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ČERVENCOVÉ NOVINY
Přinášejí zprávu o  držitelích Cen města 
za  rok 2018, o druhém veřejném před-
stavení projektu modernizace železnič-
ního uzlu, silničních omezeních na prů-
tahu městem a  stručné shrnutí jednání 
zastupitelstva města.
Nechybí pozvánka na  Léto v Javorce, 
kdy se můžete těšit na středeční pohád-
ky, čtvrteční koncerty a páteční večerní 
promítání. Na  první prázdninový měsíc 
je naplánován také sraz kozlovských 
rodáků a přátel obce Kozlov, připravuje 
se událost Výtvarná Svinná, Matyldina 
knihovna v  přírodě či Pekelný kilometr. 
V  městském muzeu je k  vidění výstava 
Nástup! 100 let skauntignu v České Třebo-
vé.
Již tradičně noviny obsahují nabídku di-
vadelního předplatného na sezonu pod-
zim 2019, kterou připravilo kulturní cen-
trum a další strana patří programu Kruhu 
přátel hudby na sezonu 2019/2020.
První rozhovor je věnován rozsáhlé 
činnosti Domu dětí a  mládeže Kamarád 
a  druhý je pozvánkou na  Streetballhus: 
zpět ke kořenům. 
Příjemné letní dny vám přeje

Hana Sychrová, redaktorka

Město Česká Třebová
vyhlašuje

veřejnou sbírku

na pomoc obyvatelům  
domu č. p. 177 a 178 Lhotka

v  České Třebové postiženého požárem  
dne 3. června 2019.

Sbírka bude ukončena dne 31. srpna 2019.

Finanční příspěvky lze zasílat na zvláštní 
bankovní účet:

115-9931320257/0100

Děkujeme za projevenou solidaritu  
a podporu.

Mgr. Magdaléna Peterková, v. r.
starostka města

PO POŽÁRU STŘECHY PANELOVÉHO DOMU NA LHOTCE  
MĚSTO VYHLÁSILO VEŘEJNOU SBÍRKU NA POMOC OBYVATELŮM
V pondělí 3. 6. 2019 byl ve 12:30 hodin ohlá-
šen požár střechy bytového domu Lhotka 
č. p. 177 a 178. Hasiči provedli evakuaci osob 
z bytů v horním patře. Ze střechy celého pa-
nelového domu vycházel kouř, který pronikl 
až na  chodby. Podle zprávy HZS Pardubic-
kého kraje byl zásah komplikovaný, protože 
hasiči museli vystoupat v plné výstroji a s dý-
chacím přístrojem na  zádech do  sedmého 
patra budovy a poté teprve hasit, a  to opa-
kovaně, ale i kvůli vysoké venkovní teplotě. 
Hasiči se také potýkali se zaparkovanými 
vozy, které znemožňovaly ustavení techniky 
i průjezd hasičské techniky k místu události. 
Na místo byli přivoláni i pracovníci VČE k od-
pojení elektrického proudu. Hasičům se po-
dařilo z hořícího panelového domu v České 
Třebové evakuovat celkem 40 osob. 
Vzhledem k vysokému nasazení hasičů a po-
stupnému vyčerpání bylo nutné jednotky 
na  místě zásahu navyšovat a  střídat. Požár 
střechy likvidovalo 18 jednotek profesionál-
ních i dobrovolných hasičů. Na místě zasaho-
valo kolem 90 hasičů, kteří na střeše prořezá-
vali lepenku, odstraňovali a strhávali střešní 
krytinu. Na  místo musely být dopravovány 
další a další dýchací přístroje, které byly prů-
běžně doplňovány a  znovu používány. Jed-
nalo se o nasazení přibližně 200 kusů dýchací 
techniky. Bez dýchacího přístroje byl zásah 
na střeše zcela nemožný. 

K likvidaci požáru hasiči používali vodu s pě-
nidlem v  malém poměru, tedy smáčedlo. 
Smáčedlo hasební efekt zvyšuje a  zároveň 
snižuje povrchové napětí vody.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu až 
po  téměř 8 hodinách. Hasiči místo požáru 
hlídali až do ranních hodin.
Město Česká Třebová v  průběhu zásahu 
zajišťovalo zásobování všech hasičů pitím 
a jídlem, vytvořilo seznam poškozených oby-
vatel, jejich kontaktů, a  především poskytlo 
zájemcům možnost náhradního ubytová-
ní v Ubytovně a Domově mládeže VOŠ a SOŠ 
Česká Třebová (internátu na Skalce). Většina 
evakuovaných nabídku nevyužila a  zůstala 
u příbuzných či známých.

pokračování na straně 2 >

foto: Michal Horák
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NÁKUP AUTOMOBILŮ PRO DOBROVOLNÉ HASIČE ČESKÁ TŘEBOVÁ  
– LHOTKA, KOZLOV A SVINNÁ
Město Česká Třebová nakoupí v letošním roce další tři nové dopravní automobily, které ten-
tokrát obdrží JSDHO Česká Třebová Lhotka, Kozlov a Svinná. Kupní smlouva s vítězem podli-
mitního zadávacího řízení, firmou AUTO VINKLER, s.r.o., již byla podepsána. Dodány budou tři 
kusy vozidel FORD Transit Kombi ve specifikaci dle požadavků jednotlivých JSDHO. Celková 
cena tří vozidel činí 2 712 436 Kč s DPH. Na nákup těchto vozidel město získalo dotaci od Ge-
nerálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 1,35 mil. korun a také další 
dotaci 900 tisíc korun, kterou poskytne Pardubický kraj.

red

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Další jednání zastupitelstva města se usku-
tečnilo 17. června. S využitím elektronického 
hlasovacího zařízení 24 přítomných zastupi-
telů schválilo nejprve navržený program jed-
nání, a poté účetní závěrku města Česká Tře-
bová a  celoroční hospodaření města v  roce 
2018. Ve  druhém bodě byla odhlasována 
první rozpočtová změna v roce 2019, do kte-
ré se promítly mimo jiné opravy krematoria, 
Dukelské a Semanínské ulice. Z důvodu pře-
sunu dotace na  MŠ Habrmanova až na  rok 
2020, město využije 10 mil. korun ze schvá-
leného úvěrového rámce. 
Následně bylo projednáno celkem 16 ma-
jetkových záležitostí. Jednou z  nich byl 
bezúplatný převod ZŠ praktické v  Borku 
z  majetku Pardubického kraje do  majetku 
města. Další významnou majetkovou zále-
žitostí byla směna pozemků, díky které HZS 
SŽDC získá nový pozemek pro své rozšíření 
a město pozemek k následnému prodeji. 
Zastupitelstvo města dále schválilo poskyt-
nutí finančního daru ve  výši 300 tis. korun 
obci Třebovice, finanční dotaci na  pokrytí 
ztráty z  provozu sjezdového areálu Peklák 
ve výši 1,65 milionu korun a na provoz zim-
ního stadionu ve výši 550 tis. korun v zimní 
sezóně 2018/2019.

V  bodě investičních projektů zastupitelé 
odsouhlasili realizaci projektu Singletrack 
Glacensis, která by měla začít v červenci le-
tošního roku. Dvě následující usnesení se 
týkala žádostí o dotaci na zateplení MŠ Habr-
manova a na park s hřištěm na sídlišti Trávník 
a byla pouze formálně změněna.
Na  závěr starostka města Magdaléna Peter-
ková informovala přítomné, že peníze z  ve-
řejné sbírky na pomoc obyvatelům domu č.p. 
177 a 178 Lhotka, budou použity na opravu 
elektroinstalace a dalších věcí ve společných 
prostorách, na které se nevztahuje pojištění. 
Aktuální stav účtu veřejné sbírky lze sledovat 
na webových stránkách města. 
Zastupitelé města byli dále informováni, že 
byly na  městský úřad doručeny další pod-
pisové archy k  petici „Ne vysokým protihlu-
kovým stěnám kolem železnice v České Tře-
bové”, pod kterou se nashromáždilo celkem 
1940 podpisů.
Usnesení ZM jsou zveřejněna na úřední des-
ce města, v  elektronické podobě na  adrese 
www.ceska-trebova.cz. Tamtéž je vždy uve-
řejněn také program jednání, které je veřejné 
a koná se v budově městského muzea. Příští 
jednání je naplánováno na 16. září 2019.

red

PO POŽÁRU STŘECHY PANELOVÉHO 
DOMU NA LHOTCE  
MĚSTO VYHLÁSILO VEŘEJNOU 
SBÍRKU NA POMOC OBYVATELŮM
pokračování z titulní strany >

V  úterý 4. června se na  místo mimořádné 
události dostavil statik. Hasičští i policejní vy-
šetřovatelé ve  spolupráci se statikem prošli 
poničenou budovu, analyzovali její stav a vy-
číslovali škody. Příčina vzniku požáru je stále 
předmětem šetření. Poté započali policejní 
vyšetřovatelé předávat poničené byty jejich 
uživatelům, členové JSDHO Parník a  Lhotka 
uklidili chodby domu.
Město Česká Třebová zprostředkovalo Sta-
vebnímu bytovému družstvu Česká Třebová 
(většinový vlastník objektu) spolupráci s  fir-
mou, která v první fázi, v součinnosti s EkoBi, 
zajistí neprodlenou asanaci střechy objektu. 
Město i nadále poskytuje Stavebnímu byto-
vému družstvu kompletní podporu, jejímž 
cílem je rychlá asanace celé budovy.
Ve  středu 5. června navštívili obytný dům 
zástupci Stavebního bytového družstva, 
asanační firmy, firmy, která prováděla rekon-
strukci střechy, zástupci města a  likvidátor 
pojišťovny, u níž má SBD dům pojištěn. Zde 
zúčastnění projednali další postup. Škoda 
byla předběžně vyčíslena na 30 milionů ko-
run. 
Poté se uskutečnila v malém sále kulturního 
centra schůzka představitelů města Česká 
Třebová s poškozenými. Na této schůzce byl 
projednán další postup asanace celého ob-
jektu, možnosti právní pomoci při jednání 
s pojišťovnami, finanční a materiální pomoci 
poškozeným, způsob řešení dlouhodobého 
ubytování a další.
Tentýž den odpoledne rada města schvá-
lila na  mimořádném jednání vyhlášení 
veřejné sbírky na  pomoc obyvatelům 
bytového domu. Finanční příspěvky 
lze zasílat na  zvláštní bankovní účet 
115-9931320257/0100. Stav sbírky lze sle-
dovat na www.ceska-trebova.cz.
Na neděli 23. června byl naplánován Benefič-
ní koncert českotřebovských country kapel 
Karolína a Ahasver v parku Javorka.
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo 
poskytnutí finanční pomoci ve  výši 1 milio-
nu korun z  krizového fondu, který je zřízen 
k  řešení obdobných mimořádných událostí. 
Finance budou použity na odstranění ná-
sledků požáru.

tz, red

PODĚKOVÁNÍ ZA OBĚTAVOU PRÁCI  
PATŘÍ VŠEM ZASAHUJÍCÍM JEDNOTKÁM 

Dne 18. června starostka města Magdalé-
na Peterková a hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický poděkovali všem 18 zasa-
hujícím jednotkám jak profesionálních, tak 
dobrovolných hasičů z širokého okolí města, 
kteří zasahovali u požáru střechy panelového 
domu na Lhotce. Setkání se zúčastnil také ře-
ditel HZS Pardubice plk. Aleš Černohorský a 
starosta krajského sdružení hasičů Josef Bid-
mon.             red

foto: Michal Horák

Oceněné jednotky: JSDH Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí – Černovír, Česká Třebová, Dolní 
Dobrouč, Horní Sloupnice, Lanškroun, Letohrad, Česká Třebová – Lhotka, Litomyšl, Opatov, 
Česká Třebová – Parník, Česká Třebová – Skuhrov, Sopotnice, Ústí nad Orlicí, Žichlínek, Stanice 
Svitavy, Stanice Ústí nad Orlicí, SŽDC Česká Třebová.



3

INFORMACE Z RADNICE / ČERVENEC 2019

PODĚKOVÁNÍ NÁČELNÍKA GENERÁLNÍHO 
ŠTÁBU ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Ve středu 5. června 2019 se v Konferenčním 
sále Domu armády Praha uskutečnilo spo-
lečenské setkání s  hlavními funkcionáři Ar-
mády České republiky a  zaměstnavateli pří-
slušníků aktivní zálohy Ozbrojených sil České 
republiky. Za  Městský úřad Česká Třebová 
se společenské akce zúčastnila tajemnice 
Ing. Věra Pirklová a příslušník aktivní zálohy 
desátník Bc.  Matěj Beneš (referent odboru 
obecní živnostenský úřad). Z  rukou armád-
ního generála Ing. Aleše Opaty převzali „Dě-
kovný list“ za příspěvek k obranyschopnosti 
České republiky v oblasti aktivní zálohy.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
• Rada města jmenovala paní Jarmilu Hol-

covou na  místo ředitelky příspěvkové or-
ganizace Základní umělecké školy Česká 
Třebová, pana Mgr. Radima Koláře na mís-
to ředitele Základní školy Česká Třebová, 
Nádražní ulice, a  paní Hanu Najmano-
vou na  místo ředitelky Mateřské školy 
Česká Třebová, Habrmanova, s  účinností 
od 1. 8. 2019.

• První číslo Českotřebovských novin 
vyšlo v  červenci 2016. Pokud si chce-
te připomenout, jak se noviny změni-
ly, podívejte se do  archivu starších čísel 
na www.ceskotrebovskenoviny.cz. 
Připomínky k  novinám nebo jejich rozno-
su, náměty na  rozhovory, příspěvky, fo-
tografie a  pozvánky na  události, posílejte 
na redakce@ceska-trebova.cz.

KVĚTNOVÉ LOKÁLNÍ OPRAVY ASFALTOVÉHO KRYTU NA SILNICI I/14
Na  základě opakujících se dotazů obyvatel města k  průběhu stavebních prací na  silnici 
I/14 (průtah) od pátku 24. 5. 2019 do neděle 26. 5. 2019 sdělujeme, že se jednalo o reklamační 
lokální opravy asfaltového krytu na úseku č. 1 průtahu městem (světelná křižovatka – čistírna 
odpadních vod Lhotka), které prováděl dodavatel Chládek a Tintěra Pardubice a. s. na základě 
Rozhodnutí čj. ODSH-38301/2019-Sa ze dne 20. 5. 2019 Krajského úřadu Pardubického kra-
je, oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti včetně stanovení podmínek pro 
přechodné úpravy provozu.
Investorem vlastní stavby „I/14 Česká Třebová, OŽK“, prováděné v loňském roce, bylo ŘSD Par-
dubice a město se na těchto stavebních pracích žádným způsobem finančně nepodílí.

Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic MěÚ

MĚSTO POSTUPNĚ OPRAVUJE ŠKOLKY, 
MŠ U STADIONU NA MODERNIZACI 
TEPRVE ČEKÁ

V  minulém čísle Českotřebovských novin 
byla chybně uvedena informace, že zbývající 
tři mateřské školy ve  městě už byly rekon-
struovány v  minulých letech. V  roce 2015 
byla dokončena oprava MŠ Vinohrady a roku 
2017 MŠ U Koupaliště, v současné době sta-
vební práce v podobě zateplení objektu, vý-
měny oken a  zdroje tepla a  doplnění vzdu-
chotechniky probíhají v MŠ Habrmanova. 
Čtvrtá mateřská školka U  Stadionu je ote-
vřená čtyřicet jedna let a  dosud nebyla ani 
zateplena, ani modernizována, má také stále 
původní okna. Na  případnou modernizaci 
tedy čeká.            red

DOBRÁ ZPRÁVA: KRAJ UVOLNIL PENÍZE NA OPRAVU SILNICE  
NA SKUHROV VČETNĚ MOSTU NA ZÁMOSTÍ
Pardubický kraj pokračuje v opravách svých 
silnic II. a III. tříd v celém regionu. Díky dob-
rému hospodaření se daří uvolňovat finanč-
ní prostředky i  nad předpokládaný rámec. 
Na  posledním květnovém jednání rozhodli 
krajští radní na návrh hejtmana Martina Ne-
tolického mimo jiné o  financování opravy 
ulic Lidická, Podbranská a mostu na Zámostí 
směrem na Skuhrov. Společně s opravou sil-
nice u  Semanína a  modernizaci výpadovky 
na Litomyšl se jedná o další krajskou investici 
ve městě.
„V rámci jednání se starosty měst a obcí je do-
prava a dopravní infrastruktura vždy stabilním 
tématem. Nejinak tomu bylo při jednáních se 

zástupci našeho města. Dlouhodobě se sna-
žíme v  okolí České Třebové financovat opravy 
silnic nižších tříd, a proto jsme koncem května 
uvolnili téměř 18 milionů korun na  zaháje-
ní první etapy rekonstrukce silnice III/31512 
od křižovatky se silnicí I/14 včetně mostu na Zá-
mostí. Začátkem června jsme zahájili výběrové 
řízení na dodavatele stavby, u které v tuto chvíli 
předpokládáme náklady v hodnotě 46 milionů 
korun včetně daně,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický. „V  letošním roce umístíme mostní 
provizórium a zahájíme práce na demolici stá-
vajícího mostu. Celková doba výstavby je při-
bližně jeden rok,“ doplnil ke  stavbě hejtman 
Martin Netolický.              tz

K PRIVATIZACI BYTŮ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Již nějaký čas se ozývají sílící hlasy, volající po projednání případné privatizace další části by-
tového fondu města, nejčastěji jsou zmiňovány bytové domy čp. 1979 až 1983 na Trávníku 
(„jezevčík“) a domy s čp. 1101 až 1112, tzv. „čtverec“.
Nájemníci jsou z různých zdrojů upozorňováni zejména na blížící se ukončení platnosti zá-
stavních smluv, které převodu domů dosud brání. Byť je to pouze jeden z aspektů případné-
ho privatizačního procesu, je nesporné, že záležitost bude z časového pohledu v kompetenci 
současného zastupitelstva. Proto není žádoucí projednání výše zmíněného jakkoliv oddalo-
vat. Předpokládá se, že kompletní podkladový materiál pro rozhodovací procesy zastupitel-
stva města bude připraven odborem majetku města v průběhu měsíce září 2019. Součástí 
materiálu patrně bude i anketní průzkum názoru stávajících nájemníků.

Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku města MěÚ

LETOŠNÍ LÉTO OPĚT PŘINESE ROZSÁHLEJŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE  
NA SILNIČNÍM PRŮTAHU MĚSTEM
Od 24. června až do konce října budou mu-
set řidiči počítat s  dopravními omezeními 
na silnici I/14, na průtahu městem. Jedná se 
o úsek od světelné křižovatky po křižovatku 
se silnicí III/01427 do  obce Rybník. Společ-
nost EUROVIA CS bude provádět obnovu 
živičného krytu na silnici I. třídy, kterou spra-
vuje Ředitelství silnic a dálnic Pardubického 
kraje. Práce budou rozděleny do pěti úseků, 
během kterých budou platit částečné uzavír-
ky. Provoz bude veden po  jedné straně vo-
zovky a  bude řízen semafory. Práce začnou 
na prvním úseku od světelné křižovatky smě-
rem k ulici Na Splavě.
Podle harmonogramu by mělo dojít k úplné 
uzavírce v srpnu u třetí etapy, kdy bude vede-
na objížďka po ulici Slovanská a Bří Hubálků.
Podobně jako tomu bylo v  loňském roce, 
bude letošní léto souběžně probíhat re-

konstrukce veřejného osvětlení od  světelné 
křižovatky s  ul. Litomyšlská po  křižovatku 
u firmy Korado. Jedná se o pokračování inves-
tičního projektu města. Rozpočet města pro 
rok 2019 počítá s  celkovými náklady na  vý-
měnu veřejného osvětlení ve výši 6,5 mil. ko-
run a akce je plně hrazena z rozpočtu města.
Rekonstrukce chodníků v tomto úseku je po-
zastavena, neboť město neobdrželo dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
pro rok 2019 a bude žádost podávat opako-
vaně v říjnu letošního roku. 
S dodavatelem stavebních prací, společností 
EUROVIA CS, je na základě výběrového řízení 
uzavřena smlouva o dílo a současně je v jed-
nání způsob a  forma dílčího řešení pro rok 
2019.

red

Vpravo příslušník aktivní zálohy desátník Matěj Beneš
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NA PŘEDÁVÁNÍ CEN MĚSTA ZA ROK 2018  
ZAZNĚLA TAKÉ ITALŠTINA
V pátek 24. května 2019 byly předány Ceny města Česká Třebová za rok 2018. Ve velkém sále 
kulturního centra zahájila večer moderátorka Jolana Voldánová. Poté se slova ujala starostka 
města Magdaléna Peterková, jež se v průběhu večera vracela na pódium opakovaně. Společ-
ně s místostarosty města Daliborem Zeleným a Josefem Kopeckým gratulovali a předávali 
keramické poháry se stylizací kohouta oceněným.
V kategorii sport cenu města obdržel letos opět volejbalista Lukáš Vašina, tentokrát za úspě-
chy dosažené v  týmu vicemistrů Evropy U20. Lukáš Vašina se předávání nemohl zúčastnit, 
přesto poděkoval v medailonku, který se promítal na plátně s cílem přiblížit divákům jednot-
livé osobnosti nebo skupiny. Cenu za Lukáše převzal otec Lubomír Vašina, který se na pó-
dium vrátil ještě jednou, tentokrát sám za sebe, za realizaci 20. ročníku akce Týden sportu. 
Do skupiny oceněných sportovců městem Česká Třebová patří nově také běžkyně a vrchařka 
Adéla Stránská. 
Poté na výběr sportovní komise navázala komise kulturní. Cena putovala do rukou zástupců 
Smíšeného pěveckého sboru Bendl a mužského pěveckého sboru Il Rifugio za společ-
ný koncert ke 100. výročí vzniku republiky. Členy sboru z italského města Seregno přivítala 
v jejich rodné řeči starostka města. Za autorskou výstavu grafik a fotografií „Díky Janům“ byl 
na pódium pozván Michal Horák a náledovala jej Alice Formánková za výtvarný happening 
Kobylinec 2018.
Na závěr bylo předáno mimořádné ocenění Cena starostky města Česká Třebová. Tuto cenu 
získal zapsaný spolek Za jeden provaz, který už více než deset let pomáhá různými aktivitami 
znevýhodněným občanům. 
Slavnostní program zakončilo hudební vystoupení skupiny OK Band z Oławy, polského města 
s bílým kohoutem v městském znaku, které je naším partnerským městem už od roku 2000.

red

ADÉLA STRÁNSKÁ
„Jsem za to ocenění ráda, už máme v rodině dvě, protože ségra i můj táta cenu dostali. Moc si 
toho vážím, že si město všímá sportovců. Je to pro mě ocenění za celou dosavadní kariéru, když to 
takhle řeknu, není to jeden úspěch, ale ta celková práce, takže je to moc hezké,” poděkovala Adéla 
Stránská z úspěšné běžecké rodiny.
Členka Atletického klubu ISCAREX Česká Třebová, z.s., který pořádá závody pro širokou veřej-
nost i děti, např. Běh Javorkou, Běh na Kozlovský kopec nebo sérii závodů Pekelný kilometr, si 
pro ocenění přišla večer před velkým závodem. „Chtěla bych se letos zase účastnit Mistrovství 
Evropy a Mistrovství světa v běhu do vrchu. A zrovna zítra běžím kvalifikaci v Janských lázních, 
běžím na Černou Horu, takže doufám, že to vyjde. Natrénováno snad mám dobře, takže uvidíme. 
Doufám, že si vybojuju zase místo v reprezentačním týmu,” prozradila Adéla Stránská.
pozn. red.: Na MČR v běhu do vrchu si Adéla Stránská vyběhla pro zlato a získala titul Mistryně 
ČR, čímž si zajistila přímou nominaci na Mistrovství Evropy v běhu do vrchu v Zermattu, které 
se koná 7. července.

ALICE FORMÁNKOVÁ
Setkání nejrůznějších umělců a návštěvníků 
pod širým nebem, které přerostlo prostor 
rodinné zahrady a získalo cenu města, to je 
Kobylinec. „Je to velké překvapení, protože to 
byl první ročník a já doufám, že je to nejen oce-
nění toho prvního ročníku, ale pro mě je to i zá-
vazek, abychom ty další ročníky, které doufám, 
že budou, uskutečnili. Letos jsme přesunuli akci 
ze začátku prázdnin na jejich konec, takže bu-
deme uzavírat program kulturního léta v České 
Třebové. Kobylinec číslo 2 bude poslední sobo-
tu v srpnu,” říká organizátorka Alice Formán-
ková, mimo jiné vedoucí výtvarné skupiny 
Maxmilián. Přesto Kobylinec není jen prezen-
tace této skupiny, ale je pro všechny umělce, 
a  vystavovat může každý, kdo má odvahu 
odkrýt kus sebe. Loni byly k vidění i háčkova-
né věci, šperky, ilustrace knihy, keramika dětí 
z dětského domova z Olomouce. Na částeč-
ně prodejní výstavě nechyběla hudba, místa 
na posezení a občerstvení. 
„Nemůžu říct, že jsem to celé zorganizovala 
sama. Já spíš po té umělecké stránce, ale jinak 
mi obrovsky pomohlo Kulturní centrum Česká 
Třebová, veškeré papírování, povolení… Ani 
jsem netušila, co všechno je potřeba. Protože 
tam bydlím, tak jsem si myslela, že to nejdřív 
udělám na  zahradě, ale nakonec to trochu 
přerostlo moji zahradu,” popsala genezi akce 
Formánková.
A  jak inspirovalo místo konání název celé 
akce? „Kobylinec je to proto, že ulička se jme-
nuje Kobylí důl. Uvažovali jsme o  různých ná-
zvech, ale ten Kobylinec je tak praštěný, ale 
i  zvláštní, dobře se zapamatuje. Mohl to být 
Kobylí salón, ale Kobylinec je minimálně dvoj-
značný, což si myslím, že se hodí,” vysvětlila 
s úsměvem pořadatelka.

Za jeden provaz z. s. / foto: Michal Horák

Alice Formánková s moderátorkou  Jolanou Voldánovou

Lubomír Vašina
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ZA JEDEN PROVAZ Z.S.
Mimořádnou cenu starostky města si letos 
převzali členové spolku Za  jeden provaz. 
„Máme velkou radost, jsme moc potěšeni. Be-
reme to jako ocenění naší desetileté práce,” po-
děkovala členka Magda Frišová.
V  loňském roce spolek uspořádal veřejnou 
sbírku pro Verunka z  Kozlova, jejíž výtěžek 
půjde na rekonstrukci koupelny, aby odpoví-
dala potřebám handicapované slečny a o ni 
pečující maminky. „Oficiální sbírku jsme sice 
ukončili, ale aktivně oslovujeme firmy a  shá-
níme finance, abychom dotáhli do  konce rea-
lizaci. Potřebujeme další finanční prostředky, 
protože to, co se vybralo ve  sbírce, nebylo do-
statečné. Rekonstrukce koupelny bude stát 
přes 200 tisíc korun,” uvedla Frišová. 
Aktivity spolku směřují na pomoc uživatelům 
Týdenního stacionáře, Domova pro seniory, 
dětem ze sídliště Borek nebo jednotlivcům 
z České Třebové. „Loni jsme slavili 10 let spol-
ku opravdu ve velkém, každý měsíc byla něja-
ká akce, byla i vernisáž výstavy. Trochu jsme se 
na  tom unavili, letos máme ty priority každý 
trochu jinde, někdo dodělává školu, někdo má 
rodinu… Pokud to vyjde s  prostory, tak bude 
letos tradičně Podzimní benefiční ples,” pouká-
zala na možná úskalí v činnosti členka spolku 
Za  jeden provaz. Oproti minulým ročníkům 
se letošní Benefiční notování uskutečnilo už 
v květnu. Spolek se snaží spolu se studenty 
gymnázia předávat dál vše, co začal. Každý, 
kdo by měl chuť se zapojit, tak je vítán. 

Vyjádření Lukáše Vašiny a  Lubomíra Vašiny 
k Cenám města se nepodařilo získat.

red

MICHAL HORÁK
Jeho práci vídáte nejen na  stránkách Čes-
kotřebovských novin, ať už v  podobě foto-
grafií z akcí, nebo plakátů kulturního centra 
či městského muzea. V průběhu slavnostního 
večera na několik minut přestal Michal Horák 
fotografovat a šel si sám na pódium pro cenu 
za autorskou výstavu grafik a fotografií Díky 
Janům, Václavovi, Jiřímu a  Vladimírovi, která 
byla k vidění v únoru 2018 ve výstavní síni KC. 
Název a  celá výstava odkazovala na  muže, 
nejen umělce, kteří měli vliv na  jeho život 
a  tvorbu. „Co pro mě cena znamená? Že si té 
výstavy někdo všimnul,” sdělil stručně Michal 
Horák. Při prozrazování dalších uměleckých 
plánů byl o trochu sdílnější. „Na výtvarno teď 
není vůbec čas. To nejde přijít a chtít. Musí být 
atmosféra, spousta krásných věcí okolo, a pak 
to jde. Třeba. Takže je to pořád o čase a v téhle 
době čas není. Ale mám teď v hlavě víc projek-
tů. Na jednom z nich pracuju, je to spojení ob-
razu s hudbou, ale to bude trvat ještě dlouho,” 
přiblížil nelehký proces tvoření Michal Horák.

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BENDL A MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR IL RIFUGIO
Hned tři zástupci sboru Il Rifugio z italského města Seregno převzali cenu města společně se 
sbormistrem českotřebovského Bendlu Josefem Menšíkem. Zaznělo tak italské i  české po-
děkování. Společný koncert ke 100. výročí vzniku republiky se odehrál loni 28. října v Malé 
scéně. Dlouholeté přátelství obou sborů překonává jazykovou bariéru i nemalou vzdálenost 
už od 2. světové války. „Bylo pro nás velmi příjemným překvapením, že dnes tři kolegové z Itálie 
přijeli, protože když jsme se s  nimi vloni na  podzim loučili, tak jsme smutně konstatovali, že se 
možná nepotkáme tři roky. Opravdu je rádi vidíme, a to navzdory tomu, že drobná jazyková bari-
éra občas existuje, ale nakonec se nějakým způsobem vždy domluvíme,” řekl Menšík.
Další společný koncert se pravděpodobně uskuteční v Itálii. „Máme pozvání od italského sboru, 
ale to by bylo až tak v roce 2020 nebo 2021. Přeci jenom je poměrně náročné takový koncertní 
zájezd zorganizovat, ani ne tak pěvecky, to je bez problémů, ale spíše logisticky a finančně,” pood-
halil další plány českotřebovský sbormistr.
„Není to první Kohout, kterého jsme obdrželi, ale tento je speciální, protože je to cena sdílená. Není 
to Kohout pouze pro Bendl, ale pro pěvecký sbor Bendl a italský sbor Il Rifugio. A tahle sdílenost, to 
že to byl společný koncert, to nás těší dvojnásob. Máme opravdu velkou radost,” uvedl Josef Men-
šík. Smíšený pěvecký sbor Bendl získal cenu města za rok 1999 a 2008. Loni oslavil 95. výročí 
své existence. 

Uzávěrka pro posílání příspěvků, foto-
grafií a objednávek inzerce do srpnové-
ho vydání Českotřebovských novin je  

15. července 2019 (včetně).
www.ceskotrebovskenoviny.cz

Smíšený pěvecký sbor Bendl  
a mužský pěvecký sbor Il Rifugio

Adéla Stránská přebírá Cenu města z rukou starostky města Magdalény Peterkové
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PODRUHÉ SE VEŘEJNĚ PROJEDNÁVALA MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU ČESKÁ TŘEBOVÁ
Ve  velkém sále kulturního centra se 
3. června uskutečnilo druhé veřejné před-
stavení projektu modernizace železniční-
ho uzlu Česká Třebová. 
V  úvodu Miroslav Bocák, zástupce investo-
ra Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), 
připomněl harmonogram, dle kterého bude 
nejdříve rekonstruován žel. uzel Pardubice, 
až poté Česká Třebová. V  našem městě by 
realizace měla začít v  roce 2023, a  protože 
provoz na  trati nebude zastaven, stavební 
práce budou probíhat po dobu 6 let. Celkové 
náklady se odhadují na 10 miliard korun.
Zástupce společnosti SUDOP Brno vysvětlil, 
že rekonstrukce je nutná kvůli nevyhovují-
címu stavu technologického zařízení (trakč-
ní vedení, zabezpečovací zařízení), výměně 
železničního svršku a  spodku a  vytvoření 
bezbariérového přístupu na nástupiště. Také 
se počítá s  vytvořením nového přístupu 
od Korada do Borku a podchodem do firmy 
CZ Loko.
Poté byly porovnány výsledky původní 
a nové studie hluku, která byla počítána pod-
le jiné metodiky schválené až v dubnu 2018. 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Národní 
referenční laboratoř pro komunální hluk, Ústí 
nad Orlicí, nově navrhl protihluková opatře-
ní v  délce pouze 955 metrů a  v  maximální 
výšce 3 metry. Použití protihlukových stěn 
v kombinaci s kolejnicovými absorbéry sníží 
hluk především z nákladních vlaků v nočních 

hodinách, tak aby odpovídal nočnímu limitu 
65 dB. 
Přítomným občanům konkrétní změny před-
stavil místostarosta města Dalibor Zelený, 
který tak navázal na  pracovní projednání 
z  23. května s  obyvateli dotčených lokalit – 
tedy míst, která jsou dnes zatížena nadměr-
ným hlukem ze železniční dopravy a kde jsou 
různým způsobem řešena i  protihluková 
opatření. Této akce se podle lokalit postup-
ně zúčastnilo přibližně 90 lidí. „Ukázalo se, 
že organizace takového setkání byla dobrým 
nápadem – lidé měli možnost v klidu seznámit 
vedení města, investora (SŽDC) i  zhotovitele 
nové studie (ZUOVA) se svými názory i dalšími 
požadavky. My teď aspoň víme, co opravdu 
chtějí občané, kteří bydlí přímo u kolejí a kteří 
jsou hlukem i navrženým řešením dotčeni nej-
více. Před definitivním uzavřením podkladů 
pro územní řízení tak zkusíme ještě projednat 
některé úpravy,” uvedl místostarosta Zelený.
V oblasti ulice Slovanská se jedná o možnost 
nahrazení 3 m vysoké a 160 m dlouhé stěny 
individuálními opatřeními. „S těmi by ale mu-
seli natrvalo souhlasit všichni majitelé všech 
nemovitostí, kde je hlukový limit překročen. 
Podobná situace je i  v  ulici Tykačova, kde se 
jedná o nahrazení rovněž 3 m vysoké (a 330 m 
dlouhé) stěny podobným způsobem. Tam bude 
ale řešení trochu komplikovanější, protože se 
jedná o mnohem více domů, což znamená slo-
žitější dohodu všech i  vyšší náklady na  indivi-

duální odhlučnění,” přiblížil detaily místosta-
rosta Zelený.
Naopak v oblasti Parníka požadují občané až 
na výjimku navrácení stěn v celé délce kvů-
li hluku z brzdících nákladních vlaků. „I  tady 
budeme hledat možná východiska,” sdělil Dali-
bor Zelený. Podle nových výpočtů by po mo-
dernizaci železnice měl tento úsek splňovat 
stanovené hygienické limity a  protihluková 
opatření by byla nadbytečná.
Loni se poprvé veřejně projednávala mo-
dernizace železničního uzlu Česká Třebová 
včetně navržených protihlukových opatře-
ní, která se setkala s  nesouhlasem občanů 
a  města a  iniciovala vznik petice „Ne vyso-
kým protihlukovým stěnám kolem železnice 
v České Třebové”. Tehdy vedení města v čele 
se starostou Jaroslavem Zedníkem požádalo 
o revizi hlukové studie. 

red

PRAVIDELNÉ SOBOTNÍ JÍZDY HISTORICKÝCH VLAKŮ  
OD 15. ČERVNA DO 28. ZÁŘÍ 2019
Pardubický kraj připravil ve spolupráci s Českými drahami pravidelné sobotní jízdy historic-
kých vlaků z České Třebové do Hanušovic a zpět. Projeďte se krajinou pod Králickým Sněžní-
kem a navštivte pevnostní objekty, muzea, horská střediska a krásnou přírodu.

