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NOVÁ ULICE V TŘEBECHOVICÍCH

Ulice Plukovníka Zavorala

Nová ulice „Plukovníka Zavorala“

Na  severní straně Orebu na  pozemcích určených pro bytovou 
výstavbu proběhly nedávno přípravné práce pro výstavbu 24 ro-
dinných domků. Byly vybudovány veškeré inženýrské sítě a komu-
nikace, která prochází touto lokalitou a  spojuje ulici Ambrožovu 
a  Boženy Němcové. Pro tuto novou ulici našeho města schválilo 
zastupitelstvo na  svém  zasedání dne 10. prosince loňského roku 
název „Plukovníka Zavorala“. Kdo byl plukovník Antonín Zavoral?
Narodil se 17. ledna 1917 v Třebechovicích. Jako všestranný spor-
tovec byl na  podzim roku 1935 přijat do  Školy leteckého dorostu 
v  Prostějově.  V  dubnu 1937 nastoupil do  armády a  byl přidělen 
jako pilot k  leteckému pluku v Hradci Králové, jeho jednotka byla 
ale v říjnu 1937 přemístěna do Kbel. V únoru 1938 Antonín Zavoral 
při nouzovém přistání havaroval a po neúspěšném léčení byl v říjnu 
1938 ze zdravotních důvodů z armády propuštěn. Po okupaci upr-
chl v květnu 1939 nejdříve do Polska, pak do Francie a v roce 1940 
do Anglie. V srpnu 1940 byl zařazen jako pilot Královského letectva 
a  zapojil se do bitvy o  Británii. Zahynul po  náletu na  nepřátelské 
lodě u  přístavu Dunkerque 31. října 1941, když byla jeho stíhač-
ka Hurricane těžce zasažena německou protiletadlovou obranou 
a havarovala do moře. Obdržel československé, francouzské a brit-
ské vojenské vyznamenání. In memoriam byl v roce 1947 povýšen 
na poručíka a rozkazem ministra obrany ČSFR k 1. červnu 1991 byl 
mimořádně povýšen na plukovníka letectva.
Plukovník Antonín Zavoral položil život ve  svých čtyřiadvaceti le-
tech za naši svobodu a my na své hrdiny nezapomínáme. Je čest-
ným občanem města Třebechovice pod Orebem a na jeho památku 
je nyní pojmenována i jedna z ulic našeho města.

Ing. Jiří Němec, člen rady města
Plukovník Antonín Zavoral
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SLOVO STAROSTY

Rekonstrukce ulice Trčkova
Dne 18. 2. 2019 začala plánovaná kom-
plexní rekonstrukce téměř půl kilometru 
dlouhé Trčkovy ulice. Předkládáme Vám 
touto cestou některé důležité (včetně 
těch časových) informace. 
Společnost Vodovody a  kanalizace Hra-
dec Králové, a.s. bude od  18. 2. 2019 – 
31. 8. 2019 provádět opravu kanalizace 
a vodovodu v ulici Trčkova od restaurace 
Na Roli po ulici U Vodárny. Stavba bude 
realizována ve dvou etapách:

I. etapa (úsek: ul. Na Kuchyňce – ul. Slovenská)
Jedná se o stavební úpravu gravitační kanalizace DN 500 mm z ka-
meniny v  délce 197 m vč. přepojení stávajících kanalizačních pří-
pojek a uličních vpustí a výstavbu vodovodního řadu DN 200 mm 
v  délce 223 m v  nové trase vč. přepojení stávajících řadů a  vodo-
vodních přípojek. Výstavba kanalizace v  tomto úseku bude pře-
vážně realizována otevřeným výkopem. V  souběhu s  výstavbou 
kanalizace bude probíhat také realizace nového vodovodu. Termín 
dokončení stavby v tomto úseku – do 31.8.2019.
II. etapa (úsek ul. Slovenská – ul. U Vodárny)
Jedná se o stavební úpravu gravitační kanalizace DN 500 mm z be-
tonu pomocí inverzního rukávce v délce 198 m a stoky DN 200 mm 

z kameniny v délce 40 m. Součástí stavby bude i přepojení stávají-
cích kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Dále stavební úprava 
vodovodního řadu DN 200 mm v délce 195 m vč. přepojení stávají-
cích řadů a vodovodních přípojek. Obě sítě budou vedeny ve stá-
vajících podzemních trasách. Nejprve dojde ke stavebním úpravám 
stávajících kanalizačních šachet, poté bude do stávající kanalizace 
DN 500 mm vsunut rukávec, který bude vytvrzen. Posledních 40 m 
kanalizace bude prováděno otevřeným výkopem. Po dokončení re-
alizace kanalizace dojde k  výměně vodovodního řadu otevřeným 
výkopem. Termín dokončení stavby v tomto úseku – do 30.6.2019.
Na výše uvedenou stavbu společnosti Vodovody a kanalizace Hra-
dec Králové, a.s. město předpokládá navázat se stavebními úpravy 
této místní komunikace v  délce cca 430 m včetně konstrukčních 
vrstev a oboustrannou opravou stávajících chodníků a vjezdů. Sou-
částí bude příprava úložných tras pro zafouknutí optických kabelů 
v rámci pokrytí města internetovým připojením, které bude řešeno 
optickými kabely uloženými v zemi. Předpokládaný termín realiza-
ce stavebních úprav komunikace je od 1.7.2019 do 30.11.2019.
Javory podél komunikace, které jsou přímo v kolizi se stavbou (ko-
munikace, chodníky a  vjezdy) budou odstraněny. Ostatní javory 
budou v případě jejich špatného stavu nahrazeny po výstavbě ja-
vory novými. 

 Mgr. Roman Drašnar, starosta města

USNESENÍ RADY MĚSTA TŘEBECHOVICE POD OREBEM

2. zasedání Rady města ze dne 28. ledna 2019
2/040-2019 

 ◘ Rada města schvaluje uhradit příspěvek Euroregionu Glacensis 
ve výši 4 Kč/ obyvatele.

2/044-2019
 ◘ Rada města ukládá odboru správy majetku připravit žádost 

o Investiční dotaci v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH 
obcí“ v roce 2019 na novou cisternovou automobilovou stříkač-
ku CAS 20.

2/047-2019
 ◘ Rada města schvaluje jako nejvhodnější nabídku na plnění ve-

řejné zakázky malého rozsahu s  názvem „Metropolitní optická 
síť – etapa Masarykovo náměstí“, nabídku společnosti FiberTech 
s.r.o., se sídlem: Živanice 207, 533  42 Živanice, IČO: 28812166, 
nabídková cena činí 1 281 770,00 Kč včetně DPH.

2/049-2019
 ◘ Rada města schvaluje dar knih Město Třebechovice pod Ore-

bem v roce 2019 jako dar při akci Sboru pro občanské záležitosti 
v  Třebechovicích pod Orebem vítání občánků pro každé dítě, 
které se této akce zúčastní (předání knihy přítomnému zástupci 
dítěte). 

2/055-2019
 ◘ Rada města schvaluje stanovení místa, doby a dnů pro konání 

svatebních obřadů v  Třebechovicích pod Orebem pro období 
od 01.01.2019 do 31.12.2022 takto:

a) úředně stanovené místo pro konání svatebních obřadů je ob-
řadní síň v budově Městského úřadu v Třebechovicích pod Ore-
bem na Masarykově náměstí čp. 14

b) doba pro konání svatebních obřadů je v čase od 10,00 do 13,00 
hodin

c) oddávací dny pro svatební obřady jsou: každý pracovní den 
v  týdnu, který není státním nebo ostatním svátkem a  každá 
sobota, která není státním nebo ostatním svátkem, nebo která 
po něm nenásleduje a nejsou-li vyhlášeny volby

2/051-2019
 ◘ Rada města schvaluje podání žádosti Města Třebechovice pod 

Orebem o dotaci na výkon sociální práce ze státního rozpočtu 
na rok 2019.

2/052-2019
 ◘ Rada města schvaluje stanovit odměny členům komisí - nečle-

nům zastupitelstva ve výši:
Předseda komise ……………………….. 450 Kč/jednání
Člen komise …………………………….. 280 Kč/jednání

2/053-2019
 ◘ Rada města schvaluje roční členský příspěvek ve  výši 1  500 Kč 

za  účast tajemníka ve  Sdružení tajemníků městských a  obec-
ních úřadů ČR a uznává členský příspěvek jako výdaj z rozpočtu 
města.

2/055-2019
 ◘ Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke  schválení 

„Programové cíle zastupitelstva města na volební období 2018-
2022“.

2/067-2019
 ◘ Rada města bere na vědomí kritéria pro přijímání dětí do ma-

teřské školy Třebechovice pod Orebem.

3. zasedání Rady města ze dne 11. února 2019
3/050-2019

 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o  po-
skytnutí finanční podpory mezi Městem Třebechovice pod Ore-
bem a  jeho příspěvkovou organizací Třebechovické muzeum 
betlémů. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční podpory 
na rok 2019 ve výši 6.780.920 Kč.

3/056-2019
 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o  budoucí kupní 

smlouvě na  prodej části pozemku p.  č. 515/1 druh pozemků 
orná půda o výměře  cca 500 m2 v k. ú. a obci Třebechovice pod 
Orebem (rozsah budoucího prodeje bude upřesněn geometric-
kým plánem) mezi Městem Třebechovice pod Orebem (budou-
cí prodávající) a společností  CAM Czech Republic s.r.o. Za Tratí 
975, 50346 Třebechovice pod Orebem, IČO 27522571 (budou-
cí kupující) za  dohodnutou cenu 330 Kč/m2. Náklady spojené 
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s  převodem nemovitosti (znalecký posudek, geometrický plán 
k  oddělení pozemku, správní poplatek za  vklad do  KN a  jiné) 
uhradí budoucí kupující.

3/063-2019
 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje „Strategický plán rozvoje měs-

ta Třebechovice pod Orebem a  Mikroregionu Třebechovicko 
do roku 2020“.

3/066-2019
 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje udělení souhlasu se změnou ka-

tastrální hranice mezi katastrálním územím Krňovice a katastrál-
ním územím Štěnkov vše v obci Třebechovice pod Orebem a to 
tak, že katastrální hranice Krňovice se rozšíří o 30 m2 po obvodu 
budovy č. ev. 37 a pozemek p. č. st. 114 v k. ú. Štěnkov se stane 
součástí pozemku p.  č. 236/11 v  k. ú. Krňovice, zároveň dojde 
ke sloučení pozemků p. č. 211/20 a p. č. 211/21 do pozemku p. č. 
236/11 vše v k. ú. Krňovice a obci Třebechovice pod Orebem.

3/067-2019
 ◘ Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o průběhu pří-

prav realizace stavby „Novostavba Mateřské školy v Třebechovi-
cích pod Orebem“.

3/068-2019
 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z pod-

programu Podpora obcí s  3  001 – 10  000 obyvateli vyhlášené 
Ministerstvem pro místní rozvoj, dotační titul 117d8220A Pod-
pora obnovy místních komunikací, na realizaci záměru (stavby) 
Stavební úpravy ul. Trčkova, Třebechovice pod Orebem.

3/069-2019
 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje zakoupení nové in-line plochy 

od  společnosti STILMAT s.r.o., Orlická 1102, Žamberk 564  01 
v ceně do 1.000.000 Kč vč. DPH a Mycí podlahový stroj se sedící 
obsluhou v částce cca 200.000 Kč vč. DPH

3/072-2019
 ◘ Zastupitelstvo města bere na vědomí plán oprav a investic v by-

tovém hospodářství na rok 2019 v odhadované výši 3.600.000 Kč
3/073-2019

 ◘ Zastupitelstvo města schvaluje „Statut městského zpravodaje 
Třebechovického Haló“.

3/074-2019
 ◘ Zastupitelstvo města bere na vědomí „Programové cíle zastupi-

telstva města na volební období 2018-2022“.

INFORMACE Z MÚ Podání
daňového přiznání
Městský úřad Třebechovi-
ce pod Orebem oznamuje, 
že ve  středu dne 27. 3. 2019 
v době od 8.00 do 17.00 hod. 
bude možno podat daňové 
přiznání za  rok 2018 na  MěÚ 
Třebechovice pod Orebem 
v  malé zasedací místnosti 
č. 107 v prvním patře.

Finanční odbor 
MěÚ Třebechovice

Záměr prodeje nemovitosti
Město Třebechovice p.  O. zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p.  č. 1511/9  druh pozemku 
orná půda o výměře 678 m2 v k. ú. Třebechovice pod Orebem minimálně za cenu 1 350 Kč/m2 
a  za  úhradu nákladů souvisejících s  převodem nemovitosti. Pozemek je územním plánem ur-
čen k  zastavění s  možností napojení na  veřejné sítě. Podrobné informace: Lenka Studničková, 
tel. 495592065 kl.209, e-mail: lenka.studnickova@mutrebechovice.cz, na úřední desce MěÚ nebo 
na www.trebechovice.cz.

