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Nový starosta Třebechovic R. Drašnar a odstupující starosta J. Němec při výsadbě pamětní lípy



SLOVO STAROSTY

Ohlédnutí a rozloučení

Vážení spoluobčané, když jsem byl v  lednu 2001 zvolen starostou 
našeho města a  poprvé jsem Vás v  této funkci v Třebechovickém 
haló oslovil, přál jsem si, abych se po ukončení svého mandátu 
mohl klidně ohlédnout zpět. Dnes se tedy o  takovéto ohlédnutí 
stručně pokusím. Práce pro město je záležitostí týmu mnoha lidí, 
podpořených důvěrou voličů, kteří se na dosažených výsledcích 
různým způsobem podílejí. Jsou to zastupitelé města, místostaros-
ta, radní, pracovníci městského úřadu v čele s tajemníkem a vedou-
cími jednotlivých odborů, ředitelé příspěvkových organizací města 
se svými týmy a mnozí další. Od ledna 2001 do konce října 2018 se 
nám společně podařilo zrealizovat investiční a jiné významné akce 
za řádově stovky miliónů korun, na řadu z nich jsme získali dotace 
a  jiné externí finanční prostředky dosahující taktéž řádově částky 
sta miliónů. Uvedu některé z těch nejdůležitějších:
- Nákup areálu bývalých Dřevařských závodů na Heldově náměstí 

a jeho částečná rekonstrukce na hasičskou zbrojnici a sídlo Tech-
nických služeb 

- Výstavba bytového domu o 19 bytových jednotkách v Pitrově uli-
ci s lékárnou v přízemí

-  Plynofikace místní části Krňovice
-  Realizace druhého a třetího křídla budovy domova důchodců – 

Charitního domu Zdislava 
- Výstavba domu s pečovatelskou službou 
- Kompletní rekonstrukce ulic Pardubická, Tyršova, Sv. Čecha, Čes-

koslovenských legií a  Na Kuchyňce, včetně rekonstrukce vodo-
vodního řadu a kanalizace

- Realizace úpravy dvou křižovatek na silnici I/11 – u restaurace Fe-
licita a vjezdu do průmyslové zóny u firmy Tanex 

- Rozsáhlé úpravy hřbitova a sadu na památném Orebu 
- Kompletní rekonstrukce opláštění celé budovy základní školy
- Zastřešení zimního stadiónu a první a druhá etapa jeho další re-

konstrukce 
- Úprava bývalé měšťanské školy na Dům dětí a mládeže 
- Rekonstrukce kulturního domu (první a druhá etapa)
- Rekonstrukce budovy radnice na Masarykově náměstí
- Výstavba protipovodňové hráze v místní části Nepasice
- atd. atd. ……………
Z dalších významných akcí je možné jmenovat znovuzřízení městské 
policie, vydání nového územního plánu města, vydání knihy „Město 
Třebechovice“, udělení vlajky městu Třebechovice p. O. Parlamen-
tem České republiky, aktivní spolupráce města při zřízení Střední 

veřejnoprávní školy Trivis na Heldově 
náměstí, aktivní zapojení města v  Mik-
roregionu Třebechovicko, Euroregionu 
Glacensis, ve Svazu měst a  obcí. Došlo 
k  podstatnému snížení zadluženos-
ti města, v  souvislosti s  plánovaným 
zdvoukolejněním železniční trati se pro-
sazuje podstatné zlepšení dopravního 
systému města, pro následující období 
máme připravené a rozpracované projekty za cca 200 miliónů Kč.
Vše, co se nám podařilo, je svým způsobem významné, ale já osob-
ně si zvlášť cením výstavby nové budovy Třebechovického mu-
zea betlémů s přispěním fondů EU, bez kterého by nebylo možné 
provést generální opravu Třebechovického Proboštova betléma, 
financovanou převážně z Norských fondů. Tato nyní perfektně zre-
konstruovaná unikátní národní kulturní památka, která naše město 
proslavila nejen v Česku, ale i daleko za jeho hranicemi a která se 
ještě před několika lety nacházela ve velmi špatném technickém 
stavu, by jinak dodnes až nebezpečně chátrala.
Ještě jednou chci poděkovat všem svým spolupracovníkům a  ko-
legům za dlouhé roky společné práce pro město a  svým voličům 
za mnohaletou důvěru nejen v minulosti, ale i za důvěru v letošních 
komunálních volbách. Na vrcholné funkce ve městě jsem už ne-
kandidoval, ale v zastupitelstvu a radě města se ještě rád do týmu 
nově zvoleného starosty zapojím. Můj dík patří i mé rodině a mojí 
manželce, která byla vždy mojí spolehlivou oporou, a byly i chvíle, 
kdy prokázala značnou míru osobní statečnosti.

Na závěr připojuji moje přání novému starostovi, Mgr. Romanu 
Drašnarovi: 
Vážený pane starosto, přeji Vám pevné zdraví a pevné nervy, chuť 
a  elán do nové funkce. Nenechte se odradit případným neobjek-
tivním nepochopením nebo nevděkem, nebo snad i  zbabělým 
anonymním verbálním atakem. Drtivá většina našich spoluobčanů 
si dovede vážit poctivé práce a objektivně ocenit dosažené výsled-
ky. A  to je skutečně ta pravá silná pozitivní motivace pro výkon 
této funkce. Přeji, ať se Vám ve funkci starosty města Třebechovice 
pod Orebem vše daří a  až jednou Váš mandát skončí, abyste se 
mohl klidně a s uspokojením ohlédnout zpět. 

 Ing. Jiří Němec

Milí spoluobčané,

na začátku svého krátkého projevu chci 
poděkovat všem svým voličům a  zastu-
pitelům, kteří pro mě hlasovali, za pro-
jevenou důvěru. Dále bych rád věnoval 
několik slov bývalému starostovi naše-
ho města, Ing. Jiřímu Němcovi. Myslím, 
že si je zaslouží.
Vážený pane Němče, chci Vám poděko-
vat za Vaše téměř osmnáctileté působe-

ní na postu starosty našeho města. Osm let jsem vedle Vás zastá-
val funkci neuvolněného místostarosty, a  měl jsem tak možnost 
získávat bohaté zkušenosti, za což jsem Vám nyní velmi vděčný. 
Teď budu mít možnost nabyté zkušenosti zúročit. Vy, jako starosta, 
a já, jako ředitel základní školy, jsme spolupracovali bezmála 15 let. 
Jsem přesvědčen o tom, že naše spolupráce byla velmi dobrá a při-
nášela ovoce. Krásný areál základní školy je toho důkazem. Jsem 
nesmírně rád, že veškeré investiční akce týkající se školy, byly prak-
ticky vždy jednohlasně schváleny. Za to patří dík i všem zastupite-
lům, kteří v danou dobu byli v zastupitelstvu a měli pro uskutečně-

ní takových smysluplných investičních akcí pochopení. Měl jsem to 
štěstí pracovat vedle člověka, jehož charakter zdobí vlastnosti jako 
pracovitost, slušnost, čestnost, skromnost, ale i statečnost. Během 
Vašeho dlouholetého působení na postu starosty se toho podařilo 
v našem městě udělat opravdu mnoho. 
Vážený, dnes již bývalý pane starosto, moc děkuji za těch dlouhých 
a poctivě odpracovaných 18 let a věřím, že nám ještě několik let bu-
dete v práci pro město pomáhat. Rádi Vašich bohatých zkušeností 
využijeme. Děkuji teď i za všechny, kteří s Vámi spolupracovali.
A  nyní bych se, asi trochu nečekaně, zmínil o  skvěle připravené 
oslavě stoletého výročí vzniku republiky, za kterou musím „vysek-
nout“ poklonu dvěma největším organizátorům. Skautu, v  čele 
s  panem Pistorou, a TMB, vedenému paní ředitelkou Pazderovou. 
V  tuto chvíli nebudu chválit všechny spolky, které se aktivně této 
akce účastnily, ale chci Vám jen předložit jakýsi příměr. 
Je nad slunce jasné, že pro dobré fungování města je nesmírně 
důležitá co nejlepší vzájemná spolupráce zastupitelů. Proto zmiňu-
ji tuto akci. Byla velice dlouho připravovaná a  já jsem u  několika 
organizačních schůzek byl přítomen. S některými aktivitami přišel 
Skaut, s některými TMB. Ne vše navržené jednou organizací se zcela 
líbilo té druhé a naopak. Přesto si obě organizace při realizaci vyho-
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věly a finální výsledek byl jedním slovem úžasný. Budiž nám jejich 
přístup všem příkladem. Všichni spolupracovali na jedné smyslupl-
né věci, ta věc se náramně podařila, nikdo nehledal na ničem zby-
tečné chyby a všichni mohli být hrdi na výsledek.
Uvědomuji si samozřejmě, že taková paralela na zastupitelstvo se 
může jevit hodně idealisticky. V zastupitelstvu je 21 jedinců - origi-
nálů a v nějaké věci nalézt stoprocentní shodu bývá složité. Přesto 
bych byl šťastný, kdybychom dokázali odhlasovat veškeré materiá-
ly podle toho, jak je skutečně cítíme, s chladnou hlavou, a ne podle 
toho, jestli patříme ke koalici, nebo opozici. Pokud toto dokážeme, 
půjde všechno lépe na svět. Našemu městu se bude dařit a bude 
ještě více vzkvétat. Je mi jasné, že existují témata, u nichž budeme 
hledat shodu obtížněji, ale ani to nepovažuji za neobvyklé. Záro-
veň ale chci věřit, že takových kolizních bodů nebude mnoho. Ve 
většině případů, pokud se budeme vzájemně respektovat, se shod-
neme anebo dojdeme ke shodě třeba po vzájemné diskuzi.
A  co se týká vlastního vedení města? Já osobně ve vedení měs-
ta vidím dost podobného s  vedením školy. Vím, že se nejedná 
o  zcela nejlepší přirovnání, protože město je daleko větší a  složi-

tější organismus. Na druhou stranu škola, kterou jsem ještě před 
několika dny vedl, ve které pracuje 60 zaměstnanců, navštěvuje ji 
cca 630 žáků a disponuje rozpočtem okolo 36 miliónu Kč, je již dost 
velikým zařízením. Co se týká rozpočtu, pohybujeme se ve stej-
ných řádech jako město. Po svém patnáctiletém ředitelování vím, 
jak má dobře fungovat škola, a dokážu si představit, jak má dobře 
fungovat město.
Nedělejme však, prosím, ze spousty věcí zcela zbytečně vědu, ne-
ustále někoho nepodezřívejme a netrapme se dokola opakujícími 
se pojmy „nekoncepčnost“ či „salámová metoda“. Zejména tehdy, 
pokud to není vůbec na místě. Ano, musíme spolu mluvit, naslou-
chat si, respektovat se, a  ne se utápět v  nesmyslných, nikdy ne-
končících debatách, které k  ničemu nevedou. My musíme tvořit. 
A máme toho rozpracovaného dost. Dejme se do práce!
Těm zastupitelům, kteří pro mě zvedli ruku, a  zároveň mým voli-
čům děkuji ještě jednou za projevenou důvěru. Vám všem, milí 
spoluobčané, slibuji, že vynaložím veškeré své síly na to, abych byl 
dobrým starostou našeho města, Třebechovic pod Orebem.

Mgr. Roman Drašnar, starosta města

"Bez Sokola by nebylo legií, bez 
legií by nebylo Československa." 
To prohlásil prezident Tomáš 
Garrigue Masaryk po vzniku re-
publiky. 
Československé legie začaly 
vznikat již v roce 1914 z dobro-
volníků, českých krajanů, kteří se 
hlásili do carské armády v Rusku 
a  do Cizinecké legie ve Francii. 
Čeští krajané v Rusku, z Varšavy, 
jejího okolí a z území Volyně vy-

tvořili jednotku zvanou „Česká 
družina“. Krajané - sokolové ve 
Francii byli v  rámci francouz-
ské Cizinecké legie začleněni 
do samostatné roty, pro kterou 
se vžilo označení „rota Nazdar“. 
Počet českých a  slovenských 
dobrovolníků se postupně na-
vyšoval. Od roku 1917 se tvořily 
legie v Itálii. Koncem války měly 
jednotky československých za-
hraničních vojsk celkem přes 

Zastupitelstvo města volí:

- do funkce starosty města – Mgr. Romana Drašnara

- do funkce místostarosty města – Ing. Stanislava Jecha

- do funkce člena rady města – Kamila Dörre

- do funkce člena rady města – MUDr. Davida Pellara, Ph.D.

- do funkce člena rady města – Josefa Loskota  
- do funkce člena rady města – MUDr. Jana Opatrného

- do funkce člena rady města – Ing. Jiřího Němce

- do funkce předsedy kontrolního výboru – Michala Cimpricha

- do funkce předsedy finančního výboru – Ing. Tomáše Adamce

Výpis usnesení z jednání ustavujícího Zastupitelstva 

města Třebechovice p. O. ze dne 1. listopadu 2018

Projev k oslavám 100. výročí vzniku Československa 

v Třebechovicích pod Orebem

80 000 dobrovolníků. Celkem 
padlo 5 152 československých 
legionářů, z toho 4 112 v Rusku, 
630 ve Francii a 410 v Itálii. 
Dnes, celé jedno století od 
těchto událostí, se na tuto naši 
historii trochu zapomíná. A  to 
i  přesto, že legie významnou 
měrou zasáhly do bojů 1. svě-
tové a  občanské války v  Rusku. 
Českoslovenští legionáři dobyli 
všechna velká města Sibiře včet-
ně Jekatěrinburgu, což přispělo 
k  urychlení likvidace carské ro-
diny bolševickými jednotkami. 
Obsazení transsibiřské magis-
trály znemožnilo přesun zajatců 
zpět na frontu a  odhaduje se, 
že se tím zkrátila válka o  ně-
kolik měsíců. Svou odvahou, 
odhodlaností a  padlými bratry 
dokázali legionáři dohodovým 
mocnostem, že jsou ochotni 
za ideu samostatnosti obětovat 
to nejcennější, vlastní život. 
Říká se, že nemáme hrdiny, 
a přitom jen z Třebechovic a při-
lehlých obcí jich bylo 82. Podle 
některých zdrojů až 120. Mů-
žeme například zmínit Josefa 

Škaldu z  Petrovic - příslušníka 
roty Nazdar, nebo rodáka Jo-
sefa Chocenského - starodruži-
níka. V  elitní jednotce úderní-
ků, tvořené svobodnými muži 
do 26 let, byli hned dva třebe-
chovičtí rodáci - Holický Josef 
a  Koblížek Antonín. Ve výčtu 
by se dalo pokračovat dále 
a  dále. Je zajímavé, že Třebe-
chovice mají více legionářů než 
jiné obce. A  stavba pomníku 
na Orebu je důkazem jejich vli-
vu. Čistě legionářské pomníky 
v menších obcích jsou totiž spí-
še vyjímkou.
Přestože mezi legionáři byly vel-
ké rozdíly společenské, politické 
i  náboženské, všichni se shodli 
na jedné myšlence - samostat-
ném československém státu!