JÍZDNÍ ŘÁD A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Ve vlacích platí jízdné dle tarifu ČD a na území Pardubického kraje rovněž dle tarifu IREDO. 
K  jízdnému je stanoven jednorázový příspěvek na  obnovu a  údržbu historických vozidel 
ve výši 15 Kč.
POZOR: V sobotu 17. 8. v rámci akce Cihelna 2018 platí pro jízdu ve směru Hanušovice-Česká 
Třebová upravený jízdní řád. Vlak odjede ze stanice Hanušovice v 16:45, ze zastávky Prostřed-
ní Lipka v 17:18. 

HISTORICKÉ LOKOMOTIVY
423.009 „Velký Bejček“
Jezdí ve dnech: 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 
17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9. 2019
Lokomotiva působila na  tratích jihozápad-
ních Čech a v 70. letech dosluhovala na vleč-
kách. V  80. letech byla získána zpět pro 
historický provoz. Současným majitelem je 
Výzkumný ústav železniční a.s. Lokomotiva 
slouží při nostalgických jízdách. Obzvláště 
aktivní je na Letohradsku a Českotřebovsku.

M 286.0001 „Krokodýl“
Jezdí ve dnech: 22. 6., 6. 7., 20. 7., 
3. 8., 10. 8., 24. 8., 7. 9. a 21. 9. 2018
Motorový vůz vyrobený v  roce 1962 jezdí 
s  přípojným vozem řady Bmx v  prototypo-
vém červeno-šedém nátěru. Nyní je vůz 
ve stavu muzejních vozidel Českých drah.

Zdroj: Pardubický kraj

foto: Michal Horák

foto: archiv Pardubického kraje
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ČŽES R.S. SLAVIL 10 LET TRVÁNÍ
V  sobotu 1. června 2019 se uskutečnilo 
v České Třebové setkání při příležitosti oslavy 
10. výročí založení Českého Železničářské-
ho Esperantského Svazu r.s. Dopoledne se 
na českotřebovském nádraží sešlo 24 účast-
níků. Mezi nimi hosté z Rakouska a z Českého 
esperantského svazu. 
Nejdříve jsme navštívili firmu CZ LOKO, která 
si letos připomíná 170 let trvání, a proto po-
řádala den otevřených dveří s ukázkami vý-
robních prostor a svých výrobků – lokomotiv, 
motorových vozů pro domácí odběratele, ale 
i pro zahraničí. Byli jsme příjemně překvape-
ni vysokou úrovní výrobních dílen a zařízení. 
Potom následovalo společné fotografování 
u  pamětního kamene Esperantského Klubu 
Česká Třebová v  parku Javorka. Po  občerst-
vení v restauraci Javorka jsme si připomněli 
deset let trvání  ČŽES r.s. Co vedlo k jeho za-
ložení a co se za tu dobu podařilo. V krátkosti 
jsme se seznámili s historií železničních dílen 
v České Třebové a závěrem jsme si připomně-
li pásmem fotografií 71. kongres Mezinárod-
ní Železničářské Esperantské Federace IFEF 
v  Malaze, který se konal začátkem května 
společně s  kongresem španělských a  anda-
luzských esperantistů.

Ladislav Kovář

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVENCI 
OSLAVUJÍ TITO OBČANÉ
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví!

70 let
Honlová Anna 3. 7. 1949 Česká Třebová
Beranová Daniela 4. 7. 1949 Česká Třebová
Daniš Dušan 7. 7. 1949 Lhotka
Pleskot Josef 8. 7. 1949 Česká Třebová
Zavadilová Anna 10. 7. 1949 Česká Třebová
Hermanová Jaroslava 13. 7. 1949 Česká Třebová
Bouška Oldřich 14. 7. 1949 Česká Třebová
Hondl Antonín 18. 7. 1949 Česká Třebová
Hruša Bohuslav 23. 7. 1949 Česká Třebová
Nastoupil Jaroslav 24. 7. 1949 Česká Třebová
Křemenáková Věra 30. 7. 1949 Česká Třebová

75 let
Horálek Zdeněk 2. 7. 1944 Česká Třebová
Halamová Magdalena 11. 7. 1944 Parník
Marková Iva 28. 7. 1944 Česká Třebová

80 let
Gregar Oldřich 3. 7. 1939 Česká Třebová
Chládková Hedvika 6. 7. 1939 Česká Třebová
Chadima Václav 8. 7. 1939 Česká Třebová
Baldík Antonín 9. 7. 1939 Parník
Hladík Josef 15. 7. 1939 Lhotka
Dražanová Jana 30. 7. 1939 Česká Třebová

85 let
Dušková Marta 1. 7. 1934 Česká Třebová
Stach Jiří 9. 7. 1934 Česká Třebová
Vašinová Miloslava 19. 7. 1934 Česká Třebová

90 let
Matoušková Eliška 7. 7. 1929 Česká Třebová

91 let
Záleský Vladimír 14. 7. 1928 Česká Třebová
Lancová Vlasta 21. 7. 1928 Česká Třebová
Novák Jaromír 29. 7. 1928 Parník

93 let
Blažek Bronislav 10. 7. 1926 Česká Třebová
Fišarová Věra 23. 7. 1926 Parník
Zelená Dagmar 23. 7. 1926 Parník

97 let
Bartošová Emilie 3. 7. 1922 Česká Třebová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Daniel Vaňák a Kristýna Šafránková 
s dcerou Ellou

Vojtěch Heger a Markéta Boušková 
s dcerou Valentýnou

Jan Tapušík a Eliška Kudrnová 
s dcerou Tamarou

Lubomír Čaščevoj a Kristýna Haňáková 
s dcerou Rozárií

SVATBY
Gratulujeme novomanželům!

Jan Šilar, Řetová a Martina Pekárová, Řetová

Miroslav Višňa, Třebařov 
a Jana Hurytová, Česká Třebová

Luděk Demel, Vysoké Mýto 
a Klára Kargerová, Česká Třebová

Pavel Samuel, Lanškroun 
a Veronika Stasiowská, Lanškroun

Svatopluk Melezinek, Česká Třebová 
a Dana Maňková, Kružlov

Miroslav Faltejsek, Česká Třebová 
a Marcela Půlkrábková, Česká Třebová

Jaroslav Škrabánek, Česká Třebová 
a Jana Tomášková, Česká Třebová

Martin Mašek, Česká Třebová 
a Eliška Mašková, Česká Třebová

Luděk Švancara, Česká Třebová 
a Kristýna Stará, Rudoltice

PROGRAM DEŠŤOVKA
Cílem programu Dešťovka je co nejvíce motivovat vlastníky a  stavebníky obytných domů 
k efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových 
a podzemních zdrojů. Mezi podporované oblasti patří zachytávání a využívání srážkové vody 
pro splachování WC a zálivku zahrady. 
S ohledem na velký zájem o tento dotační program upozorňujeme stavebníky na dodržení 
ustanovení § 11 zákona O vodovodech a kanalizací. V odstavci 2 se uvádí: „Potrubí vodovodu 
pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propo-
jeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.“
V připojené nemovitosti nesmí dojít k žádnému propojení vodovodu sloužícího veřejné po-
třebě s jiným zdrojem vody. Jiným zdrojem vody může být voda ze studní, vrtů, závlahových 
vodovodů, z povrchových vod včetně vod z jímek na srážkové vody. 
Zákaz propojení sleduje to, aby se voda z  jiného zdroje nemohla dostat do vodovodu pro 
veřejnou potřebu, např. klesne-li v něm tlak vody apod. Není proto přípustné ani takové pro-
pojení, které je řešeno přes uzávěr nebo pomocí vyjímatelného kusu potrubí na přípojce či 
vnitřním vodovodu.
Porušení výše uvedeného je přestupkem či správním deliktem se všemi důsledky z toho vy-
plývajícími.

Jiří Šilar, Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o.

Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu život-
ního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vy-
hlášený v rámci Národního programu Životní prostředí. 
Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů v celé ČR 
k  udržitelnému a  efektivnímu hospodaření s  vodou a  snížit tak množství odebírané pitné 
vody z povrchových a podzemních zdrojů.
Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:
zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.
Dotační program Dešťovka byl poprvé vyhlášen v dubnu 2017, za 28 hodin od spuštění pří-
jmu žádostí bylo přijato 2 279 žádostí o dotaci a výzva byla uzavřena.
Druhá dotační výzva – Dešťovka II byla vyhlášena v srpnu 2017. Alokace je 340 milionů korun. 
Příjem žádostí v současnosti probíhá, k jeho ukončení dojde vyčerpáním alokace.
Podání žádosti můžete provést jednoduše přes elektronický formulář na stránkách progra-
mu www.dotacedestovka.cz, případně osobně na některém z 13 krajských pracovišť Státního 
fondu životního prostředí ČR.
Podrobné informace o programu naleznete na webu www.dotacedestovka.cz.

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

http://www.dotacedestovka.cz/
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Spolek Kašpar Divadlo v Celetné Praha
VLADISLAV VANČURA:  
ROZMARNÉ LÉTO
„Lampy, kouzelný klobouk a strmý provaz – 
jak je to krásné býti kadeřavým“. Otevřeme 
říční lázně Antonína Důry s molem i terasou 
pro návštěvníky, na  náměstí přitáhne vůz 
kouzelník Arnoštek, napne provaz a předsta-
vení může začít!
Hrají: J. Potměšil, M. Hanuš, E. Elsnerová, 
T. Stolařík, J. Zadražil, J. Špalek…
Režie: Jakub Špalek

Říjen 2019

Divadlo Na Jezerce Praha
ZDENĚK JIROTKA: SATURNIN
Vítejte v  časech, kdy se k  sobě lidé chovali 
slušně. Mladý muž dobrého společenského 
postavení a vychování, trochu konzervativní, 
získá, ne vlastní vinou, sluhu Saturnina. Ten 
se de facto stane pánem svého zaměstnava-
tele a způsobí v jeho dosud poklidném živo-
tě řadu překvapivých zvratů a situací. Ty by se 
bez Saturnina daly těžko zvládnout.
Hrají: M. Kern, J. Konečný, D. Pfauserová, 
J. Sedláčková, J. Kretschmerová, P. Vacek…
Režie: Petr Vacek

PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO
a) Každý přihlášený získává vstupné a sedadlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 1500 Kč. Studenti a senioři 1300 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné akce, na akce mimořádné (bonusové), zařazené 
do předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50% slevu (místo nebude re-
servováno).
e) Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při návštěvě představení prokáže. Na prů-
kazce je uvedena řada a číslo sedadla. Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, 
hotově v kanceláři KC, či na účet.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech a v médiích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději do 9. 8. 2019. Předplatitelům z minulé sezóny 
budou jejich místa rezervována do 31. 7. 2018.
i) Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu: Kultur-
ní centrum Česká Třebová, Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová. Přihlášky můžete též vložit 
do připravené schránky v Informačním centru Městského muzea.

PŘIHLÁŠKA

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – PODZIM 2019
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno  .................................................................................................................................................................

Přesná adresa  ...................................................................................................................................................

Přihlašuji se na sedadlo č. .......................................... v řadě ....................................................................

Telefon  ................................................................................................................................................................

E-mail  ..................................................................................................................................................................

Sleva pro seniory – datum narození .........................................................................................................

Sleva pro studenty – škola, třída  ...............................................................................................................

Platím (hotově, účet, složenka)  ..................................................................................................................

Cena předplatného (1 500 Kč nebo 1 300 Kč) ........................................................................................

Datum ............................................................                   Podpis ...................................................................

Listopad 2019

Divadlo Palace Praha
JEAN-JACQUES BRICAIRE, MAURICE 
LASSAYQUES: VELKÁ ZEBRA ANEB JAK 
ŽE SE TO JMENUJETE?
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydr-
ží jen chvíli. Byl ženatý s  Gisele, ale po  čase 
na  něj padla hrůza a  pocítil nepřekonatel-
nou potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň 
částečně utišil, uzavřel ve prospěch své ženy 
vysokou životní pojistku a  předstíral, že se 
na rybách utopil.
Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová/J. Ježková, 
J. Dulava, M. Hudečková…
Režie: Petr Palouš

Prosinec 2019

Východočeské divadlo Pardubice
ALAN AYCKBOURN:  
Z POSTELE DO POSTELE
Postelová fraška, což je také termín z žánrové 
typologie, označující komedii, v níž má řada 
situací ohnisko právě v posteli. Často se v ní 
odehrává něco úplně jiného, než by se dalo 
či chtělo očekávat. Účastníci naší „postelové 
frašky“ mají co dělat, aby v závěru těžké so-
botní noci obhájili svou postel k účelu prvot-
nímu. Komedie roku 2018 a Komedie diváků 
19. ročníku GRAND Festivalu smíchu!
Hrají: M. Mejzlík, L. Mecerodová, M. Němec, 
P. Janečková, J. Musil…
Režie: Zdeněk Dušek

Leden 2020

Divadlo v Řeznické Praha
VLASTA ŽEHROVÁ:  
ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ
V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na za-
čátku 20. století věhlasná vinárna „V chaloup-
ce“, kam čas od  času zavítal i  charismatický 
Oldřich Nový. Touto inscenací, kombinující 
fakta s  fikcí, se k  nám vrací, aby zavzpomí-
nal na dobu největší slávy filmových ateliérů 
na Barrandově.
Je láska jen Fata morgána? Sex, drogy 
a swing. Módní salon Rosenbaum a reklamy 
Baťa. Lesk a  bída filmových legend a  hvězd 
Barrandova. Adina – Lída – Miloš Havel – 
R. A. Dvorský.
To vše za doprovodu swingových písní, kte-
ré podtrhují atmosféru tehdejší rozporuplné 
doby.
Hrají: K. Steinerová, V. Žehrová, O. Kavan, 
Z. Fric
Režie: Vlasta Žehrová

BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní soubor Hýbl Česká Třebová
MARC CAMOLETTI: NA SPRÁVNÉ ADRESE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Sledujte plakáty!

KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ VYHLAŠUJE
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SEZÓNA PODZIM 2019
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KRUH PŘÁTEL HUDBY VYHLAŠUJE PRO SEZÓNU 2019/2020 58. KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ

24. září 2019 

JARMILA HOLCOVÁ A IVO KAHÁNEK 
(KLAVÍR) 
Jarmila Holcová – bývalá žákyně ZUŠ Česká 
Třebová, absolventka konzervatoře v Kromě-
říži, a bakalářského studia Fakulty umění Os-
travské univerzity. V  současnosti studentka 
HAMU v Praze. 
Ivo Kahánek – interpret nevšední emocio-
nální síly a  hloubky, získal pověst jednoho 
z nejpůsobivějších umělců své generace a je 
mnohými považován za  nejlepšího součas-
ného českého pianistu. Vítěz soutěže Praž-
ského jara, mimo jiné vystoupil na koncertě 
BBC Proms v Royal Albert Hall.  

Listopad 2019 

ČENĚK PAVLÍK A MIROSLAV SEKERA 
(HOUSLE A KLAVÍR) 
Čeněk Pavlík – jako sólista a  později i  člen 
Guarneri Tria Prague vystupoval v téměř še-
desáti zemích světa na více než 3000 koncer-
tech. Ve stylu jeho hry je nejvíce ceněn hlu-
boký prožitek, smysl pro detail a svěží projev. 
Miroslav Sekera – český klavírní virtuos. 
Ve  slavném Formanově filmu Amadeus 
(1984) si zahrál malého W. A. Mozarta. Již 
mnoho let je sólistou Symfonického or-
chestru hl. města Prahy FOK, spolupracuje se 
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu 
a  pravidelně vystupuje v  tuzemsku i  zahra-
ničí. 

Prosinec 2019 

JAROSLAV DVORSKÝ A JAKUB PUSTINA 
(DVA TENOŘI)
Jaroslav Dvorský – bratr hvězdného Petera 
Dvorského. Koncertoval v  Rakousku, Itálii, 
Maďarsku, Polsku, Česku, Norsku, Švédsku, 
Holandsku, Turecku, Španělsku, Kanadě, 
Číně, Jižní Korei atd. Vystupoval společně 
např. s  Sherrillem Milnesem a  Montserrat 
Caballé. 
Jakub Pustina – byl od počátku své pěvecké 
kariéry veden předním sólistou Národního 
divadla Václavem Zítkem. Je absolventem 
Mistrovských pěveckých kurzů Petera Dvor-
ského. Vítěz mnoha českých i mezinárodních 
pěveckých soutěží. Vystupuje po  boku svě-
tových operních hvězd, jako jsou např. Peter 
Dvorský (tenor) nebo Eva Urbanová (soprán). 

Leden 2020 

JAN JIRASKÝ (KLAVÍR) 
Jan Jiraský – laureát mnoha mezinárodních 
klavírních soutěží. Jako interpret je známý 
zejména koncertními sériemi, na  kterých 
provádí kompletní klavírní cykly. 

PŘIHLÁŠKA 

NA 58. KONCERTNÍ PŘEDPLATNÉ KPH – SEZÓNA 2019/2020

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno  ..................................................................................................................................................................

Přesná adresa .....................................................................................................................................................

Přihlašuji se na sedadlo č.  .................................. v řadě  ...........................................................................

Telefon  .................................................................................................................................................................

E-mail  ...................................................................................................................................................................

Platím Kč ...................... Způsob platby (hotově, složenka, účet) ........................................................

Cena předplatného  700 Kč  pro 2 osoby 1 200 Kč  pro 3 osoby 1 500 Kč

V České Třebové dne ........................................... ...................................................................

