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SLOVO STAROSTY

Historický sad na  Orebu má dvě části. 
Horní sad se nachází severně od hřbito-
va a  je vymezen ulicí Tyršovou na zápa-
dě, přístupovou komunikací ke hřbitovu 
na  jihu a  východě a  oplocenou zahrád-
kářskou kolonií na  severu. Jeho výměra 
je cca 2,4 ha.
Dolní sad se nachází na jih od přístupo-
vé komunikace ke hřbitovu, na západě je 

vymezen ulicí Tyršovou, na východě zdí hřbitova a na jihu areálem 
řadových garáží. Jeho výměra cca 0,5 ha a je dlouhodobě uspokoji-
vým způsobem udržován.
Horní sad byl poslední době udržován jen částečně, ale jeho velká 
část /cca 1,9 ha/ byla již řadu let ponechána zcela bez údržby. Řada 
stromů vykazovala zhoršený zdravotní stav, některé byly uschlé. 
Travnaté plochy nebyly sekány, místy se zde vytvořily téměř ne-
proniknutelné houštiny z  náletových dřevin a  kořenových odno-

Revitalizace sadu na Orebu.

INFORMACE Z MÚ

Výpis usnesení z jednání

Rady města Třebechovice p. O.

Výpis usnesení z jednání

Zastupitelstva města Třebechovice p. O. 

ze dne 6. února 2018

 ◘ Rada města bere na  vědomí plán oprav a  investic v  bytovém 
hospodářství na rok 2018 v odhadované výši 3.955.000,- Kč.

 ◘ Rada města požaduje zařadit stavbu mimoúrovňového křížení 
silnice II/298 se železniční tratí a napojení na silnici I/11 – varian-
tu označenou A2 s úpravou křižovatky ulic Týnišťská, Vitouškova 
dle varianty B do investice SŽDC jako součást stavby „Moderni-
zace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí 
(mimo)“.

 ◘ Rada města vyjadřuje podporu k  navýšení pracovních úvazků 
Charitní pečovatelské služby OCHHK pro mikroregion Třebecho-
vicko v síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

 ◘ Rada města ukládá starostovi města pozvat Mgr.  Červíčka, 
1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje (oblast dopravy 
a silničního hospodářství), na jednání rady města za účelem se-
známení se s dopravní situací ve městě v návaznosti na připra-
vované zdvoukolejnění železniční tratě.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

 ◘ Zápis z pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2018 se spol. SUDOP Pra-
ha a.s. - prezentace návrhů technicko- ekonomické studie mi-
moúrovňového křížení silnice II/298 se železniční tratí a napoje-
ní na silnici I/11 a stanovisko rady města k tomuto zápisu.

ží ovocných dřevin. Sad byl obehnán plotem z  drátěného pletiva 
na betonových sloupcích, také již ve velmi špatném stavu.
V roce 2016 byl proto firmou Zahradní architektura Ing. Lenka Hla-
díková zpracován projekt na revitalizaci neudržované části horního 
sadu. Na realizaci projektu bylo vypsáno výběrové řízení, které vy-
hrála firma Tomáš Choceňský. Celkové náklady na revitalizaci sadu 
na Orebu činily cca 776 tisíc Kč. Technické služby, které zajišťují péči 
o městskou zeleň, získaly pro tento účel od Ministerstva životního 
prostředí dotaci ve výši 353.000,- Kč.
Práce na  realizaci projektu probíhaly od  1. srpna do  poloviny lis-
topadu loňského roku a  zahrnovaly kácení přestárlých a  suchých 
stromů, frézování pařezů, ošetření stávajících stromů řezem, mul-
čování, založení trávníku a výsadbu keřů a ovocných stromů. Na již-
ní straně byl odstraněn již nefunkční plot.
Revitalizace sadu na Orebu je další splněný programový cíl zastupi-
telstva města v tomto volebním období.

Ing. Jiří Němec, starosta města

Změny v zastupitelstvu města
Dne 5. 2. 2018 se vzdal svého mandátu zastupitele Města Třebechovice pod Orebem RNDr. Václav 
Derner /volební strana KDU – ČSL/ a dne 7. 2. 2018 Ing. Vladimír Derner /volební strana KDU-ČSL/. 
Chci jim oběma poděkovat za  vše pozitivní, co v  tomto orgánu města vykonali, a  popřát jim 
do dalšího života zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Jejich mandát zastupite-
le města přechází na základě „Zákona 491/2001 – o volbách do zastupitelstev obcí…“ a na zákla-
dě výsledků komunálních voleb v roce 2014 na pana Miloslava Rückera a Mgr. Kateřinu Čapkovou.

Ing. Jiří Němec, starosta města

Oznámení o odstoupení

ze zastupitelstva města
Oznamuji, že tímto ukončuji svoji činnost jako zastupitel v za-
stupitelstvu města Třebechovice pod Orebem. Činím tak z dů-
vodu neschopnosti vzájemné komunikace, automatického 
odmítání odlišných názorů ze strany představitelů města, opa-
kovaných snah o znevažování, opakovaných osobních výpadů 
a zesměšňování zastupitelů, kteří odlišné názory předkládají.

RNDr. Václav Derner,
 ředitel Filharmonie Hradec Králové

 a držitel Ceny města za rok 2015

Rezignace RNDr. Dernera

na post zastupitele města,

fakta bez komentáře.
Od  počátku tohoto volebního období do  31. ledna 2018 pro-
běhlo celkem třiadvacet řádných a mimořádných zasedání za-
stupitelstva města, účast RNDr.  Václava Dernera na  nich byla 
cca 30%. Jen v roce 2017 se sešlo zastupitelstvo na osmi zase-
dáních, RNDr. Derner se zúčastnil pouze jednoho z nich.

Rada města Třebechovice p. O.

 ◘ Zápisy z  jednání o  odbor-
ných konzultacích při přípra-
vě a výstavbě akce „Moderni-
zace traťového úseku Hradec 
Králové (mimo) – Týniště nad 
Orlicí (mimo)“ se zástupci 
společnosti Empla AG spol. 
s r.o. a Dopravní fakulty Jana 
Pernera Univerzity Pardubice 
ze dne 12. 1. 2018.
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Technické služby Třebechovice p. O. budou v letošním roce  zajišťo-
vat likvidaci roští, vyřezaných větví, shrabků ze zeleně apod., která  
bude probíhat, tak jako v minulých letech, v prostoru sídla Technic-
kých služeb, Heldovo náměstí 528 (bývalý objekt „BRANKA“), kde 
budou přistaveny k  tomuto účelu velkoobjemové kontejnery. Zá-
jemci mohou bioodpad navozit roztříděný na listí a shrabky zvlášť 
(odpad do  kompostárny), větve do  průměru 10 cm, křoví (odpad 
pro seštěpkování) do  prostoru  objektu v  níže uvedených dnech 
a termínech:
v sobotu 24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4.,  21. 4, 28. 4.2018 vždy v době 

od 8.00 do 11.00 hod. a po domluvě s pracovníky Technických 

služeb Třebechovice p. O. v měsíci dubnu v pondělí a ve středu 

v době od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 15.00 hod.

Na Branku NEVOZTE to, co do kontejnerů nepatří, tzn. prkna, paře-
zy, starý nábytek a další odpady jako např.  pneumatiky, lednice, te-

levizory, autobaterie, obaly od motorových olejů, barev apod. Tyto 
odpady jsou zařazeny mezi objemný a  nebezpečný odpad, který 
je možné odložit ve sběrném dvoře v ulici Na Stavě čp.444 (objekt 
býv. jatka).

Provozní doba sběrného dvoru je 3x týdně, a to:
v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod. a

v sobotu od 09.00 do 12.00 hod.

V období od 7. 5. 2018 do 29. 10. 2018 bude každé pondělí probíhat 
svoz odpadů ze zeleně na stanovištích určených svozovým plánem 
na rok 2018.
Sběr a svoz starého železa bude jako každý rok zajišťovat  Sbor dob-
rovolných hasičů Města Třebechovice p.  O., a  to po  celém území 
města, včetně Štěnkova a Krňovic.
Sběr starého papíru již tradičně organizuje a  zajišťuje základní 
škola.

Pavel Ulrich, 
ředitel Technických služeb Třebechovice p. O.

JARNÍ ÚKLID MĚSTA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme do života narozené děti
(únor 2018) 

Jonáš Kopecký 

Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu
(březen, duben 2018) 

Jaroslav Bárta    Jiří Hájek 
Helena Štorková   Alena Michálková 
Miroslav Čepelka   Marie Dőrreová 
Zdeňka Kuchařová   Libuše Mejstříková
Bohumila Koubová  Věra Nováková
Marie Vítová  Marta Obstová

Helena Fabrečková  Lenka Hejzlarová
Jaroslava Hříbalová  Anna Doležalová
Vlasta Vašatová  Jarmila Jarkovská 

Loučíme se se zemřelými spoluobčany
(únor 2018) 

Jaroslava Tomšová 
Miroslav Váňa 
Huberta Švarcová
Anna Bělohoubková  
Alžběta Hrochová

FEJETON

Otisk lidské hlouposti, arogan-
ce a  byrokracie znám dobře 
z  nemocnice. Pokud pacientka, 
např.  z  Trutnova, chtěla znát 
hodnoty  krevního testu, který jí 
byl proveden  v  Hradci, musela 
si pro výsledek přijet osobně. 
Lékaři ani sestry jí nesměli tele-
fonem sdělit, že má krevní obraz 
normální. Asi by to někdo mohl 
zneužít při pouštění žilou. Po-
kud se rozhodla přijet vlakem, 
tak  zpoždění rychlíku není nic 
proti tomu, že auto bude mu-
set zaparkovat minimálně je-
den  km od „špitálu“ a pak přijít 
pěšky. Cesta ji bude stát peníze  
a  jeden den dovolené. Zbude 
ještě povinnost splnit bobříka 
trpělivosti. Na  sdělení výsledku 
v  trvání 1 minuty bude čekat 
hodinu.  Pokud přijde dědeček 
navštívit babičku do  nemocni-
ce, sestra mu nesmí říct, na  ja-
kém pokoji jeho milá leží. Mohl 
by to být totiž cizí dědeček, 
který by v  hospodě vykládal, 
že leží na  pokoji 324. Dopustil 

by se tím vážného přestupku 
proti ochraně osobních údajů. 
Úspěšnější a  dlouhá jednání se 
ovšem vedla o  tom, zda může 
být na porodnici spolu se slepou 
rodičkou hospitalizován i její vo-
dicí pes. A  zda při každém jed-
nání s  nemocnými cizinci musí 
být vždy přítomen např. mon-
golský, vietnamský,  arabský 
… nebo nějaký jiný tlumočník. 
Jsou totiž k  dostižení na  kaž-
dém rohu. Aby to nebylo málo, 
tak před lety vysílal akreditační 
(dobře placený) úředník na  od-
dělení provokatéry, kteří se ptali 
na  různé babičky a  do  notýsku 
(na  manžetu košile? ) si psali 
jména sester, které zákaz sdě-
lování informací porušily. Proč 
o tom píšu do Haló? Dle zákona 
101/2000 sbírky  (Obecné naří-
zení o ochraně osobních údajů) 
smějí být všechny údaje ve spo-

lečenských kronikách novin 
a  zpravodajů uveřejněny jen 
s  písemným souhlasem jmeno-
vaných. Tyto souhlasy má vyda-  Kresba Pavel Matuška
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KLUB DŮCHODCŮ

