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SLOVO STAROSTY

INFORMACE Z MÚ

Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, 
vážení občané města Třebechovice pod 
Orebem, milí návštěvníci našeho města, 
vítejte na Masarykově náměstí v podve-
čer první adventní neděle!
Jak ten čas letí! Uběhlo zase již několik 
týdnů od chvíle, kdy jsme oslavovali, tak 
povedeně, sté výročí vzniku republiky, 
a máme tu opět začátek prosince a chys-

táme se společně na  advent. Mám upřímnou radost, že jste opět 
dorazili v tak hojném počtu, a věřím, že se nám toto kouzelné ob-
dobí podaří parádně nastartovat. Třebechovičtí trubači pro to zatím 
udělali maximum. Za pár minut se rozzáří náš krásný vánoční smrk 
ze štěnkovských hvozdů a  pak již to nejočekávanější – ohňostroj 
podbarvený podmanivou hudbou.
Vcelku nenápadně jsem před chvílí zmínil letošní stoleté výročí 
vzniku republiky. A v  tuto chvíli se přímo nabízí připomenout sto 
let staré Vánoce, Vánoce první republiky, Vánoce našich dědů a ba-
biček, pradědů a prababiček. 
Jak tedy vypadaly takové svátky? Během adventu se lidé chystali 
na Štědrý večer a následující dny. Ženy smýčily, nakupovaly záso-
by, vařily a pekly. Na venkově se občas konala ještě zabijačka. Muži 
připravovali hospodářství na zimu, štípali dřevo a stavěli betlémy. 
Pracovní den byl velmi krátký, řídil se světlem a toho bylo začátkem 
prosince nejméně z celého roku. „Málo světla a chlad lidi brzy sta-
hoval domů, do světnice, jediného místa v domě, kde se řádně topi-

Z projevu starosty města při rozsvícení vánočního stromu

lo a svítilo, byť by to bylo jediné světýlko na stole či jinde. Po čtvrté 
hodině odpolední již stejně umírněný rytmus dne utichal. Sedí se 
u stolu a kamen, povídá se, konají se drobné práce, na které je ales-
poň trochu vidět. Navíc jsou zde všechny generace,“ popisuje znal-
kyně českého folkloru Jiřina Langhammerová v knize Lidové zvyky. 
Vraťme se ale do současnosti a pokusme se v naší uspěchané době 
alespoň trochu přiblížit poetičnosti tohoto klidného předvánoční-
ho a vánočního období tak, jak to uměli právě naši předkové. A jak 
se nám to podaří? Zúčastněte se například tradičních akcí, které pro 
Vás připravilo město Třebechovice p. O., naše Kulturní středisko při 
TMB a řada dalších organizací a spolků.
Letos nám zpříjemní čekání na  vánoční svátky tradiční akce: pří-
jezd sv. Mikuláše, nedělní adventní koncerty, vytrubování Třebe-
chovických trubačů, pátý ročník, dnes již tolik vyhledávaných, Bet-
lémských trhů, tentokrát v  trochu jiném kabátě, betlémské světlo 
od třebechovických skautů či půlnoční mše v kostele sv. Ondřeje. 
V neposlední řadě si většina z nás jen těžko dokáže představit pro-
žití vánočního času bez návštěvy našeho skvostu, Proboštova bet-
léma. V  muzeu budete moci mimo jiné zhlédnout i  nové výstavy 
nazvané Betlémy z  Orlických hor II a  Babiččiny betlémy. Veškeré 
termíny pak najdete v našem periodiku Třebechovické Haló.
Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, vážení občané města Třebe-
chovice pod Orebem, dovolte mi popřát Vám všem poklidné a pří-
jemné prožití adventu, ty nejkouzelnější vánoční svátky a všechno 
dobré v roce 2019.

Mgr. Roman Drašnar, starosta města

 ◘ Rada města schvaluje složení povodňové komise města Třebe-
chovice pod Orebem od 20. 11. 2018 následovně:

Předseda Mgr. Roman Drašnar  starosta
Místopředseda Ing. Stanislav Jech místostarosta
Tajemník Miroslav Pavlíček tajemník MěÚ
Člen Ing. Václav Labuť vedoucí odboru správy majetku MěÚ
Člen Pavel Ulrich ředitel Technických služeb
  Třebechovice p. O.
Člen Ing. Ladislav Pinkava velitel JSDH Třebechovice p. O.
Člen npor. Petr Hájek DiS. vedoucí obv. odd. Policie ČR
  Třebechovice p. O.
Člen Otto Nosek referent odboru správy majetku MěÚ
Člen Jiří Matuška velitel Městské policie
  Třebechovice p. O.

 ◘ Rada města trvá na  svém usnesení číslo 17/458-2017 ze dne 
7. 6. 2017, kterým schválila zařadit návrh nové železniční zastáv-
ky v Nepasicích do připravované dokumentace pro územní roz-

hodnutí na stavbu „Modernizace traťového úseku Hradec Králo-
vé – Týniště nad Orlicí“.

 ◘ Rada města schvaluje podání žádosti o  příspěvek dle Pravidel 
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2019 (pro finan-
cování výstavby cyklistických stezek) na spolufinancování akce 
s názvem „Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice p. O. - Krňovi-
ce, I. etapa“. Současně schvaluje zpracovatele této žádosti: spo-
lečnost DABONA s. r. o., se sídlem: Sokolovská 682, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou, IČ: 64826996, celková odměna činí 38.720,- Kč 
včetně DPH.

 ◘ Rada města Třebechovice pod Orebem bere na vědomí uzavře-
ní Mateřské školy Třebechovice pod Orebem v době vánočních 
svátků ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018.

 ◘ Rada města schvaluje  Třebechovickému muzeu betlémů přijetí 
sponzorského finančního daru ve  výši 30.000,- Kč na  pořádání 
Betlémských trhů 2018 od firmy VAK /vodovody a kanalizace HK/.

Výpis usnesení z jednání Rady města Třebechovice p. O.

Město Třebechovice pod Ore-
bem během října obdrželo 
od  SŽDC k  připomínkování ná-
vrh projektové dokumentace 
k  územnímu řízení a  dokumen-
taci EIA k  záměru „Modernizace 
traťového úseku Hradec Králové 

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)

– Týniště nad Orlicí“. Obě doku-
mentace byly dle předcházejí-
cí dohody zaslány zástupcům 
Dopravní fakulty Jana Pernera 
v Pardubicích a společnosti EM-
PLA AG s. r. o. k odborné konzul-
taci a  prostudování. Vznesené 

připomínky k  dokumentacím 
byly projednány ve vedení měs-
ta a  následně zaslány do  obou 
probíhajících řízení (podrobné 
informace naleznete na  webo-
vých stránkách města).
Předložená dokumentace 

k  územnímu řízení obsahuje 
většinu ze 14 vznesených po-
žadavků města, vyjma zřízení 
železniční zastávky v Nepasicích 
(v  této věci stále probíhají jed-
nání za účasti Královéhradecké-
ho kraje) a  realizace podchodů 
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pro pěší a cyklisty pod železnič-
ní tratí v ulicích Za Tratí, Pardu-
bické a Na Stavě (z technických 
důvodů nelze v  těchto místech 
podchody realizovat).
V  rámci stavby budou zrušeny 
tyto železniční přejezdy:

1. P4013 v  Nepasicích - první 
přejezd od Třebechovic p. O. 
na HK (polní cesta u čp. 53)

2. P4014 u  Felicity - nahrazen 
mimoúrovňovým křížením 
i pro pěší a cyklisty

3. P4015 v ul. Za Tratí - u společ-

nosti INKEA 
4. P4019 v ul. Týnišťská - nahra-

zen mimoúrovňovým kříže-
ním a  nadchodem pro pěší 
a cyklisty

Ostatní stávající železniční pře-
jezdy budou zachovány

Více informací o  plnění po-
žadavků města naleznete 
na  webových stránkách, ve  vý-
věsce v  Pitrově ulici a  byly již 
také zveřejněny v  Třebechovic-
kém haló č. 7/2018.

odbor správy majetku

Na hřbitově na Orebu byla v le-
tošním roce provedena p.  Da-
videm Vondruškou oprava 
centrálního kamenného kříže 
s  korpusem Krista a  náhrobní 
desky u tohoto kříže. 
V  rámci této opravy bylo pro-
vedeno celkové očištění a  vy-
správky prasklin, odstranění 
sádrovcových krust a  starých 
nátěrů, obnova nápisů plátko-
vým zlatem včetně nápisové 
desky, plastické doplnění po-
škozených a  zvětralých částí, 
zhotovení kopie scházejícího 
kraba, obnova povrchu korpusu 
Krista, obnovení poškozeného 
břidlicového kříže na  náhrobní 
desce a  celkové zpevnění, bio-
sanace a hydrofobizace. 

Oprava kamenného kříže na Orebu
Celkové náklady na opravu včet-
ně vyhotovení restaurátorského 
záměru činily 108.000,- Kč.

odbor správy majetku

Dále byla provedena rekonstrukce márnice na kolumbárium. Jednalo 
se o stavební úpravy stávajícího objektu márnice pro účel vestavby ko-

lumbária do objektu pro 45 schránek na urny. 
Celková cena činila 1,5 mil. Kč.

V období let 2016 až 2018 jsme 
provedli kontrolu „Statického 
posouzení stavu osvětlovacích 
stožárů s  následnou predikcí 
životnosti“ ve městě Třebecho-
vice pod Orebem a  místních 
částech. Bylo kontrolováno cel-
kem 553 kusů stožárů veřejné-
ho osvětlení typu sadovka, J8, 
J10 a  J11. Hodnocení bylo roz-

Výstupní zpráva z kontroly veřejného osvětlení města Třebechovice pod Orebem
děleno do pěti kategorií - velmi 
dobrý stav, dobrý stav, špatný 
stav, velmi špatný stav a  hava-
rijní stav-stav obecného ohro-
žení. U poslední kategorie hod-
nocení je vždy nutné okamžité 
odstranění stožáru z  důvodu 
jeho možného nekontrolova-
telného pádu. Stav hodnoce-
ní je uveden v  příloze v  grafu 

„Graf hodnocení“. Bylo zjištěno, 
že 427 kusů je ve velmi dobrém 
stavu a  74 kusů v  dobrém sta-
vu, což je velice pozitivní vý-
sledek. Preventivní kontrolou 
bylo dále zjištěno, že 8 kusů 
se nacházelo v  havarijním sta-
vu-stavu obecného ohrožení. 
Okamžitým odstraněním sto-
žárů (zajištěno městem Tře-
bechovice pod Orebem) jsme 
předešli jejich pádu, a zabránili 
tak škodám na  majetku, v  nej-
horším případě zraněním či 
ztrátám na  lidských životech. 
12 kusů stožárů ve  špatném 
stavu a  velmi špatném stavu 
bylo opraveno (vyvařením ne-
průvarů obalenou elektrodou 
a  vyztužením půlenými límci) 
na stav velmi dobrý, zbytek (32 
kusů) bude postupně odstra-
něn a  nahrazen stožáry nový-
mi. Opravy byly provedeny od-
bornou firmou a  stožáry byly 
znovu přeměřeny.