 Podpis (razítko)

Únor 2020 

KRISTINA VOCETKOVÁ  
A MATOUŠ PĚRUŠKA  
(VIOLONCELLO A HOUSLE)  
Kristina Vocetková – vystudovala Pražskou 
konzervatoř ve  třídě prof.  Jaroslava Kulha-
na a  pod jeho vedením úspěšně složila při-
jímací zkoušky na  prestižní Juilliard School 
v New Yorku a Liszt Ferenc Academy of Music 
v  Budapešti, kde v  současné době studuje 
ve  třídě profesora Csaby Onczaye. Založila 
duo s houslistou Matoušem Pěruškou, které 
získává ocenění na mezinárodních soutěžích. 
Matouš Pěruška – účastník několika národ-
ních a  mezinárodních houslových soutěží. 
V  roce 2014 zvítězil v  mezinárodní soutěži 
v italské Veroně. V květnu 2017 se stal finalis-
tou mezinárodní houslové soutěže Pražské-
ho jara. 

Březen 2020 

KATEŘINA ENGLICHOVÁ  
A VILÉM VEVERKA (HARFA A HOBOJ)  
Kateřina Englichová – výrazná osobnost 
českého interpretačního umění. Vystupuje 
po  celé Evropě, Severní Americe, Japonsku, 
Hongkongu, Austrálii a  Novém Zélandu. 
Mimo jiné koncertovala v  nejprestižnější 
koncertní síni na  světě Carnegie Hall. Je dr-
žitelkou Classic Prague Award 2018, tedy nej-
významnějšího českého ocenění v  klasické 
hudbě. 
Vilém Veverka – patří k nejrespektovanějším 
českým interpretům klasické hudby a  k  ev-
ropské špičce ve  hře na  hoboj. V  roce 2018 
provedl – ve světové premiéře – s dirigentem 
Tomášem Netopilem a  se Symfonickým or-
chestrem hl. města Prahy FOK Koncert pro 
hoboj a orchestr od Jiřího Gemrota. Společ-
ným počinem s  harfistkou Kateřinou Engli-
chovou je vysoce ceněné album Impressions 
(Supraphon, 2017). 

Květen 2020 

KALLIOPÉ TRIO PRAGUE  
A DAVID BEVERIDGE  
(HOUSLE, VIOLONCELLO, KLAVÍR  
A PRŮVODNÍ SLOVO) 
Všichni členové KTP (Jan Zemen, Markéta Vo-
káčová a Miroslav Sekera) jsou laureáty mezi-
národních soutěží a mají za sebou řadu zku-
šeností sólistických i z komorních ansámblů. 
Od svého založení soubor spolupracuje s Gu-
arneri Trio Prague (Ivan Klánský, Čeněk Pav-
lík, Marek Jerie), pod jehož vedením se ně-
kolikrát zúčastnil mistrovských kurzů v  Bad 
Saulgau v Německu. V  roce 2014 debutoval 
na  Mezinárodním hudebním festivalu Praž-
ské jaro, poté zaznamenal několik výrazných 
soutěžních úspěchů. 

Sleva 50 % na Hudební festival Antonína Be-
nnewitze.
Sleva 50 % na Mezinárodní varhanní festival 
Zdeňka Pololáníka.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Podmínky koncertního předplatného 
na následující straně >

Závěrečný koncert KPH 2018/2019 Prague Brass Ensemble
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PODMÍNKY KONCERTNÍHO PŘEDPLATNÉHO SEZÓNA 2019/2020

a) Každý přihlášený získává zlevněné vstupenky a sedadlo podle vlastního výběru.
b) Cena předplatného je 700 Kč. Skupinová abonentka: pro 2 osoby 1 200 Kč, 
pro 3 osoby 1 500 Kč.
c) Předplatné se v případě nenavštívení koncertů nevrací.
d) Abonentní průkazky platí pouze na řádné akce, na akce mimořádné, zařazené do před-
platného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50% slevu, místo není reservováno.
e) Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při navštívení koncertu prokáže. Na průkaz-
ce je uvedena řada a číslo stálého sedadla. Průkazka je přenosná.
f ) Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na  základě přihlášky, či v  hotovosti 
v kanceláři KC. Možno uhradit na účet, jehož číslo je na složence.
g) Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech a v mediích.
h) Přihlášky je nutno podat nejpozději do 9. 8. 2018. Předplatitelům z minulé sezóny budou 
jejich místa rezervována do 31. 7. 2019.
i) Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu: Kulturní 
centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805. Můžete je též vhodit do připra-
vené schránky v Inf. centru MěÚ.

NA HORÁCH TO ŽILO SKAUTSKÝMI ZÁVODY
O  víkendu 14.–16. června se Hory u  České 
Třebové proměnily na Pevnost Boyard, kam 
se sjelo celkem 23 skautských hlídek z  Par-
dubického kraje, aby zde poměřily své síly 
v  rámci krajského kola Svojsíkova závodu. 
To se koná jednou za dva roky pro skautské 
družiny ve věku od 12 do 16 let. Účastnit se 
ho mohou jen takové družiny, které postoupí 
z kola okresního. Jedné českotřebovské dru-
žině skautek se to podařilo také.
Závody zahájila při slavnostním nástupu mi-
lými slovy starostka města Mgr.  Magdaléna 
Peterková. Následoval seznamovací večer 
a příchod Pána Pevnosti, který byl tím hlav-
ním soupeřem pro všechny. Během nabité 
soboty čekal družiny modul závod zaměřený 
na týmovou spolupráci a řešení nastalých si-
tuací, například na stanovišti krizové situace, 
první pomoc, hledání informací a  dalších. 
Následující modul brány prověřoval indivi-
duální schopnosti jednotlivců, jako například 
schopnost překonat se, fyzickou zdatnost, 
manuální zručnost, apod. Posledním mo-
dulem bylo naplánovat si cestu podle mapy 
a vyrazit plnit úkoly po České Třebové a záro-

veň navštívit v  Městském muzeu skautskou 
výstavu Nástup!
I přes sobotní bouřku, která však stanujícím 
skautům nevzala dobrou náladu, se podaři-
lo nasbírané indicie a čas zužitkovat při boji 
o  zlato z  pokladnice. Díky následné spolu-
práci všech se podařilo přelstít Pána Pevnosti 
a  získat jeho poklad v  podobě pamětních 
boyardovských mincí.
A  jak to nakonec po  součtu všech modulů 
dopadlo? První místo v rámci dívčí kategorie 
obsadila družina Veverek ze střediska Šestka 
Pardubice. V  rámci chlapecké kategorie se 
na prvním místě umístili Nártouni ze středis-
ka Lázně Bohdaneč. Obě tyto hlídky si kromě 
dortu, hodnotných cen, putovních vlajek 
a  radosti odvezly také postup na  celostát-
ní kolo, které se koná v  Chrasti u  Chrudimi 
19.–22. září.
Závěrem bychom rádi poděkovali těm, bez 
kterých by se závody takto nevydařily, tedy 
Městu Česká Třebová, Městskému muzeu 
Česká Třebová, SKI KLUBu Česká Třebová, 
školní jídelně ZŠ Habrmanova, SDH Česká 
Třebová a  SDH Přívrat. Akce proběhla díky 

podpoře Pardubického kraje. V  neposlední 
řadě také děkujeme skautským dobrovolní-
kům, kteří svou pomocí po celý víkend tvořili 
jedinečnou atmosféru.
Nás pořadatele pak nejvíce těší to, že se nám 
podařilo vytvořit příležitost k  setkání téměř 
dvou set skautů a  skautek v  rámci našeho 
kraje, možnost vidět přátelské chování mezi 
družinami, inspirovat je a  motivovat k  další 
činnosti, zažít férové závodění a zase o troš-
ku zlepšit svět.

Hana Opatřilová (Čokýna) a Roman Doležal (Bahno), 
Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

foto: Pavel Vomáčka
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
6/7 sobota

VZPOMÍNKOVÝ AKT  
U POMNÍKU MISTRA JANA HUSA
10:00 / park Javorka
Město Česká Třebová a  Církev českoslo-
venská husitská ve  spolupráci s  Městským 
muzeem Česká Třebová si dovolují pozvat 
širokou veřejnost v sobotu 6. července 2019 
od 10 hodin na vzpomínkový akt u pomníku 
Mistra Jana Husa v Javorce.

VÝTVARNÁ SVINNÁ
13:00–22:00 / Svinná
Výtvarný festiválek pod širým nebem s  hu-
debním a  možná divadelním doprovodem. 
Můžete se těšit na  převážně amatérská díla 
z  nejrůznějších materiálů, setkání na  trávě 
a u vody... Vystoupí Luboš Pospíšil a Pája Tá-
boříková, Hanka Kosnovská a Veronika Hlož-
ková, Lucky Joke (Litomyšl), Goji (Hradec 
Králové), Veronika Bartošová s kapelou. Jídlo 
bude, pití taky. A  hlavně dostatek kultury, 
umění a skvělých lidí.

SRAZ KOZLOVSKÝCH RODÁKŮ
13:00 / Hospůdka U Sitařů
V hospodě u Sitařů v Kozlově proběhne dne 
6. 7. 2019 od 13:00 sraz kozlovských rodáků, 
kteří jsou tímto srdečně zváni i  s  doprovo-
dem. Pozvánka platí i pro přátele obce Koz-
lov.

10/7 středa

TŘI MALÁ PRASÁTKY
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Toy Machine. Pořádá Kul-
turní centrum Česká Třebová.

11/7 čtvrtek

KAROLÍNA
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Country Česká Třebová. Pořádá Kul-
turní centrum Česká Třebová. Vstupné dob-
rovolné.

12/7 pátek

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Drama/komedie. Česko, 
2018, 92 min. Pořádá Kulturní centrum Česká 
Třebová. Vstupné dobrovolné.

17/7 středa

MATYLDINA KNIHOVNA V PŘÍRODĚ
16:00 / park Javorka
Ahoj holky a  kluci, kóóónečně prázdniny! 
Pokud si najdete v tom prázdninovém shonu 
aspoň chvilku času, tak přijďte za námi do Ja-
vorky, kde si v  trávě pod stromem budeme 
vyprávět prázdninové pohádky, zahrajeme 
si spolu hry a také si něco zajímavého vyro-
bíme. Podložky na  sednutí budou k  dispo-
zici na  místě, s  sebou dobrou náladu. Sraz 
v 16 hodin u hříbku. Vstupné dobrovolné. 
V případě deštivého počasí se akce přesouvá 
na dětské oddělení městské knihovny, aktu-
ální informace sledujte na našich facebooko-
vých stránkách.

EZOPOVY BAJKY
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo KaKá. Pořádá Kulturní cen-
trum Česká Třebová.

18/7 čtvrtek

INTERSTATE60
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Rock/pop Česká Třebová. Pořádá 
Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné 
dobrovolné.

19/7 pátek

TEN, KDO TĚ MILOVAL
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Komedie/rodinný/krimi. 
Česko, 2018, 90 min. Pořádá Kulturní cent-
rum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

24/7 středa

TŘI POHÁDKY O HONZOVI
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Harmonika. Pořádá Kultur-
ní centrum Česká Třebová.

25/7 čtvrtek

POMLKY
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Pop/rock Hradec Králové. Pořádá 
Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné 
dobrovolné.

26/7 pátek

LÉTO S GENTLEMANEM
21:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Večerní promítání. Komedie/romantický. 
Česko, 2018, 98 min. Pořádá Kulturní cent-
rum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

31/7 středa

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Jan Hrubec. Pořádá Kulturní cent-
rum Česká Třebová.

SPORT
3/7 středa

PEKELNÝ KILOMETR
17:00 / areál Peklák
4. běh poháru Pekelný kilometr do  čes-
kotřebovské sjezdovky. Přihlášky na  místě 
od 16:00 hodin. Startovné 30 Kč. Délka tratě: 
1 km, 500 m, 250 m, 80 m dle kategorií. Pře-
výšení: 150 m a méně. Pořádá Atletický klub 
ISCAREX Česká Třebová, z.s.

13/7 sobota

STREETBALLHUS: ZPĚT KE KOŘENŮM
10:00 / Gymnázium Česká Třebová
22. ročník Memoriálu mistra Jana Husa. Nej-
větší streetballový turnaj v  České republice 
v mužské kategorii, ale nebudou chybět ani 
týmy žen, atraktivní individuální soutěže, ex-
hibice ve freestyle basketbalu, BALL IS zóna, 
relax zóna, dětský den s pohybovými aktivi-
tami pro děti. Výtěžek ze vstupného bude 
použit na  charitativní sbírku pro Verunku 
z Kozlova. 
V pátek 12. 7. večer se bude v areálu gymná-
zia promítat film Zlatý podraz, který ztvárnil 
osudy členů naší reprezentace a mistrů Evro-
py z roku 1946.Uzávěrka pro  srpnové vydání Českotře-

bovských novin je 15. července.
www.ceskotrebovskenoviny.cz
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VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, bě-
hem svátků 5. a 6. července budou muzeum, 
TIC, rotunda sv. Kateřiny, kaple Panny Marie 
Pomocné i  Chaloupka Maxe Švabinského 
otevřeny dle běžné otevírací doby.

14/6–1/9

NÁSTUP!
100 LET SKAUTINGU V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Městské muzeum
Výstava je pořádána ve  spolupráci s  Juná-
kem – českým skautem, střediskem Javor 
Česká Třebová. Výstava o dějinách českotře-
bovského Junáka nabídne návštěvníkům 
všech věkových kategorií řadu her pro po-
bavení i poučení. Výstava potrvá do neděle 
1. září 2019.

červenec–srpen

PORTRÉTY ARCHITEKTURY
Městská knihovna
Jak název napovídá, jedná se o portréty a ar-
chitektonické výtvory ztvárněné členkami 
výtvarné skupiny Maxmilián. Výstava je k vi-
dění v provozní době knihovny, Smetanova 
ulice čp. 173.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

SOUTĚŽNÍ VÝSLEDKY TANEČNÍ ŠKOLY
Taneční škola Česká Třebová má za sebou tu nejnáročnější část soutěžní sezóny. V obou li-
gových soutěžích (CDO i TSR) máme za sebou regionální i zemská kola (MČ), ve streetových 
disciplínách dokonce i finále MČR CDO. Umístění našich reprezentačních formací se povedlo 
nad naše očekávání. Vezmeme-li v úvahu, že drtivá většina týmů se letos čerstvě přehoupla 
z původní věkové kategorie do vyšší, a část týmů se probojovala do extraligy, jsou letošní vý-
sledky dokonce lepší, než byly v roce minulém. Máme rekordní počet ligových formací a v bo-
jích o umístění jsme často byli ti nejmladší a nejmenší.
V letošním roce jsme poprvé oficiálně extraligovým týmem ve všech třech zásadních taneč-
ních stylech. V dětech a juniorech jsme skončili dokonce v první desítce extraligových malých 
skupin z celé České republiky.
Naše nejzkušenější taneční složka (Ženy) získala titul 1. vicemistra Čech v extralize. Nejde ne-
zmínit složku Gold Crew, která se z prvního místa v II. lize probojovala do extraligy a na MČR 
CDO v Praze vybojovala postup na MS IDO. Nominaci na MS IDO z podzimní ligy sólových 
a párových disciplín už mají jistou Kateřina Stránská a Martin Paděra. 
Všem tanečníkům a jejich rodičům patří velké poděkování za odvahu, pracovitost a hlavně 
podporu – tu budeme ještě moc potřebovat na MS IDO v Chomutově, na které si vybojovala 
nominaci naše discodance složka v hlavní věkové kategorii. V disciplíně discodance formací 
budeme jako jediný zástupce reprezentovat celé východní Čechy. 

ZÁPIS DO TANEČNÍ ŠKOLY
Sportovní taneční klub Česká Třebová ozna-
muje termín zápisu. Ten proběhne (stejně 
jako v loňském roce) v měsíci červenci a při-
hlášku najdete na  internetových stránkách 
www.skola-ct.cz.
Zápis se týká jak nových, tak stávajících čle-
nů. 

MČR TSR 2019 – Praha
6. místo Adaptable (Butterflies)

MČR CDO 2019 – Praha
5. místo King of Africa (Ženy) – (extraliga)
7. místo Dracarys (Gold Crew) – (extraliga)
7. místo Happy Birthday (Foxes) – (II. liga)
9. místo Krvinky (Honeys) – (II. liga)
10. místo Adaptable (Butterflies) – (II. liga)
10. místo Lentilky (Bubbles + Queens) – 
(hobby)
12. místo Sing Sing Singers (Foxes + Candies) 
– (hobby)
13. místo In my mind (Candies) – (II. liga)
13. místo Survivors (Flowers) – (II. liga)

MČ TSR 2019 – Praha
2. místo – Dracarys (Gold Crew) – postup MČR
4. místo – Adaptable (Butterflies) – postup MČR
8. místo – K.I.D.Z (Angels)
8. místo – Krvinky (Honeys)
8.–9. místo – King of Africa (Ženy)
9. místo – In my mind (Candies)
10. míso – Here We Go! (Jokers)
10. místo – Survivors (Flowers)
11. místo – Happy Birthday (Foxes)
10.–12. místo – MÁRŠMELOUNI! (Bandidos)
19.–22. místo – DE–FORMACE (Spiders)

MČR CDO 2019 (Beatstreet) – Brno
8. místo – Come on (Bandidos MS) (extraliga)
9. místo – Together! (Angels MS) (extraliga)
10. místo – Here We Go! (Jokers) (II. liga)

MČ CDO 2019 – Chomutov
2. místo – King of Africa (Ženy) 
– postup MČR (extraliga)
4. místo – Dracarys (Gold Crew) 
– postup MČR (extraliga)
5. místo – Krvinky (Honeys) 
– postup MČR (II. liga)
5. místo – Here We Go! (Jokers) 
– postup MČR „Beat Street“
6. místo – In my mind (Candies) 
– postup MČR (II. liga)
7. místo – Adaptable (Butterflies) 
– postup MČR (II. liga)
7. místo – Lentilky (Bubbles + Queens) 
– postup MČR
7. místo – Survivors (Flowers) 
– postup MČR (II. liga)
7. místo – Come on (Bandidos MS) 
– postup MČR „Beat Street“ (extraliga)
8. místo – Together! (Angels MS) 
– postup MČR „Beat Street“ (extraliga)
10. místo – Sing Sing Singers 
(Foxes + Candies) – postup MČR
10. místo – Happy Birthday (Foxes) 
– postup MČR (II. liga)
10. místo – Deep Inside (Locos)
11. místo – MÁRŠMELOUNI! (Bandidos) 
(II. Liga)
20. místo – DE–FORMACE (Spiders) (II. liga)
30. místo – K.I.D.Z (Angels) (II. liga)

Hronovské jablíčko 2019 
– mezinárodní pohárová soutěž 
2. místo – Deep Inside (Locos)
3. místo – MÁRŠMELOUNI! (Bandidos)
3. místo – K.I.D.Z (Angels)
3. místo – DE–FORMACE (Spiders)

Sportovní taneční klub Česká Třebová, z.s. 

