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Radostné a pokojné prožití

vánočních svátků a vše dobré v roce 2018 

přeje vedení města Třebechovice p. O. 

a redakce Třebechovického HALÓ.
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SVÁTEČNÍ SLOVO MÍSTOSTAROSTY

SLOVO STAROSTY

Den válečných veteránů v Třebechovicích p. O.

 V pátek, 10. listopadu 2017, v předvečer Dne válečných veteránů, v 10 hodin dopoledne, proběhl 
u  pomníku obětem světových válek u  sokolovny pietní akt, ve kterém jsme uctili památku padlých 
v obou světových válkách i v dalších válečných konfliktech.
 Den válečných veteránů, 11. listopad, se slaví celosvětově a  symbolicky. Tento den v  roce 1918 
bylo ve Francii podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny 
boje 1. světové války. Tradice oslav se začala rodit již o rok později a v České republice je připomínán 
od roku 2001. Symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku.
 V  Třebechovicích se pietního 
aktu ke  Dni válečných veterá-
nů zúčastnili žáci Základní ško-
ly v  Třebechovicích, studenti 
Střední školy veřejnoprávní Tri-

vis a  občané Třebechovic. Starosta města spolu se zástupci Kraj-
ského vojenského velitelství v  Hradci Králové položili u  pomníku 
květiny a pronesli krátké projevy. Na závěr zazněla v podání žákyně 
Základní umělecké školy v Třebechovicích státní hymna.
 V  Třebechovicích jsme se sešli právě zde, u  pomníku obětem 
světové války.  Vytvořil jej akademický sochař Josef Václav Škoda. 
Pomník byl na počest našich padlých spoluobčanů, obyvatel města  
Třebechovice p.O., odhalen v roce 1935 a v roce 1945 byl doplněn 
o  jména padlých Třebechováků ve  druhé světové válce. Také díky 
jejich oběti vlastního života můžeme dnes žít ve svobodném demo-
kratickém státě a budovat ho podle svých vlastních přání a před-
stav.  Tato naše letošní vzpomínka je pro ně pevným ujištěním, že 
jejich oběť nebyla a nikdy nebude zbytečná. Je třeba ale dodat, že 
bronzovou plastiku z pomníku bylo nutné před několika lety uložit 
do depozitáře muzea a nahradit plastovou replikou. Z důvodu ne-
zdařeného pokusu neznámých pachatelů o její odcizení.

Ing. Jiří Němec, starosta města

Z projevu místostarosty města při rozsvícení

vánočního stromu

 Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, vážení občané města Třebechovic pod Orebem, milí ná-
vštěvníci, vítejte na  Masarykově náměstí v  podvečer první adventní neděle! V tuto chvíli téměř 
337 dní z roku 2017 uteklo jako voda a my jsme se zde, opět v hojném počtu, sešli, abychom si společ-
ně poslechli koledy v podání třebechovických trubačů, rozsvítili vánoční strom a rozzářili celé Masary-
kovo náměstí. Setkání opět vyvrcholí něčím, na co se především děti těší určitě nejvíce, ohňostrojem. 
Po  příchodu domů, pokud již někteří z Vás tak neučinili, zapálíte první ze čtyř svíček na  adventním 
věnci. Ne asi úplně všichni víte, že každá svíčka má svoji symboliku. Tu poslední, čtvrtou, zapálíme 
za tři týdny, shodou okolností přesně na Štědrý den. Bude se jednat o svíčku s příznačným přívlastkem 
- andělská. Představuje mír a pokoj. Ale to bychom moc pospíchali. Vraťme se proto k dnešnímu dni. 
Vždyť ono krásné období očekávání a duchovní přípravy na Vánoce, advent, teprve začíná. To, že by 
měl být advent i dobou zklidnění, je v dnešní uspěchané době dosti málo představitelné. Klimatické 

podmínky a tempo současného moderního světa nám jen těžko umožní prožít takovou atmosféru, která na nás stále tolik dýchá z no-
toricky známých ladovských obrázků se zimní a vánoční tématikou. Přesto nebo právě proto, pokusme se v této hektické době alespoň 
trochu přibrzdit a nasát  předvánoční atmosféru třeba tím, že se zúčastníte tradičních akcí, které pro Vás připravilo Město Třebechovice 
p .O., naše kulturní středisko při TMB a řada dalších organizací a spolků. A co tedy letos zpestří čekání na vánoční svátky? Děti již pozítří 
přivítají sv. Mikuláše, adventní koncerty jsou zřejmě již v tuto chvíli vybroušené do finální podoby, třebechovičtí trubači mají své nablýs-
kané dechové nástroje již připravené k akci, nejen třebechovičtí se chystají na tradiční lahůdky na již čtvrtém ročníku tolik vyhledávaných 
Betlémských trhů, na betlémské světlo od třebechovických skautů mají mnozí z nás již připravené lucerničky a na půlnoční mši v kostele 
sv. Ondřeje a její magickou atmosféru se také mnozí z nás už jistě těší.  V neposlední řadě by si každý měl udělat čas na návštěvu naší 
chlouby, nedávno generálně zrestaurovaného Proboštova betléma. Zde budete moci zhlédnout i nádherný zcela nový dokument věno-
vaný naší národní kulturní památce či nové výstavy nazvané Betlémy z Orlických hor a Malované Vánoce. Veškeré termíny pak najdete 
v našem periodiku Třebechovické haló. Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, vážení občané města Třebechovic pod Orebem, dovolte 
mi popřát Vám všem poklidné a příjemné prožití adventu, ty nejkouzelnější vánoční svátky a všechno dobré v roce 2018.

Mgr: Roman Drašnar, místostarosta města

Připomínka Dne válečných veteránů v Třebechovicích p. O.
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INFORMACE Z MÚ

1.

volba prezidenta republiky se uskuteční 

v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

místo konání volby  

- ve  volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve  SŠ Heldovo 

náměstí čp. 231, pro voliče bydlící v  ulicích: Družstevní práce, 
Habrmanova, Haškova, Hradecká, Kubelíkova, Palackého, Severní 

- ve  volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve  SŠ Heldovo 

náměstí čp. 231, pro voliče bydlící v ulicích: Čapkova, Havlíčko-
va, Heldovo náměstí, Jiráskova, Masarykovo náměstí, Na  Vartě, 
Nerudova, Olbrachtova, Orlická, Resslova, Svatopluka Čecha, Tyr-
šova, Vinická, Vítězná, Za Tratí, Žižkova 

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v ZŠ Na Stavě čp. 

1079, pro voliče bydlící v  ulicích: Ambrožova, Boženy Němcové, 
Čsl. legií, Flesarova, Jordánská, Na Kopečku, Na Kuchyňce, Na Obci, 
Na  Ostrově, Na  Stavě, Na Tvrzi, Národní gardy, Orebitská, Pardu-
bická, Pitrova, Pod Domy, Pod Fortnou, Proboštova, Přemyslova, 
Staroměstské náměstí, Šárovcova, Štěnkovská, U Dolního mlýna

- ve  volebním okrsku č. 4 je volební místnost v  ZŠ Na  Stavě 

čp. 1079, pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Borská, Bědovická, 
Česká, Dvorská, Komenského, Krátká, Lesní, Moravská, Na  Albě, 
Na Spáleništi, Pod Zahrady, Slezská, Slovenská, Sportovní, Trčko-
va, Týnišťská, U Vodárny, Vitouškova

- ve  volebním okrsku č. 5 je volební místnost v  Krňovicích – 

v prostorách Skanzenu, pro voliče bydlící v místní části - Krňovice -
- ve  volebním okrsku č. 6 je volební místnost ve  Štěnkově – 

Areál agroturistiky, Ranč Orlice, pro voliče bydlící v místní části 
- Štěnkov -

- ve  volebním okrsku č. 7  je volební místnost  v  Nepasicích 

– budova býv . OV čp. 50, pro voliče bydlící v místní části - Ne-
pasice -

- ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost v Polánkách nad 

Dědinou – budova bývalého obchodu na  Mitrově čp. 346, pro 
voliče bydlící v místní části - Polánky nad Dědinou -

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a  státní občanství České republiky. Totožnost a  státní občanství 
prokáže volič platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Neprokáže-li volič výše uvedené, nebude mu hlasování 
umožněno.

4.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby 
prezidenta republiky hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta re-
publiky, volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ing. Jiří Němec, starosta města

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

Starosta města Třebechovice pod Orebem podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezi-
denta republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Provozní a úřední hodiny na Městském úřadě

v Třebechovicích p. O., v období vánočních svátků 
a Nového roku, budou upraveny následovně:
23. 12. - 26. 12. 2017 úřad uzavřen
27. 12. 2017 středa úřední den
 7,00 – 11,30 hod. 12,30 – 17,00 hod.
28. 12. 2017 čtvrtek neúřední den
 7,00 – 11,30 hod. 12,00 – 15,00 hod.
29. 12. 2017 pátek neúřední den
 7,00 – 11,30 hod. 12,00 – 13,00 hod.
30. 12. 17 - 1. 1. 2018 úřad uzavřen

Miroslav Pavlíček, tajemník úřadu

 Žádat mohou právnické oso-
by, které působí v  oblasti soci-
ální a  zdravotní péče, podpory 
rodiny, tělovýchovy a  sportu, 
kultury, naplňování volného 
času občanů, zvláště pak dětí 
a  mládeže, ochrany životního 
prostředí, požární ochrany, pro-
tidrogových aktivit  a  prevence 
kriminality.
 Žádost musí být na  přede-
psaném tiskopise, který si lze vy-

zvednout na finančním odboru
Městského úřadu v  Třebechovi-
cích pod Orebem nebo na strán-
kách města (směrnice č.2/2015 
– Zásady pro poskytování a čer-
pání dotace a návratné finanční 
výpomoci).  Podrobnější infor-
mace lze získat na  finančním 
odboru.
 Podání žádosti je nutné pro-
vést do 15.2.2018.
Finanční odbor MěÚ Třebechovice

Výzva k podání žádosti

o veřejnou finanční podporu

 Železniční trať i  silnice I. tří-
dy 1/11 přináší našemu městu 
výhodu dopravního napojení 
na páteřní komunikace celostát-
ního významu, ale představují 
i  ohrožení kvality života i  bez-
pečnosti našich občanů. Zvláště 
ožehavým tématem se doprava 
stala již před čtyřmi lety, kdy za-
stupitelstvo města schválilo tzv. 
průsečnou křižovatku u Krňovic 
a  v  září letošního roku se veřej-
nost dozvěděla o  plánu zdvou-
kolejnění železniční trati.

Doprava - životní zájem města 

Vize a  jasná definice zájmů 

města.

 Při tvorbě dopravy je třeba 
hledět minimálně třicet let do-
předu. Každá dnes učiněná chyba 
nezvratně zhorší kvalitu života 
občanů na mnoho příštích let. Pro 
stanovení jasné vize v dopravě je 
bezpodmínečně nutné zpracovat 
dopravně bezpečnostní studii, 
a  to ve  větších podrobnostech, 
než řeší územní plán. Z dopravně 
bezpečnostní studie pak vyply-
nou požadavky např. na  souběž-

nou výstavbu mimoúrovňového 
křížení silnice I/11 s  výstavbou 
dvoukolejky, kterou je třeba, aby 
město uplatnilo v územním řízení. 
Zpracovatel takovéto studie musí 
vzít v úvahu i širší dopravní vazby, 
jako je například změna doprav-
ních toků vyvolaná vybudováním 
dálničního připojení u  Rokytna. 
Dojde tak k  významně většímu 
zatížení ze silnice I/11 do Krňovic 
a  Býště, a  tedy už nyní velmi ex-
ponované křižovatky na  Krňovi-
ce, neboť pro část rychnovského 
okresu to bude nejrychlejší pří-
stup na dálnici do Prahy. 

Ještě je čas. 

 Město je účastníkem územ-
ního řízení, ve  kterém má 
povinnost hájit zájmy svých 
občanů. Může si tedy vyžádat 
čas na zpracování dopravní stu-
die, která definuje zájmy a  po-
třeby města ve vazbě na dotče-
né dopravní tepny. V  jednání 
o  co nejlepších podmínkách 
může obstát jenom ten, kdo 
přijde s  vlastním, dopravními 
specialisty zpracovaným návr-
hem. 

