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Nová cisterna CAS 30 Tatra 815-7
pro Sbor dobrovolných hasičů v Třebechovicích p. O.
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 Slovo starosty

 Modernizace traťového úseku
 Hradec Králové – Týniště n. O.

Jedná se o úpravu jednokolejné na dvoukolej-
nou železniční trať na trase Velký Osek– Chlu-
mec n.C. – Hradec Králové – Týniště n.O. 
– Choceň. Na katastru našeho města bude 
druhá kolej zřízena na jižní straně stávající ko-
leje od Nepasic do Třebechovic, od železniční 
stanice v Třebechovicích ve směru na Týniš-
tě n.O. na straně severní. Dále zde proběhne 

komplexní rekonstrukce železniční stanice včetně podchodu na ná-
stupiště, komplexní rekonstrukce železničního spodku a svršku, 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie, 
trakčních a energetických zařízení, mostů a propustků a železnič-
ních přejezdů. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty 
a úsek od Hradce Králové /mimo nádraží Hradec Králové/ do Týniště 
n. O. /mimo železniční stanici Týniště n.O./ projektuje firma Prodex 
spol. s r.o.. Realizace stavby potrvá 2 až 2,5 roku a měla by být dle 
předběžných plánů dokončena v roce 2023.
Během probíhajících jednání bylo ze strany investora a projektanta 
požádáno o zrušení železničních přejezdů P4013 v k.ú. Nepasice / 
Mezi restauracemi U Vnuka a Felicita/ a P4015 v k.ú. Třebechovice 
p.O. / ulice Za Tratí v blízkosti firmy Inkea/. Ze strany města byly 
na zasedání zastupitelstva dne 24. října 2017 přijaty tyto požadavky: 
- komplexní řešení protihlukových opatření podél železniční tratě 

na celém katastru města
- komplexní řešení antivibračních opatření podél železniční tratě 

na celém katastru města
- zachování stezky pro pěší a cyklisty podél železniční trati od vlako-

vého nádraží po železniční přejezd v ul. Na Stavě
- zachování obslužné komunikace od železničního přejezdu v ul. 

Hradecká (u Felicity) po severní straně trati do obce Blešno
- zřízení vlakové zastávky v místní části Nepasice
- mimoúrovňové křížení ul. Hradecká se železniční tratí
- mimoúrovňové křížení silnice II/298 se železniční tratí na východ-

ní straně města
- úpravu komunikace v ul. Za tratí tak, aby vyhovovala platným nor-

mám a předpisům a aby bylo možno zaslepit ul. Resslovu v Heldo-
vě parku pro nákladní automobilovou dopravu

Ze strany občanů města byly doposud vzneseny různé doplňující do-
tazy a připomínky, nejvýznamnější byl požadavek na případnou změ-
nu umístění druhé trati na úseku od nádraží ve směru na Týniště n. O.
na jižní stranu od stávající koleje. 
Vedení města a jeho orgány /rada a zastupitelstvo /budou problema-
tiku „Modernizace železničního traťového úseku Hradec Králové – 
Týniště n.O.“ řešit komplexně v souvislosti s dopravním systémem 
města a to jak s investorem a projektantem stavby, tak i s Ředitel-
stvím silnic a dálnic, s Královéhradeckým krajem a jeho organizace-
mi /Údržba silnic KHK, Správa silnic KHK /a případně s přizvanými 
odborníky. O celé záležitosti bude veřejnost průběžně informována.

Nová klubovna pro Klub důchodců.

Stávající klubovna Klubu důchodců byla před lety zřízena v domku 
čp. 134 v Komenského ulici. Tento domek přestal ale v poslední 
době tomuto účelu vyhovovat jak svým technickým stavem, tak ze-
jména svojí polohou. Z důvodu plánovaného rozšíření křižovatky ulic 
Komenského a Čsl. legií bude ještě letos demolován.
Prostory pro novou náhradní klubovnu důchodců se podařilo získat 
v bývalé hasičské zbrojnici Na Tvrzi v bývalé šatně hasičů. Po jejich 
úpravě /výměně vybavení kuchyňky, plynového kotle na topení, so-
ciálního zařízení a vymalování / za celkem cca 140 tisíc Kč se naši 
důchodci do nové klubovny ke konci října přestěhovali.

Rekonstrukce ulice Československých legií. 

Na jaře letošního roku bylo započato s komplexní rekonstrukcí uli-
ce Čs. legií v úseku od křižovatky s ulicí Komenského k restauraci 
Na Roli v délce téměř 200 metrů. První etapa, rekonstrukce vodo-
vodního řadu a kanalizace za cca 16 mil Kč, byla zahájena v polovině 
března a ukončena na konci srpna. Investorem byl majitel těchto sítí 
VAK a.s. Hradec Králové. Pro úplnost je třeba dodat, že město Tře-
bechovice p.O. není majitelem vodovodní a kanalizační sítě na svém 
území, město je ale jedním z akcionářů VAK a.s. Hradec Králové.
Hned na začátku září, v přímé návaznosti na první etapu, byla za-
hájena etapa druhá, rekonstrukce svršku komunikace, chodníku 
na severní straně a rekonstrukce veřejného osvětlení za celkem 4,5 
mil Kč. Investorem této druhé etapy je majitel komunikace, město 
Třebechovice. Dokončení díla je smluvně stanoveno na 30. listopad 
2017 a za každý den případného prodlení by byla zhotovitelská firma 
penalizována. Práce však zatím pokračují podle plánu a prodlení za-
tím nehrozí.

Nová cisterna pro hasiče

V minulých dnech převzalo město Třebechovice nové zásahové vo-
zidlo, cisternu CAS 30 Tatra 815-7, vyrobené v Tatře Kopřivnice 
a upravené firmou Kobit s.r.o. ve Slatiňanech. Nová cisterna s ka-
pacitou devět tisíc litrů vody a 540 litrů pěnidla nahradí dosluhující 
cisternu Tatra CAS 32 z roku 1982. Bude sloužit hlavně pro zásahy 
na velkých požárech podle určení poplachovým plánem a podle poža-
davků operačního střediska HZS. Celková cena tohoto vozidla je cca 
8,5 miliónů Kč, z toho přibližně 1 milión z rozpočtu města. Zbytek byl 
hrazen ze státní a Evropské dotace. 

Dokument o restaurování Třebechovického Proboštova betléma.

V květnu minulého roku byl slavnostně uveden do provozu Třebe-
chovický Proboštův betlém. Ten byl kompletně zrestaurován během 
necelého jednoho roku za cca 7,5 mil. Kč, z čehož převážná většina 
byla hrazena z Norských fondů. Protože vlastní restaurování tohoto 
světového unikátu a veškeré práce s tím spojené byly vysoce specia-
lizované a svým způsobem jedinečné, byly využity pořízené filmové 
záznamy a další filmové materiály a pod odborným vedením paní ře-
ditelky Pazderové a jejich spolupracovníků zpracovány do uceleného 
filmového dokumentu. Ten má dvě verze – delší dvacetiminutovou 
a kratší šestiminutovou v několika jazykových mutacích. Náklady 
na jeho pořízení byly plně hrazeny z Norských fondů. Bude sloužit 
nejen návštěvníkům Třebechovického muzea betlémů, ale i jako 
např. televizní reklama a pozvánka pro ty, kteří tento třebechovický 
skvost viděli už dávno, nebo ještě vůbec.

Ing. Jiří Němec, starosta města
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 Informace z MÚ

Výpis usnesení z jednání Rady města Třebechovice p. O.

- Rada města schvaluje „Dohodu o užívání městského kamerové-
ho systému“ uzavřenou mezi Městem Třebechovice pod Orebem 
a Policií České republiky – Krajské ředitelství policie Královéhra-
deckého kraje.

- Rada města schvaluje výběr dodavatele na Zajištění sběru, svozu 
a odstraňování odpadů pro město Třebechovice pod Orebem spo-
lečnost Marius Pedersen a.s, Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králo-
vé, 500 09 Hradec Králové za nabídkovou cenu 10.240.545,- Kč bez 
DPH na období 2018-2020.

- Rada města bere na vědomí postup prací na úpravách okolí koste-
la sv. Ondřeje.
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FEJETON
O čem se nemá mluvit

Pokud se dobře pamatuji, mistry v konverzaci jsou Angličané. Ti sluš-
ní připouštějí povídání jen o počasí. Je pravda, že neustálé střídání 
deště s mlhou tomu poskytuje dostatek příležitostí. Pokud jste trávili 
loňskou zimu v Čechách, víte, o čem mluvím.
Navenek jsou prázdné konverzace karikovány v nejednom románu či 
filmovém díle. Ale jsou zlaté. Mluví-li mistři diskuse o jídle, tak jen 
v souvislosti s jeho teplotou nebo velikostí porce, nikoliv o tom, že vám 
ryby nebo krupicová kaše nechutnají, nebo snad dokonce takové blafy 
odmítáte jíst. Na dovolenou se ptají jen v případě, že od partnera oče-
kávají, že bude zase doma uklízet dvorek nebo sklep. Pokud si nejsou 
jistí, zda se nechystáte na Mauritius nebo Seychely, raději taktně mlčí.
Nejen Angličané vědí, že zásadně nesmíme mluvit o výšce svých 
platů nebo o tom, kterou politickou stranu volíme. Jsme-li vlastníky 
automobilu, bytu, chaty nebo zahrady je vhodné mluvit se sousedy 
výhradně o tom, že všechno je půjčené, že jsme v zásadě chudí, že 
nám to dědictví byl čert dlužen a navíc nás trápí hemoroidy. Odvá-
žíme-li se říci, že peníze nepotřebujeme, protože nejdůležitější je 
zdraví, počítejme s historkou o Titaniku, kde byli lidé vesměs zdraví 
a bohatí, ale neměli štěstí. No nevím, jestli to není “kraťas“. Tak už to 
je: konverzace se hraje podobně jako tenis nebo ping- pong.
V místní hospodě není radno vést diskusi o tom, zda u Krňovic má 
být kruhový objezd nebo křižovatka s odbočovacími pruhy. Rozumní 
si hlavně přejí, aby tam už konečně „něco“ bylo, aby mohli přechod 
křižovatky s dětmi na kole přežít.
Pokud byste chtěli mluvit o výsledku voleb, radím otázku: „Dnes je 
příjemně chladno, že“? Silnice jsou místy suché, polosuché až mokré. 
V brzké době uvidíme, zda půjde o vhodné počasí na cestu do zahraničí.

Jindřich Tošner

Kresba Pavel Matuška

MEDAILON
V měsíci říjnu oslavil dlouholetý 
režisér a herec DS Symposion 
pan Rudolf Faltejsek, nositel 
Zlatého odznaku J. K. Tyla 
a čestný občan města Třebecho-
vic, významné životní jubileum 
85 let.

Přejeme mu hodně zdraví a ži-
votního elánu do dalších let.

 DS Symposion

Jak jsme dělali nejen divadlo

Rudu Faltejska jsem viděl poprvé hrát divadlo v souboru třebecho-
vických hasičů v Goldoniho hře Sluha dvou pánů. Nedalo mi mnoho 
práce a Ruda přijal mou nabídku zahrát si v Molierově hře Tartuffe, 
kterou jsem tehdy hodlal režírovat. Již tehdy jsem poznal, že bude 
pro soubor lepší, když si příště role vyměníme, to znamená, že Ruda 
bude režírovat a já budu hrát. Tak se stalo a v následujících letech 
a desetiletích Ruda dokázal vytvořit nejrůznější inscenace, často vy-
soce hodnocené.
Ale byl to také on, kdo přišel s myšlenkou postavit si moderní jeviš-
tě v budově někdejší tělocvičny DTJ. Spolu s Arnoštem Martincem, 
s kterým hráli v Tartuffovi, vypracovali projekt na realizaci a s řadou 
nadšenců byla po 4 letech myšlenka moderního jeviště uskutečněna.
Vedle režií nejrůznějších her vytvořil řadu nezapomenutelných po-
stav, jako Puk ve Snu noci svatojánské z roku 1954 a posléze Starý 
Puk v téže hře z roku 2008. Boltnův Člověk pro každé počasí, Shake-
spearovy Veselé paničky a naše oblíbené hry Voskovce a Wericha.
Ruda se ale také přičinil, že soubor má vypracovanou historii ama-
térského divadla v Třebechovicích v krásné publikaci „Okouzleni 
divadlem“.
Dík za celoživotní přátelství, které jsme prožili od toho Tartuffa až 
do dnešních dnů.

 Jaroslav Vik

KLUB DŮCHODCŮ
Informace pro členy Klubu důchodců: Dne 25.11.2017 od 14 hodin 
se koná tradiční setkání v Jeníkovicích. Závazné přihlášky a 50 Kč 
na akci již budeme vybírat v nové klubovně Na Tvrzi / bývalé sídlo 
hasičů / každou středu a čtvrtek od 14 – 16 hodin.
Děkujeme tímto hlavně Městskému úřadu a Technickým službám 
města Třebechovice pod Orebem, ale i ostatním , kteří se zasloužili 
o to, aby senioři měli pro svoji činnost pěknou klubovnu. 

 Výbor Klubu důchodců

Zleva paní Jaroslava Moravcová, Jana Cabicarová, Anežka Štanclová, 
Ludmila Trnková

Výsledky voleb v Třebechovicích pod Orebem
konaných ve dnech 20.10.- 21.10.2017

Zdroj ČSÚ, přečteno na internetu 22.10.2017

Pozor: uzávěrka prosincového čísla je 20.11.2017.
Příspěvky došlé po uzávěrce není možné publikovat v čísle 10!!

Omluva
Omlouváme se panu Milanovi Dvořákovi za chybné uvedení 
jeho jména v HALÓ s číslem 8 na straně 6. Jeho jméno patřilo 
k článku v oddílu kanoistiky.