Tímto bych velice rád poděko-
val jménem naší společnosti 
odboru správy majetku MěÚ 
Třebechovice p.  O. za  poskyt-
nuté informace o  stáří stožárů, 
možnost nahlédnutí do paspor-
tizace a  hlavně za  výbornou 
součinnost při jednotlivých 
kontrolách.
Závěrem můžeme konstato-
vat, že většina stožárů se na-
chází ve  velmi dobrém, pro-
vozuschopném stavu. Město 
Třebechovice pod Orebem 
může být příkladem ostatním 
obcím a  městům, jelikož si 
v  průběhu tří let nechalo zkon-
trolovat všechny stožáry starší 
pěti let a zařadilo se mezi první 
obce v ČR, které mají udělanou 
komplexní kontrolu stavu veřej-
ného osvětlení. 
Za společnost František Matoulek 

X-RAY Alan Matoulek

Předání posledního sloupu veřejného osvětlení



4 Třebechovické Haló

1
427 kusů

2
74 kusů

3
21 kusů

4
23 kusů 5

8 kusů

Kontrola za období 2016 – 2018 
město Třebechovice pod Orebem

Celkem kontrolováno: 553 kusů

Počet 
kusů Hodnocení Grafické

znázornění

427 Velmi dobrý stav 1

 74 Dobrý stav 2

 21 Špatný stav 3

 23 Velmi špatný stav 4

8 Stav obecného ohrožení 5

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ

KONTROLY TECH. STAVU VO

O  veřejnou finanční podporu 
mohou právnické osoby, které 
působí v oblasti sociální a zdra-
votní péče, podpory rodiny, 
tělovýchovy a  sportu, kultury, 
naplňování volného času obča-
nů, zvláště pak dětí a  mládeže, 
ochrany životního prostředí, po-
žární ochrany, protidrogových 
aktivit a prevence kriminality.
Žádost musí být na  předepsa-
ném tiskopise, který si lze vy-

Výzva k podání žádosti

o veřejnou finanční podporu
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 provést 
do 15. 2. 2019.
Finanční odbor MěÚ Třebechovice

FEJETON

O lásce a Vánocích 
Mluví-li muž o  lásce, je to vždy 
podezřelé. Snad proto, že slovo 
láska bývá interpretováno jen 
jako romantické blouznění, kte-
ré si pamatujeme z  gymnaziál-
ních let nebo z jednoměsíčního 
období před svatbou. Láska má 
i  tváře, za které bychom se roz-
hodně stydět nemuseli. Existuje 
láska rodičovská, manželská, 
platonická, milenecká, naplně-
ná, nenaplněná, ale také láska 
k  vědění, práci, k  umění nebo 
k tvůrčí činnosti. 
Láska je termín zkoumaný 
od  nepaměti. Podoby lásky 
ve  starém Řecku byly defino-
vány jako: éros (vášeň), filiá 
(přátelství), storgé (oddanost, 
něha), agape (oddanost, utr-
pení). Empedokles, řecký lékař 
a  filosof (433 - 493 n. l.) z Akra-
ganta na  Sicílii, definoval lásku 
jako kosmickou sílu podobnou 
gravitaci. Tvrdil, že vesmír je ří-
zen soubojem lásky a nenávisti. 
Láska spojuje, svár odděluje. 
Nekonečný zápas mezi láskou 
a  svárem je příčinou věčného 
koloběhu světa.
Max Scheler, německý filosof 
a  zakladatel hodnotové etiky 
(1874 - 1928), charakterizoval 
lásku jako tvorbu a  svobodu. 
Člověk milující souzní se svě-
tem hodnot, vchází do prostoru 
svobody a  teprve pak se stává 
osobností. Představoval si, že 
duchovno v  člověku korespon-
duje s  bohem prostřednictvím 
lásky. Také další filosofové hle-
dali souvislosti lásky s  bohem, 
až došli k  definici mně nejbliž-
ší: není jiného boha než láska. 

Láska je bůh. Smyslem života je 
láska. 
Líbí se mně také slova Ericha 
Fromma, který píše: „Láska není 

vztah k  osobě, je to postoj, 

orientace charakteru určující 

spřízněnost se světem. Láska 

je vyvrcholení cesty od  „mít 

k být“.

Mottem Frommovy knihy Umě-
ní milovat je i  citát Paracelsa: 
„Kdo nic neví, nic nemiluje. Kdo 
nic neumí, nic nechápe, je bez-
cenný. Ale ten, kdo chápe, ten 
i  miluje, všímá si, vidí… Čím 
hlubší poznání, tím větší láska… 
Kdokoli si představuje, že všechny 
plody dozrávají současně s  jaho-
dami, neví nic o hroznech.”
Láska je mnohotvárná, obdi-
vuhodná, krásná a  vzrušující, 
bolestivá i  povznášející – stále 
se vyvíjející supervědomí. Mění 
své formy ne jako chameleon, 
ale jako květ transformující se 
v plod. Co začíná, ovšem bohu-
žel i zaniká. Tedy i láska. Skuteč-
ná láska končí smrtí. Láska, kte-
rá mizí s našimi rozmary, má jiné 
pojmenování.
O  lásce bylo napsáno mnoho 
knih. Stačí je číst. Láska je o  to 
aktuálnější, že přicházejí Váno-
ce. Protože mně se zdá, že láska 
je také sjednocující, nadřazený 
prvek hodných, dobrých lidí, 
přeji jim, aby v sobě objevili lás-
ku dle svého přání nejen o  Vá-
nocích, ale i  v  roce 2019. Všem 
také přeji, aby jejich lásky nikdy 
neskončily.

Jindřich Tošner

INZERCE
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TECHNICKÉ SLUŽBY 

Technické služby Třebechovice pod Orebem informují občany 
o  svozovém plánu komunálního odpadu firmou Marius Pedersen 
pro rok 2019. 
Svoz bude probíhat dle kalendářních týdnů následovně: 
- u čtrnáctidenního svozu (ŽLUTÁ ZNÁMKA) v SUDÝ TÝDEN
- u svozu měsíčního (MODRÁ ZNÁMKA) v LICHÝ TÝDEN 
- u  dvouměsíčního (FIALOVÁ ZNÁMKA) se bude svážet v  SUDÉ 

TÝDNY
Cena za svoz a odstraňování komunálního odpadu je od roku 2012 
stále ve stejné výši, avšak v důsledku narůstajících cen za  likvida-
ci komunálního odpadu, blížícího se razantního zdražení skládo-
vacích poplatků či zvyšování cen pohonných hmot, se změny fi-
nancování systému nakládání s  komunálním odpadem v  příštích 
letech nevyhnou. 
I přes narůstající postupné zvyšování nákladů, ceny za svoz komu-
nálního odpadu pro rok 2019 zůstávají neměnné.
Čelit blížícímu se zdražování můžeme společně tak, aby komunální 
odpad vznikal v  minimálním množství, tj. maximum dávat do  se-
parovaného sběru. S tím je i spojená vyhlídka na nový sběrný dvůr 
v režii Technických služeb TPO.

Svoz odpadů v roce 2019 Ceny za svoz odpadů v roce 2019:
Celoroční (zelená) známka  3400 Kč

Kombinovaná (červená) známka   2700 Kč

Čtrnáctidenní (žlutá) známka        1900 Kč

Měsíční (modrá) známka                  950 Kč

Dvouměsíční (fialová) známka         500 Kč

Změny vyplývající ze smlouvy o odstraňování komunálního odpa-
du řešte během měsíce prosince 2018!!!
PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

Úterý 25. 12. 2018 a 01. 01. 2019 ZAVŘENO.
Čtvrtek 27. 12. 2018 a sobota 29. 12. 2018 OTEVŘENO.
Provoz bude zahájen opět dle obvyklé otevírací doby od 3. 1. 2019.

Provoz sběrného místa (ulice Na  Stavě - bývalá jatka) s  otevírací 
dobou: úterý 15:00-18:00, čtvrtek 15:00-18:00 a sobota 9:00-12:00
V  průběhu ledna 2019 budou do  domácností zaslány složenky 
na  úhradu platby za  svoz komunálního odpadu (splatnost je 
do 31. 3. 2019). 
Platby za odpad provádějte až v roce 2019!!!! 

Všem požehnané, šťastné a veselé Vánoce přeje
 Pavel Ulrich, ředitel TS Třebechovice p. O.
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Příchodem Mikuláše, čerta 
a  anděla začíná období stresu-
jící většinu psů a  ostatních do-
mácích zvířat, potažmo i  jejich 
majitele. Dělobuchy, petardy 
a ohňostroje většinu zvířat děsí. 
Pokud psi nejsou na  vodítku, 
nebo jsou volně u  domu, kde 
mají únikovou cestu, mohou 
velmi snadno utéci. Nemluvě 
o  tom, že by je mohlo přejet 
auto. Pokud vběhnou do vozov-
ky, mohou způsobit dopravní 
nehodu, kde vzniklou škodu 
hradí majitel psa (či jiného zví-
řete), který je dle zákona povi-
nen si zvíře zabezpečit.

V  případě útěku psa je nutné 
jeho označení – známka měs-
ta, známka od  veterináře nebo 
telefon na  majitele upevněný 
na obojku psa.
Pokud se přeci jen stane, že přes 
všechna vaše opatření pes uteče, 
je potřeba začít ho hledat na zná-
mých místech, např. kam chodíte 
venčit. Dále upozornit strážníky 
MP na  tel. 601  380  962, případ-
ně použít záznamník a  namluvit 
vzkaz. Pokud se pes pohřešuje 
delší dobu, je vhodné obvolat 
okolní obce (obecní úřady, kam 
lidé hlásí volně pobíhající psy, 
když obec nemá městskou po-

licii), případně útulky (Útulek 
Hradec Králové - psi i kočky – tel. 
731  131  216, Psí domov Lukavi-
ce - tel. 608  524  973, Psí útulek 
Smiřice – tel. 773 686 639). I když 
se to nezdá, i  malý pes doká-
že ve  stresu uběhnout velkou 
vzdálenost. Velmi dobré jsou 
též webové stránky Psí detektiv 
(www.psidetektiv.cz), kde je mož-
no bezplatně vložit fotku a popis 
situace (nejen při ztrátě psa, ale 
i ztrátě jiného domácího zvířete). 
Na  těchto stránkách je též mož-
nost domluvit se na pomoci v pá-
trání po ztraceném zvířeti.
Pokud už pes opravdu špatně 
snáší rány z rachejtlí či zvuk oh-
ňostrojů, i když je v bezpečí do-

mova, měl by se majitel poradit 
s veterinárním lékařem o případ-
ném podání uklidňujících léků.
Co dělat v  případě, že potře-

buji zavolat pomoc a  ozve se 

záznamník.

Na časté stížnosti typu „ … zase 
tam je záznamník …” opětovně 
informujeme: Městská policie 

Třebechovice pod Orebem má 

čtyři strážníky. V  tomto počtu 
opravdu nelze zajistit nepřetr-
žitou 24-tihodinovou službu. 
Když se vám ozve záznamník, 
můžete namluvit vzkaz a  stráž-
níci vám ihned při následující 
službě zavolají zpět. 
V případě, že je věc akutní, vo-

lejte linku 158.

E-mail na MP Třebechovice pod Orebem: mp@mptrebechovice.cz

Mobilní telefon MP Třebechovice pod Orebem: 601 380 962.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Období dělobuchů a petard je zde.

INZERCE
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KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE GRATULACE ZA ODDÍL KUŽELEK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Pod vedením paní Zdeny Andrysové pořádáme i  další výlety vla-
kem. V červenci byl výlet do Rokytnice nad Orlicí na Sýpku, v srpnu 
jsme se vydali do Poděbrad a ve 14 hodin odjeli do Libice lodí Král 
Jiří. Všem zúčastněným se toto líbilo. A proto sledujte zprávy ve vý-
věsní skříňce. Budeme upozorňovat na pořádáné akce i v Haló . 

První akcí v  roce 2019 je exkurze do  České televize v  Praze. Sraz 
zájemců je 7. 1. ve  12,30 u  budovy ČT. Začátek ve  13 hodin. Kdo 
bude, chtít může jet z Třebechovic autobusem na Černý Most a pak 
metrem…
Jinak z HK jezdí vlaky každou hodinu. Hradec Králové – Praha, hl. 
nádraží - pak na metro trasa C směr Háje a vystoupit na stanici Praž-
ského povstání. Před východem z metra je stanice autobusu č. 134. 
Vystoupíte na zastávce Na Hřebenech (je druhá).

Další akcí je již tradiční Babský bál v Jeníkovicích 17. 2. 2019, který 
tentokrát pořádá České Meziříčí. Srdečně zveme.

Rok nám končí, a tak všem přejeme do toho 
nového roku hodně zdraví, štěstí a  spo-
kojenosti a  přejme si, abychom se všichni 
ve zdraví opět v roce 2019 sešli.

výbor klubu

Nejstarší člen našeho oddílu,
pan Jaroslav Semotán, oslavil 
na  sv. Mikuláše krásných 95 let. 
V  kuželkářském sportu působil 
od konce 50. let až do roku 1972. 
Za  všechny příz-
nivce a  kuželkáře 
přeje všechno nej-
lepší, štěstí a zdraví 
spoluhráč Zdeněk 
Mařák st.

Dne 30. 12. uplyne již 20 let,
kdy nás opustil 
náš milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Josef Lochman. 