Odbor správy majetku MěÚ Třebechovice pod Orebem

NEPLACENÁ INZERCE

Plánované investice společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

do veřejných vodovodů a kanalizací na území města

Třebechovice pod Orebem v letech 2019 a 2020
Společnost Vodovody a  kanali-
zace Hradec Králové, a.s., plánu-
je v roce 2019 a 2020 investovat 
do svých vodovodních a kanali-
začních sítí na území města Tře-
bechovice pod Orebem částku 
převyšující 37 milionů korun. 
Jedná se o  přípravu a  realizaci 
těchto staveb: 

Vodovod a  kanalizace v  ulici 

Trčkova

V polovině února byly zahájeny 
stavební úpravy vodovodních 
a  kanalizačních sítí v  ulici Tr-
čkova, a  to v  úseku od  křížení 
s  vodotečí Alba po  křižovatku 
s ulicí U Vodárny. V rámci I. eta-
py (od mostu přes Albu po ulici 
Slovenská) budou trasy nového 
kanalizačního potrubí DN 500 
z  kameniny a  vodovodu DN 
200 z  tvárné litiny v  celé délce 
nově umístěny do  osy jízdního 
pruhu komunikace. To bude 

představovat značné zemní vý-
kopové práce včetně intenzivní 
účasti stavební mechanizace. 
Ve  II. etapě (od  ulice Slovenská 
po  ulici U  Vodárny) bude trasa 
kanalizačního potrubí DN 500 
a  vodovodního potrubí DN 200 
ponechána v  původní trase. 
Zde dojde k  sanaci kanalizač-
ního řadu DN 500 pomocí bez-
výkopové technologie. Obnova 
vlastních kanalizačních šachet 
bude provedena v  otevřeném 
výkopu. Vodovodní potrubí 
bude vyměněno klasickou vý-
kopovou metodou za  nové 
potrubí DN 200 z  tvárné litiny. 
Celý úsek II. etapy je dlouhý 
cca 200 m. Realizaci stavebních 
úprav provede společnost VAK 
STAVBY s.r.o., s  termínem do-
končení díla do 31. 8. 2019. Cel-
kové náklady na realizaci budou 
21 mil. Kč. Na  průběh realizace 
stavebních úprav vodovodu 

a  kanalizace postupně navá-
že rekonstrukce komunikace 
a  chodníků v  celé délce, kterou 
bude realizovat město. Jedná 
se o  dlouhodobě připravova-
nou akci, na  jejímž konci bude 
kompletní renovace vodovodu, 
kanalizace a komunikace.

Kanalizace v  ulici Na  Obci 

a  vodovod na  mostě v  ulici 

Žižkova

Další investiční akce, které naše 
společnost připravuje na  rok 
2018, jsou rekonstrukce kana-
lizačního řadu DN 400 v  délce 
cca 48 m, včetně sanací dvou 
odlehčovacích komor v  ulici 
Na  Obci, a  dále rekonstrukce 
přechodu vodovodního řadu 
DN 200 po  mostě přes Dědinu 
v  ulici Žižkova. Obě stavby plá-
nuje naše společnost realizovat 
ve  druhé polovině roku 2018. 
Očekávané náklady jsou 3,8 mi-

lionů korun. Průběh výstavby 
nebude mít negativní dopad 
na  život ve  městě. Jedná se 
o  stavební úpravy drobnějšího 
charakteru.

Plány na rok 2020

V  roce 2020 chceme pokračo-
vat další etapou rekonstrukce 
kanalizace v ulici Na Obci. V ko-
ordinaci s  městem plánujeme 
rekonstruovat vodovodní a  ka-
nalizační řady v  ulici Čsl. legií 
u kostela svatého Ondřeje s po-
kračováním do  ulice Komen-
ského a  Pardubické. V  rozsahu 
druhé jmenované stavby bude 
i  oprava povrchů komunikací 
a  chodníků v  investorství měs-
ta. Podrobný časový plán vý-
stavby nebyl zatím stanoven. 
Náklady na  realizaci investič-
ních akcí v  roce 2020 jsou od-
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hadovány na 13 milionů korun.
Společnost Vodovody a  kanali-
zace Hradec Králové, a.s. se jako 
řádný hospodář snaží o svůj ma-
jetek pečovat a plánovat své in-
vestiční prostředky tak, aby byly 
uspokojovány jak její potřeby, 
tak požadavky města. 

FEJETON

CITÁTY

Co je politika 
Možná si pamatujete televizní 
pořad S  politiky netančím. Pů-
vodně zajímavá politická satira 
M. Šimka a  Z. Bubílkové vy-
šuměla v  komunální, bezzubou 
zábavu. Název jasně naznačo-
val, že politik je osoba, před kte-
rou je třeba se mít na  pozoru. 
S politikou se také pojí výraz po-
litikaření: chytračení, vychytra-
lost, vypočítavost, snaha získat 
osobní prospěch pod rouškou 
líbivých idejí a  pomoci potřeb-
ným. Jenže - je možné řídit stát 
nebo obec bez politiků? 
Slovo politika pochází z  řec-
kých slov polis – město, politiké 
techné – správa obce. Označuje 
způsob rozhodování o  veřej-
ných věcech lidmi s rozdílnými 
názory. Politika je boj o  spo-
lečenské uspořádání ve  svě-
tě, státě, ve  městě. Pro-
středkem je politická moc, 

kterou lze získat demokratic-
kými prostředky, nebo nási-
lím. V  demokratických státech 
vstupují do  politiky strany, jed-
notlivci, spolky přesvědčováním 
(argumentací) a  vyjednáváním 
(kompromisem). 
Zvykli jsme si politické strany 
dělit na  levici a  pravici. Pravice  
je pro část lidí reprezentována 
sobeckými boháči (buržoazie), 
zatímco „levici“ tvoří výhradně 
hodní, pokrokoví dělníci (prole-
tariát). Jenže dnes je nad slunce 
jasnější, že jde o dělení nesmysl-
né a mylné. 
Dělení politiků na „pravici a  le-
vici“ pochází z  18. století, kdy 
na  pravé straně francouzského 
národního shromáždění seděli 
zastánci monarchie a  na  levé 
straně příznivci komuny, hlá-
sající heslo Volnost, rovnost, 
bratrství. Kolik krve bylo za fran-
couzské revoluce prolito, větši-
na z nás ví.

Věříme, že dočasná omezení 
způsobená naší stavební čin-
ností povedou k  dlouhodobé-
mu efektu zlepšení životního 
prostředí a úrovně žití ve městě.

Ing. Pavel Loskot
Vodovody a kanalizace 

Hradec Králové, a.s. 

 1/ Komu nejde práce od ruky, věří, že dělá zázraky.
 2/ Kdo rád haní, není nadán k přátelství. 
 3/ Být zamilovaný sám do sebe, je románek na celý život. 
 4/ Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu. 
 5/ Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové
  přátele.
 6/ Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe. 
 7/ Co platit musíš, plať s úsměvem. 
 8/ Býk se chytá za rohy, člověk za slovo. 
 9/ Televize není nepřítel, dá se vypnout. 
 10/ Zdraví není všechno, ale bez zdraví je všechno ničím. 

Vybral Martin Hříbal

Za  nefalšovanou levici se 
dnes pokládají někteří uměl-
ci, vzdělanci a  úředníci (placení 
státem), k  pravici patří pod-
nikatelé, živnostníci, technici, ob-
chodníci, kteří často bohatstvím 
neoplývají.
Tak se stalo, že levice požaduje 
vládní regulace ve smyslu socia-
listických zákonů (včetně zvyšo-
vání daní nebo populistických 
slev) a  konservativní pravicové 
strany se zasazují o osobní svo-
body a  omezení vládních regu-
lací. Najednou máme levicové 
boháče a pravicovou chudinu.
Aby toho nebylo málo, tak pro 
zpestření politiky existuje děle-
ní politiků na mladé progresivce 
a staré konservativce. Známá je 
definice: „Pokrok (progres) je ne-
odůvodněná víra v to, že nové je 

lepší“. Konservativci říkávají: „Co 
dobře funguje, není třeba mě-
nit“ a „Tradice nade vše“.
Jisté je, že umění kompromi-
su je v  tomto případě moudré. 
Přizpůsobování se vědecko-
-technickému pokroku je ne-
zbytné (viz: „Kdo chvíli stál, stojí 
opodál“).
Definováním politiky se snažím 
upozornit přispěvatele Třebe-
chovického Haló (apolitického 
městského zpravodaje), aby si 
uvědomili, co je politická pro-
paganda, boj o moc a co disku-
se o veřejných věcech s přáním, 
aby se nám lépe žilo. Kdo touží 
po  politických šarvátkách, ha-
rašení, urážkách a  desinforma-
cích, ať si koupí nějaké celostát-
ní noviny nebo si pustí televizi.

Jindřich Tošner

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE…

Jelikož „opakování je matka 
moudrosti“, informujeme již 
po několikáté, jak je to s parko-
váním na  Masarykově náměstí. 
Neustále slyšíme, že půl hodiny 
je zdarma a proč má být vytisk-
nutý lístek. 
Takže od  začátku: z  obou stran 
při vjezdu na  Masarykovo ná-
městí (z  ulice Pitrova i  ul. Čsl. 
Legií) je umístěna dopravní 
značka: „Zóna s  dopravním 
omezením“ (IP 25a) se značkou: 
„Parkoviště s  parkovacím auto-
matem“ (IP 13c) a s vyznačením 
doby platnosti značky (place-
ného stání): Po-Pá 7:00-18:00, 

So 7:00-12:00. Při výjezdu 
z náměstí je umístěna dopravní 
značka „Konec zóny s  doprav-
ním omezením“ (č. IP 25b).
V  Třebechovicích pod Orebem 
je na  parkovacím automatu 
uvedeno: 

Parkovací automat – Masarykovo náměstí
- provozovatel: Technické služ-

by Třebechovic
- telefon v  případě poruchy 

automatu: 734 588 352
- „Osobní automobily 30 

minut parkování zdarma, 

stiskněte zelené tlačítko 

a odeberte lístek.“

- Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 
jejichž vozidlo je označeno 
znakem 01, 02, mohou par-
kovat bezplatně.

- Popis použití automatu při 
placení mincemi (v  němčině 
a angličtině).

V uvedené době je tedy možno 
parkovat na  Masarykově ná-
městí na vyznačených parkova-
cích stáních pouze s  platným 

parkovacím lístkem. Po  dobu 
první půl hodiny je parkovací 
lístek zdarma – na parkovacím 

automatu je třeba, bez vho-

zení mincí, zmáčknout zelené 

tlačítko a automat vydá lístek 

zdarma na  půl hodiny. Stání 
na  více než půl hodiny je zpo-
platněno. Lístek je nutné umís-
tit VIDITELNĚ za  přední sklo 

vozidla – z  toho 
vyplývá, že oto-
čený lístek nebo 
lístek v  peněžen-
ce je neplatný! 
Řidič je povinen 
lístek za  přední 
sklo umístit ihned 
po  zaparkování 
vozidla.
Proč si vytisk-

nout lístek, když 

mohu 30 minut 

parkovat zdar-

ma? Aby mohli 
strážníci městské 
policie kontrolo-
vat dobu parko-
vání. Ve  většině 

měst v  republice je parkování 
zpoplatněno od  první minuty 
parkování. Třebechovice jsou 
v  tomto směru výjimka a  buď-
me rádi. Těch pár kroků pro bez-
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Na  území Královéhradeckého 
kraje se v  loňském roce stalo 
6723 trestných činů. S  tímto 
počtem se umístil na  10. místě 
v  republice. V  Praze, která zau-
jímá každoročně 1. místo, bylo 
nahlášeno 47601 trestných 
činů. Územní odbor Hradec Krá-
lové je jedním z  5 odborů Krá-
lovéhradeckého kraje a zaujímá 
zase první místo v  kraji s  po-
čtem 1964 trestných činů.
Na  obvodním oddělení Tře-
bechovice pod Orebem bylo 
za  celý loňský rok nahlášeno 
celkem 57 trestných činů (o  16 
méně než loni), což je nejméně 
ze všech 7 obvodních odděle-
ní, které spadají pod hradecký 
územní odbor Hradec Králové. 
Tak jako v loňském roce se může 

platný lístek na půl hodiny by si 
v jiných městech (např. v Hradci 
Králové) řidiči opravdu vážili! 
Co se stane, když lístek mít 

nebudu? Za  tento přestupek 
dle §125c/1k Zák. č. 361/2000 
Sb., může strážník městské po-
licie udělit na  místě pokutu až 

do výše 2 000 Kč. 
Parkovací automat je umístěn 

před bývalou prodejnou Ke-

ramiky a je označen dopravní 

značkou.

Doufáme, že toto opětovné 
vysvětlení parkování na  parko-
višti s  parkovacím automatem 
na  Masarykově náměstí přede-
jde zbytečným nedorozuměním 
a  možným následným zbyteč-
ným pokutám.