Ing. Václav Mareš
Člen Československé obce

 legionářské - jednoty
Hradec Králové
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V  sobotu 27. října 2018 jsme 
měli v Třebechovicích pod Ore-
bem možnost oslavit výjimečné 
výročí – 100 let od vzniku naše-
ho státu. Podílela se na něm celá 
řada místních příspěvkových or-
ganizací a  spolků. Dohromady 
tak vytvořily pestrý celodenní 
program, který i  přes deštivé 
počasí přilákal mnoho návštěv-
níků. Úderem osmé hodiny ran-
ní začaly Dny otevřených dveří, 
na jednotlivá stanoviště zajížděl 

Jak jsme slavili 100 let republiky

turistický vláček Dopravního 
podniku města Hradce Králové. 
První zastávkou byla Heldova 
městská knihovna, ve které jste 
měli možnost zhlédnout výsta-
vu „Všechno nejlepší, republi-
ko!“. Druhou zastávkou v pořadí 
bylo Třebechovické muzeum 
betlémů, kde se konaly komen-
tované prohlídky výstavy „Stará 
řemesla“ a  následně proběhlo 
vyhlášení vítězů dětské pozná-
vací fotosoutěže o  čokoládo-

vý betlém. V  Klubu důchodců 
TPO jste mohli nahlédnout do 
starých kronik, v  Domě dětí 
a  mládeže si zase mohly vaše 
ratolesti vyzkoušet, jak vypadá 
„šperkařská dílna“ inspirovaná 
secesí. Dále vás vláček zavezl 
do areálu Technických služeb, 
kde jste si kromě výtečného 
občerstvení mohli prohléd-
nout i  ukázku techniky Sbo-
ru dobrovolných hasičů TPO. 
Příští zastávkou byla Střední 
veřejnoprávní škola TRIVIS, kte-
rá si pro připravila přednášku 

na téma „Třebechovičtí legionáři 
za 1. světové války“, které bylo 
stěžejní i  pro dvě výstavy v  so-
kolovně, kde trasa turistického 
vláčku končila. 
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Zde jste se mohli dovědět mno-
ho zajímavých informací díky 
promítání fotografií pořízených 
v  posledních 100 letech v  na-
šem městě a  Nepasicích, které 
neslo název Listování časem. 
V  sokolovně jste se mohli také 
bohatě občerstvit a  připravit 
se na odpolední program, který 
zahájil Dechový orchestr města 
Hradce Králové před Kulturním 
domem. 
Následoval slavnostní projev 
pana starosty, Ing. Jiřího Němce, 
jenž pak za asistence pana mís-
tostarosty, Mgr. Romana Draš-
nara, ředitele základní školy, 
vysadil novou pamětní lípu na 
památku tohoto významného 
okamžiku v dějinách naší země. 
Ve 14.30 vyšel od základní ško-
ly slavnostní průvod, nejdříve 
na náměstí a  poté kolem kos-
tela sv. Ondřeje na vrch Oreb, 
kde u památníku legionářů pro-
běhl pietní akt položení věnců 
starostou města a  zástupcem 

České obce legionářské, panem 
Marešem. 
Následně se průvod odebral 
k  sokolovně, kde se položily 
věnce k  památníku obětem 
obou světových válek a  proslo-
vy pronesli Mgr. Roman Drašnar 
a pan Mareš. Po proslovech při-
šla chvíle na předání vyzname-
nání, medaile Jiráskova kraje, 
Matěji Horákovi za dlouholetou 
činnost u „Vlčáků“. Následovala 
státní hymna a ukončení průvo-
du. Program pokračoval v soko-
lovně, kde vystoupila hudební 
skupina Zelená sedma s  melo-
diemi první republiky. Večerní 
ples začal krátce po sedmé ho-
dině. Ve 20:00 jste se před sty-
lově nasvícenou sokolovnou 
do barev státní vlajky mohli ko-
chat velkolepým ohňostrojem, 
který byl vypálen z  ovocného 
sadu na Orebu.
Po něm samozřejmě ples pokra-
čoval. Mnoho hostů se obléklo 
do nápaditých dobových kos-

týmů, ve kterých mohli i  zapó-
zovat ve fotokoutku. Krásné bylo 
vystoupení pěvecké skupiny Ris-
tupie, doprovázené živou hud-
bou, a v jedenáct večer proběhlo 
zábavné vystoupení DS Sympo-
sion. Zábava byla v plném prou-
du až do pozdních nočních 
hodin a  my touto cestou ještě 

jednou děkujeme všem, kdo se 
na této památné akci podíleli, 
i  těm, kteří s  námi přišli oslavit 
výročí našeho státu, naší samo-
statnosti a nezávislosti.
Celý den si můžete opět připome-
nout shlédnutím videa, které na-
jdete na stánkách Informačního 
centra www.itrebechovice.cz

SKAUTI

 Celý říjen 
žilo naše stře-
disko přípra-
vami oslavy 
100 let re-
publiky. A  tak 
jsme vyráběli vlaječky do prů-
vodu, stuhy, výzdobu do soko-
lovny a  vše pečlivě připravova-
li. Světlušky a  Vlčata roznášely 
po městě letáčky, zvoucí 
na průvod městem a  na celo-
denní program. 
Navíc jsme ještě rekonstruovali 
schodiště u hlavní budovy v na-
šem areálu, dodělávali pochozí 
a okapové chodníky. Na tuto re-
konstrukci jsme obdrželi dotaci 
od Královéhradeckého kraje. 
Po několika brigádách máme 
krásnou novou pískovcovou 
dlažbu, další chodníčky a  upra-
venou zeminu. Zbývá nám ještě 
zasít trávu a bude hotovo. Scho-
dy si necháme až na příští rok. 
A pak to přišlo. Den oslav v na-
šem městě. Celodenní bohatý 
program, na kterém jsme se 
podíleli i my, skauti. Dopoledne 
jsme měli výstavu o  legioná-
řích v  sokolovně, mnoho dětí 
a  rodičů přišlo na dvě pohádky 
Symposionu i  na komentované 
promítání fotografií z  našeho 
města, které připravila Jana 
Rückerová z  Heldovy měst-
ské knihovny. Vyvrcholením 
dne bylo zasazení lípy svobo- Slavnostní průvod městem míří na Oreb, foto Lucie Štursová

dy u  školy a  slavnostní průvod 
městem doprovázený Decho-
vým orchestrem města Hradce 
Králové. Účast se těžko odha-
duje, bylo nás mnoho a věříme, 
že si všichni průvod užili stejně 
jako my. Další akce pokračovaly 
v sokolovně. Na závěr slavnost-

ního dne byl připraven ples ke 
sto letům republiky a ohňostroj. 
Když jsme v  neděli vše uklíze-
li, byli jsme velmi unavení, ale 
spokojení díky účasti a  mnoha 
kladným ohlasům. Děkujeme 
všem, kteří se na oslavách sta let 
v  našem městě jakkoli podíleli. 

Zároveň děkujeme všem ná-
vštěvníkům, kteří svojí přítom-
ností přispěli k vynikající atmo-
sféře jednotlivých programů. 
Bez vás by to nešlo. Věříme, že je 
na co vzpomínat.  

 Přemysl Pistora
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Poznámka na okraj oslav

Připomenutí 100. výročí vzniku Československa spolu s  25 lety 
od vzniku České republiky a  660 lety obce Třebechovice jsme 
oslavili v našem městě v sobotu 27. října více než důstojným způ-
sobem. Celodenní program připravený městem Třebechovice 
pod Orebem, TMB a  skauty byl koncipován s  mimořádnou pečli-
vostí, vzájemnou koordinací a vypovídajícím obsahem tak význam-
né události. Oficiální část zahájili představitelé města zasazením 
pamětní lípy u  Kulturního domu za účasti místních spolků, hostů 
a občanů města. Nezapomenutelným zážitkem pak byl slavnostní 
průvod městem, odhadem bezmála tisíce občanů, kolem náměs-
tí a Flesarovou ulicí na Oreb k uctění památky padlých legionářů, 
ukončený projevy a položením věnců k památníku padlých v první 
světové válce u sokolovny.
Proč nezapomenutelný? Protože již nešlo o  povinnou účast 
na prvomájových průvodech před rokem 1989 s  nekritickým vy-
chvalováním úspěchů socialismu a  totální prezentací komunistic-
kého režimu a lidových milicí.
Občané přišli s  radostí, tak nějak normálně, sousedsky , dorazily 
i  rodiny s dětmi a překvapivě i hodně mladých lidí. Starší občané 
vzpomínali a  srovnávali dnešek s  minulostí a  mnozí, jak mi řekli, 
měli slzy v očích . Byl to pocit svobody. Nebyla to účast pro politiku, 
či pro politiky. Bylo to hrdé a sebevědomé vyjádření sounáležitosti 
a lásky k naší republice.
Veliký dík patří všem, kteří pracovali na programu oslav, nebo při-

spěli i malým dílem k perfektnímu průběhu krásného dne, zakon-
čeného mimořádně zdařilým plesem v dobových kostýmec , s bá-
ječnou ohňostrojovou fontánou radosti .
V  tu chvíli si člověk uvědomil, že vlastně praotec Čech vybral 
kus této země pro nás budoucí obezřetně. Mnohdy, jak se říká, 
na všechno nadáváme, jednou nám je zima, pak zas teplo, pak to, 
či ono. Máme se dobře, nevytváříme karavany uprchlíků do jiných 
zemí, ale jezdíme do nich na dovolenou a vracíme se zpět, kde není 
bída, kde v kontextu světových událostí a hrozeb fanatiků je bez-
pečné žít. A tak vlastně máme čas a klid na to naše nadávání, kri-
tizování a stálou nespokojenost. Díky za to, pane Čechu, že jste se 
tady zastavil.

Miloš Žák senior.

Poděkování

Poděkování patří všem realizátorům i autorům oslav u příležitosti 
100. výročí založení republiky, obzvláště za nápad provozu "turi-
stického vláčku". Nejen děti byly nadšené! I  přes nepříliš příznivé 
počasí jsem postřehla velký zájem, spokojenost přepravovaných, 
úsměvy, radost. 
Program byl pro všechny věkové i zájmové kategorie, nic historic-
ky souvisejícího nebylo opomenuto, celá akce měla svou důstoj-
nost, přesto nebyla nijak neosobní. Tohle se zkrátka povedlo a za to 
patří dík!

Elen Cimprichová

FEJETON

Co je pravda

V  povolebním hašteření se úspěšní i  neúspěšní politici vzájemně 
obviňují ze lži ve jménu své pravdy. Je dobré si uvědomit, co pravda 
je. Teorií pravdy se zabýval již Aristotelés (384 př. n. l. - 322 př. n. l.). 
Tvrdil, že pravda je existující „neskrytost“, označení skutečného po-
znání v protikladu k pouhé představě (zdání, sen). Pravda se skrývá 
pod povrchem jevů a  je třeba ji intelektuálně odkrývat. Katolický 
filosof Tomáš Akvinský (1225 – 7. března 1274), napsal: „Pravda je 
shoda skutečnosti s  poznáním.“ Zemřel cestou na Druhý lyonský 
koncil, kde se měl zúčastnit disputace s ortodoxní církví. Cestou na 
oslu se uhodil o větev do hlavy a po několika dnech zemřel. 
Konsensuální teorie pravdy pohlíží na pravdu jako na cosi, na čem 
se shodnou kompetentní odborníci. Občas jim věří jen ti, jejichž 
názor se s  názorem odborníků kryje. Pragmatismus se domnívá, 
že pravda je důsledek myšlenky totožné s  užitečností. V  myslích 
věřících existuje i  nezpochybnitelná Boží pravda daná v  Písmu 
svatém.
Pravda je výrok, který nejlépe vysvětluje svět. Problém je v  tom, 
že každý vidíme svět jinak. Jinak ho vnímá člověk chudý, bohatý, 
chytrý, hloupý, vzdělaný, starý, mladý, zdravý, nemocný, neinfor-
movaný, zfanatizovaný. Lidé pravdu ohýbají ke svému prospěchu, 
jsou přesvědčeni jen o své pravdě. 
Typická je pravda běžného řidiče. Všichni, kteří jedou rychleji než 
my, jsou vrazi, všichni, kdo jedou pomaleji, se před námi motají 
a jsou příčinou nehod. Správně (pravdivě) jedou jen ti, kteří jedou 
jako my. Přimlouvám se, abychom při hlásání pravdy byli opatrněj-
ší. Než někoho obviníme ze lži, zeptejme se, není-li naše pravda jen 
subjektivní "zdání" výhodné pro nás nebo naše "mocenské" cíle.
Odposlechnuté pravdy z daleka i z blízka:
• Že jsme nesplnili volební sliby? Mysleli jsme to dobře, ale lidi to 

pokazili.
• Jó, bohatým se žije, na chudáky se nemyslí. Že jsem se měl víc 

učit a pracovat? Prosím vás, dřív to nešlo a teď už to nemá cenu.
• Do EU nechci, na náměstí nejsou lavičky ani žádná hospoda. 

Navíc je tam tma.
• Dřív jsme se měli líp. Nemuseli jsme nic dělat a měli svý jistý.
• Ve městě je to mrtvý. V  divadle, na koncertě nebo výstavě jsi 

byla? Copak mám čas na voloviny?

• Sliboval jsem, že ti opravím kotel do zimy? To nesmíš tak brát…
vždyť je letos docela teplo.

• Nevěř žádným odborníkům. Jsou domluvený. Nejdůležitější je 
selský rozum. Ten má každý jiný.

• Hlavně nechoďte k doktorovi. Moje manželka tam byla a umřela.
• Že bych se mohl ve vodě utopit, když neumím plavat? O tom mě 

nikdo neinformoval.
• Večer jsi říkal, že mě budeš milovat navždy. To nesmíš brát váž-

ně! Ty vůbec nemáš smysl pro humor.
• Říkal jsem, že most nemůže spadnout? Aha… tak jsme se spletl!
• Na potenci je nejlepší mast z  mého obchodu. Mně pomohla, 

mám se fakt dobře.
• Naši hokejisti jsou banda flákačů. Kdyby mě nebolelo koleno, 

ukázal bych jim, jak se má hrát.
• Musíte psát objektivně. Publikovat různé názory. Třeba, 

že "U  Nebíčka" ležel opilý volič, někdo se nám vydělal u  dveří, 
že sousedka nemusela platit pokutu za parkování a někdo ukra-
dl pytlíky na psí hovínka i  se stojanem. Zkrátka zajímavý, pře-
kvapující věci.

