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„Ladovská zima v Třebechovicích“, foto Otto Nosek

TŘEBECHOVICKÉ HALÓ

Novoroční projev starosty města

Oprava mostu přes Orlici ve Štěnkově

Péče o dřeviny v obcích



Prvního prosince se v třebechovickém skaut-
ském domě konala vánoční besídka jako po-
děkování dospělým a  přátelům za celoroční 
dobrovolnickou činnost a pomoc. Zavzpomí-
nali jsme na léto při promítání táborového vi-
dea, připomněli si končící rok nad fotografie-
mi z celoroční činnosti a popovídali si nejen 
o tom, jak na tom naše středisko je. Připrave-
no bylo malé občerstvení. 
Den před Štědrým dnem jsme v  teepee 

na náměstí rozdávali Betlémské světlo, které přineslo kouzlo Vánoc 
do zhruba dvou stovek třebechovických domácností. Děti si mohly 
vyrobit vlastní svícen pro světýlko. Po celou dobu vládla příjemná 
vánoční atmosféra. Rozloučili jsme se s  přáním krásně prožitých 
svátků.

Zhruba třicet vedoucích a přátel se sešlo již sedmadvacátého, aby 
jak my říkáme, vyhnali řízky. Při procházce bědovickými lesy hledali 
ukryté cedulky s citáty z filmů. 
Dva dny před koncem roku proběhl v  jedné z  našich kluboven 
Cestovatelský večer. Při něm jsme se vrátili do léta. Díky vyprávění 
Pavla Čechury a Áji Hlaváčkové doplněnému krásnými fotografiemi 
jsme prošli 180 km dlouhou cestou kolem Mont Blancu. 
Na  Silvestra jsme se rozloučili s  končícím rokem, ve  kterém jsme 
společně s Vámi oslavili sto let naší republiky a zažili mnoho dobro-
družství. Ať je nový rok stejně dobrodružný a naplněný zážitky. To 
přejeme i Vám a zároveň děkujeme všem za celoroční podporu, ze-
jména městu Třebechovice pod Orebem, Královéhradeckému kraji 
a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Přemysl Pistora

Roveři při rozdávání Betlémského 
světla,

foto Lucie Štursová

Vedoucí s  dětmi a  přátelé na  tra-
dičním „Vyhánění řízků“,

foto Přemysl Pistora
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SLOVO STAROSTY

Vážené dámy, vážení pánové,

milí Třebechováci,

vítejte v podvečer státního svátku Nové-
ho roku na Masarykově náměstí v Třebe-
chovicích p. O.
Hned v  úvodu musím moc poděko-
vat našim Třebechovickým trubačům 
za  jejich celoměsíční aktivitu. Alespoň 
oni nám pomohli vytvářet onu pěk-

nou předvánoční a  vánoční atmosféru. Totéž se bohužel nedá 
říci o  počasí, které se, tedy především o  svátcích a  mezi svátky, 
„stavělo na zadní“.
Moje nedlouhé povídání bych rozdělil na dvě části. První se bude 
týkat období do konce roku 2018 a druhá pak období, které dneš-
ním dnem začíná.
Jaký tedy byl pro naše město právě uplynulý rok 2018? Byl to 
mimo jiné rok komunálních voleb, rok, který uzavřel další volební 
období. Myslím, že při této příležitosti není třeba předkládat Vám 
výčet uskutečněných akcí za  poslední čtyři roky. S  jakousi bilancí 
předcházejícího volebního období jsme měli možnost seznámit se 
např. v podzimních číslech třebechovického periodika Haló. V tom-
to směru bude tedy stačit, když uvedu, že v uplynulých čtyřech le-
tech byly realizovány investiční a  jiné významné akce za více než 
100 miliónů Kč, z toho dotace a jiné externí finanční zdroje činily té-
měř čtvrtinu. Bylo by velice příjemné, kdybychom si mohli za čtyři 

roky říci, že jsme opět smysluplně proinvestovali podobné finanční 
prostředky, a třeba s ještě větším podílem oněch „mimotřebecho-
vických“.
Obecně bylo naší snahou neopomenout žádnou oblast a vyváženě 
a dle potřeby a možností podpořit ty nejpotřebnější akce. Věříme, 
že jejich důležitost pro naše město vnímáme podobně.
Třebechovice se i  v  minulém období snažily žít a  žijí kulturou, 
sportem, jsou bohaté na spolkový a společenský život. Po pravdě 
přál bych ale nám všem, aby tyto volnočasové aktivity byly námi, 
občany Třebechovic, více podporovány. Zde máme rozhodně re-
zervy. Dobrým příkladem takové podpory a  takového zájmu jsou 
nedávno proběhlé oslavy stého výročí založení republiky či Bet-
lémské trhy. Akcí se zúčastnily stovky, Betlémských trhů dokonce 
tisíce spokojených návštěvníků. Třeba se v  tomto směru blýská 
na lepší časy.
Vraťme se ale ještě k volbám. Ty přinesly v říjnu 2018 po delší době 
ve vedení města podstatnější změny.
Z  jedenadvaceti zastupitelů jich pokračuje ve  funkci dvanáct, 
v sedmičlenné radě města pak došlo ke dvěma změnám. Město má 
nového starostu i místostarostu.
Personální složení nového zastupitelstva a atmosféra průběhu jeho 
posledního zasedání jsou velkým příslibem pro další tvůrčí společ-
nou práci Vámi zvolených zastupitelů.
A je rozhodně na co navazovat a v čem pokračovat. Město má při-
pravené a rozpracované smysluplné projekty za cca 200 miliónů Kč.

Novoroční projev starosty města

- Rekonstrukce ulice Trčkova – Proběhnou stavební úpravy stá-
vající místní komunikace včetně chodníků a vjezdů. Zároveň se 
uskuteční i rekonstrukce kanalizace a vodovodu (odhad nákladů 
pro město činí 8 mil. Kč).

- Rekonstrukce autobusové zastávky v  místní části Polánky 
n. D. směrem na Opočno – Proběhne výstavba nového chodníku 
po  pravé straně směrem na Třebechovice p.  O., bude vybudo-
ván přechod pro chodce, oboustranně nasvětlen přechodový-
mi svítidly. V místě přecházení bude dále vybudován dopravní 
ostrůvek (odhad celkových nákladů činí 2,6 mil. Kč, pro město 
cca 0,6 mil.).

- Krňovická křižovatka – Z hlediska důležitosti si dovolím tuto akci 
trochu více okomentovat. Vedení města a městští úředníci dělají 
opravdu vše pro to, aby byla v roce 2019 tato delší dobu připra-
vovaná a poměrně dosti diskutovaná stavba zrealizována. Připo-
mínám, že investorem průsečné křižovatky s odbočovacími pru-
hy od Týniště na Pardubice a od Hradce Králové do Třebechovic 
p. O. je Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové. Překonání sil-
nice I/11 chodci a  cyklisty je projekčně řešeno tím nejbezpeč-
nějším možným způsobem, podchodem, který je součástí cyklo-
stezky Třebechovice p. O. – Krňovice. Investorem cyklostezky je 
město Třebechovice p. O. Rozpočtovaná hodnota díla je celkem 
cca 25 mil Kč. Takto vysoká částka je ovšem pro rozpočet města 
velikosti Třebechovic velice zásadní. Intenzivně proto hledáme 
externí zdroje a máme již podruhé zažádáno o dotaci, tentokrát 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Věřme, že uspějeme. 

- Dále jsou projekčně připraveny velké akce, jejichž realizace je 
podmíněna schválením potřebných finančních prostředků za-
stupitelstvem města. I zde budeme intenzivně hledat možnosti 
získání externích finančních prostředků. Jedná se o:
• novostavbu mateřské školy v Tyršově ulici - 1. etapa – (odhad 

nákladů 25 mil. Kč)
• jednotnou kanalizaci v  Krňovicích – realizace nové dešťo-

vé kanalizace, chodníků a  povrchu silnice (odhad nákladů 
18 mil. Kč, z toho dotace kraje 9 mil. Kč)

A nyní stručně, ale přece jen trochu konkrétněji, co nás tedy čeká v roce 2019?
Na  závěr tohoto bloku je mou povinností krátce zmínit akci na-
zvanou Modernizace traťového úseku Hradec Králové – Týniš-
tě nad Orlicí tzv. Dvojkolejka, kterou sice nebude finančně za-
jišťovat město Třebechovice pod Orebem, a  nepatří tedy mezi 
jeho investiční akce, ale svým významem si krátkou zmínku 
rozhodně zaslouží.
Aktuálně se již řeší dokumentace k územnímu řízení. Obsahuje vět-
šinu ze 14 vznesených požadavků města, vyjma zřízení železnič-
ní zastávky v Nepasicích a  realizace podchodů pro pěší a cyklisty 
pod železniční tratí v ulicích Za Tratí, Pardubické a Na Stavě (ve věci 
nepasické zastávky stále probíhají jednání za  účasti Královéhra-
deckého kraje). Na většinu našich požadavků investor akce, Sprá-
va železniční dopravní cesty Hradec Králové, přistoupil a my jsme 
přesvědčeni, že realizace této prioritní státní akce přinese v blízké 
budoucnosti našemu městu v naprosté většině pozitiva.
Více informací o plnění požadavků města naleznete na webových 
stránkách, ve vývěsce v Pitrově ulici a byly již také zveřejněny v Tře-
bechovickém HALÓ č. 7/2018. 
Mimo investičních akcí bude samozřejmě kladen i v roce 2019 dů-
raz na vytvoření co možná nejlepších materiálních podmínek pro 
naše příspěvkové organizace. Podpora kultury, sportu, spolkového 
a společenského života ve městě, a to včetně finanční podpory vol-
nočasových aktivit, je po dlouhé roky samozřejmostí.

Vážené dámy a  pánové, milí Třebechováci, chtěl bych poděkovat 
všem, kteří jste se nějakým způsobem aktivně zapojili v  uplynu-
lém období do  společenského života našeho města, těm, kteří 
podporujete místní obchodníky a  podnikatele, zkrátka díky Vám 
všem, kteří děláte něco pro to, aby se Třebechovice pod Orebem 
rozvíjely. Do nového roku 2019 přeji všem především pevné zdraví, 
spokojenost, hodně lásky, osobních a pracovních úspěchů, zkrátka 
jen vše dobré.

Mgr. Roman Drašnar,
starosta města
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INFORMACE Z MÚ

Výpisy usnesení z jednání Rady města Třebechovice p. O.
27/922-2018

 ◘ Rada města schvaluje předložená rozpočtová opatření RO 
125/2018
- ve  výdajích navýšit – Mikroregion Třebechovicko-investiční 

příspěvek pořízení lavičky (2010-36-36-6349) 3.860,- Kč
- ve  výdajích ponížit – rozpočtová rezerva (9999-64-09-5909)

  3.860,- Kč
RO 126/2018

- ve výdajích navýšit – Městská policie – finanční dar fyz. osobě 
za  veřejněprospěšnou činnost v  silniční dopravě (3100-53-
11-5492) 5.000,- Kč

- ve výdajích navýšit – Městská policie – věcný dar fyz. osobě 
za  veřejněprospěšnou činnost v  silniční dopravě (3100-53-
11-5194) 2.000,- Kč

- ve výdajích ponížit – rozpočtová rezerva (9999-64-09-5909)
   7.000,- Kč

RO 127/2018
- ve výdajích ponížit – Stavební úpravy Trčkova ul. – neinv.vý-

daje (1440-22-12-5166) 100.000,- Kč
- ve výdajích navýšit – Stavební úpravy Trčkova ul. – inv.výdaje 

(1440-22-12-6121) 100.000,- Kč
RO 128/2018

- ve výdajích navýšit – Spolek Pro Polánky – neinvestiční dota-
ce (6600-34-29-5222) 21.000,- Kč

- ve  výdajích ponížit – Neinvestiční výdaje spolkům (64-09-
5909) 21.000,- Kč

27/923-2018

 ◘ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předlože-
né rozpočtové opatření

RO 129/2018
- ve  výdajích navýšit – Nákup pozemků-p.č.47, st.p.č.156, KÚ 

T.p.O. (5000-61-71-6130) 170.000,- Kč
- ve výdajích ponížit – Rozpočtová rezerva (9999-64-09-5909)

 170.000,- Kč
RO 130/2018

- v  příjmech navýšit – Transfer MPSV-výkon sociální práce 
(pol.4116, ÚZ 13015) 437.500,- Kč

- ve výdajích navýšit – Výkon sociální práce-cestovné (13015-
5111-61-71-5173) 1.700,- Kč

- ve  výdajích navýšit – Výkon sociální práce-školení (13015-
5111-61-71-5167)  13.300,- Kč

- ve  výdajích navýšit – rozpočtová rezerva (mzdy na  výkon 
sociální práce byly schváleny v rámci schváleného rozpočtu 
2018, proto rezerva) 422.500,- Kč

27/925-2018

 ◘ Rada města schvaluje Smlouvu o  nájmu nebytových prostor 
části budovy čp. 528 o rozloze 97,30 m2 za cenu 2 640,- Kč/rok 
mezi Městem Třebechovice pod Orebem (pronajímatel) a  SH 
ČMS – SDH Třebechovice pod Orebem, Heldovo náměstí 528, 
503 46 Třebechovice pod Orebem (nájemce).

27/927-2018

 ◘ Rada města schvaluje připomínky 1. – 8. k  návrhu projektové 
dokumentace k  územnímu řízení investora stavby SŽDC pod 
názvem „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) 
– Týniště nad Orlicí (mimo)“.

27/928-2018

 ◘ Rada města neschvaluje záměr prodeje pozemku p.  č. 125/6, 
druh pozemku lesní pozemek o výměře 41 m2 v k. ú. Štěnkov.

27/933-2018

 ◘ Rada města jmenuje zástupce pro jednání ve sdružení Euroregi-
on Glacensis Mgr. Romana Drašnara.

27/948-2018

 ◘ Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  nebyto-
vé prostory Polánky nad Dědinou 105 se Spolkem Pro Polánky 
na dobu neurčitou od 1.1. 2019.

27/949-2018

 ◘ Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na  nebytové 
prostory přístavba zimního stadionu a bývalý archiv TS s SK Tře-
bechovice pod Orebem, z.s., oddíl ledního hokeje, Vitouškova 
959, Třebechovice pod Orebem na dobu neurčitou od 1.1.2019.