Rok 2018 z pohledu Policie ČR
pochlubit s  největší objasně-
ností trestných činů v  rámci 
hradeckého územního odboru. 
Třebechovickým policistům se 
podařilo objasnit 41 skutků, což 
je téměř 72% úspěšnost. 
Přestupků však oproti minulé-
mu roku museli řešit o  36 více 
a to 324. Z tohoto počtu vyřešili 
168 na  místě uložením pokuty, 
105 jich oznámili správnímu 
orgánu (Magistrát města Hra-
dec Králové, Městský úřad Tře-
bechovice pod Orebem). U  51 
přestupků nezjistili pachatele. 
Tak jako loni se jednalo nej-
častěji o  přestupky v  dopravě, 
v  občanském soužití a  drobné 
krádeže.
Mezi zajímavé případy patří 
objasněná krádež nafty, ke kte-

ré došlo na  začátku července 
roku 2018 na  vlakovém nádra-
ží v  Třebechovicích pod Ore-
bem. Dva mladí muži ve  věku 
20 a  23 let odcizili 400 litrů 
nafty ze zaparkovaného vozi-
dla a  způsobili škodu za  téměř 
12,5 tisíce korun. Tento případ 
se postoupil ke  sloučení par-
dubickým kolegům, protože 
mladíci páchali trestnou činnost 
i na Pardubicku.
Za zmínku stojí i případ nedovo-
lené výroby a  jiného nakládání 
s  omamnými a  psychotropní-
mi látkami a  s  jedy, kterého se 
měl dopustit 29letý muž z  Tře-
bechovic. Je viněn, že během 6 
let vyrobil nejméně 900 až 1500 
gramů pervitinu, který sám užil 
nebo prodal nebo zdarma či vý-
měnou za  protislužby předával 
dalším lidem.

Ze stejného trestného činu je 
obviněn i  67letý muž se svo-
jí 70letou družkou. Těm bylo 
prokázáno, že ve  svém domě 
přechovávali marihuanu, kte-
rou prodávali dalším osobám. 
Během tří let prodali přes 0,5 kg 
marihuany za  více jak 50 tisíc 
korun.
Závěrem nesmíme opomenout: 
Najde se mezi Vámi někdo, kdo 
by chtěl pomáhat a  chránit? 
Stále přijímáme nové příslušní-
ky hlavně k pořádkové, doprav-
ní a cizinecké policii. Neváhejte 
a  posilte naše řady, čeká Vás 
zajímavá, nestereotypní a veřej-
nosti prospěšná práce. Výhodou 
je jistota pravidelného měsíč-
ního příjmu, 6 týdnů dovolené, 
později ozdravný pobyt a výslu-
hový příspěvek 
(www.policie.cz).

INZERCE

Z NAŠICH ŠKOL

Mateřská škola 

informuje…
Zima ukázala své drápky a  děti 
z mateřské školy si užívají sněhu. 
Nejen že sáňkují, ale zvládly ly-
žařský výcvik a bruslení na zim-
ním stadionu. Ve školce proběhl 
barevný týden, který si užily děti 
i  zaměstnanci. Velké děti vyjely 
do  Hradce Králové na  interak-
tivní výstavu Moje tělo, která se 
jim moc líbila. K  předškolákům 
přijela paní lektorka, která je 
seznámila se základy správného 
stolování.  Všechny děti zhlédly 
pohádku Sůl nad zlato. V  MŠ 
Heldovo se uskutečnila beseda 
na téma Školní zralost. Ve všech 
třídách proběhla akce: Mámo, 
táto, pojď si hrát. Rodiče si, před 
odvedením dítěte z  MŠ, mohli 
prohlédnout hračky a  pohrát 

Zelený den v Kočičkách
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si s  dětmi. V  týdnu před prázd-
ninami chystáme karneval, kdy 
oslavíme Masopust. Děti také 
navštívily naši knihovnu. 
Na  měsíc březen chystáme ná-
vštěvu ZŠ, které se zúčastní 
předškolní děti, bude divadlo 
v MŠ a do MŠ také přijedou mla-
dí vědci s  akcí: Pokusy se svět-
lem. 
Hlavním tématem měsíce břez-
na bude vítání jara a  těšení se 
na sluníčko a jarní focení dětí. 

Zapsal Bc. Alena Jeremiášová
ředitelka Mateřské školy,

 Třebechovice pod Orebem

 Hraní na sněhu

Základní umělecká škola informuje…
Barvy tance 2019

V pátek 25. ledna 2019 se v Tře-
bechovicích pod Orebem kona-
la nesoutěžní taneční přehlídka 
Barvy tance.
Jako v minulých letech se na ní 
představila spousta tanečních 
skupin zaměřených na  nejrůz-
nější taneční žánry. Diváci měli 
možnost vidět nejen step, scé-
nický tanec, orientální tance 
a  flamenco, ale i  capoeiru, spo-
lečenský tanec a  letos dokonce 
pole dance. Vystoupení taneč-
ních skupin i  jednotlivců byla 
tedy obdivuhodně různorodá. 
Některá zaujala, jiná dojala, dal-
ší dokonce ohromila.
Naše město na přehlídce repre-
zentoval taneční klub M.A.D. 
Style, taneční skupina Rebelky 
a  ani my jsme nezůstali stra-
nou. Představili jsme se čtyřmi 
choreografiemi. Choreografie 
DREM byla tvrdě nacvičená 
a  na  vystoupení jsme se moc 
těšili. Přesto se nás nečeka-
ně pár minut před nástupem 
zmocnila tréma. Ale zvládli jsme 
ji. Ani Jana Horáková a  Šimon 
Syrovátko, kteří tančili ukázku 
z  našeho tanečního představe-
ní Hříšný tanec, nezklamali. Je-
jich taneční i herecký výkon byl 
perfektní!  
Všechna naše vystoupení měla 
velký úspěch. Nejen pro nás, ale 
i  pro paní učitelku Matějkovou 
to byla zasloužená odměna. 
Ostatně všechna taneční vy-
stoupení byla letos povedená, 
takže mohli tanečníci i  diváci 

odcházet z přehlídky velmi spo-
kojení.
Děkujeme organizátorům, účin-
kujícím i divákům za krásný ve-
čer plný tance a hudby.  A  těší-
me se na další ročník!!!

Za žáky TO Jana Horáková,
Anna Kutíková 

a Veronika Kubcová

Derniéra tanečního

představení Hříšný tanec

V sobotu 9. 2. 2019 se tanečníci 
i  diváci v  kulturním domě roz-
loučili s tanečním představením 
Hříšný tanec. Bylo to v  pořadí 
čtvrté uvedení. Dvakrát jsme 
tančili pro žáky základní školy 
a dvakrát pro veřejnost. 

Budulínek měl čtvrtou reprízu

Dětská operka Budulínek, při 
jejímž nastudování spolupra-
covali žáci hudebního a  literár-
ně dramatického oboru, měla 
v  neděli 10. 2. 2019 už čtvrtou 
reprízu. Bylo to v  rámci pořadu 
Odpoledne s  pohádkami. Po-
řad se uskutečnil ve  spolupráci 
naší školy, DS Symposion a TMB 
a pozvali jsme na něj nejmladší 
třebechovické diváky. Budulí-
nek byl první částí programu. 
Představení jsme zvládli s  pře-
hledem jako obvykle. Malinko 
nás zaskočil jen drobný technic-
ký problém při zvukové zkouš-
ce, která probíhala před divá-
ky. Ti však byli trpěliví a  uznalí. 
Po  přestávce nastoupil na  jevi-
ště soubor Symposion a  zahrál 
pohádku Jak pejsek a  kočička 

slavili 28. říjen. Mrňousky v hle-
dišti obě pohádky neoddis-
kutovatelně zaujaly, protože 
všechno, co se na  jevišti dělo, 
komentovaly dětské hlásky.

A jako každý rok

v tomto období – soutěže…

Pro tento školní rok přišly 
na  řadu v  celostátní soutěži 
základních uměleckých škol 
soutěže komorních souborů 
v  hudebním oboru a  soutěže 
kolektivů v  literárně dramatic-
kém oboru. Pro literárně drama-
tický obor je jako v minulých le-
tech vyhlášena i  soutěž Dětská 
scéna.
V  nejbližších týdnech tedy 
uspořádáme školní kola těchto 
soutěží a  nejlepší účastníky vy-
šleme do kol dalších.

V hudebním oboru se na soutěž 
připravuje 6 komorních soubo-
rů, které budou soutěžit ve  hře 
komorních souborů s převahou 
dechových nástrojů, a 1 komor-
ní soubor, který bude soutě-
žit ve  hře komorních souborů 
s převahou smyčcových nástro-
jů. 
V  literárně dramatickém oboru 
se na  soutěže připravují 3 ko-
lektivy. 
Všechna školní kola soutěží jsou 
veřejná a  o  jejich termínech 
budeme informovat na  našem 
webu.

NEPLACENÁ INZERCE

nabízí následující pracovní pozice:

1/ ZDRAVOTNÍ SESTRA

 PRACOVNÍ POMĚR – NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
 VHODNÉ I PRO SZP V DŮCHODOVÉM VĚKU.

2/ MZDOVÁ ÚČETNÍ

 PRACOVNÍ POMĚR – NÁSTUP MOŽNÝ OD 1. KVĚTNA 2019

VÝHODNÉ PLATOVÉ PODMÍNKY, RODINNÉ PROSTŘEDÍ, 

PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV, PŘÍSPĚVKY Z FKSP NA OBĚDY,

DOVOLENOU A KULTURU.    

Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese:
Domov důchodců ChD Zdislava, Týnišťská 337
či na čísle telefonu: 495 592 261.
Profesní životopis můžete zaslat na e-mail: ddzdislava@volny.cz 

DOMOV DŮCHODCŮ ChD - ZDISLAVA V TŘEBECHOVICÍCH p. O.



Přináším ultrarychlý 

do míst, kde ještě nebyl.

Díky nasazení nových 

doma mnohem rychlejší 

nabízí zákazníkùm, 
kteøí bydlí mimo dosah 
kabelového pøipojení, 
novou generaci 
bezdrátového internetu  

Zrychlování se netýká jen velkých měst, 
ale i regionů. O2 novou technologií po-
krývá už více než 300 tisíc domácností  
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší 
připojení k internetu prostřednictvím 
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen po-
malé a nestabilní sítě místních posky-
tovatelů. Proti dnešku tak můžete mít 
internet až desetinásobně rychlejší,“  

popisuje ředitel marketingu fixních 
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé pøipojení bez práce  
s vedením kabelù
Velkou výhodou 5G Internetu na doma 
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci  
si tedy nemusí lámat hlavu s poklád-
kou kabelů. Signál rychlého internetu 
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak 
postačí malý vnitřní modem. V mís-
tech se slabším signálem jej posílí vnější  
anténa, kterou vám technici společnosti 
sami jednoduše umístí třeba na střechu 
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše 
zařídí technik, který vám poradí, kam 
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.

„Díky tomu, že pro připojení máme 
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už 
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy 

jako pomalu nabíhající stránky a sekající 
se videa ve večerních špičkách nebo při 
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kro-
mě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je 
nová technologie vhodná například pro 
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Podstatně rychlejší internet na doma se 
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za 
připojení. Do konce dubna navíc může-
te využít zvýhodněnou cenu, která platí 
po celou dobu trvání smluvního závaz-
ku. Sleva je kombinovatelná se zvýhod-
něním za více služeb od O2, takže za 
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zapla-
títe měsíčně od 349 korun.

Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz, 
kde si také můžete ověřit rychlost inter-
netu přímo na vaší adrese.

 
INZERCE
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Vážený pane starosto,

vážení zastupitelé, 

již je tomu přibližně půl roku, co 
byl vedení města zaslán dopis 
od  občanů města Třebechovice 
p.  O. s  nabídkou postarání se 
o  budovu Dotřelova/Hajnišo-
va mlýna a  jeho okolí. Bohužel 
bez odpovědi.  Dne 2. října 2018 
zorganizovali tito lidé, kteří sto-
jí o  smysluplné využití budovy 
a  okolí mlýna, již druhou veřej-
nou besedu na  téma „Hajnišův 
mlýn“. Besedy jsme se zúčastnili 
i  my, třebechovická nezisková 
organizace Klíč k tvořivosti, z.ú., 
která je aktivním organizátorem 
mnoha kulturních akcí v  Králo-
véhradeckém kraji. Při diskuzi 
jsme vyslovili nabídku zaštítit 
Klíčem zájem obyvatel města 
o  postarání se o  mlýn. Reakce 
občanů byla velmi kladná. 
 Proto vás oslovujeme tímto 
dopisem s  nabídkou o  převzetí 
zodpovědnosti a  péče o  bu-
dovu Dotřelova mlýna a  jeho 

