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VOLEJBAL V TŘEBECHOVICÍCH - ÚSPĚŠNÝ ROK 2018

Starší žákyně postoupily z  krajského přeboru Královéhradecké-
ho kraje ze soutěžního ročníku 2017 - 2018 na  mistrovství České 
republiky starších žákyň. Semifinále se hrálo 21. - 22. dubna 2018 
v  Uherském Hradišti. Do  finále se žákyně neprobojovaly. Ale už 
účast na republice je veliký úspěch.

Juniorky vyhrály krajský přebor Královéhradeckého kraje a zúčast-
nily se kvalifikace do 1. ligy, která se konala v Plzni. Postup do 1. ligy 
ale neuhrály. Hlavním důvodem byla věková nezkušenost. Družstvo 
juniorek TJ Sokola Třebechovice p. O. se skládalo jak z juniorek, tak 
i ze starších žákyň.
V roce 2018 se děvčata Sokola Třebechovice p. O. účastnila i repub-
likových turnajů. Družstvo starších žákyň odehrálo 4 turnaje v sou-
těži Český pohár starších žákyň, ale do  semifinále se neprobojo-
valo. Družstvo juniorek odehrálo rovněž 4 turnaje, a  to v  soutěži 
Český pohár juniorek a kadetek. Děvčata obsadila celkově 19. místo 
z 22 přihlášených. Starší žákyně mistrovství České republiky Uherské Hradiště

Třebechovice p. O. na kvalifikaci do 1. ligy juniorek, Plzeň

Ženy v červnu 2018 dohrály sou-
těžní ročník 2017 - 2018 v  kraj-
ském přeboru 2. třídy, obsadily 
1. místo a  postoupily po  roční 
přestávce do krajského přeboru 
1. třídy! V  zimní přestávce také 
odehrály „Zimní pohár Králové-
hradeckého kraje“. Z  druhého 
místa postoupily do  společné-
ho finále bývalé Východočeské 
oblasti, dnes Královéhradecké-
ho a  Pardubického kraje. Zde 
obsadily 3. místo.

V  soutěžním ročníku 2018 - 2019 (začíná vždy v  září) se opět 
účastníme republikového turnaje „Český pohár“, a  to v  katego-
rii kadetek a  juniorek (společná soutěž). Po  kvalifikaci a  prvním 
kole jsme zůstaly ve  třetí skupině (poslední). Na  druhé kolo jsme 
odjížděly do  Českých Budějovic. Ještě ve  čtvrtek bylo hráček 8, 
ale při odjezdu už jen 6!!! Opravdu se nám nejelo lehce. Za víkend 
jsme odehrály celkem 7 kvalitních utkání. Střídat se nemohlo 
a děvčata musela bojovat jedna za druhou. Nálada byla ale po ce-
lou dobu na turnaji výborná. A to se odrazilo i na hře. Nejenomže 
jsme všem ukázaly, že se hrát v šesti nebojíme, nezranily jsme se, 
ale v turnaji jsme skončily na 2. místě a vybojovaly postup do vyšší 
2. skupiny !!! Za námi skončily hráčky z Českých Budějovic, Kolína, 
Prahy a Kroměříže. 
Muži, doplněni juniory, odehráli svá utkání v  krajském přeboru  
2. třídy. České Budějovice: Jituš-Barča, Hanča-Luci, Barča-Pája

Družstvo žen TJ Sokol Třebechovice p. O. v Českých Budějovicích s trenérkou Petrou Horákovou

Závěrem bych touto cestou ráda poděkovala 
všem, kteří se přičinili za dobrý průběh volej-
balového roku 2018. Ten byl pro nás, hráče 
odbíjené, i  oslavou 90 let od  zaležení oddílu 
v Třebechovicích. 
Finančně nás v  roce 2018 podpořili - MŠMT, 
město Třebechovice p. O., Marie Hájková, Ma-
těj Hvězda, Dörre Kamil, Trimen s.r.o., KURÝR 
JMP s.r.o. Za to jim děkujeme. Poděkování patří 
také všem, kteří pomohli při organizaci turna-
jů, mistrovských utkání nebo jen povzbuzením 
hráčů a  podporou trenérů během utkání. Bez 
Vás všech by to nešlo. 

Petra Horáková
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Výpis usnesení z jednání Rady města Třebechovice p. O.

28/956-2018

 ◘ Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na  ne-
bytové prostory Žižkova 850, Třebechovice pod Orebem od 1. 1. 
2019 na dobu neurčitou s Policií ČR. 

1/003-2019
 ◘ Rada města schvaluje poskytnutí daru v  hodnotě do  1000 Kč 

a 5 kusů knih Třebechovice p. O. do tomboly na ples Sboru dob-
rovolných hasičů Třebechovice pod Orebem, který se bude ko-
nat 25. 1. 2019.

1/006-2019
 ◘ Rada města schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu po-

zemku p. č. 1573/7 o výměře 3233 m2 v k. ú. Třebechovice pod Ore-
bem mezi Městem Třebechovice pod Orebem (pronajímatel) a My-
sliveckým sdružením Dědina, Polánky nad Dědinou 108, 503  46 
Třebechovice pod Orebem, IČO 71009078 (nájemce) k 31. 1. 2019.

1/007-2019
 ◘ Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku p.  č. 1573/7 

v k. ú. Třebechovice pod Orebem o výměře 3233 m2 (nebo jeho 
části), druh pozemku zahrada za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu ne-
určitou od 1. 2. 2019.

1/010-2019
 ◘ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlou-

vu o  budoucí kupní smlouvě na  prodej části pozemku p.  č. 
515/1, druh pozemků orná půda o  výměře cca 500 m2 v  k. ú. 

a  obci Třebechovice pod Orebem (rozsah budoucího prodeje 
bude upřesněn geometrickým plánem) mezi Městem Třebe-
chovice pod Orebem (budoucí prodávající) a  společností CAM 
Czech Republic s.r.o. Za Tratí 975, 503 46 Třebechovice pod Ore-
bem, IČO 27522571 (budoucí kupující) za  dohodnutou cenu 
330 Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovitosti (znalecký 
posudek, geometrický plán k oddělení pozemku, správní popla-
tek za vklad do KN a jiné) uhradí budoucí kupující.

1/012-2019
 ◘ Rada města jmenuje komisi pro posouzení a  hodnocení na-

bídek na  veřejnou zakázku malého rozsahu s  názvem „Met-
ropolitní optická síť – etapa Masarykovo náměstí“ ve  složení: 
Ing.  Václav Labuť (náhradník Ing.  Martin Slezák), Otto Nosek 
(náhradník Vendula Bartáčková), František Militký (náhradník 
Miroslav Pavlíček) a člen kontrolního výboru Tomáš Jánský (ná-
hradník Mgr. Jiří Měchura).

1/022-2019
 ◘ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nově na-

vržený „Statut městského zpravodaje Třebechovické Haló“.
1/027-2019

 ◘ Rada města schvaluje smlouvu o nájmu dle záměru mezi DDM 
Třebechovice p. O. jakožto pronajímatelem a rodičovským cent-
rem Domeček, z.s. na část budovy Flesarova 49, na stavební par-
cele č. 50 v katastrálním území a obci Třebechovice pod Orebem.

Zhodnocení stavu městských lesů Třebechovice pod Orebem v roce 2018
V  loňském roce došlo v  měst-
ských lesích ke dvěma zásadním 
událostem. První se týká změ-

ny výměry městských lesů. 
Ke  konci května 2018 vlastnilo 
město 54,26 ha lesních pozem-
ků určených k plnění funkcí lesa. 
Fyzickým předáním dne 31. 5. 
2018 byla tato výměra navýšena 
o cca 50 ha na KÚ Štěnkov ( tzv. 
Kapounství), a  to rozhodnutím 
Okresního soudu v  HK 13. 12. 
2016, respekt. rozsudkem (po-
tvrzením) Krajského soudu v HK 
dne 10. 4. 2018.
Druhá událost se týká vlivu 

počasí. Dlouhodobý srážkový 
deficit (v  letech 2015-2018) sil-
ně negativně ovlivňuje vitalitu 
lesních porostů, zejména pak 
smrk (mají plochý kořenový 
systém), ale také borovici lesní. 
Extrémní pokles hladiny spod-
ní vody má za  následek výraz-
né oslabení a  usychání stromů 
ve starších borových porostech. 
I  ostatní dřeviny velmi trpí su-
chem. V  roce 2018 se v  celé ČR 
dramaticky zhoršil zdravotní 
stav lesů, a to působením abio-
tických vlivů i  biotických čini-
telů. Situace se vyhrotila pře-
devším u  jehličnatých dřevin, 
zejména s  rostoucí kůrovcovou 
kalamitou. Velkoplošné gradace 

lýkožroutů na smrk se co do roz-
sahu staly zcela bezprecedent-
ními. V řadě regionů panuje do-
slova katastrofální stav a hrozba 
dalšího šíření kalamity vyvolává 
ty nejvážnější obavy.
Hlavními škůdci jsou lýkožrout 
smrkový, lýkožrout severský, 
lýkožrout lesklý. Na  borovici 
lýkožrout vrcholkový a  borový, 
lýkohub borový, krasci a  dále 
houbové patogeny.
V  budoucnu nelze bohužel vy-
loučit ani kalamitní přemnožení 
listožravého hmyzu. U  dubů be-
kyně velkohlavé, bekyně mnišky 
či obaleče dubového. Z  ostat-
ního hmyzu je především třeba 
zmínit vzrůstající přemnožení 
kořenožravého chrousta maďa-
lového, jehož ponravy v posled-
ních letech decimují zejména bo-
rové kultury a mlaziny v písčitých 
borech Polabské nížiny. Při kala-
mitním rojení brouků pak do-
chází úživným žírem k poškození 
listové plochy zejména dubů.
Vrátím-li se k  městským le-
sům, pak zatím největší škody 
jsou působeny žírem kůrovců 
na  smrku. Především v  nově 
nabytém lesním komplexu Ka-
pounství je přemnožení lýko-
žroutů akutní! Les jsme převzali 
se dvěma menšími ohnisky. Přes 