27/950-2018

 ◘ Rada města bere na vědomí rozpis zimní pohotovosti pro Tech-
nické služby Třebechovice pod Orebem na období od 11.12.2018 
do 31.3.2019.

27/954-2018

 ◘ Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi Měs-
tem Třebechovice pod Orebem a  spol.Vera , spol. s  r.o. , Lužná 
716/2, Praha 6 IČO:62587978 na  zajištění ověřování platnosti 
kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí.

Výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Třebechovice p. O.

ze dne 10.12.2018

2/023-2018

 ◘ Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis kontrolního výboru 
č. 1 ze dne 21.11.2018

2/024-2018

 ◘ Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru 
ze dne 21.11.2018.

2/025-2018

 ◘ Zastupitelstvo města průběžně posoudilo mezitímní účetní zá-
věrku příspěvkových organizací
• Základní škola, Třebechovice pod Orebem,
• Základní umělecká škola, Třebechovice pod Orebem,
• Heldova městská knihovna, Třebechovice pod Orebem ,
• Třebechovické muzeum betlémů, Třebechovice pod Orebem,
• DD ChD Zdislava, Třebechovice pod Orebem,
• Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem, 
• Technické službyTřebechovice pod Orebem,
• Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem

k 30.9.2018 ve smyslu § 14 vyhlášky 220/2013 a bylo konstato-
váno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčo-
valy tomu, že účetnictví není úplné, průkazné, nebo že nastaly 
předvídatelné ztráty a rizika.

2/026-2018

 ◘ Zastupitelstvo města průběžně posoudilo mezitímní účetní zá-
věrku Města Třebechovice pod Orebem k  30.9.2018 ve  smyslu 
§ 26 odst. 1 Vyhlášky č. 220/2013 o schvalování účetních závěrek 
a bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které 
by nasvědčovaly tomu, že účetnictví není úplné, průkazné, nebo 
že nastaly předvídatelné ztráty a rizika.

2/030-2018

 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok 2019.

2/031-2018

 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje provádění okamžitých roz-
počtových opatření po přijetí prostředků v případech, kdy jsou 
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prostředky určeny městu ke  konkrétnímu účelu nebo v  přípa-
dech, že jsou určeny na přeposlání příspěvkovým organizacím.

2/032-2018

 ◘ Zastupitelstvo města pověřuje radu města prováděním roz-
počtových opatření do  výše 180 tis. Kč včetně u  jedné kapito-
ly (organizace) rozpočtu, nebo jedné investiční, či neinvestiční 
akce.

2/043-2018

 ◘ Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 
s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o názvu nové ulice 
– Plk. Zavorala.

Žádat mohou právnické osoby, 
které působí v  oblasti sociál-
ní 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  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

Podání daňového přiznání
Městský úřad Třebechovice pod Orebem oznamuje, že ve středu 
dne 27. 3. 019 v době od 8.00 hod do 17.00 hod. bude možno 
podat daňové přiznání za  rok 2018 na  MěÚ Třebechovice pod 
Orebem v malé zasedací místnosti č. 107 v prvním patře.

Finanční odbor MěÚ Třebechovice V  prosinci letošního roku byla 
dokončena a  zkolaudována 
stavba s názvem: „Oprava mostu 

přes Orlici ve Štěnkově“. Jednalo 
se o  opravu ocelového příhra-
dového mostu spočívající v  na-
hrazení nevyhovující konstruk-
ce mostovky konstrukcí novou. 
Ocelová příhradová konstrukce 
mostu se otryskala a  opatřila 
protikorozním nátěrem. Hlav-
ními zásahy do  mostní kon-
strukce byla výměna mostovky, 
protikorozní ochrana a  oprava 
nosné ocelové konstrukce a zá-
bradlí a ochrana spodní stavby. 
Celkové náklady činily 3,7 mil. 
Kč včetně DPH. Podařilo se tak 
zachránit historickou technic-
kou památku, které je dnes více 
jak 100 let. Most byl původně 
na komunikaci v místní části Kr-
ňovice a v  roce 1957 byl přesu-
nut do místní části Štěnkov.

Odbor správy majetku

Oprava mostu přes Orlici ve Štěnkově

Most ve Štěnkově v plné parádě

Otryskávání konstrukceŽivičný povrch mostu

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ (FEJETON)

Stejně jako si na Štědrý den dá-
váme dárky a  kapra s  brambo-
rovým salátem, k  silvestrovské 
půlnoci patří předsevzetí. Ti, 
kteří si neumí vzpomenout, jaké 
si dali předsevzetí minulý rok, 
je obvykle opakují. Ti, kteří si 

nevzpomínají na nic, si nedávají 
předsevzetí žádná. Zkušení pře-
borníci předsevzetí radí nedá-
vat jejich laťku moc vysoko, aby-
chom neměli výčitky, že jsme je 
nesplnili. Stačí prý: „Budu žít.“ 
V tom je ovšem háček. V dětství 

a mládí to jakž takž jde, ale když 
ukončíme pubertu, tzn. po  še-
desátce, potřebujeme k  životu 
pár vlastností, které bychom 
měli dodržovat, chceme-li se 
udržet při životě co nejdéle. 
A  jsem zpátky u  předsevzetí. 

Budu žít zdravě. Nebudu kou-
řit (nebo trochu míň), nebudu 
pít alkohol (nebo trochu míň), 
zhubnu (nebo aspoň neztloust-
nu), budu cvičit (nebo aspoň 
nebudu jezdit výtahem).
Abych Vám předsevzetí pro pří-
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ští rok usnadnil, nabízím něko-
lik zaručených návrhů, které si 
můžete příští rok jen zaškrtnout 
vleže na gauči u televize.

Pro ženy 

Přestanu doma dělat služku. 
Budu vstávat ráno (ne až odpo-
ledne).
Zhubnu, protože nemám co 
na sebe a manžela z nových ná-
kupů klepne.
Letos žádné plastické operace, 
ten můj trouba si nevšimne, 
i kdybych vypadala jako britská 
princezna Meghan.
Budu obdivovat svého manžela, 
konečně mu řeknu, že ho miluji 
(nebo si to aspoň budu myslet).
Budu se s  manželem mazlit víc 
než se psem. Nebudu si kupovat 
boty (kabelku) častěji než jed-
nou za čtvrt roku.
Budu šťastná, když se se mnou 
bude chtít partner milovat čas-
těji než na Vánoce a Velikonoce.
Nechci doma žádného chlapa, 
vystačím si sama (ostatně exis-
tují hodinoví manželé na  opra-
vy a tak).
Budu ukládat nádobí do  myčky 
pořádně. Naučím se vařit. Vstou-
pím do kláštera.
Nezaplatím si předplatné do fit-

ka (cvičit nebudu stejně, aspoň 
ušetřím).
Nebudu telefonovat víc než de-
setkrát za den a jen lidem, které 
znám (hlavně mamince a kama-
rádkám).
Vyhodím všechno šatstvo, které 
jsem neměla 3 roky na sobě (no
….,co kdybych ale zhubla a vrá-
tilo se to do  módy). Nabrnknu 
si pořádného chlapa, který mně 
bude rozumět, pomáhat, chrá-
nit a který konečně vydělá něja-
ké peníze! Nebudu ječet na děti, 
na manžela ani na rodiče.

Pro muže

Splním ženě každé rozumné 
přání (... pokud to půjde). Nebu-
du líný (když bude něco dobře 
placeného k mání).
Budu ženě naslouchat a  nera-
dit jí, co má dělat, v rámci klidu 
v  rodině nebudu zjišťovat její 
předsevzetí.
Budu se denně sprchovat, čis-
tit si boty, zuby, ukládat věci 
na  místo, kam patří (v  každé 
rodině existuje židle, která měla 
být skříň). Budu se domů vracet 
včas, kdykoliv to bude možné 
(neztratím-li se cestou).
Nechci doma žádnou ženskou, 
starostí mám dost (ostatně exi-

stují ženy na hodinu a  jsou lev-
nější).
Nebudu donekonečna čumět 
do  počítače, na  porno se budu 
dívat výjimečně. Když půjdu 
na  jedno pivo, dám si maximál-
ně 3. Když ženě slíbím, že něco 
opravím, nebudu se zlobit, když 
mně to za půl roku připomene.
Budu vědět, kolik let je dě-
tem a  vnoučatům a  alespoň 
přibližně datum jejich svátku 
a  narozenin (rok svatby si dám 
do předsevzetí příští rok).
Konečně si najdu krásnou, mi-
lou, pracovitou, trpělivou žen-
skou, která mě nebude úkolo-
vat, nadávat a která se se mnou 
bude ráda milovat každý den 
(nebo aspoň ob den).

Pro obě pohlaví

Příští Vánoce pojedu na Kanáry, 
ať si každý koupí dárky sám ( 
když je tak chytrý).
Nebudu říkat hlupákům, jak 
jsou skvělí (nebo jim aspoň ne-
řeknu nic).
Budu partnerce (partnerovi) 
věrný. Vždyť je to stejně na jed-
no brdo.
Začnu pomáhat rodičům (aspoň 
se zeptám, jestli ještě žijí).
Nebudu se pořád hádat, vztekat 

a urážet. Nebudu se ptát dětí, co 
je nového ve škole. 
Nebudu tolik čumět na  telku, 
budu víc číst, chodit do divadla 
a na koncerty (aspoň jednou by 
to šlo).
Budeme se mít všichni rádi 
(i když to tak nebude vypadat).
Budu se učit jazyky (no - nako-
nec čeština je taky dobrá).
Nebudu kouřit (nebo aspoň 
o tom nebudu mluvit), je to dra-
hé, nezdravé a polibek od kuřá-
ka je jako, když olízneš popelník.

Předsevzetí nemusí být jen hu-
morným zrcadlem nicotných 
„přáníček“. Přání (nejen novo-
roční) se samozřejmě liší podle 
toho, jak je kdo zdravý, bohatý, 
je-li sám, nebo má rodinu, má-li 
kde žít, nečelí-li nějaké živelné 
katastrofě nebo po  něm ně-
kdo nestřílí. Hladovému stačí se 
najíst, nemocný chce být „jen“ 
zdravý. Opuštěný by si přál, aby 
ho čas od  času někdo přišel na-
vštívit. Člověk zbavený svobody 
chce být „jen“ svobodný. Možná 
by to poslední přání bylo jako 
předsevzetí nejlepší (aby se to 
aspoň nezhoršilo). Vše dobré 
všem nejen v roce 2019, ale stále!

Jindřich Tošner

TECHNICKÉ SLUŽBY

Dřeviny rostoucí ve městě si za-
sluhují pravidelnou péči. O  zá-
sadním významu dřevin pro 
kvalitu životního prostředí ni-
kdo určitě nepochybuje. Proto 
jsou také všechny dřeviny chrá-
něny před poškozováním a  ni-
čením podle zákona 114/1992 
Sb. O  ochraně přírody a  krajiny 
(§7). Péče o  dřeviny, tedy ze-
jména jejich ošetřování, je pak 
povinností vlastníka dřeviny, tj. 
vlastníka pozemku, na  kterém 
taková dřevina stojí. Následující 
text se týká péče o dřeviny, kte-
ré rostou na  pozemcích mimo 
les. Netýká se také dřevin v čistě 
produkčních ovocných sadech. 
Během léta 2018 proběhla 
v  Třebechovicích první etapa 
dendrologického průzkumu, 
v  rámci kterého byl zhodnocen 
stav dřevin na obecních pozem-
cích. Podobný dendrologický 
průzkum proběhl již v minulých 
letech, letos byl aktualizován. 
Cílem dendrologického průzku-
mu je zjistit aktuální stav dřevin. 
Způsob, jak se provádí dendro-

Péče o dřeviny v obcích

logický průzkum, upravují pří-
slušné Arboristické standardy. 
V  této etapě dendrologického 
průzkumu byly zhodnoceny 
hlavní zelené plochy v  Třebe-
chovicích, Nepasicích, Krňo-
vicích, Štěnkově a  Polánkách. 
U  jednotlivých dřevin byly nej-
prve určeny dendrometrické 
parametry, jako je výška a šířka 
dřeviny a  obvod kmene, dále 
byla zhodnocena vitalita dře-
viny, přítomnost zdravotních 
defektů (zdravotní stav) a  sta-
bilita. Z uvedených hodnot pak 
bylo navrženo vhodné pěstební 
opatření, případně kácení dře-
viny, a  to v  určeném časovém 
horizontu. 
Co se týče vitality i zdravotního 
stavu, tyto hodnoty se během 
času u  dřevin mění. Jedná se 
o  vcelku komplikovanou zále-
žitost, tak se pokusím to připo-
dobnit k  člověku, i  když odbor-
níci odpustí, že ne vždy to bude 
zcela přesné. Vitalita dřeviny je 
vlastně úroveň fyziologických 
procesů v  dřevině, tedy před-

stavme si to jako „zdraví“ člo-
věka. Snížení vitality se proje-
vuje například změnou olistění, 
listy bývají menší, řidší, změní 
se způsob zavětvení dřeviny, 
přibudou výmladky, dřevina 
prosychá v  nejslabších výho-
nech. Do  jisté míry je to proces 
nezvratný, někdy však, vlivem 
vylepšení vnějších podmínek, 
může dojít ke  zlepšení vitality, 
nebo k  zastavení zhoršujícího 
se procesu. Stejně jako člověk 
může onemocnět a  chřadnout, 
a  když například změní živo-
tosprávu, může se jeho stav vy-
lepšit.
Zdravotní stav dřeviny je dán 
v  podstatě souhrnem různých 
defektů. Dřevina má třeba 
množství suchých větví, je špat-
ně a  nebezpečně větvená, má 
dutiny, hniloby nebo i dřevokaz-
né houby. I v případě zdravotní-
ho stavu může dojít k vylepšení. 
Děje se to zejména tehdy, když 
dřevinu vhodně ošetříme. Tímto 
ošetřením například odstraní-
me suché větve, snížíme těžiště. 
To vše vede k  vylepšení aktuál-
ního zdravotního stavu dřeviny. 

