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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Tříkrálová sbírka se letos konala po osmnácté jako 
největší dobrovolnická akce v ČR.  Sbírka je výra-
zem solidarity, pomoci druhým, toho, že společně 
můžeme konat dobro a nebýt lhostejní. Malí krá-

lové přinášejí přání dobra, zdraví a  požehnání, jejichž symbolem 
jsou drobné dárky a označení domu. K+M+B znamená Bůh žehnej 
tomuto domu.
Jako každoročně navštívila jedna skupinka koledníků i  Domov 
důchodců Zdislava a  Dům s  pečovatelskou službou, kde potěšila 
obyvatele koledami. 
Děkujeme všem dárcům za  jejich štědrost, otevřenost a  dobrotu. 
Letošní výtěžek sbírky v  Třebechovicích a  okolních obcích proto 
činil 251.316,- Kč. Obyvatelé jednotlivých obcí se na  této částce 
podíleli takto:

v Třebechovicích p.O. 82.581,- Kč
v Polánkách 6.282,- Kč
v Krňovicích a Štěnkově 2.812,- Kč
v Nepasicích 2.428,- Kč
v Blešně 8.518,- Kč
v Jeníkovicích 10.810,- Kč
v Ledcích 11.258,- Kč
v Jílovicích 8.983,- Kč  
na Vysokém Újezdě 2.874,- Kč 
v Českém Meziříčí 47.775,- Kč
v Rohenicích 6.752,- Kč
v Libníkovicích 6.102,- Kč
v Bolehošti 7.088,-Kč
ve Výravě 17.198,- Kč
v Křivicích 8.643,- Kč
v Petrovicích 6.684,- Kč
v Albrechticích 1.608,- Kč
v Česticích 9.509,- Kč
v Žďáru nad Orlicí 3.411,- Kč.

Vybrané prostředky podpoří třetinou humanitární pomoc Cha-
rity Česká republika v zahraničí i u nás a další projekty na pomoc 
lidem v  nouzi, 5% je určeno na  realizaci humanitárních projektů 
v Indii a Hondurasu, 3% tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc 
při mimořádných událostech (např. při povodních) a  další část 
bude sloužit na  podporu pečovatelské služby v  Třebechovicích 
a v okolních obcích.
Děkujeme všem koledníkům a  spolupracovníkům, kteří se jakým-
koli způsobem podíleli na zajištění sbírky.

Účet Tříkrálové sbírky u České spořitelny a.s., Praha
66008822/0800, VS 777, SS 5007 
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SLOVO STAROSTY

Modernizaci tohoto traťového úseku, 
zahrnující realizaci druhé koleje, neza-
bráníme, ale cílem vedení města je eli-
minovat veškeré negativní dopady to-
hoto projektu na stávající komfort života 
a bydlení v našem městě.  Proto chceme 
o  této záležitosti průběžně informovat 

širokou veřejnost i prostřednictvím městského periodika.
13. prosince loňského roku bylo odesláno dvanáct „Požadavků 
města Třebechovice pod Orebem“ souvisejících s  akcí „Moderni-
zace traťového úseku Hradec Králové /mimo/ – Týniště nad Orlicí 
/mimo/“, které byly zveřejněny v lednovém čísle Haló. 
27. prosince 2017 byla na MěÚ Třebechovice pod Orebem doručena 
„Petice za položení plánované druhé koleje od obytné zóny jižním 
směrem do průmyslové zóny, za zachování cyklostezky na severní 
straně a za přehodnocení dopravního řešení křižovatky do Krňovic 
v  souvislosti s  plánovanými dopravními změnami“, kterou pode-
psalo 164 občanů. Dalších 148 podpisů přiložených k petici nebylo 
možno podle zákona „O právu petičním“ uznat za platné. Peticí se 
zabývalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 6. února 2018.
11. ledna 2018 proběhla schůzka řešící nadjezd nad železnicí 
ve  východní části města na  plánovaném propojení štěnkovské 
křižovatky s  ulicí Vitouškovou. Zúčastnili se jí zástupci města, in-
vestora SŽDC, projekční firmy Prodex /projektant celého projek-
tu/, projekční firmy Sudop /projektant nadjezdu ve východní části 
města/, Ředitelství silnic a dálnic, Údržby silnic Královéhradeckého 

Modernizace traťového úseku Hradec Králové

/mimo město/ - Týniště nad Orlicí /mimo město/.
kraje a  Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Projekční firma 
Sudop představila čtyři varianty řešení tohoto nadjezdu a  s  tím 
související řešení „Štěnkovské“ křižovatky na  silnici I/11. Všichni 
účastníci schůzky se shodli na variantě označené číslem 2.  Firma 
Sudop  s vědomím rady města předloží studii nadjezdu v této verzi 
do  14. února 2018, aby ji investor SŽDC mohl zařadit jako návrh 
na  nutnou doprovodnou stavbu do  projektu „Modernizace traťo-
vého úseku ….“.
Pokud se podaří dosáhnout zařazení nadjezdu ve  východní čás-
ti města do  projektu „Modernizace traťového úseku……“ a  jeho 
následnou realizaci, bude současně zrušen železniční úrovňový 
přejezd „U  Ameriky“ v  Týnišťské ulici. Město proto vzneslo dal-
ší požadavek na  investora SŽDC  a  firmu Prodex – naprojektovat 
a  realizovat v  tomto případě na  tomto místě mimoúrovňové kří-
žení pro pěší a cyklisty. 12. ledna 2018 proběhla jednání s  firmou 
Empla AG spol. s r.o. a s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity 
Pardubice. S oběma subjekty bylo dohodnuto, že jsou připraveny 
poskytnout městu na  vyžádání na  základě svého odborného za-
měření a  podle svých kapacitních možností odborné konzultace, 
podle kterých by byly v jednotlivých případech sepsány samostat-
né smlouvy. Jedná se zejména o odborné konzultace v procesu EIA, 
v územním a stavebním řízení, kdy město může vznášet k projektu 
své připomínky a prosazovat své zájmy.

Ing. Jiří Němec,
starosta města

INFORMACE Z MÚ

Výpis usnesení z jednání

Rady města Třebechovice p. O.

 ◘ Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na  re-
konstrukci varhan pro Českobratrskou církev evangelickou, 
Farní sbor Třebechovice pod Orebem ve výši 20.000,- Kč.

 ◘ Rada města schvaluje užití znaku města Třebechovice pod 
Orebem za  účelem označení oddílových dresů oddílu kuželek 
SK Třebechovice pod Orebem, z.s. Dresy budou používány 
na soutěžích a turnajích. 

 ◘ Rada města předává osvědčení panu Hanouskovi Eduardovi, 
Hradecká 833, Třebechovice pod Orebem o  členství v  Zastupi-
telstvu města Třebechovice pod Orebem od 6. 1. 2018.

 ◘ Rada města schvaluje připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2018 
vyvěšením vlajky dne 10. 3. 2018.

 ◘ Rada města bere na  vědomí zápis z  pracovní schůzky ze dne 
11. 1. 2018 se spol. SUDOP Praha a.s. - prezentace návrhů tech-
nicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení silnice II/298 
se železniční tratí a napojení na silnici I/11.

MÚ OZNÁMENÍ
Podání daňového přiznání

Městský úřad Třebechovice pod Orebem oznamuje, že ve stře-
du dne 28. 3. 2018 v době od 8.00 hod do 17.00 hod bude mož-
no podat daňové přiznání za  rok 2017 na  MěÚ Třebechovice 
pod Orebem v malé zasedací místnosti č. 107 v prvním patře.

Změna v zastupitelstvu města
Dnem 5. ledna 2018 se vzdala svého mandátu zastupitele Města 
Třebechovice pod Orebem Bc.  Martina Anrysová /volební strana 
„Šance pro veřejnost“/. Chci jí tímto poděkovat za  její dosavadní 
činnost v  tomto orgánu města a  popřát jí do  dalšího života zdra-
ví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Její mandát za-
stupitele města přechází na základě „Zákona 491/2001- o volbách 
do  zastupitelstev obcí….“ a  na  základě výsledků komunálních 
voleb v roce 2014 na Bc. Eduarda Hanouska.

Ing. Jiří Němec
starosta města

Nový Ceník inzerce

v Třebechovickém Haló
Od  březnového čísla Haló platí 
nový Ceník inzerce, který je uve-
řejněn na  webových stránkách
města www.trebechovice.cz. 
Na  stejné adrese bude umístěn 

i formulář na objednávky. Inzer-
ci lze podat v  Třebechovickém 
muzeu betlémů. Platby budou 
realizovány na Městském úřadu.

Vodovodní a kanalizační síť měs-
ta Třebechovice pod Orebem je 
již dvacátým rokem ve  vlastnic-
tví akciové společnosti Vodovo-
dy a  kanalizace Hradec Králové. 
Celková délka vodovodních 
řadů na  území města je 35 km, 
délka kanalizačních stok 27 km. 

Pitnou vodou je zásobováno 
5,5 tisíc spotřebitelů a  odpad-
ní voda je odváděna od  téměř 
4,9 tisíc obyvatel. Vodovody 
a  kanalizace na  území města 
provozuje od září roku 2005 Krá-
lovéhradecká provozní, a.s., jež 
je z jedné třetiny vlastněna naší 

Obnova vodovodů a kanalizací v Tře-

bechovicích pod Orebem v roce 2017
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společností. Ročně se do  vodo-
vodní sítě města dodá 260 tisíc 
m3 pitné vody, což činí v průmě-
ru denně 712 m3.
Vodovodní a  kanalizační síť 
včetně ostatních vodárenských 
objektů a  zařízení vyžadují tr-
valou péči, soustavnou údržbu 
a  obnovu. V  Třebechovicích je 
ještě nemalá část sítí původních, 
pocházejících z 30. let minulého 
století, a  tuto infrastrukturu je 
třeba ve  střednědobém hori-
zontu obnovit. Z  toho důvodu 
Vodovody a  kanalizace Hradec 
Králové, a.s. pravidelně investu-
jí za  poslední roky do  své infra-
struktury v  Třebechovicích při-
bližně dvojnásobně vyšší částku 

na  jednoho spotřebitele, než je 
průměr tohoto ukazatele v  ce-
lém okresu Hradec Králové.    
V  letech roce 2017 naše společ-
nost obnovila vodovod a kanali-
zaci v  ulici Čs. legií. Jednalo se 
o stavební úpravy od křižovatky 
s ul. Komenského po křižovatku 
s  ul. Týnišťskou a  ul. Trčkovou 
v  celkové délce více než 500 m. 
Společnost do  této akce inves-
tovala 17 milionů korun. Stavba 
byla koordinována s rekonstruk-
cí komunikace, jejímž investo-
rem bylo město.
Kromě investičních prostředků 
naší společnosti bylo ve  městě 
v  průběhu roku 2017 vynalože-
no provozovatelem veřejného 

vodovodu a  kanalizace, společ-
ností Královéhradecká provoz-
ní, a.s., téměř 1 milion korun 
na údržbu a opravy těchto vede-
ní. Na vodovodní síti se vyskytlo 
20 ks havárií a  bylo odstraněno 
5 poruch na kanalizaci. Provozo-
vatel rovněž v souladu s provoz-
ním řádem a  požadavkem Kraj-
ské hygienické stanice odebral 
25 vzorků pitné vody a  provedl 
870 analýz. Veškeré rozbory pro-
kázaly výbornou kvalitu pitné 
vody ve  vodovodní síti města, 
všechny zjištěné parametry byly 
v  souladu s  požadavky Zákona 
o ochraně veřejného zdraví.
V  letošním roce připravuje naše 
společnost další etapu obnovy 

svých sítí, tentokrát v  ul. Trčko-
va od  křižovatky s  ul. Čs. Legií 
po  ul. U  Vodárny. Realizace je 
plánována na rok 2019, přičemž 
na  naši stavbu bude navazovat 
rekonstrukce komunikace v  in-
vestorství města. Harmonogram 
prací obou akcí bude spolu úzce 
koordinován, vše bude prove-
deno během jednoho kalendář-
ního roku. Náklady na  výměnu 
vodárenské infrastruktury jsou 
odhadovány na  24 milionů 
korun.