Vladimír Derner,
www.derner.cz
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VÁNOČNÍ FEJETON

 Rodiny chodící na  neděl-
ní procházku do  obchodních 
domů místo do  lesa, jsou stra-
šeni Vánocemi už od  října. Cíl 
je jasný: utratit co nejvíce peněz 
dřív, než se strhne mela skuteč-
ných předvánočních nákupů. 
Jen malé děti si nejsou jisté, 
jestli jim dárky přinese Santa 
Claus z výkladní skříně nebo Je-
žíšek, o kterém mluví maminka. 
Santa Claus toho uveze ve spře-
žení 8 sobů asi víc, konkuruje 
mu Děda Mráz, který si ovšem 
dává na  čas: jezdí až na  Nový 
rok a místo částečně zabírá Sně-
hurka v  kožíšku z  hranostajů. 
Santa Claus má na druhé straně 
kádrový škraloup. Jeho věhlas 
vytvořili marketingoví odborníci 
Coca Coly.
 Vánoce se slavily v  mnoha 
kulturách tisíce let před vznikem 
křesťanství, jako znovuzrození 
Slunečního Boha (Slunovrat).  
Egypťané uctívali novorozence 
Hora a  jeho panenskou mat-
ku Isis. Židé slavili Chanuku 
25. měsíce Chasleu. Perša-
né uctívali boha Mitru, o  kte-
rém věřili, že se zrodil z  panny 
25. prosince, aby vykoupil lid-
stvo z  hříchu. V  severských 
zemích se slavil svátek Yule, 
vázaný právě k  slunovratu sym-
bolizovaný kruhem Slunce, kte-
ré označovalo roční období.

ní den 25. prosinec. Děti hází 
do  hořícího krbu lístky s  přání-
mi, jaké dárky by chtěly dostat. 
Radil bych, aby psaly přání dřív 
a pořídily si kopii pro případ, že 
dárci nestačí lístky v  ohni včas 
rozluštit a  punčochy správně 
naplnit. 26. 12. je označován 
jako „Boxing Day“ což nezna-
mená, že se lidé začnou o dárky 
boxovat  Jde o legendu, ve které 
se praví, že bohatí dávali v  kra-
bičkách (boxech) jídlo chudým 
nebo se za stejným účelem ote-
víraly kasičky v  kostelích. Víte, 
jak se romsky řeknou Vánoce? 
Karačoňa. Je to svátek hudby, 
zpěvu a  jídla. Aby byl člověk 
v  dalším roce zdravý a  boha-
tý a  duše zůstala bez poskvr-
ny, navazuje na  štědrovečerní 
večeři symbolická očista 
ve  vodě s  mincemi. U  stolu ne-
chávají Romové prázdná místa 
pro zesnulé. V  Rusku je Štědrý 
den pracovní.  Pravoslavné Vá-
noce se slaví 6. a 7. ledna, nebo 
na  Nový rok s  jolkou a  dárky 
od  dědy Mráze, který se začíná 
stále více podobat Santa Clau-
sovi, až si můžeme myslet, jestli 
to nejsou dvojčata. 
 Křesťané ve  21. století vní-
mají vánoční svátky jako dru-
hý nejdůležitější svátek, hned 
po  Velikonocích. Vánoce slaví 
jako svátek narození Krista. 

Obraz Pavel Matuška

 Vánoce jsou pro Čechy nej-
větší oslavou v  roce. Dávání 
dárků, zdobení vánočního stro-
mečku, pojídání kapra, bram-
borového salátu, líbání pod 
jmelím, zpívání koled jsou mož-
ností, jak být šťastný. Věřící se 
schází v  kostele na  mši, jiní vy-
užijí svátky k  meditaci a  přátel-
ským setkáním. Je mnoho zemí, 
kde se Vánoce neslaví, jinde mají 
různou podobu podle religiozity 
lidí, kteří v  nich žijí. V  USA není 
24.12. (Christmas Eve) státní svá-
tek. Je to den nákupů a zdobení. 
Lidé se předhánějí v  tom, kdo 
bude mít na  domě více světý-
lek. Děti věší na  krby punčochy 
a předpokládají, že do nich něco 
dostanou (iPhony se do nich ve-
jdou, ale s  počítači a  auty to je 
horší). Mít krb je důležité, proto-
že to je hlavní přístupová cesta 
Santa Clause do domu. Nejdůle-
žitější je 25.12. (Christmas Day), 
kdy se rozbalují dárky. Rodiny 
a  přátelé se navštěvují 26.12. 
Tradiční jídlo je pečený krocan 
s nádivkou a brusinkovou omáč-
kou, šunka, roastbeef a pudding 
plný švestek, ořechů, zázvoru, 
rozinek nebo hřebíčku. Cukro-
ví nahrazují jablkové, mrkvové 
nebo dýňové koláče. Ve  Francii 
nosí dárky Pére Noël, nedává 
je do  punčoch, ale do  velkých 
bot. V  Anglii je hlavní sváteč-

Vlastním svátkům předchází 
advent (latinsky adventus zna-
mená příchod), období čtyř ne-
děl před vánočními svátky. Je 
to doba očekávání „Spasitele“, 
duchovní přípravy na  Vánoce, 
doba rozjímání a dobročinnosti. 
Samotné vánoční svátky začína-
jí dnem narození Páně 25. pro-
since (Boží hod), pokračují  26. 
prosince svátkem mučedníka 
sv. Štěpána. V 16. století bývaly 
v šlechtických kruzích dárky po-
vinné. Byly brány jako úplatky, 
které dávali podřízení pánům, 
aby k nim byli shovívaví. Nevím, 
jestli nám z toho něco nezůsta-
lo,  když obdarováváme děti 
s obavou, aby neměly méně než 
ostatní.
 Každý si pod stromečkem 
přeje něco jiného. Já jsem 
rád dostával knihy, abych jimi 
mohl listovat ráno na Boží hod 
v posteli. Taky jsem si přál, aby 
se na  Vánoce rodiče neháda-
li. Maminka spěchala, chtěla 
mít všechno včas a  perfektní 
a  tatínkovi vyčítala, co všech-
no neudělal a na co zapomněl.  
Říkal jsem jim: „Dám si k večeři 
raději chleba s  máslem, jen se 
prosím nehádejte!“ Podobné 
to ovšem bylo později i  v  mé 
rodině. Nervozitě jsem před-
cházel tím, že jsem bral syny 
na  dlouhé procházky do  lesa 
a  vracel se až před večeří. Přál 
jsem si ale, abychom mohli 
být na  procházce všichni spo-
lečně. S  léty jsem si uvědomil 
veřejné tajemství: Vánoce ne-
jsou o nakupování dárků, o bi-
tvě v supermarketech, o počtu 
cukroví, umytých oknech a vy-
luxovaném bytě. Je to čas, kdy 
můžeme pobývat v  klidu s  ro-
dinou,  přáteli, vyjít do přírody, 
na  koncert, do  divadla, dělat 
věcí, které jsme dříve nestíhali. 
Tak ať se nám to všem povede 
nejen na Vánoce, ale i  v  celém 
příštím roce! 

Jindřich Tošner
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 CO SE PSALO PŘED 80 LETY

 Výňatek z článku, publikovaného v prosinci 1936 ve zpravodaji Sta-
ré Třebechovice, autor Vilém Koleš. Číslo XXI, str. 3-5.
 Poslední rotáty skončeny, svatvečer se přibližoval. Papírové Bet-
lémy v mnohých rodinách dříve vystavěné se dokrašlují, zelenou 
chvojí obnášejí, aby zlatá hvězdička tím jasněji nad Betlémem za-
zářila. Na rynku u kašny obklopuje dětská družina vany a štandlíky 
naplněné zmítajícími se rybami - divadlo neobvyklé -  neboť jenom 
jednou v roce a to v tento den rybáři Štěch, Uhlíř a Hájek svoje zboží 
veřejně ukazují a nabízejí. Jejich primitivní váhy na dřevěných sto-
janech postavené ovšem přesně neukazují:  čtvrtlibra sem, čtvrtlib-
ra tam - nynější vážení  na deka se neznalo a cena ryb byla nepatr-
ná.- V kostele kostelníci Podolník a Bervid definitivně upravují velký 
Betlém a mydlářská rodina Vachkova má pro nás děti připravenou 
spoustu pestře zeleně, modře a červeně nalíčených, ano i zlatými 
ornamenty zdobených svíček, které zdarma svým celoročním zá-
kazníkům ráno, nebo v předcházející den Svatvečeru rozdávala. Jíti 
pro tyto tradiční svíčky, byl nám jednou z nejblažších předtuch, co 
dále bude následovati.
 Ve všech školních třídách,  páni učitelové dávno již před tím roz-
dali a nacvičili tomu, kterému dětskému věku přiměřené vánoční 
vinše, které při štědrovečerní večeři ve svátečním ústrojí jsme jeden 
po druhém přednášeli a potom ruce rodičům líbali.
 Štědrý den, štědrý večer, opředený kouzlem rodinného tepla, sta-
rodávných obyčejů  i pověr, které z pokolení na pokolení se přenášejí.
 Pak - li až do té doby byl přísně dodržován půst, bylo nám útě-
chou, že o Štědrém večeru toto strohé opatření v jistém smyslu ne-
jen pomine, ale  že kyne nám zvláštní odměna: že uvidíme na stěně 
se pásti „zlatá prasátka“
 Po krátké modlitbě přišla  na stůl rybí polévka, jablkový štrudl, 
kapr nebo štika, někdy také „kuba“ tj. jáhly se zapečenými houba-
mi, jablka, sušené ovoce, ořechy apod. Načala se vánočka „ ampré-
ciemi“ a drobně sekanými mandlemi zdobená, která při pečení 
byla pečlivě hlídána, aby se nespálila. Kdyby se tak stalo, ten kdo ji 
pekl- ve smyslu pověry - by v tom roce těžce onemocněl. Při večeři 
dbáno o to, aby počet stolovníků byl sudý, kdyby toho nebylo, tak  
dle pověry hrozilo nebezpečí, že někdo s té rodiny v nadcházejícím 
roce zemře. Někde, aby pověře bylo vyhověno, potřebný sudý  za 
každou cenu býval vyhledán - třebas osamělý muž či žena, almuž-
ník  a p. Někde do toho sudého čísla byl započítán i pes, kočka nebo 
jiné domácí zvířátko (čížek - kanárek). Radostná nálada šíří se po 
světnici. Děti obklopují svůj Betlímek ozářený několika svíčkami a 
nad ním z bujné zeleně jehličin tak krásně se leskne zlatá hvězda 
betlémská. Tyto radostné chvíle s dětmi sdílejí i lidé dospělí. Kde 
se strojíval vánoční stromeček, jistě pod ním neb vedle něho byl 
umístěn i Betlém.
 Je po večeři, rozdání dárků, po dětských vinších a přikročuje se 
k vážné akci: Rozžehají se do jedné řady postavené, k tomu účelu 
zvlášť vyrobené,  z předu zmíněné ozdobné vánoční svíčky. Kolik je 
členů rodiny, tolik se jich rozžíhá, každý „tu svou“. Jsou z dobrého 
materiálu, hoří pěkně rovně a nečadí. Jejich hoření se zatajovaným 
dechem všichni, zvláště děti sledují, neboť čí svíčka dříve dohoří, 
ten nejdříve - dle pranostiky- zemře.
 Upřeně ten akt sledujeme. Zdá se, že všech svíček stejně ubývá, 
ale pojednou tatínkova svíčka se jaksi krátí a tatínek praví: „Jsem 
přece z vás nejstarší, tedy nejdříve já z vás zemřu“. Oči dosud bla-
hem zářící se nám dětem kalí a já zachvácen žalem, sfouknul jsem 
tu svíčku, abych tatínka od smrti zachránil, ale maminka, aby ně-
čemu podobnému zabránila, zhasla všechny ostatní svíčky pravíc:  
ale nevěřte tomu, vždyť to se jen říká, je to pověra, ale ihned zase 
všecky rozsvítila, řkouc, že nyní budou hořeti za Dušičky v Očistci - 
s čímž všichni rádi souhlasíme.
 Tatínek s úsměvem tomu přikyvuje, ale sahá do mísy pro červené 
panenské jablíčko a následuje opět jiná zkouška, kdo dříve zemře. 
Kdo rozkrojí jablko středem mezi okvětím a stopkou a řezbou na 

Jak se v Třebechovicích slavíval Štědrý večer.

obou půlkách nevznikne pra-
videlná hvězdice, ten do roka a 
dne zemře. Tatínkovi a mamince 
se hvězda pěkně podařila, za to 
moje hvězdička byla „ poloslepá 
a jaksi na šišato“- zlé znamení.
 Dávám se do breku, ale můj 
zármutek maminka zaplašuje, že 
to není pravda, že je to jen pově-
ra … a aby věc na veselejší kolej 
obrátila, v padělaném vzrušení 
ukazuje na zeď a volá: koukejte- 
mě se zdá, že se na stěně už mih-
la zlatá prasátka…a tetička Buri-
anová jala se vypravovati, jak za 
jejich mladých let třebechovické 
děti o velkých svátcích vysvobozovaly dušičky z Očistce. 
 Jeden přes druhého voláme a tážeme se, kterak a jak - tetička 
vykládá: Ten, který vydrží bez vydechnutí po jedné noze třikrá-
te oběhnouti kříž za hřbitovem za Vinici stojící a potom klekne 
a pomodlí se celý Otčenáš, ten jednu dušičku vysvobodí. Přiloží-li 
potom ucho ke kmenu, na kterém ten kříž stojí, uslyší zvláštní še-
lestění - toť ona  Dušička dává na vědomí svému osvoboditeli dík 
a oznamuje vysvobození……