S láskou stále vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Téměř celý listopad byl ve  zna-
mení školních florbalových 
turnajů. Družstvo mladších 

chlapců ve složení Ježek, Veselý, 
Petřík, Kulhavý, Boukal, Blažek, 
Moravec, Karásek, Kasal, Sláma 

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

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

Tel.: 603 701 992

INZERCE

Nejstarší děvčata na  turnaji 
v Třebši

a Havlíček postoupilo jako vítěz 
okrskového kola do  okresního 
finále, kde se jim však příliš ne-

dařilo. Starší žákyně ve  složení 
Pavelková, Hrubešová, Čudová, 
Škodová A., Škodová J., Leuch-
terová, Hejzlarová, Moravco-
vá, Tichá a  Koósová po  vítěz-
ství v  základním kole skončily 
na  3. místě v  okresním finále. 
Nejlépe se vedlo mladším žáky-
ním, které ve složení Loskotová, 
Junková, Tošner, Píšová, Šva-
dlenková, Vokounová, Hemelí-
ková, Kafková a Zárubová obsa-
dily krásné 2. místo v  okresním 
finále. Blahopřejeme všem k do-
saženým úspěchům a děkujeme 
za reprezentaci školy. 

Jakub Dušek



8 Třebechovické Haló

Prosinec v naší škole
Měsíc prosinec je na  vystoupení, koncerty a  představení našich 
žáků v  celém roce měsícem snad nejbohatším. O  tom, jak všech-
ny naše prosincové aktivity probíhaly, vás budeme informovat až 
v  příštím čísle, protože v  době uzávěrky příspěvků máme všecko 
teprve před sebou.

Na  závěr vám chci jménem vedení a  učitelů naší školy popřát 

klidné a radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení 

do nového roku.

Stylizované auto z  dramatizace povídky Babička v  Lamborghini 
v představení LDO Ach, ty babičky

ZUŠ TŘEBECHOVICE POD OREBEM INFORMUJE…

Dramatizace povídky Babička v balónu v představení LDO Ach, ty babičky

Školení

Jistě pro vás nebude žádnou 
novinkou fakt, že ve  školách se 
vzdělávají nejen žáci, ale čas 
od  času i  jejich učitelé. Umož-
ňuje jim to držet krok s  novin-
kami v  oboru a  profesionálně 
nestárnout. Prvního listopadu 
se v ZUŠ Střezina v Hradci Králo-
vé konal seminář pro učitele hry 
na  kytaru a  jejich žáky vedený 

vynikající kytaristkou paní pro-
fesorkou Hedvikou Švendovou.
Za naši školu posloužil jako „vý-
ukový materiál“ Radek Šajn. On 
i jeho paní učitelka Jana Vavřín-
ková získali od  paní profesorky 
zajímavé nápady a  dozvěděli 
se technické fígle, jak s  danou 
skladbou dále pracovat. Pro 
Radka to byla velmi zajímavá 
zkušenost a  pro paní učitelku 
přínosné informace.

Naši žáci hráli

v TMB

14. listopadu 2018 proběhlo 
v Třebechovickém muzeu betlé-
mů otevření výstavy „Babiččiny 
betlémy“ a „Betlémy z Orlických 
hor II“.
Žák kytarové třídy Radek Šajn 
vernisáž zahájil skladbou Canco 
del Lladre a  po  úvodním slovu 

vystoupil flétnový soubor Be-
rušky. Díky němu a  díky třem 
staroanglickým vánočním pís-
ním, které soubor zahrál, dýchly 
na návštěvníky výstavy blížící se 
Vánoce. 
Atmosféra byla skvělá, stejně 
tak jako výstava i  občerstvení. 
Vernisáž si všichni úžasně uži-
li a  těší se na  další spolupráci 
s Muzeem betlémů. Děkujeme.

Chlapci na turnaji v KuklenáchMladší žákyně na okresním finale

Premiéra v LDO 
V  úterý 20. 11. 2018 se v  diva-
delním sále naší školy konala 
premiéra divadelního předsta-
vení literárně dramatického 
oboru Ach, ty babičky.
Soubor Utržení ze řetězu od mi-
nulého školního roku zpraco-
vával a  nacvičoval dramatizaci 
4 povídek z knihy Babiččin ška-
pulíř, kterou jsme jako dílo, 
na  jehož vytvoření se podíleli 

naši žáci, vydali tiskem v červnu 
roku 2016.  
Představení bylo živé a  plné 
vtipných a  nápaditě rozehra-
ných situací. Určitě nepřeháním, 
když budu tvrdit, že se diváci 
hodně dobře bavili. 
Premiéra pro veřejnost obvykle 
znamená, že se na  představení 
přijdou podívat hlavně rodiče 
našich žáků. To bývá obecen-
stvo velmi milé, vstřícné a klad-
ně hodnotící. A  tak to má být. 

Věříme, že se stejným ohlasem 
se setká představení na  začát-

ku prosince, kdy proběhnou 
3 reprízy pro žáky základní školy.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE 

V DDM se uskutečnilo:

Projektový den pro Mlsouna 

V  sobotu 17. 11. 2018 jsme 
v  DDM propojili oslavy výročí 
sametové revoluce s  příprava-
mi na  vánoční svátky. V  rámci 
projektového dne jsme pekli 
adventní dekorace z  perníku. 

Projektový den byl uskutečněn 
díky projektu Šablony II, do kte-
rého se náš DDM zapojil.

Ozoboti v DDM Třebechovice

Kroužek Kutil je od  listopadu 
rozšířen o  další dovednost. Ta 
spočívá v  práci s  miniroboty, 
kteří plní různé úkoly. Tyto mi-
niroboty jsme zakoupili rovněž 
v  rámci projektu Šablony II. 
Práce s ozoboty děti velmi baví 
a  věříme, že povede i  k  jejich 
rozvoji v oblasti fantazie, logiky 
a kombinatoriky.

Seminář bojových umění – archiv DDM

Adventní pečení – archiv DDM Práce s ozoboty – archiv DDM

Chystané akce DDM:

Na  přelomu listopadu a  prosince se uskutečnilo již tradiční Potá-

borové setkání. Účastníci letního pobytového tábora se tak mohli 
znovu setkat s kamarády i vedoucími a zúčastnit se pěkného pro-
gramu pod vedením Aničky Kadeřávkové.
8. 12. 2018 proběhla adventní dílna pro veřejnost – šití andělíčci

Pro první třídy ZŠ Třebechovice jsme si v úvodu prosince připravili 
akci v  rámci projektu Hodina pohybu navíc. Součástí dopoledne 
byla nejen pohybová část, ale také výtvarné tvoření z keramiky la-
děné do předvánoční atmosféry.
Sleduje nás na  www.ddmtre.cz

HELDOVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Mistr bojových umění v Třebechovickém DDM

byté zkušenosti. Jeho seminář 
s praktickými ukázkami všechny 
uchvátil a motivoval do dalšího 
tréninku v  rámci kroužku. Se-
minář proběhl v  rámci projektu 
Šablony II. 

V  sobotu 24. 11. 2018 zavítal 
do  Domu dětí a  mládeže v Tře-
bechovicích pod Orebem mistr 
bojových umění, Shihan Rado-
van Křížek, aby dětem z  krouž-
ku sebeobrany předal své na-
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Foto Přemysl Pistora, Účastníci Skautského muzikálu v Chlumci nad Cidlinou
Dole zleva: Terka Pavlíková, Ondra Pistora, Kamča Vrbická, Alenka Javornická, Evelína Hofmannová, 
Lea Řadová. Uprostřed: Michal Mencl, Marťa Pistorová. Nahoře zleva: Verča Pleslová, Matěj Petreje, Klárka 

Kotyzová, Lucka Karenová, Kamča Leuchterová, Kiki Pleslová, Kuba Kadlec.

P o č á t k e m 
listopadu se 
vypravilo ně-
kolik starších 
členů středis-
ka na  tradiční 
pochod s  ná-
zvem „S  Ter-

kou za  cukrárnou“. Cestu z  Litic 
nad Orlicí do Potštejna zakončili 
posezením v tamní cukrárně. 
Následující víkend se konalo 
setkání skautských vedoucích 
z  celého Královéhradeckého 
kraje v  Hostinném, kde jsme 
také měli své zastoupení. Pro-
běhlo zde mnoho inspirativních 
setkání, např. s hejtmanem Krá-
lovéhradeckého kraje PhDr.  Ji-
řím Štěpánem, Ph.D.  či poslan-
cem Parlamentu ČR Mgr. Janem 
Farským. Vyměnili jsme si svoje 
zkušenosti, načerpali nové zna-
losti i motivaci do další činnosti. 
Vyřádili jsme se při sportovním 
turnaji a  večer zhlédli skvělé 
divadelní představení. Zkrátka 
víkend se vším všudy. 
Skauti a  skautky se celý měsíc 
připravovali na  Skautský muzi-
kál, který se konal po  dvouleté 
odmlce opět v Chlumci nad Cid-
linou. Připravili si autorské před-
stavení Z  pohádky do  pohádky, 
které poté na prknech Klicperova 

domu v  Chlumci zahráli nabité-
mu hledišti. Odvezli si nejen krás-
né třetí místo, ale i  mnoho dal-
ších zážitků z noční hry po městě, 
doprovodného programu a  her 
se skauty z celé republiky. 
Pokračovala také činnost v  na-

šem areálu, kde jsme dokončili 
zemní práce. Pan Dörre rozšířil 
a upravil darem vstupní branku, 
za což mu velmi děkujeme. 
Na  zlatou adventní neděli 
23. prosince, Vás budeme čekat 
v  týpí na  náměstí, kde bude-

me rozdávat Betlémské světlo.  
Menší děti si budou moci z do-
nesené sklenice udělat svícen 
na  svíčku. Tradičně připravíme 
něco na zahřátí a všem rádi po-
přejeme krásné svátky.

Zapsal: Přemysl Pistora

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 2018 – leden 2019

17. 12. po  VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK – zastavte se v  této hektické 
době… Zveme Vás k nám na čaj, kávu a něco dobrého. Přijďte a do-
neste nám ochutnat Vaši vánoční specialitu. Od 9 hod. 

V NOVÉM ROCE ZAČÍNÁME 7. 1. 2019 

7. 1. po KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY – přijďte plnit novoroční před-
sevzetí, shazovat povánoční kila. S Klárou Drašnerovou od 10 hod.

14. 1. po BAZÁREK – nákup a prodej čehokoliv… oblečení, hračky, 
knížky, sportovní a domácí potřeby… Od 10 hod. 

21. 1. po VOLNÁ HERNA – 10 – 11,30 hod

DOPOLEDNE: pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené
ÚT cvičení pro batolata, ST cvičení pro miminka, ČT konverzace 
v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti od 3 - 6let. 
VEČER: jazykové kurzy, cvičení, přednášky a dílny pro dospělé.
K dispozici vybavená herna, pro rodiče odborné publikace a časo-
pisy o rodině, výchově dětí, psychologii, půjčování stolních her pro 
děti, volný přístup na internet, občerstvení z naší kavárny, hromad-
né objednávky od místních farmářů atp.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DĚTEM,

MAMINKÁM, TATÍNKŮM, BABIČKÁM… ZA CELOROČNÍ PŘÍZEŇ.

LEKTORŮM A ČLENKÁM TÝMU I RADY ZA PRACOVNÍ NASAZENÍ

A PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ!

BUDEME TU PRO VÁS I V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE.

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE

NA www.rcdomecek.com

NA FCB RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK
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KULTURA

TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ

V  pátek 28. prosince se můžete 
těšit na  Předsilvestrovský večí-
rek v  Třebechovicích pod Ore-
bem. Začínáme ve  20.00 hod. 
v  Kulturním domě a  večerem 

vás bude provázet populární 
DJ Tom z  Hradce Králové, kte-
rý vám bude hrát i  na  přání ty 
největší tuzemské a  zahraniční 
hity z let 1960 – 2010 (pop, rock, 
rock and roll, disco…). Speciál-
ním hostem večera bude hous-
listka Nika z Náchoda, která pů-
sobí také jako učitelka na  ZUŠ 
v Červeném Kostelci. Vstupenky 
si můžete koupit za  zvýhodně-
nou cenu v  předprodeji v  Info-
centru na  Masarykově náměstí, 
nebo až na  místě hodinu před 
začátkem akce. 