Právě kvůli tomu, abychom 
dřevinu zachovali co nejdéle 
v  dobrém či přijatelném stavu 
a  zároveň v  bezpečném stavu 
pro své okolí, jsou u  dřevin na-
vrhována pěstební opatření, 
což je vlastně soubor různých 
typů řezů a  dalších speciálních 
ošetření. Zde si dovolím malou 
vsuvku. Pěstební opatření mají 
význam v  místech, kde nutně 
potřebujeme zachovat provozní 
bezpečnost dřeviny, tedy v mís-
tech, kde je vysoký pohyb lidí, 
tedy zejména v  obcích a  měs-
tech. Pěstební opatření jsou 
vždy navrhována na NORMÁLNÍ 
klimatické podmínky. Absolut-
ní bezpečnost je mýtus, který 
není možné dodržet. I sebelépe 
ošetřený strom může v  přípa-
dě extrémní vichřice spadnout, 
stejně tak jako může ulétnout 
i  kvalitně provedená střecha. 
Není možné zajistit absolutní 
bezpečnost, to bychom muse-
li vykácet všechny stromy, aby 
náhodou něco někde nespadlo, 
stejně tak bychom museli zrušit 
všechny silnice, aby náhodou 
někoho neporazilo auto. 



Třebechovické Haló  7

Ošetřování dřevin v  zahrad-
nickém vidění má tedy smysl 
zejména v obcích. Ve volné pří-
rodě je třeba na  dřeviny hledět 
zejména ekologicky. Z  tohoto 
pohledu má i  mrtvé dřevo, du-
tiny a hniloby na stromech svůj 
význam, například jako potrava 
či úkryt různých druhů ptáků 
a hmyzu.
Pěstebními opatřeními rozumí-
me zejména různé druhy řezů 
a  ostatní opatření. Jednotlivé 
typy pak jsou přesně definová-
ny v  rámci Arboristických stan-
dardů. V  zásadě to znamená, 
že není možné dřevinu jakkoliv 
ořezat, každý řez má svá přesná 
pravidla, která se musí dodržo-
vat. Pravidla spočívají ve  způ-
sobu řezu, v  množství ořezané 
hmoty, v době, kdy se smí strom 
takto řezat a  v  druzích dřevin, 
které je možné konkrétním způ-
sobem řezat. Nedodržení těchto 
pravidel znamená poškození 
dřeviny z  pohledu zákona a  to 
může pokutovat Česká inspekce 
životního prostředí. Pokuty jsou 
v  řádech tisíců a  desetitisíců 
a závisí od rozsahu poškození té 
konkrétní dřeviny. 
Řezem dřeviny nelze (až na  vý-
jimky) měnit celkový vzhled 

dřeviny. Standardní velikost 
rány by neměla přesáhnout 
10 cm na živém dřevě. Jedná se 
o velmi komplikovanou proble-
matiku, kterou by vždy měl pro-
vádět odborník arborista. Vždy 
je třeba mít na  zřeteli, že cílem 
je zlepšení stavu dřeviny či 
zlepšení provozní bezpečnosti 
dřeviny. Problematika řezu dře-
vin je natolik obsáhlá a kompli-
kovaná, že není možné v tomto 
článku vše detailně vysvětlit. 
Zcela krajním řešením provozní 
bezpečnosti dřeviny je kácení 
dřevin. Kácení dřevin je obvykle 
přijímáno s  velkými emocemi. 
Část obyvatel by nikdy nic neká-
cela, druhá část by raději vyká-
cela všechny dřeviny. Z pohledu 
zákona (114/1992 Sb.) je kácení 
u  dřevin rostoucích mimo les 
možné pouze na  základě zá-
važných důvodů. Takovými zá-
važnými důvody jsou zejména 
výrazně snížená vitalita dřeviny 
(= dřeviny téměř suché či zce-
la suché) a  výrazně narušený 
zdravotní stav (= přítomnost 
takových defektů, které nelze 
uspokojivě vyřešit pěstebními 
opatřeními). Důvodem ke káce-
ní může být i  stavební činnost 
nebo pěstební činnost, to se 

týká zejména probírek v  hus-
tých porostech. 
Ke  kácení dřevin rostoucích 
na pozemcích mimo les je třeba 
povolení ke  kácení. V  praxi to 
znamená, že vlastník pozemku, 
na  kterém stojí dřevina určená 
ke  kácení, musí zažádat pří-
slušný obecní úřad o  povolení 
ke  kácení. Všechna níže uvede-
ná pravidla platí pouze v přípa-
dě, že v  katastru nemovitostí 
NENÍ plocha vedená jako lesní. 
Povolení je potřeba na všechny 
dřeviny bez ohledu na to, zda se 
jedná o dřeviny exotické a vzác-
né, či zda se jedná o  náletové 
dřeviny, bez ohledu na to, jestli 
dřevina stojí na obecním, firem-
ním či soukromém pozemku.
O povolení ke kácení se nemusí 
žádat v těchto případech: 
• Pokud obvod kmene, měřený 
ve  výšce 130 cm od  země, NE-
přesahuje 80cm a  zároveň dře-
vina není součástí stromořadí 
nebo významného krajinného 
prvku.
• Pro zapojené porosty dřevin 
(keře), jejichž plocha nepřesa-
huje 40 m2.
• Pro ovocné dřeviny (bro-
skvoň, hrušeň, jabloň, arónie, 
jeřáb sladkoplodý, kdouloň, lís-

ka, mandloň, meruňka, moruše, 
ořešák, švestka, bluma, třešeň, 
višeň) rostoucí na  pozemcích 
v  zastavěném území, pozemek 
musí být v katastru nemovitostí 
veden jako zahrada, zastavěná 
plocha a  nádvoří nebo ostatní 
plocha se způsobem využití po-
zemku jako zeleň.
Žádost podává vždy majitel po-
zemku, na kterém dřevina stojí, 
a uvádí v této žádosti druh dře-
viny, počet kusů, OBVOD kme-
ne, změřený ve  výšce 130 cm 
od  země, dále katastrální číslo 
pozemku a  katastrální území. 
V  případě, že pozemek vlastní 
více vlastníků, je třeba souhlas 
všech. Součástí žádosti musí 
být také důvod k pokácení dře-
viny. Žádost se podává míst-
nímu obecnímu (městskému) 
úřadu, který pak ve  správním 
řízení kácení povolí, či nepovolí. 
Úřad pak může nařídit náhrad-
ní výsadbu dřevin v  rozsahu 
ekologické újmy, která vznik-
la pokácením dřeviny. Kácení 
je zpravidla povoleno pouze 
v  době vegetačního klidu tedy 
od  začátku listopadu do  konce 
března. 

Ing. Lenka Hladíková, 
autorizovaný krajinný architekt

Dne 23. 1. uplyne 10 let,
kdy nás opustila naše milovaná
paní Markéta Janečková,
rozená Chládková.

S úctou a láskou stále vzpomínají 
Šárka, Ondra, Honza, Jindřich 
a babi Dáša.

VZPOMÍNKA 

J

INZERCE

INZERCE

KOUPÍM BYT NEBO DŮM VE VAŠÍ LOKALITĚ.

PLATBA V HOTOVOSTI. TEL. 603 504 008
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

Statistika činnosti Městské policie Třebechovice p.O. 2018

Poděkování

paní Jandíkové

Stávající do-
pravní systém 
T ř e b e c h o -
vic stále ješ-
tě umožňuje 
tranzit až ně-

kolika set osobních aut denně 
ve směru Opočno – Hradec Krá-
lové (Pardubice) centrem měs-
ta. Jedna z  dopravních špiček 
ve všední dny z  tohoto důvodu 
je v  ranních hodinách, v  době, 
kdy do  základní školy přichází 
několik set školáků. Na  jejich 
bezpečnost proto průběžně do-
hlíží městská policie.
Od  října 2015 jim v  této nepo-
stradatelné činnosti pomáhá 
jako proškolený dobrovolník 
paní Jana Jandíková. V  ranních 
hodinách ve  dnech školního 
vyučování pravidelně, nezišt-
ně a  obětavě dochází na  „své“ 
stanoviště – na  přechod pro 
chodce na  křižovatce ulic 
Čs. legií a Komenského a s pro-
fesionální rutinou zajišťuje bez-
pečnost procházejících školáků, 
ale i  ostatních účastníků silnič-
ního provozu.
Rada města na  svém zasedání 
dne 10. prosince 2018 oceni-
la tuto dobrovolnou veřejně 
prospěšnou činnost paní Jany 
Jandíkové.

Ing. Jiří Němec, 
člen rady města

SPOZ má především spole-
čenské poslání a  jeho cílem je 
zejména podílet se na  význam-
ných meznících lidského života 
a přispívat i k reprezentaci měs-
ta Třebechovice pod Orebem.
Členové SPOZ jsou jmenováni 
radou města a ve volebním ob-
dobí 2018 – 2022 budou praco-
vat ve složení:
Mgr.  Roman Drašnar, Ing.  Sta-
nislav Jech, Ing.  Jiří Němec, 
MUDr.  Jan Opatrný, Miroslav 
Pavlíček, Šárka Čížková, Helena 
Mejstříková, Bc.  Eva Kutláková, 
Mgr.  Dagmar Želízková a  Pavla 
Nyčová.
Hlavní náplní SPOZ jsou tyto 
činnosti, které jsou financovány 
z rozpočtu města:
Vítání občánků – zajištění přiví-
tání nejmenších občánků naše-

ho města v obřadní síni Městské-
ho úřadu, předání dárku, květiny 
a  zajištění krátkého programu, 
ve  kterém vystupují předškolní 
děti z  naší mateřské školy, kte-
rým je za účast předán malý dá-
rek, zajištění fotografování
Blahopřání k  životnímu ju-

bileu – členové SPOZ zasílají 
blahopřání oslavencům v  70 
a 75 letech, v 80, 85, 90 a 95 le-
tech chodí gratulovat osobně, 
oslavencům se předává květina 
a blahopřání a oslavencům přes 
90 let (vyjma 95 let) se blaho-
přání zasílá, po  dohodě s  rodi-
nou oslavence i osobně navštíví
Zlatá (50 let), diamantová 

(60 let), kamenná (65 let) 

a  platinová (70 let) svatba – 
manželům je osobně předán 
dárek, květina a  blahopřání, 

po dohodě může slavnostní ob-
řad proběhnout i v obřadní síni 
Městského úřadu
(máme pouze informace o  ob-
řadech, které se konaly přímo 
v  Třebechovicích pod Orebem, 
naši spoluobčané, kteří uzavřeli 
sňatek v jiném městě, mohou své 
výročí, které chtějí oslavit, nahlá-
sit na matrice Městského úřadu)
Domov důchodců – členo-
vé SPOZ navštíví každý měsíc 
DD Zdislava, kde proběhne 
krátké posezení se seniory, kteří 
v daném měsíci mají životní ju-
bileum, je jim předána květina 
a blahopřání 
Vzpomínka na  zemřelé – 
v  průběhu roku při úmrtí naše-
ho občana zaslání kondolence 
nejbližšímu pozůstalému

Za SPOZ Helena Mejstříková

Činnost Sboru pro občanské záležitosti (dále jen SPOZ)

v Třebechovicích pod Orebem

POZOR ! ZMĚNA DISTRIBUCE A UZÁVĚREK HALÓ !

UZÁVĚRKA VŽDY 18. DEN V MĚSÍCI.

Zpravodaj Haló bude vycházet vždy první pátek v měsíci.

Upozornění!
Osobní inzeráty, vzpomínky, úmrtí, svatební oznámení a zprávy o narození dětí jsou možné jen 
formou placené inzerce, dle velikosti inzerátu. Fotografie je nutné poslat elektronicky ve  formě 
JPG, nebo Tiff,. Písemný text ve Wordu, podávejte na Informační středisko paní Markétě Balcarové.
Ceník osobních oznámení. (Kompletní ceník lze získat na adrese redakce)
Šestnáctina strany A4 (91x30,5 mm) 250 Kč
Osmina strany A4 (91x62 mm) 500 Kč
Čtvrt strany A4 (91x128 mm) 1000 Kč
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Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola informuje…

SE ŠKOLOU NA MS

Po deseti letech se do České re-
publiky vrátila největší světová 
florbalová akce – Mistrovství 
světa mužů. 16 nejlepších týmů, 
velká show, elitní zápasy, bouřli-
vá atmosféra. Toto vše na vlast-
ní kůži zažili žáci VIII. B a VII. C,
kteří se 4. 12. 2018 s p. uč. Pro-
vazníkem a  p.  uč. Duškem zú-
častnili florbalového programu Žáci 8.B a VII.C před O2 arenou

dne. Aktivně jsme svými hla-
sivkami podpořili florbalisty 
ze sousedního Slovenska, kteří 
nastoupili proti florbalistům 
ze Singapuru a  zvítězili. Měli 
jsme možnost vidět hrát florbal 
na elitní úrovni, nasát atmosféru 
sportovní akce a doprovodného 
programu.

Z. Provazník

Od  září se toho u  nás stalo vel-
mi mnoho. Malé děti, pro které 
byl tento rok rokem nástupu 
do  mateřské školy, si již zvykly 
a  jsou výborní kamarádi. Každý 
měsíc do MŠ přijíždí divadlo pro 
děti. S  rodiči jsme se rozloučili 
s  létem a opekli jsme si společ-
ně buřtíky. Proběhla přednáška 
pro rodiče o správné výživě, na-
vštívila nás logopedka s logope-
dickou pohádkou a  rodiče měli 
možnost prokonzultovat stav 
výslovnosti svých dětí. V  listo-
padu proběhla logopedická 
depistáž, kdy dětem odbornice 
navrhla způsob nápravy řeči. 
Paní Václavková nás vyfotila 
a  máme krásné vánoční fotky. 
Od  listopadu jsme se připravo-
vali na Vánoce.
Děti nacvičovaly na  besídky, 
pekly cukroví, vyráběly přáníčka 
a ozdoby. Také nás navštívil Mi-
kuláš a  děti předvedly naučené 

Mateřská škola informuje…

básničky. Děti z  MŠ Nepasice 
a děti z MŠ Heldovo n. byly na-
vštívit babičky a  dědečky v  do-
mově důchodců a v domě s pe-
čovatelskou službou. Nejstarší 
děti přivítaly v  listopadu nové 
občánky. V  ZOO ve  Dvoře Krá-
lové n/L jsme ozdobili vánoční 
stromeček pro zvířátka. Také 
jsme navštívili Skanzen v  Krňo-
vicích a děti si vyrobily vánoční 
ozdobu. Do MŠ dorazila vzácná 
návštěva – navštívili nás krásní 
barevní PAPOUŠCI.
Nejstarší děti jezdí od  října 
plavat do  bazénu v  Dobrušce 
a  chodí 1x týdně dopoledne 
bruslit na zimní stadion, probíhá 
kroužek angličtiny a keramiky.
Při vánoční nadílce děti dostaly 
mnoho naučných hraček a  je-
den veliký dárek – do  MŠ jsme 
zakoupili interaktivní displej. 
Děti si domů odnesly knížku, už 
jsme jen čekali Vánoce. 