Jindřich Tošner

INZERCE

              30.11. a 14.12.2018 
                         9.00 – 17.00 hodin  

24. 12.2018 
                        9.00 – 11.00 hodin 
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Z NAŠICH ŠKOL

 Dne 23. 10. se i  Základní škola v  Třebechovicích pod Orebem 
připojila k oslavám 100. výročí vzniku republiky. Během měsíců září 
a října si zhruba třetina tříd společně se svými vyučujícími připra-
vila různé zajímavé aktivity pro své spolužáky na dopolední výuku 
a pro širokou veřejnost na odpoledne. Na celkem šestnácti stanovi-
štích, rozmístěných po celé škole, jste si mohli vyzkoušet řadu kví-
zů a tajenek, mohli jste se pokusit sestavit puzzle našich preziden-
tů a  různých míst ČR. Pokud spíše holdujete sportu, zastříleli jste 
si z  luku a  zkusili jste dát gól Petru Čechovi. Nebo jste si mohli 

Základní škola Třebechovice pod Orebem

pořídit obrázek na tvář či ve fotokoutku, vybarvit si trikoloru, lipo-
vý list, poznat hudební skladatele nebo staré nástroje, odreagovat 
se sledováním partičky, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí, po-
stavit homoli z kostek cukru, usednout do starých lavic a psát br-
kem, občerstvit se v minikavárničce a dát si ke kávě něco na zub. 
Domnívám se, že každý si to svoje našel. Poděkování patří všem, 
kdo se na programu aktivně podíleli. Ať už přípravou, či účastí. 

Jakub Dušek

Pečení v kuchyňce

Interaktivní tabule

Malování trikolóry

Tělocvična

Dne 23. 10. 2O18 
se v  naší škole ko-
naly oslavy 100 let 
od založení samo-
statného Československa.
Chodili jsme po třídách a v kaž-
dé byly připraveny jiné úkoly 
a soutěže. Zajímavé bylo  Člově-
če, nezlob se! Žáci osmých tříd 
dávali otázky, které byly zamě-
řené na ČR, a  my jsme museli 
odpovídat. Nejtěžší bylo složit 
Slovenskou republiku. Jedna 
soutěž byla i  v  tělocvičně. Tam 

jsme měli za úkol poskládat 
obrázky jedenácti prezidentů. 
V 8. třídě si připravili SRANDY KO-
PEC, ve kterém jsme hádali fi lmy, 
učitelky a youtubery. Vyzkoušeli 
jsme si také skládání obrázků, 
poznávání olympijských vítě-
zů, lukostřelbu, házení míčkem 
na branku... Moc jsme si to užili.
Přály bychom si, aby se takové 
oslavy konaly častěji.
Míša Vohralíková, Kája Pavlíková,

 Anička Karafiátová,
 Nela Henychová

Oslavy na naší škole očima žáků
Přespolní běh - BĚHÁME S BK TOUR

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se v areálu ZŠ M. HORÁ-
KOVÉ v Hradci Králové uskutečnilo okresní kolo 
v  přespolním běhu, BĚHÁME S  BK TOUR. Naše 
škola obsadila všechny kategorie. Svými výsled-
ky se rozhodně nemáme za co stydět.

V  kategorii mladších žáků obsadilo naše družstvo 1. místo a  za-
jistilo si postup mezi krajskou elitu. Složení družstva: O. PRÁŠIL, 
M. PETŘÍK, F. JEŽEK, J. SKOŘEPA, D. DOLEŽAL, R. KULHAVÝ.
Za zmínku stojí i výborné 3. místo J. ŠKODOVÉ a 6. místo A. ČUDOVÉ 
v kategorii starších žákyň.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Zdeněk Provazník
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V úterý 9. 10. 2018 se v lesopar-
ku ČEŘOVKA-JIČÍN uskutečni-
lo krajské finále v  přespolním 
běhu. Naši školu reprezentovalo 
družstvo mladších žáků: PRÁŠIL 
ONDRA, SKOŘEPA JIŘÍ, PETŘÍK 
MÍRA, JEŽEK FILIP, DOLEŽAL 
DAN. Po hromadném startu 

a  běhu v  kopcovitém terénu 
délky 2 km naši chlapci jako 
družstvo obsadili krásné 5. mís-
to, když individuálně Ondra Prá-
šil zaběhl 10. čas a Jirka Skořepa 
13. čas. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

Mgr. Zdeněk Provazník

Přespolní běh - KRAJSKÉ FINÁLE

Žáci smyčcového oddělení 

ve Filharmonii Hradec Králové
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 absolvovali žáci smyčcového oddělení naší 
školy veřejnou generální zkoušku abonentního koncertu ve Filhar-
monii Hradec Králové. Pro malé houslisty to byla jedinečná a  pro 
mnohé první příležitost vidět hudebníky a  slyšet hudbu živě. Za-
jímavá byla i  možnost sledovat právě na zkoušce práci pana diri-
genta Petra Altrichtera. Snad všichni si tu uvědomili, jak obtížné 
je sladit všechny hudebníky velkého symfonického orchestru 
a vytvořit dokonalý zvuk nastudované skladby. (Jedna ze starších 
žákyň houslové třídy dodává: “Pan dirigent byl velice sympatický. 
Bylo zajímavé vidět jeho práci na zkoušce, kde může zastavit or-
chestr, aby bicistovi řekl, že nastoupil o dobu dříve, anebo se otočit 
k nám divákům a říci – dneska nám to nějak nejde.”)
Vrcholným zážitkem pro celou výpravu byla hra sólisty v Koncertu 
pro housle a orchestr od Antonína Dvořáka. Pan Jiří Vodička ohro-
mil a jistě i inspiroval k většímu úsilí ve studiu hry na housle všech-
ny naše žáky. (Jedna ze starších žákyň houslové třídy dodává: “Hrál 
dokonale. Nevěřila bych, že se prsty houslisty mohou po hmatní-
ku pohybovat a střídat tak rychle. A kromě toho… Když se objevil 
na pódiu, podívaly jsme se s kamarádkou na sebe a obě naráz řekly: 
Ten je krááásnej…”)
Koncert se všem moc líbil a nezbývá než doufat, že nebyl poslední. 
(Jedna ze starších žákyň houslové třídy dodává: “Sledování gene-
rální zkoušky Filharmonie Hradec Králové byl nezapomenutelný 
zážitek. Prostě BOŽÍ!!!”)

Víkendová soustředění
Řekne-li se víkendové soustředění, představí si většina z  nás, 
že děti se svými učiteli, vedoucími nebo trenéry vycestují na víkend 
mimo město a  v  netradičním prostředí se věnují své obvyklé čin-
nosti, aby ji spojenými silami posunuli na vyšší úroveň. A samozřej-
mě se při tom i baví. 
V  poslední době se ale ukazuje, že vycestování není tím nejdůle-
žitějším rysem víkendového soustředění a  že při něm lze zůstat 
i na obvyklém místě. V našem případě tedy ve škole. Aby se tento 
typ soustředění zatraktivnil, bývá jeho součástí přespání ve škole.
Žáci tanečního oboru naší školy nedávno prožili taková soustře-
dění hned dvě. V září se konalo víkendové soustředění pro 3. a 4. 
ročník, v  říjnu pro 6. a  7. ročník. Na obou soustředěních se hod-
ně pracovalo, ale to nebylo všechno. Mladší žáci zvládli i  oslavit 
narozeniny spolužačky Kristýnky (dort byl prý výborný) a večer si 
"zařádit" na diskotéce, což je jistě obdivuhodné, vezmeme-li v úva-
hu, že před diskotékou celé odpoledne tančili při nácviku nového 
představení. Starší žáci dali po tréninku přednost pizze, popcornu 
a deskovým hrám.
Při práci na inscenaci se nám v  literárně dramatickém oboru už 
v předešlých letech osvědčilo "noční soustředění". Celý večer (vlast-
ně docela dlouho do noci) se zkouší, na všechno je dost času, nikdo 
nikam nespěchá, nikdo neřeší, co musí ještě ten den udělat, co se 
naučit... Všichni se zkrátka soustředí jen na to, co se děje na jevišti, 
a práce jde od ruky. Stejné to bylo i třetí říjnový víkend při tvorbě 
inscenace Amulet Samarkandu, kterou připravuje dětský divadelní 
soubor Barevné knoflíky.

Po práci obvykle následuje zábava, většinou nějaká noční hra. Tu 
letošní si pro své mladší kolegy připravil soubor Rozcuchaní vrab-
čáci, jehož členové už naši školu absolvovali a nyní pokračují ve své 
divadelní kariéře v divadelním spolku Symposion. Cílem noční hry 
bylo najít a zachránit zajatou a uvězněnou paní učitelku. A protože 
jsem celou hru strávila v zajetí (nejprve v zajetí sborovny a v závěru 
hry jsem byla ukrytá v šatně), bude muset dovyprávět někdo jiný. 
Zde jsou největší zážitky samotných účastníků:
Na začátku jsme byli všichni vyděšený, nejvíc asi já, ale báli jsme 
se všichni...

ZUŠ Třebechovice pod Orebem

informuje…

Mladší a starší žákyně tanečního oboru na víkendovém
 soustředění ve škole.
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Zhasly nám skoro všechny svíčky. Nakonec vydržela jen ta moje...
Na půdě jsme dostali každý hádanku, a  kdo z  nás ji neuhodl, ten 
musel na půdě zůstat...
Nejhorší byly záchody. Tam hrála hororová hudba. Zpívali jsme si 
proto veselé písničky, aby nám dodaly odvahu...
Ve sklepě jsme je (rozumějte únosce) jedním vyděšeným výkřikem 
rozesmáli natolik, že nikdo z nich kvůli smíchu nemohl mluvit a dát 
nám další instrukce...
Bylo to dobrý...!
Super atmosféra...
Děkujeme Vrabčákům za skvělou hru! 

Oslavy významného výročí
Naše škola se připojila k oslavám 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky.
Ve středu 24. 10. 2018 jsme pořádali slavnostní koncert v koncert-
ním sále naší školy. Zahájila jej Adéla Pilgrová, která přečetla svo-
ji práci odměněnou na literární soutěži na téma První republika. 
V  programu vystoupili především mladší žáci, kterým se podařilo 
spolu s  diváky vytvořit milou a  příjemnou atmosféru celého kon-
certu. V pátek 26. 10. 2018 pak vybraní žáci vystoupili na třech kon-
certech pro žáky základní školy.

Pozvánka
A  na závěr vás srdečně zveme na naše 
koncerty, vystoupení a  představení 
v  předvánočním čase: 1. 12. 2018 budou 
naši žáci účinkovat při rozsvěcení vánoč-
ního stromku v Jeníkovicích.
Na 3. 12. 2018 chystáme předpremiéru 
dětské operky O  Budulínkovi. Zatím jako 
3 uzavřená představení určená žákům 
základní školy, ale už 9. 12. 2018 se před-
stavíme třebechovické veřejnosti při pre-
miéře v rámci našeho adventního koncer-
tu. Prosím pozor! Dlouholetá tradice, že je druhá adventní neděle 
(letos 9. 12.) spojená s  naším adventním koncertem v  evangelic-
kém kostele bere ne naší vinou částečně zasvé. Termín sice zůstá-
vá v  platnosti, ale místo konání se mění. Koncert se bude konat 
v kulturním domě. Naši předvánoční nabídku uzavírá 13. 12. 2018 
taneční představení Hříšný tanec, které proběhne v  dopoledních 
hodinách pro žáky základní školy a odpoledne pro veřejnost. Výše 
uvedené koncerty, vystoupení a  představení doplní v  průběhu 
měsíce prosince řada koncertů jednotlivých tříd hudebního oboru 
naší školy. Srdečně zveme!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Proběhlo v DDM…

V  sobotu 6. 10. 2018 proběhla na letišti 
U Dubu tradiční drakiáda pořádaná Klubem 
leteckých modelářů ve spolupráci s  DDM 

Třebechovice pod Orebem. Děti soutěžily o  nejhezčího i  nejlépe 
létajícího draka. Pro všechny malé účastníky byly připraveny drob-
né odměny. Počasí se vydařilo a draci se přes prvotní obavy vesele 
vznášeli k obloze. 
V  sobotu 20. 10. 2018 se jel první závod Českého poháru mini 
GP sezóny 2018-19. Zahájení se letos zhostil klub TRCA Třebecho-
vice pod Orebem. Na fanoušky i samotné závodníky čekalo od této 
sezóny několik drobných změn v pravidlech a kategoriích. Celkem 
startovalo přes třicet závodníků se sedmdesáti auty. Další závody 
je čekají v  sobotu 10. 11. 2018 na letňanském výstavišti v  Praze, 
v  rámci výstavy Expo Racer. Oslavy 100 let republiky také v  DDM 
Třebechovice pod Orebem! I  u  nás byl připraven program k  při-
pomenutí vzniku republiky. V  budově byla připravena výstava 
„Inspirováno secesí“ složená z  výkladových panelů a  prací účast-
níků kroužků od nejmenších šikulek po dospělé. Byly zde k vidění 
vitraje, koláže, plakáty i patchworkové práce inspirované secesním 
uměním. Celou výstavu doprovázela šperkařská dílna, na které 
si příchozí mohli vyrobit prstýnky a  brože ve tvaru vážek, květin 
nebo motýlů.

V tomto školním roce jsme zahájili účast v projektu Šablony II, kte-
rý nám umožní úzce spolupracovat s odborníky z praxe a dovyba-
vit naše DDM tak, abychom mohli zkvalitnit a zatraktivnit činnost 
v různých kroužcích i při akcích. Nejaktuálnější novinkou u nás jsou 
Ozoboti – miniroboti, kteří umožňují dětem proniknout do tajů 
kombinatoriky a programovaní.

Chystáme:
• Potáborové setkání se uskuteční v  DDM od 30. 11. do 2. 12. 

2018. Pro všechny účastníky letního pobytového tábora, kterým 
je líto, že už prázdniny skončily, je připraven opět bohatý pro-
gram pod vedením táborových vedoucích.