Dopis organizace Klíč tvořivosti z.ú. starostovi a zastupitelům města
přilehlého okolí. Jsme ochotni 
převzít vlastnictví, správu a cel-
kovou péči o  budovu stojící 
na parcele 109/1 a okolní parce-
ly 1944/5, 1946/135, 1946/140, 
případně navazujících parcel 
1944/1, 1944/4, 45/1, 2153/35, 
106 a Ostrova.  
 Jelikož jsme kulturní neziskovou 
organizací, zapsaným ústavem, 
má předání vlastnictví a  péče 
Klíči k  tvořivosti, pro město ve-
směs výhody: 1) jsme povinni 
naplňovat cíle určené v  našich 
stanovách, které jsou především 
kulturního charakteru (viz živ-
nostenský list Klíče k  tvořivosti, 
z. ú.) 2) zapsaný ústav by měl 
podnikat ve prospěch veřejnos-
ti (nikoli pro soukromé účely)  3) 
nakládání s financemi nesmí být 
užíváno k  soukromému pod-
nikání a  obohacování  4) cílem 
Klíče k  tvořivosti je zapojovat 
co nevíce obyvatel obce, což 
by mělo vést k  oživení našeho 
města 5) cílem Klíče k tvořivosti 

je oživit a smysluplně využít bu-
dovu mlýna, což by opět mělo 
vést k  oživení našeho města 6) 
jsme připraveni komunikovat 
s  městem (vedením i  veřejnos-
tí) v  otázkách využití budovy 
a  okolních pozemků 7) jakožto 
neziskové organizaci nám jsou 
dobře dostupné dotace 8) měs-
tu odpadne starost s financová-
ním oprav a provozu budovy 9) 
v  případě ukončení existence 
organizace, majetek zapsané-
ho ústavu musí být bezplatně 
předán buď shodné organiza-
ci (s  podobným zaměřením), 
nebo obci, případně se můžeme 
k  předání obci přímo smluvně 
zavázat. 
 Otázku způsobu odkupu ne-
cháme otevřenou pro společ-
nou diskuzi. Upřednostňujeme 
odkoupení „za  korunu“, a  to 
vzhledem k  tomu, že v  případě 
nedodržení stanov organizace, 
či protizákonného nakládání 
s  budovou či ukončením exis-

tence organizace, by všechen 
majetek (nabytý tímto převo-
dem) byl předán bezúplatně 
zpět městu. Důvodem převodu 
za korunu je i ten fakt, že již pře-
vzetí správy, zodpovědnosti a fi-
nancování oprav a  provozu je 
velkou finanční úlevou pro měs-
to, ačkoli využití převedených 
nemovitostí bude prospěšně 
sloužit veřejnosti. 
Vážení zastupitelé, nabídku, 
kterou vám zasíláme, činíme 
s úmyslem podpořit rozvoj obce 
a  podnítit aktivitu a  spolupráci 
obyvatel. Vážíme si řemeslnosti 
a poctivosti v práci našich před-
ků a chceme společně s obyva-
teli obce zachovat a oživit tento 
odkaz pro další generace.  
Prosím vás laskavě o  vyjádření 
se k návrhu.  

S úctou Klára Zdechovská,
 ředitelka Klíče k tvořivosti, z. ú. 

 V  Třebechovicích pod Orebem, 
dne 24. ledna 2019

K nabídce Klíče k tvořivosti, z.ú. městu

Mapka Situace pozemků Hajnišův mlýn

Jelikož se jedná o  dosti velké 
území v  centru města, přikládá-
me našim spoluobčanům k  této 
nabídce pro větší přehlednost 
výřez z  katastrální mapy. Tmavě 
je vyznačen pozemek Hajnišova 
mlýna, světle všechny ostatní 
pozemky, které by rád zmíněný 
zapsaný ústav převzal. Tato zále-
žitost byla zmíněna i na posled-
ním zasedání zastupitelstva měs-
ta 11. února, kde bylo starostou 
oznámeno, že její řešení bude 
předmětem následných jednání 
rady města resp. na dalším zase-
dání zastupitelů 1. dubna 2019. 
V  dalším čísle Haló by se Vám 
měly dostat další informace.

Mgr. Roman Drašnar, 
starosta města

Třebechovické Haló
Vydavatel: Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO 00269719, evid. číslo MK ČR E 13570

Mikroregion Třebechovicko
Vydavatel: Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice p. O., IČO: 70898511, evid. číslo MK ČR E 13605

Periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 10x ročně, vydáno dne 1. 3. 2019 v Třebechovicích pod Orebem,
uzávěrka č. 4 –18. 3. 2019.

Redakční rada: Jindřich Tošner, Markéta Balcarová, Lenka Faltová, sídlo redakce v Infromačním centru TMB
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UZAVŘENÍ

KNIHOVNY
Heldova městská knihovna

oznamuje všem čtenářům

a uživatelům,

že ve dnech

od 25. března

do 5. dubna 2019

budou z důvodu revize

knihovního fondu

uzavřena obě oddělení.

POZOR!

POZOR!
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DŮM DĚTÍ A MLÁDĚŽE 

Máme za  sebou první polovinu školního 
roku, ve  které se nám podařilo dovybavit 
herní zónu sedacími vaky. Díky účasti v pro-
jektu Šablony II jsme pořídili do kroužků ke-

ramický kruh a pro malé i větší švadlenky overlock. V klubově TRCA 
přibyly nové rozvody elektriky. Aby se lépe hrálo našim kytaristům, 
vyzdobili jsme pro ně hudebnu. 

Ani judisté nepřišli zkrátka a mají v učebně nově nainstalovaná špl-
hací lana.
Od  března u  nás nově pracuje školní asistentka, která se věnuje 
především dětem v  herním klubu. Učí je nové stolní i  pohybové 
hry, vyrábí s nimi a dohlíží na ně při skotačení v tělocvičně. Funguje 
také jako recepční, přebírá a předává děti z kroužků rodičům.

I ve druhé polovině školního roku nás čekají zajímavé akce.

V DDM chystáme:
Sobota 16. 3. 2019 od 14:00 – Malujeme akrylem

Tvůrčí dílna pro veřejnost. Přijďte si s námi zkusit namalovat obrá-
zek akrylovými barvami. Malířská plátna a barvy zajištěny. Vhodné 
i pro úplné začátečníky. Rádi Vám vše vysvětlíme, ukážeme. 

Sobota 6. 4. 2019 od 14:00 – Velikonoční pletení z pedigu

Tvůrčí dílna pro veřejnost. Výroba velikonočních dekorací z pedigu, 
skořápek a  peříček Užijme si pohodové odpoledne a  nasajme at-
mosféru jara a Velikonoc.

Akce mají omezenou kapacitu, proto je lepší se předem přihlásit 
(e-mailem na info@ddmtre.cz  nebo telefonicky)

Na léto připravujeme:
7. 7. – 19. 7. 2019 – Letní pobytový tábor

opět na  Zemské bráně v  Orlických horách s  oblíbeným týmem 
Aničky Kadeřávkové. Připravují pro děti napínavou celotáborovou 
hru a spoustu dalších zajímavých aktivit. Přihlášky a propozice jsou 
již nyní k dispozici na webu i přímo v DDM. 

1-4. 7. 2019 – Týden výletů 
cesta vlakem za zajímavostmi našeho kraje

Letní příměstské tábory, na  kterých budeme trochu sportovat, 
trochu vyrábět, trochu soutěžit a hodně si to užívat, a  to v termí-
nech:  8.-12. 7. 2019,
 19. 8. -23. 8. 2019,
 26. 8.-30. 8. 2019
Podrobnější program příměstských tábora včas zveřejníme.
Propozice a přihlášky budou k dispozici od 1. 5. 2019

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

Mgr. Petra Jánská, ředitelka DDM

Kytarový kroužek, foto archiv DDM

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 březen - duben 2019

 4. 3. po KONDIČNÍ CVIČENÍ S KLÁROU

přijďte si dát trochu do těla. Od 9,30 hod.
 8. 3. pá KARNEVAL 

dovádění, hry, soutěže v maskách. Od 16 hod.
 11. 3. po CVIČENÍ BATOLAT 

výjimečně v pondělí…od 9 a od 10 hod.
 12. 3. út NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

knihovnice Monika Malá nám představí místní knihovnu. Nabídne 
nám knížky pro děti od nejútlejšího věku. Od 9,30 hod.
 18. 3. po VOLNÁ HERNA – 10-11,30 hod.
 20. 3. st REHABILITACE PÁNEVNÍHO DNA

rehabilitační cvičení tentokrát i  s  trochou teorie. S  Petrou Janků 
DiS. Od 10 hod.
 23. 3. so VÝCHOVA K POZITIVNÍMU RODIČOVSTVÍ,

   ANEB JAK NAJÍT SPRÁVNOU MÍRU 
sobotní workshop s PhDr. Irenou Hrabincovou a Mgr. Janou Kapla-
novou, DiS. Od 9 – 12,30 hod.
 25. 3. po BAZÁREK

jaro je tu! Nechybí, nebo nepřebývá Vám doma oblečení všech veli-
kostí, sportovní vybavení… Možné je prodat cokoliv. POZOR NOVĚ 
od 9 – 12 a od 15 – 17,30 hod. Prosíme o nahlášení všech zájemců 
o prodej i nákup.
 1. 4. po KONDIČNÍ CVIČENÍ S KLÁROU 
přebytečná kila musí pryč !!!! Od 9,30 hod.
 8. 4. po VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

vyrobíme si něco hezkého, jarního. Od 9,30 hod.
 13. 4.  so PROBLÉMOVÉ SITUACE MEZI RODIČI A DĚTMI,

   ANEB CO KDYŽ NARAZÍME…. 

druhé sobotní setkání 
s PhDr. Irenou Hrabincovou 
a Mgr. Janou Kaplanovou DiS. 
Od 9 – 12,30 hod.

V zimním období jsme si 
v Domečku vyrobili přírodní 

výživný balzám na rty.

Na svátek sv. Valentýna jsme po-
těšili své milované vlastnoručně 

vyrobeným sladkým dárkem 
– čokoládovými kuličkami v krás-

né papírové krabičce.
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Lesokruh
slaví narozeniny

Druhý rok v lese,

druhý rok v Lesokruhu.

2

lesokruh.cz

Připravujeme: 
TĚHOTENSKÝ KURZ zahrnující teoretickou část, cvičení a rela-

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

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

TJ Orel informuje…
Barvy tance 2019 Poslední pátek v lednu  
Sokolovnu v Třebechovicích pod Orebem 
roztančilo již po osmé za sebou více než 300 tanečníků. I tentokrát 
jste mohli na tanečním parketu zhlédnout „barevnost„ různých ta-
nečních stylů, ve  všech věkových skupinách, v  podání domácích 
i  hostujících tanečních skupin. K  vidění byly všechny dnešní mo-
derní taneční styly, scénický tanec a conterporary, orient, rokenrol 
a  zastoupení sportovně-tanečních aktivit. Zpestřením byla i pře-
hlídka  dobových kostýmů s  královským valčíkem a  polonézou. 
Za celý organizační tým děkujeme všem vystupujícím za perfektní 
výkony a příchozím  divákům za vytvoření příjemné atmosféry.
Taneční přehlídka probíhala za  finanční podpory Královéhradec-
kého kraje, Města Třebechovice pod Orebem, Třebechovického 
muzea betlémů a  Župy Brynychovy. Za  rok se opět budeme těšit 
na viděnou. Fotografie z akce jsou na obálce.

Lucie Buchalová

V neděli 17. 2. 2019 se konal Babský bál v Jeníkovicích, který pořá-
dali důchodci z Českého Meziříčí. Účast byla tradičně velká a všich-
ni se dobře bavili. 

Plánované akce:

 2. 4. 2019 - Žleby,Kunětická hora,Perníková chaloupka
 16. 4. 2019 - Polsko
 15. 5. 2019 - výroční členská schůze
 24. 5. 2019 - kuželky,grilování
 11. 6. 2019 - Kroměříž
Bližší informace sledujte ve vývěsní skříňce.

POZOR ZMĚNA

Vlakový výlet do Dolních Vítkovic - průmyslový areál se koná 
29. 3. 2019. Odjezd v 5.19 hod., jízdenku si koupit do stanice Ost-
rava - Vítkovice směr Choceň, Přerov.
Příjezd do Ostravy - Vítkovic v 9.26 hod.
Zpět SC Pendolino číslo 504 s odjezdem Ostrava - Svinov 
v 15.23 hod. Odjezd z Ostravy-Vítkovic ve 14.27 hod. Z Ostravy - 
Svinov nutno koupit místenku do Pardubic  i 3 týdny dopředu. 
Příjezd do Pardubic 17.22 hod.  a do Třebechovic 18.18 hod

Za výbor KD Jana Cabicarová

Klub důchodců informuje…

V  neděli 20. ledna 2019 se 
v  evangelickém kostele usku-
tečnily slavnostní bohoslužby 
s  instalací nového faráře tře-
bechovického sboru Michaela 
„Mikiho“ Erdingera. Instalace 
je církevní obřad, při kterém 
byl nově zvolený farář oficiálně 
uveden do  funkce. Bohosluž-
by vedl a  instalační akt provedl 
jeho nadřízený - senior Králo-
véhradeckého seniorátu Tomáš 
Molnár. Mezi 160 účastníky byli 
nejen třebechovičtí evangelíci, 
ale i  faráři a  farářky z  okolních 
a  spřátelených sborů, zástupci 
ekumény, města a hosté zejmé-
na z Vysočiny, kde nás farář pů-
sobil v předchozích letech. 

Evangelická církev má 

nového faráře
Instalací byl završen nástup Mi-
kiho Erdingera do funkce faráře 
třebechovického evangelického 
sboru, kterou fakticky vykonává 
od 1. listopadu 2018. Stal se tak 
devátý farářem, který ve  sboru 
od  jeho vzniku v  roce 1871 pů-
sobí. Nejdéle byli ve funkci dru-
hý farář sboru Josef Čapek v le-
tech 1895 až 1939 (44 let) a pátý 
farář Miroslav Brož v  letech 
1958 až 1984 (26 let). V posled-
ní době byli faráři Alois Němec 
(1985 – 1993), Miloslav Lapá-
ček (1996 - 2001) a  Filip Čapek 
(2002 – 2017).