A co nás čeká v roce 2019? 

Od poloviny ledna budou velké 
děti jezdit lyžovat do  Olešnice 
v O. h., přijede divadlo, čeká nás 

oslava masopustu a  hlavně si 
budeme hrát a užívat si.

Bc. Jeremiášová Alena, 
ředitelka mateřské školy

Základní umělecká škola informuje…

Rozsvěcení vánočního stromu 
v  Jeníkovicích patří mezi naše 
tradiční předvánoční vystou-
pení. Letos vyšlo na  sobotu 1. 
prosince. Sobota - veliké štěs-
tí! Nedělní rozsvěcení v  jiných 
městech a  vesnicích bylo totiž 
negativně poznamenáno sil-
ným a vytrvalým deštěm. 
Nazdobenému smrku před ha-
sičskou zbrojnicí v  Jeníkovicích 
to náramně slušelo a  paní sta-
rostce, která na  slavnosti pro-
mluvila, také. Slova o  nutnosti 

utužování sousedských vztahů 
šla pěkně dohromady s  před-
vánoční atmosférou u  stromu 
a  my jsme se hudebním vy-
stoupením složeným převážně 
z  koled snažili to všechno ještě 
podtrhnout. Vystoupil flétnový 
soubor Berušky, na  elektrické 
klávesy zahrála Klára Nováčková 
a program uzavřelo komorní se-
skupení žesťových nástrojů.
Diváků bylo hodně, prostředí 
bylo příjemné a úspěch nás těší 
ještě teď.

Sliby se mají plnit. I po Vánocích…

V  prosincovém čísle jsme slíbili, že vás budeme informovat o  na-
šich předvánočních veřejných aktivitách. 
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Byli jsme na baletním před-

stavení ve filharmonii

V neděli 2. 12. 2018 jsme uspo-
řádali pro naše žáky a  jejich 
rodiče zájezd do  Filharmonie 
Hradec Králové. V  8. ročníku 
cyklu Opera a  balet dětem po-
zvala Mgr.  Emma Hubáčková 
na jeviště filharmonie tanečníky 
baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni. 
V  jejich podání měli možnost 
děti, rodiče i  učitelé zhlédnout 
romantický příběh H. Ch. Ande-
rsena o  čisté lásce mořské víly 
k pozemskému princi Malá moř-
ská víla.
Představení okouzlilo malé i vel-
ké diváky a  možnost vyfotit se 
s hlavními představiteli byla pro 
děti bonusem.
Za  zmínku určitě stojí i  fakt, že 
se jednalo o přestavení charita-
tivní ve prospěch hemato – on-
kologického oddělení Dětské 
kliniky Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové.

Mikuláš na  třebechovic-

kém náměstí

Ve středu 5. 12. 2018 čekaly děti 
se svými rodiči u  nazdobeného 
vánočního stromu na  třebe-
chovickém náměstí na  příjezd 
Mikuláše. Naši žáci měli na  pó-
diu u stromečku připravit Miku-
lášovi tu správnou atmosféru. 
A  čím? Samozřejmě vánočními 
koledami.
Vystoupil flétnový soubor Be-
rušky s  tradičními českými 
koledami, komorní seskupení 
žesťových nástrojů se předsta-
vilo třemi koledami moravskými 
a  pěvecký sbor Myšáci plyšáci 
zazpíval několik koled a  vánoč-
ních písní.
Diváků bylo hodně, a tak je ško-
da, že nazvučení celého vystou-
pení nebylo tak výrazné, aby 
dobře slyšeli i  ti, kteří nestáli 
přímo pod jevištěm.
Pak už přijel Mikuláš v  kočáru 
taženém koňmi a  za  básničku 
či písničku rozdával drobnosti. 
I naše děti od něho dostaly slad-
kou pozornost.

Součástí našeho adventní-

ho koncertu byla premiéra 

dětské operky Budulínek

Druhá adventní neděle byla jako 
každý rok ve  znamení našeho 
tradičního adventního koncer-
tu. V  mnoha předešlých letech 
jsme adventní koncert pořádali 
v evangelickém kostele. To jsme 
letos k naší velké lítosti nemohli 
a  speciálně pro tuto příležitost 

neodpovídající prostředí se urči-
tě odrazilo na celkové atmosféře.
Na  adventních koncertech ne-
představujeme sólisty, ale sbory 
a  nástrojová komorní seskupe-
ní, která na  naší škole pracují 
v  rámci předmětu kolektivní 
hudební praxe. V  první části 
koncertu měli tedy diváci mož-
nost poslechnout si vystoupení 
obou oddělení sborového zpě-
vu, kytarový a  smyčcový sou-
bor, flétnový soubor Berušky, 
komorní seskupení dechových 
nástrojů žesťových a  trubkové 
duo. Na repertoáru měla všech-
na seskupení hlavně skladby 
s vánoční tématikou. 
Ve druhé části koncertu se spo-
lečně představili žáci hudební-
ho a žáci literárně dramatického 
oboru. Mezioborová spoluprá-
ce letos probíhala už počtvrté 
a jejím výsledkem bylo uvedení 
další dětské operky autorů Jaro-
slava Uhlíře a  Zdeňka Svěráka. 
Po  Červené karkulce, Šípkové 
Růžence a  Dvanácti měsíčkách 
přišla na  řadu pohádka Bu-
dulínek. V  pondělí 3. 12. 2018 
proběhla předpremiéra, kterou 
v  našem divadelním sále na-
vštívili žáci základní školy, takže 
na premiéru na adventním kon-
certu byli všichni účinkující per-
fektně připraveni. Povedlo se 
jim hezky zazpívat všechny pa-
sáže pohádky (vynikala zvláště 
Viktorka Rauzsová v  titulní roli 
Budulínka), liška, kterou pro nás 
vymyslela a  zhotovila výtvarni-
ce Mgr.  Lenka Faltová, úspěšně 
unesla Budulínka z  chaloupky 
a  babička s  dědečkem neméně 
úspěšně nastrkali liščata do pyt-
le, a  Budulínka tak zachránili. 
Musím konstatovat, že možnost 
uvedení pohádky Budulínek 
byla výhodou prostředí kultur-
ního domu. V  evangelickém 
kostele bychom ji z  prostoro-
vých a  technických důvodů ne-
zvládli. Prima, ale ruku na srdce 
– adventní atmosféra z pohádky 
o  Budulínkovi zrovna dvakrát 
netryská.
Na  druhou stranu je potřeba 
přiznat, že divákům vyhovovalo 
teplo v kulturním domě a dale-
ko lepší slyšitelnost. Absence 
atributů adventního času jim 
prý dojmy z  představení nijak 
nekazila.

Dárek nemusí být jen věcný

Žáci literárně dramatického 
oboru dostali v  pondělí 10. 12. 
2018 od Spolku přátel ZUŠ krás-
ný předvánoční dárek – dílnu 

kreslené animace. Vlastně dvě 
dílny, protože byl takový zájem, 
že by se všichni najednou neve-
šli. Během tří hodin si každý po-
stupně nakreslil na  průsvitové 
tabulce minimálně 12 obrázků, 
což vydalo na  jednu sekundu 
výsledného animovaného filmu. 
Potom lektoři – studenti FAMU 
– obrázky nasnímali a  všichni 
jsme se shromáždili k tabletům, 
abychom se podívali na  výsle-
dek. Opravdu vtipná byla kuřata 
líhnoucí se ze skořápek, letící 
bomba a  její výbuch, rostoucí 
květina, jablko padající se stro-
mu… Vzniklo asi 35 různých 
filmečků, takže mi všechny v pa-
měti nezůstaly. Zůstal ale krás-
ný pocit z  příjemné inspirativní 
akce a  radost, že budeme moci 
v  budoucnu naše divadelní 
představení zpestřit o  filmovou 
animaci.

Ve  čtvrtek v  kulturním 

domě vybuchla bomba 

zvaná Hříšný tanec

Po  více než půl roku trvajícím 
nácviku se ve  čtvrtek 13. 12. 
2018 v  kulturním domě konala 
premiéra tanečního představe-
ní Hříšný tanec. Se všemi žáky 

tanečního oboru naší školy jej 
nacvičila paní učitelka Kateřina 
Matějková, DiS. 
V představení byl tanečně zpra-
cován příběh hlavních hrdinů 
slavného filmu Hříšný tanec. 
Zajímavou, a  v  tomto předsta-
vení nezbytnou novinkou, kte-
rou třebechovičtí diváci zatím 
v  představeních v  kulturním 
domě neměli možnost vidět, 
byla projekce. Na plátně se pro-
mítaly fotografie z  filmu, aby 
uváděly jednotlivá taneční čísla
Představení mělo v  jednom dni 
předpremiéru i  premiéru. První 
jmenovaná proběhla dopole-
dne a  zhlédli ji žáci druhého 
stupně základní školy. Z  reak-
cí diváků bylo jasně patrné, že 
se výborně baví. Časté projevy 
uznání malým a  mladým ta-
nečníkům provázely celé před-
stavení, a  jak jsem se dověděla, 
později, při legendární zvedač-
ce, která je ve  filmu těsně před 
závěrem, ukáply i  slzy dojetí. 
Marie Čapková a  Jakub Vinklář 
si v rolích Baby a Johnnyho zís-
kali celý sál a  spolu s  ostatními 
tanečníky v závěru diváky i roz-
tančili. Přesně jako ve filmu.

Předpremiéra dětské operky Budulínek proběhla v koncertním sále ZUŠ

Jana Horáková v  roli Baby v  ta-
nečním představení Hříšný tanec

Jana Horáková v roli Baby 
a Šimon Syrovátko v roli 

Johnnyho v tanečním 
představení Hříšný tanec
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Odpolední představení, na  kte-
ré jsme pozvali třebechovickou 
veřejnost, zahájila paní učitelka. 
Hned v úvodu řekla, že je straš-
ně nervózní. Není divu. Sál pras-
kal ve švech, tréma kulminovala 
a  představa, že by všechna ná-
maha náročných hodin nácvi-
ku a  víkendových soustředění 
vyšla naprázdno, ani nemůže 
nechat zúčastněného člověka 
v klidu. A pak představení zača-
lo. Na jevišti se střídali tanečníci, 
kostýmy a  nálady jednotlivých 
kolektivních čísel... A  mezi nimi 
vynikala dvojice hlavních před-
stavitelů. Protože hlavní role 
byly nacvičeny v alternaci, viděli 
diváci večer jiné tanečníky nežli 
ráno. Jana Horáková v roli Baby 
a  Šimon Syrovátko v  roli John-
nyho okouzlili, nadchli, dojali...
Rodiče a  ostatní diváci odmě-
nili malé tanečníky obrovským 
a  dlouhým potleskem a  paní 

učitelku obrovskou a  krásnou 
kyticí. A  úplně stejně, jak byla 
paní učitelka před začátkem 
představení nervózní, byla při 
děkovačce dojatá. A  její taneč-
níci se k  ní velmi rychle přidali. 
Květin na  jevišti bylo stále víc... 
Potlesk nadšených diváků ne-
končil... Prostě bomba!!! 
Pokud teď snad litujete, že jste 
na  představení nebyli, máme 
pro vás dobrou zprávu. V  so-
botu 9. února 2019 proběhne 
v  kulturním domě repríza Hříš-
ného tance pro veřejnost.

A na závěr přišla ještě série 

předvánočních koncertů

Vystřídaly se v ní v těsném sledu 
třídy hudebního oboru. Byla to 
setkání radostná i  velice slav-
nostní. Jak taky jinak…? Když 
před Vánocemi…!Zvedačka se sice nenacvičovala ve vodě jako ve filmu,

 ale Jana ji zvládla stejně dobře jako Jennifer Gray

DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE 

V DDM se uskutečnilo:
• V předvánočním čase se jako již tradič-
ně v  DDM vyrábělo. Sobotní odpoledne 

8. 12. bylo věnováno šití roztomilých andělíčků se srdcem. Se-
šlo se 17 účastníků. Šít přišli i čtyři kluci a rozhodně nezůstávali 
pozadu.

• V nové kuchyni se rovněž nezahálelo, peklo se cukroví i perníko-
vé dekorace.

• Nabídli jsme program pro prvňáčky ze zdejší ZŠ a  zastavili se 
s kytarovým programem a dárečky v Domově důchodců. 

• Rok jsme uzavřeli vánoční diskotékou v  režii taneční skupiny 
M.A.D.Style

Adventní pečení – archiv DDM Na návštěvě u babiček a dědečků – archiv DDM

Chystané akce DDM:
• Připravujeme dopolední program na pololetní i jarní prázdniny
• Jarní tvořivou dílnu pro veřejnost
• Sobotní kurz malby
• Pohybově tvořivý program pro MŠ
• Samozřejmě připravujeme i letní pobytový tábor (od 7. 7. 2019) 

a tři příměstské tábory.

Sleduje náš web www.ddmtre.cz, kde se včas dozvíte všechny po-
třebné informace.
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

R O D I Č O V S K É

C E N T R U M

D O M E Č E K  z . s .
Flesarova 49, Třebechovice p. O. Člen sítě Mateřských center

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

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc leden – únor 2019

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

28.1. po TVOŘIVÁ DÍLNA – vyrobíme si balzám na rty. Materiál za-
jištěn, doneste si jen drobnou nádobku. Od 10 hod.

4.2. po KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY – s Ing. Klárou Drašnerovou 
od 10 hod.

11.2. po VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ – vyrobíme si drobný dáreček 
pro naše milé. Od 10 hod.

18.2. po VOLNÁ HERNA – 10 –11,30 hod.
Na druhé pololetí školního roku připravujeme kroužek ŠKOLIČKA 

NANEČISTO pro předškolní děti, který bude probíhat pravděpo-
dobně každý čtvrtek od  16 – 16,45 hod. Zároveň hledáme vhod-
ného lektora.

Předvánoční setkání u koníků na Bědovicích

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.

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE

NA www.rcdomecek.com

NA FCB RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK

Lesní klub Lesokruh velmi děkuje obcím Blešno 
a  Týniště nad Orlicí a  Královéhradeckému kra-
ji za  finanční podporu. Děkujeme také rodičům 
za  projevenou důvěru, všem, kteří nám fandí, 
za podporu a v neposlední řadě "našim" dětem, 
že se od nich můžeme stále učit. 