• Soustředění jednotlivých tanečních skupin MAD Style

• Předvánoční program pro MŠ a žáky 1. tříd ZŠ

• 8. 12. 2018 od 14:00 adventní dílna pro veřejnost – „Šití andělíč-

ci“, na které si můžete vyrobit drobný dáreček pro kolegy, nebo 
si jen tak udělat radost. Dílna je jednoduchá a zvládnou ji i  za-
čátečníci. Vzhledem k  šití na strojích děti pouze v  doprovodu 
rodičů. Kapacita dílny je omezená (12 účastníků), proto je 
nutno se na akci přihlásit osobně v  DDM nebo e-mailem 
na info@ddmtre.cz

Více informací na www.ddmtre.czSecesní patchwork, foto archiv DDM

Šperkařská dílna, foto archiv DDM
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INZERCE

HELDOVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Narozeninová oslava v knihovně

V neděli 21. října 2018 proběhla 
u  příležitosti stého výročí vzni-
ku Československa v  Heldově 
městské knihovně narozeninová 
oslava. Tato akce byla zároveň 
vyvrcholením téměř roční hry 
Moje ZEM určené návštěvníkům 
dětského oddělení. Sedmde-
sátka dětí, která se do soutěže 
přihlásila, prolistovala v  rámci 
tohoto projektu mnoho knih 
starších českých autorů, navští-
vila různá místa v  Třebechovi-
cích spojená s  obdobím první 

republiky a  prostřednictvím 
kvízových otázek se seznámila 
s  různými oblastmi života prá-
vě v  tomto historickém období. 
Odměnou za splněné úkoly jim 
byly papírové vlaječky, které se 
staly platidlem na prvorepub-
likovém bleším trhu, který byl 
součástí narozeninových oslav. 
Dalším bodem programu osla-
vy byla komentovaná dobová 
módní přehlídka a kavárna s ne-
falšovanou prvorepublikovou 
atmosférou, ke které nemalou 
měrou přispělo občerstvení při-

pravené podle originálních re-
ceptur té doby. Od členek Klubu 
deskových her z Hradce Králové 
se děti v  doprovodu rodičů do-
zvěděly, jaké hry se hrály nebo 
naopak určitě nehrály mezi vál-
kami. Připravena byla také ukáz-
ka vojenského materiálu a  uni-
forem československé armády. 
Seznámit se se životem za první 
republiky měli hosté možnost 
na výstavě Všechno nejlepší, re-
publiko!, doplněné odborným 
výkladem. S  největším ohla-
sem se ale setkal dobový mód-

ní salon, kde si mohli zájemci 
vyzkoušet šaty, boty a  různé 
módní doplňky a  nechat se vy-
fotografovat profesionálním fo-
tografem.
Myslím, že se nám společně po-
dařilo vytvořit příjemné nedělní 
odpoledne, alespoň trochu při-
pomínající poklidně plynoucí 
čas první republiky. Škoda, že 
doba, kdy lidé nespěchali, je už 
za námi.
Děkuji všem, kteří se podíleli 
na zdárném průběhu oslavy.
Za Heldovu městskou knihovnu 

Monika Malá

V  neděli 21. 10. 2018 jsem byla na akci Moje ZEM v  knihovně. Skoro 
rok jsme sbírali vlaječky a vyplatilo se to. Na trhu jsme je mohli utra-
tit za jakékoliv věci. Byla tam spousta stanovišť, například vojenské 
stanoviště, kde byly vojenské uniformy a  nože. Další stanoviště byl 
módní salon. Tam jsme si mohli vyzkoušet šaty a boty, které se nosily 
před více než sedmdesáti lety. Po době, kterou jsme strávili na stanovi-
štích, jsme mohli jít do kavárny. Dali jsme si tam pochoutky připrave-
né podle dávných receptů a případně i kávu. 
Bylo to nezapomenutelně skvělé.

Eliška Blažková účastnice narozeninové oslavy

foto Marcela Zuchová
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

KLUB DŮCHODCŮ Z činnosti Klubu důchodců v roce 2018

 Letošní rok jsme zahájili již 
tradičně spolu s Klubem z České-
ho Meziříčí Babským bálem v Je-
níkovicích. V březnu a říjnu jsme 
opět navštívili Polsko a  unaveni 
po nákupech jsme se jako vždy 
stavili na obědě v Novém Městě 
n. M. V dubnu se konal zájezd do 
Českého Šternberka. Navštívili 
jsme hrad, klášter Sázava a  na-
konec i  museum Josefa Lady. 

Výroční členská schůze v květnu 
byla spojena s  volbami nového 
výboru a jeho první akcí byl spor-
tovní souboj v kuželkách spojený 
s  grilováním. V  červnu jsme na-
vštívili bylinkovou zahradu v Os-
tré, podívali se do Přerovského 
skanzenu a  cestou na zpět jsme 
udělali malou zastávku v  Kersku 
u chalupy Bohumila Hrabala.
Jako další byl výlet do České 
Skalice, kde jsme navštívili Mu-

zeum Boženy Němcové a zámek 
v Ratibořicích. Počasí nám přálo, 
a tak kdo chtěl, mohl se projít až 
ke splavu. Posledním výletem 
byla návštěva zámku Hrubý Ro-
hozec a Ještědu.
V sobotu 27. 10. 2018 se konaly 
v Třebechovicích oslavy 100 let 
vzniku ČSR. U příležitosti těchto 
oslav byl i  v  Klubu Den otevře-
ných dveří, kde si zájemci mohli 
prohlédnout naše kroniky při 

malém občerstvení, které při-
pravily členky výboru.
Poslední společné posezení 
v  tomto roce se koná 18. 11. 
2018 od 14 hodin v  Jeníkovi-
cích. Děkujeme tímto Měst-
skému úřadu v  Třebechovicích 
za podporu a  finanční pomoc, 
bez které bychom řadu těchto 
akcí nemohli podniknout. Po-
děkování také patří i Obecnímu 
úřadu v Jeníkovicích. 

výbor Klubu důchodců

Oprava varhan v evangelickém kostele 

- pozvánka na koncert

Evangelický kostel na Masary-
kově náměstí v  Třebechovicích 
pod Orebem byl postaven v  le-
tech 1876 – 1880 a teprve doda-
tečně (v roce 1906) byl vybaven 
varhanami, které vyrobila firma 
Emanuela Štěpána Petra z  Pra-
hy. Emanuel Štěpán Petr byl 
významný český varhanář (1852 
– 1930), narodil se v  Opočně, 
kde má pamětní desku na domě 
č. p. 14 na Trčkově náměstí.
Po mnoha letech hraní bylo po-
třeba varhany důkladně opravit. 

Rekonstrukci odborně provedl 
varhanář Mgr. Jan Fajfr, který 
opravil nebo vyměnil původní 
(více než stoleté) části. Náklady 
na rekonstrukci byly hrazeny 
z  rozpočtu farního sboru a  fi-
nančního daru ve výši 20.000,- 
Kč, který laskavě poskytlo měs-
to Třebechovice pod Orebem. 
Nově opravený nástroj bude 
sloužit k doprovodu bohoslužeb 
a  při různých kulturních akcích 
a  koncertech, které se v  evan-
gelickém kostele konají. Zvuk 

Boží Muka 

V našem městě, v západní části, 
na příjezdu od Hradce Králové 
byla v neděli 28. 10. 2018 odpo-
ledne vztyčena, odhalena a po-
svěcena nová Boží muka. Dílo 
akademického sochaře Pavla 
Doskočila.
Boží muka v různých podobách 
zkrášlují naši zemi a často přeč-
kají nejedno století. Jsou pamě-
tí a  důkazem křesťanské víry, 
kterou v  našem národě zaseli 

věrozvěstové Cyril a  Metoděj. 
Myslím, že je naší povinnos-
tí pečovat, udržovat a  rozvíjet 
toto dědictví.
Žijeme v  době velkého blaho-
bytu. Máme téměř vše, na co 
si vzpomeneme. Jídlo, teplo, 
střechu nad hlavou. Můžeme 
cestovat po celém světě. Uží-
vat si života. To není vždy samo 
sebou. Komunikační prostřed-
ky a  různá svědectví nás často 
konfrontují s  opačným světem. 
Se světem bídy a utrpení.
Za sebe musím říci, že jsem 
vděčný Bohu za to, že jsem se 
narodil tady a  v  této, shodou 
okolností, právě dnes, stoleté 
republice. Že prožívám život 
bez války a strádání. Právě za to 
chci Bohu poděkovat, vyjádřit 
svou vděčnost a zároveň prosbu 
za život bez války pro další mno-
há pokolení.
Nebylo v  původním plánu od-
halovat Boží muka právě v  den 
naší stoleté státnosti. Ale když 
už se to tak sešlo, tak ještě 
k tomu pár slov.
Vždycky jsem o  sobě říkal, že 
jsem patriot a Třebechovák hrdý 

na své město. Oslovilo mě i  to, 
že již v  roce 1932 napsal spiso-
vatel Václav Štech dopis slavné 
městské radě, kde vyjadřuje 
úžas nad vzorovou úpravou ulic, 
čistými budovami, nad zelenými 
pásy chodníků a nad květinami. 
Píše, že krásný vzhled obce vy-
chovává všechny občany k  nej-
lepším ctnostem, k  dobrému 
počínání mládeže, a tím i k jem-
nému cítění pro život vůbec.
Dnes už moc hrdý nejsem. Když 
vjíždíte do města od Krňovic, 
míjíte u  železničního přejezdu 
torzo Božích muk.  Když vjíždí-
te do města od Jeníkovic, míjíte 
další tozro Božích muk. A  kvě-
tinu na veřejném prostranství 
de facto nenajdete (Sorry, teď 
kontejnery na náměstí). Je mi to 
líto a  myslím, že i  pan profesor 
Štech by dnes napsal dopis úpl-
ně jiného znění.
Když se režiséra Jiřího Stracha 
ptali, co si myslí o  stoletém vý-
ročí vzniku naší republiky, tak 
odpověděl:   
„Českou státnost nevnímám 
jako posledních sto let, ale sahá 
pro mě mnohem dál. Až ke sva-

tému Václavovi a  Vojtěchovi. 
Tam jsou podle mě skutečné 
pilíře české státnosti. To, že se 
pak někdo rozhodl, že už nebu-
deme mít císaře pána, ale pana 
prezidenta, je už něco jiného. 
Když se na to ale kolikrát dívám, 
tak bych radši toho císaře pána 
zase měl.”
Co k tomu dodat. Něco se změ-
nilo. Změnilo se v našem městě, 
změnilo se v  našem státě. My-
slím, že všichni vnímáme ten 
„pokrok“.
Každou společnost charakteri-
zuje náboženství. Evropu, a  my 
do ní patříme, provázelo po sta-
letí, respektive po tisíciletí křes-
ťanství. Boží muka patří k  sym-
bolům. Pokud si neuchováme 
v  srdci křesťanství a  hodnoty, 
které přináší, tak přijde jiné ná-
boženství, bude hlásat jiné hod-
noty a stavět jiné symboly.
Zachovejme si řád, který přispěl 
k  tomuto blahobytu, abychom 
ho uměli předat svým potom-
kům a  nemuseli žít ve strachu, 
že přijde řád jiný.

 Jiří Nejman st.

Farní sbor 
Českobratrské církve evangelické 

v Třebechovicích pod Orebem

nově oprave-
ných varhan 
si můžete po-
slechnout na 
koncertu dne 
25. listopadu 
2018 od 17:00 
hodin, kdy na 
varhany zahraje 
Mgr. Jan Fajfr. 
Vstupné je dobrovolné, výtěžek 
bude použit na náklady rekon-
strukce varhan. Těšíme se na 
Vaši návštěvu.
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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 

listopad - prosinec 2018

19.11. po KONDIČNÍ CVIČENÍ 

přijďte si dát trochu do těla. Od 9,30 hod.

26.11. po PLOVOUCÍ SVÍČKY 
společné vyrábění. Uvítáme zbytky svíček. Od 9,30 hod.

29.11. čt JAK ZVLÁDAT STRES 

v dnešní době v podstatě civilizační choroba….zatěžuje každého. 
S PhDr. Irenou Hrabincovou od 17,30 hod.

2.12. ne ADVENT V DOMEČKU 
od 15 hod. nás čeká vánoční pohádka s koledami „Padá sníh“ a pak 
vánoční dílna.

3.12. po MIKULÁŠ V DOMEČKU

zase po roce přijde Mikuláš s andělem. Na program je třeba se při-
hlásit. Od 9 hod.

10.12. po VOLNÁ HERNA – 10 – 11,30 hod.

13.12. čt ŠKOLA PARTNERSTVÍ

tentokrát přednáška zaměřená na patnery, společné soužití, výcho-
vu dětí a další. Od 17,30 hod.

17.12. po VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK 
zastavte se v této hektické době… Zveme Vás k nám na čaj, kávu 
a něco dobrého. Přijďte a doneste nám ochutnat Vaši vánoční spe-
cialitu. Od 9 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

Klub RC modelářů Třebechovice 

Dětská drakiáda
V  sobotu 6. října Letecko-mo-
delářský klub Třebechovice ve 
spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže uspořádaly již 16. ročník 
tradiční dětské drakiády. S ohle-
dem na volby a  kvůli předpo-
kladu větrného počasí jsme 
začátek stanovili na 13. hodinu. 
Volby v klidu, ale s očekávaným 
větrem to bylo horší. Místy se 
nepohnul ani list, natož drak. 
Na řadu přišel záložní plán - 
„Klubák" Karel s  letadlem Fun 
cub opakovaně vzlétnul a  dě-
tem shodil sladký výsadek v po-
době 1,5kg bonbonů. Po 14. ho-
dině začalo foukat a  nebe bylo 
plné draků, hvězdiček, krabic 
a  jiných létajících výtvorů. Tep-
lý čaj tentokrát neposloužil na 
zahřátí, ale k občerstvení běha-
jících a  sluníčkem prohřátých 
účastníků. Na startovní listině 

bylo zapsáno 19 drak-pouš-
těčů. Na konci drakiády jsme 
vyhodnotili kategorie nejlépe 
létajících a  nejhezčích vlastno-
ručně vyrobených draků. První 
tři byli odměněni diplomem, 
medailí, věcným a  sladkým dá-
rečkem. Z  dětí neodešel nikdo 
s  prázdnou, na cestu domů 
každý dostal omalovánky a dět-
ský šampon. Škoda, že někteří 
pospíchali domů a  nezůstali 
na vyhodnocení.
Děkuji všem, kteří se Třebecho-
vické drakiády zúčastnili a  po-
mohli s její organizací. 

Za klub Pavel Lukášek,
 foto Láďa Janečka

TJ Orel pořádá
Cvičení rodičů s dětmi předškolního věku

Každé úterý od 16,30 hodin 
v sále nad ČERNÝM KONĚM
Kontakt:
Blanka Fialová 607 612 652 
a Helča Moravcová 603 102 715
Těšíme se na Vás!

Le t n í  d í vč í  t á b o r  Pa s t v i ny  2 0 1 9

     …  z a j í m á  t ě  s vě t  ča r  a   ko u z e l ? . . .

         … . i   t y  s e  mů ž e š  s t á t  j e h o  s o u čá s t í ! . . .