JAZYKOVÝ KOUTEK

vatel za povinnost uchovávat 10 
let. Další podrobnosti lze nalézt 
v  zákoně 46/2000 Sbírky a  jeho 
novele z  roku 2013 o povinnos-
tech vydavatelů periodického 
tisku. Abyste pochopili, o co jde, 
uvedu charakteristickou  větu: 
„Souhlas se zpracováním osob-
ních údajů je svobodný, konkrét-
ní, informovaný a  jednoznačný 
projev vůle, kterým subjekt údajů 
dává prohlášením, či zjevným po-
tvrzením své svolení ke zpracová-
ní svých osobních  údajů. Subjekt 
údajů má právo svůj souhlas  kdy-
koliv odvolat…“
Přitom právě Společenská kro-
nika (jubilanti, noví občánci, 

sňatky, jména zemřelých) byla 
obvykle první, kterou jsem 
ve  zpravodaji v  minulosti četl. 
Ještěže u  oznámení o  úmr-
tí ochránci osobních údajů 
nežádají podpis mrtvého. 
Stačí prý podpis zákonných zá-
stupců.
V této souvislosti si uvědomuji, 
jak normální a  poctivé občany 
ohrožují nejrůznější hlupáci, 
zloději a  vrazi. Díky nim napří-
klad miliony lidí na celém světě 
procházejí denně na  letištích 
bezpečnostními kontrolami 
kvůli tomu, že pár šílených te-
roristů vyhodilo letadlo do po-
větří. Tak se musíme na  všech 

úřadech, bankách, poštách, 
kde o  něco jde, legitimovat, 
i  když nás úředník osobně 
dobře zná. Není daleko doba, 
kdy budou v  každé restaura-
ci zaměstnáváni ochutnávači 
polévky, aby se u  stolu zjisti-
lo, zda není otrávená. Souhlas 
budeme muset dávat do všech 
institucí, které budou mít naši 
adresu a údaje o nás. Například 
divadla budou muset prokazo-
vat písemný souhlas občanů, 
že jim smějí posílat program 
představení. Městské úřady 
a  další orgány veřejné moci 
budou muset přijmout a  pla-
tit zvláštního pověřence, kte-

rý bude sledovat, zda nejsou 
osobní údaje zneužívány.
Dříve se věřilo na  čestné slovo 
a podání ruky. Dnes je to myslím 
nejrychlejší cesta do  bezdomo-
ví. Tak se vám, milí “Třebechová-
ci“, omlouvám, ale společenskou 
kroniku v  současné podobě 
nesmíme nadále uveřejňovat. 
Nejsme schopni všechny sou-
hlasy aktuálně zajišťovat. Kdo by 
přece jen chtěl nějaké rodinné 
oznámení  v Haló spatřit, musí si 
zadat inzerát nebo poslat do re-
dakce písemný souhlas s uveřej-
něním sám.

J. Tošner

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem členům 

změnu výletu dne 24. 4. 2018 
- pojede se Český Šternberk, 
Sázava, Hrusice. Bližší informa-
ce budou upřesněny jako vždy 
ve vývěsní skříňce.

Za výbor klubu
  Jana Cabicarová

Pořad bohoslužeb ve farnosti Třebechovice pod Orebem o Velikonocích

Třebechovice 
pod Orebem Vysoký Újezd Ledce

25. 3. Květná neděle 09.00 07.45 10.30

26. 3. Pondělí Svatého týdne 18.00

27. 3. Úterý Svatého týdne 18.00

28. 3. Středa Svatého týdne 18.00

29. 3. Zelený čtvrtek 18.00

30. 3. Velký pátek 18.00

31. 3. Bílá sobota
- adorace u Kristova hrobu 08.00-17.00

31. 3. Velikonoční vigilie 19.00

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 09.00 07.45

2. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 09.00 07.45

Jména pro své potomky vybíráme často podle módních trendů, ně-
kdy podle jejich libozvučnosti a občas  podle rodinných tradic. Bylo 
by zajímavé připomenout si, co vlastně naše křestní jména zname-
nají a odkud pocházejí. Dnes si všimneme pěti v posledním období 
nejoblíbenějších dívčích jmen.
1. Eliška – česká podoba jména Alžběta. V hebrejštině znělo Eliše-

bah a znamená „můj bůj je přísaha“.
2. Tereza – řeckého původu. Nejčastěji se vykládá jako „pocházející 

z ostrova Théry“.
3. Anna – hebrejského původu a  znamená „milostná, líbezná“. 

Původní podoba byla „Channáh“.
4. Adéla – germánského původu, zkrácenina jména Adelheid 

a znamená „bytost ušlechtilá, vznešených způsobů“.
5. Natálie – latinského původu, ze slova natalis, vykládá se jako „ 

narozená“, nebo „dítě Vánoc“.

V  příštím čísle si všimneme pěti nejoblíbenějších chlapeckých 
jmen.

Lenka Faltová,
podle knihy Miroslavy Knappové: 

Jak se bude jmenovat

INZERCE

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

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992

Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem hledá zástup
za nemocnou paní učitelku. Nástup možný ihned. Kontakt: 495593622

Prodám byt v Havlíčkově ulici, 2+KK, 1.p., balkon, ne RK, 777 801 500.

Doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.

zahajuje 6. 4. gynekologickou ambulanci

v ordinaci Dr. M. Farraga v Třebechovicích p.O. (Čsl. Legií 125),
každý pátek od 8 hodin.

Objednání na telefonu 774 451 435
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JAK A PROČ SE SLAVÍ VELIKONOCE

Křesťané pokládají Velikonoce 
za významnější svátek než Váno-
ce. Datum Velikonoc se určuje 
podle Nikajského koncilu z roku 
325 n. l. Podle něho připadají ve-
likonoční svátky na neděli násle-
dující po prvním jarním úplňku. 
Pokud připadne na  neděli, slaví 
se Velikonoce až další neděli. 
Pondělí velikonoční tak bývá 
v  době od  22. března do  25. 
dubna, tedy přibližně ve zname-
ní Berana,
Velikonoce (latinsky a  řecky 
pascha, hebrejsky pesach) jsou 
vedle křesťanského pojetí sla-
veny také jako svátek vítání jara, 
který je spojen s řadou lidových 
tradic. Oslavu procitnutí příro-
dy ze zimního spánku dokládají 
univerzální symboly plodnosti 
už od starověkého Egypta.
V  náboženském pojetí nezahr-
nují Velikonoce pouze slavnost 
Zmrtvýchvstání Krista (Boží 
hod velikonoční), ale svátek se 
rozšiřuje na  tzv. velikonoční tri-
duum (třídení), tj. dny umučení, 
pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. 
Zelený čtvrtek připomíná Ježí-
šovu večeři na  rozloučenou, při 
níž myje apoštolům nohy a  zá-
roveň je zrazen Jidášem. Velký 

pátek je den, kdy zemřel Ježíš 
Kristus. Bílá sobota je druhým 
dnem, kdy Ježíš ležel v  hrobě. 
Den ticha. Název pravděpodob-
ně pochází od  bílých křestních 
rouch křtěnců, kteří přijali křest 
právě o velikonoční noci (vigilii).
V Česku patří k Velikonocům ko-
leda a  pomlázka. Muži a  chlapci 
o  Velikonočním pondělí navště-
vují domovy paní a  dívek, pří-
telkyň a  lásek, které symbolicky 
šlehají pomlázkou z  mladých 
proutků. Ženy jim na  oplátku 
na  pomlázku navěšují různoba-
revné pentle, darují malovaná 
vajíčka a kraslice. Lokálně se tra-
duje i  polévání vodou. S  láskou 
polité dívky prý do roka otěhotní.
Každý rok zaznamenávám v  tis-
ku i  na  internetu články rozzlo-
bených zejména zahraničních 
feministek, které pokládají zvyk 
šlehání za  zavrženíhodný, ne-
přijatelný pro 21. století. Kri-
tičky zapomínají, že jde spíše 
o vyjádření zájmu mužů o ženy. 
Rozhodně nejde o  to způsobo-
vat ženám a  dívkám jakoukoliv 
bolest, i  když si uvědomuji, že 
šílenci a hlupáci se v tomto smě-
ru určitě najdou. Nenavštívené 
dívky se mohou naopak cítit 

uražené. Pověst praví, že dívky 
mají být na Velikonoce vyšlehá-
ny, aby zůstaly celý rok zdravé 
a  uchovaly si plodnost. V  ně-
kterých oblastech ženy mohou 
pomlázku oplatit odpoledne, 
kdy vylívají na  muže a  chlapce 
kbelíky studené vody (samo-
zřejmě také z lásky - není důvod 
ke zlosti!).
Pomlázka bývá odvozována 
od  slova „pomlazení“ (omlaze-
ní). Proto muži používají mla-
dé proutí s  největším podílem 
„životní síly“, kterou předávají 
vyšlehané osobě. Neměli by 
tedy používat jednu pomlázku 
celý život. K  Velikonocům patří 
i  řehtání dnes už pomalu opuš-
těné. Od čtvrtka do soboty cho-
dili po vsi chlapci školou povinní 
s  řehtačkami a  nahrazovali zvo-
ny, které odletěly do Říma. 
Ze zahraničních tradic vybírám 
jen některé. I ty se mohou lokál-
ně velmi lišit.
V Anglii ohlašuje příhod Veliko-
noc Masopustní úterý, Pancake 
Day (palačinkový den). Palačin-
ky se konzumují ve velkém s  ja-
vorovým sirupem, cukrem, citro-
nem a nutelou.
Mezi nejčastější tradice Veliko-
noc západní Evropy a  Ameriky 
patří tzv. „hledání obarvených 
vajec“.
Symbolem Velikonoc je zajíc, 
jehož jménem rodiče v  neděli 
poschovávají vajíčka po  domě 
a po zahradě. Děti je pak v pon-
dělí ráno hledají a  soutěží, kdo 
jich najde víc.
Všude se pořádají dětské slav-
nosti, večírky i  párty, někde 
spojené také se soutěží v  kutá-
lení vajíček pomocí tyčky - egg 
rolling. V  Irsku je Velký pátek 
posvátným dnem. Nesmějí se 
zabíjet žádná zvířata, nesmí se 
ani rybařit, pálit nebo opracová-
vat dřevo. Nikdo se v  tento den 
nesmí stěhovat nebo začínat 
jakoukoliv práci. O  Velikonoční 
neděli lidé tančí v ulicích a také 
soutěží o velikonoční koláč. Ob-
líbenou zábavou je také kutálení 
vajíček z kopce (bez tyček).
V  Řecku, Rusku, na  Ukrajině 