KULTURA

Pronájmy prostor: Kulturní dům
Krátkodobě poskytujeme pronájem prostor v  1. poschodí Kultur-
ního domu s  kapacitou 60 pohodlných míst pro konání audiovi-
zuálních konferencí, projekcí, přednášek, workshopů nebo jinou 
zájmovou činnost.
- K pronájmům umíme zajistit propagaci. 
- Po dohodě lze zajistit i promítání filmů. 
- Možnost využití WiFi sítě pro přednášející.

více na www.itrebechovice.cz

Třebechovické muzeum se kon-
cem roku 2018 těšilo velkému 
zájmu. Za měsíc prosinec jej na-
vštívilo téměř 14 tisíc návštěvní-
ků a celková návštěvnost za celý 
rok byla přes 30 tisíc. O  muzeu 
se také psalo v celostátním tisku 
(např. velký článek v  MF Dnes) 
a  v  televizi proběhlo několik 
reportáží (ČT - Dobré ráno, 
Déčko – Tamtam). Velkou repor-
táž do  celostátního vysílání si 
přijela natočit i polská televize.

Pokud si chce-
te prodloužit 
vánoční at-
mosféru, můžete ještě navští-
vit výstavu Babiččiny betlémy 
do  3. února 2019. Následovat 
bude výstava Zdeněk Krejza 
– kovář tělem i  duší. Mistr ko-
vář Zdeněk Krejza vytváří nože 
s  použitím přírodních materiá-
lů, specializuje na  výrobu nožů 
z  damascénské oceli. Zhotove-
ní takového nože trvá i  deset 

Třebechovické

muzeum betlémů
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE 

SPORT

dní a  jedná se velice náročnou 
a  pracnou výrobu s  důrazem 
na  přesné zachování technolo-
gických postupů. Nůž se neobe-
jde bez pouzdra, ten pan Krej-
za šije ručně z  různých druhů 
kvalitních kůží. 

V  únoru se ve  spolupráci s  Hel-
dovou městkou knihovnou 
uskuteční přednáška Jany Rűc-
kerové „Listování časem aneb 
100 let a  100 a  více pohledů 
na  naše město a  život v  něm“. 
Přednáška s promítáním starých 
fotografií a  pohlednic se ko-

nala u  příležitosti oslav 100 let 
vzniku Československé repub-
liky a  těšila se velkému zá-
jmu, proto bude opakována 
23. února od 16 hodin v Kultur-
ním domě. 

V  tomto roce oslaví místní sku-
pina České křesťanské akade-
mie patnáctý rok své činnosti. 
Roku 2005 se sešlo několik z nás 
a  přemýšleli jsme, co nabíd-
nout městu a  jeho občanům 
a do čeho se sami aktivně zapo-
jit. Výsledkem byly různé akce, 
zvláště přednášky hostů, ale pak 

Patnáct let od zahájení činnosti České Křesťanské Akademie v našem městě
také exkurze, výlety i méně váž-
né podniky, jako například ně-
kolik ročníků Týdne bez televize. 
Nechyběly ani projekce o cesto-
vání do  vzdálených končin na-
příklad Ruska, Tibetu nebo Gru-
zie. Úplně prvním hostem ČKA 
byl prof. Jan Sokol a po něm ná-
sledovalo již více než sto dalších 
setkání. Do Třebechovic zavítali 
i  lidé z  větších dálek, z  Polska, 
Německa, Velké Británie, Irska, 
ale také například tři přednáše-
jící z Izraele. Ti se velmi zajímali 
o místní betlém a betlémářskou 
tradici, přičemž jejich znalost 
skutečného Betléma vyvolala 

občas úsměv na  tváři nad bet-
lémy našimi, vytvořenými lido-
vou tvořivostí, jež jsou od  rea-
lity mnohdy značně vzdáleny. 
I v přítomnosti izraelských kole-
gů spatřujeme naplňování part-
nerství Třebechovic s původním 
Betlémem daleko na jihu.
V  podobném duchu chce naše 
místní skupina ČKA pokračovat 
i nadále. Našim cílem je události 
kolem sebe vnímat a spolu s od-
borníky na vybraná témata dis-
kutovat, ať již se jedná o oblast 
kultury, vědy, umění, nábožen-
ství nebo aktuální společenskou 
situaci. Co se doposud odehrá-

lo, by nebylo možné bez podpo-
ry celé řady lidí a institucí. Velké 
díky patří za  dlouholetou pod-
poru Radě Královéhradeckého 
kraje, městu Třebechovice pod 
Orebem a  také místním firmám 
i  jednotlivcům. Velmi si vážíme 
také dobré spolupráce s Třebe-
chovickým muzeem betlémů, 
kde se posledních pět let setká-
ní k  velké spokojenosti všech 
přednášejících i  návštěvníků 
konají.

Za MS ČKA
 Kateřina Čapková,

 Petr Polehla a Filip Čapek 

Crossminton je mladý raketový 
sport dříve známý jako speed 
badminton. Spojuje v sobě
to nejlepší z  tenisu, squshe 
a  badmintonu. A  díky jedineč-
ným vlastnostem košíku /spee-
deru/ umožnuje hrát kdekoliv 
- v hale, na trávě, na antuce, be-
tonu, v písku a třeba i v noci.
Tomuto sportu se věnují Andrea 
a Jesika Škodovy. Obě dvě letos 
absolvovaly jak domácí turnaje, 
tak i  turnaje v  zahraničí, kde je 
opravdu silná konkurence. Hlav-
ně v  Polsku, Slovinsku, Litvě 
a v Chorvatsku.

Úspěch třebechovických hráček crossmintonu!

Poslední velký turnaj letošního 
roku bylo Mistrovství republiky 
konané v  Pardubicích. Zde obě 
děvčata vyhrála svoje kategorie 
a  ve společné čtyřhře nenašla 
přemožitele.
Přejeme děvčatům hodně 
dalších sportovních úspěchů 
v  tomto mladém sportu v  dal-
ším roce, kde vrcholem bude 
Mistrovství světa v Budapešti.

www.crossminton.cz
Česká asociace crossmintonu

 Andrea a Jesika Škodovy,
 foto Jan Škoda

Andrea Škodová ve  své ka-
tegorii U14 přivezla medaile 
z Polska, Slovenska a Německa. 
Jesika Škodová v  kategorii U18 
získala medaile na  Slovensku, 
v Německu a ve Slovinsku. Nej-
větší letošní úspěch přivezla 
z  letního Mistrovství Evropy 
z  norského Skienu, kde obsadi-
la krásné třetí místo. V září byla 
členkou české výpravy dospě-
lých na  Mistrovství světa smí-
šených družstev ve  Slovinsku. 
Poprvé v  historii Česká repub-
lika zvítězila a  přivezla putovní 
pohár pro vítěze National cupu.

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 16. 1. 2019 v Třebechovicích pod Orebem,
uzávěrka č. 2/2019 –18. 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 a ceník inzerce se nacházejí na adrese www.trebechovice.cz
Podání příspěvků a informace: halo@betlem.cz nebo na tel. +420 495 592 053 



14 Třebechovické Haló

NĚCO Z HISTORIE

Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování)
Poslední číslo popisné v ulici Na Stavě, o kterém jsme si doposud neřekli, patří areálu základní školy. 

Čp. 1079 - Základní škola Třebechovice pod Orebem
Toto číslo popisné má areál základní školy. Stojí v  místech, kde 
se kdysi nacházel Záměstský rybník, sahající až k  prvním domům 
ve Štěnkově. Ve druhé polovině 20. století byl určitou dobu tento 
prostor využíván jako skládka odpadu. V roce 1973 zde byla zahá-
jena výstavba nového desetitřídního pavilonu. Po  čtyřech letech 
1. 6. 1977 byl pavilon slavnostně otevřen. 31. 8. 1983 byla předá-
na do  užívání další budova budoucího školního areálu. Ve  škol-
ním roce 1983/84 se započalo s  výstavbou spojovacího pavilonu, 
ve  školním roce 1985/86 byl pavilon otevřen. Na  jaře roku 1991 
byl dobudován a připojen pavilon dílen a byla instalována učebna 
výpočetní techniky. V létě téhož roku byla přestavěna a doplněna 
cvičná školní kuchyňka. K  1. lednu 1992 byl otevřen gymnastický 
sál a začaly rovněž práce na úpravě školního hřiště. V letech 1992-
94 byl zrekonstruován hlavní vchod do školního areálu. V místě do-
savadních šaten vznikla prostorná školní jídelna a byly vybudovány 
odborné pracovny výtvarné a  hudební výchovy a  školní posilov-
na. Výstavbou tělocvičny, otevřené v roce 1996, byl dokončen celý 
kompletní areál základní školy. V  uplynulých letech se jednotlivé 
pavilony postupně zateplovaly a vyměňovala se okna. Na venkov-
ním hřišti byl vybudován umělý trávník.
Jako ředitelé školy v  tomto areálu pracovali: v  letech 1977-1988 
Milan Pírko, v letech 1988-1991 Blanka Hanzlíková, v letech 1991-
2003 Jiří Falta a od 1. 2. 2004 do  listopadu loňského roku Roman 
Drašnar. V současné době je ředitelkou školy Milada Franková.

obcemi, např. Krňovicemi, Bědovicemi, Štěnkovem, Dolními Polán-
kami a  Mitrovem, ale také s  Bědovickou hospodou, opočenským 
či bědovickým velkostatkem. Jako vhodné místo pro stavbu školy 
bylo vybráno místo zvané „Na  Spáleništi“, volné po  velkém požá-
ru roku 1809. Místo bylo rozměřeno 4. 4. 1876, v květnu se kopaly 
základy, 17. července 1876 byl s  velkou slávou posvěcen základ-
ní kámen, který byl položen na severní straně u východního rohu. 
Slavnost posvěcení nové budovy školy proběhla pak 15. října 1877.
V  roce 1880 byla vedle budovy zřízena školní zahrada s  tělocvič-
nou. Školní studna byla přístupná i  pro okolní obyvatele. V  roce 
1883 byl vybudován kanál od  žumpy k  pumpě a  pak veden pod 
cestou k  příkopu bývalého rybníka na  Katovně, a  to v  délce 
122 metrů.

Výuka v dnešním areálu započala otevřením tohoto prvního pavilonu

Teď se vrátíme zpět do ulice Komenského, kde si povíme něco 

o  budově bývalé obecné školy. Její historie je podstatně bo-

hatší.

Čp. 437 – Bývalá obecní škola, dnes Základní umělecká ško-

la Třebechovice a Heldova městská knihovna

Protože počet žáků ve  škole rostl, začala být budova školy vedle 
kostela kapacitně nedostačující a také její stav nevyhovoval. Záko-
nem z 14. 5. 1869 byl stanoven počet 80 žáků na  jednoho učitele 
a  povinnost školní docházky od  6 do  14 let. Proto v  Třebechovi-
cích byla nejprve zřízena pobočka při III. třídě a  ta byla umístěna 
na náměstí v čp. 37 v prvním poschodí a od 1. 11. 1873 byla škola 
rozšířena o 4. chlapeckou třídu, která byla umístěna v budově rad-
nice v čp. 14. Pro velký nárůst žáků c. k. okresní školní rada vyzvala 
místní školní radu k vystavění nové školy. Příprava stavby byla za-
hájena již přípravnou schůzí 24. 9. 1874, roku 1875 zdejší stavitel 
Karel Svoboda zhotovil nástin a  rozpočet na budovu. Stavba byla 
veřejnou dražbou 21. 2. 1876 přidělena Václavu Tomáškovi a Petru 
Erbanovi z Hořic. Ti stavbu svěřili staviteli Františku Poličanskému. 
O  zaplacení celkové částky se podělily Třebechovice s  okolními 

Škola byla naplánovaná jako osmitřídní, s  bytem pro ředitele, 
školníka a sálem. V roce 1894 ze školního sálu a z bytu v poscho-
dí směrem k náměstí pro svobodného učitele byly upraveny dvě 
nové třídy. V  letech 1908-1913 byly např. přestavěny záchody, 
přistavěny předsíně, okno k  větrání a  stavitelem Karlem Svobo-
dou zřízen nový klenutý strop, přeložena celá střecha a  břidlice 
podložena lepenkou, ve  čtyřech třídách položeny nové podlahy, 
nebo před budovou vybudován nový betonový chodník. V prosin-
ci 1924 bylo do šesti tříd a sklepu zavedeno elektrické osvětlení, 
na jaře 1925 byl zřízen trubkový kanál k odvedení vody ze sklepů 
na uhlí, v roce 1927 bylo zavedeno elektrické osvětlení i na zácho-
dy. O  prázdninách 1931 byla vybudována přípojka na  městskou 
kanalizaci a  vodovod a  vybudovány splachovací záchody. Drob-
né práce, změny a úpravy probíhaly prakticky každý rok, k dalším 
větším změnám patřilo v  roce 1935/36 posunutí hlavních dveří 
do chodby a zřízení betonové desky nad hlavními dveřmi a nová 
dlažba v přízemí. V tomto roce byla také do budovy obecné ško-
ly umístěna jedna třída školy měšťanské, a  tak musela být jedna 
III. třída přemístěna do malého sálku v sokolovně. O prázdninách 
roku 1938 bylo dosud povrchové elektrické vedení zapuštěno 
pod omítku a pořízena světla do osmi tříd. V zimních měsících byl 
pro tělocvik zapůjčen sál v DTJ. Již ve dnech 16.-19. března 1939 
byla budova obsazena německým vojskem pro přechodné uby-
tování. Později ji také využívalo německé vojsko, např. od 2. září 
do 2. listopadu 1939, proto se na podzim také vyučovalo ve Skaut-
ském domově. O prázdninách roku 1945 bylo do průčelí budovy 
zasazeno 13 velkých oken, ale vnitřní okna se sklem byla dodá-
na až v  roce 1946, v  roce 1949 byla v budově umístěna hudební 
škola. Ve  školním roce 1949/50 město velkým nákladem opatři-
lo kachlíkovou úpravu vchodu a  vydláždění před třídou směrem 
ke  kostelu, opravena byla také dlažba horní chodby a  schodiště. 
Ve školním roce 1955/56 došlo na výměnu starých oken za větší, 