Nabízíme posledních pár volných míst ve škole čar a kouzel 
Harryho Pottera.
Vlak odjíždí z nástupiště 9 a ¾ dne 29. 6. 2019.
V případě zájmu zakoupení jízdenky se ozvi na 
tel. číslo 739 639 174 
nebo napiš: luckabuchalova@seznam.cz

Výherci fotosoutěže o čokoládový betlém
V květnu tohoto roku jsme vyhlásili fotosoutěž pro děti  „Poznáš místa ve svém městě?“. Úkolem soutěžících 
bylo najít podle staré fotografie dané místo ve městě a vyfotografovat jeho současnou podobu. Do soutěže 
se zapojily nejen děti z Třebechovic, ale i návštěvníci muzea ze všech koutů České republiky. O to pro ně bylo 
těžší najít místa podle dobových fotografií. A koho jsme vylosovali? 
Natali Horáková, Eliška Červená, Tomáš Macek, Lukáš Vojáček, Zuzana Veselá
Výhercům jsme odměny předali v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky 27.10. v muzeu. 
Děkuje všem účastníkům a blahopřejeme výhercům. 
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KULTURA

Symposion
47. ročník tradiční divadelní přehlídky ochotnic-
kých souborů Symposion se v  Kulturním domě 
v  Třebechovicích pod Orebem uskutečnil ve 
dnech 15. září – 21. října 2018. Přehlídku zahájila 
Prodaná nevěsta, komická zpěvohra, jako dárek ochotníků DS Alois 
Jirásek z Úpice ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Dal-
ší sobotu se veliké oblibě těšila i hra Lakomec DS Vrchlický Jaroměř 
v režii Jana Sklenáře. Obě představení se mohla pyšnit velkolepou 
výpravou. Největší diváckou návštěvnost měla francouzská ko-
medie Dámský krejčí, se kterou z  Hradce Králové přijelo Divadlo 
Jesličky a o  jejíž režii se postarala Jana Portyková. Také jsme měli 
možnost zhlédnout americkou komedii Bosé nohy v  parku, kte-
rou zahrál DS Na tahu z  Červeného Kostelce a  další francouzské 
komedie Bouřka na obzoru (Městské divadlo Dr. J. Čížka z Nácho-
da) a Na útěku (ADIVADLO z Havlíčkova Brodu). Třebechovice pod 
Orebem zastupovala divadelně – pohybová hra Pavly Lochmanové 
s názvem Anna Marie. Na neděli 21. října jsme připravili pro naše 
nejmenší diváky Doktorskou pohádkou od Karla Čapka, kterou 
nastudoval DS J. N. Štěpánka z  Chrudimi. Budeme se těšit opět 
za rok zase na podzim a pěvně věříme, že 48. ročník bude stejně tak 
úspěšný, jako byl ten letošní. Výsledky diváckého hlasování vidíte 
pod fotografiemi.

Bc. Jan Šimek, kulturní referent

3. místo LAKOMEC A DALŠÍ SVĚTCI (DS Vrchlický, Jaroměř)

1. místo PRODANÁ NEVĚSTA (DS Alois Jirásek, Úpice)

2. místo BOSÉ NOHY V PARKU (DS Na Tahu, Červený Kostelec)

Baletní gala večer
Dne 24. 11. 2018 v  19:00 hodin 
v  Kulturním domě v  Třebecho-
vicích pod Orebem se uskuteční 
baletní gala večer Královských 
baletek. Program bude velice 
pestrý a  k  vidění budou cho-
reografie nejen 
z  klasického ba-
letu, ale uvidíte 
zde i  moderní 
tanec, jazz a  fla-
menco. V  první 
části vystoupení 
se můžete těšit 
na sólové i  sku-
pinové choreo-

grafie, které zatančí Královské 
baletky a  hosté - Ballet Petit, 
Kóči ze Sudet a La Pasión. V dru-
hé části se ponoříme do života 
známé francouzské šansoniérky 
Edith Piaf, jejíž příběh zatančí 
Královské baletky.

Kateřina Drašnarová

Kateřinský jarmark
Třebechovické muzeum betlémů vás srdečně zve na Kateřin-
ský jarmark. V sobotu 24. listopadu od 08:00 do 14:00 hodin 
na Masarykově náměstí se můžete těšit na rozmanitý sortiment 
zboží a lákavé občerstvení.
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ADVENTNÍ PROGRAM 2018
Vánoční čas se pomalu blíží 
a  zde můžete „nakouknout“ 
do přehledu akcí, které na vás 
čekají. Bližší informace po-
stupně najdete na plakátech, 
v Infocentru nebo na
www.itrebechovice.cz.

První adventní neděle

2. prosince 2018

NEDĚLE
9.00 – 16.30 hodin 
Třebechovické muzeum betlémů
DÍLNIČKA PRO DĚTI

Vánoční ozdoby nejen na stro-
meček.

15.00 – 16.45 hodin – RC Domeček z. s.
ADVENT V DOMEČKU – TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ PŘÍCHODU VÁNOC

Vánoční pohádka s koledami „Padá sníh“ v podání divadelního sou-
boru „TakŇák“ a tvořivá dílna.

16.30 hodin – Masarykovo náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU, SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

V rámci zahájení vánočního programu se v našem městě představí 
Třebechovičtí trubači a k občanům promluví pan starosta.

3. prosince 2018

PONDĚLÍ – 9.00 hodin – RC Domeček z.s.
MIKULÁŠ V DOMEČKU

Program je určen nejmenším dětem.

5. prosince 2018

STŘEDA – 16.30 hodin
PŘÍJEZD SVATÉHO MIKULÁŠE

Moderovaná akce pro vaše děti s hudební vlož-
kou a sladkými odměnami.

8. prosince 2018

SOBOTA – 9.00 – 16.00 hodin – Masarykovo náměstí
BETLÉMSKÉ TRHY

Přijďte si užít atmosféru Vánoc. Čeká na vás mnoho prodejních 
stánků s  vánoční tematikou a  také živý betlém nebo vánoční vo-
jenské ležení. Nebudou chybět ani projížďky na velbloudech a os-
lících. Připraven je také bohatý kulturní program, např. vystoupení 
folk – folklórní pardubické skupiny Trdlo, zpěvačky Jitky Zelenkové 
nebo big bandu Factorial Orchestra. 

Druhá adventní neděle 9. prosince 2018

NEDĚLE – 14.00 hodin – Kulturní dům
ADVENTNÍ KONCERT

Vystoupení žáku ZUŠ Třebechovice pod Orebem.

18.00 hodin – Evangelický kostel
ADVENTNÍ INSTRUMENTÁLNÍ KONCERT

Hudební vystoupení Jindřicha Macka a Jitky Baštové, kteří si vánoč-
ní skladby upravili pro loutnu a  akordeon. Koncertní program je 
koncipován a zkonzultován přímo pro liturgické období adventu. 

13. prosince 2018

ČTVRTEK – 17.00 hodin – Kulturní dům
TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ „HŘÍŠNÝ TANEC“

Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Třebechovice pod Orebem.

14. prosince 2018

PÁTEK – 17.00 hodin – Třebechovické muzeum betlémů
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA – vánoční koncert
Vánoční hudebně-divadelní pořad pro nejmenší, ve kterém se 
představí zpěvačka Lída Helligerová. Malí diváci se společně s pro-
tagonistkou vydávají na cestu do města Betléma, seznamují se s Jo-
sefem a Marií a prožívají tak nejstarší příběh o narození Ježíška.

15. prosince 2018

SOBOTA – 9.00 – 16.30 hodin – Třebechovické muzeum betlémů
ŘEZBÁŘ V MUZEU

Roman Marek předvede ukázky své řezbářské práce.

Třetí adventní neděle 16. prosince 2018

NEDĚLE – 14.00 hodin – Kulturní dům
VÁNOČNÍ KONCERT

Vystoupení žáku ZŠ Třebechovice pod Orebem.

Čtvrtá adventní neděle 23. prosince 2018

NEDĚLE – 13.00 – 17.00 hodin – Masarykovo náměstí
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2018

Junák – český skaut
Třebechovičtí skauti vám budou v tee – pee rozdávat malý plamí-
nek spojující mnohá srdce.

14.00 – Masarykovo náměstí
TŘEBECHOVIČTÍ TRUBAČI

Vánoční a fanfárová hudba před nastávajícími vánočními svátky.

1.SVÁTEK VÁNOČNÍ – BOŽÍ HOD

25. prosince 2018

ÚTERÝ – 14.00 hodin – Masarykovo náměstí
TŘEBECHOVIČTÍ TRUBAČI

Sváteční hudba pro navození správné vánoční atmosféry.

2. SVÁTEK VÁNOČNÍ – ŠTĚPÁN

26. prosince 2018

STŘEDA –14.00 hodin – Masarykovo náměstí
TŘEBECHOVIČTÍ TRUBAČI

Pokračování vánočního hudebního vystoupení.

28. prosince 2018

PÁTEK – 20.00 hodin – Kulturní dům
PŘEDSILVESTROVSKÝ VEČÍREK

Populární D.J. Tom z  Hradce Králové vám bude hrát k  tanci české 
i zahraniční písničky z let 1960 – 2010, které máte rádi. Speciálním 
hostem večera bude houslistka Nika. Vstupenky lze zakoupit za zvý-
hodněnou cenu v předprodeji v Infocentru, nebo až na místě v KD.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA – vánoční koncert

14. prosince 2018, pátek 17.00 hodin – Třebechovické muzeum 
betlémů
Lída Helligerová - zpěvačka a muzikantka, členka dámské country 
skupiny Schovanky
Malí diváci se společně s  protago-
nistkou vydávají na cestu do města 
Betléma, seznamují se s  Josefem 
a  Marií a  prožívají tak nejstarší pří-
běh o  narození Ježíška. Celý děj je 
vyprávěn prostřednictvím nejzná-
mějších vánočních koled, jako jsou: 
Půjdem spolu do Betléma, Veselé 
vánoční hody, Pásli ovce valaši, Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kristus 
Pán, Obloha se třpití, Tichá noc, 
Den přeslavný a Na Novej rok. Děti jsou zapojené pěvecky i rytmic-
ky. Poznají nové hudební nástroje - např. Rainbrush, či staročeský 
lidový fanfrnoch a  stávají se spolutvůrci celého představení. Děti 
jsou odměňovány za spolupráci Betlémskými hvězdičkami a foto-
grafií zpěvačky a každé dítě dostane kouzelný bombón, který má 
splnit jedno přání.

Vánoční vytrubování

Neopakovatelná atmosféra Vánoc je v našem městě neodmyslitel-
ně spojena i s vánočním vytrubováním. Adventní pohodu, vánoční 
svátky i Nový rok zpříjemní Třebechovičtí trubači svými koledami 
a intrádami v čele s kapelníkem panem Zdeňkem Bartošem.
Vystoupení se konají ve dnech: 2. 12. od 16.30 hodin, 23., 25., 26.12. 
od 14.00 hodin a 1. 1.2019 od 15.30 hodin na Masarykově náměstí.
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POSLÁN JEST

OD BOHA ANDĚL… 
Adventní instrumentální
koncert
9. prosince 2018, neděle 

v  18.00 hodin – Evangelický 
kostel
Jindřich Macek a  Jitka Baštová 
si pro vás připravili koncertní 
program, který je koncipován 
a  zkonzultován přímo pro li-
turgické období adventu. Vyšší 
interpretační obtížnost ocení 
posluchači zejména v  sólo-
vých skladbách pro akordeon 
a loutnu (M. Murto, G. Zamboni, 
A. Michna z  Otradovic, F. An-
gelis). Jitka Baštová absolvo-
vala Konzervatoř v  Pardubicích a  následně Vysokou školu múzic-
kých umění v  Bratislavě. Získala 3. místo na Mezinárodní soutěži 
v Dunajské Stredě a v současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově 
Brodě. Jindřich Macek získal např. 1. cenu v celostátním kole sou-
těže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty 
za interpretaci barokní hudby. Absolvoval Konzervatoř v Pardubi-
cích a dnes působí jako ředitel ZUŠ taktéž v Havlíčkově Brodě.

Česká křesťanská 

akademie

a Třebechovické 

muzeum betlémů
srdečně zvou na přednášku 
KDY, ODKUD A JAK VZNIKL STAROVĚKÝ JERUZALÉM?

v úterý 11. prosince 2018 od 19.00 hodin ve vestibulu Třebechovic-
kého muzea betlémů. Hostem bude HELENA ROTH, M.A.

Helena Roth (*1986) narozena 
v  Moskvě, nyní žije v  Izraeli. 
Studovala archeologii na uni-
verzitách v  Haifě a  v  Tel Avivu. 
Zabývala se ranou dobou řím-
skou v  Davidově městě, v  Jeru-
zalémě (zvláště 1. století n. l.). 
V  současnosti dokončuje dok-
torské studium s tématem utvá-
ření zemědělských osad v  Jud-
ské vysočině a jejich života na přelomu 3. a 2. tisíciletí př. n. l., které 
se později staly základem vzestupu Jeruzaléma jako městského 
centra. Vede výzkum v Nachal Refajím a  je supervizorkou v  rámci 
archeologických kampaní v Davidově městě a významné starověké 
pevnosti Tel Azeka.

NĚCO Z HISTORIE

Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování)
Pokračujeme ulicí Na Stavě za železničním přejezdem směrem ke státní silnici.

Čp. 581
Pozemek pro dům zakoupila v roce 1924 Anna Broučková a v roce 
1925 pak byl dům postaven. V roce 1966 se majitelem stal její syn 
Josef Brouček a v roce 1988 pak vlastnictví přešlo na jeho syna Pet-
ra Broučka. Dům neprošel žádnými zásadními rekonstrukcemi.
Po postavení domu zde bydlela Anna Broučková a Alois Vogl s man-
želkou Františkou. V  roce 1930 zde byla uvedena šička koženého 
zboží Anna Broučková s  dětmi - Josefem, Věrou a  Jiřím, dále šič-
ka koženého zboží Marie Šífová. Anna Broučková zde žila do roku 
1959. V domě zůstal bydlet syn Josef s rodinou. Josef Brouček zde 
žil do roku 1988, jeho manželka Ludmila do roku 1989. Jejich syn 
Petr se odstěhoval, v roce 1990 se sem vrátil a žije tu s manželkou 
Andělou.
Josef Brouček byl knihař ozdobník, původně bydlel v čp. 34 na ná-
městí a dílnu měl v ulici Pod Domy. Po dostavbě domu si dílnu pře-
stěhoval sem.

Čp. 576 
Pozemek pro stavbu domu zakoupila v roce 1924 Růžena Zikudová 
a také dům postavila. V roce 1947 pak dům koupili Jaroslav a Alž-
běta Hrochovi. Ti později ještě přikoupili vybraný písník za domem. 
V roce 2005 pak dům zakoupili současní majitelé. 
Celkovou rekonstrukcí prošel dům po roce 2005.
V  domě bydlela Růžena Zikudová, která byla již v  penzi, po roce 
1947 zde bydleli Hrochovi s dcerou. Jaroslav Hroch zde bydlel do 
roku 1994, Alžběta Hrochová se v roce 2003 přestěhovala do domu 
s pečovatelskou službou. Po rekonstrukci zde bydlí rodina součas-
ných majitelů.
Na stěně tohoto domu byly 
mnoho let sluneční hodiny, kte-
ré přesně ukazovaly čas. Posta-
vil je pan Hroch poté, co v  roce 
1974 odešel do důchodu. Pan 
Hroch také lidem hodiny spra-
voval.