Redakční rada

ANO  30,98 %
ODS  13,54 %
SPD  11,04 %
Piráti 10,70 %
ČSSD 5,81 %
KDU-ČSL 5,77 %
KSČM 5,64 %
TOP 09 4,89 %
STAN 4,34 %
Svobodní 2,05 %
Zelení  1,84 %
Rozumní  1,02 %

REAL 0,85 %
CESTA 0,27 %
SPRRSČ M.Sládka 0,27 %
ŘN - VU 0,20 %
ODA  0,17 %
SPO 0,17 %
SPORTOVCI 0,13 %
BPI 0,10 %
DSSS 0,06 %
RČ 0,03 %
DV 2016 0,03 %
Volební účast  63,87 %
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme do života narozené děti

(září, říjen 2017)
Berenika Vojtková
Martin Šmákal

Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu

(listopad, prosinec 2017)
Jitka Dernerová Jindřich Hnízdil
Zdeňka Nenádlová Danuše Tatarová
Vilém Samek Jiří Zahradník
Marie Poláková Marie Kočová
Pavla Chaloupková Irena Podolníková
Olga Janebová Ladislav Mánek
Karel Kopecký Jaroslav Semotán
Marie Linková Alžběta Hrochová

Loučíme se se zemřelými spoluobčany

(říjen 2017)
Karel Michálek Marie Drábková
Miroslava Fajfrová Jaroslav Dědourek
Jan Horný Věra Kindlová
Květuška Vanická Jaroslava Kalousková
Jaroslava Žáková

Co jsou „Dušičky“?

Lidovým názvem 
„Dušičky“ bývá 
označován Svátek ze-
snulých, který je sla-
ven 2. listopadu, den 
po slavnosti Všech 
svatých, v době, 
kdy se církev modlí 
za zemřelé. 
Modlitba za zemře-
lé patří k nejstarší 
křesťanské tradici. 
Vzpomínka na mrtvé 
je součástí každého 
slavení eucharistie. 
Zapálení svíčky je 
symbolickým aktem 
vztaženým k rozjímá-
ní o věčném životě. 
„Vzpomínáme na naše 
blízké a v duchu se ptá-
me, jaké svědectví nám 
zanechali.“
Svátek zemřelých 
(Samhain) oslavova-
li již Keltové od 10. 
století. Věřili, že 
se v tyto dny duše 
zemřelých vracejí 
na zemský povrch a živí lidé mohou nahlédnout do podsvětí a s mrt-
vými se setkat.
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během “dušičkových“ dnů 
navštěvovat hřbitovy a na hrobech svých drahých rozsvěcovat svíčky 
a pokládat květiny, které symbolizují víru ve věčný život a připomí-
nají nám, že život smrtí nekončí. 
V anglosaských zemích je oslava památky zesnulých spojena s průvo-
dy masek, strašidel a umrlců z podsvětí s názvem Halloween. Název 
je odvozen od slov „All Hallow Even“, tedy „předvečer všech sva-
tých“ ale průvody strašidel mají jen málo společného s duchovním 
rozměrem svátku, ve kterém máme příležitost se zamyslet nad smrtí, 
nad významem svého života, promlouvat v duchu s lidmi, které jsme 
měli rádi, vzpomínat na své předky. 

J.Tošner
Foto Marcela Zuchová

PŘEDSTAVUJEME VÁM
CHARITNÍ DŮM ZDISLAVA
Vážení čtenáři, na tomto místě budete postupně seznamováni s pří-
spěvkovými organizacemi města Třebechovic pod Orebem. Dnes 
Vás zveme do Domova důchodců ChD – Zdislava, který se nachází 
v blízkosti lesoparku Bor. 
Domov poskytuje pobytové služby sociální péče občanům, kteří do-
sáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo jim byl 
přiznán invalidní důchod, a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu 
potřebují soustavnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna jinak. 
 Péče poskytovaná obyvatelům spočívá v zabezpečení ubytování, 
stravování, poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče, v nabídce 
kulturních, společenských a zájmových aktivit, i aktivit pro duchov-
ní život našich klientů. Za cíl si klademe poskytovat služby kvalitní. 
A to především občanům města Třebechovic pod Orebem i zdejšího 
mikroregionu.
Výstavbu domova iniciovala Farní charita Třebechovice pod Orebem. 
Cílem bylo vybudovat místo, které zajistí domácí, vlídné a důstojné 
podmínky života klientů. Domov byl otevřen v roce 1995, tehdy s ka-
pacitou 29 lůžek. Postupně došlo k navýšení jeho kapacity. V roce 
2002 na 48 míst, dnes disponujeme 15 jednolůžkovými, 18 dvoulůž-
kovými a jedním třílůžkovým pokojem. Část pokojů má své sociální 
zařízení, jinde je společné pro 2 nebo 3 pokoje. Vybavení odpovídá 
zdravotnímu stavu obyvatel. K dispozici jsou tři společné koupelny, 
uzpůsobené pro poskytování osobní hygieny imobilním klientkám 
a klientům.
Stravování, včetně diet, je zajištěno 4x denně, po celý týden. Teplé 
jídlo dovážíme z DD Albrechtice a z Tábora J. A. Komenského v Běl-
či. Snídaně, svačiny a studené večeře připravují pracovnice naší ku-
chyňky. Ležícím a nemocným klientům je strava podávána na pokoji. 
Zdravotní péči, na základě ordinace lékaře, provádějí registrované 
všeobecné zdravotní sestry. A to v třísměnném provozu, včetně so-
bot, nedělí a svátků. 
Do zařízení dochází smluvní praktický lékař. Klientům jsou zajišťová-
na vyšetření u odborných lékařů, včetně přepravy sanitním vozidlem.
Poskytujeme také rehabilitační péči, která je zaměřena zejména 
na zachování sebeobslužných dovedností našich klientů. 
Ošetřovatelská péče je prováděna pracovníky přímé obslužné péče 
na základě individuálních plánů klientů. Zahrnuje podporu a pomoc 
při osobní hygieně, fyziologických potřebách a úkonech péče o vlast-
ní osobu.
Klienti mohou využívat služeb kadeřnice a pedikérky, které k nám 
pravidelně docházejí.
Každý pátek je v domově sloužena mše svatá. Evangelické bohosluž-
by jsou dvakrát v měsíci.
Chceme, aby se naši klienti cítili dobře, proto jim nabízíme různé 
volnočasové aktivity. Tvoření v naší hobby dílně, trénink paměti, 
společenské hry, vystoupení dětí z mateřských škol z Nepasic a Tře-
bechovic, ze zdejší ZŠ a ZUŠ, vystoupení profesionálních umělců či 
oblíbené výlety. Společně také slavíme svátky, jako masopust, Veli-
konoce, posvícení, Mikuláše, Vánoce, Silvestra a Tři krále.
Každý domov je žijícím organismem. Má i své neduhy, stárne jako 
my, lidé. Péči potřebují jeho zařízení. Momentálně probíhá oprava 
jediného výtahu, který máme k dispozici, oživila se úpravna vody, 
chránící vybavení prádelny, vymalovalo se hlavní schodiště. Díky zde 
vystaveným fotografiím, se stalo kronikou našich dní, prožitých v do-
mově. Nový kabát dostala část pokojů, v listopadu přijdou na řadu 
chodby. Jejich nová podoba v budově “A“, je má zútulnit a vzhledově 
sjednotit s novější částí domova, tedy s budovou „ B“.

© 2016 Domov důchodců ChD-Zdislav
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Investovali jsme do oprav autoprovozu, vedení města nám pomohlo 
s opravou parkoviště i s dovybavením venkovním inventářem. 
Plány, mnohdy i maličkosti, které mají zlepšit život našich klientů, se 
rodí prakticky každý den.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kdo domovu pomáhají. 
Našim klientům, jejich rodinám, zaměstnankyním a zaměstnancům, 
pro něž je práce v domově především posláním. Právě díky nim se 
dlouhodobě hlásí více žadatelů o naše služby, než kolik jich můžeme 
přijmout. 
V neposlední řadě děkuji také našemu zřizovateli, městu Třebecho-
vice pod Orebem, i partnerským příspěvkovým organizacím za zájem 
a podporu naší činnosti. Navštívit můžete i naše webové stránky: 
www.ddzdislava.cz

Mgr. Martin Dűrrer, ředitel Domova důchodců ChD -Zdislava
 Foto Marcela Zuchová

KYNOLOGIE O.S.
Mistrovství světa v Globalringu

Globalring je mladý a rychle se 
rozvíjející kynologický sport. Je 
tvořen třemi hlavními disciplí-
nami, kterými jsou poslušnost, 
skoky a obrany psovoda. Tyto 
disciplíny jsou tvořeny další-
mi cviky, kdy v poslušnosti pes 
plní cviky jako je chůze u nohy, 
polohy sedni, lehni, vstaň před 
psovodem, odmítání potravy, 
přinášení aportu, vyhledání 
předmětu psovoda, vysílání psa 
vpřed a dlouhodobé odložení. 
Disciplína skoky je tvořena třemi 
velmi obtížnými skoky. První je 
skok vysoký, kde pes překonává 

překážku vysokou až 120 cm tam 
i zpět, další je skok šplhem, kde 
pes překonává překážku vysokou 
až 230 cm a poslední je skok dale-
ký, kdy pes skáče přes překážkou 
dlouhou až 4 m. Psolední disciplí-
nou jsou tzv. obrany, při kterých 
pes plní úkoly různých zádrží 
figuranta, který je oblečen do ce-
loochranného obleku, tzv. Ringa. 
7. října tohoto roku se v tomto 
kynologickém sportu uskuteč-
nilo 3. MS, které se konalo u nás 
v Třebechovicích pod Orebem. 
Třebechovice převzaly štafetu 
po městech jako je Rotterdam 
a belgický Glabeek.
Do Třebechovic se sjeli repre-
zentanti Belgie, Nizozemí, Ně-
mecka, Itálie, Rakouska, Velké 
Británie a samozřejmně z Čes-
ké republiky. Účasti na tomto 
MS předcházela kvalifikace, 
která probíhala celý letošní rok 
a kvalifikovalo se celkem 18 psů 
ve třech kategoriích. 
Velkým úspěchem už bylo to, 
že se na MS dokázali kvalifikovat 3 členové Kynologie o.s., která má 
svůj domácí cvičák v Třbechovicích „za benzinou“.
Čeští reprezentanti se neztratili ani během samotného MS. Jana Ře-
háková v kategorii 1 obsadila krásné 4. místo, kdy jí stupně vítezů 
unikly o pouhý 1 bod. Standa Doležal se svým služebním psem To-
mim (slouží u Vojenské policie v Týništi nad Orlicí) obsadil v katego-
rii 2 také 4. místo. Alexandra Voplakalová se psem Cyrus předvedla 
velmi povedený výkon a to jí vyneslo dokonce 3.místo v kategorii 2. 
Velkým dramatem byla nejvyšší kategorie. V této se do poslední 
disciplíny přetahovali o vítězství Andy Willems a jeho pes Conan, 
kteří reprezentovali Belgii a Standa Doležal se svým Sunkim. Ten 
nakonec měl trochu více sportovního štěstí a jeho pes dokázal zvítězit 
a tím se stal absolutním mistrem světa v Globalringu pro rok 2017.
Závodníci ze zahraničí byli nadšeni ze zázemí, které jim poskytl fot-
balový stadion v Třebechovicích, kdy vedení klubu vyšlo závodní-
kům ve všem vstříc, za což jim patří obrovské poděkování. Na tom, že 
se celá akce mohla uskutečnit, má velký podíl i Město Třebechovice, 
které se snažilo pořadatelům ve všem vyjít vstříc a pořádání MS pod-
porovalo již od první myšlenky na pořadatelství takto velké akce zde 
v Třebechovicích.
Odměnou všem mohla být opravdu obrovská divácká účast, která se 
blížila k 500 divákům, kteří během dne celou akci navštívili.
Diváci připravili závodníkům opravdu parádní atmosféru a i zkušení 
psovodi z tradičních kynologických zemí jako je Belgie nebo Holand-
sko byli velmi mile překvapeni. 
Výsledky našich reprezentantů byly jen třešničkou na dortu této vel-
mi povedené akce, kterou si všichni účastníci závodu užili.
To vše by se nepodařilo bez štědrých sponzorů, kterými byli Roy-
al Canin, DingoGear, Czechdogsport, www.boudaprospa.cz, BaF 
a Město Třebechovice pod Orebem. Tímto bychom chtěli za celo-
roční podporu při připravách této akce sponzorům poděkovat. I díky 
nim se můžeme pyšnit tím, že máme v Třebechovicích absolutního 
mistra světa v Globalringu!

Kynologie o.s.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Povinnosti řidičů a chodců na přechodech pro chodce

Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů
§ 4 - Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý 
povinen
b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými 
tímto zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení 
provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a za-
stavování vozidel podle § 79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví 
zvláštní právní předpis,5) vydanými k zajištění bezpečnosti a plynu-
losti provozu na pozemních komunikacích,

Absolutní vítěz soutěže
Stanislav Doležal
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§ 5 - Povinnosti řidiče
(1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen
h) snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro 
chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem 
pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem,
(2) Řidič nesmí
f) ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci 
po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní 
komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povi-
nen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se 
nevztahují na řidiče tramvaje,
g) ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou ři-
dič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo le-
žící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci 
a při otáčení nebo couvání,
h) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu 
pro cyklisty,
Chůze
§ 54
(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro 
chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vy-
značený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo 
nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na pře-
chodu pro chodce se chodí vpravo.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozov-
ku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý 
chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou 
holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro 
chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní 
jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí 
neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí 
vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně 
před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

byl důvod k obavám. Je nemálo domácností, které topí elektřinou 
nebo mají plynové spotřebiče řízené elektrickými automaty. Kdo měl 
plynovou bombu, mohl oběd ohřívat na kempinkovém vařiči. Zprávy 
o rozsahu poruch elektřiny chyběly. Nebylo možné je získat z tele-
vize ani rozhlasu. Telefonovat nebylo kam. Všude byl jen obsazo-
vací tón. Začali jsme hledat staré rozhlasové přijímače na baterie, ne 
vždy úspěšně. Jisté je, že na podobné výpadky elektrického proudu 
nebýváme připraveni. Hlavní strach máme o potraviny v lednicích 
a mrazáku, máme zlost, že si nemůžeme uvařit čaj nebo kávu, ale za-
pomínáme, že pobyt na ulicích, v parcích nebo dokonce v lese, je bě-
hem orkánu životu nebezpečný. Vycházet bychom měli jen v případě 
nutnosti. Doufejme, že obavy z padajících větví nepovedou k vyká-
cení všech stromů v okolí lidských obydlí, ale k větší ostražitosti lidí 
během klimatických katastrof. 