Podoba školy přibližně ve 20. letech 20. Století
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úpravu přístřeší pro kola a  byl opraven plot. Počátkem školního 
roku 1956/57 byl zrušen naturální byt řídícího učitele a úpravou 
dvou pokojů tak vznikla jedna třída a z kuchyně dílna. Učiteli Fr. 
Faltysovi byl upraven byt v Domě sociální péče. V roce 1965 byla 
rozvedena voda do  tříd, v  roce 1968 dokončeny rozvody vody, 
oplechování střechy a  žlaby, v  roce 1969 instalováno ústředního 
topení, v červnu 1977 zbořeno staré sociálního zařízení a do kon-
ce kalendářního roku postavena hrubá stavba nového, v roce 1978 
dokončena přístavba sociálního zařízení a  jižní a  západní strana 
omítnuta, v  roce 1978 došlo na  plynofikaci budovy, v  roce 1979 
otlučena a nahozena východní a severní strana, ukončena gene-
rální oprava, při které zmizely secesní ozdoby. V roce 2001 proběh-
la rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí, byla vyměněna okna 
za plastová na severní straně a v létě 2012 rekonstrukce sociálního 
zařízení v prvním patře. V  létě 2014 došlo na výměnu oken v zá-
padní části a v roce 2016 na východní části. V loňském roce přišla 
na řadu výměna kotlů. Jak se postupně stavěly pavilony nové ško-
ly, uvolňovaly se jednotlivé třídy v budově. Nejdéle zůstaly dílny 
a školní družina. Do uvolněných prostor se od 1. září 1983 přestě-
hoval částečně Městský dům pionýrů a  mládeže. Od  roku 1990, 
už přejmenovaný na Dům dětí a mládeže, je zde celý a až do roku 
1994 zaujímá všechny učebny v přízemí. V polovině osmdesátých 
let 20. století má v prvním patře jednu učebnu pro předškolní dětí 
mateřská škola. Na podzim roku 1990 byla do prvního patra pře-
místěna výuka tanečního oddělení, hudební nauky, literárně dra-
matické oddělení a  třída individuální výuky na  žesťové nástroje 
Lidové školy umění. Na  podzim roku 1991 se sem přestěhovala 
i zbývající část Lidové školy umění. Ve škole se v průběhu let vy-
střídala řada učitelů. Někteří tu vydrželi jenom krátce, někteří se 
stali dlouhodobější oporou školy. Prvním ředitelem školy v  této 
budově se stal Josef Moláček, který rovněž učil žesťové nástroje. 
Od školního roku 1992/93 se stala ředitelkou Jaroslava Dedíková 
a  od  začátku školního roku 1999/2000 je ředitelkou PaedDr.  Ilo-
na Thunová. Učiteli, kteří působili či působí na  škole delší dobu, 
jsou např. Iva Mačejovská,, Rostislav Coufal, Drahomíra Francková, 
PhDr. Helena Karnetová, Josef Kyral, Jaroslav Štěpán, Pavla Pražá-
ková, Jana Veselá Segečová, Jarmila Čechová Krečmerová, Kateři-
na Matějková, Jana Vavřinková, Kamila Hesová, Stanislav Salášek, 
Miriam Otčenášková.
V roce 1994 se ještě do budovy přestěhovala ještě Heldova měst-
ská knihovna, které obě organizace přenechaly část svých pro-
stor. V  knihovně pracovala Alena Flídrová, Jana Rückerová a  Mar-
cela Voltrová, která v  roce 2006 nastoupila na  místo ředitelky, 
a  do  knihovny přišla Monika Malá. Na  kratší dobu se tu mohli 
čtenáři setkávat také např. s Věrou Bouzkovou, Danou Šmídovou, 
Ivonou Slezákovou či Janou Veverkovou. Na  jaře 2012 se Dům 
dětí a mládeže z této budovy přestěhoval do čp. 49 a od té doby 
je v přízemí Heldova městská knihovna a v prvním patře Základní 
umělecká škola.
Od postavení až do léta 1956 tu byl byt pro ředitele školy.
Od  prvopočátku zde byl také byt pro školníka. Prvním školní-
kem byl pravděpodobně asi do roku 1901 Karel Lukášek, po něm 
od  1901 do  své smrti 15. 8. 1909 František Dostál, pak jeho paní 
Anna Dostálová, která ve škole uklízela 52 let a v roce 1949 (v led-
nu) oslavila 40 let školnictví, zemřela v důchodu roku 1955 a měla 
pohřeb ze školní budovy, mnoho let jí vypomáhala a pak po ní pře-
vzala školnictví její dcera Marie Vídeňská, která tu byla až do svého 
odchodu do penze v roce 1967 (narodila se ve škole v roce 1904), 
po ní od roku 1967 Marie Vaníčková. Poslední školnicí v této budo-
vě byla od roku 1974 Vladěna Vošická. Ve škole bydlela až do roku 
1995, i když školnictví už nevykonávala.
V  roce 1890 tu bydlel ředitel školy Václav Hájek s  manželkou An-
nou, školník Karel Lukášek s  manželkou Augustinou a  dětmi An-
nou, Karlem, Františkem a Emilií. V roce 1921 tu bydlel učitel Josef 
Cihlář s manželkou Boženou, školnice Anna Dostálová s dětmi Ma-
rií a  Ladislavem. V  roce 1930 tu byl uveden řídící učitel Alois Píša 
a jeho manželka, industriální učitelka v.v., Emilie a synové – Miro-
slav a  Jiří, dosud studující a  Emil, nadporučík 2. leteckého pluku, 
dále školnice Anna Dostálová, šofér Ladislav Vídeňský s manželkou 
Marií, která byla švadlenou. Dál tu pak bydlely rodiny školnic.

V ulici Komenského nám zbývají dvě poslední čísla popisná. První 
z nich, čp. 162, stálo na místě dnešní zahrady u čp. 163.

Čp. 162
V roce 1812 byl majitelem této nemovitosti Franz Stodulka. Od něj 
pak 27. 1. 1876 dům koupili Václav a  Marie Řehákovi. Odstupním 
listem z roku 1905 se majitel stal jejich syn Čeněk Řehák, další maji-
telkou se pak v roce 1918 stala jeho manželka Marie Řeháková. Dal-
ším majitelem se pak stal v roce 1937 Čeněk Řehák ml. A posledním 
majitelem z rodiny byl pak podle usnesení o potvrzení nabytí dě-
dictví v roce 1956 Zdeněk Řehák. Notářským zápisem z roku 1956 
se posledním majitelem nemovitosti stal Josef Machovský. V roce 
1972 pak proběhla demolice domu. Pozemek si později koupil ma-
jitel sousedního domu.
V  roce 1890 tu bydlel okresní cestář Václav Řehák, jeho manžel-
ka Marie a dcery Marie, Aloisie a Anna, dále jeho syn, krejčovský 
mistr Čeněk Řehák s  manželkou Karolínou. V  roce 1921 tu pak 
bydlel krejčí Vincenc (Čeněk) Řehák spolu s  manželkou a  stejně 
tomu bylo i  v  roce 1930. Bydleli tu také Mazurovi, František Ma-
zura a jeho syn, povozník a později šofér, Jan Mazura s manželkou 
Marií.
Jednalo se o přízemní chalupu s pavláčkou. Posledním obyvatelem 
byl povozník Jan Mazura. Ten využíval na seno a stroje stodolu přes 
ulici, dnes přestavěnou na čp. 119. Po jeho úmrtí začala neobydle-
ná chalupa chátrat, až se stala sběrnou odpadových surovin. V roce 
1958 už zde sběrna byla a vedením byla pověřena paní Machovská. 
K ukládání sběru se kromě domu využívala také již neexistující sto-
dola, která stála naproti přes silnici.

Pohled na město od jihu přibližně ve 20. letech 20. století. 
Chalupy v popředí jsou čp. 162 a 163, za nimi budova školy

Čp. 162 před demolicí
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VÝZVA PRO NOVÉ PŘISPĚVATELE!

Abychom zlepšili zajímavost Haló, hledáme autory pravidel-
ných rubrik:
Zahrada (co je dobré dělat na zahradě v následujícím měsíci)
Les (co je zajímavého v  konkrétním čase v  lese, jaké sbírat 
houby…)
Zprávy z divadla

Jazyková poradna - umíme správně česky?
Zajímavá matematika - umíme počítat?
Křížovka

Procházky a cyklotrasy v okolí Třebechovic
Právní poradna (občanské právo, např. co dělat, když jsou 
hluční sousedé, pes, …)
Sport, tabulky, výsledky (hokej, fotbal, tenis, volejbal)
Zprávy z městské knihovny

Zajímavé stavby Třebechovic
Kreslený humor

Fotografie ( jak fotografovat.)
Práce s  počítačem ( jak pracovat s  internetem, facebook, 
instagram..)

Čp. 163
V roce 1812 byl majitelem Wenzel Sedlak a odstupními a odevzda-
cími listinami se v  rodině předával do  roku 1895, kdy jej koupili 
Anna Kaňkovská a  Václav Uhlíř. Dalším majitelem se v  roce 1897 
stala Marie Urbanová a v roce 1915 pak vlastnictví přešlo odstup-
ním listem na Antonína Urbana. V  roce 1915 dům koupila Ma-
rie Hesová a  v  roce 1924 pak Františka Dvořáková. V  roce 1925 
dům koupila Anna Trnková, v  roce 1956 pak přešel po  polovině 
na Marii Trnkovou a Annu Kalvachovou a v majetku rodiny je do-
posud.
Ještě na starém domě Anna Trnková v roce 1932 provedla výměnu 
střechy a v roce 1941 Jaroslav Trnka uskutečnil stavbu dílny a skla-
diště. V roce 1946 pak Anna Trnková provedla přestavbu domku. 
V roce 1890 tu majitel domu nebydlel, bydlel tady mistr tkalcovský 
Václav Svoboda, vdova Marie Prokšová, svobodná dělnice Marie 
Drašnarová s dcerami Marií a Anežkou. V roce 1921 zde pak bydlela 
Marie Bažantová se synem, koželuh Jan Šolín s manželkou a dvě-
ma dětmi. V roce 1930 zde bydlela vdova Anna Trnková, která byla 
posluhovačkou spolu s  pěti dětmi, dále Karel Trnka s  manželkou. 
V domě zůstaly bydlet dcery Anna a Marie. Synové Josef, František 
a  Jaroslav se postupně odstěhovali. Později se sem přistěhovala 
vnučka Anny. Rodina majitelů zde bydlí dosud.

Z  materiálů a  fotografií z  kroniky města, obrazové kroniky města 
a ostatních materiálů uložených ve Státním okresním archivu v Hrad-
ci Králové připravila za Heldovu městskou knihovnu Jana Rückerová.

Dne 20. 11. 2018 se uskutečnila valná hromada svazku obcí Mikro-
region Třebechovicko. Nejprve byly na základě proběhlých komu-
nálních voleb zvoleny nové orgány tohoto uskupení:
Předseda Ing. Jiří Němec, 
 člen Rady města Třebechovice p. O.

Místopředseda Bc. Miloš Čihák,
 starosta obce Ledce

Členové správní rady: Mgr. Miloš Buroň, 
 starosta obce Blešno
 p. Dagmar Voborníková,
 starostka obce Běleč n. O.
 Ing. Lenka Hojná Kosařová, 
 starostka obce Jeníkovice
 p. Václav Ježek, 
 starosta obce Jílovice
 p. Radka Železová, 
 starostka obce Očelice
 p. Jaroslav Hubálek, 
 starosta obce Vysoký Újezd

Následně bylo mimo jiné jednáno:
- o  možnostech získání dotací pro společné projekty mikroregi-

onu, a to za účasti hostů (Ing. Jitky Benešové z firmy M Projekt
CZ s.r.o. a Mgr. Pavla Hečka, člena Rady Královéhradecko kraje)

- o  možnosti využití Městské policie Třebechovice p.  O. k  pří-
padným prováděním zákroků nebo úkonů v  jednotlivých ob-
cích Mikroregionu Třebechovicko, bezprostředně směřujících 
k  odvrácení nebezpečí za  účelem záchrany života pomocí 
přístroje AED.

Ing. Jiří Němec,
předseda SO Mikroregion Třebechovicko

Valná hromada svazku obcí Mikroregionu Třebechovicko

POZOR ! ZMĚNA DISTRIBUCE A UZÁVĚREK HALÓ !

UZÁVĚRKA VŽDY 18. DEN V MĚSÍCI.

Zpravodaj Haló bude vycházet vždy první pátek v měsíci.! !! !!!

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

ŠTĚNKOV

PODĚKOVÁNÍ

Martinu Zuzkovi

Martin Zuzek, dvanáctiletý kluk z naší vesnice, za-
chránil život spolužačce, která ve  škole zkolabo-
vala. Poznal, že jde o  hypoglykemický šok. Neče-
kal na příjezd záchranky a hned začal s první pomocí. V tašce své 
spolužačky našel glukagon a  ten jí aplikoval do stehna. Následně 
instruoval učitele, co dalšího je třeba učinit, aby se dívka dostala 
z kómatu. Za pohotovou reakci získal ve čtvrtek 6. 12. 2018 speci-
ální ocenění projektu Dětský čin roku, ocenění dětí, jež pomohly 
ostatním.
Milý Martine, i  my Ti děkujeme. Vážíme si Tvé reakce a  jsme rádi, 
že v naší vesnici bydlí tak šikovný kluk jako jsi Ty. V nejbližší době 
budeš odměněn věcným darem.

Václav Ježek, starosta obce

Poslední měsíc roku 2018 byl 
na  akce v  obci bohatý. Hned 1. 
12. jsme rozsvítili vánoční stro-
meček. V podvečer 5. 12. navští-
vila družina Mikuláše, 2 andělů 
a 3 čertů 16 domácností a obda-
rovala hodné i ty zlobivější děti. 
Dalším dárečkem bylo 7. pro-
since 9. vánoční posezení pro 
seniory v  Libřicích. Sváteční 
den zahájil pan starosta, který 
popřál občanům pěkné odpo-
ledne, krásné vánoční svátky 
a hlavně hodně zdraví v novém 
roce 2019. Hudební pásmo slo-
žené z  koled, které děti zahrály 

na  hudební nástroje, připravi-
la paní Svobodová. Zpříjemnit 
odpoledne svými písničkami 
i  průvodním slovem dokázalo 
duo Kamelie, Hana Buštíková 
a Dana Vlková. K večeři se podá-
vala svíčková a  většina občanů 
si na  ní pochutnala. Atmosféra 
byla příjemná, sousedské po-
povídání také a již teď se těšíme 
na další shledání.