Třebechovický francouzský

galakoncert - recenze
V polovině listopadu se v třebechovickém kulturním domě konal Fran-

couzský večer plný šansonů dua Nos Dames, jež tvoří profesorka 
PSJG Mgr. Martina Forejtková (zpěv, klavír, akordeon) spolu s Mgr. Ka-

teřinou Prokešovou (zpěv, violoncello).  Spolu s  nimi  účinkovala  již  
tradičně  členka  Filharmonie  Hradec Králové  Mgr. Miriam Otčenáško-
vá (housle) a jako hosté se také představili studenti a absolventi PSJG 
David Jandl (zpěv), student Konzervatoře Pardubice Samuel Weint-

furter (kytara), Milan Vrbík (kytara) a  Michal Havrda (cajon). Celý 
večer naprosto suverénně, a  přitom skromně a  přirozeně moderoval 
Adam Prokeš a  o  vynikající úspěch u  diváků se také postaral místní 
zvukař – tak dobře nazvučený sál ještě duo Nos Dames snad nemělo.
Publikum se scházelo již dlouho před koncertem, o nějž byl v Třebecho-
vicích mimořádný zájem. A nedostavili se jen místní, a tak mnozí hle-
dali pomocí navigace či chodců místní kulturní dům. Původní obavy, 
že bude malá účast, se rozplynuly již během předprodeje, a tak musel 
být opuštěn plán na stolovou úpravu (možná do kapacity 130 diváků), 
i tak se diváci do sálu sotva vešli a někteří museli vzít zavděk balkónem.
Vlastní koncert, složený jak z klasických šansonů, tak dalších franko-
fonních písní, byl strhující. Suverénní výkony všech muzikantů, citli-
vě laděné průvodní slovo, a  to vše v příjemném tempu, tak by se dal 
charakterizovat celý koncert. A  když byla oznámena poslední píseň, 
nevěřil té konečnosti snad nikdo v sále. Po aplausu publika samozřej-
mě následovaly přídavky a až Tourdion, v němž jako jediném zazněl 
i akordeon, přesvědčil diváky, že umělkyně si už také budou chtít od-
počinout a že by bylo dobré je propustit.

Mgr. Jiří Aubris

Houslistka Nika z Náchoda, archiv Veroniky Khunové

Předsilvestr v Třebechovicích

Přijďte s námi v úterý 1. ledna přivítat rok 2019. 
Čeká vás novoroční vytrubování Třebechovických 
trubačů, po  kterém bude následovat slavnostní 
proslov pana starosty, Mgr. Romana Drašnara.
Začínáme v 15.30 hod. 
Těšíme se, že se nás na Masarykově náměstí sejde 
co nejvíce. 

Bc. Jan Šimek

Uvítání nového roku

Vánoce s betlémy 

V  Třebechovickém muzeu patří 
konec roku tradičně vánočním 
výstavám betlémů. Pro tento 
rok jsme si připravili výstavy 
Betlémy z Orlických hor II. a Ba-
biččiny betlémy. 
Řezbářů v Orlických horách bylo 
a je mnoho, proto i v tomto roce 
pokračujeme s  jejich prezen-
tací veřejnosti. Ve  výstavě jistě 

upoutá pozornost mechanický 
betlém Vladimíra Čechoviče, 
který svůj betlém vytvářel pět 
let. Najdete v  něm tři pohyb-
livé scény - Josef kolébá Ježíš-
ka, zvoník zvoní na  zvoneček 
a voda roztáčí mlýn. Pan Čecho-
vič žil v Náchodě, a tak i náchod-
ský zámek umístil do svého díla. 
Také mezi ženami jsou výborné 
řezbářky, a  nejen ty představí 
druhá výstava. Babičky betle-

mářky jsou velice kreativní a pro 
potěšení svých blízkých vytvá-
řejí betlémy z  různých materiá-
lů, např. z  těsta, perníku, kera-
miky, látky, kukuřičného šustí, 
papíru nebo také skla. 
A  jak se k  tomuto koníčku do-
staly? Jsou to zajímavé příběhy. 
Paní Eliška Richterová svůj první 
betlém vyřezala před 15 lety, to 
jí bylo 71 let. Do dnešního roku 
má na  svém kontě okolo čty-
řiceti vyřezávaných betlémů, 
které rozdává své velké rodině 
a známým. 

Pavlínu Šafránko-
vou k  vytváření 
betlémů přivedla 
lítost nad nepo-
vedenými figu-
rkami jejího manžela řezbáře, 
které končily v  bedně na  dřevo 
u  kachlových kamen. Figurky 
začala opravovat, a  tak vznikl 
celý betlém. 
Figurky z  kukuřičného šustí vy-
tváří Jana Jarkovská, která v  le-
tošním roce získala cenu „Mistr 
tradiční rukodělné výroby Krá-
lovéhradeckého kraje“. Vysta-

Výstava Babiččiny betlémy v TMB Betlém ze soustružených figur

2
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* bližší informace získáte na 
www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard/

LET25JI
 25

 LET S VÁMI

TR
AD

ICE | VST ÍCNOST | Z
K

UŠ
EN

O
ST

www.ipcgroup.cz

LÉKÁRNA U GRANDU 
zastávka MHD – Adalbertinum

LÉKÁRNA KAMILKA 
Františka Halase 1050, Hradec Králové 

LÉKÁRNA V KOŠE 
Hradec Králové, poliklinika IV

LÉKÁRNA NIKO 
Třida E. Beneše

SVATOJÁNSKÁ LÉKÁRNA 
Nový Hradec Králové

T EBECHOVICKÁ LÉKÁRNA 
Třebechovice p. Orebem

LÉKÁRNA OPATOVICE 
Opatovice nad Labem 

LÉKÁRNA POLIKL. VRCHLABÍ 
Jihoslovanská 465, Vrchlabí 
LÉKÁRNA U SV. HAVLA 

Svatohavelská 105, Rychnov n. K. 
LÉKÁRNA BROUMOV
Masarykova 30, Broumov

DÁRKY 

Sbírejte body 
a získejte 

DÁRKY 
za vaše nákupy AŽ 60% 

SLEVA 
AŽ 60% 
SLEVA 

z vašich doplatků*

ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ

Přijďte si pro 
ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ 

Speciální slevy 
na každý týden

VVVV
p

FraFrFraFraF

T

L

0% 0%0%0%
VAVA VAVAVA
platků*

 
 

již 47x v R

vujeme její cyklus „Rok na  vsi“, 
který znázorňuje zvyky, tradice 
a  činnosti na  venkově v  průbě-
hu celého hospodářského roku.

Otevírací doba během vánočních svátků

Třebechovické muzeum betlémů Informační centrum 

18. – 23. 12. 2018 9.00 – 16.30 9.00 – 11.30 12.00 – 16.30
24. 12. 2018 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00

25. 12. – 30. 12. 2018 9.00 – 16.30 9.00 – 11.30 12.00 – 16.30
31. 12. 2018 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00
1. 1. 2019 ZAVŘENO ZAVŘENO

Perníkový betlém Dany Holmanové

Přijďte si vychutnat vánoční at-
mosféru a třeba i najít inspiraci.  

Za TMB Petra Jahnová, 
vedoucí muzea

INZERCE
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

PROGRAM NA ROK 2019 (XV. ROČNÍK)
LEDEN 

Petra Procházková (novinářka a spisovatelka)
– Jak se bránit hybridním hrozbám Ruska a co od něho čekat?

úterý 15. ledna, 19.00

ÚNOR 

MUDr. Vít Hrubecký (lékař a cestovatel)
– Vietnamem od severu k jihu  

úterý 12. února, 17.00 a 19.00

BŘEZEN 

Saša Uhlová (novinářka)
– Rozhovor o filmovém dokumentu „Hranice práce“

datum bude upřesněno

DUBEN

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

– Je lehčí žít v totalitě nebo ve svobodě?
datum bude upřesněno

KVĚTEN

V. ročník exkurze 'Po stopách zmizelých sousedů'      

ZA PODPORU V ROCE 2018 DĚKUJEME

KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI 

A MĚSTU TŘEBECHOVICE POD OREBEM

V  letošním roce si stoleté vý-
ročí připomíná nejen naše re-
publika, ale též Českobratrská 
církev evangelická. Vznikem 
sjednocené evangelické církve 
se završilo dlouhé úsilí o spojení 
hlavních evangelických proudů. 
Na základě tzv. Tolerančního pa-
tentu z roku 1781 se totiž mohli 
evangelíci přihlásit k  jednomu 
ze dvou povolených vyznání, 
a  to augsburskému (luterské-
mu) nebo reformovanému (hel-
vetskému, kalvínskému). Napří-
klad třebechovický sbor, který 
vznikl v  roce 1871 odštěpením 
od  sboru v  Klášteře nad Dědi-
nou, se hlásil k vyznání reformo-
vanému.
O  sloučení evangelických církví 
augsburského a  reformované-
ho vyznání do  jednotné Čes-

Sto let

Českobratrské

církve evangelické
kobratrské církve evangelické 
bylo rozhodnuto na  generál-
ním sněmu konaném v  úterý 
17. prosince 1918 v  Obecním 
domě v Praze. Tehdy vzniklá cír-
kev existuje dodnes, tvoří ji 251 
sborů po  celé republice a  hlásí 
se k  ní 71  847 věřících (údaje 
k 31. prosinci 2017).
V letošním roce si připomínáme 
výročí vzniku církve různými 
akcemi, hlavní oslavy proběhly 
v  září v  Pardubicích. Informace 
o  výročí a  odkazy na  církevní 
weby a  jednotlivé akce nalez-
nete na  webových stránkách 
www.100letcce.cz, které po-
sloužily jako zdroj pro tento 
článek.

Farní sbor ČCE 
Třebechovice pod Orebem

KRÁL

A MĚSTU

RAJI 

OREBEM

www.100letcce.cz
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TŘEBECHOVICE POD OREBEM

Výtěžek pro Královéhradecko 
bude rozdělený takto: 
raná péče Sluníčko, která po-
máhá zdarma rodinám pečují-
cím doma o  dítě s  postižením, 
domácí hospicová péče, která 
umožňuje umírajícím trávit po-
slední chvíle společně v  domá-
cím prostředí a odborné sociál-
ní poradenství prostřednictvím 
Poradny Domácí hospicové 

Sbírka v Třebechovicích pod Orebem se uskuteční 5. ledna 2019

péče a Poradny pro lidi v tísni.
Výtěžek z  Třebechovicka zůsta-
ne v daném regionu pro zajiště-
ní pečovatelské služby.
Pět procent je určeno na  rea-
lizaci humanitárních projektů 
v  Indii (např. školní autobus). 
Tři procenta tvoří krizový fond 
charit pro rychlou pomoc při 
mimořádných událostech (např. 
povodně). Třetina výtěžku je 

tradičně určena na humanitární 
pomoc Charity Česká republika 
v zahraničí i u nás a další projek-
ty na pomoc lidem v nouzi.

Loňský rok

Středisko rané péče Sluníčko 
využilo částku na  financování 
odborných terapií, konkrét-
ně hipoterapie a  canisterapie 
pro péči o  rodiny s  dětmi s  po-
stižením, Domácí hospicová 
péče Hradec Králové na  nákup 
zdravotnických pomůcek jako 
jsou dávkovače, odsávačky, 
antidekubitní matrace, infuzní 
stojany, oxymetry apod., které 
pomáhají v  péči o  nevyléčitel-

ně nemocné lidi. 
Výtěžek pokryje 
část provozních 
nákladů Porad-
ny pro lidi v  tísni 
a  Poradny Domácí hospicové 
péče Hradec Králové.

Děkujeme za Vaši důvěru,

za Vaši pomoc.

Oblastní charita 
Hradec Králové, 
Komenského 266,
500 03 Hradec Králové.
Kontakt: Petra Zíková,
dobro@charitahk.cz, 
tel.: 774 836 276, 
www.charitahk.cz

29. listopadu 2018
Třebechovice pod Orebem 

– Centrum Síťovka již rok po-

máhá v třebechovických rodi-

nách. Rodina chce pro své dítě 

to nejlepší, jen tápe v tom, jak 

toho dosáhnout. Proto se spo-

lečně snažíme hledat vhodné 

cesty k úspěchu.