Pavel Loskot,
Vodovody a kanalizace

 Hradec Králové, a.s.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme do života narozené děti
(prosinec 2017, leden 2018)
Eliška Kolovratníková Adam Mařák
Eliška Janečková Filip Sedláček
Oliver Šterner Jáchym Matějů
Tobias Kapura

Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu
(únor 2018)
Miroslav Vik
Božena Stará
Hana Váňová
Jan Slezák
Otilie Luňáková
Božena Matušková

Loučíme se se zemřelými spoluobčany
(prosinec 2017, leden 2018)
Jan Hroch Jaroslava Tláskalová
Petr Foršt Petr Hájek
Václav Špicar Marie Kašparová
Vlasta Militká Jan Jor
Vlasta Hollerová

Vzpomínka…

Kdo lásku a dobro rozdával, ten neodešel,
ale žije v našich srdcích dál.

Dne 2. 12. 2017 uplynulo 10 let od úmrtí 
naší maminky a babičky,
paní Zdeňky Talavaškové

a dne 2. 7. 20 17 měl 30. výročí úmrtí
náš tatínek a dědeček 
pan Jindřich Talavašek.

S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera Zdena Andrysová s rodinou
a ostatní příbuzní velké rodiny.

DDM nabízí pracovní místo

na pozici hospodář(ka)/účetní
Nástup možný od 1. 4. 2018 nebo dle dohody.

Více informací na www.ddmtre.cz nebo přímo v DDM

INZERCE

Požadavky:

- minimálně středoškolské vzdělání
- občanská a morální bezúhonnost
- nutná výborná znalost práce na počítači (především internet)
- řidičský průkaz skupiny B
- časová flexibilita
- praxe v oblasti kultury, organizování kulturní činnosti
- znalost angličtiny 

Náplň práce: organizace kulturních akcí, divadel, koncertů, před-
nášek apod. ve městě; objednávky akcí, objednávky plakátů, pří-
prava smluv, hlášení hrubých tržeb Dilia a  OSA, zajištění výlepu 
plakátů, zpracování tiskových zpráv do měsíčníků, médií, přípra-
va vstupenek, předprodej a prodej vstupenek na všech kulturních 
akcích, organizace kulturních akcí, divadel, přednášek apod., foto-
dokumentace kulturních akcí, spolupráce s místními organizace-
mi na kulturním dění ve městě, zajištění chodu kulturního domu 
grafické zpracování plakátů, editace webových stránek, videa atd.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo na-
rození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanské-
ho průkazu, datum a podpis zájemce.

K  přihlášce připojte: strukturovaný životopis, údaje o  dosa-
vadních zaměstnáních a o odborných znalostech, aktuální výpis 
z rejstříku trestů, úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání.

Lhůta a  způsob podání přihlášky: přihlášku s  požadovanými 
doklady doručte písemně nebo osobně na adresu Třebechovické 
muzeum betlémů, Masarykovo náměstí 1426, 503 46 Třebechovi-
ce pod Orebem, nejpozději do 31. 3. 2018. 

Způsob výběru: pohovor u výběrové komise

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení o  volném 
místě kdykoliv v jeho průběhu.

Výběrové řízení - kulturní referent
Třebechovické muzeum přijme pracovníka na místo „kulturní referent/ka/“
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FEJETON

Šachy s holubem 

Také už máte politiky plné 
zuby? V  televizi, rozhlase nebo 
na  internetu je těžké poznat, 
co je zmanipulované, smyšlené 
a  co pravdivé. Přesto si myslím, 
že bychom neměli rezignovat 
a přestat veřejným věcem věno-
vat pozornost. Velký pozor mu-
síme dávat na  hlupáky, osoby, 
kterým je všechno jasné, které 
uznávají jen svou „pravdu“ a ne-
dokáží se podívat na svět očima 

toho druhého. Na  facebooku 
koluje zajímavý slogan: "Hádat 
se s hloupými lidmi je naprosto 
zbytečné, protože je to stejné 
jako hrát šachy s  holubem... Je 
jedno, jak vynikající jste šachis-
ti, holub stejně nakonec shodí 
všechny figurky, podělá šachov-
nici a  ještě se bude naparovat, 
jako kdyby vyhrál..."
Myslím, že prezidentské volby 
neovlivnily ani televizní deba-
ty, ani politické programy, ale 
obava lidí před změnami. V naší 

zemi se novinek bojíme. Nadá-
váme, ale zase tak špatně nám 
není. Většinou máme práci, 
máme co jíst, zdarma jsou do-
stupné nemocnice i školy, nikdo 
po nás nestřílí, tak proč zavádět 
novoty, dát šanci novým tvářím. 
Raději ať neztratíme to „málo“, 
co máme. Rozhodně by výsled-
ky svobodných voleb neměly 
být důvodem k  nenávisti mezi 
přáteli nebo příslušníky rodiny. 
Ctěme nárok každého na vlastní 
názor. Dale Carnegie začátkem 

tohoto století radil lidem, jak 
úspěšně přežít složité životní 
situace. Napsal: „Nepobývejte 
v  přítomnosti škarohlídů. Vy-
hýbejte se těm, kteří vás nená-
vidí. Vysávají z vás sílu, a  ta pak 
chybí normálnímu životu“. Měl 
pravdu. Když všichni všechny 
pomlouvají, tak se nakonec po-
perou - v  horším případě po-
zabíjejí. Z  pohledu Carnagieho 
mám dojem, že dnes lze bezpeč-
ně pobývat jen v hlubokém lese, 
nebudu-li podezírat veverky 
a zajíce, že nás jako homo sapi-
ens moc v lásce nemají.
Některé asijské národy dlouho 
před Carnegiem zvláštním způ-
sobem odměňovaly posly dob-
rých zpráv. Po  doručení dobré 
zvěsti je hostily ve  své jurtě 
nebo domově, jak dlouho si po-
slové přáli. Ten zvyk můžeme 
přijmout bez obav, neboť nám 
nehrozí, že budeme mít hosty.
V  jedné kanceláři, kde všichni 
usilovně a  bez oddychu pra-
covali, jsem viděl dvě tabulky 
hustě popsané nejrůznějšími 
jmény. Na první byl nápis: „Jmé-
na lidí, které nesnáším trvale“, 
na  druhé: „Jména lidí, které ne-
snáším dnes“. Nebylo by lepší 
psát tabulky se jmény těch, kte-
ré máme rádi?

Jindřich Tošner 
Kresby Pavel Matuška

PŘEDSTAVUJEME VÁM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Dům dětí a  mládeže je příspěv-
kovou organizací města Třebe-
chovice pod Orebem. V  rejstří-
ku škol a  školských zařízení je 
zapsán od  roku 2005, ale vol-
nočasové aktivity připravuje už 
od roku 1980, tehdy pod hlavič-
kou Domu pionýrů.
Od  města máme zapůjčenou 
budovu ve Flesarově ulici, které 
říkáme „Broučí domeček“. Zde 

mají zájmové útvary vlastní klubovny. Minu-
lé léto se díky městu podařilo vyměnit okna, 
vymalovat učebny a  celkově zútulnit prosto-
ry DDM. V  tělocvičně přibylo dokonce graffiti 
s tématem street dance. Zlepšili jsme i vybave-
ní na kroužcích. Nakoupili jsme pruty, autíčka, 
šicí stroje i ukulele. S dívčím klubem jsme ušili 
maskoty – Brouka a Broukovou. 

V  nejbližší době plánujeme dovybavení judi-
stické tělocvičny šplhacími lany a  vytvoření 
cvičné kuchyně, kde by se děti mohly učit vařit 
a péct různé dobroty.
Máme také nový design webových stránek 
(www.ddmtre.cz) a od září jsme i na facebooku.

DDM nabízí volnočasové aktivity pro školní 
děti i  veřejnost, a  to prostřednictvím pravi-
delných kroužků, pobytových i  příměstských 
táborů a  příležitostné činnosti, jako jsou sou-
středění, kurzy, tvořivé dílny, výlety, exkurze, 
soutěže a  víkendové akce. Veškerá zájmová 
činnost se dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání Maskoti DDM, zdroj: galerie DDM
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poskytuje za úplatu. Ve školním 
roce 2016/17 DDM otevřel 30 
zájmových kroužků, do  kterých 
se přihlásilo 348 účastníků. Le-
tos nabízíme 37 kroužků, které 
navštěvuje 477 účastníků. 
V současné době kroužky vedou 
3 interní pedagogové a  14 ex-
terních vedoucích. Vypomáhat 
chodí i řada dobrovolníků, u kte-
rých doufáme, že se z nich brzy 
stanou kvalifikovaní vedoucí.
I  když nabízíme kroužky přede-
vším pro školní děti, velmi úspěš-
ně se nám rozjíždějí i  kroužky 
pro dospělé, jako je patchwork 
a keramika. Nabízíme i prostory 
k pronájmu. Schází se tu Taebo, 
sebeobrana a  hip hop pro ma-
minky (Mothers). Největší zájem 
je o kroužky sportovní a výtvar-
ně řemeslné.  Mnoho zájmových 
útvarů nás velmi úspěšně repre-
zentuje na  soutěžích. Medaile 
pravidelně vozí judisté (vedoucí 

