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SRPNOVÝ ZPRAVODAJ
Každý čtvrtek budou nově farmářské
trhy na Starém náměstí! Informace k obchvatu města najdete na straně 3.
Nechybí úspěchy z kultury a sportu, rozhovor o Kobylinci a plný kalendář akcí.
Na stranách 20 a 21 najdete stručný nabídkový katalog kurzů pro děti i dospělé,
které organizuje DDM Kamarád.
Příjemné léto vám přeje
Hana Sychrová, redaktorka

Necičky s tloukem na přípravu těsta na jabkance, 1. polovina 20. století.
Sbírka Městského muzea Česká Třebová

ČESKOTŘEBOVSKÉ JABKANCE

NA SEZNAMU NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY
PARDUBICKÉHO KRAJE
Příprava jabkanců v roce 2019

NA NÁMĚSTÍ SE BUDOU KAŽDÝ ČTVRTEK
KONAT FARMÁŘSKÉ TRHY
Město Česká Třebová bude od 6. 8. 2020
pořádat každý čtvrtek až do listopadu farmářské trhy, které budou probíhat v klidové zóně Starého náměstí mezi 7. a 16. hodinou. Českotřebovský farmářský trh bude
především trhem potravinovým, kde budou
prodávány tuzemské produkty, přednostně
regionálního původu, maximálně respektující ekologické principy trvalé udržitelnosti.
Pokud chcete prodávat na trhu své přebytky,
kontaktujte referenta odboru životního prostředí Jana Vaníčka, který je za město Česká
Třebová pověřen organizací trhu, na e-mailu
jan.vanicek@ceska-trebova.cz, tel. 605227053.
V případě jeho nepřítomnosti bude zastoupen vedoucí živnostenského odboru Václavou Hermanovou, které můžete zaslat e-mail
na vaclava.hermanova@ceska-trebova.cz, telefon 605 246 685.
Jiří Holý, mediální asistent města

Jabkanec není třeba Českotřebovanům
nijak představovat. Způsob jeho přípravy
je místním důvěrně známý. Méně známý
či dokonce neznámý je pak mimo náš region. V muzeu jsme si tedy vytkli za cíl zjistit,
zda se v historii i v jiných lokalitách připravoval pokrm /třeba i jiného názvu/ se stejnou technologií přípravy. Pro úplnost tedy
dodejme, že jsme hledali recept na placku
z bramborového těsta bez použití dalších
ingrediencí, plněnou tvarohem, povidly či
jinými náplněmi, překládanou na polovinu
a nasucho pečenou na kamnových plátech.
Městské muzeum Česká Třebová proto
oslovilo Národní knihovnu ČR a požádalo
o zpracování rešerše. Předmětem studia byly
kuchařské knihy z let 1850–1910. Výsledek
rešerše je negativní. Pokrm se stejnou technologií výroby, byť jiného názvu, nebyl v jiné
lokalitě doložen.
Je třeba říci, že i technologie přípravy českotřebovských jabkanců doznala v historii
jistých změn. Jan Tykač v časopisu Česká
škola z roku 1883 uvádí: Jabkance (Č.Tř.) =
bramborové placky skládají a nadívají se též
mazáním. Příspěvky k česko-německému
slovníku zvláště grammaticko-fraseologickému z roku 1896 uvádějí opět Tykačem zpracované heslo: Jabkanec = bramborová placka
překládaná a povidly nadívaná. A opět Jan
Tykač ve spisu Český východ uvádí Jabkance,
placky bramborové překládané a vnitř povidlím mazané. U zápisu je poznámka, zřejmě
nikoliv autorova, která dodává: Jabkance byly

/ foto: Michal Horák

s povidlím nebo tvarohem a pekly se na suché
plotně. Poznámku snad učinil E. Stříbrný, opisovatel původního Tykačova rukopisu v roce
1958. Je-li tato domněnka správná, můžeme zde vysledovat změnu oblíbené náplně.
Původně jí byla švestková povidla, levná
a dostupná. Zřejmě teprve později se stal
oblíbenějším tvaroh, který nebyl v 19. století
nejchudším vrstvám dostupný. I jeho dnešní
dochucování žloutky a slazení cukrem jsou
patrně vylepšení z doby první republiky. Stejně tak maštění máslem jistě nebylo součástí
původní receptury. Výměna povidel za tvaroh snad měla ještě i další důvod. Povidla
z placek snadno vytékají, na plátech se nepříjemně připékají, horká povidlová placka
snadno způsobí popálení. Příprava jabkanců s povidly je v mnohém komplikovanější.
Oproti tomu příprava jabkanců s tvarohem
je v těchto ohledech snazší. Tolik k českotřebovskému jabkanci.
pokračování článku na straně 17 >
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Vážení spoluobčané,
je tu polovina prázdnin, počasí si s námi občas zahrává, v plném proudu jsou dovolené,
ale také investiční akce a plánované rekonstrukce (např. MŠ U Koupaliště, ZŠ Ústecká,
Chaloupka Maxe Švabinského, komunikace
v Podbranské nebo Smetanově ulici). Někteří
zhotovitelé jsou zárukou dobře a včas odvedené zakázky, někteří se bez pravidelného
dohledu, aby dodrželi smluvně stanovené
podmínky, neobejdou. Přestože nás ve městě trápí řada objížděk, myslím, že můžeme
být spokojeni s tím, že chodníky podél I/14
byly hotovy o tři měsíce dříve. Lze předpokládat, že i vznikající dětské hřiště na Trávníku
bude dokončeno v předstihu.
Ráda bych na tomto místě připomněla tři
velmi zdařilé akce, kterých jsem se v průběhu uplynulého měsíce zúčastnila. V sobotu
27. června zorganizoval Zdenek Hurt první
ročník tradičních skotských her Highland
Games. Věřím, že i v příštím roce budou mít
tyto hry řadu příznivců a diváků. V sobotu
11. července se konal turnaj Streetballhus
2020, který má již dlouholetou tradici. Velké
poděkování patří Marku Trejtnarovi nejen
za jeho nevšední nasazení při organizaci i samotném průběhu turnaje, ale také za to, že
výtěžek letošní sbírky Každý koš pomáhá byl
věnován dětem, které trpí hemofilií. Téhož
dne odpoledne jsem doprovázela zástupce
SDH Parník Česká Třebová, kteří v Telecím
převzali z rukou hejtmana Pardubického kraje Stuhu za pomoc při nouzovém stavu 2020.
Byla jsem na ně pyšná, protože hasiči z Parníka si to opravdu zaslouží, kdykoliv je třeba,
pomohou.
Vážení, užívejte si letní dny ve zdraví. Věřím,
že Vás, kteří zůstáváte doma, zaujme nabídka
bohatého programu v hudebním pavilonu
v Javorce a Vám, kteří jste se rozhodli cestovat, přeji šťastný návrat.
S úctou
Magdaléna Peterková, starostka města

VÝPOVĚĎ KOALIČNÍ SMLOUVY
ZE STRANY VOLEBNÍHO USKUPENÍ 27 STATEČNÝCH
Dne 13. července 2020 doručili zastupitelé za uskupení 27 statečných paní starostce výpověď
koaliční smlouvy o spolupráci, a to ke dni 15. 7. 2020. Ke stejnému datu se pan Ing. Bc. Aleš
Spirman vzdal i místa člena rady města Česká Třebová. Jako důvod byla uvedena nevratnost
některých rozhodnutí rady města, se kterými členové tohoto volebního uskupení nesouhlasili.
Dosavadní složení koalice:
Koalice pro Českou Třebovou
– 35 278 hlasů = 27,78 % , 9 zastupitelů, 4 členové rady, starostka
ČSSD s nestraníky pro Č. Třebovou
– 15 679 hlasů = 12.35 %, 3 zastupitelé, 2 členové rady, 1. místostarosta
ODS – 13 802 hlasů = 10,87 %, 3 zastupitelé, 2 členové rady, 2. místostarosta
27 statečných – 11 259 hlasů = 8,87 %, 2 zastupitelé, 1 člen rady
„Vysoce oceňuji, že i přes občasný nesoulad v názorech, ke kterému v demokratických institucích
běžně dochází, zvolilo volební uskupení 27 statečných klidný a nekonfliktní odchod z koalice. Jejich práce pro město si velmi vážíme,“ řekla k nastalé situaci starostka města paní Mgr. Magdaléna Peterková.
Stávající koalice vznikla po komunálních volbách na podzim roku 2018. Po nich odstoupil
z čela kandidátky hnutí 27 statečných její lídr Prof. Ing. Václav Cempírek, PhD. Jeho místo v zastupitelstvu obsadil pan Martin Fišer, který se stal za toto hnutí zároveň členem rady města.
Ze své funkce i ze zastupitelstva pak p. M. Fišer odstoupil ke dni 31. 10. 2019. Na jeho místa
v zastupitelstvu postoupila p. Soňa Mužíková a místo v radě získal pan Ing. Bc. Spirman.
O podobě koaliční spolupráce, včetně personálních záležitostí, budou zbývající členové koalice, která nyní disponuje 15 členy v 27členném zastupitelstvu, jednat v nejbližších dnech.
Změny v radě města a dalších dotčených institucích lze očekávat po schválení zastupitelstvem města, které se koná 14. 9. 2020. Do té doby bude rada města zasedat s 8 členy.
Jiří Holý, mediální asistent města

ČESKÁ TŘEBOVÁ OBDRŽELA DOTACI NA CYKLOSTEZKU DO RYBNÍKA
V minulém měsíci do našeho města dorazila informace ze Státního fondu dopravní infrastruktury o tom, že městu Česká Třebová přidělil dotaci na vybudování cyklostezky přes Podhorku do obce Rybník. Předpokládané náklady na akci jsou 18 150 000 Kč, ze kterých je téměř
10 900 000 Kč považováno za uznatelné. Dotace pokryje celkem 85 % těchto uznatelných nákladů, neboli téměř 9 250 000 Kč. Zbytek uznatelných nákladů bude dle smlouvy o spolupráci města Česká Třebová a obcí Rybník, kterou zastupitelé schválili na svém prvním zasedání
v tomto volebním období, hradit naše město. Neuznatelné náklady budou hradit obě obce
dle jejich rozsahu v jednotlivých katastrech. Celková délka cyklostezky by měla být přibližně
0,9 kilometrů, přičemž v katastru města Česká Třebová budou ležet její dvě třetiny. Součástí
projektu je kromě stavby samotné cyklostezky také účelová komunikace s parkovištěm pro
osobní vozidla, odpočinkový prostor s lavičkami, stoly a odpadkovými koši, lávka přes řeku,
veřejné osvětlení a sadové úpravy.
Jiří Holý, mediální asistent města

NA SPORTU SE V ČESKÉ TŘEBOVÉ NEŠETŘÍ, ALE PENÍZE JSOU VYUŽITY EFEKTIVNĚ
V minulém roce skončila všechna sportoviště spravovaná městkou
společností Eko Bi s.r.o. ve ztrátě, která celkem činila 8 223 000 Kč.
Nejvíce ztrátovou položkou na seznamu sportovních zařízení byl krytý plavecký bazén, který celkem vydělal o 5 609 000 Kč méně, než
jsou náklady na jeho provoz. Ztráta u Bike parku a Skiareálu Peklák
byla 1 425 000 Kč, zimní stadion prodělal 968 000 Kč, lyžařská škola
125 000 Kč a atletický stadion 96 000 Kč. Finanční příspěvek města
na provoz těchto sportovišť byl 2 200 000 Kč. Zbytek nákladů byl hrazen ze zisku výdělečných divizí společnosti Eko Bi s.r.o. Ačkoliv se takové výdaje na první pohled jeví jako neadekvátní, opak je pravdou.
Klíčové pro posouzení efektivity těchto výdajů je srovnání s okolními
městy.
Z iniciativy města Česká Třebová tak vznikl v tomto roce a ve spolupráci s městy Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Svitavy a Choceň
dokument porovnávající financování sportovišť v jednotlivých městech našeho regionu. Z vypracovaných tabulek vyplývá, že v České
Třebové jsou hospodářské ztráty jednotlivých sportovišť výrazně
nižší, než je tomu v ostatních městech. Nejvyšší položky na stranách
příjmů a výdajů jsou u všech srovnávaných zařízení, napříč městy,
srovnatelné. Rozdíly jsou převážně tvořeny v odvislosti od velikosti,
vybavení a stáří jednotlivých sportovišť. V porovnávaných městech
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není žádné sportoviště provozováno s vyrovnaným hospodářským
výsledkem bez nutnosti zapojení financí z městského rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že ne všechny zúčastněné instituce z okolních
měst vyslovily souhlas se zveřejněním poskytnutých dat, byl vzniklý
materiál dán k dispozici pouze zástupcům vedení jednotlivých měst
tak, aby k jeho závěrům mohli přihlížet při svém dalším rozhodování
v rámci městské samosprávy. Pokud města chtějí, aby byla sportoviště přístupná široké veřejnosti, pokud chtějí rozvíjet zdravý a správný
životní styl svých občanů (se zvláštním zřetelem na sportující mládež), musí být ochotna zapojit své finanční prostředky do provozu
a údržby sportovišť. Smyslem není provozování těchto sportovišť se
ziskem, ale jejich zpřístupnění co největší skupině obyvatel.
Město Česká Třebová podporuje sport ve městě také formou dotací,
které jsou přidělovány prostřednictvím odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ. V minulém roce bylo tímto způsobem rozděleno celkem 5 184 000 Kč. Více než polovina této částky byla udělena v rámci
programu na činnost mládeže a jejím trenérům. Další dotační programy města jsou zaměřeny na údržbu, sportovní akce, mezinárodní
akce a vrcholový sport. Dotace jsou rovněž udělovány individuálně
z rozpočtu města a z rady města.
Jiří Holý, mediální asistent města
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SILNIČNÍ OBCHVAT MĚSTA NA OBZORU
Výsledkem dobré spolupráce s pardubickým pracovištěm Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou po rekonstrukci průtahu městem i jednání
o výstavbě kruhového objezdu u Korada a přípravě silničního obchvatu České Třebové.

KRUHOVÝ OBJEZD U KORADA
Je důležitý pro lepší bezpečnost na této velmi frekventované křižovatce. Jeho výstavba by měla odstranit problémy jak s odbočováním kamionů do průmyslové zóny, tak s odbočováním na Rybník. Měl by zde také vyústit silniční obchvat České Třebové.
Projekt pro stavbu je již připraven, finanční prostředky v plánu. Zbývá souhlas vlastníků příslušných pozemků se stavbou – územní řízení by
pak mohlo být velmi rychle úspěšně uzavřeno. Pokud se to podaří, je v plánu pardubického ŘSD kruhovou křižovatku v příštím roce (2021)
vybudovat.
I proto se ukazuje jako důležité začít se seriózně zabývat silničním obchvatem našeho města.

SILNIČNÍ OBCHVAT ČESKÉ TŘEBOVÉ
V souvislosti s blížící se D35 zahájilo ŘSD práce na dokumentaci pro podání žádosti o Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
u části stavby S12 Česká Třebová – Opatov v katastru obce Třebovice. Chceme, aby se tato studie udělala rovnou pro celý přivaděč, který zahrnuje i obchvat našeho města.
Proto budeme zářijovému zastupitelstvu města doporučovat, aby na svém jednání vybralo jednu z možných variant tohoto obchvatu.
Na stole jsou tři varianty, jejichž trasování je znázorněno na přiložené mapě.
1. Červená varianta
Při cestě po stávající silnici I/14 od Ústí nad
Orlicí se od ní červená varianta odpojuje nad
Dlouhou Třebovou doleva přibližně naproti stávajícímu autobazaru, po 2 kilometrech
překračuje údolí Kojovec, na 5. kilometru
míjí naše letiště (to zůstává 100 m vpravo),
o 500 m dále kříží stometrovým mostem silnici na Skuhrov. Přibližně po 6,5 kilometrech
od začátku je situován 300 m dlouhý most
přes Třebovku a poté se červená trasa napojí
po 7 kilometrech na plánovanou kruhovou
křižovatku u Korada.
2. Modrá varianta
Její trasa je až po křížení se silnicí na Skuhrov totožná s červenou variantou. Na rozdíl
od ní se ale na stávající silnici I/14 napojuje
až o kus dále, a to po 7,9 km.
3. Zelená varianta
Zelená varianta je alternativou k části trasy
červené i modré. Je kratší a zasahuje více
do obytných oblastí.
Obec Dlouhá Třebová se již k návrhu trasy
vyjádřila a doporučila v květnu 2019 usnesením zastupitelstva využití varianty červené.
I dopravní komise naší rady města se přiklonila k této variantě. Pro červenou variantu
je také chráněn koridor v územním plánu.
Definitivní volbu by měla dopravní komise
projednat na konci letošních prázdnin a poté
bude zpracován návrh pro radu města a rozhodnutí zastupitelstva (září 2020). S Dlouhou
Třebovou jsme se také dohodli, že budeme
společně prosazovat i dvě odbočení z obchvatu – jedno při křížení se silnicí na Skuhrov a druhé nad Dlouhou Třebovou u Aveny.
V druhé (Třebovické) části tohoto přivaděče
k D35 jsou zkoumány dvě varianty (červená
a modrá). Červená varianta se od silnice I/14
odpojuje doleva v místech, kde se dnes stáčí doprava k Rybníku Zádolecký potok. Poté
kříží stávající silnici a železniční trať a překračuje 540 m dlouhým mostem rybník Hvězda. Za ním se napojuje na stávající obchvat
Opatova. Modrá varianta, která se jeví v této
části jako průchodnější, odbočuje ve směru od Třebové ze silnice číslo 14 v ostré levé
zatáčce, kde dnes I/14 překračuje Zádolecký
potok. Odbočí zde mírným levým obloukem,
poté kříží železniční trať na Olomouc, vede

Tři varianty obchvatu / mapa: Ředitelství silnic a dálnic ČR

po hrázi rybníka Hvězda (vyžaduje částečné
dosypání hráze) a poté se rovněž napojuje
na obchvat Opatova.
Třebovická část by měla být zprovozněna
spolu s úsekem D35 Janov–Opatovec. Na ten
je už vydáno územní rozhodnutí a v případě
optimistického pokračování stavby by měl
být hotov v roce 2026. Poté zcela jistě vzroste
i intenzita dopravy po silnici I/14 přes naše
město a bylo by dobré, aby příprava obchvatu města po letech nečinnosti významně pokročila. Už dnes je intenzita tranzitní dopravy
přes naši Českou Třebovou značná a odvedení tranzitu na obchvat bude potřebné.