maximální snahu (kladení la-
páků, feromonové lapače, oka-
mžitou těžbu napadených stro-
mů a  odvoz z  lesa – případně 
chemickou asanaci) se vlivem 
extrémního sucha koncem léta 
a  prakticky až do  podzimu ne-
podařilo kůrovce zastavit. Totéž 
se v menším měřítku týkalo les-
ního komplexu Cihelník.
V důsledku ohromného přebyt-
ku dřevní hmoty na  trhu v  celé 
ČR (smrk, borovice) byly a  jsou 
velké problémy s prodejem dříví 
(najít kupce) a  s  jeho zpeněže-
ním. Cena napadeného kůrov-
cového dříví v  loňském roce 
klesla u jednotlivých sortimentů 
až na polovinu.
Závěr. Není sporu o  tom, že 
v  současnosti stojíme před ul-
timátní hrozbou, která nemá 
v  lesnické historii českých zemí 
obdoby. Kůrovcová kalamita se 
na řadě míst již doslova vymkla 
jakékoliv kontrole. 
A  jarní období roku 2019 bude 
zcela klíčové, pokud nezasáhne 
takzvaná vyšší moc v  podobě 
srážkově velmi bohatého zim-
ního období a  studeného deš-
tivého jara. V opačném případě 
je nutné se připravit na  pokra-
čující exponenciální rozvoj kala-
mity doprovázený nedozírnými 

následky pro naše lesy, městské 
nevyjímaje.
Pozn.: V  příspěvku byly citovány 
údaje LOS (Lesní ochranné služby 
ČR), viz Zpravodaj SVOL (Sdruže-
ní vlastníků soukromých a  obec-
ních lesů) ze dne 12. 12. 2018.
Citace z  předběžné zprávy 

ČHMÚ

Rok 2018 byl spolu s  rokem 
2015 dosavadním vrcholem su-
cha z  hlediska deficitu srážek. 
V  hydrologických dopadech 
v podobě nízkých průtoků v to-
cích dosáhl rok 2018 zatím nej-
horšího stavu, kdy se projevila 
dlouhodobá kumulace deficitu 
vody v  krajině z  předešlých let. 
Podle údajů pražského Klemen-
tina byl rok 2018 nejteplejší 
od  počátku souvislého měření 
v  roce 1775!!! Průměrná teplo-
ta byla 12,8 stupně, což je o 3,2 
stupně více než průměr od  po-
čátku měření.
I  podle teplot zachycených 
ostatními stanicemi v Česku byl 
rok 2018 rekordně teplý. Prů-
měrná roční teplota vzduchu 
na  celém území republiky čini-
la loni 9,6 stupně Celsia, a  byla 
tak nejvyšší od roku 1961. O 1,7 
stupňů vyšší než je dlouhodobý 
normál.

OLH Ing. Bohumír Petruška
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INFORMACE Z MÚ

JÍZDNÍ ŘÁDY VLAKŮ

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ

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

Poruchy veřejného osvětlení
Hlášení poruch veřejného osvětlení je možno provést na  bez-
platnou telefonní linku číslo 800 410 010 nebo na email vendu-
la.bartackova@mutrebechovice.cz,  případně osobně na  MěÚ 
Třebechovice p. O., odbor správy majetku.  K nahlášení poruchy 
je třeba znát číslo umístěné na sloupu veřejného osvětlení nebo 
ulici a číslo popisné, kde se lampa nachází.

Dopravní obslužnost místní části

Štěnkov

Místní část Štěnkov je od centra 
Třebechovic oddělena nepří-
jemnou bariérou – stále více fre-
kventovanou silnicí I/11. Výhle-
dově během několika let bude 
tento handicap řešen mimo jiné 
i  podchodem pro pěší a  cyklis-
ty v  místech dnešní „Štěnkov-
ské“ křižovatky, kde investorem 
bude Správa železniční a  do-
pravní cesty, a  to v  souvislosti 
s  realizací projektu „Moderniza-
ce traťového úseku Hradec Krá-
lové – Týniště n. O.“
Aktuálně se vedení měs-
ta a  osadní výbor Štěnkova 
ve  spolupráci s  Krajským úřa-

dem Královéhrdeckého kraje 
snaží o dílčí řešení /zejména pro 
školní mládež a  seniory/ zave-
dením a  postupným rozšiřová-
ním regionální veřejné dopravy. 
K poslednímu dalšímu zavedení 
nového autobusového spoje 
došlo v  prosinci loňského roku. 
Současná podoba autobusové-
ho jízdního řádu Třebechovice 
– Štěnkov a  zpět je následují-
cí: Štěnkov směr Třebechovice 
7:39, 15:43,  Třebechovice směr 
Štěnkov 9:52, 13:11, 14:35, 
15:37.

Ing. Jiří Němec, 
člen rady města 

Odjezdy ze stanice Třebechovice p. O. → Hradec Králové
4:44x (nejede 27. - 31.12.), 5:19x, 5:38x Sp, 5:41 s+ (nejede 25.12. 
a 1.1.), 6:16x, 6.37R (nejede 25.12. a 1.1.), 7:20x (nejede 27.12. – 2.1. 
a 1.7. – 30.8.), 7:40x Sp, 7:42 s+, 8:19x, 8:39 Sp, 9:20x (nejede 27. – 
31.12.), 9:39 Sp, 10:40, 11:40, 12:38 Sp, 13:22x, 13:42 s+, 13:47x 

Sp, 14:17x (nejede 27.12. – 2.1. a  1.7. – 30.8.), 14:39 Sp, 15:03, 

15:22x, 15:42 s+, 15:47x, 16:17x, 16:39 Sp, 17:22x, 17:42 (jede 
v  So a  ve  svátek), 17:47x Sp, 18:39 Sp, 19:40 (nejede 24.a 31.12.), 
20:39 (nejede 24. a 31.12.), 21:41 (nejede 24. a 31.12.), 23:08xs (jede 
v sobotu do 27.12. a od 2.1. a 23.12., 19. – 21.4., 5.7., 27.10.)

Odjezdy ze stanice Třebechovice p. O. → Choceň
4:44xs+ (jede 19.4., 1. a 8.5., 5.7., nejede 29.12., 20.4 a 6.7.), 5:19xs 
(jede 19.4, 1. a 8.5, 5.7., nejede 20.4. a 6:7.), 6:17x Sp, 6:18s+, 6:58x, 

7:20 Sp, 8:19, 9:20 Sp, 10:19, 11:20 Sp, 12:19, 12:39xs (jede 19.4., 
1. a 8.5., 5.7., nejede 27. – 31.12., 20.4., 6.7.), 13:20 Sp, 13:46x (nejede 
27.12. – 2.1., 1.7. – 30.8.), 14:18x Sp, 14:19s+, 14:40x, 15:21 Sp, 

15:46x, 16:18x Sp, 16:19s+, 16:40x, 17:20R (nejede 24. a 31.12.), 
17:46x, 18:19 (nejede 24.12), 19:20 Sp (nejede 24.12), 20:19 (ne-
jede 24.a 31.12.), 21:20 (nejede 24.a 31.12.), 22:27s (jede 23.12., 19 
– 21.4., 5.7., 27.10., nejede 29.12.), 22:50x (nejede 31.12.)

Odjezdy ze stanice Hradec Králové → Třebechovice p. O.
4:31s+ (jede 19.4., 1. a  8.5., 5.7., nejede 29.12., 20.4 a  6.7.), 5:03xs 
(jede 19.4, 1. a 8.5, 5.7., nejede 20.4. a 6:7.), 6:02x Sp, 6:02s+, 6:39x, 

7:05 Sp, 8:03, 9:05 Sp, 10:03, 11:05 Sp, 12:03, 12:22xs (jede 19.4., 
1. a 8.5., 5.7., nejede 27. – 31.12., 20.4., 6.7.), 13:05 Sp, 13:29x (nejede 
27.12. – 2.1., 1.7. – 30.8.), 14:02x Sp, 14:03s+, 14:19x, 15:06 Sp, 

15:29x, 16:02x Sp, 16:03s+, 16:19x, 17:05R (nejede 24. a 31.12.), 
17:29x, 18:03, 19:05 Sp (nejede 24.12), 20:03 (nejede 24.a 31.12.), 
21:05 (nejede 24.a 31.12.), 22:10s (jede 23.12., 19 – 21.4., 5.7., 27.10., 
nejede 29.12.), 22:35x (nejede 31.12.)