i  v  Polsku se často traduje va-
jíčková hra (ťukec), která spočí-
vá v  rozbití uvařeného vajíčka 
o vajíčko svého protivníka, které 
drží v  dlani tak, že je přístupná 
jen jeho špička. Účastníci si vy-
berou jedno vajíčko a střídavě je 
ťukají o  vajíčko souseda. Vlast-
ník nejméně naťuklého vajíčka 
může počítat s tím, že bude mít 
šťastný a úspěšný rok. Jiná verze 
počítá s  tím, že komu se podaří 
nakřápnout vajíčko spoluhráče, 
zůstává v  jeho vlastnictví. Hráči 
zkouší pevnost (zvonivý zvuk) 
vajíčka lehkým poklepem zubů. 
V některých rodinách se k tomu-
to účelu vajíčka i speciálně vaří, 
aby byla co nejméně rozbitná. 
Způsob vaření zůstává rodin-
ným tajemstvím. Při velikonoční 
snídani, kdy nás bývá v mé rodi-
ně kolem dvaceti, je tento zvyk 
zdrojem dobré zábavy. Provází 
tradiční jídlo, ve  kterém nechy-
bí strouhaný křen s  červenou 
řepou nebo jablky, nejrůznější 
paštiky a  samozřejmě beránek 
a další sladkosti.
Ve  Francii od  Zeleného čtvrtka 
do  Bílé soboty oněmí všechny 
kostelní zvony. Stejně jako u nás 
se traduje, že zvony odletěly 
do  Říma. Od  naší tradice se liší 
tím, že zpátky přinášejí sladkosti 
pro děti, které pak „padají“ z nebe. 
Děti vyrážejí do zahrad popadané 
sladkosti hledat a sbírat.
Severské země jsou velikonoční-
mi svátky téměř posedlé. Kromě 
pomlázky, malování vajíček a ly-
žovačky je typické také řešení 
detektivních příběhů v  televizi 
a na internetu.
Velikonoční symboly

Beránek představoval v  židov-
ské tradici Izrael jako Boží stá-
do, které vede Hospodin. Židé 
ve  svátek pojídají beránka jako 
připomínku svého vysvobození 
z  Egypta. V  křesťanství je be-
ránek jedním ze symbolů Ježí-
še Krista, který byl obětovaný 
za spásu světa.
Bohoslužby velikonoční vigilie 
začínají zapálením velikonoč-

ního ohně, který symbolizuje 
vítězství Ježíše Krista nad tem-

notou a  smrtí. Od  tohoto ohně 
se pak zapaluje velikonoční svíce 
(paškál). Ta je v mnoha kulturách 
chápána jako znamení života. 
Pálení čarodějnic či Beltain je po-
hanskou obdobou této tradice. 
Oheň symbolicky očišťuje od vše-
ho zlého ze zimního období.
Vajíčko je hlavním symbolem-
Velikonoc. Značí vzkříšení, nový 
život. Obsahuje zárodek života. 
Ve  starověkém Egyptě a  Persii 
se na  svátky jara barvila vajíčka 
červeně jako znamení plodnosti 
- dělohy. Zdobení skořápek va-
jec sahá až do pravěku. V západ-
ním křesťanství se vejce vykládá 
jako symbol zavřeného hrobu 
(nesmrtelnosti), z  něhož vstal 
Kristus. Ve  východním křesťan-
ství se červená barva vajec vy-
kládá jako krev Krista. Kočičky 
symbolizují palmové ratolesti, 
kterými vítali obyvatelé Jeruza-
léma přicházejícího Spasitele.
Zajíček má zřejmě původ v po-
hanských rituálech oslavující 
příchod jara. Symbolika zajíce 
pochází z  tradice svátku po-
hanské bohyně plodnosti Eo-
stre. Z  jejího jména je odvoze-
no slovo Easter, anglický název 
křesťanských Velikonoc. Podle 
legendy bohyně Eostre proměni-
la ptáčka, který umrzl ve  vánici, 
v zajíce. On pak z vděčnosti každé 
jaro kladl vejce jako pták.
Křen symbolizuje hřebíky či hoř-
kost utrpení Krista. Zvyk pojídat 
křen o  Velikonocích se udržuje 
především v  Polsku, Rakousku 
a  Slovinsku. Odpovídá židovské 
tradici, kdy o pesachu se pojídá 
jako hořká bylina (maror symbo-
lizující utrpení při Exodu).).
Mléko s  medem symbolizuje 
dvojjedinost Krista. Ve  formě 
tzv. jidáše symbolizuje provaz 
Jidáše Iškariotského.
Letos jsou Velikonoční svátky 
brzo na  přelomu března a  dub-
na. Přejme si, ať už ucítíme jaro. 
Udělejme všechno pro to, aby-
chom se sešli s  rodinou, přáteli 
a strávili spolu příjemný čas plný 
pohody a  lásky. Všude takové 
štěstí nemají.

Jindřich Tošner
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Z NAŠICH ŠKOL

Jako v mnoha předešlých letech 
tak i  letos se koncem ledna ko-
nala v Třebechovicích pod Ore-
bem taneční přehlídka Barvy 
tance. A jako každý rok i letos si 
na  přehlídce různých tanečních 
žánrů zatančili i naši žáci.
Vystoupily žákyně 3. a  4. roční-
ku s choreografií Animals, Tanec 
vloček (ukázku z  baletu Petra 
Iljiče Čajkovského Louskáček)  
zatančily žákyně 5., 6. a  7. roč-
níku a  jako poslední přispěly 
do  bohatého programu žákyně 
7. ročníku a  II. stupně choreo-
grafií s názvem Pink.
Účast na  přehlídce byla pro 
všechny naše žáky velkým 
přínosem. Mohli se podívat 
na  taneční skupiny, které se za-
bývají jinými tanečními žánry, 
a hlavně - mohli si zatančit v so-
kolovně před zcela zaplněným 
hledištěm.

Soutěžíme… soutěžíme…

soutěžíme…

V polovině února se ke školnímu 
kolu hudebního oboru v  celo-
státní soutěži ZUŠ  přidaly i obo-
ry další.

Školní kolo v literárně drama-

tickém oboru proběhlo v  di-
vadelním sále naší školy na  po-
kračování. V  prvním termínu, 
tj. v úterý 13. 2. 2018, byla totiž 
tak velká absence soutěžících, 
že jsme museli přidat ještě je-

ZUŠ Třebechovice pod Orebem informuje…
den termín, a soutěž tak dokon-
čili až v pátek 16. 2. 2018.
Do  okresního kola celostátní 
soutěže Dětská scéna postoupili 
sóloví recitátoři:
- v  I. kategorii Kristýna Kadle-

cová a Veronika Vítová

- ve  II. kategorii Ondřej Fifka, 

Adéla Pilgrová a Vít Veselý

- ve  III. kategorii Anna Fifko-

vá, Markéta Janků, Anežka 

Polehlová a Ondřej Prášil

- ve  IV. kategorii Barbora Ha-

viarová a  Štěpánka Pospí-

šilová.
Do  soutěže souborů postoupil 
soubor Barevné knoflíky s  po-
hádkou Jak se malá Mette chtěla 
stát královnou a  soubor Rozcu-
chaní vrabčáci s inscenací Černý 
den na Tolštejně aneb veselé kr-
veprolití tamtéž.

Školní kolo v  tanečním oboru 
se konalo ve  středu 14. 2. 2018 
v baletním sále naší školy.
Porota rozhodla, že v  okres-
ním kole soutěže nás budou 
reprezentovat tři choreografie. 
Ve  IV. kategorii Tanec vloček 
z  baletu Petra Iljiče Čajkov-
ského Louskáček, který zatan-
čí žákyně 5., 6.  a  7. ročníku 
I. stupně a  žákyně 1. ročníku 
II. stupně. Dále Vzpomínky, 
které zatančí Tereza Blažko-

vá, Jana Horáková, Veroni-

ka Kubcová  Anna Kutíková. 
A  v  V. kategorii bude soutěžit 

Vanessa Sunkovská s  choreo-
grafií A Paris.
V  pondělí 12. 2. 2018 se v  ZUŠ 
Střezina v Hradci Králové konalo 
okresní kolo celostátní soutě-
že základních uměleckých škol 
v  sólovém a  komorním zpěvu. 
Přestože soutěž mohla být na-
rušena postupující chřipkovou 
epidemií, nestalo se. Počet sou-
těžících se vlivem zdravotních 
problémů snížil minimálně.
Z naší školy do soutěže postou-
pilo 7 sólistů a  pěvecké trio. 
A jak dopadli?
V 0. kategorii obdržel František 

Svoboda 3. cenu a  Natálie Ju-

rajdová 2. cenu. 
Ve  II. kategorii získala 2. cenu 
Veronika Štursová. Barbora 

Haviarová, která soutěžila v 
V. kategorii, obsadila 2. místo. 
V  VIII. kategorii obsadila Lenka 

Štěpničková 1. místo. V  IX. ka-
tegorii soutěžily Karolína Mo-

ravcová a  Gabriela Strnadová 
a obě obsadily 2. místa.
Komorní trio ve  složení Gabri-

ela Strnadová, Lenka Štěpnič-

ková a  Karolína Moravcová 
získalo ve  III. kategorii 1. místo 
s  postupem do  krajského kola 
a  zároveň bylo vyhodnoceno 
jako absolutní vítěz soutěže 
v komorním zpěvu.
Ve  čtvrtek 15. 2. 2018 se v  ZUŠ 
Habrmanova v  Hradci Králové 
konalo okresní kolo celostátní 
soutěže základních uměleckých 

škol ve hře na dechové nástroje.
Naši žáci podali krásné výkony 
a byli odbornou porotou oceně-
ni takto:
Anna Balcarová (V. kategorie) 
obsadila 2. místo ve hře na lesní 
roh. Jan Vohralík (I. kategorie) 
obsadil 2. místo ve hře na trub-
ku. Oto Bohatý (IV. kategorie) 
a  Jáchym Havlíček (V. kate-
gorie) získali ve  hře na  trubku 
1. místa s postupem do krajské-
ho kola.