I tady by se mělo město do jednání ŘSD
s majiteli pozemků zapojit, tak jako se zapojilo do řešení problematiky protihlukových
stěn či odvedení dešťových vod při rekonstrukci železničního uzlu. Myslím, že je naším
společným zájmem, aby se pozemkové záležitosti řešily slušně a s úctou k vlastníkům
půdy. To bychom měli pomoci zajistit. Přístupu obyvatel k této důležité stavbě, stejně
jako rychlosti její realizace to určitě pomůže.
Dalibor Zelený, místostarosta města

www.ceska-trebova.cz
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ZPRÁVY Z LINKY 156

CHTĚL LÉPE VIDĚT

ODEBÍRAL EL. PROUD NEOPRÁVNĚNĚ

RUŠIL NOČNÍ KLID

Dne 26. 6. 2020 ve 13:00 hodin byla přivolána
hlídka MP do supermarketu KAUFLAND, kde
byl ostrahou přistižen zákazník při krádeži
zboží. Hlídka na místě zjistila, že F. D. si přivlastnil dioptrické brýle, které však nechtěl
zaplatit. Brýle byly vráceny zpět do obchodu
a dotyčný byl odměněn v příkazním řízení.

Dne 6. 7. 2020 v 03:27 hodin požádal operační důstojník Policie ČR, aby hlídka MP prověřila neoprávněný odběr elektrické energie
v ulici Břízky. Na místě bylo zjištěno, že M. H.
opravuje nemovitost a protože potřeboval
elektrický proud, tak si jej opatřil „načerno“ ze
sloupu veřejného osvětlení natažením kabelu. Na místě byla pořízena fotodokumentace.
Vzhledem k tomu, že zde vzniklo podezření
ze spáchání trestného činu, byla věc předána
na Policii ČR.

Dne 13. 6. 2020 ve 22:26 hodin vyjela hlídka MP na sídliště Borek v České Třebové,
kde mělo docházet k rušení nočního klidu.
Na místě bylo zjištěno, že L. R. nerespektoval
noční klid a svým hlasitým projevem jej rušil. Za své chování byl odměněn v příkazním
řízení.

NAPADEN A OKRADEN
Dne 14. 6. 2020 ve 21:25 hodin oznámil
na služebnu MP mladík, že byl na ulici Slovanská napaden a okraden třemi neznámými
mladíky. Na základě předaného popisu pachatelů byly ve spolupráci s Policií ČR zhlédnuty kamerové záznamy a pachatelé tohoto
jednání byli posléze zadrženi na nádraží ČD.
Vzhledem k podezření ze spáchání trestného
činu si věc převzala Policie ČR.

POSILNIL SE ALKOHOLEM
A SEDL ZA VOLANT
Dne 5. 7. 2020 v 18:08 hodin vyjela hlídka MP
na parkoviště k supermarketu KAUFLAND,
kde na základě upozornění občanů se má
pohybovat muž, který je zřejmě pod vlivem
alkoholu a na parkoviště přijel osobním vozidlem. Orientační dechovou zkouškou bylo
u řidiče zjištěno přes tři promile alkoholu.
Na místo byla přivolána Policie ČR, která si
věc převzala.

CHTĚL SKOČIT POD VLAK
Dne 16. 6. 2020 ve 20:43 hodin byla požádána
hlídka MP o prověření oznámení výpravčího
ČD, že u „Červeňáku“ chce někdo skočit pod
vlak. O této skutečnosti byla vyrozuměna Policie ČR. Hlídka MP na místě od svědků události zjistila, že po kolejích ve směru na Ústí
nad Orlicí šly žena a muž, který vyhrožoval,
že skočí pod vlak. Hlídka MP pokračovala
v pátrání po uvedené dvojici, kterou zastihla na úrovni ulice Táborská, již mimo koleje.
Na místo byla přivolána Policie ČR, která si
věc na místě převzala.

DOSÁHLI ZMĚNY V DODÁVCE
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Dne 24. 6. 2020 ve 13:04 hodin bylo oznámeno na služebnu MP, že na Novém náměstí
se pohybují osoby, které nabízejí změnu dodavatele el. energie. Na místo vyjela hlídka
MP, která zjistila, že v jednom případě došlo
k uzavření smlouvy o změně dodavatele el.
energie a že se jednalo o zástupce dodavatele el. energie firmy INNOGY. Žádný termín
schůzky před návštěvou domluven nebyl.
Vzhledem k tomu, že se v daném případě
jednalo o podomní prodej a věc nebylo možno vyřídit na místě, bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k vyřízení.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Česká Třebová vyhlásilo výběro
vé řízení na místo referent/ka odboru
výstavby. Přihlášky lze zasílat ve lhůtě
do 31. 8. 2020. Kvalifikační požadavky a povinné náležitosti přihlášky jsou zveřejněny
na úřední desce a webových stránkách města (www.ceska-trebova.cz). Bližší informace
poskytne Ing. Jiří Maleček, vedoucí odboru
výstavby, tel. 465 500 191 nebo 605 246 690.

Petr Vencl, velitel MP

UKLÍZELI SÍDLIŠTĚ POD DOZOREM APK
V sobotu dne 20. 6. 2020 zorganizovali APK
ve spolupráci s firmou Eko Bi úklid sídliště
Borek. I přes nepřízeň počasí, neboť celý den
pršelo, se podařilo naplnit dva kontejnery
odpadu ve spolupráci s místními obyvateli
a především dětmi.
Za program Asistent prevence kriminality
Petr Vencl, velitel MP

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
ŠPATNĚ UPEČENÁ ANKETA
Jde o „Dotazník OIK TV“. Nerozumím tomu, jak můžeme ovlivňovat vysílání soukromého subjektu OIK TV, se kterým město není nijak smluvně spojeno.
Město totiž na přání pana Vašíčka zadalo výrobu a vysílání videoreportáží jinému subjektu
„Orlická mediální skupina, z.s.“, se kterým je personálně spojen. Potřeboval ušetřit za platbu
DPH. Proto je pozoruhodný i rozhovor s jednatelem OIK TV v červencovém ČTZ, vypadá jako
součást kampaně za další pokračování jejich podnikatelského projektu.
Nikde není dopředu dáno, že vysílací kanál na městské síti kabelové televize, poskytovaný
zdarma, patří OIK TV. Provozovatel sítě jej uvolní pro ten subjekt, který bude pro město vysílání zabezpečovat. Měl by to být subjekt, který nabídne pro vysílání lepší podmínky na základě
zadání veřejné zakázky.
Zadavatelem zakázky na místní televizní vysílání je město. Ti, kteří se o zakázku ucházejí, se
pak mají snažit požadavky splnit co nejlépe a ekonomicky co nejvíce únosně. U místního televizního vysílání to tak ale zatím nikdy nebylo. Bylo to obráceně: jediný solitér OIK TV si vždy
sám kladl podmínky a město je vždy akceptovalo. A tato praxe by měla skončit, situace by se
měla obrátit. Dokážeme to?
Pokud vede vyhlášená anketa k tomuto cíli, je to správně. Pokud má jenom potvrdit, že se
opět přizpůsobíme tomu, co nabízí OIK TV, tak to je špatně. Naše požadavky v nové smlouvě
by měly vést k pravidelnému vysílání podle našeho zadání. (více na ceskotrebovskydenik.cz)
Milan Mikolecký, Koalice pro Českou Třebovou

MÁME, CO JSME CHTĚLI?
Dnes jen krátké zamyšlení nad realizací grilovišť v našem městě. Ano, stojí a jsou funkční.
Konečně máme, co jsme chtěli. Už jsem několikrát slyšel, že jsme to jako Piráti prosazovali a je to vlastně náš nápad. To je pravda, navrhovali jsme pro občany možnost participace
na rozhodování o využití veřejného prostoru. Dát návrhy, projednat je a tam kde vznikne
největší shoda tam realizovat. Ne, že někdo píchne prst do mapy a řekne: „My vám to griloviště uděláme.“ Je jasné, že se nedá zavděčit všem, vždy se najde někdo nespokojený. Ale pak
nebudeme mít ve městě nic. Vzpomeňme si na krásný amfiteátr a jak to s ním dopadlo. Ano,
chceme podpořit ve městě rozvoj různých míst, kde se lidé mohou potkat, sednout, zkrátka oživit veřejný prostor. Ale formou realizace nápadů od lidí tak, aby si sami mohli v rámci
malých projektů určit, co a kde chtějí a město by jim mělo být nápomocné. A to nikdy nejde
bez komunikace s občany. Jinak to jako většina projektů potom končí sáhodlouhou diskuzí
na sociálních sítích, co všechno je na tom špatně a jak by to udělali lépe. A proč? Protože ten,
komu se to líbí, to většinou nekomentuje. Tím se vracíme k práci s informacemi. A to je spolu
s participací jedna z nosných myšlenek našeho programu a proto budeme i nadále držet kurz.
Pokud máte nějaké podněty a nápady, rádi se je pokusíme realizovat.
Sledujte náš facebook.com/piratiCT/
Jiří Ducháček, Česká pirátská strana
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NEJEN „ČTVEREC“

ilustrační foto: Michal Horák

V poslední době si stále častěji připomínám knihu George Orwella: Farma zvířat.
Je to alegorie na postupné upevňování moci (zde prasaty), která je stále aktuální i po 75 letech.
Privatizace „Čtverce“. Od začátku nastavená tak, aby na ni město vydělalo co nejvíce, čili prodej za běžnou tržní cenu. A vzhledem ke skladbě nájemníků, jejich finančním možnostem
i velikostem bytů, nastala logicky obava z ceny. K tomu se přidávají další problémy. Jen vytopit přes zimu byt se stropem vyšším než 3 m, to je finanční nálož.
Pro průchodnost cen, by musela být sleva v desítkách procent. A jsme u meritu věci. Nevím,
v jakých mantinelech se může město pohybovat z hlediska zákonů. Ale jestliže chci z něčeho
vytěžit co nejvíce, nebudu hledat cestu ke snížení ceny. Řečeno příslovím: „Horší je, když se
nechce, než když se nemůže“.
A tak z privatizace sešlo. Jak p. Holý správně napsal: krom jednorázového příjmu městu není
žádný jiný důvod ani účel. Zvláštní, že pro všechny předchozí privatizace se důvod i účel našel, i když jednorázový příjem byl podstatně nižší , než by byl nyní po slevě několika desítek
procent. Jak se říká: Když se chce, všechno jde. Zvláště, je-li v tom „vyšší“ zájem, že.
Nyní se vrátím k alegorii zmíněné Farmy. Naše milá prasátka se rozhodla: Když bychom měla
dostat méně, než jsme chtěla, celou věc zrušíme a své penízky dostaneme z nájemníků postupně.
Hned tak učinila a avizovala zvýšení nájemného od září. P. Holý bude argumentovat, že se
dlouho nájemné nezvyšovalo. To je pravda. Ale už třeba i vzhledem k faktu, že situace po kovidu je stále napjatá, očekává se propouštění a finanční potíže pro spoustu lidí. A jestliže se
dosud nájmy nezvyšovaly, mohlo to ještě cca půl roku počkat, než se situace trochu stabilizuje. Stačilo by jen trochu empatie k občanům jejich města.
A ještě k privatizaci – zajímalo by mne, kolik zastupitelů (či jejich příbuzných) v dřívějších
privatizacích městského majetku přišlo k bytu „za hubičku“. Lidská paměť je někdy účelově
selektivní, že?
Jiří Neuman, občan města

V PARKU JAVORKA A NA SÍDLIŠTI LHOTKA
BYLA INSTALOVÁNA NOVÁ VEŘEJNÁ GRILOVIŠTĚ
V pátek 3. července byla dokončena instalace nových grilovacích míst pro obyvatele České
Třebové. Dvě griloviště jsou situována na prostranství před sochou Šárky v parku Javorka.
Třetí grilovací místo bylo umístěno na sídlišti Lhotka u asfaltového hřiště. Právě obyvatelé
panelových sídlišť a dalších bytových domů bez zahrady s možností grilovat jistě nejvíce ocení přínos tohoto doplnění městského mobiliáře. Pracovníci odboru životního prostředí, z jehož rozpočtu byla celá investice financována, se při přípravě projektu inspirovali v ostatních
městech, jako jsou Pardubice, Hradec Králové a Svitavy, kde podobná griloviště již delší čas
bez problémů fungují. Samotné grily jsou železné, ukotvené do betonové patky a vybavené
škrabkou připevněnou na řetízku. U každého griloviště jsou také přítomny odpadkové koše
s kovovými stěnami a provozní řád, který je potřebné si před užitím řádně prostudovat. V parku Javorka jsou grilovací místa doplněna také o stůl s lavicemi k sezení. Cena za zřízení jednoho grilovacího místa se pohybovala okolo 25 000 Kč. Skutečnost, že griloviště byla v průběhu
července hojně využívána, dokazuje přínos této investice do veřejného prostoru.
Jiří Holý, mediální asistent města

Nové veřejné griloviště / foto: Jiří Holý

REAKCE NA TEXT „NEJEN ČTVEREC“
Texty, na které se odkazujete, vycházejí ze
sdělení Zastupitelstvu města, na jehož základě se mimo jiné zastupitelé rozhodovali. Mojí
prací je informovat veřejnost o dění ve městě, zásadních rozhodnutích jeho orgánů
a o podkladech, které k těmto rozhodnutím
vedou. V případě otázky privatizace bytového souboru „Čtverec“ měli zvolení zastupitelé takových podkladů dostatek. Kromě již
zmiňovaného sdělení zastupitelstvu, jehož
přílohou byl komplexní podkladový materiál
zahrnující také výsledky ankety mezi nájemníky, bylo iniciováno také veřejné projednání
s nájemníky a celé věci byl věnován dostatek
prostoru v regionálních médiích.
Na základě těchto podkladů bylo rozhodnutí
nezahajovat privatizaci „Čtverce“ přijato výraznou většinou zastupitelů. Sám ve svém
textu uznáváte, že nevíte, v jakých mantinelech se může město pohybovat z hlediska
zákonů. Mohu Vás ujistit, že touto otázkou se
představitelé městské samosprávy opakovaně zabývali se zjištěním, že dosáhnout ceny
přijatelné pro nájemníky by bylo při současné legislativě fakticky nemožné.
Město opravdu nevyužilo své možnosti zvýšit
nájemné od roku 2010. Za tuto dobu se obvyklá cena pronájmu v této lokalitě vyšplhala na 80–120 Kč/m²/měsíčně. Cílem zvýšení
z 51,95 Kč/m²/měsíčně na 62 Kč/m²/měsíčně
je tedy především přiblížení cen nájemného
v městských bytech k cenám na trhu obvyklým. Za zmínku také stojí, že o zvýšení nájemného Rada města rozhodla dne 3. února,
tedy před koronavirovou epidemií. Díky součinnosti vstřícného postoje města a moratoria na zvyšování cen nájmů, které bylo přijato
formou nařízení vlády během epidemie, bylo
zvyšování nájemného posunuto. Vyšší nájemné tak nebude vybíráno počínaje třetím
kalendářním měsícem po doručení návrhu
jeho zvýšení, ale až za měsíc září.
Město Česká Třebová využije peníze získané zvýšením nájemného zejména k dalším
opravám v rámci jeho bytového fondu. Výše
částky vybrané za nájem žádným způsobem
neovlivní výši odměn zastupitelů, které si samotní zastupitelé na svém posledním jednání snížili po zbytek roku 2020 o 50 %. Jedná
se o symbol loajality s občany v období vypořádávání se s ekonomickými následky koronavirové epidemie.
Jiří Holý, mediální asistent města
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Dne 11. srpna 2020
uplyne 6 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá manželka,
maminka, babička
a prababička, paní
Libuše Hurtová.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou vzpo-

mínku.
Vzpomíná: zarmoucená rodina.

Dne 31. srpna 2020
uplyne 25 let od tragické události, kdy nás
opustil náš tatínek,
ve věku 33 let, pan
Milan Ruček.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Vzpomínají: Simona, dcera s rodinou,
Romana, dcera s rodinou.

V srdcích a vzpomínkách navždy Tě máme,
s láskou a vděčností
na Tebe vzpomínáme.
1. srpna 2020 uplyne
35. výročí úmrtí, kdy
nás navždy opustil pan
Přemysl Srb.
Vzpomínáme a děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 20. srpna 2020
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý syn,
bratr a vnuk,
pan Kamil Janáček.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

Dne 31. srpna uplynou
2 smutné roky od úmrtí
Františka Feruse.
Vzpomíná:
zarmoucená rodina.

Dne 29. července 2020
uplynul 1. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá manželka,
maminka a babička,
paní Dagmar Halvová.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 1. srpna 2020
uplyne 1. rok od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan
Bohumil Jasanský.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
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Dne 2. srpna 2020 uplyne
1. smutný rok od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá manželka,
maminka, sestra,
švagrová, teta,
babička a prababička,
paní Jarmila Slavíčková.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná: zarmoucená rodina

S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Věnujme tichou vzpomínku všichni, kteří je
měli rádi.
S neutuchající bolestí
v srdcích si připomeneme, že dne 17. srpna
2020 uplyne sedmý
smutný rok, kdy Jakub
Štancl a David Buchta
navždy spojili svoji
cestu, ze které není návratu.
Vzpomínají rodiče, příbuzní a kamarádi.

S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínají: rodiče, sestra a ostatní příbuzní.

Dne 10. srpna 2020
uplyne 2. smutný rok
od chvíle, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka,
babička a prababička,
paní Vlasta Kalíková.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku.

Vzpomíná: manželka a děti s rodinami.

Dne 14. srpna 2020
uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan
Adolf Rybka.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.

Dne 19. srpna 2020 si
připomínáme 1. smutný
rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Jiří Janisch.
Děkujeme všem, kdo
vzpomenou s námi.
S láskou vzpomíná rodina

Dne 15. srpna 2020
uplyne již 5. smutný rok,
kdy nás navždy opustil
ve věku 20 let
náš milovaný syn
Martin Daněk.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi a věnujte
mu tichou vzpomínku.
Rodiče.

Dne 1. srpna 2020 uplyne 30 let, co zemřel náš
drahý tatínek, dědeček
a pradědeček, pan
František Pirkl.
Děkujeme všem, kteří
mu v těchto smutných
dnech společně s námi
věnují tichou vzpomínku.
Marta Jelínková, dcera, Alena a Dagmar,
vnučky s rodinami, Anitka, Verunka, Davídek, Karolínka a Sárinka, pravnoučátka.

Dne 1. srpna 2020 uplyne již 33 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka,
babička a prababička,
paní Libuše Fišerová.
Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou
vzpomínku.
Vzpomínají: děti s rodinami.

KULTURA A SPOLEČNOST / SRPEN 2020

Dne 29. srpna 2020
uplyne 18 smutných
let od úmrtí našeho
milovaného manžela,
tatínka a dědečka, pana
Zbyňka Jirouška.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou s námi.

Vzpomínáme na Jana
Demla, který zemřel
19. 8. 2007.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.

Adolf Fišer (83 let), Česká Třebová
Miloslav Pakosta (79 let), Česká Třebová
Marie Klimplová (84 let), Česká Třebová
Ing. Ladislav Hurt (70 let), Rybník
Libuše Fritzová (89 let), Česká Třebová
Jana Horáčková (83 let), Česká Třebová
Karel Mašek (79 let), Rybník

Vzpomínáme.

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Renata, děti Dominika, Honza a Aneta,
rodiny Demlova a Báčova, kamarádi.