Vysvětlivky: x … jede v pracovní dny, + …jede v neděli a státem uzna-
né svátky, s … jede v sobotu, Sp … spěšný, R … rychlík

Odjezdy ze zastávky  
Třebechovice p. O., Masarykovo náměstí → Hradec Králové 

(přes Blešno)
5:15x, 5:39x, 7:10x , 8:00x, 9:16x, 10:02x, 10:44s+, 12:47x, 

14:17x, 15:39s+, 17:44x

Odjezdy ze zastávky  
Třebechovice p. O., Masarykovo náměstí → Hradec Králové 

(přes Běleč n. O.)
5:17x, 6:13x, 7:05x, 7:49x, 9:52x, 13:11x, 14:35x, 15:32x

Odjezdy ze zastávky  
Hradec Králové, Terminál HD → Třebechovice p.  O. (přes 

Blešno)
6:05x, 7:10x (jede do 28.6. a od 2.9.2019), 10:55s+, 12:05x, 14:23x, 

14:55x, 15:55s+, 18:10x, 18:50x

Odjezdy ze zastávky  
Hradec Králové, Terminál HD → Třebechovice p. O. (přes Bě-

leč n. O.)
6:05x, 7:10x (jede do  28.6. a  od  2.9.2019), 9:30x, 10:55x, 12:25x, 

14:00x, 15:05x, 16:55x

Vysvětlivky: x…jede v pracovní dny, s…jede v sobotu, +…jede v nedě-
li a státem uznané svátky

BEZ ZÁRUKY, zdroj: www.idos.cz
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FEJETON

KLUB DŮCHODCŮ

Soutěž o život

První kaňku do  naší nepopsa-
né dětské duše udělali rodiče. 
Chtěli, abychom chodili a  mlu-
vili dříve než jiné děti, byli 
chytřejší, jezdili rychleji na  tří-
kolce nebo hráli na  klavír nej-
lépe ze všech „Travička zelená“. 
Definitivní ránu jsme ovšem 
dostali ve  škole. Hysterická 
soutěž ve  všech směrech nás 
nepochybně poznamenala 
na  celý život. Glorifikace po-
slušných jedničkářů, kteří 
v  životě úplně propadli, je 
známá. 
Neustálé poměřování s  druhý-
mi je věc ošidná. Nevede jen 
k  zlepšování jedněch, ale také 
ke snaze druhých zabránit dob-
rým být lepší, pomluvit je, zlikvi-
dovat, zesměšnit. 
V  šťastných komunitách je sou-
těž nahrazena kooperací, po-
mocí. Typickým příkladem jsou 
zdravotníci. Zaměřují se na zlep-
šení zdraví nemocných. Nene-

chávají si své vědomosti pro 
sebe. Nesoutěží. Pomáhají si.
U  sportu je soutěž přijatelná, 
pokud se dodržují zásady fair 
play. Neumím si představit, že si 
hráči kopané budou vzájemně 
pomáhat a  dávat góly do  obou 
branek. Jsou ale takoví, kteří 
nepřihrávají ani svým spoluhrá-
čům, aby náhodou nedávali více 
gólů než oni. Jsou sporty, kde je 
vzájemná pomoc samozřejmos-
tí. Golfisté si radí, jak nejlépe za-
hrát. Známá jsou gesta pomoci 
v  atletice, horolezectví. V  po-
sledních dnech jsme slyšeli, jak 
si soutěžící pomáhají na  Rallye 
Dakar. 
Smyslem lidské existence není 
výhra nad někým. Spíše nad 
něčím, nad sebou. Je fajn být 
dobrý, výborný, ale ne nejlepší. 
Známe rčení o  jednookém, kte-
rý je mezi slepými králem. Být 
nejlepší nemusí znamenat nic.
Knihy s  radami, jak správně žít, 
píší o  ideálu cesty k  poznání, 
ke  klidu, rovnováze, k  životu 

v pravdě a lásce, vědění a huma-
nismu. V tomto modelu je šťast-
ný zahradník, truhlář, zedník, 
lékař nebo učitel, vykonává-li 
práci, která ho baví a uživí.
Při lyžování v  italských Dolo-
mitech jsem viděl v  prodejně 
pekárny ve  vesnici Pinzolo 
pohádkovou babičku. Proda-
vačku v  nažehlených šatech, 
čisté pruhované zástěře, s  še-
divými vlasy pečlivě sčesanými 
pod čelenkou, vonící vanilkou, 
kmínem a  skořicí. Bylo plná 
úsměvů a  optimismu. Radost, 
s  jakou prodávala chleba, jak 
si povídala s  kupujícími, nene-
chala nikoho na  pochybách, 
že je šťastná. Lidé si od ní spo-
lu s  rohlíky a  koláči odnášeli 
i  kousek jejího štěstí. Ta an-
dělsky vyrovnaná bytost kon-
trastovala s  vyděšenými turis-
ty spěchajícími do  vedlejšího 
supermarketu, aby výhodně 
nakoupili nepotřebné tretky, 
štvanců v  objevování slev, od-
nášejících si domů dvacítku 

zlevněných kostek másla nebo 
laciné víno.
Vůbec se mně zdá, že mnozí lidé 
redukovali život jen na  honbu 
za  drahými slevami, za  penězi. 
Často vykonávají namáhavou 
práci jen proto, aby nakoupili 
věci, které nepotřebují. Nemám 
nic proti penězům. Kdo je nemá, 
tak je chce. Kdo je má, říká, že je 
nepotřebuje a  jde těm prvním 
na  nervy. Jenomže peníze bu-
dou pořád, ale naše děti si bu-
dou s  námi chtít hrát a  povídat 
jen krátce. Naši partneři dříve 
nebo později přestanou tole-
rovat samotu. Hodnota peněz 
se zvyšuje, jsou-li prostředkem 
k  dosažení vznešených cílů, ne 
cíl sám. Uvědomění si této sku-
tečnosti je v  odmítnutí soutěže 
v běžném životě a v oslavě vzá-
jemné pomoci. Není to asi mož-
né v  každé situaci. Jde to ale 
ve  výběru činností, kterým se 
věnujeme, a v pomoci tam, kde 
můžeme být prospěšní.

Jindřich Tošner

Zveme na další výlety vlakem i autobusem.
Dne 19. 2. 2019 TURNOV - návštěva muzea Granát. Odjezd z Tře-
bechovic vlakem 8.39 hod.

Dne 27. 3. 2019 DOLNÍ VÍTKOVICE - průmyslový areál. Odjezd 
z  třebechovického nádraží v  6.37 hod. Pendolínem z  Pardububic 
v 8.05 hod.  SC 241 koupit jízdenku s místenkou.

Dne 23. 4. 2019 PRAHA - Žižkovský vysílač, Národní muzeum. Od-
jezd v 7.38 hod. vlakové nádraží Třebechovice.

Klub důchodců informuje…

TŘEBECHOVIČTÍ DŮCHODCI V ČESKÉ TELEVIZI,
 v hlasatelně jsme si vyzkoušeli práci kameramana i hlasatele,

 také jsme navštívili výstavu STAR DANCE. 

Dne 28. 5. 2019 VYSOKÉ NAD JIZEROU - vlastivědné muzeum, 
procházka na panoramata. Odjezd v 6.37 hod. z vlakového nádraží.

Červen až srpen dle přání účastníků - např. Polsko - Kudowa Zdroj 
lázně, Karlovice-Sedmihorky. Milovice - park Mirakulum s dětmi.
Upřesnění data odjezd sledujte na vývěsce Klubu důchodců.   

Za výbor KD Zdena Andrysová
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INZERCE

KOUPÍM BYT NEBO DŮM VE VAŠÍ LOKALITĚ.

PLATBA V HOTOVOSTI. TEL. 603 504 008

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Výroční valná hromada SDH Třebechovice p. O. pro-
běhla 15. 12. 2018 ve společenské místnosti hasičské 
zbrojnice. Náš sbor má 48 členů, z  toho je 17 žen. 
Společně jsme zhodnotili naši práci za  minulý rok. 
Největší akcí byl ples hasičů, který jsme uspořádali 
v kulturním domě. Ples se účastníkům velice líbil. Kaž-

dý rok se zapojíme do jarního úklidu města a uspořádáme sběr šro-
tu. Ženy připravily pro děti zábavné odpoledne. Naši členové jsou 
zapojeni ve výjezdové jednotce města. Při oslavách století Česko-
slovenska jsme se účastnili při Dni otevřených dveří na  hasičské 
zbojnici i v průvodu.

Hasiči, Třebechovice p. O.

Z NAŠICH ŠKOL

Základní škola informuje…
Olympiáda v  anglickém jazy-

ce - kategorie 8. a 9. roč.

Ve  dnech 11. a  14. ledna 2019 
se uskutečnilo školní kolo olym-
piády v  anglickém jazyce v  ka-
tegorii 8. a  9. ročníků. Soutěž 
zahrnovala dvě části. Páteční pí-
semné části se zúčastnilo celkem 
30 žáků z  osmých a  devátých 
tříd. Deset nejlepších postoupi-
lo do  druhého kola, ve  kterém 
museli prokázat samostatný 
mluvený projev na  vylosované 
téma a bezprostředně reagovat 
na dané dotazy a úkoly.

V  součtu obou kol se absolut-
ním vítězem stal Filip Sháněl 
z  8. B, pomyslnou stříbrnou 
medaili získala Nikola Purmová 
z  9. B a  bronz vybojoval David 
Moravec z 9. A. 
Gratulujeme nejen vítězům, 
ale všem odvážlivcům, kteří se 
nebáli soutěžit. Filipovi bude-
me držet palce při reprezentaci 
školy v obvodním kole, které se 
uskuteční během února v Hrad-
ci Králové.

Kateřina Prokopová

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd
Ve středu 12. 12. 2018 se pustili žáci čtvrtých tříd do soutěžení. 

Každá třída vyslala do boje početné družstvo, které muselo prokázat 
rychlost, zručnost, ale i soudržnost a taktiku.

Na 1. místě  skončila 4. C , 2. místo obsadila  4. A a 3. byla 4. B.
Soutěž se vydařila. 