Všem soutěžícím, kteří  absol-
vovali okresní kola soutěží, gra-
tulujeme a  děkujeme za  vzor-
nou reprezentaci školy. Těm, 
které okresní kolo teprve čeká, 
držíme pěsti a  přejeme hodně 
úspěchů.

Žáci pěveckého oddělení ZUŠ Třebechovice p. O.
 v okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ,

zleva: František Svoboda, Veronika Štursová, Natálie Jurajdová

Žákyně pěveckého oddělení ZUŠ Třebechovice p. O.
v okresním kole celostátní soutěže ZUŠ

zleva: Gabriela Strnadová, Lenka Štěpničková, Karolína Moravcová
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Zprávičky z mateřské školy
Jsou za námi měsíce leden a únor a děti z mateřské školy se při-
pravují na jaro. V období zimních měsíců děti nezahálely. Dokon-
čily plavecký kurz v Plavecké škole DORKA, chodily bruslit na zim-
ní stadion a  některé děti absolvovaly lyžařský kurz SOPTÍKOVO 
LYŽOVÁNÍ. Od  března se děti připravují na  jaro. Budou zdobit 
velikonoční vajíčka a děti z Kočiček se chystají do Domu s pečo-
vatelskou službou, kde budou s babičkami a dědečky vyrábět veli-
konoční dekorace. V mateřské škole proběhla odborná přednáška 
zaměřená na školní zralost dětí. Byla velmi zajímavá a je jen škoda, 
že účast nebyla příliš vysoká. Mateřskou školu navštívilo divadlo 
a děti zhlédly pohádku. Nejstarší děti v březnu navštíví první třídy 
v  Základní škole v Třebechovicích pod Orebem. Po Velikonocích 
chystáme focení dětí a den otevřených dveří pro rodiče dětí, které 
se chystají k  zápisu do  naší mateřské školy. Tento měsíc dostaly 
děti i paní učitelky dodatečný dárek. Byl zakoupen nový nábytek 
do dvou tříd a moc se nám líbí.

Bc. Jeremiášová Alena,
 ředitelka Mateřské školy, Třebechovice pod Orebem

Zápis do Matěřské školy Třebechovice p. O.

Ve středu 2. 5. 2018 od 10.00 - 16.00 hod.

a ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 10.00 - 16.00 hod.

v ředitelně mateřské školy Tyršova 1032,
Třebechovice pod Orebem.

Pro děti, které k 31. 8. 2018 dosáhly 5 a více let je předškolní 
vzdělávání od 1. 9. 2018 POVINNÉ.
Co potřebeujete k zápisu:

1/ Žádost o  přijetí: lze vyzvednout v  MŠ od  23. 4. 2018 
do 27. 4. 2018 (8,00 hod. – 12,00hod.) nebo bude od dubna 
možné si stáhnout přihlášku ze stránek mateřské školy

 Přihláška musí být vyplněna čitelně a potvrzena od dětské-
ho lékaře.

2/ Kopii rodného listu nebo originál k nahlédnutí.
3/ Občanský průkaz zákonného zástupce.

Uvedené doklady a vyplněnou a potvrzenou přihlášku si, 

prosím, připravte k zápisu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE (DDM)

DDM informuje:
V  termínu 17-18. 2. 2018 proběhly v  DDM v Třebechovicích závo-
dy Českého poháru MINI-Z a GP MINI-Z CUP. Na startovní listině se 
objevilo 60 dálkově ovládaných aut. Náš TRCA klub obsadil před-
ní místa (Petr Sibeke, Filip Senko, Pavel Blažek a  Jakub Blažek). 
Medaili za 1. místo vybojoval i nováček v týmu Víťa Skřivánek. Všem 
blahopřejeme. 

O jarních prázdninách jsme připravili akci pro školní děti s názvem 
„Znáš své město?“ I přes chřipkovou epidemii se děti sešly. Navští-

Dráha TRCA , foto: archiv DDM

V betlémě, foto: archiv DDM U hasičů, foto: archiv DDM

vili jsme Třebechovické muzeum betlémů 
včetně depozitáře a  výstavu vodáckého 
sportu. Po  návratu do  DDM si děti zkusily 
vyrobit figurky do betléma z chleba.

Měli jsme besedu s  místními hasiči i  městskou policií. Děti si 
vyzkoušely výstroj i vybavení, radarem si nechali změřit, jak rych-
le běhají a vyzkoušeli si i první pomoc a  resuscitaci. Dozvěděli se 
mnoho nového o práci hasičů i policie. Moc se jim líbilo v garážích 
sboru dobrovolných hasičů, kde si prohlédli novou Tatru i záchran-
né čluny.
Pracovali jsme s  mapou Třebechovic a  pátrali po  zapomenutých 
příbězích a fotkách.
Pátek proběhl ve znamení masopustu. Nachystali jsme masky a vy-
razili na  masopustní rej na  ledě na  místní zimní stadion. Tam se 
k nám přidaly další děti. Pěkný program plný soutěží si pro ně při-
pravily praktikantky z  pedagogické školy. Pomohli i  dobrovolníci, 
a tak děti odcházely odměněné a spokojené.
Děkujeme všem organizacím, které se podílely na přípravě a realiza-
ci tohoto programu, zejména p.  Jahnové z Třebechovického muzea 
betlémů, Heldově městské knihovně, p.  Machačové a  p.  Čapkovi 
od městské policie, p. Pinkavovi ze Sboru dobrovolných hasičů. Děku-
jeme také pracovníkům Technických služeb města Třebechovice za to, 
že nám umožnili uspořádat zdarma masopustní bruslení pro děti.
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INFORMAČNÍ CENTRUM

DDM připravuje:
Dílnu pro veřejnost s  názvem 
Pergamano – papírová krajka. 
Dílna pod vedením Jany Jar-
kovské se uskuteční v  sobotu 
17.3.2018 od  13:00 do  16:00. 
Kapacita 15 účastníků, cena 
100,- (materiál i náčiní dostane-
te). Dílna je vhodná pro dospělé 
a zručné děti od 10 let. 

24. 3. 2018 se taneční skupiny MAD style a zumba zúčastní taneční 
soutěže TPO dance v sokolovně v Třebechovicích.

Výlet do technologického centra v HK dne 29. 3. 2018 (velikonoční 
prázdniny v  ZŠ) pro všechny školáky, kde nás čeká programování 
minirobotů jménem Ozobot a spousta dalších zajímavostí.

Na sobotu 21. 4. 2018 dílnu pro veřejnost „Drátovaná keramika“
Na všechny akce je nutné se předem přihlásit na e-mailu

info@ddmtre.cz nebo přímo v DDM

Stále je možno se hlásit na  Letní pobytový tábor (Zemská brána 
1. - 13. 7. 2018)

Od  května bude možno se přihlašovat i  na  příměstské tábory 
a prázdninové výlety, které proběhnou v termínech 1. - 13. 7. 2018 
a 20.-31. 8. 2018

Těšíme se na Vás: Kolektiv DDM

Pergamano, foto: archiv DDM

Stánek TMB na veletrhu cestovního ruchu Holiday world 2018 v Praze

Více informací na www.ddmtre.cz

Ve dnech 15. – 18. 2. 2018 se Třebechovické mu-
zeum betlémů prezentovalo na největším středo-
evropském veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY 

WORLD v Praze. Zaznamenali jsme velmi pozitiv-
ní reakce na  naše nové prospekty s  pozvánkou 
k  nám do  Třebechovic. Majitelům Turistických 

deníčků doslova učarovalo naše krásné vánoční razítko, které nám 
navrhl pan Pavel Matuška. Dle statistik se na veletrhu prezentovalo 
642 firem ze 46 zemí a Holiday navštívilo celkem 29 535 návštěvní-
ků. Příště se s námi můžete setkat 9. a 10. 3. 2018 v Hradci Králové 
v Aldisu na veletrhu INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA 2018.

Markéta Balcarová, Informační centrum Třebechovice p.O.

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 15. 3. 2018 v Třebechovicích pod Orebem,
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Foto na obálce Jan Vokoun.
Redakční rada: Jindřich Tošner, Markéta Balcarová, Lenka Faltová.
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Celobarevná elektronická verze zpravodaje se nachází na adrese www.trebechovice.cz.
Kontakt: halo@betlem.cz , telefon 495 592 053

Změna otevírací doby!
Od 16.3.2018 
Celoroční provoz: úterý – neděle

Třebechovické muzeum betlémů 09.00 – 16.30 hod.

Informační centrum     9.00 – 11.30 12.00 – 16.30 hod.
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

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 březen – duben 2018

16. 3. pá KARNEVAL – od  16.00 hod. odpoledne plné zábavy 
v Domečku. Přijďte se s dětmi pobavit.

20. 3. út BAZÁREK – prodejte a  nakupte cokoliv, co doma už 
nevyužijete nebo naopak upotřebíte. Od 10.00 hod.

22. 3. čt MÁME DOMA PŘEDŠKOLÁKA – blíží se zápisy do ZŠ. 
Je vaše dítě zralé? Jak se připravit na roli školáka? Od 17.00 hod.

3. 4. út EKO PRÁŠEK DO MYČKY – vyrobíme si levný, ale účin-
ný prášek na umývání nádobí. Suroviny zajištěny. Od 10.00 hod.

10. 4. út VOLNÁ HERNA – 10.00 – 11.30 hod.

12. 4. čt ROZVOD RODIČŮ - přednáška nás provede citlivým 
tématem. Jak usnadnit dětem tuto nelehkou situaci? Jak pomoci 
rodičům zvládat všechen ten stres okolo rozvodu? Vše se dozvíte 
v Domečku od 17.30 hod.

17. 4. KVĚTINOVÉ DOPOLEDNE - s  dětmi si vyrobíme nej-
různější kytičky na jarní vyzdobu. Od 10.00 hod.

NOVINKA:

DANCE FITNESS WORKOUT – každý čtvrtek od  17.00 hod. Kom-
plexní cvičení především pro ženy. Kombinace fitness, latinsko-
-amerických tanců a aerobicu. S Klárou Drašnerovou.

Maminky cvičí s dětmi v šátku nebo nosítku
pod vedením lektorky Kláry Drašnerové (uprostřed).