Největší zájem byl během roku 
o  pomoc s  přípravou do  školy 
neboli o  podporu vzdělávání. 
Při podpoře vzdělávání pracu-
jeme s  dětmi i  rodiči. Ideální je 
zapojení celé rodiny. Snažíme se 
rodiče podpořit při nastavování 
pravidel při přípravě do  školy. 
Nabízíme rodičům i podporu při 
předškolním vzdělávání. Uka-
zujeme rodičům, jaké doved-
nosti by dítě vzhledem k  jeho 
věku mělo mít a  jak s  ním má 
následně rodič pracovat, aby 
mělo možnost se rozvíjet. S  ro-
dinami se setkáváme pravidel-

Centrum Síťovka pomohlo za uplynulý rok 30 osobám

ně jednou týdně u  nich doma. 
Za uplynulý rok se nám podařilo 
u  dětí zlepšit školní docházku, 
školní prospěch či připravit dítě 
k  nástupu do  základní školy. 
Po novém roce chystají sociální 
pracovnice pro své klienty zá-
bavné tvořivé odpoledne.
Centrum Síťovka nabízí bezplat-
nou službu pro rodiny, nastáva-
jící rodiče i  rodiče samoživitele, 
kteří se ocitli v nepříznivé život-
ní situaci jako například ztráta 
zaměstnání, pomoc s  hospoda-
řením v  domácnosti, podpora 
při jednání s  úřady, podpora 
péče o  děti a  jejich přípravu 
do  školy. V  třebechovických 
ulicích můžete potkávat soci-
ální pracovnici Ivetu Svobodo-
vou a  Nelu Štěpánkovou, která 
nahradila Zuzanu Remešovou. 
„Pracovnice dojíždějí do  Třebe-
chovic třikrát týdně nebo dle 
potřeby klientů. Můžete si s  nimi 
domluvit i  nezávazný rozhovor, 
kde se dozvíte bližší informace 

Mgr. Nela Štěpánková a  Bc. Iveta Svobodová. 
V Třebechovicích je můžete potkávat 3x týdně.

24. 12. Štědrý den 

v 16.00 hodin Blešno, ve 24.00 hodin Třebechovice p. O. (kostel)

25. 12. Narození Páně 
v 9.00 hodin Třebechovice p. O. (kostel), v 7.45 hodin Vysoký Újezd

26. 12. sv. Štěpána prvomučedníka 
v 9.00 hodin Třebechovice p. O. kostel, v 7.45 hodin Vysoký Újezd

27. 12. sv. Jana Apoštola a evangelisty 
v 18.00 hodin Třebechovice p. O. (fara) 

28. 12. sv. Mláďátek, mučedníků 
v 18.00 hodin Třebechovice p. O. (fara) 

29. 12. Pátý den v oktávu 

v 18.00 hodin Třebechovice p. O. (kostel)

30. 12. Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
v 9.00 hodin Třebechovice p. O. (kostel), v 10.30 hodin Ledce  

31. 12. sv. Silvestra 
v 16.00 hodin Třebechovice p. O. (kostel) 

1. 1. Matky Boží Panny Marie 
v 9.00 hodin Třebechovice p. O. (kostel), v 7.45 hodin Vysoký Újezd 

6. 1. Zjevení Páně 
v 18.00 hodin Třebechovice p. O. (kostel)

Pořad bohoslužeb ve farnosti Třebechovice pod Orebem o Vánocích

o nabídce služeb Centra Síťovka.“ 
doplnila vedoucí střediska 

Mgr. Kateřina Výtisková.
Tento projekt „Služby sociální 
prevence v  Královehradeckém 
kraji IV“, je financován z  pro-
středků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Zaměst-
nanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací:
Mgr. Kateřina Výtisková

vedoucí Centra Síťovka
Mobil.: 
777 807 051
E-mail:
centrum.sitovka@salinger.cz
http://www.salinger.cz/sitovka/
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NĚCO Z HISTORIE

Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování)
Pokračujeme ulicí Na Stavě od původních řeznických jatek (dnes sběrného dvora) zpět do města.

Čp. 860
16. března 1939 zakoupila Marie Zemanová pozemek pro stavbu 
dvojdomku. Stavbu v letech 1939-40 realizoval stavitel Ondřej Rádl. 
V roce 1970 se majiteli stali její děti Karel Zeman a Jarmila Lesáková. 
Polovina Jarmily Lesákové přešla v roce 1990 pak její dceru Alenu, 
provdanou Čechovou. V roce 2007 dům koupili současní majitelé.
V roce 1970 Karel Zeman uskutečnil stavbu garáže. Velkou rekon-
strukcí pak prošel dům poté, co ho zakoupili současní majitelé.
Bydlela zde Marie Zemanová s manželem, který byl tesař a dětmi, 
Jarmilou a Karlem. Později zde bydlela její dcera Jarmila s manže-
lem Ladislavem Lesákem a dcerou Alenou. Bydlel tu také syn Marie 
Zemanové, Karel Zeman, který byl učitelem a v letech 1971 – 1977 
učil na  Základní škole v  Třebechovicích. Pak se také odstěhoval. 
Po roce 1990 byl dům 17 let prázdný. Po rekonstrukci zde bydlí ro-
dina současných majitelů. 

Marie Zemanová byla sestra Anny Kubcové, majitelky druhé polo-
viny dvojdomku. 

Čp. 859 
16. března 1939 zakoupila Anna Kubcová pozemek pro stavbu dvo-
jdomku, stavbu v  letech 1939-40 realizoval stavitel Ondřej Rádl. 
V roce 1971 dům zdědil její manžel, Václav Kubec. V roce 1972 pak 
dům koupila jeho vnučka s manželem, Blanka a Antonín Píšovi. Ti ho 
v roce 2006 převedli na současného majitele. V rodině je doposud.
V  roce 1974 proběhla celková vnitřní rekonstrukce celého domu 
(voda, odpad, záchod elektrika, podlahy …), v  roce 2006 pak pří-
stavba patra, při které došlo ke změně vzhledu domu.
V domě bydlela ve dvou místnostech Anna Kubcová s manželem Václa-

Dům čp. 860 před rekonstrukcí

vem a syny, Josefem a Václavem. Anna Kubcová zde žila do roku 1971, 
Václav Kubec do rekonstrukce nebo 1972, pak se odstěhoval k synovi 
Josefovi. Ten poté, co se oženil, bydlel asi do roku 1965 v sousedním 
domě u Hájků, pak si koupil dům v ulici Pod Domy. Druhý syn Václav se 
po oženění také odstěhoval. Ve druhých dvou místnostech pak bydle-
la od postavení domu až do cca roku 1974 Božena Pírková s manželem 
Jaroslavem. Od 1972 roku zde bydlí Píšovi, později s dětmi.
Václav Kubec byl vyučený švec, jezdil ale s koněm, vozil uhlí a poz-
ději jezdil s koněm v ZAZu.

Čp. 873
V  roce 1941 dostal Vlastislav Hájek povolení ke  stavbě provozov-
ny pro výrobu koženého zboží a zahájil na pozemku stavbu dílen 
a obytných místností. Na počátku 50. let 20. století byl dům s díl-
nou majitelům sebrán a spolu se zahradou byl vrácen v roce 1964. 
V majetku rodiny je doposud.
Podoba domu se od dostavby nezměnila, původně byla dole dílna 
a v patře rodina bydlela. Vlastislav Hájek zde žil s manželkou Bože-
nou a dětmi, Vlastislavem, Petrem a Helenou. V nájmu tu také byd-
leli Kubcovi ze sousedního čp. 859. Vlastislav Hájek se odstěhoval 
do  čp. 701, v  domě zůstali bydlet Petr Hájek s  rodinou a  Helena, 
provdaná Horáková s rodinou.
Vlastislav Hájek i se svojí manželkou Boženou byli aktivními členy DTJ.

Čp. 883
Vlastislav Hájek měl brašnářství na výrobu kabelek. Původně začínal 
v čp. 701, pak si postavil čp. 873 a znovu svoji dílnu rozšířil v roce 
1947, kdy si vzadu na pozemku postavil samostatnou dílnu s kance-
láří, která dostala čp. 883. Počátkem 50. let 20. století mu dílnu v čp. 
883 sebrali. Byla z ní asi od roku 1952 učňovská škola, kde byly učeb-
ny a  děvčata zde také spala. Později tu byla provozovna podniku 
Tvorba, a to do roku 1991, kdy byla vrácena v restituci dědicům. Ti 
nemovitost v roce 2016 prodali. 
V Tvorbě pracovali např.: v  kan-
celáři paní Dreslerová, paní Bou-
kalová, Kamila Kabaštová po  ní 
Květoslava Manychová, ve  skla-
du Irena Podolníková, paní 
Weisbauerová, v dílně paní Kusá, 
Květa Štěrovská, Blanka Doleža-
lová, Maruška Mejstříková, Olina 
Kolovratníková, Zdena Jarkov-
ská, pan Chaloupka. Šily se zde 
kabelky, kůže na  ně krájeli pan 
Kříž, Andres, Veselovský. 

Čp. 701 
V  letech 1927 a  1928 koupili Josef a  Kateřina Hájkovi pozemky, 
na kterých v roce 1929 postavili rodinný domek se zahradnickými 
skleníky. V  roce 1967 se pak majitelem stal jejich vnuk Vlastislav 
a v majetku rodiny je doposud.
Josef a  Kateřina Hájkovi zde měli zahradnictví. Původně začína-
li a  bydleli naproti přes silnici v  Krausově zahradnictví. V  zahradě 
pracovali převážně sami, pěstovali zeleninu, která se vozila zeliná-
řům do obchodů po městě. Do Komunálu nikdy nevstoupili. Po 1. 
červenci 1959 tak patřili mezi poslední tři provozovny soukromých 
živnostníků – zahradníků ve městě. Zahradnictví tehdy měli na do-
životí, bez zaměstnání námezdní síly.
Měli dva syny. Josefa, který byl také zahradníkem a v roce 1937 se 
odstěhoval s rodinou do Českého Meziříčí. Syn Vlastislav se vyučil 
ozdobníkem a na vedlejším pozemku si s manželkou Boženou po-
stavili dům čp. 873.
Josef Hájek zde žil do roku 1966, jeho manželka Kateřina do roku 
1974. Od roku 1962 zde bydlí rodina jejich vnuka Vlastislava, který 

Dům čp. 859 v původní podobě v první polovině sedmdesátých let 
20. století

 Dům čp. 873 ve čtyřicátých letech 
20. století
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vystudoval střední strojnickou průmyslovku a téměř celý život pra-
coval v  ZVÚ v  Hradci Králové. Jeho manželka Hana učila od  roku 
1963 až do odchodu do důchodu na zdejší základní škole. Syn Petr 
a dcera Hana se postupně odstěhovali.
Mezi čp. 701 a Kulturním domem stojí tři novější obytné domy 

s čp. 1442, 1425 a 1258. 

Další budova s čp. 820 je dnešní Kulturní dům.

Budova byla původně postavena v roce 1935 jako Spolkový dům DTJ 
(DTJ je zkratka pro Dělnickou tělocvičnou jednotu) na  části pozem-
ků zakoupených pro hřiště v  roce 1923. Nejprve byl v  roce 1927-28 
na těchto pozemcích postaven dřevěný kiosek, ale jednota stále usi-
lovala o výstavbu tělocvičny. Proto v roce 1935 bylo rozhodnuto o její 
stavbě. Stavba byla zadána staviteli Františku Janečkovi z Třebechovic 
pod Orebem. Některé práce na stavbě byly provedeny samotnými čle-
ny DTJ. Po  roce 1948 o  dalších vlastnících rozhodoval stát. Proto se 
podle rozhodnutí Krajského národního výboru v Hradci Králové z roku 
1950 dalším vlastníkem stala Československá obec sokolská v Praze. 
V roce 1952 pak budova přešla do vlastnictví „Sokol“ Kožena“ Třebe-
chovice pod Orebem. Dalším rozhodnutím se v létě 1955 vložilo právo 
vlastnické pro Závodní skupinu ROH národního podniku Závody An-
tonína Zápotockého, závod v Třebechovicích pod Orebem. Původní 
spolkový dům DTJ se nově jmenoval Kulturní dům ZAZ. V roce 1975 
vzniklo Městské kulturní středisko, které dostalo pro svoji činnost 
k dispozici také Kulturní dům, a v té době tak přešla budova do správy 
Městského národního výboru. Vlastnictví ze státu na město Třebecho-
vice pod Orebem přešlo až na základě zákona z roku 1991 v roce 1996.
Na počátku šedesátých let 20. století prošel Kulturní dům velkou pře-