(tš)
foto: Jindřich Tošner

Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností 
stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích 
a počet bodů za tato jednání
- vybrané přestupky (týkající se výše uvedeného):
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozi-
dlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo 
usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohle-
du na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 
osobou k tomu oprávněnou - 5 bodů
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování 
s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění 
na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání - 5 bodů
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění neruše-
ného a bezpečného přejití vozovky – 4 body
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je 
řidič povinen tak učinit – 3 body

Vichřice v Třebechovickém regionu

Výjezdová jednotka města Třebechovice p.O. v době větrného ob-
dobí v minulých dnech 29. a 30. října zasahovala na území města 
a okolních obcí dvanáckrát. Jednalo se hlavně o vyvrácené a přeláma-
né stromy, omezující provoz na komunikacích a vstupech do objektů.
Některé zásahy řešili hasiči ve spolupráci s pracovníky ČEZ vzhle-
dem k tomu, že stromy zasáhly elektrické vedení. V několika přípa-
dech se jednalo i o utržené plechy na střechách. 
Během vichřice (nejsilnější od roku 2007) jsme si vyzkoušeli, jaké to 
je být doma více než 6 hodin bez elektrického proudu. Jinde takové 
štěstí neměli - byli bez proudu 4 dny. Ještě horší byly zprávy o zraně-
ních nebo dokonce úmrtích. Kde jsou doma malé děti a nemocní lidé, 

ZŠ Třebechovice pod Orebem
Spaní ve škole

V úterý 24. října se kluci a holčičky z 3. A sešli ve škole i navečer. 
Čekala je noc strávená ve škole.
Plánovali jsme tuto akci už od jara. Ve třídě jsme si ze semínek vy-
pěstovali sazeničky dýní, které si děti vysadily na svých zahrádkách 
a přes prázdniny se o ně staraly. V úterý je přinesly do školy.
Nejdříve bylo potřeba si připravit ležení – pohodlné postele jsme vy-
měnili za karimatky a spací pytle. Hráli jsme hry, vyřezávali dýně, 
četli jsme si knížku Školní strašidlo. Také zmizela část dobrot, které 
nám maminky přinesly. Děkujeme!!!
Nejvíc očekávaná byla stezka odvahy. Škola večer, a ještě osvícená 
jen svíčkami v dýních, vypadá dost strašidelně! Všichni však stezkou 
statečně prošli, důkazem je jejich podpis na listině.
Ráno nám nezbylo nic jiného než sbalit spací pytle, ve třídě se spolu-
žáky posnídat a začít nový den.

 Z našich škol

Noční námořnická plavba ve 2. A

„My jsme námořníci a to je co říci, zpíváme si námořnické hola hou, 
hola hou, překvapíme každého svou odvahou,…“
Námořnická zkouška odvahy se uskutečnila 23.10.2017 od 17.00 ho-
din, kdy nás, malé námořníky, rodiče, prarodiče a sourozenci nalodili 
na palubu lodi „NADĚJE“ do 2. A. Žáci se moc těšili na tuto noční 
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plavbu, i když mnozí trochu s obavami, protože nikdy nikde nebyli 
přes noc bez rodičů.
Před samotným vyplutím nastalo období příprav. Námořníci se roz-
dělili do skupin po čtyřech, určili si název týmu, vyrobili si vlajku, 
zvolili si vlastní povzbuzující pokřik a složili námořnický slib.
Museli se také podrobit námořnické zkoušce ze znalosti názvosloví 
(kóje, kajuta, vyhodit vlajku, levobok, pravobok,…)
Za zvuku lodní sirény jsme vypluli vstříc k prvním úkolům ve třídě:
- vyplouvám na moře a beru si s sebou,
- nácvik vázání lodních uzlů,…
Dále jsme se přeplavili do tělocvičny, kde na nás čekaly disciplíny 
přímo na moři:
- výcvik posádky (rozcvička)
- úklid lodi (sbírání víček)
- je nějaká kajuta volná (pohybová hra)
- lovení mušlí
- která skupina naváže nejdelší lano
- přenášení pokladu
- plavba z ostrova na ostrov
- prolézání obruče za bouře,…
Disciplíny na moři byly vyčerpávající, a tak nastal návrat na hlavní 
palubu do 2. A, kde nastala chvilka na občerstvení, krátký odpočinek 
a za rytmu „Co nás naučili domorodci“ jsme vyplouvali znovu vstříc 
soutěži „Kdo je kdo? Námořníci předvedli svou rychlost, hbitost, bys-
trost a důvtip. Na závěr této soutěžní disciplíny dostali žáci 3 indicie 
(jídlo, voda, přízemí), podle kterých měli přijít na místo, kde se na-
chází poklad. Protože bylo už těsně před 22.00 hodinou a v podpalubí 
(v celé škole) byla strašidelná tma, využili jsme ke svícení baterky. 
Věřte, že v každém malém námořníkovi i přes silná a svalnatá slova 
(před plavbou) byla nyní malá dušička! Ale poklad se našel a za bouř-
livého jásotu, že už ten strach máme za sebou, jsme šli vykonat očistu 

námořníků, upravit kóje a při „štěbetání“ námořníci pomalu usínali.
Žáci druhý den dostali pochvalu a stužku na námořnickou medaili 
za „odvahu.“
Velké poděkování a zasloužená pochvala patří žákyním 7.A: Marké-
tce Janků, Lucce Kašparové, Klárce Hojné, Anetce Tiché, Leonce 
Kašparové a Mirunce Otčenáškové za přípravu, organizaci a účast 
na této noční plavbě.
Poděkování patří také všem rodičům, kteří nám připravili výborné 
občerstvení. DĚKUJEME!!!

Třídní učitelka Renata Žáková

KRAJSKÉ FINÁLE
V PŘESPOLNÍM BĚHU
Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se ve sportovním areálu v Nové Pace usku-
tečnilo krajské finále v přespolním běhu. Naši školu reprezentovalo 
družstvo dívek ve složení : ŠKODOVÁ JESIKA, DŐRREOVÁ ADÉ-
LA, DVOŘÁKOVÁ PETRA, MIROVSKÁ TEREZA, DAŇKOVÁ 
VERONIKA, ANDRYSOVÁ TEREZA. Děvčata čekala členitá trať 
v délce 1,5 km v deštivém a studeném počasí.
Při hromadném startu panovala skvělá nálada, která gradovala, když 
se do cíle na celkovém 9. místě umístila JESIKA ŠKODOVÁ/teprve 
žákyně 8.třídy/. Protože se jednalo o týmovou soutěž, rozhodovalo 
umístění dalších členek družstva. Celkové páté místo v kraji za druž-
stvy orientačních běžkyň a lyžařek z Trutnova a Vrchlabí je skvělým 
umístěním. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 Mgr. Zdeněk Provazník

Přespolní běh - BĚHÁME S BK TOUR

V úterý 26.9.2017 se v areálu ZŠ M. HORÁKOVÉ uskutečnilo okres-
ní kolo v přespolním běhu-BĚHÁME S BK TOUR. Naše škola ob-
sadila všechny kategorie. Svými výsledky se rozhodně nemáme za co 
stydět.
V kategorii:
• dívek 6. a 7. tříd : ŠKODOVÁ A., ČUDOVÁ A., KOÓSOVÁ K. 

a DŐRREOVÁ L. - 5.místo
• dívek 8.a 9.tříd : ŠKODOVÁ J., DŐRREOVÁ A., DAŇKOVÁ V., 

MIROVSKÁ T., ANDRYSOVÁ T. - 2.místo POSTUP DO KRA-
JE /ŠKODOVÁ J. 3.místo individuálně/

• chlapců 6. a 7. tříd: HORÁK Š., HORÁK D., JEŽEK F., KASAL 
J.,KARÁSEK V. - 4.místo /HORÁK Š. 3. místo individuálně/

• chlapců 8 .a 9.tříd: HORÁK F.,ŠEDINA M.,RAKAŠ M.,JÁNSKÝ 
K.,ŠRÁMEK O.- 4 .místo /HORÁK F.- 1.místo individuálně/

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
Mgr. Zdeněk Provazník

ZŠ 1 „HK“
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nečníci usilovně nacvičují, aby mohli v polovině prosince, konkrétně 
15. 12. 2017, zatančit i v domácím prostředí.
Stejně intenzivní je příprava žáků literárně dramatického a hudební-
ho oboru, kteří nacvičují v pořadí třetí hudební pohádku. Po Červené 
Karkulce a Šípkové Růžence to bude pohádka O dvanácti měsíčkách. 
Na ni vás pozveme v předvánočním čase.

Dům dětí a mláděže
(DDM)
Zprávy z DDM

• V letošním školním roce jsme 
otevřeli 36 zájmových kroužků, 
do kterých se již přihlásilo 461 
účastníků. Kromě tradičních 
kroužků jsme letos nabídli i no-
vinky a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Přivítali jsme nové 
vedoucí a úspěšně se rozjel i Herní klub, ve kterém během odpole-
dne děti odpočívají, hrají hry, nebo s kamarády tvoří.

• Máme za sebou již pár zdařilých akcí. Poslední víkend v září pro-
běhl ve spolupráci s vodáckým oddílem SK Třebechovice závod 

ZUŠ Třebechovice pod Orebem
informuje…
Tak se nám rozběhl nový školní rok… 

Hned 4. září jsme se představili veřejnosti vystoupením před základní 
školou a máme za sebou i říjnový koncert v koncertním sále školy 
a tradiční 3 předprázdninové koncerty v základní škole.
Začátkem září jsme uspořádali dodatečné talentové zkoušky a máme 
radost z 37 nových žáků, kterým přejeme, aby se jim u nás líbilo a byli 
spokojení s oborem, který si vybrali. 
O víkendu 8. - 10. září 2017 proběhlo tradiční soustředění našich žáků 
v rekreačním areálu Pecka. Své prstíky zde po prázdninách rozehří-
vali žáci kytarového oddělení, flétnový soubor Berušky a školní kape-
la Lama's band. Víkend to byl opravdu příjemný. I díky tradičnímu 
opékání buřtíků. Těšíme se na další soustředění zase v květnu. Dě-
kujeme městu Třebechovice pod Orebem za finanční podporu.
Na pátek 13. 10. 2017 přijal pozvání paní učitelky Jarmily Čechové 
Krečmerové vynikající profesionální hráč na příčnou flétnu, profesor 
Pražské konzervatoře a profesor na „Musik und Kunst Privatuniversi-
tät“ ve Vídni, pan Jan Ostrý. S sebou si přivezl svoji kolegyni, výbor-
nou klavíristku a rovněž profesorku Pražské konzervatoře, paní Silvii 
Ježkovou. Flétnového semináře se zúčastnili nejenom flétnisté z naší 
školy a z pořádající ZUŠ Kostelec nad Orlicí. Se svými žáky přijeli 
i učitelé ze ZUŠ z Rychnova nad Kněžnou a z Týniště nad Orlicí. 
Pan profesor Ostrý vyučoval mladé flétnisty před zaujatými pohle-
dy všech zúčastněných. Vedl seminář velice profesionálně a dokázal 
své cenné rady předat dětem s humorem a způsobem blízkým jejich 
věku. Celé odpoledne se tak neslo v radostné a přátelské atmosféře. 
Simona Vokounová (žákyně flétnové třídy naší školy): “Nejvíce mě 
zaujalo jeho vysvětlování, jak tvořit lepší tón. Bylo to super. Velice 
krásný byl i koncert, kterým pan Ostrý seminář zakončoval. Nikdy 
jsem nikoho neslyšela hrát na příčnou flétnu tak nádherně.“
Děkujeme městu Třebechovice pod Orebem a Spolku přátel ZUŠ 
Třebechovice pod Orebem za finanční příspěvek, který našim žákům 
umožnil účast na tomto zajímavém a přínosném setkání.
K nejpozoruhodnějším aktivitám naší školy v průběhu minulého 
školního roku patřila premiéra klasického baletu P. I. Čajkovského 
Louskáček, který nastudovali žáci všech ročníků tanečního oboru. 
Premiéra proběhla v Kulturním centru města Týniště nad Orlicí, pro-
tože v době uvedení v našem městě vzhledem k rekonstrukci nebyl 
k dispozici kulturní dům. Rádi vás informujeme o tom, že mladí ta-

Malí diváci na koncertu žáků ZUŠ Třebechovice pod Orebem v základní škole byli opravdu pozorní.
(Foto Jana Vavřínková)

Naše flétnistky na semináři Jana Ostrého.
(Foto Jarmila Čechová Krečmerová)
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Co chystáme:

• V listopadu proběhnou v našem DDM soustředění tanečníků, zá-
vody TRCA aut, kurs kresby a šachový turnaj.

• Sebeobrana pro dospělé se koná 1x14 dní (v sobotu od 10:00 
do 12.00) a to 4. a 18.11.a 2. a16.12. 2017

• Dne 8. 12. 2017 zveme všechny naše příznivce na Mikulášské sví-
cení. Sraz v 18.00 před DDM, lampion s sebou. Přivítáme se s Mi-
kulášem a společně půjdeme přes Oreb na „Bobkárnu“. Budeme 
svítit, zazpíváme si koledy, a v cíli si můžeme dát občerstvení. 