PRAVIDELNĚ V DOMEČKU:

DOPOLEDNE: pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené:

ST cvičení pro miminka a batolata, ČT konverzace v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti od 3 do 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
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SKAUTI
Únorové dny bývají především 
přípravou na  akce nadcházející 
v  dalších týdnech a  měsících. 
Naši nejmenší, tedy světlušky 
a vlčata, se na schůzkách připra-
vují na své závody, které se v Tře-
bechovicích uskuteční na počát-
ku dubna. Budou se porovnávat 
s vrstevníky z celého kraje v od-

větvích jako je zdravověda, vy-
hledávání informací, schopnost 
orientace a  mnohé další. My 
starší jsme se věnovali spíše pří-
pravě březnového skautského 
plesu, a tak jsme vyráběli hlavně 
výzdobu, motali lístky do  tom-
boly a  přemýšleli, co na  plese 
vylepšit. Věříme, že vše účastníci 
plesu ocení. Již nyní připravu-
jeme akci, kterou bychom rádi 

oslavili výročí 100 let od  vzniku 
republiky v našem městě. Chtěli 
bychom toto významné výročí 
důstojně oslavit a  jsme rádi, že 
jsme našli pochopení u  vede-
ní města. Snad brzy již budu 
moci prozradit více. A také jsme 
pochopitelně žili olympiádou, 
a  tak některé schůzky byly ryze 
soutěžní.

Přemysl Pistora

KULTURA

V  třebechovickém divadelním 
spolku Symposion se poslední 
dobou s  jubilanty roztrhl pytel. 
Ještě nám nestačily vyblednout 
vzpomínky na  poslední osla-
vu a  už tu máme další kulatiny. 
Na samém začátku února oslavil 
své osmdesátiny zasloužilý člen 
spolku z původní gardy tzv. do-
rostenců, pan Miroslav Vik. Po-
prvé nastoupil na  zdejší prkna, 
co znamenají svět, jako dvace-
tiletý mladík, původem z  Hořic 
v  Podkrkonoší. V  Symposionu 
zapustil hluboké kořeny, a  když 
navíc věnoval své srdce jedné 
třebechovické dívce, se kterou 
se pak oženil, zůstali mladí man-
želé bydlet v  Třebechovicích, 
a  divadelní soubor tak natrvalo 
získal úžasného hereckého ko-
legu s  nezaměnitelným hlasem 
a  nepřeberným množstvím he-
reckých výrazů. Záhy začal být 
obsazován do velkých rolí, které 
vždy okořenil osobitým humo-
rem, zvučným hlasem a  smys-
lem pro detail. Za  řadu z  nich 
právem získal různá ocenění. 
Miroslav Vik všechny své role 

Gratulace panu Miroslavu Vikovi

Miroslav Vik, foto: Stanislav Grossman

REVIVALOVÝ večer
Středisko místní kultury při Třebe-
chovickém muzeu betlémů a společ-
nost Musicase Production Vás zvou dne 24. 3. od 20.00 do KD Tře-
bechovice na  hudební večer předních revivalů v  České republice 
zakončený oblíbenou disco after show.
Těší se na  vás kapela DBR- Divokej Bill Revival (Náchod) a Wana-
stowi Vjecy (Bílina).
Hudební seskupení DBR je jediný oficiální revival kapely Divokého 
Billa a mělo tu čest se s originální kapelou postavit na společné po-
dium v rámci "15 TOUR " před čtyřmi roky.

Wanastovi Vjecy Revival v čele 
se zpěvákem Petrem Vond-
ráčkem, disponujícím auten-
tickým hlasovým a  vizuálním 
projevem Roberta Kodyma, 
kladou důraz na věrnou instru-
mentaci skladeb a  správnou 
rockovou syrovost a energii.
Předprodej vstupenek v  Infor-
mačním centru Třebechovice 
pod Orebem

ztvárňuje nezapomenutelným 
způsobem a svou houževnatostí 
a  pílí je vzorem mnoha herec-
kým kolegům několika generací. 
Když vstoupí na scénu, okamžitě 
na sebe strhne pozornost publi-
ka a  v  sále lze pocítit hluboké 
souznění mezi ním a  diváky. 
Jeho herecké výstupy jsou pra-
videlně odměňovány potleskem 
či upřímným smíchem. Věříme, 
milý Mirdo, že ti zdraví dovo-
lí pokračovat i  v  dalších letech 
v aktivní herecké práci. Být s te-
bou na  jevišti je pro každého 
z  nás, tvých přátel a  kamarádů 
z  DS Symposion, opravdovou 
ctí. Přejeme ti do  dalších let 
mnoho zdraví, síly a  hereckých 
úspěchů! Tvůj DS Symposion.

Hanka Čejková, DS Symposion
INZERCE

PRODÁM

zděný byt 3+1

v 1. patře v osobním vlastnictví

v klidné části Třebechovic p. O.

Informace na tel.:

723 298 577

a 724 599 522
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Svitavský betlém

v Třebechovickém

muzeu betlémů

…..dřevěné barevné figurky, bo-
hatě zdobená architektura, nad 
chlévem anděl s nápisem „Gloria 
in excelsis Deo“, okolo andělé 
hrající na  hudební nástroje - 
„andělská hudba“…. to je nově 
zrestaurovaný Svitavský betlém 
ze sbírkového fondu Třebecho-
vického muzea betlémů. Soubor 

Třebechovické muzeum betlémů – Výstavy v muzeu
byl vytvořen neznámým lido-
vým řezbářem z  oblasti Svitav-
ska na přelomu 19. a 20. století.
Svitavy se mohou pochlubit 
dlouholetou betlemářskou his-
torií, která sahá až do 17. století, 
kdy se betlémy stavěly přede-
vším v kostelích. V 19. století se 
tradice přenesla i do svitavských 
domácností. Uvádí se, že v  roce 
1922 bylo ve  městě 49 velkých 
betlémů a  mnoho menších, 
v  roce 1945 dokonce okolo 400 

Hravý svět

Ireny Švecové

Paní Irena Švecová je amatérská 
výtvarnice a také nadšená betle-
mářka. Od  roku 1996 postupně 
vytváří velký keramický betlém. 
Začala tradičními postavami, 
svatou rodinou, daráky, průvo-
dem tří králů atd. Potom přišla 
s myšlenkou do betléma zakom-
ponovat významné osobnosti 
spojené s  Litomyšlí, najdete 
v něm Bedřicha Smetanu, Aloise 
Jiráska, Magdalénu Dobromilu 
Rettigovou, Boženu Němcovou 
a  také prosté občany města. 
Soubor již dosahuje takových 
rozměrů, že se paní Švecové 
doma pod vánoční stromek 
nevejde. Půjčuje ho na  výsta-
vy. Kromě keramiky se věnuje 
malbě, fotografování, dřevořez-
bě a  pro svá vnoučata vyrábí 
hračky.

Na  velikonoční prázdniny 

bude pro děti v muzeu připra-

vena výtvarná dílnička.

P. Jahnová

Svitavský betlém, foto P. Jahnová

a  z  toho 40 pohy-
blivých. Po  dru-
hé světové válce 
opustili město 
němečtí obyvate-
lé a  někteří si své betlémy vzali 
s  sebou. Betlémy, které zůstaly, 
byly zničeny nebo odvezeny. 
A  jedním z  nich byl i  betlém, 
který nalezl nejprve svůj nový 
domov v  Opočně a  v  roce 1989 
ve  sbírkách třebechovického 
muzea.
Figurky z lipového dřeva i archi-
tektura byly ve  velmi špatném 
stavu. Pro svitavské betlémy je 
typické použití zlaté a  stříbrné 
barvy. Bohužel barva se loupa-
la, figurky měly ulámané části 
a  byly poškozené od  dřevokaz-
ného hmyzu. Dlouhá léta bet-
lém čekal na zrestaurování. Jeho 
realizace se podařila až v  rámci 
česko-polského projektu „Spo-
lečné dědictví – jeden cíl“, který 
byl spolufinancován z prostřed-
ků EFRR prostřednictvím Euro-
regionu Glacensis. Betlém byl 
zrestaurován a  osazen do  nové 
skříně. Návštěvníci ho mohou 
obdivovat od  16. března 2018 
ve vstupních prostorách muzea.

rn

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

NĚCO Z HISTORIE

Ve vyprávění pokračujeme domy v ulici Pod Zahrady.

Vracíme se zpět po pravé straně ulice k ulici Komenského.

Čp. 330
 V  roce 1812 byl majitelem tohoto domu Franz Kolenec, v  roce 
1879 dům koupili František a Antonie Matějíčkovi. V  roce 1887 se 
dům prodával v exekuci. Dalším majitelem byl na základě odevzda-
cí listiny z roku 1891 Alois Šesták. V roce 1917 nemovitost koupili 
nejprve František a Marie Veselkovi a ještě v roce 1917 pak Barbo-
ra Peterová. V roce 1956 se majiteli stali Jindřich a Vlasta Peterovi. 
V roce 1984 přešel do vlastnictví současného majitele.
 V roce 1988 byl původní dům zbořen. Na pozemku byl postaven 
nový, jeho kolaudace proběhla v roce 1994.
 V  roce 1890 tu bydlel majitel Alois Šesták s  manželkou Annou 
a dvěma syny, dělník Václav Šolc s manželkou, dělník František Hru-
bý s manželkou a třemi dětmi. V roce 1921 tu bydlel kočí František 
Petera s manželkou Barborou a čtyřmi dětmi - Josefem, Bohumírou, 
Františkem a  Jindřichem, dále zprostředkovatel Antonín Hofman 
s manželkou Marií a dcerou Marií a tovární dělnice Anna Danielová. 
V roce 1930 zde bydlel dělník František Petera s manželkou a dal-
šími třemi členy rodiny, dále topič Rudolf Suchý s manželkou. Bar-
bora Peterová tu bydlela do roku 1973. V nově postaveném domě 
bydlí rodina současných majitelů.