Třídní učitelky čtvrtých tříd

Olympiáda v anglickém jazyce: absolutní vítěz Filip Sháněl 
z 8. B (vpravo) a bronzový David Moravec z 9. A (vlevo)
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Zprávičky z mateřské školy

Děti v  mateřské škole čeká 
mnoho nového. V  lednu děti 
pokračovaly ve  výuce plavání, 
bruslení a přibylo nám lyžování.  
Nejstarší děti pojedou do Hrad-
ce Králové na interaktivní výsta-
vu MOJE TĚLO, je naplánované 
divadlo a  užíváme si sněhové 
nadílky. V únoru nás čeká oslava 
masopustu, která je každoročně 
spojená s  karnevalem v  mateř-
ské škole. Plánujeme také ná-
vštěvu základní školy, kam se 

Mateřská škola informuje…

podívají budoucí školáci. Pro 
rodiče připravujeme přednáš-
ku o  tom, jak připravit školá-
ka na  vstup do  základní školy 
a akci „Mámo, táto, pojď si hrát“. 
Tato akce proběhne odpoledne 
v  mateřské škole a  rodiče, až si 
budou vyzvedávat své děti, si 
mohou se svými dětmi pohrát 
s  novými didaktickými hračka-
mi a  prohlédnout si prostředí 
třídy. 

Bc. Jeremiášová Alena
 ředitelka mateřské školy

Pozvánka na  reprízu taneční-

ho představení Hříšný tanec

V sobotu 9. 2. 2019 v 16.00 hodin 
se vám v kulturním domě před-
staví žáci tanečního oboru naší 
školy v  repríze tanečního před-
stavení Hříšný tanec. Hlavní role 
Baby a  Johnnyho zatančí Jana 
Horáková a Šimon Syrovátko.

Pozvánka na odpoledne s po-

hádkami

Ve  spolupráci s  divadelním 
spolkem Symposion a  TMB při-
pravujeme odpolední pohád-
kové představení, které se bude 
konat 10. 2. 2019 v  kulturním 
domě. Budete moci zhlédnout 
dvě pohádky. Učitelé a žáci hu-
debního a  literárně dramatic-
kého oboru naší školy zahrají 
a  zazpívají pohádku Budulínek 
a  divadelní spolek Symposion 
pohádku Jak pejsek a  kočička 
slavili 28. říjen. Srdečně zveme! 

Malá „ochutnávka“ z  připra-

vované knihy Monology věcí

V červnu roku 2016 jsme za přis-
pění Města Třebechovice pod 
Orebem vydali knihu povídek 
žáků literárně dramatického 
oboru Babiččin škapulíř. V  tom-
to roce se chystáme vydat další 
dílo malých a mladých spisova-
telů. Tentokrát s  názvem Mo-
nology věcí. Jak už sám název 

Základní umělecká škola informuje…
napovídá, úkolem žáků bylo za-
myslet se nad tím, co by asi říka-
ly běžně používané věci, kdyby 
mohly mluvit.
Knihu opět připravujeme 
ve  spolupráci se ZUŠ Střezina 
v  Hradci Králové a  kromě textů 
by v ní měly být i ilustrace, které 
vytvoří žáci výtvarného oboru 
monologům „přímo na míru“.

A teď… Malá „ochutnávka“:

Monolog mopu (Markéta Janků 
– 14 let)
Glo…glo…glo…glo…glo… Já 
tak nesnáším vodu! Nenamáčejte 
mě do toho kýble! Glóóó… glóóó. 
A jdeme na to.
Aúúú, noha stolu! Aúúú, roh! Ne-
můžeš být trochu opatrnější, když 
vytíráš?! Narážení do  nábytku 
celkem bolí, víš!?
Co to tady smrdí? Jejda, jde to 
z kuchyně! Že se ti zase něco při-
paluje! Jasně. Odbíhá do kuchyně 
a volá na Aničku, ať vezme mop, 
tím myslí mě, a  dovytře tu chod-
bu. MOP? Copak já jsem nějaký 
MOP? Nevidíte, že jsem červená? 
Velikost S? Jemné, vlněné třásně 
spletené do  copánků?! Nepozná-
te rozdíl mezi klukem a  holkou?! 
Já jsem MOPKA! Glóóó…
No, podívej se na  mě, vždyť jsem 
plná vlasů! To přede mnou ne-
můžeš použít vysavač? Pak vypa-
dám, jak vypadám.

Za finanční podpory Města Třebechovice p. O. přispěl spolek v roce 
2018 na:
- dvě soustředění v  rekreačním areálu Pecka konaná 18. - 20. 5. 

a 7. – 9. 9. 2018 pro žáky HO
- taneční seminář Petry Parvoničové pro žáky TO
- vstupenky a dopravu na balet Malá mořská víla ve Filharmonii 

HK pro žáky TO
- animační dílnu pro žáky LDO
- dopravu na veřejnou generálku Filharmonie HK pro žáky smyč-

cového oddělení
- kostýmy pro představení Budulínek
- odměny pro žáky za vzornou reprezentaci školy
V  roce 2019 plánujeme činnost minimálně ve  stejném rozsahu. 
V souvislosti s úmyslem vydat výše zmíněnou knihu nás čeká i vy-
pracování žádosti o grant, který by nám poskytl potřebné množství 
finančních prostředků, a vydat knihu tak umožnil.

Co je tady k  smíchu?! No, to je 
tedy velká legrace! Třásně se 
s  vlasy úplně zašmodrchaly! 
Jak já nemám ráda ten protiv-
ný zelený kýbl! Vždycky se mi 
směje, protože ví, že nesnáším 
vodu.

Ááá! Hurá, dovytřeno. Super!!! 
Tak to by mohl být zase dva dny 
klid. Už se to tu hezky leskne. Mys-
lím, že jsem dnes odvedla dobrou 
práci a teď budu odpočívat…
Cóóó?! Kdo sem pustil toho 
psa…?!

Informace o  činnosti Spolku přátel 

ZUŠ Třebechovice pod Orebem

Třebechovické Haló
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DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

V DDM se povedlo:
• Ve  spolupráci s  klubem chovatelů se 
podařilo otevřít kroužek Chovatel, který 

v  současné době navštěvuje 10 dětí. Starají se zde o  mazlivé 
chocholaté slepičky, učí se 
zacházet s  chovnými a  zá-
vodními holuby, vyzkoušeli 
si i králičí hop. Přidat se k nim 
mohou zájemci v  průběhu 
celého roku, každý pátek 
od 15:00 hodin v areálu klubu 
chovatelů „Na Bobkárně“.

• Úspěšně pokračujeme v reali-
zaci projektu Šablony II. Pod 
vedením zkušených odborní-
ků z  praxe se děti učí praco-
vat se dřevem, šít i  ovládat 
miniroboty, podařilo se nám 
zorganizovat i  několik se-
tkání, při kterých jsem oprá-
šili tradice a  řemesla našich 
předků.

„Chovatel – archiv DDM“ 

„Textilní dílna pro veřejnost – archiv DDM“

Připravujeme pro Vás:
• jarní prázdniny s DDM 25. 2. –1. 3.2019, kde nás čekají zajímavé 

výlety, prohlídka královéhradecké záchranky, akvapark i výtvar-
né tvoření. Přihlášky podávejte prosím do 18. 2. 2019.

• výlety a letní příměstské tábory v termínech:

 1. – 4. 7. 2019, 8. – 12. 7. 2019, 19. 8. – 23. 8. 2019, 26. 8. – 30. 8. 
2019

 Propozice a přihlášky budou k dispozici od 1. 5. 2019.
• letní pobytový tábor – 7. 7. – 19. 7. 2019 opět na Zemské brá-

ně v  Orlických horách s  týmem Aničky Kadeřávkové. Přihlášky 
a propozice jsou k dispozici na webu i přímo v DDM.

Sleduje náš web  www.ddmtre.cz , kde naleznete všechny potřebné 
informace.

Mgr. Petra Jánská, ředitelka DDM

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.

Šestnáctina strany A4 (91x30,5 mm) 250 Kč
Osmina strany A4 (91x62 mm) 500 Kč
Čtvrt strany A4 (91x128 mm) 1000 Kč

(Kompletní ceník lze získat na www.trebechovice.cz)

Lednové výpravy a výlety bývají za sněhem. A je-
likož ho u nás v nížině není mnoho, vyrazily naše 
oddíly na hory. Nejprve ti starší, skauti a skautky 
společně s chlumeckými, se vypravili o druhém 
lednovém víkendu do  Rokytnice v  Orlických 
horách. Po  pátečním příjezdu a  několika ne-
zbytných hrách následoval sobotní výlet na běž-
kách. Nejprve byla třeba řádná příprava „mázy“ 
a  poté vyrazili po  Orlických horách. Po  chvilce 

se na některých nováčcích projevila nezkušenost, a tak se na trati 
přemazávaly běžky. Časem se vytvořily skupiny podle zkušeností. 
Ti statečnější dojeli až na  Haničku a  zpět, ti méně zdatní na  Pan-
ské pole. Odpoledne se všichni sešli zdraví a  spokojení na  chatě. 
Někteří nadšenci se navečer ještě vydali sjezdovat na  nedalekou 
sjezdovku. Kdo vydržel tempo, mohl se pobavit večer u her, ostatní 
padli do spacáků. 
O týden později absolvovali naši nejmladší chlapci (Vlčáci) výpravu 
do Nebeské Rybné, kousek od Rokytnice. I oni si užili mnoho sněhu 
a radovánek v něm. V tom samém víkendu se část vedoucích a star-
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ších skautů sešla v  klubovně, 
kde si poslechli vyprávění o Vi-
etnamu od Lucky Šturmové, do-
plněné krásnými fotografiemi. 
Poslední lednový víkend měli 
vedoucí oddílů školení na  Ma-
zurových chalupách, protože 
i oni potřebují nakopnutí do no-
vého roku plného zážitků. 