Všechny informace o konaných i připravovaných akcích, fotky a člán-
ky najdete na našich webových stránkách na www.ddmtre.cz 

Těšíme se na Vás Kolektiv DDM

ve vodním slalomu, ve kterém bodovali i naši členové a to nejen tra-
dičně Barbora Kliščová, Olga a Petr Samkovi a Karel a Oto Bohatý, 
ale i Matyáš Marek, Jiří Hanuš, Ondřej Jahna a Zuzana Haviarová.

• S klubem leteckých modelářů jsme uspořádali „Létání pro děti 
a dospělé“ a Drakiádu. Děti si vyzkoušely házení balzovými mo-
dely, skládání vlaštovek a zhlédly lety modelů.

 Na Drakiádě podaly děti skvělé běžecké výkony s draky (počasí 
bylo proti nám a nefoukalo) a samozřejmě se soutěžilo. Klub letec-
kých modelářů děkuje sponzorům - Union Cosmetic, Cyklo Vác-
lavek a Petra Pokorná - za krásné ceny pro vítěze. Porota ocenila 
zejména doma vyrobené draky Olgy Koudelkové, Verunky Has-
trdlové, Martina Kašpara a Zuzanky Kopecké a také nejvytrvalejší 
běžce. Nejoblíbenějším číslem obou akcí byl tradiční shoz bonbo-
nů na přistávací plochu z leteckého modelu, kde byly odměněny 
všechny děti.

• Od září jsme se stihli zúčastnit také několika soutěží, kde bodovali 
šachisté, judisti a TRCA auta (Jakub Blecha přivezl 2. místo z me-
zinárodního šampionátu). 

• Na podzimní prázdniny jsme uspořádali výlet do Pardubic na in-
teraktivní výstavu „Hry a klamy“, kam s námi jelo 20 dětí. Moc 
jsme si užili zvukové dělo i hlavolamy. V pátek jsme měli v plánu 
stopovanou z Týniště, ale počasí a vysoká nemocnost přihlášených 
nás donutila ke změně plánu, a tak jsme zůstali v Třebechovicích 
a dopoledne vyplnili hrami. 

• V rámci projektu „hodina 
pohybu navíc jsme připravili 
sportovně výtvarný program 
pro žáky 1. a 2. tříd zdejší 
ZŠ. V dvouhodinovém pás-
mu jsme rozhýbali opravdu 
všechny děti, ze kterých se 
u nás stali malí plavčíci nebo 
zástupci říše zvířátek. Proká-
zali zdatnost, mrštnost, sílu 
i spolupráci.

PROGRAM V DOMEČKU na měsíc listopad - prosinec 2017

14.11. út. BRAMBOROVÁ TISKÁTKA
zábava i pro ty nejmenší děti. Od 9,30 hod.

21.11. út. KAF(R)ÁRNA
znovu můžete přijít a trochu se zastavit a popovídat si. Čaj a rozpustná 
káva v ceně. Od 10 hod.

23.11. čt. „FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ“ 
jak naučit děti hospodařit s penězi? Kolik je ideální kapesné a k čemu 
by mělo sloužit? Naučí nás Mgr. Jana Kaplanová. Od 18 hod.

28.11. út. ADVENTNÍ VĚNCE
společně si uděláme první adventní výzdobu. V Domečku bude 
chvojí a tavná pistole, ostatní si každý donese sám podle vlastní fan-
tazie. Od 10 hod.

13.12. ne. ADVENT V DOMEČKU
divadlo, dílnička, koledy, cukroví…. Vánočně laděná neděle v Do-
mečku. Od 15 hod.

RODIČOVSKÉ
CENTRUM
DOMEČEK Z.S.

Flesarova 49, Třebechovice p. O.
Člen sítě Mateřských center

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

• Rádi bychom poděkovali za novou výzdobu tělocvičny Martinu 
Lasovskému a Vladimíru Markovi. Nový design potěší hlavně naše 
hip-hopové tanečníky, protože je ve stylu graffity.

15.12. út. MIKULÁŠ
po roce k nám opět přijde Mikuláš s andělem. 
Od 9 a 10 hod. Pro děti budou připraveny balíč-
ky, proto je třeba se nahlásit.

17.12. čt. VÁNOČNÍ POHÁDKA
 PSANÍ JEŽÍŠKOVI
v 8,45 hod. v MŠ. Sraz u školky v 8,30 hod.

12.12. út. TRADICE OČIMA DĚTÍ
povídání o Vánocích...jak je vnímají děti? A jak 
jejich rodiče? Praktické rady, jak si tento nád-
herný čas užít co nejvíce. Od 10 hod.

Rodičovské Centrum Domeček z.s.
Flesarova 49, 503 46 Třebechovice p. O.
rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230

tradiční zahájení příchodu Vánoc
čeká nás divadélko s pohádkou, tvořivá dílnička,

vánoční koledy i cukroví

Neděle 3. prosince 2017 od 15 hodin
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19.12. út. VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK
posezení nad kávou, čajem, cukrovím…. Přijďte trochu zarelaxovat 
v tomto hektickém období. Od 9,30 – 11,30 hod.

ZVÝHODNĚNÝ SYSTÉM VSTUPU
NA SLEVOVÉ KARTY!

DALŠÍ INFORMACE A PRAVIDELNÝ PROGRAM
NAJDETE NA  www.rcdomecek.com

SKAUTI
Říjen je v indiánské řeči nazýván měsícem padajícího 
listí. My bychom si ho mohli přejmenovat na měsíc in-
tenzivního skautování. Posuďte sami. V sobotu 7. října 
vyrazili vlčáci na svou výpravu. Došli až na naši štěn-
kovskou základnu, kde hráli hry a pěkně se při nich rozhýbali. Jelikož 
jim počasí ten den moc nepřálo, rozhodli se přesunout se zpět do na-
šeho skautského domova. Tam se usušili, zahřáli se a promítli si tá-
borové fotografie. Alespoň takto se vrátili do teplých a slunných dnů. 
O týden později se vypravilo 30 členů našeho střediska do Stěžer, kde 
jsme společně s místními skauty oslavili 70 let založení jejich středis-
ka. A nebyla by to řádná skautská oslava, kdyby ji neprovázel pořád-
ný závod. A tak skauti ze Stěžer, Třebechovic a Chlumce soutěžili 
ve sleponavigaci, hlavolamech, přenášeli vodu za pomocí rozřezaného 
okapu, vytahovali (sádrovou) kobru z hořícího ohně a mnohé další. 
Byla to skvělá akce a moc jsme si ji užili. Hned následující čtvrtek 
byl pojat brigádně. V našem skautském domě proběhla brigáda dob-
rovolníků z jedné firmy, kteří nám připravili dřevo na zimu, natřeli 
klubovny a uklidili areál ve Štěnkově. Abychom se jim na skauťáku 

Rodičovské Centrum Domeček z.s.
Flesarova 49, 503 46 Třebechovice p. O.
rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230

TRADICE
očima dětí

Beseda s psycholožkou
Jak předávat dětem tradiční zvyky svátečních dní, povídání

o postavách Ježíška, čerta, anděla a Mikuláše.

Úterý 12. prosince 2017 od 10 hodin.

Program se koná v rámci projektu „Rodina a rodičovství 2017”
a je podporován z grantu MPSV a Královéhradeckého kraje.

nepletli, pomohlo na oplátku zhruba 30 z nás v borském lesoparku 
s odklízením větví po těžbě. Za zhruba hodinu a půl jsme odvedli 
notný kus práce. V sobotu se na skauťáku sešli skauti a skautky. Ka-
ždý oddíl měl samostatně akci nazvanou Halloween. Proto všichni 
dorazili v kostýmech, vymazlených a řádně děsivých. K tomu měli 
připraveno řadu pokrmů, třebas řízky udělané jako prsty, do červena 
obarvený květák, pavouky ze sušenek. No jednoduše řečeno, vyblbli 
se a o tom celá ta akce byla. Po přespání, v neděli, vše po sobě uklidili 
a vyrazili domů. Tak vidíte, že jsem nelhal , to nás do konce roku čeká 
ještě mnoho akcí. 

Zapsal: Přemysl Pistora



Třebechovické Haló str. 11

Co by mohly vyprávět
třebechovické domy… (pokračování)
V minulém pokračování jsme odbočili z Komenského ulice do ulice 
Pod Zahrady. Dnes se seznámíme s částí domů po levé straně smě-
rem k Boru.

Čp. 148
V roce 1777 byl majitelem domu Jan Suk, v roce 1812 Johann Suk 
a v roce 1852 Antonín Prokeš. Odstupním listem z roku 1862 přešlo 
právo vlastnické na Josefa a Alžbětu (roz. Prokešovou) Vašátkovy. 
Dál přecházelo vlastnictví v rodině, odstupním listem z 21. 12. 1895 
se Alžběta Vašátková stala majitelkou celého domu, dalším odstup-
ním listem z roku 1897 přešlo vlastnictví na syna Antonína Vašátka. 
Smlouvou trhovou ze 4. 5. 1930 se majitelem stal jeho syn Josef Va-
šátko. V roce 1986 nemovitost zdědily jeho děti, Josef Vašátko ml. 
a Miluše Svobodová. V rodině zůstává doposud.

 Něco z historie

Dům čp. 148 krátce po přestavbě ve třicátých letech 20. století

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Pobytové
středisko Kostelec nad Orlicí

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Česká křesťanská akademie

srdečně zvou 
na výstavu výtvarných prací žadatelů o mezinárodní ochranu

CESTA VEDE ZA SLUNCEM

VÝSTAVA BUDE PŘÍSTUPNÁ
V EVANGELICKÉM KOSTELE

V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM
(NÁMĚSTÍ čp. 19) 

OD 21. LISTOPADU DO 6. LEDNA

ZAHÁJENÍ PROBĚHNE 
V ÚTERÝ 21. LISTOPADU 2017 V 18.00,

PŘI VERNISÁŽI VYSTOUPÍ
KLIENTI A VEDENÍ POBYTOVÉHO STŘEDISKA

UVEDENÍ + ZPĚVY KOLED
SAMUEL WEINFURTER – KYTARA

MATĚJ ČAPEK – CELLO

ČESKÁ
KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

A TŘEBECHOVICKÉ
MUZEUM
BETLÉMŮ

srdečně zvou na přednášku

PROČ, KDY A JAK ZAČALI KŘESŤANÉ
SEPISOVAT SVOJE DĚJINY?

hostem bude
Mgr. PETR POLEHLA, Ph.D.

(pedagog, Univerzita Hradec Králové )
v úterý 12. prosince 2017 od 19.00 hod.

ve vestibulu Třebechovického muzea betlémů

FARNÍ SBOR
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

srdečně zve na

ADVENTNÍ VARHANNÍ ZASTAVENÍ
(S PŘEKVAPENÍM)

VYSTOUPÍ
JIŘINA DVOŘÁKOVÁ - MAREŠOVÁ

KONCERTNÍ VARHANICE, PŮSOBÍ NA HUDEBNÍ 
A TANEČNÍ FAKULTĚ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ 
A NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

V NEDĚLI 3. PROSINCE 
OD 16.00 V EVANGELICKÉM KOSTELE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
DALŠÍ INFO NA TEL: 495 592 387 NEBO 774 074 433
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Antonín Vašátko v roce 1925 postavil nejprve novou kolářskou dílnu 
s příslušenstvím a obytnými místnostmi, v roce 1935 Josef Vašátko 
pak provedl přestavbu domu na patrový.
Antonín Prokeš byl krupař. V roce 1860 se jeho dcera Alžběta pro-
vdala za kolářského tovaryše Josefa Vašátka. Tím začala mnohaletá 
tradice kolářství v tomto domě, ve které pokračoval jeho syn Antonín 
a později rovněž vnuk Antonín. Jako koláři vyráběli např. saně, oje 
a kola k žebřiňákům a mnoho dalších výrobků. V roce 1912 dostal 
Antonín Vašátko povolení k používání elektromotoru ve stávající ko-
lářské dílně. Měl tři děti, kolářskému řemeslu se vyučil starší syn. 
Živnost kolářskou ukončil kolem roku 1935 a od té doby měl u domu 
pouze drobné hospodářství (ze zvířat např. koně, krávu, kozu, hospo-
dařil na loukách a polích). Zemřel v roce 1941. Z prvního manželství 
měl syna Antonína, který zůstal v Třebechovicích a dceru Růženu, 
která se odstěhovala do Čáslavi. Po ovdovění se oženil s Annou Bran-
dejsovou a měli syna Josefa. Ten byl povoláním voják, často se stě-
hoval a do Třebechovic zajížděl s rodinou příležitostně. Měl pět dětí, 
z nichž dnes žije jen nejmladší dcera Miluše.
V domku bydlela rodina. V roce 1890 to byl kolářský mistr Josef Va-
šátko s manželkou Alžbětou a syny Josefem a Antonínem, v roce 1921 
pak kolář Antonín Vašátko s druhou manželkou Annou, dcera Růže-
na, syn Antonín s manželkou Helenou a syn Josef. V roce 1930 zde 
byl uveden kolář Antonín Vašátko s manželkou a nejmladším synem 
Josefem, který byl úředníkem. Později tu bydlela s Antonínem Va-
šátkem tchyně jeho syna Josefa – Františka Krolopová, která tu žila 
až do své smrti v roce 1973. Po odchodu do důchodu tu až do roku 
1985 bydlel Josef Vašátko. Dál byl dům rodinou využíván převážně 
k rekreačním účelům a nyní zde bydlí majitelka domu.