ZA RNDR. JIŘÍM KEPRTEM, DRSC.
Jiří Keprt by se letos v říjnu dožil 88 let. Pamatuji si ho jako celoživotního optimistu,
usměvavého člověka, vždy se zajímajícího
o dění v našem městě. Člověka, který se
do České Třebové rád vracel a měl zde své
kořeny. Zemřel v úterý 30. června po dlouhodobé nemoci.
Narodil se 2. října 1932 v České Třebové v rodině průvodčího vlaků ČSD. Měl ještě o 12 let
staršího bratra Dobromila, známého kapelníka, učitele hudby a hudebního skladatele
(*1920, †2014) a starší sestru Věru Vincíbrovou (*1923, †2008). Stejně jako bratr se i Jiří
Keprt také věnoval od mládí hudbě, známé
je jeho působení na českotřebovském reálném gymnáziu na začátku padesátých let,
kdy spolu se svými spolužáky (připomeňme např. dvojčata Zdejdu a Bojdu Langovy
nebo o rok mladšího Josefa Petráka) vytvořil
a vlastně vedl velmi kvalitní kapelu, pro kterou dokázal aranžovat mnoho zajímavých
písní. I po letech si pamětníci připomínají
jeho působení (a vedení hudby) v operetě
Mamzele Nitouche, kterou hrál na Vánoce v roce 1960 v Národním domě DS Hýbl
(25. a 26. prosince). V této inscenaci si zahrál
svou životní dvojroli (Floridor/Celesten) populární Karel Tomeš.
Po maturitě na českotřebovském gymnáziu
absolvoval Jiří Keprt v roce 1955 Pedagogickou fakultu v Brně a od téhož roku pracoval
jako učitel matematiky a fyziky na zdejší osmileté střední škole a o rok později na průmyslové škole pro pracující v České Třebové.
Současně dálkově vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde si jeho talentu povšiml Prof. RNDr. Bedřich Havelka, DrSc., vedoucí katedry optiky
a teoretické fyziky. A tak v roce 1963 již Jiří
Keprt nastoupil jako odborný asistent a vědecký pracovník do tehdy právě nově zakládané Laboratoře optiky Univerzity Palackého
a Fyzikálního ústavu Akademie věd, kde působil celý svůj odborný život, také ještě jako
osmdesátník. Měl jsem tu čest poznat Jiřího
Keprta jako „domácí Třebovák“, třeba jako
člena kapely (jako klavíristu a také zpěváka
společně např. i s houslistou Edou Vaníčkem)
na tehdy oblíbené „Zlaté hodince Bendla“
v kavárně hotelu Padevět (vlastně Moskva)
nebo i při jiných hudebních příležitostech,
ale také jako student na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
A protože jsem studoval fyziku, tak jsem měl

ÚMRTÍ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za účast při smutečním rozloučení
s panem Zdeňkem Dejdarem, za projevenou
soustrast, květinové dary, slova útěchy a projev paní Hamplové.
Děkují manželka, syn a dcera Dejdarovi

DO ČESKÉ TŘEBOVÉ
ZAVÍTÁ NOVÁ PUTOVNÍ VÝSTAVA
OSVOBOZENÍ BEZ SVOBODY
Výstava Osvobození bez svobody v Pardubickém kraji, kterou připravila Paměť národa
Východní Čechy ve spolupráci s Pardubickým
krajem, vypráví o politických vězních Ladislavu Bartůňkovi a Jaroslavu Vomočilovi, o veteránce Jarmile Halbrštátové. Na výstavních
panelech najdete také vzpomínky Richarda
Husche z židovsko-německé rodiny, Anny
Vašátkové nuceně vystěhované z rodného
statku a dalších pamětníků, kteří vyprávěli
svůj příběh pro Paměť národa. V České Třebové bude možné tuto putovní výstavu,
která dorazí z Holic dne 6. srpna, zhlédnout na Starém náměstí do 31. srpna.
Jiří Holý, mediální asistent města

hodně blízko i na jeho pracoviště v Laboratoři optiky v tehdejší Gottwaldově ulici v Olomouci. (Zkoušku z optiky jsem ovšem dělal
u profesora Bedřicha Havelky.)
Odborný růst Jiřího Keprta na přírodovědecké fakultě dokládají jeho postupy a vědecké hodnosti. V roce 1967 získal titul RNDr.,
o rok později obhájil kandidátskou práci
(CSc.) a doktorskou disertační práci (DrSc.)
pak v roce 1992. Bohatá je také jeho publikační činnost a praktická užitečnost jeho
působení v oboru holografie a stavbě unikátních optických přístrojů. Získal možnost
dlouhodobé stáže v USA u prof. Leiha, Michigan (1978) a byl členem řešitelských týmů
a koordinátorem řady vědeckých projektů.
O jeho působení na olomoucké Univerzitě
Palackého můžeme najít spoustu záznamů
a jeho odborný život je popisován se superlativy. Dlouhá léta přednášel v oborech optika a optoelektronika, vychoval řadu doktorandů a odborných pracovníků především
v oboru holografie. Ne náhodou byl Jiří Keprt oceněn rektorem olomoucké univerzity
za zásluhy o rozvoj uznávané olomoucké optické školy udělením zlaté medaile Univerzity
Palackého k jeho osmdesátým narozeninám
v roce 2012.

Jiří Keprt však celý život zůstal Českotřebovákem. Z Olomouce do České Třebové není
tak daleko, a tak dokázal sledovat i dění v našem městě, a to zejména v kulturní a zejména hudební oblasti. Měl velkou radost z profesních úspěchů své vnučky Lindy Keprtové
jako úspěšné operní režisérky. Při pravidelných návštěvách směrovaných na nedalekou chalupu v Přívratu nezapomněl navštívit
hroby svých blízkých, v loňském červnu jej
zastihla kamera Martina Šebely na oslavách
110. výročí vzniku českotřebovského reálného gymnázia (na druhém obrázku). A tak parte, vyvěšené ve skříňkách pohřební služby,
vzbudilo v českotřebovské veřejnosti velkou
pozornost. Čest jeho památce!
Milan Mikolecký

Mobilní rozhlas
Bezplatný systém informování občanů o hrozícím nebezpečí a dalším dění ve městě prostřednictvím SMS, e-mailu nebo hlasových
zpráv. Při registraci na https://ceskatrebova.
mobilnirozhlas.cz/ si můžete zvolit, jaký druh
informací chcete dostávat.
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM ČERVENEC 2020

HISTORICKÉ VLAKY VYJEDOU NA KRÁLICKO I V LETOŠNÍM ROCE

90 let
František Vaňous 10. 7. 1930 Česká Třebová

Tradice jízd historických parních vlaků bude zachována i v letošním roce. Pardubický kraj si
jízdy objednal u dopravce Leo Express, který je zajistí ve spolupráci s Muzeem starých strojů
v Žamberku. Oproti předchozím letům budou vlaky jezdit o pěti srpnových sobotách
a mimořádně také o státních svátcích 28. října a 17. listopadu. Trasa z České Třebové
do Hanušovic zůstává nezměněna.
V čele soupravy, která by měla vyrazit v rámci sedmi jízd, bude lokomotiva 431.032 Ventilovka.
Ceník jízdného se řídí platným tarifem Leo Express Tenders. Na území Pardubického kraje platí tarif IREDO. Jízdné je opatřeno jednorázovým příspěvkem na obnovu a údržbu historických
lokomotiv ve výši 50 korun.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V SRPNU OSLAVUJÍ
TITO OBČANÉ
70 let
Beran Václav 3. 8. 1950 Česká Třebová
Ing. Bartáková Helena 7. 8. 1950 Česká Třebová
Trunec Jan 10. 8. 1950 Parník
Hrdlička František 13. 8. 1950 Česká Třebová
Dobrovolný Vladimír 14. 8. 1950 Česká Třebová
Pospíšilová Marta 27. 8. 1950 Parník
Renčín Miloš 28. 8. 1950 Lhotka
Valentová Věra 30. 8. 1950 Lhotka
75 let
Foret Rudolf 3. 8. 1945 Parník
Pakostová Miluše 5. 8. 1945 Česká Třebová
Kolárik Ivan 7. 8. 1945 Česká Třebová
Janischová Ludmila 9. 8. 1945 Česká Třebová
Záruba Lubomír 14. 8. 1945 Česká Třebová
Hrabálek Jaroslav 15. 8. 1945 Česká Třebová
Gregor Miroslav 17. 8. 1945 Česká Třebová
Fišarová Marie 27. 8. 1945 Lhotka
80 let
Častulíková Eva 9. 8. 1940 Česká Třebová
Jilgová Marie 10. 8. 1940 Parník
Knápková Růžena 12. 8. 1940 Česká Třebová
85 let
Zadražil August 21. 8. 1935 Česká Třebová
90 let
Zeman Václav 3. 8. 1930 Česká Třebová
Kubíček František 19. 8. 1930 Česká Třebová
Dobiášová Hana 29. 8. 1930 Česká Třebová
91 let
Jandík Miloslav 13. 8. 1929 Česká Třebová
92 let
Bártová Marie 4. 8. 1928 Česká Třebová
94 let
Vlčková Marie 1. 8. 1926 Česká Třebová

TZ Pardubický kraj, red

lokomotiva 431.032 Ventilovka / foto: archiv Pardubického kraje

Parní vlak Králický sněžník
Jízdní řád
9:17

Česká Třebová

18:42

9:31

Ústí nad Orlicí město

18:30

9:35

Ústí nad Orlicí

18:26

10:10

Lanšperk

17:54

10:16

Dolní Dobrouč

17:47

SŇATKY

10:21

Letohrad

17:42

Karel Jelínek, Kurdějov
a Naděžda Hamplová, Česká Třebová

10:38

Jablonné nad Orlicí

17:24

10:48

Těchonín

17:15

Libor Mareš, Česká Třebová
a Jana Marešová, Česká Třebová

10:55

Mladkov

17:10

David Janda, Česká Třebová
a Miroslava Manová, Česká Třebová

10:59

Lichkov

17:05

11:11

Dolní Lipka

16:51

11:19

Prostřední Lipka

16:41

11:29

Červený Potok

16:26

11:55

Hanušovice

16:02

Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Petr Novotný, Česká Třebová
a Kristýna Masaříková, Česká Třebová
Vojtěch Viskupič, Žichlínek
a Aneta Koláčná, Lanškroun
Patrik Macek, Česká Třebová
a Nikola Krpatová, Česká Třebová

INFORMACE O PŘEMÍSTĚNÍ
POBOČKY ÚŘADU PRÁCE ČR

Petr Šumný, Česká Třebová
a Pavlína Kyllarová, Česká Třebová

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit,
že od středy 1. 7. 2020 se místní pobočka
Úřadu práce Česká Třebová přesunula z ulice Na Strouze na adresu Trávník 155 (budova s prodejnou potravin). Úřad je veřejnosti
přístupný ve svých obvyklých úředních hodinách.

Gratulujeme novomanželům.

www.ceska-trebova.cz

Jiří Holý, mediální asistent města
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
PARDUBICKÉHO KRAJE 2020
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb.,
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a volby do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky, které se budou konat souběžně
v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020.
Ve volebním obvodu, do něhož spadá město
Česká Třebová, se uskuteční pouze volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje.

MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SOUTĚŽ
O VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO
VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA
Předmětem jednokolové soutěže je vytvoření jednotného vizuálního stylu města Česká
Třebová, jehož základem bude logo a logotyp města.
Logo bude sestávat z grafického symbolu.
Logotyp bude doplněn slovem Česká Třebová. Logo i logotyp by měly být jednoduché, originální, srozumitelné, nezaměnitelné
a nadčasové. Tyto prvky budou využívány
k jednotné prezentaci města Česká Třebová.
Více informací k soutěži naleznete
na www.ceska-trebova.cz.
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HRA LABYRINTEM TRIBOVIE UKONČENA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Č. 1/2020 O ZÁKAZU KONZUMACE
ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo Města Česká Třebová
na svém zasedání dne 15. 6. 2020 schválilo vydání obecně závazné vyhlášky č.
1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Cílem této vyhlášky je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a zjevné umožňování
konzumace alkoholických nápojů. Celé znění
vyhlášky č. 1/2020, včetně označení veřejného prostranství, kterého se to týká, naleznete
na https://www.ceska-trebova.cz.
Rada města může po předchozí žádosti
udělit výjimku pro zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství při kulturních a sportovních akcích, slavnostech,
tradičních akcích a podobných akcích.
Žádost o výjimku musí být podána pořadatelem akce nejpozději 20 dnů před konáním
akce na podatelně Městského úřadu Česká
Třebová. V žádosti žadatel uvede:
• jméno, příjmení, datum narození a trvalý
pobyt, pokud se jedná o fyzickou osobu nepodnikající,
• jméno, příjmení, případně název, IČ a místo
podnikání, pokud se jedná o fyzickou osobu
podnikající,
• název, sídlo a IČ, pokud se jedná o právnickou osobu,
• označení druhu akce (sportovní, kulturní,
jiná...), nebo opakujících se akcí, název akce,
datum konání, počátek a konec,
• místo konání,
• předpokládaný počet osob, které se akce
zúčastní,
• jméno, příjmení, kontaktní adresu a podpis
osoby podávající žádost,
• způsob zabezpečení pořadatelské služby.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství se nevztahuje
na 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku.
Zákaz se nevztahuje na restaurační předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení, případně jiných provozoven.
Tímto byla nahrazena vyhláška č. 2/2011
o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství.

Na počátku koronaviru pan Mgr. Karel Kubišta, vydavatel Ročenky Českotřebovsko, vyzval
Třebováky, aby se nenudili a šli si v té podivné koronavirové době hrát. Nabídl nám trochu jiný
druh zábavy, než je televize nebo internet, vymyslel hru, podobnou těm, které jsme kdysi zažívali na táborech. Hra spočívala v řešení různých záhad, hlavolamů, bludišť, šifrovaných zpráv
a měla celkem dvacet etap. Hrálo se poměrně ostrým tempem – dvakrát do týdne byla vyhlášena nová etapa a bylo to někdy opravdu hodně těžké. Přihlásilo se 21 týmů a úplně všechny
etapy vyřešilo pouze 8 týmů. Za úspěšné vyřešení všech etap obdržely týmy „diplom“ GLEJT.
Pokud by chtěl někdo vyzkoušet, o co šlo, je to možné, protože i po oficiálním ukončení
hry všechny etapy na stránkách zůstaly. Adresa stránek: https://rocenkaceskotrebovsko.cz/.
A kdo si bude chtít provětrat mozkové závity a trochu se potrápit, bude mít možnost se přihlásit do dalšího ročníku hry, kterou by p. Kubišta chtěl zahájit někdy v zimních měsících příštího roku. Už se moc těšíme!
Mirka Červinková

LABYRINTEM TRIBOVIE
V době koronakrize se v České Třebové zrodil
nápad. Když nemůžeme jít ven, pojďme se
spojit online, zapojit mozky a zkrátit si dlouhé chvíle šifrovací hrou.
Pan Karel Kubišta – mimo jiné pedagog a pořadatel táborů, touto myšlenkou oslovil celkem 21 týmů z Českotřebovska a okolí. Mohl
se zúčastnit každý, komu bylo minimálně
12 let a žije v České Třebové nebo toto město
zná, jednotlivci i týmy.
Hra obsahovala celkem 20 etap, které se otevíraly většinou v úterý a v pátek a zaměřovaly
se především na logický úsudek, postřeh, dovednost práce na počítači a vědomosti. První
etapa byla zveřejněna 1. května a poslední
závěrečná 20. června 2020.
Já osobně jsem se s touto hrou setkala asi 2×
nárazově ke konci května a od června jsem se
stala plnohodnotným a závislým členem hry.
V našem týmu bylo celkem 5 členek a musím říct, že některé etapy nás trápily i několik
dní a nedaly nám spát. O to větší jsme měly
radost, když se nám podařilo zdárně vyřešit
všechny etapy, zařadit se mezi 10 týmů, které měly 100% úspěšnost a těsně se umístit
na 4. místě.
Tímto bych chtěla poděkovat organizátoru
hry panu Kubištovi za to, že si dal tu práci

a využil svůj volný čas, aby vymýšlel zapeklité šifry, které vtáhly každého, kdo se na ně
jen podíval. Že měl svatou trpělivost, když se
nám něco nedařilo a motaly jsme se kolem
správného řešení a ne a ne na něj přijít.
Chtěla bych pozvat všechny příznivce šifrovaček, aby se zúčastnili dalšího ročníku, který
se bude konat zase příští rok. Zatím můžete
trénovat na stránkách https://rocenkacesko
trebovsko.cz/labyrintem-tribovie/etapyhry/, kde jsou otevřené všechny proběhlé
etapy a kde budou vyvěšené aktuální informace k příštímu ročníku.
Lucie Vašinová, tým Pod lípou