POZVÁNKA NA SRAZ 
KOZLOVSKÝCH RODÁKŮ
V hospodě u Sitařů v Kozlově proběhne dne 
6. 7. 2019 od 13:00 sraz kozlovských rodáků, 
kteří jsou tímto srdečně zváni i  s  doprovo-
dem. Pozvánka platí i pro přátele obce Koz-
lov.
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AKADEMIE TANEČNÍ ŠKOLY 2019
Na Den dětí, 1. 6. 2019, proběhla na Zimním 
stadionu v  České Třebové další z  již tradič-
ních tanečních přehlídek. Došlo na 24 taneč-
ních, plus jedno pěvecké vystoupení. Přes-
tože byl první červnový den plný akcí nejen 
pro děti, dokázali diváci zaplnit prostory tře-
bovského zimáku více než dostatečně. V pří-
jemné atmosféře jsme viděli všechny složky 
Taneční školy, a to včetně přípravných roční-
ků – na velkém jevišti, tak jak to není možné 
ani na náměstí při Týdnu sportu, ani v KC při 
Podzimních dotecích. Pořadem provázela 
v roli moderátorky Šárka Prossová.

Příjemným oživením byly také 3 jedinečné 
společné choreografie, které dokázaly zapl-
nit i tak veliký parket, jaký prostory ZS umož-
ňují. Po ukončení přehlídky pokračovala akce 
ve  venkovních prostorách před stadionem, 
kde se odehrály streetdance battly a  násle-
dovala malá afterparty. Akce končila v přede-
psanou 22. hodinu tak, abychom nerušili klid 
našich spolu občanů. Velké poděkování měs-
tu Česká Třebová, společnosti EkoBi a hlavně 
dobrovolníkům, tanečníkům a rodičům, bez 
nichž by nebylo možné akci uskutečnit.

Taneční škola Česká Třebová

PŘÍRODA, ZÁBAVA, VZDĚLÁNÍ I PRAVĚKÉ EXPERIMENTY.  
TAKOVÉ BYLY OSLAVY LETNÍHO SLUNOVRATU V PRAVĚKÉ OSADĚ KŘIVOLÍK
V sobotu 15. června 2019 ožila Pravěká osada 
Křivolík u České Třebové už tradičními osla-
vami letního Slunovratu. Všichni malí i velcí 
návštěvníci tak měli jedinečnou možnost si 
ve stínu krásných lesů prohlédnout oživenou 
vesničku s rekonstrukcemi staveb z různých 
období pravěku. Děti také čekala řada zážit-
kových tvořivých dílen, jako oblíbené pečení 
obilných placek nebo lukostřelba, a dospělé 
zaujaly ukázky dávných řemesel, jako napří-
klad tkaní na vertikálním tkalcovském stavu 
nebo zpracování železa. Odborný výklad je 
čekal rovněž na stanovištích věnovaných ští-
pání pazourku či vrtání a  broušení kamene 
a nechyběla ani přednáška o zbraních napříč 
staletími. Celou atmosféru osady doplnila 
živá zvířata, živá hudba a obchůdek se suve-
nýry. V  sobotním horkém dni se také mohl 
každý posilnit v místním koutku s občerstve-
ním. Akce se konala pod patronátem dobro-
volnického spolku Bacrie z. s.
„Oslavy Slunovratu v Pravěké osadě Křivolík se 
staly už tradiční akcí pořádanou spolkem Ba-
crie a jelikož máme spoustu příznivců v řadách 
malých návštěvníků, rozhodli jsme se zaměřit 
program především na  ně. Děti se tak mohly 
setkat s  ukázkami starých technologií, s  pů-

vodními materiály, se kterými se pracovalo, ale 
také se přenesly do přírody, a na chvíli tak měly 
možnost opustit svět dnešní moderní tech-

niky,“ dodává náčelník spolku Bacrie David 
Kosák Maršálek.

Lucie Broncová

Akademie 2019

Taneční škola na soutěžích
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V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD TRÁVÍ VOLNÝ ČAS NEJEN DĚTI, ALE I DOSPĚLÍ A SENIOŘI
Domy dětí a mládeže fungují v republice 
dlouhou dobu, starší generace spíš zná 
pojem Dům pionýrů. „Po  revoluci se pře-
jmenovaly na  domy dětí a  mládeže a  teď 
je trend domečky přejmenovávat na  stře-
diska volného času. Možná to někteří chtějí 
odčlenit od toho, co bývalo. My jsme o tom 
přemýšleli, ale protože nás lidé znají jako 
Dům dětí a  mládeže Kamarád, tak na  pře-
jmenování nepřistoupíme,” říká ředitelka 
Jana Endyšová. 

Přestože se nevěnujete pouze dětem 
a mládeži, ale i dospělým?
Myslíme si, že to není o názvu. Záleží, co vy-
chází ze zřizovací listiny, legislativy a  jaká je 
naše nabídka. Naše činnost už není jenom 
o dětech ze základních škol, ale i o předškol-
ních dětech, dospělých a seniorech. 

Můžete blíž představit činnost DDM Ka-
marád?
Pravidelnou činnost tvoří zájmové kroužky 
pro předškolní děti, školní děti a  dospělé. 
Máme Univerzitu třetího věku, což je vzdě-
lávání starších dospělých. Vedle toho po-
řádáme karnevaly, prázdninovou činnost, 
příměstské tábory o  letních prázdninách, 
advent v  DDM, bazary dětského oblečení. 
Spousta akcí, jako je Den dětí nebo Miku-
lášská nadílka, se váže k  tradičním datům. 
V průběhu školního roku nabízíme rukoděl-
né kurzy převážně pro dospělé, kde se učí 
různé techniky (fusing, cínování, nově zkou-
šíme ebru) a nabízíme oblíbenou keramiku.  

Kolik osob českotřebovský domeček na-
vštěvuje?
V tuto chvíli máme 583 zapsaných dětí. Když 
připočítáme dospělé a  předškolní děti, do-
stáváme se na  nějaké číslo přes 700 osob, 
kterým se věnujeme v  rámci pravidelné 
činnosti. Plus návštěvníci jednotlivých akcí. 
Naše kroužky jsou za  úplatu a  kroužky pro 
předškolní děti a dospělé jsou dražší, protože 
musí zaplatit lektora, na něj finance nedosta-
neme. DDM Kamarád je příspěvková organi-
zace města, ale zároveň je to školské zařízení, 
stejně je tomu u  základních škol a  školek, 
takže platy pedagogů jdou z  ministerstva 
školství.  

Mění se poptávka a  zájem dětí/rodičů 
o zájmové kroužky?
Zaznamenali jsme nárůst dětí asi čtyři roky 
zpátky, když jsme začali spolupracovat se zá-
kladními školami. Tu spolupráci pořád rozši-
řujeme. V červnu jsme zjišťovali zájem na ZŠ 
Habrmanova a  pokusíme se tam v  dalším 
školním roce nějaké kroužky nabídnout. Ne-
jen v obcích je pro rodiče zajímavá nabídka, 
když dítě po  skončení výuky navštíví přímo 
v  prostorách školy zájmový kroužek. Snaží-
me se navázat spolupráci i se ZŠ v Němčicích 
a  jednáme i  se Speciální školou v  Ústí nad 
Orlicí.
Jsou kroužky, které jsou naplněné okolo toho 
minimálního počtu, v  jiných je přes dvacet 
dětí, např. divadelní kroužek, street dance…. 

Snažíme se reagovat otevřením více skupin. 
Od října bychom chtěli otevřít kurz parkouru, 
který děti hodně baví. 
Nabídka na školní rok 2019/2020 bude zve-
řejněna na  webu DDM, v  srpnovém čísle 
Českotřebovských novin a katalog v září do-
stanou děti ve školách. U některých kroužků 
ještě nemusí být uveden čas, protože čeká-
me na  rozvrh vedoucích, i  volné kapacity 
v tělocvičnách.

Řešíte situace, kdy máte velký zájem dětí 
a dospělých a nedostatek prostoru?
Prostor by měl být využívaný naplno, což teď 
je, ale nějaké rozšíření by se hodilo. Kdyby se 
sem měly přestěhovat děti z kroužků ze škol, 
tak to v žádném případě nestačí. To bychom 
potřebovali novou budovu. Ale zase rodiče 
jsou šťastní, že dítě zůstává ve škole na krou-
žek, protože nemají možnost ho vyzvednout 
a převézt ho k nám. Je potřeba se na to dí-
vat i z tohohle pohledu. Nechceme se zbavit 
současné budovy, postupem času jsme si to 
vybavili, je to tady takové rodinné, dětem se 
tady líbí. Když navštívíme jiné domečky, tak 
to tam mnohdy není.
Klubovny nejsou zas až tak velké, ale je prav-
da, že zas až tolik dětí v  jednom kroužku se 
tady neschází. Ale třeba modeláři by potře-
bovali svůj prostor, vyčleněnou dílnu, kde se 
budou scházet jen oni a budou mít speciální 
pracovní stoly a nářadí. To tady není možné 
zajistit a oni přesto dělají modely, se kterými 
jezdí po  soutěžích a  jsou úspěšní. Podobné 
je to s keramikou, kde je místo tak pro devět 
dětí. Ten prostor je na  úkor činnosti, což je 
škoda, když ten zájem je. Potom se musíme 
přizpůsobovat podle toho, jak jsou volné 
školní tělocvičny, a to se ne vždy hodí vedou-
cím kroužků. To je teď aktuální na další školní 
rok. Máme dny, kdy už se sem do kluboven 
nevejdeme, takže čekáme, jaký bude zájem 
dětí. Někdy se některý kroužek neotevře, to 
se stává, ale v opačném případě děti nebu-

dou mít kde být. Takže rekonstrukce půdy, 
na kterou nedopadla dotace, by pro nás byla 
velké plus. Třeba i  za  cenu, že tam nebude 
bezbariérovost, která projekt zdražuje. Byli 
bychom rádi za  další prostory. Třeba by se 
dalo využít opět MAS Orlicko. V  Žamberku 
takhle získali finance na modelářské díly, vy-
bavili je úplně úžasně.

Zmínila jste MAS Orlicko, zapojujete se 
i do jiných projektů?
Zapojujeme se do  soutěží MŠMT, v  rámci 
zeměpisné olympiády spolupracujeme se 
ZŠ Libchavy, a  potom děláme středoškol-
skou odbornou činnost, kde se střídáme 
v  pořádání s  domečkem ve  Svitavách. Pro 
rok 2019/2020 jsme v  pořádání soutěže 
na  řadě my. V  rámci výzvy MŠMT Šablony 
II jsme si vybrali aktivitu, která se jmenuje 
Sdílení zkušeností, takže navštěvujeme jiná 
zařízení, nejen v našem kraji. Nechali jsme se 
inspirovat třeba cyklo burzou. V rámci sdílení 
zkušeností jsme se byli podívat v Domě dětí 
v Litomyšli, který je v nových prostorách. Je 
to vila kousek od autobusového nádraží, kte-
rou město zrekonstruovalo s pomocí dotace. 
Ta rekonstrukce vyšla asi na 16 milionů a ta 
částka mi nepřijde vysoká na  to, že vznikl 
úžasný a  funkční prostor. Nic se nepřistavo-
valo, stavební práce probíhaly pouze uvnitř. 
Díky šablonám II z  MŠMT jsme získali další 
personální místo a máme tady školního asi-
stenta na celý úvazek na dva roky. 

Kromě pedagogů volného času u vás pů-
sobí už od roku 2005 dobrovolníci. Jak to 
funguje?
Program Evropská dobrovolná služba se vý-
razně několikrát změnil, včlenil se pod pro-
gram Erasmus+, teď je to Evropský sbor so-
lidarity, který by měl fungovat asi dva roky, 
a pak se zase změní. Zmiňuju to proto, že je 
pro nás docela složité dotaci získat. Dřív jsme 
měli konkrétního člověka a na něj jsme psali 

foto: archiv DDM Kamarád
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dotaci, dnes je to opačně. V průběhu prázd-
nin bychom se měli dozvědět, jestli bude 
další dotace schválena. Chceme, aby tady 
dobrovolníci byli, ideálně dva, aby na to ne-
byli sami. Je to oživení naší činnosti, hodně 
nám pomáhají s přípravou na různé činnosti, 
což je na  začátek ideální, když je tam jazy-
ková bariéra. Potom to funguje velice dob-
ře ve spolupráci se školami, kdy je posíláme 
do hodin angličtiny do okolních obcí. Nejsou 
náhradou pracovního místa, ale je to takové 
obohacení. Někdy jsou i na příměstských tá-
borech. Děti si často uvědomí, jak je důležité, 
učit se cizí jazyk. Teď je tady do srpna Kevin 
z  Francie a  Francesca z  Itálie tady bude až 
do ledna. 

Zůstáváte s  dobrovolníky v  kontaktu, 
i když se vrátí domů?
Náš úplně první dobrovolník tady v Čechách 
zůstal a pracuje ve Speciální škole v Ústí nad 

Orlicí. Další dobrovolnice z  Arménie tady 
chtěla zůstat, ale nakonec v  době hospo-
dářské krize nedostala pracovní vízum. Ale 
i  s  dalšími jsme v  kontaktu, vrací se na  ná-
vštěvu, když mají cestu do Čech. Třeba Anič-
ka z Francie, která hraje na harfu a měla tady 
koncert v kostele, se také vrací a my jsme byli 
na návštěvě u ní. Vlastně ještě v rámci „šab-
lon” budeme mít s kolegyněmi roční kurz an-
gličtiny, abychom se lépe domluvily s dobro-
volníky. 

Školní rok 2018/2019 pro dospělé v rám-
ci Univerzity třetího věku byl slavnostně 
ukončen 17. května. Jak se vydařil?
Velký úspěch měla psychologie, která se na-
bízela už druhým rokem. V  tomhle školním 
roce jsme otevírali dvě skupinky, ten zájem 
narostl. Je to o  trénování paměti, různých 
interaktivních cvičeních. Velký zájem zazna-
menala jóga. Úspěch má i  kurz kresby, pro-
tože se sešla úžasná skupinka. Nepracovaly 
jen v  rámci jednotlivých kurzů, ale scházely 
se i  mimo ně, jeli třeba do  Prahy na  Karlův 
most, potom byly v Javorce, sešly se i přímo 
u  paní lektorky. Podrobnější nabídku v  tuto 
chvíli tvoříme a začneme zase od října. Větši-
na kurzů je dopoledne. Zájemci se přihlašují 
na základě písemné přihlášky, ale plánujeme, 
že od školního roku 2019/2020 je zahrneme 
do  elektronického přihlašovacího systému. 
Ale pořád budeme vyžadovat odevzdání po-
depsané papírové přihlášky, tak jako je tomu 
u dětí. Kdo by měl problém s elektronickým 
systémem, tak mu pomůžeme. 

Nabídku příměstských táborů máte 
opravdu hodně širokou, letos je to 10 pří-
městských táborů, z toho sedm je v České 
Třebové, jeden v obci Třebovice a dva jsou 
v Březové nad Svitavou.
Tábory jsou naplněny v  průměru 30 dětmi. 
Poptávka rodičů byla letos vyšší, takže jsme 
někdy kapacitu i  navýšili. Jeden tábor byl 
plný do týdne po zveřejnění. Letos je každý 

tábor jiný a ten zájem nás těší. Některé děti 
se vrací a přivádí s sebou kamarády.  
Na  příměstské tábory jsme získali dotaci 
v rámci operačního programu Zaměstnanost 
přes MAS Orlicko. Je to tříletý projekt, díky 
kterému jsou tábory finančně dostupnější. 
Podporujeme tak rodiče, kteří mohou přes 
léto chodit do  práce, a  o  děti je postaráno 
na příměstském táboře. Dotace hradí odmě-
nu pro vedoucí táborů a materiál. Letos je to 
druhý rok, takže i příští léto bude minimálně 
osm táborů. 

Program prevence kriminality funguje už 
od roku 2005 a daří se opakovaně získávat 
podporu. V čem projekt spočívá?
Projekt píšeme a realizujeme ho, ale podává 
se přes město. Je zaměřený na  vyloučenou 
lokalitu, na  Semanínskou ulici, kde spolu-
pracujeme s  organizací Naděje. Využíváme 
prostory školy pro různé volnočasové aktivi-
ty pro děti i  jejich rodiče. Realizace probíhá 
vždy na  podzim, jsou to dva pátky v  říjnu 
a  dva pátky v  listopadu. Děti se učí vařit, 
vyrábí si různými technikami výrobky, zařa-
zujeme tam tanec, nejen street dance, ale 
i  klasické tance, dramatické hry, je to tako-
vá všehochuť. Naposledy přišlo na nějakých 
padesát účastníků, což nás potěšilo. Oni to 
berou za svoji tradiční kulturní aktivitu, ptají 
se i v Naději, kdy to bude. A potom Naděje 
i Klub Rébus nabízí pro děti výlety, ať už řek-
něme zábavné, tak ty poučné. Jednáme s Na-
dějí a městem, abychom mohli mít v prosto-
ru bývalé praktické školy i celoroční kroužky. 