Machovských, v zadní části Marie Machovská a její syn Josef s man-
želkou, v přední části směrem do ulice pak dcera Miroslava s rodinou.
Josef Machovský zde žil do roku 1959, jeho manželka Marie do roku 
1988. Jejich syn Josef tu žil do roku 1976. Dcera Miroslava, provdaná 
Pojmanová, tu žila do roku 1994, její manžel Vilém Pojman do roku 
1973. Jejich syn Vilém se odstěhoval.

Čp. 149
V roce 1777 byl majitelem tohoto domu Jan Satrapa, v roce 1812 Jo-
hann Wewerka. Smlouvou trhovou z 15. 5. 1862 se majiteli stali An-
tonín a Anna Pitrovi. Odstupním listem z 5. 3. 1897 se Anna Pitrová 
stala majitelkou celého domu. Další změna vlastnictví byla v roce 
1906, kdy se majitelkou stala Anna Podolníková, smlouvou odstup-
ní z roku 1928 přešlo vlastnictví na Josefa a Aloisii Kučerovy. V roce 
1937 se Aloisie Kučerová stala majitelkou celého domu. Příklepem 
v roce 1941 pak bylo právo vlastnické připsáno Josefu Machovskému. 
V roce 1943 byla polovina domu přepsána Marii Machovské, v roce 
1946 pak celý dům. Vlastnictví domu se později předávalo v rodině. 
Současný majitel se vlastníkem stal na základě dědictví v roce 1999.
Tento dům byl také původně dřevěný, v roce 1942 Josef Machovský 
provádí přestavbu domu a v roce 1947 pak dochází na adaptaci kolny, 
zřízení dílny, obytné místnosti a přístavbu I. patra s příslušenstvím. 
Již mnoho let v domě nikdo nebydlí a dům je celkově zchátralý.
Josef Kučera, jeden z majitelů domu, byl obchodníkem s ovocem. 
V roce 1928 obdržel povolení pro obchod zeleninou, ovocem, más-
lem, vejci, drůbeží a mlékem. Další majitelé domu, Josef a Marie 
Machovští, vyráběli panenky a loutky, které prodávali po poutích, 
porcinkulích a trzích. V roce 1942 dostal Josef Machovský povolení 
ke stavbě dílny na loutky a jiné šité předměty. Později tu pak měli 
majitelé výkup – sběrnu kůží.
V roce 1890 tu bydlel majitel obchodu s dobytkem Antonín Pittr 
s manželkou Annou. V roce 1921 zde bydlel majitel obchodu s potra-
vinami Josef Kučera s manželkou a pěti dětmi, z nichž některé byly 
již dospělé, dále František Bastl s manželkou a třemi dětmi a Anna 
Micková se dvěma dětmi. V roce 1930 tu pak bydlely rodiny Kučero-
vy: mlékař Josef Kučera s manželkou a čtyřmi dětmi, syn automontér 
Josef Kučera s manželkou a dvěma dětmi. Později tu bydlela rodina 

Foto č. 3: Dům čp. 149 (vpravo) v době výstavby základní školy

Pohled do kolářské dílny Antonína Vašátka

Čp. 150 
V roce 1777 byl majitelem domu Jan Janda, v roce 1812 Johann Janda. 
Dalším majitelem byl Jan Tyč, smlouvou odstupní z 18. 4. 1883 se 
majitelkou stala Anna Hloupá, rozená Tyčová. V roce 1883 dům kou-
pili Anna a Jan Stodůlkovi. V roce 1885 se na základě odstupního listu 
stal Jan Stodůlka majitelem celého domu a v roce 1894 nemovitost 
přešla na jeho dceru, Antonii Stodůlkovou. Antonie Stodůlková byla 
provdaná Štěpánková. Odstupním listem z 23. 2. 1938 se majitelkou 
stala Růžena Rázlová, rozená Štěpánková. Dalším vlastníkem domu 
byl od konce 50. let 20. století její syn Karel Rázl. Od něho nemovi-
tost v roce 1984 koupila jeho neteř Božena Provazníková s manželem 
Lubošem. Další majitelkou domu se pak v září 2005 stala jejich dce-
ra Renáta Novotná. Od října 2007 je dům ve vlastnictví současných 
majitelů.
V tomto domě bývalo hospodářství. S tím souvisela i řada přestaveb 
a přístaveb. V roce 1882 Jan Tyč provedl přístavbu nové kůlny a no-
vého chléva, v roce 1904 Adolf Štěpánek přístavbu chléva, v roce 1941 
Růžena Rázlová stavbu kolny, sklepa, přístavbu chléva, nadezdívku 
stodoly a v roce 1945 podezdění vyhnilých obvodových stěn. V roce 
1949 pak Růžena Rázlová postavila na místě starého dřevěného 
domku nový, zděný obytný dům. Ten stál v místech dnešní garáže. 
Současný obytný dům byl postaven v letech 1959-60 jako přestavba 
a přístavba k původním chlívům. Celkovou vnitřní rekonstrukcí pro-
šel dům v roce 2006.
Hospodařilo se tady i v době, kdy dům vlastnili Štěpánkovi. V hos-
podářství měli vedle dalších zvířat také koně, se kterými rozváželi 
hrnčířům zboží po blízkém okolí, ale i dál, třeba až na Moravu. Další 
majitelka, jejich dcera, Růžena Rázlová, také hospodařila. Po vzniku 
JZD to měla čím dál těžší a v roce 1956, podle vyjádření komise, 
„se hospodářství Růženy Rázové pokládalo za vysoce úpadkové. 
V hospodářství pracovala sama, hospodářská stavení měla v desolá-
tním stavu a pole obdělávala nedbale“. Její manžel odešel pracovat 
do dolů. 
V roce 1890 tu bydlel majitel polního hospodářství vdovec Jan Stodůl-
ka s dcerami Antonií a Annou, v roce 1921 pak rolník Adolf Štěpánek 
s manželkou a třemi dětmi a čtyři další lidé. V roce 1930 tu bydlel 
rolník Adolf Štěpánek s manželkou. Dál tu bydleli Rázlovi.
Antonín Rázl zde byl veden do počátku šedesátých let 20. století, 
ale již dříve se odstěhoval. Jeho manželka Růžena tu žila až do roku 
1982. Syn Josef se učil horníkem a po vyučení zůstal v Teplicích, 
dcera Jitka se v roce 1952 odhlásila a odstěhovala. Další dcera 
Božena, provdaná v roce 1958 Micherová, se také odstěhovala. 
Pracovala čtyřicet let jako kuchařka v restauraci „U radnice“ na tře-
bechovickém náměstí. Doma zůstal svobodný syn Karel, který se 
vyučil čalouníkem. Žil zde od narození v roce 1938 až do roku 1999.
Několik následujících let byl dům neobývaný.V letech 2004 – 2007 
tu žila Renáta Novotná s rodinou a od roku 2007 zde bydlí současní 
majitelé.
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Čp. 151 a čp. 664
V roce 1812 byl majitelem Wenzel Satrapa. Smlouvou trhovou ze 17. 
8. 1861 se majitelkou jedné poloviny stala Anna Bartošová, která se 
v roce 1883 stala majitelkou celého domu. V roce 1885 dům koupila 
Marie Dvořáková a v roce 1903 Marie Horáková. V roce 1905 přešlo 
vlastnictví domu koupí na Josefa Nováka a Františku Novákovou. 
Odstupním listem z roku 1918 se majitelem stal Ladislav Novák, 
smlouvou trhovou z roku 1922 pak Anna Nováková. V roce 1932 dům 
koupili Antonín a Anna Holubovi. V roce 1957 dům přešel na Jindři-
cha Talavaška a Zdeňku Talavaškovou, roz. Holubovou. V roce 2002 
se majiteli stali jejich vnučka Martina Andrysová a Petr Vinklář. 
 V roce 1932 Antonín Holub zrušil část chlévů navazujících na dům 
čp. 151 a zřídil z nich obytné místnosti. Přístavek dostává samostat-
né čp. 664. Další úprava hospodářských přístavků a chléva proběhla 
v roce 1957. Na dvoře také stávala obytná dřevěná chata. V roce 2008 
přední část, která měla původně čp. 151 a která byla již delší dobu ne-
obývaná, byla zbořena, zadní část s původním čp. 664 , byla zbořena 
v roce 2009. Na pozemku stojí novostavba domu s čp. 1341.
Josef Novák byl obchodník hovězím dobytkem. V roce 1914 dostal 
povolení k používání chlévů k obchodu hovězím dobytkem. Jeho 
syn Ladislav Novák byl rolník a trhovec. V roce 1923 dostal povolení 
na obchod zbožím galanterním, trikotovým, cukrovinkami po trzích 
a poutích, které po něm převzala Julie Nováková. Ta v roce 1928 
ukončila provozování živnosti obchodu zbožím střižním, galanterním, 
trikotovým po trzích a poutích. Další majitel domu, Antonín Holub, 
měl rámařství. 
V roce 1890 tu bydlela Marie Dvořáková se synem Josefem, dále hrn-
čířský dělník Karel Bednář, jeho manželka Marie a děti Adolf a Marie. 
V roce 1921 tu bydlela rolnice, v té době vdova, Františka Nováko-
vá se třemi dětmi, dělník Josef Bartoš s manželkou a třemi dětmi, 
Aloisie Roubalová a ještě dalších deset osob včetně dětí. V roce 1930 
tu bydlel trhovec Ladislav Novák s manželkou a jejich schovanec Jan 
Bačkorář. V čp. 664 po roce1930 bydlel kamnářský pomocník Josef 
Brandejs s manželkou a dvěma dětmi a Václav Brandejs, který měl 
obchod s mlékem. V obou čp. pak později bydlela rodina majitelů. 
Antonín Holub zde žil do roku 1961, jeho manželka Anna do roku 
1957. Bydleli v přední části spolu se čtyřmi dětmi. Dcera Božena se 
v roce 1928 provdala za Karla Bednáře a odstěhovala se, syn Bedřich 
se v roce 1941 oženil a odstěhoval, dcera Marie, provdaná Vorlíčková 
se v roce 1939 také odstěhovala. Nejmladší dcera Zdeňka se v roce 
1940 provdala za Jindřicha Talavaška a nějaký čas bydlela v přistavě-
né chatě na dvoře. Po roce 1958 pak bydleli v přestavěné zadní čás-
ti domu. Měli tři děti. Dcera Anna, provdaná Mařáková zde bydlela 
do roku 1966, kdy se odstěhovala, syn Jindřich se v roce 1967 oženil 
a odstěhoval do Hradce Králové a nejmladší dcera Zdeňka, provdaná 
Andrysová zde bydlela do roku 1977, kdy se také odstěhovala. Byd-
lela tu také v letech 1981 – 1986 vnučka Talavaškových, Vladimíra 
Kindlová s rodinou. Jindřich Talavašek byl mistr čalounický a žil zde 
do roku 1987, Zdeňka Talavašková do roku 2007.
Zdeňka Holubová, provdaná Talavašková vstoupila v 1. třídě školy 
do skautu a zůstala mu věrná celý svůj život. 

Foto č. 4: Čp. 151 krátce před svým zbořením v roce 2008

 Kultura

Třebechovické
muzeum betlémů (TMB)
Nevím, zda existuje hezčí funkce než být poslem dobrých 
zpráv. A já mám pro všechny třebechovické občany zprávu 
velmi dobrou – dokument o restaurování slavného Proboštova 
betléma je hotov. 

Dvacet minut, které mapují díky podkladům z dokumentů České 
televize, odvysílaným už v roce 1965, zrod tohoto majestátního díla. 
Především přibližují jeho generální restaurování. Těchto dvacet mi-
nut ve vás vyvolá pokoru, ale především hrdost a pýchu na třebecho-
vické rodáky.

Časosběrný dokument totiž přináší nejen atraktivní záběry do zákuli-
sí betlému rozebraného na nejmenší kousíčky, ale zachycuje i neko-
nečnou trpělivost a citlivý přístup restaurátorů Ateliérů Bárta. Přináší 
také důkaz o nadšené a užitečné spolupráci odborníků mnoha odvět-
ví, kteří se přičinili o to, že tato chlouba nejen Třebechovic, ale celé 
České republiky se skví opět v plné nádheře. A teď se na ni budou 
moci podívat i ti, co ještě cestu do Třebechovic nenašli. Jsem však 
přesvědčena, že po zhlédnutí dokumentu ji najdou.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se o dokument Nejslavnější bet-
lém světa přičinili, ale vlastně všem, co se na generálním restaurování 
díla podíleli. Těm, co na něj sehnali finanční prostředky, vybrali tu 
správnou restaurátorskou firmu, ale i další spolupracovníky. Také 
těm, co našli finance na natočení dokumentu a neztratili důvěru v něj 
ani při překážkách, které se objevily. Velký dík patří například i tře-
bechovickým maminkám, které se se svými roztomilými ratolestmi 
zúčastnily natáčení.

Je zcela nevídané, jak dokázali spojit síly, um, nadšení, dovednost, 
organizační schopnosti lidé mnoha funkcí, odborností, aby se dílo po-
vedlo. Ještě snad nikdy jsem nezažila takovouto sounáležitost, kdy 
nikdo nehledal výmluvy, proč by něco nešlo, ale naopak, snažil se 
pomoci ze všech sil. A že se opravdu povedlo, se můžete přesvědčit 
na vlastní oči.

Zveme vás do Třebechovického muzea betlémů na dokument Nej-
slavnější betlém světa, aneb geniální dílo třebechovického mis-
tra Probošta.

Renata Pazderová,
 ředitelka TMB

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

ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

Jedná se o hloubkové čištění
profesionálním strojem.

Kvalitně za rozumnou cenu

a s dopravou zdarma.

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

Prodám novější byt 2+KK v Třebechovicích p. O.,
1. poschodí ze 2, balkon, zděné jádro. Ne RK! Tel.: 777 801 500
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POZVÁNKA NA KATEŘINSKÝ JARMARK

Středisko místní kultury při Třebechovickém muzeu betlémů 
Vás srdečně zve na Kateřinský jarmark. Na rozmanitý sortiment zbo-
ží a lákavé občerstvení se můžete těšit v sobotu 25. listopadu 2017 
od 8:00 - 14:00 hod.