1. ročník Highland games v České Třebové se konal 27. června / foto: Michal Horák

red
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ULIČKA KOBYLÍ DŮL JE PODIVNÁ A SVÁDÍ K TOMU, ABY SE TAM NĚCO DĚLO
Následující rozhovor je pozvánkou na Kobylinec, výtvarný happening pod širým nebem, který získal cenu města Kohout hned
za první ročník konání. S organizátorkou a výtvarnou umělkyní Alicí Formánkovou jsme ale mluvili také o výtvarné skupině
Maxmilián a připravovaném kurzu kreslení.
Kobylinec, v pořadí už třetí, se uskuteční
poslední prázdninovou sobotu 29. srpna.
Už by to měl být tradiční termín. V Kobylím
dole se opět setkají výtvarníci, ať amatéři,
nebo profesionálové, a ukážou svoje díla
veřejnosti. S tím, že se objevují třeba i jedlé
výrobky. Vedle klasického občerstvení a nápojů byly loni speciální kobylí topinky a letos
se chystají kobylí cupcaky. Bude je vyrábět
jedna z účastnic s kamarádkou. Pro děti i dospělé budou výtvarné dílničky. Otevřeno pro
instalaci je od 9 hodin, ale ulička se nezavírá,
takže tam první návštěvníci mohou kdykoli.
V 11 hodin už by mělo být vše nachystané.
Hudební program, kapela Poutníci, začne
v 15 hodin, aby měl každý čas si předtím projít celou ulici. V případě nepříznivého počasí
se akce konat nebude.
Jaká díla budou k vidění a k prodeji?
Bude to různorodé. V prvním ročníku jsem
cílila na výtvarníky, spíš malba, kresba a keramika, ale ozvaly se mi výtvarnice i z řemeslných oborů, což je velmi dobré oživení.
Takže nebudou chybět ani háčkované věci,
pohlednice, fotografie, šperky, nábytek, vánoční ozdoby, sklo. Opět se bude se svými
výtvory prezentovat i Dětský domov Šance
z Olomouce. Jsou to vlastní výrobky dětí,
které si to samy i zkouší prodat. Tentokrát
s nimi představí svá díla i vedoucí vychovatel
Mgr. Petr Gardelka, nově i majitel výtvarného
ateliéru Kruh v Olomouci.
Obvykle se platí za pronájem místa/stánku, na Kobylinci ale ne…
Pro vystavovatele je to zdarma. Doufám, že
to tak bude i do budoucna. Vnímám to jako
kulturní akci, kde nejde o zisk. Myslím si, že je
to dobrá příležitost, jak si vyzkoušet podnikání. Někteří z umělců ještě nejsou plnoletí.
Není jednoduché ukázat svoje umění a stanovit cenu, ale v kolektivu je to takové jednodušší.
S každým ročníkem přibývá umělců/tvůrců vystavujících svá díla. Bude na vše dostatek prostoru?
Ano. Sice ne všechna místa v Kobylím dole
jsou upotřebitelná k vystavování, protože je
to místy až moc z kopce, ale pokud bychom
se nevešli, je možné rozšířit prostor až do parčíku u řeky. Loni už byly ploty, na které věšíme obrazy, všechny zabrané. Nemám ambice, aby to byla velká akce a musela se někam
přemístit, nebyl by srozumitelný ani název.
Pokud by se chtěl ještě někdo přihlásit, stačí
napsat na alice.formankova@post.cz.
Z prvotního nápadu sezvat umělce k sobě
na zahradu se Kobylinec přeci jen rozšířil.
Kdo vám s organizací pomáhá?
Po technické stránce akci zajišťuje Kulturní
centrum Česká Třebová. Veškerá povolení,
stage, posezení a náklady hradí, za což děku10

ju. Na začátku letošního roku jsme přemýšleli s kulturním centrem, že by se uskutečnily
na jaře trhy v Javorce, spíš zaměřené na produkty výrobců z okolí. Sehnala jsem kontakty na obecní úřady našeho okresu, ale letošní
rok je takový podivný. Možná se někdo objeví už teď na Kobylinci a samostatné řemeslné
trhy by mohly být příští rok. S Kobylincem mi
pomáhají i další členové Maxmiliána, kteří
tam i vystavují.
Maxmilián je skupina amatérských výtvarníků působící pod kulturním centrem.
Řekla bych už etablovaná výtvarná skupina na Českotřebovsku. Je to vlastně kurz,
kdokoliv se může přihlásit a stát se členem.
Máme ateliér v budově gymnázia, naše
dvě místnosti jsou přístupné v pondělí.
Ve školním roce se scházíme každé pondělí
od 17 do 19 hodin na gymnáziu, přes léto se
scházíme u jednotlivých členů. Jsme na facebooku jako Výtvarná skupina Maxmilián, kde
je i kontakt na nás. Kurzovné je 1 500 korun
na školní rok.
Jednou za rok členové Maxmiliána vystavují v kulturním centru a na vernisáži
bývá plno. Jak vypadá cesta k prezentování děl?
Téma výstavy si vybíráme sami na konci školního roku, většinou se sejdeme po vernisáži
a z navrhovaných témat vybereme jedno
nebo dvě. Téma je podstatné kvůli výstavě, aby byla koncepčně ucelená. Techniky
jsou volitelné, nejčastěji pastel, akvarel, ale
i méně obvyklé techniky. Každý člen tvoří
podle sebe, v tvoření se podporujeme. Už
měsíc před výstavou se řeší, která díla se budou vystavovat, fotíme je do katalogu, tvoří
se texty a grafika.

Kobylinec 2019 / foto: Michal Horák

Kromě kresby a malby se věnujete keramice a sklu. Jak jste se k umění dostala?
Chodila jsem do „lidovky“, po základní škole
jsem chtěla jít na keramiku do Bechyně, ale
ten rok zrovna umělecký obor neotevřeli.
Tak jsem šla na gymnázium a poté na vysokou školu. Přitom jsem kreslila a tvořila
sama. V roce 2001 vyšel ve zpravodaji inzerát
od Lídy Kesselgruberové, že shání někoho,
kdo by chtěl společně malovat, že se seženou
prostory a učitel, a to byl základní kámen Maxmiliána. Od té doby jsem byla členkou pod
vedením Marty Demelové a poslední roky
jsem vedoucí. Protože příští rok v září oslavíme 20 let, uvažujeme, že bychom uspořádali
nějakou průřezovou výstavu všech výtvarníků, kteří se kdy v Maxmiliánu objevili. Je to
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trošku oříšek, protože známe jména, ale nemáme kontakty na všechny. Uvidíme, zda se
nám to podaří, protože členů bylo v průběhu
let celkem dost.
Jaké má výhody organizované tvoření se
skupinou dalších osob?
Je zajímavé, že pokud máte možnost někam
chodit, tak skutečně pravidelně malujete.
Když nemáte doma ateliér, je problematické,
se tomu denně věnovat. Což je chyba. Profesionální výtvarníci tvoří od rána do večera.
Nemáme v Maxmiliánu lektora, který by
ostatní učil, ale radíme si mezi sebou. Jsou
tam zkušené výtvarnice, které jsou schopné
pomoct a poradit ostatním. To je obrovský
přínos. Namalujete krajinku, dalších pět lidí
se na to podívá a řekne, támhle by to chtělo třeba víc stínu nebo zvýšit kontrast... To je
na tom to podstatné.
Letos v srpnu budete poprvé pořádat
ve spolupráci s umělcem Emilem Slámou
kurz Základy kresby portrétu a figury.
Řekla bych, že to bude kurz na vysoké úrovni,
protože Emil Sláma je přední výtvarník, grafik, ale i sochař. Zabývá se jak dřevem, tak keramikou a sklem, ale i počítačovou grafikou.
Léta byl ředitelem umělecké školy i lektorem.
Učí dospělé i děti. Má trpělivost a rád předává své znalosti a techniky výroby umění.
Kurz má sice v názvu základy, ale i ti, co už se
kresbou zabývají, se jistě něco naučí. S předem přihlášenými se sejdeme o víkendu
22. a 23. srpna na Strojvůdcovské chatě. V sobotu dopoledne se budeme zabývat tím, jak
s tužkou pracovat, měřit jednotlivé proporce,
zkoumat anatomii hlavy a těla. Odpoledne se budeme věnovat kresbě podle busty.
V neděli bychom se zabývali figurou, a proto
i sháním dospělého modela nebo modelku,
aby bylo podle koho kreslit. Výstupy z kurzu
budou snad k vidění i na Kobylinci.
Za rozhovor děkuje redaktorka Hana Sychrová.

Jen málo chybělo a letošní dvoudenky bychom museli zrušit. Samozřejmě, příčinou byly červnové deště.
V posledním týdnu před závody přivezl hospodář čerpadlo, vykopal díru pro jeho zanoření
a začalo čerpání vody z jezírek, která nám zdobila cvičební plochu. Tu se zadařilo odstranit, ale
i tak zůstal povrch podmáčený.
Jak ale prohlásila paní Pánková, delegovaná mezinárodní rozhodčí, žádný venkovní parkur
není letos úplně v pořádku.
Konečně – o tom my, co vyjíždíme na závody ,,ven“, víme své. Ze Svítkova vyhnala bouře závodníky kategorie A2 a A3, v Žamberku se nedalo běhat vůbec – celý parkur byl pod vodou.
Takových nešťastných organizací bylo víc...
K naší velké úlevě jsme však odstartovat mohli. To také bylo velké štěstí, protože k nám v sobotu přijelo 97 týmů na Podhorské dvojzkoušky JK Animals, Mistrovství veteránů a Mistrovství seniorů 55+.
Dopoledne proběhlo Mistrovství veteránů (psů) a Mistrovství seniorů 55+ (psovodů) a odpoledne pak probíhaly zkoušky ve 3 výkonnostních kategoriích.
Naše členky se nedaly zahanbit – 6 prvních a 5 druhých umístění! O tento skvělý výsledek se
zasloužila Boženka Kubešová se Sárou (kříženec) a Arnym (AUO), Tereza Zapletalová s Leiou
(kříženec), Eliška Hýblová s Buckem (BOC), Alena Moravcová s Fimem (BOC) , Pavlína Hyková
s Majkem (KKCHS), Helena Chrastilová s Black Rose (kříženec) a Gabriela Řehořová s Charliem
(kříženec) a Elly (kříženec).
Maraton prvního dne skončil před 19 h a většina závodníků se rozjela domů.
Někteří však přenocovali ve stanech, aby v neděli zasáhli do bojů na Podhorském skoku, kterého se zúčastnilo 54 týmů. Tyto závody jsou určeny široké agiliťácké veřejnosti. V kategoriích Štěnda a Začátečníci pejsci a psovodi teprve ,,nasávají“ závodní atmosféru, učí se zvládat
ruch a nervozitu – to se jinde než na závodech (byť malých) naučit nedá. Kategorie Pokročilí
a Závodníci již mají tratě odvozené od závodních tratí úrovně A1 a A2. Na nich si ověřují své
dovednosti týmy, které se chystají postoupit na závody pořádané KAČRem (Klub agility České
republiky), nebo na výkonnostně vyšší úroveň.
Našim se zadařilo získat 10 × 1. místo, 7 × 2. místo a 4 × 3. místo. Velmi nás těší účast
našich dětí a mládeže: Haničky Šítkové, Jana Bábka a Vendy Rezka (ti stáli na startu
poprvé, a to jak děti, tak i jejich svěřenci. Obzvlášť těžce se s nezvyklým ruchem vypořádávala Vendova Buggy. Velkou trpělivostí ji však Vašek zklidnil a oba běhy tento tým
zvládl!), Elenky Novákové a Elišky Hýblové, které si už vyzkoušely i závody pořádané
KAČRem.
Velké poděkování patří našim sponzorům. V sobotu se jednalo o generálního sponzora zkoušek Sam´s Field, výrobce superprémiového krmiva, do obou mistrovství a kategorii senior/
veterán na PS věnovala kloubní přípravky pro lidičky a pejsky společnost Orling Ústí nad Orlicí, nečekanou podporu jsme získali i z Dolní Dobrouče výrobkem GELOREN, za krásné balíčky
pro Štěnda děkujeme kolektivu Kliniky u nádraží, ceny do 1. míst jumpu věnovala pí Procházková z obchodu U Farmářky, za finanční podporu děkujeme firmě Rydo a autoškole DRUMEL,
krmné vzorky nám obstaral MVDr. Radek Palán a ,,drobnosti do tašky“ věnoval Městský úřad
Česká Třebová.
Díky všem byly odměny pro vítěze opravdu hodnotné! Bez vaší podpory bychom jen těžko
mohli razit heslo – agility je sport pro všechny. Museli bychom totiž razantně omezit výkonnostní kategorie.
S poděkováním nesmím zapomenout na všechny naše členy a přátele, kteří zajišťovali hladký
průběh a občerstvení po oba závodní dny, i těm, kteří je připravovali.
Helena Chrastilová
Za ZKO Podhorka 143						
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JIŘKOVA STODOLA NA TRÁVNÍKU
Na sídlišti Trávník, v místech, kde se nyní
buduje nový chodník, vedoucí od nedaleké velkoprodejny potravin, směrem k právě
vznikajícímu dětskému hřišti, býval do roku
1977, kdy započala likvidace starého Trávníka, parčík se sochou sv. Václava. Vyplňoval
trojúhelníkový prostor na křižovatce ulic Václavská a Kozlovská. Jeho existenci má ještě
dnes řada spoluobčanů v živé paměti. Tvořil
totiž nejromantičtější část starého Trávníka,
jakési zdejší náměstíčko. Co však již nikdo
nepamatuje, je skutečnost, že na místě zmíněného parčíku a sochy stávala v minulosti
rozlehlá Jiřkova stodola.
Stodola stávala na mírném návrší, které se
v těchto místech v minulosti nalézalo. Byla
sroubena ze silných trámů, její střecha byla
kryta šindelem, vzhledem k jejímu stáří místy již značně poškozeným. Stodola náležela
k chalupě čp. 131, která stávala ve Václavské
ulici, nedaleko Rudolfovy hospody. Na místě
chalupy byl v letech 1927–1928 postaven
nový domek stejného čísla. Chalupa i se stodolou patřila Grohovým. Jelikož předek majitele, tkalce Josefa Groha, se jmenoval Jiří,
říkalo se zde „U Jiřků“. Josef Groh měl tři syny,
kteří byli starými mládenci a rázovitými obyvateli starého Trávníka. Jmenovali se Martin,
Josef a Jakub. Byli velkými podivíny. Žili stále
spolu, nikam nechodili a s nikým se nestýkali. O hospodářství a chalupu nepečovali,
ta se jim pod rukama rozpadala. Šaty si šili
zvláštním způsobem. Jeden si lehl na zem,
na kus pytloviny, bratr na ni obkreslil křídou
obrys jeho těla. Vše pak dvojmo vystřihli, sešili a šaty byly na světě. Obilí sklízeli až o Dušičkách a brambory kopali s prvními mrazy.
Majitel stodoly Josef Groh míval zvláštní
zvyk. Když ve stodole cepem mlátil obilí, aby
se nezdržoval od práce jídlem, nakrájel si krajíc chleba na kousky a ty si na malém prkénku

Jiřkova stodola / archiv Martina Šebely

položil mezi trámy. Od rána do večera chodil
s cepem po stodole stále dokola, když přišel
čas jídla, přikročil k prkénku, vzal si sousto
do úst a pokračoval dále v práci. Na vrata
stodoly byly pravidelně vylepovány plakáty,
sloužila tedy obyvatelům čtvrti jako jeden ze
dvou zdrojů informací z města. Tím druhým
zdrojem byl obecní policajt Doubrava, který
se svým bubínkem v blízkosti stodoly „na vědomost dával“ nejžhavější novinky z města.
Na prostranství před stodolou zase městský
vodák Mareš vrtal dřevěné vodovodní potrubí.
Jelikož stará stodola s děravou střechou,
která byla také místy porostlá mechem a netřeskem, byla volně přístupná a plná staré
slámy, sloužila k přespání vandrákům, měli
obyvatelé Trávníka obavy z nebezpečí požáru. Ten by byl pro celý Trávník skutečnou
katastrofou. Proto byla vyhlášena veřejná

PO VYNUCENÉ PAUZE PROBĚHL 3. TURNAJ
ČESKOTŘEBOVSKÉ BLESKOVÉ LIGY
Přísná hygienická opatření ustoupila, a tak jsme se konečně mohli sejít na v pořadí 3. turnaj
českotřebovské bleskové ligy.
Účast byla navzdory našim obavám z dlouhé pauzy hojná – zahrát si přišlo více než 20 šachistů. Blesková liga si již vydobyla své místo v šachovém dění v regionu a jsme rádi, že se
na každý turnaj vracejí velmi silní hráči. Ratingový průměr prvních 5 nasazených šachistů byl
tentokrát dokonce úctyhodných 2 144 ELO bodů. Bylo tedy jasné, že kvalita partií bude vysoká a nikdo si nedá nic zadarmo.
Systém turnaje byl stejný jako vždy: 7 kol v tempu 5 minut na partii s 3sekundovým přídavkem za každý tah.
Od dětí po seniory
Musíme ocenit, že věkově se nám sešla velmi pestrá plejáda šachistů. Od šestiletého Mariana
Pokorného až po 77letého českotřebovského veterána Eduarda Tapušíka. V turnaji nakonec
převládla zkušenost a první dva nasazení hráči potvrdili svou vysokou výkonnost.
První místo obsadil Marian Sabol z Vysokého Mýta (7 bodů ze 7)
Druhé místo obsadil Martin Šmajzr z Ústí nad Orlicí (5.5 bodů ze 7)
Třetí místo obsadil Pavel Holásek z Ústí nad Orlicí (5 bodů ze 7)
Lukáš Hurt, ředitel série turnajů, k tomu dodává: „Jsem rád, že se na českotřebovskou bleskovou
ligu vrací naši šachoví přátelé z celého regionu. Na začátku jsme opravdu netušili, jak moc se nová
liga chytne, ale rychle se nám podařilo stát se nedílnou součástí šachového dění. Oceňuji, že si ligu
chodí zahrát i hodně mládeže. Utkat se za šachovnicí s dospělými je pro naše mladé talenty velmi
důležité v jejich šachovém rozvoji.”
Ivo Prax, Šachový klub Česká Třebová
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dražba stodoly, v níž se stala vlastnictvím
mlynáře Víta Fialy z Podbranského mlýna čp.
83 v Podbranské ulici. Následně byla stodola
zbořena, kopeček srovnán a zřízen tu parčík
se sochou sv. Václava. Tuto podobu si místo
udrželo až do roku 1977, kdy se starý Trávník
začal stávat minulostí.
Martin Šebela

Českotřebovský zpravodaj
KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
3/8 pondělí

VLASTNÍCI (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty,
kdo tím žijí. Paní Zahrádková (Tereza Ramba)
s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí,
aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa)
se s nadšením připojují. Paní Roubíčková
(Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar
Havlová) všechno iniciativně komentuje.
Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje
svoji maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová), zastupovaná panem Novákem (Ondřej Malý), hledá způsoby jak zhodnotit svůj
majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží
po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnuí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek,
Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol
(Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje…
96 min. Letní kinematograf. Pořádá Kulturní
centrum Česká Třebová. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

školáky a děti mladšího školního věku s rodiči či bez doprovodu. Sraz v 16 hodin u sochy
Šárky v parku Javorka. Podložky na sednutí
budou k dispozici na místě. V případě deštivého počasí se akce přesouvá do Městské
knihovny Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana
Dyková), které se právě obrátil život vzhůru
nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít
k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene
seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro kterého se
stává múzou. Viktor je však posedlý nejen
Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá
jako vysněný ráj… 107 min. Letní kinematograf. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová.
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

4/8 úterý

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer) trochu šovinista a sarkastický sympaťák,
na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný
způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera
(Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho
opět naštvou, neznámá žena mu nabourá
auto a na jeho místo je dosazena pohledná
mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku
– společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože
„ženský to mají v životě mnohem jednodušší
a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel
zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“
a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová)
se stal ženou (Anna Polívková). 95 min. Letní
kinematograf. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.
5/8 středa

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / park Javorka
Čtení pohádek a vyprávění příběhů, hry
i nová přátelství. Akce je vhodná pro před-
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(Marek Němec), uznávaným členem horské
služby, milovníkem žen a zábavy. Tahle nesourodá partička se ve sněhem zapadané
Samotě rozhodně nenudí. A to Helena ještě
netuší, že její starostlivá milující matka (Jana
Preissová) donutí protestujícího otce (Bolek
Polívka), aby vyrazili na hory za nimi. Jsou
Vánoce a rodina musí být přece pohromadě!
109 min. Letní kinematograf. Pořádá Kulturní
centrum Česká Třebová. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
7/8 pátek