Eva Kocourková), šachisté (Jan 
Slavík), TRCA auta (Ing.  Pavel 
Blažek, sportovní rybáři (Zby-
něk Bačina a  Aleš Počarovský), 
vodáci (Mgr.Jiří Měchura) i  ta-
neční skupina MAD Style( Gábi-
na Mikulecká a  Anička Absolo-
nová).
Protože je velký zájem o  hru 
na  kytaru i  z  řad menších dětí, 
které mají ještě malé ruce, již 
druhým rokem nabízíme výuku 
hry na  ukulele. V  písničkách se 
děti hravou formou učí akordy, 
spráné držení nástroje a rytmus.
Velmi žádaný je i Herní klub, al-
ternativa ke školní družině. Fun-
guje denně od 12:30, tj. v době, 
kdy děti čekají na  autobus 
nebo výuku v  ZUŠ, na  kroužek. 
Mnohdy si děti přicházejí jen 
tak popovídat s kamarády nebo 
pohrát. Mají tu k  dispozici od-
počinkovou „válecí“ zónu plnou 
polštářů, časopisů, her a hraček, 

mohou běhat a skotačit v  judis-
tické tělocvičně, napsat si úkoly, 
zahrát stolní hry nebo tvořit pod 
dohledem pedagoga. K dispozi-
ci mají i  2 počítače s  přístupem 
na internet, ale příliš je nevyuží-
vají. Zábava s  kamarády naživo 
je přece lepší…
Menší děti z 1. a 2. tříd si vyzve-
dáváme přímo v družině ZŠ, aby 
nemuseli mít rodiče strach, zda 
děti dojdou v pořádku.
V letošním školním roce se vyda-
řila i spolupráce s MŠ a ZŠ – pro 
děti jsme připravili v  dopoled-
ních hodinách sportovní i  tvoři-

vé akce, o které byl velký zájem. 
Spolupracujeme i  s  Heldovou 
městskou knihovnou a  Třebe-
chovickým muzeem betlémů.
Výrazně jsme rozšířili i  nabídku 
víkendových aktivit – taneční 
soustředění, kurzy sebeobrany, 
kresby a keramiky pro veřejnost. 
V  lednu jsme otevřeli „Tramp-
skou kytaru“ pro dospělé.
Nabízíme program pro školní 
děti také na  všechny prázdniny 
a ředitelská volna ZŠ v průběhu 
školního roku. Podnikáme výle-
ty, exkurze, tvořivé dílny i  dny 
plné her a soutěží.

Hrajeme na ukulele, zdroj: galerie DDM

Na jaro 2018  jsme pro Vás připravili následující akce:

• Pololetní prázdniny v DDM  - den plný her v pátek 2. 2. 2018
• Jarní prázdniny 19. 2. – 23. 2. 2018 – Znáš své město? – týden 

poznávání, her a exkurzí po našem městě.
• Velikonoční prázdniny ve čtvrtek 29. 3. 2018  - výlet do techno-

logického centra v HK
• 30. 4. a 7. 5.  – ředitelská volna v ZŠ (pondělky před státním svát-

kem) – výlet za  přírodovědným dobrodružstvím, soutěže, hry 
a tvoření

Na letní prázdniny chystáme

• 2., 3. a 4. 7. 2018 – výlety …možná i s dobrodružným přespáním 
• příměstské tábory (přírodovědný experimentář, zálesácký a de-

tektivní) v těchto termínech: 9. 7. – 13. 7. 2018,
  20. 8. – 24. 8. 2018,
  27. 8 . – 31. 8. 2018
• Pobytový tábor na Zemské bráně 1. – 13. 7. 2018
 Je určený pro děti od 6 do 15 let. K dispozici máme 60 míst (40 

dopravíme autobusem – cena  5.200,- Kč + 20 míst s dopravou 
vlastní – cena 5.000,- Kč). Kdybychom objednávali 2 autobusy, 
cena tábora by neúměrně narostla. Protože víme, že někteří 
z Vás si rádi udělají výlet a děti dovezou, počítáme s touto mož-
ností.

 Hotel Zemská brána v  Bartošovicích v  Orlických Horách jsme 
vyzkoušeli již na podzimní pobytové akci a moc se nám zde lí-
bilo. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení, je tu sportovní 
zázemí a výborně tu vaří! Těší se na Vás i nadšená hlavní vedoucí 
Anička Kadeřávková se svým týmem.

Na jednotlivé akce se můžete přihlašovat přímo v DDM nebo e-mai-
lem: info @ddmtre (na pobytový tábor od 1. 2., na příměstské tábo-
ry od 1. 5., na ostatní akce 14 dní před zahájením akce)
Sledujte náš web: www.ddmtre.cz. Naleznete zde aktuální informa-
ce o  všech kroužcích i  akcích – kam, kdy, co s  sebou a  za  kolik…
Těšíme se na Vás

ZPRÁVY POLICIE

Městská policie informuje 

V únoru 2016 vstoupila v platnost novela zákona o silničním pro-
vozu, která chodcům za  špatné viditelnosti nařizuje nosit reflexní 
prvky. 
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po kraj-

nici nebo po  okraji vozovky v  místě, které není osvětleno veřej-

ným osvětlením, je povinen mít na  sobě prvky z  reflexního materi-
álu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích.“
Pokud se tedy chystáte jít pěšky mimo obec za soumraku, v mlze, 
nebo dokonce ve  tmě, vaší povinností je nosit reflexní pásku pro 
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Policie ČR - Ohlédnutí za rokem 2017

Na  Obvodním oddělení Třebechovice pod Orebem 
Policie České republiky od  letošního ledna pracuje 
o  jednoho policistu méně než v  loňském roce, tedy 
11, včetně vedoucího npor. Petra Hájka. Co zůstalo 
stejné, je územní působnost. Policisté mají na starost 

kromě Třebechovic pod Orebem také Běleč nad Orlicí, Blešno, Čer-
nilov, Divec, Jeníkovice, Lejšovku, Libníkovice, Librantice, Libřice 
a Výravu. 
V celé jejich působnosti měli nahlášeno za loňský rok 73 trestných 
činů, což je obdobný počet jako v roce 2016 (75). Třebechovičtí po-
licisté se mohou pochlubit s  vyšší objasněností trestných činů. Ta 
stoupla z loňských 61,33% na 64%. Postoupili tak na 1. místo mezi 
všemi obvody územního odboru Hradec Králové. Podle statistic-
kých čísel můžeme konstatovat, že Třebechovicko je nejbezpečněj-
ším místem Královéhradecka.
V  loňském roce řešili policisté 288 přestupků, z  toho 119 vyřídili 
blokovou pokutou a 101 jich oznámili na Městský úřad Třebecho-
vice p/O nebo na  Magistrát města Hradec Králové. U  zbývajících 
68 nezjistili pachatele. Tak jako loni se jednalo nejčastěji o  pře-
stupky v dopravě, v občanském soužití a drobné krádeže. Policisté 
vyřídili přes 1100 žádostí o spolupráci, kterou požadují např. sou-
dy, státní zastupitelství, exekutoři, jiné útvary policie a další státní 
orgány.

Zajímavé případy:

• Dne 26. 2. 2017 přímo v Třebechovicích p. O. neznámý pachatel 
napadl muže, který se vracel se svým synem z  herny domů. Muž 
na něho zaútočil zezadu, udeřil ho do hlavy a z pravé kapsy u bun-
dy mu vytáhl peněženku, v  které měl několikatisícovou hotovost. 
Syn poškozeného muže  začal násilníka pronásledovat, dohonil 
ho, ale po vzájemné potyčce se pachateli podařilo uprchnout. Oba 
muže musela ošetřit záchranná služba, mladšího odvezla do  hra-
decké fakultní nemocnice, odkud ho ale po  ošetření propustili. 

Kriminalisté svojí osobní znalostí a  mravenčím prověřováním do-
padli po 8 dnech od spáchání loupeže 45letého muže z Třebecho-
vicka, který se doznal a svého činu lituje. Prý by se ho za střízliva 
nikdy nedopustil. Byl obviněn z trestného činu loupež, za což hrozí 
až 10leté vězení.

• Ve čtvrtek 21. 9. po 22. hodině jsme na lince 158 přijali oznáme-
ní o  vozidle značky VW Vento, které kličkuje po  místních silnicích 
v  Třebechovicích pod Orebem a  jehož řidič je zřejmě podnapilý. 
Policejní hlídce se ho podařilo objevit v  Kubelíkově ulici, kde mu 
zatarasila cestu. Muž zprvu přibrzdil, ale náhle přidal a pokusil se 
objet služební vozidlo přes chodník. Narazil do otevřených levých 
dveří policejního auta a až poté zastavil. Kolega, který měl v úmy-
slu právě vystoupit, měl štěstí, že stihl dát nohu zpět do  auta, ji-
nak by mu pravděpodobně nohu dveřmi přiskřípl. Muž byl vyzván 
k předložení všech dokladů potřebných k řízení vozidla a k decho-
vé zkoušce. Předložil náhradní doklad občanského i  řidičského 
průkazu a doklady od vozidla nepředložil. Tři provedené dechové 
zkoušky ukázaly přes 2,4 promile alkoholu v  dechu. Jelikož byly 
výsledky rozdílné, byl vyzván k odběru krve, kterému se podrobil 
na protialkoholní záchytné stanici, kde si ho nechali na vystřízlivě-
ní. K žádnému zranění nedošlo a na obou vozidlech byla odhadnu-
ta škoda ve  výši cca 600 korun. Dvaatřicetiletého místního muže 
policisté obvinili z  trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky, za což hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

• Kolegům ze sousedního rychnovského okresu se podařilo v lis-
topadu objasnit sérii krádeží, mezi kterými byly i  krádeže na Tře-
bechovicku. Třiapadesátiletý muž pobývající na  Rychnovsku se 
od začátku května 2017 do začátku června loňského roku osmkrát 
vloupal do  nejrůznějších objektů. Více než v  polovině případů se 
terčem jeho nezákonné činnosti staly sportovní kluby v Třebecho-
vicích pod Orebem. Do jejich zázemí vstupoval převážně v nočních 
hodinách násilím a často za sebou zanechal více škody na zaříze-
ní než na  kradených věcech. Při svých „výpravách“ se nezaměřo-
val na žádný úzkoprofilový sortiment, nýbrž bral vše, co mu přišlo 

chodce nebo jiný reflexní prvek, díky kterému budete pro motoris-
ty na silnicích dostatečně viditelní.  
Z  hlediska vlastní bezpečnosti je však samozřejmě dobré vy-
užít reflexních prvků všude tam, kde hrozí, že řidič nemá mož-
nost chodce bezpečně rozeznat – tzn. například v obci v místech, 

kde se pohybujete po  krajnici a  kde není dostatečné veřejné 
osvětlení. 
Počet nehod způsobených špatnou viditelností chodců je velmi 

vysoký a  vhodný reflexní prvek může vám nebo vašim dětem 

zachránit život. 