FS ČCE 
Třebechovice pod Orebem

Více informací o  historii i  současných aktivitách třebechovického 
sboru ČCE se dozvíte na internetových stránkách 
http://trebechovice.evangnet.cz/ nebo ve vitríně před kostelem.
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Na  začátku led-
na se uskutečnila 
již tradiční dob-
rovolnická akce 
v  České repub-

lice, která opět proběhla také 
v  Třebechovicích pod Orebem 
a  okolních obcích. Každoroč-
ně se stává příležitostí projevit 
solidaritu s těmi, kteří to potře-
bují. Výtěžek je letos určený pro 
pomoc rodinám, které doma 
pečují o  dítě s  postižením, do-
mácí hospicovou péči a  odbor-
né sociální poradenství. Výtěžek 
z  Třebechovicka bude využitý 
pro zajištění pečovatelské služ-
by regionu. Část výtěžku je také 
určená na  humanitární pomoc 
v České republice i zahraničí. 
Jako každým rokem navštěvo-
vali domácnosti koledníci, tedy 
„tři králové“, aby vybrali potřeb-
né finanční prostředky, ale také 
proto, aby potěšili obyvatele za-
zpíváním koledy, přáním všeho 
dobrého či požehnáním v  po-
době označení domu známým 
K + M + B, tj. Bůh žehnej tomuto 
domu. Díky štědrosti a  vstříc-
nosti Vás, dárců, vybrali úcty-

Tříkrálová sbírka 2019
hodných 274 033 Kč. Poskládalo 
se to následovně:
Třebechovice p. O. 83 167 Kč
Polánky 6 223 Kč
Krňovice 1 151Kč
Štěnkov 2 490 Kč
Nepasice   3 571 Kč
Blešno   9 761 Kč
Jeníkovice 12 483 Kč
Ledce 13 976 Kč
Jílovice 8 942 Kč
Vysoký Újezd    2 387 Kč
České Meziříčí 50 414 Kč
Rohenice 9 675 Kč
Libníkovice 6 615 Kč
Bolehošť   7 647 Kč
Lipiny 2 633 Kč
Výrava 18 995 Kč
Křivice 9 184 Kč
Petrovice 5 197 Kč
Čestice 11 263 Kč
Žďár n. O. 8 259 Kč

Všem dárcům ještě jednou ve-
lice děkujeme. Také si vážíme 
pomoci a času všech koledníků, 
rodičů, průvodců, duchovních, 
zástupců úřadů a  dalších hod-
ných lidí, kteří jakkoliv přispěli 
ke zdárnému průběhu.
Děkujeme!

Anežka Moravcová,
 Alice Doksanská

Na  úvod to-
hoto příspěv-
ku mi dovolte 
krátké ohléd-
nutí k  loňským 
oslavám sta 
let republiky. 
Již na  počátku 

příprav jsme se rozhodli věno-
vat výtěžek z oslav na dobročin-
nost. Nějaký čas trvalo, než se 
nám sešly veškeré náklady a sa-
motný zisk byl spočítán, ale teď 
je mou radostí sdělit, že celkový 
zisk z oslav a zejména večerního 
plesu byl 31 238 Kč. Dle naší do-
hody byl rozdělen takto: 20 tisíc 
korun bylo darováno Oblastní 
charitě Hradec Králové, poboč-
ce Charitní pečovatelské služ-
bě Třebechovice pod Orebem.  
Zbývající část, tedy 11  238 Kč, 
bylo darováno Československé 
obci legionářské na  projekt Le-
gie 100. Všem vám, kteří jste ja-
koukoli částkou přispěli, velice 
děkujeme.
A zpátky k naší činnosti. V půlce 
února se vypravilo 20 dětí a  3 
dospělí na  oblíbenou  výpravu 
do  Vlčí rokle v  Ostroměři. Zno-
vu jsme se setkali s chlumecký-
mi skauty a  společně se vydali 
do  zhruba 5 km vzdálené rok-

le. Na  cestu nám krásně svítilo 
slunce a  vydrželo tak po  celý 
den, takže nás hřálo takřka jar-
ních 10 stupňů. Po celý den bylo 
prostě nádherně. V rokli jsme si 
opekli na  ohni buřty, slaňovali 
jsme, hráli bojovou hru nebo si 

Světlušky se svou vedoucí Magdou Pistorovou na výpravě do Ostroměře, foto Přemysl Pistora
Další barevná fotografie z výpravy do Vlčí rokle je na třetí straně obálky

zadováděli v 3D síti, kterou pro 
nás připravil Viktor Charvát. Byl 
to krásný den v  přírodě a  my 
jsme jím oslavili narozeniny 
zakladatelů skautského hnutí, 
manželů Powelových, kteří se 
oba narodili 22. února. 

Pravidelně také probíhají nabité 
schůzky oddílů. Zejména starší 
skautky a  skauti se připravují 
na jarní závody, které nás počát-
kem dubna čekají ve Stěžerách.

Zapsal: Přemysl Pistora
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Králičí hop
„Potřeba a přání vlastnit zvíře při-
chází většinou z touhy po naleze-
ní cesty zpět k přírodě.“ 

(Konrad Lorenz)

Dnešní doba počítačů a  jiné 
chytré techniky dává aktivní 
pohyb do  pozadí. Trávení vol-
ného času dětí je velmi důležitý 
k  uvolnění fyzické i  psychické 
energie. Pak rozvíjí zkušenosti 
a  dovednosti v  oblasti sociální, 
ekonomické i  psychologické. 
Pravidelná pohybová aktivita 
je klíčová pro zdraví růst a  vý-
voj dítěte. Na  králičím hopu se 
děti učí respektu, péči a  lásce 
ke zvířeti. 
Jedná se o  příležitost aktivního 
prožití volného času s  králíč-
kem. Při tomto sportu se u dětí 
rozvíjí smysl pro povinnost 
a zodpovědnost. 
První klub Králičí hopu (dále 
KH) vznikl na  konci minulého 
století ve Švédsku. O dvacet let 
později se králičí hopání rozší-
řilo do  Norska, Dánska, Finska, 
Velké Británie, Švýcarska, USA. 
V  roce 2007 si osvojilo tento 
sport i  Japonsko. První pravidla 
vycházela z parkurového skáká-
ní koní a později se upravila pro 
potřeby králíků. V  dnešní době 

a  podzimní velké závody “Tře-
bechovický skok”. 
Třebechovický klub KH vyjíždí 
do okolí na oficiální a neoficiál-
ní závody, ze kterých mají malí 
hopáci mnoho pohárů. Zástup-
ci Třebechovického Králičího 
hopu předvádí na  různých vý-
stavách drobného zvířectva, do-
movech důchodců ukázku KH. 
Alena Malá se mnoho let věnuje 
i canisterapii. 
Na  konci letních prázdnin Ale-
na Malá pořádá soustředění 
Králičího hopu v  rekreačním 
areálu Pecka. Dopolední náplní 
soustředění je trénink Králičí-
ho hopu. Pro děti je připrave-
no mnoho her a  zábavy nejen 
v areálu, ale i v lesích. Nedílnou 
součástí je udržování sportov-
ního a  týmového ducha. Děti 
se učí manipulaci s  buzolou, 
mapou, morseovou abecedou. 
Na konci pobytu jsou uspořádá-

ny neoficiální závody KH s  pří-
tomností rozhodčích. Na  pod-
zim pořádá ČSCH Třebechovice 
pod Orebem výstavu. 
Děti se svými rodiči pomáhají 
při stavbě a úklidu klecí, v tom-
bole, krmením zvířat. Tímto by-
chom chtěli poděkovat dětem 
a  jejich rodičům za  ochotnou 
pomoc při těchto výstavách. Při 
Vánočním setkání třebechovic-
kých hopáků si vyrábějí origi-
nální dárečky pro své rodiče.  
Tréninky probíhají každou so-
botu v  budově ČSCH (Resslova 
1339, Třebechovice pod Ore-
bem). V zimních měsících v sále 
od  15 hodin. Na  jaře začínáme 
od 14 hodin ve venkovních pro-
storech areálu. Případné zájem-
ce rádi poznáme a  začleníme 
je do  party. Králíček může být 
jakýkoliv.

Další barevné fotografie
 na 3. straně obálky

Canisterapie na soustředění KH Pecka

Zakrslý bílopesíkatý černý beran 
jménem Kulíšek

má každý stát svá pravidla. Sou-
těží se v  několika disciplínách: 
skok daleký, skok vysoký, rovin-
ná dráha a parkur.
Králičí hop v Třebechovicích pod 
Orebem vznikl roku 2014 se sou-
hlasem Českého svazu chovate-
lů (dále ČSCH) a díky úsilí Aleny 
Malé. Zakládajícím králíkem byl 
zakrslý bílopesíkatý černý be-
ran jménem Kulíšek. Paní Malá 
začínala provozovat klub KH 
s jednou členkou a nyní dochází 
deset dětí se svými králíčky. Tre-
nérka Alena Malá i  většina dětí 
jsou členy ČSCH Třebechovice 
pod Orebem. Nejmladší člence 
je devět let a  nejstarší patnáct 
let. Klub pořádá dva oficiální zá-
vody Králičího hopu. Jarní mini 
závody „Třebechovické hopání” 

Karolína Mylerová na Třebechovickém skoku

Zdroje: Bakalářská práce dostupná na: https://dspace.cuni.cz/bitstre-
am/handle/20.500.11956/59116/BPTX_2012_2_11410_0_285420_0
_111940.pdf?sequence=1&isAllowed=y
MÁČEK, M. Fyziologie tělesných cvičení. Praha: ATVS Palestra – VOŠ, 
2005.
http://www.ucseonline.cz/biologie/etologie-zivocichu/ 

INZERCE

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

Kvalitně za rozumnou cenu  
a s dopravou zdarma 
Tel.: 603 701 992 
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Když bylo Zdeňku Krejzovi ze Svinar u  Hrad-
ce Králové pouhých 13 let, vykoval si vlastno-
ručně první čepel! Od  té doby výrobě zbraní 
(i  jejich replik) zcela propadl a  jeho díla zdobí 
soukromé sbírky a  také hrady a zámky po celé 
Evropě. Kovář Zdeněk Krejza se zabývá pře-
devším výrobou nožů z  přírodních materiá-
lů. V  tom je u  nás skutečným mistrem. Výroba 

Zdeněk Krejza – kovář tělem i duší

                    VVOOLLEEJJBBAALLOOVVÝÝ    OODDDDÍÍLL   
      TTJJ  SSOOKKOOLL    TTŘŘEEBBEECCHHOOVVIICCEE  PP//OO  
                                          PPOOŘŘÁÁDDÁÁ                                                                                                                    

     
 
                    
 
 
 
 
 
 
 

 

  
                                            22001199  

              1144::0000  hhooddiinn      ssookkoolloovvnnaa  
        SSOOUUTTĚĚŽŽEE    --  HHRRYY  --  TTAANNEECC    --      CCEENNYY  

VVYYHHOODDNNOOCCEENNÍÍ  MMAASSEEKK  
OOBBČČEERRSSTTVVEENNÍÍ  ((nneejjeenn  pprroo  dděěttii))  

        VVSSTTUUPPNNÉÉ::  DDĚĚTTII  3300  KKčč      DDOOSSPPĚĚLLÍÍ  4400  KKčč    

KULTURA

Středisko místní kultury ve spo-
lupráci s Třebechovickým muze-
em betlémů pro Vás připravuje 
na jaro následující akce. 

V  sobotu 23. března 2019 se 
v Kulturním domě od 19:30 hod. 
můžete těšit na Folkový večer, 
konkrétně na  Michala Horáka 
(mladého písničkáře z  Hradce 
Králové) a  Luboše Pospíšila 
(známého rockera s  bohatou 
hudební historií). Vstupenky 
si je možno zakoupit za  zvý-
hodněnou cenu v  předprodeji 

v Infocentru na Masarykově ná-
městí (100 Kč), nebo až na místě 
(150 Kč). 

V úterý 30. dubna 2019 vás čeká 
tradiční akce Pálení čaroděj-

nic. Všichni jsou srdečně zváni 
od 17:00 hod. do areálu za Kul-
turním domem. DDM si pro vaše 
děti připraví celou řadu soutěží, 
kostýmy vítány (bude se vyhla-
šovat i cena za nejlepší masku). 
Nebude chybět ani venkovní 
občerstvení firmy „Prase na rož-
ni“ a ve večerních hodinách vy-
stoupí akustické hudební duo 
„Two 4U“, které vám představí to 
nejlepší ze světoznámých hitů. 
Vstup volný. 

Foto archiv akustické hudební duo „Two 4U“

nože například z  damascenské oceli mu trvá deset dní. K  výrobě 
takového nože nestačí jenom šikovnost v kovárně s palicí a kladi-
vem, ale také například trpělivost při šití pouzder z různých druhů 
kvalitních kůží. 
Je nám ctí, že bude od  22. února do  12. května vystavovat u  nás 
v Třebechovickém muzeu betlémů.