Z vlastivědného sborníčku pro Třebechovice
 a okolí Staré Třebechovice, které vydával Vilém Koleš vybral J.Tošner

 Štědrý den je mimořádný 
z  mnoha důvodů. Máme radost 
z  toho, že po  půlnoci 24. přijde 
vánoční čas, že bude klid, že vět-
šina z nás si nějaký ten den od-
počine anebo, že to v práci bude 
běžet spíše v  lehce utlumeném 
režimu. Vše se nese v  slavnost-
nějším duchu, jen si ho musí-
me kvůli stále více chybějícím 
tradičním doprovodným pří-
rodním jevům dolaďovat jinými 
prvky (kdy naposledy byl sníh, 
mráz a  led?). Do  svých domovů 
se dostanou i ti, co pracují v za-
hraničí, řidiči kamiónů konečně 
nechají vůz na chvíli zaparkova-
ný, takže zůstává co do práce jen 
u nejnutnějšího, jako jsou služby 
v  nemocnicích. Klid by měl být 
dopřán i  prodavačům, ale zde 
se naráží na  legislativu, kterou 
si každý vyloží po svém a podle 
vykázaných metrů čtverečních 
prodejny. I  na  válečných fron-
tách, když na to přijde, zavládne 
alespoň na chvíli o Vánocích klid. 
 V  českém a  slovenském pro-
středí se ujal pro 24. prosinec 
název Štědrý den. V  pozadí je 
radost z  obdarování, z  toho, že 
něco dostáváme, že je vůči nám 
někdo štědrý a my toto druhým, 
zvláště našim blízkým, přáte-

Pár slov o Štědrém dni
lům, sousedům rádi vracíme. 
Štědrost připomíná v  křesťan-
ském pojetí původní obdaro-
vání, které nepochází ze strany 
druhých lidí, ale od  Boha. On 
dává tomuto světu svého syna 
Ježíše jako vzor toho, jak mít rád 
druhé. V  evangeliích jsou tito 
druzí označováni jako 'bližní' 
ne ve  smyslu společných zájmů 
nebo příbuzeneckých vztahů. 
Bližní je potřebný člověk, který 
je třeba i vzdálený, je to cizinec, 
je to křesťan, muslim, hindu-
ista nebo ateista, je to někdo, 
žije v  sociálních nejistotách, 
místech válek a  jiných dobrý 
život ohrožujících podmínkách. 
I na ty má být v poklidu Adventu 
a  Vánoc pamatováno. Způsobů 
je celá řada a  štědrost se pro-
jevuje v  tom, že jsme ochotní 
toto slyšet, vidět, mluvit o  tom 
a přispět byť jen málem, aby se 
ti druzí, naši bližní, měli alespoň 
o  trochu lépe. Způsobů je celá 
řada, stačí jen hledat a snažit se. 
Sami dostáváme, je nám štědře 
darováno, žijeme v  klidu, míru 
a  blahobytu. Nic z  toho není 
samozřejmé. A  to je závazek 
k odpovědi, k projevení lidskosti 
a lidství. 

Filip Čapek, evangelický farář
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PŘEDSTAVUJEME VÁM HELDOVU MĚSTSKOU KNIHOVNU    

Půjčovna pro děti a mládež , foto Iveta Leuchterová

Půjčovna pro dospělé čtenáře,  foto Iveta Leuchterová

 Počátky knihovny v  Třebe-
chovicích pod Orebem se datují 
k  roku 1877, kdy byl vyčleněn 
z  fondu školní knihovny určitý 
počet svazků. Tyto knihy tvořily 
základ občanské knihovny, kte-

čp. 49, kde byla slavnostně ote-
vřena v  březnu 1984. O  deset 
let později jsme knihovnu opět 
stěhovali do budovy bývalé ško-
ly v  Komenského ulici čp. 437, 
kde sídlí společně se základní 
uměleckou školou doposud.
 Ke  konci října 2017 měla 
knihovna 738 registrovaných 
čtenářů, z toho 324 dětí do 15 let 
v  oddělení pro mládež. Za  de-
set měsíců letošního roku přišli 
do  knihovny 10744 návštěvníci, 
kteří si vypůjčili celkem 27255 
knih a  8699 časopisů. Statistic-
ky připadá na  1 čtenáře 48.71 
vypůjčených knih a  časopisů 
v tomto roce.
 Celkem má knihovna ve svém 

rá zahájila svou činnost v  roce 
1878. Prvním knihovníkem 
byl archivář a  učitel A.Styblík. 
Od kterého roku nese knihovna 
jméno slavného třebechovic-
kého rodáka Jana Theobalda 
Helda, se zjistit nepodařilo, ale 
již kolem roku 1905 se nazýva-
la Heldova obecní knihovna. 
Nejhorší léta zaznamenala v ob-
dobí 1. světové války, kdy byla 
doplňována pouze dary a  ne-
měla své stálé sídlo. Od  roku 
1947 do roku 1983 se nacházela 
knihovna na  náměstí v  čp. 42. 
V  listopadu 1983 se začalo se 
stěhováním do  tehdejší Wol-
kerovy ulice (dnes Flesarova) 

fondu 34  666 knih. Z  toho jich 
ve volném výběru nabízí 15 000. 
Převážná část knih je určena 
k  půjčení čtenářům. Výjimku 
tvoří knihy třebechovického na-
kladatelství Antonína Dědourka, 
které jsou pouze k  nahlédnutí 
v prostorách knihovny. Toto na-
kladatelství působilo ve  městě 
v letech 1919-1949. Z celkového 
počtu 267 titulů jich knihovna 
ve  svém fondu uchovává 210. 
V  letošním roce knihovna ode-
bírá celkem 54 tituly časopisů, 
které jsou také volně přístupné 
v  půjčovně. Zároveň je uživate-
lům knihovny k  dispozici denní 
tisk – konkrétně se jedná o Hra-
decký deník, Právo a MF Dnes.

 Rád bych na závěr letošního 
roku přispěl stručnou zprávou o 
opravách, které se letos na kos-
tele ve Vysokém Újezdě podařilo 
uskutečnit.
 Účastníci loňského adventní-
ho koncertu si vzpomenou, že 
jeho výtěžek, který činil 3.488 
Kč, byl určen na opravu varhan. 
Stejný účel měl i dar 10.000 Kč 
jednoho z farníků. Na přelomu 
června a července se několik 
nedělí při bohoslužbách nehrá-
lo, protože bylo potřeba celý 
nástroj rozebrat, vyčistit a opra-
vit píšťaly a provést další nutné 
práce. Vše bylo včas zdárně do-
končeno, takže varhanář Jan Fa-
jfr mohl opravený nástroj krásně 
rozeznít při poutní bohoslužbě 
na konci července. V souvislosti 
s opravou varhan farnost zapla-
tila 18.375 Kč.

Kostel sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě

http://farnost-trebechovice.webnode.cz/

 Další práce, které se letos 
udělaly, se týkaly opravy a ná-
těru dveří, oken a mříží. Za po-
všimnutí při návštěvě hřbitova 
stojí opravené hlavní dveře do 
kostela, které si žádaly truhlář-
skou opravu, opracování kování 
a pantů i výměnu poškozeného 
ostění. Na západní straně sakris-
tie je možné si všimnout repliky 
původního okna, které je opět 
plně funkční. Tyto práce bylo 
možné realizovat díky dotaci ve 
výši 109.000 Kč, kterou farnost 
dostala z Ministerstva kultury. 
Celkové náklady na zmíněné 
práce činily 121.573 Kč.
 Jsem rád, že se podařilo tyto 
práce uskutečnit a děkuji ka-
ždému, kdo je provázel svým 
zájmem, osobní pomocí nebo 
finanční podporou.

Jan Šlégr, farář

Blešno
Třebechovice

pod Orebem

Vysoký 

Újezd

kostel fara

24. 12. Štědrý den 16.00 24.00

25. 12. Narození Páně 09.00 07.45

26. 12. sv. Štěpána,
prvomučedníka 09.00 07.45

27. 12. sv. Jana, apoštola
a evangelisty 18.00

28. 12. sv. Mláďátek,
mučedníků 18.00

29. 12. Pátý den v oktávu 18.00

30. 12. Šestý den v oktávu 18.00

31. 12. Svaté rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa 09.00

01. 01. Matky Boží
Panny Marie 09.00 07.45

05. 01. Vigilie
Zjevení Páně 18.00

Pořad bohoslužeb ve farnosti 

Třebechovice pod Orebem o Vánocích
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Oddělení pro děti a mládež

Pondělí 7-8 12-18
Čtvrtek 7-8 12-15,30
Pátek  12-15

Otevírací doba knihovny

Oddělení pro dospělé

Pondělí 8-12 12,30-18
Čtvrtek 8-12 12,30-18
Pátek 8-11 12-15

HELDOVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Otevírací doba v Heldově městské knihovně o vánočních svátcích
Oddělení pro dospělé čtenáře

Posledním půjčovním dnem bude pátek 22. 12. 2017

 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
Prvním půjčovním dnem v novém roce bude čtvrtek 4. 1. 2018

 8:00 – 12:00 12:30 – 18:00

Oddělení pro děti

Posledním půjčovním dnem bude pátek 22. prosince 2017
  12:00 – 15:00
Prvním půjčovním dnem v novém roce bude čtvrtek 4. ledna 2018  
 7:00 – 8:00 12:00 – 15:30
Kontakty tel.: 495 592 198, 495 592 390
www.hmk.cz, info@hmk.cz

Pracovnice knihovny
přejí všem čtenářům

příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2018 hodně zdraví a spokojenosti.

Děkujeme všem,
kteří v průběhu roku 2017

rozšířili fond knihovny svými dary!

Z NAŠICH ŠKOL

Jak jsme zachraňovali paní 

ředitelku Heldovy městské 

knihovny

 V  budově v  ulici Komenské-
ho sídlíme společně s Heldovou 
městskou knihovnou. Ona dole, 
my v  patře. Vždy to bylo spole-
čenství vyznačující se tolerancí 
a  laskavostí, ale společenství 
hodně nelogické. Pokud má to-
tiž knihovna pracovat dobře, 
musí v  ní být ticho. Pokud pra-
cuje dobře hudební škola, ticho 
v ní naopak být nesmí.
 Rozpor začal narůstat do ob-
řích rozměrů ve chvíli, kdy jsme 
na naší škole zřídili oddělení bi-
cích nástrojů a  následně museli 
zařídit učebnu pro výuku hry 
na bicí nástroje zvanou bicárna. 

V  úvahu přicházela jedině míst-
nost, kde do  té doby 1x týdně 
zkoušela kapela. Ve  večerních 
hodinách. To nikoho nerušilo. 
Studium mladých bubeníků se 
však pro paní ředitelku Heldovy 
městské knihovny stalo noční 
můrou. Jak čas běžel, žáci od-
dělení bicích nástrojů vyspívali 
a  zvětšoval se jejich počet, hr-
níčky na psacím stole paní ředi-
telky Heldovy městské knihovny 
poskakovaly do  rytmu stále in-
tenzivněji. Čím pilnější a  šikov-
nější byl žák, tím zoufalejší byla 
paní ředitelka, protože její kan-
celář byla právě pod bicárnou. 
Už není. 
 Je vám jistě jasné, naši milí 
čtenáři, že vyřešit tenhle pro-

blém, pro nás nebylo jedno-
duché. Obzvláště vezmete-li 
v  úvahu, že nebylo možné pře-
rušit vyučování. Ale zvládli jsme 
to. Po  poradách s  odborníkem 
na akustiku jsme se rozhodli bi-
cárnu přestěhovat do  jiné třídy, 
aby její provoz práci v knihovně 
nerušil. Zvukově izolační úpra-
va původní třídy by totiž byla 
příliš náročná jak finančně, tak 
stavebně a  časově. Protože vol-
né třídy nemáme, museli jsme 
dvě prohodit. Našli jsme firmu, 
která byla ochotna pracovat jen 
dopoledne, kdy se u  nás neučí, 
a vystěhovali jsme kytarovou tří-
du, aby mohla proběhnout sta-
vební úprava, protože bicárna 
musí mít vstupní dveře dvojité. 