Výjezd na žádost o součinnost s policií ČR 45

Nalezeno 16 injekčních stříkaček Bylo provedeno 77 odchytů zvířat

Řešeno 114 přestupků spáchaných cylkiszy

Kontrola dodržování
max. povolené rychlosti
(197x)
• překročeno do 20km/h
  169x

• překročeno o více jak
  20km/h 28x

Celkem událostí 1933

Z toho přestupků řešeno:
blokovou pokutou/příkazem na místě 761

domluvou/napomenutím 357

oznámením o spáchání přestupku 282

V 121 případech byla

provedena orientační

zkouška na přítomnost

alkoholu nebo drogy

(např. u řidičů vozidel)
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pod ruku. Odcizil tak kromě finanční hotovosti, alkoholu a cigaret 
i  sportovní tašky, kapitánskou pásku, stopky nebo měřák hustoty 
na balóny. Protiprávní činnosti se muž dopustil i přesto, že za stej-
nou majetkovou trestnou činnost už byl v posledních třech letech 
odsouzen a trest vykonal. Vyšetřovatel ho obvinil z přečinů kráde-
že, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za které mu 
hrozí až tříletý nepodmíněný trest.

• Mezi kuriózní případy patří nahlášení nálezu mrtvoly v  březnu 
loňského roku. Tělo se mělo nacházet poblíž hlavní silnice I/11. 
Oznamovatel uvedl, že z křoví, které odklízel, kouká dětská či žen-
ská noha. Policisté se připravili na nejhorší. Po příjezdu však zjistili, 
že se jedná o dvě umělé panny a jednu nafukovací. V křoví musely 
ležet pravděpodobně dlouhou dobu, protože byly zdeformované 
a  plesnivé. Naštěstí policisté nemuseli provádět další úkony, jen 
panny vyhodit do popelnice.

Na  závěr musíme připomenout, 
že stále přijímáme nové pří-
slušníky, hlavně k  pořádkové, 
dopravní a cizinecké policii. Ne-
váhejte a posilte naše řady, čeká 
vás zajímavá, nestereotypní 
a  veřejnosti prospěšná práce. 
Výhodou je jistota pravidelného měsíčního příjmu, 6 týdnů dovole-
né, později ozdravný pobyt a výsluhový příspěvek (www.policie.cz).

Činnost výjezdové jednotky

JSDH Třebechovice za rok 2017

Výjezdová jednotka města má v současné době celkem 22 členů.
V roce 2017 byla vyslána k 98 výjezdům, z toho bylo 27 dopravních 
nehod, 20 požárů a 51 ostatních zásahů, mezi které patří i spoluprá-
ce se zdravotní záchrannou službou při oživování občanů pomocí 
přístroje AED či pomoc se snesením pacientů do sanitního vozu při 
převozu na ošetření.
Naši členové, zařazení v této výjezdové jednotce, na zásazích strá-
vili celkem 576  hodin,  dále věnovali několik set hodin svého času  
školení pro zdokonalení znalostí a schopností při zásahu a také  po-
třebné údržbě zásahové techniky. Celkem se jednalo o dalších asi 
150 hodin na osobu. 
V rámci svého volného času členové výjezdové jednotky   zabezpe-
čovali ukázky jak techniky, tak i zásahové činnosti při ukázkách pro 
děti na  letních táborech, při organizování dětských dnů a  akcích 
pořádaných ostatními sdruženími hasičů v  okrese při jejich výro-
čích založení.
Naše poděkování patří našemu zřizovateli, městu Třebechovice, 
které pro naši jednotku zajistilo získání nové cisterny CAS 30, která 
byla financována z 90 % z prostředků EU.

Ing. Ladislav Pinkava
velitel výjezdové jednotky JSDH

Z NAŠICH ŠKOL

Paní učitelka P. LochmanováCharitativní akce v Základní škole Třebechovice pod Orebem

Postřehy ze 3.C
Po  vánočních prázdninách 
k  nám do  3. C přišel tatínek 
spolužáka, pan Bastl, a  ukazo-
val nám součásti hasičské vý-
zbroje. Do  hasičské kombinézy 
se ustrojila paní učitelka Pavla 
Lochmanová. Moc jí to slušelo.
Pan Bastl vyprávěl věci, které 
zažil s  hasiči v  České republice. 
Jak hasili požár v  továrně, stoh 
slámy, domy. Říkal, že mají jeden 
hasičský vůz, který vytáhne že-
břík do výšky Bílé věže v Hradci 
Králové.

A. Havlíčková, L.Marhová

Charitativní akce

v základní škole
V  pátek 18.ledna jsme uspořá-
dali charitativní akci, jejíž výtě-
žek bude věnován na  vzdělání 
„našeho“ indického chlapce 
Allwina. Napekli a připravili jsme 
slané i  sladké dobroty a  získali 
za  ně krásné 4.979,- Kč. Chtěli 
bychom poděkovat všem za-
městnancům školy i  žákům, 
kteří si přišli nakoupit a  tím 
podpořili dobrou věc. Jsme rádi 
za  pozitivní ohlasy a  že jste si 
pochutnali. 

Vaše třída 9.C
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ZUŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM INFORMUJE…

Jak probíhal začátek nového 

kalendářního roku na  naší 

škole? 

Jakmile se učitelům podařilo vy-
manit žáky z klidového vánoční-
ho režimu, pustili jsme se do in-
tenzivní práce. Leden  probíhal 
ve  znamení zkoušek, koncertů, 
představení a soutěží.
V pondělí 22. 1. 2018 jsme přiví-
tali diváky na  prvním povánoč-
ním koncertu žáků hudebního 
oboru, na  kterém vystoupila 
i trojice žáků literárně dramatic-
kého oboru. Koncert byl trošku 
delší, než bývá obvyklé, protože 
ho řada z nás pojala jako součást 
přípravy na  okresní kola letošní 
celostátní soutěže.
Hned následující den se před-
stavili v  našem hudebním i  di-
vadelním sále žáci hudebního 
a  literárně dramatického oboru. 
V  dopoledních hodinách ode-
hráli představení pro děti z ma-
teřských škol. 
Nejdříve se malí diváci, kteří při-
šli nejen z třebechovické školky, 
ale také z  nedalekých Jeníko-
vic, usadili do  divadelního sálu 
a soubor Barevné knoflíky jim za-
hrál pohádku Jak se malá Mette 
chtěla stát královnou. Potom se 
diváci přesunuli do  hudebního 
sálu, kde byla připravena kapela 
ve  složení Adam Bartáček, Ra-
dek Šajn, Lukáš Moravec a  paní 
učitelky Kamila Hesová, Jana 
Vavřínková a  Jana Veselá a  dvě 
oddělení nejmenších "dramaťá-
ků". Společně zahráli a  zazpívali 
dětskou operku z dílny Jaroslava 
Uhlíře a Zdeňka Svěráka  O dva-
nácti měsíčkách. 
Dopoledne to bylo velmi rušné 
a  naplněné, protože po  prvním 
uvedení obou pohádek následo-
vala ještě dvě opakování celého 
programu. 
Jako každý rok i  letos MŠMT 
vyhlásilo celostátní soutěž zá-

kladních uměleckých škol pro 
hudební, taneční i  literárně dra-
matický obor. 
V hudebním oboru po dvouleté 
přestávce (na každý hudební ná-
stroj totiž přichází v této soutěži 
řada jednou za tři roky) soutěží-
me ve hře na  dechové nástroje, 
ve hře na bicí nástroje a v sólo-
vém a komorním zpěvu.
Příprava na  tuto soutěž není 
jednoduchá obzvláště u starších 
žáků, neboť s věkem se zvětšuje 
povinný rozsah soutěžního re-
pertoáru i jeho náročnost. 
Do  okresních kol soutěže žáci 
postupují, pokud úspěšně ab-
solvují školní kolo. Na naší škole 
se konalo 29. ledna 2018. Bylo 
veřejné a probíhalo celé odpo-
ledne. V 15 hodin se soutěžním 
programem na pódium vystou-
pili mladší žáci, starší žáci sou-
těžili téhož dne až v podvečer. 
A  kdo bude naši školu repre-

zentovat v okresních kolech?

Do okresního kola soutěže v só-
lovém zpěvu postoupili: Natálie 
Jurajdová (0. kategorie), Franti-
šek Svoboda (0. kategorie), Ve-
ronika Štursová (II. kategorie), 
Barbora Haviarová (V. kategorie), 
Lenka Štěpničková (VIII. katego-
rie), Karolína Moravcová (IX. ka-
tegorie) a Gabriela Strnadová (IX. 
kategorie). V  komorním zpěvu 
nás bude reprezentovat pěvecké 
trio ve složení Gabriela Strnado-
vá, Lenka Štěpničková a Karolína 
Moravcová (III. kategorie).
Do  okresního kola soutěže 
ve  hře na  dechové nástroje po-
stoupili: Tereza Otčenášková 
(příčná flétna – II. kategorie), 
Anna Reschelová (příčná flétna 
- II. kategorie), Simona Vokou-
nová (příčná flétna – VII. kate-
gorie), Tereza Andrysová (příčná 
flétna – VIII. kategorie), Natálie 
Bangová (příčná flétna – VIII. 

kategorie), Jana Veselá (příčná 
flétna – X. kategorie), Justýna 
Prokešová (zobcová flétna – 
VII. kategorie), Michaela Vohra-
líková (klarinet – IV. kategorie), 
Anna Fifková (klarinet – VI. ka-
tegorie), Vendula Bartáčková 
(klarinet – IX. kategorie), David 
Kroulík (saxofon – XII. Katego-
rie), Jan Vohralík (trubka – I. ka-
tegorie), Matouš Reschel (trub-
ka - III. kategorie), Oto Bohatý 
(trubka – IV. kategorie), Jáchym 
Havlíček (trubka – V. kategorie) 
a  Anna Balcarová (lesní roh – 
V. kategorie).
Žáci literárně dramatického 
oboru soutěžili ve  školním kole 
13. 2. 2018  a  žáci tanečního 
oboru 14. 2. 2018. Uzávěrka 
článků do Třebechovického haló 
byla 14 dní před termínem ko-
nání obou soutěží, takže o jejich 
výsledcích vás budeme moci in-
formovat až v příštím čísle.

 Snímek z představení LDO Jak se malá Mette chtěla stát královnou
Zleva: Anežka Polehlová, Natálie Tošner, Markéta Janků, Lucie Kašparová, Anna Fifková, Zuzana Junková

Naše škola, to je škola!