 Vánoční posezení seniorů,
 foto Ježková 

V sobotu 1. 12. 2018 jsme se do-
poledne sešli na návsi, abychom 

Zdobení vánočního stromu a Mikuláš na návsi
a společně stromeček nastrojili. 
Celý prosinec nám stromeček 

svítí a navozuje vánoční náladu. 
Pozdě odpoledne potom dora-
zil na  náves Mikuláš s  andělem 
a  nechyběli ani čerti. Děti reci-
tovaly a  dospělí popíjeli svařák 
nebo grog. Mikuláš obdaroval 
téměř čtyřicet dětí a  čerti na-
štěstí nikoho neodnesli. Bylo to 
příjemné setkání a  příští rok je 
pozveme znovu. 

spolek „PRO Štěnkov

ozdobili štěnkovský stromeček. 
Přinesli jsme zabalené dárečky 
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Včelaři v roce 2018

V letošním roce 2018 Základní organizace Českého svazu včelařů z. 
s. České Meziříčí sdružovala 35 členů. Nejvíce jich se včelstvy hos-
podaří v Českém Meziříčí a v Pohoří – v obou obcích po 10 včela-
řích, hned za nimi jsou Rohenice se 7 včelaři. Stav včelstev se stále 
drží na  přibližně stejné úrovni; 298 zazimovaných včelstev v  roce 
2017, letošní rok pak 292 včelstev. Včelstva jsou umístěna převáž-
ně v katastrech obcí Pohoří, České Meziříčí, Mokré, Jílovice, Skršice, 
Rohenice a Králova Lhota na 38 stanovištích.
 Dvě třetiny členů jsou typickými představiteli drobných chovatelů 
- do 5 včelstev mělo 11 včelařů, od 5 do 10 včelstev pak 13 včelařů. 
Mezi našimi stále aktivními členy jsou i  pamětníci rozvoje včelař-
ství v Čechách – pan Hanuš a pan Dvořák z Rohenic, pan Nejman 
z Pohoří i bývalý předseda spolku včelařů PaeDr. Šulc z Č. Meziříčí 
- všichni již dříve oslavili osmdesátiny.
Z  pohledu statistiky má v  České republice obsazení krajiny včel-
stvy mírně sestupnou tendenci. V roce 2015 byl v ČR průměr 10,1 
včelstvo na jeden km2, v roce 2017 (poslední statistikou zpracovaný 
rok) to je 9,37 včelstva/km2. To ilustruje i  stav v  katastru Českého 
Meziříčí – pokles z 5,4 na 4,8 včelstev na 1 km2 nebo i v Pohoří – 
pokles ze 13,5 na 12,9. Naproti tomu v Rohenicích došlo k nárůstu 
ze 14,4 na 15,3 včelstev na 1 km2. V Mokrém je stále setrvalý stejný 
stav 5,9 včelstev na 1 km2.
Výnosy včelstev (podle údajů nahlášených samotnými včelaři) ne-
jsou souhrnně nijak závratné a již několik let se drží v průměru mezi 
15 až 16 kg na jedno včelstvo. Některým z nás se včeličky odměňují 
výbornou snůškou a zase u jiných nejsou snůšky nijak oslnivé – vše 
závisí na péči včelaře, se kterou souvisí i zdravotní stav včelstev.
Největším strašákem pro každého včelaře je bezpochyby mor včelí-
ho plodu. V České republice se počet ohnisek výskytu moru od roku 
2014 razantně snížil ze 332 lokalit na 152 lokalit v roce 2017. V Krá-
lovéhradeckém kraji bylo v roce 2017 zjištěno 5 ohnisek (nejbližší 
k  nám v  Bělči nad Orlicí a  na  Novém Hradci Králové). Po  likvidaci 
ohniska v Třebechovicích v roce 2016 se k naší velké radosti nikde 

Vánoční dárek obci 

Pan Kamil Dachs dokončil kovaný znak obce, který bude novou oz-
dobou autobusové zastávky. Pro občany ho sponzorským darem 
předal zastupitelům obce na Obecním úřadě v Jílovici. Touto ces-
tou mu ještě jednou děkujeme a vážíme si jeho krásné práce.

Umělecký kovář Kamil Dachs, foto Rezková

Areál Na Ohrádce

Paní Jana Hošková ukončila podnikatelskou činnost v  areálu 
Na Ohrádce. Za její úsměv, dobré pivo, pohostinnost a vzorný pořá-
dek jí také moc děkujeme a přejeme především pevné zdraví.

Mgr. Iva Ježková, kronikářka

v blízkosti našich včelstev žádné ohnisko nevyskytuje. Přesto jsme 
se na jednání okresu Rychnov n/Kn dohodli, že v příštím roce znovu 
provedeme preventivní plošný monitoring možného výskytu spór 
moru u  všech včelařů v  okrese. Předpokládám také, že podzimní 
a zimní ošetření včelstev proti varroáze se projeví na jejich dobrém 
jarním stavu příští rok. V  této souvislosti chci zejména poděkovat 
za finanční podporu všem obcím, kde působíme.
V letošním roce byli jak včelaři, tak i obecní úřady potěšeny změnou 
legislativy, která zrušila povinnost včelařů hlásit umístění včelstev 
na obce, a povinnost obcí vést tuto evidenci. Vše je již automaticky 
převáděno z registrace včelařů u ČMSCH, a.s. Hradišťko na registr 
zemědělské půdy LPIS, a tak dostupné i na portálu farmáře.
Na závěr bych Vás, milí spoluobčané, chtěl pozvat na včelařskou vý-
stavu, kterou v příštím roce chystáme k výročí 100 let samostatné-
ho spolku. Uskuteční se současně s posvícením v Českém Meziříčí 
v areálu Sokolovny ve dnech 14. a 15. září 2019.
S přáním všeho nejlepšího v roce 2019

za Základní organizaci ČSV z.s Ing. Václav Jirásek, předseda

JENÍKOVICE

Tak Vás zdravím po  Vánocích. Jaképak jste asi měli 
svátky? Určitě příjemné a  doufám, že i  veselé. Sníh 
nám tam ze shora neposlali, to je škoda. Ale určitě 
si děti vánoční volno užily. Tak Vám ještě jednou 
přejeme šťastné vykročení do roku 2019. Ať se Vám 
vše daří, provází Vás nové myšlenky a  máte radost 
ze života.

2
0
1
9

Co se v Jeníkovicích událo?

Advent jsme v  Jeníkovicích přivítali jako již každoročně rozsvíce-
ním vánočního stromu. Opět nás navštívili a  potěšili melodiemi 
Vánoc žáci Základní umělecké školy z  Třebechovic pod Orebem. 

Dlabali jsme sladké i slané, nechyběl vánoční houbový kuba ani vo-
ňavý trdelník. Lidičky si mohli prohlédnout i snímky z mnoha akcí, 
které se během roku 2018 v Jeníkovicích udály. Akce byla moc fajn.
5. prosince navštívil jeníkovickou hospůdku Mikuláš s  čerty. Troš-
ku děti postrašili, ale nakonec si každý odnesl za  básničku nebo 
písničku nějakou tu výslužku. Letos byla účast velmi hojná, což je 
myslím moc fajn.
Druhý adventní víkend patřil předvánočnímu posezení pro seniory. 
Každoročně nabízí obecní úřad všem jeníkovickým seniorům pose-
zení, možnost popovídání se sousedy a pozastavení v předvánoč-
ním shonu. Babičkám a  dědečkům zpříjemnily tyto chvilky svým 
vystoupením děti z  jeníkovické mateřské školy, děti Reschelovy 
a Zuzka Sedláčková. Všem moc děkujeme za krásný zážitek. Bylo to 
velmi příjemné odpoledne. 
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Co nás v Jeníkovicích čeká?
V Jeníkovicích se chystáme na taneční sezónu.
- 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
Všechny plánované akce najdete na vývěskách a samozřejmě na in-
ternetových stránkách obce.

Jeníkovičtí fotbalisté společně zvou všechny příz-
nivce pohybu na tradiční fotbalové soboty. Od 3. lis-
topadu vždy od 14:30 hodin na hřišti v Jeníkovicích. 

Další pozvání platí na  pravidelné cvi-

čení s  Renátou. Probíhá vždy v  pondě-
lí od  18:30 do  19:30 hodin a  ve  středu 
od 18:30 do 19:30 hodin.

Předvánoční čas v  Jeníkovicích 
je na akce myslím velmi bohatý. 
Třešničkou na dortu je každý rok 
předvánoční koncert v  kostele 
svatého Petra a Pavla. Tentokrát 
rozezpívaly jeníkovický kostel 
„Kolednice“ a krásné tóny smyč-
cového kvartetu. Úspěch zaru-
čen, však byl kostel úplně plný. 
Letošní účast byla veliká. Je to 
vždy velká odměna pro všechny 
lidičky, kteří věnují přípravám 
akcí mnohdy opravdu spous-
tu času. Děkujeme tradičně 
paní Marušce Hůlkové a  jejím 
„ovečkám“.

A mezi svátky se i trošku sportovalo. V jeníkovické hospůdce se konal předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise. 
Nálada byla výborná a hráči si odpoledne myslím pěkně užili. Děkujeme Alešovi Javornickému za uskutečnění akce.

Společenská kronika
V měsíci prosinci oslavili své významné životní jubileum hned tři je-
níkovičtí občané. Kulaté narozeniny oslavili v rodinném kruhu pan 
Josef Zamastil, paní Jarmila Lukášková a  paní Marie Šteklová. 
Všem oslavencům přejeme ještě touto cestou hlavně pevné zdraví, 
pohodu, štěstíčko a jen a jen úsměv na rtech.

Předvánoční víkend byl pro Jeníkovice též výjimečný 
další událostí. Bylo nám velikou ctí být u oslavy dia-
mantové svatby manželů Hojných z Jeníkovic. Utvr-
dili si svůj svatební slib, který si dali před šedesáti lety. Zasedací 
místnost na úřadě v Jeníkovicích jsme na chvíli proměnili v místo 
setkání veliké rodiny manželů Hojných a provedli slavnostní obřad. 
Ještě touto cestou přejeme manželům moc moc zdravíčka, pohody 
a lásky v rodinném kruhu. Klaníme se a moc gratulujeme ke krás-
nému dlouholetému vztahu. Hojní, jste nám všem příkladem, že 
pokorou a  láskou lze vzájemný vztah pěstovat opravdu dlouhou 
dobu. Mějte se moc krásně.

Ing. Lenka Hojná Kosařová
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LEDCE

 9. 12. Adventní koncert v Klášteře nad Dědinou
 15. 12. Předvánoční setkání seniorů v Bolehošti
 15. 12. Zájezd na muzikál do Prahy
 16. 12. Vánoční besídka mladých hasičů
 23. 12. Zpívání u stromu
 26. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenise

V prosinci se v Ledcích konalo, zúčastnili jsme se:

Adventní koncert

O druhé adventní neděli 9. prosince proběhl od 16 hodin v evange-
lickém kostele v Klášteře nad Dědinou adventní koncert. Na pořa-
du byla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Učitelského 
smíšeného pěveckého sboru Tyl z Kutné Hory. Pod vedením sbor-
mistra Mgr. Zdeňka Licka zazpíval sbor jednu z nejznámějších cír-
kevních skladeb, která vznikla již v roce 1796 a se stala do jisté míry 
symbolem českých Vánoc. Během koncertu vystoupily též místní 
děti. Přestože venku vládlo velmi nepříznivé počasí, pršelo a foukal 
silný vítr, udělala pořadatelům koncertu, Obecnímu úřadu Ledce 
a  Farnímu sboru českobratrské církve evangelické, radost vysoká 
účast občanů nejen z obce, ale i širokého okolí. Možná tak vznikla 
tradice adventních koncertů v místních kostelech. Velké poděková-
ní patří všem, kteří se na přípravách a organizaci celé akce podíleli.

Miloš Čihák, starosta obce

Členové Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl z Kutné Hory bě-
hem svého vystoupení v evangelickém kostele v Klášteře nad Dědinou. 

Foto: Renáta Čiháková

Předvánoční setkání seniorů v Bolehošti

Již řadu let se mohou naši senioři zúčastnit předvánočního setkání 
seniorů, které společně pořádají obce Bolehošť, Ledce a  Očelice. 
Již 17. ročník tohoto setkání se uskutečnil v  sobotu 15. prosince 
od 14 hodin ve velkém sále Obecního hostince v Bolehošti. Po slav-
nostním zahájení, jehož se ujali jednotliví zástupci obcí, následo-
valo vystoupení dětí z  MŠ a  ZŠ Bolehošť, vánoční koncert sboru 
X-tet z Rychnova nad Kněžnou a společná večeře. K tanci a posle-
chu po  celou dobu setkání hrála skupina FANTASY music. Z  naší 
obce se letošního setkání zúčastnilo 16 seniorů, kteří byli s průbě-
hem a organizací akce velmi spokojeni.

Ivana Stejskalová, 
zastupitelka obce

Muzikál „Doktor OX“

Stalo se již tradicí v předvánočním čase, že se z Ledec jezdí do Pra-
hy za kulturou a načerpat vánoční atmosféru hlavního města. Ten-
tokrát jsme navštívili divadlo Hybernia a zhlédli představení Doktor 
OX. Toto představení je inspirované povídkou Julese Verna. Je to 
vtipná parodie na  současný svět, který dobře známe, sledujeme 
média, posloucháme zprávy, čteme, sdílíme příspěvky a necháme 
se jimi manipulovat. A co když jsou tu mladí rebelové, kteří se ne-
bojí, jsou sami sebou a ukáží nám, že rozum, láska a sebevědomí 
mohou zvítězit. V  hlavních rolích jsme viděli Kateřinu Brožovou, 
Andreje Hryce, Jiřího Zonigu, nebo Martina Poštu. Po  pěkném 
představení jsme se vydali po vánočně vyzdobených pražských uli-
cích na Václavské a Staroměstské náměstí. Mohli jsme vidět spous-

tu vánočního zboží ve  stáncích 
i v prodejnách. Pochutnali jsme 
si i  na  nabízeném občerstve-
ní a  ve  dvacet hodin vyrazili 
na cestu k domovu.