Přemysl Pistora

Třebechovičtí a  chlumečtí skauti 
v  Rokytnici v  Orlických horách, 

foto Tereza Pavlíková

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 únor - březen 2019

4.2. po KONDIČNÍ CVIČENÍ S KLÁROU – přijďte si rozhýbat tělo. 
Od 9,30 hod.
11.2. po VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ – vyrobíme si drobný dáreček 
pro naše milé. Od 9,30 hod.
18.2. po VOLNÁ HERNA – 9-11,30 hod.
21.2. čt CO DO JÍDELNÍČKU DĚTÍ (NE)PATŘÍ – beseda o zdravém 
životním stylu od  nejútlejšího věku. Od  18 hod. S  Ing.  Pavlínou 
Žďárkovou.
25.2. po VÝROBA KARNEVALOVÝCH MASEK – od 10 hod.
4.3. po  KONDIČNÍ CVIČENÍ S  KLÁROU – přijďte si dát trochu 
do těla. Od 9,30 hod.
8.3. pá KARNEVAL – dovádění, hry, soutěže v maskách. Od 16 hod.

Připravujeme: 

TĚHOTENSKÝ KURZ zahrnující teoretickou část, cvičení a rela-

xaci. Zájemci se mohou hlásit na emailu rcdomecek@seznam.cz

SÉRII WORKSHOPŮ ZAMĚŘENÝCH NA  TÉMA „JAK VYCHO-

VAT DĚTI, KDYŽ JSME TO VE  ŠKOLE NEBRALI“. Termíny jarních 
workshopů jsou 23. 3., 13. 4. a další včas zveřejníme.
HLEDÁME LEKTORA kroužku ŠKOLIČKA NANEČISTO pro před-
školní děti, který bude probíhat pravděpodobně každý čtvrtek 
od 16 – 16,45 hod. 
DOPOLEDNE: pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené
ÚT cvičení pro batolata, ST cvičení pro miminka, ČT konverzace 
v AJ + zpívánky
ODPOLEDNE: kroužky pro děti od 3-6let. 
VEČER: jazykové kurzy, cvičení, přednášky a dílny pro dospělé.

K dispozici vybavená herna, pro rodiče odborné publikace a časo-
pisy o rodině, výchově dětí, psychologii, půjčování stolních her pro 
děti, volný přístup na internet, občerstvení z naší kavárny, hromad-
né objednávky od místních farmářů atp.

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM NAJDETE

NA www.rcdomecek.com

NA FCB RODIČOVSKÉ CENTRUM DOMEČEK
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KULTURA

HŘÍŠNÝ TANEC
V sobotu 9. února 2019 se v Kul-
turním domě v  Třebechovicích 
pod Orebem od  16:00 hodin 
můžete těšit na taneční vystou-
pení ZUŠ Třebechovice p. O. pod 
vedením Kateřiny Matějkové, 
které nese název „Hříšný tanec“. 
Vstupné je 60 Kč a  lístky si mů-
žete zakoupit na  místě hodinu 
před představením. Akci pořádá 
Třebechovické muzeum betlé-
mů.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
V  neděli 10. února 2019 budou 
na  Vaše děti čekat v  Kulturním 
domě v  Třebechovicích pod 
Orebem od 16:30 hodin dvě po-
hádky. Nejprve ZUŠ Třebecho-
vice p.  O. představí „Budulínka“ 
v režii Jiřiny Krtičkové, následně 

DS Symposion vystoupí s příbě-
hem „Jak pejsek s  kočičkou sla-
vili 28. říjen“ v  režii Drahomíry 
Franckové. Bližší informace na-
jdete na www.itrebechovice.cz. 

DĚTSKÝ KARNEVAL
Všichni rodiče se svými dětmi 
jsou srdečně zváni na  dětský 
karneval plný zábavy, hudby, 
tance a  soutěží, o  který se po-
stará agentura „Vosa jede“. Akce 
se koná v  sobotu 16. února 
2019 od  15:00 hodin v  Kultur-
ním domě v Třebechovicích pod 
Orebem. Vstupenky si lze zakou-
pit až na místě, pro dospělé bu-
dou stát 50 Kč a pro děti 30 Kč.

PETR PAN
V  pátek 22. února 2019 se 
od  16:00 hodin v  Kulturním 

domě v  Třebechovicích pod 
Orebem můžete těšit na  balet-
ní představení s  názvem „Petr 
Pan“, které uvede ZUŠ Ostrava – 
Sokolská  pod vedením Jany Ze-
lenkové – Bětuňákové, rodačky 
z Třebechovic. Vystoupení mělo 
veliký úspěch v  ostravském 
Loutkovém divadle nebo pod 
širým nebem ve  Skalka Family 
Park Ostrava. Vstupné je 30 Kč 
a lístky si můžete zajistit v před-
prodeji v  Infocentru na Masary-
kově náměstí v  Třebechovicích 
pod Orebem.

FOLKOVÝ VEČER
Středisko místní kultury ve spo-
lupráci s Třebechovickým muze-
em betlémů Vás srdečně zve 
na Folkový večer, který se usku-
teční v  sobotu 23. března 2019 
v  Kulturním domě. Jako první 
se představí mladý písničkář 
MICHAL HORÁK, vystupující 
se svými vlastními skladbami 
převážně na  humorné téma. 
Je vítězem několika hudeb-

ních soutěží např. Czechtalent 
2013, Česko zpívá nebo Folkový 
kvítek. Vystupoval i  např. jako 
předskokan na  koncertech To-
máše Kluse, kapely Chinaski či 
písničkáře Pokáče.
Druhým účinkujícím je LUBOŠ 
POSPÍŠIL – ostřílený bigbítový 
matador, který začínal v  70. le-
tech v  legendární skupině C&K 
Vocal a  v  letech osmdesátých 
spolupracoval např. i  s  kultov-
ní hudební formací Blue Eff ect. 
V  jeho doprovodné skupině se 
objevil např. David Koller (poz-
dější zakladatel Lucie) nebo 
Bohumil Zatloukal (člen skupi-
ny Jasná páka). Od  roku 2017 
je členem Beatové síně slávy 
a k dnešku vydal přes 10 samo-
statných studiových alb. Své nej-
větší hity jako „Tenhle vítr jsem 
měl rád“ nebo „Píšu Vám, Karino“ 
představí v akustické formě.
Zvýhodněné vstupenky si mů-
žete zakoupit v  předprodeji 
od  28. 01. 2019 v  Informačním 
centru na  Masarykově náměstí 
v Třebechovicích pod Orebem. 

Pohadková neděle - Budulínek v podaní ZUŠ Třebechovice p. O.

Luboš Pospíšil, foto Jan Hrdý

NĚCO Z HISTORIE

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

V minulém díle seriálu jsme skončili u čp. 163. Další domy v pořadí 
podle čísel popisných jsou dnes uvedeny buď v ulici Komenského, 
nebo Pardubická, případně Na  Spáleništi. Ulička Na  Katovně do-
stala svoje pojmenování podle místa, kde sídlil kat v době, kdy měl 
v našem městě práci. Druhá ulice, Na Spáleništi, je ulice za budo-
vou bývalé obecní školy a  svoje pojmenování dostala po  velkém 
ohni v roce 1809, kdy od blesku do čísla popisného vyhořelo 11 sta-
vení a 14 stodol. Další velký oheň zde řádil v roce 1861, kdy shořelo 
5 stavení a sedm stodol. V obnovených stodolách byli v roce 1866 
po bitvě u Hradce Králové uloženi zranění vojáci.

Čp. 164 a čp. 1007 

V  roce 1812 byl majitelem tohoto domu Wenzel Trnka, smlou-
vou trhovou z 22. 7. 1855 přešlo vlastnictví na Jana Vachka a Ma-
rii Vachkovou. V  roce 1887 byl domek při exekuci prodán a  pod-
le práva přiřknutí ze 10. 2. 1887 se majitelem stal Václav Vachek. 
Dům hned prodal, 5. 4. 1887 ho koupila Anna Bachtíková a od ní 
v  roce 1888 manželé Jan a  Anna Jarošovi. Odstupním listem 
z  roku 1907 se majitelkou stala Marie Elišáková a  v  roce 1921 
Václav Elišák. Dalšími majiteli byly jeho děti. K  vypořádání došlo 
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na počátku sedmdesátých let, kdy dům se dvěma byty byl rozdě-
len a  západní polovina domu dostala nové čp. 1007. Majitelem 
poloviny, které zůstalo čp. 164, byl Josef Voda. V  roce 2000 dům 
koupil současný majitel. Druhá polovina s  čp. 1007 připadla Jů-
novým a  od  nich ji v  polovině sedmdesátých let koupili rodiče 
současného majitele.
V roce 1898 Jan Jaroš provedl přístavbu světnice, v roce 1932 Vác-
lav Elišák výměnu střechy. Další úpravy probíhaly v západní polo-
vině domu, kde v  roce 1945 Hedvika Kutnarová provedla zřízení 
spíže, dřevníků, záchodu a v roce 1969 Jaroslav Jůna stavbu garáže. 
Východní polovina domu zůstala bez úprav a údržby, nakonec byla 
několik let prázdná. V roce 2000 tuto část s čp. 164 koupil současný 
majitel, nechal ji zbořit a postavil na místě nový dům.