V pátek 5.dubna 

od 20.00 hodin 

vystoupí v Kulturním domě 
electroswingová formace 

Mr. Moss

z Hradce Králové,
která ve své hudbě 

spojuje taneční hudbu 
se swingovou klasikou,

prvky elektra a jazzu.
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NĚCO Z HISTORIE

Co by mohly vyprávět třebechovické domy ….. (pokračování) 
Pokračujeme uličkou za bývalou obecní školou.

Čp. 167 
V  roce 1785 měl dům čp. 146 a  majitelem byl František Šteglar, 
v  roce 1812 Joseph Satrapa. Dalším majitelem byl Václav Jiruška. 
Odstupním listem z  31. 1. 1875 se majitelem poloviny domu stal 
František Mrha a v roce 1879 pak František Mrha získal do vlastnic-
tví i  druhou polovinu. V  roce 1907 dům kupují František Janáček 
s manželkou Annou a od nich v roce 1911 Josef Dvořák s manžel-
kou Marií. Odstupním listem z  roku 1916 získal Josef Dvořák dru-
hou polovinu. 
2. 4. 1925 dům kupuje Marie Podolníková a  v  roce 1948 přechází 
na  Františka Podolníka ml. V  roce 1973 vlastnictví přešlo na  sou-
časné majitele.
V roce 1948 František Podolník provedl přístavbu obytné místnosti 
s příslušenstvím a další stavební změny.
V roce 1890 byl majitelem domu brašnář František Mrha z čp. 131 
a  bydlel tu zámečnický mistr Jan Křížek s  manželkou dcerou Ma-
rií, zámečnický dělník Josef Hladík, dělník Jiří Hloupý s manželkou 
a  dvěma dcerami. V  roce 1921zde byl uveden obuvník František 
Martinec s manželkou, zámečník Antonín Vyzina s manželkou, Ka-
rel Bouček s manželkou a čtyřmi dětmi. V roce 1930 tu bydlel krej-
čí František Podolník s manželkou a třemi dětmi, nadále Vyzinovi, 
Boučkovi a topič Josef Skořepa s manželkou. Paní Vyzinová tu by-
dlela ještě v období 2. světové války. Později tu bydlela rodina ma-
jitele domu, František Podolník do roku 1994, poté jeho manželka 
Irena. Syn Stanislav se odstěhoval.
František Podolník st. byl krejčí, krejčovskou dílnu měl doma a pra-
covalo u  něj kolem pěti zaměstnanců. Šili převážně kabáty. Jeho 
syn František byl také vyučený krejčí, ale pracoval u Kunců. Byl to 
velký sportovec a  hudebník, byl členem pěveckého spolku Oreb 
a dalších pěveckých uskupení v našem městě.
V kronice města jsou zachyceny dva požáry vztahující se k tomuto 
domu a to v roce 1861 a v roce 1871.
Na zdi tohoto domu byla léta pamětní deska: V tomto domě žil sou-
druh Antonín Vyzina, bojovník za  ideály socialismu a  komunismu 
9. 4. 1853 – 16. 9. 1934. 

Čp. 168
V roce 1785 byl majitelem Jan Šteglar, v roce 1812 Johann Steglar, 
v  roce 1852 rovněž Šteglar. Postupní listina z  roku 1848 převedla 
vlastnictví na  Annu Šteglarovou. V  roce 1883 dům koupil Václav 
Peca a smlouvou postupní z roku 1884 přešel na Františku Pecovou. 
Od nich v roce 1897 dům kupuje Josef Eliáš a jeho žena Vilemína. 
V  roce 1903 pak vlastnictví celého domu přešlo na Vilemínu Eliá-
šovou a v roce 1935 smlouvou odstupní na Františka Eliáše a jeho 
ženu Anežku. Na základě dědictví se v roce 1960 majitelkou stala 
Marie Tučková. 
V  tomto domě byla původní Pecova hrnčířská dílna a  Pecovi tu 
také bydleli. Dílna byla v zadní části domu. Po Pecových tu bydlel 
pan Pohner, který pěstoval růže. Další majitel domu Josef Eliáš byl 
povozníkem. Josef a jeho manželka Vilemína neměli děti a vzali si 
za vlastní Františka Černého (který se tak jmenoval až do své plno-
letosti) a  jeho sestřenici Marii Smetanovou. František byl koželuh 
a  za  manželkou si vzal Anežku Šrámkovou z  Librantic, která šila 
v krejčovské dílně u pana Podolníka ve vedlejším domě.
Švadlena Anna Šramerová, která zde ve dvacátých letech 20. století 
bydlela, nedostala v roce 1926 povolení: „k živnosti trhovecké nále-
žející v prodeji dámských, pánských obleků, prádla, stolních a lož-
ních souprav,“ se zdůvodněním: „ protože byla odsouzena 7krát pro 
zločiny krádeže“.
V  roce 1890 tu bydlel hrnčířský dělník Václav Peca s  manželkou, 
osmi vlastními dětmi a  nevlastním synem František Kolcem, ko-
želužský dělník Alois Štandera s  manželkou Annou, dále řeznický 

Část mužského pěveckého sboru Oreb, pan Podolník 
zadní řada druhý zprava. Domek čp. 168 vlevo  za školní zahradou
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mistr Josef Buryan s manželkou Marií a sedmi dětmi a tchýní Ma-
rií Dvořákovou. V  roce 1921 zde žil rolník Josef Eliáš s  manželkou 
a  jedním dítětem, švadlena Anna Šramerová s  dcerou, nádenice 
Barbora Kainová se čtyřmi dětmi. V roce 1930 zde byla vedena vdo-
va Vilemína Eliášová, její syn s  manželkou a  jedním dítětem, dále 
Marie Smetanová a dělník Josef Kain s manželkou a dvěma dětmi. 
Bydlel tu také pan Satrapa, který opravoval boty a za války v zadní 
části domu bydleli Klimešovi. V letech 1940 – 1958 tu také bydleli 
Kubečkovi. Později tu bydlela rodina majitelů sama.
Také tento dům vyhořel při požáru 14. července 1861.

Vyjdeme uličkou za bývalou školou na Pardubickou ulici a pro-

ti nám jsou odprava čp. 368 a 169, vlevo čp. 170. 

Čp. 368 
V roce 1880 dům koupili Jan a Anna Kupkovi, v roce 1902 pak přešla 
na Jana Kupku také druhá polovina. V roce 1911 dům od něj koupili 
František a Marie Noví. V roce 1915 odevzdací listinou přešla do ma-
jetku Marie Nové i  druhá polovina. V  roce 1923 pak dům koupila 
Anna Bidlová a od ní v roce 1928 pak Jan a Marie Šrámovi. V roce 
1939 se majitelem celého domu stal Jan Šrám. V roce 1947 nemovi-
tost přešla na Annu Veverkovou. Od ní pak v roce 1954 dům koupili 
Václav a Marie Vaníčkovi. V roce 1962 jednu čtvrtinu získal nezl. Vác-
lav Vaníček a jednu čtvrtinu nezl. Josef Vaníček. Později se stali ma-
jiteli i druhé poloviny domu a v roce 1987 ho prodali Josefu Schrei-
berovi. Ten dům pak v roce 2005 dům prodal současnému majiteli.
V  roce 1950 Jaroslav Veverka provedl přístavbu obytné místnosti. 
Vnitřní rekonstrukce domu proběhla v roce 1987 a další za součas-
ného majitele.
V roce 1890 tu bydlel holičský mistr Jan Kupka s manželkou, v roce 
1921 porodní bába Terezie Kupková a posluhovačka Augustina Gu-
tmanová. V roce 1930 zde pak bydlel hrobník Jan Šrám s manželkou 
Marií a syny - obuvnickým dělníkem Josefem, který zemřel v roce 
1933, Františkem, který byl také hrobníkem a kamnářským pomoc-
níkem, Jaroslavem, který se v roce 1933 přestěhoval do Štěnkova. 
Dále tu bydlela Anna Dubčková (její maminka byla za  svobod-
na Šrámová). Od  roku 1954 zde bydleli Vaníčkovi, Václav Vaníček 
do roku 1961, jeho manželka Marie do roku 1986 a synové Václav 
ml. do roku 1966 a Josef do roku 1974. Později tu žili majitelé.

Čp. 169 
V roce 1812 byl majitelem domu Joseph Bartosch, v roce 1861 se 
majitelem poloviny stal Josef Podolník, v roce 1862 se pak Antonie 
Podolníková stala majitelkou druhé poloviny.
 V roce 1903 pak vlastnictví přešlo na syna Antonína Podolníka. Od-
stupním listem z roku 1924 se majitelkou stala Anna Kolešová. Dal-
ším odstupním listem z roku 1931 pak vlastnictví přešlo na Františ-
ka Koleše a v roce 1955 na Annu Kolešovou. Od ní v roce 1989 dům 
koupili současní majitelé.
Zásadní změnou prošel dům v  roce 1999, kdy současní majitelé 
změnili jeho vzhled, zobytnili podkroví a celkově ho zrekonstruovali.
V roce 1890 tu bydlel kostelník a krejčí Josef Podolník s manželkou 
Antonií a  dětmi -c.k. finančním strážníkem Josefem, malířem po-
kojů Antonínem, žákem Františkem a  Annou, dále mistr malířský 
Karel Borovec s manželkou Marií. V roce 1921 zde pak bydlel malíř 
Antonín Podolník, cukrář Josef Zahálka, učitelka Ludmila Veiserová, 
holič Josef Čermák. V roce 1930 zde bydlel vdovec železničář Karel 
Hofman, šofér Václav Špulák s manželkou a jedním dítětem. Bydlel 
tu také František Bříza, který tu dříve provozoval košíkářství a byl 
také aktivním hasičem. Bydlel tu v nájmu a asi v roce 1955 se od-
stěhoval do Mikulášovic.
Dál tu bydlel holič František Koleš, velký skaut a hudebník. V obý-
vací místnosti měl na hlavním místě violoncello, na které hrál každý 
čtvrtek Na  obci v  hostinci „U  Dvořáků“ při zkouškách hudebního 
sdružení „Lira“,které dirigoval pan učitel Kilingr. František Koleš 
zemřel v roce 1955 v Hradci Králové, jeho manželka Anna zde žila 
do roku 1989. Od roku 1989 zde bydlí rodina současného vlastníka.

Čp. 170
V  roce 1812 byl majitelem Ignatz Hlawsa, v  roce 1845 dům kou-
pil Jan Horák, v  roce 1890 pak Anna Novotná, v  roce 1895 Cecí-
lie Sekyrová, v roce 1902 Josef a Anna Tužilovi a v roce 1909 Anna 
Standerová. Smlouvou trhovou z 28. 4. 1916 se majiteli stali Karel 
Čapek a Vojtěch Šváb. Prohlášením z dubna 1918 se vlastníky stala 
firma Šváb a Čapek, notářským spisem z  roku 1922 se vlastníkem 
stala Kamila Čapková. Ta dům prodala, a tak v roce 1925 vlastnic-
tví přešlo na nemocenskou pokladnu živnostenských pomocných 
pracovníků při společenstvích rozličných řemesel oděvních živnos-
tí obchodníků a  potravníků v Třebechovicích. Už smlouvou trho-
vou z 22. 3. 1929 se dalšími majiteli stali Antonín a Marie Bidlovi. 
K  další změně vlastníka došlo na  základě: Nabídky z  23. 1. 1962, 
usnesením o potvrzení o nabytí dědictví z let 1956, 1960 a rozhod-
nutím finančního odboru KNV v Hradci Králové, kdy se vlastníkem 
stal Československý stát, domovní správa Třebechovice. Ta později 
prodala dům Jaroslavu Nádeníkovi. Po jeho smrti nemovitost zdě-
dili jeho synovci a neteře a ti ji pak v roce 2002 prodali současným 
majitelům.
V roce 1903 Josef Tužil provedl přestavbu domu ze základů, v roce 
1936 Antonín Bidlo pak uskutečnil stavbu prádelny. Další vnitřní 
úpravy neměly vliv na vzhled domu a ten si tak svoji podobu ucho-
val až do současnosti. 
Za Bidlových dům patřil k Bidlově sodovkárně, kde Bidlovi vyráběli 
fruktosu. Ve dvoře měla kloboučnictví paní Kummerová.
V  roce 1870 zde bydlel Jan Horák s  manželkou Dorotou a  dcerou 
Annou, dále Anna Císařová s dětmi. V roce 1890 tu pak bydlela děl-
nice vdova Anna Novotná s dcerou Antonií a vdova Dorota Horáko-
vá. V roce 1921 tu majitel domu, obchodník Čapek, nebydlel, bydlel 
tu obuvník Josef Černý s manželkou a dítětem, 2 učni a šest dalších 
podnájemníků. V  roce 1930 zde bydlel technický úředník Václav 
Černý, hrnčířský pomocník Vojtěch Kilinger s manželkou a dvěma 
dětmi, truhlář Václav Šolc s manželkou. Bydleli tu také Kummerovi, 
Marie Kummerová prodávala na  počátku padesátých let 20. sto-
letí v  tehdejší „Narpě“. Odstěhovala se na počátku šedesátých let, 
i  se synem Zbyňkem, do  Hradce Králové. Dlouholetými obyvateli 
domu byli také Nádeníkovi, kteří se sem nastěhovali, když jim vy-
hořel dům v Polánkách. Anna Nádeníková tu bydlela do roku 1964 
její syn Jaroslav Nádeník zde bydlel v  letech 1962 – 1999 a dcera 
Anna, provdaná Chaloupková v  letech 1962 – 1996. Po roce 2002 
zde bydlí Jitka Svobodová. 