ZUŠ Třebechovice pod Orebem informuje…

Jinak by totiž výuka v  ní rušila 
pro změnu nás. Pro žáky kytaro-
vé třídy v  tu chvíli začala něko-
likadenní "bojová hra" nazvaná: 
najdi si svou paní učitelku. Ta se 
totiž musela neustále stěhovat 
a  učit tam, kde zrovna bylo as-
poň jednu hodinu volno. 
 Ve chvíli, kdy píšu tento text, 
máme přestěhované bicí a za tři 
dny se budou na  nové místo 
stěhovat i  kytaristé. Víte, jakou 
radost bude mít paní ředitel-
ka Heldovy městské knihovny? 
Tušíte, jakou radost máme my? 
A  naše nelogické společenství 
bude moci zůstat tolerantní 
a laskavé...

Mgr. D. Francková

 Kromě půjčování knih 
knihovna pořádá také kulturní 
a  vzdělávací akce. Největší část 
těchto akcí probíhá v  dopoled-
ních hodinách a jsou určeny žá-
kům ZŠ. Veřejnosti knihovnice 
letos v  rámci akce Týden kniho-
ven nabídly například povídání 
o  bylinkách s  bylinkářkou Ka-
teřinou Geržovou. Dále se oby-
vatelé Třebechovic p.O. mohli 
seznámit s prací  knihovnic, pro-
tože knihovna není jen o  půj-
čování knížek. Za  zmínku také 
stojí „První veselý kurz kreslení“ 
s ilustrátorem Adolfem Dudkem 
a  výtvarná dílna „Postavičky 

ze skládaného papíru“. Ke  kul-
turním akcím pro veřejnost patří 
také výstavy. V  letošním roce to 
byly například: „Evropa v promě-
nách- architektura a  evropská 
příroda“ a  „Třebechovice pod 
Orebem – Co jste nevěděli o his-
torii našeho města“. 
 Na  pěti počítačích lze také 
využít bezplatný internet i s  tis-
kárnou. To vše v  půjčovní době 
našich oddělení.
 Na stávající i budoucí čtenáře 
se těší knihovnice Marcela Vol-
trová, Jana Rückerová a Monika 
Malá.
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 Měsíc říjen byl v  mateřské 
škole ve  znamení podzimu. 
Povídali jsme si o  podzimních 
plodinách, barvách a  o  počasí. 
V mateřské škole proběhla akce 
Canisterapie, kdy se děti setka-
ly s  pejsky a  s  jejich paničkou. 
Všichni byli nadšení, jak pejsko-
vé poslouchají a  děti si mohly 
zkusit, jak se dávají povely a jak 
pejsci na ně reagují. Děti si pej-
sky hladily a  ti byli moc trpěliví 
a  nechali si to líbit. Určitě pej-
sky pozveme do mateřské školy 
opět na návštěvu.
 Děti se zúčastnily MUZIKO-
TERAPIE, která u  nich měla ve-
liký úspěch. Určitě pozveme 
do  školky znovu pana Hladíka 
a jeho hudební nástroje. 
 Ve  spolupráci s  rodiči jsme 
vyzdobili mateřskou školu pa-
pírovými draky. Tímto chci rodi-
čům a dětem poděkovat za spo-
lupráci. 

Zprávy z mateřské školy – říjen

 Děti z  Mateřské školy Heldo-
vo n. byly na dopoledním výletě 
Po stopách hejkala Žvejkala.
 Ve školce myslíme už i na Vá-
noce, a  tak proběhlo VÁNOČ-
NÍ FOCENÍ s  paní Václavkovou, 
které děkujeme za neskutečnou 
trpělivost a pěkný přístup k dě-
tem.
 Poslední týden měsíce října 
byl ve  znamení DÝNÍ. Na  1. 11. 
2017 jsme naplánovali CESTU 
TAJEMNOU ZAHRADOU, kdy si 
děti a  rodiče mohli projít ztem-
nělou zahradu osvětlenou dý-
němi a svíčkami. V MŠ Nepasice 
proběhla tato akce v kostýmech.  
Akce se zdařila a  určitě ji příští 
rok zopakujeme. V listopadu nás 
čeká výlet do  Nechanic na  VÁ-
NOCE NA  ZÁMKU a  divadlo RA-
DUJME SE, VESELME SE. 

Zapsala ředitelka
 MŠ Bc. Alena Jeremiášová

DDM informuje:

• Taneční skupina M.A.D.Style se opět zúčastnila chari-
tativní akce „Elegance bez bariér“, která se konala dne 
9. 11. 2017 v Rychnově nad Kněžnou.

• TRCA auta uspořádali v našem DDM závody mini GP.

• Poslední týden v  prosinci proběhnou v  jednotlivých kroužcích 
vánoční hodiny, na které se mohou přijít podívat i rodiče.

DDM připravuje:

• Sobotní kurs keramiky pro 
veřejnost. Tvoření z hlíny pro-
běhne ve  2 navazujících tří-
hodinových lekcích a to v so-
botu 6. 1. a  27. 1. 2018 vždy 
od 13:00. 

 Cena kursu je 600,- Kč. Hlásit 
se můžete na info@ddmtre.cz,
nebo na tel. 736 770 462

Dopoledne s pejsky a jejich paničkou

Za hejkalem Žvejkalem

 Děti se sešly ráno ve  školce, 
rozdali jsme jim svačinu, zkon-
trolovali batůžky a  v  8,00 hod. 
jsme vyrazili na vlakové nádraží. 
Cesta pro děti byla příjemným 
zpestřením. Vystoupili jsme 
na  zastávce Petrovice a  vyrazili 
vstříc dobrodružství. Ve  vesnici 
děti obdivovaly krásu koní a na-
krmily je zbytky z jablíček, které 
jim zbyly po  svačince. Cesta le-
sem byla pro děti, učitelky a naši 
tetu Evu úžasným zážitkem. 

Dům dětí a mládeže (DDM)

Děti splnily úkoly, vyčistily les 
od  odpadků, procvičily si říkan-
ky a písničky. Děti si odnesly di-
plom za hod šiškami.  Ve školce 
jsme si ještě rozdali bonbonky 
a  po  dobrém obědě jsme šli 
odpočívat. Všechny děti výlet 
zvládly. Jednoduše – užili jsme 
si nádherný den v  lese s  našimi 
dětmi!!! 

Zapsala paní učitelka
 Štěpánka Bednářová

Po stopách hejkala Žvejkala

• Letní pobytový tábor – tentokrát v  termínu 1. 7. 2018 – 13. 7. 
2018. Změnila se i lokalita. Pojedeme na Zemskou bránu, Barto-
šovice v Orlických horách. Vzhledem k tomu, že lokalita je vzdá-
lenější, cena ubytování mírně vyšší a pobyt delší, vzroste i cena 
tábora (předpokládaná cena bude 5200,-). Bližší informace a při-
hlášky budou k dispozici v únoru 2018.

• Připravujeme program na jarní i velikonoční prázdniny pro škol-
ní děti i  jarní dílny pro veřejnost. Sledujte náš web: www.ddm-
tre.cz

Kolektiv DDM děkuje všem externím vedoucím i dobrovolníkům 
za celoroční obětavou a náročnou práci s dětmi.
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

 Tříkrálová sbírka je opět zde. 
Osmnáctý ročník této nejstar-
ší a  největší dobročinné akce 
v  České republice začne začát-
kem ledna roku 2018, ale přípra-
vy jsou v plném proudu již nyní. 
Vše musí být nachystáno, aby 

v sobotu 6. ledna mohli koled-

níci vyjít do  ulic Třebechovic 

a dalších obcí s přáním dobré-

ho roku, potěšit koledou, drob-
ností a mohli na vaše přání vám 
označit obydlí požehnáním. Zá-
roveň budou prosit o  příspěvek 
na  pomoc potřebným. Dary, 
kterými do  sbírky přispějete, 
podpoří třetinou v  příštím roce 
humanitární pomoc Charity Čes-
ká republika v  zahraničí i  u  nás 
a  další projekty na  pomoc li-
dem v  nouzi, pět procent je 
určeno na  realizaci humanitár-
ních projektů v  Indii a  Hondu-
rasu, tři procenta tvoří krizový 
fond charit pro rychlou pomoc 

při mimořádných událostech 
(např. při povodních) a další část 
bude sloužit na  podporu pečo-
vatelské služby v Třebechovicích 
a  v  okolních obcích. Novinkou 
je v  tomto roce, že od  1.1.2018 
se Farní charita Třebechovice 
sloučí s  Oblastní charitou Hra-
dec Králové, takže i  Tříkrálovou 
sbírku bude již nyní zastřešo-
vat Oblastní charita Hradec 
Králové.
 V  letošním roce 2017 byly 
vaše dary použity na  huma-
nitární pomoc Charity Česká 
republika, na  realizaci humani-
tárních projektů v  Hondurasu 
a  v  Indii v  rámci dlouhodobých 
aktivit projektu Adopce na  dál-
ku Diecézní charity Hradec Krá-
lové, dále byl zaslán příspěvek 
na  provoz Domova sv. Josefa 
v  Žírči a  část prostředků byla 
využita Charitní pečovatelskou 
službou Třebechovice na  nákup 
kompenzačních pomůcek.
 Nadcházející předvánoční 
čas vybízí k  zamyšlení a  ztišení. 
Přeji nám všem, aby adventní 
zastavení nám otevřelo srdce 
pro zachycení tajemství života, 
které se o Vánocích narodilo. 

 Za organizátora sbírky
 Ing. Irena Dernerová

Tříkrálová sbírka 2018

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SRDEČNĚ ZVE K POSLECHU A PROŽITÍ

ZHUDEBNĚNÉHO VÁNOČNÍHO PŘÍBĚHU PODLE VERŠŮ

VÁCLAVA RENČE A POEZIE BOHUSLAVA REYNKA

 ZPĚVY U JESLIČEK

Účinkují pěvecký sbor Ristupie

s hudebním doprovodem pod vedením Vojtěcha Šůstka,

dětský dramatický soubor Blešky a přátelé. 

V NEDĚLI 17. PROSINCE 2017 OD 17.00

V EVANGELICKÉM KOSTELE.

(DALŠÍ INFO NA TEL: 495 592 387 NEBO 774 074 433)

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

ŠTĚDRODENNÍ HUDEBNÍ

BOHOSLUŽBA

od 14.00 v evangelickém kostele

Zveme ke společnému zpěvu, k poslechu hudby

v podání ‚Zemenova‘ cellového kvarteta,

pěveckých těles Ristupie, Ekumenický pěvecký sbor a dalších.

Výtěžek z dobrovolné sbírky bude určen jako tradičně

na vybraný charitativní účel (bude oznámen). 

(DALŠÍ INFO NA TEL: 495 592 387 NEBO 774 074 433)

 Po velmi nabitém říjnu jsme v  listopadu zvol-
nili s vědomím, že si vše vynahradíme v prosinci. 
První listopadovou sobotu vyrazili vlčáci do Pra-
hy. Jejich cílem byl skautský obchod JUN, kde si 
nakoupili kroje, doplňky a  také nějaké to tábor-
nické vybavení. Poté se přesunuli do Národního technického mu-
zea, které celé prozkoumali. A nebyli by to správní kluci, kdyby se 
jim přehršel motorek, aut, motorů, letadel nelíbila. Prošli si i  oba 
dva instalované doly, jak důl uhelný, tak důl rudný. Odcházeli spo-
kojení a oči jim zářily ještě dlouho. Další mimoschůzkové akce jsme 
si nechali na  poslední listopadovou sobotu. Ti starší ráno vyrazili 
na tradiční pochod podél Divoké Orlice ze Sopotnice do Potštejna. 
Naopak děvčata z  5. oddílu zůstala v Třebechovicích a  prodávala 
vlastnoručně vyrobené adventní věnce na  Kateřinském jarmarku. 

SKAUTI

Vlčata v Praze (foto Daniel Procházka)
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Věnce byly krásné, a tak šly dobře na odbyt. Věříme, že v době ad-
ventu ozdobily nejeden stůl. V  prosinci máme mnoho akcí, ale já 
bych Vás rád pozval na předávání Betlémského světa, které se 

koná v sobotu 23. prosince od 13 do 17 hodin. Rádi Vám předá-
me plamínek dovezený až z dalekého Betléma.

 Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem dobrovolníkům ze 
střediska, kteří se svou obětavou a nezištnou prací podílejí na čin-
nosti střediska. Jejich program děti baví a jsme rádi, že jich neustále 
přibývá. Naše činnost by ovšem nešla ani bez našich partnerů, díky 
kterým můžeme naši činnost nabídnout tolika dětem z Třebechovic 
a  blízkého okolí. Jsou jimi zejména Město Třebechovice pod Ore-
bem, Královéhradecký kraj a Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy. Děkujeme.

Zapsal  Přemysl Pistora

Vlčata v uhelném dole (foto Daniel Procházka)

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  prosinec 2017 – leden 2018

19.12. út VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK – pozastavení nad kávou, ča-
jem, cukrovím. Přijďte trochu zarelaxovat v tomto hektickém obdo-
bí. Od 9,30 – 11,30 hod.