Čp. 716
Pozemek pro tento dům zakoupil postupně v  letech 1924 a 1925 
František Hašek. V  roce 1930 se majiteli stali Jan a  Marie Haškovi 
a  v  témže roce začali stavět dům. V  roce 1945 se Marie Hašková 
stala majitelkou i  druhé poloviny. Dalšími majiteli se v  roce 1955 
stali Václav a Božena Haškovi. V majetku rodiny byl i v letech násle-
dujících. Také současní majitelé, které vlastní dům od roku 2002, 
jsou členy rodiny.
Dům byl určený k bydlení, žili zde majitelé se svými rodinami.

Dostali jsem se na konec této ulice a budeme se vracet po dru-

hé straně zpět do města.

Čp. 874
V roce 1941 si Josef a Emilie Kavalírovi zakoupili od Jaroslava a Ma-
rie Moravcových pozemek, na kterém v roce 1942 postavili rodinný 
dům a  dílny. Obytný dům zůstal v  majetku Kavalírových a  v  roce 
1978 přešel do vlastnictví jejich vnučky - Dobromily Kavalírové. Po-
zemek, na kterém stály obě stavby – dům a dílny, byl v roce 1960 
rozdělen a  část s  dílnami přešla do vlastnictví Československého 
státu – Spojeného velkoobchodu textilu a látek Pardubice, ve stej-

Detailní pohled na sluneční hodiny Pohled na stavbu domu čp. 874
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ném roce přejmenovaného na Textil Pardubice. Stát dílny vlastnil 
až do roku 1991, kdy byla nemovitost vrácena v  restituci dědičce 
původních majitelů - Dobromile Kavalírové. Na konci roku 2005 
pak dům i s dílnami koupil současný majitel.
Kavalírovi si zde postavili novou dílnu na výrobu galanterního zbo-
ží. Výrobou se zabývali již delší dobu. Začínali v čp. 550, kde si v le-
tech 1928-29 postavili brašnářskou dílnu s čp. 827. 
O  Josefu Kavalírovi i  jeho dílně se psalo v  dobovém tisku. V  roce 
1944 bylo v  časopisu Kraj uvedeno: „Třebechovický padesátník 
– Jos. Kavalír, výrobce koženého zboží vyšel z  chudých poměrů 
a  dopracoval se slušného postavení, pracoval v  dělnickém hnutí, 
jedním ze zakládajících členů DTJ, zasloužil se o hřiště i o Spolkový 
dům.“ V DTJ byl také cvičitelem. 
V dílně šil kabelky, opasky, kabáty, saka, peněženky a další kožené 
zboží. Kůži si i  sám činil. Dílnu Josef Kavalír provozoval do konce 
padesátých let 20. století, kdy mu byla zabrána. Po zrušení dílny 
pracoval v Tvorbě. 
Po Textilu Pardubice zde byl sklad Kurýru. O něm se v roce 1974 psa-
lo: „V bývalém brašnářském objektu Kavalírově je umístěn podnik 
nesoucí jméno Kurýr. Je to odbytové středisko n. p. Řempo, závod 
Pardubice. V Čechách a na Moravě jsou pouze čtyři podobná stře-
diska. Kurýr má 20 zaměstnanců, kteří se starají o distribuci zboží 
pro Čs. státní lázně, ústavy národního zdraví, Restaurace a jídelny, 
Domovy důchodců, Domovy mládeže apod. Pokud jde o sortiment 
zboží, jde pak o různá pracovní oblečení pro lékaře, zdravotní ses-
try, speciální ochranné oděvy pro pracující ve zdravotnictví, prád-
lo pro pacienty, ložní soupravy, speciální zdravotní obuv, ubrusy 
a podobně.“ Na počátku šedesátých let zde pod Textilem pracovaly 
např. paní Pírková, Cecilie Dostálová, paní Andrysová a další. Poz-
ději v Řempu to byl např. pan Němec, Božena Krčmářová, Bohun-
ka Divišová, Jaroslava Pavlíková, paní Vrbická, paní Uhlířová, pan 
Jarkovský, jako řidič pan Slavík a další. Po roce 1991, když se Kurýr 
odstěhoval, měla prostory dílny pronajaty Lada Komínková, která 
zde měla prodej použitého textilu a po ní v letech 1993 – 2005 pak 
Lenka Pátková, která zde měla textilní velkoobchod. Od roku 2005 
zde má svoji firmu současný majitel.

V obytném domě bydleli majitelé, Josef a Emilie Kavalírovi. Bydlela 
tu také rodina jejich syna Josefa a později jejich vnučka s rodinou.
Josef Kavalír ml. pracoval jako úředník u „Světlíků“. Byl nadšený mu-
zikant, hrál na lesní roh v kapele pana Grulicha. Spolu s manželkou 
Dobromilou zpívali při různých příležitostech a připravovali osvě-
tové programy pro obyvatele města. Dobromila Kavalírová také 
zpívala v pěveckém spolku „Libuše“. Za 2. světové války kolorova-
la knížky v nakladatelství Antonína Dědourka a od roku 1955 byla 
učitelkou v lidové škole umění. Po jejím osamostatnění v roce 1972 
byla jmenována její ředitelkou. V roce 1979 odešla do důchodu.
Za domem a dílnami souběžně s hlavní silnicí bývalo dlouhé roky 
„smetiště“, kam město vyváželo odpadky a n. p. ZAZ kaly. 
Směrem k městu byly zahrady a volné zelené plochy. Na nich byly, 
většinou v  době nedávné, postupně postaveny domy čp. 1345, 
1227, 1396, 1345, 1078. 

Pohled na dílnu za domem

Čp. 898
Dům s tímto číslem popisným postavil v roce 1949 Augustin Mejs-
třík. V  majetku rodiny je doposud. Bydlel zde se svojí manželkou 
Marií. Později zde bydlel jejich syn Zdeněk s manželkou Marií a dět-
mi. Marie Mejstříková zde bydlela do roku 1992, její manžel Zdeněk 
se v roce 1993 odstěhoval do Hradce Králové. Jejich syn Zdeněk se 
odstěhoval a zůstala zde bydlel jejich dcera Marie.

Čp. 766
Tento dům postavil v roce 1931 Karel Bouček. Dalším majitelem byl 
jejich syn Karel a v majetku členů rodiny byl do roku 2005, kdy ho 
koupili Michal a Anna Jaklovi. Ti ho pak v roce 2009 prodali součas-
ným majitelům. Celkovou rekonstrukcí prošel dům po roce 2005. 
V  domě bydleli Boučkovi. Karel Bouček tu žil do roku 1958, jeho 
manželka Antonie do roku 1963. Z  jejich dětí tu zůstal bydlel do 
roku 1982 syn Karel s manželkou Annou, která tu žila do roku 1980 
a dětmi - dcerou Evou a synem Antonínem. Rodina Antonína tu žila 
i v letech následujících. Později tu bydlela rodina majitelů. 

Čp. 897
Na pozemku patřícím k čp. 766, si v roce 1951 Josef Vít s manželkou 
Antonií, rozenou Boučkovou, postavil dřevěný přístavek sloužící 
pro bydlení. Bydleli v něm spolu s dětmi, které se postupně odstě-
hovaly. Zbořen byl v roce 2015, kdy toto čp. zaniklo. Také poslední 
dům před přejezdem a další domy za přejezdem (ve směru do měs-
ta) čp. 1251, 1446, 1242, 1299 až k bývalým řeznickým jatkám jsou 
z doby novější.

Čp. 444
Pozemek pro stavbu tohoto čísla popisného zakoupil Spolek řez-
nický v  Třebechovicích a  v  roce 1885 zahájil stavbu řeznických 
jatek. V roce 1906 pak nemovitost koupila Obec město Třebecho-
vice. V  roce 1951 přešla nemovitost na Československý stát - Krá-
lovéhradecký průmysl masný, národní podnik ve Vamberku, v roce 
1954 došlo na změnu názvu na Masný průmysl v  Hradci Králové, 
národní podnik. V roce 1959 byl podnik opět přejmenován na Vý-
chodočeský průmysl masný, národní podnik v Březhradu. Další pře-
vod nemovitosti byl na Sběrné suroviny n.p. Hradec Králové, a  to 
od začátku roku 1984. Od nich pak v roce 1991 přešla nemovitost 
zpět do majetku města. V roce 1939 obec provedla adaptaci jatek. 
Později byla přistavěna hala. V části budovy byl byt, ve druhé části 
byla jatka. Poté, co se zde zvířata přestala porážet, se zde nadále 
shromažďovala od zemědělců a pak se odtud převážela na porážku 
jinam. K tomuto účelu jatka sloužila ještě na počátku osmdesátých 
letech 20. století. V letech 1984 – 1991 zde byla sběrna starého pa-
píru a  železa. Poté byla část využívána jako sklad stavebnin a  od 
roku 1992 je zde sběrný dvůr města. V roce 1890 byl majitelem spo-
lek řeznický a bydlel tu povozník Josef Šindelář s manželkou Kate-
řinou a sedmi dětmi. V roce 1921 tu bydlel jateční řezník Antonín 
Svoboda s manželkou Emilií a dětmi - Antonínem, Karlem, Annou, 
Josefem, Jaroslavem a Františkem. Stejně tomu bylo i v roce 1930, 
kdy tu s nimi bydleli mladší děti, řezník Jaroslav, holič Josef a kupec 
František. Rodina jejich syna tu bydlela i v letech následujících.

Ze vzpomínek, materiálů a  fotografií poskytnutých Dobromilou Mi-
litkou, 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.

Od Kavalírů téměř až po železniční trať byly zahrádky a zelené plochy
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SPORT

Koncem roku se 
většinou bilancuje 

uplynulý rok. A  tak 
bych rád krátce seznámil čtená-
ře Třebechovického haló s  čin-
ností a  sportovními výsledky 
našeho oddílu SK Třebechovice.
V  průběhu letošní závodní se-
zóny (březen – říjen) jsme se 
účastnili 20 závodů po celém 
území ČR. Po odchodu našeho 
úspěšného závodníka Karla Bo-
hatého do Dukly Brandýs se za-
číná prosazovat v  kategorii žá-
kyň starších nadějná závodnice 
na kajaku i kanoi Olga Samková. 
Členka našeho oddílu kanoisti-
ky a  žákyně sedmé třídy míst-
ní základní školy má za sebou 
úspěšnou sezonu jak v kategorii 
K1 (kajak), tak i C1 (singlkanoe). 

Sezóna třebechovických vodních slalomářů v roce 2018
Jiří Měchura, Karel Bohatý a Jiří 
Pavlík. Mladé závodníky učíme 
sportovní vodácké dovednosti 
zaměřené na budoucí závodní 
činnost. Pravidelně 3 – 5 x týd-
ně se trénuje na vodě a o víken-
dech se jezdí po závodech. 
V  průběhu závodní sezóny jez-
díme za lepšími tréninkovými 
podmínkami na umělé slalo-
mové tratě a  kanály do Prahy, 
Veltrus, Českých Budějovic, Kři-
voklátu, Roudnice n. L. 
V letošním roce jsme opět uspo-
řádali pro mládežníky v  srpnu 
týdenní letní vodácké soustře-
dění na umělé slalomové dráze 
v  Roudnici n. L. Kratší soustře-
dění proběhlo i na kanále u Čes-
kých Budějovic a  na Berounce 
u  Křivoklátu. Na zimní období 
plánujeme tréninky (nácvik es-
kymáckých obratů a  kondiční 
plavání) v bazénu v Hradci Králo-
vé. Od listopadu do půlky března 
chodíme do tělocvičny. Zde při 
kondičních cvičeních a  gym-
nastice rozvíjíme sílu, obratnost 
a  vytrvalost. Hrají se i  sportovní 
hry – fl orbal, sálová kopaná atp. 
O  víkendech se jezdí i  na hory 
na běžky.
V  letošním roce se u  nás usku-
tečnily troje závody. V  půlce 
června na Orlici proběhlo Mis-
trovství ČR dorostu a  žactva ve 
sjezdu. Poslední víkend v  čer-
venci jsme uspořádali veřejné 
sjezdy na Orlici. Poslední víkend 
v  září jsme uspořádali tradiční 
Třebechovické slalomy na Or-
lici. Letos účast na Třebecho-
vických slalomech byla opět 
rekordní. Přijelo 390 závodníků 
z celé republiky. Závody se nám 
za výrazné pomoci rodičů na-
šich závodníků a  všech členů 
oddílu podařilo zvládnout ke 
spokojenosti všech. Nápomoc-
no nám bylo i  pěkné podzimní 
počasí. Kromě již jmenovaných 

bych rád poděkovat i  místním 
sponzorům závodu a  organiza-
cím, které pomohly s  ubytová-
ním závodníků. Letos to bylo 
opravdu hodně náročné. Však 
taky naše slalomy letos co do 
počtu zúčastněných závodníků 
obsadily první místo v  republi-
ce. Poděkování patří i  majitelce 
loděnice Katce Vitouškové, kte-
rá nám poskytuje veškeré mož-
né zázemí. 
Něco z  výsledků z Třebechovic-
kých slalomů: Kajak muži - star-
tovalo 180 závodníků.
1. místo Měchura Jiří ml. – Tře-
bechovice, 2. Bohatý Karel –
Dukla Brandýs, další pořadí – 
jen Třebechovice 14. Měchu-
ra Jiří st., 17. Říha Zdeněk, 
26. Marek Matyáš, 27. Hanuš Jiří, 
31. Pavlík Pavel, 49. Pavlík Jiří, 
51. Bohatý Oto (6. ŽM), 54. Klišč 

Zdeněk, 65. Říha Jan, 97. Marek 
Pavel, 111. Jáhna Ondřej (23. ŽS),
121. Hanuš Tomáš (27. ŽS). 
V  kategorii předžáků na kajaku 
5. místo Samek Petr.
Kategorie kajak ženy 25. místo 
Kliščová Bára (8. DM) a  38. Ha-
viárová Zuzana (8. ŽS). Na kanoi 
dvojic C2 - 4. místo Hanuš Jiří 
s Markem Matějem. 
Závěrem bych chtěl touto ces-
tou pozvat zájemce o náš sport 
na jaře na loděnici, zejména 
mládež ve věku od 10 let. Učíme 
základní a  speciální dovednosti 
kanoistiky a v dětech pěstujeme 
kladný vztah k přírodě, ve které 
náš sport provozujeme. 

