 26. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu - čtyřhra

 Ani poslední měsíc v roce nebyla v Ledcích o různé akce nouze. 
Prosinec zahájil tradiční Mikuláš se svou družinou, který navštívil 
děti v jejich domovech.
 V sobotu 9. prosince vyjeli převážně dospělí na muzikál Mefis-
to a  prohlídku vánoční Prahy. Bohužel davy turistů v  historických 
uličkách staré Prahy a ledový vítr byly pro většinu  výletníků trochu 
zklamáním. Vše ale napravil muzikál Mefisto v  divadle Hybernia, 
který všechny opravdu nadchl. Z výletu se zpět do Ledec dorazilo 
něco málo před půlnocí.
 V neděli 17. prosince proběhla v klubovně vánoční besídka mla-
dých hasičů. Děti si rozdaly dárky, vypily čaj, zahrály hry a zakončily 
tak svůj úspěšný soutěžní rok.

Další každoroční akcí 
bylo v  předvečer Štěd-
rého dne tradiční Zpívá-
ní u  vánočního stromu 
na návsi. K příjemné vá-
noční atmosféře zahrála 
skupina Valanka. Podá-
val se horký grog nebo 
čaj a  zakoupit se daly 
i  chutné langoše, cuk-
rová vata nebo i  výbor-
ný svařák. V  průběhu 
večera byla vyhlášena 
i výtvarná soutěž místní 
knihovny. Občanů se se-
šlo více než stovka a ce-
lou akci můžeme počítat 
mezi ty velmi vydařené. 
Na závěr byla vypuštěna 
psaníčka štěstí a  nebe 
rozzářil krásný oh-
ňostroj. Posezení v  klu-
bovně za  obchodem 
pak zakončilo příjemně 
strávený večer.

 Poslední akcí roku 2017 byl na  druhý svátek vánoční turnaj 
ve  stolním tenise. Hrály se čtyřhry a  zúčastnilo se ho osm dvo-
jic. První místo obsadili hráči týmu „ALARM“ (Šmída J., Krejčí Vl.), 

„Zpívání u vánočního stromu“ 
na návsi v Ledcích, foto: Miloš Čihák

Účastníci vánočního turnaje ve stolním tenisu, foto: Miloš Čihák

druhý skončil tým „ČIKO“ (Čihák M., Kouba J.), na třetím místě pak 
tým „DĚDOUŠKOVÉ“ (Dědek M., Šmída L.). Celý turnaj se nesl v po-
hodové atmosféře, organizace byla perfektní, za  což patří podě-
kování hlavnímu rozhodčímu Vl. Cafourkovi a  jeho pomocníkovi 
M. Petříkovi ml. 

 J. Zemánková, kronikářka obce

Stručné informace z obecního úřadu
• V pondělí 11. prosince 2017 proběhlo od 18.00 hodin na Obec-

ním úřadu Ledce veřejné zasedání zastupitelstva obce. V rámci 
zasedání bylo schváleno následující (výtah z usnesení):

- rozpočtové provizorium obce Ledce na rok 2018 
- střednědobý výhled rozpočtu obce Ledce na roky 2018 - 2020 
- rozpočtová opatření obce Ledce č. 8, č. 9 a č.10
- žádost Knihovny města Hradce Králové o finanční dotaci ve výši 

5 500 Kč pro rok 2018 na  nákup knih do  výměnných fondů 
v rámci regionálních knihovnických služeb 

- žádost MAS NAD ORLICÍ o.p.s. o územní příspěvek 10 Kč na oby-
vatele na rok 2018 

- příspěvek na  občerstvení pro seniory na „Předvánoční setkání 
seniorů“ v Bolehošti (9. 12. 2017) ve výši 120 Kč na osobu 

- úpravy odpisového plánu pro rok 2017 pro nově zařazený inves-
tiční majetek zařazený v průběhu roku 2017 

- odměny svým neuvolněným členům za  výkon funkce 
od 1. 1. 2018 dle Nařízení vlády č.318/2017 Sb. ze dne 11. 9. 2017 
o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných celků

• Svoz komunálního odpadu v  obci bude 
v 1. polovině roku 2018 probíhat 1x za 14 dní 
(lichý týden - středa) v  následujících termí-
nech: 3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 
28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 
20. 6. 2018.

• XVI. společenský ples obcí se uskuteční v  sobotu 27. 1. 2018 
v sále Obecního hostince v Bolehošti.

• Obecní úřady Bolehošť a  Ledce pořádají TANEČNÍ VEČERY 

S VÝUKOU pod vedením tanečních mistrů man-
želů Prouzových z Hradce Králové. Zahájení kur-
zu v neděli 14. ledna 2018 v 17.00 hodin (6 lekcí 
a  závěrečný věneček). Místem konání tanečních 
večerů je sál Obecního hostince v Bolehošti.

Miloš Čihák,
  místostarosta obce 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TŘEBECHOVICE P. O.

Školní jídelna Fotbálek žáci vs. učitelé

Hřiště s „umělkou“ Tělocvična

Učebna pro druhý stupeň

Škola z ptačí perspektivy

Učebna pro druhý stupeň

Foto: Mgr.Roman Drašnar, Michal Haviár