4. ledna 2018 / Kostelecké Horky 
Spolu s Vámi už druhým rokem diskutujeme o  kvalitě vzdělávání 
a  společně hledáme cesty, jak na  to. Děkujeme Vám - Místní akč-
ní plán vzdělávání (MAP) pro Kostelecko, Třebechovicko a  Čer-
nilovsko.
Co se nám podařilo? Otevřeli jsme debatu v  území a  posbírali 
spoustu zajímavých námětů od vás, rodičů, učitelů, starostů, ředi-
telů, odborníků i  dětí. Dozvěděli jsme se, co by se dalo dělat pro 
zlepšení úrovně vzdělávání. Sebrané náměty a potřeby jsme začali 
realizovat a v plné šíři je rozvineme v následujících čtyřech letech 
v navazujícím projektu s podporou EU a MŠMT.  
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Také jsme na pravidelných setkáních ředitelů propojili školy se sta-
rosty. Zvláště důležité to bylo v obcích, kde komunikace mezi úřa-
dem a školou v poslední době chyběla. O aktuálních palčivých té-
matech, která hýbají českým školstvím, se hovořilo u kulatých stolů 
učitelů s odborníky na  inkluzi, se zástupci orgánů sociálně-právní 
ochrany dětí a České školní inspekce. 
Výhodou bylo i  to, že vzdělávací semináře, šité na  míru pracovní-
kům ve vzdělávání, se konaly v místě nebo poblíž jejich pracovního 
působiště. Konference Cesta ke  škole 21. století v  Novém zámku 
v Kostelci nad Orlicí pak dala školám příležitost ukázat veřejnosti, 
v čem jsou dobré a čím se odlišují, a znovu vnesla do našeho území 
témata, o kterých je dobré se bavit. 
V třebechovické základní škole se žáci ze šesti škol propojili na se-
tkání žákovských parlamentů a ve spolupráci a sdílení dobrých zku-
šeností budou pokračovat. 
A  jaké jsou ohlasy na  MAP? „Mně osobně pomohl zorientovat se 
v  aktivitách v  regionu a  v  možnostech, které spolupráce s  MAP 
i  dalšími organizacemi skýtá pro střediska volného času. Rovněž 
jsem se ujistila, že školská a kulturní zařízení se potýkají se stejný-
mi potížemi jako naše DDM, což pro mne je důležitá zpětná vazba. 
Máme společné cíle, ve  kterých je i  přes potíže potřeba vytrvat,“ 
řekla Petra Jánská, ředitelka DDM Třebechovice p. O.   
„Díky MAP jsem se blíže poznala se zástupci institucí, které se týkají 
mých dětí, a mohla s nimi promluvit jako s lidmi a ne formálně jako 
se zástupci instituce. Pomohlo mi to pochopit jejich motivaci a zá-
měry v situacích, kdy jsem nerozuměla jejich jednání. Zároveň jsem 
si ujasnila, že není v  jejich moci změna, kterou bych si ve  školství 
přála a rozhodla jsem se jednat sama. Na jednání pracovní skupiny 
jsem se seznámila s jednou kolegyní, se kterou jsme vytvořily projekt 
(technologického klubu), který by mohl té mnou požadované změně 
napomoci,“ řekla Jana Zaňková, zástupce rodičů v pracovní skupině.
Další informace k  místnímu akčnímu plánu, který realizuje MAS 
NAD ORLICÍ, najdete na http://map.nadorlici.cz/kostelecko/

Jana Fajfrová

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 knihovny v  rámci půjčovní doby, případně 
v jiném termínu po telefonické dohodě.
Kontakty: 495 592 198, 495 592 390 info@hmk.cz, www.hmk.cz

TJ OREL INFORMUJE

Poslední pátek v lednu opět so-
kolovnu v  Třebechovicích pod 
Orebem roztančilo více než 200 
vystupujících na již tradiční akci 
s názvem BARVY TANCE.
Na  parketu mohli diváci vidět 
ukázky orientálního tance, roke-
nrolu, scénického tance, hipho-
pu, flamenga, klasického baletu 
a mnoho dalších tanečních stylů 
v podání domácích i hostujících 
tanečních skupin.
Celou akci zpříjemnila žhavou 
sambou Veronika Lálová, vítězka 
taneční soutěže STARDANCE. 
Krev v žilách rozproudily taneč-
nice (viz foto na obálce) z taneč-
ní školy LA PASIÓN z Hradce Krá-
lové a  svým vystoupením nás 
nabudila i  skupina Vem Camará 
Capoeira.
Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem divákům za  vytvoření pří-
jemné atmosféry, vystupujícím 
za  perfektní výkony a  organizá-
torům za  bezproblémový prů-
běh celé akce.
Děkujeme. Za  rok opět navidě-
nou!

Helena Moravcová

Sokolovna opět tančila

Taneční přehlídka probíhala za fi nanční podpory Královéhradeckého kraje a Města Třebechovice pod Orebem.
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

SKAUTI
Jak na Nový rok, tak po celý rok, 
praví jedno české pořekadlo. 
Pokud to přeneseně použijeme 
na celý leden, tak se jako skauti 
máme na  co těšit. No schválně. 
Hned první lednový víkend se 
vypravila naše děvčata z  5. od-
dílu do  Rokytnice v  Orlických 
horách společně se skautkami 
z  Chlumce nad Cidlinou a  Stě-
žer měla společnou akci. Sně-
hová situace u nás jim nepatrně 

komplikovala situaci, ale jejich 
hlavní cíl, užít si společný výlet 
na  běžkách, se vyvedl. Ze Šerli-
chu až do Rokytnice dorazilo 30 
děvčat pozdě večer notně una-
vených, ale spokojených.
Následující pátek jsme se vir-
tuálně přenesli do  USA. V  klu-
bovně jsme promítali fotografi e 
z  třítýdenní cesty po  západním 
pobřeží Spojených států, kterou 
absolvovali členové střediska. 
Bylo to poutavé vyprávění. Hned 
v  sobotu vyrazily naše skautky 

do  Prahy. V  hlavním městě ne-
měly tentokrát na  pořadu pro-
hlídku našeho hlavního města, 
ale čekal je šifrovací závod „ Pra-
hou plnou strašidel“. Je to hezký 
závod pražskými uličkami plný-
mi strašidel. Běháte od  jednoho 
strašidla k druhému a namáháte 
si hlavičky tu lehčími, tu těžšími 
šiframi. A tak není divu, že holky 
nebyly poprvé, a  jak jsem slyšel, 
ani naposledy. No a  poslední 
lednový víkend se vydali naši 
Vlčáci do  Nebeské Rybné. Také  
to nebylo poprvé, a  tak se moc 

na  chatu těšili. Jejich pobyt byl 
tentokráte ve  znamení kuchař-
ské soutěže Master chef. Nejprve 
si v  pátek po  příjezdu vyrobili 
každý svou zástěru a  v  sobotu 
se pustili do  díla. Pod jejich ru-
kama vznikla vydatná snídaně, 
k obědu vynikající kuře na papri-
ce s těstovinami i chutná večeře. 
Ale nebojte se,  zbylo dostatek 
času i  na  dovádění na  kopci. 
Pekáče a podsedáky byly v plné 
permanenci. Zkrátka víkend, jak 
má být. 

Přemysl Pistora

Prahou plnou strašidel, foto: Helena Vlasáková
Zleva: Leona Řadová, Kristýna Pleslová, Veronika Pleslová, „Strašidlo“, 

Lucie Karenová, Kamila Vrbická, Jana Jarkovská, Helena Vlasáková 
a Matěj Petreje

Skautky na běžkách, foto: Lucie Štursová
 Zleva: Leona Řadová, Eliška Školníková, Lucie Karenová 

a Matěj Petreje

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 únor - březen 2018

 13. 2. út VOSKOVÁNÍ PLÁTNA – vyrobíme si ubrousek na opa-
kované použití na svačinu, do ledničky. Od 9,30 hod.

 20. 2. út MALOVANÝ TEXTIL – v  Domečku jsou fixy na  textil 
a šablony. Tričko, tašku, ubrousek...si každý donese sám. Od 10 hod.

 27. 2. út O ZLATÉ RYBCE – divadlo v mateřské školce. Sraz v 8,30 
hod. u MŠ Tyršova.

 6. 3. út VÝVOJ ŘEČI – Mgr.  Jiřina Jarošová nám předá rady, 
kdy dětátku odebrat dudlík, kdy správně vyslovovat hlásky a kdy už 
je třeba řešit nápravu. Od 9 hod. ( Mgr. Jarošová působí v LOGOME-
DIC, s.r.o , Týniště nad Orlicí) 

 12. 3. po CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI V ŠÁTKU – od 9,30 hod. 
S Klárou Drašnerovou. 

 13. 3. út „ROLE PRARODIČE V ŽIVOTĚ DÍTĚTE“ – jak se utváří 
tento jedinečný vztah, aby vše fungovalo ke spokojenosti celé rodi-
ny? Přijďte sdílet, jak to máte u Vás doma. Od 9,30 hod.

 16. 3. pá KARNEVAL – od 16 hod. odpoledne plné zábavy v Do-
mečku. Přijďte se s dětmi pobavit.

 20. 3. út BAZÁREK – prodejte a nakupte cokoliv, co doma už nevy-
užijete nebo naopak upotřebíte. Od 10 hod. 

 22. 3. čt MÁME DOMA PŘEDŠKOLÁKA – blíží se zápisy do ZŠ. Je 
vaše dítě zralé? Jak se připravit na roli školáka? Od 17 hod. 

NOVINKA:

DANCE FITNESS WORKOUT – každý čtvrtek od 17 hod. Komplexní 
cvičení především pro ženy. Kombinace fitness, latinsko - americ-
kých tanců a aerobicu. S Klárou Drašnerovou.

ZMĚNA:

Od 5.3. bude v pondělí dopoledne zavřeno, pokud není v progra-
mu uvedeno jinak, volnou hernu můžete navštvit út – čt. Děkujeme 
za pochopení.

PRAVIDELNĚ V DOMEČKU:

DOPOLEDNE: pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené: ST cviče-
ní pro miminka a batolata, ČT konverzace v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti od  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

E. Hostinská, tel. 603821679, erikah@seznam.cz
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KULTURA

Pozvánka do divadla
Výstava v muzeu 

100 let

vodáckého sportu

v Třebechovicích

Společně s  oddílem kanoistiky 
Třebechovice jsme pro návštěv-
níky muzea připravili výstavu 
věnovanou tomuto oblíbené-
mu sportu. Počátky vodáckého 
sportu v  Třebechovicích jsou 
úzce spjaty s  místními skauty, 
kteří se již v  roce 1915 obje-
vili na  lodích na  Orlici. Zajímá 
vás, jak to bylo dál? Přijďte 
od  18. února do  10. března 
na  výstavu, kde se kromě his-
torie dozvíte i  další zajímavosti 
o  závodech, lodích a  loděnici. 

Představíme Vám významné 
členy oddílu a  jejich sportovní 
úspěchy. 
Na  konec dubna připravujeme 
výstavu o  starých řemeslech.  
Část výstavy bude věnována 
i  řemeslům v  Třebechovicích. 
Obracíme se tímto na  vás s  žá-
dostí o  spolupráci.  Pokud 
doma naleznete např. fotogra-
fický materiál nebo předměty 
pocházející z  řemeslných dílen 
vašich předků a  chtěli byste je 
do  výstavy zapůjčit, ozvěte se 
prosím na  telefon 606  199  172 
nebo zajděte přímo do  muzea. 
Děkujeme. 