Čp. 329 – dům již nestojí
 V roce 1812 byl majitelem Joseph Šteglar, v roce 1880 dům kou-

pila Josefa Černá. V roce 1923 na základě odevzdací listiny a smlou-
vy trhové se majitelkou stala Hermina Švéglová. Ještě v roce 1923 
pak dům prodala Josefě Prokopové, ale v roce 1926 byla majitelkou 
opět Hermina Šveglová. V  tom samém roce se pak další majitel-
kou stala Marie Tůmová. V  roce 1928 dům koupili Rudolf a  Anna 
Wenigerovi a v  roce 1956 ho zdědila jejich dcera Helena, provda-
ná Beranová. Dům po její smrti zdědil vzdálený příbuzný, nikdo tu 
nebydlel, dům chátral a  v  roce 2011 musel být zbořen. Pozemek 
v  roce 2016 koupil současný majitel a  v  roce 2017 na  něm začal 
stavět nový dům.
 Josef Černý, který bydlel v tomto domě, měl živnost trhovectví 
kuchyňským nádobím, zbožím stánkovým, která mu byla povolena 
v roce 1923. Ve stejném roce žádala pro toto čp. o povolení pro živ-
nost „výroba a prodej bačkor po trzích a poutích“ Marie Smetanová. 
Povolení ale nedostala.
 V roce 1890 tu bydlel obchodník s nádobím Josef Černý s man-
želkou a  čtyřmi dětmi, samostatný obuvník Václav Hendrych 
s manželkou a třemi dětmi. V roce 1921 zde stále bydlel obchodník 
po trzích Josef Černý, jeho manželka Aloisie a syn Josef, jeho šva-
gr, obchodník po trzích František Fiala, služebná Josefa Flakserová. 
Ve druhé místnosti žila bačkorářka, vdova, Josefa Dvořáková s pěti 
dětmi, její bratři, obuvnický tovaryš, Karel Smetana a krejčovský to-
varyš Josef Smetana a její sestra Marie Smetanová, švagr, bačkorář-
ský pomocník, Arnošt Macek a  bratranec, bačkorářský pomocník, 
Antonín Černý. V  roce 1930 tu pak bydlel klempíř Rudolf Weniger 
s manželkou Annou a dětmi – klempířem Jaroslavem a dcerou He-
lenou. Anna Wenigerová zde žila do roku 1956, její manžel Rudolf 
do roku 1959. V domě dál žila až do roku 2000, jejich dcera Helena 
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Beranová. Její manžel Jaroslav Beran tu žil do roku 1996. V  letech 
1958 – 1978 tu bydlela jejich dcera Jaroslava.
 Smutný osud jednoho z  obyvatel tohoto domu je zachycen 
v kronice města. KM 775: „Otec zabil syna v sebeobraně. Dne 1. 9. 
1901 o osmé hodině večerní dostal se do hádky se svým otcem Jo-
sefem Černým, obchodníkem nádobím a majitelem domku č. 329 
v  Pod Zahrady syn jeho Josef Černý vulgo Homola …“ Po  hádce 
a potyčce se synem, který byl podnapilý a mnohokrát trestaný rváč 
jeho otec při rvačce vytáhl na svoji obranu nůž, ohnal se s ním a při 
tom synovi způsobil ránu na stehně a břiše. Ten na následky 4. září 
zemřel na vykrvácení.

Čp. 327
 V roce 1812 byl majitelem Johann Fait, v roce 1875 se majitelem 
na základě odevzdací listiny stal nezletilý Josef Pinkava. V roce 1884 
se stal zletilým. V roce 1898 na základě odevzdací listiny se majitel-
kou stala Josefa Pinkavová. V roce 1899 dům koupili Karel a Marie 
Bednářovi, v roce 1923 se majitelem celého domu stal Karel Bednář. 
V roce 1930 smlouvou odstupní přešlo vlastnictví na Karla a Boženu 
Bednářovy. V roce 1985 dům od dědiců koupili současní majitelé.
 V  roce 1890 tu majitel Josef Pinkava nebydlel. V  nájmu zde žil 
varhanářský tovaryš Antonín Šplíchal s  manželkou a  dvěma dět-
mi, dělnice vdova Dorota Pinkavová a vdova Marie Voltrová. V roce 
1921 tu bydlel hrnčíř Karel Bednář, jeho manželka Marie a děti Ma-
rie a Karel, Anna Žoudlíková a služebná Rosa Přásková. V roce 1930 
tu pak bydlel krejčí Karel Bednář s  manželkou Boženou a  synem 
Karlem, jeho otec, vdovec, Karel Bednář a  učitelka Růžena Paulů. 
Karel Bednář ml. zde žil do  roku 1984, jeho manželka Božena ze-
mřela v roce 1980. Po celkové přestavbě domu tu bydlí rodina sou-
časných majitelů.
 Marie Bednářová měla krámek se smíšeným zbožím v  ulici Ko-
menského, naproti bývalé obecné škole.

Čp. 328
 V roce 1875 tento dům koupili Václav a Alžběta Novákovi, v roce 
1912 Marie Kovaříková, v roce 1916 Josef a Marie Tůmovi a v roce 
1924 Josef a Růžena Haldovy. V roce 1939 vlastnictví domu přešlo 
na Ladislava a Marii Haldovy. V roce 1951 pak dům koupili Jindřich 
a Zdeněk Šmídovi. V roce 1994 část zdědila a v roce 1998 pak zby-
tek koupila současná majitelka.
 V roce 1883 Václav Novák provedl stavbu nového chléva a kůlny, 
jinak dům zůstal bez větších zásahů a změn.
 V  roce 1890 tu bydlel majitel domu a  polního hospodářství 
Václav Novák s manželkou Marií a jedním synem, dělník Antonín 
Mareček s  manželkou a  třemi dětmi, dělník Josef Černý s  man-
želkou a  dvěma dětmi. V  roce 1921 zde pak bydlel zemědělský 
dělník Josef Tůma, jeho manželka Marie a  děti Alois a  Růžena 
a kamnářský tovaryš Václav. Dále tu bydlela průmyslová dělnice 
Anna Doležalová se synem Františkem, obuvnický tovaryš Václav 
Kava s manželkou Marií a čtyřmi dětmi - Josefem, Václavem, Marií 
a Antonínem, dělník Bohuslav Šmída, tesař Josef Halda s manžel-
kou Růženou a čtyřmi dětmi. V roce 1930 tu pak bydlel tesař Josef 
Halda s  manželkou a  třemi dětmi. Růžena Haldová bydlela poz-
ději v zadní části domu a v roce 1963 se odhlásila a odstěhovala. 
V přední části pak bydleli Šmídovi. V posledních letech není dům 
trvale obydlen.

Odzadu čp. 330, 329 a 328 v sedmdesátých letech 20. století

Čp. 119
 Původně toto čp. stálo v  Týnišťské ulici. Do  ulice Pod zahra-
dy bylo přiděleno poté, co v  roce 1958 Zdeněk Vašátko provedl 
adaptaci zde stojící stodoly na bytovou jednotku. Od roku 1987 je 
majitelkou jeho dcera.
 Stodolu jako poslední využíval na uložení strojů a sena povozník 
Mazura, který bydlel v čp. 162 přes ulici.
 Dům čp. 119 stojí na rohu ulic Pod Zahrady a Komenského. Tím 
jsme se dostali na tuto ulici a budeme pokračovat směrem ke škole. 
Ještě v ulici Komenského stojí dům čp. 633, který vznikl také pře-
stavbou stodoly.

Čp. 633
 Toto číslo popisné vzniklo v  roce 1927 přestavbou Čermákovy 
stodoly č. 375 na  obytné místnosti a  na  kolářskou dílnu. Stodo-
lu koupil Antonín Vašátko ml. z  čp. 148 a  také provedl přestavbu. 
V  roce 1930 proběhl převod nemovitosti na  Josefa Vašátka a  ten 
ji v roce 1931 prodal Heleně Vodochodské. Dle Osvěty lidu z roku 
1932 Josef Vašátko prodal domek č. 633 Heleně Vodochodské 
za 15.000.- Kč. Na konci šedesátých let se majitelkou stala její dcera 
Věra, provdaná Taněvová. V majetku rodiny je doposud.
 V  kolářské dílně Antonín Vašátko vyráběl kola k  vozům, voje, 
trakaře, žebřiňáky, lyže, sáňky, násady k vidlím, krumpáčům, lopa-

Pohled na pravou stranu ulice Pod Zahrady.
 Vpředu čp. 119, za ním čp. 327, 328, 329 a 330
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tám atd. Později pracoval jako šofér v Praze a pak jezdil s traktorem 
a s pohřebním vozem v Třebechovicích pro komunální služby. Část 
nevyužívané kolářské dílny si rodina upravila pro bydlení. Po roce 
1958 pak došlo k úplné likvidaci strojů v dílně a celkové úpravě pro-
stor na bydlení pro potřeby členů rodiny.
 V roce 1930 tu bydlel kolář Antonín Vašátko s první manželkou 
a  synem Jaroslavem, dále sedlář Jindřich Rázl. Později tu pak by-
dlel s  druhou manželkou Helenou, rozenou Vodochodskou a  pěti 
dětmi. V  části upravené z  dílny bydlela např. do  roku 1972 dcera 
Božena s rodinou. Členové rodiny zde bydlí i v současnosti.

Čp. 633 v roce 1934, v druhé polovině dosud stodola (budoucí čp. 119)

Kresba Skautského domu z roku 1934, vydaná při jeho slavnostním otevření

Ze vzpomínek, materiálů a fotografií poskytnutých paní Vlastou Novotnou, Alžbětou Hrochovou a za přispění dalších spoluobčanů, z archivu 
TMB, z kroniky města, obrazové kroniky města a ostatních materiálů uložených ve Státním okresním archivu v Hradci Králové připravila za Hel-
dovu městskou knihovnu Jana Rückerová.

 Na pozemku za čp. 633 stávala také stodola. Na posledním po-
zemku před základní školou byla dlouhá léta zahrada. Majitel zde 
v  roce 1991 postavil dům, který dostal čp. 1231. Nestojí však už 
v ulici Komenského, ale Na Stavě. Tím jsme se dostali do další ulice. 
V  ulici Na  Stavě stály v  době druhého číslování v  roce 1812 pou-
ze dva domy, a  to čp. 160 a  161. Všechny ostatní byly postaveny 
v  letech pozdějších. Nejprve se stavělo převážně po  pravé straně 
cesty na  Štěnkov, která tvořila hráz – stav bývalého Záměstského 
rybníka. Jeho dno se začalo zastavovat později. My přejdeme přes 
ulici od  čp. 1231 na  pravou stranu ulice. Ještě než se dostaneme 
k nejstarším domům zmiňovaným v této ulici, budeme se věnovat 
budovám postaveným později na  volném prostranství před nimi. 
První z nich je s čp. 801.

Čp. 801 – Skautský dům
 Skautský dům byl postaven a  slavnostně otevřen v  roce 1934. 
Postavil si ho Kroužek skautů, který v  roce 1912 založil v  našem 
městě František Barvíř. Pro svoji činnost neměli stálé místo, a proto 
v roce 1921 byl založen sbírkový fond na stavbu Skautského domo-
va. K postavení domu zakoupili v roce 1933 od obce 400 m2 pozem-
ku vedle tehdejší botanické zahrady. Při stavbě byly využity peněž-
ní dary a  další pomoc občanů. Mimo základy je budova dřevěná. 
Hlavní místnost má 6x8 metrů. Dům byl stavěn svépomocí a  celá 
stavba včetně pozemku tehdy stála 30.000,- Kč. Slavnostně byl ote-
vřen 10. – 12. května 1934 za velké účasti obyvatel a významných 
osobností města a představitelů skautu. Za německé okupace byl 
skauting zakázán a ve Skautském domě byla umístěna jedna třída 
obecné školy. V roce 1950 zabrala skautský domov a všechen ma-
jetek pionýrská organizace a Skaut byl znovu zakázán. V roce 2003 
převedl Fond dětí a mládeže budovu Skautského domova v Třebe-
chovicích do majetku Skautu. V roce 2016 pak došlo na vrácení do-
mova do majetku třebechovického střediska.
 Svoji podobu budova za  celá léta nijak podstatně nezměnila. 
Po  mnoha letech pouhého využívání, ale žádného neudržování 
prošel areál v posledních pětadvaceti letech postupnými opravami 
tak, aby vyhovoval pro činnost dětí a mládeže.
 Za budovou býval rybníček, který byl na konci 30. let 20. století 
zavezen a pozemek zakoupili skauti.
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Výjimečné sportovní výkony, 
kterých dosahují třebechovičtí 
sportovci, položily základ nové 
tradici – vyhlášení nejlepších 
sportovců SK uplynulého roku. 
Rok 2017 lze v tomto směru sku-
tečně označit za  výjimečný. Pro 
výkonný výbor SK tak bylo vel-
kým potěšením využít slavnost-
ní atmosféry plesu hokejového 
oddílu, který se konal 2. února 
t.r., a  před zaplněným sálem 
sokolovny ocenit nejlepší sportovce roku 2017. Výkonný výbor SK 
udělil ocenění následujícím šesti sportovcům.