Volnočasový Klub Rébus, který funguje 
pod DDM, má svou vlastní budovu v ulici 
Matyášova 983 (bývalá Domovinka). 
Když jsme začínali, tak měl otevřeno jen dva-
krát týdně v  odpoledních hodinách, teď je 
otevřen na  požadavek města každý všední 
den od  15 do  18 hodin. Ta činnost je větši-
nou neorganizovaná, děti tam tráví čas podle 
sebe. Klub funguje částečně i o prázdninách.
V  rámci pilotáže ve  spolupráci s  MAS Orlic-
ko jsme realizovali projekty Recepty našich 
babiček, druhý byl zaměřený na  divadlo 
na  ZŠ Březová nad Svitavou, a  potom dva 
projekty jsme zpracovaly s  Pavlou Šedivou 
v Klubu Rébus – Od Semínka po sklizeň a Co 
jsme si vypěstovali, to si sníme. Nápad se líbil 
paní Bednářové z  MAS Orlicko, která zpra-
covala projektovou žádost, a  vznikl projekt 
komunitní zahrady. Tříletý projekt jsme začali 
na  podzim 2018. V  rámci finanční podpory 
se celá zahrada musela vybudovat. Vždycky 
jsou vypsané termíny, kdy dětí ví, že ta čin-
nost bude nějakým způsobem organizova-
ná a  osvědčilo se to. Děti chodí upravovat 
zahradu, sázet rostliny, bylinky. K tomu jsou 
přidružené aktivity, například jsme měli ke-
ramický workshop, kdy se vyráběli květináče. 
V místním muzeu děti vyráběly jabkance, aby 
si vyzkoušely zpracování surovin. Ve  středu 
26. června bude komunitní setkání, kam je 
srdečně zvána i veřejnost a bude se vyhod-
nocovat fungování komunitní zahrady první 
rok. Přijďte se podívat.

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

Slavnostní ukončení Univerzity třetího věku, školní rok 2018/2019 / foto: Michal Horák

Dobrovolníci Kevin a Francesca  
/ foto: archiv DDM Kamarád
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MATYLDINA KNIHOVNA 
V PŘÍRODĚ
Ahoj holky a  kluci, kóóónečně prázdniny! 
Pokud si najdete v  tom prázdninovém sho-
nu aspoň chvilku času, tak přijďte za  námi 
17. července do Javorky, kde si v trávě pod 
stromem budeme vyprávět prázdninové 
pohádky, zahrajeme si spolu hry a také si 
něco zajímavého vyrobíme. 
Sraz v 16 hodin u hříbku v parku Javorka. Pod-
ložky na sednutí budou k dispozici na místě, 
s  sebou dobrou náladu. Moc se na Vás těší 
Matylda. V případě deštivého počasí se akce 
přesouvá na dětské oddělení knihovny, aktu-
ální informace sledujte na našich facebooko-
vých stránkách. Vstupné dobrovolné.

VOZÍME KNIHY SENIORŮM 
Půjčování knih v Domě s pečovatelskou služ-
bou je naplánováno v roce 2019 následovně: 
2. 7., 27. 8., 15. 10. a 26. 11. Obyvatelé DPS si 
mohou v uvedený den vždy od 8:30 do 10:30 
přijít do společných prostor vybrat z nabídky 
knih, časopisů a audioknih.
Stejnou službu poskytujeme také v  Do-
mově pro seniory. Dále nabízíme donášku 
knih, časopisů a  audioknih do  domu. Tato 
služba je bezplatná a  je určena pro všech-
ny, kterým zdravotní stav či handicap ne-
umožňuje navštívit knihovnu. Podmínkou 
je platný čtenářský průkaz do  naší knihov-
ny. V  případě zájmu o  donáškovou služ-
bu volejte 732  756  827 nebo nám napište 
na info@moderniknihovna.cz.

Omezení provozu knihovny
Z  důvodu stěhování externího skladu není 
dočasně možné zajistit výpůjčky z  tohoto 
oddělení.
Ve státní svátek pátek 5. července zavře-
no.
Děkujeme za pochopení, knihy můžete vra-
cet bez omezení do  biblioboxů umístěných 
před vchody do knihovny na Smetanově uli-
ci i na pobočce Parník (Ústecká ulice).

Další informace na  webové stránce 
https://moderniknihovna.cz/cs/ nebo 
https://www.facebook.com/mekct/. Psát 
můžete na  info@moderniknihovna.cz nebo 
volejte 732 756 827.

LETNÍ BONUS PRO ČTENÁŘE – 
VÝPŮJČKY NA 45 DNÍ!
Půjčit si knihu na  dovolenou? Dát dětem 
knížky z  knihovny na  prázdniny k  dědovi 
a  babičce? A  nemuset řešit o  prázdninách 
vracení a  prodlužování výpůjční doby? 
Ano, letos to bude mnohem jednodušší. 
Knihy, časopisy, audioknihy i  hry půjčené 
od 17. června do 16. srpna budou mít auto-
maticky výpůjční lhůtu 45 dní. Pokud by ani 
to nestačilo, můžete si výpůjčky jako obvykle 
sami prodloužit přes své čtenářské konto, na-
psáním na  info@moderniknihovna.cz nebo 
volejte 732 756 827.

PORTRÉTY ARCHITEKTURY
Přes léto budou v  knihovně vystaveny por-
tréty a  architektonické výtvory ztvárněné 
členkami výtvarné skupiny Maxmilián. 

POČÍTAČOVÉ KURZY  
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
A POKROČILÉ  
BUDOU POKRAČOVAT  
PRO NOVÉ ZÁJEMCE
Další kurzy budou vypsány od  začátku 
září. Pokud se chcete naučit pracovat s  po-
čítačem (popř. vlastním notebookem), 
tak se přihlaste do  2. 9. 2019 na  e-mail 
adela.voclova@moderniknihovna.cz anebo 
osobně v městské knihovně. První informač-
ní schůzka se bude konat 4. 9. 2019. Počet 
míst je omezen. Cena celého kurzu je 240 Kč. 
Výuka probíhá v  dopoledních hodinách 
na  oddělení Teenspace, v  přízemí knihovny. 
Jedná se o 7 lekcí. Těší se na vás lektorka Adé-
la Voclová.

ABSOLVENTI PC KURZU PRO 
ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ BYLI 
OCENĚNI OSVĚDČENÍM
V  městské knihovně byly zdárně ukončeny 
v  měsíci květnu Pc kurzy pro začátečníky 
a pokročilé. Účastníci kurzů si odnesli nejen 
osvědčení, ale i  spoustu nových informací 
a  poznatků, které jim pomohou při každo-
denní práci s počítačem. Kurzem je provádě-
la lektorka Adéla Voclová.
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Turistické informační centrum  
Česká Třebová

úterý–neděle: 8:00–18:00 hodin
Klácelova 11

560 02 Česká Třebová 2
Tel: 465 322 634

E-mail: ic@mmct.cz

MĚSTSKÉ MUZEUM
STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Muzeum a  TIC otevřeno denně mimo 
pondělí od  8 do  18 hodin, během svátků 
5. a 6. července budou muzeum, TIC, rotun-
da sv. Kateřiny, kaple Panny Marie Pomocné 
i Chaloupka Maxe Švabinského otevřeny dle 
běžné otevírací doby.

VÝSTAVA
Výstava Nástup! 100 let skautingu v České 
Třebové je pořádána ve  spolupráci s  Juná-
kem – českým skautem, střediskem Javor 
Česká Třebová. Výstava o dějinách českotře-
bovského Junáka nabízí návštěvníkům všech 
věkových kategorií řadu her pro pobavení 
i poučení.
Výstava potrvá do neděle 1. září 2019.

AKCE
Město Česká Třebová a  Církev českosloven-
ská husitská ve  spolupráci s  Městským mu-
zeem Česká Třebová si dovolují pozvat širo-
kou veřejnost v  sobotu 6. července 2019 
od 10 hodin na vzpomínkový akt u pomní-
ku Mistra Jana Husa v Javorce.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V období letních prázdnin Městské muzeum 
Česká Třebová pořádá příměstský tábor s ná-
zvem Od kroku k pokroku. Letošním téma-
tem jsou historické epochy. Naše putování 
po České Třebové a okolních městech započ-
ne v  pravěku a  skončí ve  století páry. Tábor 
se koná od 8. do 12. července 2019 a je určen 
dětem od  8 do  12 let. Přihlášky a  podrob-
né informace jsou ke  stažení na  webových 
stránkách www.mmct.cz.

Informace o  akcích Městského muzea Čes-
ká Třebová naleznete i  na  webových strán-
kách muzea www.mmct.cz a  na  facebooku 
https://www.facebook.com/mmctcz.

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY:
ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY
červenec–srpen: otevřeno denně mimo pondělí 9–12 a 13–17 hodin

KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH
červenec–srpen: otevřeno o víkendech a svátcích 9–12 a 13–17 hodin

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ
červen–srpen: otevřeno denně mimo pondělí 9–17 hodin
září–říjen: otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12–16 hodin
V letošním roce je expozice doplněna o výstavu Jak bývalo v Kozlově.

Vernisáž výstavy Nástup! 100 let skautingu v České Třebové / foto: Michal Horák

ROSA RODINNÉ CENTRUM
Prázdninový provoz. Otevřeno po předchozí telefonické domluvě pro alespoň tříčlen-
nou skupinku. Info na  tel: 724  986  435 Šárka Březinová, 773 601 427 Pavla Jansová, 
rcrosact@seznam.cz. Rosa rodinné centrum, z. s. Ústecká 160, Česká Třebová, 560 02.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – ČERVENEC
Sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

5. 7. 2019 MUDr. Hendrychová Miroslava, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 960 
6.–7. 7. 2019 MUDr. Hendrych Zdeněk, Vysoké Mýto, Husova 191/IV, tel. 465 423 970 
13.–14. 7. 2019 MUDr. Janků Vlastimil, Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377, tel. 465 526 251 
20.–21. 7. 2019 MUDr. Martinková Blanka, Choceň, Pernerova 1573, tel. 465 471 692 
27.–28. 7. 2019 MDDr. Knob Stanislav, Česká Třebová, železniční poliklinika, tel. 723 036 370

Příští uzávěrka je 15. července.
www.ceskotrebovskenoviny.cz

https://www.facebook.com/mmctcz
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB A KONTAKTŮ NA CÍRKVE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Církev sídlo web nedělní (sobotní) bohoslužby

Církev bratrská Tykačova 1183, Česká Třebová www.cbtrebova.cz neděle 9:30

Římskokatolická farnost – děkanství Klácelova 1, Česká Třebová www.farnostct.cz neděle 9:30

Církev československá husitská Mlýnská 900, Česká Třebová – neděle 17:00

Českobratrská církev evangelická Riegrova 283, Česká Třebová ceska-trebova.evangnet.cz neděle 9:00

Církev adventistů sedmého dne Smetanova 1450, Česká Třebová ceskatrebova.casd.cz sobota 9:00

SLUŽBY AUDIOHELPU
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské Poliklinice ČSA 284 
v Ústí nad Orlicí. Navštivte nás každé pondělí od 8 do 15 hodin. Nebo v úterý, středu, čtvrtek 
v druhé polovině měsíce od 8 do 15 hodin. 
V rámci terénních služeb jezdíme za klienty 1× měsíčně do České Třebové, Letohradu, Žam-
berka, Vysokého Mýta, Králik, Červené Vody, Lanškrouna.
Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké pomůcky mají lidé ná-
rok. Seřizujeme sluchadla, vyměníme hadičky, tvarovky. Lidé si k nám mohou dojít také pro 
náhradní díly k pomůckám a baterie do sluchadel.
V České Třebové budeme v roce 2019 služby sociální rehabilitace, poradenství pro slu-
chově postižené, poskytovat jedenkrát měsíčně. 
ÚTERÝ: 9. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12.
a) „Žluťák“ Domov s pečovatelskou službou 8:00–11:00 v jídelně
b) Domov pro seniory Bezděkov 13:00–15:00 v bufetu
Více informací o Audiohelpu z.s. na audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.
Od 15. 7. do 26. 7. a od 19. 8. do 23. 8. bude poradna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je urče-
na seniorům, osobám zdravotně oslabeným 
a rodičům s dětmi k návštěvě lékaře, úřadu, 
na  nákup, ke  kadeřnici atd. Senior dopravu 
ČČK lze objednat v pracovní den před pláno-
vanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel. 
728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracov-
ní den od  7:00 do  15:30 hodin. V  ob-
dobí letního času je pracovní doba 
prodloužena až do  18 hodin. Cenu 
přepravy a  podmínky využití zjistíte 
na  http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo 
na telefonním čísle pro objednání.

AKTIVITY SPOLKU AUDIOHELP
V úterý 26. 3. jsme uspořádali ve spolupráci 
s  pracovníky TAMTAM o.p.s a  PAS z.s. před-
nášku na  téma Jak komunikovat s  lidmi se 
sluchovým postižením. V  úvodu bylo před-
stavení činnosti střediska rané péče pro 
děti se sluchovým postižením. Účastníci se 
mohli dozvědět, jaké jsou metody vyšetření 
sluchu, jak vypadají sluchadla a  kochleární 
implantáty. Jak rozvíjet děti se sluchovým 
postižením. Zkusili si prstovou abecedu a do-
stali tip na aplikace, s nimiž si mohou zkusit 
znakovat. Také zde byla představena činnost 
organizace Audiohelp z.s. pobočky v Ústí nad 
Orlicí.

Navázali jsme spolupráci s  Tichý Svět z.s. 
Od  března do  října bude do  Ústí nad Orlicí 
jezdit lektorka znakového jazyka. Kurz bude 
probíhat každé liché úterý v  měsíci v  MC 
Medvídek od 16 do 18 hod.
Přejeme Vám pěkné léto

Zuzana Poláková, Audiohelp z.s.

TŘETÍ ROČNÍK DNE (PRO) PĚSTOUNSTVÍ BUDE HOSTIT MĚSTO CHOCEŇ
Přijeďte v neděli 15. září od 10:00 do 16:00 hodin užít si rodinný den plný zábavy v malebném 
parku Peliny v Chocni. Nabitý program nejen pro pěstounské rodiny, ale i širokou veřejnost 
s  dětmi připravuje Pardubický kraj v  úzké spolupráci s  neziskovými organizacemi. Akce se 
koná za každého počasí, vstup je pro všechny návštěvníky zdarma. 
Park Peliny, součást přírodní rezervace, je místem pro hru i  relaxaci. Den (pro) pěstounství 
nabídne návštěvníkům bohatý celodenní program. Na děti čeká velká hra plná aktivit a úkolů 
s  odměnou na  konci. Brzké odpoledne svou show okoření mistři světa ve  footbagu. Akce 
vyvrcholí v 15:00 koncertem nezapomenutelné kapely Mixsle v piksle, jež rozproudí tělo a po-
hladí duši.
Připraveny budou tvořivé dílny, exkurze do prehistorie, půjčovna koloběžek či možnost jízdy 
po řece. Svou návštěvu nemusíte omezit pouze na park. Milovníci turistiky mohou vyšplhat 
na místní vyhlídku nebo navštívit historické centrum Chocně. 
Den v   parku Peliny je vyvrcholením Týdne pro pěstounství, který pořádá Pardubický kraj 
ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi. V pondělí 9. 9. 2019 zahajuje 
tento týden oslav pěstounství Krajský úřad Pardubického kraje tiskovou konferencí a bese-
dou s pěstouny, následovat budou další akce v jednotlivých obcích kraje. Těšíme se na vás. 
Více informací naleznete na www.stansepestounem.cz.

Hana Slezáková Kadlecová, Amalthea z.s.

REGIONÁLNÍ ORGANIZACE ROSKA ÚO
Pacientská organizace ROSKA UO zajišťuje 
celoročně lidem s  roztroušenou sklerózou 
pomoc v  nejrůznějších životních situacích. 
Pomáháme lidem při léčbě, právní či sociální 
poradenství nebo zapůjčení cvičících a kom-
penzačních pomůcek. Jsme jediná fungující 
organizace v Pardubickém kraji.
Jednou ze stěžejních aktivit jsou pravidelná 
zdravotní cvičení a  týdenní rekondiční po-
byty v  krásném prostředí penzionu v  Past-
vinách. Při cvičení je kladen důraz na indivi-
duální potřebu a zdravotní možnosti klientů. 
V letošním roce se nám podařilo „rozjet“ také 
cvičení pro veřejnost. Hlavním cílem projek-
tu je, otevřít se více společnosti a  propojit 
„zdravé lidi“ s těmi, co mají nějaké to zdravot-

ní omezení. V  pravidelných kurzech se naši 
klienti naučí meditační a relaxační techniky, 
Čchi-kung nebo posílit hluboký stabilizační 
systém. Pomáháme lidem posílit a  uvolnit 
tělo, zbavit se stresu a  dostat své myšlenky 
a pocity pod kontrolu.
V  červnu jsme ukončili „cvičící“ sezónu, ale 
již teď pro Vás připravujeme nový program 
a termíny na září a říjen. Cvičení budou probí-
hat v Letohradě a v Ústí nad Orlicí. Veškeré in-
formace o cvičení získáte na FB meditaceDan 
nebo emailem meditacedan@seznam.cz.
Všem členům a  příznivcům Rosky přejeme 
krásné a pohodové prázdniny.