Za oddíl kanoistiky 
Mgr. Jiří Měchura

Olga Samková

V  kategorii C1 obsadila na mis-
trovství ČR žáků na umělé sla-
lomové trati v  Českém Vrbném 
3. místo. V  obou těchto kate-
goriích si zároveň vyjela svými 
stabilními výkony v  sérii závo-
dů Českého poháru žáků účast 
na mezinárodních závodech 
Olympijských nadějí v  polském 
Krakově. Zde se jí podařilo v ka-
tegorii K1 postoupit ze 4. místa 
do finále, bohužel na stupně ví-
tězů se jí finálovou jízdou dostat 
nepodařilo.
V  oddíle se snažíme pracovat 
především s  mládeží, o  kterou 
se ve spolupráci s  DDM stará 
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Třebechovické slalomy na Orlici

„LÉTA PLYNOU, 

VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ“

Dne 9. 11. 2018 uplynulo již 20 let,
co nás opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček 
pan JAROSLAV SVOBODA.
Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

JÍLOVICE

V  neděli 28. října jsme se sešli ve 13 hodin v  parčíku, kde členo-
vé SDH položili květiny k pomníkům. Průvodem jsme se přemístili 
k OÚ, abychom společně oslavili 100. výročí založení Českosloven-
ska, symbolicky zasadili strom svobody, a tím vzdali hold všem, kte-
ří za samostatnost republiky položili svůj život.

z jiných obcí hudba, střílení z hmoždířů, pořádaly se průvody a dal-
ší oslavy. U nás bohužel chyběli inteligenti národně uvědomělí, kte-
ří by v  tento den vyburcovali občany k  veřejným slavnostem. Pro 
náš český lid, vyzvednutý z  300 letého ponížení, to byla význam-
ná chvíle. Až za několik dní uspořádal v hostinci u Čápů pan řídící 
učitel Šubrt (učitel z Vysokého Újezda) přednášku o významu pro-
hlášení národní samostatnosti. Právě v  té době se rozšířila v  obci 
španělská chřipka, která si také vyžádala několik obětí. Povinností 
a úctou je vzpomenout též našich druhů - otců, synů a bratrů, kteří 
významného dne 28. 10. 1918 se nedožili, kteří pro nenáviděný rod 
Habsburků a  jejich spřeženců v  ponížení vykrváceli. Téměř všude 
se stavěly pomníky, aby jejich jména neupadla v zapomenutí. Jmé-
na jejich si zaslouží, aby dále žila v  paměti potomků. Během čtyř 
let války a počátkem pátého roku narukovalo z naší obce 98 vojáků 
(od 18 do 52 let). Z toho padlých nebo nezvěstných bylo 12. Ti jsou 
svědky toho, kam až vede ctižádost a fanatismus panovníků. 
Padli nebo od ran v nemocnici zemřeli:
Bohuslav Janský – rolník č. 43, svobodný, 25 roků, padl v Srbsku
Rudolf Černý – krejčí, svobodný, 19 roků, padl v Rusku
Václav Pavlík – zámečník, svobodný, 23 roků, padl v Rusku
Josef Lukášek – rolník, svobodný, 24 roků, nezvěstný v Rusku
Jan Zilvar – pekař, svobodný, 24 roků, padl v Rusku
Josef Mach – krejčí, ženatý, 28 roků, zemřel v Srbsku
Jan Archléb – bývalý rolník, ženatý, 40 roků, padl v Itálii
Jan Macek – dělník č. 30, svobodný, 19 roků, padl v Itálii
Josef Šmída – dělník, svobodný, 24 roků, zemřel následkem zranění 
doma u rodičů
Václav Lukášek – účetní, svobodný, 22 roků, padl v Itálii
Václav Macek – krejčí č. 30, svobodný, 24 roků, zemřel následkem 
válečných útrap na dovolené u rodičů
Jan Hrnčíř – rolník a zedník, 25 roků, padl v Uhrách na Slovensku
V zajetí bylo 8 vojínů v Rusku a v Itálii. Vrátili se všichni. Někteří též 
vstoupili do legiií.” Tolik ze záznamu v kronice.
Z dostupných materiálů dnešní doby není tento záznam zcela přes-
ný, neboť literatura uvádí, že ještě padl jílovický rodák a obyvatel, 
člen italské legie – střelec 31. československého střeleckého pluku 
Josef Matuška. Zemřel dne 12. 5. 1918 na následky zranění v italské 
Perugii. Tam byl také pochován.
Po proslovu následovalo společné symbolické zasazení stromu re-
publiky – lípy svobody zástupci obce, spolků TJ, Zahrádkářů a SDH. 
Po tomto aktu pan starosta předal slovo vzácným hostům, farářům 
a  prosil je o  posvěcení tohoto krásného stromu. Všichni lidé po-
zorně naslouchali. Požehnání nejen stromu, ale i lidem v obci bylo 
dojemné a všem se moc líbilo. Na závěr oslavy 100. výročí zazpívaly 
jílovické děti pod vedením pí Benešové a  pí Svobodové písničky 
s  hudebním doprovodem. K  písničce Ach synku, synku se přidali 
i mnozí občané. Počasí nám tento den moc nepřálo, všichni jsme 
byli vymrzlí, ale potěšeni, že tento den není lidem lhostejný. Čaj 
a občerstvení Na Ohrádce přišlo vhod. Škoda, že kapacita „Ohrád-
ky“ je malá a  všichni jsme se tam nevešli. Poděkování patří všem 
lidem, kteří se na akci podíleli a nedostali rýmu, protože např. v ha-
sičských uniformách už určitě teplo nebylo.

Mgr. Iva Ježková, kronikářka

Výsledky voleb

do obecního zastupitelstva

Volby do obecního zastupitelstva se konaly 5. – 6. října 2018. 
Na volebním seznamu bylo 257 voličů. Počet odevzdaných lístků 
162 = 63,03 %. Počet platných hlasů 786. Do zastupitelstva obce 
bylo zvoleno 7 členů: Zdeňka Šolcová, Markéta Benešová, Petra 
Rezková, Václav Ježek, JUDr. Lumír Thiel, Martin Rydl a Jiří Jarkovský.

100. výročí vniku samostatného

československého státu

V  obci dosud nebyl zbudován pomník, který by připomínal oběti 
a  jména hrdinů této doby. Po zaznění hymny, položení věnce čle-
ny SDH pan starosta Václav Ježek slíbil, že náprava přijde v příštím 
roce a pomník bude umístěn u lípy svobody. Dále při svém projevu 
zmínil záznam archiváře Jana Macka, krejčovského mistra z kroniky 
obce: “V  roce 1917 a  1918 zabírala vojenská správa rakouská pro 
válečné účely zvony, mosazné hmoždíře a kliky od dveří. U nás byl 
6. února 1918 odebrán obecní zvonek. Všude jinde ho schovali, jen 
v Jílovici ne, báli se. Poznámka: „Na Velký pátek se už nezvoní.“ Ra-
dostně nás překvapila zpráva o prohlášení naší samostatnosti. Jako 
blesk se rozletěla do všech okolních obcí. Ještě toho dne byla slyšet 
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JENÍKOVICE

Co se v Jeníkovicích událo?

V sobotu 20. října 2018 jsme si i my v Jeníkovicích připomněli vý-
ročí 100 let vzniku Československé republiky. Na počest jsme s ně-
kolika „Jeníkováky“ vysadili již pátou památnou lípu v parčíku pod 
kostelem svatého Petra a Pavla. A co nám lípy říkají? První památná 
lípa roboty, druhá památná lípa svobody (vysazená v  roce 1918), 
třetí památná lípa (vysazená v roce 1968, k 50 letům od vzniku Čes-
koslovenské republiky) a  nakonec čtvrtá památná lípa (vysazena 
v roce 1985, 40 let od konce druhé světové války).

Podzim nám již přišel. Výrazně se ochladilo a z letních teplot jsme skočili přímo do chladného počasí. V Jeníkovicích již plánuje-

me zimní akce… Uběhne to a budou Vánoce. Přeji Vám všem krásný podzim, pokud možno plný zdravíčka a vitality. Mějte se fajn.

Slavnostní akt jsme zpečetili uložením několika řádků pod kořeny 
stromu, dále společnou procházkou kolem ostatních památných 
stromů a položením slavnostní kytice k pomníku padlých.
Zastavení proběhlo i  u  památné lípy vysazené na návsi, o  což se 
zasloužil pan Lukášek. Vysazena byla k  výročí 20 let od revoluce 
v roce 1989.

V neděli 21. října se konalo tradiční dýňobraní a kaštán-
kohraní. Náplní bylo dlabání dýní a  společné tvoření 
z  kaštánků a  jiných přírodnin. Opět zpříjemnili odpole-
dne dětem i dospělým „Cihelňáci“ a za to jim patří velký 
dík. Akce byla moc prima.

Na sváteční den 28. října proběhla v  jeníkovické hospůdce burza 
dětského oblečení. Akce je prvním počinem nového sociálního 
výboru. S  podporou spolků se chystají „Aktivní ženy“ připravit 
spoustu akcí, a  to i  v  duchu odborném. Pro příště věříme, že se 
akce „ujme“ a  návštěvnost a  zájem bude čím dál větší. Děkujeme 
za pečlivou přípravu.

MUDr. Jan Kestřánek, Ph.D. („Strana s nadhledem“ – 107 hlasů), Mar-
tina Petrásková („Aktivní ženy“ – 75 hlasů), Michal Petrásek („Pro 
aktivní obec“ – 70 hlasů) a Ing. Jaroslav Kupka (KSČM – 51 hlasů).
Volby do Senátu Parlamentu ČR byly v  Jeníkovicích dvoukolové. 
Obvod Náchod a 1. kolo účast 44,11% (24,02% MUDr. Bělobrádek 
Pavel, Ph.D., 18,83% Martin Červíček, brig.gen.v.v.Mgr.), 2. kolo 
účast 12,88% (55,31% Martin Červíček, brig.gen.v.v.Mgr, 44,68% 
MUDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.)

Ještě několik slov…
Proběhly nám volby do zastupitelstva obce. Jeníkovičtí občané si 
zvolili zastupitele pro nové období 2018-2022. Já bych chtěla nyní 
jen konstatovat v několika řádcích. Obsazení nového zastupitelstva 
se nám změnilo téměř od základu. Již před volbami byl tento fakt 
zřejmý. Zájem kandidovat a  podílet se na vedení obce byl malý. 
Bývalí zastupitelé zájem již neprojevili. Touto cestou chci prosím 
poděkovat jak bývalým zastupitelům, tak i ostatním, kteří vždy obci 
pomáhali a pomáhají. Nemusíme prosit a říkat, jsou tací, kteří au-
tomaticky připravují akce pro ostatní a  v  Jeníkovicích tak udržují 
„život“. Nebudu jmenovat, ale všichni víme, o které lidičky se jedná. 
Co se nám se zastupiteli povedlo a  co ne, to víte všichni, kteří se 
o obec zajímáte. Moc bych přála novým zastupitelům spoustu ener-
gie a trpělivosti. Práce v zastupitelstvu obce není jednoduchá, občas 
musíme rozhodnout i tak, jak bychom vůbec nechtěli, musíme čelit 
tlaku těch, kteří spíše jen kritizují, konstruktivní řešení však nema-
jí. Věřím, že noví zastupitelé vnesou do života obce nové myšlenky 
a pozitivní přístup, naváží na činnost předešlého zastupitelstva a bu-
dou „tahouny“ ke spokojenému a klidnému životu v Jeníkovicích.

Co nás v Jeníkovicích čeká?
- pátek 30. listopadu 2018 – tradiční „svíčkování“ a po novu se svíč-

kovou omáčkou. Navíc výroba adventních věnců v jeníkovické hos-
půdce. Rezervace na porci svíčkové u paní Romany do 27. listopadu.

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

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

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

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

Rozpis a výsledky fotbalu na podzim 2018:

Domácí Hosté Datum Čas Výsledek

Sendražice Jeníkovice 18.08.2018 17.00 3:3 (2:0)
Jeníkovice Stěžery B 25.08.2018 17:00 2:4 (2:1)
Jeníkovice Malšova Lhota B 01.09.2018 17:00 10:2 (4:1)
Hořiněves Jeníkovice 08.09.2018 17:00 1:2 (1:2)
Lhota p.L.  B Jeníkovice 15.09.2018 17:00 4:0 (0:0)
Jeníkovice Sendražice 22.09.2018 16:30 1:0 (1:0)
Stěžery B Jeníkovice 30.09.2018 16:30 2:2 (0:2)
Malšova Lhota B Jeníkovice 07.10.2018 10:00 5:2 (2:2)
Jeníkovice Hořiněves 13.10.2018 15:30 4:1 (3:1)
Jeníkovice Lhota p. L. B 20.10.2018 15:30 6:0 (5:0)

Jeníkovičtí fotbalisté ukončili podzimní sezónu krásným 2. místem. 
Blahopřejeme k pěknému výsledku a naberte přes zimu síly do dal-
ší sezóny. Fotbalisté ještě společně zvou všechny příznivce pohybu 
na tradiční fotbalové soboty. Od 3. listopadu vždy od 14:30 hodin 
na hřišti v Jeníkovicích.                                 Ing. Lenka Hojná Kosařová

Burza dětského oblečení

Výsledky voleb v Jeníkovicích
V Jeníkovicích proběhly na podzim současně volby do zastupitel-
stev obcí a současně do Senátu Parlamentu ČR.
Voleb do zastupitelstev obcí se v  Jeníkovicích zúčastnilo 59,18% 
voličů. Do nového zastupitelstva obce byli zvoleni: Ing. Lenka Hoj-
ná Kosařová („Rozvoj obce“ – 147 hlasů), Milan Sedláček („Rozvoj 
obce – 122 hlasů), Bc. Pavlína Kutílková („Aktivní ženy“- 108 hlasů), 
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NEPASICE

LEDCE

Historické fotookénko z Nepasic
Dnes opravdu historické fotookénko. V  říjnu jsme jako republika 
oslavili 100 let samostatnosti. Ani Nepasice nezůstaly stranou a ve-
lice aktivně se zúčastnily sázení lípy republiky v Třebechovicích pod 
Orebem a následného průvodu. Jak hasiči, kteří šli v dobových uni-
formách se stříkačkou taženou koněm, tak členové Nepasického 
cyklotýmu. V průvodu bylo i mnoho dalších nepasických.

Přesně 28. října 2018 jsme vy-
sadili lípu republiky i  v  Nepa-
sicích. Nachází se nedaleko 
od lípy svobody, která byla vy-
sazená někdy okolo 20-tých let 
20. století. K  opětovně instalo-
vanému českému lvu jsme polo-
žili věnec s trikolórou. 
Ať se naší republice daří, pak se 
bude dařit i nám všem.