22. - 2.1. 2018 ZAVŘENO. – Těšíme se na Vás 3.1. 2018 při pravi-
delném programu.

9.1. út KAF(R)ÁRNA – přijďte na kávu nebo čaj do Domečku. 
Od 9,30 – 11,30 hod.

16.1. út „KRMÍTKO PRO PTÁČKY“ – společně si vytvoříme kr-
mítko. Vyrábět mohou maminky i děti. Materiál zajištěn. Od 10 hod.

18.1. st KAŽDODENNÍ  I  PLESOVÉ LÍČENÍ – s  sebou zrcátko 
a vlastní dekorativní kosmetiku, s Petrou Janků od 18 hod.

18.1. st FILMOVÝ VEČER –film teprve vybíráme. Informace 
budou včas zveřejněny. Od 19,30 hod.

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

na www.rcdomecek.com

Poděkování
 Když pracujete pro Domeček, pracujete ve  svém vlastním vol-
nu, většinou v  době, kdy děti spí, nebo když se vrátíte ze svého 
zaměstnání. Toho času, který je třeba Domečku věnovat, aby mohl 
opravdu dobře fungovat, je spousta a  vydržet to roky je opravdu 
obdivuhodné. Proto je nám ctí, že jsme mohli s jednou takhle obě-
tavou duší po dlouhé roky spolupracovat. Děkujeme naší dlouhole-
té finanční manažerce a účetní v jedné osobě Elišce Mandache. Eliš-
ko, neměla jsi to s námi jednoduché, proto si velice ceníme toho, že 
jsi to s námi vydržela tolik let. Přejeme ti hodně zdraví a sil do tvé 
další činnosti a budeme se těšit na vzájemná setkávání již toho ne-
pracovního typu.

Holky z RC Domeček

KRÁSNÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ

V NOVÉM ROCE 2018 PŘEJE DOMEČEK.
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Ve vyprávění pokračujeme domy v ulici Pod Zahrady.

Čp. 152
 Toto číslo popisné stávalo původně vpravo od  čísla 151. Kdy 
bylo přesně zbořeno jsem nezjistila. Dům a  pozemek v  té době 
vlastnil stejný majitel jako sousední čp. 153 a  pozemek se s  ním 
spojil. V roce 1890 tu nebyl nikdo hlášen a již v roce 1897 bylo toto 
číslo přiděleno domu postavenému na rohu tehdy Heldovy (dnes 
Pod domy)  a Pardubické ulice.  

Čp. 153 
 V  roce 1785 byla majitelkou vdova Horáková, v  roce 1812 pak 
Wenzel Kroupa. V roce 1852  už byla nemovitost ve vlastnictví ro-
diny Andresů. Odstupním listem z  30. 11. 1868 se vlastníkem stal 
Josef Andres, v roce 1885 pak domek zdědili nezl. Adolf a Marie An-
dresovi.
 Smlouvou postupní z  roku 1913 přešlo vlastnictví na  Theodo-
ra a  Karolínu Andresovi a  v  roce 1918 na  Františku Andresovou. 
Smlouvou trhovou z 1. 9. 1932  pak dům koupili Josef a Marie Trn-
kovi. Od roku 1972 je v majetku současných vlastníků.
 Dům v dřívější době prošel několika úpravami. V roce 1890 Adolf 
Andres  provedl vnitřní přestavbu a  přístavbu světnice a  dílny, 
v roce 1926 Theodor Andres přístavbu dřevníků a chlévů. Dům byl 
8. 6. 1929 zasažen požárem, po kterém prošel další opravou. V roce 
1948 Josef Trnka postavil dílnu pro výrobu rámů a zlatolišt. V obdo-
bí let 1968-69 byly prostory dílny přebudovány na obytné.
 Dřívější majitelé domu byli řemeslníci a  měli doma své dílny. 
Adolf Andres i Theodor Andres byli zámečníci, Josef Trnka pak vy-
ráběl rámy a zlatolišty.  Novou dílnu si postavil a zařídil v roce 1948, 
ale už po pár letech mu bylo vybavení sebráno a dílna uzavřena.  
 V  roce 1890 tu bydlel zámečnický dělník Adolf Andres s  man-
želkou Marií a dětmi Adolfem, Bohdanem a Marií, dále zámečnický 
tovaryš Václav Jakl s manželkou Annou, dělník Alois Kunc s manžel-
kou Annou a čtyřmi dětmi a zámečnický učeň František Hloušek.
 V roce 1921 zde bydlel zámečník Theodor Andres s manželkou 
a třemi dětmi, dělník František Macháček s manželkou a pěti dětmi. 
V roce 1930 tu pak bydlel topič Theodor Andres s manželkou a šesti 
dětmi. Po roce 1932 to pak byla rodina Josefa a Marie Trnkových. Ti 
tu žili se svými dětmi, synem Miloslavem a dcerou Janou. Josef Trn-
ka do roku 1979, jeho manželka Marie do roku 1985. Dcera Jana se 
provdala a odstěhovala a v domě zůstal bydlet syn Miloslav s man-
želkou Ludmilou a dcerami Janou a Ivou.
 V  kronice města je zachyceno několik smutných událostí týka-
jících se obyvatel tohoto domu. KM 766: „Anna Adresová 1 rok 4 
měsíce z čísla 153 při hře na dvorečku spadla do louže 21. 4. 1896 
a zahynula“. KM 171: „Zasypaná klenutím 1857: toho roku žid Veit 
Kreitner z čísla 24 stavěl na dvoře stáje a komory. Klenutá chodba 
měla vésti do komor. Dne 29. 7. v 10 hodin pod klenutím zedníci na-
hazovali zdě, nahoře na chodbě rákosovali mistři zednický s truh-
lářským Košťálkem číslo 84 a vedle stál Kreitner se synem, klenutí 
prasklo s náramným hřmotem, potlouklo 5 zedníků, zasulo poda-
vačku Marii Podolníkovou 20letou z  čísla 153, která po  odházení 
nalezena mrtva s hlavou roztříštěnou, s přelomeným křížem a po-
tlučenými hnáty, ubírala se s maltou vraty. Ostatní byli zasypání až 
po  hlavu, však od  úrazu ochráněni“. KM 769: „45letý Josef Sedlák, 
strojník z čísla 110 zastřelil se 8. 5. 1899 v čísle 153 po odsouzení 
k zaplacení dluhu, napadl zaměstnavatele Adolfa Andrese a poranil 
jeho paní, střelil se do lebky“.

Čp. 154
 V roce 1785 byl majitelem tohoto tehdy čp. 113 František Kinský, 
v roce 1812 Joseph Khinsky, v roce 1852 vdova Kašparová. Smlou-
vou trhovou z  15. 10. 1865 přešlo vlastnictví na  Jana a  Antonína 

Drašnerovi. Odstupním listem z roku 1879 se pak majitelkou stala 
Dorota Drašnerová. Smlouvou trhovou z roku 1896 přešlo vlastnic-
tví na Annu Drašnerovou a odstupním listem z roku 1903 na Marii 
Medkovou. Smlouvou trhovou ze 7. 2. 1907 se dalšími majiteli stali 
po polovině Josef Horák a Františka Horáková a další smlouvou tr-
hovou z  roku 1908 Josef Horák a  Anna Mrázková. Smlouvou od-
stupní z 22. 12. 1920 se Anna Mrázková stala majitelkou i druhé po-
loviny. Další majitelkou domu se stala v roce 1957 Růžena Šuchová 
a od ní ho pak v  roce 1982 koupili současní majitelé.
 Celkovou rekonstrukcí prošel dům v letech 1982 – 1984.
 V  roce 1890 tu bydlela majitelka polního hospodářství vdova 
Dorota Drašnerová, její syn, krejčovský dělník Josef, dcera, švadle-
na Marie a syn, krejčovský tovaryš František. Ve stejné době tu dále 
bydlel truhlářský tovaryš František Kobližek s  manželkou Františ-
kou a třemi dětmi, bednářský mistr Karel Drašner s manželkou Marií 
a synem Karlem, vdova Marie Čermáková a sirotek Terezie Prokšová. 
Dům měl čtyři místnosti, takže v každé bydlela jedna rodina. V roce 
1921 zde bydlela dělnice vdova Anna Mrázková a její syn, obuvník,  
Josef Mrázek a dcery Marie a Růžena. V roce 1930 zde stále bydlela 
vdova Anna Mrázková, její syn Josef, který byl obuvník, dcera Marie, 
která se později provdala a odstěhovala se do Broumova, a dcera 
Růžena, která se také odstěhovala. Josef Mrázek tu žil do roku 1978, 
jeho manželka Anna zde žila od roku 1957 do roku 1982, kdy se od-
stěhovala do domu s pečovatelskou službou. V letech 1932 – 1953 
tu také bydlela Jindřiška Mrázková. Od roku 1984 zde bydlí součas-
ní majitelé.
 Také k tomuto domu jsem našla jeden záznam v kronice města. 
KM 177: „Mrtvicí raněný. V sobotu dne 23. listopadu 1867 šel Josef 
Dudek, tkadlec s cuckovým plátnem ve 4hodiny ráno do Král. Hrad-
ce, naproti domku číslu 145 Jana Hrubýho „na  spáleništi“ na  zem 
klesl mrtev.“ Pohřeb měl z čísla 154 dne 24. listopadu.

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

Vzhled domu čp. 154 ve třicátých letech 20. století. 
Vpravo část původního domu čp. 391

Čp. 391
 V  roce 1877 se majiteli domu na  základě smlouvy trhové sta-
li Josef a  Marie Kupkovi, v  roce 1884 se majitelem celého domu 
stal Josef Kupka. V témže roce na základě odevzdací listiny  přešlo 
vlastnictví na nezl. Annu Kupkovou a nezl. Marii Kupkovou. V roce 
1885 byl dům prodán v  dobrovolné dražbě. Odevzdací listinou 
z  roku 1886 přešlo vlastnictví na  Jana Kopřivu a  další odevzdací 
listinou z  roku 1898 pak na  Alexandra Růžičku. V  roce 1910 dům 
koupil František Horák,  v  roce 1914 nechal připsat polovinu  ne-
movitosti Kateřině Horákové. V roce 1916 se  na základě odevzdací 
listiny stal majitelem jedné čtvrtiny Josef Horák  a  druhé čtvrtiny 

NĚCO Z HISTORIE
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Františka Horáková. Ta se na základě odevzdací listiny z roku 1920 
stala majitelkou ještě jedné čtvrtiny. V roce 1926 přešlo vlastnictví 
poloviny domu na  Annu Horákovou a  v  roce 1950 se na  základě 
smlouvy trhové převedlo vlastnictví také druhé poloviny na Annu 
Horákovou. V roce 1978 pak bylo vlastnictví čp. 391 po Anně Horá-
kové převedeno bytovému podniku. V roce 1990  pozemek město 
prodalo současnému majiteli.
 Původní starý dům stál těsně u vedlejšího čp. 154 a hned u ces-
ty. Městský úřad nechal dům v roce 1989 zbořit a na pozemku pak 
současný majitel postavil dům nový s původním číslem popisným.
V  roce 1890 tu bydlel obchodník s  nádobím Jan Kopřiva s  man-
želkou Kateřinou, dělník Hynek Šindler s  manželkou Antonií, pěti 
dcerami a  jedním vnukem. V  roce 1921 tu bydlela  soukromnice 
Kateřina Horáková, kolář Josef Junek s  manželkou Annou a  třemi 
dětmi. V roce 1930 tu pak bydlela dělnice Kateřina Horáková, stroj-
ní zámečník Karel Dlesek s manželkou Boženou, která byla dělnicí.  
Dál tu bydlela v  přední části domku Anna Horáková a  to do  roku 
1978, ve dvou místnostech v zadní části od roku  1953  bydleli Ma-
rie a Vladimír Černí, se synem Jaromírem a dcerou Annou. Ti se poz-
ději přestěhovali do přední části a bydleli zde do roku 1989. V nově 
postaveném domě bydlí od roku 1993 současní majitelé.