Petra Jahnová

Třebechovické muzeum betlémů

11. února - 31. března 2018

Výstava
„Vidět Sicílii“

s projekcí dokumentů 
„Duše (k) Sicílii“

a „Malíři na Sicílii“

Sicílie začíná být velmi populár-
ní dovolenková destinace. Jsou 
ovšem i  takoví turisti, kteří své 
letní okouzlení dokáží přetavit 
v  hlubší sféry poznávání. Jed-
ním z  takových lidí je i  Marie 
Třešňáková Schön, žurnalistka, 
fotografka a  spisovatelka, kte-
rá svou láskou k  Sicílii nakazila 
i své kamarády. Například herce 
Jaroslava Duška a  Evu Holubo-
vou, nebo šéfredaktorku časopi-
su Xantypa Michaelu Gübelovou 
i režisérku Renatu Pazderovou.
Dokument Duše (k) Sicílii se 
snaží zachytit onu osobitost 

Kulturní dům Třebechovice pod Orebem
místa, které se po  staletí vyví-
jelo svébytným způsobem. Ja-
roslav Dušek se na  ostrov vrací 
opakovaně a  s  autorkou filmu, 
Marií Třešňákovou Schön, se 
snaží “nakouknout této zemi 
pod sukně”. Ukázat složitý i pou-
tavý charakter ostrova v  detai-
lech, které jsou vlastně určující, 
zaznamenat něco z  osobitých 
zvyků a  přístupu k  životu jeho 
obyvatel.
Marie na  Sicílii postupem času 
přivedla hodně umělců, kteří se 
tímto ostrovem nechali inspi-
rovat. Jak probíhalo jedno ma-
lířské sympozium na  Sicílii vám 
dále přiblíží druhý filmový doku-
ment Malíři na Sicílii.
Otevírací doba vždy 1 hodinu 
před kulturní akcí nebo po  před-
chozí domluvě.

Sobota 24. února 2018

19.00 hodin, DS Symposion

Naďa Míková:

MUŽKAŘENÍ
Konverzační komedie: „Co dělat, 
když chcete chytit chlapa.“
Čtyřem kamarádkám (režisérce 
Daně a  herečkám Báře, Soně, 
Doubravce) z  amatérského di-
vadelního spolku se začíná bor-
tit soubor – přijdou o  jediného 
muže v  divadle a  navíc nemají 
hru, kterou by uvedly. Jejich 
potíže v  divadle se přirozeně 
proplétají s  jejich vlastními pro-
blémy, které postupně vychá-
zejí najevo. Celá hra (v  pravém 
i  přeneseném slova smyslu) se 
rozjede díky Doubravce, kte-
rá marně touží po  partnerovi. 
Nadšení zavládne ve  chvíli, kdy 
dojde ke  spásnému a  slibnému 
nápadu vypsat konkurz na  no-
vého člena do  souboru. Cas-
ting je však pouze záminkou 
k  tomu, najít vhodného muže 
pro Doubravku a  k  všeobecné 
zábavě. Pro zmatení potenciál-
ních adeptů se Bára uvolí při-
vést do  poroty svého přítele 
Patrika. Euforický nápad roze-
hraje vzrušující zábavu, na  je-
jímž konci není žádná z žen tou,
co na začátku.
Vášnivá, nezvladatelná a zničují-
cí touha po  všech okouzlujících 
bytostech opačného pohlaví, 
která však s  sebou nese rozkol 
skutečných vztahů, totiž zdaleka 
není výsadou mužů.
Během divokého castingu se 
na  scéně objeví 21 mužů - kte-
ré však může hrát jedna osoba. 
Významný podíl mají barvy, kos-
týmy a  rekvizity, díky nimž se 
proměňují jak muži, tak i všech-
ny čtyři divadelnice. Děj se ode-
hrává ve zkušebně.

Pátek 2. března 2018

19.00 hodin, 

Divadlo SemTam Fór

Clément Michel: 

ANI O DEN DÝL! 
Komedie současného francouz-
ského autora, v  níž podstatou 
není zdolat svého soupeře a zís-
kat ženu svých snů, ale naopak 
se ženy, za  pomoci kamaráda, 
zbavit. A to rozhodně není snad-
né. Malá lež plodí větší, jedna se 
vrší na  druhou a  pravda, která 
nakonec vyjde najevo, nepřináší 
kýžený efekt.
V alternacích hrají členové Švan-
dova divadla v Praze, Městského 
divadla Zlín a  Nezávislé diva-
delní scény SemTam Fór, známí 
i z televizních filmů, seriálů a da-
bingu.
 

Sobota 10. března 2018

19.00 hodin, DS Symposion

Alfred Jarry: 

VONO TO PUDE

ANEB KRÁL UBU
Groteskní příběh otce Ubu, 
chvastouna a  násilníka, blba 
a  zbabělce, který je ztělesně-
ním tuposti, podlosti a zla, který 
jako génius všežravosti dosa-
huje vrcholu moci. Otec Ubu, 
hulvát a  spodina všech spodin, 
se podněcován manželkou, sta-
ne králem poté, co dá zavraždit 
panovníka. Občanům slibuje de-
mokracii, ale pokladna vyplun-
drované země zeje prázdnotou, 
ožebračený lid reptá. Královský 
pár se svými pochlebníky zesilu-
je teror i vůči vlastním lidem. Lid 
chamtivého krále i  s  jeho vul-
gární ženou svrhne. Ubu prchá 
do  sousední země, ALE na  jeho 
místo nastupuje další….

Kontakt pro objednávky prohlídky: e-mail: info@betlem.cz
tel.: +420 495 592 053, +420 720 986 930
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Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování)

NĚCO Z HISTORIE

Ve vyprávění pokračujeme domy v ulici Pod Zahrady. Vracíme 

se na pravou stranu k ulici Komenského.

Čp. 158 a již zde neexistující čp. 231 
 Dnešní dům s  čp. 158 vznikl sloučením dvou domů. Stávaly tu 
domy čp. 158 a čp. 231.  Dům s čp. 231 vlastnila od roku 1882 Aloisie 
Smetanová. Ta ho prodala v  roce 1895 Janu a  Karolíně Hemelíko-
vým, kteří zároveň koupili i čp. 158. Již dříve se ale pravděpodobně 
pro oba domy používalo pouze čp. 158, protože při sčítání v  roce 
1890 není na čp. 231 nikdo uveden a majitelka je uvedena na čp. 
158. V  roce 1898 bylo čp. 231 přiděleno novostavbě domu v  jiné 
části města. Pravděpodobné postavení domů je vidět na fotografii 
z roku 1956.

 V roce 1785 byl majitelem čp. 158 Matěj Duška, v roce 1812 Jose-
ph Fitsch, v roce 1852 Jan Kolenec. Odstupním listem z  6. 10. 1858 
přešla 1/3 do  vlastnictví Jiřího Kolence, smlouvou trhovou z  10. 
4. 1869 pak do  jeho vlastnictví přešly i  zbývající 2/3 nemovitosti. 
Dalším majitelem byl Josef Havrda, který dům koupil 22. 7. 1885. 
Odstupním listem z roku 1891 přešla polovina na Marii Havrdovou. 
Ta se znovu provdala a jmenovala se Černá. Smlouvou svatební ze 
7. 10. 1892 přešla polovina domu na jejího manžela. Odstupním lis-
tem z 20. 12. 1894 a smlouvou trhovou se pak dalším majitelem stal 
František Kovařík. Od něho dům v roce 1895 koupili Jan a Karolína 
Hemelíkovi. V roce 1902 se stala  majitelkou celého domu Karolína 
a smlouvou odstupní z roku 1939 přešlo vlastnictví na syna Josefa. 
V roce 1956 dům zdědili po polovině František Svoboda a Růžena 
Svobodová. V rodině zůstal dům do roku 2002, kdy jej koupili sou-
časní majitelé. 
 U domu bylo malé hospodářství, v roce 1922  Karolína Hemelí-
ková provedla přístavbu stáje, v roce 1927 výměnu krovů a zvýšení 
hlavní zdi. 
 V hospodářství pracovala Karolína Hemelíková, po ní v práci po-
kračoval její syn Josef Hemelík. Měl jen malé hospodářství, krávu, 
kozy a  další drobné zvířectvo. Žil sám a  zemřel v  roce 1956 v  61 
letech. 
 V roce 1958 František Svoboda uskutečnil  přestavbu a přístavbu 
domu. Dalšími stavebními úpravami prošel dům za současných ma-
jitelů.
 V  roce 1890 tu bydlela kramářka vdova Aloisie Smetanová se 
sedmi dětmi, dělník Josef Havrda s  manželkou Marií, dělník Jan 
Hemelík s manželkou Karolínou, Marie Hanousková, dělník Franti-
šek Bačina s manželkou Barborou a dvěma dětmi. V roce 1921 zde 
bydlela mlékařka vdova Karolína Hemelíková se synem obuvníkem 
Josefem, dělník Jan Ruppert s manželkou a jedním dítětem. V roce 
1930 tu bydlela vdova Karolína Hemelíková, která měla obchod 

Pohled ze dvorku na dům čp. 158, v roce 1956

s mlékem a její syn Josef, dále pokrývač Jan Ruppert s manželkou 
a synem Janem, který byl  dělníkem. Jan Ruppert ml. zemřel v roce 
1942 ve svých 34 letech v koncentračním táboře. 
 Po  Hemelíkových tu bydlela rodina majitelů domu Františka 
a Růženy Svobodových, později rodina jejich syna Zdeňka Svobo-
dy. František Svoboda tu žil do  roku 1966, jeho manželka Růžena 
do roku 1985. Syn Zdeněk tu žil do roku 1991, jeho manželka Jitka 
se v roce 2002 odstěhovala. Jejich tři děti, Zdeněk, František a Jitka, 
se také postupně odstěhovaly.

 Pohled na čp. 158 v roce 2001

 Mezi čp. 158 a 331 byla parcela, která patřila obci. Na této par-
cele byl nejprve sklad materiálu, především prken,  pro továrnu 
na lišty firmy Holub, Raba, Švarc, která sídlila přes cestu v čp. 156. 
Později na této parcele byly zahrádky obyvatel protějších domů čp. 
156 a 157. V roce 1997 se zahrádky zrušily, město parcelu prodalo 
a majitel si tu postavil nový dům s čp. 1305.