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák)
získá díky svým šlechtickým předkům dávné
rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Dyková)
na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté
jsou neznalí místních poměrů a nepolíbení
českou realitou, někdejší vlast a zámecký
život znají jen z prastarých vyprávění příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením
majetku pro ně řeší právní zástupce Benda
(Vojtěch Kotek). Po příjezdu rodina zjišťuje,
že se zámek nachází ve stavu pozvolného
rozkladu, stranou veškerého společenského
dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou
zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát),
bodrá hospodyně paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel
Liška). 110 min. Letní kinematograf. Pořádá
Kulturní centrum Česká Třebová. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
8/8 sobota

6/8 čtvrtek

ŽENSKÁ NA VRCHOLU (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná
majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana
Krausová) s nadšeným osmiletým synkem
Mikulášem strávit advent na horách, aby se
tak vyhla svému citovému problému. Díky
své roztržitosti a hře osudu se ocitá na vysokohorské chatě Samota, kde samotářský
horal Richard (Martin Dejdar) provozuje
adrenalinové sporty, žije tu se svou malou
dcerkou Zuzou a živelným bratrem Mišem

SRPNOVÁ OTEVŘENÁ BRIGÁDA
A LUGNASADOVÝ OHEŇ
10:00–22:00 / Pravěká osada Křivolík
Srdečně zveme k podpoře Pravěké osady
Křivolík. Pustíme se do opravy domu hrnčíře
a úpravy průvodcovských tras. Navečer posezení u společného lugnasadového ohně.
Možnost přespání od pátku do neděle. Další
informace na marsalek.d@gmail.com.
NÁRODNÍ TŘÍDA (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu
stojí panelákové sídliště. Právě tady je doma
chlápek, kterému nikdo neřekne jinak než
Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy
a každý den doma cvičí, aby byl v kondici.
Večer, když sídlištěm bloudí divoká zvířata,
chodí se svými kumpány na jedno. Vandam
se snaží udělat dojem na Lucku, která v sídlištní hospodě točí pivo. Často a rád se porve.
13
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Je znalec dějin a válek. Má pocit, že svět míří
k zániku, že se schyluje k velké bitvě. A tak
cvičí, aby byl na tu poslední rozhodující bitvu nachystaný. A taky k tomu vychovává Psycha, mladého kluka, se kterým natírá střechy
panelových domů. Kumpáni z hospody Vandamovi přezdívají „národní hrdina“. Prý dal
tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny
jednou ranou do pohybu. Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli
s Hynkem Čermákem kombinuje dramatický
příběh s černým humorem. 91 min. Letní kinematograf. Pořádá Kulturní centrum Česká
Třebová. Občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.
12/8 středa

HONZA PTÁK
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Studio Damúza Praha. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
13/8 čtvrtek

vých kategorií. Perličky z historie České Třebové – o vrtošivém počasí, ukázka výcviku
dravců, dílničky, soutěže, koncert skupiny
Volnost a další. Vstup zdarma.
19/8 středa

SNĚŽIBÁBA A ČERT
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo Harmonika. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
20/8 čtvrtek

INTERSTATE 60 (ČESKÁ TŘEBOVÁ)
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Rock-pop. Pořádá Kulturní centrum
Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

KOBRY A UŽOVKY (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

PIKNIK V JAVORCE
14:00 / park Javorka
Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová
ve spolupráci s dalšími organizacemi. Zajištěn program pro dospělé a děti všech věko14

POHÁDKOVÝ LES
15:00 / okolí Chaty U Floriána
Cesta pohádkovým lesem a bohatý program,
pěnové hrátky. Vstupné 50 Kč/dítě. Možnost
občerstvení i opečení vlastních buřtíků. Pořádá Rosa rodinné centrum.
AHASVÉR (ČESKÁ TŘEBOVÁ)
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Country. Pořádá Kulturní centrum
Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.
28/8 pátek

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

KOBYLINEC
VÝTVARNÝ HAPPENING POD ŠIRÝM NEBEM
11:00 / Kobylí důl
V uličce Kobylí důl v České Třebové budou
k vidění i ke koupi díla výtvarníků nejen
z České Třebové. Od 15:00 do 18:00 hod.
zahraje skupina Poutníci. Občerstvení zajištěno.

FEST.OV(NÍ) SVINNÁ 2020
16:00–22:00 / Svinná hřiště
Můžete se těšit na: Hanka Kosnovská a Veronique, Upside down!, Honza Křížek s kapelou, El Camino. Lístky za 150 Kč. Pro lístky
volejte na tel. 777 701 744.

15/8 sobota

27/8 čtvrtek

29/8 sobota

14/8 pátek

PŘES PRSTY (ČR)
21:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Film. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

MEDOUŠEK JE HRDINA
17:30 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Pohádka. Divadlo 100 opic. Pořádá Kulturní
centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

21/8 pátek

DO VĚTRU (SVITAVY)
18:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Folkrock s prvky jazzu. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

ZDENĚK BÍNA SÓLO
19:00 / Restaurace Vavřínovy lázně
Frontman skupiny -123 minut, excelentní
kytarista a zpěvák Zdeněk Bína ve svém sólovém akustickém projektu střídá jazz s latinou, flamenco s blues i cikánské melodie
s arabskými.
Zdeněk Bína je český kytarista a zpěvák.
V polovině 90. let vystupoval v kapele Walk
Choc Ice. Později však zakládá mnohem
úspěšnější kapelu -123 min, díky které se dostává do širokého povědomí na české scéně.
Spolupořadatelem akce je klub Modrý trpaslík.

26/8 středa

22/8 sobota

PRAVĚKÁ TAVBA MĚDI
12:00–16:00 / Pravěká osada Křivolík
Udělejte si sobotní odpolední procházku
do Pravěké osady Křivolík, kde proběhne experimentální hutnění měděné rudy.
Přijďte společně s námi objevovat technologie, které před tisíci lety umožnily revoluci lidské společnosti a vznik světa tak,
jak ho známe dnes. Více informací již brzy
na www.facebook.com/bacrie
EL-CAMINO
19:00 / park Javorka – Bennewitzův pavilon
Koncert. Pořádá Kulturní centrum Česká Třebová. Vstupné dobrovolné.

GULÁŠ FESTIVAL
10:00 / Přívrat
Jubilejní 10. ročník závodů ve vaření kotlíkového guláše. Pro mlsné jazýčky budou kromě soutěžních gulášů připraveny i loňský vítězný, maďarský nebo veselý guláš, grilovaná
kýta a mnoho dalších dobrot nejen z udírny.
Předpokládané zahájení ochutnávky gulášů
ve 14:00 hod. Doprovodný program: country
skupina PĚNA, Josef Švejk & c.k., ŠRAML aneb
Švejkův c.k. kabaret „Za Císaře Pána“, KontraBand (CZ/SK hity), Ready Kirken. Diskotéka.
Areál bude zastřešen proti slunci a dešti. Král
Miroslav a jeho družina zve všechny gurmány a přátele dobré zábavy. Vstupné dobrovolné.

SPORT
7/8 pátek

SVINNSKÝ ISCAREX KROS
17:00 / Svinná
Další ročník tradičního běhu ve Svinné. Přihlášky na místě od 16:00 hodin. Startovné:
100 Kč – dospělí (při online přihlášení
do 1. 8. 2020), 150 Kč – dospělí (na místě), 50 Kč
– mládež (při online přihlášení do 1. 8. 2020),
60 Kč – mládež (na místě), 100 Kč – přícho-
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zí (lidový běh – 2,7 km). Délka tratě: 5,4 km
a méně. Pořádá Jan Šimůnek.

VÍCEDENNÍ AKCE
6. 8. 2020
13. 8. 2020
20. 8. 2020
27. 8. 2020

FARMÁŘSKÉ TRHY
Staré náměstí
Město Česká Třebová pořádá farmářské trhy
každý čtvrtek v klidové zóně na Starém náměstí mezi 7. a 16. hodinou.
25–31/8

PRAVĚKÉ TÁBOŘENÍ
Pravěká osada Křivolík
Dobrovolná brigáda. Budeme pracovat
na stavbách i řemeslně tvořit – v režimu dva
dny práce, jeden den volna – řemesla. Dorazit je možné jak na celou dobu, tak i jen
na pár dní.
Ubytování ve vlastních, případně společných
stanech. Stravování vlastní nebo po dohodě
společné. Cena: zdarma (u řemesel a společné stravy bude vybírán příspěvek). Nutné
přihlášení na: marsalek.d@gmail.com.

KULTURNÍ CENTRUM
červenec–srpen

VODA
Městská knihovna
Výstava členů výtvarné skupiny Maxmilián.
20/7

SEMANÍN V UMĚNÍ
Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně
Pátrání po významných výtvarných dílech
z okolí Semanína – zveme Vás na dlouhodobou výstavu v semanínské zvonici od půlky
července. Max Švabinský, Rudolf Vejrych,
Mikoláš Aleš, Josef Holub, Josef Dastych,
Ernst Kaupa, Anton Schmid, Marianne Heinz,
Jaroslav Doležal, lidové malby, vzácné tisky
a jiné. Vstup na zazvonění u branky fary či
po domluvě na tel. č.: +420 608 731 831 nebo
e-mailu: rozmaryn@seznam.cz

11/6–30/8

Z KOZLOVSKÉ CHALOUPKY
Výstavní síň kulturního centra
Z důvodu rekonstrukce není Chaloupka
Maxe Švabinského v letošní sezóně přístupná, proto si část jejího interiéru a vybrané
reprodukce Švabinského děl budou moci
návštěvníci prohlédnout v kulturním centru.
Otevřeno denně 9–12 a 14–17 hodin. Vstupné dobrovolné.

17. 9. v 19:00 hod. KATEŘINA ENGLICHOVÁ
A VILÉM VEVERKA
27. 10. v 19:00 hod. KALLIOPÉ TRIO PRAGUE
A DAVID BEVERIDGE
Nezapomeňte si schovat žluté kartičky.

VRÁCENÍ VSTUPNÉHO
– BENNEWITZ FESTIVAL
Prosíme všechny, kteří mají vstupenky na Bennewitz festival, aby se dostavili na Informační centrum Česká Třebová, kde jim bude
vstupné vráceno. Nejzazší termín pro vrácení
je 30. 9. 2020. Po tomto termínu již nebude
vrácení vstupného možné.
Děkujeme za pochopení!

Kulturní centrum Česká Třebová ve spolupráci s Městským muzeem, DDM Kamarád, Rodinným centrem Rosa a DS Hýbl pořádají dne
15. 8. 2020 PIKNIK V JAVORCE.
Zajištěn program pro dospělé a děti všech
věkových kategorií.

DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

7/7–16/8

NÁHRADNÍ TERMÍNY KPH 2019/20:

PIKNIK V JAVORCE

VÝSTAVY

PERPETUUM MOBILE
Městské muzeum
Unikátní interaktivní výstava Perpetuum
mobile Aleše Drašnara ze Slavoňova představuje řadu replik historických strojů – pokusů
o sestrojení perpetua mobile – které si návštěvníci zkusí vlastnoručně rozpohybovat.
Návštěvníci mohou také nahlédnout do školního kabinetu fyziky a chemie, pobýt v herně
určené pro dětské i dospělé návštěvníky, kde
si lze vyzkoušet jednodušší fyzikální pokusy
či jen tak relaxovat při prolistovávání knih
na téma perpetuum mobile. V rámci výstavy
je připraven doprovodný program.

NÁHRADNÍ TERMÍNY JARO 2020:
29. 10. v 19:00 hod. SMÍM PROSIT?
16. 11. v 19:00 hod. SKLENĚNÝ STROP
30. 11. v 19:00 hod. ČAPEK
9. 12. v 19:00 hod. PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Nezapomeňte si schovat jarní červené průkazky.

6–31/8

OSVOBOZENÍ BEZ SVOBODY
Staré náměstí
Putovní výstava s příběhy pamětníků, do jejichž života zasáhly totality 20. století. Vybrané příběhy spojuje odpor proti totalitnímu
režimu a také jsou svázány s místy, kde bude
výstava instalována. Výstava Osvobození
bez svobody v Pardubickém kraji vypráví
o politických vězních Ladislavu Bartůňkovi
a Jaroslavu Vomočilovi, o veteránce Jarmile
Halbrštátové. Na výstavních panelech najdete také vzpomínky Richarda Husche z židovsko-německé rodiny, Anny Vašátkové nuceně vystěhované z rodného statku a dalších
pamětníků, kteří vyprávěli svůj příběh pro
Paměť národa.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

PROGRAM:
14:00 – začátek akce
14:30 – Jan Bílek – SŮL NAD ZLATO – Javorka u pramene
15:30 – ukázka výcviku dravců (sovy, orel,
jestřáb, káně, poštolka a další) – Javorka
u pramene
15:00–18:00 hry a dílničky pro děti
15:00–17:00 soutěže o vodníkův poklad
16:30 – piknik v trávě – perličky z historie
České Třebové – o vrtošivém počasí (pro
dospělé)
18:00 – koncert skupiny VOLNOST v Bennewitzově paviloně
Po celé odpoledne se můžete na rybníčku
projet na kánoích! Plavbu zajišťuje 5. oddíl
vodních skautů Č. Třebová.
Malování na obličej.
Občerstvení v Bosenském pavilonu a v dolní
části parku.
Odpolední program se koná po celém parku
Javorka s centrem u Bosenského pavilonu,
respektive u pramene Javorka.
Odpolední program se koná pouze za příznivého počasí, večerní za každého počasí.
Vstup zdarma!

Českotřebovský zpravodaj
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NAUČÍME TĚ SESTAVIT A NAPROGRAMOVAT ROBOTA
• Zajímá Tě nejen, jak věci vypadají, ale i jestli dobře fungují a plní svůj účel?
• Jde Ti matematika a rád(a) bys ji využil(a) pro něco tvůrčího?
• Jsi rebel(ka) a nechceš být jen řadový mobilní maniak a hltač PC her?
• Jsi týmový hráč a rád(a) se ujmeš i složitějšího úkolu, který je potřeba pro tým udělat?
• Máš zájem změřit síly se svými vrstevníky na mezinárodní soutěži a ukázat, co tvůj
robot dokáže?
Pak jsi to právě Ty, kdo by se měl ucházet o členství v našem 8–10členném týmu.
Prostřednictvím stavebnic LEGO Mindstorms EV3 dáváme technicky nadaným dětem prostor
pro jejich vyžití a zdokonalení se v kreativitě, logickém myšlení a psychické vytrvalosti. Stavbou jednoduchých mechanismů a programováním základních řídicích algoritmů pochopí
vzájemnou provázanost konstrukce, elektroniky a softwaru, kde sice jedno může zmírnit nedostatky druhého, nicméně vždy je nutno zachovat soulad všech tří složek, aby robot zvládl
požadovaný úkol.
Kurz je koncipován jako dvouletý s pravděpodobnou účastí na mezinárodní robotické soutěži, kde záleží na docházce, aktivitě a schopnostech. Kroužek je určen pro kluky i holky 6. až
9. tříd ZŠ a 1. až 4. tříd víceletých gymnázií. Případně může být při nenaplnění kapacity doplněn mladšími zájemci. Na nové i stávající studenty se těší Marek Volf.
Robokroužek probíhá během školního roku každou středu na oddělení Teenspace
v městské knihovně od 16 do 18 hodin.
Přihlášky zasílejte e-mailem na gabriela.bohackova@moderniknihovna.cz do 20. září 2020.

VODA
V červenci a srpnu bude v knihovně k vidění
výstava členů výtvarné skupiny Maxmilián.

LETNÍ BONUS PRO ČTENÁŘE
– VÝPŮJČKY NA 45 DNÍ!
Půjčit si knihu a odjet na chatu? 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 22. června do 17. srpna budou mít automaticky výpůjční lhůtu 45 dní.
Pokud by ani to nestačilo, můžete si výpůjčky
jako obvykle sami prodloužit přes své čtenářské konto, napsáním na info@moderniknihovna.cz nebo volejte 732 756 827.

členové Robokroužku s Markem Volfem krátce po Robotiádě v roce 2020 / foto: red

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ
V SOUTĚŽI RADNIČNÍ LISTY ROKU 2020
Na začátku roku jsme se přihlásili do soutěže
Radniční listy roku 2020, pořádané spolkem
Kvalikom. Zajímal nás názor odborné poroty
na Českotřebovský zpravodaj, který vydává
městská knihovna ve spolupráci s městem
Česká Třebová.
V kategorie nad 10 tis. obyvatel jsme se umístili na 2. místě v Pardubickém kraji, a poté
jsme z 57 účastníků této kategorie získali
29. místo v celostátním kole.
Podle hodnocení: „Zpravodaj nabízí široký
záběr témat, není orientovaný pouze na jedno
téma, ale je schopen oslovit čtenáře všech věkových kategorií. Přitom nevybočuje z mantinelů účelu radničního zpravodaje. Články jsou
navíc po textové stránce kvalitně zpracované,
jsou čtivé a poutavé.“
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PŘENESTE SI SVŮJ
ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ
DO CHYTRÉHO TELEFONU
Pokud již nechcete mít peněženku plnou
různých členských a slevových karet, můžete
využít aplikaci Stocard, která umožňuje jejich
přenesení do chytrého telefonu a přidat k
nim i průkaz do knihovny. Nyní tuto možnost
nabízíme i pro naše čtenáře na oddělení pro
dospělé (Smetanova ulice). Služba je poskytována zdarma všem čtenářům s platnou
registrací. Podmínkou je vlastnictví originálního a platného průkazu do Městské knihovna Česká Třebová. I nadále platí, že čtenářský
průkaz jen nepřenosný.
Podrobnosti a jednoduchý návod najdete
na https://moderniknihovna.cz/cs/sluzby/
ctenarsky-prukaz-v-chytrem-telefonu.

Městská knihovna je od 1. července
do 31. srpna otevřena v letní provozní
době. Návštěvníci mohou využívat všechny služby knihovny. Další informace a aktuální otevírací dobu naleznete na webové
stránce
https://moderniknihovna.cz/cs/
nebo https://www.facebook.com/mekct/.
Psát můžete na info@moderniknihovna.cz
nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka Parník).

ilustrační foto: Michal Denár
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MĚSTSKÉ MUZEUM

ČESKOTŘEBOVSKÉ JABKANCE

STÁLÉ EXPOZICE: DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY

NA SEZNAMU NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY PARDUBICKÉHO KRAJE

Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí
8–18 hodin.

pokračování článku z titulní strany >

VÝSTAVA
Unikátní interaktivní výstava Perpetuum
mobile Aleše Drašnara ze Slavoňova představuje řadu replik historických strojů – pokusů o sestrojení perpetua mobile – které
si návštěvníci zkusí vlastnoručně rozpohybovat. Návštěvníci mohou také nahlédnout
do školního kabinetu fyziky a chemie, pobýt
v herně určené pro dětské i dospělé návštěvníky, kde si lze vyzkoušet jednodušší fyzikální
pokusy či jen tak relaxovat při prolistovávání
knih na téma perpetuum mobile.
V rámci výstavy je připraven doprovodný program. Výstava potrvá do neděle
30. srpna 2020.