Pro Haló zpracoval  a fotografii
 ze svého archivu  poskytl

 Ing. Stanislav JECH

Několika slovy z Nepasic 
.... v  listopadu oslaví významné životní jubileum 
vážené sousedky ZDENA TŮMOVÁ a  STANISLAVA 

KELLEROVÁ. Do dalších let přejeme hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.
.... Dne 5.- 6. 10. 2018 proběhly VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPI-

TELSTVA.
V Nepasicích bylo hlasováno následovně:
 PRO-SNK – 686 hlasů (36,68%)
 NESTRANÍCI – 657 hlasů (35,13%)
 SVOBODNÍ – 209 hlasů (11,18%)
 MY POD OREBEM – 177 hlasů (9,47%)
 NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI A KDU-ČSL – 77 hlasů (4,12%)
 ČSSD – 64 hlasů (3,42%)
Nejvíce preferenčních hlasů v Nepasicích získali:
 Mgr. Roman Drašnar – 51 hlasů
 rtm. Petr Kopecký  – 49 hlasů
 Ing. Stanislav Jech – 46 hlasů
 Mgr. Helena Čížková – 43 hlasů
 Pavel Ulrich – 42 hlasů
..... dne 5.-6. 10. 2018 proběhly také VOLBY DO SENÁTU. 
V 1.kole zvítězil Martin Červíček. Ve druhém kole, které se konalo 
13.-14. 10. 2018 své vítězství znovu potvrdil Martin Červíček, který 
zvítězil i v Třebechovicích pod Orebem. 
..... dne 19. 10. 2018 mělo proběhnout HASIČSKÉ KOULENÍ v Týni-
šti nad Orlicí. Bohužel byla akce zrušena.
..... dne 20. 10. 2018 prošel obcí Nepasice STRAŠIDELNÝ LAMPI-

ÓNOVÝ PRŮVOD zakončený ohňostrojem. Všichni účastníci byli 
spokojeni a těší se na další ročník.
..... dne 27. 10. 2018 se nepasičtí zúčastnili SLAV-

NOSTNÍHO PRŮVODU KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

ČR v Třebechovicích p. O. Hasiči v dobových unifor-
mách měli velký ohlas.
.....  dne 28. 10. 2018 v 17:00 hodin proběhlo v Ne-
pasicích v parčíku u lípy svobody VYSAZENÍ LÍPY KE 100. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ ČR. 
..... dne 10. 11. 2018 se měla konat TANEČNÍ ZÁBAVA v Motoazylu. 
Bohužel domluvená muzika je zdravotně indisponována, proto se 
zábava ruší.
..... dne 24. 11. 2018 bude v Heldově městské knihovně promítání 
fotografií v rámci přednášky: KUBA OČIMA MARUŠKY & STANDY 

JECHOVÝCH. Všichni jste srdečně zváni.
..... a jedna na konec „Nebuď zbabělejší než děti, ale pověz jako 

ony, když se jim hra nelíbí: Já už nehraji, a jdi. Když ale zůsta-

neš, tak neplač.“ (Epiktétos, kolem roku 50-138, představitel řím-
ského stoicismu, původně otrok) 

Pro Haló zpracoval Ing.Stanislav Jech

V říjnu se konalo, zúčastnili jsme se:

 5. - 6. 10. Volby do zastupitelstva obce
 6. 10. Branný závod v Lukavici
 13. 10. Oslavy 100 let vzniku republiky

Branný závod mladých hasičů 

V  sobotu 6. října se mladí hasiči zúčastnili zahajovacího kola hry 
Plamen 2019 v Lukavici. Mladší družstvo zde obsadilo pěkné šesté 

místo a naši starší se umístili na desátém místě. Skvělé první mís-
to získali naši nejstarší, kteří závodili v  kategorii dorost - smíšená 
družstva a měli ze všech nejlepší čas.

Oslavy 100 let od vzniku republiky 

v Ledcích a v Klášteře nad Dědinou

Sobota 13. října se stala v naší obci slavnostním dnem, kdy jsme si 
připomněli sté výročí naší republiky. Vše začalo úderem čtrnácté 
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Výstava dobových předmětů v klubovně za obchodem, foto Miloš Čihák

Oslavy založení republiky v Klášteře nad Dědinou, foto Pavel Franc

Vysazená lípa v parku na návsi
 v Ledcích, foto Pavel Franc

Křtění knihy „Občané obce Ledce, 
Kláštera nad Dědinou a  Újezdce 

v zrcadle času“, foto Miloš Čihák

hodiny v Klášteře n. D. Po úvodních proslovech starosty obce Mila-
na Dědka a faráře Českobratrské církve evangelické Jana Lavického 
vystoupily místní děti s hudebním programem. Poté byla zasazena 
pamětní lípa, ke které si mohl přihodit hlínu každý ze zúčastně-
ných. Otevřen byl i kostelík Jana Křtitele, který je bohužel prázdný. 
Poslední bohoslužby se zde naposledy konaly v padesátých letech 
minulého století a  od té doby stavba chátrá. V  uplynulých letech 
proběhly jen nutné opravy.
Po skončení programu v Klášteře n. D. se již všichni přesunuli do Le-
dec. Tady proběhlo sázení lípy v parčíku za zastávkou, doprovodný 
program byl podobný tomu v Klášteře n. D. Zástupcem církve byl 
tentokrát římskokatolický farář Jan Šlégr z Třebechovic p. O. Usku-
tečnil se i  slavnostní křest nové knihy „Občané obce Ledce, Kláš-
tera nad Dědinou a  Újezdce v  zrcadle času“. Kniha byla pokřtěna 
stylově, vodou z řeky Dědiny. Na přípravě knihy má lví podíl paní 
Miloslava Čiháková, která téměř rok shromažďovala fotografie 
od občanů, dále Jan Šmída, který ji graficky zpracoval, a korektury 
se ujala Mgr. Věra Šmídová. První výtisk si mohli lidé prohlédnout 
v  klubovně a  nyní je kniha vystavena v  místní prodejně, kde si ji 
můžou i případní zájemci objednat.
Poté již oslavy pokračovaly v  prostorách klubovny za obchodem. 
Tady byla připravena výstava dobových předmětů, zapůjčených 
místními občany, a starých i nových fotografií ze života obce. Pro-
běhla zde i prezentace Klubu vojenské historie z Dobrušky. Výsta-
va byla velmi kladně hodnocena všemi návštěvníky. Pro všechny 
příchozí bylo připraveno chutné občerstvení. Příjemné odpoledne 
končilo až ve večerních hodinách a bylo setkáním nejen místních, 
ale i rodáků a občanů sousedních obcí.

Poděkování patří všem, kteří vše pomohli zorganizovat, nejvíce 
času zabrala příprava nástěnek s fotografiemi, vyčištění a příprava 
exponátů, stavba stanu nebo zajištění občerstvení. Vše připravili 
dobrovolníci ve svém volném čase a za to jim patří velký dík.

Připravujeme: 

10. 11. Podzimní brigáda na úklid v obci
15. 12. Zájezd na muzikál „Doktor OX“ - Divadlo Hybernia Praha

Jaroslava Zemánková, kronikářka obce

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Klášte-

ře nad Dědinou zve na koncert „Česká mše vánoční“ 

Jana Jakuba Ryby v  podání Učitelského smíšeného 

pěveckého sboru Tyl z  Kutné Hory. Koncert se koná 

9. prosince 2018 od 16 hodin v evangelickém kostele.

Stručné informace z obecního úřadu
5. - 6. 10. proběhly volby do zastupitelstva obce. Zastupiteli obce 
Ledce pro volební období 2018 - 2022 se stali: Bc. Miloš Čihák, 
Bc. Olga Grusová, Jan Šmída, Ing. Pavel Havlíček, Ing. Luboš Šmída, 
Miroslav Petřík a Ivana Stejskalová.
Dne 8. 10. proběhlo od 17.00 hodin na obecním úřadu veřejné 
projednání návrhu Územního plánu Ledce s odborným výkladem 
projektanta. Ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání pak byla 
možnost podat námitky proti návrhu.
V  říjnu i  nadále probíhala oprava bývalé váhy na návsi v  Klášteře 
nad Dědinou. Opravu zajišťuje Firma PH - stavební s.r.o. (pan Pavel 
Hojný). Budova bude opravena do její původní podoby a v budouc-
nu bude sloužit k uskladnění sportovního náčiní a herních prvků.
Došlo k úpravě obecního pozemku u bývalého statku. Byl odvezen 
odpad, který zde zanechali původní obyvatelé, pozemek byl zpla-
nýrován a v jarních měsících bude zatravněn.  
Na základě upozornění občanů na zvýšený výskyt hlodavců (potka-
nů) v západní části obce zajistila objednaná firma Deratex z Vam-
berka v lokalitě od bývalého statku po křižovatku směr Klášter n. D. 
instalaci nástrah na hubení hlodavců. Prosíme hlavně majitele psů, 
aby při venčení svých čtyřnohých miláčků dbali zvýšené pozornos-
ti, přestože jsou nástrahy instalovány tak, aby nedošlo k jejich ne-
žádoucímu požití.  

Ve středu 31. 10. proběhlo od 18.00 hodin na obecním úřadu Ledce 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Ledce 
Výtah usnesení:

Zastupitelstvo obce Ledce schvaluje:  
○ počet místostarostů v obci, a to v počtu jednoho místostarosty
○ volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním
○ odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 
○ Jednací řád zastupitelstva obce Ledce
○ Organizační řád Obecního úřadu obce Ledce
Zastupitelstvo obce Ledce volí:
○ neuvolněného starostu obce Ledce Bc. Miloše Čiháka
○ neuvolněného místostarostu Bc. Olgu Grusovou 
○ starostu obce Bc. Miloše Čiháka a místostarostu Bc. Olgu Gruso-

vou jako zástupce do Valné hromady Svazku obcí Mikroregionu 
Třebechovicko

Zastupitelstvo obce Ledce ustanovuje a volí:
○ výbor kontrolní v počtu 3 členů, jeho předsedu Ing. Luboše Šmí-

du a členy Ing. Janu Petříkovou a Tomáše Ježka
○ výbor finanční v počtu 3 členů, jeho předsedu Ing. Pavla Havlíč-

ka a členy Mgr. Miloslavu Černou a Ing. Michaela Špačka
○ výbor sociální v počtu 3 členů, jeho předsedu Ivanu Stejskalo-

vou a členy Alenu Francovou a Zuzanu Bekrovou
○ výbor kultury a sportu v počtu 3 členů, jeho předsedu Jana Šmí-

du a členy Františka Říčaře ml. a Luboše Šmídu st.
○ výbor životního prostředí v počtu 3 členů, jeho předsedu Miro-

slava Petříka a členy Simonu Mirovskou a Zdeňka Hrušku ml.
Bc. Miloš Čihák, starosta obce
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Posvícení – 10. 9. 2018

Kačenka musí plavat! Heslo 
všech posvícení široko daleko 
a  i  my se ho držíme. V  pondělí 
10. září jsme oslavili posvícen-
skou zlatou hodinku v Očelicích 
na hřišti. Od 17. hodin se začalo 
vydávat objednaných 100 porcí 
propečené kachýnky se zelím 
a knedlíky. Obsluha měla co dě-
lat, aby vše stíhala. Od 18 hodin začala hrát pro zpestření večera 
kapela Staněk Music z Nového Města n. M. I přesto, že hráli a zpí-
vali výborně, nedonutila hudba nikoho se zvednout ze židle (až 
na pár odvážlivců ke konci večera). Rada pro příště - pustíme si rádio, 
nacpeme si pupky a bude nám taky dobře.

Turnaj v nohejbale a volejbale

– 7. 10. 2018

Neděle je pro konání sportovních akcí sice netradiční, ale sobota 
nebyla vhodná z  důvodu konání voleb. Počasí bylo jak malované 
po celý den, říjen - a teplo jako v létě. Mužský nohejbal byl, co se 
týče účasti, slabší než ženský volejbal – my ženy jsme se nenechaly 
zahanbit. Mužů se sešlo 5 týmů a žen (doplněných i o mladší roční-
ky) 6 týmů. Na závěr jsme si „plácli“ i smíšený volejbal a živý „stolní“ 
fotbálek. Tímto je velké sportování pro tento rok uzavřeno!

Adventní koncert v kostele sv. Jakuba na Vysokém Újezdě
Také letošní předvánoční čas se budete moci zaposlouchat do hezké hudby a zpěvu v kostele sv. Jakuba 
na Vysokém Újezdě. Tentokrát k nám zavítá skupina hudebníků z Přelouče a blízkého okolí, kteří se schá-
zejí pro radost z  hudby a  společného muzicírování. Jejich vokálně-instrumentální soubor se jmenuje 
Schola Cantoribus a  působí ve farnosti Přelouč. Na koncertě zazní tradiční staročeské adventní písně, 
zpěvy modlitby Taizé a  skladby pro zobcovou a  příčnou flétnu a  varhany z  období baroka. Zpívat bude 
Lucie Hadáčková, na flétny hrají Lucie Stříbrná a Eva Kratošková, varhany rozezní Martin Hadáček. 
Budeme rádi, když si uděláte čas a přijdete mezi nás v sobotu  15. prosince 2018 v 15.00 hodin.
Za organizátory srdečně zve Jan Šlégr, farář

Výsledky voleb do zastupitelstva

–5. a 6. 10. 2018

Počet voličů v seznamu: 191, počet vydaných obálek: 137

Místo Jméno a příjmení Počet hlasů

1. místo Radka Železová 124
2. místo Bc. Marcela Baliharová 94
3. místo Ing. Jiří Sedláček 90
4. místo Gustav Jenne 87
5. místo Patrik Kupka 83
6. místo Dagmar Gottwaldová 70
7. místo Jan Bahník 53
8. místo Tomáš Gottwald 52
9. místo Miroslav Pavel 47

10. místo Jaroslav Krištof 46
11. místo Lucie Kovaříčková 37
12. místo Milan Baše 34
13. místo Jiří Gottwald 4

Ukliďme Česko 2018 a sázení lip

– 20. 10. 2018

Na jaře jsme nepořádali úklidovou brigádu v  naší obci, protože 
probíhaly úpravy zeleně na návsi. Nyní jsme se sešli až odpoledne 
a uklidili jsme kolem prodejny, obecního úřadu, kapličky a na hři-
šti. Velkou účast mládeže jsme využili na úklid odpadků z příkopů. 
Na oslavu 100 let naší republiky jsme ještě zasadili 3 lípy u kořeno-
vé čističky při vjezdu do obce. Tak snad nám vyrostou a neuschnou!

Další konané akce:

 26. 10. 2018 Halloweenské dlabání dýní
 5. 11. 2018 Ustavující zasedání obecního zastupitelstva

Autor textu i fotografií: Bc. Ivana Novotná
ocelice@wo.cz       www.ocelice.trebechovicko.cz
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Předvánoční nabídka TIC

Stolní kalendáře 2019 Jiřího Škopka

Vánoční pohledy Josefa Lady, Jiřího Škopka, 
Pavla Peciny, Valérie Benáčkové …

Vánoční přání do obálky Pavla Peciny 

! NOVINKA – VÁNOČNÍ ABSOLVENTSKÁ VIZITKA!

Hledáme pracovníky na HPP

pro pobočku v Krňovicích 

u Třebechovic pod Orebem na pozice:

Truhlář – s možností zaškolení na obsluhu CNC

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

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

Náplň práce: výroba modelových zařízení 
pro slévárny. 

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

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

út – ne 9.00 – 11.30 12.00 – 16.30
Masarykovo nám. 1426, Třebechovice pod Orebem
info@itrebechovice.cz,
495 592 053, 720 986 930, 
www.itrebechovice.cz