Daniel Nový, Roska UO
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI 
V DOMOVĚ PRO SENIORY
VYSTOUPENÍ MŠ HABRMANOVA
Ve středu 15. 5. navštívily Domov pro senio-
ry děti z MŠ Habrmanova. Pod vedením paní 
učitelky si nacvičily vystoupení u příležitosti 
oslavy Dne matek. Malým umělcům se poda-
řilo kapli Domova „vyprodat“ do posledního 
místa. Na  jejich vystoupení se přišli podívat 
nejen seniorky, ale i senioři. Každý z publika 
byl v  závěru hudebního pásma odměněn 
malým dárkem – ručně vyráběnými papíro-
vými tulipány. Protože tulipánů byl opravdu 
dostatek, zbylé květiny, které si v kapli nena-
šly svého majitele, byly rozmístěny ve  spo-
lečných prostorách Domova a  dělají radost 
do dnešních dní, nejen obyvatelům v Domo-
vě, ale i návštěvám.
Děkujeme celému kolektivu zaměstnanců 
MŠ Habrmanova, který se zapojil do příprav 
a organizace této akce, děkujeme všem účin-
kujícím a také jejich rodičům, kteří je do Do-
mova přišli podpořit. 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z DDM
Následující den, 16. 5. se v  Domově konalo 
další hudební vystoupení, tentokrát mírně 
starších účinkujících. Děti, navštěvující hu-
dební, taneční a dramatické kroužky v DDM, 
předvedly, co se zde (nejen) v  uplynulém 
školním roce naučily. Senioři tak mohli za-
slechnout hru na  různé hudební nástroje 
a  zároveň si v  jejich doprovodu i  zazpívat 
oblíbené lidové či populární písně. Tanečnice 
vnesly do Domova nádech orientu a nelze za-
pomenout ani na vodníka, který celým před-
stavením seniory provázel. Velkou pochvalu 
za nádherný hlas a poutavý kostým zaslouží 
asi nejvýraznější postava celého hudebního 
odpoledne s DDM, dívka – Královna přírody. 
Děkujeme účinkujícím i  pracovníkům DDM 
za přípravu krásného hudebního odpoledne 
pro seniory V Domově.

SMYSLOVÉ ODPOLEDNE S RC ROSA
Již podruhé se v Domově konala ve spoluprá-
ci s RC Rosa akce s názvem Smyslové odpo-
ledne. Každý, kdo měl zájem potrénovat své 
smysly, mohl navštívit 22. 5. prostory bufetu 
a  vyzkoušet si pod vedením členů RC Rosa 
úkoly na trénování hmatu, zraku, sluchu i či-
chu. Podobně jako loni si senioři vyzkoušeli 
pomůcky a  hry na  nácvik jemné motoriky. 
Čichem zkoumali obsah sklenic (káva, koře-
ní), nebo po hmatu rozeznávali různé druhy 
přírodnin, opět důvtipně ukrytých v zavařo-
vacích lahvích. V závěru akce si všichni spo-
lečně zazpívali.

TVOŘIVÁ DÍLNA S KLUBEM ČERVENKA
Poslední květnovou středu 29. 5. se v Domo-
vě konala již tradiční tvořivá dílna s klubem 
Červenka. Členky klubu Červenka si tento-
krát pro seniory připravily vyrábění kočiček. 
Zájem byl opět veliký, zejména mezi senior-
kami. Za  asistence členek klubu Červenka 
vznikaly pod rukama seniorek krásné a origi-
nální kočičky, které podobně jako ostatní vý-
robky z tvořivých dílen poslouží jako dekora-
ce na pokojích uživatel, případně jako dárky 
pro jejich blízké.

Helena Mechlová, aktivizační pracovnice O MEDAILOVÝCH STUPNÍCH 
ROZHODOVAL POUHÝ BOD
Regionální kolo Mineralogické olympiá-
dy, které každoročně hostí mladé minera-
logy z  různých koutů České republiky se 
23. května opět uskutečnilo na  ZŠ Habr-
manova v  České Třebové. Letošní soutěž 
byla zastoupena nejen žáky a  studenty 
z  východočeského regionu, ale také sou-
těžícími z  Českých Budějovic a  poprvé 
i z Jihlavy a Prahy.
Soutěž, jejíž náplní jsou především znalosti 
z  oborů neživé přírody, jakými jsou minera-
logie, paleontologie, petrografie a geologie, 
již tradičně pořádá Mineralogický klub Česká 
Třebová ve spolupráci se zmíněnou základní 
školou. Přesto, že se jedná o soutěž nelehkou, 
sjíždí se každoročně do odborných pracoven 
školy několik desítek soutěžících, kteří musí 
prokázat nejen dobré teoretické znalosti, ale 
v  části praktické správně určit 50 nerostů, 
hornin a  zkamenělin. Odměnou pro všech-
ny účastníky je originální diplom, vytvořený 
jen pro tuto soutěž a také broušený minerál 
na památku. Ti nejúspěšnější se pak mohou 
těšit na výpravnou publikaci z neživé přírody. 
I  tentokrát se soutěžilo ve  dvou kategori-
ích, dělítkem věkových hranic bylo dovršení 
šestnácti let v  den konání soutěže. Odbor-
ná porota složená z  učitelů a  členů minera-
logického klubu měla opět nelehkou práci 
a  jak ukázaly konečné výsledky, o  umístění 
na  medailových místech rozhodoval často 
jediný bod. V kategorii do 16 let zvítězila zis-
kem 79 bodů třináctiletá Kateřina Kozáková 
z  Gymnázia Jírovcova, která přijela soutěžit 
ze vzdálených  Českých Budějovic, o  pouhý 
bod méně měla druhá Jitka Waldhauserová 
z jihlavského gymnázia a třetí příčku obsadil 
Marek Man ze ZŠ O. Březiny Jihlava. 

pokračování na následující straně >

ZUŠ OPEN 2019

ZUŠ OPEN 2019 / foto: Michal Horák
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NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ  
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
Dne 29. května se v naší škole, jako každý rok, 
konal nábor malých fotbalistů.
Chlapci pod vedením trenérů p.  Tomáše 
Keprta, Jakuba Pachla a  Kryštofa Klumpa-
ra prožili opravdový fotbalový trénink, kde 
si vyzkoušeli spoustu sportovních disci-
plín a  ověřili svoje dovednosti a  schopnosti 
na sportovním poli.
Tímto fotbalovému oddílu děkujeme.

Děti a učitelky z MŠ U Koupaliště

TÝDEN ZAHRADNÍCH RADOVÁNEK 
V MŠ U KOUPALIŠTĚ
...to, to letí, už je červen, svátek dětí!
Celý týden od 3. do 7. června patřil dětským 
radostem, kde sluníčko a teplo nad námi dr-
želo pohotovost.
V pondělí děti hledaly poklad. Cesta za ním 
byla trnitá a děti musely zvládnout spoustu 
úkolů, aby došly k vítěznému cíli.
Na  úterní diskotéce se třásla celá zahrada 
a odměnou všem tanečníkům byla mísa plná 
všemožného ovoce.
Středa patřila výletu. Malá Kuřátka byla 
ve  Skipi Funparku Letohrad a Veverky s  tří-
dou Ježečků v  nedalekém Janově, kde 
jsme navštívili Občanské sdružení Baneta. 
Děti měly možnost se seznámit se  životem 
na  statku, s  koňmi, povozit se na  nich, hře-
belcovat je. Nádherné dopoledne bylo ukon-
čené obědem v nedaleké restauraci.
Ve  čtvrtek proběhlo sportovní dopoledne, 
kde děti soutěžily v  různých sportovních 
disciplínách, a  konec týdne byl zakončen 
maňáskovým divadlem, které zahrály paní 
učitelky.
Po celý týden nám paní kuchařka vařila dob-
roty na přání dětí a všichni jsme si zahradní 
radovánky užili.

REGIONÁLNÍ KOLO V SOUTĚŽI POZNÁVÁNÍ ROSTLIN,  
ŽIVOČICHŮ A MINERÁLŮ NA ZŠ HABRMANOVA
Naše škola pořádá již od roku 2004 soutěž v poznávání přírodnin pro základní školy celého 
Pardubického kraje. Tuto soutěž založila obětavá paní učitelka a zakladatelka ekocentra Zlatá 
studánka paní Jana Černá. Díky ní jsme mohli letos uspořádat již 16. ročník soutěže. Soutěž je 
rozdělena dle věku (3. třídy, 4.–5., 6.–7. a 8.–9. třídy) a děti si mohou vybrat ze 2 kategorií, a to 
z poznávání rostlin a minerálů, nebo kategorii živočichové a minerály.
V letošním roce se do soutěže přihlásilo 27 škol na 1. stupni a 18 škol na 2. stupni. Soutěž byla 
finančně podpořena Pardubickým krajem.
Nejlepších umístění na 1. stupni dosáhli naši třeťáčci, na 2. stupni opět nezklamal Jakub Sy-
nek z 9. ročníku a nové posily do dalších let ze třídy 6.C. Gratulujeme!!
Výsledky:
Živočichové a minerály – 3. ročník: 1. místo – Filip Němeček (3.B), 4. místo – Martin Janeček 
(3.B), 5. místo – Linda Trávníčková (3.A)
Rostliny a  minerály (6.–7. ročník) –  1. místo – Vomáčková Marie, 4. místo – Janíček Adam, 
6. místo – Synková Petra
Živočichové a minerály (6.–7. ročník) – 1. místo – Janíček Adam, 6.–7. místo – Synková Petra
Rostliny a minerály (8.–9. ročník) – 1. místo – Synek Jakub,
Živočichové a minerály (8.–9. ročník) – 2. místo – Synek Jakub

Zuzana Janečková, ZŠ Habrmanova

O MEDAILOVÝCH STUPNÍCH 
ROZHODOVAL POUHÝ BOD
pokračování z předchozí strany >

Je potěšitelné, že ve velmi  nabité konkurenci 
obstála i  regionální soutěžící Lucie Wargová 
z českotřebovského gymnázia, která skončila 
těsně pod stupni vítězů. V kategorii starších 
byly výsledky ještě vyrovnanější. Se 79 body 
získal pomyslnou zlatou medaili Lukáš Jakub 
z Gymnázia J. Ressela Chrudim, druhé místo 
obsadil Karel Špaček z Gymnázia Českolipská 
Praha a  tradici rozdílu jednoho bodu nepo-
rušil svým třetím místem ani Vojtěch Blažek 
z chrudimského gymnázia.
Letošní ročník Mineralogické olympiády 
v  České Třebové pronikl již tradičně daleko 
za hranice regionu a jsme moc rádi, že školy, 
učitelé i  pracovníci některých muzeí věnují 
hodně času na  to, aby své žáky a  studenty 
na soutěž dobře připravili. Byli bychom rádi, 

aby obory neživé přírody opět zaujaly své 
místo, které jim v  kalendáři soutěží bezpo-
chyby patří. Již nyní bych chtěl za  všechny 
organizátory Mineralogické olympiády vy-
slovit přesvědčení, že se za rok opět v České 
Třebové sejdeme.

text a foto: Milan Michalski

J. Synek, A. Janíček, A. Vomáčková, P. Synková
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DĚTSKÝ DEN V MŠ VINOHRADY
Letošní svátek dětí jsme v naší školce oslavili v pondělí 3. 6. 2019 zábavným dopolednem pl-
ným úkolů. Program pro všechny připravily paní učitelky ze třídy Berušek. Jako motivace nám 
posloužila pohádka o Kohoutkovi a slepičce, kterou jsme si v jednotlivých třídách pověděli, 
přečetli nebo zahráli. Děti potom pomáhaly slepičce získat vodu pro lakomého kohoutka, 
který se dusil semínkem, o které se nechtěl rozdělit. U ševce děti zkoušely chůzi na kouzel-
ných podpatcích, pro kravičku stavěly chlívek, malovaly šáteček u  švadlenky, čistily louku, 
krmily prasátko a nakonec nosily vodu ze studánky. Za záchranu kohoutka dětem slepička 
poděkovala a věnovala jim hopsací „vajíčko“ a kohoutek se s dětmi podělil o čerstvě vyhraba-
né žížaly z výborného želé. 

VELKÝ ÚSPĚCH MŠ VINOHRADY  
NA SPORTOVNÍCH HRÁCH MŠ PARDUBICKÉHO KRAJE
V letošním roce se opět konaly Sportovní hry MŠ Pardubického kraje. Abychom spravedlivě 
vybrali naše nejlepší sportovce, uspořádali jsme v pátek 17. 5. 2019 na školní zahradě školní 
kolo sportovních her. Děti ze tříd Sluníček, Včeliček a  Žabiček změřily své síly v  pěti disci-
plínách – štafetový běh na 50 m, hod tenisovým míčkem do dálky, překážková dráha 50 m 
s míčkem v kelímku, skákání v pytli 20 m a pětiskok. Na základě výsledků jsme vybrali 5 dívek, 
5 chlapců a dva náhradníky, kteří reprezentovali naši školku v městském kole Sportovních 
her MŠ Pardubického kraje ve čtvrtek 23. 5. 2019 v tělocvičně ZŠ Nádražní. Městské kolo jsme 
vyhráli a tím jsme si zajistili postup do kola krajského, které proběhlo v úterý 11. 6. 2019 v Par-
dubicích. Tam naši sportovci vybojovali skvělé 2. místo! Závodníkům gratulujeme a děkujeme 
za skvělou reprezentaci naší školky!

Marcela Jansová, MŠ Vinohrady

RADOSTNÝ TÝDEN V MŠ HABRMANOVA
Přiblížil se konec školního roku a s ním i Me-
zinárodní den dětí a jeho oslava = Týden ra-
dosti dětí. Pro MŠ Habrmanovu to znamená 
připravit pro děti na  každý den nějakou ra-
dostnou záležitost, s jakou se obvykle běžně 
nesetkávají.
První den přinesl dětem zážitky ze světa 
dravců. Zažít blízkost zvířátek – třeba sovy, 
čápa, jezevce, lištiček, vnímat jejich schop-
nosti, slyšet je, pohladit si některá z nich, to 
mělo nepopsatelné kouzlo. 
Úterý si užili všichni, kdo mají rádi adrenalin. 
Na  zahradu MŠ totiž přijelo auto Městské 
policie České Třebové se třemi strážníky. Ti 
se snažili dětem srozumitelně přiblížit obsah 
i úskalí své práce. 
Ve  středu se děti nejvíc těšily na  nejlepší 
přátele člověka = pejsky. Kdo je viděl, musel 

obdivovat jejich naprostou oddanost svým 
páníčkům. Fenečka Růženka dětem ukázala, 
s  jakou chutí a  radostí překonává překážky 
a přesně plní všechny úkoly. Určené pohybo-
vým zadáním svou cvičitelkou.
Čtvrtý den patřil našim předškolákům a  je-
jich rodičům. Proběhlo slavnostní ukončení 
docházky předškoláků do MŠ, kdy byli paso-
váni na  školáky. V  každoročně originálním, 
pestrém programu si opravdu každý mohl 
najít něco pro sebe. Bavit se sledováním vtip-
ných scének v hrané pohádce za účasti dětí, 
relaxovat na  čerstvém vzduchu, povzbuzo-
vat své děti v  zábavných hrách, ochutnávat 
skvělé občerstvení s osvěžujícími nápoji ane-
bo si jen tak povídat s přáteli, sdílet vydařený 
slunečný den se svými dětmi venku, v  pří-
rodě. A  kdo dobře poslouchal, mohl slyšet 

i  ptáčky, jak mezi sebou soutěžili o  nejlépe 
zazpívanou písničku.
Poslední den v týdnu paní učitelky se svými 
dětmi uskutečnily třídní individuální progra-
my. 
Děkujeme tímto za  návštěvu strážníkům 
Městské policie, pejskařům ze ZKO Podhor-
ka a  těšíme se brzy na příští setkání. Našim 
předškoláčkům přejeme šťastné vykročení 
do základní školy, aby se jim i jejich rodičům 
dobře dařilo, byli zdraví, přátelští, šťastní 
a veselí jako všechny děti na této celotýden-
ní akci MŠ Habrmanova.

Hana Najmanová, MŠ Habrmanova

Nejlepší sportovci z MŠ Vinohrady

Radostný týden v MŠ Habrmanova
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ETAPOVÝ ZÁVOD JUNIORŮ 
REGIONEM ORLICKA  
LANŠKROUN 2019
Vážení přátelé, příznivci cyklistiky,
dovolte, abychom Vás jménem organizační-
ho výboru pozvali ke  sledování 32. ročníku 
mezinárodního cyklistického závodu REGI-
ONEM ORLICKA, který se uskuteční ve dnech 
2. 8.–4. 8. 2019 v  Lanškrouně a  na  silnicích 
Pardubického a  Olomouckého kraje. Závod 
začíná v  pátek 2. 8. 2019 v 16:00 hodin před-
stavováním týmů na  náměstí J. M. Marků 
v Lanškrouně.

PROGRAM ZÁVODU 
Pátek 2. 8. 2019
I. etapa: tzv. Rudoltická bude odstartována 
v 17:00 hodin. Jede se na okruhu Lanškroun, 
Ostrov, Lanškroun, který závodníci absolvují 
7× a v cíli na nám. J. M. Marků jsou první zá-
vodníci očekáváni cca v 18:30.

Sobota 3. 8. 2019
II. etapa: se jede jako Časovka jednotlivců. 
Startuje v 9:00 hodin na ulici Dukelských hr-
dinů, trať závodu vede směr Sázava, Lubník 
a zpět a bude uzavřena pro veškerý provoz.

Sobota 3. 8. 2019
III. etapa: Kolem Křížové Hory vyjede 
v  15:00 z  náměstí v  Jablonném nad Orlicí 
po  silnici č. I/11 směr Suchý Vrch a  po  zdo-
lání kopců, jako jsou Červenovodské sedlo, 
Zborov, Drozdov, Crhov, Cotkytle a  Lázek 
se závodníci vrátí do  Lanškrouna od  Tate-
nic a Sázavy. Cíl je opět na nám. J. M. Marků 
v 16:45 hodin.

Neděle 4. 8. 2019
IV. etapa Regionem Orlicka startuje opět 
na nám. M. Marků v 9:00 hodin.
Trať vede směrem na  Ostrov, Dobrouč, Pet-
rovice, Letohrad, Žamberk, České Libchavy, 
Rozsochu, Dolní Libchavy, Ústí nad Orlicí, Ře-
tovou, Přívrat, Českou Třebovou, přes Skuh-
rov do Lanškrouna. Do cíle na nám. J. M. Mar-
ků závodníci dorazí přibližně v 11:00 hodin.