V  druhé polovině domu bydlela Pavlína Elišáková, která si vzala 
za manžela Františka Vodu. Zemřela brzo po narození syna Josefa, 
kterého pak vychovávala její sestra Marie. Josefovi pak při dělení 
domu připadla tato část domu s původním čp. 164. Josef Voda zde 
bydlel do roku 1990, jeho manželka Květa do roku 1988. Bydlel tu 
také jejich syn Josef, a to do roku 1998, dcera Hana se odstěhovala. 

Čp. 326 
V  roce 1812 byl majitelem tohoto domku Viktor Diwisch, v  roce 
1875 jej koupila Marie Fryantová. V  roce 1893 odevzdací listinou 
přešlo vlastnictví na její dceru Annu, provdanou Srdínkovou. V roce 
1908 se Anna Srdínková znovu provdala a jmenovala se Bervidová. 
V roce 1921 se majitelkou stala její dcera Marie Srdínková, která se 
v  roce 1933 provdala a  jmenovala se Tobišková. V polovině šede-
sátých let se pak majitelem stal její synovec Rudolf Hubač spolu 
s manželkou Mariannou Hubačovou. Ti pak o deset let později ne-
movitost darovali svým dětem, dceři Marianně a synovi Rudolfovi. 
Rudolf na  počátku devadesátých let prodal svoji polovinu sestře 
a jejímu manželovi Janu Dontovi. V rodině je doposud.
Domek v podstatě neprošel žádnou velkou rekonstrukcí.
V roce 1890 zde bydlela hokynářka vdova Marie Fryantová s dcerou 
Antonií, dále zámečnický tovaryš Jan Srdínko s manželkou Annou 
a dětmi Karlem a Marií. V roce 1921 zde bydlela soukromnice, vdo-
va, Františka Burešová, obuvník Václav Hájek s dcerami. V roce 1930 
tu již bydlela Marie Srdínková, vrchní montér Arnold Ruffer, staveb-
ní asistent Josef Vansa, stavební asistent Bohumil Bořil, krejčí Josef 
Škop, jeho manželka Alžběta a syn Antonín. Marie Tobišková brzy 
ovdověla, neměla žádné děti a  žila zde do  roku 1974. Pracovala 
jako kuchařka ve  školce. V  domku nebydlela sama, v  části bydleli 
nájemníci. Buď to byli studenti, lidé, kteří přišli do  města za  pra-
cí, nebo zde jako nájemníci bydleli po svém odchodu do důchodu 
manželé Petráňkovi.

Václav Elišák měl v  roce 1923 koncesi ku zprostředkování koupě 
a  prodeje domů a  rolí a  v  roce 1929 živnostenský list k  dobývání 
a prodeji písku.
V  roce 1890 tu bydlel truhlářský mistr Jan Jaroš s  manželkou An-
nou a  dcerami švadlenou Marií a  služkou Annou, dále svobodný 
truhlářský tovaryš Jan Holub. V roce 1921 zde žil obuvník, vdovec, 
Václav Elišák s  dětmi Karlem, Marií, Josefem, Pavlínou a  Hedvi-
kou. V  roce 1930 zde byl hlášen soukromník Václav Elišák se sy-
nem Václavem, který byl šofér, a  dcerou Marií a  synem Josefem, 
ozdobníkem, který tu bydlel s  manželkou a  dítětem. Dále tu by-
dlel dělník František Voda s  manželkou Pavlínou (roz. Elišákovou) 
a synem Josefem. 
V  západní polovině domu (která má nyní čp. 1007) později s  ot-
cem bydlela dcera Marie, která byla svobodná a  pečovala o  sle-
pého otce. Asi od  roku 1945 tu bydlela Hedvika Kutnarová roz. 
Elišáková, spolu s  manželem Josefem. Hedvika Kutnarová praco-
vala v  mlékárně u  uličky na  náměstí z  ulice Pod Domy a  po  roce 
1948 v  družstevní mlékárně na  náměstí v  čp. 33. Později v  této 
části domu bydlela jejich dcera s  rodinou a  od  roku 1976 rodina 
současného majitele. 

Pohled na čp. 164 (vlevo) před rokem 1932. Vpravo původní vzhled 
čp. 162 a 163, o kterých jsem psala v minulém díle. 

Vpředu rybníček, který býval za dnešním Skautským domem.

 Dům čp. 1007 v roce 1995

Čp. 165 tzv. Dům sociální péče
V 1785 byl majitelem Jan Řehak, v roce 1812 Wenzel Rzehak, v roce 
1852 fořt Gról. V roce 1883 domek koupila Městská obec třebecho-
vická a od té doby je majitelem.
 O  koupi domku je záznam v  Kronice města: „Domek číslo 211, 
v němž ve válečném roce 1866 byla umístěna šatlava a ošetřová-
no několik raněných, byl v provozu do roku 1883. V roce 1883 byla 
dohodnuta koupě domku číslo 165 za 2300 zl, z fondu pro chudé 
uhrazeno 1110 zl, Občanská záložna věnovala 100 zl, z městského 
důchodu dáno 190 zl a na domek vtěleno (vloženo) 900 zl. Na čás-
tečné zaplacení dluhu prodán starý obecní „špitál“ číslo 211 a  to 
dražbou za  674 zl.“ Vysvěcen byl 4. 10. 1888. V  roce 1900 zde byl 
Městský špitál. (špitál v dřívějších dobách znamenal útulek pro ne-
mocné, přestárlé a chudé.)”
K  velkým úpravám na  domě došlo v  roce 1936, kdy se obec roz-
hodla pro rozboření tohoto domu a stavbu nového poschoďového 
domu sociální péče. V domě sociální péče byla poradna pro matky 

Domek čp. 326 v roce 1929. Vpředu Marie Srdínková a vlevo od ní 
Jindřich Hnízdil, který zde bydlel poté, co přišel z Vídně 

do našeho města za prací.
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a děti, v přízemí dětský útulek, později opatrovna, v letech 1945 až 
1950 již přejmenovaná na mateřskou školu. Byla tu také moderně 
zařízená kuchyně s jídelnou, kde se žačky ze školy chodily v rámci 
ručních prací učit vařit (tak tomu bylo ještě v roce 1946). V patře se 
také nacházely byty. V  roce 1938 Ministerstvo soc. péče přispělo 
na  dům čp. 165 částkou 16 000 Kč, berní správa osvobodila dům 
soc. péče trvale od daně domovní.

V  roce 1890 tu bydlel obecní strážník Josef Urban s  manželkou 
Františkou a čtyřmi dětmi, dělník Jan Hudec, sirotek Josef Matyáš 
a vdova Kateřina Melicharová, v roce 1921 strážník Václav Prokop 
s manželkou a jedním dítětem, služebná Marie Pšeničková, její syn 
Jaroslav, který byl strojníkem, spolu s manželkou. V roce 1930 zde 
bydlela opatrovnice Marie Pšeničková a čtyři další rodiny. Za války 
tu bydleli Svatákovi, Božena Svatáková byla vedoucí ve školce. 
Prostory po zrušené kuchyni s jídelnou a přemístěné mateřské ško-
le se přebudovaly na  byt, do  kterého se ve  školním roce 1955/56 
přestěhoval ze školy řídící učitel Fr. Falta. Tento byt měl samostatný 
vchod. Po učiteli Faltovi se sem nastěhovali Bažantovi. Josef Bažant 
zde žil do roku 1988, jeho manželka Marie do roku 2001. Další ná-
jemnicí byla tehdejší ředitelka domova důchodců ChD Zdislava 
paní Hájková. Po jejím odstěhování z Třebechovic tu bydlela dál její 
dcera, v roce 2012 byl byt chvíli prázdný a pak se sem nastěhovali 
současní nájemníci.
Druhým vchodem se vstupovalo do obytné části. V přízemí bydleli 
Vlasákovi, kteří měli čtyři syny. Zůstal tu bydlet jejich syn Zdeněk 
s  manželkou Martou a  dvěma dětmi a  později jejich syn Zdeněk 
s rodinou. V jednom bytě v prvním patře bydlel další syn Vlasáko-
vých, Karel, pak rodina Černých a nyní paní Haidingerová. Ve dru-

Na fotografii vlevo je původní podoba čp. 165, z jara roku 1934
Čp. 166
V roce 1812 byl majitelem Wenzel Mrha, smlouvou trhovou z 17. 2. 
1859 se majiteli stali Václav Dvořák a Anna Dvořáková. Odstupním 
listem z 14. 4. 1895 se majitelem stal Josef Dvořák a dalším odstup-
ním listem z roku 1919 přešlo vlastnictví domu na Josefa Dvořáka. 
Od  něj 5. 10. 1922 dům kupuje Karel Hrubeš a  Marie Hrubešová, 
v roce 1979 se stal majitelem jejich syn Karel. V majetku rodiny dům 
zůstává doposud.
Dům byl původně přízemní, Karel Hrubeš v roce 1932 nechal dům 
postavit do patra. Stavbu prováděl zednický a tesařský mistr v Tře-
bechovicích Emil Spáčil. V letech 2011 - 12 prošel dům další velkou 
rekonstrukcí.
V roce 1890 tu bydlel rolník Josef Dvořák s manželkou a synem Jo-
sefem, v roce 1921 vdova Emilie Výborná se třemi dětmi, dále čtyři 
další lidé. V roce 1930 tu bydlel listonoš Karel Hrubeš s manželkou 
a dětmi Karlem, Marií a Františkem a sedm dalších zaměstnaných 
dospělých lidí. Po roce 1954 zde bydlela rodina majitele.

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

 Dům čp. 165 a vlevo čp. 166

hém bytě bydlela od roku 1952 rodina Lhotských, pak jejich vnučka 
a nyní její dcera. Nahoře byla půda, kterou si na byt předělali sou-
časní nájemníci.