Vlevo čp. 170 a vpravo čp. 169 ve svých podobách v roce 1943

Ze vzpomínek, materiálů a  fotografií poskytnutých Marií Tučkovou a  Zdeňkem Svobodou, za  přispění dalších spoluobčanů, z  kroniky měs-
ta, obrazové kroniky města a ostatních materiálů uložených ve Státním okresním archivu v Hradci Králové, připravila za Heldovu městskou 
knihovnu Jana Rückerová.
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Běleč nad Orlicí, Blešno, Jeníkovice, Jílovice, Ledce, Očelice, Třebechovice pod Orebem, Vysoký Újezd

MIKROREGION

TŘEBECHOVICKO

BLEŠNO

JENÍKOVICE

Novoroční Turnaj

ve futsale

V sobotu 26. ledna 2019 jsme již 
pátým rokem po sobě uspořádali 
turnaj v tělocvičně ZŠ Třebecho-
vice za účasti osmi týmů. Letošní 
ročník proběhl ve velmi pohodo-
vé a přátelské atmosféře, o čemž 
svědčí to, že se nikdo nezranil 
a  za  celou dobu turnaje padly 
pouze dvě žluté karty. Po  velmi 
napínavém průběhu turnaje se 
nakonec z  vítězství v  turnaji ra-
doval tým FC Kozinec, jehož jád-
ro tvořili hráči ze Zdelova.
Konečné pořadí turnaje:

1. FC Kozinec
2. Charlieho Andílci 
 (Třebechovice)
3. Rimpex Třebechovice
4. FC Blešno A
5. Merčeston (Hradec Králové)
6. BFK Orel Hradec Králové
7. Vyhaslé Hvězdy
8. FC Blešno B

FC Blešno – malá kopaná

Futsal Krajský přebor

Letošní sezónu jsme se poprvé 
rozhodli zkusit futsal v té pravé 
podobě. S  podzimní části jsme 
byli poměrně spokojeni, jak 
se ziskem 9 bodů, tak i  s  prů-
běžným 5. místem. Bohužel 
odvetné zápasy se nám vůbec 
nepovedly, když jsme získali 

Vrchní řada zleva: Jech Stanislav, Lukášek Miroslav, Novák Lukáš, Janský Libor, Hůlka Ondřej, 
Havelka Milan, Voltr Jaroslav

Spodní řada zleva: Moravec Jakub, Dědeček Dominik, Kotland Michael, Krejcar Jan

zet odvetné zápasy s dvěma nej-
lepšími týmy soutěže. S  týmem 
FC Hespro HK (2. tým tabulky) 
jsme vedli 5:1 a  nakonec jsme 
nezvládli druhou půli a prohráli 
8:9. S  Flamengem HK „B“ jsme 
vedli 3:1 po  poločase a  druhou 
půli jsme opět nezvládli a získali 
pouze bod za remízu 3:3. Nako-

Začíná nám již březen. Dětem skončily i jarní prázdniny a zase 
usedly do školních lavic. Tak nyní už jen čekání na jaro. Doufej-
me, že se nám brzy oteplí a vysvitne sluníčko, na  jehož ener-
gii někteří z  nás určitě netrpělivě čekají. Tak Vám všem přeji 
úspěšné překonání případných zimních chřipek a plno energie 
do nastávajících teplých dnů.

Co se v Jeníkovicích událo?
- V  sobotu 19. ledna 2019 se v  přeplněné jeníkovické hospůdce 

konal myslivecký ples – Poslední leč. Tuto společenskou událost 

zajišťují každý rok myslivci z Honitby Jeníkovice. Jako vždy byla 
bohatá a  hodnotná tombola, skvělá hudba a  za  zmínku sto-
jí i  krásná výzdoba sálu, vzorná obsluha a  myslivecká kuchyně 
místního pohostinství.

- 25. ledna jsme jeníkovickou hospůdku opět využili. Pro zájemce 
tu byla připravena pro změnu přednáška. Jednalo se spíše o po-
sezení, a  to nejen pro ženy. Bylo zvoleno téma: „Prevence ná-
dorového onemocnění prsu“. Velmi zajímavé a pro dnešní dobu 
velmi cenné informace posluchačům předaly ženy z  Mamma 
HELP centra z Hradce Králové. Mamma HELP nabízí pomoc že-

pouze 1 bod, a  to v  posledním 
utkání. Dobrou zprávou je, že 
téměř s  každým týmem jsme 
byli schopni odehrát alespoň je-
den vyrovnaný zápas. Jediným 
soupeřem, který nám nesedí, je 
tým FC Santus Dobruška. Prohry 
1:11 a 0:8 mluví za vše. 
Naopak hodně nás mohou mr-

nec tedy zřejmě skončíme šestí, 
což na první sezónu není úplně 
špatné. Poděkování patří všem 
hráčům i fanouškům.
Více informací naleznete na: 
www.fcblesno.cz nebo na  face-
booku FC Blešno.

Za klub FC Blešno 
Jan Krejcar
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nám s  rakovinou prsu i  jejich blízkým v  síti svých bezplatných 
poraden po  celé ČR od  roku 1999, a  to formou individuálního 
poradenství. Pomoc poskytují na profesionální úrovni terapeut-
ky s vlastní zkušeností s nemocí. I přednáška v Jeníkovicích my-
slím velmi obohatila publikum. Bylo i vysvětleno, jak provádět 
samovyšetření prsu, které je nutné pravidelně provádět. Akci 
zpříjemnila i možnost ochutnání domácích zákusků. Děkujeme 

Co nás v Jeníkovicích čeká?
V Jeníkovicích je v plném proudu taneční sezóna. Připravují se ov-
šem i další akce. Co nás tedy čeká?
- pátek 8. března 2019 – retro MDŽ 
 v jeníkovické hospůdce, s bohatým programem
- sobota 16. března 2019 – Ples sportovců
- sobota 23. března 2019 – Ples SDH Jeníkovice
- neděle 24. března 2019 – Dětský karneval
- sobota 6. dubna 2019 – vítání nových jeníkovických občánků
- úterý 26. března 2019 – veřejné zasedání zastupitelstva obce
- pátek 12. dubna 2019 – všehoburza v jeníkovické hospůdce
- sobota 13. dubna 2019 – velikonoční tvoření spojené s  nabíd-

kou jarního menu v jeníkovické hospůdce
Podrobnosti ke  všem plánovaným akcím se samozřejmě dozvíte 
průběžně.

Mateřská škola Jeníkovice
Přinášíme malé ohlédnutí za  prvním pololetím v  jeníkovické ma-
teřské škole.
V září byla pro všechny děti a jejich rodiče připravena Zahradní slav-
nost v  duchu pohádek. Nejúspěšnější se zdála jízda na  ponících. 
Na úvod školního roku bylo dětmi zhlédnuto divadélko O Kačence. 
Jako seznámení se s okolím Jeníkovic byla podniknuta Cesta za po-
kladem a exkurze na místní statek za hospodářskými zvířaty. V  říj-
nu děti sbíraly švestky a pekli z nich různé dobroty. S rodiči a dětmi 
proběhlo podzimní tvoření venku na  školních zahradách. Děti ze 
třídy Kuřátek jely v  rámci svého přírodovědného kroužku na  drav-
ce do  Opočna. Proběhlo i  vánoční fotografování třebechovickou 
fotografkou. V listopadu jsme pekli martinské podkovy z kynutého 
těsta a děti měly přednášky s tématem zdravá strava. K Mikulášovi 
jsme pekli z perníkového těsta čerty, anděly a Mikuláše. Dětem bylo 
i ukázáno profesionální zdobení perníčků. V prosinci se na děti při-
šli podívat Mikuláš, čert a  anděl. Na  adventní čas jsme uskutečnili 
výlet do ZOO Dvůr Králové, kde jsme ozdobili stromečky vlastními 

za přípravu aktivních žen ze sociálního výboru obce a podporu 
paní hostinské Romče Lamerové. 

- Sobota 17. února byla v  Jeníkovicích ve  znamení candrbálu… 
letos téma „Z  pohádky do  pohádky“. Nevím, co vlastně k  této 
akci dodat. Prostě masky, veselí, legrace, spousta přátel, dobré 
jídlo a pití, bláznivá tombola…to je prostě v Jeníkovicích super. 
Posuďte sami z obrazové ukázky:

vyrobenými ozdobami, a  zhlédli pavilony se zvířaty. Posledních 
14 dní jsme měli muzikální. Ve  spolupráci s  maminkou jedné z  dí-
vek měly děti ukázku hry na violu a seznámení s  tímto zajímavým 
hudebním nástrojem. Tradičně se přišel podívat i Ježíšek do školky 
a přinesl dětem spoustu nových krásných hraček. A díky sponzorství 
si děti odnesly balíček dárečků i  domů. Pro rodiče a  děti byla při-
pravena Vánoční stezka po školce. Měla hojnou účast a všichni si ji 
moc užili. Ve spolupráci s další maminkou nám byl nabídnut vánoční 
koncert SDH Libníkovice pro rodiče a děti v jídelně školky. Nejstarší 
děti se stihly ještě zajet podívat do ZŠ Librantice a mohly začít Vá-
noce… Hned první týden v lednu 2019 měly děti hudební program 
od Aničky a Kuby, kdy si poslechly hru na lesní roh a trubku. V půl-
ce ledna měly děti ze třídy Kuřátek v rámci svého přírodovědného 
kroužku přednášku o lesní pedagogice s ukázkou dravců a první po-
loletí skončilo…
Zájemce o naší školku zveme na den otevřených dveří 11. 4. 2019 
od 10:00 do 11:30 hodin.

Honební společenstvo Jeníkovice
Výbor Honebního společenstva Jeníkovice sděluje vlastníkům ho-
nebních pozemků začleněných v Honitbě Jeníkovice, že ve dnech 
1. 3. až 31. 3. 2019 budou vypláceny náhrady za  jejich užívání 
za  rok 2018 (40 Kč/ha/rok). Přihlaste se v  tomto termínu na  tel. 
776720663. Případná nevyčerpaná částka bude použita na  zvele-
bení myslivosti.

Společenská kronika
V měsíci únoru oslavili své významné životní jubile-
um jeníkovičtí občané, paní Marie Šmídová a  pan 
Josef Gregor. Oběma oslavencům přejeme touto 
cestou pevné zdraví, štěstíčko, pohodu v rodinném 
kruhu a jen samý úsměv na rtech. Mějte krásné jaro.

Ing. Lenka Hojná Kosařová
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NEPASICE

Jednou větou z Nepasic
….. v  březnu oslaví významné životní jubileum vážená sousedka 
MARIE JECHOVÁ. Do  dalších let přejeme jen to nejlepší, hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
….. v březnu oslaví významné životní jubileum vážený soused JAN 

LOCHMAN. Do  dalších let přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.
….. v  březnu oslaví významné životní jubileum vážená sousedka 
LUDMILA BRANDEJSOVÁ. Do dalších let přejeme jen to nejlepší, 
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
….. dne 05.02.2019 proběhla schůze SDH Nepasice. Probíral se 
plán činnosti na rok 2019, tak si do kalendářů můžete poznamenat 
následující data:
06.04.2019 Sběr železa, úklid za mostem a v zatáčce
27.04.2019 TAJNÝ VÝLET
08.06.2019 Dětský den
15.06.2019 Okrskové hasičské závody v Polánkách
31.08.2019 Nábřeží paromilů v Hradci Králové
26.10.2019 Lampiónový průvod s ohňostrojem
13.12.2019 Výroční Valná hromada SDH Nepasice
….. a jedna na konec: „Bejt chytrej, to je jedinej majetek, který ti 

nikdo nemůže vzít.“ (Jan Werich)
Pro HALÓ zpracoval ing.Stanislav JECH

Nepasická abeceda
Další díl Nepasické Abecedy.

d
• Dolejšák je označována část obce od zvoničky směrem na Hra-

dec Králové (západ obce). I když v kronice je uvedeno, že hranicí 
byla hospoda, která patřila prý již na „Dolejšák“. Mezi  místními 
je „uznávána“ hranice právě u zvoničky

• Divadelní spolek existoval ve 20-tých letech 20.století (založen 
1909) a jmenoval se Jednota divadelních ochotníků Havlíček.

e
• Elišák Josef byl jedním z meziválečných starostů, který obec vedl 

správným směrem.
• Elektrifikace Nepasic byla provedena v roce 1943.
• Elektrifikace železniční tratě mezi Hradcem Králové a  Týniš-

těm nad Orlicí začala v  roce 1964. První elektrická lokomotiva 
po této trati projela 15. prosince 1965 ve směru do Chocně.

F
• Fenedik bylo místo, kde stával dům, který ve  druhé polovině 

20. století zbořen. Místo bylo obklopeno vodou a  posledními 
obyvateli byli sousedé Machačovi.