VÝSTAVA V KULTURNÍM CENTRU
Výstava Z kozlovské chaloupky je přístupná
ve výstavní síni kulturního centra.
Z důvodu rekonstrukce je Chaloupka Maxe
Švabinského v letošní sezóně zavřená, proto
si část jejího interiéru a vybrané reprodukce
Švabinského děl budou moci návštěvníci
prohlédnout v kulturním centru. Výstava
potrvá do neděle 16. srpna 2020. Otevřeno denně 9–12 a 14–17 hodin. Vstupné dobrovolné.

Po rozšíření brambor v Čechách vzniká nepřeberné množství receptů na pokrmy, v nichž jsou
brambory hlavní surovinou. Bramborové placky se pekly na různých místech a patřily k levným a na přípravu nenáročným pokrmům. Z dosavadních zjištění však vyplývá, že příprava
českotřebovských jabkanců je unikátní záležitostí v rámci celé ČR. Proto Městské muzeum
Česká Třebová nominovalo tradiční výrobu jabkanců v České Třebové na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Rada Pardubického kraje
zápis schválila v červnu letošního roku. Takzvaným nositelem statku, tedy tím, kdo se
o udržení tradice pečení jabkanců stará, je Spolek od sv. Kateřiny. Zápisem na zmíněný seznam se Spolek od sv. Kateřiny hlásí k tradici, kterou chce – věřím, že stejně jako
všichni Českotřebované – uchovat pro budoucí generace. Za péči spolku o jabkancovou
tradici bych chtěla srdečně poděkovat.
Jana Voleská, městské muzeum

Důkazem snahy o uchování tradice je konání již 60. ročníku Jabkancové pouti, který
proběhne 21. listopadu. Prodej jabkanců začíná od 7:00 hod. a odpolední program tradičně
zajistí hlášení policajta s paní purkmistrovou, vystoupení Jabkancových umělců a hudební
skupiny Šutr. Kulaté výročí se sluší oslavit, proto na letošní Jabkancové pouti vystoupí známý
imitátor Petr Jablonský a na závěr pouti proběhne slavnostní ohňostroj.
Stánkový prodej pouťového zboží po celý den je samozřejmostí a doufejme, že rekonstrukce
mostu přes Třebovku se podaří včas a návštěvníci pouti si užijí 60. ročník Jabkancové pouti
i s procházkou přes nový most.
Eva Motyčková, Jitka Hanzlíčková

Výstava Z kozlovské chaloupky ve výstavní síni kulturního centra / foto: Michal Horák

AKCE
Městské muzeum Česká Třebová a další organizace zvou v sobotu 15. srpna 2020 na Piknik v Javorce, podrobný program na plakátech a webových stránkách Kulturního
centra Česká Třebová.
Městské muzeum si pro Vás připravilo hru
pro děti O vodníkův poklad (15–17 hodin)
a Perličky z historie České Třebové na téma
Vrtošivé počasí (16:30 hodin).

NOVÁ PUBLIKACE
V těchto dnech vydalo Městské muzeum
Česká Třebová novou publikaci Jaroslava
Lopoura Filmová Česká Třebová, svazek
druhý. Českotřebovské filmové a divadelní osobnosti.
Ve své práci se autor soustředil na významné
filmové, divadelní a další osobnosti se vztahem k České Třebové. Čtenář tak v publikaci
nalezne téměř čtyři desítky jmen z oblasti
profesionální kinematografie, divadla a dalších médií.
Publikaci je možné zakoupit v recepci muzea
(TIC) za 279 Kč. V prodeji je stále i Filmová
Česká Třebová, svazek první. Českotřebovská
kina v letech 1911–2015 od téhož autora,
a to za cenu 160 Kč.
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku
https://www.facebook.com/mmctcz.

ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKY:
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO – nově zpřístupněn bez nutnosti objednání
červenec–srpen: otevřeno od úterý do soboty 9–12 a 13–17 hodin, v neděli 13–17 hodin
Upozorňujeme návštěvníky, že provoz může být omezen během konání církevních obřadů.
Z důvodu rekonstrukce je vstup bočním vchodem z Hýblovy ulice.
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
Upozorňujeme návštěvníky, že z důvodu rekonstrukce bude Chaloupka Maxe Švabinského
v Kozlově po celou sezónu 2020 uzavřena.
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KURZY ALFA V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Uctění památky mistra Jana Husa v parku Javorka 6. července 2020 / foto: Michal Horák

ZAMYŠLENÍ NA SRPEN 2020
BOŽÍ BLÍZKOST
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu. Zdálky je ti jasné, co chci
dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo
na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat
při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl: Snad mě
přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná; noc jako den
svítí, temnota je jako světlo. Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě
vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň; podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky,
toho jsem si plně vědom. Žalm 139, 1-4.9-14
Před představou Boha jako strážce a soudce mnozí utíkají. Avšak na druhou stranu ve chvíli
ohrožení a temnoty – té, která přichází zvenku, ale i té, která nás chce ovládnout zevnitř –
toužíme po záchraně, po pomoci, po blízkosti někoho, kdo nás má rád, komu na nás záleží.
Slova 139. žalmu jsou vyznáním důvěry v toho, který nám daroval život, který nás nejen utkal
v životě matky, ale který je nám nablízku a dává našemu životu smysl i v těžkých chvílích
a na temných místech.
Pro toho, kdo chce uniknout spravedlnosti, jsou nejspíš slova tohoto žalmu nepříjemná. Pro
toho, kdo ví, že žije z milosti a je na ni v každé chvíli odkázán, jsou však ujištěním, že právě v situacích, kdy se mu zdá, že na něj Bůh zapomněl a je mu vzdálen, Hospodin zůstává nablízku.
On má moc proměnit i tu nejtemnější noc ve světlo. A jistě ne náhodou se tak děje i v centru vánočního a velikonočního příběhu. Právě ve chvílích největší bezbrannosti a bezmoci je
nám svou zachraňující láskou nejblíž. Kéž to smíte zakoušet nejen na svých prázdninových
cestách, vám přeje
Štěpán Klásek, Církev československá husitská

Také v našem městě bude moci proběhnout
kurz seznamující se základy křesťanství.
Kurzy Alfa se konají po celém světě. V ČR
je v současnosti pořádá asi dvanáct církví
na desítkách míst.
Od 15. září se tyto kurzy budou konat
na katolické faře v Klácelově ulici a potrvají do 24. listopadu 2020. Každé z jedenácti
úterních setkání přinese krátkou přednášku
a přátelskou diskusi, jedno setkání se uskuteční také v sobotu. Témata Alfy jsou univerzálně křesťanská a drží se především bible.
Účastníci se dovědí, v čem vidí křesťané smysl života, co pro ně představuje postava Ježíše nebo co vlastně znamená věřit.
Těšíme se na každého, kdo chce poznat to
nejdůležitější z křesťanství, setkávat se v přátelské atmosféře a seznamovat se s křesťany,
kteří nežijí svou víru jenom za tlustými zdmi
kostela. Za přípravný tým kurzů Alfa zve
text a foto: Jakub Brdíčko

SLUŽBY AUDIOHELPU V ROCE 2020
Audiohelp je poradna pro osoby se sluchovým postižením. Sídlí na dětské poliklinice
v Ústí nad Orlicí. Pomáháme s výběrem kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké pomůcky mají lidé nárok. 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 2020 služby
sociální rehabilitace, poradenství pro sluchově postižené poskytovat jedenkrát měsíčně.
ÚTERÝ: 11. 8. 2020
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 e-mailu audiohelpuo@seznam.cz, tel. 777 882 337.
Facebook: Audiohelp z.s.
Zuzana Poláková

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
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INZERCE

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI V DOMOVĚ PRO SENIORY
Měsíc červen přinesl další rozvolňování bezpečnostních protikoronavirových opatření.
Opatrně, s respektem k závažnosti onemocnění covid 19, bylo možné obnovit některé
skupinové aktivity (volnočasové kluby). Obnoveno bylo zatím skupinové cvičení a čtení
na pokračování. Oba kluby se pořádají pro
menší kolektiv seniorů, cvičení bylo z původních 16 účastníků rozděleno na dvě skupiny.
Věříme, že situace bude i nadále příznivá,
budeme moci pokračovat s dalšími skupinovými aktivitami a postupně se vracet do „normálních“ zajetých kolejí.
Kulturní akce – hudební vystoupení stále
pokračují ve formě koncertů pod balkony.
V měsíci červnu přišli opět zahrát pánové
z Jabkancového Šlapeta, pan Skalický (kytara), Zoubek (harmonika), Janíček (basa), Chudý (housle) a paní Bucháčová (zpěv). Tentokrát počasí přálo a vystoupení se odehrálo
ve venkovních prostorách před budovou A.
Poslední červnové dny jsme nejen uživatelům, ale i personálu zpříjemnili kvízem „Přísloví napoví“. Úkolem bylo vzpomenout si
na české přísloví, uznávali jsme i pranostiku.
Za správnou odpověď čekala každého malá
sladká odměna.
V červnu dostal Domov k dispozici i finanční
prostředky z projektu Giving Friday – „Propojujeme generace“, které se pomocí internetového hlasování podařilo vysoutěžit
k 1. 3. 2020 a které budou sloužit na podporu
Tematických dnů (spolupráce seniorů a dětí
ze ZŠ a MŠ). Ještě jednou bych tedy při této
příležitosti ráda poděkovala všem, kteří se
hlasování na webových stránkách Orlického
deníku v měsíci únoru účastnili a podpořili
svým hlasem českotřebovský Domov pro seniory. Díky!
Helena Mechlová, aktivizační pracovnice

koncert pod balkony – Jabkancové šlapeto

SENIOR DOPRAVA
Senior doprava ČČK Česká Třebová je určena 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 plánovanou jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel.
728 417 506.
Doprava pro Vás jezdí každý pracovní den od 7:00 do 18:00 hodin. Cenu
přepravy a podmínky využití zjistíte
na http://www.cckuo.cz/doprava.htm nebo
na telefonním čísle pro objednání.

Uzávěrka příštího čísla
je 14. srpna 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
www.ceskotrebovskyzpravodaj.cz

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY ZUBNÍ LÉKAŘI – SRPEN
1.–2. 8. 2020 MUDr. Kumpoštová Lucie, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 778 133 117
8.–9. 8. 2020 MUDr. Lohrer Pavel, Česká Třebová, Masarykova 1071, tel. 465 534 834
15.–16. 8. 2020 MUDr. Martinková Blanka, Choceň, Pernerova 1573, tel. 465 471 692
22.–23. 8. 2020 MUDr. Moučková Sylva, Choceň, Dolní 253, tel. 720 699 489

29.–30. 8. 2020 MUDr. Podgorný Radim, Vysoké Mýto, Gen. Závady 116, tel. 465 423 957
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
KAMARÁD
NABÍDKOVÝ KATALOG
Školní rok 2020/2021

KURZY PRO DOSPĚLÉ
Keramika dospělí I.: určeno pro dospělé,
kteří by se rádi chtěli naučit práci s keramickou hlínou a nemají mnoho zkušeností s touto činností. Postupně se budeme seznamovat s keramickými technikami a způsobem
zdobení výrobků. Výrobky budeme prezentovat na výstavách.
1× týdně 105 minut, garance 42 hodin. Cena
3000 Kč na školní rok. SS 501
Vedoucí ZK: Iveta Mutlová, DiS.
Schůzky: pondělí 18:00–19:45
(zahajovací schůzka 5. 10. 2020 v 18:00 – již
budeme pracovat)
Keramika dospělí II: určeno pro dospělé. Výroba keramických předmětů různými technikami, účast na výstavách.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin. Cena
3000 Kč na školní rok. SS 502
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: úterý 17:45–19:45
(zahajovací schůzka 6. 10. 2020 v 17:45 – již
budeme pracovat)
Šijeme pro radost i užitek: určeno pro dospělé. Zaměříme se především na šití na šicím stroji. Ušijeme si doplňky do domácnosti,
kabelky, hračky ale především to, o co budete
mít zájem… Nejedná se o kurz šití konfekce.
Šití z nových látek, ale i recyklace, např. košil,
riflí… Vhodné i pro začátečníky. Možnost zapůjčení šicího stroje (k dispozici 2 ks)
Cena 1200 Kč na školní rok (v ceně není zahrnutý materiál). SS 503
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: čtvrtek 15:30–19:30 1× za měsíc
4 hodiny, garance 24 hodin
(zahajovací schůzka 1. 10. 2020 v 15:30)
Herní klub Kamarád: věkové rozpětí
9–99 let, klub zaměřený na hraní deskových
a karetních her. Máš doma hru, se kterou si
nevíš rady? Rádi se ji s tebou naučíme, vysvětlíme a zahrajeme! Jedná se o hry: Bang!,
Osadníci z Katanu, Carcassonne, Diskwars,
Gloom, Jungle Speed!, Malacca, Blafuj! Součástí budou i nepravidelné turnaje o ceny.
1× týdně 120 minut, garance 48 hodin (Někdy se kroužek i protáhne v závislosti na hře.)
Cena pro děti: 750 Kč na školní rok. SS 504
Cena pro dospělé: 750 Kč na školní rok.
SS 505
Vedoucí ZK: Pavel Suchý
Schůzky: pondělí 17:00–19:00
Pletení z pedigu a drátování: určeno pro
dospělé. Pletení z přírodního materiálu pedig, elhar šňůra, pedigová šéna. Pletení ošatek, košíků, květináčů a různých bytových
dekorací a doplňků. Naučíme se pracovat
s černým drátem a vytvářet z něj neobvyklé
dekorace zdobené nejen korálky. Vyrobíme
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si drátované ozdoby, ale i praktické věšáčky,
mísy…
Který materiál zvolíme pro následující schůzku, se budeme vždy domlouvat dle preferencí přihlášených účastnic.
Cena 1200 Kč na školní rok (v ceně není zahrnutý materiál). SS 506
Vedoucí ZK: Lada Pouková
Schůzky: čtvrtek 15:30–19:30 1× za měsíc
4 hodiny, garance 24 hodin
(zahajovací schůzka 1. 10. 2020 v 16:00)
Španělština pokročilí: určeno pro dospělé.
Kurz bude zaměřen na aktivní užívání španělštiny v praxi. Studenti se během školního
roku naučí nenásilnou formou základy španělské gramatiky a dozví se mnoho zajímavostí z hispánské kultury. Kurz je pokračováním kurzu z minulého roku. Předpokládá se,
že účastník už bude mít základy španělštiny.
Na první schůzce bude předán seznam termínů.
1× za 14 dní 90 minut, garance 18 hodin.
Cena 1200 Kč na školní rok. SS 507
Vedoucí ZK: Mgr. Nikol Zavřelová
Schůzky: pondělí 17:15–18:45

Od 1. 8. 2020 nové webové stránky

ddmkamarad.eu

NABÍDKA KREATIVNÍCH KURZŮ
PRO VEŘEJNOST VE ŠKOLNÍM ROCE
2020/2021
Některé kurzy mají akreditaci MŠMT a jsou
vhodné pro pedagogy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Nabízíme: keramické kurzy, potisk textilu,
foamiran květy, pletení z pedigu, sklářské
techniky, výroba šperků, scrapbooking, ebru
– malování na vodní hladině aj.
Sledujte
aktuální
nabídku
na www.ddmkamarad.eu

VOLNOČASOVÝ KLUB RÉBUS
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová nabízí volnočasový klub Rébus. Srdečně jsou zváni mladí lidé nad 9 let. Možnost využití stolního fotbalu, Xboxu 360,
kulečníku, 5× notebook – vstup zdarma.
Otevírací doba od září 2020:
PO, PÁ: 14:30–17:30
ÚT, ST, ČT: 15:00–18:00
Klub se nachází na adrese ul. Matyášova 983,
Česká Třebová (bývalá Domovinka).
V případě dotazů kontaktujte paní Pavlu
Šedivou nebo Hanu Janošíkovou na kontaktech uvedených na straně 22.

Úřední hodiny DDM Kamarád od 1. 9. 2020
Pondělí

9:00–11:00

13:00–16:30

Středa

9:00–11:00

13:00–16:30

ELEKTRONICKÉ PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZŮ DDM KAMARÁD
Vážení rodiče, děti a další zájemci, pro přihlašování do zájmových útvarů a kurzů DDM KAMARÁD Česká Třebová je spuštěn nový administrátorský systém. Při přihlášení je třeba provést jednoduchou registraci. Systém vás navede, jak při přihlášení postupovat. Věříme, že si
vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších
dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat. Na ddmkamarad.eu, záložka Kontakty, jsou telefonní
a e-mailové kontakty na zaměstnance DDM, kteří Vám velmi rádi pomůžou.
V novém školním roce 2020/2021 probíhá přihlašování do zájmových útvarů a kurzů
elektronickou formou na nových webových stránkách ddmkamarad.eu.
Přihlašování bude spuštěno od 1. 8. 2020.
Prosíme, vyplňujte pečlivě všechny uvedené údaje včetně velmi důležitých kontaktů na Vás,
e-mailových adres, telefonů a rodných čísel. Vaše údaje podléhají přísnému utajení a nebudou poskytnuty třetím osobám.
U větší části kroužků je již kompletně připravený rozvrh pro školní rok 2020/2021, další budeme průběžně upřesňovat. V druhé polovině září bude rozvrh kompletní. Doporučujeme neváhat s přihlašováním z důvodu omezených kapacit jednotlivých učeben DDM. Po registraci
a výběrů kroužků a kurzů musí být přihláška schválena příslušným vedoucím oddělení. Poté
administrátorský systém automaticky odesílá na Vámi uvedené e-mailové adresy informaci
spolu s pokyny pro provedení úhrady bankovním převodem.
Přihlášku je potřeba si stáhnout z Vašeho účtu, kde jste se registrovali, je zapotřebí ji vytisknout, podepsat. Přihlášku nám doneste do DDM Kamarád nebo ji vhoďte do naší schránky
v budově DDM Kamarád, Sadová 1385, Česká Třebová.
Prosíme o jejich doručení do kanceláře DDM Kamarád, jinak budou ze systému odstraněny
a místa uvolněna pro další zájemce. Platbu za kroužky proveďte bankovním převodem nebo
v hotovosti v kanceláři DDM Kamarád nejpozději do 9. října 2020. Informační schůzky s rodiči a přihlášenými účastníky proběhnou v týdnu od 5. do 9. října 2020 (pokud nebude
uvedeno jinak). Sledujte termíny zahajovacích schůzek. Zveřejněno v druhé polovině
září na webu DDM Kamarád
• Přihlásit do kroužku se musíte, i když jste chodili již v loňském roce!
• Přihlásit se můžete pouze touto cestou – tedy elektronicky na webu ddmkamarad.eu
• Pokud se nemůžete přihlásit sami, přijďte do DDM Kamarád – během úředních hodin a pracovníci Vám s vyplněním pomohou.
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY PROBÍHAJÍCÍ
V PROSTORÁCH:
ZŠ HABRMANOVA V ČESKÉ TŘEBOVÉ

NABÍDKOVÝ KATALOG
KROUŽKY PRO DĚTI
Školní rok 2020/2021

JAZYKOVÉ KROUŽKY
Hrátky s angličtinou (1. a 2. třída)
Angličtina pro děti (3. až 5. třída)

VÝTVARNÉ KROUŽKY
Keramika začátečníci
Keramika pokročilí
Výtvarný kroužek Šikula (1. až 5. třída)
Výtvarný kroužek Arte
Kroužek šití Jehlička
Textil creativ
Malý knihař

PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY
Malý vědec
Rybáři mladší
Rybáři starší

HUDEBNÍ OBORY
Kytara začátečníci
Kytara pokročilí
Ukulele začátečníci
Flétna – individuální výuka
Keyboard – individuální výuka
Žesťové nástroje

SPORTOVNÍ KROUŽKY
Šachy začátečníci
Šachy pokročilí
Exotické tance
Street dance
Jumping KIDS I.
Jumping KIDS II.
Pole Dance KIDS
FIT
Cvičení čtyř směrů
Kruháč

OSTATNÍ
Plastikoví modeláři
MasterChef I.
MasterChef II.
Malý cukrář
Compík
Tvorba webových stránek
Divadelní kroužek Knoflíček
Hraničáři mladší
Hraničáři starší
Minecraft
Herní klub Kamarád

Klub deskových her
Keramika

ZŠ NĚMČICE

1. stupeň ZŠ
Děti na startu
Jóga pro děti
Angličtina (2. třída)
Angličtina (1. třída)

Počítačový kroužek
Taneční kroužek
Angličtina (1. třída)
Angličtina (2. třída)

2. stupeň ZŠ
Výtvarný kroužek

Ukulele začátečníci

1. i 2. stupeň ZŠ
Pokusohraní
Kruháč
Kuchtíci
Mix dance

Sportovní kroužek
Angličtina
Keramický kroužek
Předškolák

ZŠ NÁDRAŽNÍ V ČESKÉ TŘEBOVÉ

ZŠ SPECIÁLNÍ

1. stupeň ZŠ
Angličtina (1. a 2. třída)
Výtvarná výchova (2. až 4. třída)
Výtvarná výchova (4. až 7. třída)
Hravá jóga (1. až 3. třída)
Hravá jóga (4. až 5. třída)
Šikovné ruce (2. až 5. třída)
Šikovné ruce (2. až 5. třída)
Keramický kroužek

ZŠ A MŠ DAMNÍKOV
ZŠ SEMANÍN

Keramický kroužek
ZK probíhají také na ZŠ Březová nad Svitavou.
Nabídku kroužků probíhající v prostorách
DDM Kamarád a škol včetně podrobností
naleznete na ddmkamarad.eu.