Vánoční besídka

Uzavřením roku 2018 byla pro 
mladé hasiče připravena vánoč-
ní besídka. Děti si přinesly cuk-
roví a společně jsme si zazpívali 
koledy, zahráli hry a  nakonec 
došlo i  na  dárky a  za  básničku 
si každý mohl vybrat balíček. 
A tak po příjemně prožitém od-
poledni si všichni odnesli i pěk-
ný dárek.

Vánoční besídka mladých hasičů 
v klubovně. 

Foto: Jaroslava Zemánková
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

Již po  několikáté se v  klubovně za  obchodem uskutečnil tradiční 
vánoční turnaj ve stolním tenisu – čtyřhře. Tentokrát si přišlo svá-
teční odpoledne zpestřit sportem celkem dvanáct dvojic. Přihlá-
šeni byli nejen místní hráči, ale i 3 družstva „ přespolní“. Družstva 
byla rozlosována do dvou skupin, hrálo se na dva sety vždy do 21 
bodů. Záhy po rozehrání turnaje bylo jasné, že se celý turnaj opro-
ti turnajům minulým časově protáhne. Díky vyrovnanosti jednot-
livých dvojic končila řada zápasů remízou, zápasy končily často 
rozdílem pouze několika míčků. Svého dosavadního turnajového 
maxima díky velké bojovnosti dosáhla dvojice Šesták Jiří - Dědek 
Milan ml., jež postoupila do  čtvrtfinále. To začalo až po  21. hodi-
ně a  po  poradě organizátorů turnaje se již hrálo na  dva vítězné 
sety do  11 bodů. Semifinálové boje, do  nichž postoupily dvojice 
Jiří a Míra Petříkovi, Dědek Milan st. - Luboš Šmída st., Čihák Miloš 
ml. - Kouba Jan a  POKI a  FERI z Třebechovic, započaly něco málo 
před 22. hodinou. Z prvního semifinále postoupila do finále dvoji-
ce Dědek - Šmída, ze druhého pak Čihák - Kouba. O třetí místo se 
utkala domácí dvojice M. a J. Petříkovi s dvojicí přespolních borců 
(Poki a  Feri). Zápas jednoznačně ovládli domácí hráči. Vrcholem 
celého turnaje byla finálová bitva. Žádný míček nebyl pro účast-
níky finále ztracen, výměny byly dlouhé, ale nakonec zaslouženě 
zvítězila dvojice M. Dědek - L. Šmída, která tak zúročila pravidelné 
tréninky. Celý turnaj byl ukončen vyhlášením a  předáním cen ví-

tězům a dalším účastníkům turnaje až po půl jedenácté. Poděko-
vání patří hasičům za zajištění vzorného občerstvení a dále všem, 
kteří se na přípravách a organizaci celého turnaje podíleli. 

Miloš Čihák, 
starosta obce

Stručné informace z obecního úřadu

• byl opraven a inovován místní rozhlas, který je v současné době 
napojen na integrovaný záchranný systém. Stávající rotační siré-
na za knihovnou bude demontována.

• dne 11. 12. 208 proběhlo VI. jednání zástupců vlastníků pozem-
ků ve věci Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Klášter nad 
Dědinou. Předmětem jednání bylo seznámení přítomných s ak-
tualizací Plánu společných zařízení KoPÚ Klášter n. D., příprava 
poslední verze návrhu nového uspořádání pozemků a další po-
stup prací.

• byla dokončena oprava bývalé váhy na  návsi v  Klášteře N. D. 
V jarních měsících bude proveden nátěr fasády a dřevěných prv-
ků budovy.

• dne 17. 12. 2018 proběhlo Veřejné zasedání zastupitelstva obce 
Ledce, na kterém bylo schváleno (výtah z usnesení): 
- rozpočtové provizorium obce Ledce na rok 2019 
- rozpočtová opatření obce Ledce č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 
- žádost Knihovny města Hradce Králové o  finanční dotaci 

ve výši 5 500 Kč pro rok 2019 na nákup knih do výměnných 
fondů v rámci regionálních knihovnických služeb 

- úhrada za  občerstvení pro seniory na  akci „Předvánoční 
setkání seniorů“ v  Bolehošti (15. 12. 2018) ve  výši 120 Kč 
na osobu 

- úpravy odpisového plánu pro rok 2018 pro nově zařazený in-
vestiční majetek zařazený v průběhu roku 2018 

- kompetence starosty obce v  souladu s  § 102 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecním zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, k  provedení rozpočtového opatření 
k 31. 12. 2018 v rozsahu do výše 100 000 Kč dle § 16 zákona 
250/2000 Sb., jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů 
rozpočtu obce

• svoz komunálního odpadu v obci bude v 1. polovině roku 2019 
probíhat 1x za 14 dní (středa – lichý týden). 

 Termíny svozu: 3. 1. (vyjímečně ve čtvrtek), 16. 1., 30. 1., 13. 2., 
27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5., 5. 6. a 19. 6. 2019.

Zpívání u stromu

V předvečer Štědrého dne se již 
po  patnácté sešli občané obce 
na společném zpívání v Ledcích 
na  návsi. Hudební vystoupení 
skupiny Valanka nás všechny 
příjemně vánočně naladilo. Se-
tkání bylo okořeněno i  kultur-
ním vystoupením dětí. Vyhlá-
šena byla také výtvarná soutěž 
místní knihovny, té se zúčastnilo 
12 dětí. Všichni účastníci soutě-
že si odnesli jako odměnu kníž-
ku. Pro všechny příchozí byly 
připraveny i  teplé nápoje, čaj, 
grog nebo punč. Zakoupit bylo 
též možné langoše, párek v  ro-
hlíku nebo svařák. Na závěr nebe 
rozzářil krásný ohňostroj. Kdo 
měl zájem, mohl ještě posedět 
u vánočního občerstvení v míst-
ní klubovně za obchodem.

Jaroslava Zemánková,
 kronikářka obce Vánoční koledy a písně zazpívali členové dechové hudby Valanka a místní děti. Foto: Renáta Čiháková

 Nejúspěšnější týmy vánočního turnaje ve stolním tenisu.
 Foto: Jaroslava Zemánková
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NEPASICE

OČELICE

Jednou větou z Nepasic
..... v lednu oslaví kulaté narozeniny vážená sousedka JAROSLAVA 

JANEČKOVÁ. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spoko-
jenosti.
….. dne 07. 12. 2018 přijel do  Nepasic MIKULÁŠ SE SVOJÍ DRU-

ŽINOU. Čert byl naprosto geniální, dovedl děti vystrašit, ale i po-
učit. Poděkování patří všem, kteří pomohli tuto akci pod patronací 
Nepasického cyklotýmu uspořádat (Město Třebechovice p. O., TSS 
s.r.o. Třebechovice p. O., SDH Nepasice, Mercure s.r.o. Hradec Králo-
vé, Terezia Company s.r.o. Praha, rodina Vodova, Kindlaova, Zdeněk 
Blažek, Přemysl Balcar). Všem moc děkujeme, bez Vás by to nešlo.
….. dne 24. 12. 2018 proběhlo tradiční ŠTĚDROVEČERNÍ VYZVÁ-

NĚNÍ. Vyzvánění se jako každoročně ujal nejstarší účastník setkání, 
kterým byl soused Miloslav Moutvička. Chvíli jsme postáli, popoví-
dali si, dali si svařáček a pak jsme se rozešli do svých domovů.
….. dne 26. 12. 2018 proběhla soutěž v Blešně ČLOVĚČE, NEZLOB 

SE! Po dlouhé době jsme z Nepasic měli na bedně zástupce, a  to 
dvojnásobně. Na 2. místě Ája Kuhnová juniorka a na 3. místě pak 
Alena Silná. Velká gratulace.
….. dne 27. 01. 2019 proběhne pro členy a  příznivce Nepasické-
ho cyklotýmu turnaj ve stolním tenise NEPASŮV PINK-PONGOVÝ 

MÍČEK.
….. dne 27. 01. 2019 proběhne VALNÁ HROMADA NEPASICKÉHO 

CYKLOTÝMU. Sraz v 17:00 hodin v Restauraci U Vnuka.
….. a  jedna na  konec: „Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe 

nežije.“. (Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.)
Pro HALÓ zpracoval Ing.Stanislav JECH

Nepasické fotookénko

Tak dnes nemusí nikdo nic hádat. Takto se někomu povedlo „vyzdo-
bit“ okolí hřbitova v Nepasicích:

Zpívání u kapličky v Očelicích

- 25. 12. 2019

25. 12. 2018 proběhla tradiční akce „Zpívání před Kapličkou“ za do-
provodu osvědčené Valanky. Přestože nám počasí příliš nepřálo, 
účast byla hojná.Příjemnou atmosféru umocnila vyhlášená šuliša-
jda pana Romana Gottwalda, která nás všechny zahřála.
Přátelské setkání účastníků akce pokračovalo na hřišti v Očelicích. 

Rozsvěcení vánočního stromu

v Městci nad Dědinou - 1. 12. 2019 

1. 12. 2019 proběhlo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 
v Městci nad Dědinou. Letošní vánoční strom byl darem pánů Vác-
lava a Jana Bahníkových.
Přátelské posezení pokračovalo v  Jizbě, kde místní obyvatelé při-
pravili občerstvení pro všechny účastníky akce.

 Bc. Marcela Baliharová

Děkujeme panu P. Švomovi, že nám věnoval čas v době vánočních 
svátků a připravil příjemné zázemí.

 Bc. Marcela Baliharová

Poslední leč – 30.12.2018

MS Očelice nám připravilo krás-
ný předsilvestrovský večer. Ráno 
vyrazili na hon a odpoledne při-
pravovali pro ostatní tombolu 
v místní hospůdce Na Hřišti. Lo-
sování tomboly bylo velmi napí-
navé a nakonec došlo i k burze cen, protože někdo ty „chlupaté nebo 
opeřené“ výhry prostě nechtěl a  nepohrdnul raději lahví alkoholu 
nebo něčím podobným. A  troufám si říct, že snad každý odcházel 
alespoň s  jedním kusem rákosníčkového setu. Nesmím ještě zapo-
menout na občerstvení - k jídlu se podával tatarák, guláš a svíčková.

 Bc. Ivana Novotná

Co nás čeká v lednu 2019?
 5. 1. 2019 Turnaj ve stolním tenise
 5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka
 26. 1.2019 Společenský ples obcí v Bolehošti
 27. 1.2019 Hasičská výroční valná hromada
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Rozsvícení vánočního stromečku

Stejně jako každý rok na začátku adventu proběhlo i letos již tradič-
ní rozsvícení vánočního stromečku s malým ohňostrojem. Akce při-
pravená fotbalovým oddílem s drobným přispěním obce proběh-
la v podvečerních hodinách v pátek 7. 12. na zdejším fotbalovém 
hřišti. Ačkoliv počasí bylo spíše než adventní aprílové, navodila se 
příjemná předvánoční atmosféra pouštěním vánočních koled, děti 
si zpestřily čekání prskavkami, dospělí konzumací výborného před-
vánočního punče. Po krátkém úvodním slovu pořadatelů se konal 
ohňostroj započatý malými domácími rachejtlemi s  postupnou 
gradací ve velkolepou světelnou show trvající téměř deset minut. 
Ohňostroj přinesl všeobecné nadšení, pořadatele určitě potěšily 
pozitivní ohlasy při srovnání s podobnými akcemi v okolních měs-
tech. Bezprostředně po skončení ohňostroje byl rozsvícen předem 
připravený vánoční strom. Tento bod programu potěšil zejména 
nejmenší návštěvníky, kteří se na jeho světla chodili dívat po dobu 
celého adventu. 

Co nás čeká?

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 ce-
chu
23. 3. 2019 od 20:00 v hostinci U Janků Maškarní bál

Nabídka pronájmu

obchodu s potravinami

Na konci listopadu skončil v Blešně provoz obchodu s potravinami. 
Obec v současné době shání nového provozovatele, jako vstřícný 
krok nabízíme symbolické nájemné 1,- Kč/měsíc. Zároveň je zde 
možnost odkoupení dřevěné předzahrádky a  vybavení obcho-
du od  bývalého provozovatele. Více informací rádi poskytneme 
na Obecním úřadě nebo na telefonu 724 663 659. 

Mgr. Miloš Buroň

Mikulášská nadílka

Jak už je tradicí, Klub žen uspořádal v sobotu 8. 12. 2018 pro děti 
Mikulášské odpoledne. Zábava se konala v  Hostinci u  Janků, kde 
byly letos trochu stísněné podmínky. Nicméně díky ochotným mu-
žům, chlapům a  tatínkům se podařilo prostory připravit tak, aby 
děti o nic nepřišly a mohly se dostatečně vyřádit.
Moderování se ujala báječná čertova babička Andrea, která při-
pravila děti na to, že než přijde Mikuláš, čeká je maturitní zkouška. 

V  komisi zasedly 
dvě čertice – Lenka 
Belzebubová a Mir-
ka Mefistová, ne-
beskou část repre-
zentovaly Miluška 
Hvězdičková a  Šár-
ka Obláčková. A  že 
to nebyla zkouška 
jednoduchá, jsme 
se záhy přesvěd-
čili, třeba takové 
obouvání čertova 
kopyta poslepu (!) 
dalo všem zabrat. Uklízení andělské komůrky zase mnohé unavilo 
natolik, že si v postýlce zdřímli a nemohli jsme je probudit. Z leh-
čích předmětů zmíním čertovský mariáš anebo pojídání koblih, to 
šlo všem i bez nápověd. Nakonec si všechny děti odnesly maturitní 
vysvědčení a máme je tu tedy velmi chytré a šikovné, protože do-
staly samé jedničky.
Nebyla by to mikulášská nadílka bez nadílky, na závěr nás navštívil 
Mikuláš se svojí družinou, rozdali dárečky, čert byl opravdu strašli-
vý, ale z dětí si nikoho neodnesl, kdežto mnozí dospělí měli namále.
Velké poděkování patří všem, kteří se na realizaci akce podíleli, ne-
byla to jen zábava pro děti, ale i příjemné posezení a popovídání 
dospělých.

Mgr. Soňa Radoňová

Tvoření andílků z papíru, foto: Denisa Andrlová

Mikuláš s  družinou a  maturitní 
komisí, foto Denisa AndrlováSpolečné foto dětí z Blešna a okolí, foto Denisa Andrlová

Obouvání čertova kopyta, foto Denisa Andrlová