Co je to MAP?

Zkratka MAP by mohla odkazovat k  mapám, pří-
padně k zeměpisu. Omyl, znamená Místní Akční Plán vzdělávání.  
Jedná se o projekt MŠMT s podporou EU, který je zaměřen na roz-
voj kvalitního vzdělání pro všechny děti a žáky.
V  současnosti probíhá MAP II., který navazuje na  předchozí 

MAP I.

Kde MAP působí?

V regionu Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska.
Komu je MAP určen?

Ředitelům škol, pedagogům, dětem, žákům, rodičům i veřejnosti. 
Zkrátka všem, kteří mají zájem zlepšit vzdělávání v regionu.
Co MAP právě dělá?

Pořádá semináře, které jsou vytvářeny dle potřeb pedagogů – Trau-
mata dětí v MŠ a ZŠ,  Nadaní žáci ve třídě, atd. Pomáháme zvyšovat 
ředitelům škol jejich dovednosti, v rámci osmidenního vzdělávací-
ho kurzu Ředitel koučem. 
Přínos MAP?

Snažíme se propojovat školy, veřejnost i radnice a probudit zájem 

o  vzdělávání našich dětí. Zapojujeme rodiče do  diskuze pomocí 
pracovních skupin, které mohou ovlivňovat klima na školách. Pro 
rodiče pořádáme tematické přednášky.
Kdo MAP realizuje?

Místní Akční Skupina NAD ORLICÍ o. p. s, která vznikla roku 2007. 
Máte chuť se zapojit do projektu MAP?

o Máte jakékoliv podněty, nápady či dotazy týkající se vzdělávání 
na Kostelecku? Neváhejte nás kontaktovat!

o Jste odborník v určité oblasti a rád/a byste Vaše znalosti či do-
vednosti předal/a ostatním? Ať už dětem, školám nebo rodičům, 
dejte nám o sobě vědět!

o Chcete se účastnit našich akcí? Neváhejte nás kontaktovat!
o Zajímá Vás vzdělávání a  chcete dostávat pozvánky na  seminá-

ře různého zaměření? Napište nám nebo sledujte naši stránku 
na Facebooku nebo web.

Kontakty: www.map.nadorlici.cz, 
FB: Posunem to s MAPem, vzdělávání na Kostelecku, 
Mgr. Jan Kučera (hlavní manažer projektu): 
jan.kucera@nadorlici.cz, 603211072
Pavel Suchý (odborný manažer projektu): 
pavel.suchy@nadorlici.cz, 603211355
Petra Hrdličková (koordinátor projektu): 
petra.hrdlickova@nadorlici.cz, 603211163

MAP II.

Kostelecko, Třebechovicko

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

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JÍLOVICE

První měsíc

nového roku 2019

V  sobotu 5. 1. proběhla v  naší 
obci Tříkrálová sbírka, ve  které 
bylo vybráno 8 942 Kč. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky pro Králové-
hradecko bude rozdělený mezi 
Středisko rané péče Sluníčko, 
domácí hospicovou péči, cha-
ritní pečovatelskou službu a po-
radny pro lidi v  tísni. Vybraná 
částka byla o  41 Kč nižší než 
v loňském roce. Poděkování pa-
tří všem lidem, kteří se do  této 
sbírky zapojili. Děkujeme i  dě-
tem a jejich maminkám.

Tříkrálová sbírka – koledníci,
 foto Benešová

1. otvírací den Na Ohrádce, foto Ježková

Informace pro občany

V areálu Na Ohrádce se změnil nájemce. Panu Aleši Baluchovi pře-
jeme hodně spokojených zákazníků a vysoké tržby.

Mgr. Iva Ježková, kronikářka

Na Ohrádce
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JENÍKOVICE

Co se v Jeníkovicích událo?

Vánoce jsou definitivně za  námi a  začátek ledna patří každý rok 
i u nás v Jeníkovicích Tříkrálové sbírce. V sobotu 5. ledna navštívi-
ly Vaše domovy u nás v Jeníkovicích tři skupinky koledníků. Velké 
poděkování patří organizátorům manželům Reschelovým, ale hlav-
ně Vám všem, kteří jste přispěli. V  Jeníkovicích se vybralo celkem 
12 483 Kč. Výtěžek z Královehradeckého kraje bude rozdělený mezi 
ranou péči Sluníčko, domácí hospicovou péči a  odborné sociální 
poradenství. Na Třebechovicku se peníze použijí především pro za-
jištění pečovatelské služby. Děkujeme.

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. 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.

Troška informací z obecního úřadu

Od  nového roku dochází ke  změně úředních hodin na  obecním 
úřadě. S  novým složením zastupitelstva obce měníme pravidelné 
pondělky za úterky. Úřední hodiny jsou v Jeníkovicích na úřadě kaž-

dé úterý od 17:00 do 19:00 hodin. Ale samozřejmě schůzku lze do-
mluvit i kdykoliv jindy dle dohody.
S novým rokem také další novinka. Nově je u obecní stodoly vedle 
hospody umístěna nádoba na sběr použitých olejů a tuků. V nově 
platné vyhlášce je zakotven mimo jiné nově i sběr použitých olejů 
a tuků. Jedná se o oleje pouze z kuchyní a do kontejneru se uklá-
dají v uzavřené plastové lahvi. Nádoba má velikost velké popelnice 
o objemu 240 l a je výrazně červená.
A jako třetí novinku uvádím... Pomalu se snažíme rozjet v Jeníkovi-
cích projekt „Pojďte s námi dál zlepšovat obec Jeníkovice“. Ve spo-
lupráci se společností Mobilní rozhlas Vám chceme nabídnout 
službu, jejímž cílem je hlavně zkvalitnění informovanosti v  Jení-
kovicích. Je tu ale spousta dalších plusových faktorů. V  dohledné 
době se k Vám dostane informativní letáček. Jen shrnu… Snažíme 
se v  Jeníkovicích vytvořit občanskou infrastrukturu skládající se 
z dobrovolných kontaktních údajů na občany, kteří v Jeníkovicích 
bydlí, podnikají nebo i jen pracují. Díky této infrastruktuře budeme 
schopni efektivněji a moderněji komunikovat mezi úřadem a obča-
nem, nabídneme Jeníkovákům rychlé a pohodlně zjistitelné infor-
mace o veškerém dění v obci a myslím, že celkově zapojíme i více 
občanů nejen do kulturního a sportovního dění v naší obci. Nabízí-
me dodání upozornění a zpráv z obecního úřadu přímo do Vašeho 
mobilu nebo mailu. Naopak můžete i poukázat na nějaký problém. 
Přes aplikaci Zlepšeme Česko můžete na úřad poslat podnět k ře-
šení nějakého problému. Více informací a hlavně, jak se registrovat, 
najdete v letáčku nebo se ozvěte na obecní úřad. Děkujeme a věří-
me, že se nám projekt zdárně rozběhne.

Společenská kronika

V měsíci lednu 2019 oslavila své významné životní 
jubileum jeníkovická občanka, moc milá paní, Vla-

dislava Rychecká. Přejeme i  touto cestou hlavně 
zdravíčko, štěstíčko, pohodu a  alespoň takovou 
vitalitu, kterou máte nyní. Jen samé úsměvy, lásku 
a klid v rodinném kruhu. Máme Vás moc rádi.

Ing. Lenka Hojná Kosařová

Jeníkovice

Vánoce jsou definitivně za  námi. Zima nám 
ale dopřává vše,  co vlastně může nabídnout. 
Množství sněhové nadílky se mění každý 
den. Tak hurá na  hory. Tam je sněhu až až. 
A  děti, užívejte, co to jde. Přeji Vám všem 
krásný zimní čas... Někteří při tancování i tře-
ba v  jeníkovické hospůdce, někteří na  ho-
rách na lyžovačce.

Měsíčník Haló se nám s  novým rokem také 
trošku mění. Jen chci upozornit, že bude 
vždy distribuován první pátek v daném mě-
síci, ne až v polovině měsíce. 
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LEDCE

Tříkrálová sbírka

I  v  tomto roce proběhla v  naší 
obci Tříkrálová sbírka, kterou 
pomohli zajistit naši mladí ha-
siči. Sbírka se stává v  naší obci 
již tradicí. Letos jsme chodili už 
po  páté, poprvé to bylo v  roce 
2015. Počasí bylo letos mírné, 
cesty zdobily pouze zbytky 
sněhu. Tři skupiny koledníků 
vyrazily v sobotu 5. ledna v de-
vět hodin po  Ledcích, Újezdci 
a  Klášteře n. D. Vše jsme měli 
obejito za dvě a půl hodiny, poté 
již následovala svačina a  čaj 
v  hasičské klubovně. Tentokrát 
jsme vybrali rekordní částku 
13 976 Kč. Touto cestou děku-
jeme moc všem, kteří darovali 
jakoukoli částku, ale i  sladkosti 
pro děti. Dále děkuji všem kole-
dníkům a jejich doprovodu, kte-
ří se sbírky zúčastnili a pomohli 
tím dobré věci.