NEDĚLE 3. prosince 2017   17.30 hodin
Rozsvícení

vánočního stromu 2017
V rámci zahájení vánočního programu a rozsvícení vánočního stromu 
s promluvou starosty města se Vám opět jako každým rokem před-
staví TŘEBECHOVIČTÍ TRUBAČI. Nebude chybět ani tradiční 
slavnostní OHŇOSTROJ, který bude v letošním roce doprovázen 
tematickou hudbou.

KULTURNÍ AKCE

PÁTEK 17. listopadu 2017  od 17.00 hodin
CIRKUS BUDE

(tato událost není pořádaná TMB a Kulturním střediskem Třebecho-
vice.
Pro rezervaci vstupenek prosím navštivte následující stránky:
www.skupinamistral.cz/cirkus-bude )
Hra „Cirkus bude“ spojuje umění artistů do jednoho komplexního 
představení. Diváci se mohou těšit na všechny hlavní členy, kteří nás 
budou bavit více jak hodinu.
Akrobaté předvedou cviky v odvážných výškách. Kouzelník překvapí 
neuvěřitelnou iluzí. Uvidíte fakíra, který se nebojí ohně ani ostrých 
střepů a artistu, který na svém těle dokáže roztočit neuvěřitelný po-
čet obručí. Samozřejmě nechybí ani klaun, který mezi jednotlivými 
vystoupeními pobaví nejen děti. Celé představení je pak završeno 
ohnivou show.
Na vystoupeních je možné zakoupit drobné občerstvení nebo suve-
nýry na památku. Vstupné: základní 95,-Kč zlevněné 65,-Kč

NEDĚLE 26. listopadu 2017   19.00 hodin
Vladimír Hron - Abeceda hvězd

Všestranný, jazykově vybavený moderátor, showman, scénárista, tex-
tař, ale především vynikající zpěvák. Do povědomí televizních divá-
ků se zapsal v roce 2000, kdy představil svoji Abecedu hvězd a stal se 
nekorunovaným králem hudebních imitátorů. Vladimír při živém vy-
stupování dokáže skvěle pobavit a rychle strhnout publikum na svoji 
stranu, za což u pořadatelů sbírá plusové body.
Předprodej v Informačním centru Třebechovice pod Orebem

ÚTERÝ 5. prosince 2017   16.30 hodin
Masarykovo náměstí 

MIKULÁŠI, MIKULÁŠI….
Svatý Mikuláš přijede společně 
se svojí družinou – čerty a anděly 
v kočáře taženém koňským spře-
žením na Masarykovo náměstí 
za doprovodu třebechovických Tru-
bačů. Pro děti je připraven zábavný 
program. 

Za divadlem
do Třebechovic pod Orebem
Tradiční podzimní divadelní přehlídka
ochotnických souborů Symposion 2017
s podtitulem:

„Divadlo nás baví“
se nám pomalu chýlí ke konci

Letošní 46. ročník začal 7. října a potrvá  do 18. listopadu

Srdečně Vás zve Středisko místní kultury při Třebechovickém mu-
zeu betlémů ve spolupráci s DS Symposion.
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Sobota 11. listopadu 19.00 hodin
DS Symposion
Naďa Míková:

Mužkaření
Komedie z divadelního prostředí o jedné zvláštní technice lovu

Sobota 18. listopadu 19.00 hodin
Ochotnický soubor Kvasiny
Jan Vácha:

Kolombová
Bláznivá komedie je o jednom ukradeném diamantu s názvem Rů-
žový Ptakopysk. Ten si snad jen z pošetilosti koupil bohatý Lord 
Ham-milk-ton. Koupí diamantu se o lorda začnou zajímat různí lidé. 
Je o něho zájem i ze strany médií. Po krátké době hry diamant záhad-
ně zmizí. Lord a James proto povolají přítele Konstábla Crashmana, 
po jeho marném a možná i spíš neschopném pátrání se rozhodnou 
povolat jiné detektivy, a to z celého světa.

Vstupné na jednotlivá představení
dospělí 90,- Kč,
dětská 50,- Kč,
permanentní vstupné 500,- Kč

Předprodej a rezervace vstupenek:
Informační centrum Třebechovice pod Orebem

Rezervace nutné vyzvednout nejpozději 1 den před jednotlivém 
představení – posléze propadnou

www.betlem.cz
Změna programu vyhrazena

Přehlídku doprovází 
výstava obrazů třebechovického malíře

Václava Šrámka (1877 – 1965),
která je přístupná hodinou před zahájením

každého představení spolu s možností občerstvení.

Nové výstavy betlémů v TMB

Od 17.listopadu si muzeum pro své návštěvníky připravilo 
dvě nové výstavy, které Vás naladí na blížící se období ad-
ventních svátků. První výstava Betlémy z Orlických hor Vám 

představí lidové řezbáře z tohoto malebného kraje východních Čech. 
Na druhé výstavě Malované Vánoce již nasajete atmosféru vánočních 
svátku, prohlédnete si betlémy a vyšívané obrazy pana Milana Brodi-
ny ze Dvora Králové. Na adventní víkendy připravujeme doprovodné 
programy v podobě ukázek malování papírových figurek a řezbářů při 
vyřezávaní dřevěných betlémů. 

V sobotu 2.12. a 16.12. od 9,00 do 17,00 hodin bude Věra 
Priharová předvádět návštěvníkům, jak vzniká papírová fi-
gurka do betlému. 

Druhý adventní víkend ukázky řezbářských prací – podrob-
nosti budou ještě upřesněny. 
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Třebechovičtí hokejisté vedou
po první čtvrtině základní části
tabulku krajské ligy!
V neděli 29.9.2017 odehráli 
muži našeho oddílu SK posled-
ní zápas prvního kola. V sedmi 
zápasech jsme ztratili pouze 
3 body a z 21 možných jsme 
získali celých 18 bodů. Díky 
lepšímu vzájemnému zápasu 
jsme se vyšplhali na první místo 
v tabulce (před HC Jičín), což 
v Třebechovicích již dlouho ne-
pamatujeme.
Rádi reprezentujeme naše měs-
to, které nás tak podporuje, 
a prahneme po větší přízni di-
váků. Těm, příznivcům, kteří 
pravidelně nacházejí cestu na náš zimní stadión, moc děkujeme!
Lední hokej je krásná, rychlá a tvořivá hra a vězte, že je na co se dívat 
i v krajské lize.

Přijďte, Třebechováci, čekáme na Vás, chceme hrát pro Vás. 
Divácká kulisa právě k tomuto sportu neodmyslitelně patří!

 Sport

Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp Re Pp

1. TO SK Třebechovice pod Orebem 7 5 1 0 1

2. JN HC Jičín 7 6 0 0 0

3. NV Stadion Nový Bydžov 7 4 1 0 0

4. HR HC Wikov Hronov 7 3 0 0 1

5. JA HC Jaroměř 7 3 0 0 0

6. NA HC Náchod 7 2 0 0 1

7. NP BK Nová Paka 7 1 1 0 0

8. OO HC Opočno 7 1 0 0 0

ZPRACUJI
DAŇOVOU EVIDENCI,

ÚČETNICTVÍ VČETNĚ MEZD
V PROGRAMU POHODA.

Renata Francová
Třebechovice pod Orebem

ÚČETNICTVÍ

602 809 558

Informační centrum 
Třebechovice p. O.
nabízí:
- krásné vánoční pohledy a přání do obálky
 J. Škopka, V. Benáčkové, P. Peciny …

- stolní kalendáře na rok 2018 J. Škopka: 
 „Krkonoše a Poodkrkonoší“ a „U nás – Přijďte pobejt“

- novinka – magnetka PUZZLE 

Dovolujeme si vás upozornit na prodlouženou oteví-
rací dobu v prosinci. Třebechovické muzeum betlémů 
a Informační centrum bude otevřeno do 17.00 hodin. 
Podrobnou otevírací dobu naleznete na www.betlem.cz
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TENIS
Medailové umístění tenisového „A“ družstva dospělých

V letošním roce naše „A“ družstvo dospělých 
nastupovalo v krajské soutěži v sestavě Patrik 
Vaniš, Miroslav Fišer, Jana Tomášková, Dani-
ela Rydlová, Lucie Šebestíková, Jakub Novot-
ný, Tomáš Černý, Lukáš Praus, Josef Lochman 
a Tomáš Knížek. Cílem bylo obhájit medailová 
umístění z předchozích dvou let. Tento cíl se 
podařilo splnit a se čtyřmi výtěznými utkáními 
naše „A“ vybojovalo 3. místo, když po kvalitních výkonech porazilo 
SK Rychnovek (7:2), TK Sport Kramolna (6:3), LTC Jaroměř (7:2) 
a Nespin Rychnov n. Kněžnou (7:2). Nad síly „A“ družstva byly 
v letošním roce teamy na prvních dvou místech: Tenis-Centrum Hr. 
Králové „D“ (2:7) a TJ Chlumec n. Cidlinou (2:7). Po vyrovnaném 
průběhu naše „A“ podlehlo též TK Dynamu Hradec Králové „B“ 
(4:5). Konečné umístění má tak následující podobu: 

Pořadí Klub Vítězství Porážky Zápasy Body 

1 TENIS-CENT-
RUM DTJ HK D 7 0 59:4 14

2 TJ Chlumec 
n/Cidlinou A 6 1 45:18 13

3 SK Třebechovice 
pod Orebem A 4 3 35:28 11

4 SK Rychnovek A 4 3 28:35 11

5 TK SPORT,o.s. 
Kramolna 3 4 31:32 10

6 TK Dynamo 
Hradec Králové B 3 4 25:38 10

7 LTC Jaroměř 1 6 12:51 8

8 Nespis z.s., 
Rychnov. n. K. 0 7 17:46 7

Podrobné výsledky všech letošních mistrovských utkání, včetně vý-
sledků „B“ družstva dospělých a družstva dorostu, jsou dostupné 
na oddílových webových stránkách www.sktrebechovice-tenis.cz. 

Sportovní klub Třebechovice p. O.,
z.s. výbor tenisového oddílu

Finito 2017

V sobotu 7.10.2017 se ráno sešli v teni-
sovém areálu opravdoví tenisoví nad-
šenci, aby zakončili sezónu 2017. Akce 
se koná již několik let pod zavedeným 
názvem Finito. 
Letos byla rekordní účast, 12 deblo-
vých dvojic + 5 párů složených z dětí 
a jejich rodičů. Turnaj byl zahájen 
netradičně hodinovou brigádou, kdy 
bylo odstraněno z kurtů napadané 
jehličí a listí po předchozí kalami-
tě. Losem vytvořené páry rozehrály 
ve 2 skupinách vzájemné zápasy, je-
jichž vítězové se měli utkat o výhru 
a získání putovního poháru na 1 rok. 
Turnaj byl přerušován dešťovými pře-
háňkami a plánovanými přestávkami na konzumaci grilovaného zví-
řete. Bohužel závěrečný silný déšť způsobil, že turnaj dohrála pouze 
kategorie dětí a rodičů. Vítězem se stala Natálka a Ondra Tošnerovi. 
Dalšími vítězi turnaje Finito 2017 se stali průběžně vedoucí páry 
ve skupinách Josef Vaniš + Pavel Kubiček a Patrik Vaniš + Standa 
Novotný. Gratulujeme.

Turnaj byl podrobně podroben rozboru ve vyhřáté klubovně oddílu. 
Všichni se shodli, že přes nepřízeň počasí byla akce úspěšná, důstojně 
zakončila úspěšnou sezónu. Zároveň se těšíme na novou sezónu, kdy 
nás čekají v květnu a v červnu soutěže družstev, v létě tradiční turna-
je jednotlivců a na konci opět Finito 2018 ! 

T. Černý

Účastníci tenisového turnaje FINITO (foto T.Černý)
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Běleč
Nejen obyvatelé Bělče nad Orlicí, ale i naši sousedé z okolních obcí 
se zájmem sledují rekonstrukci bývalé evangelické školy na novou 
budovu obecního úřadu.
V letošním roce jsme podali tři žádosti o dotace na opravu OÚ. Zís-
kali jsme dotaci z Programu obnovy venkova a z Havarijního progra-
mu Ministerstva kultury. Získané peněžní prostředky nám pomohly 
s touto náročnou investicí.V současné době jsou dokončeny veškeré 
stavební práce. Je dokončena hlavní budova, hospodářské stavení, 
parkoviště i terénní úpravy. Interiéry Obecního úřadu navrhlo a také 
dodává Interiérové studio SAB-Trafo z Nového Města nad Metují. 
Vše bude jistě hotové do slavnostního otevření.

Zveme všechny občany na Den otevřených dveří nové budovy 
Obecního úřadu v Bělči nad Orlicí. Koná se první adventní neděli 
3. 12. 2017 od 14:00 hodin.