ky a  parkoviště. V  roce 2016 se pokračovalo odstraněním vstupní 
přízemní části a  přístavbou nového dvoupodlažního vstupního 
objektu, výměnou oken a dveří a zateplením na severní a části vý-
chodní strany budovy. Součástí bylo i vybudování nové přístupové 
cesty. Rekonstrukce by měla ještě pokračovat na  jižní straně bu-
dovy.
Protože budova původně byla postavena jako Spolkový dům Dělnické 
tělovýchovné jednoty, připomeňme si také něco málo z její historie.
Návrh na  její založení v Třebechovicích vyšel 9. července 1911 ze 
Sekce mládeže sociálních demokratů, ustavena pak byla 9. června 
1912 v tehdejším hotelu “ Fáborský“ na náměstí. Prvním starostou 
se stal Hynek Kohout, místostarostou Václav Hovorka, náčelníkem 
Jan Zemánek, jednatelem František Janoušek a pokladníkem Anto-
nín Šindelář. Třicet členů jednoty chodilo cvičit do  zadního dvora 
„dolního mlýna“, jehož majitelem byl Hynek Kohout. Později se cvi-
čilo na Bědovicích u pana Čisteckého, který propůjčil na cvičení let-
ní arénu. Na cvičení si členové vydělávali pořádáním zábav. V roce 
1913 vystupovala jednota poprvé na veřejném cvičení v Týništi nad 
Orlicí. Roku 1915 byla činnost zastavena a v roce 1918 znovu obno-
vena. Opět se začalo cvičit, nejprve v  tělocvičně měšťanské školy, 
později v  sále u „Černého koně“. V  únoru 1920 se členové usnesli 
založit fond pro stavbu tělocvičny, v  roce 1920 byl založen spor-
tovní odbor, v roce 1921 ustaven i skautský odbor. V roce 1922 byl 
pořízen prapor, jeho slavnostní předání proběhlo 15. 8. 1922 na hři-
šti v  Boře. V  roce 1923 jednota od  velkostatku Opočno zakoupila 
pozemek na  bývalém „Záměstském rybníce“ velký přes 1 hektar, 
který byl vlastními silami upraven na hřiště. Bylo zde vybudováno 
jeviště v  přírodě a  zavedeno elektrické osvětlení. Roku 1925 měla 
DTJ 150 členů a  byl ustaven dramatický odbor. 6. srpna 1925 se-
hrálo přes osmdesát dětí v krojích na hřišti dětské divadlo „Tajemný 
dub“. V roce 1929 byl ustaven odbor míčových her, hrála se házená, 
volejbal, hokej, stolní tenis, pravidelně se cvičilo v tělocvičně. Byly 
pořádány přednášky, výchovné kurzy, hrálo se divadlo. V roce 1933 
se začala hrát házená a hokej. Několik nadšenců upravilo ledovou 
plochu na hřišti za spolkovým domem. V roce 1935 byl pak na po-
zemku postaven Spolkový dům, který byl otevřen 26. 10. 1935. Stav-
bu navrhl a vedl stavitel František Janeček. Do domu se soustředila 
všechna činnost. O jeho výstavbu se nejvíce zasloužili Josef Kava-

lír st., Josef Svoboda, Vlastimil Hájek, Václav a  Jan Janečkovi, 

Zdeněk Marek, Ludvík Černý a Josef Andrys. Správcem byl pan 
Janeček, jeho rodina se plně věnovala veškeré činnosti spolku. DTJ 
provozovala činnost i během 2. světové války a pak až do roku 1948. 

Kulturní dům a Divadelní soubor Symposion

Později začala být původní tělocvična postupně využívána také ke kul-
turním akcím. Začala se zde hrát, vedle sokolovny, divadelní předsta-
vení Ochotnického spolku Symposion. Oproti sokolovně zde nemusel 
spolek platit žádný nájem, ale prostory ke hraní byly velmi malé. Proto 
se zde hrály převážně menší hry. Později byl majetek Symposionu pře-
veden do  majetku závodního klubu Závodů Antonína Zápotockého 
a soubor byl zřizovaný závodním klubem ROH. Proto také byli členové 
souboru hybnou silou při přestavbě tělocvičny na Kulturní dům se zá-
zemím pro divadlo na počátku šedesátých let 20. století. Po dokončení 
přestavby se nový Kulturním dům stal také novým sídlem ochotnické-
ho spolku, který zde měl vynikající zázemí pro soubor, zkoušky i před-
stavení. S několika přestávkami ve své činnosti zde sídlí doposud. 
Vedle divadelních představení domácího souboru se zde odehrálo 
také mnoho dalších kulturních akcí, divadel, hudebních předsta-
vení, koncertů, tanečních kurzů, plesů, večerních tanečních zábav, 
odpoledních čajů, besed, přednášek, mikulášských besídek atd. 
Od počátku roku 1964 se zde odehrávaly kulturní akce Osvětové be-
sedy pod vedením paní učitelky Marie Uhlířové, po roce 1975 Měst-
ského kulturní střediska s Otakarem Pelantem. Vystoupila zde řada 
známých umělců. Přejme si, aby takto bohatou nabídku kulturních 
akcí i velkou účast návštěvníků zažil i nově opravený Kulturní dům.

Ze vzpomínek, materiálů a  fotografií poskytnutých manželi Bahní-
kovými, manželi Píšovými, Helenou Horákovou, 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.

 Budova DTJ ve své původní podobě po dostavbě

 Přístupová cesta a okolí původní 
tělocvičny DTJ

stavbou. Zasloužili se o ni především divadelní ochotníci ze souboru 
Symposion, kteří po řadu let toužili po vybudování moderního jeviš-
tě. Když se ukázalo, že ke stavbě nového Kulturního domu v dohled-
né době v našem městě nedojde, rozhodli se prosadit přístavbu jeviš-
tě při bývalém Dělnickém domě. Jakmile byl dán příslib podnikovým 
ředitelstvím n. p.  ZAZ v  Jaroměři, že na  adaptaci Kulturního domu 
bude věnována určitá částka, ujali se celé organizace přestavby čle-
nové Symposionu. Stavební plány vypracoval člen souboru Arnošt 
Martinec. Přestavba byla rozdělena do tří etap. Začalo se 13. května 
1960 a v první etapě bylo postaveno jeviště, šatny, orchestřiště a re-
kvizitárna, v  druhé etapě bylo zavedeno ústřední topení a  ve  třetí 
došlo na přestavbu vestibulu, bylo upraveno hlediště a instalováno 
divadelní osvětlení. I když se v průběhu výstavby objevily četné ob-
tíže v získávání materiálu i pracovníků na odborné práce, neodradilo 
to divadelníky, kteří vzali na sebe úkol, který slovy lze jen těžko hod-
notit. Odpracovali mnoho brigádnických hodin. V sobotu 7. prosince 
1963 přesně o 15. hodině byl Kulturní dům slavnostně otevřen. 
Na počátku druhé poloviny sedmdesátých letech minulého století 
byla provedena na severní straně jednopatrová přístavba. Základ-
ní udržovací práce na budově 
probíhaly i v letech následují-
cích, přesto ale celkově budo-
va postupně chátrala. V  roce 
2007 byl zpracován projekt 
na generální rekonstrukci bu-
dovy. Samotná rekonstrukce 
pak začala v  roce 2015 vybu-
dováním dešťové a splaškové 
kanalizace, vodovodní přípoj-
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JÍLOVICE

V  sobotu 3. listopadu se po  se-
tmění rozzářila Jílovice díky 
lampionovému průvodu. Nejpr-
ve se u  pošty na  rybníku zapá-
lily vodní lampionky a  poté se 
děti s  rodiči vydaly na  průvod 
vesnicí až k  lipové aleji. Tam už 
byla pro děti nachystána stez-
ka odvahy, kterou připravily 
menším dětem děti odrostlejší. 
Podél lesa byly rozsvícené svíč-

Lampionový průvod
ky a  na  odvážné čekala lesní 
strašidla s úkoly. Děti byly velmi 
statečné, prošly celou stezku, 
i  když se občas objevily slzičky. 
Na  konci stezky dostaly drob-
nost za statečnost. V lese se ko-
nal rej strašidel, kdy se strašidla 
strašila navzájem. I přes drobné 
mrholení a chladné počasí měli 
účastníci lampionového průvo-
du pěkný podvečer.

Strašidla, M. Benešová

Akce v prosinci

1. 12.
Rozsvícení vánočního stromku

5. 12. 
Mikuláš s družinou v Jílovici

7. 12. 
Vánoční setkání seniorů
v Libřicích

Rozsvícení vánočního stromku

V  sobotu 1. prosince jsme se opět po  roce sešli v  parčíku u  poš-
ty, kde nás čekalo už 9. rozsvícení vánočního stromku. Jílovické 
děti pod vedením pí Svobodové předvedly vystoupení, které si 
pro občany připravily. Poté vystoupil pan starosta a  popřál všem 
krásný adventní čas, příjemné a pohodové Vánoce a i jménem za-
stupitelstva obce hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2019. 
Pouze jedno odvážné dítě před rozsvícením vánočního stromečku 
zazpívalo písničku. „Ježíšku, rozsviť nám prosím stromeček,“ vo-
lali všichni. Děti si odnesly dáreček, který jim u stromečku předal 
andílek. Příjemný večer byl zakončen ohňostrojem. Dospělí si pak 
povídali u  dobrého svařáku nebo punče a  i  koláčky brzy zmizely. 
Děti si odnesly domů krásné vrkoče, které vyrobily v  knihovně 
s paní Benešovou.

Mgr. Iva Ježková, kronikářka

Rozsvícení vánočního stromku v Jílovicích: Předávání dárků, vyrábění vrkočů a vystoupení dětí, foto Benešová a Ježková

Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd
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Končí rok 2018

Čas neúprosně letí! Přichází ko-
nec roku 2018 a  bývá zvykem  
poohlédnout se za  jeho průbě-
hem. Nebudu psát, co se uděla-
lo, co se udělat mohlo, co mělo! 
Každý, kdo v Jílovici bydlí, ví, co 
bylo dobré a kde jsou rezervy. 
Většina z  nás zapálila 3. svíčku 
na  adventním věnci. Všichni 
jsme chtěli stihnout to, co se 
za  celý rok nepodařilo. Hospo-
dyně řádně uklidit, napéci cuk-
roví, muži uklidit kolem domu 
a  připravit vše na  přicházející 
zimu. No a  v  neposlední řadě 
– děti, ty musely napsat dopis 
Ježíškovi, zavěsit punčochu 
na  okno, naučit se básničku 
pro Mikuláše a  jeho družinu 

a k tomu všemu chodit do škol-
ky nebo do  školy. Štědrý den 
už klepe na  dveře a  my jsme 
z  toho, co jsme si naplánovali, 
stejně nic nestihli. Nevadí to, 
Ježíšek totiž přijde k těm, kdo si 
ho přejí a těší na něho! 
Čeká nás příchod nového roku, 
roku 2019. Musíme doufat, že 
bude alespoň takový jako rok 
2018. Plánované zdražení vody, 
elektřiny, plynu a  poplatků 
za  odpady snad nebude tak ra-
zantní, jak je nám naznačováno. 
Jeden dárek mám pro občany 
Jílovice už nyní. Cena stočného 
stoupat nebude! Víte, že jsem 
sliboval, že výše stočného bude 
pouze po  dobu nezbytně nut-
nou. Protože se sliby mají plnit, 
a  hlavně o  Vánocích, sděluji 

vám, že pro příští rok bude stoč-
né podstatně nižší. 
Rád bych poděkoval všem, kteří 
se podílí na  chodu obce, všem, 
kteří přiloží ruku k  dílu, když 
je potřeba. Poděkovat musím 
i zastupitelům, kteří se rozhodli 
ve  svých funkcích již nepokra-
čovat, a přesto pracovali do po-
slední chvíle na  plný výkon. 
Vždy byla znát jejich podpora. 
Dík patří i mladým hasičům, kte-
ří dosahují vynikajících výsled-
ků a  vzorně reprezentují obec 
v  požárním sportu, a  samozřej-
mě i  jejich vedoucím. Díky pa-
tří i  TJ Jílovice, sportovci se se 
zápalem starají o  nové kurty 
a o sport v obci. Poděkovat mu-
sím i panu Šolcovi, který přivezl 
letošní vánoční stromek, který 

ozdobila již mladší generace. 
Jsem moc rád, že se zapojuje 
do práce v obci.

Vážení spolu-
občané, jménem
svým i  jménem 
celého zastu-
pitelstva obce 
přeji klidné 
a  pohodové Vánoce, Vánoce, 
kdy se sejdete s rodinou a přáte-
li, Vánoce, na které budete moci 
vzpomínat minimálně celý další 
rok. Užijte si je ve zdraví a odpo-
čiňte si! Do  nového roku 2019 
Vám přeji mnoho osobních 
i  pracovních úspěchů, pevné 
zdraví a pohodu.