Čp. 331
 V  roce 1879 byli majiteli tohoto domu Karel a  Marie Kobosovi,  
v roce 1907 příklepem  přešel do vlastnictví Antonína Kobose. Ještě 
v  roce 1907 se pak majitelem stal Jan Kobos. Smlouvou trhovou 
z  roku 1918 přešlo vlastnictví na  Václava a  Marii Bělkovi, v  roce 
1927 se majitelkou celé nemovitosti stala Marie Bělková. V  roce 
1935 pak vlastnictví přešlo na Josefa a Boženu Bělkovi a v majetku 
rodiny je doposud.
 V roce 1934 a 1938 Josef Bělka provedl přístavby obytných míst-
ností. Tyto přístavby se staly základem současného domu. Původní  
starý domek stál hned u cesty, byl pod úrodní cesty a když v roce 
1970 proběhla částečná demolice, která se týkala původního stave-
ní, zůstaly přístavby.
 V roce 1890 tu bydlel majitel domu obchodník s nádobím Karel 
Kobos s  manželkou Marií a  dvěma syny, bednářský mistr Jan Va-
chek, hrnčířský dělník František Joudal s  manželkou Annou a  sy-
nem Josefem, truhlářský dělník Karel Hornych s manželkou Annou 
a dvěma dětmi. V roce 1921 zde už bydlel dělník Václav Bělka, jeho 
manželka Marie a  děti Anna, Jan, Marie, Jaroslav, Emilie a  Josef. 
V roce 1930 tu bydlela dělnice vdova Marie Bělková a šest dalších 
členů rodiny. V domě pak dál bydlel syn Josef s rodinou a později 
rodina majitele. 
 Josef Bělka byl topičem u  Dotřelů ve  mlýně, později pracoval 
jako drážní dělník. Jako závozník doprovázel betlém na jeho před-
válečných výstavách.
 Božena Bělková byla švadlena a  střihačka.  Živnost provozova-
la doma. Švadlenou se u ní vyučilo několik třebechovických dívek, 
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např. Bělohoubková, Škopová, Richterová, Miluše Hamplová, Šrám-
ková, či Helena Weningerová. Po vzniku komunálu šila v jeho pro-
vozovně u  Cejnarů (čp. 50) a  později měla povolení od  města šít 
doma.
 Jedním z obyvatel tohoto domu byl také chirurg, MUDr. Jiří Rutr-
le. Nejprve pracoval v Hradci Králové, pak do roku 1975 byl zástup-
cem primáře v  Náchodě. Od  roku 1976 byl primářem v  Rychnově 
nad Kněžnou. 

Čp. 369
 V roce 1866 dům koupili František a Anna Milotovi, v letech 1881 
a  1884 na  základě odevzdacích listin se  majitelem stal Václav Mi-
lota. V roce 1886 dům koupili František a Anna Joudalovi, od nich 
v roce 1895  Josef a Anna Burianovi. V roce 1903 se majitelkou celé 
nemovitosti stala Anna Burianová. V roce 1904 dům prodala  Fran-
tišku a Kateřině Elišákovým. Smlouvou trhovou z roku 1923 se ma-
jitelkou stala Františka Kupcová a v roce 1935 na základě  odevzda-
cího listu přešlo vlastnictví na Františka a Marii Bažantovy. Pak dům 
po roce 1971 několikrát změnil majitele. Od Eleny a Václava Adamí-
rových ho v roce 1993 koupili Magda a Zdeněk Urbanovi. Od roku 
2007 je ve vlastnictví současné majitelky.
 V roce 1935 Františka Kupcová  provádí přestavbu a stavbu skla-
diště.V roce 1948 František Bažant zřizuje okno ve štítu. Další větší 
opravu pak provedla až současná majitelka domu. František Bažant  
byl klempíř a v roce 1935 obdržel povolení k  provozování živnosti 
zařizování plynovodů a vodovodů.
 V  roce 1921 zde bydlel koželuh František Elišák s  manželkou, 
v roce 1930 dělník Josef Kubec, jeho manželka Františka, která byla 
pradlenou a  dcery Marie a  Emilie. Později v  domě bydlela dcera 
Marie, provdaná Bažantová s  rodinou. Marie Bažantová zde žila 
do roku 1969, její manžel František se sem přistěhoval v roce 1933 
a žil zde do roku 1971. Po nich zde bydlely rodiny majitelů.

Pohled na domy (pátý zleva) čp. 369, 379 a 159, v roce 1978 Pohled do ulice Pod Zahrady,
domy (pátý zleva) čp. 369, 379 a 159, v roce 1943

Čp. 379 
 V roce 1883 dům vlastnil Augustin Špaček, v roce 1884 se oženil 
a podle smlouvy svatební přešla  polovina na jeho manželku Annu 
Špačkovou. V  roce 1894 se opět majitelem celé  nemovitosti stal 
Augustin Špaček. V roce 1896 smlouva trhová uvádí nové vlastníky 
a  těmi byli Josef a Antonie Špačkovi. Další smlouva trhová z  roku 
1930 převedla vlastnictví na Jana a Marii Medkovy, v roce 1944 se 
Marie stala majitelkou celé nemovitosti. Další majitelkou se v roce 
1953 stala Jana Sommerová, v roce 1959 se pak majiteli stali Josef 
a Jana Myslíkovi. V majetku rodiny je dům doposud.
 V  roce 1890 tu bydlel samostatný zámečník Augustin Špaček 
s  manželkou Annou a  šesti dětmi, dále nevlastní syn, koželužský 
dělník, Josef Valášek. V  roce 1921 tu nebyl uveden nikdo. V  roce 
1930 tu bydlel zámečník Josef Špaček s manželkou Antonií a dělník 
František Mrlík. Později pak v domě bydlely rodiny majitelů.

Čp. 159 - dům již nestojí
 V roce 1812 byl majitelem Thomas Kawa,  po něm Jan Kava, od-
stupním listem z 31. 3. 1882 se majitelem poloviny stal Josef Horák, 
druhé poloviny  ve  stejném roce Františka Horáková, dcera Jana 
Kavy. V roce 1920 na základě odstupní listiny se Františka Horáko-
vá stala majitelkou celého domu. Další odstupní list z  roku 1926  
převedl vlastnictví sourozencům Josefu Horákovi a  Anně Horáko-
vé. Polovinu Josefa Horáka zdědila v  roce  1949 Marie Horáková 
a  v  roce 1958 ji od  ní koupil Adam Koman. Polovina domu Anny 
Horákové byla v roce 1978 převedena  bytovému podniku.
 Dům stál rovnoběžně s cestou v místě, kde je dnes zadní vjezd 
ke škole. V roce 1922 Josef Horák provedl přístavbu zámečnické díl-
ny. Dům již nestojí, byl zbořen v roce 1987.
 Josef Horák st.  i jeho syn Josef byli pilaři.  Jejich dílna je uvedena 
jak v roce 1895, tak 1925. 
 V roce 1890 tu bydlel mistr pilař Josef Horák s manželkou Fran-
tiškou a syny Josefem a Františkem. V roce 1921 tu bydlela vdova 
Františka Horáková, její dcera Anna, syn Josef, který byl také pilař, 
s manželkou Marií  a dva nástrojaři. V roce 1930 zde bydlel pilař Jo-
sef Horák s manželkou, pilař Josef Macák a služka Anna Kodáková.  
Později v polovině po pilaři Horákovi bydlel Adam Koman, který žil 
sám a uklízel pro město.  Přistěhoval se sem v roce 1957 z Jeníkovic 
a bydlel tu do roku 1985, kdy se přestěhoval do Domova důchodců 
v Hradci Králové. Ve druhé polovině bydlela Anna Horáková, která 
zůstala svobodná a bezdětná. Bydlela tu do roku 1977.

Ze vzpomínek, materiálů a fotografií poskytnutých paní Vlastou Novotnou, Alžbětou Hrochovou, Zdeňkem Svobodou a za přispění dalších spo-
luobčanů, z kroniky města, obrazové kroniky města a ostatních materiálů uložených ve Státním okresním archivu v Hradci Králové připravila 
za Heldovu městskou knihovnu Jana Rückerová.
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

OČELICE

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

Tříkrálová sbírka – 6. ledna 2018
V Očelicích i v Městci n. D. bydlí lidé velmi štědří, jak prokázali ve 
Tříkrálové sbírce. Dvě skupinky dětí chodily po  obou vesnicích 
a  vybraly dohromady rekordních 13.347,- Kč. Přitom dárce obda-
rovaly svým zpěvem, cukrem, kalendářem a  nápisy K+M+B 2018 
nade dveřmi. Celková vybraná částka Farní charity Dobruška činila 
664.724,- Kč!

Tříkrálový turnaj v ping-pongu

6. ledna 2018
Turnaj ve stolním tenise tentokrát poprvé probíhal na hřišti v Oče-
licích. Jelikož bylo překvapivě hezké počasí, mohlo se hrát na dvou 
stolech, jednom v přístavku a jednom venkovním. To hráčům veli-
ce pomohlo, protože se jich sešlo přes dvacet a principem „každý 
s každým“ by tu byli jinak ještě asi do neděle. Během celého dne 
se avšak nevěnovali jen ping pongu, ale i přípravě bramboráků. Vý-
herci:1. místo- Polívka Petr, 2. místo si podělili – Tomáš Gottwald, Vít 
Baše a Petr Lukeš, 3. místo –Víťa Tláskal. 

16. společenský ples v Bolehošti 

27. ledna 2018

Konec ledna opět patřil tan-
ci! Konal se již 16. společenský 
ples obcí Bolehošť, Ledce, Oče-
lice, Přepychy, Vysoký Újezd 
a  Jílovice. Začátek byl stanove-
ný na  osmou hodinu, kdy nás 
všechny přivítal starosta Kubíček z Bolehoště. K poslechu a tanečku 
hrála kapela Streyci. Zpestřením večera byla taneční skupina Wo-
men´s – sestry v  akci. Bohatá tombola skrývala 335 cen a  16 TOP 
cen, které si o  půlnoci výherci vylosovali v  zalepených obálkách. 
Někdo se radoval z  elektroniky, někdo ze dřeva a  někoho zase 
uspokojila metrová Vysočina. Po  půl třetí dohrály poslední tóny 
a autobus nás odvezl bezpečně domů.