Aleš Kodet, místostarosta

Dýně

Rčení „ani psa by nevyhnal“ se v posledním říjnovém víkendu ozý-
valo ve více bělečských domácnostech. Všichni jsme se obávali, aby 
se již 6. ročník Bělečské dýně vůbec uskutečnil. Naštěstí se přehlíd-
ka a zároveň soutěž o nejhezčí vlastnoručně vyřezanou dýni konala. 
Tedy i přes nepřízeň počasí jsme se sešli okolo 17. hodiny v lipovém 
parku. Někteří donesli svá díla v ruce, jiní najeli autem, aby záhy 
vyložili a naaranžovali své výtvory k jednotlivým stromům. Pořadate-
li jim bylo přiřazeno číslo, díky kterému se porota orientovala. Tím 
se stalo hodnocení anonymní. Autoři i ostatní se hřáli u ohně nebo 
u přistaveného vozu Bistra u Štěpánků, kde pan Štěpánek v hojném 
množství vařil svařáček či grog. Jen porota mrzla, obhlížela a hodno-
tila vystavené unikáty. Sem tam vítr sfoukl svíčku, ale jak to majitel 
zjistil, hned se snažil vše napravit, všem šlo o pěkný dojem.
Nakonec byla vyhodnocena první tři místa, i když rozhodování bylo 
opravdu náročné. Konkurence je čím dál větší.
Odcházeli jsme od pěkně rozsvíceného lipového parku, který díky 
panu Šebovi bude dělat radost příští večery všem okolo jedoucím 
i jdoucím. ☺

D. Voborníková

Jeníkovice
Píši řádky listopadového Haló a hlavou mi 
probleskávají nastávající starosti se zimním 
počasím. Vše nám začalo svátečním opravdu 
„větrným“ víkendem. Větší škody jsme ne-
zaznamenali. Měli byste být všichni v pořád-
ku. Listí se nám zbarvuje a padá, a padá….. 
A za chvilku to bude sníh. Na blížící se zimu 
a Vánoce nás upozorňuje nejen výrazné ochla-
zení, ale i připomínky všude kolem nás. Dětem přeji radostné očeká-
vání zimních radovánek.

Co se v Jeníkovicích událo?

Zásadní říjnovou akcí bylo již tradiční „kaštánkohraní“, no a přidalo 
se letos i „dýňobraní“. V sobotu 22. října se mnoho dětí sešlo i se 
svými rodiči na sále v místní hospůdce. Dýchlo na nás podzimní po-
časí spojené s podzimní hrátkami s kaštany a přípravou dýní na Hallo-
ween. V ten večer svítily dýničky po celých Jeníkovicích. Základ akce 
připravil opět spolek „Cihelna“. No a letos… Paní hospodská Romča 
připravila mnohé dýňové speciality, které k akci prostě patřily. Mys-
lím velmi vydařené odpoledne. Moc děkujeme. 

Co nás v Jeníkovicích čeká?

Neděle 26.11.2017 – tradiční podzimní zájezd do pražského diva-
dla „Broadway“. Tentokrát představení „Muž se železnou maskou“. 
Autobus bude přistaven v 11:30 hodin. K přiblížení představení Vám 
přikládám odkaz http://www.muzsezeleznoumaskou.cz/. 

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

Pátek 8. prosince – „Pomikulášská“ v jeníkovické hospůdce
– samozřejmě hlavně pro děti

Neděle 10. prosince 2017 – posezení pro seniory

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

A již jsou naplánované termíny
na jeníkovickou „plesovou“ sezónu:
Sobota 13.1. 2018 – Myslivecký bál
 

Sobota 17. 2.2018 – Ples SDH Jeníkovice
Sobota 3. 3. 2018 – Candrbál 
Sobota 17. 3. 2018 – Ples sportovců Jeníkovice

Poslední zářijový týden se sešli fotbalisté obce Běleč, aby rekapitulo-
vali letošní sezónu.
A sezóna to byla nadmíru úspěšná, pyšnit se můžeme vítězstvím 
na obou prestižních turnajích v Blešně a na domácí půdě v Bělči. Zdá 
se, že místní fotbal našel recept pro kombinaci zkušenosti s mládím 
a to je příslibem do budoucích let.
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Jeníkovický podzimní fotbal – podzimní sezóna je u konce

Domácí Hosté Datum Čas Výsledek

Stěžery B Jeníkovice 19.08.2017 17:00 0:0

Jeníkovice Libřice 26.08.2017 17:00 2:4 (1:3)

Hořiněves Jeníkovice 02.09.2017 17:00 6:4 (3:1)

Jeníkovice Malšova 
Lhota B 09.09.2017 17:00 4:1 (1:1)

Jeníkovice Lhota pod 
Libčany B 23.09.2017 16:30 7:0 (1:0)

Jeníkovice Sendražice 30.09.2017 16:30 1:2 (1:1)

Jeníkovice Stěžery B 07.10.2017 16:00 4:1 (1:1)

Libřice Jeníkovice 14.10.2017 16:00 6:1 (0:3)

Jeníkovice Hořiněves 21.10.2017 15:30 4:1 (3:0)

Sendražice Jeníkovice 28.10.2017 14:30 8:1 (3:1)

Ledce
V říjnu se v Ledcích událo:

7. 10. Branný závod požárnické všestrannosti
mladých hasičů v Olešnici v Orlických horách

Branný závod požárnické všestrannosti, kterým bylo zahájeno nové 
kolo hry „Plamen 2018“, se uskutečnil  za sychravého počasí 7. říj-
na v Olešnici v Orlických horách. Naši mladí hasiči předvedli krás-
né výkony. Mladší děti se umístily na 6. místě z celkového počtu 
23 družstev a starší na suprovém 2. místě z 21 družstev. Marek Prause 
a Dan Kulhavý pak na 1. místě, každý ve své kategorii dorostu. Z do-
sažených výsledků máme všichni obrovskou radost. 

Jeníkovice obsadily krásné 4. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho 
optimismu a sil do další sezóny. Blíže můžete vše sledovat na interne-
tových stránkách http://skjenikovice.wgz.cz/.
Upozorňujeme též na tradiční fotbálky, které budou od 4. listopadu 
každou sobotu od 14:00 hodin. Je nutné s sebou vzít i jinou vhodnou 
obuv (ne kopačky). Kope se již i na novém hřišti.

Stručně z obce

Nově vybudované hřiště již je možné používat. V současné době při-
pravujeme provozní řád, který bude schválen na nejbližším veřejném 
zasedání. Již nyní si můžete půjčit klíč případně u sportovců, nebo je 
na obecním úřadě (tedy přes Lenku Kosařovou nebo Václava Jánské-
ho). Na internetových stránkách obce je umístěn i rezervační formu-
lář. Blíže klidně volejte 724179758, Lenka Kosařová.

Společenská kronika

V měsíci říjnu oslavily své významné životní jubileum
jeníkovické maminky i babičky,
paní Růžena Hojná a paní Marie Marelová.
Oběma moc milým ženám přejeme
do dalších let hlavně zdravíčko, 
pohodu a šťastné chvíle se svými rodinami. 
Blahopřejeme.

Ing. Lenka Kosařová

14. 10. Uzavření sezony příznivců značky JAWA

V sobotu 14. října se příznivci a pořadatelé setkání přátel Jawy vydali 
na podzimní projížďku přes Bolehošť, Křivice, Ježkovice na rozhled-
nu Osičina nedaleko Přepych. Této jízdy se zúčastnila téměř dvacítka 
strojů různého stáří a typu. Na rozhlednu vystoupali téměř všichni,
aby se pokochali podzimní krajinou. Pak již následovala cesta zpět 
přes Přepychy, Očelice do Ledec na příjemné posezení ve vytopeném 
stanu u ledeckého koupaliště. Tato akce byla uspořádána Klubem 
netradičních nápadů v Ledcích jako poděkování všem pomocníkům, 
kteří se podílejí na přípravě a pořádání většiny letních akcí v naší obci. 

28. 10. X. Ledecké pouštění draků

V sobotu 28. října uspořádali místní hasiči už desátý ročník místní 
drakiády. V tomto roce se sešla na kopci Sruba z důvodu deštivého 
a větrného počasí jen necelá padesátka rodičů s dětmi. Draci létali 
krásně, vítr byl silný a studený. Pro všechny bylo připraveno teplé 
občerstvení a pro děti sladká odměna. Rozešli jsme se asi po hodině 
a půl, protože už byla všem opravdu veliká zima. 

Připravované akce 

 17. 11. Podzimní brigáda v obci - sraz v 9.00 hodin na návsi a hřišti
 9. 12. Zájezd do Prahy na muzikál „Mefisto“ (divadlo Hybernia),
  vstupenky jsou v prodeji od 2. listopadu 2017
  na obecní úřadu
 9. 12. Předvánoční setkání seniorů v kulturním sále
  Obecního hostince v Bolehošti

J. Zemánková, kronikářka obce

Stručné informace z obecního úřadu

Mimořádné veřejné zasedání proběhlo
v pondělí 23. října 2017 od 18.00 hodin na obecním úřadu.

V rámci zasedání bylo schváleno následující (výtah z usnesení): 
- předložená dokumentace Plánu společných zařízení pro Komplex-

ní pozemkové úpravy v k. ú. Ledce, kterou zpracoval Ondřej Pavlí-
ček, zodpovědný projektant firmy Agroprojekce spol. s r.o., Vysoké 
Mýto, k datu 09/2017

- předložená dokumentace Plánu společných zařízení pro Komplex-
ní pozemkové úpravy v k. ú. Klášter nad Dědinou, kterou zpra- Účastníci Branného závod, foto Ing. Jana Petříková
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coval Ondřej Pavlíček, zodpovědný projektant firmy Agroprojekce 
spol. s r.o., Vysoké Mýto, k datu 11/2017

Ostatní informace 

- byla dokončena oprava chodníku od čp. 58 po čp. 61, opravu zajis-
tila firma STAVIBET s.r.o. z Českého Meziříčí.

- v měsíci říjnu byla vybudována nová vodovodní přípojka na místní 
hřbitov, vybudování přípojky zajistila firma Štěpánek s.r.o.

- pan R. Kotyza provedl výsadbu nových keřů a dřevin na návsi, a to 
jako náhradu za keře, které byly vykáceny při opravách kanalizace.

- dne 17. 10. proběhl na obecním úřadu přezkum hospodaření obce 
za období 1. 1. - 17. 10. 2017, nebyly shledány žádné chyby a nedo-
statky.

- 21. 10. se uskutečnila tradiční akce „Podzimní sázení stromků“. 
Bylo vysázeno 30 nových stromků v místním „třešňáku“. Nové 
stromky přišlo pomoci vysadit 14 občanů.

- 20. - 21. 10. proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR.

„Ledecké pouštění draků“, foto Ing. Jana Petříková

Podzimní sázení stromků, foto Miloš Čihák

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR v Ledcích

Pořadí Název strany Počet hlasů Procenta hlasů

1. ANO 2011 61 33,33 %

2. ODS 23 17,69 %

3. KDU-ČSL 18 9,83 %

4. KSČM 16 8,74 %

5. SPD – Tomio Okamura 13 7,1 %

6. TOP 09 11 6,01 %

7. Česká pirátská strana 10 5,46 %

8. Starostové a nezávislí 8 4,37 %

9. ČSSD 7 3,82 %

10. Strana svobodných 
občanů 5 2,73 %

11. Realisté 3 1,63 %

12. ODA 2 1,09 %

12. Cesta odpovědné
společnosti 2 1,09 %

12. Rozumní – stop migraci 
a diktátu EU 2 1,09 %

15. Radostné Česko 1 0,46 %

15. Strana zelených 1 0,46 %

Volební účast byla 61,13 %, tj. 184 z celkových 301 voličů. 

Z celkových 184 hlasů bylo 183 platných hlasů.
M. Čihák, místostarosta obce
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Vysoký Újezd
Adventní koncert

Varhany v kostele sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě prošly v letošním 
roce větší opravou. Rád bych Vám tedy nabídl možnost se zaposlou-
chat do jejich krásného zvuku při adventním koncertu. Hostem bude 
diecézní organolog prof. Václav Uhlíř, který bude hrát na varhany, 
a některé body programu budou obohaceny sólovým zpěvem Hany 
Medkové. Přijďte se podívat v neděli 10. 12. 2017 v 16.00 hodin. Kon-
cert je benefiční, výtěžek bude použit na úhradu nákladů spojených 
s letošní opravou varhan.

Za organizátory srdečně zve
Jan Šlégr, farář

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

Program koncertu

Vysoký Újezd nad Dědinou
kostel sv. Jakuba

neděle 10. 12. 2017 v 16:00 hodin
J. S. Bach - Preludium a fuga a moll
 - Bist du bei mir
G. F. Händel - Koncert B dur pro varhany (1. věta)
 - Árie z opery Rinaldo
J. Haydn - Flötenuhr (výběr) 
 - Árie Gabriela z oratoria Stvoření
J. K. Kuchař - Fantazie d moll
A. Strébl - Ó salutaris hostia
F. X. Thuri - Hommage á J. K. Kuchař 
L. Sluka - Dvě Ave Maria
V. Uhlíř - Improvizace na adventní píseň Co již dávní proroci

Václav Uhlíř - varhany, Hana Medková – soprán
Václav Uhlíř (1954) Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové 
byl přijat na Akademii múzických umění v Praze do třídy Prof. Jiřího 
Reinbergera. Absolvoval v roce 1980 u Prof. Milana Šlechty. Během 
studia se úspěšně zúčastnil několika varhanních soutěží. Od roku 
1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hradci Králové jako 
varhaník a sbormistr. Od roku 1974 se soustavně věnuje koncertní 
činnosti u nás i v zahraničí. Zajímavé jsou rovněž nahrávky pro roz-
hlas a hudební vydavatele. Z jeho četných nahrávek pro rozhlas sto-
jí za zmínku zejména cyklus českých historických varhan, který se 
dodnes vysílá na stanici Vltava. Z diskografie, která čítá na 20 CD, 
je pozoruhodný zejména profilový kompaktní disk s názvem Česká 
varhanní tvorba. Od roku 1990 zastává na biskupství v Hradci Krá-
lové funkci diecézního organologa. Je rovněž spoluautorem publika-
ce Historické varhany v Čechách (Libri 2000) a autorem monografie 
Varhany královéhradecké diecéze (Garamon 2007). Za dlouholetou 
službu církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh bisku-
pa Mons. Dominika Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem 
XVI. vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.
Hana Medková (1977) absolvovala konzervatoř v Pardubicích 
ve třídě prof. J. Hamplové a koncertní a operní zpěv na Vysoké škole 
múzických umění v Bratislavě. Je laureátkou domácích i mezinárod-
ních pěveckých soutěží. Své pěvecké umění dále zdokonalovala pod 
vedením M. Fidlerové-Sopirové, Nancy Henninger a A. Carangela. 
Již během studií hostovala ve Slovenském národním divadle v Brati-
slavě, Státní opeře Praha a Moravském divadle Olomouc. Věnuje se 
koncertní činnosti, spolupracuje s domácími i zahraničními orchestry 
(Slovenská filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmo-
nie Hradec Králové, Wroclawska Orkiestra Kameralna Leopoldinum 
a další). Její doménou je zejména komorní hudba, repertoár zahrnuje 
duchovní, písňovou i operní tvorbu od baroka po současnost. Pedago-
gicky působí na Konzervatoři v Pardubicích, kde je zároveň vedoucí 
pěveckého oddělení. V současné době studuje doktorandské studium 
na Fakultě umění University Ostrava.