Čp. 155 
 V roce 1785 byl majitelem tehdy čp. 114 V. Kořízek, v roce 1812 
Wenzel Korzizek, v roce 1852 Jan Kopecký, smlouvou trhovou z 8. 2. 
1883 se majitelkou stala Františka  Durchánková  provdaná Jeníčko-
vá. V roce  1894 dům koupili Josef a Antonie Kovaříkovi. V roce 1929 
přešla část odstupním listem na  Emílii Moravcovou, v  roce 1939 
se Emilie Moravcová stala majitelkou celého domu. V roce 1959 se  
majiteli stali Josef a Anna Sixtovi. V roce 1973 se stal majitelem jed-
né poloviny jejich syn Josef a v roce 1988 se stal majitelem i druhé 
poloviny. 
 Přestavbou a přístavbou prošel dům v období let 1959-60.
 V roce 1890 tu bydlel obchodník s vejci a drůbeží František Jení-
ček s manželkou Františkou a syny  Janem a Josefem, dále vdovec 
František Macek, který vyráběl bačkory, se čtyřmi dětmi, dělnice 
vdova Marie Vyzinová se třemi dětmi. V roce 1921 tu bydlel dělník 
Josef Kovařík s manželkou, obuvník František Runštuk s manželkou 
a  čtyřmi dětmi, v  roce 1930 to byli dělník vdovec Josef Kovařík, 
vdova Emílie Moravcová se dvěma dětmi, dělník František Runštuk 
s manželkou a čtyřmi dětmi. Paní Moravcová tu bydlela až do konce 
padesátých let 20. století, poté tu bydleli Sixtovi. Josef Sixta zde žil 
v  letech 1960 – 1988, jeho manželka Anna  od roku 1960 do roku 
1973. Bydlely tu také krátce jejich dcery Lidie a Anna, které se od-
stěhovaly, a také syn Josef, který se rovněž odstěhoval. Vrátil se sem 
v roce 1996 a žije zde doposud.

Původní podoba domku  čp. 155
 na obraze Jaroslava Trnky z roku 1959

 Josef Sixta ml. je povoláním sklenář. Nejprve pracoval ve  skle-
nářstvích na  různých místech ve  městě, v  roce 1992 si zřídil 
soukromou sklenářskou živnost v  tomto domě a  provozoval ji 
do roku 2014.

Ze vzpomínek, materiálů a  fotografií poskytnutých paní Vlastou 
Novotnou, Miloslavem Rückerem, Josefem Sixtou a za přispění dalších 
spoluobčanů, z  kroniky města, obrazové kroniky města a  ostatních 
materiálů uložených ve  Státním okresním archivu v  Hradci Králové 
připravila za Heldovu městskou knihovnu Jana Rückerová.

TECHNICKÉ SLUŽBY TŘEBECHOVICE

 Dne 29.10.2017 zasáhla celou 
střední Evropu vichřice "Her-
wart" , která byla dle Českého 
hydrometeorologického ústavu 
nejničivější bouří od  orkánu KI-
RILL před 10-ti lety. Padlo mimo 
jiné tisíce m3 dřeva v  Německu, 
Polsku. V  ČR byla nejvíce posti-
žena Šumava a  Vysočina. Velké 
škody zaznamenaly městské 
lesy HK a  extrémně velké měst-
ské lesy Jaroměř.
 Její síla se velmi znatelně 
projevila také na lesním majetku 
města Třebechovice pod Ore-

bem, především v  části zvané 
"Lesopark BOR". Byly vyvráceny 
desítky stromů smrků, borovic, 
nevyjímaje ani staré silné duby.
Po  velké invazi - žíru podkorní-
ho hmyzu (kůrovců) na  smrku 
v  této lokalitě, které jsme celé 
dva roky čelili, přišla druhá vel-
ká rána. Během letošního roku 
(zejména září) jsme zlikvidovali 
stovky kůrovců pomocí feromo-
nových deskových lapačů a kla-
sických lapáků. Přesto gradace 
kůrovců byla ohromná  a museli 
jsme tak, jak nám nařizuje lesní 

zákon, mnoho napadených stro-
mů vytěžit (cca 50 m3). Jen jsme 
s  touto prací skončili, přišla po-
hroma ve  formě vichřice. Druhý 
komplex lesa zvaný "Cihelník" 
byl naštěstí poškozen jen mini-
málně.
 Z  důvodu bezodkladného 
zpracování kalamitního dříví 
a  především s  ohledem na  bez-
pečnost občanů - návštěvníků 
lesoparku, jsme byli nuceni pro-
střednictvím informačních tabu-
lí a místního rozhlasu na nezbyt-
nou dobu omezit vstup do lesa. 

Mnoho stromů bylo polovy-

vrácených, nalomených, čili 

velmi nebezpečných.

 Co bude následovat?  Výše 
uvedené rizikové stromy jsme 
již urychleně zpracovali, včetně 
dalšího dříví ležícího na cestách 
a  pěšinách. Práce je to však na-
máhavá, nebezpečná a  časově 
velmi náročná, také pro nedosta-
tek zkušených profesionálních 
dělníků. Bohužel i zpeněžení při 
prodeji bude problematické vli-
vem přebytku smrkové a  boro-
vé dřevní hmoty na  trhu a  také 

Stav obecních lesů Třebechovice pod Orebem.
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Následky vichřice v Lesoparku Boru, foto Tech. služby

Technické služby Třebechovice pod Orebem Vás zvou na

PRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEMPRAVIDELNÉ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

STŘEDA   14.30 - 16.15 hod

SOBOTA   13.30 - 15.15 hod

NEDĚLE   13.30 - 15.15 hod

Změny a informace na www.tstrebechovice.cz

v důsledku kvality  zpracované-
ho dřeva. Spadané stromy jsou 
hodně od odenku nahnilé, nebo 
rozlámané větrem.
 Po  vyčištění kalamitních 
ploch dojde již v  příštím roce 
k  zalesňování. Při něm budeme 
preferovat především dřeviny 
s větší stabilitou t.j. duby, buky, 
jedle, event. modříny a  dou-
glasky.
 Naší snahu a  vidinu nového, 
pevnějšího, pestrého krásného 
lesa však ocení až další generace 
- doufejme !! To je úděl lesníků.
Jako správci lesa chceme obča-
ny města ubezpečit, že bez zá-
važných důvodů (zdravotní stav-
-souše,zlomy a pod.) nebudeme 

Poděkování 

Vážená redakce,
rádi bychom poděkovali firmě  MERCEL,cutting Knives,s.r.o. za  fi-
nanční dar našim dvojčatům Lucince a Ivaně Jedličkové v složité 
rodinné situaci. Velmi si pomoci vážíme, nestává se to každý den. 
Děkujeme!

Ivona a Miroslav Jedličkovi

žádný zdravý starý strom v Le-

soparku BOR kácet!

 Závěrem mi dovolte, vzhle-
dem k  blížícímu se konci ka-
lendářního roku, abych všem 
popřál pěkné a  klidné vánoční 
svátky a  v  novém ruce 2018 
hodně štěstí a pevné zdraví.

V Ledcích 11.11.2017
Odborný lesní hospodář

 Ing. Bohumír Petruška

KULTURA

Výstavy betlémů v muzeu

 Přijďte nasát vánoční at-
mosféru na  dvě nové výstavy 
do  třebechovického muzea. 
První výstava nese název Betlé-
my z  Orlických hor a  navazuje 
na  předchozí výstavy věnova-
né jednotlivým betlemářským 
oblastem České republiky. Pre-
zentuje převážně lidové řezbáře 
z Orlických hor a jejich podhůří. 
 Každý betlém si v  sobě nese 
příběh. Příběh svého autora, kte-
rý betlém vytvořil.  A tak i ve vý-
stavě naleznete životní příběhy 

tvůrců betlémů. Uveďme ales-
poň jeden z  nich. Paní Anna Ví-
tová z  Vysokova u  Náchoda  již 
jako malá holčička ráda vyřezá-
vala zavíracím nožíkem do  dře-
věných špalíků. Když se později 
provdala, chtěla si na  první Vá-
noce s  manželem postavit bet-
lém, který si koupila v  dětství. 
Figurky však byly rozbité. Po-
kusila se je opravit, ale oprava 
se nepovedla. Rozhodla se tedy 
vyřezat si vlastní Svatou rodinu. 
Manželovi se figurky líbily a  to 
jí povzbudilo k  další činnosti. 

Třebechovické muzeum betlémů (TMB)
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DS SYMPOSION

Doprovodný program k výstavám:

Ukázky malování betlémů – 16. prosince předvede Věra Priharová 
„Jak vzniká malovaná figurka do betlému“. 

Ukázky řezbářské práce – 9. a  10. prosince řezbářka Barbora 
Kabelová předvede návštěvníkům, jak z  obyčejného špalíčku 
dřeva vznikne řezbářské dílo. 

Otevírací doba Třebechovického muzea betlémů

Celý prosinec prodloužená otevírací doba do 17.00 hod.
Od úterý 19.12. - 31. 12. 2017 otevřeno denně 9.00 – 17.00 hod.
Pouze 24. a 31.12. 2017  9.00 – 12.00 hod.
Podrobná otevírací doba viz www.betlem.cz

Betlémské trhy

 Čas vánoční se urychleně blíží a s ním spojené, celoročně očeká-
vané Betlémské trhy. Ty Vás dozajista přesunou do dob, kdy se lidé 
města betlémského dělili o  svůj sortiment a  dovednosti v  úzkých 
uličkách, propletených tržními stánky se zbožím všeho druhu. 
 Přijďte si užít atmosféru Vánoc na Masarykovo náměstí v Třebe-
chovicích pod Orebem a to v sobotu 16. prosince 2017 od 9:00 hod. 
Připraven je bohatý kulturní program jako například vystoupení 
Petry Černocké, zazní vánoční duety v podání Zbyňka Drdy a Hele-
ny Hamplové, muzikál „O dvanácti měsíčkách“ (ZUŠ Třebechovice), 
pěvecký sbor Rolnička (ZŠ Sezemice). Čeká na Vás mnoho prodej-
ních stánků s vánoční tematikou. Po celou dobu konání trhů bude 
otevřeno a volně zpřístupněno Třebechovické muzeum betlémů.
Další informace naleznete na webových stránkách:
www.betlemsketrhy.cz

Za Kulturní středisko Třebechovice Milan Šatník.

Dále pro Vás připravujeme:
▪ Pondělí 25. 12. 2017 od 14:00 hod.

před Třebechovickým muzeem betlémů

1. SVÁTEK VÁNOČNÍ – BOŽÍ HOD

Vánoční a fanfárová hudba patří k Vánocům, poslechněte si ji v po-
dání Třebechovických trubačů.

▪ Úterý 26. prosince 2017 od 14:00 hod.

před Třebechovickým muzeem betlémů

2. SVÁTEK VÁNOČNÍ – ŠTĚPÁN

Pokračování vystoupení Třebechovických trubačů s vánočním pro-
gramem.

▪ Pátek 29. prosince 2017 od 19:00 hod. 

Kulturní dům Třebechovice pod Orebem

Předsilvestrovský večírek s hity 80. a 90. Let

Zveme vás na  velkolepý RETRO večírek, který se ponese v  duchu 
nejznámějších tanečních písní, které vám namixují DJ FERBAS a DJ 
ROMAN.
Více informací na www.betlem.cz

▪ Pondělí 1. ledna 2018 od 15:30 hod.

Masarykovo náměstí

NOVÝ ROK

Za  zvuku slavnostních fanfár Třebechovických trubačů a  projevu 
starosty města ing. Jiřího Němce přivítáme společně rok 2018. 

Rozloučení s Jaroslavou Královou

V listopadu nás navždy opustila 
ve věku 89 let dlouholetá členka 
našeho souboru paní Jaroslava 
Králová. Její poslední role byla 
babička v  Jiráskově Lucerně 
a  přesně takovou si ji budeme 
uchovávat v  našich vzpomín-
kách, milou a vlídnou.    

Slovy Rudolfa Faltejska:
Naše Járinka Králová po  vzoru svých rodičů od  mládí vstoupila 
na  jeviště a  divadlu věnovala velkou část svého života. Desítkám 
postav vdechla život a stovkám diváků přinesla potěšení a dobrou 
náladu.  Pracovala ve školce, nejdřív jako učitelka, posléze jako ře-
ditelka. To mohou dělat jen velmi trpěliví lidé. Těžko si představíte, 
kolik tkaniček musela zavázat u botiček svých žáčků a s jakou peč-
livostí je pomalu připravovala na  školní vyučování. To byl vlastně 
hlavní rys její osobnosti. Trpělivost a  dobrá nálada. Nevzpomněli 
jsme na žádnou chvíli, kdy někoho zklamala.
Milá Járinko, děkujeme za Tvé přátelství a radost.  

Cena diváka 46. ročníku přehlídky

SYMPOSION 2017

s podtitulem „Divadlo nás baví“

 Cenu diváka získal DS Hronov s  představením Vojnarka. Druhé 
místo obsadili společně DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou Muž 
7 sester a Jindřich Tošner s autorským divadlem Šach králem.
 Gratulujeme vítězům a  děkujeme všem, kteří si v  podzimním 
čase našli cestu za amatérským divadlem.