1. i 2. stupeň ZŠ
Sportovní gymnastika (4. až 9. třída)

ZŠ ÚSTECKÁ V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Tvoření nás baví
Angličtina (1. a 2. třída)
Angličtina (3. až 5. třída)
Kroužek sportovních her (1. až 5. třída)
Keramický kroužek
Počítačový kroužek I.
Počítačový kroužek II.
Jóga
Od všeho trochu

VOŠ A SŠT V ČESKÉ TŘEBOVÉ
Naprogramuj si svého robota
Elektrotechnické hrátky
Hrátky se dřevem
Letecký modelář
Parkour

ZŠ DLOUHÁ TŘEBOVÁ
Výtvarný kroužek
Sportovní kroužek
Pěvecký kroužek
Kroužek deskových her
Klub Kamarád

Den dětí v Javorce 1. 6. 2020 pořádal DDM Kamarád
/ foto: Michal Horák

ZŠ A MŠ ŘETOVÁ
Sportovní hry
Hrátky s PC
Keramický kroužek
Zpívánky
Zdravé cvičení

ZŠ TŘEBOVICE
Ruční práce
Sportovní kroužek
21
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Bazar dětského a kojeneckého oblečení, oblečení pro „teenagery“, autosedaček, hraček, postýlek a dalších věcí pro děti
Příjem zboží

středa 23. 9. 2020

9:00–11:00

13:00–17:00

Prodej zboží

čtvrtek 24. 9. 2020

9:00–11:00

15:00–17:00

Výdej zboží*

pátek 25. 9. 2020

15:00–16:00

*Nutné vyzvednout 25. 9. 2020 v určeném čase. V případě nevyzvednutí propadají věci charitě!!!
Oblečení je možné označit dopředu! Seznam a informace k označení oblečení bude na našich
stránkách v sloupečku „naše akce” pod letáčkem Bazaru nebo k vyzvednutí v kanceláři.
Poplatek za příjem zboží – POZOR ZMĚNA
0–30 ks		
50 Kč
31–60 ks		
100 Kč
61–120 ks
160 Kč
121–200 ks
220 Kč
201 a více
300 Kč
kočárek		
20 Kč
sedačka		
20 Kč
postýlka		
20 Kč

KRUHÁČE V JAVORCE
Každé pondělí 17:00–18:00
Každý sudý čtvrtek 17:00–18:00
• dynamické kruhové tréninky
• na čerstvém vzduchu
• za každého počasí
• mnoho cvičebních pomůcek
• cvičení s vlastní vahou těla
Pod vedením Honzy Veleckého
tel.: 603 158 396
e-mail: velejan@centrum.cz
Cvičíme od pěti cvičících
Cena za lekci 80 Kč
Sraz u Bosenského pavilonu

CVIČENÍ ČTYŘ SMĚRŮ
Každé pondělí 17:00–18:00
Meditace pohybem. Jedná se o súfijské cvičení – čtyři směry. Meditace pohybem. Jednoduchá forma pohybu všech věkových
kategorií s využitím uvědomělého dýchání.
Povzbuzuje a harmonizuje náš energetický
systém. Pomáhá uvolnit vnitřní napětí a dovoluje energii srdce volně proudit.
• cvičení s hudbou
• venku za každého počasí
• karimatku s sebou
Pod vedením Gaby Velecké
tel.: 602 143 371
e-mail: gabrielavelecka@seznam.cz
Cvičíme od pěti cvičících
Cena za lekci 80 Kč
Sraz u Bosenského pavilonu

KRIZOVÉ CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO, O. P. S. ŽAMBERK
Procházíte těžkým životním obdobím v souvislosti např. s rozpadem vztahu, ztrátou blízké
osoby, zdravotních nebo finančních potíží? Nebo se objevují těžkosti u vašich dětí, ať už
ve škole nebo doma?
Krizové centrum nabízí:
Pomoc v akutní krizi – náhlá těžká událost, dlouhodobě nahromaděný stres.
Terapie a psychologické poradenství – terapeutické a psychologické služby pro dospělé
i děti: zvládnutí stresu, neshod v rodině nebo zaměstnání, zvládnutí péče o dítě, výchovné
problémy dětí, podpora vztahu rodič a dítě.
Provázení obtížnými rozhovory – v oblasti domluvy např. partnerů v rozvodovém řízení –
forma styku, výše výživného; či jiných rodinných záležitostí a problematik.
Odborné sociální poradenství – pomoc a podpora při jednání a komunikaci; pomoc při
sepisování návrhů, žádostí, odvolání, smluv, při hledání bydlení, při vyřizování osobních dokladů, při hledání práce, při sestavování dokumentů – životopis, motivační dopis.
Prostory KC disponují velkou vybavenou hernou a menšími konzultačními místnostmi. V terapeutické práci využíváme rozhovoru, prvků herní terapie, práci na terapeutickém pískovišti,
arteterapii a metodu Práce v hliněném poli®.
Do KC se dá zavolat, napsat, objednat nebo osobně přijít, a to i anonymně.
Naše služby poskytujeme BEZPLATNĚ.
Najdete nás: Masarykovo náměstí 86, 564 01 Žamberk
T: 725 838 129, 725 838 127
E: kcza@pestalozzi.cz
https://pestalozzi.cz/
https://www.facebook.com/kczamberk/
Sabina Hortlíková, vedoucí KC Žamberk
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Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat
pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají
cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji
a osobnímu růstu.
Mladí lidé
• Účastnit se mohou mladí lidé ve věku
18–30 let z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie,
Turecka a zemí sousedících s EU. Musí být zaregistrovaní do Databáze Evropského sboru
solidarity, aby se mohli účastnit aktivit a projektů Evropského sboru solidarity.
• Vycestovat až na 12 měsíců v rámci těchto
projektů.
Projekty dobrovolnictví, stáže a pracovní
místa lze vyhledávat v Databázi Evropského sboru solidarity. V případě zájmu o dobrovolnictví lze v Databázi akreditovaných
organizací vyhledat konkrétní hostitelskou
nebo podpůrnou organizaci dle oblasti zájmu budoucího dobrovolníka. Skrze databázi
mohou být mladí lidé také osloveni organizacemi na základě vyplněného profilu.
V případě zájmu kontaktujte paní Ing. Hanu
Milerovou na níže uvedeném kontaktu. DDM
Kamarád je hostitelská i vysílající organizace.

Kontaktní informace na pracovníky
DDM Kamarád
Mgr. Endyšová Jana, DiS.
ddm.kamarad@centrum.cz
mobil: 777 292 242
Mgr. Mutlová Iveta, DiS.
ddm.iveta@centrum.cz
mobil: 777 292 218
Ing. Milerová Hana
ddm.hana@centrum.cz
mobil: 736 694 671
Mgr. Slouková Zlata
ddm.zlata@centrum.cz
mobil: 777 292 244
Janošíková Hana
ddm.hanaj@centrum.cz
mobil: 739 242 326
Cupalová Pavla
ddm.ekonom@centrum.cz
mobil: 702 406 782
Kontaktní informace Klub Rébus:
Bc. Šedivá Pavla
klub.rebus@centrum.cz
mobil: 608 179 323

Dům dětí a mládeže Kamarád
Sadová 1385, Česká Třebová
E-mail: ddm.kamarad@centrum.cz
www stránky: ddmkamarad.eu
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ROSA RODINNÉ CENTRUM
PRAVIDELNÝ PROGRAM 2020
Po

8:30–12:00

Dopoledne pro rodiče s dětmi do 18 měsíců
+ laktační poradna

Út

8:30–12:00
17:30–19:00

KLUB Rosteme spolu s prvky jógy
Klub pro těhotné ženy,
Kurz předporodní přípravy s PA jinak

St

8:30–12:00
15:30–17:30
18:00–19:00

ROSIČKA A HERNA s multismyslovým relax. prostorem
Multismyslový prostor – otevřeno po předchozí tel. domluvě
TRIBAL

Čt

8:30–12:00
14:00–17:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně
VÝUKA ANGLIČTINY A MATEMATIKY

Pá

8:30–12:00

Setkávání rodičů s dětmi v herně

So / Ne

VYUŽIJTE NÁŠ PROSTOR PRO VAŠE RODINNÁ SETKÁNÍ!
Info na tel: 724 986 435 Šárka Březinová

KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM ZDARMA
Jak efektivně pracovat s počítačem a nalézt zaměstnání
Termín: středa 19. 8. 2020
Čas: 9:00–12:25 nebo 14:00–17:25
Obsah:
Dopoledne
9:00–9:45

Efektivní využití počítače a vytváření dokumentů – Microsoft Word

9:50–10:35

Internet a sociální sítě

10:50–11:35

Jak napsat perfektní životopis a motivační dopis

11:40–12:25

Kde a jak hledat a nalézt zaměstnání

Odpoledne
14:00–14:45

Efektivní využití počítače a vytváření dokumentů – Microsoft Word

14:50–15:35

Internet a sociální sítě

15:50–16:35

Jak napsat perfektní životopis a motivační dopis

16:40–17:25

Kde a jak hledat a nalézt zaměstnání

Můžete se účastnit i jen některých témat, vyberte si, co Vás zajímá.
Každý z účastníků bude mít k dispozici náš notebook s připojením k internetu.
Místo konání: Domeček Arpo, Průchodní 654, Česká Třebová
(1. patro, vstup branou ze zadní části budovy)
Přihlášení: do 17. 8. 2020 nám napište na e-mail skoleni@educadvice.cz nebo volejte
a případně pište na telefonní číslo 736 111 611. Do emailové zprávy nebo SMS prosím
uveďte:
- Vaše jméno a příjmení, telefonní kontakt
- kdy se zúčastníte (dopoledne nebo odpoledne)
- které téma Vás zajímá, na které téma přijdete (přijďte na všechna témata nebo jen na vybraná)
Počet míst je omezen. V případě zájmu o jiný termín se také ozvěte, nabídneme Vám jiný
termín. Na setkání se těší EducAdvice o.p.s.

PŘIHLAŠUJTE SE NA:
10–14/8 příměstský tábor s angličtinou „Svět
sportů“, pro děti 8–14 let

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ROSY
Otevření herny je možné vždy po předchozí
tel. domluvě. Pro aktuální aktivity a činnosti
sledujte náš facebook Rosa rodinné centrum.
Kontakt
724 986 435 Šárka Březinová
603 788 952 Pavla Jansová
e-mail: rcrosact@seznam.cz

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, O.P.S.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:
Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je bezplatné školení na PC, které probíhá individuálně na předem sjednaných schůzkách. Jedná se o základní obsluhu počítače, vysvětlení
internetu včetně komunikace, ovládání základních kancelářských programů.
Dále služba zahrnuje nácvik různých činností
a dovedností, zprostředkování kontaktů se
společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně postiženým od 19 do 64 let a seniorům v nepříznivé sociální situaci. Služba je bezplatná.
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení
kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek
rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou
zaměstnanci Centra.
Obrátit se na nás můžete:
Osobně: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí
(vysoká budova RC Aktiva, 3. poschodí)
Telefonicky: 465 525 324, 775 693 985,
775 693 983
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz,
zlata.spakova@czp-pk.cz
Více informací naleznete na www.czp-pk.cz
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ŠKOLKO… VELKÉ DÍKY!
Rádi bychom touto cestou poděkovali celému kolektivu MŠ U Stadionu Č.T. v čele s paní
ředitelkou Lídou Pechancovou.
Doba, kterou jsme poslední měsíce všichni
prošli, nebyla jednoduchá pro nikoho (nejistota, pocit ohrožení, strach z budoucnosti…)
Přes všechno, co je za námi, je na místě ob-

rovské poděkování, poklona až na zem a klobouk dolů před naší milovanou školkou.
Naše děti jsou tento rok ve školce naposledy, budou z nich prvňáčci. Poslední měsíce
ve školce jsou vždy ty nekrásnější, děti jsou
již větší, na akce ve školce a na kamarády se
těší více než kdy předtím. Bohužel však po-

stupně přicházely o vše, na co se celý rok
těšily. O parádní akce pořádané školkou,
kontakt s kamarády, divadlo, Velikonoce, pálení čarodějnic, besídku – pasování školáků,
exkurze, výlety, stopovanou, opékání na zahradě, školku v přírodě atd., mnoho zážitků,
které tato školka nabízí a organizuje, mimo
školku také zápis do první třídy ve škole. Prostě život, který těmto dětem bude na fotkách
v albu již chybět. Jsou to věci, které si zažil
ve svém životě téměř každý a nikoho by nenapadlo, že to není úplnou samozřejmostí.
Ale paní učitelky s paní ředitelkou jsou skvělé ženské s obrovským srdcem, pochopením
a láskou k dětem. Oceňujeme, s jakou energií a nasazením a hlavně „chtěním“ se v posledních týdnech snažily dětem nahradit vše,
o co přišly. Připravenost, s jakou akce a zážitky dětem (kde to bylo možné) v tak krátké
době postupně nahrazovaly, je obdivuhodná a mnohokrát VÁM za to děkujeme!
Velice si vás vážíme a nikdy nezapomeneme,
spojilo nás to s vámi navždy. I když v září půjdou děti do školy a vám přijdou děti nové,
tato doba je a bude nezapomenutelná.
OBROVSKÉ DÍKY! Hodně síly, energie, nápadů, odvahy, zdraví a lásky do dalších let.
Za rodiče dětí MŠ U Stadionu
Kateřina Vávrová

MŠ U Stadionu

VÍTĚZSTVÍ VE SBĚRU VÍČEK OD PET LAHVÍ PRO ZŠ HABRMANOVA ČESKÁ TŘEBOVÁ
Čtyřiapadesát základních a mateřských škol z Čech a Moravy se zapojilo do devátého ročníku soutěže ve sběru petvíček Nakrmte plastožrouta. Celkem nashromáždily
11 890 kilogramů vršků, které v období od 3. června 2019 do 29. května 2020 dopravily
k recyklaci.
Nejvíce petvíček – 1380 kilogramů – odevzdala Základní škola v České Třebové, Habrmannově ulici. Prvenství v plastožroutí soutěži nás velmi těší, naše žáky vedeme dlouhodobě k třídění druhotných surovin. Vedle víček sbíráme papír, mobilní telefony, stará elektrozařízení, baterie, tonery, úsporné žárovky a zářivky, pomerančovou a citronovou kůru. Za finanční
odměny získané ze sběru petvíček a také z dalších komodit jsme ve škole dovybavili mini
posilovnu, zakoupili další stolní fotbal a stolní tenis. Nyní bychom za peníze od Plastožrouta
rádi obstarali nástěnné maxi piškvorky. Využijeme je mimo jiné i při podzimním festivalu deskových her, který pravidelně pořádáme.
Vzniklý granulát z petvíček se mimo jiné využívá k výrobě zahradních kompostérů. Ty se zhotovují ve Vrbně pod Pradědem a dodávají pro tuzemský i zahraniční trh. Kompostér K700
o objemu 720 litrů lze vyrobit ze 17,5 kg podrcených petvíček. Účastníci 9. ročníku plastožroutí soutěže nasbírali petvíčka pro výrobu 697 kompostérů tohoto typu.
V roce 2019 ve společnosti JELÍNEK-TRADING recyklovali 197 tun petvíček vykoupených
od sběračů z České republiky.
Deset nejlepších sběračů v 9. ročníku soutěže Nakrmte Plastožrouta:
Základní škola Česká Třebová, ul. Habrmannova

1380kg

Základní škola Velké Březno, ul. Školní

769kg

Základní škola Prostějov, ul. V. Majakovského

620kg

Základní škola Ostrava-Zábřeh, ul. Horymírova

580kg

Základní škola Žďár nad Sázavou, ul. Palachova

440kg

Základní škola Krnov, ul. Smetanův okruh

416kg

Základní škola Javorník, ul. Školní

400kg

Základní škola Zátor

340kg

Základní škola Jablonec nad Nisou, ul. Písařská

310kg

Základní škola Zlín, ul. Mikoláše Alše

300kg
Petr Doseděl, ZŠ Habrmanova
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NA NÁDRAŽCE SE OPĚT ZPÍVALO
Již po šesté si učitelé ze Základní školy Nádražní připravili pro deváté ročníky pěvecké
hudební vystoupení. Tentokrát to byla melodie hitu Michala Davida Děti Ráje. Text písně
tento rok upravila paní učitelka Jana Kazdová. Přejeme našim deváťákům mnoho zdaru
a štěstí.
Jitka Koubová, učitelka ZŠ Nádražní

odkaz na video na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=3IbTNnmHBpM&feature=share&fbclid=IwAR0FcIFuIB7zYdDvX54EuVHDUqlGcnM1hkqxWrLboafuIANLU2GEv9rOxgo

www.ceska-trebova.cz
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VDA POSLALA DO SVĚTA DALŠÍ ABSOLVENTY

Přestože koronavirus naši školu od března
umlčel, v červnu zase výrazně ožila. Krom
budoucích prváků, kteří přišli složit přijímací zkoušky, se do ní vrátili maturanti a učni
posledních ročníků, aby také složili všechny
předepsané zkoušky, a vykročili tak do další
etapy svého života.
Během června bylo ve škole rušno, protože
bylo potřeba zvládnout vše, co je jindy rozloženo postupně do třech měsíců – přijímačky, praktické maturity, didaktické testy, ústní
maturity i závěrečné zkoušky učňů, které jsou
také složeny z praktické, písemné a ústní části. Většina svou zkoušku dospělosti zvládla.
Dne 24. 6. 2020 proběhlo v kulturním sále areálu Skalka slavnostní předávání maturitních
vysvědčení. Pozvání přijali absolvent školy
a radní Pardubického kraje, pan Ing. Bohumil
Bernášek, starostka města, paní Mgr. Magdaléna Peterková, i další významný absolvent,
zástupce starostky, pan Ing. Dalibor Zelený.
Z rukou svých třídních učitelů převzalo maturitní vysvědčení téměř padesát absolventů
oborů Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik, Informační technologie, Ekonomika
a provoz dopravy, či Nábytkářství a design
interiéru. A slavnostní bylo i odpoledne 25. 6.
2020. Ten den si pro výuční listy přišla znovu
skoro padesátka elektrikářů, strojních zámečníků a truhlářů. Mnoho štěstí na další cestě
životem jim opět popřála paní starostka.
Za stovkou našich absolventů se zavřely
brány školy, aby se v září otevřely novým prvákům, kteří se také rozhodli, že je technika
baví a že s ní chtějí spojit svůj profesní život.
Hodně štěstí všem!