Očelice
Turnaj v nohejbale a volejbale – 30. září 2017

Poslední slunečný zářijový den jsme pojali sportovně. Muži soutěžili 
v nohejbale už od dopoledních hodin. Sešlo se 7 týmů po 3 členech. 
Ženy své zápolení započaly po 13. hodině v počtu 5 týmů, který dopl-
nily i naše mládežnické slečny. Zažilo se pár napínavých akcí a spous-
ta legrace. Fandili i ti nejmenší, kteří chtěli občas hrát i se svými 
maminkami na hřišti. Pro hladové hráče si p. Švoma mimo jiné při-
pravil tradiční dršťkovou polévku a grilovanou kýtu. Během dne jsme 
ještě uklidili obecní party stan, který od posvícení konečně vyschl 
po předešlém deštivém počasí. Míčovým hrám zdar !
Stupně vítězů:
NOHEJBAL: 1. m.- Moribundus, 2. m. – Pelesov,3. m. – Rychlý šípy
VOLEJBAL („čamburína“): 1. m. – Pusinky, 2. m. - Dědinky, 3. m 
– Sušenky

Halloweenské dlabání dýní – 27. října 2017

Říjen končí a je čas na strašení. A že těch strašidel v hasičárně bylo! 
Sešlo se přes dvacet dětí i se svými maminkami nebo babičkami, kte-
ré rády pomáhaly s vyřezáváním dýně. Na pomoc jim sloužily malé 
nožíky, nože, lžíce nebo i vrtačky. Žádná dýně nebyla stejná, každá 
se stala velikým originálem. Každý si své umělecké dílo mohl do-
nést domů, ale předtím se ještě děti vyfotily před hasičárnou i s je-
jich „pumpkins“. Bohužel foukal vítr, tak nám brzy zhasínaly svíčky. 
Nakonec se ještě starší slečny pustily do dlabání dvou větších dýní, 
které teď zdobí vchod na obecní úřad. Moc děkujeme p. Uhlířovi 
a J. Jakoubkovi z Očelic za sponzorské dýně.

Autor: Bc. Ivana Novotná
ocelice@wo.cz 

www.ocelice.trebechovicko.cz
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Nepasice
Několika slovy z Nepasic 

….v červenci oslavil své kulatiny, neboli 70. narozeniny, soused Ra-
domír MEJSNAR. Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. 
….v listopadu oslaví své kulatiny, sousedka Marta SAMKOVÁ. 
Do dalších let ji přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
….. dne 14.října nás reprezentoval na ČT AUTOR CUPU Richard 
KOREČEK. Potvrdil svoji formu a skončil na fantastickém 173. místě 
v absolutním pořadí. Gratulujeme! 
.... dne 27.října proběhl LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD., který byl 
zakončen ohňostrojem. 
….. velký poryv větru ve dnech 27. a 28. října způsobil materiální 
škody několika sousedům, hlavně na střechách. 
….. že nepasičtí fandí kultuře je vidět na divadelních představeních 
festivalu Symposion v Třebechovicích, kde se jich vždy několik sejde 
a fandí amatérským divadelníkům.
….. dne 11.listopadu pořádá SDH HASIČSKOU ZÁBAVU 
v Motoazylu.
….. na 1.adventní neděli (3.prosince) ROZSVÍTÍME NOVÝ 
VÁNOČNÍ STROMEČEK. Čas bude upřesněn.
….. a jedna na konec: „To, že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské 
štěstí.“ (Dalajlama)

Moje „reprezentace“ a bedna k tomu

Seděli jsme na Nepasově cyklomíli a při opékání buřtíků jsme dis-
kutovali o konci roku z pohledu cyklistiky. Zničehonic Ríša řekl: 
„Na začátku října se v Rychnově koná Dvouhodinovka dvojic. Potře-
buju, aby jel se mnou někdo a odjel alespoň jedno kolo, já pak dojedu 
zbytek. Potřebuju se zrušit, abych věděl, kde mám limit na další tý-
den, kdy pojedu ČT Autor cup.“ Já se ve slabé chvilce uvolil k tomu, 
že pojedu. To jsem ještě nevěděl, do čeho jdu.
V sobotu 7.října před naší bránou zastavilo auto, z něho vylezl usmě-
vavý Ríša se slovy: „Tak dělej, jedeme, závod čeká!“. Naložili jsme 
moje kolo, přidali proteiny, pití a vyrazili jsme.  
V Rychnově nad Kněžnou, kousek od bývalé sjezdovky, byla prezen-
tace. Ríša se se všemi zdravil, protože je znal z ostatních závodů, které 
během roku absolvoval. Všichni mne okukovali, co že je to za borce, 
který dojel s Ríšou, a pokoušeli se odhadnout, co se ve mně skrývá. 

Byl jsem tajemný, nic jsem neprozrazoval. Stejně tak i Ríša. Necháva-
li jsme je v nejistotě. A to ještě neznali naší taktiku. Já jsem celou akci 
pojal přesně podle zadání, tedy první kolo, pak předám „štafetový 
kolík“ a budu čekat do konce.
Naše startovní číslo 5 bylo až nějak podezřelé. Pak jsem se dozvěděl, 
že to nemá žádný jiný význam, než ten, jak se kdo přihlásil. Na startu 
se shromáždilo 13 týmů. V 10:00 hodin zazněl výstřel. Chtěl jsem jet 
sice vzadu, ale ne až tak moc. Po startu vyrazilo 12 vlčáků na trať. 
Než jsem se rozkoukal, tak všichni byli již v první zatáčce s násko-
kem minimálně 20-30 metrů. Startovní pole přijelo pod sjezdovku. 
Začalo se stoupat a náskok všech se stále zvyšoval. Dal jsem do šla-
pání všechno, abych ztrátu snížil. Moc to nešlo. Z kopce jsem jel sám 
a tak jsem si mohl dovolit trochu zariskovat. Ztráta se trochu snížila 
a do cíle prvního kola jsem přijel s odstupem 10 metrů na předposled-
ního. Alespoň mne nikdo nepředjel.
Po prvním kole jsme byli jedinou dvojicí, která střídala. Ostatní měli 
taktiku 2-3 kola a pak střídání. My jsme přešli na taktiku 1 kolo a zby-
tek. Ríša kroužil po trati a bylo na něm znát, že jede na plný pecky. 
Předjížděl účastníky, ti pak zase jeho a asi po 3. kole jsme všichni 
ztratili přehled (krom rozhodčích, kteří každý průjezd ohodnotili čár-
kou ke startovnímu číslu). Okolo 50. minuty Ríša chytil “hlaďáka“ 
a při průjezdu cílem dalšího kola na mne houknul: „Dělej, další kolo 
musíš jet ty!“. No trochu jsem s tím nepočítal. Měl jsem cca 3 minuty 

Halloweenské dlabání dýní v Očelicích
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na přípravu. Ríša dojel do cíle kola a předal mi své místo na trati. Na-
štěstí mi udělal pěkný náskok na pronásledovatele, a tak já s vypětím 
všech sil šlapal ten svůj okruh. Ten byl přece navíc. Já počítal pouze 
s jedním kolečkem. Jak jsem byl odpočinutý proti ostatním, tak se 
mi podařilo pozici udržet. Opět mne nikdo nepředjel! Jen jak jsem 
vjížděl do cílové rovinky, tak jsem řval: „Dělej, já už nemůžu, mu-
síš to dojet ty!“. Ríša tedy po kraťoučkém odpočinku naskočil znovu 
na kolo a vyrazil do zbytku závodu. Nechal jsem ho v tom „vykou-
pat“. Přece to tak chtěl! Půl hodiny před koncem časového limitu 
jsme mu hlásil čas, za který ujel kolečko, a zároveň i čas do konce 
závodu. On to dal! Dojezdil celé 2 hodiny. Po závodě se musel jít 
vyjezdit, já jsem šel držet místo na slavnostní vyhlašování výsledků. 
Něco bylo špatně. Chlapi okolo nás chodili po špičkách. Až pak to 
z nich vypadlo. „Tak jsme se dívali na výsledky a vy jste na 3.místě 
ve své kategorii nad 80 let.“ Tak to byla bomba. Já se přijel podívat, 
ujet jedno kolo (nakonec to byly kola dvě) a byla z toho bedna! Pa-
rádní výsledek. Hlavně pro Ríšu, já jsem mu opravdu moc nepomohl. 
Odkroužil jsem z 39 kol svá pověstná 2 kola, zbytek tedy dal on. 
Že se Ríšovi Korečkovi trénink povedl, potvrdil pak výsledek na 22.
ročníku ČT Autor cupu, kde skončil v absolutním pořadí mezi 3316 
přihlášenými účastníky na fantastickém překrásném 173.místě !!!! 
Pro další ročník opět 1.vlna, tedy místo mezi cyklisty, kteří se cyk-
listikou dokážou i živit. Krásná reprezentace našeho cyklotýmu, naší 
obce a tedy i města.

(Historické) fotookénko z Nepasic

Dnes opravdu historická fotografie, i když je stará pár týdnů. Po mno-
ho let nebezpečně nakloněný štít stodoly, který hrozil tím, že každým 
dnem spadne a někoho zraní, byl novým majitelem nemovitosti od-
straněn.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR v Nepasicích

V seznamu voličů:  259,25
Vydané obálky: 169,25
Volební účast v %: 62,25
Odevzdané obálky: 169,25
Platné hlasy: 169,25
% platných hlasů: 100,25
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR by se dle nepasických 
dostaly tyto strany:
ANO - 58 hlasů - 34,31%
(v Třebechovicích jako celku 906 hlasů-30,98%)
ODS - 25hlasů - 14,79% 
(v Třebechovicích jako celku 396 hlasů-13,54%)
SPD - 24 hlasů - 14,20% 
(v Třebechovicích jako celku 323 hlasů-11,04%)
PIRÁTI - 18 hlasů - 10,65% 
(v Třebechovicích jako celku 313 hlasů-10,70%)
ČSSD - 13 hlasů - 7,69% 
(v Třebechovicích jako celku 170 hlasů-5,81%)
Více stran v Nepasicích nepřekročilo hranici 5%. Výsledky v podstatě 
kopírovaly volbu občanů celých Třebechovic, kde by se do sněmov-
ny dostaly ještě KDU-ČSL se 169 hlasy-5,77% a dále pak KSČM se 
165 hlasy-5,64%.
Všechna data jsou převzata z Českého statistického ústavu.

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

JÍLOVICE
Výsledky voleb v obci Jílovice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 
20. – 21. října 2017. 
Na volebním seznamu 257 voličů. Počet odevzdaných lístků 192 = 
74,7 %. Počet platných lístků 190.
ANO 2011 55 hlasů, Česká pirátská strana 26 hlasů, Svoboda a přímá 
demokracie 22 hlasů, Česká strana soc. demokratická 19 hlasů, ODS 
12 hlasů, Starostové a nezávislí 12 hlasů, KDÚ ČSL 12 hlasů, KSČM 
9 hlasů, Strana svobodných občanů 7 hlasů, Rozumní 4 hlasy, Spor-
tovci 3 hlasy, 1 hlas tyto strany: Cesta odpovědné společnosti, Strana 
zelených, Blok proti islamizaci, Občanská demokratická aliance, Re-
ferendum o Evropské unii, TOP 09, Dobrá volba 2016, Sdružení pro 
republiku, Realisté.

Jílovické novinky

V průběhu měsíce října proběhla v rámci reklamace oprava kurtu 
s umělým povrchem. Kurt je připraven na jaro.

Členové TJ Jílovice uklidili okolí sportovního areálu a položili ob-
rubníky podél kurtů. Obrubníky zabrání prorůstání trávy a snadnější 
bude i sečení travnaté plochy obecním traktůrkem.
Otrava ryb v rybníku před Minaříkovými je v šetření České inspekce 
životního prostředí. Odebrány byly vzorky vody, aby bylo zjištěno, 
která látka vodu kontaminovala. Škoda vznikla soukromému nájem-
ci, který zapůjčil rybník i na rybářské závody pro děti. Doufáme, že 
příčina znečištění vody bude zjištěna.
Firma pana Valenty provedla novou výsadbu zeleně. Vyměněny byly 
části přestárlých živých plotů podél komunikace.
 

Akce, které nás čekají v prosinci

1. prosince – rozsvícení vánočního stromku 
3. prosince – zájezd do Prahy na muzikál Bonnie a Clyde
                      (Hudební divadlo Karlín)
5. prosince – Mikuláš, andělé a čerti navštíví domácnosti s dětmi
9. prosince – setkání seniorů 

Společenská kronika

25. listopadu oslaví své 85. narozeniny paní Emilie Fňouková. 
Do dalších let jí přejeme především pevné zdraví, spokojenost 
a úsměv na tváři.

Mgr. Iva Ježková, kronikářka
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TŘEBECHOVIČTÍ DIVADELNÍCI VYPRODALI PRAŽSKÝ SEMAFOR
Třebechovičtí divadelníci dobývají svět. 15.10.2017 vyprodali dvě představení Josef a jeho pestrobarevný plášť v pražském Semaforu.
Poslední představení v tomto roce zahráli v rámci týnišťského divadelního festivalu 3.11.