Za svůj život vyřezala osm men-
ších i větších betlémů a opravila 
mnoho figurek do betlémů svým 
sousedům a známým. Nikdy ne-
viděla profesionálního řezbáře 
při práci, na  vše si musela přijít 
sama, svojí pílí a talentem. Daři-
lo se ji vyřezat i exotická zvířata 
z  tříkrálového průvodu. A  to 
bylo opravdu těžké, protože 
velblouda viděla pouze jednou 
v  cirkuse a  slona nikdy. Tak si 
musela půjčit od  vnoučat ob-
rázkovou knihu a  slona vyřezat 
podle předlohy v knize. 
 Vánoční výstava je pro Vás 
připravena v  1. patře muzea pod 
názvem Malované Vánoce. Na-
leznete zde malované betlémy 
papírové i dřevěné od nás z České 
republiky, ale i  několik betlémů 
exotických z  Peru, Mexika nebo 
ruskou matrjošku jako Svatou ro-

dinu. Sbírku betlémů muzeu od-
kázala paní Radmila Zuman, Češka 
dlouhá léta žijící v Americe. Ve své 
poslední vůli měla přání, aby se 
její sbírka doslala zpět do  České 
republiky konkrétně do  muzea 
betlémů v Třebechovicích. 
 Pro místní občany bude ur-
čitě zajímavé prohlédnout si 
betlém třebechovické rodačky 
Věry Priharové, která do  svého 
velkého malovaného betléma 
zakomponovala podobu několi-
ka historických zdejších staveb. 
 Výstavu doplňují obrazy, ale 
ne klasické malované, ale vyšíva-
né. Jejich autorem je Milan Bro-
dina ze Dvora Králové, který se 
vyšívání obrazů věnuje již 50 let.

P. Jahnová
(Obrázky ke článku jsou 

na poslední straně obálky).

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

Jedná se o hloubkové čištění
profesionálním strojem.

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992,
www.cisteni–interieru.cz

INZERCE
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SPORT

Třebechovická přípravka ledního hokeje na vítězné vlně !

 První polovina listopadu 
2017 zastihla třebechovický roč-
ník 2009 oddílu ledního hokeje 
SK Třebechovice p.O. ve  skvělé 
formě. V  sobotu 11.11.2017 se 
tým zúčastnil turnaje O  pohár 
Spartaku v  Novém Městě n. M. 
Mezi osmi týmy turnaje nena-
šli mladí hokejisté přemožitele 
a  postupně si poradili s  oddíly 
z mnohem větších měst -  2x Ná-
chod, Jaroměř, Hradec Králové, 
Rychnov n.K. a  Nymburk. První 
místo si jednoznačně zasloužili 
předvedenou hrou i  dosažený-
mi výsledky.
 Na státní svátek, 17.11, stejný 
tým, společně s  kategorií 2008, 
přijal pozvání na  charitativní 
turnaj Rebečina křídla v Chrudi-
mi. Turnaj byl pořádán na  pod-
poru Rebeky Čihákové, která 
trpí nevyléčitelnou nemocí 
„motýlích křídel“. Vedle našeho 
týmu se turnaje zúčastnili i  ho-
kejisté ze Žďáru n. S., Chrudimi, Hráči hokejové přípravky, ročníky narození 2008 -2009

Šumperka a  Kobry Praha. Roč. 
2009 celým turnajem prošel bez 
ztráty bodu a opět pro sebe ur-
val 1. místo. Kluci postupně po-
razili Žďár n. S. 9:4, Kobru Praha 

9:4, Chrudim 14:4 a  Šumperk 
9:3 a  s  celkovým skóre 41:15 
ve  velmi dobře obsazeném tur-
naji naprosto dominovali. Kluci 
ročníku 2008 si poradili s  Kob-

rou Praha (7:5), bohužel ostatní 
týmy byly nad jejich síly - i když 
někdy jen o kousek a s celkovým 
skóre 18:37 obsadili páté místo.
Mgr. Roman Šinkovský, trenér

 Rybářský kroužek si může 
připsat další úspěšnou sezonu 
s několika velice nádhernými vý-
sledky, které během celé sezony 
byly dosaženy.
 Mezi největší můžeme počí-
tat účast  na  Mistrovství světa 
v juniorských kategoriích v Irsku 
v městě Cork. Děkujeme závod-
níkům DAVIDU VEJSOVI v  ka-
tegorii U  15 a  DAMONU RICH-
TEROVI v  kategorii U  20. Tito 

závodníci pravidelně po  celou 
sezonu dosahovali výborných 
umístění a  svými výsledky byli 
nominováni do reprezentačních 
teamů ČR. Zde dosáhl lepšího 
výsledku DAVID VEJS, který se 
umístil na 30.místě ve své kate-
gorii. DAMON RICHTER v sobot-
ním závodě byl v  roli náhradní-
ka a  jeho výsledek na  spodním 
konci výsledkové listiny byl toho 
příčinou.

 V  kategorii žen nás už 
po  dlouhá léta reprezentuje 
BARBORA BAČINOVÁ, která svý-
mi výsledky už patří mezi stálice 
v této kategorii. Letošní Mistrov-
ství světa se pořádalo na pro nás 
dobře známé trati, v maďarském 
Szolnoku. Zde se umístila Barbo-
ra na krásném 14. místě z 95 zá-
vodnic a družstvo ČR na 5. místě, 
když po  sobotním závodě bylo 
první. Bohužel pokažený závod 

Rybářský kroužek „Lipani“ Třebechovice 2017

 LIPANI TŘEBECHOVICE - vítězné družstvo územního kola Zlaté udice. Foto Zbyněk Bačina

jedné závodnice z  družstva od-
sunul naše družstvo na 5. místo.
 Na  domácích mistrovstvích 
ČR jsme obhajovali medailová 
umístění z  předešlých sezon. 
Titul  mistr ČR v  kategorii U  25 
si vybojoval v  Šumperku JAN 
VESELÝ a  družstvo ve  složení 
VEJS, KRIŠTOF, VESELÝ skon-
čilo na  neoblíbeném 4. místě. 
Na mistrovství ČR žen ve středo-
českých Kamenných Žehrovicích 
vybojovala BARBORA BAČINOVÁ  
2. místo v jednotlivcích i v druž-
stvech.
 Naši mladí se také úspěšně 
účastní nejvyšších domácích 
soutěží. Ve  2. lize skupiny B se 
DAMON RICHTER a TOMÁŠ KRIŠ-
TOF umístili s  družstvem NOVÉ 
STRAŠECÍ COLMIC na  pěkném 
3. místě, když ještě před posled-
ním závodem bojovali o  příčku 
nejvyšší a postup do 1. ligy. I naši 
nejmenší z  kroužku se činili při 
nejprestižnější soutěži jakou je 
ZLATÁ UDICE. Na územním kole 
v  Hradci Králové družstvo MO 
ČRS TŘEBECHOVICE zvítězilo 
a  v  jednotlivcích vyhrál DAVID 
VEJS. Na  výborném druhém 
místě se umístil FILIP NENTVICH. 
V  kategorii juniorské vyhrála 
NIKOLA VAŇKOVÁ a  všichni po-
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stoupili do Národního kola Zlaté 
Udice. Zde s  družstvem Výcho-
dočeského územního svazu vy-
bojovali 2. místo .
 Nejsou to jen tyto závody. 
Děti jich mají za  celý rok za  se-
bou moc a  úspěchy i ostatních 
by bylo na  další stránky. Chtěli 
bychom tímto poděkovat všem, 
kteří naše reprezentanty a krou-
žek „LIPANI„ letošní rok podpo-
rovali: MO ČRS TŘEBECHOVICE,  
Krajský úřad v  Hradci Králové, 
Městský úřad v  Třebechovicích, 
Obecní úřad v  Jeníkovicích, 
DDM v TŘEBECHOVICCÍH. Děku-
jeme i všem rodičům.

Za všechny závodníky a děti 
kroužku děkují 

BAČINA ZBYNĚK,
 POČAROVSKÝ ALEŠ

Barbora Bačinová - Mistrovství ČR žen 2. místo Jan Veselý - mistr ČR kategorie U 25 - Šumperk
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

 Neustále se setkáváme s  odkládáním bioodpadu ze zahrádek 
mimo určená stanoviště – například na kraj lesa nebo do příkopů 
a na okraj pole. Ukládání odpadů mimo vyhrazená místa je přestu-
pek podle zákona o odpadech.
Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o  odpadech a  o  změně některých 

dalších zákonů

§ 69 odst.2: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neopráv-
něně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa.
odst.4: Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč, jde-li o přestu-
pek podle odstavce 2
odst. 5: Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává obecní úřad
Dle Obecně závazné vyhlášky města Třebechovice pod Orebem 
č.3/2012, 
Čl.6 Sběr bioodpadu: 

Bioodpad je odpad rostlinného původu (tráva, kompost, stromo-
vá a  keřová zeleň …), ukládá se do  velkoobjemových kontejnerů 
na určená stanoviště :

- stálá stanoviště: u hřbitova v Třebechovicích p.O. a Nepasicích

- krátkodobě přistavené kontejnery v  jarním období na  stanovi-
štích předem zveřejněných obvyklým způsobem (městský roz-
hlas, místní časopis …)

Městská policie informuje: Nakládání s bioodpadem
- kontejnery přistavené pravidelně od jara do podzimu na 12 sta-

novištích (rok 2017 již skončeno - pro rok 2018 bude aktuálně 
uvedeno v Haló)
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JENÍKOVICE

OČELICE

 Tak nám nastoupilo chladné 
počasí. Deštivé dny nám myslím 
na  dobré náladě moc nepřidají. 
Ale až napadne sníh, určitě to 
bude lepší. Čeká nás též advent 
a  vánoční čas. Jako každý rok, 
i  letos Vám popřeji, abyste tuto 
dobu přečkali pokud možno 
v klidu a pohodě. Zkuste se po-
vznést nad předvánoční chaos, 
najděte si chvilku na  posezení, 
pobavení a  hlavně vyslechnutí 
dětí, pro které jsou Vánoce ne-
zapomenutelným obdobím.

Co se v Jeníkovicích událo?
 Opět spolek „Cihelna“. Jeníko-
vický spolek, který se aktivně vě-
nuje práci s  dětmi i  dospělými. 
Pro všechny zájemce připravuje 
spoustu akcí. I v listopadu jste se 
mohli všichni zúčastnit. V neděli 
19. listopadu se konalo advent-
ní tvoření pro děti i  dospělé. 
Opět na  sále obecní hospůdky. 
Oprášil se jeníkovický betlém, 
sestavil se a  byly pro něj vyro-
beny nové postavičky. Zdobily 
se vánoční perníčky a  vyráběly 
další adventní dekorace. Opět 
nádherná akce, která přinesla 
i prima sousedské posezení.

Co nás v Jeníkovicích čeká?

Sobota 2. prosince 2017 – tradiční rozsvícení vánočního stromu 
v Jeníkovicích

Úterý 5. prosince 2017 – „Pomikulášská“ v jeníkovické hospůdce 
– samozřejmě hlavně pro děti

Neděle 10. prosince 2017 – posezení pro seniory, od 16:00 ho-
din

Neděle 17. prosince 2017 – předvánoční koncert v  kostele sv. 
Petra a Pavla v Jeníkovicích

Co nás čeká v jeníkovické „plesové“ sezóně 2018?

Sobota 13.ledna 2018 – Myslivecký bál

Sobota 17.února 2018 – Ples SDH Jeníkovice

Sobota 3. března 2018 – Candrbál na téma „Divoký západ“

Sobota 17. března 2018 – Ples sportovců Jeníkovice

Jeníkovičtí fotbalisté a  milovníci sportu zvou i  další příznivce 
na tradiční fotbálky, které probíhají každou sobotu od 14:00 ho-
din. Je nutné s  sebou vzít i  jinou vhodnou obuv (ne kopačky). 
Kope se již i na novém hřišti. Prostě podzimní sezóna byla ukon-
čena a naši fotbalisté se s ní nějak nechtějí rozloučit…

Každou neděli od 9:00 hodin probíhá cvičení s pejsky. Tuto akti-
vitu Vám nabízí Katka Javornická a  Adla Michková. Pokud máte 
zájem, přijďte nebo se ozvěte.

A  pravidelné cvičení v  zasedačce obecního úřadu.. Každé úterý 
od 19:00 hodin je to jóga s Jitkou a každou středu od 18:30 hodin 
je to cvičení s Renatou. Tak ženy… Přijďte si zpevnit tělíčka..

Stručně z obce
 Na 11. prosince je naplánová-
no veřejné zasedání zastupitel-
stva obce. Projednávat se bude 
provozní řád víceúčelového 
hřiště, pravidelné body týkající 
se konce kalendářního roku, po-
platky za komunální odpad, …
Nově vybudované hřiště již je 
možné používat. Již nyní si mů-
žete půjčit klíč případně u spor-
tovců, nebo je na  obecním úřa-
dě (tedy přes Lenku Kosařovou 
nebo Václava Jánského). Na  in-
ternetových stránkách obce je 
umístěn i  rezervační formulář. 
Blíže klidně volejte 724179758, 
Lenka Kosařová.