Václav Ježek, starosta

JENÍKOVICE

Výrazné ochla-
zení nám na-
značuje, že asi 
opravdu přišla 

zima. Začíná nám adventní 
a  předvánoční období. Ctíme-li 
přání dětí…., tak snad aby už 
jen napadla spousta sněhu. Pro 
mnohé z nás Vánoce znamenají 
jenom shon a  mnohdy i  nerví-
ky. Zkusme se zamyslet, jak si 
vánoční svátky co nejvíce zpří-
jemnit. Jak si odpočinout, najít 
si chvilky posedět a  věnovat se 
rodině. Zkusit se povznést nad 
to, že nemáme podle představ 
uklizeno nebo napečeno. Doba 
je prostě taková, že každý rok 
je velmi náročný, proto by měly 
být právě Vánoce svátky klidu 
a  pohody. Pře-
ji Vám pokud 
možno klidné 
vplutí do Vánoc.

Neděle 18. listopadu žila v  Je-
níkovicích v  duchu příprav pro 
jeníkovický betlém. Tentokrát 
se vyrábělo v zasedací místnos-
ti obecního úřadu. Tvořeníčko 
nebylo jen o doplňcích pro bet-
lém, děti vytvořily mnohé další 
velmi zajímavé věcičky. Hrály se 
i  deskové hry. Opět prima od-
poledne s „cihelňáky“. Jen účast 
mohla být hojnější. Děkujeme.

Poslední listopad

a  první adventní víkend v  Je-

níkovicích…

Tradiční akce. Nyní chci upo-
zornit na  páteční podvečer 30. 
listopadu. Proběhlo „svíčkování“ 
s  tvořením adventních věnců 
a  dlabáním svíčkové od  paní 
Romany. Přiblížím akci. V  jení-
kovické hospůdce se prodávaly 

Co se v Jeníkovicích událo?

svíčky Party Lite a  současně si 
každý mohl vyrobit adventní vě-
nec nebo jinou vánoční výzdo-
bu dle vlastní fantazie. Zatímco 
většinou mamky s  dětmi vyrá-
běly, taťkové popíjeli pivečko, 
punč nebo svařáček a  hlavně 
měl každý možnost ochutnat 

výbornou svíčkovou od  paní 
hospodské Romany. Jak říkají 
„cihelňáci“… sousedské setkání 
se velmi vyvedlo. Zájem byl nad 
očekávání obrovský a podvečer 
byl moc fajn. Moc děkujeme 
za pečlivou přípravu Pavlíně Ku-
tílkové a Hance Moravcové.

e svátky klidu 

čí á

Co nás v Jeníkovicích čeká?

- sobota 1. prosince 2018 – rozsvícení vánočního stromu, začátek 
adventu

- středa 5. prosince 2018 – Mikulášská nadílka v jeníkovické hos-
půdce

- sobota 8. prosince 2018 – předvánoční sezení pro seniory
- neděle 16. prosince 2018 – vánoční koncert v  kostele sv. Petr

a a Pavla v Jeníkovicích

A co „tanečky“ v Jeníkovicích?

- sobota 19. ledna 2019 – Myslivecký bál
- sobota 16. února 2019 – Candrbál „Z pohádky do pohádky“
- sobota 16. března 2019 – Ples sportovců
- sobota 23. března 2019 -  Ples SDH Jeníkovice
- neděle 24. března 2019 – Dětský karneval
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LEDCE

Všechny plánované akce najdete na  vývěskách a  samozřejmě 
na internetových stránkách obce.

Jeníkovičtí fotbalisté společně zvou všechny přízniv-
ce pohybu na  tradiční fotbalové soboty. Od  3. listo-
padu vždy od  14.30 hodin na  hřišti v  Jeníkovicích. 
Podzimní sezóna byla již ukončena, nicméně naši 
sportovci se s ní nějak nechtějí ještě rozloučit. 

Když se chcete rozhýbat, je možné si jít za-
cvičit. Pravidelné cvičení s  Renátou probíhá 
v pondělí od 18.30 do 19.30 hodin a ve středu 
od 18.30 do 19.30 hodin.

Společenská kronika

V  měsíci listopadu oslavili své významné životní jubileum jeníko-
vičtí občané, paní Jana Pultarová a pan Jiří Pojar. Oběma oslaven-
cům přejeme i  touto cestou hlavně zdravíčko, štěstíčko, pohodu 
a jen samé veselé chvilky v rodinném kruhu. Mějte se moc krásně.

A  ke  konci roku tedy jen krátce. Za  zastupitelstvo obce Jeníkovi-
ce Vám všem přeji krásné, klidné a pohodové Vánoce. Buďte zdra-
ví a  veselí. Do  roku 2019 vkročte pokud možno pravou nohou. 
Ať Vám přeje štěstí, jste úspěšní, ale hlavně ať máte pořád jen dů-
vod k úsměvu. Krásné Vánoce…

Ing. Lenka Hojná Kosařová

  3. 11. Drakiáda
  3. 11. Loučení se sezónou
10. 11. Podzimní brigáda

Drakiáda

V  sobotu 3. listopadu uspořá-
dali hasiči každoroční Ledecké 
pouštění draků. Počasí se vy-
dařilo, a tak se na Srubech sešla 
skoro stovka rodičů s dětmi. Vítr 
sice moc nefoukal, ale přesto 
se podařilo draky do  oblak do-
stat. Připraveno bylo i posezení 
a malé občerstvení, a tak po ce-
lou dobu vládla příjemná atmo-
sféra. Děti se vyřádily a na závěr 
dostaly všechny sladkou odmě-
nu a medaili.

V listopadu se konalo, zúčastnili jsme se:

Nejmladší účastníci Ledeckého 
pouštění draků, foto Miloš Čihák

Loučení se sezónou

Klub netradičních nápadů Ledce připravil v areálu koupaliště pose-
zení pro všechny, co se podílejí na pořádání letních akcí v Ledcích. 
A že jich bylo: Sraz Jawa, Ledecká lávka, Letní kino (9 filmů), malá 
kopaná, nohejbaly, atd. Pro všechny bylo připraveno bohaté občer-
stvení, zaznělo i  velké poděkování všem, kteří se jakkoliv  do  pří-
pravy všech akcí zapojují. Promítány byly též filmové týdeníky, 
které byly za dobu trvání Letního kina uvedeny. Tím byla završena 
a ukončena letní sezóna v Ledcích, ale nezoufejme, už jsou v plánu 
akce na rok 2019. Setkáme se nejen s Letním kinem, ale i s novinka-
mi, jako je divadlo v přírodě nebo módní přehlídka.
Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří se starají 
o přípravu a zdárný průběh všech akcí v naší obci. Je skvělé, že se 
v Ledcích stále něco děje a že nemáme čas se ani trochu nudit.

Podzimní brigáda

Podzimní  brigáda  na  úklid  obce, jež  je  v  naší  obci  již  řadu  
let  tradicí, se tentokrát uskutečnila v sobotu 11. listopadu. Tak jako 
v  předešlých letech,  i  letos byl zajištěn úklid ve  všech třech čás-
tech obce - Ledce , Újezdec a Klášter n. D. Uklízelo se na hřištích, 
návsích a  ostatních veřejných prostranstvích. Na  závěr bylo pro 
všechny připraveno občerstvení v podobě grilované klobásy nebo 
párku v rohlíku v klubovně za obchodem. Je příjemným zjištěním, 
že počty účastníků brigády jsou rok od roku vyšší. V letošním roce 
se zúčastnilo 39 dospělých a 20 dětí. Všem za to patří velký dík.

Během brigády byl uklizen i areál hřiště a koupaliště, foto Miloš Čihák

Připravujeme:

 23. 12. Zpívání u vánočního stromu na návsi v Ledcích 
  od 18.00 hodin
 26. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu - čtyřhře,
  klubovna za obchodem od 13.30 hodin
 5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka
 5. 1. 2019 Beseda S Jawou na cestách 2 
  Do Ruska a zpět na „fichtlech“, 
  klubovna za obchodem od 18.00 hodin
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Cestovat se dá mnoha způsoby. Michal Franc a  Martin Gregor si 
vybrali jeden z  těch méně pohodlných. Cestují na  starých moto-
cyklech Jawa, lidově na „fichtlech“ (Jawa 21 Pionýr 1975 a Jawa 23 
Mustang 1970). Po zdárné výpravě na Balkán se rozhodli posunout  
možnosti svých veteránů a vyrazit na téměř 6 000 kilometrů dlou-
hou cestu do Ruska. Na cestovatelské přednášce S  Jawou na ces-
tách Vám budou vyprávět své zážitky z  Ukrajiny a  Ruska. Dozvíte 
se například, proč odmítli setkání s prezidentem Putinem, proč je 
zatkli na ruské hranici, nebo proč se nepodívali do Černobylu. Zjis-
títe, jak je to v Rusku doopravdy. Jestli tam jsou špatné cesty, jestli 
vás v lese sežere medvěd, nebo jestli vás oloupí policisté.

Jaroslava Zemánková, kronikářka obce

Stručné informace

z Obecního úřadu Ledce

• V  rámci výměnného souboru bylo do  knihovny v  Ledcích dne
8. 11. 2018 dodáno 175 knih  v  celkové hodnotě 35 452 Kč. 
Knihovna je otevřena každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod.

• Došlo k aktualizaci složení povodňové komise obce. Nové slože-
ní PK: Bc. Čihák Miloš  (předseda), Bc. Olga Grusová (místopřed-
seda), Miroslav Petřík (člen PK), Ing. Pavel  Havlíček (člen PK), Jan 
Šmída (člen PK), Ing. Jana Petříková (zapisovatelka). Na mostech 

v Ledcích a Klášteře n. D. budou umístěny nové značky povod-
ňových stupňů.

• Je zpracován nový Řád veřejného pohřebiště pro hřbitovy 
v Ledcích a Klášteře n. D. Řád bude schválen na veřejném zase-
dání zastupitelstva obce. 

• Na hřbitově v Klášteře n. D. byla provedena výsadba 10 ks tújí, 
které daroval obci pan  Havrda z Bolehoště.

• Byly zpracovány dvě varianty možného nasvětlení přechodu pro 
chodce přes hlavní cestu v centru obce. 

• K 31. 12. 2018 končí skládka komunálního odpadu v Křovicích, 
dále bude sloužit pouze jako překladiště. Komunální odpad 
bude převážen na skládky České Libchavy a Kryblice u Trutnova)

• Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce se uskuteční v pon-
dělí 17. prosince 2018 od 18.00 hod. na obecním úřadu Ledce.

• Došlo ke  změně adresy webových stránek a  emailové adresy 
obce. 

Nová webová adresa obce je:
www.ledce.cz, nový email: obec@ledce.cz. 
Zároveň došlo ke  změně tel. čísel na  mobilní telefony starosty 
a místostarostky. 
Nová tel. čísla jsou následující: 602 201 806 (starosta) 
a 602 119 747 (místostarostka).

Bc. Miloš Čihák, starosta obce

NEPASICE

Několika slovy z Nepasic 
..... v listopadu oslavila významné životní jubileum vážená soused-
ka DANUŠE HARTVICHOVÁ. Do dalších let přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.
..... v  prosinci oslaví významné životní jubileum vážená sousedka 
DANUŠE TATAROVÁ. Do  dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.
..... v  prosinci oslaví významné životní jubileum vážený soused 
VILÉM SAMEK. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti.
…..v listopadu spatřila světlo světa naše nová malá sousedka 
ADÉLA VODOVÁ. Přejeme do života jen to nejlepší a ať dělá rodi-
čům jen a jen radost.
..... dne 24. 11. 2018 proběhlo v  Heldově městské knihovně pro-
mítání fotografií v  rámci přednášky KUBA OČIMA MARUŠKY & 

STANDY JECHOVÝCH. Sešlo se nás poměrně hodně a  rozcházeli 
jsme se až po  2 hodinách. Děkujeme všem, kteří neváhali a  došli 
se podívat
….. dne 02. 12. 2018 proběhlo ROZSVÍCENÍ NEPASICKÉHO VÁ-

NOČNÍHO STROMEČKU

….. dne 07. 12. 2018 přijel do  Nepasic MIKULÁŠ SE SVOJÍ DRU-

ŽINOU

….. dne 07. 12. 2018 proběhla VALNÁ HROMADA SDH NEPASICE.
…. dne 24. 12. 2018 jste všichni srdečně zváni 
na  ŠTĚDROVEČERNÍ VYZVÁNĚNÍ. Sraz u  zvoničky 
ve 22.00 hodin. Hrneček na svařáček sebou.
….. dne 26. 12. 2018 se nepasičtí borci připravuji 
na tradiční ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Urveme nějakou 
medaili?
…..dne 30. 12. 2018 Vás zveme na  NEPASŮV POSLEDNÍ KOPEC. 
Sraz na mostě ve 13.00 hodin. 
….. dne 31. 12. 2018 Váz zveme na POSLEDNÍ VYJÍŽĎKU. V přípa-
dě pěkného počasí provedeme poslední vyjížďku na kolech smě-
rem do Městských lesů Hradce Králové.
….. do roku 2019 přejeme všem, aby je doprovázelo zdraví, štěstí 
a spokojenost.