Jaroslava. Zemánková,
 kronikářka obce

Od 1. do 18. ledna se v Ledcích konalo, zúčastnili jsme se:

Účastníci Tříkrálové sbírky v Ledcích, foto Ing. Jana Petříková

Besedy se zúčastnilo více jak 50 příchozích, a to nejen z Ledec,
 ale i blízkého okolí, foto Jana Šmída

O svých zážitcích z dlouhé cesty vyprávěli 
Martin Gregor a Michal Franc, 

foto Jan Šmída

BESEDA „S Jawou na cestách“ 

Klub netradičních nápadů ve  spolupráci s  místními hasiči uspo-
řádali 5. ledna v  hasičské klubovně besedu 
S  Jawou na  cestách s  mladými cestovateli Mi-
chalem Francem a  Martinem Gregorem, kteří 
pohovořili o svých zážitcích a promítli fotografie 
ze své nevšední cesty do  Moskvy a  Petrohradu. 
Stali se tak prvními Čechy, kteří na těchto moto-
cyklech stanuli v Moskvě. Za 28 dní urazili téměř 
6 000 kilometrů.

Jan Šmída,
 zastupitel obce

Stručné informace z obecního úřadu

• Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na nasvětlení 
přechodu pro chodce v obci.

• Dne 16. 11. proběhl 8. kontrolní den ve  věci Komplexních po-
zemkových úprav v k. ú. Ledce a k. ú. Klášter n. D. Bylo projedná-
no finanční a věcné plnění v roce 2019, rozpracovanost návrhu 
nového umístění pozemků a další postup prací.

• Byla provedena revize herních prvků na  dětském hřišti v  Led-
cích a lipkách v Klášteře n. D. 

• Obec zažádá o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu 
ohradní zdi hřbitova v Klášteře nad Dědinou. V současné době 
jsou připravovány veškeré podklady pro podání žádosti.

Miloš Čihák, starosta obce
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NEPASICE

Jednou větou z Nepasic - únor 2019

….. dne 27. 01. 2019 proběhl pro členy a  příznivce Nepasické-
ho cyklotýmu turnaj ve  stolním tenise 6. ROČNÍK NEPASŮV 

PING-PONGOVÝ MÍČEK. Fotodokumentace a výsledky budou uve-
deny v následujícím čísle.

….. dne 27. 01. 2019 proběhla VALNÁ HROMADA NEPASICKÉHO 

CYKLOTÝMU. Členové si do plánu práce na rok 2019 vytýčili mno-
ho zajímavých cílů a úkolů.

….. dne 06. 02. 2019 proběhne pod patronací Nepasického cyklo-
týmu ZKUŠEBNÍ PONOR v bazénu v Rychnově nad Kněžnou.

….. v zatáčce u parčíku u  lípy svobody máme nové zrcadlo, které 
pomůže zvýšit bezpečnost při průjezdu jednou z  nepřehledných 
zatáček v Nepasicích. 

….. připravuje se alespoň částečná oprava „Obecňáku“.

…..připravuje se aktualizace revitalizace „Struhy“.

….. a jedna na konec: „Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen po-

lovině toho, co slyší. Velice inteligentní lidé vědí, které polovi-

ně.“ (Geoge Bernard Shaw)

Nepasická abeceda
V  tomto čísle startujeme Nepasickou Abecedu. Ke  každému pís-
menu české abecedy bude přiřazeno něco, co se týká Nepasic. Tak 
tedy první várka:

A
• Asie, název části Nepasic, která se nachází v severní části, za že-

lezniční tratí.

B
• Běleč a Blešno jsou obce, které leží nejblíže obci Nepasice.
• Blažek Zdeněk byl posledním starostou samostatných Nepasic.
• „Bytovka“ byla vybudována pro pracovníky JZD v  roce 1973. 

Vzniklo 6 bytových jednotek.
• „Bezprašné cesty“ byly v celé obci vybudovány v roce 1973.

C
• Cyklistika měla v  Nepasicích tradici. Většina sousedů používa-

la kolo jako dopravní prostředek do zaměstnání. Cyklotým jako 
občanské sdružení byl založen v  roce 2010 a  funguje dodnes. 
Vyvíjí činnost, která je zaměřena na  cyklistku, ale i  jiné sporty, 
stejně tak na společenský život v Nepasicích.

• Cyklostezka byla postavena jako cyklochodník v roce 2010, což 
přidalo k bezpečnosti sousedů z Nepasic při cestě do Třebecho-
vic pod Orebem.

Č
• Čičák je v Nepasicích jméno rybníka, který byl ještě ve 40. letech 

19. století plný, pak ovšem zanikl a byl obnoven až v druhé po-
lovině 20. století. V  pronájmu jej nyní má honební společnost 
Habřina, která zde chová ryby. Výlov se vždy stává společenskou 
událostí.

• Čičínská hora je i název nejvyšší hory v katastru obce Nepasice.
• Čekárny – kovové, byly instalovány ve směru na Hradec Králové, 

a to v centru a pak u školy v roce 1962. V roce 2018 byla čekárna 
„U Cihlářů“ nahrazena novou modernější čekárnou.

Chtěl bych, aby tento materiál 
byl „živý“, proto prosím, když 
bude mít někdo něco na  dopl-
nění, nebo jiný nápad, tak jej rád 
zařadím. Děkuji předem za  po-
moc a nápady.

Pro HALÓ zpracoval 
Ing. Stanislav JECH

Možná jedna kvízová otázka: Kdo je na snímku?
Vyluštění bude v příštím čísle.

Nepasické

fotookénko

Vracíme se k tomu, jak to vypa-
dalo tehdy a  nyní. Dnešní fo-
tografie je z  místa, kde bylo, je 
a  bude dětské hřiště. Jen za  tu 
dobu doznalo několika změn.

Pro Haló zpracoval 
Ing. Stanislav JECH
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OČELICE

Tříkrálová sbírka – 5. ledna 2019

Tříkrálová sbírka v  ČR se letos konala již po  de-
vatenácté. Každý rok se účastní celorepublikově 
přes 60 tisíc dobrovolníků a  výtěžek bývá okolo 
100 mil. Kč. V našem obvodu (Opočensko, Dobruš-
sko, Týništsko) koledovalo 129 skupin a  celkový 
výtěžek činil 692 844 Kč (o  28 tisíc více než vloni). U  nás v  Očeli-
cích se vybralo nádherných 12 018 Kč. Všem velké díky za vřelost 
a příspěvek. K+M+B 2019

Turnaj ve stolním tenise 

– 5. ledna 2019

První lednovou sobotu to na hřišti 
vonělo majoránkou a  česnekem! 
Konal se totiž turnaj v „pinci“ do-
provázený mícháním, smažením 
a hltáním bramboráků. Sešlo se 15 
hráčů jedlíků. Jelikož hrál každý s každým, turnaj se táhl od samého 
rána až do dalekého večera. Výkony byly obdivuhodné, doprováze-
né velmi často kreativními pohyby. 

Co nás brzy čeká?

26. 1. 2019 Společenský ples obcí v Bolehošti
27. 1. 2019 Hasičská výroční valná hromada 
10. 3 .2019 Společné bruslení v Opočně na zimním stadionu
 (více info na fcb a webu)

Autor článků: Bc. Ivana Novotná

Turnaj ve stolním tenise, foto I. Novotná

Turnaj ve stolním tenise, foto M. ŽelezoTříkrálová sbírka, foto L. Jenneová
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BĚLEČ NAD ORLICÍ

Milí spoluobčané, 

nové zastupitelstvo je činné již více jak dva měsíce, zdá se, že jsme 
parta lidí, kterým na chodu naší obce záleží. Do nového roku jsme 
nastoupili s  vizí využít dotace 
MMR – Program obnovy a rozvo-
je venkova 2019 – Podpora bu-
dování a  obnovy míst aktivního 
a pasivního odpočinku. Uděláme 
vše pro to, aby se prostor téměř 
uprostřed obce, který je teď jedna houština, proměnil v příjemné 
místo pro maminky s  našimi nejmenšími a  nezapomeneme ani 
na  odrostlejší teenagery. Plánujeme další etapu chodníků, pokra-
čuje Projekt zklidnění dopravy v obci a další a další úpravy a opra-
vy, které se postupně naskýtají. 

Minulé zastupitelstvo nám přenechalo obec v  pořádku, čistou, 
upravenou s novou budovou, kde se příjemně pracuje. 

Protože máme konečně prostory, kde se dá něco podnikat, plánuje 
kulturní komise podobné akce, které na začátku adventního času 
zorganizovala Věra Moravcová. Věra si pro zájemce vánočního tvo-
ření přichystala takové množství výrobků a nápadů, že až oči pře-
cházely. Budova ožila dětským švitořením, vůní jehličí a vánočního 
punče. Bylo by fajn, kdyby se tvoření zopakovalo ještě na  veliko-
noční téma.

Vždy v pondělí v podvečer se v bu-
dově scházejí místní cvičenky pod 
vedením profesionální jogínky 
a  je jich tolik, že sál, který se mění 
v tělocvičnu, je v té chvíli malý. Ani 
vyznavači ping-pongu nepřijdou 
zkrátka. Stačí kontaktovat Karla 
Dvořáka, ten vám půjčí klíč a můžete si jít pinknout. Další sportovní 
aktivitou je sobotní hokej v Třebechovicích. Od 18:30 vždy každou 
druhou sobotu si můžete jít zahrát. Kdo byste měl zájem, bližší in-
formace vám podá Tomáš Kulička nebo webové stránky.

První neděli v  únoru proběhne v  Hostinci 
u Hušků dětský karneval.

Zastupitelé, hlavně kulturní komise, začnou vydávat nepravidelný 
bělečský informační plátek, ve kterém by vás chtěli blíže informo-
vat o dění v obci. Plány jsou, tak nám držte palce, ať se daří. 

D. Voborníková, starostka

POZOR!
ZMĚNA DISTRIBUCE A UZÁVĚREK HALÓ!

UZÁVĚRKA VŽDY 18. DEN V MĚSÍCI.

Zpravodaj Haló bude vycházet vždy

první pátek v měsíci.! !! !!!
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