Karel Bohatý /oddíl kanoistiky/

- kategorie sportovec SK
Karel začal s  vodním slalomem ve  svých sedmi letech v  oddíle 
kanoistiky SK Třebechovice. Od roku 2016 je členem juniorské re-
prezentace České republiky ve  vodním slalomu na  divoké vodě. 
Na první závody začal jezdit v 9 letech. Už jako mladší žák se stal 
dvojnásobným mistrem republiky.  Další mistrovské tituly získal 
i ve starších žácích. Ve 14 letech jel poprvé reprezentovat Českou 
republiku na Slovensko na závody Olympijských nadějí, kde získal 
stříbrnou medaili. Přechod do  juniorské kategorie, kdy se rozho-
duje o další sportovní budoucnosti, Karel zvládl.  V sezoně 2017 se 
účastnil Evropského poháru juniorů, složeného z 12 mezinárodních 
závodů, jež zcela ovládl, a stal se jeho celkovým vítězem v kategorii 
do  16 let. Zlatou a  stříbrnou medaili získal i  na  mistrovství České 
republiky juniorů. Úspěšnou sezónu zakončil ziskem zlata na me-
zinárodních závodech Olympijských nadějí 2017.  Díky stabilní vý-
konnosti a výsledkům projevila o Karla zájem Dukla Praha, do které 
od letošní sezony přestupuje.

Pavlína Vlková /oddíl ledního hokeje/

- kategorie sportovec SK
Pavlína je hráčkou SK Třebechovice od  svých 6 let a  hraje na  po-
stu obránce. Zkušenosti začala sbírat na větších akcích a turnajích 
po celé republice pořádaných pod hlavičkou projektu „Dívčí hokej”, 
kdy tým byl složen výhradně z dívek, ale děvčata soupeřila s chla-
peckými týmy.  Kromě zkušeností a  nezapomenutelných zážitků 
má Pavlína z těchto akcí i spoustu medailí a individuálních ocenění. 
Pavlína již čtvrtým rokem nastupuje v  mistrovských utkání v  Lize 
žen za Teslu Centralplast Pardubice. V letošní sezoně v této lize na-
sbírala 15 bodů a řadí se na bronzovou příčku mezi obránci. Pavlína 
je od roku 2014 stabilní členkou úspěšných reprezetnačních výbě-
rů ve své věkové kategorii. V předchozím roce byla členkou velmi 
úspěšné reprezentace v kategorii U16. V letošním roce reprezentu-
je Českou republiku již ve věkové kategorii U18.

Štěpán Sedláček /oddíl kuželek/

- kategorie sportovec SK
Štěpán se svými spoluhráči a spoluhráčkami vyhrál v minulém roce 
soutěž mládežnických družstev Východočeský pohár. O pár týdnů 
později se Štěpán zúčastnil soutěže jednotlivců Pohár mladých 
nadějí v  Olomouci. Na  tomto celorepublikovém turnaji se dostal 
do  šestičlenného finále. Tohoto turnaje se účastnilo v  kategorii 
starších žáků 107 účastníků.  Štěpán se dokázal i v tomto vysokém 
počtu mladých kuželkářů z celé republiky prosadit a získal bronzo-
vou medaili.

Milan Horák /oddíl fotbalu/

- kategorie mládežnický trenér SK
Za SK Třebechovice hrál Milan Horák v letech 1989 až 2002 na postu 
útočníka. Vstřelil 25 gólů ve 455 utkáních. Po několikaleté pauze se 
vrátil k fotbalu jako trenér mládeže, kterým je již osm let. V součas-
né době je trenérem starších žáků s  trenérskou licencí C. Největ-
ších trenérských úspěchů dosáhl s  mladšími žáky, s nimiž se umístil 
v  sezoně 2014/15 na  4. místě, o  rok později v  sezóně 2015/16 na  
5. místě krajského přeboru. Většinu svého času nezištně věnuje 
trénování svých svěřenců, trénuje 3x týdně, zajišťuje po trenérské 
stránce žákovské zápasy, 2x ročně pořádá týdenní tréninková sou-
středění.

Jan Jušta /oddíl ledního hokeje/

- kategorie odchovanec SK
Honza začal bruslit ve čtyřech letech a od pěti let se stal součástí 
hokejového mužstva SK Třebechovice pod vedením trenérů Černé-
ho a Vlka. V sedmé třídě si ho všiml hradecký Mountfield a za Hra-
dec Králové již druhým rokem nastupuje na pozici útočníka v extra-
lize mladšího dorostu. V  současné době vede kanadské bodování 
hradeckých mladíků.  Zároveň dostává příležitost i v extralize star-
šího dorostu. Za předvedené sportovní výkony byl Honza nomino-
ván do širšího kádru české reprezentace ve věkové kategorii U16.

Adéla Dörreová /oddíl tenisu/

- kategorie odchovanec SK
Tenisové úspěchy Adéla začala sbírat již v  nejmladších věkových 
kategoriích. Medailová umístění získala na Mistrovství ČR mladších 
a následně starších žákyň. V  roce 2017 se umístila na 1. místě vý-
chodočeského žebříčku starších žákyň. Na  celostátním žebříčku jí 
aktuálně patří 15. místo hráček do 18 let a 61. místo mezi dospělý-
mi, V letech 2016 a 2017 získala ocenění pro tenisový talent od Vý-
chodočeského tenisového svazu - cenu "Kanáří naděje". Aktuálně 
v soutěži družstev reprezentuje tenisový oddíl Tenis Centrum DTJ 
Hradec Králové, za který nastupuje též v 1. a 2. lize dospělých. Na-
prostou tenisovou senzaci roku 2017 však Adéla vyvolala svým 2. 
místem ve dvouhře na juniorském Mistrovství republiky ČR - pres-
tižní Pardubické  juniorce.  Tohoto výjimečného  úspěchu v  kate-
gorii nejlepších  juniorských hráček  ( tj. hráček do 18 let )  dosáhla 
ve 14 letech.

K  dosaženým úspěchům všem oceněným upřímně gratulujeme 
a těšíme se na vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2018. Již nyní 
můžeme s  jistotou říci, že i v  letošním roce budeme svědky práce 
trenérů a výkonů sportovců, které bude stát za to ocenit. Důkazem 
je např. aktuální úspěch hokejového „A“ teamu dospělých, jenž 
po výborných výkonech jak v základní části, tak v play-off, postou-
pil do finále Královéhradecké krajské ligy.

za výkonný výbor Sportovního klubu
 Třebechovice p. O. z.s.

Milan Kynos, Roman Drašnar a Radan Vencl 
(Fotografie k textu jsou na 2. straně obálky)

Sportovní klub Třebechovice p. O. vyhlásil nejlepší mladé sportovce roku 2017 

SPORT
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JÍLOVICE

Něco z historie obce
„…Zvláštní záznam pamětní 13. března 1927

Pro paměť potomkům, kteří doufám, že budou lepšími Republi-
kány, než jsme my, musím zanést zřízení o utvoření Hospodářsko-
-Čtenářské Besedy v naší obci. Tuze, ach tůze těžko šlo její zřízení 
na  svět. Nebylo mecenášů, nebylo porozumění, samá ziskuchti-
vostˇ. Již roků 1897 jsme se o to pokoušeli jako Ochotnický divadel-
ní spolek zřidit knihovnu vzdělávací z  čistého zisku z  divadelních 
her. Ale marně. Nebylo porozumění. Nechci se o těch bolestech ani 
rozepisovat.
Až konečně nás napadla spásná myšlenka, na můj popud, Jana Čer-
ného, č.11, Václava Procházky č. 45, Rudolfa Janského, Josefa Kolce 
a Josefa Pumra z čísla 1. učinili jsme sbírku po vsi v roce 1912, kte-
rou obstaral tehdejší strážník Alojs Novák a která vynesla 70 korun 
rakouských.
Svolali jsme veřejnou schůzi a  hned se přihlásilo 34 členů, dne 
11. března 1912. Josef Pumr č. 1. v  Mokrém první knihy zamluvil. 
Koupili jsme od  pana učitele Musila v  Mokrém za  60 korun star-
ších dosti zachovalých knih a už byla knihovnička. Dále se vybraly 
od  členů roční příspěvky a  objednaly se knihy z  Topičova nakla-
datelství v  Praze. Již v  roce 1913 měli jsme v  knihovně naší cen-
né knihy a bylo to ještě za Rakouska: Havlíčkův Slovan, Denisovy: 
Konec samostatnosti české, Čechy po  Bílé hoře a  Jiráskovy spisy, 
zvláště “Temno“, které jsme museli ve válce světové mít uschovany, 
neb byly Rakouskou vládou konfiskovány. Nyní chvála Bohů a pří-
spěvkům obce neb knihovna jest od  roku 1922: z  18. Února, kdy 
se usnesla valná hromada besední, knihovnou veřejnou. Nyní čítá 
okolo 500 svazků i přes nepřízeň některých občanů.
My, kteří jsme položili Besedě základ, přejeme jí pro budoucí časy 
co největšího rozkvětu a žádame pány, kteří budou koupí knih po-
věřeni, by kupovali vždy knihy, které by v potomstvu budily a drže-
ly národní uvědomění, aby si brali za příklad slavné i tragické děje 
národní a brali si z toho příklad, by zase neklesli do otroctví, v  ja-
kém náš národ žil od roku 1620 do roku 1918 skoro třista let. Toho 
naši vlast a náš národ chraň Bůh.
S přáním, by k tomů nikdy nedošlo, činím závěr a poukazuji na to, 
že „ v práci a vědění jest naše spasení“ a jen tím národ udrží si těžce 
získanou svobodu.