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

Pro HALÓ zpracoval Ing. Stanislav Jech

Nepasické fotookénko
Nejdříve omluva: opomenul jsem rozklíčovat hádanku z  čísla 
10/2018, tak tedy napravuji: jedná se o dům Lochmanů, který dnes 
již nestojí, jak je patrno z druhé fotografie.
Vyluštění z minulého čísla: na dětském hřišti je Helenka Drešerová. 
Dnešní díl:

Pro HALÓ zpracoval Ing. Stanislav Jech

JÍLOVICE

Přednáška – Zdravá výživa
V dnešní době začíná být velmi moderní „zdravý životní styl“ a vše, 
co se s  ním pojí. O  zdravé výživě jsme se mohli dozvědět 21. 1. 
na přednášce, která se konala Na Ohrádce. Kromě zajímavých infor-
mací o stravě a zdravém stylu života si mohlo 13 jílovických občanů 
dát změřit viscerální tuk, % podkožního tuku a % vody v těle. Mě-
ření bylo zdarma. Zájemci o metabolickou analýzu zdarma si mohli 
rezervovat termín ve studiu Zdravý a aktivní život.

Zdravá výživa, foto Ježková
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 19. 1. Výroční valná hromada SDH Ledce
 26. 1. XVII. Společenský ples obcí v Bolehošti
 28. 1. Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce 
 16. 2. Beseda o muzikoterapii 
 16. 2. Výlet do kina Central v Hradci Králové

Výroční valná hromada SDH Ledce
19. ledna se v  hasičské klubovně konala Výroční valná hromada 
SDH Ledce. Hasiči zde zhodnotili svoji činnost v  roce 2018. Schů-
ze se zúčastnili nejen členové sboru, ale i hosté z okolních sborů, 
příznivci a sponzoři. Byly předneseny vyčerpávající zprávy o kultur-
ní i  sportovní činnosti sboru. Nechybělo ani ocenění a  gratulace 
k  významnému životnímu jubileu. Na  závěr proběhla i  podnětná 
diskuse a společná večeře.

Jaroslava Zemánková, kronikářka obce

XVII. Společenský ples obcí Bolehošť,

Ledce, Očelice, Přepychy, Jílovice 

a Vysoký Újezd
Společenský sál Obecního hostince v  Bolehošti patřil v  sobotu 
26. ledna XVII. Společenskému plesu obcí Bolehošť, Ledce, Očeli-
ce, Přepychy, Jílovice a Vysoký Újezd. K tanci a poslechu hrála sku-

LEDCE

Teploty pod nulou

- Winterclassic opět v Jílovici
Dne 26. 1. se na  rybníku u  Minaříkových uskutečnilo již tradiční 
hokejové klání mezi místními borci. Na  perfektně připravené le-
dové ploše se sešlo přibližně 15 hráčů. Většinou se jednalo o pří-
znivce pardubického hokeje, zavítaly k nám ale i hvězdy z Buffala, 
Nashvillu nebo Chicaga. Přihlížející diváci si mohli užít ajímavou, 
mnohdy i úsměvnou podívanou. Zpestřením této akce bylo i opé-
kání buřtů nebo ochutnávka ???

Na co se můžete v březnu těšit?
V  sobotu 9. 3. přivítají zástupci obce na  Obecním úřadě v  Jílovici 
malé občánky.

Dne 9. 3. pořádá SDH v hospůdce Na Kopečku ve Vysokém Újezdě 
HASIČSKÝ PLES. K tanci a poslechu hraje STANĚK MUSIC.

V  neděli 10. 3. zve SDH všechny děti, rodiče, babičky i  dědečky 
na Karnevalový rej. Od 14,30 hodin čeká děti Na Kopečku ve Vyso-
kém Újezdě spousta zábavy a soutěží.

Společenská kronika
V měsíci březnu oslaví své významné životní jubile-
um jílovičtí občané, pan Josef Štibinger (80) a paní 
Pavla Špačková (75). Oběma oslavencům přejeme 
především hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a  ra-
dosti ze života. 

Mgr. Iva Ježková,  kronikářka

Hokejisté, foto Rýdlová

Od poloviny ledna do poloviny února 2019 se v Ledcích událo, zúčastnili jsme se:

pina SONG z  Kostelce nad Orlicí. Zpestřením večera bylo taneční 
vystoupení CCG Dance z Týniště nad Orlicí. Poděkování patří všem 
jednotlivým obecním úřadům, sponzorům, dobrovolníkům a pro-
vozovatelům hostince.

Jan Šmída, zastupitel obce

foto: Jaroslava Zemánková
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Výlet do kina Central 

v Hradci Králové
16. února se šest dětí s doprovodem vydalo vlakem do Hradce Krá-
lové do kina Central na pohádku “Čertí brko“, v hlavní roli s Ondře-
jem Vetchým. Toto představení bylo uspořádáno jako poděkování 
těm, kteří se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky. Před vlastním pro-
mítáním vystoupil s poděkováním ředitel Královéhradecké charity, 
následovalo promítání fotografií ze sbírky a pak už začala pohádka. 
Cestou k nádraží jsme se ještě osvěžili zmrzlinou a pak už pospícha-
li na vlak zpět. Pro děti byl zážitkem nejen film, ale i cesta vlakem, 
dokonce od  pana průvodčího dostaly dětské jízdenky, které mají 
pro děti České dráhy připraveny.

Jaroslava Zemánková, 
kronikářka obce

Muzikoterapie

s Bárou Lýdií Sládkovou
Obecní úřad Ledce ve spolupráci s SDH a Klubem netradičních ná-
padů zorganizoval v  sobotu 16. 2. 2019 od  18.00 hodin posezení 
s paní Bárou Lýdií Sládkovou, která se věnuje muzikoterapii, malo-
vání mandal a obrazů.
Muzikoterapie, jak nám v úvodu paní Bára Lýdie řekla, je metoda, 
při níž se za pomocí zvuků tibetských mís, zvonkoher a dešťových 
sloupů ladí celé tělo, aby bylo příjemným a zdravým domovem pro 
duši. Dále nám pověděla, že na  blahodárné tóny reagují všechny 
buňky a harmonizují se jednotlivé orgány. Představila nám všechny 
nástroje, na které se chystala zahrát svůj koncert, nikdo z přítom-
ných se s nimi doposud ještě nesetkal.
Musím říci, že jsem na toto setkání šla s trochu skeptickými pocity, 
ale to co jsem během těchto dvou podvečerních hodin prožila, mě 
velmi příjemně překvapilo. Neměla jsem představu, jaké lahodné 
zvuky budu poslouchat. Tento zážitek mohu všem opravdu vřele 
doporučit, zvuky tibetských mís, zvonkoher a  dešťových sloupů 
jsou neuvěřitelně uklidňující a umím si představit podstupovat ta-
kovouto relaxaci a  terapii pravidelně. Myslím, že v  této stresující 
a uspěchané době by prospěla asi každému.
Na  závěr paní Bára Lýdie ještě tomu, kdo měl zájem, nabídla po-
stavit se přímo dovnitř velké tibetské mísy, kterou potom nechala 
rozeznít, a  tím jsme mohli cítit, jak zvuk prostupuje celým tělem 
a blahodárně působí. Byl to neuvěřitelný zážitek.
Chtěla bych tímto paní Báře Lýdii Sládkové velmi poděkovat, je 
to moc příjemná bytost a za mě mohu říci, že nám rozšířila obzor 
poznání, zpříjemnila sobotní podvečer a umožnila poznat hudbu, 
dosud pro mě nepoznanou.
Děkujeme.  

Olga Grusová, 
místostarostka obce

Stručné informace z obecního úřadu
Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce 

V pondělí 28. 1. 20129 se od 18.00 hod. konalo na obecním úřadu 
mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce Ledce
Výtah z usnesení: 
zastupitelstvo obce schvaluje: 
- vydání Územního plánu Ledce;
- aktualizaci Plánu společných zařízení pro KoPÚ Klášter nad Dě-

dinou;
- Řád veřejného pohřebiště v Ledcích a Klášteře nad Dědinou;   
- podání žádosti o dotaci z  fondů Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR z dotačního titulu 117d8210G Obnova drobných sakrálních 
staveb a  hřbitovů akci „Oprava ohradní zdi hřbitova v  Klášteře 
nad Dědinou - 1. etapa“ a v případě obdržení dotace pověření 
starosty podpisem smlouvy; 

- žádost Agentury domácí péče Mgr. Zuzana Luňáková o finanč-
ní příspěvek na  provoz pečovatelské služby a  Penzionu Bella 
na rok 2019;  

- schvaluje žádosti SH ČMS - SDH Ledce o dotaci ve výši 40 000 Kč 
na činnost sboru v roce 2019; 

- Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Třebechovice pod Ore-
bem a  obcí Ledce o  výkonu pravomocí Městské policie Třebe-
chovice pod Orebem; 

Přezkoumání hospodaření

obce Ledce za rok 2018
Dne 5. 2. proběhlo na  obecním úřadu přezkoumání hospodaření 
obce Ledce za rok 2018.   
Výsledek přezkoumání – nebyly zjištěny chyby a  nedostatky, při 
přezkoumání hospodaření obce Ledce za rok 2018 se neuvádí žád-
ná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č.420/2004 Sb.

Obnova katastrálního operátu

novým mapováním – k. ú. Klášter n. D.  
Obec Ledce podle ustanovení §38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. 
o  katastru nemovitostí (katastrální zákon) vyhlásila na  základě 
oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katas-
trální pracoviště Hradec Králové, že v  katastrálním území Klášter 
nad Dědinou bude zahájena obnova katastrálního operátu novým 
mapováním. Přesný termín zahájení obnovy (tj. zjišťování hranic) 
bude obci oznámen nejméně 30 dnů předem. Vlastníci nemovitostí 
budou ke  zjišťování průběhu hranic pozemků a  vnějšího obvodu 
budov písemně zváni nejméně týden předem, přitom jsou povin-
ni označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice 
svých pozemků (§ 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona).
Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo 
ve vývěskách v obci.

Komplexní pozemkové úpravy
Dne 14. 2. 2019 proběhlo na  obecním úřadu VII. jednání sboru 
zástupců vlastníků pozemků ve  věci Komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Klášter n. D. V rámci jednání byly stanoveny realizační 
priority - obnova slepého ramene Dědiny (pod statkem Ing.  Čer-
ného), vodní nádrž s tůní a polní cesta (propojení do KoPÚ Ledce) 
a další postup prací.
V ten samý den proběhlo projednání 3. návrhu nového uspořádání 
pozemků v rámci KoPÚ Ledce.

Poplatek za svoz

komunálního odpadu na rok 2019
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400 Kč za osobu lze 
uhradit do 29. dubna 2019 na obecním úřadu (čtvrtek 18.00 - 20.00 
hod.) nebo převodem na účet obce č. 1242069339/0800 (variabil-
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ní symbol = číslo popisné, do kolonky „Zpráva pro příjemce“ uvést 
jméno poplatníka, počet osob, příp. část obce). Známku na popel-
nici si lze vyzvednout po  zaplacení poplatku na  obecním úřadu 
rovněž ve čtvrtek 18.00 - 20.00 hod.

Připravujeme: 
- 25. 3. Veřejné zasedání zastupitelstva obce 
  - od 18.00 hod. na obecním úřadu

- 29. 3. „Noc s Andersenem“ 
  - od 18.00 hod. 
  v klubovně za obchodem

Miloš Čihák, starosta obce

INZERCE

INZERCE

– na vedoucí/vedoucího odboru výstavby MÚ Opočno 
Termín nástupu 1. 6. 2019 (nebo dle dohody). 
Uzávěrka příhlášek 15. 3. 2019.
– na ředitele/ředitelku Základní školy Opočno 
Termín nástupu od 1. 8. 2019 (nebo dle dohody). 
Uzávěrka přihlášek 30. 4. 2019 do 10:00.

 VÍCE INFORMACÍ NA WWW.OPOCNO.CZ

MĚSTO OPOČNO VYPISUJE 
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

KOUPÍM BYT NEBO DŮM VE VAŠÍ LOKALITĚ.

PLATBA V HOTOVOSTI. TEL. 603 504 008



Třebechovičtí a chlumečtí skauti na výpravě do Ostroměře, foto Přemysl Pistora

Soustředění KH v rekreačním areálu Pecka Výstava drobného zvířectva ČSCH Třebechovice pod Orebem

Foto Králičí HOP - Výroba vánočních skřítků



Lesokruh vás zve na jarní slavnost 
O Jarovítovi, zlatém klíči a Moraně, 

kterak ji do zimního království vyprovodit 

Děti si s pomocí rodičů vyrobí svoji malou Moranku 

Než pošleme Moranu spát do zimního království, 
zhlédneme legendu o udatném Jarovítovi, 

lstivém draku Zmejovi a dobrotivé Matce Zemi 
v podání loutkové sekce našeho klubu 

 
Poté, co omladíme svou mysl i tělo 

koupelí ve Vantrokách, se zahřejeme 
vynikající polévkou v zázemí Lesokruhu 

 
Slavnost se koná ve středu 20. března 2019, 

sraz v 15.30 hod. v Lesokruhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lesokruh.cz 