 Ke  konci roku 
tedy jen krátce. 
Za  zastupitelstvo 
obce Jeníkovice 
přeji všem krásné 
a  pohodové Vá-
noce. Do  Nového 
roku mnoho zdravíčka, štěstíč-
ka, úspěchů, pohody a  do  toho 
roku 2018… vykročte pokud 
možno pravou nohou…

Ing. Lenka Kosařová

 V  pátek 3. listopadu 2017 
byla slavnostně otevřena silni-
ce II. třídy Ledce-Opočno, která 
byla rekonstruovaná od  konce 
obce Ledce po  konec Očelic. 
Cílem této akce bylo zlepšení 
stavebního stavu silnice, zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu 
a chodců. Délka rekonstruované 
silnice je přibližně 3 km. Inves-
torem této akce byl Královéhra-
decký kraj, stavba stála téměř 
40 mil Kč a trvala 3 měsíce. Do-
davatelem stavby byla Společ-

nost pro silnici Ledce-Opočno, 
jejímiž členy jsou firma Chládek 
a Tintěra, Pardubice a.s. a  PORR 
a.s..
 Slavnostního otevření silni-
ce se zúčastnil nejen náměstek 
hejtmana Královéhradeckého 
kraje M. Červíček, radní Králové-
hradeckého kraje, ale i  zástupci 
Údržby silnic Královéhradecké-
ho kraje, firmy Chládek a  Tin-
těra, firmy PORR, obcí Očelice 
a  Ledce. Přestřihnutí pásky 
a  slavnostní projevy ke  stavbě 

Slavnostní otevření silnice II. třídy Ledce-Opočno – 1. etapa
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probíhaly od 14 hodin na křižovatce „U Bídy“, kde je také umístěn 
samotný pamětní kámen. Poté ještě následoval raut pro zúčastně-
né osoby v hospodě na hřišti v Očelicích. 
 Příští rok by měla následovat 2. etapa „akce II/298 Ledce-Opoč-
no“, která by měla začínat za křižovatkou na Polánky n. D. a končit 
v místě napojení obchvatu Opočna před čerpací stanicí. 

Oprava chodníků a kanalizace
 V nynější době probíhají dokončovací práce na opravě chodní-
ků, které by měly být hotovy do konce listopadu. Bylo to náročné 
léto a podzim, plné bagrů, dlažby, asfaltu, písku, nákladních vozidel 
a jiné techniky… 
 Teď už nás do konce roku čeká jen advent v krásných a uklize-
ných Očelicích! ☺ Užívejte si kouzelné předvánoční období v klidu, 
není přeci důležité kolik druhů cukroví máme, nebo zda jsou všude 
vyčištěná okna.

Autor: Bc. Ivana Novotná

Autor fotografií: Bc. Ivana Novotná

Připravované akce v Očelicích:

9. prosince 2017 Setkání seniorů v  Bolehošti (obce Bolehošť,
 Očelice, Ledce)

25. prosince 2017 Vánoční zpívání u kapličky

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

JÍLOVICE

Vítání občánků 
 Dne 11. 11. byly do společenství občanů naší obce přivítány tyto 
děti: Šimon Jirásko, Lukáš Jirásko, Richard Šrámek a Ester Nováková. 
Zván byl ještě Jan Špaček, ale ten se pro nemoc nezúčastnil. Malé 
občánky, jejich rodiče, prarodiče a ostatní hosty přivítala na Obec-
ním úřadě v Jílovicích předsedkyně kulturní komise paní Rydlová. 
Žáci ZŠ v  Českém Meziříčí novorozeným dětem přednesli několik 
básniček. Pan starosta popřál jménem svým a  jménem zastupite-
lů obce dětem vše nejlepší, šťastný a krásný domov, hodně zdraví 
a bezstarostný život v naší obci. Rodičům nezměrné množství trpě-
livosti, lásky a vzájemného porozumění při výchově dětí. Po předá-
ní dárečků a květin, nastalo fotografování. S úsměvem na tváři se 
pak všichni rozešli do svých domovů. 

Přání
Křesťanský kalendář je krásný náhrdel-
ník seskládaný z různých svátků. Někte-
ré korálky jsou drobné a  nenápadné, 
jiné září zelení, jako třeba Velikonoce, 
jiné různobarevně kvetou – jako Letnice, 
ale svým leskem a třpytem drahého ka-
mene se odlišují Vánoce, které se rych-
le blíží. Vánoce jsou nejkrásnější svátky 
v  roce. Je to čas k  radosti, čas k  veselí, 
čas ke štěstí a čas být všichni spolu. Ob-
darovávejte se nejen dárky, ale i láskou, 
která je v našich srdcích.

Starosta V. Ježek a zastupitelstvo obce
Vítání občánků v Jílovicích, foto Ježková
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NEPASICE

Několika slovy z Nepasic 

….. dne 11.listopadu uspořádal SDH HASIČSKOU ZÁBAVU v Mo-
toazylu.

….. dne 19.listopadu proběhlo v takto pokročilém čase, tedy netra-
dičně UZAVÍRÁNÍ NEPASICKÉ CYKLOSEZÓNY.

…..dne 1.prosince proběhne od 17:00 hodin SETKÁNÍ DĚTÍ S MI-

KULÁŠEM A JEHO DRUŽINOU na hřišti od 17:00 hodin.

….. dne 1.prosince proběhne od 18:00 hodin VÝROČNÍ ČLENSKÁ 

SCHŮZE SDH NEPASICE.

….. na  1.adventní neděli (3.prosince) v  18:30 hodin ROZSVÍTÍME 

NOVÝ VÁNOČNÍ STROMEČEK.

….. na Štědrý den bude již tradiční setkání ŠTĚDROVEČERNÍ VY-

ZVÁNĚNÍ. Hrnéčky sebou, svařáček bude.

….. dne 30.prosince se někteří cyklonadšenci zúčastní 22.ročníku 
POSLEDNÍHO KOPCE v Poběžovicích.

….. nepasický cyklotým zve na SILVESTROVSKOU VYJÍŽĎKU. Sraz 
ve  12:00 na  mostě v  Nepasicích. Cílem je rozhledna Milíř, bufet 
U Vlka a pak domů.

Protože jde o  poslední letošní příspě-
vek do  Třebechovického Haló, tak mi 
dovolte nejenom jménem svým, ale 
i  jménem Nepasického osadního vý-
boru do nového roku 2018 popřát jen 
to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti a ať se Vám podaří vše, na co 
sáhnete.

 Obyvatelé Nepasic na Královéhradecku by se v budoucnu mohli 
dočkat vlastní železniční stanice. Díky ní by se výrazně zlepšila do-
pravní obslužnost obce. V současné době musí lidé pro cestování 
do  okolí využívat hlavně autobusovou dopravu nebo železniční 
stanici v Blešně. 
Se záměrem vybudovat zcela novou železniční stanici v Nepasicích, 
které jsou místní částí Třebechovic pod Orebem, přišel Královéhra-
decký kraj. Výstavba zastávky je navázána na plánované zdvouko-
lejnění tratě v úseku Velký Osek - Hradec Králové - Choceň.
„Správa železniční dopravní cesty prověří tuto možnost v rámci pří-
pravné dokumentace stavby. Výstavbu zastávky by plně financova-
la SŽDC“ říká za Správu železniční dopravní cesty Marek Illiaš.
Zatím tedy není jasné, zda k samotné výstavě vůbec dojde. Vše je 
otázkou dalších jednání mezi krajem a SŽDC.
Vedení Třebechovic pod Orebem myšlenku hetmanství podporuje, 
říká nezávislý starosta Jiří Němec: „Vidíme v  tom zlepšení doprav-
ní dostupnosti občanů Nepasic jak do Třebechovic, tak do Hradce 
Králové. Samozřejmě, jedná se o  zastávku, která bude využívána 
regionální dopravou, nikoliv mezinárodními rychlíky.“
Pokud kraj najde se zástupci SŽDC společnou řeč, mohli by se lidé 
z Nepasic, kde se v budoucnu plánuje rozsáhlá výstavba rodinných 
domů, poprvé svézt vlakem v roce 2023. Modernizace stávající trati 
je totiž navázána na evropské dotace a práce potrvají zhruba za 2,5 
roku. Díky opravě trati se zkrátí dojezdové časy.
„Zvýšení rychlosti je navrženo do  120 kilometrů v  hodině v  úse-
ku Hradec Králové - Choceň. V  současné době jsme zahájili práce 
na zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení 
pro stavbu modernizace traťového úseku Hradec Králové - Týniště 
nad Orlicí,“ říká Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty.

Obyvatelé Nepasic na Královéhradecku

by se mohli dočkat vlastní železniční stanice

Milan Baják, Václav Pilný, zdroj: https://hradec.rozhlas.cz/obyvatele-nepasic-
-na-kralovehradecku-se-mohli-dockat-vlastni-zeleznicni-stanice-6197361Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech

LEDCE

V listopadu se v Ledcích událo

Úklid areálu hřiště v Ledcích. 
Foto Jaroslava Zemánková

 Podzimní brigáda na  úklid 
obce se tentokrát uskutečni-
la v  pátek 17. listopadu. Brzy 
ráno to však vypadalo na  to, 
že se kvůli dešti bude hledat 
termín náhradní. Počasí se 
ale rychle umoudřilo, přesta-
lo zcela pršet, a  tak mohli bri-
gádníci začít s  úklidem. Tak 
jako v uplynulých letech i letos 
pracovalo hned několik skupin 
na  několika místech v  obci. 
Jedna skupina, ta nejpočet-
nější, měla za  úkol uklidit celý 
areál hřiště a  koupaliště. Tady 
je nejvíce práce s hrabáním lis-
tí, kterého byl nakonec jeden 
zcela zaplněný velkoobjemo-
vý kontejner a  dva traktorové 

17. 11. Podzimní brigáda

               na úklid obce
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Výtvarný kroužek pro děti

 Po skončení hasičské soutěžní sezóny se děti přes zimu schází v klubovně na výtvarném kroužku, kde pro ně vždy přichystá zajíma-
vou tvořivou činnost Jaroslava Zemánková. Poprvé se děti sešly v pátek 10. listopadu a pustily se do výroby andílků z šišek. Sešlo se 
celkem 9 dětí a během hodiny jsme mohli vidět různé variace andílků, které poslouží k předvánoční výzdobě naší klubovny nejen uvnitř, 
ale i na oknech venku. 
 Kroužek se bude konat každých 14 dní vždy v pátek v 16:00 hodin a jsou vítány všechny děti, které mají chuť kreativně tvořit.

Účastníci výtvarného kroužku v klubovně za obchodem. Foto Ing. Jana Petříková

Připravované akce 

 9. 12. Zájezd do Prahy na muzikál „Mefisto“ (divadlo Hybernia), vstupenky jsou v prodeji na obecní
  úřadu

 9. 12. Předvánoční setkání seniorů ve Společenské sálu Obecního hostince v Bolehošti

 23. 12. Zpívání u vánočního stromu na návsi v Ledcích od 18.00 hodin

 26. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu v klubovně za obchodem od 14.00 hodin

vleky. Další skupina pracovala 
na úklidu celé návsi, v okolí ob-
chodu, dětském hřišti, na hřbi-
tově a  též se povedla uklidit 
i  část krajnic u  hlavní silnice. 
Třetí skupina brigádníků pak 
v Klášteře nad Dědinou uklidila 
a odvezla nahrabané listí v  lip-
kách. Za  dopoledne bylo vše 
uklizeno, odměnou pak byla 
účastníkům opečená klobása 
v klubovně za obchodem. 

 Poděkování patří všem, kte-
ří přišli pomoci (31 dospělých 
a 15 dětí) a dále těm, kteří pra-
videlně zapůjčují na  brigády 
svoji techniku (traktory s  vle-
ky), bez které by brigáda usku-
tečnit snad ani nešla.

Miloš Čihák

Veřejné

zasedání zastupitelstva

obce Ledce

se uskuteční v pondělí

11. prosince 

od 18.00 hodin 

na obecním úřadu.

Poplatek za  psa za  rok 2017
mohou občané uhradit na obec-
ním úřadu vždy ve  čtvrtek 
18.00 - 20.00 hodin.
Výše poplatku 60 Kč za  psa, 
za  druhého a  každého dalšího 
psa téhož majitele 120 Kč.

Stručné informace z obecního úřadu



Z VÝSTAV BETLÉMŮ V MUZEU

Betlémy fotila - Petra Jahnová, vedoucí muzea
Z výstavy / vernisáže / foto pořídila - Marta Nosková

pf P.Matuška