Jan Macek, obecní archivář
(Obecní úřad Jílovice,

Kniha Pamětní. Obce „Jílovice“ 1850-1958, s. 53-54)

Akce, na které se můžete

v průběhu roku těšit
 9. 3. Hasičský ples na Vysokém Újezdě
 11. 3. Dětský karneval na Vysokém Újezdě
 23. 3. Noc s Andersenem
 12. a 13. 5. 7 krůčků
 30. 5. Čarodějnice
 9. 6. Jílovická pivoseč
 16. 6. Dětská liga a Noční útok
 23. 6. Malá kopaná
 8. 9. 7 krůčků (finále)
 15. 9. Loučení s létem
 22. 9. Nohejbal

Místní knihovna je otevřena ka-
ždý čtvrtek od  17.30 do  18.30 
hodin, ve dnech státních svátků 
a  letních prázdnin je zavřena. 
V  letošním roce se počet čte-
nářů snížil na  23. Dospělí čtou 
především detektivky, romány 
pro ženy a cestopisy. Dětí, které 
do  knihovny pravidelně dochá-
zí, je 12. Nejčtenější dětskou 
knížkou je Deník malého pose-
routky. Obecní úřad proto za-
koupil v  roce 2017 neobyčejné 
deníkové záznamy deseti Gre-
gových dobrodružství v  BOXU 
1 - 10. V  naší knihovně je 660 
stálých knih a  slečna knihov-
nice ještě 2 krát do  roka zajistí 

Společenská kronika
Dne 30. 3. oslaví své 80. narozeniny
pan Jan Hošek. 
K významnému životnímu jubileu pře-
jeme především hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a do dalších let jen a jen 
dobrou náladu.

Mgr.Iva Ježková, kronikářka
Čtenářky Karolína Černá a Zuzana Černá

s knihovnicí Petrou Rezkovou, foto: Mgr. Ježková

Místní knihovna Jílovice v roce 2018
výměnný soubor ze Střediskové 
knihovny HK.  Obec Jílovice ka-
ždým rokem podporuje Měst-
skou knihovnu Hradec Králové 
darovanou částkou 5.000,- Kč 
jako podporu do  výměnných 
fondů knih.
Petra Rezková pořádá každoroč-
ně pro děti zábavné odpoled-
ne Noc s  Andersenem. V  pátek 
23. března v 18 hodin se na děti 
bude opět těšit. Připravila si pro 
ně spoustu zábavy, kvízy, čtení 
pěkných příběhů a  k  zakousnu-
tí prý budou i moravské koláče. 
Přejeme jí, aby se jí práce s dět-
mi i nadále dařila a čtenářů aby 
v naší obci přibývalo.
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JENÍKOVICE

Co se v Jeníkovicích událo?
Únor patří každý rok akcím pořádaným pro vás Sborem dobro-
volných hasičů. V pátek akce pro dospělé a v neděli dětský karne-
val. K  tanci a  poslechu hrála hudební skupina LIVE MUSIC Honzy 
Staňka. Karneval moderovali a  dětem se věnovali Fanda Moravec 
a  Eliška Školníková. Děkujeme za  uskutečnění prima akce všem 
pořadatelům. Jen  letošní návštěvnost nebyla úplně dle očekávání, 
nicméně jako vždy fajn zábava.

Co nás čeká?
Při psaní těchto řádků si dovoluji sdílet če-
kání všech nadšených Jeníkováků na  sobotu 
3. března. V  jeníkovické hospůdce se připra-
vuje candrbál. Letos na  téma „Divoký zá-

pad“. Výtěžek bude použit pro kroužek ma-
lých fotbalistů v Jeníkovicích.

Na  sobotu 17. března 2018 pro vás chystají 
pořadatelé „Sportovní ples“. Sportovní klub 
Jeníkovice připravil pro milovníky tance ples 
s bohatou tombolou a záruku příjemně stráveného večera.

V pátek 23. března 2018 vypukne nejen v jení-
kovické knihovně každoročně velmi úspěšná 
akce pro děti, „Noc s Andersenem“. Hlavním 
tématem je „Povídání o  pejskovi a  kočičce“, 
knížka vznikla v  roce 1928. Nabízí se tu nic-
méně ještě příběhy klubu Rychlých šípů, které 
začaly vy-

cházet koncem roku 1938. A  je 
tu i  180 let od  doby, kdy Hans 
Christian Andersen napsal po-
hádku „Statečný cínový vojáček“. 
To jsou všechna možná výročí. 
Zájemci se hlaste u Lenky Skalic-
ké v knihovně.

Zápis do  Mateřské školy Jeníkovice pro školní rok 2018/2019 se 
bude konat dne 15. května 2018 od  9.00 do  11.30 hodin v  bu-
dově mateřské školy u paní ředitelky Romany Tomkové. V případě 
problému je možné domluvit se i na jiný den. S sebou vezměte OP 
rodiče, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a vyplněnou žádost 
o přijetí. Bližší informace máte možnost získat na telefonním čísle 
495593572 u paní ředitelky nebo na internetových stránkách škol-
ky: http://skolkajenikovice.webnode.cz.

„Upozorňujeme občany a  všechny zájemce, 
že od 12. března 2018 bude paní hospodská 
Romana v  Jeníkovicích opět vařit i  polední 
obědy. Na všechny strávníky se moc těší.“

Zprávičky

ze zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 26. 
března 2018. Základním tématem bude projednání a schválení roz-
počtu na rok 2018 a dalších dokumentů souvisejících. Projednávat 
budeme schválení veřejnoprávních smluv, které se budou uzavírat 
s jednotlivými spolky a dalšími žadateli o příspěvky na rok 2018.

Tak, lidičky z Jeníkovic i okolí. Vám všem chci popřát hlavně brzké 
jaro. Píši tyto řádky a  mrzne až běda. Myslím, že již potřebujeme 
všichni trošku hřejivého sluníčka, které pohladí tělo i duši. Krásný 
den.den.
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NEPASICE

Několika slovy z Nepasic

► 1. 2. 2018 proběhla SCHŮZE SDH Nepasice, kde se naplánovaly 
činnosti na rok 2018. Jen malá ochutnávka na 1.pololetí:
 29. 3. 2018 Divadlo Pardubice (vyprodáno)
 14. 4. 2018 Sběr železného šrotu
 28. 4. 2018 Tajný výlet
 19. 5. 2018 Okrskové hasičské závody v Nepasicích
 16. 6. 2018 Dětský den
Akce na  druhé pololetí (a  je jich opravdu dost) budou postupně 
zveřejňovány.
► 7. 3. 2018 proběhne v bazénu v Rychnově n. K. ZKUŠEBNÍ PO-

NOR.
► 29. 3. 2018 místní hasiči pořádají ZÁJEZD DO  DIVADLA v Par-
dubicíc. Krátce po  oznámení termínu byl celý zájezd beznadějně 
vyprodán.
► a jeden na konec: „Žádný člověk není takový hlupák, aby ne-

dosáhl úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý.“ (Leonardo Da 
Vinci, italský renesanční umělec)

Most. Jedna z nejdůležitějších staveb v Nepasicích. V kronikách se 
objevuje mnoho záznámů o  jeho každoročních opravách po  vel-
kých vodách a po poškození tajícími ledy.

Historická fotografie je z roku 1941, kdy stál most u místa, které se 
nazývalo (viz zápis v kronice obce z  roku 1923) Fenedik. Nemovi-
tost byla později zbourána. Jedná se asi o jednu z posledních foto-
grafií tohoto mostu, protože v  roce 1946 byl postaven most nový 
(na místě velice blízkém tomu, kde stojí dnes most železobetono-
vý), který se podařilo „držet při životě“ až do 80. let 20.století, kdy 
jej vzala velká voda.

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

(Historické) fotookénko z Nepasic



LEDCE

Beseda „S Jawou na cestách“

Klub netradičních nápadů ve spolupráci s místními hasiči uspořá-
dali 3. února od 18.00 hodin v hasičské klubovně besedu S Jawou 
na  cestách s  mladými cestovateli Michalem Francem a  Martinem 
Gregorem, kteří pohovořili o svých zážitcích a promítli fotografie ze 
své nevšední cesty po balkánských státech na pionýrech.
V sobotu 22. července 2017 usedli na choceňském náměstí do se-
del svých pionýrů a  vyrazili na  balkánskou expedici (4 400 km) - Slo-
vensko, Maďarsko, Chorvatsko, Bosna a  Hercegovina, Černá Hora, 
Albánie a  Řecko a  zpátky k  domovu přes Makedonii, Kosovo, Srbsko, 
Liberland a opět Maďarsko a Slovensko.
Plná hasičská zbrojnice posluchačů téměř čtyři hodiny pozorně 
poslouchala a sledovala poutavé vyprávění o neuvěřitelných zážit-
cích s malými stroji na této odvážné cestě. S patřičným obdivem se 
setkala ukázka jednoho z  upravených motocyklů, na  kterých oba 
cestovatelé tuto výpravu podnikli.

Luboš Šmída, zastupitel
Foto: Miloš Čihák

Tradiční vítání občánků pro-
běhlo v  sobotu 10. února 2018 
od 14.00 hodin na obecním úřa-
du.
Starosta obce přivítal celkem 
8 dětí (4 děvčata a  4 chlapce) 
narozených v uplynulém roce.
Mladí hasiči přednesli pásmo 
básniček, na  závěr setkání pak 
byly dětem předány drobné 

Stručné informace z obecního úřadu

- 1. 2. 2018 proběhlo na obecním úřadu přezkoumání hospodaře-
ní obce Ledce za rok 2017 s tím, že nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky.

- obec plánuje prořez a ošetření dřevin na hřišti v Ledcích a celko-
vou revitalizaci dřevin na  návsi v  Klášteře nad Dědinou. Prořez 
a další ošetření dřevin zajistí odborná firma GEEN SERVIS z Hrad-
ce Králové. Bližší informace obdrží občané na obecním úřadu.

- projektová dokumentace na opravu chodníků u místní zastávky 
a od čp. 23 po mostek u koupaliště je zpracována. Oprava chod-
níků bude uskutečněna v jarních měsících.

- je zpracováván nový Hřbitovní řád pro hřbitovy v Ledcích a Kláš-
teře nad Dědinou.

- bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na  celkovou 
úpravu obecního pozemku před novými domy v  ulici na  Bole-
hošť. Projektovou dokumentaci vypracuje společnost green-
4plan s.r.o.

Miloš Čihák, místostarosta obce

Vítání občánků v Ledcích
upomínkové předměty a  ma-
minkám kytička. Všem novým 
občánkům přejeme hodně zdra-
ví a štěstí.

Ivana Stejskalová, zastupitelka
foto: Miloš Čihák
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