Závod se jede za otevřeného silničního pro-
vozu. Pořadatel má povolení zvláštního uží-
vání silnic a  nezbytné uzavírky v  daném re-
gionu. Prosíme všechny účastníky silničního 
provozu, aby uposlechli pokyny Policie ČR, 
pořadatelů na motorkách a pořadatelů, kteří 
budou řídit dopravu. Zveme všechny přízniv-
ce sportu ke  trati závodu a  přejeme hezké 
sportovní zážitky…

Petr Bucháček, ředitel závodu,  
Sportovní klub policie DUHA Lanškroun

PRVŇÁČKOVÉ ZE ZŠ HABRMANOVA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ  
VE SNĚŽNÉM V ORLICKÝCH HORÁCH
V neděli 2. června jsme s prvňáčky odjeli na Školu v přírodě. U autobusu poslední pusinka 
od rodičů a už jsme frčeli směr Sněžné v Orlických horách na chatu Horalku. Po vynikajícím 
obědě a odpoledním klidu jsme vyrazili na Grulichovu skalku. Zde bylo možné spatřit více 
než tisíc druhů rostlin z celého světa. V pondělí jsme plnili všelijaké zábavné úkoly, učili se 
básničky, hráli míčové hry a batikovali si trička. O zábavu bylo postaráno. V úterý na nás hned 
po snídani čekal autobus. Odvezl nás na výlet do Častolovic, kde jsme měli domluvenou pro-
hlídku zámku a parku. Nezapomněli jsme navštívit ani zdejší minizoo, kde děti obdivovaly 
zvířátka a některé mohly i nakrmit. U rybníčku jsme posvačili, koupili si zmrzlinu nebo jiný 
mls. Celodenní výlet se vydařil! Ve středu dopoledne jsme podnikli pěší výlet na dělostřelec-
kou tvrz Skutina a ještě dvě menší tvrze poblíž. Po obědě nás čekalo koupání v krytém bazénu 
a podvečer jsme strávili v lese. Děti zde stavěly z přírodnin domečky a hrály hry. Večer všechny 
čekala Stezka odvahy. Prvňáčkové se nebáli, takže právem pak získali titul SUPER HRDINA. 
Úplně unavení, ale šťastní pak usnuli jako miminka. Nesmíme opomenout každodenní roz-
cvičku, na kterou dobrovolníci brzy ráno rádi vstali a šli běhat i cvičit. Ve čtvrtek 6. června nás 
čekalo už jen balení kufrů a loučení s naší první Školou v přírodě.
Děti byly nadšené – příští rok určitě pojedeme zase!

Učitelky a asistentky 1. ročníků ZŠ Habrmanova

ČESKOTŘEBOVSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA SE INSPIRUJE NA SLOVENSKU.  
UNICORN UMOŽNÍ STUDENTŮM PRÁCI PŘÍMO VE SVÉM VÝVOJOVÉM CENTRU

Spolupráce Střední odborné školy technické 
v České Třebové a Střední průmyslové školy 
elektrotechnické v Prešově byla hlavním té-
matem setkání hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického a ředitele českotřebov-
ské školy Jana Kováře s představiteli prešov-
ské školy a  technologické společnosti Uni-
corn. Ta na jaře letošního roku otevřela svoji 
pobočku také právě v  České Třebové a  na-
bízí zkušenosti při vzdělávání středoškoláků 
v oblasti informačních technologií.
„Snažíme se využívat zájmu zaměstnavatelů 
na  prohlubování spolupráce s  našimi střední-
mi školami  a  především chceme studentům 
umožnit dlouhodobou praxi a  výuku přímo 
ve  firmě, což nelze srovnat s  několikatýdenní 
praxí. Nejprve jsme se zaměřili na průmyslové 
obory a  firmy a  nyní se postupně snažíme jít 
také do dalších oborů včetně IT, programování 
či elektrotechniky. Společnost UNICORN, která 
má pobočku také v  České Třebové, právě tyto 
možnosti nabízí a na Slovensku je již tato spo-
lupráce dlouhodobějšího charakteru, a  pro-
to se máme kde inspirovat,“ uvedl hejtman 

Martin Netolický. „Například v  oblasti infor-
mačních technologií je nutné si uvědomit, že 
úspěšné odborníky není české školství schopné 
zaplatit, a proto bychom chtěli v rámci spolu-
práce s  IT a  technologickými firmami zajistit 
pomoc jejich zaměstnanců. Společnost UNI-
CORN tento druh spolupráce již v Prešově apli-
kuje,“ řekl hejtman.
Možnost prohloubení spolupráce s  dalším 
zaměstnavatelem vítá také ředitel českotře-
bovské technické školy Jan Kovář. „Daří se 
nám spolupracovat se společnostmi v  oblasti 
železniční dopravy, ale chceme pomoci i  dal-
ším oborům, které na škole vyučujeme. Společ-
nost UNICORN je v tomto směru velmi uvědo-
mělá a ví, že právě na středních školách si může 
připravovat budoucí odborníky, kteří ji mohou 
posouvat dále. Pakliže to bude jen trochu mož-
né, určitě jsme připraveni do  společného pro-
jektu vstoupit. Zkušenosti prešovské školy jsou 
pro nás velmi cenné, jelikož nemusíme vymýš-
let něco zcela nového, ale můžeme do  našich 
podmínek upravit již existující rámec,“ řekl Jan 
Kovář.                  tz

Uzávěrka pro srpnové vydání 
Českotřebovských novin 

je 15. července.
www.ceskotrebovskenoviny.cz
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VÍTĚZSTVÍ NA MS AMATÉRŮ PRO MONIKU SIMONOVOU
Po  čtyřech letech se českotřebovská zá-
vodnice Monika Simonová opět postavila 
na  nejvyšší stupeň na  amatérském mist-
rovství světa v časovce.
Poslední květnový víkend se konal tento zá-
vod tradičně v  Itálii a Monika tam odjížděla 
s velmi dobrou formou, když zatím v této se-
zóně absolvovala 8 závodů a  pouze jednou 
byla poražena a skončila na 2. místě. Očeká-
val se tedy boj o stupně vítězů.
Závod se jel na  14 km a  na  rovinaté trati 
byl silný protivítr, což se nakonec ukázalo 
jako výhoda. Monika byla nalosována jako 
poslední startující v  kategorii žen, a  tak byl 
prostor pro podávání informací během závo-
du o tom, jak si vedly závodnice před ní. Bě-
hem první poloviny se ukázala jako nějvětší 
konkurentka v  boji o  zlato ruská závodnice 
Vlasová. Také se zdálo, že si jasně jede pro 
prvenství, protože Monika Simonová ztráce-
la v polovině závodu 25 sekund. V druhé po-
lovině trati ale závodnice týmu Cyklotrénink 

František Trkal začala strojovým tempem 
ztrátu smazávat a  udržela napětí všech až 
do cíle. Tam nakonec dorazila s 11 sekundo-
vým náskokem a  dokázala po  čtvrté ve  své 
kariéře vybojovat titul na amatérském mist-
rovství světa.
„Jsem velmi ráda, že se povedlo zúročit vše, 
co jsem natrénovala. Stále jsem věřila, že 
bych i po všech zraněních mohla ještě jednou 
na tomto závodě vyhrát a vyšlo to. Je to skvělé,“ 
řekla po závodě cyklistka z České Třebové.

Výsledky MS amatérů v časovce 2019 Itálie
1. Simonová Monika – Cyklotrénink – F. Trkal 21:51
2. Vlasová Naděžda, RUS 22:02
3. Palai Ludmila, ITA 25:03
Poděkování patří také partnerům, kteří Mo-
niku Simonovou podporují. Jsou to: ARMAT 
spol. s  r.o., Elektro Franc s.r.o., Město Česká 
Třebová, Skalický Transport, Eko Bi s.r.o., 
Sport Bárt, Pivovar Faltus, BB Cut a Auto ESO.

Pavel Veit

STREETBALLHUS: ZPĚT KE KOŘENŮM
22. ročník Memoriálu mistra Jana Husa se uskuteční v sobotu 13. července od 10 hodin. Po loňské pauze se akce vrací zpět 
do areálu českotřebovského gymnázia, které nabízí ideální a atraktivní prostředí v centru města. V případě špatného počasí je 
připravena „mokrá“ varianta na zimním stadionu. Další detaily prozradil organizátor streetballového turnaje Marek Trejtnar.

Na co se mohou návštěvníci letos těšit? 
Letošní ročník je nazván Streetballhus: zpět ke kořenům, a to z toho 
důvodu, že se opět bude hrát na asfaltových hřištích, bez rozhodčích 
a podle našeho vlastního systému turnaje. Věřím, že se opět podaří 
naplnit plnou kapacitu turnaje, 36 týmů mužů, 12 týmů žen, a pokud 
bude zájem, vyhlásíme i kategorii pro mládež.
V letošním roce jsme uzavřeli spolupráci s tvůrci filmu Zlatý podraz, 
který ztvárnil osudy členů naší reprezentace a mistrů Evropy z roku 
1946. Díky tomu se bude již v pátek 12. července večer promítat 
přímo v areálu gymnázia tento film.

Jak velkou účast hráčů očekáváte?
Akce má mezinárodní význam, těšíme se na týmy z Polska, Sloven-
ska a snad i z partnerského města České Třebové Agrate Brianza, kam 
jsem zaslal pozvánku. Celkově se jedná o největší streetballový tur-
naj v České republice v mužské kategorii. Kvalita hráčů je tak vysoká, 
na druhou stranu zde pravidelně hrají basketbalisté všech úrovní, což 
chceme. Těší mě, že zájem je opět veliký! Věřím, že se opět podaří 
naplnit plnou kapacitu turnaje. Registrace probíhají na našem webu 
www.streetballhus.cz.

Kdo bude letošním patronem turnaje?
S patrony to je letos složitější. Oslovil jsem několik opravdu význam-
ných osobností, které byly nabídkou poctěny a  rády by přijely, ale 
z časových důvodů musely odmítnout. Z  tohoto důvodu na patro-
novi stále pracuji, ale víme, že na akci budou přítomni herci a tvůrci 
filmu Zlatý podraz.
Jsem rád, že nad akcí převzala záštitu paní starostka Magdaléna Pe-
terková, která bude na akci přítomna, a pan hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický.

Navážete nějakým způsobem na loňskou spolupráci se spolkem 
Za jeden provaz?
Výtěžek ze vstupného použijeme na  charitativní sbírku pro Verun-
ku z Kozlova, které jsme pomáhali již loni, abychom pomohli napl-
nit celkovou výši nákladů potřebných na rekonstrukci bezbariérové 
koupelny. Přispět bude možné také během akce do oficiální kasy, ale 
i formou DMS. V tomto úsílí jsme se spojili s pražskou nadací Každý 
koš pomáhá, která celou sbírku zaštiťuje. 

Jak bude vypadat doprovodný program? Připravujete nějaké 
novinky?
Nebudou chybět atraktivní individuální soutěže ve smečování, střel-
bě trojek a nejkurióznějším koši. Budou připraveny exhibice ve free-
style basketbalu a  hlavně exhibice týmu Holário, což je tým herců 
Zlatého podrazu, kteří se představí v retrodresech, ve kterých natá-
čeli jednotlivé scény. Pracujeme na tom, aby herců dorazilo co nejvíc 
a mohla proběhnout i autogramiáda.
Novinkou pak bude BALL IS zóna, kde budou připraveny pro všech-
ny hráče a příchozí nové aktivity a soutěže, např. výskok s nejvyšším 
dosahem apod., dále pak relax zóna a  samozřejmě nebude chybět 
dětský den s pohybovými aktivitami pro děti.
Zajištěno bude bohaté a kvalitní občerstvení v pátek i v sobotu. Af-
terparty začne i s herci ihned po skončení turnaje v areálu, proto ne-
váhejte dorazit.
Nezbývá než si přát dobré počasí, což je snad jediná věc, kterou ne-
můžeme ovlivnit. Zbytek bude opět skvěle připraven, proto se máte 
na co těšit. Tímto bych všechny Českotřebováky na naši akci rád po-
zval!

Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

Monika Simonová na předávání cen  
pro sportovce roku 2018 / foto: Michal Horák

Streetball Cup 2017, ilustrační foto
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ 
ČESKÁ TŘEBOVÁ – ČERVENEC
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v  úterý a  ve  čtvrtek 
od 5:30 do 8:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
1. 7. ZAVŘENO

Letní provoz, návštěvní doba prodlouže-
na na  180 minut, možnost využití celo-
denního vstupného.

Telefon 465  531  060, mobil 734  281  024, 
e-mail: bazen@ekobi.cz. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na www.bazen-trebova.cz.

Pravidelná provozní doba pro veřejnost
Pondělí 10:00–21:00 hod.
Úterý 5:30–8:00 a 10:00–21:00 hod.
Středa 10:00–21:00 hod.
Čtvrtek 5:30–8:00, 10:00–21:00 hod.
Pátek 10:00–21:00 hod.
Sobota 8:00–21:00 hod.
Neděle 8:00–21:00 hod.

Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo 
na změnu provozní doby. Aktuální informace 
na www.ekobi.cz.

ZIMNÍ STADION
Letní sezóna se nám pomalu blíží do  finá-
le, poslední den zapůjčení plochy je nedě-
le 28. 7. Od  pondělí 29. 7. začnou přípravy 
na zimní provoz, který bude zahájen 8. 8.
Zájemci o  zapůjčení letní plochy volejte 
na tel. číslo 731 449 814. 
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny 
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/. 

SOLÁRIUM

V  ostatní dny na  telefonické objednání.  
Telefon 734 351 310.

Provozní doba
Úterý 10:00–20:00 hod.
Pátek 10:00–20:00 hod.

BIKE PARK PEKLÁK A TÉRÉNNÍ KÁRY
V  měsíci červenci otevřeno čtvrtek–neděle  
vždy 10–18 hodin.
Další informace na webu www.peklak.cz.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2019
Již po DVANÁCTÉ zaplnil florbal ve dnech 
17.  5.–26.  5.  2019 místní Zimní stadion 
v České Třebové. A jako každý ročník, tak 
i tento přinesl řadu novinek a trhal pár re-
kordů, zejména v počtu přihlášených škol!
Přípravy této akce s názvem 10 dní florbalu 
vyvrcholily v  pátek, kdy se otevřely dveře 
pro kohokoliv, kdo si chtěl přijít  vyzkoušet 
trénink florbalu. První sobota patřila kate-
gorii přípravka a elévové. Pro tyto kategorie 
se uskutečnil „Dortový turnaj“. K vidění bylo 
mnoho krásných florbalových akcí zakonče-
ných góly, ale nedůležitější byla dětská ra-
dost.
Neděle přivítala veřejnost v tradičním turnaji 
pro příchozí veřejnost, kterého se letos zú-
častnilo 14 týmů.
Pondělním dnem odstartovala série turna-
jů pro základní a  střední školy z  širokého 
okolí. Jako první se na hřišti představili žáci 
z 1. stupně ZŠ. V bojích ve smíšených druž-
stvech prvenství získala ZŠ a MŠ Častolovice. 
Ještě tento den proběhlo přátelské utkání 
starších žáků s FBC Skuteč.
Dalším bodem akce byl turnaj pro 6.–7. třídy 
ZŠ, oproti předchozímu hracímu dni počet 
přihlášených škol vysoce narostl. V chlapec-
kém turnaji bojovalo 18 a v dívčím 8 přihlá-
šených škol. Rozpis pro 26 týmů nešel udělat 
jinak, než že muselo být přidáno další hřiště. 
Turnaj se tedy odehrával na  4 hřištích! Jak 
v chlapcích, tak i v dívkách si pohár za prv-
ní místo odnesla ZŠ Sv. Čecha Choceň. Žáky 
v  odpoledních hodinách vystřídaly rodiny 
v  rámci Rodinného florbalového víceboje. 
Disciplíny, ve kterých bojovali rodiče se svý-
mi dětmi, byly velmi pestré – rychlost střelby, 
počet přihrávek, dovednostní soutěž, rych-
lostní slalom a florbalový biatlon.
Středa patřila turnaji 8.–9. tříd, kterého se zú-
častnilo neuvěřitelných 32 školských týmů! 

Vítězem z dívek se stala ZŠ M. Choceňského 
Choceň a u chlapců to byla ZŠ Libchavy. Od-
poledne se opět odehrálo přátelské utkání, 
tentokrát dorostenců. Dorostenci OT vyzvali 
FbŠ Bohemians v  čele s  Jakubem Buršíkem 
– mistrem z  juniorského mistrovství světa 
ve florbale 2019, který s sebou přivezl zlatou 
medaili a trofej.
Posledním turnajem pro školy byl čtvrteční 
turnaj středních škol. Jedenáct týmů včet-
ně jednoho dívčího svedlo boje, ale vyhrát 
mohli jenom ti nejlepší – jimi byli chlapci 
z  Gymnázia Česká Třebová. Ještě tento den 
následoval Turnaj firem, kterého se zúčastni-
ly tradiční firmy jako ORLIMEX CZ, Schaltag 
CZ, Contipro a SCHOTT CR, ale přivítali jsme 
i nové firmy jako IMS – Drašnar a Partners.
V  pátek dopoledne se zimní stadion napl-
nil dětmi ze školky. Naši členové klubu se 
na jednotlivých stanovištích starali o neuvě-
řitelných 80 dětí! Všechny děti plnily jednot-
livé úkoly s  nadšením a  úsměvem, což pro 
pořadatele byla nejlepší odměna.
Druhý víkend  jsme v  sobotu  odstartovali 
Přátelským utkáním žen, kde se mezi sebou 
utkaly týmy  FBC Skuteč, FBC PEAKSPORT 
Litomyšl, FbK Svitavy a  FbK Orlicko-Třebov-
sko.  Pohár za  první místo zůstal na  domácí 
půdě pro FbK Orlicko-Třebovsko. Večer patřil 
Půlnočnímu klubovému turnaji, kterého se 
zúčastnilo 45 současných i  bývalých hráčů 
OT.
Po skončení letošního ročníku pomalu začí-
nají přípravy na následují rok. Bude v něčem 
jiný?
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME ZA  PŘED-
VEDENÉ VÝKONY, SPONZORŮM ZA  PODPO-
RU A ČLENŮM KLUBU ZA POMOC PŘI POŘÁ-
DÁNÍ!

Lucie Fárníková, Florbalový klub Orlicko-Třebovsko

Město Česká Třebová
www.ceska-trebova.cz

10 dní florbalu
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