Třída 4MN – poslední třída, kde byla Mgr. Peterková dva roky třídní učitelkou, než odešla do funkce starostky.
Třídní další dva roky pak byla Mgr. Macková, která je na fotografii vlevo.

Běh na Kozlovský kopec
foto: Michal Horák

Jan Kovář, ředitel školy

29. ROČNÍK BĚHU NA KOZLOVSKÝ KOPEC
V neděli 21. června 2020 se konal tradiční
českotřebovský závod Běh na Kozlovský kopec.

Vítěz Filip Záveský

Vítězka Tereza Šedová
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PŘIDEJ SE K NÁM A STAŇ SE ATLETEM!
Poznej nové kamarády a přijď si s námi zasportovat – užij si spoustu zábavy na tréninku i na závodech. Zájemci o atletiku mohou přijít na nábor nových členů.
Kdy: pátek 4. 9. 2020 17:00, délka trvání cca
1 hod.
Kde: atletický stadion Skalka, Česká Třebová
Kdo: chlapci i dívky
• ročníky 2014–2013 do atletické mini-přípravky
• ročníky 2012–2010 do atletické přípravky
• ročníky 2009 a starší do žákovských skupin
S sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv
a pití
Co se bude dít: vyzkoušíš si s námi trénink
a pak se rozhodneš, zda se zapojíš do pravidelných tréninků a staneš se členem klubu.
Bližší informace o klubu jsou dostupné na:
www.junior.iscarex.cz
Rychlý kontakt: 739 684 213 Pirklová

LEZECKÉ ZÁVODY O TŘEBOVSKÉHO STĚNOLEZA
V sobotu 27. června proběhly na naší stěně dětské závody O třebovského stěnoleza. Všechny
kategorie lezly dvě cesty na obtížnost, dva bouldery a rychlost. Závod byl součástí seriálu
https://omcup.cz/ a letos poprvé i jako ČHS open. Soutěže se zúčastnilo 80 závodníků. Třebovští lezci předvedli perfektní výkony a získali tak 8 medailí. Počasí vyšlo a občerstvení bylo
bohaté.
Děkujeme všem zúčastněným, trenérům, rodičům, pořadatelům, sponzorům a vítězům gratulujeme. Hore zdar!
Jan Janíček ml., Horolezecký klub Česká Třebová

1. místo: Tomáš Cibulka, Daniel Wágner, Adam Janíček, Ema Dvořáková
2. místo: Nella Hrušková
3. místo: Štěpán Štefek, Bedřich Bezděk, Viktorie Smutková

CUTEFUN
– CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Florbalový klub Orlicko-Třebovsko nově
otvírá cvičení pro rodiče s dětmi ve věku
od cca 1,5 roku do 5 let. Každou středu v čase
od 14:30 do 15:30 na SH Skalka Česká Třebová budou připraveny všestranně zaměřená
cvičení, volné hraní a pohyb. Nebudou chybět jednoduchá cvičení na nářadí (lavičky,
žíněnky, trampolíny…), cvičení s náčiním
(míče, švihadla, obruče…), pohybové hry
různých variant a plno aktivit pro pohybový
rozvoj dětí.
V případně zájmu o přihlášení nebo pro více
informací, využijte níže uvedeného kontaktu.
Renáta Typlová, email: sekretariat@fbkot.cz,
tel.: 775 253 775.
Přihlášky zasílejte do 15. 8. 2020.
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TURNAJ V ŠIPKÁCH
Odbor přátel Slavia Praha uspořádal 5. července v rámci oslav titulu SK Slavia Praha
turnaj v šipkách. Prvního ročníku se účastnilo celkem 14 hráčů, kteří se nejdříve utkali
v losovaných skupinách a nejlepších 8 hráčů
postoupilo do vyřazovacích bojů. Hrálo se
na dva vítězné legy a po celkových 42 utkání
se stal vítěze Lukáš Kmoníček, který ve finále
porazil Daniela Peroutku.
Pořadí:
1. Lukáš Kmoníček
2. Daniel Peroutka
3. Petr Řehák
Turnaj byl určen pouze pro členy Odbočky
přátel Slavia Praha–Česká Třebová.
Josef Pokorný, jednatel OPČT
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DEKSTONE STREETBALLHUS: #24 POCTA KOBE BRYANTOVI
O druhém červencovém víkendu se do České Třebové tradičně sjeli basketbalisté, aby
změřili své síly na dnes již legendárním streetballovém turnaji Streetball Cup – Memoriál mistra Jana Husa. Letošní ročník byl vzhledem k tragickému úmrtí legendy světového basketbalu Kobe Bryanta věnován právě jemu, čímž pořadatelé vzdali hold této
známé osobnosti. Kobe Bryant nosil na dresu #24, z tohoto důvodu organizátoři v letošním
roce uskutečnili 24. ročník místo 23. a v tom následujícím to bude zase obráceně. Vedl je
k tomu důvod šířit jeho odkaz, který ovlivnil nebo může ovlivnit v jakékoli naší aktivitě každého z nás, protože Kobe Bryant dalece přesáhl hranice basketbalu.
Celoroční přípravy měly vyvrcholit uspořádáním tohoto streetballového turnaje v krásném
prostředí českotřebovského gymnázia. Počasí bylo bohužel proti. Z tohoto důvodu se celá
akce opět přesunula do prostor zimního stadionu, který nabídl plnohodnotnou variantu
a skvělé zázemí. Zimní stadion se proměnil k nepoznání do žluto fialových barev týmu Los
Angeles Lakers, které Bryant po celou svou kariéru hájil.
Letošní ročník byl oficiálně zahájen proslovy hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starostky města Česká Třebová Magdalény Peterkové, kteří nad akcí opět udělili svou
záštitu, dále pak patronů akce a hlavního organizátora Marka Trejtnara.
Zájem týmů
Letošní zájem týmů byl opět extrémní, proto organizátoři již s předstihem naplnili kapacitu
36 týmů v mužské kategorii, což představuje největší streetballový turnaj v této kategorii
v České republice. Spousta týmů musela být navíc odmítnuta z důvodu plynulého průběhu
turnaje. V kategorii žen bylo také plno – 12 celků. Novinkou byla kategorie chlapců do 15 let,
do které se přihlásilo 6 mužstev. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo okolo 250 streetballistů z celé České republiky. Tradičně se v České Třebové představili hráči a hráčky všech
úrovní, čímž bylo naplněno turnajové motto: „streetball pro každého bez rozdílu.“ Hrálo se
opět podle zavedeného systému, s vlastními míči a bez rozhodčích. Celý turnaj byl striktně
založen na hře fair play všech účastníků!
Patroni letošního ročníku
V minulých letech byly patrony turnaje významná basketbalová jména, reprezentanti České
republiky. Namátkou připomeňme Ilonu Burgrovou, Kateřinu Elhotovou nebo Tomáše Vyorala, který s českou reprezentací vybojoval senzační 6. místo na loňském MS v basketbalu
v Číně. Letošní rok jsme pojali ale trochu jinak. Podařilo se nám domluvit se sportovními moderátory České televize Barborou Černoškovou a Jiřím Kalembou! Barbora Černošková je mj.
moderátorkou Branek, bodů, vteřin a Jiří Kalemba je šéfeditorem webu a sociálních sítí ČT
Sport. Oba byli na akci osobně přítomni s rodinami, a dokonce se aktivně zapojili do celého
turnaje. Jiří hrál s týmem organizátorů v kategorii mužů a Bára vypomohla nejmladšímu týmu
turnaje ze Sušice, když se jim zranila hráčka. Oba patroni byli také v porotě smečařské soutěže
a celý den se neúnavně fotili, podepisovali a užívali si akci s účastníky turnaje.
Doprovodný program
Součástí této sportovní akce je tradičně i bohatý doprovodný program, který i letos nabídl
velká lákadla. Celý víkend této sportovní akce, která se už pomalu stává i velkou společenskou
událostí, započal už v pátek. Po loňském úspěchu a promítání filmu Zlatý podraz vše odstartovalo letním kinem s basketbalovou tematikou na připomenutí Kobe Bryanta a promítáním
filmu Bílí muži neumějí skákat! Tradičně proběhly individuální soutěže ve smečování, střel-

VÝSLEDKY:
Kategorie Muži:
1. MACH1NES - BRNO
2. AMIGOS – PARDUBICE
3. RYCHBERK – RYCHNOV n. Kněžnou/
ŽAMBERK
Kategorie Ženy:
1. SRDCOVKY – HRADEC KRÁLOVÉ
2. PAN K – PEČKY
3. JAMAJSKEJ BOJ – PRAHA/HRADEC KRÁLOVÉ
Kategorie Chlapci U15:
1. KRÁLOVŠTÍ SOKOLI – HRADEC KRÁLOVÉ
2. PTÁK CREW – PRAHA
3. BRAMBORÁCI – PRAHA
BASKET-OBCHOD.CZ nejlepší smečař:
Martin Kocourek – Kolín
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA, a.s. nejlepší trojkař: Ozren Pavlovič – Chorvatsko
TLAPNET nejkurióznější koš:
Ondřej Trávníček – Česká Třebová
bě trojek a dosažení nejkurióznějšího koše.
Příchozí diváci si mohli užít atraktivní BALL
IS...ZÓNU nebo si pořídit skvělé basketbalové zboží ve stánku Basket-obchod.cz. K vidění byly 2 úžasné exhibice. První obstaral
českotřebovák Daniel Klika, který ukázal své
triky ve freestyle basketbalu. Opravdovým
vrcholem ale byla smečařská show Piotra
Grabowskiho, jednoho z nejlepších evropských dunkerů současnosti! Tento polský
atlet a baller měřicí 181 cm přeskočil během
svého vystoupení snad vše a každého, co
se dalo. Tomu také odpovídala elektrizující
atmosféra, která na zimním stadionu panovala. Proběhla také autogramiáda letošních
patronů společně s představením knihy Jiřího Kalemby Šestí na světě. Organizátoři
také tradičně připravili i sportovní den pro
děti, v rámci něhož děti plnily různé úkoly.
Celým dnem všechny provedl neskutečně
emotivním výkonem moderátor Honza Večeřa za doprovodu kvalitní hudby.
Charitativní sbírka
Organizátoři i letos spolupracovali s neziskovou organizací Každý koš pomáhá, tvůrci
Zlatého podrazu a Národním basketbalovým
muzeem. S těmi všemi společně zorganizovali další charitativní akci tentokrát na pomoc dětem trpícím zákeřnou hemofilií. Sbírkou Pomáháme dětem s hemofilií navázali
na úspěšné sbírky z minulých let, kdy jsme
pomohli hendikepovaným dětem Lukáškovi
a Verunce. Celkově se vybralo 12 317 Kč.

Streetballhus 2020 / foto: Michal Horák

Veškeré fotky a videa z letošního povedeného
ročníku můžete najít na www.streetballhus.cz
nebo na sociálních sítích @streetballhus. Děkujeme našim partnerům za vydatnou podporu, hráčům za extrémní zájem a všem divákům, kteří se přišli podívat. Díky tomu nám
celá akce dává stále větší smysl a věříme, že
v příštím roce opět půjde uskutečnit! DĚKUJEME! Za organizátorský tým
Marek Trejtnar
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PROVOZNÍ DOBY SPORTOVIŠŤ
ČESKÁ TŘEBOVÁ – SRPEN

vlevo Tomáš Skalický ve finálové bitvě/ foto: CZECHFIGHTERS.CZ

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
Ranní kondiční plavání v úterý a ve čtvrtek
od 5:30 do 8:00 hod.
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.

PO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MMA
JE TOMÁŠ SKALICKÝ VE VÝBĚRU NÁRODNÍ REPREZENTACE
První červencový týden se v Praze uskutečnilo Mistrovství České republiky ve smíšených
bojových uměních (MMA). Dosud jsme přinášeli informace o úspěších, kterých dosáhli
borci DSC GYM Česká Třebová na našich i zahraničních kolbištích v brazilském jiu-jitsu.
Tentokrát oddíl, pod vedením trenérů Lukáše
Jandy a Dušana Paly, vyslal do zápasů plnokontaktního bojového sportu, který povoluje
používat údery a chvaty, Tomáše Skalického
(18 let), Jakuba Mladejewskeho (22 let) a Filipa Habrmana (36 let).
Zápasy začaly v sobotu dopoledne kvalifikacemi a jako první z našich borců nastoupil
Jakub Madejewsky (-77kg). Byl to jeho první souboj v kleci, ve kterém nastoupil proti
zkušenějšímu soupeři z Ostravy. Vyrovnaný
zápas, ve kterém Jakub dostal v třetím kole
svého soupeře několikrát na zem, nakonec
však těsně prohrál na body 2:1. Po zápase řekl: „Po pravdě jsem si myslel, že vyhraju,
i divákům se výsledný verdikt nelíbil, ale nedá
se nic dělat. Byla to pro mne super zkušenost
a také vím, v čem se musím zlepšit“.
V dalším zápase nastoupil Tomáš Skalický
(-84kg) proti zápasníkovi z Prahy, kterému
nedal šanci a vyhrál na technické KO. Následující zápas vyhrává již po 24 vteřinách,
opět na technické KO a postupuje do nedělního semifinále. Úspěšná vyřazovací cesta
pokračuje porážkou soupeře z Liberce, opět
technickým KO, a postupuje do finálového
zápasu o titul MČR v MMA. O nedělním finálovém zápasu trenér Lukáš Janda prohlásil,
že patřil k nejlepším na celém turnaji. Proti
ostravskému soupeři prokázal Tomáš bojové srdce a nezměrnou vytrvalost. V tříkolové
bitvě, ve které se oba soupeři zasypávali tvrdými údery a kopy, nakonec prohrál na body
a získal stříbrnou medaili a titul vicemistra ČR
v Amatérském MMA.

Třebováci však měli ještě jedno želízko
v ohni a tím byl Filip Habrman (-122kg). Také
on prokázal v sobotním zápasu obrovskou
bojovnost a po vyčerpávajícím boji postoupil do nedělního semifinále. V něm nastoupil
proti brněnskému soupeři. Ve velice tvrdém
boji však Filip smolně 1 vteřinu před koncem
prvního kola prohrává na technické KO a odváží si z MČR bronzovou medaili.
Sportovci DSC GYM Česká Třebová ani tentokrát neodjeli z významného turnaje bez medailí. Stříbrný a bronzový kov z Amatérského
MČR v MMA jsou obrovským úspěchem pro
českotřebovský sport. Obrovským překvapením pro Klub i držitele stříbrné medaile je
i jeho zařazení do České národní reprezentace.
Milan Michalski a Lukáš Janda

Čtvrtek
Pátek

5:30–8:00 a 10:00–21:00 hod.
10:00–21:00 hod.

Sobota

8:00–21:00 hod.

Neděle

8:00–21:00 hod.

Pozor na změny provozní doby
3. 8. ZAVŘENO
18. 8. OTEVŘENO 5:30–8:00 a 10:00–19:30
24. 8., 26. 8. a 28. 8. OTEVŘENO 11:00–21:00
25. 8. a 27. 8. OTEVŘENO 5:30–8:00 a 11:00–21:00
29. 8. a 30. 8. OTEVŘENO 10:00–21:00
LETNÍ PROVOZ – návštěvní doba prodloužena na 180 min., v případě příznivého počasí
otevřena venkovní zahrada.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 31. srpna sleva ve výši 20 % ze základního vstupného pro děti do 15 let v doprovodu
dospělé osoby. Přijďte si k nám zaplavat!

ZIMNÍ STADION
Zimní stadion je v současné době provozován v režimu s letním povrchem. Předpokládané zahájení provozu s ledovou plochou
je předběžně plánováno na 9. 8. 2020.
Aktuální informace o provozu jsou uvedeny
na webu: http://www.zimak-trebova.cz/.
Veřejné bruslení
Středa
12. 8. 2020
Sobota
15. 8. 2020
Neděle
16. 8. 2020
Středa
19. 8. 2020
Sobota
22. 8. 2020
Neděle
23. 8. 2020
Středa
26. 8. 2020
Sobota
29. 8. 2020
Neděle
30. 8. 2020

ZRUŠENO
15:00–16:15
13:00–14:15
ZRUŠENO
13:30–14:45
12:00–13:15
17:30–18:45
12:30–13:45
12:30–13:45

Broušení bruslí 50 Kč/pár.
Vedoucí ZS – tel. (+420) 731 449 814
Pokladna – tel. (+420) 465 320 266
boxerský výpad Tomáše Skalického / foto: CZECHFIGHTERS.CZ

SOLÁRIUM
Provozní doba
Úterý
Pátek

12:00–20:00 hod.
12:00–20:00 hod.

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

BIKE RESORT PEKLÁK
Pohyb na stezkách je možný denně. Vlek a terénní káry v provozu od úterý do neděle vždy
10–18 hodin.
Aktuální informace na www.peklak.cz.
Provozovatel Eko Bi s. r. o. si vyhrazuje právo
na změnu provozní doby. Aktuální informace
na www.ekobi.cz.
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