Pro Haló zpracoval Ing. Stanislav Jech

Dnes otázka pro opravdové „fajnšmekry“. Odkud je historická fo-
tografie? Nápovědou může být druhá fotografie (ale nejsem si tak 
jist, zda se jedná o nápovědu).
Vyřešení v příštím čísle.

Pro Haló zpracoval a fotografii ze svého archivu poskytl 
Ing. Stanislav JECH a jedna sousedka z Nepasic 

(jméno až v příštím čísle).

Historické fotookénko z Nepasic
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FC Blešno – malá kopaná

Náš klub letos na  podzim vstoupil do  své osmé se-
zóny. Přípravu jsme jako každoročně pojali velmi 
zodpovědně a  vedle pravidelných tréninků jsme se 
zúčastnili tří turnajů a  někteří hráči ještě utužili své 
tělo při triatlonu.

Slavnostní sázení lípy 

Stejně jako v řadě jiných obcí, zasadili jsme i v Blešně 28. října u pří-
ležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa lípu 
svobody, nebo též lípu republiky.  Díky značně nepříznivému po-
časí proběhla akce v poměrně komorní, ale o to příjemnější atmo-
sféře za účasti necelých tří desítek lidí. Samotnému sázení předchá-
zel krátký proslov o významu a okolnostech vzniku samostatného 
státu a vysvětlení významu sázení těchto lip. Abychom uctili i pa-
mátku padlých obce Blešna, položil starosta obce květiny k  jejich 
pomníku. Jako důstojné místo pro tento strom byl vybrán palouček 
u přístaviště, aby si lípy všimli nejen obyvatelé naší obce, ale i pro-
jíždějící vodáci a  cyklisté. Na  jaře bychom ještě lípu rádi označili 
pamětní cedulkou či kamenem.

Co nás čeká?

Ačkoliv bude zima dlouhá, nezoufáme. Čeká nás několik tradičních 
společenských akcí. 
○ 7. 12. 2018 od  18.00 na  hřišti slavnostní rozsvícení vánočního
 stromečku s ohňostrojem
○ 8. 12. 2018 od 14.30 v hostinci U Janků Mikulášská nadílka
○ 19. 1. 2019 od 20.00 v hostinci U Janků Myslivecký ples
○ 23. 2. 2019 od 20.00 v hostinci U Janků Ples přátel rybářského 
 cechu
○ 23. 3. 2019 od 20.00 v hostinci U Janků Maškarní bál

Současně s  pozvánkou na  tyto akce, na  které se všichni těšíme, 
bych rád jménem celého zastupitelstva obce Blešno popřál všem 
krásný a pohodový advent, klidné prožití Vánoc a do nového roku 
mnoho štěstí, osobních i pracovních úspěchů a především pevné 
zdraví.

Mgr. Miloš Buroň

Datum Den Čas Hala Utkání Výsledek

25.11.2018 NE 19:30 SH Předměřice nad Labem Flamengo HK B : FC Blešno A 8:2

02.12.2018 NE 17:00 SH Předměřice nad Labem FC Hespro : FC Blešno A :

02.12.2018 Ne 19:30 SH Předměřice nad Labem FC Legia HK : FC Blešno A :

08.12.2018 SO 8:50 ZŠ Kukleny Reds HK : FC Blešno A :

08.12.2018 SO 10:30 ZŠ Kukleny BFK Orel HK B : FC Blešno A :

16.12.2018 NE 8:00 ZŠ Kukleny Štroncek Cerekvice : FC Blešno A :

16.12.2018 NE 10:30 ZŠ Kukleny F.C. Santus Dobruška : FC Blešno A :

06.01.2019 NE 8:00 ZŠ Kukleny FC Hespro : FC Blešno A :

06.01.2019 NE 10:30 ZŠ Kukleny FC Blešno A : Legia HK :

13.01.2019 NE 16:50 SH Předměřice nad Labem Reds HK : FC Blešno A :

13.01.2018 NE 18:30 SH Předměřice nad Labem BFK Orel HK B : FC Blešno A :

20.01.2019 NE 18:15 SH Jaroměr Asvaj Štroncek Cerekvice : FC Blešno A :

20.01.2019 NE 20:30 SH Jaroměr Asvaj F.C. Santus Dobruška : FC Blešno A :

09.02.2019 SO 10:30 ZŠ Kukleny Flamengo HK B : FC Blešno A :

B – tým 1B. třída

Naše béčko vstoupilo letos do sezóny jen s  jednou posilou, a  tou 
byl Libor Janský z Bělče. 
Na  vlastní žádost byl z  áčka do  béčka přeřazen Ondra Krejcar. 
I přesto béčko podávalo během podzimu kvalitní výkony, s výjim-
kou zápasu s  lídrem soutěže týmem FC Kojot, kterému naši hráči 
jednoznačně podlehli 0:8. Naopak nejlepší výkon podali proti týmu 
Camelot a dosáhli na vítězství 10:3. Po podzimu tak našemu béčku 
patří krásné 5. místo se ztrátou dvou bodů na místo třetí. 

A – tým Krajský přebor

Áčko do  podzimu vstoupilo velmi špatně i  přesto, že byl z  béčka 
do  áčka přeřazen Jaroslav Voltr, a  po  čtvrtém kole bylo na  před-
poslední pozici. To bylo způsobeno tím, že jsme neměli k dispozici 
brankáře. Poté sice k dispozici byli, ale zase nám z různých důvodů 
chyběli hráči během celého podzimu a můžeme hodně poděkovat 
klukům z béčka za to, že nám vypomohli. V druhé půlce podzimu 
jsme však začali pravidelně bodovat, to nakonec našemu týmu vy-
neslo slušné šesté místo.

Futsal Krajský přebor

Náš klub se na  schůzi v  prosinci 2017 usnesl na  tom, že od  příští 
sezóny zkusíme hrát futsal. Přihlásili jsme se do  nejnižší soutěže, 
kterou je Krajský přebor. Zde je rozpis našich utkání.

Na závěr bych rád popřál 

všem hráčům, fanouš-

kům, ZŠ Třebechovice, 

a  hlavně našim sponzo-

rům v  čele s  OÚ Blešno 

příjemné prožití vánoč-

ních svátků a  do  nového 

roku 2019 pevné zdraví, 

mnoho štěstí, spokoje-

nosti a hodně úspěchů. 

Více informací naleznete na: www.fcblesno.cz nebo na facebooku FC Blešno.



22 Mikroregion Třebechovicko

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 14. 12. 2018 v Třebechovicích pod Orebem,
uzávěrka č. 1/2019 – 2. 1. 2019.

Redakční rada: Jindřich Tošner, Markéta Balcarová, Lenka Faltová, sídlo redakce v Infromačním centru TMB
Redakční rada si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu příspěvků. 

Celobarevná elektronická verze zpravodaje se nachází na adrese www.trebechovice.cz
Podání příspěvků a informace: halo@betlem.cz nebo na tel. +420 495 592 053 

Foto titulní strana Státní okresní archiv v Hradci Králové

POLÁNKY NAD DĚDINOU

Polánky nad Dědinou mají ve svém znaku lípu.  Tento symbol obce 
se odvíjí od toho, že zde roste od nepaměti staletá lípa srdčitá, pod 
kterou podle pověsti odpočíval již Jan Ámos Komenský na své ces-
tě do  vyhnanství. Zda je to pravda, nevíme, ale věk by na  to lípa 
pravděpodobně měla... V její blízkosti pak byla v roce 1919 vysaze-
na pamětní lípa svobody, která nám dodnes připomíná vznik samo-
statného Československa. 
Když občané Polánek 27. 4. 1919 vysazovali tuto lípu, nechali se 
na  památku této pro ně jistě významné události vyfotografovat. 
100 let uběhlo jako mávnutím kouzelného proutku a na nás bylo 
nyní nenechat se zahanbit a při příležitosti stého výročí vzniku re-
publiky vysadit lípu novou. S celým nápadem nám pomohl i projekt 
Lípy republiky, kde jsme čerpali potřebné informace o  správném 
vysazení, zabezpečení a označení lípy, a Městský úřad v Třebecho-
vicích p. O., který zajistil potřebný stromek.
Den D nastal v sobotu 27. 10. 2018. V tento den se nedaleko staleté 
lípy sešlo přes sto obyvatel naší obce, aby slavnostně zasadili no-
vou pamětní lípu a při té příležitosti dali vzniknout nové fotografii, 
podobné té z roku 1919. viz foto str. 23 Vysoká účast poláneckých 
sousedů, slavnostní atmosféra, dojemné setkání nejstarších oby-
vatel s  těmi nejmladšími, trikolóry na  klopách všech přítomných, 
přípitek na zdar naší země, státní hymna, slavnostní projev, zasaze-
ní nové lípy svobody, zpěv lidových písní za doprovodu harmoniky 
a společné fotografování u lípy historické, taková byla oslava výročí 
vzniku samostatného Československa u  nás v  Polánkách. Myslím, 
že všichni zúčastnění budou na  tento den vzpomínat pro pocit 
společné vzájemnosti a milého sousedského setkání, které posléze 
pokračovalo ve společenském centru v bývalé prodejně. Tam pro-
bíhala malá výstavka fotografií a  historických předmětů, občerst-
vení a  hudební vystoupení dua Sousedé, které později roztančilo 

Oslava vzniku samostatného Československa 

mladé i  ty dříve narozené. Vrámci odpoledne se uskutečnila také 
soutěž nazvaná Polánecký košt, kdy všichni přítomní mohli vybrat 
nejchutnější a  nejzdařilejší domácí výrobek ve  třech kategoriích, 
a to slané, sladké a tekuté.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na  organizaci celého 
významného dne jakkoli podíleli, za to, že obětovali svůj volný čas 
na přípravu a zdárný průběh akce, všem, kteří připravili občerstve-
ní, i  těm, kteří se zúčastnili soutěže a  věnovali tím svoje výrobky 
na ochutnávku, harmonikáři Vaškovi za dokreslení atmosféry, Otto-
vi se Slávkem za hudební zážitek a fotografce paní Martině za krás-
né fotografie, které tento den budou připomínat možná i za dalších 
100 let.
Společnou fotografii bude možné zakoupit. Ukázka různých for-
mátů a  objednávky proběhnou při rozsvěcení vánočního strom-
ku u prodejny v neděli 16. 12. 2018 od 16.30 hodin, kam si tímto 
všechny dovoluji pozvat, nebo později po osobní nebo telefonické 
domluvě až do konce roku 2018.
Naše polánecké lípy i jim podobné z jiných obcí si můžete prohléd-
nout na internetových stránkách projektu Lípy republiky, do které-
ho jsme se zapojili.

Za spolek Pro Polánky Marcela Šolínová
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SUPERSPOŘENÍ
PRO VAŠE HRDINY

Jiří Mlateček, 603 980 681

sezhodnocením více než 

ročně

4 %
na našich pobočkách 

v Hradci a v Dobrušce

Hradec Králové
Šafaříkova 485/5
Dobruška
nám. F. L. Věka 17

Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejným příslibem ani závaznou 
obchodní nabídkou. Změna parametrů a úrokových sazeb vyhrazena, aktuální hodnoty 
vždy najdete na www.rsts.cz.

Hledáme pracovníky na HPP

pro pobočku v Krňovicích 

u Třebechovic pod Orebem na pozice:

Truhlář – s možností zaškolení na obsluhu CNC

Požadavky: vyučen v oboru, praxe a znalost 
programů SurfCAM/SolidCAM výhodou.

Dřevomodelář 
Požadavky: vyučení v oboru modelář/dřevomodelář 
podmínkou, praxe výhodou. 

Náplň práce: výroba modelových zařízení 
pro slévárny. 

Možnost placených přesčasů, příspěvek na obědy, 
malý kolektiv. Nástup ihned. Na věku nezáleží. 

Kontakt:
info@munot-formtec.cz, tel.: p. Vlček: 603 802 299

Občané Polánek 27. října 2018 a 27. dubna1919