Autor: Bc. Ivana Novotná

16. Společenský ples v Bolehošti

Myslivecký bál – tombola, Jeníkovice

JENÍKOVICE

Co se v Jeníkovicích událo?
V sobotu 6. ledna 2018 se konala 
na  mnoha místech, i  v  Jeníkovi-
cích, tradiční Tříkrálová sbírka. Tři 
králové přáli do nového roku vše 
dobré a  navštívili mnohé rodiny. 
Novinkou tohoto roku bylo, že 
Farní charita Třebechovice pod 
Orebem se sloučila s  Oblastní 
charitou Hradec Králové, tudíž 
i  Tříkrálovou sbírku nyní zastře-
šovala Oblastní charita Hradec 
Králové. V Jeníkovicích se vybralo 
celkem 10.810,-- Kč. Vřelé podě-
kování patří všem dárcům i třem 
králům koledníkům a  dalším or-

ganizátorům sbírky. Na Hradecku 
se celkem vybralo 1.483.278,-- Kč. 
Kam peníze budou putovat, mů-
žete sledovat na  stránkách Ob-
lastní charity Hradec Králové.
Zárukou skvělé zábavy byla v so-
botu 13. ledna  tradiční „Posled-
ní leč“. Ples pořádaný Honebním 
společenstvem Jeníkovice má 
každý rok velký úspěch. Bohatá 
tombola, prima tanec a  zábava. 
V  Jeníkovicích bylo opět rušno. 
Moc děkujeme pořadatelům 
za přípravu skvělé zábavy a při-
nášíme obrazovou ukázku.
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JÍLOVICE

Prezidenské volby 2018 v Jeníkovicích
Výsledky 1. kola

Celková účast ve volbách 65,75%
Pořadí: Miloš Zeman (89 hlasů), Jiří Drahoš (73 hlasů), Marek Hilšer 
(33 hlasů), Michal Horáček (15 hlasů), Pavel Fischer (12 hlasů), Jiří 
Hynek (6 hlasů), Mirek Topolánek (4 hlasy), Petr Hannig (3 hlasy) 
a Vratislav Kulhánek (2 hlasy)
Výsledky 2. kola

Celková účast ve volbách 68,88 %
Pořadí: Miloš Zeman (144 hlasů), Jiří Drahoš (104 hlasů)

Co nás v Jeníkovicích čeká?
Všichni zájemci o prima zábavu prosím přijměte pozvání na pláno-
vané akce v obecní hospůdce.
Sobota 16. února – Ples SDH Jeníkovice
Neděle 18. února – Dětský karneval
Sobota 3. března – Candrbál na téma „Divoký západ“
Sobota 17. března – Ples sportovců
Přeji Vám z obecního úřadu příjemné prožití sklonku zimy, dětem 
krásné jarní prázdniny, pokud možno se zimními radovánkami. 
Všichni se mějte moc fajn a  pokuste se co nejvíce odpočívat. Po-
třebujeme nabrat síly do dalšího roku a buďme i natěšeni na jarní 
měsíce a naše probouzející se zahrádky. Mějte krásné dny.

Ing. Lenka KosařováTříkráloví koledníci, Jeníkovice

Tříkrálová sbírka – koledníci,
 foto: Markéta Benešová

První kolo konané

12. a 13. ledna 2018:

Na  volebním seznamu 256 voli-
čů. Počet odevzdaných lístků 
183 = 71,48 %. Počet platných 
lístků 180.
Ing.  Mirek Topolánek 3 hlasy, 
Mgr.  Michal Horáček, Ph.D.  23 
hlasů, Mgr.  Pavel Fišer 13 hla-
sů, RNDr.  Jiří Hynek 5 hla-
sů, Mgr.  Petr Hannig 2 hlasy, 
Ing.  Vratislav Kulhánek 2 hla-
sy, Ing.  Miloš Zeman 51 hlasů, 

V  sobotu 6. 1. proběhla v  naší 
obci Tříkrálová sbírka, na  které 
bylo vybráno 8.983,- Kč. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky pro Královéhra-
decko bude rozdělený mezi Ra-
nou péči Sluníčko, domácí hos-
picovou péči a odborné sociální 
poradenství. Oproti minulému 
roku bylo krásné počasí a děti si 
akci užily. Lidé v  naší vesnici si 
na  koledníky zvykají, letos jich 
otevřelo mnohem více. Vybra-
ná částka byla o 3.494,- Kč vyšší 
než v loňském roce. Poděkování 
patří dětem a jejich maminkám, 
které se do této akce zapojily.

První měsíc

nového roku 2018

Volební komise, foto: Mgr. Ježková

Volby prezidenta ČR v Jílovici
MUDr.  Bc.  Marek Hilšer Ph.D. 
25 hlasů, prof.  Ing.  Jiří Drahoš 
DrSc 56 hlasů.
Druhé kolo konané

26. a 27. ledna 2018:

Na  volebním seznamu 256 voli-
čů. Počet odevzdaných lístků 
185 = 72,26 %. Počet platných 
lístků 185.
Ing.  Miloš Zeman 86 hla-
sů, prof.  Ing.  Jiří Drahoš DrSc 
99 hlasů.
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Zima v Jílovici,
 foto: Mgr. Ježková

Společenská

kronika
Dne 14. 2. oslaví své 70. naroze-
niny pan Dobroslav Holeček. 
K  významnému životnímu ju-
bileu přejeme hodně zdraví, 
štěstí a  spoustu motoristických 
zážitků.

Mgr. Iva Ježková,
 kronikářka

NEPASICE

(Historické) fotookénko z Nepasic

Mezi nepasickými známá nemovitost. Starousedlíci ji nepojmenují 
jinak než „šestnáctka“. Ano, jde o dům s číslem popisným 16, který 
v  minulých letech prošel velkou rekonstrukcí. Nyní je zde několik 

Několika slovy

z Nepasic
► Na  začátku ledna spatřila 
světlo světa naše nová malá 
sousedka ELIŠKA JANEČKOVÁ. 
Přejeme jen to nejlepší a ať dělá 
všem okolo pouze radost.

► Dne 21. ledna proběhl již 
5.ročník turnaje ve  stolním te-
nise NEPASŮV MÍČEK, který je 
určen pro členy a  příznivce Ne-
pasického cyklotýmu. V  letoš-
ním roce se nám sešly celkem 
3 kategorie, kde bylo pořadí 
následující:

Junioři: 1. místo Martin NOVÁK, 
2. místo Dan KOŘÍNEK, 3. místo 
Kuba KOREČEK
Ženy: 1. místo Marie JECHOVÁ, 
2. místo Markétka KOREČKOVÁ, 
3. místo Anetka KOREČKOVÁ
Muži: 1. místo Pavel KINDL, 
2. místo Stanislav JECH, 3. místo 
Robert TRÁVNÍČEK
► 21. ledna proběhla VALNÁ 

HROMADA NEPASICKÉHO 

CYKLOTÝMU. Bylo provedeno 
zhodnocení roku 2017 a  nastí-
něny úkoly na rok 2018. V deba-
tě se našlo mnoho podmětného, 
čehož bylo využito k  doplnění 
plánu činnosti.

► 26. ledna - 27. ledna se usku-
tečnila tak jako v celé republice 
přímá volba prezidenta ČR.
Nepasice nekopírovaly tento-
krát Třebechovice, kde zvítězil 
Jiří Drahoš který získal 53,11 % 
hlasů. 
V  Nepasicích tomu bylo právě 
naopak:
Počet právoplatných voličů:
 258
Počet odevzdaných hlasů: 183
Počet platných hlasů: 181
Volební účast: 70,93%
Ing. Miloš ZEMAN 100
obdržených platných hlasů
 55,24%

Jiří Drahoš 81
obdržených platných hlasů
 44,75%

► 01. 02. 2018 proběhne SCHŮ-

ZE SDH Nepasice, kde se bude 
probírat plán činnosti na  rok 
2018.

► Anekdota na konec: „Každej 

nemůže bejt chytrej. To by 

bylo na  světě tolik rozumu, 

že by z toho byl každej druhej 

člověk úplně blbej.“

(Švejk – Osudy dobrého vojáka 
Švejka - Jaroslav Hašek)

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

bytů. Místo, ze kterého byla stará fotografie pořízena, je dnes zasta-
věno, stojí na něm „bytovka“. Fotografie stará a nyní:

Zima v Jílovici
Škoda, že sněhová nadílka vydržela pouze chviličku.
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LEDCE

V Ledcích se v lednu událo:
 6. 1. Tříkrálová sbírka
 20. 1. Výroční valná hromada SDH Ledce
 27. 1. XVI. Společenský ples

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna vyrazilo devět dětí doprovázených třemi dospě-
lými ulicemi naší obce na již tradiční Tříkrálovou sbírku. Letos nám 
počasí přálo, panovalo téměř jarní počasí. Vycházeli jsme v 9 hodin 
a celou obec včetně Újezdce a Kláštera jsme obešli asi za dvě a půl 
hodiny. Pak už jsme mířili do klubovny na svačinu, čaj nebo limo-
nádu. Tento rok  jsme  překonali hranici 10 000 Kč, vybráno bylo 
celkem 11 258 Kč. Touto cestou děkuji všem dětem, které se sbírky 
zúčastnily, dále všem, kteří darovali nejen finance, ale i koledníkům 
nějakou tu sladkost.

Účastníci Tříkrálové sbírky v Ledcích, foto: Jaroslava Zemánková

Výroční valná hromada
SDH Ledce,

foto: Jaroslava Zemánková

Stručné informace z obecního úřadu
Výsledky prezidentské volby v obci Ledce
1. kolo:

Pořadí Jméno
Počet 

hlasů
%

1. Ing. Miloš Zeman 75 40,76
2. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. 46 25
3. Mgr. Michal Horáček, Ph.D. 24 13,04
4. Mgr. Pavel Fischer 17 9,23
5. MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. 14 7,6
6. RNDr. Jiří Hynek 4 2,17
7. Ing. Mirek Topolánek 3 1,63
8. Ing. Vrat. Kulhánek 1 0,54
9. Mgr. Petr Hannig 0 0

Volební účast činila 61,79 %, tj. 186 z celkových 301 voličů. 
Z celkových 186 hlasů bylo 184 platných hlasů.

2. kolo: 

Pořadí Jméno
Počet 

hlasů
%

1. Ing. Miloš Zeman 111 55,23 
2. Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. 90 44,77

Volební účast činila 67,33 %, tj. 202 z celkových 300 voličů. 
Z celkových 202 hlasů bylo 201 platných hlasů.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce
se uskuteční v pondělí 5. března 2018 od 18.00 hodin na obecním 
úřadu 

    Miloš Čihák, místostarosta obce

Výroční

Valná hromada

SDH Ledce
Výroční valná hromada SDH se 
uskutečnila v  sobotu 20. ledna 
v  hasičské klubovně. Zúčastnili 
se jí nejenom členové našeho 
sboru, ale i hosté z okolních sbo-
rů, příznivci a sponzoři. Po před-
nesení všech zpráv za  rok 2017 
a  ocenění některých členů sbo-
ru následovala diskuse, večeře 
a poté již volná zábava. 

Společenský ples
Již XVI. Společenský ples obcí Bolehošť, Ledce, Jílovice, Očelice, Pře-
pychy a Vysoký Újezd se uskutečnil  v sobotu 27. ledna v Obecním 
hostinci v  Bolehošti. Všechny přivítal a  ples zahájil starosta obce 
Bolehošť Petr Kubíček. K  tanci a  poslechu hrála skupina STREYCI. 
Předtančení zajistila skupina Womens. Nechyběla ani bohatá tom-
bola, losovalo se také šestnáct TOP cen. Celý ples se vydařil, podě-
kování patří všem, kteří jej každý rok připravují, a kolektivu pohos-
tinství za příjemnou obsluhu a skvělou kuchyni.

 J. Zemánková, kronikářka obce






